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كلمة رئيس التحرير:
بتوفيق من هللا تعالى صدر العدد الثاني من المجلة العلمية للجامعة المفتوحة – بنغازي ،وبهذه
المناسبة يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى كل الباحثين والمتخصصين والمهتمين في
كافة المجاالت العلمية الذين أسهموا في صدوره سواء بمساهماتهم العلمية أو باقتراحاتهم ،وأثمن عاليا
الجهود التي بذلتها هيئة التحرير في إخراجه ونشره على موقع المجلة االلكتروني.
تضمن هذا العدد مجموعة من البحوث في مجاالت الجغرافيا واإلدارة والمحاسبة والهندسة وتقنية
المعلومات ،التي ناقشت العديد من المشكالت البحثية وتوصلت إلى الكثير من النتائج المهمة واقترحت
توصيات عديدة لمعالجتها.
وفي الختام نكرر دعوتنا وترحيبنا إلى كافة المتخصصين والمهتمين لإلسهام ببحوثهم ومقاالتهم بما
يضمن استمرار صدور المجلة وتحقيق رسالتها ،كي تسهم مع نظيراتها من المجالت الوطنية في ترسيخ
البناء المعرفي والعلمي وتوطينه في بالدنا الحبيبة.

وهللا ولي التوفيق

أ.د .عبدالقادر انويجي البدري
رئيس تحرير المجلة العلمية للجامعة المفتوحة بنغازي
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شروط النشر وقواعده:
تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية وفقا للشروط اآلتية:
 )1تستقبل المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التالية:
 وقوع موضوع البحث ضمن مجاالت المجلة واختصاصها. التزامه بقواعد النشر المتبعة في المجلة. تعبئة نموذج التعهد واإلقرار الذي تعتمده المجلة. )2ينبغي توفر عناصر رئيسة مشتركة في البحوث تتمثل في مقدمة لموضوع البحث ،وأدبياته،
ومصوغاته ،وأهميته ،ومشكلته ،وتحديد عناصرها وربطها بالمقدمة ،ومنهجيته المناسبة لطبيعة المشكلة
البحثية وتتضمن اإلجراءات والبيانات الكمية ،أو النوعية التي مكنت الباحث من معالجة المشكلة البحثية
ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة ،ونتائج الدراسة ومناقشتها ،وتقديم توصيات مستندة إليها.
 )3يوقع الباحث على تعهد وفق نموذج خاص تعتمده المجلة ويتضمن مسؤوليته الكاملة عن أي
تجاوزات قانونية ،أو ما ُيخل باألمانة العلمية ،وأن البحث المقدم للمجلة لم ينشر ،ولم يقدم للنشر إلى أي
مجلة أخرى )4 .المعايير والشروط الشكلية التي يجب التقيد بها :
 يقدم البحث مكتوباً باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية ومطبوعاً بمسافات  1.1بين األسطر ،والهوامش( 2.1سم) لكل االتجاهات وبالبرنامج ( )Wordوعلى ورق ( )A4وعلى وجه واحد ،وأن يكون نوع
حجم الخط للبحوث المقدمة باللغة العربية ) )Simplified Arabicوبحجم ( )14عريض للعناوين
وحجم ( )12للمتن ،وحجم ( )11للجداول واألشكال ،وأما البحوث المقدمة باللغة اإلنجليزية يجب أن
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يكون نوع الخط () )Times New Romanوبحجم ) (14عريض للعناوين ،وحجم ( )12للمتن
وبحجم ( )11للجداول واألشكال.
 ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )21صفحة ٍّكحد أقصى بما في ذلك مالحق البحث.
 يجب أال تزيد عدد كلمات العنوان عن ( )21كلمة ،وال تزيد عدد الكلمات المفتاحية ()Keywordsعن سبع كلمات ،وأن يرفق مع البحث ملخصان باللغتين العربية واإلنجليزية بما ال يزيد عن ()150
كلمة لكل منهما.
 من الضروري أن يظهر في الصفحة األولى من البحث عنوان البحث ،واسم الباحث أو(الباحثين)،وجهة العمل ،والبريد اإللكتروني.
 يلتزم الباحث بمراعاة سالمة لغة البحث وحسن صياغتها ،وخلو البحث من األخطاء اللغويةوالنحوية.
 ترسل البحوث نسخة الكترونية والمراسالت المتعلقة بالمجلة إلى العنوان التالي :Web: https://www.journal.oub.edu.ly
Email Journal_editor@oub.edu.ly
 )1ترتب مراجع البحث وفقا لنظام ( )Harvardالمتعلق بطريقة كتابة المراجع في قائمة المراجع.
فيشار إلى المراجع في متن البحث باالسم األخير للمؤل
 )6وأما طريقة التهميش في المتن ؛ ُ

وسنة

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

ويكتب بعده وآخرون مثال ذلك ( :الفاخري
األول ُ

وآخرون ، )23 :2112 ،على أن تكتب األسماء كاملة للمؤلفين في قائمة المراجع .ويجب أن تتوافق
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المراجع في المتن مع المراجع الموجودة بالقائمة من حيث العدد  ،واالسم  ،وسنة النشر ،كما يجب
التمييز بين المراجع الورقية واإللكترونية ،وأن ترتب المراجع بالتسلسل الهجائي لها في القائمة.
 )2يجب ترقيم الجداول و األشكال الواردة في البحث مع ذكر عنوان يدل على فحوى الجدول أو الشكل،
كما يمكن وضع الجداول واألشكال في المالحق مع اإلشارة إليها في متن البحث.
 )8يتم إخطار الباحث إلكترونيا في حينه بتاريخ استالم البحث ،وقد يتم إخطار الباحث بالنواقص (إن
وجدت) أو يتم االعتذار عن السير في اإلجراءات في ضوء التحكيم األولي للبحث.
 )9ألسرة تحرير المجلة الحق في عدم نشر البحوث التي تتعارض مع شروط وقواعد النشر دون ذكر
األسباب.
 )11البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله.
 )11ما ينشر في المجلة من بحوث تُعبر عن وجهة نظر الباحث (الباحثين) ،وال تُعبر بالضرورة عن
وجهة نظر المجلة.
 )12ال تتقاضى المجلة أجو ار على النشر فيها ،وال تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث الذي ينشر
فيها.
 )13بمجرد إخطار الباحث بقبول بحثه للنشر قبوال نهائيا ،تنتقل حقوق النشر إلى المجلة العلمية
للجامعة المفتوحة بنغازي.
 )14يمنح الباحث خطاب قبول للنشر عند إعادته للبحث في صورته النهائية ،وبعد األخذ بالتعديالت
المطلوبة.
 )11يتم منح صاحب البحث المنشور نسخة إلكترونية من بحثه بصيغة ( ) PDFبالبريد اإللكتروني.
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محتويات المجلد األول العدد الثاني يونيو 9191م من المجلة العلمية للجامعة المفتوحة بنغازي
م

أسم الباحث (الباحثين) الصفحة
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العوامل الطبيعية المؤثرة في التوزيع الجغرافي وكثافة السكان بإقليم بنغازي
خالل الفترة من (8142 – 4591م)
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ملخص:
يعد إقليم بنغازي من أكبر األقاليم في ليبيا من حيث عدد السكان والمساحة إذ تمثل فيه مدينة بنغازي عاصمة
لهذا اإلقليم باإلضافة إلي احتوائه علي مساحات كبيرة من األراضي الزراعية وتتوطن به مجموعة من المشاريع الصناعية
مع اعتدال مناخه لذا جاءت هذه الدراسة لمعرفة الكيفية التي يتوزع بها السكان داخل هذا اإلقليم والتي تغطي الفترة الزمنية
ما بين ( ) 8142-4591والتي كان من ابرز نتائجها ازدياد أعداد السكان بالزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة مما أدي الي
ارتفاع الكثافة السكانية حيث ارتفعت من ( )5.9نسمه /كم عام ( )4595الي ( )41.5نسمه /كم عام ( )8142وسجل
فرع بنغازي أعلي كثافة في اإلقليم إذ بلغت ( )929.1نسمة /كم نظ ار لصغر مساحته وزيادة عدد سكانه  ,كما اختفت
الفروع التي يقل عدد سكانها عن ( )49111ألف نسمه في تعداد ( )4521أما من حيث تأثير العوامل الطبيعية فإن
معدالت األمطار والح اررة لعبت الدور األبرز في توزيع السكان إذ يسكن جنوب خط تقسيم المياه ( )%1.9فقط من
جملة سكان اإلقليم وهي مناطق تزيد عن ( ) 11كم من شاطئ البحر حيث تنعدم المؤثرات البحرية وأبرزها الح اررة.

Abstract:
Benghazi is one of the largest regions in Libya in terms of population and area As the city
of Benghazi is the capital of this region, in addition to the fact that it contains large areas of
agricultural land And settled by a group of industrial projects with a mild climate Therefore,
this study came to find out how the population is distributed within this region, which covers
العوامل الطبيعية المؤثرة في التوزيع الجغرافي وكثافة السكان بإقليم بنغازي خالل الفترة من (8142 – 4591م) 5
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the time period between (1954-2018) The most prominent results of which were the increase
in population numbers with natural increase and immigration, which led to an increase in
)population density. It rose from (3.5) people / km in (1973) to (10.9) people / km in (2018
The Benghazi branch recorded the highest density in the region, reaching (785.4) people / km
due to its small area and the increase in its population The branches with a population of less
than (15,000) thousand people disappeared in the 1984 census As for the influence of natural
factors, the rates of rain and temperature played the most prominent role in the distribution of
the population The south of the water division line lives only (0.5%) of the total population of
the region, which are areas of more than 40 km from the seashore where the marine
influences are absent, the most prominent of which is the temperature.

مقدمة:
إن خارطة توزيع السكان ال تمثل الصورة النهائية التي يرسمها الجغرافي لتجمعات السكان وأنماط انتشارهم
الناتجة عن أشكال التفاعل بين عناصر البيئة المختلفة (حسن الخياط ،4599 ،ص  .).448ويتصف التوزيع السكاني
بالديناميكية فهو دائم التغير وتتباين اساسياته ونتائجه في الزمان والمكان(،4599 ،Clarke, J.I,ص  ،)41ويزداد هذا
التفاوت وضوحا في اآلونة االخيرة نتيجة سرعة التحضر ،نظ ار لالختالف في معدالت الزيادة الطبيعية من جهة والهجرة
الداخلية من جهة أخرى(ناجا عبد العظيم ،8111 ،ص  ،).45ويعد التوزيع الجغرافي احد اهم الموضوعات الجغرافية ؛
ألنه بمثابة المرآة التي تعكس جميع العناصر الطبيعية والبشرية(محمد غالب ،محمد عبدالكريم ،4599 ،ص  ،)844ويرى
(زلنسكي  )Zelinskyأن جغرافية السكان تهتم بالصورة التي ينتشر بها السكان) ،4591 ، Zelinsky, W, Aص )8
ويؤكد الجغرافي على دراسة الظواهر التوزيعية للسكان وكثافاتهم واالتجاهات التي يتخذها توزيعهم الجغرافي عبر السنين
من اجل استقصاء االسس واستخالص النتائج التي يمكن ان تقود إلى وضع المخططات التي تسهم في رسم مستقبل اولئك
السكان (احميد ساسي ،4555 ،ص )99

 -4مشكلة الدراسة:
تتبلور مشكلة الدراسة في ان سكان االقليم ال يتوزعون داخل االقليم بشكل متساوي نتيجة لمجموعة من العوامل
الطبيعية والبشرية التي اثرت على توزيع السكان باإلقليم ومن ثم سوف يناقش هذا البحث اهم العوامل المؤثرة في توزيع
السكان واسباب تبعثر السكان في االقليم من منطقة ألخرى لذلك تحاول هذه الدراسة االجابة على التساؤل التالي:

العوامل الطبيعية المؤثرة في التوزيع الجغرافي وكثافة السكان بإقليم بنغازي خالل الفترة من (8142 – 4591م) 41
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ما هي أهم العوامل المؤثرة في توزيع السكان في االقليم؟

 -8أهداف الدراسة:
(أ)

اعطاء صورة كاملة عن توزيع السكان داخل االقليم مع التأكيد على وحدة تكامله.

(ب) معرفة أثر العوامل الطبيعية والبشرية في توزيع السكان داخل اإلقليم.
(ج) الوقوف على أثر الهجرة الداخلية على توزيع السكان باإلقليم.

 -3أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في كون االقليم يمثل التكتل السكاني الثاني بالدولة بعد منطقة طرابلس ،باإلضافة الى
احتوائه على ما يقرب من ربع سكان الدولة ،ويتركز اغلبهم بمدينة بنغازي باعتبارها عاصمة االقليم ،كما تتوطن به
المشاريع الصناعية بالبالد ،وكذلك يحتوي على اخصب االراضي الزراعية بالدولة ،وقد شهد االقليم مجموعة من المشاريع
الصناعية في بنغازي والزراعية بالجبل االخضر وهنا تبرز أهمية الدراسة في مجال جغرافية السكان التها تعطي حقائق ما

تكشفه الى الجغرافيا االقتصادية المرتبطة ارتباطا وثيقا بحاجة التخطيط ولمتخذي القرار والجهات المعنية بالتنمية.
 -1منهج الدراسة:
 المنهج :انه لمن الصعوبة بمكان دراسة الموضوعات التي تتصف بالتغيرات العديدة بمنهج واحد ،بل تحتاج مثل هذهالموضوعات الى العديد من المناهج التي يتم دمجها مع بعضها حتى يتم الوصول الى الحقائق المطلوبة في مثل هكذا
موضوعات كموضوع التوزيع الجغرافي لسكان اقليم بنغازي ،فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع
البيانات وتصنيفها وتفسيرها وكذلك اتباع المنهج التاريخي التطوري والذي يتم استخدام ادواته في استقراء وتتبع الظاهرات
محل البحث ،وايضا تم االعتماد على المنهج المقارن وذلك للمقارنة بين الظاهرات المختلفة.
ادوات البحث :لكل بحث وسيلة يعتمد عليها الباحث لتجميع البيانات ،فقد اعتمد الباحث على بيانات التعدادات العامةللسكان وعلى البيانات التي تم تجميعها عن طريق السجالت المدنية للفروع باإلقليم وتحويل بياناتها الى جداول واشكال من
اجل الوصول الى نتائج تخدم البحث كما اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مجموعة من المقاييس مثل معدل الكثافة
العام ومعادلة نصف القطر الديناميكي.
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 -9اإلطار الزمني والمكاني للدراسة:
أ -اإلطار الزمني :تغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة ما بين عامي (8142 – 4591م) وقد جرت باإلقليم ستة تعدادات
هي (8119 -4559 -4521 -4595 -4591 -4591م) اما بقية المدة فقد تم تجميع بياناتها عن طريق زيارة
السجالت المدنية الرئيسية بالفروع والتي سوف يتم االعتماد عليها في هذه الدراسة.
ب -اإلطار المكاني :تغطي هذه الدراسة اقليم بنغازي وهو اقليم تخطيطي وضع من قبل النظام السابق ألغراض ادارية
وتنموية فقط وهو ال يمثل الحدود اإلدارية إلقليم برقة التاريخي الممتد من الوادي الحمر غربا الى الحدود المصرية شرقا
وتشاد والسودان جنوبا .ويشمل إقليم بنغازي بلدية بنغازي وبلدية الجبل االخضر وبلدية البطنان ،حيث تشمل بلدية بنغازي
فرع قمينس ،واالبيار ،العقورية ،بنغازي ،اما فروع الجبل االخضر فيشمل فرع البيضاء ،شحات ،القبة ،المرج ،اما فروع
البطنان فتشمل فرع طبرق ،درنة ،وقد واجهت الباحث صعوبات اثناء اجراء هذا البحث منها وجود االختالفات فيما بين
التعدادات السكانية من وجود اختالفات في التقسيمات االدارية ولمقارنة بيانات التعدادات ونتائجها فسوف يتم تعديل
الحدود االدارية للتعدادات وفق تعداد 4595م

 -6الدراسات السابقة:
أ

احميد محمد ساسي (4555م) رسالة دكتوراه بعنوان "التغيرات السكانية في ليبيا منذ  4591حتى  "4555وقد
تضمنت نمو السكان وتوزيعهم ودراسة تركيبهم العمري والنوعي واالقتصادي والتعليمي وتوزيع القوى العاملة على
بلديات الدولة.

ب

محمد مرسال علي ( 8112م) قدم رسالة دكتوراه بعنوان " التغيرات السكانية في إقليم بنغازي خالل الفترة من 4591
– 4559م" وتناول نمو السكان وتوزيعهم وتركيبهم العمري والنوعي والتعليمي والزواجي واالقتصادي ومستقبل سكان
اإلقليم.

ج

فاطمة السيد محمد (8119م) قدمت رسالة دكتوراه بعنوان " المشكالت البيئية لمنطقة الجبل االخضر في ليبيا
ومواجهة االنسان لها" ناقشت فيها نمو السكان وتركيبهم العمري والنوعي واالقتصادي وتوزيع القوى العاملة حسب
االنشطة االقتصادية.
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عثمان الناجي المنفي (8118م) قدم رسالة ماجستير بعنوان " النمو السكاني وأثره على التركيب االقتصادي في مدينة
المرج" ،ودرس فيها النمو السكاني وتوزيع السكان وكثافتهم ،ثم تناول التركيب االقتصادي والعمري والنوعي

ه

سيف الدين محمد صالح (8111م) قدم رسالة ماجستير بعنوان "النمو السكاني وأثره على توزيع وتركيب السكان في
منطقة الواحات جالو – أوجلة – أجخرة" وتناول نمو السكان وتوزيعهم وتركيبهم العمري والنوعي والزواجي
واالقتصادي.

اوال :التوزيع السكاني:
 -4التوزيع المطلق والنسبي لسكان االقليم:
تتفاوت صورة توزيع السكان على مستوى فروع االقليم بصورة واضحة ،حيث يأتي فرع بنغازي على راس الترتيب
منذ عام  4591وبلغ عدد سكانه ( )99291نسمة ثم زاد ليصل الى ( )982555نسمة عام  8142بنسبة ( )%18.1من
جملة سكان االقليم اما اقل الفروع سكانا عام  8142فهو فرع االبيار الذي بلغ عدد سكانه ( )19551نسمة بنسبة
( )%5.5من جملة سكان االقليم وذلك كما هو موضح بالجدول (.)4
ويالحظ اختفاء الفروع التي يقل عدد سكانها عن ( 49ألف) نسمة خالل الفترة من ( )8119 – 4591باستثناء
عام  4591الذي شهد بدايات الهجرة الداخلية نحو المراكز الحضرية وهذا ما يوضحه الجدول ( )4وان هناك هبوطا في
اعداد الفروع التي يبلغ عدد سكانها ما بين ( 411 – 91ألف) نسمة خالل الفترة ما بين  8119 – 4591ثم زاد عددها
في سنة  8148ليصل إلى فرعين ،ثم الى ثالثة فروع عام  ،8142اما حجم السكان الذي ينتمي للفئة (811 – 411
ألف) نسمة لم يظهر اال في تعداد  4591وهو فرع بنغازي ثم لم تسجل هذه الفئة اي فرع حتى تعداد  4559الذي ضم
ثالثة فروع ثم الى اربعة فروع في تعداد  8119وحتى عام  8142والفروع هي المرج البيضاء درنة طبرق ،اما الفئة االكثر
من ( 811ألف) نسمة فشملت فرع بنغازي فقط منذ تعداد  4595وحتى عام  8142وذلك نتيجة للدور الوظيفي لمدينة
بنغازي المتمثل في الخدمات التعليمية والصناعية والتجارية واالدارية مما ادى الى تركز نحو نصف سكان االقليم بالسهل.
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 -8تغير التوزيع الجغرافي لسكان االقليم في الفترة ما بين عامي 8142 – 4591
أ -التوزيع الجغرافي لسكان االقليم عام :4591
ومن دراسة التوزيع الجغرافي لسكان االقليم يمكن تقسيم فروعه الى ثالث مجموعات على النحو التالي:
المجموعة االولى :فرع واحد ينتمي للفئة ( 411 – 91ألف) نسمة وهو بنغازي ويتركز به نحو ثلث السكان باإلقليم
(.)%54.8
المجموعة الثانية :تمثل الفروع التي يتراوح حجم سكان كل منها ما بين ( 91 – 49ألف) نسمة وتضم المرج ،قمينس،
درنة ،البيضاء ،طبرق ،ويعلل احتالل قمينس للترتيب الثاني على الرغم من تبعيتها اداريا لبنغازي بسبب شهرتها بإنتاج
الشعير المطلوب آنذاك وكذلك التساع مراعيها مما ادى الى تجمع السكان بها وتبلغ نسبة هذه المجموعة ( )%15.9من
جملة سكان االقليم وذلك كما هو موضح بالجدول (.)8
المجموعة الثالثة :فروع يقل حجم سكانها عن ( 49ألف) نسمة وتضم االبيار ،القبة ،شحات ،العقورية ،وتمثل ()%45.8
من جملة سكان االقليم.

ب -التوزيع الجغرافي لسكان االقليم عام :4561
ومن دراسة نمط توزيع السكان يمكن تقسيم فروعه الى ثالث مجموعات هي على النحو التالي:
المجموعة االولى :تضم فرعا واحدا ويتراوح حجم سكان ما بين ( 811 – 411االف) نسمة ،وتمثل ( )%59.9من جملة
سكان االقليم وهو بنغازي.
المجموعة الثانية :تمثل الفروع التي يتراوح حجم سكان كل منها ما بين ( 91 – 49الف) نسمة وتضم كل من المرج،
طبرق ،البيضاء ،قمينس ،درنة ،االبيار ،العقورية ،القبة ،وتمثل ( )%95.9من سكان االقليم ويالحظ تأثير كل من الهجرة
الوافدة الى كل من طبرق ،البيضاء حيث استقبل االقليم هجرة وافدة بلغت ( )81551مهاجر(محمد مرسال ،8112 ،ص
 ).484ويمثلون ( )%9.8من جملة سكان االقليم وكان نصيب المدينتين السابقتين ( )9189مهاجرا.
المجموعة الثالثة :فروع يقل سكانها عن ( 49ألف) نسمة وتشمل شحات فقط وبلغت نسبتها ( )%5.5من سكان االقليم.

العوامل الطبيعية المؤثرة في التوزيع الجغرافي وكثافة السكان بإقليم بنغازي خالل الفترة من (8142 – 4591م) 49

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

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

ج -التوزيع الجغرافي لسكان االقليم 4593م:
ومن دراسة نمط توزيع السكان يمكن تقسيم فروعه الى أربع مجموعات هي على النحو التالي:
المجموعة االولى :تضم بنغازي فقط التي يجتاز عدد سكانها ( 811ألف) نسمة ويتركز بها نحو ( )%15.5من جملة
سكان االقليم.
المجموعة الثانية :فروع يتراوح حجم سكان كل منها ما بين ( 411 – 91ألف) نسمة وتضم طبرق ،البيضاء ،المرج،
وتمثل ( )%54.5من جملة سكان االقليم.
المجموعة الثالثة :فروع حجم سكانها ما بين ( 91 – 49ألف) نسمة وتضم درنة ،قمينس االبيار ،شحات ،ويالحظ تأثير
الهجرة النازحة من هذه الفروع وتمثل جميعها ( )%81.9من جملة سكان االقليم.
المجموعة الرابعة :وتضم فرعا واحدا ويقل عدد سكانه عن ( 49ألف) نسمة وهو العقورية وتبلغ نسبته ( )%8.5من جملة
سكان االقليم.

د -التوزيع الجغرافي لسكان االقليم عام 4521م:
يمكن تقسيم فروع االقليم الى ثالث مجموعات حسب فئات حجم سكانها:
المجموعة االولى :وتضم فرعا واحدا يرتفع حجم سكانه عن ( 811ألف) نسمة ويمثل ما يقرب من ( )%15من جملة
سكان االقليم وهو فرع بنغازي ويالحظ تعاظم دور الهجرة الوافدة للفرع باإلضافة الى ازدياد معدالت الزيادة الطبيعية حيث
سجل الفرع صافي هجرة بلغ ( )1924مهاج ار فيما بين بلديات االقليم.
المجموعة الثانية :وتضم اربعة فروع يتراوح حجم سكانها ما بين ( 411 - 91ألف) نسمة وهي طبرق ،البيضاء ،درنة،
المرج وتمثل ( )%52.8من جملة سكان االقليم.
المجموعة الثالثة :وتضم خمسة فروع يتراوح حجم سكانها ما بين ( 91 – 49ألف) نسمة وتعادل ( )%49.2من جملة
سكان االقليم وهي القبة ،االبيار ،قمينس ،شحات ،العقورية.
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هـ -التوزيع الجغرافي لسكان االقليم عام 4559م:
ومن دراسة توزيع سكان االقليم عام  4559يمكن تقسيم فروعه الى اربعة مجموعات وهي:
المجموعة االولى :وتضم بنغازي الذي يزيد عدد سكانها عن ( 811ألف) نسمة وتمثل ما يقرب من ( )%15.8ويالحظ
انخفاض نسبتها عن تعداد 4521م نظ ار لتيار الهجرة العكسية.
المجموعة الثانية :وتضم ثالثة فروع يتراوح حجم سكانها ما بين ( 811 – 411ألف) نسمة وتمثل ثلث سكان االقليم
( )%58.9وهي طبرق والبيضاء والمرج.
المجموعة الثالثة :وتضم فرعا واحدا يتراوح حجم سكانه ما بين ( 411 – 91ألف) نسمة وهو فرع درنة ويمثل ()%2.9
من جملة سكان االقليم.
المجموعة الرابعة :وتمثل الفروع التي يتراوح حجم سكانها ما بين ( 91 – 49ألف) نسمة وهي القبة ،شحات ،قمينس،
االبيار ،العقورية ،ويمثلون ( )%49.9من مجموع سكان االقليم.

و -التوزيع الجغرافي لسكان االقليم عام 8116م:
ومن دراسة شكل توزيع السكان يمكن تقسيم فروعه الى ثالث مجموعات على النحو التالي:
المجموعة االولى :وتضم بنغازي ويرتفع حجم سكانها عن ( 811ألف) نسمة وتمثل ما يقرب من ( )%15من اجمالي
سكان االقليم ويالحظ انخفاض نسبتها مقارنة بتعداد 4559م.
المجموعة الثانية :وتضم أربعة فروع يتراوح حجم سكانها ما بين ( 811 – 411ألف) نسمة وتبلغ نسبتها ( )%11من
جملة سكان االقليم وهي طبرق ،البيضاء ،المرج ،درنة.
المجموعة الثالثة :تمثل الفروع التي يتراوح حجم سكانها ما بين ( 91 – 49ألف) نسمة وهي القبة ،العقورية ،شحات،
قمينس ،االبيار ،وتمثل ( )%49من اجمالي سكان االقليم.

ز -التوزيع الجغرافي لسكان االقليم لسنة 8148م:
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ومن دراسة توزيع السكان عام 8148م يمكن تقسيم فروعه الى اربعة مجموعات هي على النحو التالي:
المجموعة االولى :وتضم بنغازي ويرتفع حجم سكانها عن ( 811ألف) نسمة وتمثل ما يقرب من ( )%18.8من جملة
سكان االقليم.
المجموعة الثانية :وتضم اربعة فروع يتراوح حجم سكانها ما بين ( 811 – 411ألف) نسمة وتضم كل من فرع طبرق،
درنة ،البيضاء ،المرج.
المجموعة الثالثة :وتشمل عدد من الفروع التي يتراوح حجم سكانها ما بين ( 411 – 91ألف) نسمة وهي فرع القبة وفرع
العقورية.
المجموعة الرابعة :وتضم ثالثة فروع يتراوح حجم سكانها ما بين ( 91 – 49ألف) نسمة وهو فرع شحات ،وقمينس،
االبيار.

ح -التوزيع الجغرافي لسكان االقليم 8142م:
يتضح من دراسة االقليم عام  8142انه ينقسم الى اربعة مجموعات هي على النحو التالي:
المجموعة االولى :وتضم فرع واحد وهو بنغازي الذي يرتفع حجم سكانه عن ( 811ألف) نسمة ويمثل ما نسبته
( )%18.1من جملة سكان االقليم.
المجموعة الثانية :وتضم فروع يت اروح حجم سكانها ما بين ( 811 -411ألف) نسمة وهو فرع طبرق ،درنة ،البيضاء،
المرج.
المجموعة الثالثة :وتضم الفروع التي يتراوح حجم سكانها ما بين ( 411 – 91ألف) نسمة وتشمل فروع القبة ،العقورية،
شحات.
المجموعة الرابعة :تضم الفروع التي يتراوح حجم سكان كل منها ما بين ( 91 -49ألف) نسمة وتشمل فرع قمينس وفرع
االبيار.
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جدول ( )8حجم السكان في فروع إقليم بنغازي في الفترة ما بين ()8142 – 4591
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المصدر :النتائج النهائية للتعدادات السكانية في ليبيا ()8116 -4559 -4521 -4593 -4561 – 4591
الدراسة الميدانية للسجالت المدنية الرئيسية لفروع االقليم .8142 -8148

ثانيا :العوامل المؤثرة في توزيع السكان:
يتأثر توزيع السكان وكثافتهم بعدة عوامل تتشابك فيما بينها وليس من السهل فصل احدهما عن بقية العوامل االخرى
وتتباين هذه العوامل في درجة تأثيرها مكانيا وزمانيا وتلعب مجتمعة دو ار حاسما في تفسير الشخصية الجغرافية لإلقليم
) ،4591 ،Zelinsky, W, A.ص  )9ومهمة دارس الجغرافيا توضيح التنوع بشكل يعكس أثر هذه العوامل ال لفترة زمنية
معينة بل بصفتها جزءا ال يتج أز من عملية ديناميكية وتحليل دور هذه العوامل بدقة (فتحي أبوعيانة .4555 ،ص  )24وفيما
يلي توضح لدور هذه العوامل:

 -4العوامل الطبيعية:
تأتي العوامل الطبيعية في مقدمة العوامل التي تؤثر في توزيع السكان وتتمثل في الموقع والتضاريس والمناخ

العوامل الطبيعية المؤثرة في التوزيع الجغرافي وكثافة السكان بإقليم بنغازي خالل الفترة من (8142 – 4591م) 45

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

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

والمياه والتربة وهي ال تؤثر بمفردها في توزيع السكان ،فاإلنسان في كل مكان وعلى كل المستويات الحضارية تقريبا
يمارس شيئا من التحكم في مواطن سكناه (محمد الشرنوبي ،4529 ،ص  ،)81ألنه يختار عادة المكان الذي يالئمه
للتوطن واالستقرار:
أ -الموقع الجغرافي :تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض (  ) 55 – 82شماالً وهي تخضع في جملتها للمناخ
الصحراوي الحار نسبيا باستثناء الشريط الساحلي الضيق الذي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط ويشغل المساحة
االصغر في االقليم ويأخذ تأثيره بالتناقص باالبتعاد نحو الجنوب ،فأقصى امتداد له ال يزيد عن ( )11كلم ،حيث حياة
االستقرار والنشاط االقتصادي والعمراني ،بينما يسود في الجنوب المناخ الصحراوي حيث الجفاف وبالتالي التخلخل
السكاني وال يوجد في النطاق الصحراوي سوى اربعة تجمعات سكانية هي البيضان ،انتالت ،العزيات ،المخيلي ،اما
الجغبوب فهي تقع في النطاق الصحراوي الحار وجميعها تقع خارج نطاق المعمور في االقليم وال يزيد عدد سكانها عن
( )9919نسمة اي بنسبة ( )%1.9من جملة سكان االقليم عام 8142م.
ب -التضاريس :تعد التضاريس احد العوامل المهم ة في تحديد توزيع السكان وكثافتهم وألهميتها سيتم تسليط الضوء عليها
وتحليلها ،الن العالقة بين التضاريس والسكان ليست عالقة بسيطة مباشرة ثابتة بل هي مركبة مباشرة وغير مباشرة
ومتطورة (جمال حمدان ،4599،ص  )95ويعتبر االقليم جزء من الهضبة التي تتكون منها الصحراء الكبرى التي تنحدر
تدريجيا نحو الشمال حتى تنتهي في ساحل البحر بسهل بنغازي الذي يأخذ شكل مثلث رأسه عند طلميثة وقاعدته من
الزويتينة الى انتالت وتنتشر التربة الحمراء في اجزائه الشرقية والتربة الرملية في اجزائه الغربية ويمتاز باعتدال مناخه،
واحتواءه على ميناء بح ري ومطار الجوي وتعد من اقدم الموانئ بالدولة ،باإلضافة الى الدور الوظيفي للمدينة في كافة
الخدمات مع شبكة جيدة من الطرق تربط كل اجزاء السهل بمدينة بنغازي لذا استحوذ على اكثر من ( )%18من جملة
سكان االقليم والى شرق من سهل بنغازي يختفي السهل الساحلي في المناطق التي تشرف فيها حافة الجبل االخضر على
مياه البحر في كثير من المواضع على شكل جروف اذا يصل اقصى ارتفاع للجبل االخضر ( )221مت ار عند منطقة
سيدي الحمري ويالحظ ان اغلب التجمعات السكانية في الجبل االخضر تقع شمال خط تقسيم المياه كما بالشكل ()1
والذي يبدأ من جنوب وادي القطارة بمسافة ( )48كلم حتى جنوب غرب منطقة القيقيب ،بينما ال تقع جنوب خط تقسيم
المياه سوى اربع تجمعات صغيرة هي البيضان وانتالت والعزيات والمخيلي وال يزيد عدد من يقطنوها عن ( )9919نسمة
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اي بنسبة ( )%1.9من جملة سكان االقليم عام 8142م ،وفي االماكن التي يت ارجع فيها الجبل قليال تنتشر بعض
التجمعات السكانية مثل الحنية ،الحمامة ،سوسة ،راس الهالل ،االثرون ،كرسة ،درنة ،والى الشرق من درنة يتسع السهل
نسبيا عند هضبة البطنان التي ال يزيد ارتفاعها عن ( )811مت ار وتقع بها مجموعة من التجمعات السكنية اهمها مدينة
طبرق والبردي وامساعد وقصر الجدي ،وتبلغ نسبة من يقطنونها نحو ( )%44.2من جملة سكان االقليم عام 8142م
وهذه المنطقة تقع في ظل الجبل االخضر وتهب عليها الرياح الغربية العكسية الموازية للساحل.

شكل ( )4توزيع التجمعات السكانية بإقليم بنغازي 8142
ج -المناخ :يعد المناخ من اكثر العوامل تأثي ار في توزيع السكان في حياتهم بصفة عامة (منصور الكيخيا ،8115 ،ص
 )819اذ تلعب الح اررة واالمطار دو ار كبي ار في تحديد مناطق االستقرار البشري ،حيث يتمتع االقليم بدرجات ح اررة مناسبة
للعديد من النشاطات ،اذ يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الح اررة في فصل الصيف ( )89في بنغازي ( )89في درنة
وتنخفض مسجلة ( )88في شحات وترتفع في النطاق الشبه الصحراوي ( )82في المخيلي ثم تزيد عن ( )51في قلب
الصحراء بالجغبوب وفي فصل الشتاء تسجل بنغازي ( )41والمخيلي ( )48وشحات (( )5.1محمد المهدوي،
 ،.4525ص ،)99اما االمطار فيتضح دورها في توزيع السكان باعتبارها تتأثر بشكل الساحل واتجاهه وارتفاع السطح
كما هو موضح بالشكل (مرسال) حيث تسجل كل من البيضاء وشحات اعلى معدالت لألمطار تصل الى ( )911ملم
سنويا ،والمنطقة التي تليها هي سهل المرج الذي يسجل معدل ما بين ( )911 – 511ملم سنويا ،باعتبارها الجهة المقابلة
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للرياح الشمالية الغربية الممطرة ،اما منطقة سهل بنغازي فتسجل ( )899ملم سنويا وتقل كلما اتجهنا جنوبا وغربا نحو
المناطق االنتقالية والصحراوية ،اما هضبة البطنان فهي تقع في ظل المطر حيث يقف الجبل االخضر حاج از امام اندفاع
الرياح الغربية العكسية الممطرة فان معدل سقوط االمطار بها يسجل ( )419ملم سنويا في طبرق ( )451ملم سنويا في
كمبوت ( ) 415ملم سنويا في مرتوبة ،وتنعكس مياه االمطار على تغذية المياه الجوفية التي توجد في تكوينات الميوسين
وااليوسين الكربونية وهي اهم الخزانات الجوفية بالجبل االخضر ،وذلك عن طريق الرشح المباشر لمياه االمطار عبر
التشققات وبطون االودية وتستغل هذه المياه لالستهالك المنزلي والصناعي ،وقد اقيمت العديد من المشاريع الزراعية على
المياه الجوفية في سهل بنغازي والمرج ودرنة وجنوب الجبل االخضر وبذلك ساهمت في اعادة توزيع السكان بهذه المناطق
باإلضافة الى العيون المائية التي اهمها عين زيانة في بنغازي وعين بوالفي وعين منصور في درنة وعين الدبوسية.
د -التربة :يتضح من الشكل ( ) 8ان السكان يتركزون في المناطق ذات التربة الخصبة والصالحة للزراعة إذ يتوزع السكان
حيثما توجد تربة التيراروسا والمعروفة بتربة البحر المتوسط وتنتشر في سهل بنغازي والمرج واالبيار والجبل االخضر ودرنة
وهي تربة غنية بمردودها االقتصادي فيما أذا تواجدت المياه الصالحة للزراعة اذ تشكل االراضي الزراعية في االقليم نسبة
( )%18من جملة االراضي الزراعية في ليبيا وذلك كما هو موضح بالملحق ( ،)8كما ان عدد السكان في هذه المنطقة
يفوق ( )% 98من جملة سكان االقليم شأنها شأن اي عامل اخر من العوامل الطبيعية التي يصب عزلها كعامل مؤثر في
توزيع السكان ،بل تمثل دعامة رئيسية تشترك مع العوامل الطبيعية والبشرية االخرى في التأثير على توزيع السكان.

شكل ( )8توزيع التربة بإقليم بنغازي 8142
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 -8العوامل البشرية:
يزداد تأثير العوامل البشرية طردا كلما تطور االنسان ،وسوف تزداد فعالية التأثيرات البشرية مع الزمن ،نتيجة
لضغط عامل النمو السكاني وتزايد القدرة التقنية على التالؤم وتوفير ظروف العيش في البيئات الصعبة (فاضل
االنصاري ،4529 ،ص )94
أ -العامل الديموغرافي :تلعب العوامل البشرية دو اًر كبي اًر في توزيع السكان وذلك نتيجة للنمو السكاني الناتج عن تأثير
المواليد والوفيات والهجرة والتي يترتب عليها اختالف معدالت النمو من منطقة ألخرى فقد زاد عدد سكان االقليم من
( )899519نسمة عام 4591م الى ( )4195198نسمة عام 8142م بمعدل تغير بلغ ( )%199ومرد ذلك ارتفاع
معدالت المواليد خاصة في المراكز الحضرية والتي بلغت ذروتها ( 14.9في االلف) عام 4521م باإلضافة الى إعادة
تصنيف محالت ريفية الى محالت حضرية مما ترتب عليه تغير شكل التوزيع الجغرافي لسكان االقليم.
ب -نمط الحياة ونوع النشاط االقتصادي :إن حرفة اي جماعة بشرية او مهنتهم تؤثر في توزيع وكثافة السكان وتبعا
لتعداد 8119م فإن القوى العاملة في االقليم يتوزعون في ثالث مجموعات هي على النحو التالي :مجموعة االنشطة
االولية وتشمل (( )%5.8النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ،8119 ،ص  ).422من جملة العاملين باإلقليم ومعظمهم
في الزراعة ،ومجموعة االنشطة الثانوية التي يتركز بها ( )%41.9من جملة العمالة ،اما مجموعة االنشطة الثالثة فيتركز
بها ( )% 21.8من جملة العمالة ويتركز اغلبهم في المراكز الحضرية ،واغلبها اعمال ادارية وخدمية ،في حين يضم في
الدول المتقدمة نسبة عالية نسبيا وتتصل اتصاال وثيقا بالقطاعين الصناعي والزراعي(حسن الخياط ،4528 ،ص )899

.

ج -النقل :تلعب خطوط النقل دو اًر بار اًز في توزيع السكان وكثافتهم ،اذ غالبا ما تكون المناطق التي تمر فيها الطرق اهلة
بالسكان ،كما ان تقدم طرق النقل يزيد من استغالل االرض ويغير استعمالها ويرفع من قيمتها (ابراهيم المشهداني،4591 ،
ص  )9حيث يتميز االقليم بوجود شبكة من الطرق تربط كل التجمعات السكانية به وابرزها الطريق الساحلي الممتد من
قمينس غربا الى الحدود المصرية شرقا ما ار بالمدن الكبرى في االقليم مثل بنغازي المرج والبيضاء ودرنة وطبرق وهي مدن
تضم اكثر من ( )%22من سكان االقليم ،كما يوجد بهضبة البطنان طريق طبرق الجغبوب الذي يربط شمال الفرع بجنوبه
كما بالشكل ( ) 5وفي الجبل االخضر توجد طريقين رئيسيين هما طريق تاكنس لملودة وطريق الخروبة التميمي ،باإلضافة
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الى الطريق الصحراوي الذي يربط بين مدينة طبرق شرقا بمدينة إجدابيا غرب االقليم ،اما سهل بنغازي فان كافة التجمعات
السكانية به مرتبطة بشبكة جيدة من الطرق تسهل عملية الوصول وتسهم سكانيا في حركة الهجرة من مكان ألخر.

شكل ( )3توزيع الطرق بإقليم بنغازي 8142

ثالثا :الكثافة العامة لسكان االقليم :
ترجع أهمية الكثافة الى ايضاح صورة التركز السكاني وعالقته باألرض والكثافة صورة معقدة متغيرة لشكل
التوزيع السكاني ،ألنها نتاج لتضافر عوامل جغرافية وغير جغرافية (فايز العيسوي ،4559 ،ص  )58ويالحظ االرتفاع
التدريجي للكثافة العامة للسكان خالل فترة الدراسة ما بين عامي 8142 – 4595م من ( )5.2نسمة/كم 8الى ()41.5
نسمة/كم 8عام 8142م على الترتيب على مستوى االقليم اال انها تعد منخفضة نظ ار التساع مساحة االقليم وسيادة الطابع
8

الصحراوي ،اما على مستوى ليبيا فقد ارتفعت الكثافة العامة خالل الفترة ما بين 8119 – 4595م من ( )4.5نسمة/كم

عام 4595م الى ( )9نسمة/كم 8عام 8119م وذلك كما هو موضح بالجدول ( ،)5اما فيما يخص الكثافة العامة على
مستوى الفروع فيتبين ان فرع بنغازي سجل على معدل للكثافة العامة اذ بلغت ( )929.1نسمة/كم 8وان الفارق كبير بين
بنغازي وباقي الفروع نظ ار لصغر مساحته التي تشكل حوالي ( )%1.9من جملة مساحة االقليم في حين يقطنها
( )%18.8من جملة سكان االقليم عام 8142م وهذا ما يوضحه الجدول ( )5والشكل ( )1كما حافظت اكثر من نصف
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الفروع على ترتيبها طوال فترة الدراسة وتشمل فرع طبرق والبيضاء والقبة والمرج وبنغازي وقمينس ،اما فرع درنة فقد تراجع
الى الترتيب السادس في تعدادي 8119 – 4559م نظ ار للهجرة الوافدة اليه ثم رجع الى الترتيب السابع في الفترة 8148
– 8142م نتيجة الهجرة المغادرة منه ،وتراجع فرع االبيارللمرتبة السابعة في تعدادي 8119 – 4559م نتيجة الهجرة
المغادرة صوب بنغازي ثم احتل الترتيب السادس من جديد في االعوام 8142- 8148م نتيجة الهجرة الوافدة التي شهدها
الفرع بعد الشروع في فتح باب القروض السكنية والتوسع في مخطط المدينة في حين احتلت العقورية الترتيب الثاني بعد
بنغازي من حيث الكثافة اذ بلغت ( )58.1نسمة/كم 8وفرع شحات في الترتيب الثالث ( )95.1نسمة/كم 8النهما يشغالن
مساحة اقل على مستوى االقليم بلغت ( )%1.9لكل منهما وسجلت طبرق اقل كثافة ( )8نسمة/كم 8في مقابل ( )%98من
مساحة االقليم ويقطنها نحو ( )%44.2من سكان االقليم ويمكن تقسيم الفروع من حيث الكثافة العامة على النحو التالي:
المجموعة االولى :فروع كثافتها السكانية أكثر من ( )411نسمة/كم 8وتشمل فرع بنغازي فقط.
المجموعة الثانية :فروع كثافتها السكانية ما بين ( )411 – 91نسمة/كم 8وتشمل شحات والعقورية.
المجموعة الثالثة :فروع كثافتها اقل من ( )91نسمة/كم 8وتشمل فرع البيضاء والمرج ودرنة واالبيار والقبة وقمينس وطبرق.
جدول ( )3تغير الكثافة العامة للسكان في فروع اإلقليم ومعدل تغيرها في الفترة ما بين ()8142 – 4593
4593
الفرع

الكثافة
نسمة/كم8

4521
ترتيب
الكثا
فة

الكثافة
نسمة/كم8

4559
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8116
ترتيب
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شكل ( )1الكثافة العامة للسكان في فروع اإلقليم عام 8142

رابعا :نصف القطر الديناميكي:
يعد نصف القطر الديناميكي أحد المقاييس المهمة لحساب مدى تركز السكان حول نقطة معينة هي غالبا مركز عمراني
حضري أو عاصمة اقليمية ويعتمد هذا المقياس على ايجاد المسافة بين مركز الثقل السكاني والمحالت العمرانية المحيطة
به (فايز العيسوي ،4559 ،ص  ) 94ويتضح من دراسة نصف القطر الديناميكي على مستوى الفروع ان فرع بنغازي قد
سجل ( )5.9كيلومتر عام 8142م ،هذا ما توضحه المالحق (من 4الى  )41وقد تم تقسيم الفروع من حيث نصف القطر
الديناميكي الى اربعة مجموعات عام  8142على النحو التالي:
المجموعة االولى :فروع نصف قطرها الديناميكي اقل من ( )41كلم وهي بنغازي وشحات االولى سجلت أكبر تركز سكاني
في الفروع داخل دائرة نصف قطرها ( )5.9كلم من مركز مدينة بنغازي والبالغ عدد سكانها ( )941918نسمة اي ما
يعادل ( )%59.2من جملة سكان الفرع و ( )%14.9من جملة سكان االقليم مع مالحظة ان هذه النسبة ال تضم اي
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مركز عمراني اخر في الفرع ،اما شحات فقد سجلت نصف قطر ديناميكيا بلغ ( )2.2كلم من مركزها وبلغ عدد سكانها
( )51198نسمة اي ما يعادل ( )%99.4من سكان الفرع ويضم شحات والمنصورة والصفصاف.
المجموعة الثانية :فروع يتراوح نصف قطرها الديناميكي ما بين ( )81- 41كلم وهي البيضاء االبيار القبة المرج وسجلت
البيضاء نصف قطر ديناميكيا بلغ ( )44.9كلم من مركزها ويشمل مسه وقد بلغ عدد سكانها ( )485859نسمة اي ما
يعادل ( )%99من جملة سكان الفرع ويتركز هؤالء في الجهات الشمالية من الفرع ومرد ذلك غ ازرة االمطار بالمنطقة ووفرة
العيون والينابيع وجودة التربة ،يليها االبيار التي تقع في دائرة نصف قطرها الديناميكي ( )44.9كلم من مركزها وتضم
االبيار وابومريم البالغ عدد سكانها ( )55558نسمة اي ما يعادل ( )%95.5من جملة سكان الفرع ،يليها القبة الواقعة في
دائرة نصف قطرها ( )42.9كلم من مركزها ويسكنها نحو ( )59521نسمة اي ما يعادل ( )%91.1من جملة سكان الفرع
وتشمل عين ماره ،راس الهالل ،االثرون ،لملوده ،بيت ثامر ،الدبوسية ،وهي مراكز عمرانية متقاربة من حيث الموقع
ومرتبطة في ذلك بوجود العيون المائية ،واخي ار فرع المرج بنصف دائرة قطرها ( )42.2كلم من مركزها وتظم المرج
والعويلية ويسكنها نحو ( )98492نسمة اي ما يعادل ( )%95من جملة سكان الفرع ويعلل احتالل المرج ألخر هذه
المجموعة بطبيعتها الزراعية ،مما ادى الى تباعد المراكز العمرانية.
المجموعة الثالثة :وتشمل الفروع التي يتراوح نصف قطرها الديناميكي ما بين ( )51 – 81كلم وتضم درنة وقمينس،
االولى يتركز سكانها في دائرة نصف قطرها الديناميكي ( )89.5كلم من مركزها ويسكنها ( )52824نسمة اي ما يعادل
( )%25.5من جملة سكان الفرع وتضم درنة ومرتوبة وكرسة ويليها قمينس ويتركز سكانها في دائرة نصف قطرها
الديناميكي ( )89.2كلم من مركزها ويسكنها نحو ( )14195نسمة اي ما يعادل ( )%25.9من جملة سكان الفرع وتضم
قمينس ،سلوق ،الطليمون ،جردينة ،المقرون ،كركورة.
المجموعة الرابعة :وتشمل الفروع التي يبلغ نصف قطرها الديناميكي اكثر من ( )51كلم وهي العقورية ،وطبرق ،والعقورية
يتركز سكانها في دائرة نصف قطرها ( )59.9كلم من مركزها ويسكنها نحو ( )54921نسمة ،اي ما يعادل ()%91.8
من جملة سكان الفرع وتضم العقورية بوجرار ،برسس ،المبنى ،دريانة ،سيدي سويكر ،ويالحظ ان مساحة فرع العقورية
يعادل مساحة فرع شحات الواقعة في المجموعة االولى ،اذ تبلغ مساحة كل منها ( )%1.9من اجمالي مساحة االقليم ،اال
انهما يتباينان من حيث القطر الديناميكي ومرد ذلك الى انتشار المراكز العمرانية في فرع العقورية متخذة الشكل الخطي
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على طول الطريق الساحلي من اقصى الشرق الى اقصى غرب الفرع ،يليها فرع طبرق التي يتركز سكانها في دائرة نصف
قطرها ( )99.9كلم من مركزها ويسكنها نحو ( )418999نسمة ،اي ما يعادل ( )%24.5من جملة سكان الفرع وتضم
طبرق ،القبة ،المرصص.

