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 المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق االستقرار السياسي في ليبيا

 محمود نصر محمد زريق سامي ابوعجيمة عيسى
 كمية االقتصاد العجيالت / قسم العموم السياسية

Samiissa06@gmail.com    zreeg77@gmail.com 
 

 الممخص :
تعد المصالحة الوطنية مشروعا سياسيا ييدف إلى استعادة حالة السمم واألمن في الدولة 

السياسي من جية أخرى ، وعرفت ليبيا سنوات من جية والى المحافظة عمى االستقرار 
من العنف وعدم االستقرار أدت بيا إلى ضرورة انتياج المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق 
االستقرار السياسي ، وعميو وحتى تتمكن ليبيا من تحقيق االستقرار السياسي تحتاج 

لى حالة من السالم لعممية مصالحة وطنية شاممة من شأنيا تأمين عممية انتقال ناجحة إ
، أال أن تحديات صعبة تقف أمام ىذه العممية حتى اآلن ، إذن من الميم أن نشدد انو 
ال يجب السعي لتحقيق المصالحة الوطنية من خالل اعتماد نيج تخطيطي يبدأ من 

 أعمى إلى أسفل اليرم .
Summary 
The National Interest is considered as a political project that aims 

to restore peace and security in the state from one side and to 

political stability from another. Libya examined years of violence 

and instability which led the country to pursue National interest as 

a mechanism to realize political stability. Accordingly, and for 

Libya to be able to pursue political stability it needs an inclusive 

national interest process that would insure a successful transition 

process to peace although there are complicated challenges ravel 

till now, so it is very important for us to insist on realizing national 
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interest not from depending on a schematic approach that starts 

from top to bottom of the pyramid. 
 -مقدمـــــة :

لمخروج من  يكون ىدف الدول الواقعة في أزمات أو حروب البحث عن الطريقة األنجع
الوضع الذي ىي عميو ، فعادة تمجأ ىذه الدول إلى استيراد الحمول التي وضعتيا 
مثيالتيا لمخروج من وضعيا ،إال أن دول أخرى تركز عمى إيجاد حمول بنفسيا انطالقا 
من واقعيا عمى اعتبار أن الحمول المبنية عمى نجاح تجربة في دولة ما ليس بالضرورة 

خرى ،وخالصة التجربة ىي في األخير تحقيق االستقرار السياسي أن تنجح في دولة أ
ولو كان بأية وسيمة باعتباره عامل ميم في االرتقاء بمكانة الدولة داخميا وخارجيا ،ذلك 
إن الفرق يبدو واضحا شدة الوضوح بين دولة تتمتع باستقرار سياسي وأخرى تفتقد لذلك 

ال المشابية لو كاإلرىاب والقتل والفوضى ، خاصة إذا كان سبب ذلك ىو العنف واألعم
.....الخ وليبيا من الدول التي عرفت مثل ىذا الوضع أي عرفت بعد ثورة فبراير حالة 
من عدم االستقرار السياسي ،كما دخمت ليبيا في أزمات سياسية انتخابية ))أزمة في 

ع المتأزم ىو ما الشرعية ((،وأمنية األمر الذي أربك المشيد بين الفر فاء .ىذا الوض
سبب في البحث عن السبل الكفيمة بإعادة استتباب األمن والسمم واالستقرار ألن الحالة 
التي وصمت إلييا ليبيا ما بعد اإلطاحة بالنظام السابق جعمت من القائمين عمى المشيد 
السياسي واالجتماعي والوسطاء من الخيرين والقبائل ومؤسسات المجتمع المدني أن 

حيث أصبح ىذا األخير في  ن آلية لتحقيق االستقرار السياسي في ىذا البمد،تبحث ع
حاجة إلى استقرار قبل كل الضروريات األخرى من مأكل ومشرب ...الخ ،حسب نظر 
الميبيين ،ونطرأ لتأزم ىذا الوضع وزيادة حدتو كما قمنا سابقا بدأت محاوالت الميبيين نحو 

 الوسيمة الفعالة لتحقيق االستقرار السياسي . تبني المصالحة الوطنية عميا تكون
وعميو تترك الحروب والصراعات جراحا عميقة في نفوس الشعوب قد تستغرق الكثير من 
الوقت لتضميدىا وشفائيا .والمصالحة الوطنية نتيجة حتمية في الدول التي عانت من 
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المجتمع أو بين خالفات جذرية أو صراعات داخمية ،وىي قد تتم بين أطياف محددة من 
المجتمع ونظام الحكم ،وىي تعد من أىم مفردات أي تسوية سياسية ،تنشأ عمى أساسيا 
عالقة قائمة عمى التسامح والعدل بين األطراف السياسية والمجتمعية بيدف طي صفحة 

وأن عدم تحقيقيا قد يفشل  الماضي وتحقيق التعايش السممي بين أطياف المجتمع كافة،
 برمتيا .ىذه التسوية 

وعميو فقد مثمت الحالة الميبية نموذجا مختمفا عن النماذج األخرى التي اجتاحتيا موجة 
الحركات االحتجاجية ، فكل دولة شيدت التغيير السياسي قدمت حالة من التغيير وفقا 
لخصوصية وبيئة كل بمد ،وطبيعة التدخالت الخارجية )اإلقميمية والدولية ( ومن تم 

لميبية انعكاسا لمظروف السياسية والمجتمعية ،وانطالقا من ىذا التصور كانت الحالة ا
يتضح لنا إن غياب االستقرار السياسي في ليبيا يقف خمفو العديد من العوامل المعقدة 

 والمتشابكة معا .
فالمصالحة الوطنية بكونيا إحدى آليات أو مكينزمات االستقرار السياسي في ليبيا ،فقد 

سة لتوضيح دور المصالحة الوطنية بين األطراف المتنازع والمتصارع جاءت ىذه الدرا
 -بكونيا آلية من آليات االستقرار السياسي ،وعمية يمكن طرح اإلشكال التالي :

 مشكمة الدراسة :
 لتحقيق االستقرار السياسي ؟ ليبيا في المصالحة الوطنية ستساىم مدى أي إلى

 :اإلشكالية عن المتفرعة التساؤالت من مجموعة بطرح قمنا البحث، في ولمتفصيل
 ما ىو موقف الميبيين من المصالحة الوطنية ؟ -
 ىل يحتاج الميبيين إلى تطبيق قانون العدالة االنتقالية أوال أم ماذا ؟ -
ما ىي التحديات التي تواجو المصالحة الوطنية في ليبيا وآفاق المستقبل الذي  -

المقترحة التي يمكن إتباعيا حتى تقود البمد  تتجو نحوه الدولة؟ وما ىي الحمول
  إلى االستقرار واألمن االجتماعي؟
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قميمي ؟ -  ىل عممية المصالحة الوطنية تحتاج إلى دعم دولي وا 
 فرضية الدراسة :

وعميو فقد تبنتو ىذه الدراسة الفرضية التالية حتى تكون إجابة موقنة ليذه الدراسة:))كمما 
 ي دولة ما كمما دل ذلك عمى وجود مصالحة وطنية ((تحقق االستقرار السياسي ف

 أىمية الدراسة :

تأتي أىمية ىذه الدراسة من متابعتيا ليذا الجدل العممي والتطبيقي من خالل المنطمقات 
ثرىا  عمى البحث  النظرية والعممية لمتفاعالت القائمة واستخالص النتائج منيا ،وا 

من المواضيع التي أصبحت تمق اىتماما ىذا الموضوع يعتبر  وعميو فإن العممي.
ممحوظًا من البحاث، والمنظرين، والميتمين، وبالتالي فقد أتت ىذه الدراسة لكي تغطي 

 مثل ىذا العجز في األدبيات .
 تكمن أىمية ىذه الدراسة في بعدين : أحدىما كمي ، واآلخر كيفي.

را عمى المستوى اإلقميمي من حيث الكم تعتبر ليبيا من الدول التي تشكل تقال كبي-1
 والدولي وذلك من حيث الموقع والمناخ والمساحة .

أما من حيث الكيف فإن ليبيا ال تمثل فقط موقعًا جيدًا استراتيجيًا ميمًا في خريطة   -2
العالم المعاصر ، ولكنيا تحظى باىتمام ممحوظ من العالم ،لعدم وجود استقرار دائم في 

وعدم التوصل إلى وضع حل نيائي  وانتشار ظاىرة الحروب، المنطقة ، وغياب الدولة 
 لبعض المشاكل القائمة حتى اآلن .

فاألىمية العممية ىي تزويد المكتبة بمراجع اكتر حول موضوع المصالحة الوطنية في 
 ليبيا .

 اليدف من الدراسة :
بمدنا وكان ىدفنا من دراسة موضوع المصالحة الوطنية من اجل دراسة موضوع يتعمق ب

والتعرف عمى مفيوم المصالحة الوطنية واألىداف التي ترمي إلييا المصالحة الوطنية 
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في ليبيا ،وكذلك معرفو المسار والنتائج التي حققتيا وكذلك العراقيل التي اعترضتيا 
 ضف إلى ذلك توضيح العالقة بين المصالحة الوطنية في ليبيا واالستقرار السياسي .

 ضوع :مبررات احتيار المو 
موضوع الصالحة الوطنية واالستقرار السياسي وكيفية الربط بينيما من المواضيع التي 

 تدفع الباحث وتجعمو يبحث أكثر الكتشاف تمك العالقة .
تعود دوافع اختيار الموضوع بالدرجة األولى الى أىمية الموضوع المبررات الموضوعية :

في ليبيا من المواضيع الحساسة  ذلك أن المصالحة الوطنية واالستقرار السياسي
والمشوقة في نفس الوقت لذلك أردنا من خالل ىذه الدراسة اكتشاف حقيقة المصالحة 

 الوطنية في ليبيا .
فيي الرغبة في دراسة ىذا الموضوع وتكوين رصيد معرفي حول المبررات الذاتية :

 المصالحة الوطنية واالستقرار السياسي في ليبيا .
 ة :منيجية الدراس

موضوع المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق االستقرار السياسي في ليبيا من المواضيع التي 
تحتم عمى الباحث استخدام منيج دراسة الحالة ذلك إن األمر يتعمق بتطبيق ودراسة 
حالة ليبيا من ىذه المصالحة الوطنية ،أضف إلى ذلك استخدامنا المنيج القانوني في 

رة بشأن المصالحة الوطنية ،والمنيج التحميمي لتحميل ما أمكن دراسة القوانين الصاد
تحميمو من ىذه القوانين وكذا لتحميل بعض اآلراء كما استخدمنا المنيج الذي ال يخمو 

 منو أي بحث وىو المنيج الوصفي .
 تقسيم الدراسة :

واالستقرار حسب المعمومات المتوفرة لدينا حول موضوع المصالحة الوطنية في ليبيا 
 السياسي قمت بتقسيم الموضوع إلى :

الفصل األول : اإلطار النظري لممصالحة الوطنية واالستقرار السياسي والذي بدوره قسم 
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األول يتحدث عن تحميل مفيوم المصالحة الوطنية من ناحية  الى ثالث مباحث،
االستقرار ،وشروط نجاخ المصالحة الوطنية من ناحية ثانية ،وكمبحث ثالث مفيوم 

 السياسي .
أما الفصل الثاني: فخصص لدراسة تحديات المصالحة الوطنية في ليبيا حيث قسم ىذا 
الفصل الى مبحثين :مبحث أول يتحدث عن مسار المصالحة الوطنية في ليبيا ،أما 

  المبحث الثاني فقد خصص الى أىداف ونتائج المصالحة الوطنية .
 -مصالحة الوطنية واالستقرار السياسي :الفصل األول : اإلطار النظري لم

تبحث الكثير من الدول في العالم عن االستقرار ،حيث إن الدول التي تتمتع باستقرار 
سياسي تحاول الحفاظ عميو ،أما الدول التي ىي في طريقيا إلى االستقرار فأنيا تكثف 

تحمم بيذا  جيودىا لتحقيق ذلك في أقرب وقت ،وبعيدا عن ىذه وتمك توجد دول أخرى
النوع من االستقرار وتسعى جاىده بكل ما لدييا من اجل تحقيقو ،حيث نجد اغمب ىذه 
الدول اتبعت سبيل المصالحة الوطنية لعمو يمكنيا من تحقيق ىدفيا األسمى المتمثل في 
االستقرار السياسي ،فالدارس لممصالحة الوطنية يجد نفسو مجبرا عمى اإلشارة إلى 

مقة بالمصالحة الوطنية وىي :االستقرار السياسي والعنف السياسي عدم مفاىيم أخرى متع
ذلك انو ال يمكن أن نتكمم عن المصالحة الوطنية دون فيم  االستقرار السياسي،

 -االستقرار السياسي لمدولة ،ولدراسة كل ذلك قمنا بتقسيم ىذه الدراسة إلى التالي :
 ة :تحميل مفيوم المصالحة الوطني المبحث األول:

))المصالحة (( مصطمح واسع فضفاض ،يحتمل أكثر من معنى لو العديد من 
عادة العالقات ،وىو يرتبط عادة بالعديد من المفاىيم  المرادفات كالتوفيق بين األطراف وا 
األخرى مثل االعتذار ،والتسامح ،والعفو ،وبناء السالم ،والتعايش السممي والعدالة 

ة ومدلوالتو من شخص إلى أخر ومن مجتمع إلى أخر التصالحية . وقد تختمف معاين
،وما يمكن تطبيقو في بمد ما قد يصعب تطبيقو في بمد في نظرا إلى اختالف  الظروف 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 00 

 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بين البالد .فضال عن ذلك ،فإن المصطمح 
والفمسفية والمجتمعية يصطبغ بالصبغة اإلنسانية ،ولو العديد من األبعاد النفسية 

والسياسية والقانونية والدينية ،لذلك يجب أن يكون الدارس عمى دراية كافية بيذه األبعاد 
 المختمفة وبالمسار الصحيح لتطبيقو .

( . 1والرأي الراجح في الفقو يقرر إن مصطمح المصالحة الوطنية نشأ من أصول دينية )
والعفو (( نجد أصوليا في  ))التسامح ،والصفح،فاآلليات والمحفزات األساسية لممصالحة 

 التعاليم الدينية .
 ‘وىناك العديد من النصوص في الشريعة اإلسالمية التي تحت عمى ثقافة الحوار و

تحبذ العفو وتحض عمى الصفح وتشجيع المصالحة ،وان الصمح والمصالحة مفاىيم 
ألصيمة المتمثمة في)) إصالح متأصمة في الشريعة اإلسالمية وفقا لمفكرة اإلسالمية ا

ذات البين (( والصمح مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع لما فيو من مصالح عديدة منيا 
جمع الكممة ،وتوحيد الصف ،وقطع النزاعات ،وبناء جسور الوحدة والوئام ،من اجل أن 

فرد يحل الوفاق محل الشقاق ،ويقضي عمى البغضاء بين المتنازعين ،بما يحقق سعادة ال
 ( . 2والجماعة  )

 -المبحث الثاني: شروط نجاح المصالحة الوطنية :
 لنجاح المصالحة الوطنية في بمد ما ال بد من توفر مجموعة من الشروط والعوامل وىي:

ال بد من توفر اعتراف رسمي بشأن الوقائع التي شكمت انتياك لحقوق اإلنسان  -
سببين في أىدار حقوق األبرياء ويتم ذلك واإلقرار بمبدأ محاسبة مرتكبي الجرائم والمت

 بشكل تصالحي يشمل كافة الجوانب السياسية واالجتماعية .
ال بد من توفر الدعم المادي والمعنوي لألشخاص واألىالي المتضررين من عمميات  -

                                                           
1

 (. 12،13انكريى ،دو ،دد ،ص ص )  ٌطّ ػبثذيٍ طّ ، انصهح في ضٕء انقرءا- 
2

حسيٍ درٔيش انؼبدني ، انًصبنحخ ْي انحم :َتسبيح نُحيب ) ثغذاد :يكتجخ انثقبفخ  - 

 2016االٔنٗ(،ٔاالػالو ،انطجؼخ 
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العنف والتي يكون سببيا النظام بحيث يكون ىذا التعويض مبدأ رسمي مقرر ويعمل 
 بو .

عدالة االنتقالية في الذاكرة الوطنية لكي تكون سدا أمام كل من يفكر أبراز تجربة ال -
في اقتراف أمثاليا سواء عن طريق عرضيا في وسائل األعالم أو عن طريق عرض 
مشاىد تذكارية تعبر عن انتياكات حقوق اإلنسان وكيف كان لمعدالة االنتقالية دور 

 في إعادة األمن 
جميع المختفين والمفقودين وتحديدىم صور بذل كل الجيود من اجل الكشف عن  -

 (. 3اختفائيم والتكفل بعائالتيم ومساعداتيم في العثور عمى ذوييم )
 -المبحث الثالث :مفيوم االستقرار السياسي :

اإلنسان بطبعو في حاجة دائمة إلى االستقرار وىذا ما يصمح تعميمو عمى المجتمع 
حيان عند تحديد سياستيا الداخمية أو الخارجية وبالتالي الدولة ككل ،فالدول في غالب األ

فإنيا في األخير ترمي إلى تحقيق االستقرار السياسي ولفيم ىذا األخير لنا وقف 
 مختصرة عمى مفيومو ومتطمبات نجاحو .

 تعريف االستقرار السياسي :-
يختمف تعريف االستقرار من عالم إلى أخر ومن اختصاص إلى أخر ولعل أصحاب 

 عمم السياسة ىم األقرب في تعريفيم لالستقرار السياسي .اختصاص 
االستقرار السياسي :ىو غياب أو ندرة أعمال العنف السياسي مثل التظاىرات  -    

العنيفة أو أحدات الشغب أو حركات التمرد أو االغتياالت السياسية أو أعمال التفجير 
أو الحروب األىمية أو والتخريب التي تستيدف مرافق وممتمكات عامة أو خاصة 

حمالت االعتقال والمحاكمة ألسباب سياسية...الخ ،فاستمرار ىذه األعمال أو ما يشابيا 

                                                           

 . انٕطُيخ صبنحخنًا يقٕيبد ىْأ:ثؼُٕاٌ يقبل ,ثيٕك أثضذ انًجيذ ػجذ- 3

www.alarabia.com 2013 / 08 / 14 انتصفح تبريخ 
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،وتكرارىا يمثل خطرا عمى الدولة وذلك من خالل إمكانية تحول حالة عدم االستقرار 
 (.4السياسي إلى مشكمة ليا عالقة بيا وىي العنف والعنف المضاد )

اسي :ىو حالة من عد االستقرار أو حالة من التغيير السريع غير االستقرار السي-   
المنضبط والمحكوم والتي تتسم بتزايد العنف السياسي من اجل خدمة أغراض سياسية 

 (.5مشبوىة وىذا ما يؤدي إلى تناقص في الشرعية واالنخفاض في قدرات وأداء النظام )
ممية التغيير التدريجي والمنضبط وىناك تعريف أخر لالستقرار السياسي بأنو "ع -  

 ( .6التي تزيد من شرعية وكفاء النظام السياسي )
 الفصل الثاني : تحديات المصالحة الوطنية في ليبيا :

تحتاج ليبيا لعممية مصالحة وطنية شاممة من شأنيا تأمين عممية انتقال ناجحة إلى حالة 
لورقة .أال أن تحديات صعبة تقف من السالم واالستقرار السياسي ،وىذا متناقشة ىذه ا

لقذافي ليبيا لحرب أىمية اأمام ىذه العممية .ففي محاولة منو لمتشبث بالسمطة ،عرض 
خمفت مجتمعا منقسما وحالة من الفوضى عمت جميع أنحاء البالد .إن الوضع األمني 

ىي  الحالي في ليبيا غير مبرر وال يمكن الدفاع عنو :فالمميشيات والمجالس العسكرية
 ووصل من تحكم البالد فعميا ؛تم إقصاء مدن وقبائل بأكمميا من عممية إعادة األعمار،

                                                           
4

 اآلفاق ...اجملاالت...احملددات : اخلليجي التعاون جملس دول يف السياسي االستقرار و ريياخل العمل ,يمىإبرا توفيق نيحسن - 
اىل  20مجعية الرتبية االسالمية مبملكة البحرين خالل الفرتة من  نظمتو الذي الرابع اخلليجي اخلريي العمل رمتإىل مؤ  مقدم حبث ,

 6.ص 0202مارس  20
 
5

 الدراسات جملة،" سياسية ثقافة تنامي و اقتصادي منوو  يدعم سياسي استقرار: 2010 إسرائيل ", شحاذة امطانس - 

 ص ، 1 , 85 العدد, الفلسطينية
6

 بن حسيبة جامعة."" التنمية يف ودوره السياسي االستقرار و الراشد احلكم"بعنوان مداخلة ,بوضياف ومليكة فوكة سفيان -
 .الشلف،دت بوعلي
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باإلضافة إلى مئات أالف من النازحين  عدد الالجئين إلى ما يقارب المميون الجئ،
 . 7داخميا  

تسببت الثورة في تمزيق النسيج االجتماعي لممجتمع الميبي من المحتمل أن تحول 
عميقة التي ظيرت في فترة ما بعد الحرب دون إجراء عممية إعادة فعالة االنقسامات ال

،وان تيدد احتماالت االستقرار والسالم االجتماعي ،وتخرب فرص نجاح عممية االنتقال 
من الدكتاتورية إلى الديمقراطية .ونظرا لالنشقاق الذي ضرب المجتمع الميبي ،ينبغي 

ظام القديم والثوار فقط .إذ أن المجتمع الميبي لم عمى المصالحة الوطنية أن ال تشمل الن
ينقسم إلى قسمين فحسب ،بل ىو مقسم إلى عدد من الجماعات والفصائل ،التي ىي 
بحاجة جميعيا إلى أن تعطي حصة في استقرار ليبيا .وبالتالي يجب أن تشمل عممية 

موالون لمنظام  يعرفون عمى أنيم‘المصالحة أيضا الالجئين والنازحين ،وأولئك الذين 
،وكذلك ممثمي الدولة الميبية الجديدة .وعمى الرغم من صعوبة التحدي المتمثل في 
استيعاب كل ىذه األطراف ،أال أن وحدىا مصالحة ذات قاعدة مجتمعية عريضة من 
شأنيا أن تضمن انتقال ليبيا من دولة ىشة مزقتيا الحرب وقسمت مجتمعيا إلى امة 

 مستقرة وشعب موحد .
ن من الميم أن نشدد انو ال يجب السعي لتحقيق المصالحة الوطنية من خالل اعتماد إذ

نيج تخطيطي يبدأ من أعمى إلى أسفل اليرم .ليس ىناك مجموعة من الخطوات التي 
يجب أتباعيا لتحقيق ىذه النتائج ،بل ال بد أن يكون الحوار وطني شامل في قمب 

ع األطراف المعنية بمناقشة الترتيبات األكثر يسمح لجمي‘عممية المصالحة .فقط عندما 
مالئمة من اجل تقصي الحقائق ،والتعويض ،والمساءلة ،واإلصالح المؤسساتي ،فأن 

 وحدة ىذا النيج يضمن الممكية المحمية ألي اتفاق .