الخاتمة
 النتائج: -4لعب العامل الديموغرافي الدور االبرز في زيادة عدد سكان االقليم من تعداد ألخر فالمراكز الحضرية للبلديات نمت
بفضل الزيادة الطبيعية المرتفعة والهجرة الوافدة مما ادى الى ارتفاع الكثافة السكانية بها.
 -8يالحظ من دراسة توزيع السكان حسب حجم الفئة ان التجمعات السكانية التي يقل عدد سكانها عن ( 49ألف) نسمة
قد اختفت منذ تعداد  4521وحتى  8142مرو ار بتعداد  8119 ،4559وازدياد سكان الفئة ( 8111 – 411ألف) نسمة
لتضم اربعة فروع هي طبرق ،درنة البيضاء ،المرج.
 -5تبين من دراسة الكثافة العامة لإلقليم انها ارتفعت من ( )5.2نسمة/كم 8عام 4595م الى ( )%41.5نسمة/كم 8عام
8

 ،8142اما على مستوى الفروع فقد سجل فرع بنغازي اعلى معدل للكثافة العامة سنة  8142وهي ( )929.1نسمة/كم

بسبب صغر مساحة الفرع وتركز أكثر من ثلث سكان االقليم به اما اقل الفروع كثافة فهو فرع طبرق اذ سجل ()8
نسمة/كم 8بسبب كبر مساحة االقليم.
 -1تبين من دراسة العوامل الطبيعي ة المؤثرة في توزيع السكان مثل التضاريس والمناخ والتربة والمياه انها تتضافر في
اعطاء الصورة النهائية لتوزيع السكان وان االمطار والح اررة يلعبان دو ار مهما في هذا التوزيع اذ يسكن جنوب خط تقسيم
المياه ( )%1.9من جملة سكان االقليم وهي مناطق تزيد عن ( )11كيلومتر من شاطئ البحر حيث انعدام المؤثرات
البحرية وأبرزها الح اررة.
 -9حظي االقليم بشبكة جيدة من الطرق سهلة على سكانه الحركة من منطقة ألخرى وهذا ساهم في زيادة حركة الهجرة
من مكان ألخر.
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 -9تبين من خالل تطبيق النموذج الرياضي نصف القطر الديناميكي ان مدينة بنغازي قد سجلت نصف قطر ديناميكي
بلغ ( ) 5.9كلم من مركزها وهو اقل مسافة في كل الفروع ،اما مدينة طبرق فقد سجلت نصف قطر ديناميكيا بلغ ()99.9
كيلومتر من مركزها وهو اطول نصف قطر ديناميكي عام 8142م.
قائمة المراجع:
-1

أبوعيانة ،فتحي محمد ( )4555جغرافية السكان أسس وتطبيقات ،اإلسكندرية.

-2

االنصاري ،فاضل ( )4529جغرافية السكان ،المطبعة الجديدة ،دمشق.

-3

حمدان ،جمال ( )4599في العالقة بين السكان والتضاريس ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،مجلد ( ،)45ج
(.)4

-4

الخياط ،حسن ( )4599قدرة االرض على اإلعالة ،مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ،المجلد (.)5

-5

الخياط ،حسن ( )4528الرصيد السكاني لدول الخليج العربي ،جامعة قطر.

-6

ساسي ،احميد محمد ( )4555التغيرات السكانية في ليبيا منذ ( 4591رسالة دكتوراه ،غير منشورة) الجغرافيا،
اآلداب ،جامعة عين شمس.

-7

الشرنوبي ،محمد عبدالرحمن ( )4529جغرافية السكان ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.

-8

عبد العظيم ،ناجا عبد الحميد ( )8111التغيرات السكانية في عواصم المحافظات الريفية بالدلتا المصرية خالل
النصف الثاني من القرن العشرين( ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة) قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة عين
شمس.

-9

العيسوي ،فايز محمد ( )4559اسس الجغرافية البشرية ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية.

 -11غالب ،محمد السيد ،عبدالكريم ،محمد صبحي ( )4599السكان ديموغرافيا وجغرافيا ،االنجلو المصرية ،القاهرة.
 -11الفنيشى ،احمد علي ( )4592المجتمع الليبي ومشكالته ،دار مكتبة النور ،طرابلس.
 -12الكيخيا ،منصور محمد ( )8115جغ ارفية السكان ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي.
 -13مرسال ،محمد ( )8112التغيرات السكانية في اقليم بنغازي خالل الفترة من (4559 -4591رسالة دكتوراه-
غير منشورة) ،معهد البحوث والدراسات االفريقية ،جامعة القاهرة.
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 -14المشهداني ،ابراهيم عبدالجبار ( )4591اهمية المزارع الصغيرة وعالقتها بالنظام االشتراكي ،مجلة الجمعية
الجغرافية العراقية ،مجلد ( )89بغداد.
 -15المهدوي ،محمد المبروك ( )4525جغرافية ليبيا البشرية ،جامعة قاريونس ،بنغازي.
 -16النتائج النهائية للتعداد العام للسكان4591 ،
 -17النتائج النهائية للتعداد العام للسكان4591 ،
 -18النتائج النهائية للتعداد العام للسكان4595 ،
 -19النتائج النهائية للتعداد العام للسكان4521 ،
 -21النتائج النهائية للتعداد العام للسكان4559 ،
 -21النتائج النهائية للتعداد العام للسكان8119 ،
22- Clarke, J.I, (1976) Population Geography, 2nd Edition, Oxford, Pergamum Press.
23- Zelinsky, W, A (1970) prologue to Population Geography, Prentice Hall International,
Inc., London.
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ملحق ( )4نصف القطر الديناميكي لفرع بنغازي عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

بنغازي

641918

-

-

-

الفعكات

3291

49

889

266891

قنفودة

8433

49

889

195589

ابوفاخرة

3118

38

4181

3191112

تيكة

8214

81

111

4481111

الترية

4544

39

4365

8646495

الجملة

682355

-

-

2496928

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:
2496928

= 48.5

682355

= 3.6

ملحق ( )8نصف القطر الديناميكي لفرع قمينس عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

قمينس

43136

-

-

-

سلوق

49548

83

985

5199112

زاوية الطيلمون

659

84

114

319399

مسوس

4351

52

5611

43329596

كركورة

4118

31

511

514211

المقرون

3911

82

921

8919436

شط البدين

4951

32

4111

8921961

جردينة

1518

81

996

8283998

النواقية

1131

31

4496

1692621

الرقطة

218

18

4961

4141982

الجملة

15165

-

-

32314199

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:

32314199
15165

= 991.8

= 89.2
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ملحق ( )3نصف القطر الديناميكي لفرع العقورية عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

العقورية

48595

-

-

-

ابوجرار

4995

3

5

41844

برسس

3514

2

61

898881

المبني

3114

89

985

4955485

دريانة

2315

33

4125

1412114

سيدي اسويكر

4354

39

4889

4913599

سيدي خليفة

9395

19

8815

46896134

دار العريبات

1189

13

4215

9118889

الكويفية

48891

93

8215

31141891

ابودزيرة

9699

99

3189

83846299

الجملة

68225

-

-

25818584

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:

25818584

= 4145

68225

= 39.6

ملحق ( )1نصف القطر الديناميكي لفرع شحات عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

شحات

89366

-

-

-

سوسة

9641

41

465

4154961

الفايدية

9199

42

381

4611311

قرنادة

3561

43

465

665811

المنصورة

8124

1

46

33856

الصفصاف

1649

9

89

449399

الجملة

91919

-

-

3593994

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:
3593994
91919

= 99.5

= 2.2
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ملحق ( )9نصف القطر الديناميكي لفرع االبيار عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

االبيار

85583

-

-

-

ابومريم

1165

41

411

116511

الرجمة

3992

38

4181

3212458

جيرة

8493

81

111

264811

المليطانية

3969

48

411

943612

بوراس

699

43

465

441659

سيدي مهيوس

8819

46

896

961121

الجملة

16331

-

-

6319449

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:

6319449

= 436

16331

= 44.6

ملحق ( )6نصف القطر الديناميكي لفرع المرج عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

المرج

68982

-

-

-

العويلية

5131

49

889

8484991

جردس

9632

81

896

1355122

البنية

4536

89

985

4144311

تاكنس

9224

83

985

1465115

البياضة

2324

39

4365

44121914

بطة

2325

85

214

6841415

الدرسية

2152

86

696

9911612

ابوزيد

8152

18

4961

1116198

الحمده

8438

89

985

4991882

فرزوغة

3955

88

121

4919546

الجملة

488442

-

-

13819929

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:

13819929
488442

= 391.4

= 42.2
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ملحق ( )9نصف القطر الديناميكي لفرع درنة عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

درنة

29643

-

-

-

ام الرزم

9998

31

4215

43563612

التميمي

1129

68

3211

49811311

مرتوبة

2833

83

985

1399899

البنمة

9643

68

3211

84996398

كرسة

8133

83

985

4822449

العزيات

4593

99

2585

49132339

الجملة

449221

-

-

99268165

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:

99268165

= 613.9

449221

= 89.3

ملحق ( )2نصف القطر الديناميكي لفرع البيضاء عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

البيضاء

442963

-

-

-

مسه

41938

41

411

4193811

الحنية

3898

83

985

4981312

عمر المختار

9113

46

896

4259462

مراوة

1294

36

4856

6826256

سلنطة

3191

81

111

4884611

العرقوب

2991

46

896

8422211

قندولة

9193

81

996

1168982

النيان

123

61

1156

4592362

الخويمات

919

11

4611

4482111

عبدالواحد

8198

49

825

953182

الحمامة

8313

81

111

584811

اقفنطة

534

81

111

398111

الجملة

465538

-

-

83114156

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:

83114156
465538

= 432

= 44.9
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ملحق ( )5نصف القطر الديناميكي لفرع القبة عام 8142
الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

8

م

القبة

84429

-

-

-

القيقب

2116

83

985

1839491

عين مارة

6344

5

24

944454

راس الهالل

4619

41

456

341598

البرق

5648

88

121

1698812

االثرون

593

48

411

439838

المخيلي

4928

65

1964

2121418

لملودة

8591

41

411

859111

بيت ثامر

8894

44

484

898394

الدبوسية

4483

5

24

51563

خوالن

698

83

985

399122

الجملة

96196

-

-

45315414

ك×م

8

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:
45315414

= 318.9

96196

= 42.9

ملحق ( )41نصف القطر الديناميكي لفرع طبرق عام 8142
8

الفرع

عدد السكان ك

البعد عن المدينة كم

م

8

ك×م

طبرق

433194

-

-

-

كمبوت

6364

61

3611

88255611

البردي

9692

489

49689

22942991

الجغبوب

8248

828

95981

883684122

قصر الجدي

1594

51

2411

11869411

بئر االشهب

1369

99

9689

81993489

عين الغزالة

269

68

3211

3338912

امساعد

9962

431

46511

489255811

القرضبة

8248

19

8815

6844912

القعرة

1134

31

511

3529511

المرصص

4598

89

689

4881111

الجملة

499822

-

-

918915645

يمكن الحصول على نصف القطر الديناميكي بالمعادلة اآلتية:
918915645
499822

= 3156.41

= 99.6
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درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باإلصالح اإلداري
" دراسة ميدانية بالتطبيق على ديوان التعليم بمدينة بنغازي"
زينب حسن إجباره

صباح إبراهيم علوش

عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي

عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي

zeanabagbara@gmail.com

جالل عوض بالهوائل

sabahibrahem@gmail.com

رئيس قسم االئتمان بمصرف الصحاري
jalal281076@gmail.com

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقةة بةيا الاية دل التلييليةة بدبع دهة ثالتةدمير ال مة لز اللاةي ا ل ة ز
االعتبة ر الاةرد

االسةتم رل الاكريةة يبةةيا ا

ةالد ا دار

ةا يظ ةة موةر ال ةةيوايا بةديياا التعلةيغ ب ديمةة بم ة ي

يقةةد

اتبعت الدراسة ال م ج الي از التلليلز يتكيا ظت ع الدراسة ا ال يوايا بديياا التعليغ بم ي البة ل عةددهغ ث694

يوةف يقةد تةغ ااتية ر عيمةة ع ةياهية لظ ة ث 712تةةغ ظ ةع بي مة ت الد ارسةة ب سةةتاداغ اسةت رات االسةتبي ا يبلة عةةدد
االسةةت رات الا ةةةعة للتلليةة( عةةدد ث181
بم ي

بيمةةت مت ة هج الد ارسةةة ةا درظةةة

تيسةطة يةيةةلت متة هج الد ارسةة ةا درظةة تطبيةح ا

رسةةة الاي ة دل التلييليةةة بةةديياا التعلةةيغ فةةز

ةالد ا دار بةديياا التعلةيغ بم ة ي

تيسةطة ةيةة ك ة

ةسةةارت الد ارسةةة عةةا يظةةيد عالقةةة ارتب ة ط يهةةز عالقةةة طرديةةة ذات داللةةة عمييةةة ةةةعياة بةةيا الاي ة دل التلييليةةة بدبع ده ة
ثالتةدمير ال مة لز اللاةةي ا ل ة ز االسةةتم رل الاكريةة االعتبة ر الاةرد

بديياا التعليغ ،ليث بل

يبةيا ا

ةةالد ا دار

ةا يظ ةةة موةر ال ةةيوايا

ع ( االرتب ط ث. r=0.269

الكلمات المفتاحية :القيادة التحويلية – اإلصالح اإلداري – ديوان التعليم  -بنغازي.

Abstract:
This study aimed to identify the nature of the relationship between transformational

leadership in its dimensions (ideal effect, inspirational motivation, individual consideration,
intellectual excitement) and administrative reform from the point of view of employees at the
Ministry of Education in Benghazi, the study followed the descriptive analytical approach,
the study community consisted of employees at the Ministry of Education Benghazi, they

numbered (496) employees, and a random sample size of 217 was selected, Study data
were collected using questionnaires, and the number of questionnaires to analysis was
(185). The results of the study showed that the degree of transformational leadership
practice in the Ministry of Education Benghazi is medium, also the results of the study
showed that the degree of application of administrative reform in the Ministry of Education

Benghazi is medium , furthermore the study showed a positive correlation relationship with
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weak significance between transformational leadership in its dimensions (ideal effect,
inspirational motivation , Intellectual excitement, individual consideration) and administrative
reform from the point of view of employees in the Education Bureau, where the coefficient

of correlation was (r = 0.269).

Key words: Transformational leadership - Administrative reform - Ministry of
Education Office - Benghazi.

مقدمة:
ا الس ت األس سية التز يت ف ب علغ ا دارل يتطبيا ته ال اتلاة فةز ك فةة ية ديا اللية ل هةز الديم يكيةة ياللركيةة
يسةةرعة االسةةتظ بة للتطةةير يالتاةةدغ العل ةةز يالتامةةز يب ة يت
يالما فية يغيره

ةةى ةةع الت ي ةرات الل

ةةلة فةةز البيه ة ت السي سةةية ياالظت عيةةة

يلذلك ك مت يال تيا( تو ر اتظ هة ت ظديةدل فةز اتلةف دي( العة لغ يا

ةة ال تاد ةة م ة تةكةد ةةريرل

تلةةديث األمو ةةة يال ي كةة( ا داريةةة يةس ة ليب يةديات يتامي ة ت ع ل ة يذلةةك ةةا ةظةة( رفةةع يتلسةةيا سةةتي كا ة ل األظ ةيل
الع ة لإلدارل يقد قدغ عل
ا دارية ا

الد ا دار

ا دارل ظ يعة كبيرل ا ال
التطيير ا دار

طلل ت الدالة علةى ع لية ت التلةديث يالتطةيير م ة ت التم يةة

إع دل ال يكلة ال مدرل إع دل ااتراع اللكي ة يغير ذلك ا ال

يفز و( الت يرات ال هلة التز ت ة ده اتلةف دي( العة لغ فةز الاةرا اللة لز ة ةب ا
الكمير ا الدي( ا ي

ةالد ا دار

طلل ت.
طلبة للة فةز

فز البلداا الم ية يالتز تع مز ا الكمير ا ال ة ك( التةز ي كةا ةا تعةي فةز م يةة ال طة ف

إلى ق ير ا دارل يل ظت لإل الد ثتي ير . 7212
يلاةد ةو ةةرت األدبية ت ةمةةه يرغةةغ ااةةتالف يظ ة ت الموةر لةةي( تلديةةد عمةةى ي لتةةي ي ا ةةيغ ا

ةةالد ا دار إال ةا

همة ك اتا قة ع ة علةةى ا طة ر العة غ لةةه فاةةد عرفةةه الةةبعا علةةى ةمةةهخ الت يةرات ال سةةت رل يال اططةةة يال ة لة فةةز األظ ةيل
اللكي يةةة فةةز ال ظ ة الت ا داريةةة ال تعةةددل با ةةد تلايةةح ةهةةداف التم يةةة االقت ة دية ياالظت عيةةةخ ثقرداغةةز 7211ت . 4
يعرف ةاةريا ا

ةالد ا دار بدمةه خ ت ييةر ا ةيد ي ة ( علةى سةتي اللكي ةة ةي ال مو ةة فةز ةطة ر رةيةة سةتابلية

للاي ة دات ا داريةةة تلةةدد ة يظةةن تلاياةةه ةةا إ ةةالل ت إداريةةة لة ة ا رة ة الظ ةةير ال سةةتايد

ةةا اةةال( تبمةةز ا ة هيغ

يموري ت إداريةة لديمةة يةتغ علةى ةس سة تم يةة ال ةيارد الب ةرية دية ي عميية يتطةيير ال ي كة( يتبسةيط ا ظة ار ات يتلةديث
األديات ياليس ة ه( الاميةةة يالتاميةةة علةةى ةس ة ي التةةدرع غيةةر ال ماطةةع يال تا عةة( ةةع البيهةةة الكليةةة لل مو ةةةخثالك فز 7218ت
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الد ا دار فز الدي( الم ية الذ عادته هيهةة األ ةغ ال تلةدل بظ عةة س سةكز البريط ميةة لعة غ
ةةالد ا دار علةةى ةم ة خل ةةيلة ال ظ ةةيدات ذات ا عةةداد الا ة

 1921فاةةد عرفةةت ع ليةةة ا

التةةز تسةةت دف إدا ة (

ت ييةرات ةس سةية فةةز ال مو ةة ا داريةةة الع ةة ةةا اةال( إ ةةالل ت علةى سةةتي الموة غ ظ يعةةه ةي علةى األقةة( ةا اةةال(
ع يير لتلسيا يالدل ةي ةكمر ا عم
ب ةذا ال عمةز يلتة ع تمايةذ ا

ره الرهيسية م( ال ي ك( ا دارية ياألفراد يالع لي ت ا داريةخثالل لز . 7219

ةالد ا دار يتلايةح ةهدفةه تةيفر ظ لةةة ةا ال تطلبة ت قةد يكةيا علةى ةرسة تةيفر قية دل

م طة ة مة ب لسي س ت الظديدل ياعية ل بليث تة ا لإل الد ا دار ةق ةى ة ك مية ت المظة د ي ةا األم ة ط الاي ديةة
التز ةفريه التادغ العل ز يالتطير التامز م ط الاي دل التلييلية لديره فز تليية( ال مو ة ت ايادارل الت ييةر في ة ف ةز تاةيغ
على إلداث ت يرات ظذرية فز ال مو ة عا طريح إقم ع ال رةيسيا للمور إلى
ال

للة الع ة يتيسيع اهت

هي ةبعد ا

ة لل غ الذاتيةة ةا ةظة(

ة ت غ يتع يةح سةتي إدراك ةغ يقبةيل غ لرةيةة ال مو ةة يتم يةة قةدرات غ ا بداعيةة عةا طريةح

فت ال ظ ( ل ةغ يت ةظيع غ علةى ياظ ةة ال ة ك( يال ةعيب ت التةز تياظةه مو ة ت غ يتعةرف الاية دل التلييليةة بدم ة خ م ةط
قية د لديةةه رةيةةة ياةةةلة عةةا ال سةةتاب( يةهةةداف ياقعيةةة لل مو ةةة ييسةةعى الا هةةد التلةةييلز إلةةى إلةةداث الت ييةةر يالتطةةيير
يالتم يةةة ا داريةةة ب سةةت رار ييتبمةةى ةمو ةةة يةسة لين قي ديةةة رمةةة ت كةةا ةةا التكيةةف يالتةةدقلغ ةةع التطةةيرات يالت ييةرات الع ل يةةة
ال ع

رل يي تغ ب لع ( الظ عز ال موغ يبم فرح الع ( ييع ( على ةيظ د بيهة إدارية تايغ على التا هغ الليار البم

يال ة ة ركة ب ةةيا ال س ةةتيي ت ا داري ةةة ال اتلا ةةةخثاليغبز 7219ت  14يالاية ة دل التلييلي ةةة ب ةةذا ال عم ةةى إذا يظ ةةدت ف ةةز ة
ةسسة قد يكيا ذلك ةي( الاطيات ملي تمايذ ا

الد ا دار يتلاياه.

الجزء األول :اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة
أوالا :الدراسات السابقة:
 -1دراسات تتعلق بالمتغير التابع (اإلصالح اإلداري):
أ -دراسة العكش( )3006بعنوان" :اإلصالح اإلداري في األردن من وجهة نظر العاملين في الجهاز الحكومي" .هدفت
الدراسة إلى ت اي

ةسب ن تالف الظ ي ا دار يالللي( ال اترلة يذلك ا يظ ة مور ال يوايا الع ليا فز ي ايرات

الديلة يدياهره يقد اعت د البلث على ةسلين التللي( الك ز يالي از يقد ةو رت مت هج الدراسة ةا ةسب ن تالف
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الظ ي ا دار تعيد إلى ظ يعة ا ال

ا يظ ة مور العيمةت ال لسيبية يعدغ يةع

رس ت ةبريه لسن ةه يت

الرظ( ال م سن فز ال ك ا ال م سن يعدغ ربط الع ( الاي د ا دار ب بداع يغي ن مو غ فع ( للليافي يةعف ةظ يل
الرق بة ا دارية يتدمز ستي الرياتن اياه ( إع دل هيكلة الظ ي اللكي ز.
ب -دراسة الحاج( )3003بعنوان" :اإلصالح اإلداري بين النظرية والتطبيق دراسة حالة وزارة العمل والخدمة العامة
وتنمية الموارد البشرية" .هدفت الدراسة للتعرف على طرح يةس لين ييس ه( ا
يالتطيير ا دار بي ايرل الع ( يالتعرف على د

قدرل هذه ا دارل على قي دل ا

الد ا دار ب دارل الع ة للتم ية
الد ياعت د الب لث على ال م ج

الي از التلليلز يتي ( الب لث إلى ةا عوغ اظ يل الاد ة الع ة تلت ع إلى إ الد إدار ي راظعة ةداه
اليس ه( ال ستاد ة لتطبيح تاعي( الاد ة الع ة ع ظيل فز ظيامن عدل
ال سهيليا على ا

ظعل ال ت ( إلى ةهداف

ك

اا

ك ةا لر

الد ا دار ليي على درظة كبيرل ياا ا دارل الع ة للتم ية يالتطيير عظيت عا إ الد هي ك(

يتمويغ الاد ة الع ة يالم يا ب
ا ك مي ت يالكيادر الع لة

ةد

يتع مز ا دارل الل لية ا قلة ت بعة الديلة لألدا يما

الكا ل يالتدرين يما

إلى عدغ الادرل على ما ذ الاياميا ال تعلاة بإ الد الاد ة ياع ح ادا ( السي سة

ب لاد ة ال دمية الي ي( ب إلى ةهداف يادا( الكمير ا السلبي ت التز ةةرت ب لاد ة.
ج – دراسة مالعب ( )3013بعنوان" :اإلصالح اإلداري مدخالا لتصويب المسار التنموي" هدفت الدراسة إلى تسليط
الةي على قة ي ا
الديلية فز ا

الد ا دار يديره فز ت يين ال س ر التم ي

عبر استعراا يدراسة عدد ا التظ رن

الد ا دار هز تظربة خ ةسترالي الي ب ا كمدا مييييالمد

لييي خ يك مت الدراسة ميعية تعت د ال م ج

اليم هاز بيمت ال دراسة ةا ك( تظربة هز ا ربة اتلاة لاة ي ا
ياالظت عية يعم

ره الما فية يالت رياية ك ةيةلت الدراسة ةا ا

الد ةتسات ع تركيبة الدي( االقت

دية يالسي سية

الد يظن ةا يبمى على ةسي ياةلة يتاطيط

سليغ يداذ ب العتب ر ا ط ر الع غ ألسلين ع ( اللكي ة ييع ( على تلايح ةهداف ياقعية ق بلة للاي ي يالتاييغ.
 - 3دراسات تتعلق بالمتغير المستقل (القيادة التحويلية):
أ -دراسة العامري( )3003بعنوان" :القيادة التحويلية في المؤسسات العامة :دراسة استطالعية آلراء الموظفين" .هدفت
الدراسة للك ف عا د
د

ت تع ال ديريا ب ل ةسس ت الع ة بس ت الاي دل التلييلية يالتعرف على رةية ال يوايا عا

الل ظة إلى إظ ار ت يير فز ال ةسس ت الع ة ايالى ة
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ال يوايا ملي الت يير يرةيت غ ل د

ت تع ال ديريا بس ت الاي دل التلييلية ياستادغ الب لث ال م ج الي از التلليلز

يبيمت مت هج الدراسة اا ال ديريا فز ال ةسس ت الع ة يت تعيا ب ستي
يد( على عدغ رة ال يوايا فز هذه ال ةسس ت عا اليةع الاي د

تدا فز ك( ا

ه

الاي دل التلييلية هذا

فز ةسس ت غ ييةكد االتظ ه الع غ ل عوغ ةفراد

عيمة الدراسة على ةه ية الت يير يةريرته فز ال ةسس ت الع ة يةو رت الدراسة ةا ال يوايا الذيا يريا ةا
ال ةسس ت الع ة التز يع ليا في بل ظة إلى ت يير يتطيير فز تى ظ الت يريا ةا ال ديريا يت تعيا ب ستي ةق(
ا الس ت الاي دية التلييلية يالعكي ب لعكي.
ب -دراسة العطوي( )3010بعنوان :دور القيادة التحويلية في تفعيل إدارة المعرفة وأثرهما على أداء المنظمة" .هدفت
الدراسة إلى الك ف عا ةمر الاي دل التلييلية ايادارل ال عرفة على ةدا

رك ت البالستيك األردمية ب ة فة الى التعرف

على االاتالف فز ا يغ الع ليا للاي دل التلييلية ايادارل ال عرفة ب اتالف ا ي ت غ ييو ها غ يقد اتبع الب لث ال م ج
الي از التلليلز يتي لت الدراسة الى عدل مت هج م ت ةا ستي تيفر سليك الاي دل التلييلية لد ال ديريا فز رك ت
البالستيك ك ا رتاع بيم
التلييلية على ةدا

ستي تيافر ع لي ت إدارل ال عرفة ك ا تيسط

يظيد ةمر ذي داللة ال

هية للاي دل

رك ت البالستيك لل م ع ت ا م هية األردمية ا اال( إدارل ال عرفة.

ج -دراسة المصدر( )3013بعنوان" :عالقة القيادة التحويلية بالعدالة التنظيمية" .ت دف هذه الدراسة للتعرف على
عالقة الاي دل التلييلية ب لعدالة التموي ية لد ال يوايا فز ي ايرل التربية يالتعليغ فز قط ع غيل يقد اعت د الب لث ال م ج
الي از التلليلز يةو رت مت هج الدراسة يظيد ستي كبير ا الاي دل التلييلية لد
يالتعليغ ك يظد ستي كبير ا العدالة التموي ية لد
عالقة طردية ذات داللة إل

ال د ار فز ديري ت التربية

ال د ار فز ديري ت التربية يالتعليغ ك ةو رت الدراسة يظيد

هية بيا الاي دل التلييلية بدبع ده األربعة ثالتدمير ال م لز اللاي ا ل

ز اللاي الاكر

االعتب رات الاردية يبيا العدالة التموي ية فز ديري ت التربية يالتعليغ ب ل فو ت غيل.
ا اال( عرا الدراس ت الس باة يتة ةم ظ يع تم يلت يةيع الاي دل التلييلية يا

الد ا دار ياستا د

الب لميا ا الدراس ت الس باة فز يةع ا ط ر المور لدراسة الل لية يفز اعداد است رل االستبي ا ي ي غة فارات .
يتاتلف الدراسة الل لية عا الدراس ت الس باة فز اللديد الي مية يال ك مية يةية تاتلف فز ظت ع الدراسة يتت يي
الدراسة الل لية عا الدراس ت الس باة فز كيم

تعد الدراسة األيلى على لد علغ الب لميا التز تبلث فز العالقة بيا
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الاي دل التلييلية يا

الد ا دار فز ديمة بم ي

فلغ يتغ فز ك( الدراس ت الس باة الربط بيا هذيا ال ت يريا يهذا

يةاز ت ي اي ل ذه الدراسة التز ربطت بيا ت ير الاي دل التلييلية ي ت ير ا

الد ا دار .

ثاني ا :مشكلة الدراسة:
بيمت التا رير ال تع قبة الديلية يال للية كتاريةر مو ةة ال ةا فية الديليةة للعة غ ث 7218يتاة رير ديةياا ال ل سةبة للعة غ
ث 7214ث 7212ث 7218يكة ةةذلك تا ة ة رير هيهة ةةة الرق بة ةةة ا دارية ةةة للع ة ة غ ث7219 7218 7212 7214
األظ يل ا دارية فز الديلة الليبية ا

ع مة ة ل

ك( يقة ي عديدل تةكد ل ظت ال للة لتبمز استراتيظية ياةلة لإل الد هذا

ب ة ة فة إلةةى اللو ة ت البل ة ث لةةي( ظت ةةع الد ارسةةة يمت ة هج ال ا ة بالت التةةز تةةغ إظ ار ه ة ةةع بعةةا ةف ةراد عيمةةة الد ارسةةة
يالتةز ةكةةدت علةةى الل ظةةة ال للةةة لإل ةةالد ا دار يةيةة الل ظةةة ال للةةة ليظةةيد يا ةةا ت ي ة رات يقةةدرات عيمةةة ل ةةا
ياةةيد هةةذا ا
ا دار

ةةالد

ةةالد ييع ةة( علةةى تمايةةذه ي ةةا هةةذا ال مطلةةح ظ ة ت الل ظةةة لد ارسةةة الاي ة دل التلييليةةة يعالقت ة ب

و ُحددددت مشددكلة هددره الدراسددة فددي السدؤال التددالي :هددل هندداق عالقددة رات داللدة إحصددائية بددين درجددة ممارسددة

القيادة التحويلية بأبعادها (التأثير المثالي ،الحفز اإللهامي ،اإلعتبار الفدردي ،اإلسدتثارة الفكريدة) وبدين اإلصدالح اإلداري
من وجهة نظر الموظفين بديوان التعليم بمدينة بنغازي ،ويتفرع منه التساؤالت التالية:
-1

هز درظة

رسة الاي دل التلييلية بدبع ده ثالتدمير ال مة لز اللاةي ا ل ة ز ا عتبة ر الاةرد

ا سةتم رل الاكريةة

ا يظ ة مور ال يوايا بديياا التعليغ ب ديمة بم ي ؟
-2

هز درظة تطبيح ا

-3

طبيعة العالقة بيا الاي دل التلييلية بدبع ده ثالتدمير ال م لز اللاةي ا ل ة ز ا عتبة ر الاةرد
يبيا ا

الد ا دار

الد ا دار

ا يظ ة مور ال يوايا بديياا التعليغ ب ديمة بم ي ؟
ا سةتم رل الاكريةة

ا يظ ة مور ال يوايا بديياا التعليغ ب ديمة بم ي ؟

ثالثا :أهداف الدراسة:
 -1التعرف على درظة تيافر ا

ه

يس ت الاي دل التلييلية فز ديياا التعليغ ب ديمةة بم ة ي

ةا يظ ةة موةر ال ةيوايا

بديياا التعليغ ب ديمة بم ي .
 -7التعرف على الظيامن ال اتلاة لإل الد ا دار فز ديياا التعليغ ب ديمة بم ي
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 -9عرفة

إذا ك مت هم ك عالقة بيا درظة

الد ا دار

رسة الاي دل التلييلية يبيا ا

ةا يظ ةة ال ةيوايا بةديياا

التعليغ ب ديمة بم ي .
الد ا دار ب ل ةسس ت الليبية.

 -6اقتراد الللي( يالتي ي ت لتعييي ا يغ الاي دل التلييلية ب يدعغ ظ يد ا

رابعا :أهمية الدراسة:
 -1تست د الدراسة ةه يت

ا تم يل ل يةيعيا لييييا يه الاي دل التلييلية يا

 -7تظر الدراسة بديياا التعليغ يهي ةلد رك هي التادغ العل ز للديلة

الد ا دار .

يستليغ إظ ار ال ييد ا الدراس ت ذات العالقة.

 -9فةةز ةةةي الوةةريف االسةةتمم هية التةةز ت ةةر ب ة الديلةةة الليبيةةة ك ة ا البةةد ةةا التدكيةةد علةةى ةةةريرل االهت ة غ بإعةةداد الا ة دل
التلييلييا الا دريا على إلداث الت يير يتمايذ ا

الل ت الالي ة للل ح بركن التادغ.

خامس ا :متغيرات ونمورج الدراسة:
 -1المتغير المستقل :القيادة التحويلية وتشمل ثالتدمير ال م لز اللاي ا ل
 -7المتغير التابع :اإلصالح اإلداري ويشمل األبعاد ثال يك( التموي ز

ز ا عتب ر الارد

ا ستم رل الاكرية .

ةيا الع ليا الع لي ت ا داريةة  .يال ةك( التة لز

يية م يذع ي ت يرات الدراسةت
شكل رقم ( )1نمورج الدراسة
المتغير المستقل
القيادة التحويلية

المتغير التابع
اإللصحا اإلدار .

التأثير المثالي
الهيكل التنظيمي
الحفز اإللهامي
شؤون العاملين
اإلعتبار الفرد

العمليات اإلدارية

اإلستثارة الفكرية

المصدر :من إعداد البحاث
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سادس ا :فرضية الدراسة:
الفرضية الرئيسية :ال تيظد عالقة ذات داللة إل
ا ل

ز ا عتب ر الارد

هية بيا درظة

ا ستم رل الاكرية يبيا ا

الد ا دار

رسة الاي دل التلييلية بدبع ده ثالتدمير ال م لز اللاةي
ا يظ ة مور ال يوايا بديياا التعليغ.

وتشتق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
الارةية الارعية األيلىت ال تيظد عالقة دالة إل

هي بيا التدمير ال م لز يا

الد ا دار

ا يظ ة مور عيمة الدراسة.

الارةية الارعية الم ميةت ال تيظد عالقة دالة إل

ز يا

الد ا دار

ا يظ ة مور عيمة الدراسة.

هي بيا اللاي ا ل

الارةةةية الارعيةةة الم لمةةة :ال تيظةةد عالقةةة دالةةة إل ةة هي بةةيا ا عتبةة ر الا ةةرد يا

ةةالد ا دار

ةةا يظ ةةة موةةر عيمةةة

الدراسة.
الارةةةية الارعيةةة الرابعةةة :ال تيظةةد عالقةةة دالةةة إل ة هي بةةيا ا سةةتم رل الاكريةةة يا

ةةالد ا دار

ةةا يظ ةةة موةةر عيمةةة

الدراسة.

سابع ا :حدود الدراسة:
 -1الحدود الموضوعية :يات ر هدف الدراسة على ااتب ر العالقةة بةيا الاية دل التلييليةة بدبع دهة ثالتةدمير ال مة لز اللاةي
ا ل

ز االستم رل الاكرية االعتب ر الارد

الد ا دار .

يبيا ا

 -2الحدود البشرية :تات ر هذه الدراسة على ال يوايا بديياا التعليغ ب ديمة بم ي ب اتلف ال ستيي ت ا دارية.
 -3الحدود المكانية :تات ر هذه الدراسة على ديياا التعليغ ب ديمة بم ي .
 -4الحدود الزمنية :تغ تمايذ هذه الدراسة اال(

ر ةكتيبر .7219

الجزء الثاني :اإلطار النظري لإلصالح اإلداري والقيادة التحويلية
أوالا :اإلصالح اإلداري :Administrative reform
 -1مفهوم اإلصالح اإلداري :عرف األدينث 7217ا

الد ا دار بدمه تلك الظ يد ال بذيلة ب ك( تك ( ي اطةط

ي موغ ي يظه يالة الاس د ف ةي ا ظة ار ات ا داريةة الت ةليلية التةز تتاةذ دااة( التموةيغ ا دار فةز الديلةة ب ةدف
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الي ةةي( بة لتمويغ إلةةى ال سةةتي األفةةة( فةةز اسةةتاداغ األسة لين يالطةةرح العل يةةة فةةز المو ة غ ا دار ياسةةتلدام ب يةةة
تلايح األهداف ال م طة بذلك التمويغ ف ي ظ د سي سةز إدار

اقت ة د

اظت ة عز تاة فز ي إراد هة دف لةداث

ت ية ةرات ةس س ةةية إيظ بي ةةة ف ةةز الس ةةليك يالتمو ةةيغ يالعالقة ة ت ياألسة ة لين ياألديات تلاياة ة لتم ي ةةة ق ةةدرات الظ ة ة ي ا دار
ايا ك مي ته

ية ا له درظة ع لية ا الكا ل يالا علية فز إمظ ي اهدافهث. 718

ك عرفةه عمبةرث 7219بدمةه ي مة( تطلةن يسةعى ا مسة ا إلةى تلاياةه ب ةدف تم يةة ا دارل يتاةد
تلايةةح ا

يالع ة( علةى

ةةالل ت فةةز ال ي كةة( ياألبميةةة التموي يةةة يذلةةك لظعةة( األظ ةيل ا داريةةة ق ة درل علةةى ةدا يو ها ة يفةةح الاطةةط

ال رسي ة يالاي غ بع لي ت ا

الد ا دار ال ة ( ال تةة مة إ ةالد التموةيغ ياألسة لين يطةرح الع ة( ياالسةتاداغ األ مة(

لل يارد الب ريةث. 1
 - 3األسباب والمؤشرات التي تستدعي اإلصالح اإلداري :تت مة( ةهةغ األسةب ن يال ة ةرات التةز تسةتدعز الاية غ ب
فز ة ريا هة يا ه ة الةةعف يالالة( ا دار يكةذلك الاسة د ا دار يفي ة يلةز تيةةي لكةال م

ةالد

ثم ة ر 7214ت -42

 48ت
ة-

الضعف والخلل اإلداري :يال ت م( فز ق ير األظ يل ا دارية عا تلايح األهداف ال طلين م تلايا ة سةيا
سةةلع ك مةةت ةغ اةةد ت ب لك يةةة يالميعيةةة ال طليبةةة يالةةذ قةةد يكةةيا سةةببه ماة

ال ة رات ةي ال عةةدات ةي ال ةيارد

ال ت لة ي ا ةهغ ال ة رات ال تعلاة ب لال( ا دار يظيد ةعداد ياهدل ا ال يوايا فةز الظ ة ي اللكةي ز يعةدغ
ت ةتع غ ب لكاة ل ال طليبةة ي الةةبط فةةز تاةديغ الاةةد ت يكةذلك عةةدغ تلديةةد ةدل ي ميةةة مظة ي ال عة الت ي تعةةدد
ا ظ ار ات يطي( ال سة لك التةز ت ةر في ة الاة اررات ا داريةة يةيةة عةدغ االهت ة غ ب ل ط لةن يال ةك ي التةز يتاةدغ
ب ة ال ةياطميا ب ة ة فة لل ركييةةة ال ةةديدل فةةز اتاة ذ الا ة اررات يالتةةداا( يااليدياظيةةة فةةز ع ةة( األظ ةيل يا دارات
ال اتلاة.
ن -الفساد اإلداري :يهي است ال( اليوياة الع ةة لتلايةح

ةل ا

ةة يلتلايةح الكسةن ال يةر

ةريع ي ةا ذلةك

قبي( ةي طلن الر يل االبتياي است ال( المايذ است ال( اليوياة الع ة است ال( يسرقة ال ( العة غ الت ييةي
بيا ال يوايا التسين فز الع ( إف

ال علي ت ةي التكتغ عم
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 - 6أهداف اإلصالح اإلداري :إا عوغ ظ يد ا

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

الد ا دار ت دف إلى تلايح الما ط الت ليةثالارظ مز  7228ت

ة -يي دل كا ل األظ يل اللكي ية يتاايا ماا ت يتر يد ا ما ح اللكي ز يالتركيي على اقت

دي ت الت ي(.

ن -تلسةةيا ميعيةةة الاةةد ت ال اد ةةة لل ةياطميا ي ةس ة لين التع ةة( ع ةةغ يتعييةةي ا ةةيغ ةةةريرل االسةةتظ بة ل ط ة لب غ
يتعييي قدرل ا دارات بإلداث ت يرات ا يدل فز ال ي ك( التموي ية يةس لين ا دارل يسليكي ت الع ليا.
ع -تلسيا ستيي ت األدا فز الظ ي ا دار يرفع ا مت ظية يتبسيط ا ظ ار ات ا دارية ايا الد األمو ة ال لية.
د -يةع السي س ت الع ة يتمايذه ب ك( ية ا الكا ل يالاع لية يالعدالة يالاةيع لل س لة عا األدا .
ه -دعغ التيظ ت ملي الال ركيية ا دارية ب دف ت ظيع ال

ركة ال عبية فز إدارل ال هيا الع ة فز

مع الارار.

ثانيا :القيادة التحويلية : Transformational leadership
 -1مفهوم القيادة التحويلية :و ر ا يغ الاي دل التلييليةة علةى يةد ث Burns(1928فةز كت بةه الاية دل يذلةك للت ييةي بةيا
ةيلهك الا دل الذيا يعت ديا ب ك( ياسع على ع لية تب د( ال م فع للل ي( على مت هج.
عةةرف ) Burns(1978الاي ة دل التلييليةةة بدم ة ع ليةةة يسةةعى ةةا االل ة الا هةةد يالت ة بعيا إلةةى م ةةيا كةة( ةةم غ ب ة ار
للي ةةي( إلةةى ةعلةةى سةةتيي ت الدافعيةةة ياألاةةالح يتسةةعى الاية دل التلييليةةة إلةةى الم ةةيا ب ةةعير التة بعيا يذلةةك ةةا اةةال(
االلتكة غ إلةى ةفكة ر يقةيغ ااالقيةة مة( اللريةة يالعدالةة يال سة يال يالسةالغ يا مسة مية فسةليك الاية دل التلييليةة يبةدة ةا الاةةيغ
يال عتادات ال ا ية للا هد يليي ا تب د(

ل

لةداث ت يةرات إيظ بيةة فةز

ةع ال رةيسةيا ف لا هةد التلةييلز يسةعى

ط ارهةةح ةدا الع ة ليا يلةةم غ بده يةةة ع ل ةةغ يالةةح ال ةةعير لةةدي غ ب ة ليال ياالمت ة لل مو ةةة ب ة يظعل ةةغ يةةةعيا ال
الع ة فز رتبة ةعلى ا ال

ل ال ا يةثل د 7211ت . 997- 991

ك ٌعرفةت ةيةة بدم ة خ الاية دل التةز تع ة( علةى تيسةيع اهت
ال رةيسيا يقبيل غ لرةية الظ عةة يةهةداف
اظ( ال

ةةللة

ة ت ال رةيسةيا يتم ةيط

يتع يةح سةتي إدراك هةةال

ةع تيسةيع ةدارك غ للموةر إلةى ة هةي ةبعةد ةا اهت

ة ت غ الذاتيةة يذلةك ةا

ل الع غ لل مو ةخثالا لد 7211ت . 742
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ييعرف ةبي س رل يآارياث 7211بدم خ قي دل تسعى إلى إدا ( ت ييرات إيظ بية فز ال ةسسة ت

ةا اةال( ظ يعةة ةا

األفك ر الاي دية تركي ب لدرظة األيلى على قيغ الا هد الاةديل ياالسةتم رل الاكريةة ةا ةظة( ا بةداع يت ةظيع العة ليا ب ةمل غ
ركيا فز ال

الار ة ليكيميا بدعيا ياالقيا ي

غخث. 742

يالاية دل التلييليةةة هةةز قية دل تةةدعغ يتةةةع قي ة لل مو ةةة يتلةةدث ت ييةرات فةةز ما فت ة ي عتاةةدات يتسة غ فةةز يةةةع عة يير
لألدا ة ا مسح تك ( ي ترابط يظعل ق درل على االستظ بة الا علة للت يرات الداالية يالا رظية ف ل مو ت ال ع
ديم يكيةةة فةةز ظيهره ة فل ظ ة ت يرغب ة ت الع ة ليا يال تع ة ليا في ة تظةةددل ي ت ي ةرل
ا ةه

يقي ة ي عتاةدات تاتلةةف ظةذري عةةا ا ة ه

ةرل

ة يسةةتدعز يظةةيد قي ة دات ت تل ةةك

الاية دل التاليديةةة بليةث تكةةيا قة درل علةةى التيويةف الا عةة( لل ةيارد

يالتامية ت يموةةغ ال علي ة ت يقية دل ال مو ةةة فةةز وةةريف ي م اة ت تم فسةةية ف ل مو ة ت الا علةةة هةةز ال مو ة ت التةةز تتللةةى
ب ل ريمة ياالبتك ر يتعت د استراتيظي ت ياةلة للت يير ثالعطي

7212ت . 96 -99

 -2عناصدر ومكوندات القيدادة التحويليدة :تتةة ا سةليكي ت الاية دل التلييليةة لةد  Bass and Avolioةربعةة عم

ةر ةي

كيم ت يهزثاليقدامز 7218ت  2ت
ة -التأثير المثالي :ةي الاديل يالتز تاةيغ علةى الم ةيذع األاالقةز الرفيةع يهةذا التةدمير ي ةير إلةى ةا ةا غيةر ال كةا ةا
يكيا هم ك ماة بيا الا هد ياألتب ع ديا ةا يتللى الا هد بدس ى الايغ يال ب دئ األاالقية.
ن -الددددافع الملهدددم :تعت ةةد الاي ة دل التلييليةةة علةةى الةةديافع ال ل ةةة لألتب ة ع التةةز تة ة ا

ة ركت غ فةةز تلايةةح األهةةداف

يال ي ت ال تركة ة تلايح األتب ع ألهداف غ عا طريح تلايح ةهداف ال مو ة.
ع -االستثارة الفكرية :يهز س عدل األتب ع على تلد االمطب ع ت الس هدل يتاديغ الللي( ا بداعية لل كالت.
د  -اإلهتمام الفردي :ةي راع ل
فر

ة عر األفةراد يهةذا ي ةير إلةى ا هت ة غ ب ألتبة ع بطرياةة فرديةة عةا طريةح ا ر ة د يتاةديغ

التطير يالم ي ال مز.

الجزء الثالث :منهجية الدراسة
يتمة ي( هةذا الظةي ي ةف االظة ار ات التةز تةغ اتب ع ة عمةد الاية غ بتمايةذ الد ارسةة ةا ليةثت ةسةلين الد ارسةة
الدراسة ةدال ظ ع البي م ت األس لين ا ل

ظت ةع يعيمةةة

هية ال ستاد ة فز ع لظة البي م ت.
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أوالا :أسلوب الدراسة:
اعت دت الدراسة ال ةم ج الي ةاز الةذ بةدة بد ارسةة يتللية( الظيامةن الموريةة لإل ةالد ا دار يالاية دل التلييليةة
اال( ال س ال كتبز ي راظعة األدن ا دار ل ت يرات الدراسة ييةع ا ط ر المور ل

ةا

اياستعراا الدراس ت السة باة

ذات العالقةة ب ت يةرات الد ارسةةة ب ةة فة للد ارسةة ال يداميةةة ب سةتاداغ إسةت رل ا سةةتبي ا لظ ةع البي مة ت ةةا اةردات عيمةةة

الدراسة.
ثاني ا :مجتمع وعينة الدراسة:
تكةةيا ظت ةةع الد ارسةةة ةةا ال ةةيوايا بةةديياا التعلةةيغ ب ديمةةة بم ة ي ب اتلةةف سةةتيي ت غ اليويايةةة يالب ة ل عةةددهغ
ث649

اةةردل يفا ة لبي م ة ت إدارل ال ةةةيا ا داريةةة ب لةةديياا للع ة غث 7219يقةةد تةةغ ااتي ة ر عيمةةة ع ةياهية بسةةيطة ةةا

ظت ع الدراسة بل لظ

ث712

اردل ياعت د الب لميا على ظدي(  Morganفز تلديد لظغ العيمة.

ثالث ا :أداة الدراسة:
تغ استاداغ إست رل ا ستبي ا كددال لظ ع بي م ت الدراسة يتكيمت إست رل ا ستبي ا ا مالث ةظ اي هزت
 -1بيانات عامة عن مفردات عينة الدراسة :يت ( ثالميع ال ةه( العل ز ال س ى اليوياز

دل الاد ة .

 -2مقياس القيادة التحويلية :يي ( ةربعة ةبعة د ثالتةدمير ال مة لز اللاةي ا ل ة ز ا عتبة ر الاةرد
يالذ تغ ا ستم د فز إعداده على اي سز ثةالف  7212الع

ز 7218

 -3مقيددداس اإلصدددالح اإلداري :يي ة ( مالمةةة ةبع ة د ثال يكةة( التموي ةةز
ت

ا سةتم رل الاكريةة

ع اظ ار بعا التعديالت علي

.

ةةةيا الع ة ليا الع لي ة ت االداريةةة يالةةذ تةةغ

ي ه ا قب( الب لميا استم دا لألدن المور فز هذا ال ظ (.
يقةةد تةةغ تيييةةع ا سةةت رات علةةى اةةردات العيمةةة ياسةةترد الب ة لميا عةةدد ث 191اسةةت رل اةةةع م ة للتلليةة( عةةدد

ث 181است رل يب لت لز بل ت مسبة ا ست رات الا ةعة للتللي( ث%81.9

ا لظغ العيمة.

رابع ا :ثبات وصدق أداة الدراسة:
للتدكد ا مب ت ةسهلة االست رل ي ا تظ مس يتم غ
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فةةز التلليةة( تةةغ تطبيةةح ع دلةةة ةلا ة كةةري مب ة

ث Cronbach Alphaفك مةةت قةةيغ ع ة الت ال ةةدح يالمب ة ت ل ت يةةر

الدراسة ك هي ية فز الظدي( الت لزت
جدول رقم ( )1معامالت الصدق والثبات لمحاور الدراسة
المحاور واألبعاد

عدد الفقرات

معامل الصدق

معامل الثبات

التأثير المثالي

2

2.95

2.92

الحفز اإللهامي

8

2.96

2.93

اإلعتبار الفردي

2

2.96

2.93

اإلستثارة الفكرية

1

2.91

2.91

الهيكل التنظيمي

8

2.91

2.83

شؤون العاملين

14

2.97

2.95

العمليات اإلدارية

17

2.94

0.30

الدرجة الكلية للمقياس

49

0.98

0.97

ال

درت ا إعداد الب لميا بم على ااتب رات ال دح يالمب ت.

يتبيا ا الظدي( رقغ ث 1ةا ع الت مب ت ال اي ي ل ت ير الدراسة ثالاي دل التلييلية يا
ث 2.91 -2.89يهةةز قةةيغ تاةةيح عي ة ر قبةةي( ا سةةت رل ث2.42

بيم ة ع ة الت

ةالد ا دار

ترايلةت بةيا

ةةدح ال اي ة ي ل ت يةةر الد ارسةةة فاةةد

ترايلةةت بةةيا ث 2.92 -2.91يهةةى قةةيغ رتاعةةة يتعمةةز ةا األدال تظ مسةةة يةا األسةةهلة تاةةيي ة ةعةةدت ةةا ةظلةةه يعليةةه
ي كا ا عت د علي فز التللي(.

خامسا :المعالجة اإلحصائية للبيانات:
ق غ الب لميا ب ستاداغ بعا األس لين ا ل
ا سةةت رات يتر يةةي ال ة ل

هية لتللي( البي م ت التز تغ تظ يع بياسطة ةدال الد ارسةة ليةث تةغ راظعةة

م ة للتلليةة( ب سةةتاداغ اي ة ي ليكةةرت الا سةةز ث Likert scaleيللس ة ن طةةي( االي ة

ال اي ة ي الا سةةز يةةتغ لس ة ن ال ةةد ث 6=1-1ي ةةا مةةغ قس ة ته علةةى عةةدد فه ة ت ال اي ة ي ث 2.82=1/6بعةةده يةةتغ
إة فة الم تج ألق( قي ة فز ال اي ي لتلديةد اللةد األعلةى للاليةة يال ةدف ةا هة ا ظة ار هةي إعطة الةدرظ ت لكة( إظ بةة
على اي سز الاي دل التلييلية يا

الد ا دار ك هي ية ب لظدي( رقغث 7ةدم هت
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جدول رقم ( )3طول الخلية لمقياس ليكرت الخماسي ودرجة توفر متغيرات الدراسة
الاهة فز اي ي ليكرت

طي( الالية

رسة الاي دل التلييلية

درظة

/درظة تطبيح ا
ا - 1ةق( ا 1.82

غير يافح ب دل

ااةة ظدا

ا -1.82ةق( ا 7.42

غير يافح

مااةة

ا -7.42ةق( ا 9.62

ل يد

تيسطة

ا -9.62ةق( ا 6.72

يافح

رتاعة

ا -6.72ةق( ا 1

يافح ب دل

رتاعة ظدا

ال

بعة ة ة ة ة ةةد االمت ة ة ة ة ة ة

الد ا دار

درت ا إعداد الب لميا

ة ة ة ة ة ةةا تر ية ة ة ة ة ةةي البي م ة ة ة ة ة ة ت تة ة ة ة ة ةةغ ا سة ة ة ة ة ةةتع مة ب لري ة ة ة ة ة ةةة ا ل ة ة ة ة ة ة هية للعلة ة ة ة ة ةةيغ ا ظت عية ة ة ة ة ةةة ث(SPSS

ثStatistical Packager for Social Sciences
الظداي( التك اررية ال تيسط اللس بز ال د

ليةةث تةةغ داسةةتاداغ العديةةد ةةا األسة لين ا ل ة هية م ة ت
ع ( ا اتالف

االملراف ال عي ر

ع ( ارتب ط بيرسيا.

الجزء الرابع :تحليل ومناقشة نتائج التحليل ونتائج اخ
تبار صحة فرضيات الدراسة
أوالا :خصائص مفردات عينة الدراسة:
يية الظدي( رقغث 9ا

ه

اردات الدراسة ا ليث ثالميع ال ةه( العل ز ال س ى اليوياز

دل الاد ة ت

جدول رقم ( )6توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية
المتغير

النوع

المستتتتتتو

الخاصية

التـــــكرار

النســـــبة %

ذكر

86

%61.6

أنثى

121

%16.4

اإلجمالي

181

%122

ثانوي أو ما يعادله

9

%6.9
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03

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

Scientific Journal of Open University - Benghazi

التعليمي

المستتتتتتتتمى
الوظيفي

متتتتتتتتتتتتتتتتتتد
الخدمة

ال

دبلوم عالي

49

%92.9

جامعي

89

%68.1

ماجستير /دكتوراه

12

%9.7

فاقد

1

.1

اإلجمالي

186

%99.1

موظف

112

%86.9

مدير

2

%9.8

رئيس قسم

11

%1.9

رئيس مكتب

6

%7.7

أخر

4

%9.7

اإلجمالي

181

%122

أقل من  1سنوات

92

%72.2

من  1إلى أقل من  12سنوات

62

%71.4

من  12إلى أقل من 11سنة

18

%9.2

من  11الى اقل من  72سنة

66

%79.8

 72سنة فاكثر

64

%76.9

اإلجمالي

181

%122

درت ا إعداد الب لميا استم دا إلى مت هج الدراسة ال يدامية

يتب ة ة ةةيا ة ة ةةا الظ ة ة ةةدي( ث 9ةع ة ة ةةاله ةا ة ة ة ة مس ة ة ةةبته ث%16.4

ة ة ةةا ا ة ة ةةردات الد ارس ة ة ةةة إمة ة ة ة ث ا ب ة ة ةة( ث %61.4ذك ة ة ةةير

يةا ث %12.9يل لةةيا ةةةهال ظ عي ة فةةدعلى يةا غ لبيةةة اةةردات الد ارسةةة ث%86.9

ةةا ال ةةيوايا يةا ث%18.6

م غ دل اد ت غ ب لديياا ع ر سميات فدكمر.
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ثاني ا :التحليل اإلحصائي للبيانات:
 -1تحليل نتائج الدراسة الميدانية ألبعاد المتغير التابع (اإلصالح اإلداري):
جدول رقم ( )0اإلحصاء الوصفي لمتغير اإلصالح اإلداري
م

األبعاد والفقرات
ييظد هيك( تموي ز ياة ي علا للظ يع بديياا التعليغ.

1

الحسابي

المعياري

النسبية

7.92

1.194

7.14

1.141
1.291

7

ييظد بديياا التعليغ بط ق ت للي ف اليوياز تلدد

9

ال تيظد إدارات بديياا التعليغ غير تة مة فز ال يك( التموي ز.

7.98

6

يتغ ب ك( دير إع دل المور يال راظعة يالتلديث لل يك( التموي ز لديياا التعليغ.

7.28

1.119

1

يت يي ال يك( التموي ز لديياا ب لبس طة يعدغ التعايد.

7.24

1.287

4

يعت د الع ( بديياا على عدغ ال ركيية يعلى تاييا السلط ت.

7.81

1.121

2

ال ي تكز ال ياطميا ال راظعيا للديياا ا تعاد ا ظ ار ات.

7.42

1.148

7.89

1.122

3.33

2.281

9

ال تيظد يس طة يال ل ب ل عمد تعييا يوايا ظدد بديياا التعليغ.

7.91

1.771

12

ال ا بلة فز ااتي ر ال يوايا الظدد ال تعتبر كلية ب( هز ز ةس سز.

7.12

1.761

11

يتغ التعييا بديياا التعليغ على اس ي الكا ل يالظدارل.

7.68

1.769

17

ال ييظد ف ها فز اعداد الع ليا فز الديياا ا رمة ع لظغ الع (.

7.87

1.999

19

رتب ت ال يوايا فز ديياا التعليغ تلبز تطلب ت ال عي ة.

7.11

1.982

16

ييظد بديياا التعليغ مو غ فع ( للليافي يال ك فآت الت ظيعية.

7.97

1.982

11

يتل ةة( ال يوا ةةيا ب ةةديياا التعل ةةيغ عل ةةى ديرات تدريبي ةةة لرف ةةع كاة ة ت غ ال مي ةةة ب ة ة يتم س ةةن ةةع

7.99

1.798

ال ي تكز ال ياطميا ال راظعيا لديياا التعليغ ا

8

غ يياظب ت ك( يوياة.

المتوسددددددط

االنحدددددراف

األهميدددددددددة

عيبة الل ي( على ال علي ت.

الهيكل التنظيمي

%11.8

االلتي ظ ت اليوياية.
الل ي( على الديرات التدريبية بديياا التعليغ ت لة للظ يع.

14

فر

12

يتغ التراغ يتادير الكا ات يالابرات بديياا التعليغ.
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7.46
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18

ال تسيطر ال لسيبية يالابلية على سير الع ( داا( ديياا التعليغ.

7.62

1.911

19

فز ديياا التعليغ يتغ يةع ال ا

ال م سن فز ال ك ا ال م سن.

7.69

1.796

72

ال ي تكز ال راظعيا فز ديياا التعليغ ا سي ال ع لة ياالستاب (.

7.49

1.748

71

تادغ اللد ة لل ياطميا ب لسرعة ال طليبة.

7.26

1.197

77

يلترغ ال يوايا ياعيد ال راظع ت التز تعطز لل ياطميا.

7.28

1.149

79

ا الم در ترك ال يوايا ل ك تب غ امم الدياغ الرس ز ديا برر.

7.49

1.189

76

ا الم در غي ن ال يوايا عا الع ( ديا برر مطاز.

7.21

1.712

3.44

2.911

71

يتغ تلديث يتطيير لياه اياظ ار ات الع ( ب يتم سن ع الوريف ال ليطة.

7.42

1.726

74

اليس ه( الرق بية ال تبعة داا( الديياا تت يي ب لكا ل يالاع لية.

7.18

1.729

72

تيظد ع يير ياةلة لاي ي يتاييغ ا دا .

7.44

1.148

78

تطبح قياميا يلياه الع ( على ظ يع ال يوايا ديا استمم .

7.19

1.719

7.17

1.769

92

تيظد ديرات تدهيلية للاي دات ا دارية بديياا التعليغ.

7.49

1.191

91

ت ري الاي دات ا دارية بديياا التعليغ ديره باع لية.

7.44

1.721

97

يتغ س لة ي ل سبة ال ا ريا فز ا دارات العلي بديياا التعليغ.

7.18

1.722

99

يت يي تع ( ال يوايا فز ديياا التعليغ ب ل ا فية ع ك فة الظ ت ال رتبطة ب لديياا.

7.97

1.722

7.89

1.729

7.67

1.729

شؤون العاملين

79

دل با الاي دات ا دارية فز الديياا فز م

ب

لدد ب د ي مز ال يتغ فز ال لن تظ ييه.

غ بديياا.

96

يتغ استاداغ الل سين يبر ظي ته اللديمة لتسيير ك( ال

91

تيظةد ةديات يةسة لين ياةةلة تسةتادغ لاية ي ةةد رةةز ال ةياطميا علةى الاةد ت ال اد ةة ةةا

%41

اال( ديياا التعليغ.
94

يتغ تاديغ الاد ة لل ياطميا إلكتريمي .

ال

7.17

1.798

العمليات اإلدارية

3.36

2.994

%43.3

محور اإلصالح اإلداري

3.36

2.864

%46.3

درت ا اعداد الب لميا ب العت د على مت هج الدراسة ال يدامية
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يتةة
ا داريةةة
ثا

ةةا الظةةدي( ةعةةاله ةا درظةةة تطبيةةح ا

ةةالد ا دار بدبع ة ده ثال يكةة( التموي ةةز

ةةةيا الع ة ليا الع لي ة ت

ةةا يظ ةةة موةةر اةةردات عيمةةة الد ارسةةة ك مةةت ب ةةك( ع ة غ تيسةةطة ليةةث بل ة ال تيسةةط الع ة غ لل ت يةةر ال ت ة بع

ةالد ا دار

ث 7.49بة ملراف عية ر ث 2.864يللتيةةةي فاةد تةغ ترتيةن ةبعة د ا

ا ليث األه ية المسبية لدرظة تطبيح ا

الد ا دار بديياا التعليغ يك يلزت

ة -ظ بعد ال يك( التموي ز فز الترتين األي( ا ليث األه ية المسبية ألبعة د ا
المسبية ث%11.8

ةالد ا دار ترتيبة تم يلية

ب تيسط لسة بز ث 7.29ياملةراف عية ر

على بعد ال يك( التموي ز كدهغ بعد ا ةبع د ا

ث2.281

ةالد ا دار

ليةث بل ةت ةه يتةه

ة يعمةز يافاةة اةردات عيمةة الد ارسةة

ييرظةع البة لميا ذلةك إلةى ةةعف
الد ا دار يبدرظةة تيسةطة ج

يتا ة دغ ال يكةة( التموي ةةز لةةديياا الةةي ايرل يل ظتةةه للتطةةيير ل ياكبةةة الت ية ةرات التةةز تطة ة ةر فةةز ظة ة ( الع ةة( ياسةةتلداث
يوة هف ظديةدل السةي

ةع ت اييةد ةعةداد العة ليا فةز الةديياا فةز ا يمةة األايةرل ي ةك ي ال ةراظعيا للةديياا ةا تعايةد

ا ظ ار ات ي عيبة الل ي( على ال علي ت .يتتاح هذه المتيظةة ةع ة تي ةلت إليةه د ارسةة ثالعكة

 7229التةز

ةيةلت ل ظة ي ايرات الديلة ع دل ال يكلة.
ن -ظ بعد الع لي ت ا دارية فز الترتين الم مز ا ليث األه ية المسةبية ألبعة د ا
المسبية ث%17.4

ب تيسط لس بز ث 7.49ياملراف عي ر ث2.994

على بعد الع لي ت ا دارية كدلد ةبع د ا

ةالد ا دار

ليةث بل ةت ةه يتةه

يعمز يافاة اةردات عيمةة الد ارسةة

ييرظع الب لميا ذلةك إلةى ق ةير األديات
الد ا دار بدرظة تيسطة ج

ياألس لين ال ستاد ة لاي ي د رةز ال ياطميا على الاد ت ال اد ة ةا اةال( ديةياا التعلةيغ يعةدغ يةةيل
ب ةة فة لعةةدغ ا لتةياغ ب ل ةد الي مةةز لباة الاية دات ا داريةة فةةز م
يق ير الاي دات ا دارية فز

ةةب

ةةةعف كاة ل األسة لين الرق بيةةة ال تبعةةة

رسة ديره باع لية يالذ قد يعةيد لةةعف االهت ة غ بتم يةة يتطةيير الاية دات ا داريةة

ب ة فة عدغ يةيد ع يير تاييغ األدا .
ع -ظ بعد ةةيا العة ليا فةز الترتيةن الم لةث ةا ليةث األه يةة المسةبية ألبعة د ا
المسبية ث %11ب تيسط لس بز ث 7.11ياملراف عي ر ث2.911
بعةةد ةةيا العة ليا كدلةةد ةبعة د ا

ةالد ا دار

ليةث بل ةت ةه يتةه

يعمز يافاة اردات عيمة الدراسة علةى

ييرظةةع البة لميا ذلةةك إلةةى تةةدمز سةةتي ال رتبة ت
ةةالد ا دار بدرظةةة ةةةعياة ج

يعظيهة عةةا تةةيفير لي ة ل كري ةةة للع ة ليا ب ة ة فة لةةةعف موةةغ اللةيافي يال ك فةةآت الت ةةظيعية ال ل بةةة ياليس ة طة
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بةةدة الكا ة ل يالظةةدارل كدسة ي للتعيةةيا بةةديياا التعلةةيغ .يتتاةةح هةةذه الد ارسةةة ةةع د ارسةةة ثالعك ة

ياسةةتمم
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ةيةةلت ةا ةهةةغ ةسةب ن تالةةف الظ ة ي ا دار ت ال لسةيبية عةةدغ يةةةع الرظة( ال م سةةن فةةز ال كة ا ال م سةةن يعةةدغ
ربط الع ( الاي د ا دار ب بداع يغي ن مو غ فع ( للليافي ةعف ةظ يل الرق بة ا دارية يتدمز ستي الرياتن.

 -2تحليل نتائج الدراسة الميدانية للمتغير المستقل (القيادة التحويلية):
جدول رقم ( )4اإلحصاء الوصفي لمتغير القيادة التحويلية
المتوسدط

االنحدددددراف

األهميددددددددة

م

الحسابي

المعياري

النسبية

1

يليي ديرك على التراغ االاريا يمات غ ياعظ ب غ به.

9.16

1.179

7

ي تلك ديرك رةية ياةلة لل ستاب(.

9.71

1.292

9

يلتيغ ديرك ب لايغ ال ملز فز سليكه.

9.41

1.197

6

يت تع ديرك بماة ذاتية ع لية.

9.64

1.178

9.98

1.287

9.61

1.791

9.79

1.216

التأثير المثالي

6.01

2.979

يعترف ديرك ب ألاط عمد اكت ف .

9.91

1.212

9.91

1.214

9.19

2.948

9.18

1.271

9.79

1.282

19

يع ( ديرك على دعغ ريد الاريح اليالد.

9.92

1.182

16

يطلع ديرك الع ليا عه على االهداف الكلية لل مو ة.

9.18

1.114

11

يعبر ديرك عا تاديره لل يوايا عمد اداه غ الظيد للع (.

9.71

1.719

1
4
2

8

األبعاد والفقرات

يت تع ديرك ب
يلر

رات قي دية تعيي الماة به.

ديرك على عدغ است ال( م به لتلايح ك سن ا ية.

ديرك ل يغ فز اتا ذ الا اررات.

9

ديرك ق در على التع ( ع ال ياقف ال

12

ديرك ق در على تليي( الرةية لياقع ل يي.

11
17

ةة يال عادل.

تمسظغ اقيا( ديرك ع افع له.
ديرك ي ظع على ل( ال كالت بطرياة بتكرل.

درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باإلصالح اإلداري
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المتوسدط

االنحدددددراف

األهميددددددددة

م

الحسابي

المعياري

النسبية

6.30

2.882

%.30.3

14

ي ري ديرك الل ي يااللتياغ يالماة لد ال رةيسيا.

9.77

1.229

12

يراعز ديرك الاريح الاردية بيا ال رةيسيا

9.11

1.197

18

ي ظع ديرك على التعبير عا االفك ر لتز لي تع رةت ع ةفك ره.

9.12

1.266

19

يست ع ديرك ظيدا ل ا يتلدث إليه.

9.19

1.141

72

يركي ديرك على التعليغ الذاتز ال ست ر.

9.19

1.241

9.76

1.229

ركة الع ليا فز ع لية الت يير.

9.74

1.118

االعتبار الفردي

6.30

0.360

9.19

1.284
1.122

األبعاد والفقرات
الحفز اإللهامي

ديرك على تلايح التي ظ ت يرغب ت ال يوايا.

71

يلر

77

ية ا ديرك بده ية

79

يس

76

يستمير ديرك فز رةيسيه االبداع يالتظديد.

9.71

71

يمح ديرك فز قدرات رةيسيه ب ك( كبير.

9.71

1.121

74

يدرك ديرك د الل ظة للت يير ملي األفة(.

9.91

1.724

9.79

1.192

االستثارة الفكرية

6.33

2.988

%36

محور القيادة التحويلية

6.33

2.811

%34.3

72

ديرك بادر كبير ا ال ا طرل ال لسيبة فز اتا ذ الا اررات.

يلي ديرك ب

عر الع ليا عه.

ال

يتة

%30.3

ا الظدي(ث 1ةا درظة

درت ا اعداد الب لميا ب العت د على مت هج الدراسة ال يدامية

رسة الاي دل التلييلية ا يظ ة مور اردات عيمة الد ارسةة ك مةت ب ةك( عة غ تيسةطة

ليث بل ال تيسط الع غ لل ت ير ال ستا( ثالاية دل التلييليةة ث 9.78بة ملراف عية ر ث 2.811يللتيةةي فاةد تةغ ترتيةن
ةبع د الاي دل التلييلية ترتيب تم يلي ا ليث األه ية المسبية لدرظة

درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باإلصالح اإلداري
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ة -ظ بعد التدمير ال م لز فز الترتين األي( ا ليث األه ية المسبية ألبع د الاي دل التلييلية ليث بل ةت ةه يتةه المسةبية
ث %48.7ب تيسةط لسة بز ث 9.61ياملةراف عية ر ث2.979

ة يعمةةز يافاةةة اةردات عيمةة الد ارسةة علةةى بعةةد

ييرظةع البة لميا ذلةك إلةى إلتةياغ الاية دات ا داريةة
التدمير ال مة لز كةدهغ بعةد ةا ةبعة د الاية دل التلييليةة يبدرظةة رتاعةة ج
يظعل ةغ لةط التةراغ ياعظة ن يماةة ال رةيسةيا .يتتاةح هةذه المتيظةة ةع

ب لايغ ال ملى فز سليك غ يمات غ فز ةماس غ

درسةةة كةةال ةةا ثالعطةةي  7212يثال
ة تي ةةلت إلةةى ا

ةةدر  7212ليةةث ةيةةةلت ةا سةةتي التةةدمير ال مة لز لةةد

ال بلةةيميا ك ة ا رتاع ة بيم ة تاتلةةف فةةز ذلةةك ةةع د ارسةةة ثالع ة ر  7227التةةز ةيةةةلت ةا ال ةةديريا ب ل ةسس ة ت
الع ة يت تعيا ب ستي

تدا فز ك( ا

ه

الاي دل التلييلية

ن -ظ ة بعةةد اللاةةي ا ل ة ز فةةز الترتيةةن الم ة مز ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبع ة د الاي ة دل التلييليةةة ليةةث بل ةةت ةه يتةةه
المسةةبية ث %46.8ب تيسةةط لس ة بز ث 9.76يامل ةراف عي ة ر ث2.882

ة يعمةةز يافاةةة اةةردات عيمةةة الد ارسةةة

ييرظةةع الب ة لميا ذلةةك إلةةى تا ةةير الاي ة دات
علةةى بعةةد اللاةةي ا ل ة ز كدلةةد ةبع ة د الاي ة دل التلييليةةة بدرظةةة تيسةةطة ج
ا دارية فز إطالع الع ليا على األهداف الكلية لديياا التعليغ ي ا لاة ةقيال غ ألفع ل غ فز بعا ال ياقف ب ة فة
الفتاة ة رهغ للرةي ةةة الياة ةةلة ية ةةعف تا ةةديرهغ ل رةيس ةةي غ .تاتل ةةف ه ةةذه المتة ة هج ةةع ة ة تي ةةلت إلي ةةه د ارس ةةة ك ةةال ةةا
ثالعطةةي  7212يثال

ةةدر  7212فاةةد تي ةةلت إلةةى ةا اللاةةي ا ل ة ز لةةد ال بلةةيميا كة ا رتاعة يتاتلةةف فةةز

ذلك ةية ع دراسة ثالع ر . 7227
ع -ظ ة بعةةد ا عتب ة ر الاةةرد فةةز الترتيةةن الم لةةث ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبع ة د الاي ة دل التلييليةةة ليةةث بل ةةت ةه يتةةه
المسةةبية ث %46.8ب تيسةةط لس ة بز ث 9.76يامل ةراف عي ة ر ث2.992

ة يعمةةز يافاةةة اةةردات عيمةةة الد ارسةةة

ييرظةع البة لميا ذلةك إلةى عةدغ ارعة ل الاةريح
على بعد ا عتبة ر الاةرد كدلةد ةبعة د الاية دل التلييليةة بدرظةة تيسةطة ج
الاردية بيا ال رةيسيا لد بعا الاي دات ا دارية يعدغ ت ظيع ال رةيسيا على إبدا األفك ر السي عمةد تتعة را
ع ةفك رهغ .تاتلف هذه المت هج ع

تي لت إليه د ارسةة كةال ةا ثالعطةي  7212يثال

إلى ةا ا عتب ر الارد لد ال بليميا ك ا رتاع يتاتلف فز ذلك ةية ع دراسة ثالع ر

ةدر  7212فاةد تي ةلت
. 7227

د -ظ ة بعةةد ا سةةتم رل الاكريةةة فةةز الترتيةةن ال اربةةع ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبع ة د الاي ة دل التلييليةةة ليةةث بل ةةت ةه يتةةه
المسبية ث % 49ب تيسط لس بز ث 9.71ياملراف عي ر ث2.988

درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باإلصالح اإلداري
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ييرظةةع البة لميا ذلةةك إلةةى ل ظةةة الاية دات ا داريةةة
بعةةد ا سةةتم رل الاكريةةة كدلةةد ةبعة د الاية دل التلييليةةة بدرظةةة تيسةةطة ج
ة عر رةيسةةي غ يالماةةة فةةز قةةدرات غ ي ةةمل غ ال ةةاللي ت

ل ارع ة ل
المت هج ع

تي لت إليه دراسة كال ةا ثالعطةي  7212يثال

ة يعةةيي ةةا قةةدرت غ علةةى ا بةةداع .تاتلةةف هةةذه
ةدر  7212فاةد تي ةلت إلةى ةا ا سةتم رل الاكريةة

لد ال بليميا ك ا رتاع يتاتلف فز ذلك ةية ع دراسة ثالع ر . 7227

 -3اختبار صحة فرضية الدراسة:
للدرسةةة يالارةةةي ت ال مبماةةة عم ة ق ة غ الب ة لميا ب سةةتاداغ تلليةة( االرتب ة ط يال ت مةة( فةةز
الاتب ة ر الارةةةية الرهيسةةية ا
ع ة( ارتبة ط بيرسةيا ث Pearson Correlation Coefficientبةيا ةبعة د الاية دل التلييليةة اال ةالد االدار

يظة ت

المت هج على الملي الت لزت
جدول رقم ( )3نتائج اختبار فرضية الدراسة
المتغير التابع
المتغيرات

االصالح اإلداري
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

القيادة التحويلية

**2.749

2.22

رفا الارةية الرهيسة

التأثير المثالي

2.179

2.22

رفا الارةية الارعية األيلى

الحفز اإللهامي

**2.769

2.22

رفا الارةية الارعية الم مية

االعتبار الفردي

**2.912

2.22

رفا الارةية الارعية الم لمة

االستثارة الفكرية

**2.979

2.22

رفا الارةية الارعية الرابعة

المستقلة

ال

درت ا إعداد الب لميا استم دا لمت هج تللي( البي م ت

ا اال( المت هج الياردل ب لظدي( ةعاله يتة ةات


ع ةة( ارتب ة ط الاي ة دل التلييليةةة بدبع ده ة ثالتةةدمير ال م ة لز اللاةةي ا ل ة ز ا عتب ة ر الاةةرد
يا

ا سةةتم رل الاكريةةة

ةةالد ا دار بل ة ث r=0.269يالاي ةةة االلت ليةةة ال م ة ورل ل ةةه ث 2.22يهةةز ةقةة( ةةا سةةتي ال عميي ةةة

 .%1يعليةةه نددرفض الفرضددية الرئيسددة التةةز تةةم

علةةى ةمةةهت خ ال تيظةةد عالقةةة ذات داللةةة إل ة هية بةةيا درظةةة

رسةةة الاي ة دل التلييليةةة بدبع ده ة ثالتةةدمير ال م ة لز اللاةةي ا ل ة ز االسةةتم رل الاكريةةة االعتب ة ر الاةةرد

درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باإلصالح اإلداري

يبةةيا
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ا

الد ا دار

ةا يظ ةة موةر ال ةيوايا بةديياا التعلةيغخ ينقبدل الفرضدية البديلدة التةز تةم

عالقة ارتب ط بيا الاي دل التلييلية بدبع ده ثالتدمير ال م لز اللاي ا ل
يبيا يا


ز االسةتم رل الاكريةة االعتبة ر الاةرد

الد ا دار خ.

ع ( ارتب ط التدمير ال مة لز يا

ةالد ا دار بلة ث r=2.179يالاي ةة االلت ليةة ال مة ورل لةه ث 2.22يهةز

ةق( ا ستي ال عميية  %1يعليه نرفض الفرضية الفرعية األولى التةز تةم
داللة إل


هية بيا التدمير ال م لز يبيا ا

ع ( ارتب ط اللاي ا ل

ز يا

الد ا دار



هية بيا اللاي ا ل

ع ( ارتب ط ا عتب ر الارد يا

الد ا دار بل ث r=2.769يالاي ة االلت ليةة ال مة ورل لةه ث 2.22يهةز

ز يبيا ا

الد ا دار

الد ا دار بل ث =r2.912يالاي ة االلت لية ل م ورل له ث 2.22يهز



هية بيا االعتب ر الارد يبيا ا

ع ( ارتب ط االستم رل الاكرية يا

الد ا دار

على ةمهت خال تيظد عالقة ذات

ا يظ ة مور ةفراد عيمة الدراسةخ.

الد ا دار بل ث r=2.979يالاي ة االلت لية ال م ورل له ث 2.22يهز

ةق( ا ستي ال عميية  .%1يعليه نرفض الفرضية الفرعية الرابعة التز تةم
داللة إل

علةى ةمةهت خال تيظةد عالقةة ذات

ا يظ ة مور ةفراد عيمة الدراسةخ.

ةق( ا ستي ال عميية  .%1يعليه نرفض الفرضية الفرعية الثالثة التز تم
داللة إل

علةى ةمةهت خال تيظةد عالقةة ذات

ا يظ ة مور اردات عيمة الدراسةخ.

ةق( ا ستي ال عميية  %1يعليه نرفض الفرضية الفرعية الثانية التز تةم
داللة إل

علةى ةمةهت ختيظةد

هية بيا االستم رل الاكرية يبيا ا

الد ا دار

علةى ةمةهت خال تيظةد عالقةة ذات

ا يظ ة مور ةفراد عيمة الدراسةخ.

ثالثا :نتائج الدراسة:
 -1درظة تطبيح ا

الد ا دار

ةالد

ا يظ ةة موةر ال ةيوايا بةديياا التعلةيغ ك مةت تيسةطة يظة ترتيةن ةبعة د ا

ا دار تم يلي ا ليث األه ية المسبية ك يلزت
ة -بع ةةد ال يك ةة( التموي ةةز ظة ة ف ةةز الترتي ةةن األي( ةةا لي ةةث األه ي ةةة المس ةةبية ألبعة ة د ا

ةةالد ا دار يبدرظ ةةة

تيسطة ليث بل ت ةه يته المسبية ث. %11.8
ن -بع ةةد الع لي ة ت ا داريةةة ظ ة فةةز الترتيةةن المةة مز ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبعةة د ا

ةةالد ا دار يبدرظةةة

تيسطة ليث بل ت ةه يته المسبية ث. %17.4

درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باإلصالح اإلداري
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ع -بعد ةيا الع ليا ظ فز الترتين الم لث ا ليث األه ية المسبية ألبع د ا

الد ا دار يبدرظةة ةةعياة

ليث بل ت ةه يته المسبية ث. %11
 -7درظةةة

رسةةة الاي ة دل التلييليةةة ةةا يظ ةةة موةةر ال ةةيوايا بةةديياا التعلةةيغ ك مةةت تيسةةطة يظ ة ترتيةةن ةبع ة د الاي ة دل

التلييلية تم يلي ا ليث األه ية المسبية ك يلزت
ة -بعةةد التةةدمير ال مة لز ظة فةةز الترتيةةن األي( ةةا ليةةث األه يةةة المسةةبية ألبعة د الاية دل التلييليةةة يبدرظةةة رتاعةةة
ليث بل ت ةه يته المسبية ث. %48.7
ن -بعد اللاي ا ل

ز ظ فز الترتين الم مز ا ليث األه ية المسبية ألبعة د الاية دل التلييليةة يبدرظةة تيسةطة

ليث بل ت ةه يته المسبية ث. %46.8
ع -بعد ا عتب ر الارد ظ فز الترتين الم لث ا ليث األه ية المسبية ألبع د الاي دل التلييلية يبدرظة تيسةطة
ليث بل ت ةه يته المسبية ث%46.8
د -ظ بعد ا ستم رل الاكرية فز الترتين الرابع ا ليث األه ية المسبية ألبع د الاي دل التلييليةة يبدرظةة تيسةطة
ليث بل ت ةه يته المسبية ث. %49
 -9تيظ ةةد عالق ةةة طردي ةةة ذات دالل ةةة عميي ةةة ة ةةعياة ب ةةيا الاية ة دل التلييلي ةةة بدبع دهة ة ثالت ةةدمير ال مة ة لز اللا ةةي ا ل ة ة ز
االستم رل الاكرية االعتب ر الارد
 -6تيظد عالقة طردية غير دالة إل

يبيا ا

الد ا دار بديياا التعليغ ،ليث بل

هي بيا التدمير ال م لز يا

الد ا دار

ع ( ا رتب ط ث. r=0.269

ا يظ ة مور ال يوايا بةديياا التعلةيغ

ليث ك ا ع ( االرتب ط ث. r=2.179
 -1تيظد عالقة طردية ذات داللة عميية ةعياة بيا اللاي ا ل

ز يا

الد ا دار

ا يظ ة مور ال يوايا بةديياا

التعليغ ليث ك ا ع ( االرتب ط ث. r=2.769
 -4تيظةةد عالقةةة طرديةةة ذات داللةةة عمييةةة ة ةعياة بةةيا االسةةتم رل الاكريةةة يا

ةةالد ا دار ليةةث ك ة ا ع ةة( االرتب ة ط

ث. r=2.979
 -2تيظد عالقة طردية ذات داللة عميية ةعياة بيا االعتب ر الارد يبيا ا

الد ا دار ليةث كة ا ع ة( االرتبة ط

ث. r=2.912
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رابع ا :توصيات الدراسة:
ا اال(

تي لت إليه الدراسة ا مت هج ي كةا للبة لميا تاةديغ التي ةي ت الت ليةة التةز قةد تايةد الاية دات ا داريةة بةديياا

التعليغ ب ديمة بم ي فز عالع

كلة الدراسة يهزت

 -1إع دل المور فز ال يك( التموي ةز لةديياا التعلةيغ يتلديمةه ب ةك( دير لةة ا ياكبةة الت ييةرات فةز لظةغ يمةيع الع ة(
يالتي ظ ت ةةه ةةا العة ة ليا ياليوة ة هف

ةةع ة ةةريرل ال ل فو ةةة عل ةةى بسة ة طة ال يك ةة( التموي ةةز يا بتعة ة د ع ةةا ال ي ك ةة(

التموي ية الرةسية التز تعت د على ال ركيية يعدغ تاييا السلطة.
 -7ا هت ة غ بإعةةداد ي ةةف يوياةةز يلةةدد ب ةةك( ياةة يدقيةةح
التعليغ ب ة فة ل يا ا ت اليوياة ي يا ا ت

ة غ يياظب ة ت كةة( يوياةةة دااةة( ال يكةة( التموي ةةز لةةديياا

غلي .

 -9تلديةد ةلية ت ياةةةلة يةديات يةسة لين ةةا فة للتع ة( ةةع ال ةراظعيا لةديياا التعلةةيغ يتبسةيط االظة ار ات يتسة ي( ع ليةةة
ل يل غ على

يلت ظيمه ا علي ت ي االهت غ بتطيير ال يقع ا لكتريمز لديياا التعليغ يتلديمه ب ست رار.

 -6تلسيا ستيي ت الرياتن يالليافي يال ك فةآت يربط ة ب عةدالت األدا
الع ليا بديياا التعليغ ييي دل رةة هغ يرفةع عةدالت ةداه ةغ

لةة ا تااةيا الةة يط ال ديةة التةز تياظةه

ةع التركيةي علةى البة ار ج الا

ةة بةإدارل اليقةت ي ياظ ةة

الة يط يكياية التع ( ع التكميليظي اللديمة.
 -1ا بتع د عا اليس طة يال لسيبية يال ل بة ل ياتبة ع بةدة الكاة ل يالظةدارل عمةد الترقيةة يالتعيةيا ييةةع عة يير ياةةلة
يدقياة لاي ي يتاييغ األدا لة ا تطبيح بدة يةع ال ا

ال م سن فز ال ك ا ال م سن.

 -4االهت ة غ بتمايةةذ الب ة ار ج التدريبيةةة لك فةةة الع ة ليا بةةديياا التعلةةيغ ةةع ارع ة ل ت ة يغ هةةذه الب ة ار ج ب ة يلبةةز االلتي ظ ة ت
التدريبية الاعلية ل غ ييييد ا كا ت غ فز ةدا

غ يو ها غ.

 -2تعييي ما فة تموي ية داع ة تركي على إلتراغ اليقت ا مةب ط فز الع ( المياهة ال ا فية الكا ل الظدارل الظيدل
السرعة فز األدا

فرح الع (...إلخ يتطبيح اللياه يالاياميا ال ع ي( ب على الظ يع ديا استمم .
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 -8إعط ةه ية ا
ياكس ب غ ال

ة لب ار ج التم ية يالتطيير ا دار للاي دات ا دارية بديياا التعليغ يالتز ت دف لتم ية قدرات األفراد

رات الاي دية يالتز تستمد أللدث المورية ت ياألسة لين العل يةة فةز هةذا ال ظة (

ةع التركيةي علةى موريةة

يةس لين الاي دل التلييلية.
 -9يظن على الاي دات ا دارية فز ديياا التعليغ اعت د ب ار ج لإل الد ا دار يلة ا مظ د هذه البة ار ج يظةن د ارسةة
الظيامن األكمر ل ظة إلى ا
لتطبيةةح ا

الد يتللي( البيهة الداالية يالا رظية ييةع األهداف ي ي غة االستراتيظي ت الالي ة

ةةالد ي ت بعةةة تمايةةذه يهةةذا يتطلةةن ق ة دل تلةةييلييا ي تلكةةيا رةيةةة اسةةتراتيظية ايالت ةياغ بترظ ةةة هةةذه الرةيةةة

يظعل ياقع ل يس .
ا الا

-12

التز يظن تيفره فز الا دل التلييليا يالتز يظن الع ( على تم يت ب ست رارت

ه

ة -ةا يكيا مال يقديل لل رةيسيا تتاح ةفع له ع ةقياله يلديه رةية ياةلة لل ستاب(.
ن -الادرل على ال ب دةل ياالبتك ر ياتا ذ الا اررات الل ي ة يالتع ( ع ال ياقف ال عادل.
ع -الماة ب لماي يالماة ب ل رةيسيا يا ي ا ب ل
د -يس

ركة.