                                                           
7

اشكبنيخ ثُبء انذٔنخ في نيجيب ثؼذ سقٕط َظبو يؼًر انقذافي :اطرٔحخ يقذيخ  ،َٕر انٓذٖ ثٍ ثتقخ  - 

ِ في انؼهٕو انسيبسيخ ٔانؼالقبد انذٔنيخ :تخصص دراسبد ايُيخ الستكًبل يتطهجبد شٓبدح انذكتٕرا

 . 166-164ض ض ، 1016 – 2012،انجسائر ،
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أال أن عددا من التحديات تقف في وجو عممية المصالحة الميبية ألن عمميات المصالحة 
،وخاصة عندما تغطي فترة طويمة من الحرب أو من انتياكات حقوق الوطنية مكمفة 

عادة  اإلنسان. تشمل المصالحة التعويض لمضحايا وأسرىم ،ونزع السالح ،والتسريح ،وا 
عادة توطين الالجئين   . 8إدماج المقاتمين السابقين ،وا 

القانون أذن ىناك حاجة ممحة بشكل خاص داخل ليبيا وىي الحاجة إلى إرساء سيادة 
رساء سيادة القانون  ،إذ إن المصالحة ال يمكن أن تتم وسط الفوضى الن بناء الدولة وا 

 ىما شرطان أساسيان لعممية المصالحة الوطنية .
أما التحدي الثاني ،فيتمثل بأن فكرة المصالحة في حد ذلتيا يمكن أن تكون  -

يين .ففي ظل غامضة مما يؤدي إلى فيميا بطرق مختمفة لدى المواطنين الميب
غياب تعريف موحد لممصالحة ،غالبا ما يكون موقف الميبيين من المصالحة 

لمعممية .عمى  مستندا عمى مفيوميم الخاص بيم )وكثيرا ما يكون منحازا (
سبيل المثال ،يرفض بعض الميبيين أي مصالحة يعتقدون أنيا تعني نسيان 

ئم الماضي .في ىذا الماضي بالكامل من دون مساءلة الذين ارتكبوا جرا
الصدد ، قال أحد نشطا المجتمع المدني ))يشعر بعض الميبيون بحساسية 
حول مصطمح "المصالحة الوطنية "بشكل خاص ،مضيفا :كيف يمكن أن تتم 
مصالحة بعد كل ما عانيناه خالل الحرب وقبميا ؟ال يمكننا ذلك .عمينا أن 

بالتالي ،تطرح العدالة نتحدث عن العدالة قبل أن نتعامل مع المصالحة ،
 االنتقالية نفسيا كإشكالية أخرى نظرا لكونيا عنصرا أساسيا لممصالحة .

أما التحدي الثالث فيتمثل بتوقيت بدء تنفيذ عممية المصالحة الوطنية في ليبيا  -
؛ال يجب أن تبدأ في وقت مبكر جدا ،ولكن أيضا ليس في وقت متأخر جدا 
،أال أن البدء بعممة المصالحة الوطنية في وقت متأخر قد يواجو خطر فقدان 

                                                           
8

اثراْيى شرقيخ ،إػبدح اػًبر نيجيب :تحقيق االستقرار يٍ خالل انًصبنحخ انٕطُيخ ،دراسخ تحهيهيخ  - 

 2013،ديسًجر  9صبدرح ػٍ يركس ثرٔكُجر انذٔحخ ،رقى 
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ا .ان استمرار حالة األطراف اىتماميا في ىذه العممية ويصبح تحقيقيا صعب
التشظي واالنقسام والنزاعات وسيطرة المجموعات والمميشيات عمى الدولة 
،وعدم االنصياع لألصوات المطالبة لقيام دولة القانون وتوفير المناخ المالئم 
لتحقيق المصالحة الوطنية والتي نعمم جيدا ال تتحقق ال من خالل تغميب 

عممية المصالحة الوطنية الشاممة في  مصمحة الوطن عمى الذات. إذن تواجو
ليبيا تحديات عدة ،بما في ذلك التعامل مع الماضي ،ونزع السالح ،وثقافة 

 المنتصر ،والنازحين بالداخل والميجرين بالخارج .  
 المبحث األول: مسار المصالحة الوطنية :

سيادة القانون يعتقد كثير من الميبيين إن الطريق إلى المصالحة الوطنية يتطمب ترسيخ 
ستحتاج –وتجنب إتباع نيج من أعمى إلى أسفل -.ولكن إلنشاء قانون عدالة انتقالية 

ليبيا إلى حوار وطني شامل .بعبارة أخرى ،تعمل العدالة االنتقالية والحوار الوطني جنبا 
إلى جنب لتوفير الوسائل الالزمة كم اجل تحقيق مصالحة وطنية تتوافق عمييا األطراف 

 . 9ية كافة  المعن
إذن يتطمب مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا تحقيق مفيوم العدالة االنتقالية الذي 
نصاف  يتطمب اكتشاف الحقيقة ))المكاشفة ((؛ ومحاسبة المسؤولين عمى االنتياكات ؛وا 
صالح المؤسسات لمنع تكرر االنتياكات ؛وفي نياية المطاف المصالحة  الضحايا ؛وا 

فقد عرف مصطمح المصالحة الوطنية عدة مسارات في ليبيا. فيي الوطنية .وعميو 
وأطراف دولية ، مشروع تحاول العديد من األطراف سواء كانت بالداخل أو بالخارج

قميمية أن تصل بميبيا إلى مشروع مصالحة وطنية ،فيي عرفت مصطمح الحوار  وا 
 . 10الوطني  

                                                           
9

ػبدل يبجذ ،قٕاػذ انًصبنحخ انٕطُيخ في انًرحهخ االَتقبنيخ :يهف ثحثي انصفح ٔانًصبنحخ ،يجهخ  - 

 . 15/12/2014يتفكرٌٔ ، انؼذد انثبَي 
10

 اثراْيى شرقيخ ،إػبدح اػًبر نيجيب ،يرجغ سبثق دكرِ .- 
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 الحوار الوطني :- 
ي عنصرا حيويا في معظم حاالت ما بعد الصراع .فيو ..... يعتبر الحوار الوطن    

تحدت ‘يؤمن بيئة ‘يوفر وسيمة لمختمف أطراف الصراع لمناقشة القضايا الحساسة ،كما 
حموال ممكنة مشتركة ومستدامة ،ومن المرجح أن يكون الحوار الوطني أكثر أىمية في 

 ليبيا من أي مكان .
اإلطار النظري الذي من شأنو أن يوجو الثورة نفسيا وعميو فقد افتقرت الثورة الميبية ،إلى 

والتحول الالحق .في الواقع ،كان التركيز في بداية األمر عمى التخمص من القذافي .ولم 
يبدأ الميبيون بالتخبط حول ماىية الدولة التي يأممون في بنائيا إال بعد انييار النظام. 

عادة توطين النا زحين ،واالنتعاش االقتصادي ،من بين واجيتيم تحديا نزع السالح ،وا 
 –أمور أخرى .جعل غياب إطار نظري متين لمفمسفة الالزمة لتوجيو التحول وتشكيمة 

من التعامل مع ىذه التحديات التي تقف أمام أنجاح عممية المصالحة الوطنية كآلية 
 لتحقيق االستقرار في ليبيا .

إذن نحن بحاجة إلى حوار وطني يجمع األطراف الميبية كافة لمناقشة القضايا الوطنية 
اليامة .وتبقى عالمات االستفيام كثيرة حول من سيشارك في الحوار ،وما ىي القضايا 
التي ستتم مناقشتيا ،وما ىي أولويات الدولة في مرحمة إعادة األعمار ،عمى سبيل 

     المثال العدالة أم األمن . 
 المبحث الثاني: أىداف ونتائج المصالحة الوطنية في ليبيا :  

برزت المصالحة الوطنية كمفيوم مركزي مع الربع األخير من القرن العشرين أين 
تمكنت مجموعة من الدول من تحقيق االنتقال الديمقراطي داخل دوليا ومجتمعاتيا 

االنتقاالت أكثر من أربعين ،فحسب "صامويل ىنتنجتون " شممت الموجة الثالثة من 
دولة قي العالم تحولت من وضع سياسي شمولي إلى نظم ديمقراطية ما بين ثورة القرنفل 

وثورات الربيع  1992ومستيل العشرية األخيرة من القرن الماضي  1974في البرتغال 
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 العربي التي شممت العديد من الدول العربية منيا  تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا
كثيرة من العالم وليبيا كغيرىا من الدول  ،وامتدت المصالحة الوطنية إلى دول 2011في 

التي عرفت أعمال العنف وعدم االستقرار السياسي أدت بيا لتبني مشروع المصالحة 
 ( . 11الوطنية لمخروج من األزمة )

 أىداف المصالحة الوطنية في ليبيا :
 جممة من األىداف وىي :تيدف المصالحة الوطنية في ليبيا إلى 

العمل عمى المحافظة عمى الرصيد التاريخي لميبيا من النضال والكفاح ضد المستعمر -
 وعدم تشوييو بأعمال ليس ليا عالقة بيذا التاريخ .

عادة استرجاع ذاكرة االستعمار ومخمفاتو  1951-ديسمبر-24الحفاظ عمى مكتسبات- وا 
ع ال تدميره عمى اعتبار انو ال يحس بنعمة من اجل بذل الجيد إلعادة بناء المجتم
 االستقالل أال من عاش فترة االستعمار .

تصحيح االنحراف عمى المسار الوطني والذي خمف خسائر مادية وبشرية معتبرة -
لدرجة انو كاد ان يقوض أركان الدولة في مرحمة من المراحل ،ومحاولة محو أثار 

 الميبيين .المأساة الوطنية التي كان ضحيتيا كل 
استعادة األمن والنظام العام عمى اعتبار أن أمن ممتمكات الناس وأرواحيم وحتى -

 أعراضيم مسألة حيوية سواء في نظر اإلسالم وحتى حماية القانون .
 المحافظة عمى مقومات اليوية الوطنية والتأكيد عمى مكوناتيا .-
 من خالل إعادة بعث االستقرار تييئة األرضية لمتنمية المستدامة وال يتحقق ذلك إال-

 واألمن واألمان لممواطن .
                                                           

واالدارة يف القرن احلادي والعشرين  فرانسيس فوكوياما ،بناء الدولة )النظام العاملي ومشكله اجلكم -11

 (7002(،ترمجة حجاب االمام،) الرياض: العبيكان للنشر ،
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تحسين صورة ليبيا الدولية من خالل التزاماتيا بتعيداتيا الدولية عمى اعتبار ان حرية -
المواطن وحرمة أمنو وامن ممتمكاتو من أىم أولويات السياسة الوطنية ،وكذا الييئات 

 الدولية والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان .
 نتائج المصالحة الوطنية في ليبيا :

ما أن  لكل مشروع بداية ونياية وىذه األخيرة إما أن تكون آثارىا إيجابية وتعود بالفائدة وا 
تكون سمبية والمصالحة الوطنية في ليبيا كمشروع ال بد أن تكون لو نتائج وىذا مانحو ل 

 -أن نخال ص إلية في ىذه الدراسة :
أي بعد سقوط نظام شمولي استمر  2011التي وقعت فييا مند  خروج ليبيا من األزمة-

 عمى ما يقارب عقود من الزمن.
إعادة استتباب األمن والطمأنينة في نفوس الميبيين بعد سبعة سنوات من انييار -

 النظام.
 إعادة الثقة من جديد لميبيين لبناء دولتيم دولة المؤسسات والقانون .-
شامل الستدراك ما فاتيا خالل السبعة سنوات في مجال البدء في برنامج تنموي -

 السكن والبناء التحتية .
 بدل الجيود وصدق النوايا في جبر الضرر بين الميبيين .-
إعادة الميجرين بالداخل والخارج إلى الوطن وفتح المجال أمام الكل لممساىمة في بناء -

 الوطن .
 لمنظر في ممفات الموقفتح السجون أمام مؤسسات الدولة المختصة -

 المراجع:
 اوال : الكتب  

حسين درويش العادلي ، المصالحة ىي الحل :نتسامح لنحيا ) بغداد :مكتبة  .1
 2016الثقافة واالعالم ،الطبعة االولى(،
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 طو عابدين طو ، الصمح في ضوء القرءان الكريم ،دم ،دت .2
الجكم واالدارة في فرانسيس فوكوياما ،بناء الدولة )النظام العالمي ومشكمو  .3

القرن الحادي والعشرين ،ترجمة حجاب االمام،) الرياض: العبيكان لمنشر 
،2007.) 

 
 ثانيا:  المجالت والدوريات :

ابراىيم شرقية ،إعادة اعمار ليبيا :تحقيق االستقرار من خالل المصالحة  .1
،ديسمبر  9الوطنية ،دراسة تحميمية صادرة عن مركز بروكنجر الدوحة ،رقم 

20132012 -  
 و اقتصادي يدعمو نمو سياسي استقرار: 2010 إسرائيل ", شحاذة امطانس .2

 . 1  العدد, الفمسطينية الدراسات ،مجمة" سياسية ثقافة تنامي
عادل ماجد ،قواعد المصالحة الوطنية في المرحمة االنتقالية :ممف بحثي  .3

 15/12/2014الصفح والمصالحة ،مجمة يتفكرون ، العدد الثاني 
 

 ثالثا:  مواقع عمى شبكة المعمومات الدولية :
 الوطنية . الصالحة اىم مقومات  :بعنوان مقال ,بيوك أبضد المجيد عبد .1

www.alarabia.com جامعة الجزائر 
 رابعا:  الرسائل العممية : 

 االستقرار و الراشد الحكم"بعنوان مداخمة ,بوضياف ومميكة فوكة سفيان .2
 الشمف،  الجزائر ، بوعمي بن حسيبة جامعة."" التنمية في ودوره السياسي

http://www.alarabia.com/
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 االستقرار عمى المباشر األجنبي االستثمار اثر , لجدع لزمد ناصر نبيل .3
 مذكرة مقدمة) 2008 – 1995 حالة دراسة (اليمنية   الجميورية في السياسي
 السياسي االقتصاد في الماجستير  درجة عمى الحصول متطمبات استكماال
 األردن الَتموك بجامعة الدولي

نور اليدى بن بتقة  اشكالية بناء الدولة في ليبيا بعد سقوط نظام معمر  .4
القذافي :اطروحة مقدمة الستكمال متطمبات شيادة الدكتوراه في العموم 

 – 2012السياسية والعالقات الدولية :تخصص دراسات امنية ،الجزائر ،
2013 . 

 خامسا: المؤتمرات والندوات :
 مجمس دول في السياسي االستقرار و الخيري العمل ,إبراىيم توفيق حسنين .1

 إلى مؤتمر مقدم بحث , اآلفاق ...المجاالت...المحددات : الخميجي التعاون
نظمتو جمعية التربية االسالمية بمممكة  الذي الرابع الخميجي الخيري العمل

 . 2010مارس  04الى  02الفترة من البحرين خالل 
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 دور اإلدارة االلكترونية في تبسيط اإلجراءات
 "دراسة تطبيقية ميدانية بمستشفى ترىونو العام" 

 13أـ الكيالني جمعة سعد  معتوق  12أـ أكرم أعمار محمد دخيل  
 15أـ زائد رحومو االنبط  14أـ جمعو عمي جمعو خميفة 

 الممخص :
الدراسة إلى دور اإلدارة اإللكترونية  في تبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة ىدفت ىذه 

( مشاركًا ، وىذا يمثل ما نسبتو 142العام و بمغ عدد المشاركين في ىذه الدراسة )
%( من حجم المجتمع األصمي .واستخدمت استمارة االستبيان لجمع البيانات  39.7)

، فضاًل عن  (SPSSالحزم اإلحصائية ) من مجتمع الدراسة وتحميميا وفق مصفوفة
استخدام تحميل االنحدار)البسيط ، والمتعدد( وتحميل التباين ، وتوصمت الدراسة إلى أىم 

( بين متطمبات تطبيق 0.05النتائج :أنو يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى )
وتبسيط اإلجراءات البشرية ، المالية ، التنظيمية ، المعموماتية ( اإلدارة اإللكترونية ) 

أن المتغيرات بمستشفى ترىونو العام  ، حيث أشارت نتائج تحميل االنحدار المتعدد إلى 
المستقمة متطمبات اإلدارة اإللكترونية ) البشرية ، المالية ، التنظيمية ، المعموماتية ( 

 Rمتغير التابع )تبسيط اإلجراءات ( وأن معامل االرتباط ) مجتمعة معًا وليا تأثير في ال
%( ، كما يشير معامل 98.7( لجميع المتغيرات المستقمة والمتغير التابع  بمغت )

%( من التباين في المتغير 97.4( أن المتغيرات المستقمة تفسر ما مقداره )R2التفسير )
فعة مما يدل عمى وجود أثر ذو داللة (  ، وىي قوة تفسرية مرتتبسيط اإلجراءاتالتابع ) 

                                                           
ػضٕ ْيئخ تذريس ، كهيخ اآلثبر  -2ػضٕ ْيئخ تذريس ، انًؼٓذ انؼبني نهؼهٕو ٔانتقُيخ ـ ترَّْٕ .-1

 ٔانسيبحخ ـ جبيؼخ انجفبرح .

ػضٕ ْيئخ تذريس ، انًؼٓذ انؼبني  -4ـ ترَّْٕ.ػضٕ  ْيئخ تذريس ، انًؼٓذ انؼبني نهؼهٕو ٔانتقُيخ -3

 نهؼهٕو ٔانتقُيخ ـ زنطٍ .

 

 

 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 83 

 

لمتطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ) البشرية ، المالية ، التنظيمية ، المعموماتية ( في 
 . المتغير التابع  )تبسيط اإلجراءات (

abstract 

 The purpose of this study to the role of electronic management in 

streamlining Tarhunah General Hospital and the number of 

participants in this study (142) participants, representing (39.7%) 

The size of the original community. The questionnaire was used to 

collect data from the study and analyzed matrix statistical 

packages (SPSS), as well as using regression analysis (simple, 

multiplayer) and variance analysis, the study found the most 

important results: there is a statistically significant impact at a 

level (0.05) between the requirements Application of electronic 

administration (human, organizational, financial, Informatics) and 

simplification of Tarhunah hospital, where the results of multiple 

regression analysis indicated that the independent variables of 

electronic administration requirements (human, organizational, 

financial, Informatics) combined together. And its effect on the 

dependent variable (simplification of procedures) and the 

correlation coefficient (R) of all the independent variables and the 

dependent variable (98.7%) , As an operand misinterpretation (R2) 

that independent variables explain amounted (97.4%) Variation in 

the dependent variable (simplification of procedures), an elevated 

explain it indicating a significant impact of e-governance 

requirements (human, organizational, financial, Informatics) in the 

dependent variable (simplification of procedures).  

 مقدمةال
لقد شيد العصر الحديث  تغيرات في مختمف  جوانب الحياة اإلنسانية ، وكانت   

التطورات التكنولوجية المتسارعة وتقدم وسائل االتصاالت وتقنية المعمومات من أىم 
ونية في التنمية سمات ىذا التغير.      ولقد أدركت المنظمات أىمية اإلدارة اإللكتر 
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اإلدارية ، بوصفيا أداة لتسييل وتبسيط اإلجراءات، وبالتالي يترتب عمى ذلك زيادة 
حكام الرقابة، حيث  إنتاجية العاممين بالمؤسسة، وأيضًا أداة لممساعدة في اتخاذ القرار وا 

ي أّن كثيرًا من المشاكل اإلدارية التي ترجع إلى نظم العمل واإلجراءات المعقدة، والت
تبسيط النظم واإلجراءات اإلدارية ، حتى يمكن أن يعتقد أّن حَميا يكمن في ضرورة 

ولذلك بدأت يساىم في عالج ىذه المشاكل اإلدارية التي تعاني منيا العديد من المنظمات
، حتى تستطيع أن تقدم أفضل التكنولوجياه ىذه المنظمات في التسارع نحو استخدام ىذ

وتتماشى مع المنطق العممي السميم ، وال تقف عائقًا في طريق الخدمات لعمالئيا ، 
التقدم الحاصل في ىذا المجال وىذا األمر يتطمب بذل الجيد والوقت إلحداث التغيير 

ن االىتمام اإلداري الالزم، األمر الذي يوصميم إلى تحقيق الكفاءة والفاعمية في األداء .وا 
إلى اعتبارىا فرصة متميزة لالرتقاء باألداء فيي  بدراسة موضوع اإلدارة اإللكترونية يعزو

وسيمة لرفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين وتطوير أدائيم ، وتخفيف األعباء اإلدارية ، 
عن طريق استخدام األساليب اإللكترونية الحديثة ، والتي تتسم بالكفاءة والسرعة و 

التي بدورىا تسبب في تدني التغمب عمى الكثير من  مشكالت اإلدارة التقميدية ، و 
مستوى بعض الخدمات اإلدارية . ومن خالل اىتمام الباحث بدور اإلدارة االلكترونية 

مستشفى ترىونة العام أظيرت إن اإلجراءات المتبعة بالمستشفى  اإلجراءاتفي تبسيط 
 معقدة ، باإلضافة إلى تدنى مستوى األداء الطبي ، والذي يعود لعدة أسباب ومن أىميا

 االفتقار إلى استخدام اإلدارة اإللكترونية . 
 يمكن صياغة المشكمة في التساؤل التالي: ـــ مشكمة الدراسة :  1

ما مدى توافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تبسيط اإلجراءات بمستشفى 
 ترىونة العام؟

 ويندرج تحت ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
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افر تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية )المتطمبات البشرية ( في تبسيط ما مدى تو  -1
 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام ؟

ما مدى توافر تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية )المتطمبات المالية ( في تبسيط  -2
 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام  .

لكترونية)المتطمبات التنظيمية( لتبسيط ما مدى توافر تطبيق متطمبات اإلدارة اإل -3
 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام؟

ـ ما مدى توافر تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية )المتطمبات المعموماتية( لتبسيط  4
 اإلجراءات بمستشفى ترىونة ؟

 :ــ أىمية الدراسة 2
تنبثق أىمية ىذه الدراسة من أىمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، وما يترتب عميو من   

خمق تطور في تحديد اإلمكانيات والمتطمبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ، كما 
تسيم في تطوير اإلدارة داخل المستشفى ، من حيث زيادة في السرعة والدقة وتحسين 

دام اإلدارة اإللكترونية في تبسيط إجراءات العمل التقميدية المتبعة خدماتو الصحية باستخ
داخل مستشفى ترىونة العام ، وىذا ينطبق أيضًا عمى اإلدارات بالمستشفيات األخرى 

 داخل دولة ليبيا. 
 