لل رةيسيا ب لتعبير عا ةفك رهغ ي اترل ت غ يي ظع غ على االبتك ر ييك فئ ال ظد فز الع (.

ه -يم ز لد ال رةيسيا الع ( بريد الاريح ييراعز الاريح الاردية بيا ال رةيسيا.
ي -يتع ( ع ال رةيسيا ب ك( يراعز إمس ميت غ يي تغ ب
 -11إظ ار دراس ت
ةار

ملة للدراسة الل لية فز ةسسة ت لكي يةة اتلاةة اياظة ار د ارسة ت تةربط الاية دل التلييليةة ب ت يةرات

م( ا لتياغ التموي ةز ا بةداع ا دار

دراس ت تتم ي( ا

عرهغ ييس عدهغ فز ل(

كل غ.

الد ا دار

الت يةي التموي ةز ال يةيل التم فسةية التطةيير التموي ةز ...إلخ يكةذلك

ا ظيامن عدل كآلي ت التطبيح

تطلب ت التمايذ ال عيق ت...الخ.

قائمة المراجع
أوالا :الكتب:
 ةمطيا رمدل ث ، 7222اإلصالح والتحديث اإلداري
 الا لد

مع ت ال ع د اليطمز للعليغ ا دارية.

إبراهيغ بدر ث 7211معجم اإلدارة ط 1ع ات دار ةس ة للم ر.
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 ع رف ع لية عبد الل يد ث 7211اإلصالح اإلداري :المرجعية النظرية وقضايا معاصدرة الاة هرلت ال مو ةة العربيةة
للتم ية ا دارية.
 ك فز

طاى ييسف ث 7218اإلصالح اإلداري بين النظرية والتطبيق د حت دار رسالا للطب عة يالم ر.

ثانيا :الدراسات والدوريات:
 ةبي س رل

ل يد؛ الطيطةز

يةرفيا ث 7211الاية دل التلييليةة لةد رةسة ةقسة غ ا

ل ةد؛ ع ةري

فةةز ةةديري ت التربيةةة يالتعلةةيغ فةةز فلسةةطيا مجلددة العلددوم التربويددة والنفسددية

ةراف التربةي

ظلةةد المة مز ع ةةر العةةدد المة مز-712

.781


ةالف لسا ث 7212الاي دل التلييلية يعالقت ب بداع ا دار

رسالة ماجستير الظ عة ا سال ية غيل.

 األدين علز ل د اللسيا ث 7217األسي الماسية لإل الد ا دار يفح بعا ال ا هيغ الماسةية مجلدة الفدت
العدد الا سيا.
 ا ةةتيي

.788-727

ل ةةد ث 7214الاية ة دل التلييلي ةةة يعالقت ة ة بظ ةةيدل الاة ة اررات ا داري ةةة مجلدددة جامعدددة فلسدددطين ل بحددداث

والدراسات ال ظلد الس دي العدد األي(.
 آ ( لياطز ث 7214ا
الت سع العدد األي(.
 البلير

. 98-9

الد ا دار فز التموي ت ا دارية ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ال ظلد
. 996-971

س ز ل يد ث7211

داا( ا

الد ا دار ثالتطيير التموي ز يالتدرين يتاييغ األدا

رسالة

ماجستير لمدا األك دي ية العربية البريط مية للتعليغ الع لز.
 تي ير

عبد الرل ا ث 7212ا

 الل ع

ل د ال د ث 7224ا

الد ا دار ال ا يغ ال دلي( األ ك (

ا ( ت د علىت

https://hrdiscussion.com/hr21317.html
الد ا دار بيا المورية يالتطبيح دراسة ل لة ي ايرل الع ( يالاد ة الع ة

يتم ية ال يارد الب رية رسالة ماجستير ظ عة الارطيغ كلية الدراس ت العلي .
 ل ة د إي ة د ث 7211ةمةةر الاي ة دل التلييليةةة فةةز إدارل الت ييةةر التموي ةةز مجلدددة جامعدددة دمشدددق للعلدددوم االقتصدددادية
والقانونية ،ال ظلد  72العدد الرابع.
 الل لةةز سةةلر عبةةد

ث 7219ا

كليات التجارة العدد الع ر.

. 629-989
ةةالد ا دار

ا ي ةةه يآلي ة ت تطبياةةه د ارسةةة ا رمةةة المجلددة العلميددة لقطدداع

. 947-979
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 اةةالف س ة ية ث 7216البيريقراطيةةة ايا ةةك لية ا

ةةالد ا دار فةةز الظ ايهةةر رسددالة ماجسددتير ظ عةةة ق

ةةد

كلية اللايح يالعليغ السي سية.
 اليغبةةز الةةيد فةياي ث 7219درظةةة

رسةةة ةةدير ال ةةداري الا

ةةة فةةز ع ة ا ألبع ة د الاي ة دل التلييليةةة يعالقت ة

ب لت م( التموي ز رسالة ماجستير ظ عة ال رح األيسط كلية العليغ التربيية.
ةل د با س لغ ث 7227الاي دل التلييلية فز ال ةسس ت الع ةت دراسة استطالعية ار ال ةيوايا رسدالة

 الع ر

ماجستير ظ عة ال لك سعيد كلية العليغ ا دارية.
ل ةةد إبةة ارھي ةةغ اليةة( ث 7212دير ةسةةلين الايةة دل التلييليةةة فةةز تاعيةة( إدارل ال عرفةةة يةمره ةة عل ةةى ةدا

 العطةةي

ال مو ةةة د ارسةةة تطبيايةةة علةةى ةةرك ت البالسةةتيك لل ةةم ع ت ا م ة هية األردميةةة رسدددالة ماجسدددتير ظ عةةة ال ةةرح
األيسط كلية األع (.
فيي عبد

 العك

الد ا دار فز األردا دراسة استطالعية ا يظ ة مور الع ليا فز الظ ي

ث 7229ا

اللكي ز مجلة جامعة دمشق ال ظلد  19العدد .7
 الع

. 717-711

ز عبد السةالغ ل ةدث 7218الاية دل التلييليةة يعالقت ة ب بةداع ا دار

كلية االقت

رسدالة ماجسدتير ظ عةة بم ة ي

د.

 عمبةةر ةسةةي( ظب ة ر ث 7219دير ا
ال لية االتل د فز ع لي ت ا

ةةالد ا دار فةةز دعةةغ األدا اللكةةي ز د ارسةةة تلليليةةة لةةدير دي ةياا الرق بةةة

الد ا دار للظ ت الا ةعة لرق بته ت د علىت

https://www.fbsa.gov.iq/uploads/files/attachements/assel-jabar.pdf 
 الارظ مز عبد الات د ل د ث 7228ياقع استراتيظي ت ا

الد يالتطةيير ا دار يديرهة فةز تعييةي ة ةا ال ظت ةع

الالسطيمز دراسة تطبياية علةى قية دات ال ةرطة الالسةطيمية باطة ع غةيل رسدالة ماجسدتير الظ عةة االسةال ية كليةة
التظ رل.
 قرداغز ك يه ل د ث 7211ةمر ال ا فية يال س لة على ا
إقليغ كردست ا يعلى ستي

الد ا دار ت دراسة تلليلية ار عيمةة ةا ةيواز

ل فوتز السل مية يةربي( بلث م ير ب داد
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 ال

در

ل د لسمز ث 7212عالقة الاي دل التلييلية ب لعدالة التموي ية لد ال يوايا فز ي ايرل التربية يالتعليغ

فز قط ع غيل رسالة ماجستير ظ عة األيهر كلية االقت
 م ة ر ة ةةرف مسةةز ث 7214تطبيةةح ا

د يالعليغ ا دارية.

ةةالد ا دار يالتطةةيير التموي ةةز ب ل ةةرطة الالسةةطيمية ب ة لتطبيح علةةى

رطة قط ع غيل ،أطروحة دكتوراه ظ عة الرب ط اليطمز كلية الدراس ت العلي يالبلث العل ز.



العن ع رث 7219ا

الد ا دار

داال لت ةيين ال سة ر التم ةي

-7

دراسدات تنمويدة العةدد47

24
 اليقدامز عبد

با سارث 7218الاي دل يالبيريقراطية األك دي ية للد ارسة ت ا ظت عيةة يا مسة مية معهدد اإلدارة

العامة العدد .72

. 14 -9

ثالث ا :التقارير:
 تارير مو ة ال ا فية الديلية لسمة ث. 7218
 تا رير ديياا ال ل سبة لسمة ث 7214ث 7212ث. 7218
 تا رير هيهة الرق بة ا دارية لسمة ث 7214ث 7212ث 7218ث. 7219
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تقييم األداء المالي للمصارف التجارية الليبية
دراسة مقارنة بين المصارف العامة والخاصة في مدينة بنغازي

محمد الهادي سالم مادي
عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد ،جامعة بنغازي
Mohamed.madi@uob.edu.ly

ملخص الدراسة
نظ اًر ألهمية األداء المالي للمصارف التجارية وفي ظل ندرة الدراسات حول هذا الموضوع في البيئة الليبية .فقد هدفت
هذه الدراسة الى تحليل ومقارنة األداء المالي للمصارف الليبية العامة والخاصة عن الفترة  4102-4102مستخدمةً في
ذلك نظام  1CAMELلتقييم األداء .أستخدم ألغراض الدراسة المنهج الوصفي وتم استقاء البيانات من القوائم المالية
المنشورة للمصارف خالل الفترة محل الدراسة .توصلت الدراسة إلى أن األداء المالي للمصارف الخاصة أفضل بكثير منه
في المصارف العامة األمر الذي يتطلب من الجهات الرقابية دراسة المسببات واتخاذ الق اررات الكفيلة بمعالجتها .وقد أبرزت
الدراسة الع ديد من التوصيات لعل أهمها أن يقوم المصرف المركزي بتطوير وتبني نظام لتقييم أداء المصارف التجارية
يمكنه من إحكام الرقابة عليها بصورة دورية مما يساعد في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
الكلمات المفتاحية :المصارف الخاصة ،المصارف العامة ،تقييم ،األداء المالي.

Abstract
Given the importance of the financial performance of commercial banks, as well as the
absence of a specific model or system used by regulatory authorities to evaluate this
 CAMEL 1هو نظام مستخدم على نطاق واسع لتصنيف المصارف تعبر مكوناته عن :رأس المال  ، Capitalاالصول ، Assets quality
االدارة  ، Managementااليرادات  ، Earningsباإلضافة الى السيولة . Liquidity
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performance. This study analyzed and compared the financial performance of Libyan public
and private banks for the period 2014-2018, using descriptive paradigm and some important
indicators in this context.
The study found that the financial performance of private banks is much better than in public
banks, which requires the regulatory authorities to study and analyse the reasons behind that
and to establish ways to address them. The study highlighted many recommendations,
perhaps the most important of which is that the central bank has to develop and adopt a
system for evaluating the performance of commercial banks, which enables to tightly control
them periodically and takes corrective action at the appropriate time.
Key words: Private banks, Public banks, Evaluation, Financial performance.

المقدمة:
المصارف كمؤسسات مالية لها دورها المهم والفعال في النظام االقتصادي .فهي تسهم كوسيط مالي في عملية التنمية
االقتصادية من خالل استقبالها للودائع وتحويلها في صورة قروض وتسهيالت ائتمانية باإلضافة إلى تقديم خدمات مالية
أخرى تستفيد منها كافة قطاعات المجتمع .و بأدائها للوظائف المناطة بها ،فهي تسعى كغيرها من المؤسسات لتحقيق
الربح من خالل ما تتحصل عليه من ايرادات في شكل فوائد وعموالت جراء قيامها بوظائفها ( Van Gestel and
 .)Baesens, 2008والمصارف الليبية ليست استثناء ،فهي تقوم بهذا الدور التقليدي للصناعة المصرفية و تسهم بشكل
كبير في إدارة العجلة االقتصادية من خالل مساهمتها في المشروعات التي تؤدي إلى النمو االقتصادي للبالد.
ولعل قيام المصارف بأداء وظائفها يعتمد إلى حد كبير على أدائها المالي .فقد بين European Central
 )2010( Bankأن األداء المالي يمثل قدرة المصرف على تحقيق االرباح ،وهو أيضا ضروري للمصارف للمحافظة على
استم اررية أنشطتها وتحقيق عوائد مرضية للمستثمرين وكذلك للجهات الرقابية وهو يضمن نسب مالئة مرنة حتى في ظل
بيئة تتسم بالمخاطرة .لذلك فان االهتمام برقابة األداء المالي سيكون مهما لكافة االطراف ذوي العالقة .فقد بين كل من
 )2006) Samad and Hassanو  )4102( Destaأن تقييم األداء المالي للمصارف يقدم مؤشرات مهمة
للمستخدمين من داخل وخارج المصرف باإلضافة الى الجهات الرقابية لتمكنهم من اتخاذ ق اررات رشيدة .كما أكد كل من
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 )1999(Whitakerو (1994) Asquith et al.و (1998) Andrade and Kaplanأن تدني األداء هو أحد
مسببات الفشل المالي .إضافة إلى ذلك ،فان األداء المتدني له أثره السلبي على مستوى المخاطر التي يواجها المصرف.
فقد أثبت  (2015) Apătăchioaeفي دراسته وجود ارتباط كبير بين األداء المالي والمخاطر التي تتحملها المصارف،
لذلك فهناك حاجة ملحة لتحليل األداء المالي للمصارف ألنه هو المحرك األساسي للنتائج النهائية للمصارف.
ان طبيعة عمل المصارف يجعلها تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر األمر الذي يتطلب الرقابة على أدائها المالي
وتقييمه من فترة ألخرى للوقوف على مواطن القوة والضعف والتعامل معها فى الوقت المناسب .فقد أكد العديد من الكتاب
مثل  )2012( ReddyوDash and Das

) (2009و )2018( Rahman and Islamو (2018) Sarı

و )2018( Sharma and Chopraوغيرهم على أن تقييم وتحليل األداء المالي للمصارف ُيعد أم اًر في غاية األهمية
ويجب أن يكون إلزامياً وبصورة دورية نظ اًر لما للمصارف من أثر على االقتصاد القومي ككل.

مشكلة الدراسة:
ال شك ان المصارف التجارية تلعب دو اًر هاماً فى تطوير اقتصاد الدول ،وان اي خلل فى اداء المصارف قد يكون له
اثاره السلبية ليس على القطاع المصرفي فحسب  ،بل على كافة قطاعات االقتصاد .وقد شهد القطاع المصرفي فى ليبيا
خالل العقد االخير تطو اًر ملحوظاً من خالل تأسيس العديد من المصارف الخاصة األمر الذي ادى الى زيادة مساهمة
المؤسسات المصرفية فى عملية التنمية .هذا التطور زاد من اهمية مساهمة القطاع المصرفي فى ليبيا حيث وصلت الى ما
نسبته  %24من القطاع المالي للدولة (مصرف ليبيا  .)4102اال أن قطاع المصارف قد شهد فى اآلونة االخيرة العديد
من التغيرات االقتصادية والتقلبات السياسية وغيرها والتي قد يكون لها تأثيرها بصورة مباشرة او غير مباشرة على أداء
المصارف ،بالتالي فان مراقبة اداء تلك المصارف يعد ام ار فى غاية االهمية للوقوف على تطور ادائها من ناحية  .ومن
ناحية اخرى ،فان االمر يحتاج الى رقابة األداء بصورة دورية للوقوف على المشاكل التي تتعرض لها مبك ار بهدف ايجاد
الحلول الكفيلة بتصحيحها .وعلى الرغم من ان ادارة الرقابة بالمصرف المركزي تقدمت بمبادرة الستخدام نموذج
 CAMELSفى عملية التفتيش على المصارف التجارية ،اال ان استخدامه كان بغرض التصنيف االئتماني للمصارف من
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ناحية ومن ناحية اخرى اعتمد االستخدام على البيانات النوعية كالسياسات االدارية ومدى االلتزام بق اررات المصرف
المركزي ( راجع مصرف ليبيا  .4102،للمزيد من التفاصيل) .باإلضافة الى ذلك ،ال توجد أي دراسة-على حد علم
الباحث  -عنيت باستخدام نموذج  CAMELلتقييم االداء المالي للمصارف الليبية و مقارنة اداء العام منها بالخاص .عليه
فان مشكلة الدراسة تركز على امكانية تطبيق نظام  CAMELكأداة لتقييم ومقارنة اداء المصارف بنوعيها و يمكن
صياغتها فى السؤال الرئيسي التالي:
هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه في المصارف الخاصة ؟
و ينبثق عن هذا السؤال االسئلة الفرعية التالية:
 هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر رأس المال ؟ هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر جودة االصول ؟ هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر كفاءة االدارة؟ هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر االيرادات ؟ هل يتفوق االداء المالي للمصارف الليبية العامة عنه فى المصارف الخاصة وفق مؤشر السيولة.؟أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم و مقارنة األداء المالي للمصارف التجارية الليبية بقطاعيها العام والخاص األمر الذى
قد يزود الجهات الرقابية بالمؤشرات الالزمة التي تساعد على تحديد مواطن القوة والضعف للتعامل معها في الوقت
المناسب من أجل المحافظة على االستقرار المالي من جهة  ،ومن جهة أخرى ضمان ان تتمتع المصارف بالسالمة المالية
والقدرة على االستمرار مما يسهم بدوره في تحفيز ودعم االقتصاد القومي .وعليه فان هذه الدراسة تهدف الى:
 قياس االداء المالي للمصارف الليبية العامة والخاصة باستخدام نموذج .CAMEL مقارنة اداء المصارف العامة بأداء المصارف الخاصة للوقوف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعفلتحسينها.
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 -تصنيف أداء المصارف وفقا للنسب المحتسبة لمعرفة التطور فى أداءها عبر السنوات محل الدراسة.

أهمية الدراسة:
كما اشرنا سابقا ان مبادرة ادارة الرقابة ركزت على استخدام نموذج CAMELSكأداة للتفتيش الميداني باستخدام
بيانات نوعية فى طبيعتها .كما اشارت المبادرة ايضا الى ضرورة بناء نظام موحد لتصنيف و تقييم اداء المصارف .لذلك
تنبع اهمية هذه الدراسة من كونها تستخدم نموذج  CAMELاعتمادا على البيانات المالية الكمية المنشورة بالقوائم المالية
لتلك المصارف .وتعتبر هذه الدراسة ذات اهمية للعديد من النقاط:
 أن تطبيق نظام  CAMELعلى البيانات الكمية سيمكن الجهات الرقابية من الحصول على صورة متكاملة عناداء المصارف اذا ما تم دمجه بنتائج التقييم النوعي الخاص بمبادرة ادارة الرقابة.
 أن نتائج الدراسة ستزود الجهات الرقابية بمعرفة المصارف ذات االداء االفضل مقارنة بنظيراتها مما يسهم فىمعرفة المصارف ذات االداء الضعيف و التي قد تؤثر سلباً على االستقرار المالي للقطاع المصرفي.
 أن هذه الدراسة هي من اولى الدراسات التي تعني باستخدام نظام  CAMELفى البيئة المصرفية الليبية ،وبالتاليفإنها تضي ف الى البحوث المنشورة فى هذا المجال ،و تفتح الباب امام المهتمين والباحثين للعمل على تطوير
نماذج للتقييم وفقا للبيئة الليبية.

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :ركزت الدراسة على استخدام نظام  CAMELفي تقييم ومقارنة أداء المصارف التجارية الليبية العامة
والخاصة.
الحدود المكانية للدراسة :تركز الدراسة على المصارف التجارية الليبية العامة والخاصة العاملة فى مدينة بنغازي وتحديداً
مصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية.
الحدود الزمنية للدراسة :تغطي الدراسة الفترة من  4102إلى .4102
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الدراسات السابقة:
نظ اًر لما تلعبه الم صارف من دور أساسي في خدمة أطراف مختلفة في االقتصاد القومي ،باإلضافة إلى مساهمتها فى
عملية النمو االقتصادي األمر الذي يتطلب الرقابة على عملياتها بصورة دورية لضمان سالمة أدائها المالي .ونظ اًر ألن
التدني في األداء المالي للمصارف سيكون له المردود السلبي على كافة قطاعات المجتمع .فقد لجأ العديد من الكتاب إلى
إجراء بحوث لتقييم ومقارنة األداء المالي لمختلف أنواع المصارف بالدول التي ترتفع فيها حدة المنافسة في تقديم الخدمات
المصرفية .ففي دراسة مبكرة قام  )4112( Kosmidou et al.بمقارنة مؤشرات األداء لعينة من المصارف المحلية
والمصارف االجنبية فى المملكة المتحدة خالل الفترة من  .4110-0222استخدمت الدراسة مؤشرات تمثل الربحية
والسيولة والمخاطر باإلضافة إلى الكفاءة .بينت نتائج الدراسة أن أداء المصارف المحلية أفضل بكثير مقارنة بالمصارف
األجنبية .األداء األفضل في هذه الدراسة ُعبر عنه بمجموعة من النسب منها العائد على حقوق الملكية وصافي دخل
الفوائد إلى األصول المدرة للعوائد و القروض إلى الموارد قصيرة االجل.
كما قام )2008(Kosmidou and Zopounidis

بتقييم األداء والكفاءة للمصارف التجارية و المصارف التعاونية

فى اليونان خالل  .4112-4112استخدمت الدراسة متغيرات تنتمي لنظام  CAMELبهدف تصنيف المصارف طبقاً
لمؤشرات األداء المالي والكفاءة .بينت نتائج التقييم أن زيادة الدخل قبل الضرائب تؤدي إلى ارتفاع أداء المصارف
وبالعكس ،وأن القروض وحقوق الملكية والسيولة ذات أثر على األداء والكفاءة بالمصارف.
كما قامت دراسة  )2010( Kumbirai and Webbبقياس األداء المالي لقطاع المصارف بجنوب افريقيا خالل
الفترة  4112-4112مستخدمين في ذلك مجموعة من النسب المالية تمثل الربحية والسيولة وجودة الديون .وتوصلت
الدراسة إلى أن أداء المصارف تحسن خالل الفترة  4112-4112لكل المؤشرات المستخدمة  ،إال أن األداء شهد تدني
ملحوظ خالل السنوات  4112-4112متأث اًر باألزمة العالمية مما أثر على بطء النمو االقتصادي .كما بينت الدراسة أن
الزيادة في تكاليف التشغيل مسبب أساسي لتدني الربحية.
أما دراسة  )2013( Roman and Şarguفقد قامت بتحليل األداء وسالمة الوضع المالي للمصارف التجارية في
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رومانيا عن الفترة من  4100-4112مستخدمين نظام  CAMELللتصنيف االئتماني باإلضافة إلى حجم النشاط.
وتوصلت الدراسة إلى أن أداء المصارف يمكن الحكم عليه بمجموعة من المؤشرات تمثل جودة االدارة و العوائد والربحية.
كما بينت الدراسة أن المصارف ذات األداء الضعيف سجلت مؤشرات سيولة ضعيفة مما كان له األثر على بقية
المؤشرات .وعليه يمكن القول من خالل هذه النتائج أن مكونات نظام  CAMELهي مؤشرات مهمة على األداء المالي
المصارف.
كما أجرى  )2013( Berger and Bouwmanدراسة لتحليل أثر رأس المال معب اًر عنه بنسبة الرفع على أداء
المصارف خالل فترات األزمات وفي ظل الظروف العادية على عينة من المصارف األمريكية خالل الفترة -0222
 . 4101كما اختبروا االختالف في األداء ما بين مختلف المصارف خالل نفس الفترة .توصلت الدراسة إلى أن المصارف
ذات رأس المال المرتفع كانت أعلى كفاءة خالل فترات األزمة األمر الذي أدى إلى ارتفاع ربحيتها .في جميع الفترات التي
شملتها الدراسة رأس المال م ّكن المصارف من زيادة ربحيتها وقيمتها السوقية باإلضافة إلى تحسين الكفاءة.
دراسة  )2014( Mamatzakis and Bermpeiحللت واختبرت أثر المخاطر والسيولة باإلضافة إلى العموالت على
أداء مصارف االستثمار في الدول السبع الكبرى وسويس ار خالل  .4101-0222بينت نتائج الدراسة أن أداء المصارف
يتأثر إيجابياً بنسبة كفاءة المصروفات ونسبة دخل العموالت إال أنه يتأثر سلباً بمخاطر السيولة.
الغصين ونشواتي ( )4102اجريا دراسة تحليلية مقارنة لتقييم االداء المالي للمصارف االسالمية والمصارف التقليدية
فى االردن .هدفت الدراسة الى معرفة أي المصارف حقق أداء مالي أفضل مقارنة بنظيراتها باستخدام نظام CAMELS
اضافة الى معرفة اثر مؤشرات االداء المالي منفردة و مجتمعة على مستوى ثقة العامة .تكون مجتمع الدراسة من ثالثة
عشر مصرفاً تقليدياً باإلضافة الى مصرفين اسالميين في االردن وذلك عن الفترة .4104-4112م استخدم الباحثان توزيع
 Tوتحليل االنحدار الخطي المتعدد .توصلت الدراسة الى ان األداء المالي للمصارف التقليدية كان أفضل من نظيراتها
االسالمية.
أما  )2015( Habibفقد قارن االداء المالي للمصارف العاملة في الباكستان عن الفترة  .4102-4112وكان الهدف
من الدراسة معرفة ما إذا كانت المصارف تستخدم أصولها وحقوق ملكيتها بما يتماشى مع استثماراتها أم ال .شملت الدراسة
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أربعة فئات من المصارف ( خاصة/عامة /متخصصة/اجنبية) .استُخدم في الدراسة مجموعة من المؤشرات شملت متوسط
النمو والعائد على االصول و إجمالي االصول الثابتة واالصول التشغيلية و إجمالي حقوق الملكية لترتيب المصارف حسب
أدائها .توصلت الدراسة إلى أن المصارف الخاصة حلّت في المرتبة األولى من حيث األداء المالي مقارنة ببقية المصارف
فيما حلت المصارف العامة في المرتبة الثالثة .هذه النتائج تعطي متخذ القرار مؤش اًر على المصارف التي تسهم بصورة
إيجابية في رفع األداء المالي للقطاع المصرفي ككل.
وقد ركزت دراسة  (2016) Omar and Mugabeعلى تحليل األداء المالي للمصارف ودراسة العالقة بينه وبين
نظام  CAMELللتصنيف االئتماني في مصرف رواندا للتنمية .اعتمدت الدراسة على مؤشرات مالية عن المصرف
جمعت بموجب  021صحيفة استقصاء .وبالدراسة والتحليل تم التوصل إلى أن مؤشرات العائد على االصول وهامش ربح
الف وائد تعتبر مؤشرات قوية على أداء المصرف أما العائد على حقوق الملكية فهو مؤشر معتدل لألداء .كما بينت الدراسة
أن تحليل ّ CAMELبين أن مؤشرات مالءة رأس المال وجودة االصول وادارة السيولة هي مؤشرات مهمة وذات عالقة
إيجابية باألداء.
وفي دراسة أخرى قام  )2017( Zafar et al.باختبار األداء المالي للمصارف المسجلة في سوق كراتشي المالي
مستخدمين إلنجاز الدراسة مؤشرات نظام  .CAMELشملت العينة  02مصرف خالل الفترة من  4104 -4111وكان
الهدف األساسي للدراسة معرفة أثر متغيرات  CAMELعلى األداء المالي لتلك المصارف .بينت النتائج التطبيقية أن
أداء وكفاءةً مقارنة بالمصارف الصغيرة .كما بينت الدراسة أن مؤشري السيولة وجودة
المصارف كبيرة الحجم كانت األعلى ً
اإليرادات أظه ار قدرة تنبؤيه عالية لتقييم األداء.
دراسة  (2018) Rahman and Islamعنيت بتقييم أداء المصارف الخاصة في بنجالديش باستخدام نظام
 . CAMELكما شملت أيضا ترتيب المصارف طبقا ألدائها المالي .شملت عينة الدراسة  02مصرفا عن الفترة من
 . 4102-4101بينت نتائج التقييم أن هذا النظام هو نظام ناجح جدا لتقييم األداء فهو يساعد في تحديد مواطن القوة
والضعف في أداء المصارف ،كما أنه يساعد البحاث والمهتمين على الفهم األعمق لما تحتويه القوائم المالية .إضافة الى
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ذلك ،فانه يساعد الجهات الرقابية في معرفة المصارف التي تحتاج مزيداً من االهتمام والعناية واتخاذ االجراءات
التصحيحية لمساعدتها فى تجنب مواطن الضعف.
كما اجرى  )2018( Ghazavi and Bayraktarدراسة لتحليل األداء المالي لعدد ستة مصارف تركية عن الفترة
 4102-4112مستخدمين نظام  CAMELللتصنيف االئتماني .شملت العينة عدد مصرفين يمثالن القطاع العام وثالثة
مصارف خاصة ومصرف اجنبي .وتوصلت الدراسة إلى أنه بتحليل كل فئة من المصارف على حدة لم يتبين أن أحدها
يفوق اآلخر من حيث األداء .إال أن االختالفات بدأت تظهر عندما تم مقارنة الثالثة فئات بعضها ببعض عبر السنوات
مما يؤكد أن مؤشرات  CAMELتتغير عبر السنوات .هذه النتائج تؤكد على أهمية تقييم أداء القطاع المصرفي سواء
على مستوى كل مصرف أو مقارنة اداء الفئات المختلفة للمصارف بصورة دورية.
أما دراسة  (2018) Sharma and Chopraفقد هدفت إلى مقارنة األداء المالي للمصارف العامة والخاصة في
الهند خالل الفترة  .4102-4102غطّت الدراسة  02مصرفاً عاماً و 02مصرفاً خاصاً واستخدمت مؤشرات مالية تنتمي
إلى نظام  . CAMELبينت نتائج الدراسة أن المصارف الخاصة تفوق المصارف العامة من ناحية األداء المالي ،كما أن
المصارف العامة وجدت أقل سالمة مالية من المصارف الخاصة .وبينت الدراسة أيضاً أن استخدام هذا التقييم فى الجانب
العملي يساعد في معرفة مسببات تدني األداء والوصول إلى المقترحات الالزمة لمعالجتها.
دراسة أحمد( ) 4102قامت بتقييم ومقارنة االداء بالمصارف المصرية ،اجريت المقارنة باستخدام مكونات نظام
 CAMELSو شملت الدراسة عدد سبعة مصارف خاصة وعدد مصرفين يمثالن القطاع العام .غطت الدراسة الفترة من
 4101الى  4102و كان الهدف الرئيسي لها هو معرفة العالقة ما بين ربحية المصارف و ادائها المالي .اعتمدت الدراسة
على بيانات جمعت من كافة الموظفين بتلك المصارف بموجب  221صحيفة استبيان .استخدم ألغراض الدراسة تحليل
االنحدار المتعدد و بينت نتائج الدراسة ان هناك اثر ايجابي ذو داللة احصائية لربحية المصارف على ادائها المالي وان
االثر كان اكبر فى المصارف على اداء البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك العامة .واوصت الدراسة الى ضرورة تطبيق نظام
 CAMELSبالمصارف االمر الذي يؤدي الى زيادة التزام المصارف بتطبيق تعليمات المصرف المركزي .كما اوصت
الدراسة بضرورة اجراء العديد من الدراسات فى هذا المجال.
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اما دراسة أسعد ( )4102فقد استخدمت نظام  CAMELSفى تقييم اداء المصارف الخاصة فى سوريا .تمت المقارنة
ما بين مصرف سوري خاص ومصرف اجنبي خاص يعمل فى سوريا .هدفت الدراسة الى تحديد مواطن القوة والضعف فى
اداء تلك المصارف باإلضافة الى تحديد المخاطر المصرفية التي تشكل نقاط ضعف فى العمليات المالية والتشغيلية
واالدارية لتك المصارف والتي تتطلب عناية خاصة وتحديد اولويات التقويم الالزمة .استخدم فى الدراسة التحليل الوصفي
وغطت الدراسة الفترة من  .4102-4102توصلت الدراسة الى ان اداء المصرف السوري كان اعلى تصنيفاً من اداء
الصرف األجنبي الذي تبين انه يواجه نقاط ضعف فى بعض العناصر مثل جودة االصول واالدارة االمر الذي يتطلب
اتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة لتحسين اداء المصرف و الذي سينعكس بدوره على القطاع ككل .و قد اكدت هذه
الدراسة على اهمية استخدام نظام  CAMELSكنظام شامل لتقييم اداء المصارف االمر الذي يساعد فى رسم سياسات
وخطط ادارية محكمة تؤدي الى التركيز على العناصر التي تحتاج المزيد من العناية
دراسة الطائي وعلي( )4102عنيت بتقييم االداء المالي لثالثة من المصارف الع ارقية مقارنة بمصرف اماراتي عن
الفترة  .4102-4104استخدم ألغراض المقارنة نظام  CAMELSللتقييم فى محاولة لمعرفة مدى التزام المصارف
بالمعايير الدولية .الهدف الرئيسي للدراسة هو مقارنة وتقييم االداء المالي للمصارف لمعرفة نقاط القوة والضعف فى االداء
و تأكيد اهمية نظام  CAMELSكأداة للتقييم الشامل .أظهرت نتائج الدراسة اداء أفضل للمصارف العراقية مقارنة
بالمصرف االماراتي .كما بينت ان كافة المصارف محل الدراسة تعاني من بعض نقاط الضعف مثل انخفاض العوائد
المصرفية و جودة الموجودات  .بتحليل كل نسبة على حدة ،تبين ان المصارف العراقية تحتفظ بنسبة مرتفعة من كفاية
راس المال و السيولة مقارنة بالمصرف االماراتي .و اوصت الدراسة بضرورة تبني المصارف لنظام  CAMELSلتقييم
االداء بصورة سنوية للوقوف على نقاط الضعف فى االداء ومعالجتها.
دراسة مكطوف و حازم ( )4141قامت بتقييم االداء المالي لمصرف المنصور لالستثمار بالعراق خالل الفترة
 . 4102-4102استخدمت الدراسة مجموعة من النسب المالية تمثل مكونات نظام  CAMELSإليجاد التصنيف
النهائي ألداء المصرف المالي .توصلت الدراسة الى ان المصرف تحصل على الترتيب الثالث حسب نظام ، CAMELS
كما اظهرت نتائج التصنيف ضعف فى ادارة المصرف ألصوله .و أوصت الدراسة بضرورة ان تدرك المصارف اهمية
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استخدام نظام  CAMELSمن اجل معرفة نقاط القوة والضعف فى ادائها المالي و اتخاذ السبل الكفيلة بمعالجتها حتي ال
يتفاقم الوضع و يؤدي الى خسائر فادحة.
تناولت الدراسات السابقة تحليل ومقارنة االداء المالي للمصارف التجارية  .ورغم االتفاق بينها على اهمية تقييم
االداء المالي للمصارف التجارية وما له من دور فى الكشف عن مواطن القوة والضعف و بالتالي تعزيز عملية الرقابة
الداخلية باإلضافة الى تأكيدها على اهمية استخدام نظام  CAMELفى هذا المجال اال انه لم يتوفر لدى الباحث ما يفيد
اجراء التقييم والمقارنة باستخدام هذا النظام فى البيئة الليبية ،وهو ما يؤكده بشينة وآخرون ( )4102بأن هناك ندرة فى
الدراسات المختصة بتقييم االداء المالي للقطاع المصرفي الليبي .عليه تتناول هذه الدراسة تحليل االداء المالي للمصارف
الليبية باستخدام نموذج  CAMELوبذلك تعد مساهمة علمية اضافية فى مجال العمل المصرفي فى البيئة الليبية.

االطار النظري للدراسة
تقييم االداء المالي للمصارف:
فى مجال الرقابة على مؤسسات االعمال فان االمر يتطلب تقييم ادائها من فترة ألخرى للوقوف على مدى التقدم فى
انجاز مهامها على اكمل وجه .فقد بين الزبيدي ( )4111ان تقييم االداء هو وسيلة رقابية تهدف الى تحليل النتائج التي تم
التوصل اليها جراء استخدام الموارد االقتصادية االستخدام االفضل فى تحقيق اهداف المنظمة على مختلف المستويات
اضافة الى ترشيد االدارة فى اعداد الخطط المستقبلية .ان عملية تقييم االداء المالي للمصارف التجارية يعد من االهمية
بمكان نظ ار لطبيعة عمل المصارف و ما تلعبه من دور فعال فى االقتصاد القومي بصفة عامة  .فقد بين )4102( Sarı
ان االداء المالي للمصارف له اثر على نمو اقتصاد البلد و االستقرار المالي للقطاع ككل .كما شدد )4102 ( Desta
على ضرورة تقييم االداء المالي للمصارف و بصورة دورية لمعرفة ما اذا كان المصرف قاد ار على تحقيق اهدافه على
المدى القصير والمدى الطويل االمر الذي يفيد االطراف المعنية كالمالك واالدارة والمودعين وغيرهم .واكد ابن عمر
ونصير( )4102ان تقييم االداء هو المحرك االساسي فى االعمال المصرفية كونه يساعد فى مراقبة اعمال المصارف
وتوجيهها بما يخدم تحقيق االهداف .كما بين  )4102( Sarıان تقييم اداء المصارف يزود االدارة والجهات التشريعية
بمعلومات تفيد فى اتخاذ الق اررات .وعليه فان تقييم االداء المالي للمصارف يجب ان يحظى بعناية خاصة من قبل الجهات
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الرقابية .وعلى الرغم من وجود عدة طرق لتقييم االداء المالي  ،اال ان اكثر الطرق استخداما وشيوعا واهمها فى مجال
التقييم المالي للمصارف هو نظام  4102, Desta( CAMELو.)4102, Sharma and Chopra

نظام : CAMEL
اثبتت العديد من الدراسات ان نظام  CAMELيعد من أهم االنظمة فى مجال تقييم االداء المالي للمصارف .فقد بين
ابن عمر و نصير ( ) 4102ان هذا النظام يعد من أهم الطرق المتطورة والحديثة للتنبؤ بالمخاطر المالية وتقييمها
باإلضافة الى الكشف عن مواطن القوة فى االداء لتعزيزها و مواطن الضعف واتخاذ االجراءات الكفيلة لتصحيحها .و أكد
أبو عبد هللا ويمينة(  )4102و )4102( Rostamiوسليمان ( )4104ان هذا النظام يعتبر اداة فعالة لتقييم اداء
المصارف وتوجيه متخذي القرار.
وفقا لسليمان( )4104و  )4102( Rahman and Islamان نظام  CAMELطور واستخدم فى الواليات المتحدة
فى عام  0222كأداة تستخدمها الجهات الرقابية للتأكد من السالمة المالية للمصارف كل على حدة كما تم استخدامه من
قبل الجهات الرقابية فى دول اخرى .أن الهدف من تطوير واستخدام هذا النظام هو الوقوف على نقاط الضعف فى
عملي ات المصرف المالية واالدارية والتشغيلية التي تتطلب العناية من قبل الجهات الرقابية .ويعتمد هذا النظام على تقييم
المصرف وفقا لخمسة عوامل تمثل مكونات النظام وهي :مالءة رأس المال ويرمز لها بالحرف  Cوجودة االصول ويرمز
لها بالحرف  Aو كفاءة االدارة ويرمز لها بالحرف  Mوااليرادات ويرمز لها بالحرف  Eو السيولة ويرمز لها بالحرف L
.طور النموذج فيما بعد بإضافة الحرف  Sوالذى يرمز للحساسية للتغيرات فى سعر الفائدة ( راجع سليمان 4104،للمزيد
من التفاصيل).

منهجية الدراسة:
ألغراض الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي .وقد جمعت بيانات الدراسة من القوائم المالية السنوية المنشورة
للمصارف عينة الدراسة .وغطت الفترة من  4102الى  4102م  .وقد اكتفت الدراسة بتحليل القوائم المالية لمصرفين تقع
إداراتهما بمدينة بنغازي و هما مصرف التجارة والتنمية ممثال للقطاع الخاص وسيشار إليه الحقاً بالمصرف الخاص و
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مصرف الوحدة ممثال للقطاع العام وسيشار إليه بالمصرف العام  ،ويرجع سبب التركيز على هذين المصرفين لمحدودية
توفر والوصول إلى بيانات كافة المصارف من ناحية .ومن ناحية اخرى ،فان هذين المصرفين يعدان من أكبر المصارف
التجارية الليبية العامة والخاصة وبالتالي فان ضعف ادائهما المالي قد يكون له االثر الكبير على عديد االنشطة
االقتصادية االخرى االمر الذي يستوجب تقييم ومقارنة أدائهما المالي بصورة مستمرة .ولتحقيق أهداف التقييم ،فقد تبنت
الدراسة استخدام مجموعة من النسب المالية التي تعبر عن مكونات نظام  CAMELلتقييم المصارف.

متغيرات الدراسة:
ألغراض الدراسة فقد تم استخدام خمسة متغيرات تمثل مكونات نظام  CAMELوهي رأس المال  ،وجودة االصول
وكفاءة االدارة و االيرادات باإلضافة الى السيولة و قد استبعد العنصر السادس وهو الحساسية للتغير فى سعر الفائدة نظ ار
لصدور قانون رقم ( )0لعام  4102بشان تحريم وتجريم التعامل بالفائدة  .وحيث ان بداية فترة الدراسة هي العام 4102
لذلك يعتقد الباحث ان هذا العنصر لن يؤدي الى أية نتائج ذات معنى .وقد تم احتساب وتحليل متغيرات الدراسة كاالتي:

المتغير االول  :رأس المال:
للتعبير عن مالءة رأس المال استُخدمت نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي االصول ،تبين هذه النسبة مقدرة حقوق
الملكية الخاصة بالمصارف على مواجهة التدهور الذي قد يط أر على قيمة األصول( .)Fight, 2004كما يبين التغيرات
التي قد تط أر جراء الظروف االقتصادية والمالية المحيطة ( .)Moussa, 2015ويوضح التحليل في الجدول رقم ()0
مالءة رأس المال للمصرفين محل الدراسة:
جدول ( )1نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي األصول
المقياس
= حقوق الملكية ÷ اجمالي االصول

المصرف

4102

4102

4102

4102

4102

المتوسط

العام

4.60

4.87

4.25

4.10

4.70

4.51

الخاص

4.87

5.25

5.04

5.25

4.30

2.94

المصدر :اعداد الباحث
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يببن الجدول رقم ( ) 0مقارنة لنسبة حقوق الملكية لكال المصرفين محل الدراسة .ووفقا للنتائج يتبين أنه باستثناء العام
 ،4102فان المصرف الخاص حقق نسبة حقوق ملكية خالل السنوات  4102-4102فاقت تلك المحققة بالمصرف العام
وه ذا مؤشر على أن رأس المال بالمصرف الخاص هو أكبر قدرة ومالءة على مواجهة التدهور الذى قد يط أر على قيمة
األصول .وهذا قد يكون مرده إلى قدرة المصرف الخاص على تحقيق صافى أرباح أكبر مقارنة بالمصرف العام .وبمقارنة
متوسط النسبة نجد أن المصرف الخاص بشكل عام أفضل مالءة لرأس المال مقارنة بالمصرف العام وهو ما يؤيد ما
توصل اليه  )2013(Berger and Bouwmanو دراسة الطائي وعلي( )4102بأن المصارف ذات رأس المال المرتفع
أفضل أداء من المصارف ذات المعدل المنخفض لراس المال.

المتغير الثاني :جودة األصول:
لتقييم جودة األصول أُستخدم مؤشر العائد على األصول .وترجع أهمية استخدام هذا المؤشر إلى كونه يبين مدى مساهمة
وكفاءة األصول في تحقيق العوائد ( .)Kosmidou et al., 2007وباحتساب المؤشر للمصارف تم التوصل للنتائج
المبينة فى الجدول(:)4
جدول( )2العائد على إجمالي األصول
المقياس
= صافى الدخل ÷ إجمالي االصول

المصرف

4102

4102

4102

4102

4102

العام

0.02

0.03

0.02

0.52

1.10

الخاص

0.72

0.24

0.41

0.91

1.74

المتوسط
1.22
1.21

المصدر:اعداد الباحث

بمقارنة النسبة لكال المصرفين كما هو مبين فى الجدول ( )4تبين أن معدل العائد على إجمالي األصول فى
المصرف الخاص خالل فترة الدراسة أفضل منه فى المصرف العام وذلك قد يكون مرده إلى نجاح المصرف الخاص في
تحقيق زيادة صافى األرباح بسبب تنوع الخدمات التي يقدمها مقارنة بالمصرف العام وهو ما يؤكد ما توصل اليه
 )2008(Kosmidou and Zopounidisان زيادة الدخل تؤدي الى الرفع من مستوى االداء المالي  .ورغم نجاح
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المصرفين في رفع العائد على إجمالي األصول من  1.24عام  4102إلى  0.22عام  4102للمصرف الخاص مقارنة
بالمصرف العام الذي رفع النسبة من  1.14إلى  ،0.0إال أن الزيادة التي حققها المصرف الخاص تفوق كثي اًر مما حققه
المصرف العام وهو ما يعكسه المتوسط الذى يبين ان المصرف الخاص حقق متوسط زيادة  1.21مقارنة ب 1.22
بالمصرف العام .هذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه دراسة أسعد ( )4102بأن المصارف ذات االداء المالي الضعيف
تحقق عائدا منخفضا على إجمالي االصول .وهذا األمر يتطلب من األجهزة الرقابية دراسة وضع األرباح بالمصرف العام
للوقوف على مسببات هذا التباين في النتائج بين المصرفين.

المتغير الثالث :كفاءة اإلدارة :
للتعبير على كفاءة اإلدارة استُخدمت نسبة التكلفة إلى العائد ) .(Cost to Income ratioفقد أكد العديد من الكتاب
مثل( )Berger and DeYoung, 1997و( )Chiaramonte and Casu, 2017على أهمية استخدامها كمؤشر على
كفاءة اإلدارة ألنها تعكس كفاءة اإلدارة في رقابة تكاليف العمل اليومي .وقد بين ) (Roman and Şargu, 2013أن
انخفاض هذه النسبة هو مؤشر على كفاءة اإلدارة في توسيع النشاط .وبالتالي فان ارتفاعها يعكس ضعف كفاءة اإلدارة
في هذا الجانب .و باحتساب النسبة توصلنا للبيانات بالجدول (:)2
جدول ( )3نسبة التكلفة إلى العائد

المقياس

= المصروفات من غير الفوائد ÷ إجمالي دخل التشغيل

المصرف

4102

4102

4102

4102

4102

العام

0.82

0.92

0.87

0.61

0.53

الخاص

0.55

0.81

0.65

0.49

0.30

المتوسط
1.22
1.22

المصدر:اعداد الباحث

فيما يتعلق بمقدرة المصارف على رقابة مصروفات التشغيل ،تظهر النتائج بالجدول رقم ( )2أن المصرف الخاص
كان أكثر قدرة على مراقبة مصروفات التشغيل مقارنة بالمصرف العام وهذا األمر بدوره انعكس على مؤشرات الربحية
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للمصرف الخاص .وتماشيا مع ما أكده  )2013(Roman and Şarguان انخفاض النسبة هو مؤشر على كفاءة
االدارة ،فقد تمكن المصرف الخاص من تخفيض هذه النسبة إلى  1.21عام  4102مقارنة بالسنوات السابقة فيما أن
المصرف العام ،ورغم نجاحه فى تخفيض النسبة ،إال أنها الزالت مرتفعة ( )1.22مقارنة بالمصرف الخاص عام . 4102
وهذا بدوره يعكس نجاح وكفاءة إدارة المصرف الخاص في االستفادة من الموارد المتاحة لديها و اتخاذها لق اررات ساهمت
في الوصول ارباح أعلى وبتكلفة أقل االمر الذي يؤكد ما توصل اليه  )2010( Kumbirai and Webbان زيادة
التكاليف تؤدي الى تدني الربحية.

المتغير الرابع :تحليل العائد:
ال شك أن المصارف كمؤسسات مالية تسعى إلى تحقيق األرباح لكي تتمكن من إنجاز عدة مهام مثل تعظيم ثروة
المالك وتكوين االحتياطيات واجراء التوزيعات على المساهمين .وبالتالي أي انخفاض في الربحية سيكون له األثر السلبي
على أداء تلك المهام .ولعل من أهم المؤشرات المستخدمة للداللة على ذلك هو العائد على حقوق الملكية .فقد أكد العديد
ٍ
كمؤشر
من الكتاب مثل( )Betz et al., 2014, Maghyereh and Awartani, 2014على أهمية استخدام هذه النسبة
لألداء المالي .وبقياسها للمصارف محل الدراسة تم الحصول على المبينة بالجدول رقم (:)2
جدول( )4العائد على حقوق الملكية

المقياس

= صافى الدخل ÷ إجمالي حقوق الملكية

المصرف

4102

4102

4102

4102

4102

العام

0.40

0.52

0.41

12.78

23.29

الخاص

14.68

4.54

8.14

17.39

40.51

المتوسط
2.22
02.12

المصدر :اعداد الباحث

بمقارنة نسبة العائد على حقوق الملكية يتبين من الجدول رقم ( )2أن معدل حقوق الملكية في المصرف الخاص
أفضل منه في المصرف العام وهذا مرده إلى نجاح المصرف الخاص في تحقيق زيادة في صافى األرباح أكبر منها في
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المصرف العام .وتوافقا لما توصلت اليه دراسة )2006( Kosmidou et al.ودراسة

Kosmidou and

 )2008(Zopounidisبأن المصارف ذات االداء المالي المرتفع تتميز بارتفاع العائد على حقوق الملكية ،نجد أن
المصرف الخاص تمكن من تحقيق متوسط نسبة  02.12خالل سنوات الدراسة فى حين لم يحقق المصرف العام سوى
 .2.22وهذا بدوره يسلط الضوء على ضرورة دراسة مسببات هذا االختالف من قبل الجهات الرقابية لمعرفة مواطن
الضعف و العمل على إيجاد أفضل الحلول لمعالجتها.

المتغير الخامس :السيولة:
تعتبر السيولة من أهم بنود األصول المالية في قطاع المصارف حيث تعطي مؤش اًر على مقدرة المصارف على سداد
ٍ
وكمؤشر للسيولة ،تم احتساب صافي القروض إلى إجمالي األصول .فقد أكد Kumbirai and Webb
التزاماتها.
( )4101على أن ارتفاع النسبة يشير إلى انخفاض السيولة لدى المصارف .بمعنى أنه كلما ازدادت القيمة الصافية
المستخدمة في منح القروض كلما قلت السيولة المتوفرة لدى المصرف لمواجهة التزاماته ،والعكس .و باحتساب النسبة
للمصرفين محل الدراسة تبين االتي:
جدول ( )5مؤشر السيولة
المقياس

= صافى القروض÷ اجمالي االصول

المصرف

4102

4102

4102

4102

4102

العام

17.49

14.43

10.43

9.06

6.88

الخاص

9.33

8.64

7.68

6.54

5.79

المتوسط
00.22
2.21

المصدر:اعداد الباحث

ال شك أن نقص السيولة لدى المصارف يعد من األمور غاية األهمية لما له من أثر على أداءها المالي بصفة عامة.
لذلك فان الرقابة الدائمة على السيولة أمر ضروري .وكما يتبين من الجدول ( )2فان اتجاه النسبة أخذ في التناقص بكال
المصرفين إلى أن وصل إلى أدنى مستوى خالل سنوات الدراسة في العام  .4102وهذا مؤشر جيد على تحسن إدارة
السيولة والسلوك اإلقراضي لكال المصرفين .إال أن هذا االتجاه فى الطرف اآلخر ،قد يعكس ارتفاع السيولة و عدم استفادة
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المصارف منها باستثمارها فى أوجه استثمار تدر عليها العوائد كمنح القروض والتسهيالت االئتمانية وعرض المزيد من
المنتجات المصرفية التي تسهم في تطوير كافة قطاعات المجتمع .والجدير بالمالحظة هنا أن المصرف الخاص يتمتع في
أداء أفضل للمصرف الخاص
المتوسط بسيولة أعلى مقارنة بالمصرف العام ( 2.2و 00.22على التوالي) وهو ما يعكس ً
ويؤكد ما بينه  )4101( Kumbirai and Webbو )2013( Roman and Şarguبأن انخفاض حجم السيولة يؤثر
سلبا على االداء المالي.
وبترتيب المصارف حسب مؤشرات األداء السابقة كما هو موضح بالجدول ( )2يتبين أنه فيما عدا كفاءة رأس المال
للمصرف العام عام  ،4102فان المصرف الخاص احتل المرتبة األولى في التصنيف في جميع السنوات محل الدراسة .
أداء من المصرف العام وهو ما يؤيد ما توصلت اليه
عليه يمكن القول أن المصرف الخاص بصورة عامة هو أفضل ً
دراسة  )2015( Habibودراسة .(2018) Sharma and Chopra
جدول ( )6ترتيب المصارف حسب مؤشرات األداء

المؤشر

راس المال

جودة االصول

كفاءة االدارة

االيرادات

السيولة

المصرف

الترتيب حسب المؤشرات
4102

4102

4102

4102

4102

العام

4

4

4

4

0

الخاص

0

0

0

0

4

العام

4

4

4

4

4

الخاص

0

0

0

0

0

العام

4

4

4

4

4

الخاص

0

0

0

0

0

العام

4

4

4

4

4

الخاص

0

0

0

0

0

العام

4

4

4

4

4

الخاص

0

0

0

0

0

المصدر :اعداد الباحث
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النتائج والتوصيات:
عنيت هذه الدراسة بتحليل ومقارنة األداء المالي للمصارف العامة والخاصة بمدينة بنغازي وتصنيفها طبقا لمؤشرات
الكفاءة خالل الفترة  4102-4102بهدف الوقوف على مواطن القوة والضعف ومحاولة وضع التوصيات المفيدة للتعامل
معها مستقبال .وبالتوافق مع ما توصل اليه  )2015( Habibو ،)4102( Sharma and Chopraفقد تبين من نتائج
أداء مالياً من المصرف العام .كما تبين أيضا أنه بالرغم من محافظة المصارف على
الدراسة أن المصرف الخاص أفضل ً
مستوى مرتفع من السيولة كما يتضح من تحليل النتائج ،إال أن هذه السيولة قد تمثل طاقة عاطلة لم يتم استخدامها
ً
واستثمارها بالصورة التي تسهم في تعظيم أرباح المصارف بدرجة أفضل ،كما سيكون له أثر على كافة قطاعات المجتمع.
فقد بين كل من  )4112( Altunbas, et al.و  )4102( Cabralو )4102( Petria, et al.ان المصارف التي
تحتفظ بنسبة عالية من السيولة تتحمل قدر عالى من المخاطر مما يؤثر على اداءها المالي وقد ينتهي بها الحال للفشل
المالي .كما أكد  )4112( Wagnerان ارتفاع السيولة يؤثر سلبا على االستقرار المالى .وبين  )4102( Baceان ارتفاع
معدل السيولة قد يؤدى بالمصارف الى فقدان الفرص االستثمارية ومواجهة ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة .هذه النتائج
تعزز ما توصل اليه كل من  )2013(Roman and Şarguو )2015( Habibو )4102( Omar and Mugabe
و )4102( Ghazavi and Bayraktarو )4102( Sharma and Chopraو أحمد( )4102و أسعد ( )4102على
أهمية استخدام نظام  CAMELلتقييم أداء المصارف كونه يمكن من معرفة المصارف ذات االداء الضعيف ومعرفة أي
المصارف تسهم بصورة ايجابية فى رفع االداء المالي للقطاع المصرفي ككل.
ونظ اًر لعدم وجود هيكل أو نموذج محدد لدى الجهات الرقابية المتمثلة في المصرف المركزي لمقارنة األداء المالي
يمكن استخدامه من احكام الرقابة على المصارف وتقييم أداءها  ،فان هذه الدراسة
للمصارف بصورة دورية األمر الذي ّ
توصي باآلتي:
 -0ضرورة االهتمام من قبل الجهات الرقابية كالمصرف المركزي بتقييم األداء المالي للمصارف التجارية بصورة
دورية للوقوف على مواطن الضعف و معالجتها بالوقت المناسب.
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يبين فيه المؤشرات المعيارية للتقييم
 -4ضرورة تطوير نظام لتقييم أداء المصارف من قبل المصرف المركزي ّ
بحدودها الدنيا والعليا بما ويتالءم مع طبيعة العمل المصرفي في ليبيا.
 -2االهتمام برفع كفاءة إدارات المصارف من خالل تكثيف الدورات العلمية والعملية والتي ستنعكس نتائجها بصورة
إيجابية على القطاع المصرفي واالقتصاد ككل.
 -2ضرورة أن تعمل المصارف على تطوير وطرح منتجات مصرفية جديدة لالستفادة من السيولة المتوفرة لديها على
أكمل وجه.
 -2ضرورة دراسة وتقييم جودة األصول لدى المصارف بصورة دورية مما يمكن بدوره من معرفة قدرتها اإليرادية.
باإلضافة الى إحكام الرقابة على تكاليف التشغيل.

المراجع العربية:
ابن عمر ،محمد البشير و نصير ،احمد ( )4102تقييم اداء البنوك باستخدام نموذج  CAMELSحالة البنك الوطني
الجزائري فى الفترة  .4102-4102مجلة اضافات اقتصادية جامعة غرداية الجزائر ،العدد الثاني .ص .22-42
أبو عبدهللا ،ودان ويمينة ،شوشة ( )4102اثر تطبيق نظام التقييم البنكي  CAMELSفى تفعيل الرقابة على البنوك
التجارية .دراسة مقارنة ما بين البنك الوطني الجزائري و البنك بي ان بي باريبا الجزائر خالل الفترة .4102-4101
مجلة الباحث االقتصادي العدد الثامن .ص .000-20
أحمد ،عبد هللا سعيد عبد القادر ( )4102تقييم اداء البنوك المصرية باستخدام نظام التقييم المصرفي االمريكي دراسة
مقارنة بين البنوك العامة والخاصة .المجلد التاسع العدد الثاني .ص 222-224
أسعد ،بسام ( )4102تقييم اداء البنوك باستخدام نموذج التقييم المصرفي  . CAMELSمجلة جامعة تشرسن للبحوث
والدراسات العلمية -سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  21العدد .0ص .212-422
الزبيدي ،حمزة محمود ( )4111التحليل المالي تقييم االداء و التنبؤ بالفشل  .الطبعة . 0مؤسسة الوراق ،عمان.
الغصين ،راغب و نشواتي ،محمد عمار ( )4102تقويم االداء المالي للمصارف االسالمية و التقليدية االردنية باستخدام
مؤشرات نموذج  CAMELدراسة تحليلية مقارنة .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة العلوم
االقتصادية والقانونية المجلد  22العدد . 0ص . 222-220
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4102/0/2  طرابلس. في شأن منع المعامالت الربوية4102  لسنة0  قانون رقم.)4102( المؤتمر الوطني العام
. بأسلوب مقارنCAMELS  تقييم المصارف التجارية وفق نموذج.)4102( حسام عباس، محمد محمود و على،الطائي
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الملخص:

هدفت هذه الدراسة التحليلية لتحديد أهم العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا .هذه العوامل

تمثلت في :استقاللية المراجع ،الكفاءة العلمية للمراجع ،سمعة المراجع ،أخالق المهنة ،حوكمة الشركات .وتوصلت الدراسة
إلى التأثير اإليجابي لكل من :استقاللية المراجع ،الكفاءة العلمية للمراجعُ ،سمعة المراجع ،أخالق المهنة ،وحوكمة
الشركات على جودة عملية المراجعة الخارجية في ليييا .باإلضافة إلى ذلك قامت الدراسة بترتيب المتغيرات المستقلة من
حيث األكثر تأثي اًر إيجابياً على المتغير التابع جودة المراجعة الخارجية على التوالي كما يلي :أخالق المهنة ،استقاللية
المراجع ،حوكمة الشركات ،الكفاءة العلمية للمراجع ،وأخي اًر ُسمعة المراجع.
Abstract:
This an analytical study aimed to identify most important Factors Influence on Audit
Quality in Libya. The results of study showed that there is a positive relationship between
Auditor Independence, Auditor Professional Competence, Auditor Reputation, Audit Ethics,
Corporate Governance; In addition the study ranked the most important Factors that had a
higher positive Influence on Audit Quality in Libya was as below: Audit Ethics, Auditor
Independence, Corporate Governance, Auditor Professional Competence, and Auditor
Reputation.

 )1مقدمة:
يجب أن تتصف المعلومات المحاسبية بالمالءمة والوقتية والموثوقية وامكانية االعتماد عليها عند اتخاذ القرار وتلبية
احتياجات مستخدميها بكافة أنواعهم وطوائفهم ،والمراجع باعتمادها يضيف الثقة والمصداقية على دقة هذه البيانات
والمعلومات المالية ألن الهدف الرئيسي لعملية المراجعة هو أعطاء رأي فني محايد حول مدى عدالة إعداد القوائم المالية
وتمثيلها للمركز المالي ،وعادة ما يبدي المراجع رأيه وفقاً لألدلة التي قام بتجميعها واستنتاجاته التي توصل إليها أثناء
عملية المراجعة بأن القوائم المالية ال تحتوي على أخطاء مادية ،ولكي تحقق عملية المراجعة الفائدة المرجوة منها والتي
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يطمح إليها مستخدمو معلومات القوائم المالية التي تمت اعتمادها ومراجعتها من مراجع خارجي يجب أن يكون مستخدمو
المعلومات المحاسبية على اقتناع كامل بأن عملية المراجعة قد تمت وفقاً للمعايير المهنية وأخالق المهنة وأن جودة عملية
المراجعة قد تم تحقيقها ).(IASSB
يمكن تعريف جودة المراجعة بأنها عملية تأخذ على عاتقها العمل وفقاً لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها
 ،GAASوتلتزم بالمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها  ،GAAPبحيث تصبح عملية المراجعة قابلة لإلفصاح
الكافي والعادل عن كشف أي تالعب أو أخطاء في إعداد القوائم المالية ،وبالتالي فإن جودة المراجعة ذات أهمية بالغة
وخصوصاً في هذه األيام التي أصبح الطلب فيها مرتفعاً على تحقيق جودة عملية المراجعة من المجتمع ،والمستثمرين،
والمصارف ،والحكومات التي تريد تقرير مراجع ٍ
خال من األخطاء خصوصاً بعد الفضائح المالية في أمريكا،1002
باإلضافة إلى أن شركة  Toshibaأكتشف أنها أعلنت عن أرباح مالية وهمية في سنة  1002بمبلغ مليار ومائتنان
مليون دوالر ،من هنا أصبحت الحاجة ُملحة أكثر من أي وقت مضى إلجراء بحوث من أجل تعريف وقياس العوامل التي
تزيد أو تحد من جودة المراجعة ).(Baskara,2018,p1
 )2مشكلة الدراسة:
إن تواطؤ كبرى مكاتب المراجعة فى أمريكا ممثلة في شركة أرثر أندرسون للمراجعة مع شركة إنرون واشهار إفالسها،
باإلضافة لعدة فضائح مماثلة حول العالم زعزع ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية والمستثمرين عموماً في أسواق المال
وجودة وظيقة المراجعة الخارجية على وجه الخصوص مما دفع الكونغرس األمريكي إلى إصدار قانون ساربينز أوكسلي
في سنة  1001بعد هذه الفضيحة محاولة منه إلرجاع الثقة للمستثمرين من جديد في أسواق المال األمريكية والعالمية وفي
المراجعين الخارجيين ،مما استدعى ضرورة إعادة تسليط الضوء واالهتمام من قبل المشرعين وهيئات أسواق المال
وواضعي معايير المراجعة الدولية واألمريكية ومحاولتهم ضمان زيادة وتدعيم جودة المراجعة الخارجية ومحاولة تحديد
ومعرفة ماهية العوامل التي تهدد وتؤثر على جودة وظيفة المراجعة الخارجية ،ولذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في
محاولة اإلجابة عن التساؤل التالي:
ما هي العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا؟
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 )3الدراسات السابقة:
سيتم في هذا الجزء سرد واستقراء وبيان نتائج ألحدث الدراسات التي تناولت موضوع جودة المراجعة حول العالم:
لقد هدفت دراسة الطويل ( )1021إلى معرفة تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني
لمراجعي الحسابات في قطاع غزة وتوصلت إلى أن هناك متغيرات لها تأثير إيجابي على جودة المراجعة مثل كبر حجم
مكتب المراجعة ،الخبرة المهنية ،التأهيل العلمي ،المنافسة بين مكاتب المراجعة ،السمعة الجيدة للمكتب ،باإلضافة لمتغيرات
لها تأثير سلبي كالدعاوى القضائية والخدمات االستشارية( .الطويل،1021،ص ص .)201-2
كما صنفت دراسة عابي واليعقوبي ( )1022العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية إلى عوامل مرتبطة
بالمكتب لها تأثير إيجابي على جودة المراجعة مثل كبر حجم شركة المراجعة التي تقاس بعدد الشركاء والعاملين والعمالء
وسمعة المكتب ومشاركة المكتب في عمليات مراجعة مع المكاتب العالمية الكبار ،والتصنيف الثاني تمثل في العوامل
المرتبطة بعناصر رقابة الجودة ممثلة في االلتزام بمعايير المراجعة والمبادىء المقبولة واعداد تقرير المراجع ويعتبر تأثيرها
سلبياً في حال فشل المراجع في االلتزام بها ،مما ينتج عنه رفع دعاوى قضائية ضد المراجع باإلضافة إلى ذلك عوامل تؤثر
سلبياً مثل األتعاب والمنافسة في الحصول على عمل ،والتوسع في تقديم الخدمات االستشارية

( عابي و يعقوبي،

 ،1022ص ص.)122-102
كما خلصت دراسة ( Hosseinniakani,et,al )1022بعنوان دراسة عوامل جودة المراجعة إلى أن استقاللية المراجعة
من الصعوبة بمكان تعريفها بسبب أنه توجد عدة عوامل متناقضة تؤثر على جودة المراجعة ،ووفقاً للمجلس الدولي لمعايير
المراجعة الموثوقة ) (IASSBفإن جودة المراجعة هي قضية هامة تحتاج الهتمام خاص وفهم لحقيقة أنها هامة والبد من
دراستها بعمق أكثر ،لذلك فإن هذه المقالة هدفت لدراسة وتلخيص العوامل المختلفة التي تؤثر على جودة المراجعة ومقارنة
نتائج دراسات سابقة وحالي ة ،وتم تحديد عوامل جودة المراجعة كما يلي :أتعاب المراجعة  ،ارتباط المراجع ،أتعاب المراجعة
األخرى ،سمعة المراجع ،تخصص المراجع ،ووجد أن هذه العوامل تؤثر جوهرياً في جودة المراجعة وخلصت الدراسة إلى أن
هذه

العوامل

تتفاعل

مع

بعضها

البعض،

ومن

ثم

تؤثر

في

جودة

عملية

المراجعة

).(Hosseinniakani,et,al,2014,PP243-254

العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا  -دراسة تحليلية

82

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

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

كما هدفت دراسة ( Sulanjaku )5102لبيان العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية الممثلة
في ثقافة مكتب المراجعة ،جودة العادات ،مجلس اإلدارة ولجان المراجعة ،وبالمثل العوامل السياسية والثقافية التي تؤثر على
جودة المراجعة في ألبانيا وبيان أهم عامل يؤثر على جودة المراجعة ويساهم في فهم مدى إلتزام المراجعين األلبان بتطبيق
المراجعة بالجودة الالزمة لتحديد العامل الذي يؤثر على جودة المراجعة وقد تم تحقيق هدف الدراسة من خالل تحليل
إجابات المراجعين إحصائياً على االستبانة ،وتوصلت الدراسة إلى أن أهم عامل يؤثر إيجابياُ على جودة المراجعة هو جودة
األرباح لشركة المراجع ،يليه أهمية العميل ،باإلضافة إلى ذلك استقاللية المراجع ،بينما تؤثر المهارات والخبرة سليباً على
جودة المراجعة ،وال تأثير ألتعاب المراجعة األخرى ألنها مازالت خدمة جديدة في سوق المراجعة في ألبانيا
).(Sulanjaku,2015,pp223-228
كما حاولت دراسة (Belfagir )1022

قياس جودة المراجعة في ليبيا للشركات المدرجة في سوق المال الليبي

بإستخدام ثالثة عوامل وهي:استقاللية المراجع ،حجم مكتب المراجعة ،أتعاب المراجعة ). (Belfagir,2015,pp1-22
وفي محاولة من دراسة ) Sudjoko (1022لمعرفة أهم العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة قامت بتحديد أثر كل
من أتعاب المراجعة ،حجم مكتب المراجعة ،وتغيير المراجع على جودة المراجعة .ومن واقع تحليل بيانات البنوك المدرجة
في سوق المال االندونيسي عن فترة  1022-1001توصلت الدراسة إلى أن العامل الوحيد الذي يؤثر على جودة المراجعة
هو حجم مكتب المراجعة وال تأثير لكل من أتعاب المراجعة وتغيير المراجع على جودة المراجعة
)(Sudjoko,2016,pp79-90
كما حاولت دراسة ( Dunakhir )1022بعنوان العوامل المرتبطة بجودة المراجعة ،حيث هدفت إلى دراسة درجة أهمية
العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من عدة وجهات نظر ،حيث وزعت قائمة االستقصاء على المراجعين ،وعمالء
المراجعين ،ومستخدمي المعلومات المحاسبية ،باإلضافة ألصحاب المصلحة ُممثلين في رئيس لجنة المراجعة والمقرضين
وخلصت الدراسة إلى أن أهم عامل لجودة المراجعة هو الكفاءة المهنية ،وبالنسبة للعمالء سمعة المراجع بينما اختلف
أصحاب المصالح الثالث اآلخرون في تحديد أهم العوامل المؤثرة على جودة المراجعة وأوصت الدراسة المشرعين وواضعي
المعايير والمنظمات المهنية بزيادة االهتمام بموضوع جودة المراجعة ).(Dunakhir,2016,pp188-198
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كما قام ( Husnin,et,al )1022بدراسة عالقة حوكمة الشركات بجودة المراجعة عن فترة قبل وبعد صدور الئحة
الحوكمة في ماليزيا في  1002إلجمالي عدد  200شركة ُمدرجة بسوق المال تم اختيارها وتحليل بياناتها عن السنوات من
 1002 -1002وتوصلت الدراسة إلى أن إعادة هيكلة حوكمة الشركات يساهم ويؤدي لتعزيز جودة أداء عملية المراجعة
).(Husnin,et,al,pp202-230
كما هدفت دراسة بشير( )1022لمعرفة أثر مراجعة النظير على جودة المراجعة الخارجية وتوصلت إلى أن مراجعة
النظير ،Peer Reviewلها دور كبير في تعزيز االلتزام بمعايير المراجعة كذلك قلل تطبيق مراجعة النظير في السودان
من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المراجعين (بشير،1022،ص ص.)221-2
كما تناولت دراسة ( Sulaiman )1022فحص وتلخيص دور لجان المراجعة لضمان جودة المراجعة الخارجية من
خالل وجوب التأكد من قبل لجان المراجعة من توافر أربع صفات في المراجع وهي :االستقاللية ،المقابلة ،وتحديد األتعاب،
وفعالية عملية المراجعة ،وتوصلت الدراسة إلى أن الدور الفعال للجان المراجعة في مراقبة جودة المراجعة في بريطانيا يعتمد
إلى حد كبير على كل من رئيس لجنة المراجعة ،وجودة العالقة بين لجنة المراجع والمراجع الخارجي
).(Sulaiman,2017,pp351-367
كما هدفت دراسة ( Diaaudisz,et,al )1022لدراسة تأثير كل من االستقاللية ،وبذل العناية المهنية ،والكفاءة
المهنية للمراجع على جودة المراجعة لمكاتب المراجعة في صربيا وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل اآلنفة الذكر تؤثر في
جودة المراجعة ).(Diaaudisz,et,al,2017,pp1-15
كما قامت ) Lusy,et,al (2017بدراسة ـتأثير كل من األربع متغيرات التالية :الكفاءة العلمية ،واالستقاللية ،وبذل
العناية المهنية ،وموازنة الوقت على جودة المراجعة ،باإلضافة للمتغير الوسيط  Moderating Varibleالحالة النفسية
المرتبطة بكل متغير من المتغيرات اآلنفة الذكر وهي دراسة كمية تم من خاللها توزيع صحيفة االستقصاء على موظفي
ومديري مكاتب المراجعة وتم تحليل البيانات إحصائياً وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها وجود عالقة إيجابية بين الثالثة
متغيرات سالفة الذكر وجودة المراجعة باستثناء بذل العناية المهنية إذ ال يوجد له تأثير على جودة المراجعة بسبب أن
المراجع الذي يملك الكفاءة العلمية ال يتأثر سلوكه الشخصي بالعوامل النفسية كضغط العمل وهذا يجعل المراجع يفكر جيداً
ويؤدي عمله بالجودة الالزمة ).(Lusy,et,al,2017,pp87-99
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كما قام المجلس الدولي لمعايير المراجعة الموثوقة International Audit Assurance Standards Board
بدراسة لمحاولة تحديد إطار لجودة المراجعة ،يتلخص هذا اإلطار في المدخالت الممثلة في المراجعين الملتزمين بأخالق
المهنة ولهم خبرة مهنية عميقة ويعملون وفقاً لخطة عمل فعالة ،باإلضافة لعملية المراجعة ممثلة في تطبيق المراجعين
إلجراءات رقابة الجودة وأن يكونوا ملتزمين بالقوانين والتشريعات والمعايير الم ِ
نظمة لمهنة المراجعة وأخي اًر مخرجات في
ُ
ٍ
مرض للمراجع ومكتب المراجعة والمجتمع والمنظمات المهنية).) IAASB,PP1-12
شكل تقرير
كذلك قامت دراسة ( Ghebremichael )1022بعنوان تحديد جودة خدمات المراجعة من وجهة نظر لجنة المراقبة في
الشركات األلمانية من خالل استطالع رأيهم في العوامل التي تؤثر في جودة المراجعة وخلصت بأن العوامل التالية :الكفاءة
المهنية ،االستقاللية ،الخدمات الفنية تؤثر على جودة المراجعة ). (Ghebremichael,2018,53-84
كما أن دراسة ) Baskara (2018بعنوان تأثير أتعاب المراجعة ،حجم مكتب المراجعة ،خبرة المراجع ،أتعاب المراجعة
األخرى ،وسمعة المراجع على جودة المراجعة ،توصلت إلى أن أتعاب المراجعة تؤثر معنوياً على جودة المراجعة ،يليها في
األهمية حجم مكتب المراجعة بينما أتعاب المراجعة األخرى ال تؤثر على جودة المراجعة ).(Baskara,2018,pp1-9
كما قامت دراسة ) Saeed (2018بدراسة الدور المعتدل الذي من الممكن أن تلعبه كل من جودة المراجعة وجودة
اإلفصاح في وجود عالقة ارتباط مع كل من حوكمة الشركات و محاسبة التحفظ في ثالثة أسواق ناشئة في جنوب شرق
أسيا من سنة  1001إلى سنة  ،1022وأوضحت الدراسة أن تعقيد حوكمة الشركات تجعل لحملة األسهم األقلية ميزة في
السيطرة والتحكم في حملة األسهم األغلبية وذلك من خالل ممارسة التحفظ المحاسبي ،وتوصلت الدراسة لوجود عالقة
إيجابية فيما بين كل من التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات من ناحية والجودة المرتفعة لإلفصاح والمراجعة من ناحية
أخرى مما يضعف هذه العالقة ،وأوصت الدراسة من خالل نتائجها مستخدمي القوائم المالية باألخذ في اعتبارهم لجودة
المراجعة وجودة اإلفصاح عند اتخاذ قرار تقييم الشركات خصوصاً في بيئة حوكمة الشركات المعقدة وتركيز الملكية
واألسواق التي مازالت في مرحلة التطور ).(Saeed,et,al.2018,123-16
يتبين من السرد السابق ألحدث الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة حول العالم ،أن هناك العديد من العوامل التي
تؤثر على جودة مهنة المراجعة الخارجية ،وتتمثل أهم تلك العوامل فيما يلي :استقاللية المراجع ،وسمعة المراجع ،والكفاءة
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العلمية للمراجع ،وأخالق المهنة ،وحوكمة الشركات .وتتمثل الفجوة البحثية لهذه الدراسة بأنها قامت بدراسة أهم العوامل
المؤثرة على جودة مهنة المراجعة الخارجية.

 )4أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي لبيان أهم العوامل المؤثرة على جودة مهنة المراجعة الخارجية في ليبيا.

 )5أهمية الدراسة:
تركز هذه الدراسة على موضوع جودة المراجعة الخارجية في ليبيا وهو الموضوع الذي ُيعتبر مثار تحديث مستمر
من قبل المنظمات والهيئات الدولية لمهنة المراجعة حول العالم ،كما تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها بأنها درست
أهم العوامل المؤثرة على جودة مهنة المراجعة الخارجية ومن ثم تحديد العامل األكثر تأثي اًر على جودة مهنة المراجعة
الخارجية في ليبيا.

 )6فروض الدراسة:
لقد اعتمد الباحثون الفرضيات التالية لإلجابة على تساؤل مشكلة الدراسة:
الفرض األول :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استقاللية المراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
الفرض الثاني :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة العلمية للمراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
الفرض الثالث :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سمعة المراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
الفرض الرابع :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إلتزام المراجع بأخالق المهنة وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
الفرض الخامس :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حوكمة الشركات وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

 )7منهجية الدراسة:
بإستقراء ما ورد في األدب المحاسبي حول موضوع الدراسة لتحديد متغيرات وصياغة فروض الدراسة وتصميم صحيفة
االستبيان ومن ثم تجميع البيانات من عينة الدراسة من خالل صحيفة االستبيان والحقاً إجراء الدراسة التحليلية بواسطة
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التحاليل االحصائية المالئمة لهذا النوع من األبحاث بواسطة تحليل  SPSSواختبار فروض ومتغيرات الدراسة وصوالً
لنتائج اختبار الفروض.

 )8متغيرات الدراسة:
أوالً :المتغيرات المستقلة:
وتتمثل في العوامل المؤثرة على جودة المراجعه الخارجية في ليبيا وهي كما يلي:
 .2استقاللية المراجع الخارجى( .....العبارات من رقم  2الى رقم .)2
 .1الكفاءة العلميه للمراجع (..........العبارات من رقم  2الى رقم .)1
 .2سمعة المراجع الخارجى( ........العبارات من رقم  20الى رقم .)22
 .2أخالق المهنة( .................العبارات رقم  22ورقم .)22
 .2حوكمة الشركات ( ............العبارات من رقم  22الى رقم .)10
ثانياً :المتغير التابع:
ويتمثل في جودة المراجعة الخارجية في ليبيا وتم التعبير عنها بخمس عبارات (العبارات من رقم  12الى رقم .)12

 )9حجم ونوع عينة الدراسة :
وحيث إن مجتمع الدراسة مقسم إلى ثالث طبقات هم المراجعين الخارجيين ،المراجعين الحكوميين وأعضاء هيئة
التدريس بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية ،فقد تم استخدام العينة العشوائية الطبقية التى يمكن تحديد حجمها باستخدام
القانون التالي:
) ̂ ̂ √
̂ ̂

∑(

∑

ومن ثم تم تحديد حجم العينة المسحوب من كل طبقة باستخدام المعادلة التالية:
̂ ̂ √
̂ ̂ √

العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا  -دراسة تحليلية

∑

89

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

Scientific Journal of Open University - Benghazi

حيث إن:
حجم المجتمع.

N

عدد الطبقات.

حجم العينة.

N

خطأ التقدير.

حجم الطبقة.

النسبة في المجتمع وتفترض انها تساوى 0.2
̂

حجم العينة المسحوب من كل طبقة.

مكمل النسبة في المجتمع ()1 – 0.5

̂

وبتطبيق المعادلة السابقة يتضح أن حجم العينة العشوائية من طبقة المراجعين الخارجيين تبلغ  22مراجعاً ،ومن طبقة
المراجعين الحكوميين بديوان المحاسبة  22مراجعاً ،وحجم العينة من طبقة أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبه
بالجامعات الليبيه  21عضو هيئة تدريس.

 ) 1.1استمارة االستبيان :
استمارة االستبيان كانت الوسيلة الرئيسية لتجميع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة ،وقد تم مراعاة سرد األسئلة بشكل
مبسط ومتناسق ،باإلضافة إلى مراعاة توفير الجهد والوقت على المشاركين ،وقد تم تقسيم االستمارة إلى جزئين كالتالي:
الجزء االول  :بيانات عن المشاركين من حيث المؤهل العلمي ،التخصص ،الوظيفة ،الخبرة في مجال الوظيفة ،عدد
الدورات والمؤتمرات التي تم حضورها في مجال المهنة.
الجزء الثانى :يحتوي على العبارات التى تخص كل متغير من متغيرات الدراسة ،طبقاً لفروض الدراسة حيث تم قياس
عبارات جميع المحاور على مقياس ليكرت ) (likertالمكون من ( )2درجات وهذا يعني أن كل فقرة في استمارة االستبيان
مقاسه بخمسة دالئل لإلجابة وتتراوح ما بين خمس درجات إلى درجة واحدة ،وفي المقياس( )12فقرة تمت صياغتها جميعاً
بشكل إيجابي والجدول رقم ( )2يوضح توزيع الدرجات حسب مستوى الموافقة:
جدول ()1
توزيع الدرجات حسب مستوى الموافقة على فقرات االستبيان
اإلجابة

موافق تماماً

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماماً

الدرجة

2

4

3

5

0

 ) 2.9ثبات وصدق أداة الدراسة:
هناك العديد من الطرق لقياس معامل الثبات ،من بينها معادلـة ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachالتي تم استخدامها
كطريقة لقياس الثبات ،وللتحقق من ثبات األداة استخرج معامل الثبات عن طريق االتساق الداخلي من خالل عينة الدراسة

العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا  -دراسة تحليلية

89

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

Scientific Journal of Open University - Benghazi

فبلغ معامل الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفا  %22مما يدل على أن ارتباط الفقرات بالمقياس كان عالياً مما ُيعزز
استخدامه في هذه الدراسة.

 )9.9عرض البيانات العامة لعينة الدراسة:
تم استخدام االحصاء الوصفي الستخراج التك اررات والنسب المئوية لكل فئة إلى إجمالي حجم عينة الدراسة كما هو
موضح في الجدول رقم (:)1
جدول()2
البيانات العامة لعينة الدراسة
العدد

النسبة المئوية

البيانات
دكتوراة

22

% 20

ماجستير

22

% 22.2

بكالوريوس

22

% 22.2

141

% 111

محاسبة

222

% 21.2

إدارة

22

% 2.2

تمويل

22

% 21.1

141

% 111

صاحب المكتب

12

% 22.2

شريك بالمكتب

21

% 2.2

مدير مراجعة بالمكتب

2

% 2.2

مراجع بالمكتب

20

% 12.2

مراجع بديوان المحاسبة

22

% 21.2

عضو هيئة تدريس

22

%20.2

141

% 111

أقل من  2سنوات

11

% 22.2

من  2إلى أقل من  22سنوات

22

% 12.2

من  22سنة إلى  22سنة

22

% 22.2

أكثر من  22سنة

22

% 12.2

141

% 111

المؤهل العلمي

المجموع
التخصص

المجموع
المركز الوظيفي

المجموع
الخبرة الوظيفية

المجموع
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عدد الدورات أو المؤتمرات أوالندوات

لم أحضر إي دورة أو مؤتمر أو ندوة

22

% 21.2

من  2إلى أقل من  2دورات

22

% 22.1

من  2دورات إلى أقل من  20دورات

20

% 21.1

أكثر من  20دورات

20

% 2.2

141

% 111

المجموع

 )1.9.9تحليل ووصف البيانات العامة لعينة الدراسة:
 .1المؤهل العلمي :يتضح من الجدول رقم ( )1أن  %51.4ممن شملهم االستبيان يحملون شهادات عالية ودقيقة ،أي
من ذوي حملة الماجستير والدكتوراة مما يؤهلهم لالطالع على أحدث المستجدات في مجال عملهم واالضطالع بمهنة
المراجعة الخارجية.
 .2التخصص :يوضح الجدول رقم ( )1أن حوالي نسبة  % 21من عينة الدراسة تخصصهم المحاسبة ،وهذا التخصص
مضافاً إليه المؤهل العلمي والعالي للعينة يعزز دروهم في مهنة المراجعة .كما بلغت نسبة أفراد العينة الذين يحملون
تخصص اإلدارة حوالي نسبة  ،%2والمتخصصون في التمويل يمثلون حوالي نسبة .%22
 .9المركز الوظيفيُ :يالحظ من الجدول رقم ( )1أن الفئة (مراجع بديوان المحاسبة ) هي الفئة الغالبة حيث كانت
 ،%21.2تليها الفئة (مراجع بالمكتب) بنسبة  ،%12.2ثم الفئة ( صاحب المكتب ) بنسبة  ،%22.2ثم الفئة
(عضو هيئة تدريس) بنسبة  ،%20.2ثم الفئة (شريك بالمكتب) بنسبة  ،%2.2وأخي اًر الفئة ( مدير مراجعة
بالمكتب) بنسبة .%2.2
 .4الخبرة في الوظيفة :نستخلص من الجدول رقم ( )1أن أكثر من  %20من عينة الدراسة لديهم خبرة من  22سنة
فأكثر ،وهذه الخبرة مضافاً إليها المستوى العلمي والعالي والتخصص لعينة الدراسة يعزز أهمية رأيهم في عوامل
جودة وظيفة المراجعة الخارجية.
 .5عدد الدورات أو المؤتمرات أو الندوات  :يتضح من الجدول رقم ( )1أن ما نسبته  %22.1من عينة الدراسة
حضروا دورات أو مؤتمرات خاصة بالمهنة ،ويعني ذلك إطالعهم على آخر المستجدات في مجال المراجعة.
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 ) 2.9.9عرض وتحليل إجابات عينة الدراسة :
يوضح الجدول رقم ( )2تك اررات إجابات المشاركين والنسب المئوية عن العبارات الخاصة لفرضيات الدراسة :

الرمز

استقاللية المراجع الخارجى
الكفاءة العلمية للمراجع

X9

سمعة المراجع

X10
X11
X12

اخالق المهنة

X13
X14
X15

للدفاع عن نفسه أمام الجمعية العمومية يدعم جودة المراجعة الخارجية.

التأهيل العلمي العالي لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

توافر التخصص لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة
المراجعة الخارجية في ليبيا.

توافر اإللمام الكافي بطبيعة وتعقد صناعة العميل لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا
يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

الخبرة المالية العميقة لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

موافق بشدة

X8

يتم عزل المراجع من قبل الجمعية العمومية للشركات ويحق له حضور الجلسة

النسبة المئوية %

X7

يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية.

موافق

X6

يتم تعيين المراجع الخارجي من قبل رئيس مجلس اإلدارة والذي هو عضو مستقل

النسبة المئوية %

X5

تدعيم جودة المراجعة الخارجية.

محايد

X4

عدم توسع مكاتب المراجعة في ليبيا في تقديم الخدمات االستشارية يساهم في

النسبة المئوية %

X3

تدعيم جودة المراجعة الخارجية.

غير موافق

X2

عدم اعتماد مكاتب المراجعة في ليبيا على األ تعاب األخرى للمراجعة يساهم في

النسبة المئوية %

العبارة " العنصر"

غير موافق بشدة

X1

إجابات المشاركين واألهمية النسبية عن العبارات الخاصة لفرضيات

الدراسة
النسبة المئوية %

المتغيرات

جدول ()9

52

97

62

44

16

11

7

5

9

9

57

41

58

41

22

16

2

1

1

1

69

45

52

97

8

6

11

7

7

5

41

29

56

41

14

11

18

19

12

8

48

94

65

46

17

12

5

4

5

4

47

94

51

96

12

9

16

11

14

11

60

49

55

99

11

8

6

4

8

6

46

99

55

99

17

12

13

9

9

7

51

96

56

41

13

9

8

6

12

9

يواكب موظفو مكاتب المراجعة في ليبيا أحدث اإلصدارات والتطورات في المعايير
األمريكية والدولية في مهنة المراجعة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة
الخارجية في ليبيا.

كبر حجم مكتب المراجعة يزيد من سمعته مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة
الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية تتقاضى أتعاباً مرتفعة مما يساهم في الرفع
من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية لديها اإلمكانيات واألفراد المؤهلون ذوو الخبرة

العالية في المراجعة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية تقوم بإعداد تقرير مراجعة ذي دقة عالية مما

يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة في ليبيا ذات إلمام تام بأخالق المهنة مما يساهم في الرفع من

جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة في ليبيا تلتزم عند قيامها بعمليات المراجعة بأخالق المهنة مما

يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
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20
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71
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11
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28
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25
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X19
X20

جودة المراجعة الخارجية

X21
X22
X23
X24
X25

موافق بشدة

النسبة المئوية %

موافق

النسبة المئوية %

محايد

النسبة المئوية %

المتغيرات
حوكمة الشركات

X18

غير موافق

الرمز
X17

النسبة المئوية %

X16

غير موافق بشدة

العبارة " العنصر"

النسبة المئوية %
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20

14

22

16

13

9

44

91

41

91

ال يقبل المراجعون الليبيون التكليف بعملية مراجعة تم عزل مراجعها السابق قبل

التواصل مع المراجع السابق لمعرفة سبب عزله مما يساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

صدور الئحة الحوكمة من قبل هيئة سوق المال الليبي ساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

تشكيل مجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة حسب متطلبات قانون إنشاء سوق
المال وهيئة سوق المال ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

إلتزام المراجعين بدليل االفصاح الصادر عن هيئة سوق المال الليبي ساهم في
الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

المراجعون الخارجيون الليبيون على إلمام تام بأحدث ممارسات حوكمة الشركات
مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

عدم توسع مكاتب المراجعة في ليبيا في تقديم الخدمات االستشارية يساهم في

تدعيم جودة المراجعة الخارجية.