 :ــ أىداف الدراسة3
 معرفة واقع اإلدارة اإللكترونية بمستشفى ترىونة العام . -1
 اإلجراءات  بمستشفى ترىونة العام.معرفة واقع  -2
التعرف عمى متطمبات اإلدارة اإللكترونية )المتطمبات البشرية ،المتطمبات المالية ،  -3

 المتطمبات التنظيمية ، المتطمبات المعموماتية (  بمستشفى ترىونة العام.
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و داللة  : يوجد أثرذالفرضية الرئيسيةتسعى الدراسة الختبار     ـ فرضيات الدراسة : 4
( بين تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية وتبسيط 0.05إحصائية عند مستوى )

 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام  .
 التالية : الفرضيات الفرعيةويتفرع عنيا 

( بين تطبيق متطمبات اإلدارة 0.05ـ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 1
 اإللكترونية

 (وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام  . )المتطمبات البشرية 
( بين تطبيق متطمبات اإلدارة 0.05ـ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 2

 اإللكترونية )المتطمبات المالية( وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام  .
دارة ( بين تطبيق متطمبات اإل0.05ـ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 3

 اإللكترونية )المتطمبات التنظيمية( وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام  .
( بين تطبيق متطمبات اإلدارة 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ) رثـ يوجد أ 4

 اإللكترونية )المتطمبات المعموماتية( وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام  .
 ــ حدود الدراسة : 5
اقتصرت الدراسة عمى مستشفى ترىونة العام التابع لوزارة الصحة  لحدود المكانية:ــ ا1

 الميبية
 م (2018/ 4/ 15إلى  2018/ 1/ 15اعتمدت عمى الفترة من )  ـ الحدود الزمانية:2

 لتوفير المعمومات الكافية عن المشكمة 
اإللكترونية في  تبسيط اقتصرت الدراسة عمى ) دور اإلدارة  ـ الحدود الموضوعية:3

 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام (.
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 ــ منيج الدراسة: 6
تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،حيث تم استخدامو فيما يتعمق بمالحظات 
الباحثين أثناء إعداد الدراسة ، وأيضًا في تحميل المعمومات ، التي تم استخالصيا من 

الذي وزعت عمى عينة عشوائية بمستشفى ترىونة مارة االستبانة ، البيانات الواردة باست
 العام  .

 ــ مصطمحات الدراسة: 7
ىي" العممية اإلدارية القائمة عمى اإلمكانيات المتميزة لإلنترنت   ـ اإلدارة اإللكترونية:1

وشبكات األعمال في التخطيط والتوجيو والرقابة عمى الموارد والقدرات الجوىرية بدون 
حدود ، من أجل تحقيق األىداف، وىي إدارة بدون أوراق أو زمان أو متطمبات جامدة ، 
حيث أنيا تعتمد عمى األرشيف اإللكتروني والبريد اإللكتروني واألدلة والمقاالت 
 اإللكترونية والرسائل الصوتية وىي مؤسسة شبكية ذكية تعتمد عمى ٌعمال المعرفة"

 .(38، ص  2008)الكبيسي ، 
األنسب لموقت والجيود البشرية  االقتصاديوىو "فن االستخدام  تبسيط اإلجراءات:ـ 2

 .(87، ص2001)سماحة ، الطريح ،واإلمكانيات المادية ، ألداء العمل بجودة أعمى"
ىي عبارة عن "مجموعة من الحواسيب تنظم وترتبط بخطوط  ـ شبكة االتصاالت:3

ت مواصفات تعتمد عمى متطمبات اتصال مع بعضيا البعض ، من خالل مقاسم ذا
 . (88، ص  2010" )الباجقني ، ونوعية الخدمات المراد تقديميا

 ــ الدراسات السابقة: 8
بعنوان )معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ( :2010.دراسة )المسعودي ،  1ــ  8

ظر إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجية ن
ببريطانيا ، يتكون مجتمع -مديري وموظفي الموارد البشرية(،الجامعة االفتراضية الدولية

مدير وموظف بالموارد البشرية التابعين لإلدارة ، وأستخدم اإلستبانة  100الدراسة من 
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لجمع البيانات وكانت العينة طبقية عشوائية ، ومن أىم النتائج وجود معوقات إدارية 
اءات الروتينية ، ونقص الدورات التدريبية ، باإلضافة إلى المعوقات تتمثل في اإلجر 

التقنية والبشرية ، واالفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاممة ، ومعوقات مالية تمثمت في 
ضعف المخصصات المالية بإدارات المنظمة وقمتيا في البرامج التدريبية وضعف الدعم 

 .المالي المخصص لمبحوث والدراسات
)دور التعامالت اإللكترونية في تبسيط ( : بعنوان2013. دراسة )الدويش ،  2ــ  8

 -إجراءات الوافدين في إدارة جوازات الرياض( جامعة نايف العربية لمعموم األمنية 
السعودية .شمل مجتمع الدراسة جميع الضباط واألفراد العاممين بإدارة الجوازات مدينة 

فًا ، أستخدمت استمارة االستبانة لجمع البيانات من عينة موظ 1906الرياض وعددىم 
ومن أىم النتائج :ـ  يوجد إتفاق بين أفراد عينة ،  ( موظف342عشوائية تكونت من )

الدراسة عمى توفر العديد من الخدمات ، التي تبسط إجراءات العمل وسرعة إنجازىا ، 
 اية المعمومات.مثل خدمة تسديد الرسوم ،  والغرامات إلكترونيًا وحم

بعنوان )تبسيط اإلجراءات وأثره في مستوى ( : 2001. دراسة )القيموشي ،  3ــ  8
أداء المنظمة "دراسة تطبيقية عمى مصمحة الضرائب في ليبيا" ( األكاديمية الميبية 

شمل مجتمع الدراسة جميع المسئولين في المستويات  طرابمس. –لمدراسات العميا 
( 90أستخدم االستبيان لجمع البيانات من العينة ، وتتكون من ) اإلدارية الثالثة ،

ــ،  شخصاً   أىم النتائج :
وجود عالقة إرتباط إيجابية معنوية وذات داللة إحصائية بين تبسيط اإلجراءات ومستوى 

 األداء ويعتمد مستوى األداء عمى نتائج عممية تبسيط اإلجراءات.
)إدخال الميكنة في اإلدارة وأثرىا عمى بعنوان ( : 2008ـ دراسة )المانيك ،  4ــ  8

 تبسيط اإلجراءات
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اإلدارية "دراسة تطبيقية بالشركة العامة لمبريد واالتصاالت السمكية و الالسمكية"( 
طرابمس . شمل مجتمع الدراسة جميع مديري اإلدارة  –األكاديمية الميبية لمدراسات العميا 

لعاممين باإلدارات التي ليا صمة مباشرة بموضوع العميا ومديري اإلدارات واألقسام وا
موظفًا ، أستخدمت صحيفة االستبيان لجمع البيانات من  548الدراسة البالغ عددىم 

أىم النتائج:ـ وجود بعض العوائق أمام ،  ( موظفاً 100العينة ، التي تتكون من )
 ارية.استخدام الميكنة بالشركة ، تتمثل في انخفاض اىتمام القيادات اإلد

 الفصل األول : اإلطار النظري لمدراسة
 ـ ماىية اإلدارة االلكترونية : 1

عرفت اإلدارة اإللكترونية بأنيا " تبادل غير ورقي لمعمومات العمميات وذلك باستخدام 
التبادل اإللكتروني لمبيانات ، وىي استخدام كل الوسائل اإللكترونية في إنجاز كل 

مثل استخدام البريد اإللكتروني والتحويالت اإللكترونية أعمال ومعامالت المنظمة ، 
لألموال والتبادل اإللكتروني لممستندات والفاكس والنشرات اإللكترونية وأية وسائل 

 .(25، ص 2007)عامر ، الكترونية أخرى"
 (:37، ص 2006ـ أىمية اإلدارة اإللكترونية)السالمي ،  2
ينعكس إيجابًا عمى مستوى الخدمات التي تقدم  ـ تبسيط اإلجراءات داخل المستشفى بما1

 إلى المواطنين وتضمن جودتيا .
نجاز المعامالت اإلدارية المختمفة .2  ـ اختصار وقت تنفيذ وا 
 ـ الدقة والوضوح في العمميات اإلدارية المختمفة داخل المستشفى .3
مستشفيات ـ تسييل إجراء االتصال بين دوائر المستشفى المختمفة ، وكذلك مع ال4

 األخرى المحمية.
ـ التقميل من استخدام األوراق بشكل ممحوظ ، مما يقمل من البيروقراطية ، ويساعد 5

 عمى تبسيط اإلجراءات.. 
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تسعى اإلدارة اإللكترونية لتحقيق مجموعة من األىداف ـ أىداف اإلدارة اإللكترونية:  3
يل سمسمة القيمة الحقيقية ؛ فاليدف الجوىري لإلدارة اإللكترونية يتمثل في "تشك

والمضافة لممستشفى ، وربطيا باستخدام شبكات االتصاالت . ويمكن تحديد أىداف 
 :(33، ص  2007)عامر ، اإلدارة اإللكترونية في النقاط التالية

ـ تطوير اإلدارة بشكل عام ، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة ، من حمول وأنظمة 1
العمل اإلداري ، و رفع كفاءة الموظف ، وخمق جيل جديد من والتي من شأنيا تطوير 

 الكوادر القادرة عمى التعامل مع التقنيات الحديثة داخل المستشفى .
ـ توفير المعمومات والبيانات ألصحاب القرار بالسرعة وفي الوقت المناسبين ، ورفع 2

 مستوى العممية الرقابية بالمستشفى.
خالل خفض كميات الممفات والخزائن لحفظيا وكميات  ـ تقميل تكاليف التشغيل من3

 األوراق المستخدمة واإلنجاز السريع لممعاممة .
 ـ خمق ارتباط وثيق بين إدارات المستشفى ، بما يساعد عمى تقديم خدمات أفضل.4
 ـ إدارة ومتابعة المواقع المختمفة بالمستشفى والتعامل معيا بأنيا وحدة مركزية .5
 ارة اإللكترونية:ـ عناصر اإلد4

يعتبر العنصر البشري من أىم عناصر اإلدارة اإللكترونية ، باإلضافة إلى العناصر 
واألدوات الفنية المتمثمة في أجيزة الحاسب اآللي ، وقدرة الكوادر البشرية عمى تفعيل  
اإلدارة اإللكترونية ، وفيم منظومتيا ، والعمل عمى احتواء المعمومات بشكل رقمي ، 

عادة صياغتيا ، واستخداميا إلكترونيًا في أي وقت وبأي مكان وسي ولة تحريكيا ، وا 
.وصفت لإلدارة اإللكترونية ثالثة عناصر : عتاد الحاسوب ، (2010)العاجز ، 

 :("1والبرمجيات ، وشبكة االتصاالت ، كما ىو موضح في شكل )
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 (عناصر اإلدارة اإللكترونية1شكل )

 (.24، ص 2005المصدر:)ياسين ، 
ُعرفت إجراءات العمل بأنيا طرق محددة سمفًا لكيفية القيام  ــ مفيوم إجراءات العمل: 5

باألعمال ، وىي خطط موضوعة لمموظفين إلتباعيا عند القيام باألعمال المتكررة ، 
أسموب محدد التخاذ القرارات والقيام  بحيث تترجم الخطط والسياسات العامة إلى

.فاإلجراءات اإلدارية عبارة عن خطوات (238، ص 2005)عصفور ، باألعمال 
تفصيمية  تتبع في تنفيذ عممية معينة ، وىذه الخطوات المحددة تتم في تسمسل زمني 

 .( 2010)المغيرة ،  متوالي
يترتب عمى عممية وضع تصميم اإلجراءات الجيدة والواضحة ألداء ــ فوائد اإلجراءات:  6

 وفعاليةاألعمال زيادة كفاءة 
 :(91، ص 2007)الموزي ، التنظيم ، وذلك من خالل تحقيقيا الفوائد التالية 

 السرعة والدقة في أداء األعمال . -1
 تحسين جودة الخدمة المقدمة . -2
توحيد وتماثل األداء أي إنجاز األعمال نفسيا من قبل الوحدات واألفراد باختالفيم  -3

 بالطريقة نفسيا .
ئمين بإنجاز األعمال نتيجة لمتخطيط والتحديد المسبق تخفيض ضغط العمل عمى القا -4

 لإلجراءات الالزمة .
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 التخمص من اإلرباك واالزدواجية والفوضى في أداء األعمال . -5
تساعد إجراءات العمل عمى سرعة تنفيذ األعمال بالشكل  ــ تبسيط اإلجراءات: 7

راءات قد ال تتحقق في الصحيح ، الذي يحقق أىداف المستشفى، إال إن فوائد وجود اإلج
بعض األحيان ، نتيجة إلساءة استخداميا ، مما يجعميا مطولة ، وبالتالي تكثر الشكوى 
منيا ، ومن تم تصبح ىذه الفوائد عيوب ، األمر الذي يجعميا عبئًا عمى المستشفى بدال 

ال . فاإلجراءات ما ىي إ( 2008)الدحوان ، أن تكون أداة مساعدة ليا لمقيام بأعماليا
دلياًل لمموظف يسير عمييا لمقيام بالميام والواجبات الالزمة ألداء العمل. وبالتالي فإن 
تطوير اإلجراءات أمرًا في غاية األىمية ، ألن عدم القيام بذلك أو إىمالو يترتب عميو 

 (. 2005)جرادات ، تعقيد اإلجراءات وصعوبة العمل،
 :( 2014) أبوكميش ، ــ أىمية تبسيط اإلجراءات 8

 تسييل عممية المراجعة ، حيث يتم التعامل مع المراجعين بسيولة ويسر وبدون تمييز . -1
ـ تسييل إنجاز العمل من قبل العاممين ، فبساطة اإلجراءات تسيل إجراءات العمل 2

وتقمل من مخاطر ارتكاب المخالفات والتجاوزات ، وتؤدي إلى إتقان العمل وزيادة الرضا 
عمى مواكبة التغيرات والمستجدات المحيطة إضافة إلى توفير  ــ يساعد3الوظيفي .

ـ يؤدي تبسيط اإلجراءات إلى زيادة كفاءة التنظيم والرقابة واتخاذ 4الوقت والجيد والمال .
 القرار . 

يمكن تحديد فوائد تبسيط اإلجراءات في النقاط التالية ــ فوائد تبسيط اإلجراءات:  9
 :(2005)عصفور ، 

الخدمات المقدمة لمجميور: فبطبيعة الحال إنجاز اإلجراءات بسرعة ، من شأنو ـ تحسين 1
 أن يقدم

 خدمة أفضل لمعمالء المنتفعين ويحقق رضاىم .
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ـ التقميل من المجيود الفكري لمموظفين : فالرئيس اإلداري يقوم بوضع سياسات 2
جراءات محددة لمعالجة الموضوعات المتشابية في اإلجراءات والمعا  مالت اإلدارية .وا 

جراءات 3 ـ تجنب الفوضى أثناء القيام باألعمال في المستشفى : إن وضع سياسات وا 
 إلى القيام باألعمال بشكل متجانس ويقضي عمى الفوضى .  محددة يؤدي

ـ تقميل التكاليف المادية : حيث يتم تخفيض نفقات األعمال الكتابية بعدم وجود تكرارية 4
 الحاجة .إجراءات زائدة عن  أو
)عصفور ، تمر عممية تبسيط اإلجراءات بعدة مراحل : ــ مراحل تبسيط اإلجراءات:  10

2005). 
اختيار اإلجراءات المراد دراستيا فعندما يكون البرنامج شاماًل ، فإن االختيار  -1

يشمل غالبًا جميع إجراءات المستشفى ، أما إذا كان محدودًا فيكون االختيار جزئيًا ، 
 لذلك التحديد مثاًل:ــ إدارة ،قسم .وفقًا  

جمع المعمومات عن اإلجراءات ، حيث يتم جمع معمومات حول طريقة القيام  -2
بالنشاط في الوقت الحالي لممساعدة في معرفة الخطوات غير الضرورية والمشاكل 

 واألخطاء المرتكبة في تنفيذ تمك األعمال بيدف تجنبيا .
ي تم جمعيا ، واالستفسار عن كل خطوة تمر بيا ـ تحميل وتقييم المعمومات الت 3

 اإلجراءات ومعرفة الخطوات الميمة والخطوات غير الميمة .
 الفصل الثاني : الدراسة الميدانية

يعد مستشفى ترىونة العام متكاماًل صحيًا و اجتماعيًا يعمل عمى توفير الرعاية   
إلى جانب إنو مركز لتدريب  الصحية الكاممة بشقييا العالجي والوقائي لممواطنين ،

العاممين في الخدمة الصحية . تم افتتاح مستشفى ترىونة العام في شير "نوفمبر" سنة 
" عنصرًا بين عناصر 220" سرير ، وبقوة عاممة "201م. بسعة سريرية تبمغ "1983

دارية . وقد تم تطويره في سنة " " حيث أضيف 1990-1989طبية وطبية مساعدة وا 
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" سريرًا 221" سريرًا حيث أصبحت سعتو السريرية "20االصطناعية بعدد "قسم الكمى 
دارية ، ويضم األقسام 416وبقوة عاممة " " عنصرًا تضم عناصر طبية وطبية مساعدة وا 

قسم العناية  -: قسم الطوارئ (الشؤون اإلدارية بمستشفى ترىونة العام)عشرة  االثني
قسم األشعة التشخيصية ــــ قسم الكمى  -لعامة قسم الجراحة ا -قسم الباطنة  -الفائقة 

قسم المختبرات  -الصناعية ـــ قسم  النساء والوالدة ـــ قسم حديثي الوالدة ـــ قسم االطفال
 قسم اإلسعاف السريع . -الطبية وبنك الدم 

 وىي اإلجراءات الميدانية المتعمقة بالدراسة وىي كما يمي :ــ منيجية الدراسة :1
: يتكون مجتمع الدراسة من كافة العاممين القياديين والمرؤوسين أ ـ مجتمع الدراسة 

 بالمستشفى.
% 40مشاركا بنسبة  142عدد المشاركين  309اسة : بمغ حجم العينة ب ـ عينة الدر

 من حجم األصمي .
: صممت االستبانة موجو لمقياديين والمرؤوسين بمستشفى ت ـ وصف عبارات االستبانة 

 ترىونو العام لمعرفة متطمبات اإلدارة االلكترونية . 
لقد تم استخدام العديد من األساليب لمعالجة ج ـ األساليب اإلحصائية المستخدمة : 

البيانات المجمعة من خالل عينة الدراسة ، وقد تم احتساب النتائج ومعالجتيا  وتتمثل 
 األساليب في :

 رفة خصائص عينة الدراسة .وذلك لمع ـ التوزيعات التكرارية : 1
 لتحديد نسبة اإلجابات المتعمقة بكل مفردة .  ـ النسب المئوية : 2
لتحديد اتجاىات اإلجابات وتأثيرىا عمى متغيرات الدراسة  ـ المتوسط الحسابي : 3

 ووصف خصائص عينة الدراسة . 
باحثان لغرض معرفة خصائص عينة الدراسة ، استخدم الـ خصائص عينة الدراسة :  2

اإلحصاء الوصفي وتتمثل ىذه الخصائص في الجنس والعمر والمؤىل العممي ، 
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والوظيفة الحالية ، سنوات الخبرة بالمستشفى ، ومدى المعرفة باإلدارة اإللكترونية ، وذلك 
 بيدف التعرف عمى خصائص المشاركين بالدراسة ، وفيما يمي عرض تفصيمي لذلك :

 عينة الدراسة  ( توزيع خصائص1الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الخصائص الوصف

 %69 98 ذكر لجنسا
 %31 44 أنثى

 %100 142 المجمــــــــــــــوع
 

 الفئة العمرية
 %19 27 سنة 30أقل من 
 40إلى اقل من  30من 
 سنة

81 57% 

 50الى اقل من 40من 
 سنة

19 13% 

 %11 15 سنة فأكثر  50من
 %100 142 المجمـــــــــــــــوع

 
 

المستوى 
 التعميمي

 %20 28 متوسط وأقل 
 %17 24 دبموم عالي 

 %39 56 جامعي 
 %8 11 ماجستير
 %16 23 دكتوراه

 %100 142 المجمــــــــــــــوع
 
 

 %1 2 مدير
 %6 8 مدير إدارة
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 %6 8 مدير مكتب المينة
 %21 30 رئيس قسم
 %66 94 المرؤوسيين

 %100 142 المجمــــــــــــوع
 
 

 سنوات الخبرة

 %5 7 سنوات 5أقل من 
 10غالى أقل من  5من 

 سنوات
19 13% 

سنة إلى أقل من  10من 
 سنة  15

40 28% 

سنة إلى أقل من  15من 
 سنة  20

37 26% 

سنة إلى أقل من  20من 
 سنة 25

22 15% 

 %12 17 سنة فأكثر 25من 
 %100 142 المجمـــــــــــــــوع

 
معرفة  اإلدارة 

 االلكترونية 

 %9 13 منخفضة جدا
 %15 21 منخفضة
 %47 67 متوسطة 
 %18 25 مرتفعة

 %11 16 مرتفعة جدا
 %100 142 المجمــــــــــــــوع

 المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
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 ( :1الجدول رقم ) مناقشة بيانات
( ان ما نسبتو 1من بيانات الجدول رقم ) ـ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس :1

% إناث ، وىذا يعني أن أكثر أفراد العينة ىممن 31% ذكور والباقي ما نسبتو 69
 الذكور.

( تبين ان ما 1من الجدول رقم )ـ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية :  2
 40سنة الى أقل من  30سنو، بينما الذين بمغت أعمارىم من  30% أقل من 19بتو نس

سنة  50سنة الى اقل من  40% ، وان نسبة الذين أعمارىم من 57سنة ما نسبتو 
 % . 11سنة فأكثر فكانت نسبتيم  50% ، والذين كانت أعمارىم من 13كانت 

( بان ما نسبتو 1ين الجدول رقم )يب ـ توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي :3
% ىم من 17% ىم من المستوى التعميمي متوسط فأقل ، أما الذين تتراوح نسبتيم 20

% ، 39ذوي حممة الدبموم العالي ،أما الحاصمين عمى المستوى الجامعي فكانت نسبتيم 
% ، اما الحاصمين عمى الدكتوراه فكانت نسبتيم 8وحممة الماجستير كانت نسبتيم 

16 % 
% 1( بان ما نسبتو 1يوضح الجدول) ـ توزيع أفراد العينة الدراسة حسب المينة :4

% 6نسبتو  % ىم عمى مينة مدير إدارة ، وما6ىم المدير العام ، والذي كانت نسبتيم 
%فيم من رؤساء األقسام ، 21ىم من مدراء المكاتب ، والذي كانت نسبتيم 

 %.66والمرؤوسين فكانت نسبتيم 
( ان ما 1يوضح الجدول رقم ) يع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة :ـ توز 5

سنوات ، والذين كانت سنوات  5% ىم الذي كانت سنوات خبرتيم أقل من 5نسبتو 
% ىم 28% ، وان ما نسبتو 13سنوات فكانت نسبتيم  10الى اقل من  5خبراتيم من 

سنة ، وان الذين بمغت  15 سنوات الى اقل من 10الذين كانت سنوات خبراتيم من 
 15% ، وما نسبتو  26سنة فكانت نسبتيم  20الى اقل من  15سنوات خبراتيم من 
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سنة ، والذين كانت  25سنة الى اقل من  20% ىم الذين كانت سنوات خبراتيم من 
 % .12سنة فأكثر فقد كانت نسبتيم  25سنوات خبرتيم من 

(ان 1تبين من الجدول )اإلدارة االلكترونية : ـ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب معرفة6
افراد العينة الذين كانت لدييم معرفة منخفضة جدا باإلدارة االلكترونية  كانت نسبتيم 

% فكانت معرفتيم منخفضة ، أما الذين كانت معرفتيم باإلدارة 15% ، وما نسبتو 9
يم مرتفعة فقد بمغت % ، والذين كانت معرفت47االلكترونية متوسطة فقد بمغت نسبتيم 

% فيم من الذين كانت معرفتيم عالية جدا باإلدارة 11% ، وما نسبتو 18نسبتيم 
 االلكترونية . 
(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المشاركين عمى 2الجدول )

 العبارات المتعمقة بواقع اإلجراءات المتبعة بمستشفى ترىونة العام
المتوسط  العبارات ر.م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

ترتيب 
 الفقرات

تتسم إجراءات العمل  1
داخل المستشفى 

 بالروتينية.