توافر التخصص لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

كبر حجم مكتب المراجعة يزيد من سمعته مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة

الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة في ليبيا تلتزم عند قيامها بعمليات المراجعة بأخالق المهنة مما

يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

إلتزام المراجعين بدليل االفصاح الصادر عن هيئة سوق المال الليبي ساهم في
الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
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فيما يلي عرض وتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن محاور الدراسة ،كما يلي:
المحور األول :عالقة استقاللية المراجع وجودة المراجعة الخارجية:
 -2إن نسبة ( )%22من عينة الدراسة موافقون إجماالً بأن عدم اعتماد مكاتب المراجعة في ليبيا على األتعاب األخرى
للمراجعة يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية ،وأن نسبة ( )%22منهم محايدون ،وأن نسبة غير الموافقين
إجماالً (.)%2
 -1إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن عدم توسع مكاتب المراجعة في ليبيا في تقديم الخدمات
االستشارية يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية ،وأن نسبة المحايدين بلغت ( ،)%22ونسبة غير الموافقين
بلغت (.)%1
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 -2إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن تعيين المراجع الخارجي من قبل رئيس مجلس االدارة
والذي هو عضو مستقل يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية ،وكانت نسبة المحايدين ( ،)%2كما بلغت نسبة
غير الموافقين (.)%21
 -2إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون على أن عزل المراجع يتم من قبل الجمعية العمومية للشركة وأنه يحق
له حضور الجلسة للدفاع عن نفسه أمام الجمعية العمومية يدعم جودة المراجعة الخارجية ،ونسبة المحايدين (،)%20
وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%12
المحور الثاني :عالقة الكفاءة العلمية للم ارجع وجودة المراجعة الخارجية:
 -2إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن التأهيل العلمي العالي لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا
يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا  ،وأن نسبة ( )%21منهم محايدين ،وأن نسبة غير الموافقين
إجماالً (.)%2
 -2إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن توافر التخصص لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم
في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وأن نسبة المحايدين بلغت ( ،)%1ونسبة غير الموافقين بلغت
(.)%12
 -2إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن توافر االلمام الكافي بطبيعة وتعقد صناعة العميل
لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وهي نسبة مرتفعة ،وكانت
نسبة المحايدين ( ،)%2كما بلغت نسبة غير الموافقين (.)%20
 -2إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون على أن الخبرة المالية العميقة لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم
في الرفع من جودة المراجعة الخارجية ،ونسبة المحايدين ( ،)%21وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
 -1إن نسبة ( )%22من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مواكبة موظفي مكاتب المراجعة في ليبيا أحدث
اإلصدارات و التطورات في المعايير األمريكية و الدولية في مهنة المراجعة يساهم في الرفع من جودة المراجعة
الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%1وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
المحور الثالث :عالقة سمعة المراجع وجودة المراجعة الخارجية:
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 -20إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن كبر حجم مكتب المراجعة يزيد من سمعة المراجع مما
يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وهي نسبة منخفضة جداً ،كما بلغت نسبة المحايدين
( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين بلغت (.)%21
-22

إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية تتقاضى أتعاباً
مرتفعة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وتعتبر نسبة منخفضة جداً ،ونسبة المحايدين
بلغت ( ،)%21وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

-21

إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية لديها
االمكانيات واألفراد المؤهلين ذوو الخبرة العالية في المراجعة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في
ليبيا ،وتعتبر نسبة منخفضة ،كما كانت نسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين بلغت (.)%22

-22

إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية تقوم بإعداد
تقرير مراجعة ذو دقة عالية مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وتعتبر نسبة منخفضة،
وأن نسبة المحايدين بلغت ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

المحور الرابع :عالقة إلتزام المراجع بأخالق المهنة وجودة المراجعة الخارجية:
 -22إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة في ليبيا ذات المام تام بأخالق
المهنة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.ونسبة المحايدين ( ،)%20وأن نسبة غير
الموافقين إجماالً بلغت (.)%20
-22

إن نسبة ( )%12من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة في ليبيا تلتزم عند قيامها بعمليات
المراجعة بأخالق المهنة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين (،)%21
وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

-22

إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على عدم قبول المراجعون الليبيون التكليف بعملية م ارجعة تم
عزل مراجعها السابق قبل التواصل مع المراجع السابق لمعرفة أسباب عزله مما يساهم في الرفع من جودة
المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%1ونسبة غير الموافقين بلغت (.)%22
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المحور الخامس :عالقة حوكمة الشركات وجودة المراجعة الخارجية:
 -22إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن صدور الئحة الحوكمة من قبل هيئة سوق المال
الليبي ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين
إجماالً بلغت (.)%20
 -22إن نسبة ( )%22من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن تشكيل مجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة
حسب متطلبات قانون إنشاء سوق المال وهيئة سوق المال ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا،
ونسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
 -21إن نسبة ( )%12من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن إلتزام المراجعين بدليل اإلفصاح الصادر عن هيئة
سوق المال الليبي ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%20وأن نسبة
غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
 -10إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً أن المراجعين الخارجيين الليبيين على إلمام تام بأحدث
ممارسات حوكمة الشركات مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين (،)%1
وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

المحور السادس :جودة المراجعة الخارجية:
 -12إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن عدم توسع مكاتب المراجعة في ليبيا في تقديم
الخدمات االستشارية يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية ،ونسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير
الموافقين إجماالً بلغت (.)%1
 -11إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن توافر التخصص لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا
يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا .ونسبة المحايدين ( ،)%1وأن نسبة غير الموافقين إجماالً
بلغت (.)%12
 -12إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن كبر حجم مكتب المراجعة يزيد من سمعته مما يساهم
في الرفع من جودة المراجعة الخارجية ،ونسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين بلغت (.)%21
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 -12إن نسبة ( )%12من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة في ليبيا تلتزم عند قيامها بعمليات
المراجعة بأخالق المهنة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين (،)%21
وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
 -12إن نسبة ( )%12من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن إلتزام المراجعين بدليل اإلفصاح الصادر عن هيئة
سوق المال الليبي ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%20وأن نسبة
غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

 )11اختبار فروض الدراسة :
الختبار فروض الدراسة ،تم تحليل عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة مع بعضها البعض ،وبذلك توصلت الدراسة إلى النتائج
التالية:
جدول ()4
مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة المستقلة والمتغير التابع
معامل ارتباط بيرسون /القيمة االحتمالية

متغيرات الدراسة
استقاللية المراجع الخارجى.
Q1
الكفاءة العلمية للمراجع.
Q2
سمعة المراجع.
Q3
أخالق المهنة.
Q4
حوكمة الشركات.
Q5
جودة المراجعة الخارجية.
Y

معامل ارتباط بيرسون

Q1
1

القيمة االحتمالية

Q2

Q3

Q4

Q5

0.975

0.884

0.831

0.817

0.924

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1

0.893

0.805

0.792

0.906

0.000

0.000

0.000

0.000

1

0.895

0.898

0.939

0.000

0.000

0.000

1

0.995

0.973

0.000

0.000

1

0.969

معامل ارتباط بيرسون

0.975

القيمة االحتمالية

0.000

معامل ارتباط بيرسون

0.884

0.893

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

معامل ارتباط بيرسون

0.831

0.805

0.895

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

معامل ارتباط بيرسون

0.817

0.792

0.898

0.995

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل ارتباط بيرسون

0.924

0.906

0.939

0.973

0.969

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Y

0.000
1

من الجدول رقم ( )2نستنتج ما يلى:
( )2العالقة بين المتغير المستقل األول "استقاللية المراجع الخارجى" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية" عالقة
طردية قوية ومعنوية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.112وذلك بمعامل ثقة .%12
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( )1العالقة بين المتغير المستقل الثاني "الكفاءة العلمية للمراجع" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية " عالقة
طردية قوية ومعنوية رحيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.102وذلك بمعامل ثقة .%12
( )2العالقة بين المتغير المستقل الثالث "سمعة المراجع" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية " عالقة طردية قوية
ومعنوية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.121وذلك بمعامل ثقة .%12
( )2العالقة بين المتغير المستقل الرابع "أخالق المهنة" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية " عالقة طردية قوية
ومعنوية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.122وذلك بمعامل ثقة .%12
( )2العالقة بين المتغير المستقل الخامس "حوكمة الشركات" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية " عالقة طردية

قوية ومعنوية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.121ومعنوية وذلك بمعامل ثقة .%12
وبتقدير معادلة االنحدار المتعدد المتدرج للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،تم تطبيق نموذج االنحدار المتعدد
المتدرج ،حيث توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 .2تم إجراء خمس محاوالت للوصول الى النموذج النهائى وذلك طبقاً ألعلى قيمة لمعامل التحديد ،والجدول رقم ()2
يعرض تطور قيمة معامل التحديد فى كل محاولة:
جدول ()5

تطور قيمة معامل التحديد لعدد خمس محاوالت لنموذج االنحدار المتعدد

ترتيب أهمية المتغيرات المستقلة

Model

معامل االرتباط المتعدد

معامل التحديد

1

0.973

0.946

Q4

2

0.995

0.990

Q4, Q1

3

0.996

0.992

Q4, Q1, Q5

4

0.996

0.993

Q4, Q1, Q5, Q2

5

0.997

0.993

Q4, Q1, Q5, Q2, Q3

من الجدول رقم ( )2يتضح أن المتغير الرابع "أخالق المهنة"  Q4هو المتغير األقوى تأثي اًر على المتغير التابع "جودة
المراجعة الخارجية" ،حيث بلغت قوة التأثير التى يمكن قياسها بمعامل التحديد  ،0.122وذلك نتيجة تطبيق النموذج
األول.
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 .1وفى محاولة زيادة قيمة معامل التحديد ،تم إدخال المتغير المستقل األول "استقاللية المراجع الخارجى" الذى يأخذ
المرتبة الثانية فى التأثير على المتغير التابع ،حيث أدى إدراج هذا المتغير فى النموذج الثانى إلى زيادة قيمة
معامل التحديد من  0.122إلى  .0.110وتوالت المحاوالت حتى بلغت قيمة معامل التحديد  0.112وذلك
بدخول الخمس متغيرات المستقلة.
ولقد توصلت الدراسة إلى جدول تحليل التباين للنموذج المقترح كما يتضح فى الجدول رقم (:)2
جدول ()6
جدول تحليل التباين للنموذج الخامس لالنحدار المتعدد

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع المربعات

قيمة  Fالمحسوبة

القيمه االحتمالية

مصدر االختالف
االنحدار

175.311

5

35.062

3889.401

0.000

البواقى

1.208

134

0.009

المجموع

176.519

139

من الجدول رقم ( )2نجد أن قيمة  Fالمحسوبة بلغت  2221.202لدرجات الحرية للبسط  2درجات وللمقام 222
درجة حرية ،وبلغت القيمه االحتمالية لهذا االختبار  0.000أي أصغر من مستوى المعنوية  %2وهذا يعطي دليالً
إحصائياً بمعامل ثقة  %12أن نموذج االنحدار المتعدد جوهرى وال يمكن االستغناء عن أي من المتغيرات المستقلة.
وبحساب معامالت نموذج االنحدار المتعدد ،يمكن صياغة المعادله التالية:

Ŷ  0.078  0.191Q4  0.290Q1  0.325Q5  0.124Q2  0.054Q3
من هذا النموذج يتضح أن جميع معامالت نموذج االنحدار المتعدد موجبة وهذا يعزز وجود عالقات طردية بين
المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،أي أن الزيادة فى المتغيرات المستقلة متمثلة في :استقاللية المراجع ،والكفاءة العلمية
للمراجع ،وسمعة المراجع ،وحوكمة الشركات سوف تؤدى إلى زيادة المتغير التابع المتمثل في جودة المراجعة الخارجية.

 )11نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة بعد استخدام األساليب اإلحصائية للنتائج التالية:
 .2وجود عالقة طردية بين استقاللية المراجع الخارجي وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
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 .1وجود عالقة طردية بين الكفاءة العلمية للمراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
 .2وجود عالقة طردية بين سمعة المراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
 .2وجود عالقة طردية بين أخالق المهنة وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
 .2وجود عالقة طردية بين حوكمة الشركات وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
 .2تبين من الدراسة أن المتغير المستقل األكثر تأثي اًر إيجابياً على جودة المراجعة الخارجية هو أخالق المهنة.
 .2تبين من الدراسة أن المتغير المستقل األقل تأثي اًر إيجابياً على جودة المراجعة الخارجية هو سمعة المراجع.
 .2توصلت الدراسة إلى إمكانية ترتيب المتغيرات المستقلة من األكثر تأثي اًر إيجابياً على المتغير التابع جودة
المراجعة الخارجية على التوالي كما يلي :أخالق المهنة ،ثم استقاللية المراجع ،ثم حوكمة الشركات ،ثم الكفاءة
العلمية للمراجع ،وأخي اًر سمعة المراجع.

 )12توصيات الدراسة:
بعد عرض وسرد وتحليل أهم نتائج الدراسات السابقة واختبار فروض الدراسة إحصائياً للوصول لنتائج الدراسة ،فإن
هذه الدراسة توصي بما يلي:
 .2ضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية في الدولة الليبية و ِ
المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية بإصدار القوانين
واللوائح التنظيمية ألخالق المهنة في ليبيا ،أسوةً بباقي دول العالم.
 .1ضرورة تدعيم استقاللية المراجع الخارجي الليبي من خالل تعزيز وترسيخ مفهوم حوكمة الشركات في ليبيا.
 .2إلزام الهيئات والمنظمات المهنية في ليبيا و ِ
المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية المراجعين الخارجيين بضرورة
حضور عدد من الدورات والندوات العلمية لإلطالع على أحدث المستجدات في مهنة المراجعة في العالم.
 .2ضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية في الدولة الليبية و ِ
المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية بالتوجه نحو اندماج
قدمة من ِقبلها أسوةً
الم َ
مكاتب المراجعة الخارجية في ليبيا لتكوين شركات مراجعة؛ لزيادة جودة خدمات المراجعة ٌ
بتجارب دول العالم المتقدمة.
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دوافع وأساليب ممارسة إدارة األرباح في الشركات الليبية
من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين القانونيين
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Abstract
The aim of this study is to identify the motives and methods used to manage earnings
management by Libyan companies from the point of view of auditors, to achieve the
objectives of the study the questionnaire was designed and distributed to the study sample,
and the SPSS method was used to analyze the data, the study reached a set of results the most
important: That there are contractual and behavioral motives for earnings management in
Libyan companies from the point of view of the auditors, in addition to that managers in
Libyan companies use the method of change in accounting methods to practice earnings
management.
Key word: earnings management, auditors, Libyan companies.

الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف بالدوافع واألساليب المستخدمة إلدارة األرباح من قبل الشركات الليبية من وجهة نظر
المراجعين والمحاسبين القانونيين الليبيين ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان وتوزيعها على عينة الدراسة،
تم في هذه الدراسة استخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSلتحليل البيانات ،ولقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج
أهمها :أن هناك دوافع تنظيمية وسلوكية إلدارة األرباح في الشركات الليبية من وجهة نظر المراجعين والمحاسبين القانونيين
الليبيين ،باإلضافة إلى أن المدراء في الشركات الليبية يستخدموا طريقة التغيير في الطرق المحاسبية لممارسة إدارة
األرباح.
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أوال" :المقدمة:
إن الفضائح المالية العالمية التي هزت االقتصاد العالمي في نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي كانهيار
 Nortel, AIG, Enron, Word comوكذلك أزمة الرهن العقاري ،صحبها مجموعة من الفضائح المحاسبة لكبرى
الشركات المحاسبة العالمية ،وما تمثل في انهيار شركة  Arthur Andersonوتحميلها جزء من المسئولية واتهامها
بالتالعب بالبيانات المحاسبية ،حيث أن الكثير من الدراسات في األدب المحاسبي تلقي باللوم على مهنة المراجعة ،وذلك
لعدم قيامها بالتنبيه إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة من قبل الشركات ،حيث تقدم الشركات تقارير مالية تحمل
معلومات تتسم بضعف اإلفصاح المحاسبي وقلة الشفافية ،مستفيدة من وجود مرونة في استخدام المعايير المحاسبية،
وباستغالل هذه المرونة عن طريق ممارسة اإلحكام الشخصية واتخاذ تقديرات وق اررات تشغيلية محددة تهدف إلى تحقيق
رغباتهم المحددة مسبقا" ،ما يدفعهم إلى إظهار أداء هذه الشركات بخالف نتائج األداء الحقيقي ،والتأثير على رقم الدخل
المثبت في التقارير المالية بحسب ما يحقق لهم أهدافهم الشخصية ،وهذا ما يطلق عليه ممارسة "إدارة األرباح".
إدارة األرباح تعكس ما ترغب فيه اإلدارة بدال من النتائج األساسية االقتصادية للشركة ،حيث المدراء ربما يستخدموا تقنيات
مختلفة إلدارة األرباح مثل الطرق المحاسبية المختلفة أو الق اررات التشغيلية ,من أجل تحقيق احد أو بعض من أهداف
اإلدارة المتعددة ,التي تنتهي بالتأثير على الدخل المثبت.
حيث أن الهدف األساسي لمهنة المراجعة يتمثل في أبداء الرأي حول مدى عدالة وصدق القوائم المالية ،وبما أن ممارسة
إدارة األرباح من قبل المدراء يساهم في زعزعت ثقة مستخدمي القوائم المالية في المعلومات التي تحتويها هذه القوائم،
فوجود طرف ثالث لمراجعة معلومات التقارير المالية التي تصدرها اإلدارة يدعم ثقة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات
المالية ،بذلك تتحمل مهنة المراجعة الدور األساسي في الحد من ممارسة إدارة األرباح ،وللقيام بذلك يكون لزاما على
ممارسي ال مهنة القيام بتطوير أساليبهم وتكتيكاتهم وتقنياتهم للتعرف واكتشاف الدوافع واألساليب المستخدمة من قبل المدراء
من أجل إدارة األرباح.

مشكلة الدراسة:
ومن خالل ما تقدم أعاله يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
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ما هي دوافع وأساليب ممارسة إدارة األرباح في الشركات الليبية من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:


هل هناك دوافع سوق رأس المال إلدارة األرباح؟



هل هناك دوافع تعاقدية إلدارة األرباح؟



هل هناك دوافع تنظيمية إلدارة األرباح؟



هل هناك دوافع سلوكية إلدارة األرباح؟



هل يتم استخدام أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية إلدارة األرباح؟



هل يتم استخدام أسلوب الق اررات التشغيلية إلدارة األرباح؟

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع إدارة األرباح وخطورته ،وما يمكن أن يسببه من تظليل لمستخدمي القوائم
المالية ،كما تنبع أهميتها أيضا من الدور اإليجابي الذي يمكن أن يقوم به المراجعين الخارجيين للحد من مضار ممارسة
إدارة األرباح ،وذلك بإدراكهم لألبعاد المصاحبة لهذه الظاهرة والمتمثلة في معرفتهم بإدارة األرباح ودوافع القيام بها
واألساليب المتبعة لممارستها ،وبالتالي تبع أهمية الدراسة من النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها ،والتي يمكن أن تساهم في
تنبيه ممارسي مهنة المراجعة لمخاطر هذه الظاهرة للحد منها ومنع تفشيها ،مما يعطي المهنة مكانتها لتكون أداة تساهم في
توقف مدراء الشركات عن ممارسة إدارة األرباح.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مكاتب المراجعة في ليبيا لمعرفة وجهة نظر ممارسي مهنة المراجعة لدوافع
المدراء وأساليبهم المتبعة في ممارسة إدارة األرباح ،ولتحقيق هدف الدراسة الرئيسي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق النقاط
التالية:


التعرف على مفهوم و دوافع وأساليب إدارة األرباح.



بيان الدوافع المسببة لممارسة إدارة األرباح.
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بيان األساليب المتبعة إلدارة األرباح.



الخروج بنتائج وتوصيات تساهم في دعم المراجعين والمحاسبين القانونيين للحد من إدارة األرباح.

فرضيات الدراسة:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة على التساؤالت فقد متت صياغة الفرضية الرئيسية التالية:
" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو دوافع وأساليب إدارة األرباح"

والختبار الفرضية الرئيسية مت صياغة الفرضيات الفرعية التالية:


" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء اتجاهات المحاسبين والمراجعين نحو دوافع سوق رأس المال إلدارة
األرباح"



" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو الدوافع التعاقدية إلدارة األرباح"



" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو الدوافع التنظيمية إلدارة األرباح"



" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو الدوافع السلوكية إلدارة األرباح"



" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو استخدام أسلوب التغيير في الطرق
المحاسبية إلدارة األرباح"



" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو استخدام أسلوب الق اررات التشغيلية
إلدارة األرباح"

ثانيا" :اإلطار النظري للدراسة:
الدراسات السابقة:
أ – الدراسات العربية:
 – 1دراسة (مدني ) 5112 ،بعنوان" :مسئولية المحاسب القانوني عن خدمات التأكيد ودورها في ممارسة إدارة األرباح
في ضوء معايير المراجعة المصرية" ،هدفت الدراسة إلى تحديد دور المراجع في مواجهة إدارة األرباح في ضوء معايير
المراجعة المصرية ،إضافة إلى تحديد مسئولية المحاسب القانوني ،ولقد كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :أن
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تأدية خدمات التأكيد وفق مقاييس محددة معينة تؤدى إلى الحد من ممارسات إدارة األرباح ،وكما أشارت نتائج الدراسة إلى
إن االلتزام بمبادئ ومعايير المراجعة وخدمات التأكيد األخرى عند أداء خدمات التأكيد ،وااللتزام بمبادئ وقواعد السلوك
المهني ،يخفف من مسئولية المحاسب القانوني.
 – 5دراسة (جبار ) 5112 ،بعنوان" :دوافع ووسائل تبني اإلدارة لممارسات إدارة األرباح المحاسبية وسبل الحد منها"،
هدفت الدراسة إلى البحث عن مدى ممارسة الشركات العراقية إلدارة األرباح والمخاطر التي تنطوي عليها ،وذلك من خالل
التعرف على طبيعة تلك العمليات ومؤشراتها واألساليب المتبعة في ممارستها ،وقد قدمت الدراسة مجموعة من النتائج
أهمها :أن الشركات العراقية تقوم بممارسة إدارة األرباح ،باإلضافة إلى مجموعة من الدوافع أهمها :سعي اإلدارة إلى زيادة
الحوافز والمكافئات والحفاظ على المناصب اإلدارية ،وكذلك وجود دوافع خارجية كالتأثير على أسعار األسهم والتكاليف
السياسية ،وحددت بعض األساليب المتبعة إلدارة األرباح كالق اررات المحاسبية والق اررات التشغيلية والقيام بتصنيف
المصروفات واإليرادات كبنود اعتيادية أو غير اعتيادية حسب رغبة اإلدارة.
 – 3دراسة (النمرين )5112 ،بعنوان" :ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأثرها على ربحية السهم في الشركات الصناعية
المدرجة في بورصة عمان" ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الشركات الصناعية في ممارسات المحاسبة
اإلبداعية ،وتحديد واقع ممارسة المحاسبة اإلبداعية من خالل إدارة األرباح وتمهيد الدخل ،باإلضافة إلى معرفة أثر
ممارسات المحاسبة اإلبداعية وهي)إدارة األرباح ،وتمهيد الدخل( على ربحية السهم في الشركات قيد الدراسة ،قدمت
الدراسة مجموعة من النتائج أهمها :أن الشركات الصناعية األردنية تمارس المحاسبة اإلبداعية من خالل إدارة األرباح
فقط ،كما بينت الدراسة وجود اثر ذو داللة إحصائية لممارسات المحاسبة اإلبداعية على ربحية السهم ،ووجود أثر ذو داللة
إحصائية إلدارة األرباح على ربحية ،وبينت النتائج عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لتمهيد الدخل على ربحية السهم.

ب – الدراسات األجنبية:
 – 1دراسة ) (Huguet, Gandía, 2016بعنوان " :المراجعة وادارة األرباح في الشركات الصغيرة والمتوسطة
اإلسبانية" ،هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدارة األرباح والمراجعة الطواعية واإللزامية في الشركات الصغيرة
والمتوسطة اإلسبانية ،وما إذا كانت المراجعة اإللزامية والطوعية تساعد في الحد من ممارسة إدارة األرباح وتحسين جودة
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التقارير المالية ،ولقد كانت أهم النتائج :أن الشركات التي خضعت للمراجعة لها استحقاقات اختيارية أقل ،وكذلك أشارت
الدراسة إلى أن المراجعة الطواعية ساهمت بدرجة أقل في الحد من ممارسة إدارة األرباح.
 – 5دراسة) (Kyunga Na, 2018بعنوان" :إدارة األرباح للحفاظ على زيادة األرباح المتتالية" ،هدفت الدراسة إلى
التحقق من نمط واألداة المستخدمة إلدارة األرباح الذي تقوم به الشركات مع سلسلة ال تقل عن خمس سنوات لزيادة األرباح
على التوالي ،ولقد حددت نتائج الدراسة :أن المستحقات االختيارية لتلك الشركات تزداد مع بداية تحرك الشركات باتجاه
نهاية سلسلة األرباح ،بينما يتناقص مدى االستحقاقات االختيارية بحدة عند نهاية السلسلة.
 – 3دراسة ) (Degiannakis, et al, 2019بعنوان" :إدارة األرباح لتجنب الخسائر وانخفاض األرباح في كرواتيا"،
هدفت الدراسة إلى التعرف على أذا كانت الشركات الكرواتية تمارس إدارة األرباح لتجنب تسجيل الخسائر وانخفاض
األرباح ،ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات الكرواتية تدير األرباح المبلغ عنها لتجنب الخسائر وانخفاض األرباح،
وتؤكد الدراسة أنه تم استخدام االستحقاقات االختيارية إلدارة األرباح.

تعريف إدارة األرباح:
ليس هناك أتفاق حول تعريف إدارة األرباح ) (Goncharov, 2005:20يوضح أن "تعريف إدارة األرباح يختلف حسب
أدوات التالعب على الهدف من سلوك إدارة األرباح وتوقيت إدارة األرباح" ،تعريفات مختلفة قدمت إلدارة األرباح ،على
سبيل المثال ) (Healy and Wahlen,1999:368يفسر أن "إدارة األرباح تحدث عندما يستخدم المدراء أحكام في
اإلثبات المالي وتنظيم المعامالت لتغيير التقارير المالية ،لتظليل بعض حملة األسهم حول األداء االقتصادي الحقيقي
للشركة أو للتأثير على النتائج التعاقدية التي تعتمد على األرقام المحاسبية المثبتة" ،على نفس المنوال (Schippr, 1989:
) 92يعرف إدارة األرباح بأنها "إفصاح اإلدارة إلى حد ما للتدخل بقصد تحقيق هدف معين في عملية اإلثبات المالي
الخارجي بقصد الحصول على بعض المكاسب الخاصة ,عكس قول تسهيل التشغيل المحايد للعمليات" ،بشكل مشابه
)(Scott, 2009: 369يقول أن "إدارة األرباح تكون االختيار بواسطة المدير للسياسات المحاسبية من أجل تحقيق بعض
األهداف الخاصة" ،وبنفس السياق ) (Beneish, 2001: 5يفسر إدارة األرباح بأنها "الحذر اإلداري الذي يكون الوسائل
المستخدمة من المدراء ليكشفوا للمستثمرين توقعاتهم الخاصة حول التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع" ،بشكل مماثل
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دراسة  Watts and Zimmermenكما أشار إليها ) (Fieds et al,. 2001: 260يعرفوا حدوث إدارة األرباح "بأنها
ممارسة المدراء للحيطة على األرقام المحاسبية مع أو بدون قيود على هذه الحيطة ,وهي يمكن أن تكون كال من تعظيم
قيمة الشركة أو ممارسة بعض االنتهازية".

دوافع إدارة األرباح:
أن الشركات تمارس إدارة األرباح وذلك بهدف التأثير على األرباح من أجل تعظيم أو تخفيض دخل الفترة الحالية مقارنة
باألرباح المستهدفة ,وذلك بجعل اإليرادات والمكاسب كبيرة جدا أو العكس أو تخفيض المصروفات والخسائر أو العكس،
وبالتالي ممارسة إدارة األرباح ربما تخلق بسبب الظروف البيئية ،حيث يحدد األدب المحاسبي عدت مجموعات تمثل
الدوافع للمدراء لممارسة إدارة األرباح من أجل التالعب باألرباح ,فالمدراء ربما يستخدموا إدارة األرباح من أجل تحقيق
هدف أو مجموعة من األهداف التالية :دوافع سوق رأس المال ,دوافع تعاقدية ,دوافع تنظيمية ,دوافع سلوكية
).(Goncharov, 2005:76

أ  -دوافع سوق رأس المال.
يمكن أن نلخص دوافع سوق رأس المال لممارسة إدارة األرباح في التالي )1( :تجنب الخسائر واالنخفاض في أسعار
األسهم في المدى القصير ،وذلك بتحقيق األرباح المتوقعة )2(،تجنب انخفاض أسعار األسهم في المدى القصير ،وذلك
بتحقيق أرباح قريبة من أرباح السنة السابقة )3( ،رفع أسعار األسهم خالل الفترة الطويلة األجل للتأثير على الممولين
الخارجيين )4( ،التأثير على عروض األسهم الموسمية ) )5( ،(SPOsالتأثير على العروض العامة األولية )،(IPOs
مرحلة االكتتاب في السوق المالية األولية )6( ،التأثير على أسعار األسهم في حاالت حقوق خيارات األسهم )7( ،تحقيق
اتجاه ثابت ومستقر في معدل نمو األرباح لفترة طويلة األجل للرفع من سعر األسهم )8( ،تخفيض األرباح متى تتحول
الشركات من خاصة إلى عامة أو عند الخصخصة )9( ،رفع األرباح عند االمتالك العدائي متى تكون الشركة عرضه
لالستيالء من الغير.

ب  -الدوافع التعاقدية.
يمكن توضح الدوافع التعاقدية الستخدام إدارة األرباح للتأثير على األرباح المثبتة في التالي )1( :تستخدم للتأثير على
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عقود االقتراض والحصول على القروض )2( ،تستخدم لتخفيض أمكانية انتهاك شروط الدين والتخلف عن الدفع)3( ،
تستخدم إلعادة جدولة الديون أو إعادة التفاوض على شروط الدين )4( ،للحصول على اتفاقيات مخطط المكافآت متى
يكون هناك اتفاق المقاصة على أساس األرباح )5( ،للحصول على التعويضات والمكافآت المرتبطة بأداء األسهم في
السوق المالي في المدى الطويل )6( ،لزيادة قيمة مخططات المكافآت والحوافز التشجيعية للمدراء )7( ،تستخدم لتوفير
مخططات المكافآت للفترة المستقبلية متى لم تتحقق في الفترة الحالية.

ج  -الدوافع التنظيمية.
يمكن تقديم تلخص للدوافع التنظيمية إلدارة األرباح من قبل المدراء في التالي  )1( :تستخدم إدارة األرباح بهدف تحقيق
معونة االستيراد ألجل حماية المنتج المحلي )2( ،لتنظيم التسعير ورفع أسعار المبيعات )3( ،لالمتثال إلى قوانين مقاومة
االحتكار )4( ،لتحقيق أهداف ضريبية وتخفيض معدل الضريبة )5( ،لتجنب مطالبات نقابات العمال بزيادة األجور
والمرتبات أو الحصول على مزايا عينية )6( ،لتجنب تأمين الوحدات االقتصادية.

د  -الدوافع السلوكية.
يمكن توضح الدوافع السلوكيةة الستخدام إدارة األرباح للتأثير على األرباح المثبتة في التالي )1( :يستخدم المدراء الجدد
إدارة األرباح إلظهار أداء متميز عن المدراء السابقين )2( ،يقوموا المدراء الجدد بتخفيض األرباح في سنة االنتقال وزيادة
األرباح في السنة التالية لالنتقال )3( ،يزيد المدراء األرباح في سنة األداء اإلداري السيئ من أجل االحتفاظ بالوظيفة وعدم
التعرض للفصل )4( ،تخفيض األرباح في فترة األداء الجيد الستخدامه في المستقبل لضمان البقاء في الوظيفة ألطول فترة
ممكنة )5( ،يستخدم المدراء إدارة األرباح للحصول على وضع وظيفي أفضل )6( ،لالستفاد منه بعد التقاعد لضمان
االستمرار في الشركة بصفة جديدة (كعضو مجلس إدارة أو مستشار للشركة).

أساليب أدارة األرباح:
إدارة األرباح يمكن أن تنفذ عن طريق آليتان رئيسيتان :هما التغير في الطرق المحاسبية ،والق اررات التشغيلية ،وتأكيد لذلك
)(Clikeman et al,. 2001: 389عرفوا إدارة األرباح بأنها "الممارسة باتخاذ الخيارات المحاسبية االختيارية أو توقيت
الق اررات التشغيلية لنقل األرباح المثبتة اتجاه الهدف المرغوب".
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أ  -التغيير في الطرق المحاسبية.
هذه الطريقة إلدارة األرباح تعتمد بشكل أساسي على التنقل بين البدائل المحاسبية المتاحة لمعالجة المعامالت للحصول
على أرقام محاسبية محددة مسبقا" ،وحيث أن االتفاقيات الرسمية وغير الرسمية للشركات تعتمد على األرقام المحاسبية
لتحديد المبالغ ومواعيد المدفوعات ،فالنظرية المحاسبية تفسر ذلك حيث تبين أن إجراءات محاسبية معينة يتم اختيارها
بكفاءة بواسطة المدراء لتعظيم قيمة الشركة أو النجاز المصالح الشخصية للمدراء على حساب مصروفات التعاقد لحملة
األسهم ،أن االختيار بين الممارسات المحاسبية يتم تحديدها عن طريق اإلدارة ،هذا االختيار يظهر التالعب في األرباح،
حيث التالعب يحدث بسبب المرونة الواسعة لالختيار بين الطرق المحاسبية ،يمكن تلخص أساليب المدراء إلدارة األرباح
المتمثلة في تغيير الطرق المحاسبية في التالي )1( :المبالغة في تقدير المصروفات اإليرادية (مثل مصروفات الدعاية
واإلعالن أو مصروفات البحث والتطوير) )2( ،رسملة مصروفات البحث والتطوير )3( ،التقليل في تقدير مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها )4( ،المبالغة في التقليل في تقدير العمر اإلنتاجي لألصل )5( ،التأثير على قيمة اإلهالك
وذلك بتغيير طريقة اإلهالك المتبعة )6( ،المبالغة في تقدير قيمة األصول غير الملموسة )7( ،المبالغة أو التقليل في
تقويم المخزون )8( ،تسجيل مخزون تالف أو راكد أو متقادم مع بند المخزون بالميزانية بدون إفصاح عن تفاصيل)9( ،
تغيير تصنيف االستثمارات قصيرة األجل إلى استثمارات طويلة األجل لتفادي تأثيرات هبوط األسعار )11( ،تضمين
إيرادات ومصروفات تشغيلية ضمن األرباح والخسائر غير المتكررة في قائمة الدخل أو العكس.

ب  -الق اررات التشغيلية.
الطريقة الثانية التي يمك ن أن يتم بها إدارة األرباح تكون الق اررات التشغيلية والتي تحدد بواسطة المدراء ،فأساليب إدارة
األرباح التي ركز عليها من قبل المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها اعتمدت على اإليرادات والمصروفات,
التوقيت واالعتراف ،بينما القرار التشغيلي يتخذ عن طريق المدراء والذي يكون متعلق باألنشطة الحقيقية المطلوبة لتحقيق
األرباح المرغوبة ،تتمثل األساليب التي تعكس الق اررات التشغيلية إلدارة األرباح في التالي )1( :تخفيض سعر المبيعات
على تعاقب بهدف زيادة كمية المبيعات من أجل تحقيق األرباح المستهدفة )2( ،التغيير في السياسة االئتمانية بمنح فترات
سماح أكبر بهدف زيادة كمية المبيعات )3( ،بيع األصول الثابتة لتحقيق األرباح المستهدفة )4( ،بيع األسهم المرغوبة
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لتحقيق األرباح المستهدفة )5( ،تأجيل أثبات المبيعات للحصول على زيادة في المبيعات في العام المقبل )6( ،عدم إقفال
الدفاتر المحاسبية بعد انتهاء السنة المالية لتسجيل بعض المبيعات المتوقعة ضمن السنة المنتهية )7( ،إرسال بضاعة إلى
مراكز الشحن وتسجيلها كمبيعات بهدف االعتراف باإليراد )8( ،عدم اإلفصاح عن االلتزامات أو القيود مثل الرهونات
والضمانات واإلستأجارات )9( ،عدم إفصاح الشركات القابضة عن أرباح وخسائر الشركات التابعة.

ثالثا" :منهجية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي ،وقد تم تجميع البيانات من المصادر الثانوية ،وذلك
باستقراء الكتب والمجالت العلمية المحكمة واالطالع على الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة ،وكذلك تم تجميع
البيانات من المصادر األولية وذلك عن طريق تصميم استمارة استبيان وتحكيمها ،تم توزعها على عينة الدراسة ،وقد تم
تفريغ وتحليل استمارة االستبيان من خالل برنامج " SPSSالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية" ،حيث تم إجراء بعض
االختبارات اإلحصائية المناسبة من حساب للمتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية لكل فقرة،
باإلضافة إلى اختبار فرضيات الدراسة باستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب.

مجتمع وعينة الدراسة:
حيث أن البحث يتضمن دراسة ميدانية ،فقد تم تصميم استمارة استبيان وجهت إلى مجتمع الدراسة المتمثل في المحاسبين
والمراجعين الليبيين المشتغلين المعتمدين لدى نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين ،وبالرجوع إلى السجالت نقابة
المحاسبيين والمراجعين الليبيين ،فأن عدد المحاسبين الليبيين المشتغلين من واقع سجل القيد هو ( )3112محاسب قانوني،
منهم فقط عدد ( )414محاسب قانوني معتمد قاموا بتجديد اشتراكاتهم حتى سنة 3112م ،وتم توزيع االستمارات على
عينة عشوائية بلغت حوالي  114استمارة تم إرجاعها منها عدد ( )11وكانت الصالح منها للتحليل عدد ( ،)19بذلك يكون
حجم العينة  %11تقريبا ،وهي نسبة جيدة في مثل هذا النوع من الدراسات.

الخصائص العامة لعينة الدراسة:
يتبين فيما يتعلق بالعناصر التالية( العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة )،قد تمثل داعم إيجابي
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إلجابات المبحوثين وامكانية االعتماد عليها وذلك بالحصول على نسب عالية للعناصر المذكورة أعاله ،أما عنصر
الشهادات المهنية وعنصر عدد العاملين بالمكتب قد ال تمثل ذلك.
اعتمد الباحث تصميما إحصائيا لتحليل اإلجابات على فقرات االستبيان ،وهو مقياس إحصائي لتحليل المتوسطات
الحسابية ،وهذا المقياس يعتمد على تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) ،والجدول التالي
يوضح بداية ونهاية الخاليا الخمس المستخدمة لإلجابات وأوزانها ومدى الوزن النسبي لكل خلية:
جدول ( )1يوضح مستوى العناصر المدروسة
اإلجابة ووزنها
ال أوافق بشدة =1
ال أوافق =0
محايد =1
أوافق =1
أوافق بشدة =1

المدى

المستوى

مدى الوزن النسبي

من 1811-1
من 0811-1811
من 1811-0811
من 1801-1811
من 1-1801

منخفض جدا
منخفض
متوسط
عالي
عالي جدا

% 11 - % 01
% 10 -% 11
% 11 -% 10
% 11 -% 11
% 111 -% 11

الثبات والصدق:
أ – تم عرض استمارة االستبيان على مجموعة من المحكمين األكاديميين ذوي الخبرة في موضوع الدراسة،
باإلضافة إلى بعض األكاديميين المتخصصين في مجال اإلحصاء ،وذلك للتحقق من مصداقيتها وأن
األفكار التي تضمنتها تحقق أهداف الدراسة ،وقد تم األخذ بجميع مالحظاتهم وتعليقاتهم بعين االعتبار.
ب – تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ ( )Alpha Cronbach'sلمعرفة ثبات فقرات استمارة االستبيان
ومصداقيتها ،حيث كانت نتيجة اختبار الثبات والمصداقية لفقرات االستمارة حسب فرضيات الدراسة على
النحو التالي :فرضية الدراسة األولى  %91تقريبا ،وفرضية الدراسة الثانية  %73تقريبا ،وفرضية الدراسة
الثالثة  %62تقريبا ،وفرضية الدراسة الرابعة  %82تقريبا ،وفرضية الدراسة الخامسة  %81تقريبا ،وفرضية
الدراسة السادسة  %61تقريبا ،وأن قيمة المعامل للفقرات مجتمعة  %81تقريبا ،حيث تعتبر هذه النسبة
مناسبة جدا ألغراض هذه الدراسة.
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اختبار التوزيع الطبيعي:
لمعرفة ما أذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي تم استخدام اختبار كولموجروف-سميرنوف
) ،(Kolmogrove-Smirovويتبين من االختبار أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي(،يوسف القماطي،
" )21 :8102أذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي فأن االختبارات المعلمية هي األنسب في االستخدام
والتطبيق ،أما إذا كانت البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي فأن االختبارات الالمعلمية هي األنسب".
رابعا" :الدراسة الميدانية:
انقسمت الدراسة الميدانية إلى جزأين لتحليل البيانات ،كان الجزاء األول يتمثل في استخدام اإلحصاء الوصفي لتحليل
البيانات ،وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واحتساب الرتب للفقرات المكونة لمحاور الدراسة ،تم
اختيار هذا األسلوب للتعرف على دوافع وأساليب إدارة األرباح في الشركات الليبية من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين
القانونيين الليبيين ،أما الجزء الثاني من تحليل البيانات فيتم عن طريق التحليل بتقديم نتائج اختبار  Tللعينة الواحدة (One
) – Sample T Testلفرضية الدراسة.

الجانب الوصفي:
 – 1محور دوافع سوق رأس المال.
يتكون هذا الجزء من تسعة فقرات تتعلق بدوافع سوق رأس المال لممارسة إدارة األرباح من قبل الشركات الليبية من وجهة
نظر المحاسبين والمراجعين القانونيين الليبيين ،وبوجه عام ومن خالل الجدول رقم ( )2نجد أن المتوسطات الحسابية
للفقرات تتراوح بين ( )3.36-2.16والمتوسط العام لدوافع سوق رأس المال يساوى تقريبا" ( )2.4وهو يقع في نطاق
المستوى المنخفض ،وهو يقل عن المتوسط النظري للمقياس ،وبذلك تكون إجابات المبحوثين على ما تناولته فقرات هذا
المقياس في االتجاه السلبي بعدم الموافقة على وجود دوافع سوق أرس المال ،ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة
متوسطات فقرات المقياس نجد أن دافع "رفع أسعار األسهم خالل الفترة الطويلة األجل للتأثير على الممولين الخارجيين"
جاء في المرتبة األولى (بمتوسط حسابي  3.36وانحراف معياري  ،)1.22166بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة
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" للتأثير على أرباح السنة الحالية للوصول ألرباح السنة السابقة لتنجب انخفاض أسعار األسهم في المدى القصير"
(بمتوسط حسابي  2.16وانحراف معياري  ،)1.11614وهذا يشير إلى أن دوافع سوق رأس المال ليست ذات تأثير قوي
لتدفع مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين ،وذلك ربما في األساس يرجع
بسبب ضعف وغياب وصغر حجم سوق رأس المال الليبي.
الجدول رقم ( )5يبين النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب لدوافع سوق رأس المال

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

5

للتأثير على أرباح السنة الحالية للوصول ألرباح

ال أوافق بشدة

1

لتجنب الخسائر واالنخفاض في أسعار األسهم في

4

11

8

المتوسط الحسابي

الفقرات

48

44

4.48

االنحراف المعياري

المقياس

1.13141

الرتبة

م

النسب المئوية إلجابات المبحوثين

1

المدى القصير وذلك بتحقيق األرباح المتوقعة

1

14

1

44

41

4.11

1.1.1.4

4

السنة السابقة لتنجب انخفاض أسعار األسهم في

المدى القصير
3

لرفع أسعار األسهم خالل الفترة الطويلة األجل

11

4.

11

4.

8

3.31

1.44.11

1

4

للتأثير على عروض األسهم الموسمية sOPS

3

4

44

4.

44

4.48

1..1141

1

2

للتأثير على العروض العامة األولية sOPS

8

4

4.

48

4.

4.34

1.1.111

1

2

للتأثير على أسعار األسهم في حاالت حقوق خيارات

4

1

41

48

44

4.11

..48118

8

1

1.

4.

11

8

4.48

..41414

4

للتأثير على الممولين الخارجيين

األسهم
7

لتحقيق اتجاه ثابت ومستقر في معدل نمو األرباح

8

استخدام انخفاض األرباح متى تتحول الشركات من

لفترة طويلة األجل للرفع من سعر السهم

4

8

48

44

11

4.4

1

1

4.

14

11

4.34

1

3

..48841

4

خاصة إلى عامة أو عند الخصخصة
2

تستخدم لرفع األرباح عند االمتالك العدائي متى
تكون الشركة عرضة لالستيالء من الغير
المتوسط العام

714.2
8

212..7
2

 – 5محور الدوافع التعاقدية إلدارة األرباح.
يتشكل هذا الجزء من سبعة فقرات تتعلق بآراء المحاسبين والمراجعين القانونيين نحو الدوافع التعاقدية التي يمكن أن تكون
السبب وراء ممارسة مدراء الشركات إلدارة األرباح ،بوجه عام ومن خالل الجدول رقم ( )3نالحظ أن متوسط الفقرات
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يتراوح بين ( )3.84-2.4والمتوسط العام للدوافع التعاقدية يساوي تقريبا ( ،)3.5وهذا المقياس يمثل مستوى عالي طبقا"
للمقياس المستخدم في هذه الدراسة ،وبذلك تكون إجابات المبحوثين على ما تناولته فقرات هذا المقياس في االتجاه
اإليجابي بالموافقة على وجود دوافع تعاقدية ،حيث جاءت جميع متوسطات الفقرات فوق متوسط المقياس النظري باستثناء
متوسط فقرة " للحصول على التعويضات والمكافآت المرتبطة بأداء األسهم في السوق المالي في المدى الطويل" كان
المتوسط الحسابي لها ( ،)2.4ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات فقرات المقياس نجد أن دافع " زيادة
قيمة مخططات المكافآت والحوافز التشجيعية للمدراء ".جاء في المرتبة األولى (بمتوسط حسابي  3.84وانحراف معياري
 ،)1.16771بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة " الحصول على التعويضات والمكافآت المرتبطة بأداء األسهم في
السوق المالي في المدى الطويل" (بمتوسط حسابي  2.4وانحراف معياري  ،)1.95743وهذا يشير إلى أن الدوافع
التعاقدية لها تأثير عالي لتدفع مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين.
الجدول رقم ( )3يبين النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب للدوافع التعاقدية
الفقرات
أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

المتوسط الحسابي

المبحوثين

االنحراف المعياري

المقياس

الرتبة

م

النسب المئوية إلجابات

1

للتأثير على عقود االقتراض والحصول على القروض.

11

11

14

8

8

3.14

1.11311

4

5

تستخدم لتخفيض أمكانية انتهاك شروط الدين

4.

14

14

14

4

3.14

1..1141

3

3

تستخدم إلعادة جدولة الديون أو إعادة التفاوض

1...333

2

والتخلف عن الدفع.

8

1.

4.

4

8

3.11

على شروط الدين.
4

للحصول على اتفاقيات مخطط المكافآت متى يكون

4.

48

14

11

4

3.14

1.11311

2

4

14

14

14

8

4.4

..41143

7

48

44

11

8

4

3.84

1..1111

1

44

48

11

8

4

3.8

1..4.83

5

هناك اتفاق المقاصة على أساس األرباح.
2

للحصول على التعويضات والمكافآت المرتبطة بأداء

2

لزيادة قيمة مخططات المكافآت والحوافز التشجيعية

7

تستخدم لتوفير مخططات المكافآت للفترة المستقبلية

األسهم في السوق المالي في المدى الطويل.
للمدراء.

متى لم تتحقق في الفترة الحالية.
المتوسط العام

3.114
3

1.25278
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 – 3محور الدوافع التنظيمية إلدارة األرباح.
يبين الجدول رقم ( )4المتوسطات واالنحراف المعياري والرتب لستة فقرات ممثلة لمحور الدوافع التنظيمية إلدارة األرباح،
حيث احتوى هذا الجدول آراء المبحوثين حول الدوافع التعاقدية لممارسة مدراء الشركات إلدارة األرباح ،وبوجه عام نالحظ
أن متوسط الحسابي للفقرات يتراوح بين ( )4.16-1.6والمتوسط العام للدوافع التنظيمية يساوي تقريبا" ( ،)2.4وهذا
المقياس يمثل مستوى منخفض طبقا" للمقياس النظري المستخدم في الدراسة ،وهو ما يعطي أشارة إلى وجود اتجاه سلبي
بعدم وجود موافقة من قبل المبحوثين على وجود دوافع تنظيمية تدفع باتجاه انخراط مدراء الشركات في إدارة األرباح ،حيث
جاءت جميع متوسطات الفقرات تحت متوسط المقياس النظري باستثناء متوسط فقرة " تستخدم ألجل تحقيق أهداف ضريبية
وتخفيض معدل الضريبة" حيث كان المتوسط الحسابي لها ( ،)4.16ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات
فقرات المقياس نجد أن دافع " تستخدم ألجل تحقيق أهداف ضريبية وتخفيض معدل الضريبة " جاء في المرتبة األولى
(بمتوسط حسابي  4.16وانحراف معياري  ،)1.85149بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة " تستخدم إدارة األرباح بهدف
تحقيق معونة االستيراد ألجل حماية المنتج المحلي " (بمتوسط حسابي  1.6وانحراف معياري  ،)1.71711وهذا يشير إلى
أن الدوافع التنظيمية لها تأثير منخفض لتدفع مدراء الشركات إلى ممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين
والمراجعين الليبيين.
الجدول رقم ( )4يبين النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب للدوافع التنظيمية

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

5

تستخدم ألجل تنظيم التسعير ورفع أسعار

المتوسط الحسابي

1

تستخدم إدارة األرباح بهدف تحقيق معونة

.

.

14

31

14

1.1

االنحراف المعياري

الفقرات

المقياس

..1.111

الرتبة

م

النسب المئوية إلجابات المبحوثين

1

االستيراد ألجل حماية المنتج المحلي.

.

.

8

14

4.

1.88

..14144

4

المبيعات.
3

تستخدم ألجل االمتثال إلى قوانين مقاومة

.

.

8

11

31

1.14

..11313

1

االحتكار.
4

تستخدم

ألجل

تحقيق

وتخفيض معدل الضريبة.

أهداف

ضريبية

31

14

4

8

.

4.11

..81.44
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2

تستخدم ألجل تجنب مطالبات نقابات العمال

14

4

31

4

44

4.141

..81134

4

بزيادة األجور والمرتبات أو الحصول على مزايا

عينية.
2

تستخدم

ألجل

تجنب

تأمين

الوحدات

4

44

8

44

4.

االقتصادية.
المتوسط العام

4.4.8
3

1..4.14

4.313
3

..33.11

3

 – 4محور الدوافع السلوكية إلدارة األرباح.
يبين الجدول رقم ( )5المتوسطات واالنحراف المعياري والرتب للفقرات الستة الممثلة لمحور الدوافع السلوكية إلدارة األرباح،
حيث احتوى هذا الجدول آراء المبحوثين حول الدوافع السلوكية لممارسة مدراء الشركات إلدارة األرباح ،وبوجه عام نالحظ
أن متوسط الحسابي للفقرات يتراوح بين ( )3.84-3.1والمتوسط العام للدوافع السلوكية يساوي تقريبا" ( ،)3.5وهذا
المقياس يمثل مستوى عالي طبقا" للمقياس النظري المستخدم في هذه الدراسة ،وهو ما يعطي أشارة إلى وجود اتجاه إيجابي
بوجود موافقة من قبل المبحوثين على وجود دوافع سلوكية تدفع مدراء الشركات باتجاه ممارسة إدارة األرباح ،حيث جاءت
جميع متوسطات الفقرات فوق متوسط المقياس النظري ،ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات فقرات المقياس
نجد أن دافع " يستخدم المدراء الجدد إدارة األرباح إلظهار أداء متميز عن المدراء السابقين" جاء في المرتبة األولى
(بمتوسط حسابي  3.84وانحراف معياري  ،)1.12794بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة " يزيد المدراء األرباح في سنة
األداء اإلداري السيئ من أجل االحتفاظ بالوظيفة وعدم التعرض للفصل" (بمتوسط حسابي  3.1وانحراف معياري
 ،)1.12794وهذا يشير إلى أن الدوافع السلوكية لها تأثير عالي لتدفع مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة
نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين.
الجدول رقم ( )2يبين النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب للدوافع السلوكية

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

5

يقوموا المدراء الجدد بتخفيض األرباح في سنة

44

14

14

1

1

المتوسط الحسابي

1

يستخدم المدراء الجدد إدارة األرباح إلظهار أداء

المبحوثين

3.84

االنحراف المعياري

الفقرات

المقياس

1..4144

الرتبة

م

النسب المئوية إلجابات

1

متميز عن المدراء السابقين.

11

44

41

14

3

3.48

1...444
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االنتقال وزيادة األرباح في السنة التالية لالنتقال.
3

يزيد المدراء األرباح في سنة األداء اإلداري السيئ

4

يخفض المدراء األرباح خالل فترة األداء الجيد

4

44

44

48

4

3.1

1..4144

1

من أجل االحتفاظ بالوظيفة وعدم التعرض للفصل.

11

4.

4.

43

1

3.4

1.141.1

1

لتوفير الدخل ألجل المستقبل وذلك لضمان البقاء

في الوظيفة ألطول فترة ممكنة.
2

يستخدم المدراء إدارة األرباح للحصول على وضع

11

48

14

14

1

3.14

1.1441.

3

14

14

14

18

4

3.14

1..4113

4

وظيفي أفضل.
2

يستخدم في حاالت قبل التقاعد لضمان استمرار
المدراء في الشركة بصفة جديدة (كعضو مجلس

إدارة أو مستشار للشركة).

المتوسط العام

3.4433

..14111

 –2محور أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية.
يحتوي هذا الجزء على عشرة فقرات تتعلق بآراء المحاسبين والمراجعين القانونيين نحو أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية
التي يمكن أن تكون األداة المتبعة من قبل مدراء الشركات في إدارة األرباح ،بوجه عام ومن خالل الجدول رقم ( )6نالحظ
أن متوسط الفقرات يتراوح بين ( )3.88-2.32والمتوسط العام ألسلوب التغيير في الطرق المحاسبية يساوي تقريبا (،)3.5
وهذا المقياس يمثل مستوى عالي طبقا" للمقياس المستخدم في هذه الدراسة ،وبذلك تكون إجابات المبحوثين على ما تناولته
فقرات هذا المقياس في االتجاه اإليجابي بالموافقة على استخدام أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية إلدارة األرباح ،حيث
جاءت جميع متوسطات الفقرات فوق متوسط المقياس النظري باستثناء متوسط فقرة " التأثير على قيمة اإلهالك وذلك
بتغيير طريقة اإلهالك المتبعة " بمتوسط حسابي ( ،)2.32وفقرة" تغيير تصنيف االستثمارات قصيرة األجل إلى استثمارات
طويلة " بمتوسط حسابي ( ،)2.6ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات فقرات المقياس نجد أن فقرة "
المبالغة في التقليل في تقدير العمر اإلنتاجي لألصل" جاء في المرتبة األولى (بمتوسط حسابي  3.88وانحراف معياري
 ،)1.92736بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة " التأثير على قيمة اإلهالك وذلك بتغيير طريقة اإلهالك المتبعة"
(بمتوسط حسابي  2.32وانحراف معياري  ،)1.91111والمحصلة هنا تشير إلى أن أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية
مستخدم من قبل مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين.
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الجدول رقم ( )2يبين النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب ألسلوب التغيير في الطرق
المحاسبية

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

مصروفات الدعاية واإلعالن أو مصروفات البحث

ال أوافق بشدة

المبالغة في تقدير المصروفات اإليرادية (مثل

17

28

3

7

2

المتوسط الحسابي

المبحوثين

3.84

االنحراف المعياري

1

الفقرات

المقياس

1.24341

الرتبة

م

النسب المئوية إلجابات

3

والتطوير).
5

رسملة مصروفات البحث والتطوير.

8

22

52

7

4

3.22

1.21225

2

3

التقليل في تقدير مخصص الديون المشكوك في

12

24

2

4

11

3.72

1.12128

2

تحصيلها.
4

المبالغة في التقليل في تقدير العمر اإلنتاجي

51

21

15

2

5

3.88

1.25732

1

2

التأثير على قيمة اإلهالك وذلك بتغيير طريقة

5

2

54

22

15

5.35

1.21111

11

2

المبالغة في تقدير قيمة األصول غير الملموسة.

2

22

13

12

3

3.25

1.11422

7

7

المبالغة أو التقليل في تقويم المخزون.

54

25

15

11

5

3.84

1.15724

4

8

تسجيل مخزون تالف أو راكد أو متقادم مع بند

54

22

8

2

2

3.88

1.11352

5

2

تغيير تصنيف االستثمارات قصيرة األجل إلى

4

15

35

44

4

5.2

1.22743

2

لألصل.

اإلهالك المتبعة.

المخزون بالميزانية بدون إفصاح عن تفاصيل.

استثمارات طويلة األجل لتفادي تأثيرات هبوط
األسعار.

11

تضمين إيرادات ومصروفات تشغيلية ضمن األرباح

والخسائر غير المتكررة في قائمة الدخل أو العكس.
المتوسط العام

8

41

54

58

1

3.58

1.27281

3.448

1.23821

8

 – 2محور أسلوب الق اررات التشغيلية.
يحتوي هذا الجزء على تسعة فقرات تتعلق بآراء المحاسبين والمراجعين القانونيين نحو أسلوب الق اررات التشغيلية التي يمكن
أن تكون األداة المتبعة من قبل مدراء الشركات في إدارة األرباح ،بوجه عام ومن خالل الجدول رقم ( )7نالحظ أن متوسط
الفقرات يتراوح بين ( )3.88-2.16والمتوسط العام ألسلوب الق اررات التشغيلية يساوي تقريبا ( ،)3وهذا المقياس يمثل
مستوى متوسط طبقا" للمقياس المستخدم في هذه الدراسة ،وبذلك تكون إجابات المبحوثين في االتجاه المحايد على استخدام
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أسلوب الق اررات التشغيلية إلدارة األرباح ،حيث توزعت متوسطات الفقرات فوق وتحت متوسط المقياس النظري ،ومن حيث
األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات فقرات المقياس نجد أن فقرة "عدم اإلفصاح عن االلتزامات أو القيود مثل
الرهونات والضمانات واإلستأجارات" جاء في المرتبة األولى (بمتوسط حسابي  3.88وانحراف معياري  ،)1.97125بينما
جاءت في المرتبة األخيرة فقرة "بيع األسهم المرغوبة لتحقيق األرباح المستهدفة" (بمتوسط حسابي  2.16وانحراف معياري
 ،) 1.91287والمحصلة هنا تشير إلى أن أسلوب الق اررات التشغيلية غير مؤكد من حيث االستخدام أو عدم االستخدام من
قبل مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين.
الجدول رقم ( )7يبين النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب ألسلوب القرارات التشغيلية

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

تخفيض سعر المبيعات على تعاقب بهدف زيادة

4

8

58

25

ال أوافق بشدة

1

المبحوثين

8

1.21833

7

المتوسط الحسابي

الفقرات

االنحراف المعياري

المقياس

الرتبة

م

النسب المئوية إلجابات

5.48

كمية المبيعات من أجل تحقيق األرباح المستهدفة.
5

التغيير في السياسة االئتمانية بمنح فترات سماح

3

42

15

32

4

3.18

1.17713

4

3

بيع األصول الثابتة لتحقيق األرباح المستهدفة.

2

21

55

11

5

3.2

1.21587

5

4

بيع األسهم المرغوبة لتحقيق األرباح المستهدفة.

2

3

12

22

5

5.12

1.24341

2

2

تأجيل أثبات المبيعات للحصول على زيادة في

4

54

54

44

4

5.8

1.11111

2

2

عدم إقفال الدفاتر المحاسبية بعد انتهاء السنة

7

27

51

11

2

3.48

1.21833

3

أكبر بهدف زيادة كمية المبيعات.

المبيعات في العام المقبل.

1

المالية لتسجيل بعض المبيعات المتوقعة ضمن
السنة المنتهية.
7

إرسال بضاعة إلى مراكز الشحن وتسجيلها كمبيعات

4

4

54

24

4

5.4

1.81221

8

بهدف االعتراف باإليراد.
8

عدم اإلفصاح عن االلتزامات أو القيود مثل

51

24

4

8

4

3.88

1.27152

1

الرهونات والضمانات واإلستأجارات.
2

عدم إفصاح الشركات القابضة عن أرباح وخسائر

الشركات التابعة.

المتوسط العام

8

8

32

42

5

5.75

1.27281

5.2222

1.3532
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الجدول ( )8يلخص اتجاهات المبحوثين نحو الدوافع واألساليب إلدارة األرباح مجتمعه ،حيث كان مستوى الدوافع التعاقدية
والسلوكية عالي بمتوسط حسابي عام على التوالي ( ،)2.4122-2.5142بينما كان مستوى دوافع سوق رأس المال
والتنظيمية منخفض بمتوسط حسابي عام على التوالي ( ،)3.2922-3.41.2أما بالنسبة ألساليب إدارة األرباح فكان
أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية على مستوى عالي بمتوسط حسابي عام ( ،)2.442بينما كان مستوى أسلوب الق اررات
التشغيلية متوسط بمتوسط حسابي عام (.)3.1559
الجدول ( )8يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتب ومستوى المحاور المدروسة
المتوسط العام

االنحراف المعياري

الترتيب

المستوى

المحور
دوافع سوق رأس المال

5.4178

1.71257

2

منخفض

الدوافع التعاقدية

3.2143

1.25278

1

عالي

الدوافع التنظيمية

5.3233

1.33121

2

منخفض

الدوافع السلوكية

3.4233

1.74722

5

عالي

أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية

3.448

1.23821

3

عالي

أسلوب القرارات التشغيلية

5.2222

1.35324

4

متوسط

اختبار فرضيات الدراسة:
 Hoالفرضية الفرعية األولى:
"ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو دوافع سوق رأس المال إلدارة األرباح"
 Hoالفرضية الفرعية الثانية:
" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو الدوافع التعاقدية إلدارة األرباح"
 Hoالفرضية الفرعية الثالثة:
" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو الدوافع التنظيمية إلدارة األرباح"
 Hoالفرضية الفرعية الرابعة:
" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو الدوافع السلوكية إلدارة األرباح"
 Hoالفرضية الفرعية الخامسة:
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" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو استخدام أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية
إلدارة األرباح"
 Hoالفرضية الفرعية السادسة:
" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو استخدام أسلوب الق اررات التشغيلية إلدارة
األرباح"
تشير النتائج المتحصل عليه من التحليل الوصفي في الجزء السابق أن آراء المبحوثين حول الدوافع واألساليب المتبعة
إلدارة األرباح ،بوجود مستويات مختلفة تنوعت بين المستوى المنخفض والمتوسط والعالي ،ولتأكيد هذه النتائج تم اختبار
فرضيات الدراسة الفرعية باستخدام ))One-Sample t-testعند مستوى داللة  ,1.15ويبين الجدول رقم ( )01نتائج
االختبارات للفرضيات الفرعية.
الجدول ( )1يبين نتائج اختبار ) (One- Sample t-testللفرضيات الدراسة
الفرضيات

القرار

T

مستوى المعنوية

درجة

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

Sig. (2-tailed

الحرية

الحسابي

المعياري

األولى

12.211

1.111

22

5.4178

1.71257

رفض فرض العدم ()Ho

الثانية

58.134

1.111

22

3.2143

1.25278

رفض فرض العدم ()Ho

الثالثة

32.745

1.111

22

5.3233

1.33121

رفض فرض العدم ()Ho

الرابعة

53.325

1.111

22

3.4233

1.74722

رفض فرض العدم ()Ho

الخامسة

35.118

1.111

22

3.4481

1.23821

رفض فرض العدم ()Ho

السادسة

42.212

1.111

22

5.2222

1.35324

رفض فرض العدم ()Ho

يبين الجدول ( )9أن القيمة االحتمالية  Sigللفرضيات الفرعية لكال" منها تساوي ( )1.111عند مستوى داللة إحصائية
( )1.15وهي أقل من قيمة  tالمحسوبة للفرضيات الفرعية الستة ،والتي جاءت على النحو التالي على التوالي (،16.911
 ،)45.619 ،32.118 ،23.362 ،35.742 ،28.134وهذا يؤكد عدم صحة الفرضيات الفرعية العدمية ورفضها
جميعا" ،وبالتالي رفض الفرضية الرئيسية العدمية ( )Hoوالتي مفادها "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء
المحاسبين والمراجعين نحو دوافع وأساليب إدارة األرباح" وقبول الفرضية البديلة ( ،)o1وذلك بأنه "توجد عالقة ذات داللة
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إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو دوافع وأساليب إدارة األرباح" ،وبذلك تكون النتائج المتحصل عليها في هذا
الجزء من التحليل لهذه الفرضيات تدعم النتائج المتحصل عليها من التحليل الوصفي في الجزء السابق.

خامسا" :النتائج:
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تنحصر في النقاط التالية:
 – 1تشير نتائج الدراسة إلى وجود مستوى منخفض لدوافع سوق رأس المال من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين
بمتوسط حسابي عام ( ،)2.4حيث يعتقد المحاسبين والمراجعين القانونيين بأن دوافع سوق رأس المال ليست ذات تأثير
قوي لتدفع مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح ،وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن سوق رأس المال الليبي منذ تأسيسه كان
صغير الحجم يتضمن عدد بسيط جدا من المصارف وشركات التأمين والتي ال تشكل في مجملها نسبة تذكر في االقتصاد
الليبي ،باإلضافة إلى ذلك فأن السوق الليبي أذا ما قورن باألسواق المالية في المحيط اإلقليمي والبيئة المشابهة له فأنه
ليس هناك وجها" للمقارنة والفارق شاسع جدا" ،وبذلك يمكن أن يعزى سبب ضعف دوافع سوق رأس المال إلى صغر حجم
وضعف السوق المالي الليبي ،باإلضافة إلى ذلك فأن األحداث السياسية األخيرة التي تمر بها البالد أدت إلى تعطل
جوانب كثيرة في الحياة االقتصادية ومنها السوق المالي الليبي.
 – 2تشير نتائج الدراسة إلى وجود مستوى عالي للدوافع التعاقدية بمتوسط حسابي عام ( ،)3.5حيث يعتقد المحاسبين
والمراجعين القانونيين أن هناك أسباب تعاقدية تدفع بمدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح ،فقد جاءت المكافآت والحوافز
التشجيعية في المرتبة األولى لتقود الدوافع التعاقدية كأحد األسباب إلدارة األرباح بمتوسط حسابي (.)3.84
 – 3تبين نتائج الدراسة أن الدوافع التنظيمية كانت على مستوى منخفض بمتوسط حسابي عام ( ،)2.4حيث نجد أنه
باستثناء فقرة" تستخدم ألجل تحقيق أهداف ضريبية وتخفيض معدل الضريبة" حيث كان المتوسط الحسابي لها ( )4.16فقد
جاءت جميع متوسطات الفقرات تحت متوسط المقياس النظري ،وبذلك يكون واضح أن المحاسبين والمراجعين القانونيين
يروا أنه ال يوجد تأثير للدوافع التنظيمية على مدراء الشركات يدفعهم لممارسة إدارة األرباح ،وربما يرجع سبب ذلك في
حقيقة أن ال وجود لقوانين في البيئة الليبية والتي يمكن أن تدفع باتجاه اتخاذ مثل هذا السلوك ،كقوانين حماية المنتج
المحلي ،تنظيم التسعير ،مقاومة االحتكار ،وتأمين الوحدات االقتصادية.
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 – 4تقدم نتائج الدراسة دليال" على وجود مستوى عالي للدوافع السلوكية بمتوسط حسابي عام ( ،)3.5حيث كانت فقرة "
يستخدم المدراء الجدد إدارة األرباح إلظهار أداء متميز عن المدراء السابقين" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.84
لتقود الدوافع السلوكية لممارسة المدراء إدارة األرباح ،وبذلك فأن المحاسبين والمراجعين يعتقدوا أن الدوافع السلوكية تمثل
احد األسباب التي تدفع بالمدراء الستخدام إدارة األرباح للوصول إلى األرباح المرغوبة.
 – 5تشير نتائج الدراسة إلى وجود مستوى عالي ألسلوب التغيير في الطرق المحاسبية بمتوسط حسابي عام ( ،)3.5حيث
قادة فقرة " المبالغة في التقليل في تقدير العمر اإلنتاجي لألصل" أساليب التغيير بمتوسط حسابي ( ،)3.88وبذلك نجد أن
المحاسبين والمراجعين القانونيين من وجهة نظرهم أن أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية مستخدم من قبل مدراء الشركات
لالنخراط في إدارة األرباح.
 – 6تشير نتائج الدراسة إلى وجود مستوى متوسط الستخدام أسلوب الق اررات التشغيلية إلدارة األرباح بمتوسط حسابي عام
( ،)3حيث يعتقد المحاسبين والمراجعين القانونيين أن أسلوب الق اررات التشغيلية غير مؤكد االستخدام من قبل مدراء
الشركات إلدارة األرباح من أجل الوصول لألهداف المرغوبة.
 -7تبين نتائج اختبار جميع الفرضيات الفرعية إلى رفض الفرضيات العدمية ،وقبول الفرضيات البديلة عند مستوى
داللة  ،0.05وبذلك تم رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرض البديل المتمثل في " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
آراء المحاسبين والمراجعين نحو دوافع وأساليب إدارة األرباح" ،وبذلك جاءت نتائج التحليل اإلحصائي للفرضيات داعمة
للنتائج المتحصل عليها في التحليل الوصفي.

سادسا" :التوصيات:
من خالل نتائج الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات في النقاط التالية:
 -1يجب على جهات االختصاص بالدولة وضع القانونين واللوائح المكملة لها للحد من ممارسة إدارة األرباح.
 -3يجب وضع أو تبني معايير محاسبية تالءم البيئة الليبية تساعد في الحد من ممارسة إدارة األرباح.
 -2إجراء المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل المحلية للتعريف بإدارة األرباح ومخاطرها ،باإلضافة إلى ذلك يجب
على الجهات المعنية التواصل مع المحيط اإلقليمي والعالمي للتعرف على ما تم التوصل إليه من حلول لمواجهة هذه
الظاهرة والحد من ممارستها ،مع األخذ في عين االعتبار طبيعة البيئة الليبية.
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 -4يرى الباحث ضرورة إجراء المزيد من البحوث العلمية من زوايا مختلفة فيما يتعلق بإدارة األرباح ،وذلك للتعريف بها
وبالمخاطر المصاحبة لها ،للوقوف على حيثياتها والقيام بما يلزم للحد منها وممارستها.
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 النمرين ،عبدهللا محمود عبدهللا" ،)2119( ،ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأثرها على ربحية السهم في الشركاتالصناعية المدرجة في بورصة عمان" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط.

ب – المراجع األجنبية:
Cahan, S. F. (1992). The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A
Refined Test of the Political-Cost Hypothesis. Accounting Review, 67(1), 77-95.
Clikeman, P. M., Geiger, M. A., & O'connell, B. T. (2001). Student perceptions of earnings
management: The effects of national origin and gender. Teaching business ethics, 5,
389-410.
Degiannakis, S., Giannopoulos, G., Ibrahim, S., & Rozic, I. (2019). Earnings
Management to Avoid Losses and Earnings Declines in Croatia: From
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/96273/
Goncharov, I. (2005). Earnings Management and Its Determinants: Closing Gaps in
Empirical Accounting Research (first ed.): Peter Lang.
Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and

دوافع وأساليب ممارسة إدارة األرباح في الشركات الليبية من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين القانونيين

111

 العدد الثاني- المجلد األول
م0101 يونيو

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

Its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons, 13(4), 365-383.
Huguet, David & Gandía, Juan L.(2016). Audit and earnings management in Spanish SMEs.
BRQ Business Research Quarterly, 19, 171---187.
Kyunga Na, (2018). Earnings Management To Sustain Consecutive Earnings Increases.
The Journal of Applied Business Research,34(1).
Schipper, K. (1989). COMMENTARY on Earnings Management. Accounting Horizons, 3(4),
91-102.
Scott, W. R. (2009). financial accounting theory (Fifth ed.). Toronto: Prentice Hall.

111

دوافع وأساليب ممارسة إدارة األرباح في الشركات الليبية من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين القانونيين

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

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

العلوم التطبيقية
Applied

Sciences

531

 بنغازي- المجلة العلمية للجامعة المفتوحة

 العدد الثانى- المجلد االول
 م0202 يوليو

Scientific Journal of Open University - Benghazi

A Survey on the different ways of Diagnosing Asthma by Using
Artificial Neural Networks Technology
Tarig El Shheibia
Faculty of Information Technology
-Benghazi Universitytarig.elshheibia@uob.edu.ly

Hanin O .Alshreif
Faculty of Information Technology
-Benghazi UniversityHanin.399@gmail.com

Abstract:
Breath is the most important and better sample for diagnosing infections and other
diseases, the analysis of the breath demonstrate that advantage more than other fluids such as
blood. Besides one of the most important technologies used on the tasks of applications of
Artificial Neural Networks ANN, is the recognition that uses in many areas such as health,
video games, and more.
This seminal paper highlighted distinction between two classification method that used to
select and analyze features from breath print, the first one is the Mutual Information (MI)
which uses an Information-theoretic approach for feature selection, the Mutual Information
approach uses the features as input for classifier: support vector machine (SVM),k-nearest
neighbors(K-NN),Bayesian Network (BN), Maximum Likelihood (ML) which all discussed
in (Wang. et al.,2014), the second one is the time-frequency analyses methods (Wavelet
Transform) and frequency analyses (Fourier) approach that is used for feature selection, in
addition it uses these features as input to the classifier: machine learning algorithms Artificial
Neural Network (ANN) and k-NN are both used and discussed in (Göğüş. et al.,2015) which
used to classify the asthmatic breath sounds.
Keywords: Breath-print, E-Nose, Auscultation, Mutual Information, Discrete Wavelet
Transform, Wavelet Packet Transform, Artificial Neural Network

: الملخص
يعتبر التنفس هو العينة األكثر أهمية واألفضل على االطالق في مجال تشخيص العدوى واالمراض التنفسية المختلفة
 الى جانب, األخرى وقد تبين أن استخدام عينات التنفس األقرب الى الدقة في النتائج من استخدام السوائل كالدم وغيرها
ذلك فإن أهم تقنيات العصر الحديثة المستخدمة في التشخيص والتحديد هي تطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية والتي
..

وغيرها

الفيديو

وألعاب

الصحة

مثل

المختلفة

المجاالت

من

العديد

في

ًشيوعا

األكثر

تعتبر

سلطت هذه الورقة الضوء على المقارنة بين طريقتنين مختلفتين من التصنيفات التي تم إستخدامها لتحديد وتحليل المميزات
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(  وقد إعتمدت الطريقة األولى على استخدام طريقة المعلومات المتبادلة,مريض الربو من خالل من بصمة التنفس
) وهى الطريقة التي تستخدم نهجاً نظريا للمعلومات الختيار المميزات التي تميز بصمة التنفسMutual Information
من شخض الى آخر ومن ثم استخدامها كمدخل ليتم تصنيفيها وتشخيص وتحديد مريض الربو عن غيره من االمراض
SVM – K-NN-BN-ML : التنفسية المختلفة ذات االعراض المتطابقة وذلك من خالل استخدام مصنفات مختلفة وهى
 أما الطريقة الثانية تعتمد على استخدام التحليل الترددى للزمن ( التحويل الموجى) الختيار المميزات التي تميز بصمة,
, ANN – K-NN- : الصوت من شخص الى اخر ومن ثم استحدامها إيضا كمدخل للمصنفات المختلفة المتمثلة في
.وذلك لتصنيف وتحديد مرض الربو من خالل تحليل الصوت عن غيره من االمراض التنفسية أيضا
I.

Introduction
Our breath may be as unique as our fingerprints. The Compounds in exhaled air produce a
unique and stable molecular autograph or “breath-print” that could be used to monitor disease
or to track response to medication. The analysis of exhaled breath much easier to collect than
bio-fluids. Therefore, two ways used to analysis mass spectrum and e-nose. However the
mass spectrum allows detailed analysis of the composition of breath samples, but they are
generally immense, expensive and require the user to have expert knowledge (Wang. et
al.,2014). The electronic nose (e-nose) technology is a novel technique, that consist of a gas sensor
array and provides a sort of fingerprint of exhaled breath (breath-print, BP) by detecting VOCs
through multiple sensors, this technology has been used typify exhaled breath for research
purposes(Wang. et al.,2014), also have been tested for diagnosing lung cancer(Spieth, Zhang .,2011),
asthma (Sankur. et al.,1994), etc.

Asthma is a chronic disease of the airways that transport air to and from the lungs. No full
cure is available, but management methods can help a person with asthma lead a full and
active life. For this reason, early detection and treatment of asthma disease is one of the most
important medical research areas (Güler. et al.,2009). The most common diagnostic method is
auscultation (Göğüş. et al.,2015) is inexpensive, efficient, easy to apply and harmless for the
patient. Also, there is a lot of benefit of auscultation which gives direct information about the
function of the lungs and provides close patient-physician interaction (Göğüş. et al.,2015).
But there is the limitation of auscultation also problems which made the results inaccurate and
incorrect also the critical diagnosis like asthma requires an experience basis. In the last
decades, with the advent of computer technology and data processing methods, researchers
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have tried to parameterize pulmonary sounds to make auscultation a more objective and
valuable diagnostic tool (Yeğiner, Kahya ,2009)
In this study, there will be a comparison between two difference ways which will be applied
to solve limitation, unreliable and inability of mass spectrum technology and auscultation to
classify features and how they used different classifiers of neural network, to get accuracy
detected of asthmatic. Furthermore, we will present the most efficient result between the two
ways of diagnosing.
The first way applied in (Wang. et al.,2014): MI method which is a measure of the amount of
information, one random variable contains another (Erdogmus, Pekcakar, 2009). The
approaches is used to get a high percentage of accuracy, of classification on feature selection,
by maximizing the value of information, then taking a very small subset of e-nose measuring
the feature to achieve better classification performance, also to get rid of the disadvantage of
using the mass spectrum. The neural network classifiers which are used to classify the
features were selected and measured by e-nose: SVM, KNN, ANN, ML, PCA that provided
the effectiveness of MI method.
The second way which applied in (Göğüş. et al.,2015): respiratory sound recorded as signals
from normal people and people with asthma in different degrees. These signals are divided into
exhalation and inhalation then it will be separated into segment, wavelet transforms (DWT),
(WPT) are both used to analysis these segment, after that, it will be decomposed into frequency
sub-bands the statistical features which extracting from sub-bands are used as inputs into ANN,
K-NN classifier at the end both DWT and WPT performance compared based on their
accuracies of classification.
Samples: Breath collection/ Respiratory sound

Preprocessing: Sensors measurement/filtering and
segmented sound

Feature selection: MI/DWT and WPT

Classification: of breath using SVM, KNN, NN, MI
ML/of sound using ANN

Fig .1. Block Diagram of

the process of comparing
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Materials and Methods:

This section will first describe two different ways, which are used by two papers for
collecting samples and instruments, to measure and select features.
Breath

collection

and

nose

measurement:

In (Wang. et al.,2014) the experiment of analysis was by collecting breath samples of 10
volunteers (5 males, 5females) from the staff of CSIRO Ecosystem Science at Black
Mountain, the age between 18 and 45, healthy non-smokers. The volunteers breathed extreme
more than the normal way through a mouthpiece connected to a three-way sliding valve, after
that the volunteers performed a single breath with a slow exhalation and opened the slide
valve the last portion of breathed trapped in a 3-L which connect to the port of sampling
valve. The total of samples 120 collects over 4 visits, all samples stored in a room with cretin
temperature to analyzed the next day. The e-nose was the instrument used to analysis, the
measure happened every 20s.
The temperature of the sensor surface modulated with 32 sinusoidal started at ~305c which is
between 260 and 300c, fig.3(a) showed the response of differing sensors due to temperate
over the 20s, fig.3(b) showed the response of sensor based on the actual temperature.

Fig .3. On x-axis (Bottom) index of measurement, on x-axis (Top) index of temperature, y-axis index sensor
reading. The colors of curve is index sensor id number showed on the right.

Acquisition of Respiratory Sounds:
In (Göğüş. et al.,2015), the respiratory sound recorded from 11 patients with three levels of
asthmatic (high-level asthma, moderate, mild) and normal subject, which all of these recorded
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as signals by using Sony ECM T-150 microphone with a cap with frequency (8 kHz). The
duration

of

recorded

between

11-12sec

with

different

respiration

cycles.

To extraction high accuracy of recorded sounds from mixed heart and muscle and another
sound they used low-pass and high-pass filtration, the frequencies for low-pass more than
2000Hz for high-pass less than 100Hz, after that these singles are grouped into inhalation and
exhalation.
The amount of respiratory sound records is not enough for proper classification due to few
patients (Göğüş. et al.,2015), the inhalation and exhalation separated into the segment for
respiratory

cycle

phases

contain

inhalation

phase

and

exhalation

phase.

The measurement tools used for processing signal is Wavelet Transform (WT), the WT based
on decomposed the signal into blocks localized in (time and frequency). The WT used rather
than Fourier Transform because the FT did not provide enough for non-stationary singles
(Göğüş. et al.,2015). To solve the limitation of FT the Short-Time Fourier transform (STFT)
which used by applying the single window technique, WT and STFT both worked with short
windows at high frequencies and long windows at low frequencies (Göğüş. et al.,2015).
Discrete two bands based on frequency which are low and high. The fig.4 shown the structure
of DWT. The two frequency higher and lower decomposed into two sub-bands by used
Wavelet Packet Transform (WPT). WPT tree structure with 3 levels is shown in fig.5. (Orhan.
et al.,2011)

Fig .4. DWT Structure

III.

Fig .5. WPT Tree Structure

Feature Selection:

This section describes the feature selection ways, which are used by researchers on (Wang. et
al.,2014) and (Göğüş. et al.,2015) due to different techniques of diagnosing the asthmatic
which one is from sound and the other is from breath. The task of selection feature is so
difficult and important because it will be used as inputs to the classifier, two different ways
used by the researcher.
A Survey on the different ways of Diagnosing …
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1. For that the approach which used on (Wang. et al.,2014) to select features:
Maximizing the MI I (Zυ, C) between selected features Zυ = {Zi1,….,Zin} which υ
number of features and C for class
I (Zυ, C) =∑p (Zυ, C) log2

(1)

2. Take the highest MI to the class.
3. Employed the Kraskov-grassberger technique (Göğüş. et al.,2015) for estimating MI.
The common approaches which used by researcher on (Göğüş. et al.,2015) for selection
features:
1. Using DWT to decompose each segment of respiratory sound to 7 levels.
2. Each single of sound divided into D1-D7 “sub-band detail” and A7
approximation which is shown on fig .6.(Göğüş. et al.,2015)

Fig .6. Approximation and sub-band detail sub-bands of an asthmatic

3. Applied WPT to each segment of the sound for decomposition which shown on
fig .7. (Göğüş. et al.,2015)

Fig .7. Decomposition of sound segment using WPT
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4. Used statistical feature which extracted from D2-D6 detail sub-bands for DWT and
same statistical features are extracted from selected sub-bands of tree for WPT
(Göğüş. et al.,2015).
5. Applied power spectrum (energy per unit time) fig.8. Shown asthmatic sound segment
and power spectrum of D2 detail, also the Power spectrum of coefficients of DDA3
sub-band of WPT tree shown on fig.9.

Fig .8. Asthmatic sound segment and power spectrum of D2 detail

Fig .9. Power spectrum of coefficients of DDA3 sub-band of WPT tree
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Classification Using Artificial Neural Network:

This section describes the use ANN for classification, and the different classifier used by
researcher’s .In addition, the different accuracy of results.
The researcher in (Wang. et al.,2014) the data divided 120 samples into pairs of training sets
(119) and test set (1) and the processor repeated 120 times to cover all data also to eliminate
the over fit. After that the common classifier is applied to test set to get the effecting of the
feature which selected, the classifier which used are listed below:
1.Support Vector Machine (SVM): It works by dividing the data into number of class, the
researcher used Libsvm Library (Chang. et al.,2011) to get the classification, they divided the
data into nine C value started with 1 and increased by 4 factor (i.e. C= {1, 4, 16, 64, 256,
1024, 4096, 16384, 65536}) to get the best performance over the large number of C values.
They used nonlinear and linear types of SVM by applying Gaussian radial kernel function k
(xi,xj)=exp(- γ||xi,xj ||2), xj means the vector of the data , xi sample of data, γ kernel of width.
The result of performance of using two type of SVM is not difference and also did not
improve for C>256, therefor they used the performance with C=256 and compared with other
classifiers results. (Cortes, Vpnik ,2014)
2.K Neatest Neighbor (KNN): It works by computing the distance metric between input and
existing data set where means the data points with smallest distance. They used neighborhood
size for k={3,5,7,9,11}, the samples 12 of each class (11 is maximum value of k , 1 leave-oneout cross validation), also there is not any difference on performance for each difference of k
value, they used the performance on k=7.(Russell. et al.,1995)
3.Bayesian Networks (BN): It works based on random variable represent from each node X
with probability function, the core of how it works depends on the condition of linked edge
and their variables(Friedman. et al.,1997). They instead used the BN because of the
complexity of using the simplest classifier Naïve Bayes which work by representing the node
as parent to all nodes.
4.Neural Network (NN): They used Multilayer Perceptron (MLP)Feed forward with 100
iteration within three optimization algorithms (quasi-Newton, conjugate gradients, scaled
conjugate gradients) the number of hidden layer (6 or 12), the best performance that used to
compare 12 hidden layer and quasi-Newton optimization. [13]
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5.Mutual Information Maximum Likelihoodn(MI ML): It works by maximizing the local MI
I (zυ= zυ ,C=c) with selected feature, which is the same with the approach of selecting the class
that maximizes the probability p (zυ| c) inadition, it is same with maximum likelihood
classifier which was evaluated by Krsskov-Grassberger. [16]
Beside that the researcher in (Göğüş. et al.,2015) used ANN classifier with back propagation
algorithm to classify the sounds and divide it into four class depending on degree of asthmatic
(serve asthma, mild asthma, moderate asthma, and normal asthma), the input neurons 30 for
feature vector (DWT), and 48 neurons for (WPT), 23 neurons for hidden layer, 4 output layer
as compare between (DWT and WPT). The structure of ANN is shown on fig.10.

Fig .10. MLP Structure

V.

Results and discussion

This section describes the results of two papers based on two different ways which are used to
extract features and used it as inputs to classifiers on two papers the accuracy of results was
the difference. Also, discussion by made comparing of results. Thereby, in Wang. et al.,2014
the researcher used five number of classifier used the features which selected by MI method
and the cross-validation used for classify the results, the accuracy of four out five classifiers
(SVM, KNN, MI ML, BN) was 100% with fewer than 10 feature, however, NN classifier was
the worst at performance. Fig.11. (Wang. et al.,2014) shown the accuracy of the classifier.
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Fig .11. The accuracy of five classifier

On (Göğüş. et al.,2015) the researcher used the ANN classifier for separately feature for
inhalation (right basal- left basal) and exhalation (right basal- left basal) which extracted by
DWT WPT methods, 10 cross-validation applied and 1000 iteration, the accuracies for normal
and three different asthmatic class by used different classifier shown on Table I and Table II
below, as showed the DWT more advantageous and the performance slightly higher except
exhalation right basal.
As a result, we likely see and encourage the researcher on (Wang. et al.,2014) which proved
the best way for diagnosis with high accuracy by using the E-nose assessment tool. Also, they
tried with more than one classifier to get the best result, which that lead to reaching to
accurate way for diagnoses.
Table I. Classification of accuracy using ANN and DWT
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Table II. Classification of accuracy using ANN and WPT

VI.

Conclusion:

Asthmatic is a chronic disease, also the detection and the treatment is one of the most
important medical research areas. Based on the results on (Wang. et al.,2014) and (Göğüş. et
al.,2015) in which they

used two different ways to diagnose the asthmatic by E-nose

measurement and respiratory sound, by comparing the methods and accuracy for each papers,
we found the information-theoretic approaches applied in (Wang. et al.,2014) by using 10
volunteers and 120 samples, with different and common classifiers (SVM, KNN, MIML,
BN), in addition the feature which was classified by the classifiers was fewer than 10. The
ANN also were within 12 hidden layers, therefore as a result of that it showed the high
accuracy at (100%) which is better than paper (Göğüş. et al.,2015). However in (Göğüş. et
al.,2015) it was applied by using wavelet transform(WPT, DWT) ,11 patients with a different
class of asthmatic (normal, serve, moderate and mild), by using NN classifier for separately
(inhalation and exhalation) right and left basal , within 23 hidden layers the accuracy was
(91.67%). we suggest to use the information-theoretic technique in (Wang. et al.,2014) in
which has approved high level of accuracy rather than the physical exam and family history
which are normally used in our Libyan hospitals .
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ABSTRACT
Developing tactile displays is an important aspect of improving the realism of feeling softness
in laparoscopic surgery. One of the major challenges of designing a tactile display is to
understand how the perception of touch can be perceived with differences in material properties.
This study seeks to address this limitation by investigating how the interaction of material
properties affects perception of softness.
The study aims to explore how the interaction of surface roughness and compliance affect
perception of softness through the use of a psychophysical experiment. The experiment used a
set of nine stimuli representing three materials of different compliance, with three different
patterns of surface roughness. The results indicated that compliance affected perception of
softness when pressing the finger and when sliding it. Moreover, roughness also influences the
perception of softness. In addition, there are significant effects of the interaction between
compliance and roughness, and subjects on softness perception.
This work is an essential step towards understanding interactions between compliance and other
material properties which affect perception of softness and how this understanding can be
applied to the medical field, especially laparoscope surgery.
Key words: human perception, softness, compliance, roughness, stickiness, tactile displays

الملخص
 يعتبر أحد.(laparoscope surgery)

تطوير جهاز يعمل على مفهوم مهم لتطوير آلية إدراك اإلحساس بالنعومة خالل

 هذا المشروع.أهم التحديات لتصميم هذا الجهاز هو فهم هل أن اإلحساس باللمس يختلف مع اختالف خواص المادة المختلفة
.يسعى إلى تجاوز هذه العقبة عن طريق معرفة كيفية تأثير خواص المادة المختلفة على اإلحساس باللمس
(

المشروع يهدف إلي دراسة كيف إن خواص المادة المختلفة تؤثر على اإلحساس باللمس من خالل تجربة

( مع ثالثة مستوياتcompliance)  التجربة تستخدم تسع عينات تمثلها ثالثة مستويات مختلفة من,psychophysical)
(press and  يؤثر على اإلحساس باللمس خالل وضعيcompliance  النتيجة تشير إلى إن.(roughness) مختلفة من
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 نفس النتيجة,(press and slide)  له تأثير على اإلحساس باللمس من خالل وضعيroughness  أيضا ان.slide)
subjects  وأخي اًر,  سيكون له تأثير على اإلحساس باللمسroughness and compliance كذلك بالنسبة للتداخل بين
. block له تأثير على اإلحساس باللمس وبذلك لن يتم حذفه وهو الذي تم استخدامه ك
هذا العمل هو خطوة أساسية نحو فهم التفاعالت بين التداخل وغيرها من خصائص المواد التي تؤثر على اإلحساس باللمس
. laparoscope surgery  وخاصة،وكيف يمكن تطبيق هذا الفهم على المجال الطبي

1. Introduction
This work seeks to investigate how the interaction of material properties affects perception of
softness. The perception of softness and compliance are important aspects for comparing
between healthy and unhealthy tissues in the context of laparoscopic surgery. Compared to open
surgery, laparoscopic surgery has several advantages such as minimizing tissue trauma, less
post-operative pain, shorter recovery time, reduction in the length of hospital stay, and reduction
in health care costs, Figure 1 shows an example of a tactile perception system. The lack of
tactile feedback information leads to high demands on the surgeon’s skills and experience, and
they must learn to adapt to this lack of information which is time-consuming and costly in terms
of patient safety. It seems that loss of tactile feedback is a major disadvantage and plays an
increasingly important role (Abreiak. 2014) and (Abreiak and et al. 2017). In order to present
the information about texture, shape and compliance and to present tactile feedback in
laparoscopic surgery, a tactile display could be used when the user cannot manipulate objects
directly, building tactile displays which express small scale information about objects could be
an alternative (Ottermo and Johansen. 2008:1) and (Ottermo. 2006). This work is to understand
how people can perceive softness and other material properties to know what to sense within the
human body and to know how this information can be displayed to laparoscopic surgery for
discriminating tissue softness.
The relationship between surface properties and human perception of them has been explored
by a range of studies. Hardness-softness was identified as one of the main subjective responses
to discriminate surfaces, as well as roughness-smoothness (Hollins & Risner. 2000: 695).
However, subjective perception of roughness and softness can be affected by more than one
physical parameter (Tiest & Kappers. 2006: 121) and (Shao and et al. 2009: 1575). For
example, Hardness-softness has been affected by both compliance and cooling rate (Chen and et
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al. 2009: 67). The softness and hardness depended on the degree to which the object conforms
to the body and to which the body conforms to the object respectively. This means that different
kinds of sensory information are used to assess the soft versus hard objects (Friedman and et al.
2008: 133).
The paper aims to explore how the interaction of surface roughness and compliance affect
perception of softness. The same investigation was performed earlier (Abreiak. 2014) and
(Abreiak and et al. 2017). This paper presents experiment intended to further this exploration of
the interaction between perceived softness and physical properties, by exploring the effect of
roughness on perceived softness.