 2 مرتفعة 90% 0.57 2.7

إجراءات العمل   2
المتبعة بالمستشفى 

تتسم بتبسيط 
 اإلجراءات 

 23  منخفضة 43% 0.57 1.3

توجد مشاكل في  3
سير المعامالت 

 5 مرتفعة 86% 0.61 2.6
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اإلدارية داخل 
 .المستشفى

الموقع يتم توظيف  4
اإللكتروني 

لممستشفى عمى 
اإلنترنت في إتمام 
 بعض اإلجراءات

 لممستفيدين

 17 منخفضة 60% 1.01 1.8

توظف  الحاسبات  5
بالمستشفى  اآللية 

  .في إنجاز اإلجراءات

 21 منخفضة 57% 0.39 1.7

ىناك نقص في  6
الموظفين 

المتخصصين في 
تشغيل وصيانة 

 أجيزة الحاسب اآللي
. 

 8 مرتفعة 77% 0.54 2.3

توافر خدمة االتصال  7
باإلنترنت  
 بالمستشفى

 11 مرتفعة 73% 0.66 2.2

ساىمت  الدورات  8
التدريبية في اإلدارة 

 12 مرتفعة 73% 0.93 2.2
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اإللكترونية في 
 تبسيط اإلجراءات .

نقص خبرة  وميارة  9
األفراد بالمستشفى 
في التعامل مع 

 خدمات اإلنترنت .

 22 منخفضة 57% 1.06 1.7

وجود مقاومة لمتغيير  10
جراءات  في نظم وا 

العمل من قبل 
العاممين بالمستشفى 

. 

 9 مرتفعة 77% 0.03 2.3

ىناك غياب متكرر  11
من بعض العاممين 

الذين يشغمون 
عالقة  وظائف ليا

مباشرة  بتقديم 
الخدمات لممستفيدين 

. 

 3 مرتفعة 90% 0.49 2.7

تطبيق  اإلدارة  12
اإللكترونية 

بالمستشفى يساعد 
عمى إتمام اإلجراءات 

 10 مرتفعة 77% 0.94 2.3
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في الوقت المناسب 
. 

يوجد بالمستشفى  13
وصف لمواجبات 

والنشاطات الالزمة 
 إلنجاز األعمال.

 1 مرتفعة 93% 0.88 2.8

تطبيق  اإلدارة  14
اإللكترونية 

بالمستشفى ساعد 
عمى  تحقيق الدقة 
 التامة في اإلجراءات

 13 مرتفعة 73% 0.81 2.2

تستخدم بالمستشفى  15
نماذج يحدد فييا 
اإلجراء والوقت 
 الالزم إلنجازه .

 14 منخفضة 63% 0.47 1.9

يوجد بالمستشفى  16
وصف لكل شاغل 

 وظيفة تتضمن االسم
و الدرجة و الوحدة 

 الوظيفية .

 4 مرتفعة 90% 0.06 2.7

اختصاصات وأعمال  17
كل وحدة إدارية 

 6 مرتفعة 83% 0.08 2.5
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موضحة في سجالت 
 المستشفى .

تعتقد أن الحاسبات  18
بالمستشفى  اآللية 
في تبسيط  ساىمت

 اإلجراءات .

 7 مرتفعة 80% 0.75 2.4

يتم إجراء إحصائيات  19
توضح كمية لمعمل 

وحجم اإلجراءات 
 المنجزة .

 18 منخفضة 60% 0.79 1.8

سبق وأن تم وضع  20
برنامج تبسيط 

اإلجراءات العمل 
عمى المستوى الكمي 

أو الجزئي 
 لممستشفى.

 15 منخفضة 63% 0.79 1.9

يتم جمع معمومات  21
عن اإلجراءات 

لغرض تحديد الغير 
ضروري أو المتكرر 

 فييا .

 16 منخفضة 63% 0.09 1.9

 19 منخفضة %60 0.61 1.8تؤخذ اقتراحات  22
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العاممين بخصوص 
تعديل اإلجراءات 
بجدية من قبل 

 الرؤساء .
تتم متابعة اإلجراءات  23

بشكل دوري لغرض 
إجراء تعديالت فييا 

. 

 20 منخفضة 60% 0.69 1.8

 متوسطة %70 0.09 2.1 المتوسط الحسابي العام
 المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي 

المتوسطات الحسابية ( ان2يبين الجدول رقم ) ( : 2مناقشة بيانات الجدول رقم )
واالنحرافات المعيارية إلجابات المشاركين عمى العبارات المتعمقة بواقع اإلجراءات 

ــ 0.57( وبانحراف معياري)  2.8ـــ1.3المتبعة بمستشفى ترىونة العام تتراوح بين) ـ
 ( وكانت درجة الموافقة بين المرتفعة والمنخفضة جدا.0.88
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المشاركين عمى ( 3جدول رقم )
العبارات المتعمقة بمدى توافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمستشفى ترىونة 

 العام
المتوسط  العبارات رم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

ترتيب 
 الفقرات

 المتطمبات البشرية
يتقبل األفراد تطبيق  1

اإلدارة اإللكترونية 
بمستشفى ترىونة 

 العام .

 2 مرتفعة 73% 0.71 2.2

تطبيق اإلدارة  2
اإللكترونية 

بالمستشفى قمل من 
 العمل لألفرادضغوط 

 3 منخفضة 63% 0.09 1.9

ىناك نقص في  3
الخبرات وميارات 

التعامل لدى األفراد 
مع خدمات 
 اإلنترنت.

 1 مرتفعة 77% 0.61 2.3

يشارك األفراد في  4
التخطيط لتطبيق 

 4 منخفضة 53% 1.07 1.6
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 اإلدارة اإللكترونية
 وتبسيط اإلجراءات .

 المتطمبات المالية
اإلمكانيات توافر  5

المادية الالزمة 
لتطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية

 2 مرتفعة 73% 0.94 2.2

توافر اإلمكانيات  6
المادية الالزمة 
لشراء األجيزة 

والمعدات 
اإللكترونية 
 وصيانتيا

 1 مرتفعة 77% 0.82 2.3

كفاية الميزانية  7
المخصصة لشراء 

أنظمة حماية 
 المعمومات .

 3 منخفضة 60% 0.66 1.8

كفاية الميزانية  8
المخصصة لتصميم 

وتطوير برامج 
تطبيقات الحاسب 
اآللي الخاصة 

1.8 0.59 60% 

 منخفضة

4 
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بتطبيق اإلدارة 
 اإللكترونية .
 المتطمبات التنظيمية

القوانين والموائح  9
والسياسات المتبعة 
بالمستشفى تتسم 
بنوع من المرونة 
بحيث تستوعب 
تطبيق اإلدارة 
 .اإللكترونية 

1.7 

 1 منخفضة 57% 1.03

1
0 

لدى إدارة المستشفى 
رؤية واضحة وتأييد 
نحو تطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية.

1.6 

 2 منخفضة 53% 1.08

1
1 

يوجد بالمستشفى برامج 
إرشادية وتوجييو 
لتطبيق اإلدارة 
 اإللكترونية .

1.5 

 3 منخفضة 50% 0.97

1
2 

تتوافق الييكمية 
التنظيمية الحالية 
لممستشفى مع 
تطبيقات اإلدارة 

1.4 

 4 منخفضة 47% 1.1
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 اإللكترونية.
 المتطمبات المعموماتية

1
3 

يوجد موقع 
إلكتروني لممستشفى 

 .عمى اإلنترنت
2.8 

 1 مرتفعة 93% 0.01

1
4 

تتوفر خدمة االتصال 
باإلنترنت لمعاممين 

 بالمستشفى .
1.9 

 2 منخفضة 63% 0.74

1
5 

يتوفر بالمستشفى شبكة 
حاسوب تصل إلى 

جميع المكاتب 
 . واألقسام

1.7 

 4 منخفضة % 57  1.02

1
6 

شبكة الحاسوب 
تسيم   بالمستشفى
في تبسيط 
 اإلجراءات.

1.8 

 3 منخفضة 60% 0.09

 المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
 ( يمكن  إستنتاج : 3من خالل الجدول رقم )( :  3مناقشة بيانات الجدول رقم )

( ان المتوسط الحسابي ليذه  4ــــ  1: المتمثمة في الفقرات )  ــ المتطمبات البشرية1
( وىذا يعتبر ان مدى توافر المتطمبات البشرية كان 2.3ـــ  1.6بين )  الفقرات يتراوح ما

( 3( وان الفقرة )2.05الحسابي الكمي لممتطمبات البشرية بمغ ) مرتفعة ، وان المتوسط
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( وبانحراف معياري  2.3ىي األكثر توافرا في المتطمبات البشرية بمغ متوسطيا )
 ( وىي أفضل العبارات بالنسبة لممتطمبات البشرية بمستشفى ترىونو العام .0.61)
( ان المتوسط الحسابي ليذه  8ــ ــ 5: المتمثمة في الفقرات )  ــ المتطمبات المالية2

( وىذا يعتبر ان مدى توافر المتطمبات المالية كان 2.3ـــ  1.6بين ) الفقرات يتراوح ما
( 6( وان الفقرة )2.02منخفضة، وان المتوسط الحسابي الكمي لممتطمبات المالية بمغ )

معياري  ( وبانحراف 2.3توافرا في المتطمبات المالية بمغ متوسطيا ) ىي األكثر
 ( وىي أفضل العبارات بالنسبة لممتطمبات المالية بمستشفى ترىونو العام .0.82)
( ان المتوسط الحسابي ليذه  12ــــ  9: المتمثمة في الفقرات )  ــ المتطمبات التنظيمية3

( وىذا يعتبر ان مدى توافر المتطمبات التنظيمية كان 1.7ـــ 1.4بين )  الفقرات يتراوح ما
( 9( وان الفقرة )1.6،وان المتوسط الحسابي الكمي لممتطمبات التنظيمية بمغ) منخفضة

( وبانحراف معياري  1.7توافرا في المتطمبات التنظيمية بمغ متوسطيا ) ىي األكثر
 بمستشفى ترىونو العام . ( وىي أفضل العبارات بالنسبة لممتطمبات التنظيمية1.03)
( ان المتوسط الحسابي  16ــــ  13مة في الفقرات ) : المتمثــ المتطمبات المعموماتية4

( وىذا يعتبر ان مدى توافر المتطمبات 2.8ــ 1.7بين )  ليذه الفقرات يتراوح ما
( 2.2المعموماتية كان مرتفعة، وان المتوسط الحسابي الكمي لممتطمبات المعموماتية بمغ )

(  2.8ماتية بمغ متوسطيا )( ىي األكثر توافرا في المتطمبات المعمو 13وان الفقرة )
( وىي أفضل العبارات بالنسبة لممتطمبات المعموماتية 0.01وبانحراف معياري )

 بمستشفى ترىونو العام .
 فرضيات الدراسة الفصل الثالث : اختبار

يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى ــ اختبار الفرضية الفرعية األولى :  1
اإلدارة اإللكترونية ) المتطمبات البشرية(  وتبسيط ( بين متطمبات تطبيق 0.05)

 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام.
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نتائج تحميل التباين لالنحدار لمتأكد من صالحية النموذج  الختبار أثر ( 4الجدول رقم )
 المتطمبات البشرية في تبسيط اإلجراءات
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( ثبات صالحية النموذج الختبار 4يالحظ من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم )
( المحسوبة التي بمغت  Fالفرضية الفرعية األولى ، وذلك استنادًا إلى ارتفاع قيمة ) 

مستوى  ، وىي أقل من (0.000)( ، والقيمة اإلحتمالية ليا تساوي 2216.036)
( مما يشير إلى صالحية النموذج وأن  1،40( ، ودرجات حرية )0.05الداللة )

اإلنحدار معنوي ،  وأن المتغير المستقل) المتطمبات البشرية ( ليا تأثير في المتغير 
(  لممتغير المستقل  Rالتابع )تبسيط اإلجراءات ( وأن قيمة معامل االرتباط    ) 

لمتغير المستقل ( أن ا R2%( . كما يشير معامل التفسير )97والمتغير التابع  بمغت )
(  . وىي قوة تبسيط اإلجراءات%( من التباين في المتغير التابع ) 94يفسر ما مقداره )

تفسيرية مرتفعة ،  مما يدل عمى وجود أثر ذو داللة ) لممتطمبات البشرية ( ضمن 
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متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المتغير التابع  )تبسيط اإلجراءات ( . وبناءًا 
 بالطريقة التالية . Tلك يمكن اختبار عمى ذ

( نتائج 5الجدول رقم  ) Tألثر المتطمبات البشرية  معالم نموذج اإلنحدار البسيط و 
 إختبار

المتغير 
 المستقل

Beta  مقطع خط
 Bاالنحدار

T المحسوبة Sig 

المتطمبات 
 البشرية

.970 1.724 47.075 .000 

( أن المتغير المستقل ) المتطمبات البشرية 5)يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم 
( المحسوبة أكبر من قيمتيا T( يؤثر في تبسيط اإلجراءات  ، استنادًا عمى أن قيمة )

( ، وأن لو معامل إرتباط عالي ، 0.05الجدولية  وىي داللة إحصائيًا عند مستوى ) 
يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى مما يشير قبول الفرضية التي تنص عمى أنو  

( بين متطمبات تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية ) المتطمبات البشرية(  0.05)
 وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام . 

يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى ـــ  اختبار الفرضية الفرعية الثانية : 2
دارة اإللكترونية )المتطمبات المالية(  وتبسيط ( بين متطمبات تطبيق اإل0.05)

 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام  .
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( نتائج تحميل التباين لالنحدار لمتاكد من صالحية النموذج  الختبار 6الجدول رقم )
 أثر المتطمبات المالية في تبسيط االجراءات 
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( ثبات صالحية النموذج الختبار 6) يالحظ من خالل البيانات الواردة بالجدولرقم

( المحسوبة التي بمغت  Fالفرضية الفرعية الثانية وذلك استنادًا إلى ارتفاع قيمة ) 
مستوى الداللة  وىي أقل من  (0.000)( ، والقيمة اإلحتمالية ليا تساوي 2116.075)
اإلنحدار ( ، مما يشير إلى صالحية النموذج ، وأن 1،140( ، ودرجات حرية )0.05)

معنوي ،  وأن المتغير المستقل ) المتطمبات المالية ( لو تأثير في المتغير التابع )تبسيط 
(  لممتغير المستقل والمتغير التابع   Rاإلجراءات ( ،وأن قيمة معامل االرتباط     ) 

( أن المتغير المستقل يفسر ما مقداره  R2%( . كما يشير معامل التفسير )96بمغت )
(  ، وىي قوة تفسرية تبسيط اإلجراءات%( من التباين في المتغير التابع ) 93.8)

مرتفعة مما يدل عمى وجود أثر ذو داللة ) لممتطمبات المالية ( ضمن متطمبات تطبيق 
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اإلدارة اإللكترونية في المتغير التابع  )تبسيط اإلجراءات ( ، وبناءًا عمى ذلك يمكن 
 .(7التالي في الجدول رقم ) T اختبار ىذه الفرضية حسب اختبار

 
( نتائج 7الجدول رقم  ) Tألثر المتطمبات المالية معالم نموذج اإلنحدار البسيط و 

 إختبار
مقطع خط  Beta المتغير المستقل

 Bاالنحدار
T المحسوبة Sig 

 000. 106.864 3.237 968. المتطمبات المالية
 

المتغير المستقل ) المتطمبات المالية ( يتضح من البيانات الواردة في الجدول أعاله أن 
( المحسوبة أكبر من قيمتيا Tيؤثر في تبسيط اإلجراءات  ، استنادًا عمى أن قيمة )

( ، وأن لو معامل إرتباط عالي ، 0.05الجدولية  وىي داللة إحصائيًا عند مستوى ) 
عند مستوى  يوجد أثر ذو داللة  إحصائيةمما يشير قبول الفرضية التي تنص عمى أنو  

( بين متطمبات تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية ) المتطمبات المالية(  وتبسيط 0.05)
 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام .

يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى ــ اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :  3
ت التنظيمية(  وتبسيط ( بين متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  )المتطمبا0.05)

 اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام.
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من صالحية النموذج  الختبار  لمتأكد( نتائج تحميل التباين لالنحدار 8الجدول رقم )
 أثر المتطمبات التنظيمية في تبسيط االجراءات 
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يالحظ من خالل البيانات الواردة بالجدول أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار 
( المحسوبة التي بمغت  Fالفرضية الفرعية الثالثة وذلك استنادًا إلى ارتفاع قيمة ) 

مستوى الداللة  وىي أقل من  (0.000)( ، والقيمة اإلحتمالية ليا تساوي 309.043)
مما يشير إلى صالحية النموذج وأن اإلنحدار ( 1،140( ، ودرجات حرية )0.05)

معنوي ،  وأن المتغير المستقل           ) المتطمبات التنظيمية ( لو تأثير في المتغير 
(  لممتغير المستقل والمتغير  Rالتابع )تبسيط اإلجراءات ( وأن قيمة معامل االرتباط ) 

أن المتغير المستقل يفسر ما (  R2%( ، كما يشير معامل التفسير )83التابع  بمغت )
 (  ، وىي قوة تفسريةتبسيط اإلجراءات%( من التباين في المتغير التابع ) 68.8مقداره )

تترواح ما بين متوسطة ومرتفعة مما يدل عمى وجود أثر ذو داللة ) لممتطمبات 
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التنظيمية ( ضمن متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المتغير التابع  )تبسيط 
 إلجراءات ( ، وبناءًا عمى ذلك يمكن اختبار ىذه الفرضية .ا
( نتائج 9الجدول رقم  ) Tألثر المتطمبات التنظيمية معالم نموذج اإلنحدار البسيط و 

 إختبار
المتغير 
 المستقل

Beta  مقطع خط
 Bاالنحدار

T المحسوبة Sig 

المتطمبات 
 التنظيمية

.830 2.880 17.580 .000 

( أن المتغير المستقل ) المتطمبات 9الواردة في الجدول رقم)يتضح من البيانات 
( المحسوبة أكبر من Tالتنظيمية ( يؤثر في تبسيط اإلجراءات  ، استنادًا عمى أن قيمة )

( ، وأن لو معامل إرتباط 0.05قيمتيا الجدولية  وىي داللة إحصائيًا عند مستوى ) 
يوجد أثر ذو داللة  إحصائية نو  مما يشير قبول الفرضية التي تنص عمى أعالي ، 

( بين متطمبات تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية ) المتطمبات 0.05عند مستوى )
 التنظيمية(  وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام. 

يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى ــ  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:  4
ق اإلدارة اإللكترونية )المتطمبات المعموماتية(  وتبسيط ( بين متطمبات تطبي0.05)

 .اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام
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من صالحية النموذج  الختبار  لمتأكد( نتائج تحميل التباين لالنحدار 10الجدول رقم )
 أثر المتطمبات المعموماتية في تبسيط االجراءات 
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يالحظ من خالل البيانات الواردة بالجدول أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار 

( المحسوبة التي بمغت  Fالفرضية الفرعية الرابعة وذلك استنادًا إلى ارتفاع قيمة ) 
مستوى الداللة وىي أقل من  (0.000)( ، والقيمة إلحتمالية ليا تساوي 1310.108)
ما يشير إلى صالحية النموذج وأن اإلنحدار ( م1،140( ، ودرجات حرية )0.05)

معنوي ،  وأن المتغير المستقل ) المتطمبات المعموماتية ( لو تأثير في المتغير التابع 
(  لممتغير المستقل والمتغير التابع   R)تبسيط اإلجراءات ( وأن قيمة معامل االرتباط )  

تغير المستقل يفسر ما ( أن الم R2%( ، كما يشير معامل التفسير )95.1بمغت )
( ، وىي قوة تفسرية تبسيط اإلجراءات%( من التباين في المتغير التابع ) 90.1مقداره )

مرتفعة مما يدل عمى وجود أثر ذو داللة ) لممتطمبات المعموماتية ( ضمن متطمبات 
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عمى ذلك  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المتغير التابع  )تبسيط اإلجراءات ( ، وبناءاً 
 يمكن اختبار ىذه الفرضية

( 11الجدول رقم  ) Tألثر المتطمبات المعموماتية معالم نموذج االنحدار البسيط و 
 نتائج إختبار
المتغير 
 المستقل

Beta  مقطع خط
 Bاالنحدار

T المحسوبة Sig 

المتطمبات 
 المعموماتية

.951 2.129 36.195 000. 

( أن المتغير المستقل ) المتطمبات 11رقم ) يتضح من البيانات الواردة في الجدول
( المحسوبة أكبر Tالمعموماتية ( يؤثر في تبسيط اإلجراءات  ، استنادًا عمى أن قيمة )

إرتباط ( ، وأن لو معامل 0.05من قيمتيا الجدولية  وىي داللة إحصائيًا عند مستوى ) 
يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عالي ، مما يشير قبول الفرضية التي تنص عمى أنو  

( بين متطمبات تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية ) المتطمبات 0.05عند مستوى )
 المعموماتية(  وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام. 

( 0.05يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى )ــ اختبار الفرضية الرئيسية  :  5
 ة اإللكترونية وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام.بين متطمبات تطبيق اإلدار 
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أثر متطمبات ( ممخص تحميل التباين لمتأكد من صالحية النموذج الختبار 12جدول)
 اإلدارة اإللكترونية في تبسيط االجراءات 

در 
مص

ال
 

ات
ربع
الم
وع 
جم
م

 

رية
الح
ت 
رجا
د

ات 
ربع
الم
ط 
وس
مت

 

 F
وبة
حس

الم
 

F
لية
جدو

ال
 

اللة
 الد
وى
ست
م

 

R2
 

R 

دار
نح
اال

 

17
41

3.
89

7
 

4 

43
53

.4
74

 12
66

.8
68

 3.
90

87
41

29
 

.0
00

 .9
74

 
 

.9
87

 

 الخطأ

46
7.

3 51 13
6

 3.
43

6
 

 المجموع
17

88
1.