Fig. 1 Example of a tactile perception system (Abreiak. 2014)

2. Methodology
The aim of this study is to determine the effect of surface roughness on perception of softness.
To achieve this aim, magnitude estimation was used to determine people’s ratings of softness of
materials. Magnitude estimation is a scaling technique that is used in psychophysics to
determine how much of a given sensation a person experiences and is explained more fully
later. This method is more suitable for obtaining ratings than using Likert or semantic
differential scales, but is more difficult and less intuitive for participants to use.

2.1

Participants

Thirty participants took part in this study (All males). Range of age was (20-25). In the
experiment, a handedness inventory questionnaire was used that had been adapted from the
handedness questionnaire by (Briggs and Nebes. 1975:230). Participants were asked to tick a
suitable choice on the handedness questionnaire from a five point scale. Table 1 shows scores
for the scale point and total scores, and which total scores were interpreted to measure the
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strength of handedness for each participant. All the participants were found to be right handed.
Participants were asked to press or slide the sample, dependent on the instruction given by the
researcher, using the index finger of their dominant hand to assess the compliance of samples.
The participants could not see the stimulus to remove any influence from the shape and surface
differences between the stimuli.

Table 1 Scores for the scale point for determining dominant hand

Score point

2.2

Score

Total
scores

Dominant hand

Always right

+2

Usually right

+1

-24 to -9

Left handed

No preference

0

-8 to +8

No preference

Always right

-1

+24 to +9

Right handed

Usually right

-2

Stimuli

Nine stimuli with three different levels of compliance and three different levels of roughness in
all combinations were made. Stimuli were produced in dimensions of (8 cm×8 cm×20 cm).
These were made from sponge of different compliances (Figure 2 and 3).

Fig. 2 Stimulus made from textile to show different levels of roughness
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Fig.3 Stimulus made from different sponges to show different levels of compliance

2.3

Method

There were nine conditions, corresponding to the combinations of two independent variables:
compliance (soft, neutral and hard) and roughness (smooth, neutral and rough) and the pressing
and sliding conditions. The order of stimuli was randomized for each participant. The design
used was balanced ANOVA. The pressing and sliding conditions were counterbalanced. The
experimental approach used was to develop a two factor factorial run in randomized block
design. In this approach, two factors were used: compliance and roughness. Minitab 16
statistical software was used to design a two factor factorial run in randomized block design.
From that, spreadsheets were compiled to calculate the results for each participant. In order to
avoid any effects from the behaviour of the participants on treatments, the counterbalanced
design was used in this experiment. The experiment had two conditions (A = pressing with
softness and B = sliding with softness), these conditions required two orders (Beierholm. 2007)
in which these can occur. Participants were divided into two groups, each having an equal
number of participants, which meant 15 participants were in each group. It meant all
participants were treated with a different order of conditions (with pressing first, followed by
sliding and sliding first followed by pressing).

2.4

Procedure
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Each participant was given a brief outline of what the experiment would involve. An instruction
sheet was presented to each participant, which explained how the experiment should be
performed to ensure participants understood what they should do.
Participants took part in this study individually, so they did not influence each other in their
responses. Twenty seven runs were used during the experiment for each participant. The
magnitude estimation procedure had been chosen as the most appropriate method under two
experimental conditions pressing and sliding to evaluate the perception of softness. All
participants during their experiment were provided with a reference stimulus. The same
reference stimulus was used in every case. The participant was told that the reference stimulus
had a softness of 10 and it had a middle value for compliance, and asked to assign a rating to the
test stimulus such that 20 would indicate twice as soft and 5 half as soft as the reference.
Before starting the experiment, in order to help participants understand magnitude estimation,
they were given an explanatory sheet, which was developed to allow participants to understand
the concept of magnitude scaling, was based on an example exercise described by Lodge citied
in (Abreiak and et al. 2017). In this exercise, participants were asked to assign a value, which
had to be a positive, non-zero integer, decimal, or fraction of first “reference line”. Participants
were asked to assign how much longer or shorter the remaining lines were compared to the
reference line. The longer a line seemed to be, the larger the number they should assign to it.
The shorter a line seemed to be, the smaller the number they should assign it compared with the
reference line. All participants were asked if they understand the exercise and their answers
were checked to make sure they were acceptable. None of the participants had to withdraw
because they could not understand the procedure.
A pilot experiment was carried out to ensure that instructions were understandable and clear.
This pilot experiment was conducted by the researchers among themselves. After the pilot
experiment, slight adjustments were made to the instructions so that they would be more
understandable.
The participant was seated in front of a box on one side of a table and the researcher was on the
other side of the table. The participant was asked to rate 27 stimuli compared to a reference
stimulus. To avoid the participants from seeing the stimuli, a box was dropped half way across
the breadth of the table. The stimuli were placed behind the box in the same place. The
participant was presented with the test and reference stimuli which were placed in front of the
participant, the reference stimuli was placed on the participant’s right hand side while the
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texture the participants were asked to evaluate was placed on their left hand side (as shown in
Fig.4).

Fig.4 The box used in the perception of softness psychophysical experiment

Participants were asked to press the textures; then they were asked to slide their fingers over the
surface. They were instructed to use the same index finger in both cases. The participants had to
rate one surface at a time. the participant put their hand through the box to touch the test
stimulus and reference, and they can go back to indicate how many times softer the test stimulus
on their left compared to reference stimulus by assigning a proportional value to the test
stimulus. The researchers wrote down this value in “test stimulus” on a sheet. The softer they
thought the stimulus on the right was, the smaller the value they should assign to it compared to
the value of the reference stimulus. The less soft they thought it was, the greater the value they
should assign it. So, for example, if they thought a test stimulus is twice as soft as the reference
one, they would assign it a value that is twice as small as value of reference stimulus, while
should they have felt that the stimulus is half as soft as the reference one, they would give it a
value twice as great as the value of the reference.
Before starting, each participant wiped his fingertips with hand hygiene wipes to clean off any
sebum or dust. The stimuli set were also cleaned with a mild surface cleaner (non-bleach, no
taint and no odour) to ensure constant stimuli intensity. Participants were allowed to rest at any
point during the experiment if necessary. After each condition, each participant was allowed to
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rest for as long as they needed: rest times ranged from 0-5 minutes. The experiment lasted for
approximately 20 minutes and the full study was performed within 3 weeks.

3. Results of the experiment
Balanced ANOVA was conducted using Minitab 16 statistical software to explore relations
between the human tactile perception and roughness and to find whether there is interaction
between two factors within each condition; this section reviews the results for each condition in
turn.

3.1

Pressing Condition

Table 2 shows the geometric mean and standard deviation for perception of softness under
pressing conditions. Fig.5 shows the raw data, the x-axis and y-axis represent the compliance
level and perception of softness for different roughness levels. This figure compares the
perception of softness for different compliance in different surface roughness. The rating of
softness increases with increasing compliance level and increasing surface roughness.
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Table 2 Geometric means and standard deviation for perception of softness through pressing condition

Standard

Compliance

Roughness

Deviation

Level

Level

10.95

2.26

Neutral

Smooth

2

16.25

1.69

Hard

Smooth

3

5.03

1.78

Soft

Smooth

4

7.28

2.04

Soft

Neutral

5

16.39

1.77

Hard

Neutral

6

10.54

1.59

Neutral

Neutral

7

13.07

1.84

Neutral

Rough

8

17.49

2.28

Hard

Rough

9

6.42

1.77

Soft

Rough

Stimulus

Geometric Mean

1

20

Response

15

10

5

0
Roughness
Graph variables
Compliance

1

2
Soft

3

1

2
3
Neutral

1

2
3
Hard

Fig.5 Boxplot of perception of softness through the pressing condition (for roughness, 1 = smooth,
2=neutral, and 3=rough).

Balanced ANOVA was carried out with the normalized magnitude estimates of perceived
softness as the dependent variable, and compliance and roughness as independent variables.
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Table 3 shows the main effects of compliance, roughness, the interaction between compliance
and roughness and the subjects.
All effects are reported as significant at p<0.05. There was a significant main effect of
compliance on the perception of softness. This indicated that changing the compliance level
would change the perception of softness.
There was a significant main effect of level of roughness on the perception of softness, There
was a significant interaction effect between the level of compliance and the level of roughness
used, this means that changing the level of roughness and compliance will affect the perception
of softness, the block (subjects) significantly affected the perception of softness so it can’t be
removed.
Table 3 the main effects of compliance, roughness, the subjects, and the interaction between compliance and
roughness through the pressing condition using (α = 0.05)

Source

DF

F
Calculated

P-value

Effect

Compliance

2

1175.73

<0.01

Sig.

Roughness

2

27.68

<0.01

Sig.

Subjects

29

3.14

<0.01

Sig.

4

12.65

<0.01

Sig.

Interaction Between Compliance And
Roughness

3.2

Sliding Condition

Means and standard deviation for perception of softness through sliding conditions are shown in
Table 4.

The Effect of Material Properties on the Perception …..

157

 بنغازي- المجلة العلمية للجامعة المفتوحة

المجلد األول – العدد الثاني
م0202 يوينو

Scientific Journal of Open University - Benghazi

Table 4 Mean and standard deviation for perception of softness through sliding condition.

Standard

Compliance

Roughness

Deviation

Level

Level

4.88

1.75

Neutral

Smooth

2

4.68

1.66

Hard

Smooth

3

3.61

2.00

Soft

Smooth

4

10.56

1.35

Soft

Neutral

5

11.55

1.39

Hard

Neutral

6

11.05

1.39

Neutral

Neutral

7

14.42

1.93

Neutral

Rough

8

16.05

2.02

Hard

Rough

9

14.06

17.77

Soft

Rough

Stimulus

Geometric Mean

1

Fig. 6 shows the raw data, the x-axis and y-axis represent the compliance level and perception
of softness for different roughness levels.
Boxplot of Soft, Neutral, Hard
20

Response

15

10

5

0
Roughness
Graph variables

1

2
Soft

3

1

2
3
Neutral

1

2
Hard

3

Fig. 6 Boxplot Compliance
of perception of softness through the sliding condition (for roughness, 1 = smooth,
2=neutral, and 3=rough).

Balanced ANOVA was carried out with the normalized magnitude estimates of perceived
softness as the dependent variable, and compliance and roughness as independent variables.
Table 5 shows the main effects of compliance, roughness, the interaction between compliance
and roughness and the subjects.
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From the tests of subject effects, there was a significant main effect of compliance on the
perception of softness. Also, there was a significant main effect of level of roughness on the
perception of softness. There was a significant interaction between the level of compliance and
the level of roughness used, the block (subjects) significantly affect the perception of softness
so it cannot be removed.
Table 5 the main effects of compliance, roughness, and the interaction between compliance and
roughness through the sliding condition (α= 0.05)
Source

DF

F Calculated

P-value

Effect

Compliance

2

30.98

<0.01

Sig.

Roughness

2

1531.76

<0.01

Sig.

Subjects

29

4.14

<0.01

Sig.

Interaction Between Compliance And Roughness

4

3.19

0.01

Sig.

There is a significant difference between the levels of compliance. This means that participants
could distinguish between different compliances for all surface roughness.

4. Discussion
The aim of this experiment was to establish whether the interaction between surface roughness
and compliance could influence the perception of softness. Across the two conditions tested
(pressing and sliding), there was a strong outcome that interaction between roughness and
compliance affects the perception of softness. In this section the main findings are summarized
and their implications discussed.
The main result of the experiment was that the compliance × roughness interaction had
significant effect on perceived softness; this was true for both pressing and sliding conditions.
This may be because the big difference between compliance levels and small frictional forces
between the finger tips and the stimulus. The amount of deformation that fingers undergo
during pressing may be one reason, because it depends on the contact force and how stiff the
material is compared to a finger.
This experiment also shows that participants were able to distinguish between the compliance
for each roughness level. Perception of softness might depend on the objective compliance of
the stimuli and people could discriminate softness easily through active touch. Our results are in
agreement, since the compliance was largely determined by the influence of other material
properties, The comparison of these results with previous findings shows very different
The Effect of Material Properties on the Perception …..
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judgments on the relationship between perceived softness and physical hardness, as well as
there's a significant effect between perception of softness and interaction between compliance
and roughness surface.
The results showed that perception of softness was affected by compliance for the pressing
condition. This finding is in agreement with previous studies (Shirado & Maeno. 2005),
(Bergmann Tiest & Kappers. 2006: 1), (Abreiak. 2014), (Bergmann Tiest & Kappers. 2009:
189), (Tsuchimi and et al. 2012: 1041) and (Abreiak and et al. 2017).
The present findings differ from other research (Petrie and et al. 2004), (Abreiak. 2014) and
(Abreiak and et al. 2017) which found that the relationship between the perception of
smoothness of a surface and the physical hardness of the samples was not significant, and the
interactions with other variables (such as surface shape) were also not significant. Moreover, the
present finding is also in agreement with (Shirado & Maeno. 2005) who showed the influence
of elasticity for different materials on the tactile sense.
However, these results seem to be consistent with some published studies (Bergmann Tiest &
Kappers. 2006: 121), (Shao and et al. 2009: 1575) and (Chen and et al. 2009: 67), which found
that the perception of softness relates to other material properties such as compliance.
Roughness and softness seem to be perceived differently. Roughness can be tracked by running
the finger across the surface (sliding) and softness tracking by pressing the finger onto the
surface.
These findings have significant implications for the design of the tactile display, particularly for
the purpose of presenting softness. The results obtained in this experiment may help developers
to decide how to generate tactile sensations and how this information can be delivered to
surgeons’ fingertips.
For this reason, the tactile display was built. As can be seen from the analysis, the mean of
perceived softness was high in cases of low roughness. Perceived softness depends on the way
stimuli are touched, how the contact area increases with contact force, the pressure over the
contact area, and the force used to press the stimuli (Bergmann Tiest. 2010: 2775), (Johnson and
et al. 2000: 539) and (Friedman and et al 2008: 133).

5. Conclusion
An experiment was conducted to explore whether perception of softness is affected by
interaction between compliance and surface roughness. From the results of the experiment, it
was found that the interaction between compliance and surface roughness significantly affects
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perceived softness for sliding or pressing conditions, indicating that both compliance and
surface roughness had different effects on participants’ ratings.
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الملخص
تأتي هذه المقالة ضمن جهد السعي لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة واستخدامه لحل المشاكل التي يواجهها كوكبنا وجنسنا
البشري .وبالتحديد تسعى هذه المقالة لدعم مفهوم التنمية المستدامة وتطبيقها وذلك باالستفادة من أساليب وطرق هندسة
العوامل البشرية ودمجها ضمن برامج التنمية المستدامة .ويساعد على هذا الدمج االتساق الكبير بين أهداف هندسة العوامل
البشرية وأهداف التنمية المستدامة .فهندسة العوامل البشرية تسعى لتصميم المنتجات والتقنيات التي يستخدمها ويتعامل معها
اإلنسان بحيث تالئم وتتناغم مع احتياجاته وقدراته وبما يضمن تحسين رفاهية اإلنسان (السالمة والصحة ،والرضا والسرور)،
وتحسين أداء النظام ككل (اإلنتاجية والكفاءة والفاعلية والجودة) .وتسعى هذه المقالة لتوضيح هذا االتساق وكيفية االستفادة
منه لدعم تطبيقات التنمية المستدامة .وتبدأ المقالة بعرض سريع لتعريف وأهداف كل من هندسة العوامل البشرية والتنمية
المستدامة وأوجه التوافق بينهما .ثم تقدم المقالة نموذج ) Thatcher and Yeow (2015لنظام األنظمة المتداخلة المستدام
كإطار يوضح كيفية مساهمة هندسة العوامل البشرية في التنمية المستدامة ،ويبين كيفية تطبيقها عمليا .وتختم المقالة بعرض
إمكانية التطبيق محليا.
الكلمات المفتاحية :تنمية مستدامة ،هندسة عوامل بشرية ،تطبيق التنمية المستدامة ،نظام أنظمة متداخلة مستدام.

Abstract
The purpose of this article is to show how to adapt the concepts of sustainable development
within the approaches of the human factors engineering discipline, and how human factors
engineering can benefit sustainable development by this adaptation. The article presents
Thatcher and Yeow (2015) model of sustainable system of systems as a suitable framework for
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this adaptation and for practical application. The article gives also one of the case study
examples originally used to represent and explain the application of the model. The Possibility
of application of this model to cases in the local community was also addressed in the article.

 .1مقدمة
 .1.1الغرض من هذه المقالة
شهدت البشرية تقدما علميا وتكنولوجيا سريعا خالل القرون القليلة الماضية وخاصة منذ بداية الثورة الصناعية في القرن
الثامن عشر .هذا التقدم أدى إلى تحسن كبير في مستوى المعيشة بصفة عامة في كل العالم ،وهذا بدوره أدى إلى زيادة كبيرة
وسريعة في عدد سكان العالم خالل القرنين الماضيين .فمثال عدد سكان العالم زاد بأكثر من ثالثة أضعاف خالل القرن
العشرين؛ من أقل من ملياري نسمة إلى أكثر من ست مليارات نسمة (The United Nations, Department of
) .Economic and Social Affairs, Population Division, 2019وهذه الزيادة في عدد السكان صحبها بدورها زيادة
كبيرة في استغالل الموارد الطبيعية المحدودة على كوكبنا الصغير ،وأنتج العديد من المشاكل والتحديات لنا كجنس بشري.
هذه المشاكل تتمركز حول ثالثة أبعاد رئيسية :البعد البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتماعي .استغالل الموارد
الطبيعية بطريقة غير مسئولة يلحق الكثير من الضرر ببيئتنا؛ فمثال استخدام الوقود األحفوري بشكل كبير ودون استخدام
تقنيات نظيفة يؤدى إلى تأثير مباشر يتمثل في تلوث الغالف الجوي وتأثيرات غير مباشرة مثل ما قد يؤدي إليه هذه التلوث
من تأثير على صحة البشر والتوازن البيئي والحيوي مستقبال.
استغالل الموارد الطبيعية بطريقة غير مسئولة يؤدي أيضا إلى تناقصها .وتناقص الموارد وندرتها يؤدي إلى العديد من
المشاكل ذات البعد االقتصادي والبعد االجتماعي .مشاكل البعد االقتصادي تشمل زيادة وتضخم أسعار الموارد المتناقصة،
ومثال على مشاكل البعد االجتماعي يتمثل في المجاعات والهجرة الغير شرعية نتيجة للجفاف أو غالء المعيشة والفقر.
استمرار البشر في هذا النمط من العيش وتجاهل هذه المشاكل سيؤدي إلى تفاقمها وقد يؤثر مستقبال على قدرة كوكبنا على
دعم الحياة بصفة عامة ،وعلى قدرتنا على االستمرار والبقاء كجنس بشري .ويأتي مفهوم التنمية المستدامة كمحاولة إليجاد
حل للعديد من هذه المشاكل .حل يسعى الستغالل الموارد بصورة مسئولة تضمن استمرارها واستمرار الحياة على كوكبنا
مستقبال.
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وتأتي هذه المقالة ضمن هذا اإلطار وتسعى لدعم مفهوم التنمية المستدامة وتطبيقها وذلك باالستفادة من أساليب وطرق
هندسة العوامل البشرية ودمجها ضمن برامج التنمية المستدامة .ويساعد على هذا الدمج االتساق الكبير بين أهداف هندسة
العوامل البشرية وأهداف التنمية المستدامة .وتسعى هذه المقالة لتوضيح هذا االتساق وكيفية االستفادة منه لدعم تطبيقات
التنمية المستدامة .وتبدأ المقالة أوال بعرض سريع لتعريف وأهداف كل من هندسة العوامل البشرية والتنمية المستدامة وأوجه
التوافق بينهما .ثم تعطي إطا ار ونموذجا يبين كيفية مساهمة هندسة العوامل البشرية في التنمية المستدامة مع مثال على
تطبيقها .وتختم المقالة بعرض إمكانية وفرص التطبيق محليا.

 .2.1هندسة العوامل البشرية :التعريف واألهداف
هندسة العوامل البشرية (أو اإليركونومكس) يمكن تعريفها بأنها":المجال العلمي الذي يهتم بدراسة وفهم التفاعل بين اإلنسان
والعناصر األخرى في النظام ،وهي المهنة التي تستخدم النظريات والمبادئ والمعلومات وغيرها من الطرق للتصميم بهدف
تحسين رفاهية اإلنسان واألداء الكلي للنظام" ) .(IEA, n. d.والعاملون والمتخصصون في هذا المجال يساهمون في تصميم
وتقييم المهام واألعمال والمنتجات والنظم بحيث تتوافق مع احتياجات وقدرات وحدود البشر).(IEA, n. d.
هندسة العوامل البشرية تسعى لتصميم األشياء التي يتعامل معها اإلنسان بحيث تالئم وتتناغم مع احتياجات وقدرات وحدود
اإلنسان .جعل النظام يالئ م اإلنسان يؤدي إلى تحقيق هدفين :تحسين رفاهية اإلنسان ،وتحسين أداء النظام ككل .رفاهية
اإلنسان تُحقق بمراعاة العديد من الجوانب تشمل :السالمة والصحة ،والرضا والسرور .وجوانب األداء تشمل :اإلنتاجية والكفاءة
والفاعلية والجودة .الرفاهية واألداء قد تؤثر على بعضها ويحتاج المصمم إلى الموازنة بينهما للوصول ألفضل توليفة بين
االثنين ).(Dul et al., 2012
وتتبنى هندسة العوامل البشرية نظرة شمولية تغطي اإلطار األوسع لإلنسان ضمن النظام الذي يعمل فيه .وفي إطار هذه
النظرة؛ النظم التي تهتم بها هندسة العوامل البشرية وتسعى لتصميمها بحيث تالئم اإلنسان يمكن أن تشمل مكان العمل
واألدوات والمنتجات والعمليات والتنظيم وحتى الناس اآلخرين .وتغطي هذه النظرة الخصائص المختلفة للفرد شاملة الجوانب
الجسدية والفسيولوجية والنفسية والذهنية واالجتماعية .وتهتم هندسة العوامل البشرية بهذه األمور عند مستويات مختلفة للنظام
تشمل المستوى الجزئي (الميكرو)؛ مثل إنسان يستخدم أداة ألداء مهمة واحدة ،أو مستوى متوسط (ميزو)؛ مثل مجموعة من
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الناس يعملون كجزء من مجموعة من العمليات التقنية أو التنظيمية ،أو على المستوى الكلي (الماكرو)؛ مثل أُناس يعملون
ضمن منظمات أو دول مختلفة ).(Dul et al., 2012
ويمكن تقسيم نطاقات تخصص هندسة العوامل البشرية إلى ثالثة نطاقات واسعة ) :(IEA, n. d.هندسة العوامل الجسدية،
هندسة العوامل المعرفية والذهنية ،وهندسة العوامل االجتماعية والتنظيمية .نطاق هندسة العوامل الجسدية يهتم بدارسة وفهم
الخصائص التشريحية واألنثروبومترية والبيوميكانيكية والفسيولوجية لإلنسان لغرض تصميم النشاطات الجسدية لإلنسان بحيث
تالئم هذه الخصائص .مواضيع االهتمام في هذا المجال تشمل تصميم أوضاع ومساحات وأدوات العمل ،والمناولة اليدوية.
نطاق هندسة العوامل المعرفية والذهنية يهتم بدراسة وفهم القدرات الذهنية لإلنسان مثل اإلدراك والذاكرة ومعالجة المعلومات
والتفكير وتأثيرها على تفاعل اإلنسان مع العناصر األخرى في النظام .مواضيع هذا المجال تشمل التفاعل بين اإلنسان
والكمبيوتر واتخاذ الق اررات وتصميم أدوات التحكم وشاشات العرض.
نطاق هندسة العوامل االجتماعية والتنظيمية يهتم بتحسين النظم االجتماعية-التقنية " ."sociotechnicalويشمل هذا
تركيبها وسياستها التنظيمية وعملياتها المختلفة .المواضيع ذات العالقة في هذا المجال تشمل التواصل والعمل ضمن وبين
المجموعات والفرق والطواقم ،وتصميم العمل وأوقات العمل ،والعمل عن بعد ،والمنظمات االفتراضية.

 .3.1التنمية المستدامة :التعريف واألبعاد
مصطلح "التنمية المستدامة" ظهر أول مرة عام  7891ضمن تقرير لجنة األمم المتحدة للبيئة والتنمية المعنون "مستقبلنا
المشترك" ،والمعروف باسم "تقرير برونتالند" نسبة إلى غرو هارلم برونتالند رئيسة اللجنة ورئيسة وزراء النرويج السابقة (اللجنة
العالمية المعنية بالبيئة والتنمية .)7891 ،التقرير عرف التنمية المستدامة بأنها " :التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون
أن تضعف قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" (اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية.)7891 ،
ما بدأته هذه اللجنة تم استكماله في مؤتمرات األمم المتحدة الالحقة حول البيئة والتنمية ،وآخرها مؤتمر ريو دي جانيرو
( 2172ريو )21+والذي تم صياغة مخرجاته في وثيقة "المستقبل الذي نصبو إليه" ( .)2172واشتملت مخرجات هذا
المؤتمر على تشكيل المنتدى السياسي ذو المستوى العالي الخاص بالتنمية المستدامة والذي من مهامه التحفيز والتشجيع على
تبني برامج التنمية المستدامة.
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من مخرجات مؤتمر ريو  2172أيضا وضع أهداف واضحة للتنمية المستدامة قابلة للتنفيذ والقياس .وقد تم تبني هذه
األهداف في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في  .2172وقد تضمنت  71هدفا تم عرضها ضمن وثيقة "تحويل عالمنا :
خطة التنمية المستدامة لعام  .)2172( "2101وقد اشتمل كل هدف على مجموعة أهداف فرعية قابلة للقياس ،ووضع عام
 2101كحد زمني لتحقيق هذه األهداف.
أي برنامج ناجح للتنمية المستدامة يجب أن يوافق بين األبعاد الثالثة للتنمية :البيئي واالقتصادي واالجتماعي .البعد البيئي
يهتم بالحفاظ على رأس المال الطبيعي المتوفر ،وذلك بتغذية الموارد المتجددة وتعويض الموارد الغير متجددة .ويركز البعد
االقتصادي على إشباع الحاجات البشرية مع األخذ في االعتبار الحفاظ على رأس المال المتوفر إلشباع الحاجات حاليا
ومستقبليا .وتشتمل اهتمامات البعد االجتماعي على الصحة الجسدية والذهنية ،والسلم االجتماعي ،والتنوع الثقافي ،وتكافؤ
الفرص ضمن وبين المجتمعات ).(Steimle and Zink, 2006

 .1.1االتساق بين أهداف التنمية المستدامة وأهداف هندسة العوامل البشرية
لو نظرنا ألهداف هندسة العوامل البشرية فسنرى أنها تتسق إلى حد كبير مع مفهوم التنمية المستدامة ( Zink and
 .)Fischer, 2013فلتحقق هندسة العوامل البشرية أهدافها المتمثلة في ضمان رفاهية اإلنسان مع تحسين أداء النظام،
تستخدم هندسة العوامل البشرية نظرة النظام الشاملة التي تغطي العالقات المتداخلة بين األنشطة البشرية والنظام المحيط .هذه
النظرة الشاملة في األغلب تشمل األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة (.)Zink, 2014
رغم هذا االتساق العام بين أهداف هندسة العوامل البشرية ومفهوم التنمية المستدامة ،تظل هناك حاجة لوضع إطار
تطبيقي محدد يبين كيفية تضمين مفاهيم التنمية المستدامة ضمن ممارسات هندسة العوامل البشرية بصورة عملية .عرض هذا
اإلطار العملي التطبيقي سيكون موضوع المقطع التالي في هذه المقالة.

 .2إطار تصميم هندسة عوامل بشرية متسقة مع التنمية المستدامة
 .1.2مفاهيم عامة لتصميم هندسة عوامل بشرية متسقة مع التنمية المستدامة
لضمان احتواء أفكار التنمية المستدامة ضمن منهجية مجال هندسة العوامل البشرية؛ تحتاج هندسة العوامل البشرية للتأكيد
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على وتبني مجموعة من المفاهيم العامة ،هذه المفاهيم يمكن تلخيصها في النقاط التالية ( Zink and Fischer. 2013,
-:)Lange-Morales et al., 2014, Zink, 2014
 الحفاظ على وتنمية رأس المال البشري واالجتماعي (مثل المهارات والصحة والنماذج الذهنية المشتركة) وادراك أن البعد
االجتماعي هو بعد واحد من األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة.
 التركيز على نظرة النظام الشاملة واإلطار الزمني طويل األمد وادراك التأثيرات على المجتمع وباقي األنظمة المرتبطة أو
ذات العالقة بما فيها النظم األشمل والبيئة المحيطة؛ من مستوى العمل الفردي إلى مستوى عمل المنظمة ككل وعالقتها
بباقي المنظمات والمجتمع.
 استخدام نظرة دورة الحياة الكاملة للمنتجات وأنظمة العمل (التصميم ،التصنيع ،التجميع ،الصيانة والتصليح ،التفكيك،
إعادة االستخدام واعادة التدوير).
باإلضافة لهذه المفاهيم تحتاج هندسة العوامل البشرية للتأكيد على وتبني مجموعة القيم الالزمة لتطبيق التنمية المستدامة
شاملة احترام عميق لحقوق اإلنسان مع احترام عميق لكوكب األرض (كمصدر للموارد التي يستخدمها اإلنسان) ،وكذلك
احترام الشفافية واالنفتاح التي يتطلبها االختالف والتعقيد في األنظمة الشاملة (.)Zink and Fischer. 2013

 .2.2نموذج نظام األنظمة المتداخلة
على أساس المفاهيم والقيم السابقة قام ) (Thatcher and Yeow, 2015بتطوير نموذج يدمج التنمية المستدامة ضمن
منهجية هندسة العوامل البشرية .النموذج يقوم على فكرة النظرة الشاملة واألنظمة المتداخلة المستخدمة ضمن منهجية هندسة
العوامل البشرية .شكل  7يبين فكرة نظام األنظمة المتداخلة ضمن إطار هندسة العوامل البشرية (شكل ( 7أ)) وضمن إطار
التنمية المستدامة (شكل (7ب)).
نموذج نظام األنظمة المتداخلة المبين في الشكل ( 7أ) يعكس منهجية نظرة النظام الشاملة التي تقوم عليها هندسة العوامل
البشرية ويركز على أهمية االتصال في دراسة أي نظام من المستوى الجزئي إلى المستوي المتوسط إلى المستوي الكلي ،وكيف
تتداخل حدود النظم تحت الدراسة من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى أوسع .كذلك يعكس هذا النموذج أهمية االهتمام
بالعالقات بين العناصر عند مستوى وداخل حدود النظم.
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عند المستوى الجزئي تكون حدود النظام تحت الدراسة مقتصرة على العمل الفردي؛ مثل شخص يستخدم أداة أو يتعامل مع
آلة ألداء مهمة واحدة .أمثلة على عمل من هذا النوع تشمل دراسة وتحسين تصميم واجهات األجهزة التكنولوجية (مثل
كمبيوتر أو هاتف ذكي) لتكون سهلة االستخدام وأكثر كفاءة وفعالية .في جانب التنمية المستدامة ،االهتمام في هذا المستوي
(كما في شكل ( 2ب)) يكون على توفير ظروف عمل شريفة وكريمة لألفراد وضمان التوازن بين حياتهم وعملهم.
(أ)

البيئة المحيطة

اإلطار القانوني واالجتماعي واألخالقي

(ب)

علم البيئة (اإليكولوجيا)
اإليركو إيكولوجيا

واإليركونومكس الخضراء

المستوى الكلي

منظمات متعددة

منظمات متعددة

المواصفات والسياسات

إيركونومكس دورة-الحياة

والمساهمة في تشريعات العمل

إيركونومكس سالسل التوريد

منظمة

النظم االجتماعية-التقنية
تنظيم العمل

فريق عمل

التفاعل بين اإلنسان والكمبيوتر
والتواصل عبر شبكات الكمبيوتر
النظم الذهنية المشتركة
فرد
عمل فردي

مناولة المواد

التعامل مع األدوات اليدوية

منظمة
التصنيع الرشيق
استراتيجيات تقليل الفاقد

برنامج الصحة والسالمة
فريق عمل
كفاءات الفرق
الفرق الداخلية والخارجية
فرد

ظروف عمل كريمة وشريفة
توازن العمل والحياة

المستوى الجزئي
شكل  . 7نظام األنظمة المتداخلة (أ) في هندسة العوامل البشرية( .ب) في التنمية المستدامة ).(Thatcher and Yeow, 2015

عند المستوى المتوسط يكون اهتمام هندسة العوامل البشرية بالعمل ضمن مجموعات أو فرق أو ضمن منظمة .ومثال على
هذا كيفية تصميم التقنيات والعمليات لتحسين عمل طاقم كابينة الطائرة وبما فيها تواصلهم مع بعضهم ومع األطقم والفرق
الخارجية (مثل محطات التحكم األرضي وأطقم الطائرات األخرى) .تبني مفهوم التنمية المستدامة عند هذا المستوى يتطلب
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االهتمام بضمان استم اررية عمل المنظمة وبقاء تنظيمها المالي والوظيفي .هذا يشمل ضمان كفاءة عمل الفرق والمنظمة
ويشمل هذا بدوره العمل على تقليل الفاقد في الموارد (مثل الوقت والعنصر البشري) وضمان السالمة والصحة المهنية.
عند مستوى متوسط أوسع (منظمات متعددة) ،اهتمام هندسة العوامل البشرية يكون بضمان متطلبات العمل الشريف والكريم
على مستوى المنظمات المختلفة والمجتمع؛ يكون ذلك بالمساهمة في وضع المواصفات والسياسات وتشريعات العمل المناسبة.
ومن ناحية التنمية المستدامة يشمل هذا تطبيق أساليب مثل إيركونومكس دورة-الحياة وايركونومكس سالسل التوريد.
عند أعلى مستوى (الكلي) ،االهتمام يكون بإيجاد حلول تشمل مجتمعات وأنظمة اجتماعية كاملة ويشمل هذا (من ناحية
التنمية المستدامة) تطبيق أساليب اإليركو إيكولوجيا و اإليركونومكس الخضراء.

 .3.2نظام أنظمة متداخلة مستدام
يوضح شكل  2الصورة النهائية لنموذج دمج التنمية المستدامة ضمن منهجية هندسة العوامل البشرية حسب تصور
) . (Thatcher and Yeow, 2015نظام األنظمة المتداخلة المستدام هذا يشمل تغطية األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة عند
كل المستويات ،ويظهر هذا في النموذج على شكل الثالثة محاور المتعامدة (محور رأس المال االقتصادي ومحور رأس المال
االجتماعي ومحور رأس المال الطبيعي) .كذلك يأخذ هذا النموذج في اعتباره البعد الزمني؛ والذي تم تمثيله بمحور أفقي
وحدود مرسومة بخطوط متقطعة .هذا البعد يعكس العمر الزمني لألنظمة تحت االهتمام وضمن المستويات والحدود المختلفة.

 .1.2مثال عملي :صيادي األطواف في البرازيل
المثال يمثل دراسة عوامل الهندسة البشرية لصيادي األطواف في شاطئ بونتا نيج ار في نتال في الب ارزيل (Thatcher
) . and Yeow, 2015يستخدم هؤالء الصيادون أسلوب صيد تقليدي يعتمد على صيد األسماك باستخدام الشباك من فوق
سطح طوف عائم بدون محركات.
شكل  0يبين نظام أنظمة مستدام لهذه الحالة .الدراسة بدأت كتحليل عمل على المستوى الجزئي يسعي لتحسين تقنية رمي
ورفع الشباك .هذا التحليل المبدئي بين أن تحسين تقنية رمي ورفع الشباك فقط غير ٍ
كاف لضمان ظروف حياة كريمة ونظام
معيشة مستدام لهؤالء الصيادي ن ومجتمع الشاطئ الذي يعيشون فيه ،وأن هناك عوامل أخرى تؤثر على معيشتهم .هذه العوامل
متداخلة ومعقدة وتشمل باإلضافة الستراتيجية الصيد (بما فيها أسلوب رمي ورفع الشباك) تناقص مخزون السمك في مياه
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الشاطئ ،وظروف الطقس المتقلبة والتي تجعل الصيد خط ار ،والصراع مع مالك الفنادق الشاطئية والباعة المتجولين على
مساحات الشاطئ وأماكن رسو األطواف ،وتلوث البحر والشاطئ الذي يهدد تعداد األسماك.
رأس المال االجتماعي

علم البيئة (اإليكولوجيا)
اإليركو إيكولوجيا

واإليركونومكس الخضراء
منظمات متعددة

إيركونومكس دورة-الحياة
إيركونومكس سالسل التوريد
منظمة
التصنيع الرشيق
استراتجيات تقليل الفاقد
برنامج الصحة والسالمة
فريق عمل
كفاءات الفرق
الفرق الداخلية والخارجية
فرد

ظروف عمل كريمة وشريفة
توازن العمل والحياة

رأس المال االقتصادي

رأس المال الطبيعي

الزمن
شكل  . 2نظام أنظمة متداخلة مستدام .الخطوط المتقطعة تمثل العمر الزمني للنظام ).(Thatcher and Yeow, 2015
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لو اقتصرت الدراسة على المستوى الجزئي فقط ،ربما تمكنت من إيجاد أسلوب أفضل لرمي ورفع الشباك ،ولكن هذا لن يكون
كافيا لضمان معيشة مستدامة للصيادين .دراسة هذه الحالة بمنهجية تتبنى التنمية المستدامة وباستخدام نظام أنظمة مستدام
يتطلب دراسة الحالة عند كل المستويات مع األخذ في االعتبار التداخل بين العوامل عند كل مستوى ومن مستوى لمستوى.

رأس المال االجتماعي

التغير المناخي

عواصف قوية/بحر أدفئ
زيادة مستويات البحر/نقص الشاطئ
المستوى الكلي

مساحة رسو األطواف
الفنادق الشاطئية والباعة
المتجولون
تلوث الشاطئ

المستوى الوسطي

نظام صناعة الصيد

تكبير فتحات شبكة الصيد

المستوى الجزئي
استراتيجية الصيد
رسو األطواف

رأس المال االقتصادي

رأس المال الطبيعي

دورة حياة النظام :والدة ،نضوج ،انتهاء/تطور
شكل  . 0نظام مستدام لمعيشة صيادي األطواف وجيرانهم من سكان نفس الشاطئ ).(Thatcher and Yeow, 2015
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كما مبين في شكل  ، 0عند المستوى الجزئي يجب إيجاد حل لمشاكل مثل استراتيجية الصيد ورسو األطواف .وتحتاج كذلك
لمعالجة مشكلة تناقص مخزون األسماك ،وهذه تحتاج إلى تدخل على المستوى المتوسط والتعامل مع نظام صناعة األسماك
بصفة عامة مثل استخدام نظام صيد يعتمد على استخدام شباك صيد ذات فتحات أكبر بما يساعد على عدم صيد األسماك
األصغر وبذلك يزيد من تعداد ومخزون األسماك .معالجة العوامل على المستوى الكلي األوسع تشمل االتفاق مع الفنادق
الشاطئية والباعة المتجولين على مساحة رسو األطواف على الشاطئ وكذلك كيفية تقليل ووقف تلوث الشاطئ .وتظل هناك
عوامل على مستوى أعلى تحتاج إلى معالجة على مستوى الدولة أو المنظمات الدولية مثل التقلب المناخي وما يتبعه من
عواصف وزيادة ح اررة مياه البحر وزيادة مستويات البحر ونقص مساحة الشاطئ.
للحصول على نظام معيشي مستدام للصيادين وجيرانهم من سكان الشاطئ من الضروري معالجة كل العوامل على كل
المستويات؛ فمعالجة عامل واحد لن تكفي لذلك .فمثال استخدام شباك صيد بفتحات أوسع سيساعد على زيادة واستقرار تعداد
األسماك وا ستدامتها لألجيال القادمة من الصيادين ،ولكن دون حل مشكلة مساحات رسو األطواف ال يمكن ضمان عمل
مستقر ومعيشة مستدامة للصيادين.

 .3إمكانية التطبيق محليا
ترى هذه المقالة أن فرص تطبيق هندسة عوامل بشرية تتبني مفاهيم التنمية المستدامة كبيرة جدا على المستوى المحلي وفي
جميع المجاالت والصناعات الخدمية والتصنيعية (العامة والخاصة) .فحسب معرفة المؤلفين ،تطبيق أساليب هندسة العوامل
البشرية ومفاهيم التنمية المستدامة محليا يكاد يقتصر على الدراسات واألبحاث األكاديمية وال يصل إلى التطبيق العملي الذي
يحل المشاكل بشكل فعلي في المجاالت المختلفة .التطبيق الفعلي ،أيضا حسب معرفة المؤلفين ،ربما يقتصر على بعض
االجتهادات في بعض أماكن العمل وخاصة فيما يخص السالمة والصحة المهنية خصوصا في مجال صناعة النفط.
نموذج نظام األنظمة المستدام الذي تم عرضه في هذه المقالة يمثل إطا ار عمليا يمكن أن ُيستغل لتطبيق هندسة عوامل
بشرية تتبنى التنمية المستدامة في أغلب المجاالت .على سبيل المثال يمكن التطبيق في مجال صناعة المقاوالت والبناء
والتشييد والتي لها نشاط ملحوظ على المستوى المحلي .ويمكن للتطبيق أن يبدأ من المستوى الجزئي للعامل والعمل اليدوي إلى
المستوى الكلي بما يغطي التشريعات المنظمة لعمل شركات المقاوالت وأنواع وأسعار المواد واستخدام العمالة الوافدة.
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يمكن كذلك التطبيق في مجال التعليم .مثل تصميم األثاث المدرسي بما يناسب استخدام الطلبة .ويمكن أن يبدأ هذا من
المستوى الجزئي من تصميم األثاث المدرسي (مثل الدرج المدرسي) بما يناسب أبعاد أجسام الطلبة ،إلى مستوى أعلى
(متوسط) يهتم بعوامل مثل عدد الطلبة في الفصل وأساليب وتقنيات التدريس داخل الفصل وتفاعل الطلبة فيما بينهم ومع
المعلم داخل الفصل ،ويستمر إلى مستوى أعلى يشمل دراسة عوامل مثل إمكانية توفير أثاث بالمواصفات المطلوبة (مثال هل
توجد قيود مالية أو تصنيعية؟) ووجود مواصفات وتشريعات تنظم هذا.
وترى هذه المقالة أن من أهم الخطوات التي ستساعد على التطبيق الفعلي هو وجود تشريعات وقوانين مختصة ترسخ هذا
التطبيق وربما حتى تلزم أصحاب العمل بها في بعض الحاالت .فنقص مثل هذه التشريعات يجعل صاحب العمل غير ملزم
بتطبيق أساليب هندسة العوامل البشرية والتنمية المستدامة ويجعل العديد ربما يعتبر تطبيقها مجرد تكلفة زائدة ال تعود عليه
بفائدة أو ربح واضح ومباشر .فحسب معرفة المؤلفين ال يوجد إال قانون واحد محلي بالخصوص (قانون ( )80لسنة 7811م
بخصوص األمن الصناعي والسالمة العمالية).
أيضا من المهم زيادة الوعي العام في المجتمع (بما فيه أصحاب األعمال) بأهمية تطبيق هذه األساليب ،وهنا يأتي دور
المختصين في المجال لزيادة التوعية بأهمية تطبيق هذه األساليب والفائدة التي ستعود بها على تحسين أداء البشر ومن ثم
النظام ككل وكذلك الفائدة طويلة األجل التي تضمن حقوق أجيالنا القادمة .وسيكون من الجيد أيضا لو أمكن إيجاد حاالت
دراسية محلية يمكن أن يتم التطبيق فيها بصورة فعالة تجعلها أمثلة نموذجية يمكن استخدامها لزيادة الوعي والتعريف بهذه
األساليب والتشجيع والتحفيز على تطبيقها.

 .1الخالصة
حاولت هذه المقالة أن تعطي إطار عملي فعلي لتطبيق هندسة عوامل بشرية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة .فقد عرضت
المقالة نموذج نظام أنظمة متداخلة مستدام كإطار للتطبيق؛ هذا النموذج تم تطويره وعرضه من قبل (Thatcher and
) ،Yeow, 2015وقد تم تقديمه في هذه المقالة مع عرض إمكانية وفرص تطبيقه محليا.
هذا المقالة تعتبر خطوة أولى تسعى للتعريف والتوعية بطريقة تطبيق هندسة عوامل بشرية مستدامة ،الخطوات القادمة
يمكن أن تشمل المزيد من التطوير والتحسين في النموذج المعروض ،أو حتى عرض نماذج أخرى محسنة .ثم يمكن أن تشمل
أيضا تطبيقا عمليا فعليا للنموذج المعروض في هذا المقالة لحل مشاكل فعلية في مجتمعنا المحلي.
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تأمل هذه المقالة أن يساهم تطبيق مفاهيم هندسة العوامل البشرية المستدامة في أنظمة العمل المحلية ،وفق اإلطار
المعروض في هذه المقالة ،في جعل هذا األنظمة تالئم البشر وتحسن من رفاهيتهم (شاملة سالمتهم وصحتهم ورضاهم
وسرورهم) ،وتحسن من أداء النظام ككل (زيادة إنتاجيته وكفاءته وفاعليته) مع المحافظة على استدامة هذه األنظمة (بيئيا
واقتصاديا واجتماعيا).
تأمل هذه المقالة أيضا أن تساعد بما سعت إليه من تعريف وتوعية في وضع خطط استراتيجية ورؤى مستقبلية ترسخ
مفاهيم التنمية المستدامة وتوسع تطبيقها محليا ،وأن تشمل هذه الخطط وضع تشريعات وقوانين محلية تساهم في هذا.
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