24
8

 

14
0

 

 

يالحظ من خالل البيانات الواردة بالجدول أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار 
( المحسوبة التي بمغت  Fالفرضية الرئيسية وذلك استنادًا إلى ارتفاع قيمة ) 

مستوى الداللة وىي أقل من  (0.000)( ، والقيمة إلحتمالية ليا تساوي 1266.868)
( مما يشير إلى صالحية النموذج وأن اإلنحدار 4،136( ، ودرجات حرية )0.05)

( لو تأثير في المتغير التابع )تبسيط  اإلدارة اإللكترونيةمعنوي ،  وأن المتغير المستقل )
(  لممتغير المستقل والمتغير التابع  بمغت  Rراءات ( وأن قيمة معامل االرتباط )  اإلج

( أن المتغير المستقل يفسر ما مقداره  R2%( ، كما يشير معامل التفسير )7.98)
مرتفعة  ( ، وىي قوة تفسريةتبسيط اإلجراءات%( من التباين في المتغير التابع ) 97.4)

مما يدل عمى وجود أثر ذو داللة ضمن متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المتغير 
 التابع  )تبسيط اإلجراءات ( ، وبناءًا عمى ذلك يمكن اختبار ىذه الفرضية
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ومعالم نموذج االنحدار البسيط ألثر اإلدارة  T( نتائج اختبار 13الجدول رقم )
 االلكترونية

مقطع خط  Beta المتغير المستقل
 Bاالنحدار

T المحسوبة Sig 

متطمبات اإلدارة 
 الكترونية

    777. 3.15325 13.0045 000 

( اإلدارة االلكترونيةيتضح من البيانات الواردة في الجدول أعاله أن المتغير المستقل )
( المحسوبة أكبر من قيمتيا Tيؤثر في تبسيط اإلجراءات  ، استنادًا عمى أن قيمة )

عالي ، ( ، وأن لو معامل ارتباط 0.05الجدولية  وىي داللة إحصائيًا عند مستوى ) 
يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى مما يشير قبول الفرضية التي تنص عمى أنو  

ى ( بين متطمبات تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية  وتبسيط اإلجراءات بمستشف0.05)
 ترىونة العام. 

 
 النتائج والتوصيات

  أوال : النتائج
بينت نتائج التحميل اإلحصائي أن إدارة مستشفى ترىونة العام ُتطبق متطمبات  -1

وبتقدير متوسط ما  ) البشرية ، المالية ، التنظيمية ، المعموماتية (  اإلدارة اإللكترونية
 .%( تقريباً 64.4نسبتو )

( بين 0.05بينت الدراسة أنو يوجد أثر ذو داللة  إحصائية عند مستوى ) -2
البشرية ، المالية ، التنظيمية ، متطمبات تطبيق متطمبات اإلدارة اإللكترونية ) 

وتبسيط اإلجراءات بمستشفى ترىونة العام  ، حيث أشارت نتائج تحميل المعموماتية ( 
تقمة متطمبات اإلدارة اإللكترونية ) البشرية ، أن المتغيرات المساإلنحدار المتعدد إلى 

المالية ، التنظيمية ، المعموماتية ( مجتمعة معًا ليا تأثير في المتغير التابع )تبسيط 
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( لجميع المتغيرات المستقمة والمتغير التابع   Rاإلجراءات ( وأن معامل االرتباط ) 
المتغيرات المستقمة تفسر ما ( أن R2%( ، كما يشير معامل التفسير )98.7بمغت )
(  ، وىي قوة تفسرية تبسيط اإلجراءات%( من التباين في المتغير التابع ) 97.4مقداره )

مرتفعة مما يدل عمى وجود أثر ذو داللة لمتطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ) البشرية 
 . جراءات (، المالية ، التنظيمية ، المعموماتية ( في المتغير التابع  )تبسيط اإل

عاممي الكفاءة والفاعمية في توظيف الموارد المتاحة ماديًا  غياب ـ أظيرت الدراسة 3
 . بمستشفى ترىونة العام 

النمط المتبع ونوع اإلدارة السائد حاليًا بمستشفى ـ أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي أن 4
ترىونة العام ىو نمط تقميدي و يتسم بالروتينية والمركزية و تعقيد اإلجراءات وطول 

 الوقت الالزم إلنجاز العمل .     
 

 يوصي الباحثون باآلتي ::  ثانيا: التوصيات 
لعام ُتطبق متطمبات اإلدارة نتائج الدراسة أن إدارة مستشفى ترىونة ا ـ  طالما بينت 1

 ،%( تقريباً 64.4)بما نسبتو )البشرية ، المالية ، التنظيمية ، المعموماتية ( اإللكترونية
ينبغي العمل عمى زيادة  وبالتاليوىذا يشير إلى أن ىناك جيودًا تبدل نحو التطبيق  ، 

دعم وتعزيز ىذه المتطمبات ، بما يرتقي بمستوى الجودة التي يتوقعيا مقدمي 
، وذلك من خالل منح فرص المشاركة لذوي والمستفيدين من خدمات المستشفى   

المؤىالت والخبرات واالستفادة من تجارب المستشفيات الناجحة واالسترشاد بمنيجية 
 حديثة . العموم اإلدارية ال

ـــ لما كان ىناك  فروق دالة في متوسط الرتب  ذات الداللة اإلحصائية بين متطمبات  2
تطبيق اإلدارة اإللكترونية ) البشرية ، المالية ، التنظيمية ، المعموماتية ( ، عميو ينبغي 
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إيجاد آلية تنسيقية بين توافر ىذه المتطمبات وأسس تطبيقيا ، من خالل إرساء التثقيف 
 داري وبمورة متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى العاممين بالمستشفى.اإل
أثر ذو داللة إحصائية بين متطمبات تطبيق متطمبات اإلدارة ـ بينت الدراسة وجود  3

اإللكترونية ) البشرية ، المالية ، التنظيمية ، المعموماتية ( وتبسيط اإلجراءات ، لذا 
راء دراسات دورية حول واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ينبغي عمى إدارة المستشفى إج

من وجية نظر مقدمي الخدمة والمستفيدين منيا ، وذلك بغرض التعرف عمى واقع 
 اإلجراءات وسبل تبسيطيا .

تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية كنظام موازي لمنظام التقميدي ــ ينبغي إتباع سياسة  4
ريجي ومرحمي إلى التطبيق اإللكتروني ، بحيث يكون القائم ومن ثم التحول بشكل تد

التطبيق جزئيًا عمى أحد األنشطة كاإليواء مثاًل ، إضافة أحد األنشطة األخرى ، وصواًل 
 إلى التطبيق الشامل لإلدارة اإللكترونية. 

سرعة اتخاذ قرارات جادة تقضي بسرعة التحول من األنظمة التقميدية إلى النظام   5
اإللكترونية ، وتوضيح الرؤية لمموظفين عن أىمية تحويل المعامالت والتعامالت الورقية 
إلى اإللكترونية ، كي يقدموا الدعم الكامل واإلمكانيات الالزمة لمتحول إلى اإلدارة 

 أي مقاومة .اإللكترونية دون وجود 
 

 قائمة المراجع
أسامة جرادات ، تبسيط إجراءات العمل األساليب واآلليات ، المنظمة العربية  [.1]

 .2005لمتنمية اإلدارية ، القاىرة، 
سعد غالب ياسين ، اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقاتيا العربية ، اإلدارة العامة  [.2]

 .2005لمطباعة والنشر ، الطبعة األولى ،  الرياض، 
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عامر ، اإلدارة اإللكترونية ، دار السحاب لمنشر والتوزيع ،  عبد الرؤفطارق  [.3]
 .2007الطبعة األولى ، القاىرة، 

عالء عبدا لرزاق السالمي ، اإلدارة اإللكترونية ، دار وائل لمنشر والتوزيع ،  [.4]
 .2006،  عمان،  الطبعة األولى

ار المسيرة لمنشر والتوزيع محمد شاكر عصفور ، أصول التنظيم واألساليب ، د [.5]
 .2005، الطبعة الثالثة ،  عمان، 

محمود سماحة و عادل الطريح ، تبسيط اإلجراءات والتطوير اإلداري ، مطابع  [.6]
 .2001الدار اليندسية ، الطبعة األولى ،القاىرة ، 

جراءات العمل ، دار وائل لمنشر والتوزيع ، الطبعة  [.7] موسى الموزي ، التنظيم وا 
 .2007عمان،  األولى ، 

إيياب فاروق مصباح العاجز ،دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة  [.8]
 .2010اإللكترونية، الجامعة اإلسالمية غزة، 

سمطان بن محمد الدويش ، دور التعامالت اإللكترونية في تبسيط إجراءات  [.9]
-نيةالوافدين في إدارة جوازات الرياض ، جامعة نايف العربية لمعموم األم

 .2013المممكة العربية السعودية، 
سميرة مطر المسعودي ، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة  [.10]

الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر 
المممكة  -الجامعة اإلفتراضة الدولية مديري وموظفي الموارد البشرية،

 .2010المتحدة
فيد المغيرة ، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في عبد العزيز  [.11]

إجراءات العمل اإلداري من وجية نظر موظفي ديوان وزارة الداخمية السعودية، 
 .2010المممكة العربية السعودية،  –جامعة نايف العربية لمعموم األمنية 
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عبداهلل بن سعد أل دحوان ، دور إدارة التطوير اإلداري في تطبيق  [.12]
 .2008المممكة العربية السعودية، -ة اإللكترونية ، جامعة الممك سعود اإلدار 

كمثوم محمد الكبيسي ، متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  في  [.13]
مركز نظم المعمومات التابع لمحكومة اإللكترونية في دولة قطر ،الجامعة 

 .2008المممكة المتحدة، -االفتراضية الدولية
ني ، آفاق اإلدارة اإللكترونية في ليبيا "دراسة أحمد عبد الرحيم الباجق [.14]

تحميمية عمى شركتي الخطوط الجوية ) البراق واإلفريقية (" ،األكاديمية الميبية 
 .2010ليبيا، -لمدراسات العميا

خميس مصباح القيموشي ، تبسيط اإلجراءات وأثره في مستوى أداء  [.15]
 .2001بيا، لي -المنظمة ، األكاديمية الميبية لمدراسات العميا

منير عيسى المانيك ، إدخال الميكنة في اإلدارة وأثرىا عمى تبسيط  [.16]
 .2008ليبيا، -اإلجراءات اإلدارية ،األكاديمية الميبية لمدراسات العميا
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 واقع المياه في ليبيا من حيث العرض والطمب

 م . فيروز الطاىر محمد
fairozsalman75@gmail.com 

_____________________________________________________ 
" إستراتيجية التنمية الحضرية في ليبياالتي بعنوان "تم عرض ىذه الورقة في ورشة العمل 

 م. 2/9/2018زاوية بتاريخ ال -بالمعيد العالي لمعموم و التقنية  والتي اقيمت 
 

 الممخص 
تعاني ليبيا من نقص في مواردىا المائية المحدودة، حيث يقدر إجمالي االستيالك 

مميار متر مكعب سنويًا ، في حين يصل العجز إلى  4.98المائي في ليبيا بحوالي 
مميون متر مكعب سنويًا ، ومن المتوقع أن تتفاقم حدة عجز الموارد  3000حوالي 

نسمة لكل  50لكثافة السكانية التي تبمغ نحو زيادة االمائية مستقباًل ، وذلك بسبب 
قمة معدالت سقوط األمطار وطبيعة التكوينات الجيولوجية األمر الذي كيمومتر مربع و 

حيث إن ىذا البحث ييدف بشكل أساسي إلى  ,يجعل من مشكمة المياه مشكمة معقدة
والغير تقميدية تسميط الضوء عمى مصادر الموارد المائية المتاحة في صورتيا التقميدية 

واالحتياجات الحالية منيا والمستقبمية في مختمف القطاعات وتحديد حجم الفجوة الناتجة 
من شح المياه في ليبيا ، واقتراح بعض الحمول التي تحد من األزمة . ولقد تم اعتماد 
أسموب جمع البيانات والمعمومات في ىذا البحث لممساعدة عمى الوصف الدقيق لممشكمة 

يميا لموصول إلى نتائج دقيقة يمكن االعتماد عمييا عند وضع السياسات المائية في وتحم
المستقبل لمحد من تفاقم األزمة وبحث إمكانية إيجاد حمول جذرية تساىم عمى المدى 
البعيد في توفير مصادر مائية مستدامة مع مراعاة الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي 

 والتعداد السكاني .

mailto:fairozsalman75@gmail.com
mailto:fairozsalman75@gmail.com
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Abstract 

LIBYA, suffers from the shortage of limited water resources, 

where the use of water has been estimated to 4.98 billion cubic 

meters‟ while the deficiency reached to 300 million cubic meters 

per year. In future the lack of water resources is expected to get 

bigger, due to the decrease of rainfall and the nature of geological 

shapes, which makes the issues of water more complex. The 

research based to get the light on sources of water' that exists in 

traditional, unusual forms and what the need for present and future 

in different sectors, to determine the size of gap due to the lack of 

water in Libya' to suggest few solutions that may reduce the crisis. 

The technique depends for gathering data and information, which 

helps to describe, analyses and investigate for making precise 

results could be trusted, by the time will be planning for water 

policy in future. In order to eliminate the crisis, we‟re seeking for 

perfect solutions, as far away ' will have shared to available stable 

water resource, putting into consideration', geographical location, 

geological form and the statistics of population. 

 المقدمة:
تقع ليبيا ضمن المنطقة العربية التي تعتبر من أكثر المناطق فقرًا في موارد المياه في 

مميون كمم مربع ( من تضاريس صحراوية و شبو صحراوية ، مما  1.7العالم بمساحة ) 
يجعميا تعاني من قمة معدالت ىطول األمطار و تفتقر لجريان المياه السطحية ، عدا 
عن بعض األودية في مواسم معينة فتعتمد في مواردىا بشكل رئيسي عمى المياه الجوفية 

 متوازنة غير ( وىي1المستخدمة ) انظر إلى الشكل رقم المياه من %97التي تشكل 
 لمسكان اإلقميمي التوزيع مع انسجاميا بعدم الجيولوجي وتتصفجغرافيا بسبب التركيب 

[1]. 
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 .  موقع حفر االبار  بمنظومة الحساونة1شكل رقم .

 اليدف من البحث :
 في المتاحة المائية الموارد مصادر عمى الضوء إللقاء أساسي بشكل البحث ييدف إن

 مختمف في والمستقبمية منيا الحالية االحتياجات و تقميدية والغير التقميدية صورتيا
 خالل اآلتي: من القطاعات، وذلك

 ليبيا . في المائية الموارد مصادر عمى التعرف -1
 ليبيا . في لممياه المستيمكة القطاعات عمى التعرف -2
 ليبيا. في المياه الناتجة من شح الفجوة حجم تحديد -3
 المياه . استخدام لترشيد  اتخاذىا يتم التي المختمفة السياسات بيان -4
 اقتراح بعض الحمول التي تحد من األزمة. -5

 أىمية البحث:
مكانية التقميص من  عمييا والطمب المائية الموارد وعرض وتحميل دراسة -1 وا 

 الفجوة الناتجة بينيما. 
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 أبرز من ليبيا في تجددىا مصادر وشح وندرة المياه كميات تناقص يعتبر -2
 المائية. الثروة مجال في القرارات متخذي اىتمامات

 لممياه. المتزايد الطمب مواجية وسائل و أساليب عمى التعرف -3
 الموقع الجغرافي:

( من شمال القارة األفريقية ، بساحل 2كم 1.759.540تحتل ليبيا مساحة تبمغ حوالي ) 
كيمومتر (يعتبر أطول ساحل مطل  1850يطل عمى البحر المتوسط يصل طولو إلى ) 

، حيث تعتبر مياه المتوسط خامة نفيسة من الخامات عمى البحر األبيض المتوسط 
الطبيعية التي أنعم اهلل بيا عمى بالدنا ويمكن االستفادة منو لو توفرت اإلمكانيات ، 
 فالمتوسط يتميز بيدوئو وقمة المموحة في مياىو ، وتتميز ليبيا أيضا بصحراء تغطي

كيمومتر(من الشمال  1000كيمومتر مربع ( ،بقياس )  1.100.000منطقة تصل إلي) 
كيمومتر ( من الشرق إلي الغرب  يمكن االستفادة منيا في  1100إلي الجنوب و ) 
 ( يبين الموقع الجغرافي لميبيا في العالم. 2والشكل )  [1]إنتاج الطاقة البديمة 

 

 
 لميبيا.  الموقع الجغرافي 2الشكل رقم.
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 الموارد المائية
ال تمتمك ليبيا موردا مائيا سطحيا عذب دائم الجريان ، ليذا تعد مشكمة عدم توفر المياه 
وقمة مصادرىا من العوامل الرئيسية المؤثرة في تحقيق أىداف التنمية المستدامة ، ففي 
ثمانيات القرن الماضي تم إنشاء مورد مائي غير تقميدي سمي بالنير الصناعي ) نقل 

بئرًا عميقة في طبقة المياه الجوفية في الحجر الرممي   1300 المياه من أكثر من
متر ( ولكن ردود ىذا المورد  4النوبي في الجنوب بواسطة أنابيب ضخمة بارتفاع 

مرعبة عمى الحالة البيئية بالمنطقة حيث أن المخزون المائي غير متجدد ومحدود 
وب ، ونظرا ألن المساحة الواقعة وبالتالي سيتم استنزاف كل المياه الصالحة لمحياة بالجن

% من المساحة الكمية لمدولة عمينا توفير مصادر جديدة 5فوق خط المطر ال تتجاوز  
، و بيذا يمكن أن  [1]ومتنوعة بديمة لمموارد المائية التقميدية تتسم بالكفاءة واالستدامة 

 تقسم الموارد المائية في ليبيا إلى:

 .المياه السطحية 
 ية .المياه الجوف 
 . المياه الغير تقميدية 
 : السطحية المياه

 الموارد إجمالي من بسيطة نسبة سوى تمثل ال ليبيا في السطحية المياه أن الحقيقة في
 ىنا تسجيمو يمكن ما فكل،  الطبيعية كاألنيار دائمة مائية مجاري توجد ال حيث المائية

 تسمح التي الجيات وفى األمطار سقوط عقب السطح عمى تسيل التي المياه تمك ىو
، نفوسة جبل ومنطقة األخضر الجبل منطقة مثل فييا األمطار بيطول المناخية ظروفيا
 . نفوسة وجبل األخضر الجبل يبين(  3)  الشكل
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 (أ)

 
 (ب)

 وجبل نفوسة -ب –الجبل األخضر   -. يبين الجبال في ليبيا: أ3الشكل رقم.
 المياه الجوفية :
توجد بكميات متفاوتة في أحواض مائية رئيسية بناء عمى الوضع  المياه الجوفية

الجيولوجي السائد باإلضافة إلى االعتبارات والظروف المناخية وغيرىا من العوامل التي 
تساعد في تحديد حركة المياه ونوعيتيا وفى ىذا اإلطار يمكن لنا تقسيم ليبيا حسب ما 

 ية وىي :( إلى خمسة أحواض رئيس4ىو موضح بالشكل )
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 .  يبين األحواض الرئيسية في ليبيا4لشكل رقم.ا

 حوض سيل الجفارة . -1
 حوض الحمادة الحمراء . -2
 حوض الجبل األخضر . -3
 حوض مرزق . -4
 . [3]حوض الكفرة والسرير  -5

 

 المياه الغير تقميدية:

وىي التي أوجدتيا الحاجة لتمبية متطمبات الحياة اليومية وتشمل إعادة استخدام مياه 
الصرف الصحي المعالجة ومعالجة مياه األمطار و تحمية مياه البحر و غيرىا من 

يبين بعض األنواع من المياه  (5األساليب التي تحقق االستدامة لممياه العذبة والشكل )
 .الغير تقميدية
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 إعادة استخدام مياه الصرف الصحي )ا(

 

 )ب ( تحمية مياه البحر

 :المياه الغير تقميدية.  أنواع  5الشكل رقم. 
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 أسموب البحث:

اعتمد ىذا البحث عمى جمع البيانات والمعمومات التي تساعد عمى الوصف الدقيق 
لممشكمة وتحميميا لموصول إلى نتائج دقيقة يمكن االعتماد عمييا عند وضع السياسات 

خية ، المائية في المستقبل ، كما تم االعتماد عمى بعض البيانات والمعمومات التاري
ودراسة وتتبع ظيور أزمة المياه واتجاىيا ونموىا من خالل سمسمة زمنية تعبر عن ذلك 

 ، وسيتم تقسيم أسموب البحث إلى جانبين ىما :

 . االستدالل بنتائج سابقة 

 . عرض الوضع الحالي لألزمة المائية 

 
 االستدالل بنتائج سابقة :

إلى  1990( ممخصًا عامًا لموضع المائي بدءًا من عام   1.1يوضح الجدول التالي  ) 
( استناد إلى أحدث ما يتوفر لدى الييئة  2025نياية الربع األول من القرن الحالي  ) 

العامة لممياه من معمومات مع بيان نوع الطمب و أوجو استغاللو والكميات المتاحة 
لجدول الحظنا زيادة الطمب عمى استخدام المياه في جميع ومصدرىا  ،  و من خالل ا

 . [3]القطاعات 

 ( 2025 – 1990( يبين الوضع المائي في ليبيا )  1.1الجدول ) 

 2025 2020 2010 2000 1990 السنــــة

 الطمـــب
     

 6640 5850 5325 4800 4275 الزراعة
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 1759 1512 145 647 408 الشرب
 566 422 236 132 74 الصناعة
 8965 7784 6576 5579 4757 اإلجمالـــي
 المنــاخ

     
 500 500 500 500 500 مياه متجددة

 208 188 155 127 105 مصادر غير تقميدية
 2226 2226 2226 1642 - النير الصناعي

 2934 2914 2881 2269 604 اإلجمالــــي
 6031 4870 3395 3310 4153 العجز

 
 : الحالي لألزمة المائيةعرض الوضع 

تتمثل مشكمة البحث في محدودية الموارد المائية في ليبيا مقارنة باالحتياجات 
واالستخدام ، فميبيا ضمن الدول التي تعاني شحا مائيا متناميا، حيث حصة الفرد من 

 250متر مكعب في العام فيي تقدر تقريبا ب  1000المياه المتجددة أقل بكثير من 
ليوم، وىو ما يعرف بخط الفقر المائي ، حيث إن الموارد المائية تعاني من لتر في ا

مميار متر مكعب سنويا وىذا يرجع إلى محدودية المياه الجوفية،  2نقص حاد يصل إلى 
والسدود التي باتت غير مجدية نتيجة لمظروف الجيولوجية حيث أن الجفاف وتذبذب 

ومع ارتفاع معدالت المموحة في الشمال المناخ أيضا عامالن رئيسيان في األزمة 
 40وانخفاض منسوب المياه الجوفية الذي  يقابل كل متر انخفاض مياه عذبة صعود 

ممم في األعوام  150ممم إلى  600مترا مياه مالحة وانخفاض منسوب األمطار من 
 . [2]األخيرة 
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فاقم حدة عجز الموارد وبناًء عمى ما تقدم ونظرًا لما تشير إليو العديد من الدراسات بت
المائية مستقباًل في ليبيا، فإن األمر يتطمب العمل في اتجاىات مختمفة لتحقيق 
االستغالل األمثل لمموارد المائية و إيجاد مصادر مياه مستدامة تمبي النمو المستقبمي و 

نفيذ وفي ظل تزايد األعداد البشرية والتنمية في البالد وعدم تمتطمبات الحياة اليومية، 
خطط ومشاريع مقبمة لممؤسسة الوطنية لمموارد المائية المسئولة عن إيصال المياه 
لممواطن ،أصبحت أغمب مدن ومناطق ليبيا تعاني نقص المياه ، وعدم تطوير 
المحطات والمعدات الالزمة وصيانتيا يؤدي إلى إعطاب ونقص في إنتاج المياه مع 

 .مرور الوقت

المائية في كونو مرتبط بالمجاالت الحيوية األساسية لمدول تكمن أىمية قطاع الموارد 
مثل قطاعات الري و الزراعة باإلضافة إلى ارتباطو الوثيق بالنشاطات الحضرية و 
الصناعية و يشكل محور النظام البيئي و الصحي وتزداد ىذه األىمية بمالزمة قطاع 

األىداف الرئيسية في الخطط  الموارد المائية لعمميات إنتاج الطاقة ، مما يجعمو أحد
التنموية لمدول ، و يشكل جزء من أىداف التنمية المستدامة التي أقرتيا الجمعية العامة 

 . 2015لألمم المتحدة في اجتماعيا عام 

 النتائج :

تعاني ليبيا من نقص في مواردىا المائية المحدودة حيث أن المياه الجوفية  -1
إال أنيا غير %  95.4يا حيث تبمغ نسبتياىي المصدر الرئيسي لممياه في ليب

متوازنة جيولوجيًا، وبالتالي تتصف بعدم انسجاميا مع التوزيع اإلقميمي 
لمسكان، األمر الذي يجعل من مشكمة المياه مشكمة معقدة و متعددة األبعاد 

 و الجوانب .
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يعتبر الموقع الجغرافي لميبيا خامة نفيسة لو توفرت اإلمكانيات الستغاللو  -2
إيجابًا، فيي تتميز بأطول ساحل عمى البحر المتوسط ) يمكن استغاللو 

 1.100.000لعممية التحمية (، وتتميز بصحراء تبمغ مساحتيا حوالي ) 
 كيمومتر مربع( يمكن استغالليا إلنتاج الطاقة البديمة.

يمكن تقسيم البالد إلى أقاليم مائية تبعا لمتعداد السكاني ومواقع األحواض  -3
 الجوفية والطبيعة المناخية والجيولوجية التي تتحكم في التكوينات المسامية .

عدم وجود استخدام أمثل لمموارد المائية وذلك بسبب السحب الجائر من المياه  -4
الجوفية في عدد من المناطق، و تدىور نوعية المياه بشكل واضح والذي 

وحتيا إلى حد جعميا ترتب عميو الجفاف في بعض المناطق وارتفاع نسبة ُمم
غير صالحة لالستخدام نتيجة تداخل مياه البحر لتعويض المياه المسحوبة، 
وىذا التداخل يعتبر عممية مستمرة إذ تزحف المياه المالحة نحو الجنوب 

 ُمشكمة ظاىرة مزمنة .

يمكن أن تكون الموارد الغير تقميدية البديل االستراتيجي لممياه الجوفية، إد ما  -5
داميا بشكل أمثل، حتى تغطي احتياجات االستيالك اليومي في تم استخ

المناطق الشمالية مع اإلبقاء عمى المخزون المائي الموجود في الجنوب 
 . ليكفي حاجات الوسط و جنوب ليبيا

تحتاج صناعة تحمية مياه البحر إلى رؤوس أموال و طاقة كيربائية و  -6
يا و باإلمكان إعداد كوادر خبرات، و ىذه العناصر الثالث متوفرة في ليب

 . إضافية في ىذا المجال
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 التوصيــــــات:

االستفادة القصوى من المياه السطحية وذلك بالتوسع في إقامة السدود و  -1
الصياريج واألحواض األرضية لحجز  وتجميع مياه األمطار و الجريان 

 السطحي في األودية .

 ترشيد استخدام المياه .نشر الثقافة المائية بين المواطنين من أجل  -2

تطوير أساليب االستعمال الغير تقميدي لمموارد المائية كالتصفية ومعالجة مياه  -3
 األمطار و تصريف المياه وغيرىا .

 العشوائية . اآلبار منع المزارعين والمواطنين من حفر -4

 أىمية محطات التحمية في إنتاج المياه والكيرباء . -5

الفاقد الذي يذىب ىدرا نتيجة التسريبات في  صيانة البنية التحتية لمحد من -6
 شبكات النير الصناعي .

أخيرا وليس أخرًا بالرغم من وجود أكبر مشروع صناعي لممياه في العالم وصرف 
يصال الماء من أقصى الصحراء في جنوب البالد إلى مدن الشمال  المميارات لتنفيذه وا 
المطمة عمى البحر المتوسط، تواجو ليبيا خطر نقص المياه بسبب عدم جاىزية البنية 

وانشغال الحكومات المتعاقبة وعدم الوعي لدى التحتية لممؤسسة المختصة بالمياه 
 .المواطن الذي لم يع أو يقدر يوما أىمية المياه
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 المراجع

رسالة ماجستير ، م . ريما إبراىيم حميدان ، سياسيات إدارة الموارد المائية في ليبيا [1] 
 . 2014الواقع والتحديات واالستراتيجيات المستقبمية ، جامعة بنغازي ، بنغازي ، 

رسالة ماجستير ، أروى خير اهلل الجالي ، انتاج وترشيد استيالك المياه ، كمية  [2]
 . 2014فرع طبرق ، ربيع  –جامعة عمر المختار  –االقتصاد 

 الييئة العامة لمموارد المائية . [3]
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عممية الرقابة االستراتيجية ودورىا في الحد من الفساد اإلداري بمؤسسات 
 التقني العالي بميبياالتعميم 

 
 " دراسة ميدانية عمى المعيد العالي لمعموم والتقنية بالزاوية "

 
محاضر بالمعيد العالي لمعموم والتقنية الزاوية سيـام إبراىيـم البخنوق/   

sehaming@yahoo.com 
 الباحثة / ريم المختار العجيمي،    الباحث/  عبد الرحيم عادل خماج

 
 مستخمـص الدراسـة:

تناولت ىذه الدراسة موضوع دور عممية الرقابة اإلستراتيجية في الحد من الفساد       
عممية الرقابة اإلستراتيجية لم يحظ اإلداري، وتم تحديد مشكمة الدراسة في أن واقع 

ل نتيجة لنقص المتطمبات الالزمة لمقيام بيا وفق أسس، وأساليب عممية باالىتمام الكام
 سميمة مما أدى إلى حدوث الكثير من المشاكل كنتيجة حتمية لظاىرة الفساد اإلداري
بالمعيد، والذي أثر سمبًا عمى مخرجاتو، وأدائو اإلستراتيجي.  كما تنبثق أىمية الدراسة 

ضافة التي تقدميا إلى الجيود السابقة في ىذا في إثراء البحث العممي من خالل اإل
المجال، وفي محاولة الوقوف عمي أسباب قمة اىتمام اإلدارة العميا بالمعيد المبحوث، 
والمتعمقة بتنفيذ عممية الرقابة اإلستراتيجية وفق أسس وأساليب عممية سميمة من خالل 

اعتمد تراتيجية نفسيا في المعيد. التأكيد عمى أىمية الدور الذي تمعبو عممية الرقابة اإلس
لك ذه الدراسة عمى التحميل الوصفي والكمي في دراسة الظاىرة، و ذالُبحاث في ى

باستخدام استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات ثم توزيعيا عمى مجتمع البحث، وبعد 
 إخضاع البيانات المتحصل عمييا لمتحميل اإلحصائي الختبار الفرضيات التي  تمت

 صياغتيا ثم التوصل إلى مجموعة من النتائج اليامة.

mailto:sehaming@yahoo.com
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ABSTRACT 

This study discusses the role of the Strategic Control process in 

reducing administrative corruption. The problem of the study was 

identified as that the reality of the strategic Control process has not 

received full attention due to the lack of the necessary 

requirements to carry it out according to sound scientific methods 

and approaches, which led to many problems as an inevitable 

result of the phenomenon of administrative corruption in the 

Institute, which negatively affected its outputs and its strategic 

performance.         
The importance of the study is to enrich the scientific research 

through the addition it offers to the previous efforts in this field, 

and to identify the reasons for the lack of interest of the senior 

management of the institute under study to implement the Strategic 

Control process according to sound scientific methods and 

approaches by stressing on the importance of the role played by 

the Strategic Control process in the institute.   

The researchers in this Study to analyze the descriptive and  

quantitative Study of the phenomenon, using a questionnaire tool 

to collect data and then distributed to the research sample, after 

subjecting the data obtained for analysis to test the hypotheses that 

were formulated.                                        
 :المقدمــة 1-1
تعد إدارة المؤسسات وخاصة التعميمية منيا عمى درجة عالية التعقيد والتشابك    

والتداخل نظرا لكثرة تفاعالتيا مع متغيرات تتصف بالتطور والتغير المستمر.  لذلك فإنو 
يجب عمى اإلدارة العميا بيذه المؤسسات كي تنجح في تحقيق أىدافيا ورسالتيا ورؤيتيا،  

لحكمة، والوعي، والتفكير االستراتيجي البناء، وىذا لن ينجح إال أن تتصف بالعمق، وا
دريس،من خالل عممية الرقابة اإلستراتيجية   (.178، ص2007)الغالبي وا 

إذ ُتعّد الرقابة اإلستراتيجية ضرورة حتمية في مؤسسات التعميم العالي، لما ليا من    
أخطر التحديات التي تواجو ىذه  دور فعال في الحد من ظاىرة الفساد اإلداري، ألنو من

المؤسسات، ولذلك فإن معظم دول العالم المتقدم تتبنى عممية الرقابة اإلستراتيجية 
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، 2002)الناصر،لمتخمص من ىذه اآلفة، والقضاء عمييا بجميع أشكاليا وصورىا. 
 (.6ص
 
 الدراسة: : مشكمــة1-2
اإلستراتيجية بالمعيد محل الدراسة لم عممية الرقابة تتمثل مشكمة الدراسة في أن واقع    

تحظ باالىتمام الكامل نتيجة لنقص المتطمبات الالزمة لمقيام بيا وفق أسس وأساليب 
 عممية سميمة، مما أدى إلى حدوث الكثير من المشاكل كنتيجة حتمية لمفساد اإلداري

وبشكل متتالي،  الحاصل بالمعيد نتيجة لتغير القيادات اإلدارية خالل فترة زمنية قصيرة،
والذي أثر سمبًا عمى مخرجاتو وأدائو اإلستراتيجي، وخاصة فيما يتعمق بمخرجات العممية 
التعميمية والتدريبية والمتمثمة بوجود عدد كبير من الطمبة المتعثرين والمستمرين بالدراسة 

سية لعدم ممن تجاوزوا المدة المسموح بيا قانونًا لمدراسة بالمعيد، بمختمف الفصول الدرا
تطبيق الموائح والقوانين المعمول بيا في المعاىد التقنية العميا، وكذلك تدني مستوى 
الثقافة التنظيمية لمعاممين بالمعيد واقتناعيم بضرورة الحصول عمى مكافآت مادية 
وبدون وجو حق ألداء مياميم المكمفين بيا، مما أدى إلى حدوث الكثير من المشاكل 

عقيد عممية إتمام اإلجراءات اإلدارية، عميو يمكن تمخيص مشكمة المتعمقة بطول وت
  الدراسة في السؤال اآلتي :

 
مــا ىــو دور عممية الرقابة اإلستراتيجيـة فـي الحد مـن الفساد اإلداري بالمعيـد العالي 

 لمعمــــــوم والتقنية بالزاوية؟
 تنطمـــــــق الدراســة مــــــن الفرضيــــــات الرئيســـــة اآلتية : : فرضيـات الدراسة:  1-3

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عممية الرقابة اإلستراتيجية المتبعة في  - أ
 المعيد العالي لمعموم والتقنية محل الدراسة، وبين ظاىرة الفساد اإلداري.
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الزمة لمقيام بعممية الرقابة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتطمبات ال - ب
اإلستراتيجية المتبعة في المعيد محل الدراسة، وبين المتطمبات الالزمة لمقيام 

 بيا وفق األسس واألساليب العممية السميمة.

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عممية الرقابة اإلستراتيجية المتبعة في  - ج
وبين مستوى أدائو  المعيد العالي لمعموم والتقنية محل الدراسة،

 اإلستراتيجي.
 تسعـى الدراســـــة إلـــــى تحقيــــــق األىـــــداف اآلتية::  : أىـداف الدراسـة1-4

إبراز أىمية دور عممية الرقابة اإلستراتيجية، ومعرفة مدى ممارستيا في  - أ
، ودورىا في الحفاظ عمى الموارد والحد مؤسسات التعميم التقني العالي بميبيا

 الفساد اإلداري. من

رصد المعوقات التي تواجو عممية الرقابة اإلستراتيجية في المعاىد التقنية  - ب
  العميا، وأسبابيا الحقيقية، وسبل مواجيتيا.

محاولة الوقوف عمى أسباب قمة اىتمام اإلدارة العميا بالمعيد محل الدراسة،  - ج
وفق أسس وأساليب عممية سميمة،  والمتعمقة بتنفيذ عممية الرقابة اإلستراتيجية

واالستفادة منيا في معرفة اآلثار المترتبة عمييا، فيما يتعمق بمدى جودة 
خدمات قطاع التعميم التقني العالي لتحقيق الكفاءة والفاعمية عمى مستوى 

 المؤسسة والمجتمع.
 :: أىميـة الدراسـة1-5

اإلستراتيجية، وكيفية تطبيقيا، تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية عممية الرقابة 
ومقدار الفائدة الممكن تحقيقيا إثر التطبيق السميم ليا في قطاع التعميم التقني العالي، 
والمناط بو توفير احتياجات السوق في مجال العموم والتقنية، من خالل مخرجات ذات 

تصميم كفاءة وفاعمية في سوق العمل عمى المستوى المحمي والدولي تكون جاىزة ل
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بالدولة، كما  وتنفيذ مشروعات من شأنيا أن تؤدي إلى الرفع من مستوى  التنمية الشاممة
أىمية الدراسة في تعميم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إلييا، والتي ليا عالقة تأتي 

بإستراتيجية المعيد المتعمقة بعممية الرقابة اإلستراتيجية ودورىا في الحد من الفساد 
 اري.اإلد
 

 اإلطار النظري لمدراسة:-2
 مفيوم الرقابة اإلستراتيجية:  :1-2
تعـددت وتشابيت المفاىيم التـي تناولــت عمميـة الرقابة اإلستراتيجيـة، فقد عرفيا بعض    

" ذلك النظام الذي يساعد اإلداريين عمى قياميم بتقييم مدى التقدم  بأنيا عمماء اإلدارة
الذي تحرزه المنظمة في تحقيق أىدافيا، وفي تحديد بعض مجاالت التنفيذ التي تحتاج 

ْفت بأنيا " المرحمة التي  (.218، ص2012)السيد، إلى عناية واىتمام أكبر"  وُعرِّ
مدى تناسبيا مع التغييرات التي تحدث  تخضع ليا جميع إستراتيجيات المنظمة لمعرفة

في البيئة المحيطة، وتقييم مدى دقة التنبؤات التي تحتوييا الخطط، من خالل مقارنة 
النتائج الفعمية باألىداف المتوقعة من تطبيق اإلستراتيجية، و اكتشاف االنحرافات التي 

، ناطورية)راتيجية" قد تكون في مرحمة تصميم اإلستراتيجية، أو في مرحمة تطبيق اإلست
وأنيا " التحقق من تنفيذ اإلستراتيجيات، وتحميل أي أخطاء في  (.152، ص 2009

) ه األخطاء، حتى ال يتفاقم األمر مستقباًل " ذالتنفيذ، ومعرفة السبب،  ومعالجة ى
 (. 471، ص 2007، ماىر
 : أىمية عممية الرقابة اإلستراتيجية: 2-2
)القطامين، : يــة الرقابـــة اإلستراتيجيــــــة العتبـارات عـدة أىميــاتبـــــــرز أىميــة عمم   

 -:(21، ص2003
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إن الغرض األساسي لمرقابة اإلستراتيجية ىو مساعدة اإلدارة العميا إلنجاز أىداف  - أ
 المنظمة األساسية، من خالل مراقبة وتقييم عممية اإلدارة اإلستراتيجية نفسيا. 

بما أن عمميات اإلدارة اإلستراتيجية تبدأ بتحميل المتغيرات البيئية المحيطة  - ب
بالمنظمة، وتحديد االتجاه االستراتيجي ليا، ومن ثم صياغة اإلستراتيجية 
المناسبة، ووضعيا موضع التنفيذ، فإن الرقابة اإلستراتيجية تعطى تغذية راجعة 

 ستراتيجية ذات كفاءة وفاعمية.لمتأكد من أن كافة مراحل عمميات اإلدارة اإل

الرقابة اإلستراتيجية تعكس حالة التكيف البيئي لممنظمة، وتعد بمثابة اختبار   - ج
لدرجة الموائمة لمخطط واإلجراءات والسياسات والبرامج  مع متغيرات البيئة 

 الخارجية والبيئة الداخمية. 

ي توقع الكثير من تساعد المنظمات التي تمارس أسموب اإلدارة اإلستراتيجية ف  - د
المشكالت والقضايا الميمة، والتي تفرضيا المتغيرات البيئية والمتعمقة 

 بالفرص والتيديدات .

 تحقيـق التعاون بيـن الوحدات واألقسـام التي تشـارك فـي التنفيـذ.  - ه
 

 : أىداف عممية الرقابة اإلستراتيجية:2-3
ة في مساعدة اإلدارة العميا من التأكد يتمثل اليدف العام لعممية الرقابة اإلستراتيجي   

بأن األداء الفعمي المتحقق يتم وفقًا لمخطط الموضوعة مسبقًا، إال أن ىناك مجموعة من 
، 2001)رفاعي وعبد المتعال،  األىداف األخرى التي تسعى إلى تحقيقيا نذكر منيا

 -(:123ص
إلى التدخل السريع لحماية  توجيو السمطة المسئولة عن الرقابة اإلستراتيجية - أ

مصالح المنظمة، واتخاذ ما يمزم من قرارات مناسبة لتصحيح األخطاء التي 
 يتم اكتشافيا من أجل تحقيق األىداف. 
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مراقبة ممارسة المدير ورؤساء األقسام والوحدات اإلستراتيجية في القيادة  - ب
خضاع الجمي ع لمنظم والتوجيو واإلشراف عمى جميع العاممين بالمنظمة، وا 

 والموائح والقوانين التي تنظم عمميم.
مكانيات المنظمة تدار وتستخدم بكفاءة وفاعمية. - ج  التأكد من أن موارد وا 
التقميل من تكرار المشكالت الناتجة عن االنحرافات السمبية الحاصمة، وتحديد  - د

المسؤولية اإلدارية وضمان سير العمل وفق خطط وبرامج متناسقة في شكل 
 دد األىداف المرجوة. تكاممي يح

 
 -: مراحل أو خطوات عممية الرقابة اإلستراتيجية:2-4
، 2004)الركابي، تتمثل خطوات، أو مراحل عممية الرقابة اإلستراتيجية في اآلتي:    
 -(:312ص 

إن الخطوة األولى في عممية التقييم والرقابة  :وضع معايير األداء  - أ
ىي قيام المنظمة بوضع تمك المعايير المرغوب فييا فيما يتعمق  اإلستراتيجية

باألداء في المجاالت الوظيفية المختمفة، والواقع أن ىذه العممية ليست عممية 
سيمة، وخاصة عندما يتوافر أمام المنظمة عدد من البدائل التي ينبغي عمييا أن 

امل األكثر أىمية تختار بينيا، مثل تحديد عوامل النجاح الحرجة وىي العو 
لإلستراتيجية لتحقيق درجة نجاحيا، أما معايير تقييم اإلستراتيجية فيي المعايير 
التي يمكن قياس النتائج الفعمية وبيا يميز العمل الجيد من الرديء، وينبغي عند 

 القيام بيذه الخطوة األخذ بعين االعتبار مجموعة من الشروط ىي:
 ئمة المعيار الموضوع لجميع النقاط التي سوف استقـرار المعايير: أي مدى مال

 يقاس األداء فييا.
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   عامـل الوقـت: وىنا يجب تحديد إجابة واضحة عمى السؤال اآلتي: ىل تقييم
 ىذه الفعالية يتم قبل، أو بعد، أو أثناء الفعالية ؟

   دقة وتنوع المعيار: إذ ليست جميع المعايير سيمة االحتساب، بل إن ىناك
طرقًا مختمفة لتقديرىا. وتأخذ معايير التقييم والرقابة اإلستراتيجية صورا مختمفة 

 منيا:
  المعايير الكمية: عند القيام بعممية تقييم أداء المنظمة الحالي كميًا يجب

ية لممنظمة بنتائجيا في الماضي، أو أن يتوقف عمى مقارنة النتائج الحال
 بنتائج منافسييا.

  المعايير النوعية: وىي عديدة بدءا من قياس مدى موائمة الرسالة
لممتغيرات البيئية، ومدى اتساق اإلستراتيجية مع األىداف التي تسعى إلى 

 تحقيقيا المنظمة.
 اس المعايير الزمنية: وىي المعايير التي تعتمد عمى وحدة الزمن كأس

 لمقياسات الموضوعية، وترتبط بتوقيت قياس األداء لمفعاليات اإلستراتيجية.
  المعايير المالية: وترتبط بالمؤشرات التي تعتمد عمى الوحدة النقدية، مثل

العائد عمى رأس المال المستثمر، ومعدل العائد عمى األصول، وىامش 
 األرباح.

رة العميا، واإلدارة التنفيذية القيام ينبغي عمى أفراد اإلدا :تحديد ما يمكن قياسو - ب
بتحديد عمميات التنفيذ والنتائج الواجب متابعتيا وتقويميا، لذلك يجب توفر 
إمكانية قياس ىذه العمميات، وىذه النتائج بشكل موضوعي وثابت يكون 
التركيز عمى أكثر العناصر داللة في كل  وىي العناصر التي تمثل أكبر 

 أكبر عدد من المشكالت.نسبة من اإلنفاق، أو 
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بعد تحديد معايير األداء التي ترى المنظمة أنيا تفي  :قياس األداء الحقيقي - ج
بالغرض البد أن تحرص عمى خمق التوازن بين المعايير التي حددتيا ، وبين 
توقيت القياس باختالف اليدف من وراء عممية القياس. ويكون قياس األداء عمى 

 ي كاآلتي:ثالثة أنواع عمى األقل وى
  الرقابـة التوجيييـة والتي تيــدف إلى اكتشاف االنحرافات في األداء عن

المعايير الموضوعة لكي تقوم اإلدارة باإلجراءات التصحيحية الالزمة قبل 
 االنتياء من العمل موضوع الرقابــة.

 .الرقابة التي تيــدف إلـى الموافقـة عمى التصـرف مـن عدمـو 
تيـدف إلـى تقييــم النتائـج عقــب االنتياء من القيام بالعمل موضع الرقابـة التي 

 الرقابة.
  مقارنة األداء الحقيقي مع المعيار، فيتم في ىذه الخطوة مقارنة األداء الفعمي

بالمعايير المستيدفة، وغالبًا ما تحدد اإلدارة مدى معينًا تسمح فيو لألداء 
ة، كما ينبغي أن ال تأخذ اإلدارة الفعمي باالنحراف عن المعايير الموضوع

زيادة معدالت األداء الفعمي عن المعايير الموضوعة عمى أنيا حالة جيدة في 
كل األحوال. فتجاوز األداء لممعايير قد يعبر عن وجود بعض المشاكل، 
وعمييا أن تتوصل إلى معرفة األسباب التي أدت إلى زيادة األداء الفعمي عن 

 المعايير المستيدفة.
  عـدم اتخـاذ اإلجراءات التصحيحيـة: إذا كانت النتائج غير حقيقية، أو غير

 صحيحة. 
ىنا تقوم المنظمة كخطوة أخيرة في نظام الرقابة :اتخاذ اإلجراءات التصحيحية - د

والتقييم االستراتيجي ببعض التصرفات التي تؤدي إلى تصحيح االنحرافات 
األداء الفعمي والمعايير  المؤشرة، سواء أكانت إيجابية، أم سمبية بين
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الموضوعة، وقد تتضمن ىذه التصرفات القيام بتعديل مرحمة من مراحل اإلدارة 
اإلستراتيجية، وال يستثنى من ذلك نظام التقييم والرقابة اإلستراتيجية، الذي قد 

 ال يكون مالئًما ليذه العممية.
 

 -الدراسة التطبيقية:-3
 :الدراسـة: بيئـة ومجتمـع وعينـة 3-1
تتمثــل بيئـة الدراسة في المعاىــد التقنية العميا بميبيــا، أما مجتمع الدراسة فيتمثل في    

مديري المكاتب، ورؤساء األقسام والوحدات اإلدارية، ورؤساء األقسام العممية بالمعيـد 
لكل عينة الدراسة في عينة قصدية حكمية  العالي لمعموم والتقنيـة بالزاوية، وتتمثل

المسئولين باإلدارة العميا بالمعيد، لكونيم يمثمون ُصناع ومتخذي القرارات اإلستراتيجية 
المختمفة بالمعيد، إضافة إلى قياميم بتنفيذىا وتقييميا، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 لالنحرافات الحاصمة عنيا.
 -تتمثــل حـدود الدراسـة فـي اآلتي:   : : حــدود الدراســة3-2

يتمثل موضوع الدراسة في دور الرقابة اإلستراتيجية في  الحدود الموضوعية: - أ
 الحد من الفساد اإلداري بمؤسسات التعميم التقني العالي.

تقتصر الدراسة عمى حالة المعيد العالي لمعموم والتقنية  الحدود المكانيـــــــة: - ب
 بمدينة الزاوية بميبيا.

مى الفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسة تقتصر الدراسة ع الحدود الزمنيــة: - ج
 ف. 2018والتي تم فييا توزيع استمارات االستبيان سنة 

 منيجية الدراسة:: 3-3
 -تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي من خالل:   
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وذلك باالطالع عمى الكتب، والمراجع، والمجاالت،  الدراسة النظرية: - أ
 والبحوث، والورقات العممية ذات العالقة بمتغيرات الدراسة.

من خالل جمع البيانات والمعمومات الالزمة من مجتمع  الدراسة الميدانية: - ب
الدراسة، وباالعتماد عمى استمارة االستبيان التي ُصممْت من أجل التحقق من 

استخدام التحميل اإلحصائي المتقدم باستخدام الحاسب اآللي صحة الفرضيات ب
 (  SPSS.) 
 

  -: تحميـل درجـة االرتبـاط بيـن متغيـرات الدراسـة:3-4
 بالمعيد قيد الدراسة: ممارسة عممية الرقابة اإلستراتيجية ومتطمباتياأواًل: مستوى 

 
يوضح المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري، وترتيب فقرات مستوى ( 1الجدول رقم )

   ممارسة عممية الرقابة اإلستراتيجية ومتطمباتيا

 الفقــــرة ر.م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب الفقرة حسب 
 الموافقة

1- 
يمتمـــــــك المعيــــــــــــد رؤيــــــــــة، 

 واضحــــــــــــة.ورسالــــــــــة 
2.86 0.58 5 

2- 
رسالــــــة المعيـــــــد واضحــــــة 

 وتحظــــــــــــــى بالقبـــــــــــول.
2.69 0.63 7 

3- 
تعتمــــــــــد اإلدارة العميــــــا عمـــــــــى 
 عمميـــــة الرقابـــــة اإلستراتيجيــــة.

2.72 0.61 6 

4- 
وجــــــود إدارة مستقمة تقوم بعممية 
 الرقابة والمتابعة اإلستراتيجيــة.

2.45 0.66 8 

5- 
تتابــــع اإلدارة العميــــا بالمعيــــــــد 
 عمميـــــة الرقابـــــــة اإلستراتيجيـــة.

3.22 0.49 3 
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6- 
 تعتمـــــد عممية الرقابة اإلستراتيجية

 عمــــى نظام معمومـــــات فعـال.
2.29 0.71 10 

7- 
تستخدم اإلدارة العميـــا المعمومـــات 

 لمساندة الرقابـــــة اإلستراتيجية.
2.12 0.77 12 

8- 
مـــــــــــن وسائــــــل الرقابــــــة الحديثــــــــــة 

 بالمعيـــد التقنيــــة الحديثة.
2.23 0.73 11 

9- 
تراع اإلدارة العميا الثقافة التنظيمية 

 عند اعتماد الرقابة اإلستراتيجية.
3.17 0.51 4 

10- 
يمتمك المعيد اإلمكانات البشرية 

المؤىمة لمقيام بعممية الرقابة 
 اإلستراتيجية.

3.76 0.41 1 

11- 
يمتمك المعيد جميع اإلمكانات 

المادية لمقيام بالرقابــة 
 اإلستراتيجية.

2.11 0.76 13 

12- 
نظـام الرقابة اإلستراتجية بالمعيد 
 يتصف بالمرونة، وقابل لمتعديــل.

3.65 0.45 2 

13- 
تيتم اإلدارة العميـــا بالمعيد بتعديل 
إستراتيجيتيا عند التأكد من وجود 

 انحرافات.
2.86 0.58 5 

14- 
توجــــــد بدائــــــــل أخــــــــــرى واضحــــة، 

 لمطوارئ واألزمات.ومخططــــة 
2.34 0.69 9 

  
( ترتيب فقرات متطمبات الرقابة اإلستراتيجية حيث تبين أن أكثر 1يوضح الجدول رقم )

يمتمك المعيد اإلمكانات البشرية الفقرات موافقة من وجية نظر عينة الدراسة كانت" 
( مما 3.76)"حيث بمغ متوسط ىذه الفقرة المؤىمة لمقيام بعممية الرقابة اإلستراتيجية

يدل عمى درجة "موافق" حسب المقياس الخماسي المستخدم، تمييا الفقرة التي تنص 
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" بمتوسط نظام الرقابة اإلستراتجية بالمعيد يتصف بالمرونة، وقابل لمتعديلعمى" 
( مما يدل أيضا عمى امتالكيا لدرجة "موافق "حسب إجابات عينة 3.65 حسابي بمغ ) 

" لترتيب الثالث في مدى الممارسة كانت الفقرة التي تنص عمىالدراسة، والفقرة ذات ا
( 3.22بمتوسط حسابي قدره ) "تتابع اإلدارة العميا بالمعيد عممية الرقابة اإلستراتيجية

 مما يدل أيضا عمى حصوليا عمى درجة " موافق " حسب المقياس الخماسي المستخدم. 
يمتمك المعيد جميع لدراسة كانت "أما أقل الفقرات ممارسة من وجية نظر عينة ا   

( مما يدل 2.11" بمتوسط حسابي قدره )اإلمكانات المادية لمقيام بالرقابة اإلستراتيجية
عمى أن معظم إجابات عينة الدراسة حوليا كانت " محايد "حسب المقياس المستخدم، 

رقابة تستخدم اإلدارة العميا المعمومات لمساندة ال" وتمييا الفقرة التي تنص عمى
 ( بدرجة" محايد".2.12بمتوسط حسابي بمغ ) "اإلستراتيجية

 -ثانيًا: مدى وجود الفساد اإلداري بالمعيد قيد الدراسة: 
 

الفساد يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وترتيب فقرات ( 2الجدول رقم  ) 
  اإلداري

ـــــرة ر.م  الفقــــــــــــــــــــــــــــ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب الفقرة 
حسب درجة 

 الموافقة

1- 
تدنـــــي الثقافـــة التنظيميـــة مــــــــن أسبــــاب 

 تفشـــــي الفســــــــــاد اإلداري.
3.12 0.57 9 

2- 
من أنماط الفساد اإلداري بالمعيد 

 استغالل المنصب ألىداف شخصية.
3.42 0.43 5 

3- 
أنمــــاط الفســــاد اإلداري الوساطـــة مــــن 

 والمحسوبية ألىداف شخصية.
3.31 0.51 7 

 4 0.41 3.67مــــن أنمـــــاط الفســــاد اإلداري  -4
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االختــــالس والتزويــــر ألىداف 
 شخصية.

5- 
مـــــن أنماط الفساد اإلداري تعطيل 

 العمل والتأخير في تحقيق األىداف.
4.43 0.33 1 

6- 
مــــن أنماط الفساد اإلداري تفشي 

ظاىرة الحصول عمى مكافآت وبدون 
 أي عمل.

4.21 0.38 2 

7- 
سياســــات التعييـــــن بالمعيـــــد تقـــــوم 

 عمـــــى أســــاس الكفـــاءة والخبرة.
2.76 0.66 12 

8- 
العاممــــــــــــــــــــــــون مؤىمـــــــــــــــــــون وذو 

 خبـــــــــــــــــــرات عاليـــــــــــــــــــــــــــــــة.
3.04 0.61 10 

9- 
يتوفر لدى العاممين بالمعيد الوعي 
الكاف بأىمية القضاء عمى الفساد 

 اإلداري.
3.39 0.47 6 

10- 
يتوفــــــر لدى العاممين بالمعيد االلتزام 

 الذاتي إلنجاز األىداف المرجوة.
2.96 0.63 11 

11- 
تيتـــــم اإلدارة العميـــا بمحاسبــــة 

 المتيميــــــن بأفعــــال الفســـــــاد اإلداري.
2.14 0.70 14 

12- 
لــــــدى اإلدارة العميــــــــــا القــــدرة عمــــــى 

 محاسبـــــة المتيميــــــــن بالفساد.
3.18 0.55 8 

13- 
االجتماعيـــــــــــة مـــــــــن أسبــــــــــــاب البيئـــــــة 

 تفشــــــي الفســــــــاد اإلداري.
3.98 0.40 3 

14- 
لدى اإلدارة العميا سياسة واضحة 

لمقضاء عمى كافة مظاىر الفساد عمى 
 المدى الطويل.

2.67 0.68 13 
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( ترتيب فقرات الفساد اإلداري بالمعيد فتبين أن أكثر  2من الجدول السابق رقم ) 
من أنماط الفساد الفقرات من حيث الموافقة عمييا  من وجية نظر عينة الدراسة كانت" 

" حيث بمغ متوسط ىذه الفقرة  اإلداري تعطيل العمل والتأخير في تحقيق األىداف
( مما يدل عمى درجة توفر كبيرة حسب المقياس الخماسي المستخدم "موافق  (4.43

من أنماط الفساد اإلداري تفشي ظاىرة الحصول  جدا " تمييا الفقرة التي تنص عمى "
( مما يدل أيضا عمى  4.21" بمتوسط حسابي بمغ  ) عمى مكافآت وبدون أي عمل

 دراسة "موافق جدا " امتالكيا لدرجة توفر كبيرة حسب إجابات عينة ال
تيتم اإلدارة العميا بمحاسبة أما أقل الفقرات توفرا من وجية نظر عينة الدراسة كانت" 

(  مما يدل عمى أن درجة 2.14" بمتوسط حسابي قدره )المتيمين بأفعال الفساد اإلداري
ي توفرىا بدرجة " محايد" حسب المقياس المستخدم، وتمييا في قمة الممارسة الفقرة الت

لدى اإلدارة العميا سياسة واضحة لمقضاء عمى كافة مظاىر الفساد عمى " تنص عمى 
حيث كانت درجة (  (2.67 " بمتوسط حسابي مساويا لمفقرة السابقة  بمغ المدى الطويل

 توفرىا  بدرجة " محايد " أيضا.
 

 -ثالثًا: مستوى األداء اإلستراتيجي لممعيد قيد الدراسة: 
 

مستوى ( وضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وترتيب فقرات  3)   الجدول رقم
 األداء اإلستراتيجي 

  ر.م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب الفقرة حسب 
 درجة الموافقة

1- 
تتوفـر اإلمكانيات المادية الالزمة 

لمقيـــام بعمميــــة الرقابـــة 
 اإلستراتيجية.

3.77 0.41 4 
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2- 
تـــزداد فعاليــة أداء المعيــد 
باستخــدام أسمــــوب الرقابـــــة 

 اإلستراتيجيـــة.
4.23 0.32 1 

3- 
يؤثــر نــوع التقنيــة المستخدمــة 
عمـى المستـــــــــوى اإلستراتيجي 

 لممعيد.
2.83 0.58 9 

4- 
تيتـــم اإلدارة العميـــــــــــــــا بوضــــع 

لقيـــــــاس األداء معاييــــر 
 التنظيمــــــــي.

3.42 0.50 7 

5- 
توجد مؤشرات تستخدميـــا اإلدارة 

اإلستراتيجية في قياس فعالية 
 المعيد.

2.41 0.65 11 

6- 
مــــن ضمــــن المؤشــــرات 

المستخدمــــة شعــور العاممين 
 بالرضا الوظيفي في العمل.

2.35 0.69 12 

7- 
اإلدارة العميـــــــا أسمـــــــوب تعتمـــــد 

 البحـــــــــــــث والتطويــــــــر المستمــــــــــر.
3.31 0.47 6 

8- 
وجود صعوبـــــات تؤثـــــر عمــــى 

تطبيــــق خطــــوات الرقابـة 
 اإلستراتيجية.

3.54 0.44 5 

9- 

توجـــد وحـــدة لتوثيـــق المعمومــــات 
بمؤشـــرات األداء المتعمقـــة 

ونشرىـــا لذوي الشأن من 
 العاممين.

2.61 0.72 13 

10- 
يفتقـــــر المعيـــــد لمكفـــــــاءات 

الفنيـــــــة لمتابعـــــة رقابــــــة أداء 
3.11 0.54 8 
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 العمـــــــــل.

11- 
قواعد العمل موضوعة بطريقة 
تساعد عمى سرعة االستجابة 

 البيئة.والتكيف مع الظروف 
2.78 0.63 10 

12- 
يسعـــــــى المعيــــــــد إلــــــــى تطويــــــــــر 
 أداء العامميـــــن وبصورة مستمـــرة.

3.80 0.37 3 

13- 

لدى اإلدارة اإلستراتيجية القدرة 
عمى المبادرة واإلبداع في وضع 
تطوير أنشطتيا لتحقيق الفاعمية 

 التنظيمية .

3.91 0.35 2 

    
( ترتيب فقرات األداء اإلستراتيجي لعينة الدراسة أتضح أن 3من خالل الجدول رقم )

تزداد فعالية أكثر الفقرات من حيث الموافقة عمييا من وجية نظر عينة الدراسة كانت " 
  ) " حيث بمغ متوسط ىذه الفقرة أداء المعيد باستخدام أسموب الرقابة اإلستراتيجية

مما يدل عمى درجة موافقة كبيرة حسب المقياس الخماسي" موافق جدا"، تمييا  4.23)
لدى اإلدارة اإلستراتيجية القدرة عمى المبادرة واإلبداع في وضع " الفقرة التي تنص عمى 

( مما يدل  (3.91بمتوسط حسابي بمغ   "تطوير أنشطتيا لتحقيق الفاعمية التنظيمية 
 افق " حسب إجابات عينة الدراسة.أيضا عمى امتالكيا لدرجة " مو 

" توجد وحدة لتوثيق أما أقل الفقرات موافقة  من وجية نظر عينة الدراسة كانت    
بمتوسط  المعمومات المتعمقة بمؤشرات األداء، ونشرىا لذوي الشأن من العاممين "

( مما يدل عمى أنيا تمتمك درجة " محايد " حسب المقياس  2.61حسابي قدره )
من ضمن المؤشرات  "دم، وتمييا في قمة الموافقة الفقرة التي تنص عمى المستخ

بمتوسط حسابي مساويا لمفقرة  المستخدمة شعور العاممين بالرضا الوظيفي في العمل "
 محايد " .   (، حيث كانت درجة الموافقة عمى ىذه الفقرة  2.35السابقة  بمغ ) 
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 -الرئيســـة: : نتائج اختبار الفرضيات3-5
 بالمعيد:  عممية الرقابة اإلستراتيجية، وظاىرة الفساد اإلداريالعالقة بين مستوى  -أوالً 
عممية الرقابة اإلستراتيجية، وظاىرة الفساد مستوى لتحديد نوع ودرجة العالقة بين     

وجـــــــود عالقـــــة ":  لبيان صحة الفرضية األولى، t-testاختبار تم استخدام  ،اإلداري
بين عممية الرقابة اإلستراتيجية المتبعة في المعيد العالي لمعموم داللة إحصائية ذات 

 النتائج في الجدول رقم النحو اآلتي:  "والتقنية محل الدراسة، وبين ظاىرة الفساد اإلداري
 
 ) لمدى ممارسة عممية الرقابة اإلستراتيجية t-testيوضح إختبار  (   4الجدول رقم )  

 وعالقتيا بالفساد اإلداري(
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( ، وىو   (3.21من الجدول السابق يتضح أن المتوسط الحسابي الفعمي لمفرات يساوي 

( وىذا يدل عمى أن غالبية المبحوثين يوافقون عمى 2أكبر من المتوسط الفرضي وىو )
 sig المعنويةصحة الفرضية بدرجة "موافق"  كما مبين بالتدرج الخماسي، كذلك درجة 

 ( ، وىذا يدل عمى داللة إحصائية . (0.05( أي أصغر من 0.021كانت )
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ومتطمبات القيام بيا بالمعيد عممية الرقابة اإلستراتيجية  العالقة بين مستوى -ثانياً 
 -:محل الدراسة

ومتطمبات القيام مستوى عممية الرقابة اإلستراتيجية لتحديد نوع، ودرجة العالقة بين    
وجــود " : تنص عمى لبيان صحة الفرضية الثانية، والتي t-testاختبار ، تم استخدام بيا

المتطمبات الالزمة لمقيام بعممية الرقابة اإلستراتيجية عالقــة ذات داللة إحصائية بيــن 
المتبعة في المعيد محل الدراسة، وبين المتطمبات الالزمة لمقيام بيا وفق األسس 

( عمى النحو  5فكانت النتائج كما في الجدول رقم ) واألساليب العممية السميمة "، 
 اآلتي: 

 ) لمدى ممارسة عممية الرقابة اإلستراتجية، t-testيوضح اختبار (  5الجدول رقم ) 
 متطمباتيا(

وىو  ((3.10من الجدول السابق يتضح أن المتوسط الحسابي الفعمي لمفرات يساوي 
( وىذا يدل عمى أن غالبية المبحوثين يوافقون عمى 2أكبر من المتوسط الفرضي وىو )

موافق" كما مبين بالتدرج الخماسي ، كذلك درجة المعنويو "صحة الفرضية، ولكن بدرجة 
sig ( أي أصغر من 0.006كانت )( 0.05) . وىذا يدل عمى وجود داللة إحصائية 
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 -لممعيد:واألداء اإلستراتيجي العالقة بين مستوى عممية الرقابة اإلستراتيجية  -ثالثاً 
واألداء مستوى عممية الرقابة اإلستراتيجية لتحديد نوع، ودرجة العالقة بين    

: تنص عمى لبيان صحة الفرضية الثانية، والتي t-testاختبار ، تم استخدام اإلستراتيجي
وجــود عالقــة ذات داللة إحصائية بيــن عممية الرقابة اإلستراتيجية المتبعة بالمعيد " 

( عمى  6فكانت النتائج كما في الجدول رقم ) " ، محل الدراسة، وأدائو اإلستراتيجي
 النحو اآلتي: 

 )األداء اإلستراتيجي لمشركة( t-test( يوضح إختبار  6الجدول رقم )  
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 3.31  )من الجدول السابق يتضح أن المتوسط الحسابي الفعمي لمفرات يساوي )   

( وىذا يدل عمى أن غالبية المبحوثين يوافقون 2وىو أكبر من المتوسط الفرضي وىو )
عمى صحة الفرضية و بدرجة "موافق" كما مبين بالتدرج الخماسي ، كذلك درجة 

( وىذا يدل عمى وجود داللة  (0.05( أي أصغر من 0.018كانت ) sigالمعنويو 
 إحصائية .

ونتائج تحميل المتوسطات  Tبين نتائج اختبار مما سبق يتضح أن ىناك تتطابق    
واالنحراف المعياري لمحاور الدراسة حيث بينت الجداول أن غالبية الفقرات لكل محور 
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وىي درجة "موافق " حسب المقياس   4إلى أقل من  3كانت المتوسطات تتراوح من 
 الخماسي المعتمد ليذه الدراسة . 

 
-النتائـــــــــج: -4  
وفقًا لمبيانات التي تم تحميميا، واختبار الفرضيات التي انطمقت منيا الدراسة توصمت إلى    

 النتائج اآلتية:

عممية الرقابة  وجود عالقة طردية موجبة  بين مستوى -1
، بحيث كمما زاد مستوى اإلستراتيجية المتبعة بالمعيد، وبين ظاىرة الفساد اإلداري

اإلستراتيجية قمت ظاىرة الفساد اإلداري، وبالتالي تحققت النتائج استخدام عممية الرقابة 
فمن وجية نظر عينة الدراسة أن المعيد يمتمك اإلمكانات واألىداف التي تسعى إلييا، 

 البشرية القادرة عمى القيام بممارسة عممية الرقابة اإلستراتيجية .

وجود عالقة طردية سالبة  بين مستوى عممية الرقابة  -2
تراتيجية، والمتطمبات الالزمة لمقيام بيا بالمعيد قيد الدراسة، وىذا بسبب قمة اإلس

اإلمكانيات المادية بالمعيد، والتي تقف عائقًا في تنفيذ عممية الرقابة بالصورة الصحيحة 
 بالرغم من توفر الكوادر البشرية المؤىمة لمقيام بيا.

 وجود عالقة طردية سالبة بين مستوى عممية الرقابة -3
اإلستراتيجية المتبعة في المعيد، وأدائو االستراتيجي، أي أن كمما قّل مستوى استخدام 

حيث أن المبحوثين  عممية الرقابة اإلستراتيجية المطبقة في المعيد قّل أداؤه اإلستراتيجي،
من عينة الدراسة ال يرون أن نتائج األداء بالنسبة لإلدارة العميا مرضية جدًا بسبب عدم 

ياسة واضحة لمقضاء عمى الفساد اإلداري بمجتمع الدراسة عمى المدى الطويل، وجود س
وأن من أىم أنماطو السائدة ىو تعطيل العمل والتأخر في تحقيق األىداف المرجوة، 

 .وتفشي ظاىرة الحصول عمى مكافآت وبدون أي عمل 
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عدم وجود إدارة متخصصة تقوم بميام الرقابة اإلستراتيجية  -4
ىيم عممية سميمة، وبما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات التعميمية وفق أسس ومفا

العميا، وضعف قنوات االتصال بين جميع المستويات اإلدارية المختمفة بالمعيد بالرغم 
 من وجود قسم مختص بالمعمومات والتوثيق إال أنو ال يعمل بصورة صحيحة.

تي خمصت إلييا الدراسة يمكن تقديم بناًء عمى مجموعة النتائج ال  -التوصيــــــــات: -5
 التوصيات اآلتية

ضرورة إدراك واقتناع أعضاء اإلدارة العميا في المعيد بمدى أىمية ممارسة  -1
بداء المزيد من االىتمام بيا لكونيا الوسيمة األكثر فاعمية  عممية الرقابة اإلستراتيجية، وا 

 في القضاء أو الحد من مظاىر الفساد اإلداري.
وضع خطة لالرتقاء وبصورة مستمرة بمستوى كفاءة جميع المدراء والمسئولين  -2

اإلستراتيجيين بالمعيد، وذلك بتطوير مياراتيم وخبراتيم من منظور الفكر االستراتيجي 
في القيادة واإلشراف والتوجيو، وبما يخدم أىداف عممية الرقابة اإلستراتيجية، والنتائج 

 لنجاح اإلستراتيجي لممعيد. المترتبة عمييا في تحقيق ا
العمل عمى تطوير نظام المعمومات اإلستراتيجية وتحديثيا بصورة مستمرة من  -3

خالل االىتمام بتطوير وتفعيل قسم التوثيق والمعمومات بالمعيد، وذلك من أجل توفير 
 البيانات والمعمومات األساسية لممارسة عممية الرقابة اإلستراتيجية وفق المفيوم العممي

 السميم لضمان التحسين المستمر لمستوى األداء اإلستراتيجي لممعيد.
ضرورة العمل عمى تطوير الييكل التنظيمي لممعيد باستحداث وظيفة جديدة  -4

تحت مسمى إدارة الرقابة والتفتيش اإلستراتيجي، وبما يتناسب مع طبيعة عمل مؤسسات 
بينيا وبين جميع المستويات اإلدارية التعميم التقني العالي، وتوفير قنوات اتصال فعالة  
 المختمفة لضمان تحقيق أىداف ورؤية ورسالة المعيد.

 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 99 

 

  -المراجــــــــــــع:
، دار وائل، 1، )ط اإلدارة اإلستراتيجية العولمة والمنافسةركابي، كاظم نزار،  -1

 (.2004عمان األردن، 
اإلستراتيجية مدخل اإلدارة رفاعي، محمد رفاعي، عبد المعتال، محمد سيد،  -2

 (.2001، دار مريح لمنشر، الرياض، السعودية. 1، )ط متكامل
، المكتب العربي 1، )ط اإلدارة اإلستراتيجية، 2012سيد، إسماعيل محمد،  -3

 الحديث، اإلسكندرية، مصر(.
دريس، وائل محمد صبحي،  -4 اإلدارة اإلستراتيجية، غالبي، طاىر محسن منصور وا 

 (. 2007، دار وائل لمنشر، عمان، األردن، 1ط  ، )منضور منيجي متكامل
، دار 1، )ط اإلدارة اإلستراتيجية مفاىيم وحاالت تطبيقيةقطامين، احمد،  -5

 (.2003مجدالوي، عمان، األردن، 
، الدار 4، )ط الدليل العممي لممديرين في اإلدارة اإلستراتيجيةماىر، أحمد،  -6

 (.2007الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
، )مجمة البعث، العدد دور التنمية في محاصرة الفساد صر عبيد، مقال: ناصر، نا -7

 (.2002، دمشق، سوريا، 14
، دار  1ط  )، اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجيناطورية، عالء الدين،  -8

 .( 2009زىران لمنشر، األردن، 
 
 
 

 

 

 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 011 

 

 فسيالتميز التنافي أثر الثقافة األخالقية 

 وصبرات عضو ىيئة تدريس جامعة / أمال عمى محمد البرناطد.
aalbrnat75@gmail.com 

 
 الممخص

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع الثقافة التنظيمية والتميز التنافسي وأثر الثقافة 
 التنظيمية  لتحقق من :

 أنماط الثقافة األخالقية السائدة في البنوك الميبية.التعرف عمى -1
 التميز في البنوك الميبية.األخالقية التعرف عمى العالقة بين الثقافة -2

 منيجية البحث
تم استخدم الوصف التحميمي وتم جمع البيانات الالزمة لمدراسة عن طريق استمارة 

 دراسة المتمثمة في:وتم تحميميا ومعالجتيا واختبار فرضيات الاالستبيان 
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقافة التنظيمية والتميز -الفرضية األولى: 

 التنافسي البنوك الميبية.
الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين رضاء العمالء عمى الخدمة 

 المقدمة إلييم من البنوك الميبية
 -إلى مجموعة من النتائج من أىميا:  وتوصمت الدراسة

يوجد عالقة ارتباطيو قوية بين أغمب أنماط الثقافة التنظيمية ومصادر التميز  -1
 التنافسي 

لقد تم قبول الفرض اإلحصائي البديل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  -2
 الثقافة األخالقية والتميز التنافسي

يتم  -عالقة ذات داللة إحصائيةورفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود  -3
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين القائل قبول الفرض اإلحصائي البديل 

الخدمات المقدمة آراء العمالء البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 
 إلييم لدى البنوك التجارية الميبية.

mailto:aalbrnat75@gmail.com
mailto:aalbrnat75@gmail.com
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 التوصيات 
 ضرورة اىتمام القيادات اإلدارية بمفيوم الثقافة التنظيمية  -1
التنافسي  العمل عمى بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتميز من اجل تحقيق التميز -2

 في ظل بيئة تتميز بالمنافسة القوية
 

Abstract 

The aim of the thesis was to identify the reality of organizational 

culture, competitive excellence and the impact of organizational 

culture : 

1 - Identify the patterns of moral and ethical culture prevailing in 

the Libyan banks. 

2- Identify the relationship between ethical culture and excellence 

in Libyan banks. 

Research Method  
The analytical description was used and the data needed for the 

study were collected through the homogeneity questionnaire and 

analyzed and selected and hypothesized study of: 

The first hypothesis: - There is no significant relationship between 

organizational culture and competitive advantage in Libyan banks. 

The second hypothesis: There is no significant relationship 

between the satisfactions of customers on the service provided by 

the Libyan banks 

 

1- There is a strong correlation between most types of 

organizational culture and sources of competitive excellence. 

2- The alternative statistical hypothesis was accepted with a 

statistically significant relationship between moral culture and 

competitive advantage. 

3- The rejection of the null hypothesis that there is no 

statistically significant relationship. The alternative 

statistical hypothesis is accepted that there are statistically 

significant differences between the opinions of the banks' 

customers regarding the level of customer satisfaction with 

the services offered to them by the Libyan commercial 

bank. 
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Recommendations 

1. The importance of administrative leaders to the concept of 

organizational culture. 

2. To work on building a culture of organizational support for 

excellence in order to achieve competitive excellence in an 

environment characterized by strong competition. 

 

 

 مقدمة  
المنظمات الذي ينبغي عمى قادة.تمعب الثقافة التنظيمية دورا حيويا في المنظمات 

بعادىا وعناصرىا لكونيا توثر  والجياز اإلداري فييا ان يفيموا أنماطيا وخصائصيا وا 
و المنظمات والذي يؤثر عمى نوع السموك الذي تتفاعل عمى بيئة العمل الذي تعيش في

بو مع غيرىا أو مع عاممييا .وتولى المنظمات اىتماما بالغا لمثقافة التنظيمية لكونيا 
تؤثر عمى أداء العاممين وتحقيق التميز التنافسي الذى أصبح الشغل الشاغل لكثير من 

لمنافسة وشدتيا وحدوث كثير المؤسسات في عصر يتسم بحركتو السريعة وتزايد حدة ا
 من المتغيرات ولتحوالت.

 
 الدراسات السابقة-أوال:

 المتغير المستقل 
 Shih et al.,:(16)) 2006دارسة ) -1

والمقدمة بعنوان: "تأثير الثقافة األخالقية التنظيمية عمى ضغوط الدور والنوايا السموكية 
 .األخالقية لدى مديرين التسويق

 أىداف الدراسة:
 الدراسة إلى معرفة أثر الثقافة التنظيمية األخالقية عمى ضغوط الدور.ىدفت  -أ 
 كما ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر الثقافة األخالقية عمى النوايا األخالقية. -ب 
 معرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية األخالقية وكل من ضغوط الدور والنوايا األخالقية. -ج 

                                                           
(

16
)Shih at the Effect of Organizational Ethical culture  on Marketing Managers 

Role Stress and Ethical Behavioral Intentions ,Journal of  American Academy  

of Business Cambridge ,8,(2006), pp.89-95 
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 أىم النتائج التي توصمت الدراسة:
يحدث أظيرت نتائج الدراسة إن مديري التسويق الذين يعممون في بيئات اقل أخالقية -أ

 .بينيم صراع
 إن صراع الدور يؤثر عكسيًا عمى النوايا السموكية األخالقية لمديري التسويق.-ب
إن الثقافة األخالقية التنظيمية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عمى النوايا السموكية -ج

 سويق.لمديري الت
 المتغير التابع2- 
David Jayaseelan and Latha Krishnadas Mazumder ,دراسة )-2

2015):(17) 
المقدمة بعنوان: "دور أخالقيات العمل والمسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية 
وضمان استدامة العمل: دراسة تجريبية عمى الشركات الصناعية في اإلمارات العربية 

 المتحدة"
ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى دور أخالقيات األعمال أىداف الدراسة:

 .والمسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية بالشركات الصناعية
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

والموضوعية، أن تأثير ذو داللة معنوية إحصائيا ألخالقيات العمل )االستقاللية  -أ
والنزاىة والتكامل، والحيادية والشفافية( في تحقيق الميزة التنافسية )خفض التكاليف 

 واالبتكار والتجديد( في الشركات الصناعية محل الدراسة.
تؤكد الدراسة عمى ضرورة تطوير ودعم أخالقيات العمل وحاجة الشركات إلى  -ب

التعرف عمى السياسات األخالقية المنتشرة عبر الشركة وتدرب العاممين لدعم قدرتيم 
 عمى مواكبة المشاكل األخالقية المختمفة. 

 
 الربط بين المتغيرين

                                                           
(17)David Jayaseelan and Latha Krishnadas Mazumder, The role of business 

ethics and social responsibility in achieving competitive advantage and ensuring 

sustainable business(An empirical study on industrial companies in UAE), The 

Business and Management Review, Volume 6 Number 3, June 2015. 
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 :Z.Irani& Others) -(2004(18)دراسة  - 3
 والمقدمة بعنوان: "إدارة الجودة الشاممة والثقافة التنظيمية: بناءات التميز التنظيمي". 

 أىداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة مفيوم ثقافة الشراكة وتأثيرىا عمى إدارة الجودة  - أ

 الشاممة، 
 إلقاء الضوء عمى العالقات بين الثقافة، الجودة والتنافسية. - ب

 توصمت إلييا الدراسة: أىم النتائج التي
أكدت ىذه الدراسة عمى أىمية ثقافة الجودة الشاممة كعنصر قوي ورئيسي  - أ

 Organizational Competitivenessلتحسين التنافسية التنظيمية 
تعتبر ثقافة الجودة الشاممة لدى المنظمة )خصائص وميارات العاممين،  - ب

استراتيجية المنظمة، لمتحسين المستمر والتعمم( النموذج الذي يساعدىا في 
 .Organizational Excellenceالوصول إلى التميز التنظيمي 

 تحديد الفجوة البحثية:-ثانيا: 
 :بين بأن ىناك فجوة بحثية تتمثل في اآلتيمن خالل التعميق عمى الدراسات السابقة، ت

أن مختمف الدراسات السابقة التي تم تناوليا قد أظيرت نتائجيا مجتمعة مدى  -أ
القصور في تبنى موضوع الثقافة األخالقية بالعديد من الدول العربية مقارنة بالدول 

 .المتقدمة
خطة عمل مقترحة لمتطمبات أن أيًا من الدراسات السابقة لم تقدم نموذج محددا أو  -ب

وتبنييا من قبل المؤسسات البنكية وىذا ما تسعى الثقافة األخالقية  نجاح أو تفعيل
 .الدراسة الحالية لتطبيقو

تميزت ىذه الدراسة بأنيا تناولت وجية نظر جميع الفئات المكونة لمقوى العاممة في  -ج
 .البنوك الميبية بالغرب

 مشكمة الدراسة  -ثالثا: 

                                                           
(18) Z. Irani& Others, "total Qality Management and Corporate culture: 

Constructs of Organizational Excellence, Technovation, V. 24, 2004, pp. 643 - 

650. 
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تتمخص مشكمة الدراسة في أن ىناك قصور في مدى أدارك وفيم لعاممين في البنوك 
 التجارية المبيبة إلى أىمية الثقافة األخالقية ودورىا في إحداث التميز التنافسي.

 فروض الدراسة  -رابعا: 
 الفرضية األولى

في البنوك  التنافسيال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقافة التنظيمية والتميز 
 الميبية.

 الفرضية الثانية 
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين رضاء العمالء عمى الخدمة المقدمة من البنوك 

 التجارية الميبية.
 األىداف-خامسا: 
 التعرف عمى أنماط الثقافة األخالقية السائدة في البنوك الميبية. -1
 ومصادر التميز في البنوك.األخالقية التعرف عمى العالقة بين الثقافة  -2

 أىمية الدراسة -سادسا: 
 األىمية العممية 

تعد من الدراسات األولى التي تناقش موضوع الثقافة األخالقية بتحقيق التميز   1-
براز جوانب تأثيرىا ودورىا بتحقيق التميزالبنكي التنافسي في القطاع   في ليبيا وا 

أىمية ىذه الدراسة من أىمية متغيراتيا األساسية: الثقافة األخالقية والتميز  تكمن -2
التنافسي إذ ان الثقافة التنظيمية تعد المحرك الداخمي لممنظمة في سعييا لتحقيق أىدافيا 
اإلستراتيجية بشكل مميز وعمى راسيا التميز التنافسي الذي يمعب دورا كبير عمى 

 عمى الصعيد الخارجي الصعيد الداخمي لممنظمة و 
 األىمية العممية 

 تقدم الدراسة تحميال عمميا لواقع التميز التنافسي في البنوك الميبية  -1
تعتبر البنوك الميبية وىي مجال تطبيق ىذه الدراسة من القطاعات ذات  -2

المساىمة الجيدة في االقتصاد الميبي وذلك بما تقدمة من خدمات حيث زاد 
وىذا ما  2014فرعًا في سنة  520الى  2007سنة في  439عدد الفروع من 

يدل عمى توفره من فرص عمل لمعديد من شرائح المجتمع األمر الذي يحد من 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 016 

 

نسبة البطالة في المجتمع الميبي حيث بمغ إجمالي عدد العاممين في البنوك قيد 
( الى 2014( وزاد في عام )14499كان ) 2007الدراسة في سنة

19183.0.) 
 سموب الدراسة:سابعًا: أ

تم االعتماد عمى أسموبي الدراسة النظرية والدراسة الميدانية التحميمية لتحقيق أىداف 
 الدراسة النظرية:-:البحث كما يتضح عمى النحو التالي

اعتمادات الباحثة في تكوين اإلطار النظري لمدراسة عمى الدوريات والمجالت العممية 
المتخصصة المنشورة منيا وغير المنشورة والدراسات المتخصصة، واألبحاث العممية 

السابقة ومن ثم تجميع البيانات الثانوية التي تناولت موضوعي القيادة األخالقية، والتميز 
 التنافسي باإلضافة إلى النشرات، والتقارير اإلحصائية والكتب، ومواقع االنترنت.

 الدراسة الميدانية:  -1
الى تجميع البيانات األولية المتعمقة بموضوع الدراسة من وييدف ىذا الجزء من الدراسة 

مجتمع الدراسة، وذلك لتحقيق أىداف الدراسة واختبار فرضياتيا، ويتطمب ذلك القيام 
بتحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة، وتجميع البيانات األولية بواسطة استمارة االستبيان 

ناسبة التي تتفق مع فروض الدراسة، ثم تحميميا باستخدام األساليب اإلحصائية الم
 ويتضح ذلك عمى النحو التالي.

 : قوائم االستقصاء - أ
تم تصميم استمارة االستبيان في ضوء أىداف البحث ،لكل من أعضاء اإلدارة العميا  

ومديري إدارات والعاممين عمى اختالف وظائف ىم وتخصصاتيم ومستوياتيم اإلدارية 
 بالبنوك الميبية.

 : الشخصيةالمقابالت  - ب
اعتمد ت الباحثة عمى المقابمة الشخصية عند توزيع استمارة االستبيان وذلك لإلجابة 
عمى بعض االستفسارات التي قد ترد من المستقصي منيم إثناء ملء استمارات 

 االستبيان إليضاح وشرح أىداف البحث .
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 الدراسة التحميمية:   - ت
تم تفريغ البيانات من استمارة االستبيان وتصنيفيا وتبويبيا لتسييل عممية تحميميا 

 وتفسيرىا وذلك الستخالص النتائج والمؤشرات منيا حول موضوع البحث، 

 ثامنًا: حدود الدراسة:
 سوف تجرى الدراسة ضمن الحدود التالية:

 :الحدود المكانية 
من البنوك الميبية فقط،  4التطبيق عمى عدد سوف يتم االعتماد في تحديد مجال  

 مصرف الجميورية، مصرف الوحدة، مصرف التجاري(. )مصرف الصحاري،
 الحدود الزمنية: 

وتعتبر  2014الى سنة  2007سوف تقتصر عممية جمع البيانات عمى الفترة من سنة 
 ىذه الفترة كافية لتحقيق أىداف البحث.

 :الحدود البشرية 
عينة من القيادات اإلدارية والمديرين ورؤساء األقسام والعاممين وعينة  تم االعتماد عمى

 من العمالء بالمنظمات البنكية الميبية

 تاسعًا: ىيكل الدراسة:
ستتضمن الدراسة فصمين بحيث يبدأ كل فصل منيا بمقدمة تعبر عن محتوياتو بشكل 

وثانيا...الخ  وتتدرج فصول البحث مختصر وقد ثم تقسيم ىذه الفصول إلى البنود أوال 
 -كما يمي:

 -الفصل األول: 
 الثقافة التنظيمية:

تعد الثقافة التنظيمية عنصرًا أساسيًا في المنظمات المعاصرة يفرض عمى 
القادة ومديرييا أن يفيموا أبعادىا وعناصرىا الفرعية لكونيا الوسط البيئي الذي تعيش 

 فيو المنظمات،
 بعض التعريفات حسب أراء بعض الكتاب :   تعريف الثقافة 
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بأنيا نظام لممعتقدات والقيم والمشتركة والذى يتم تطويره داخل المنظمة  سيد جاد 
 ويرشد سموك أعضائيا 

Daft 
2001 

مجموعة القيم واالفتراضات والتوقعات والمعتقدات وقواعد السموك 
 المشتركة بين أعضاء الواحدة

 
  التنظيمية:أىمية الثقافة -1

لقد أصبحت الثقافة التنظيمية جانبًا مقبواًل وذا أولوية في كثير من المنظمات 
المعاصرة فالكثير من المديرين يعطون األولوية واالىتمام الكافي لمثقافة التنظيمية في 
منظماتيم ألنيم يعتبرونيا من أىم المكونات األساسية لممنظمة حيث إنيا تحدد نجاح 

حد كبير كما أنيا تخمق ضغوطًا عمى األفراد العاممين بيا لممضي قدمًا  المنظمة إلى
 لمتفكير والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب معيا.

 (19)ممارسات دعم الثقافة األخالقية:-2
 التركيز عمى وضع معايير أخالقية -1
التكيف والتواصل المستمر مع الكود األخالقي المعمن والذي يعتمد عمى كل من -2

 األفراد العاممين في المنظمة وأصحاب المنافع اآلخرين مثل العمالء والموردين.
تصميم واستخدام نظم المكافآت الصريحة والمعمنة والتي تشجع األفعال والممارسات -3

األخالقية مثل مكافأة أولئك الذين يستخدمون القنوات واإلجراءات المناسبة والبعد عن 
 ة.األفعال والممارسات الخاطئ

الثقافة السائدة في البنوك الميبية ىي الثقافة القبمية والتي تكمن في ترجيح  وترى الباحثة
مصمحة األقارب والمصمحة الشخصية عمى مصمحة العمل وكذلك تفشى ثقافة الوساطة 

 .والمحسوبية
 

                                                           
(

19
 اإلػًيييبلانتُظيًييييخ ٔانًسيييئٕنيخ االجتًبػييييخ فيييي يُظًيييبد  األخالقييييبد( د سييييذ يحًيييذ جيييبد انيييرة ،

 2010انؼصريخ.

 125ص  2016سيذ يحًذ جبد ،اإلدارح اإلستراتيجيخ ،يطجؼخ انحبرثٗ -2
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 التميز التنافسي.
  حسب أراء بعض الكتاب:   تعريف التميز

 التعريف الكاتب، السنة، الصفحة
أن التفوق يتحقق من خالل عنصرين، أوليما القيمة  (20) 2013جاد الرب، 

 المدركة لمعميل، والثاني التفرد في األداء
حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي تحقق  (21) 2001عمى السممي

مستويات غير عادية من األداء والتنفيذ لمعمميات 
اإلنتاجية والتسويقية والمالية وغيرىا في المنظمة بما ينتج 

المنافسون  ما يحققوعنو نتائج وانجازات تتفوق عمى 
ويرضى عنيا العمالء وكافة أصحاب المصمحة في 

 المنظمة
 

 :بين الثقافة األخالقية التميز التنافسي العالقة
 مقدمة: 

إن الجانب األخالقي لألعمـال ليس فقط صورة إليضاح ما ىو سيئ وما ىو 
جيد كما يعرف في التقيد الفمسفي ولكنو أيضـا وسيمة لمتسيير الجيد لممؤسسة، فالبحث 
عن األخالقيات في األعمال يميم ويزود المؤسسة بنفس ينتج عنو آثار ربحية في 

لمعبة الصحيحة والمتوازنة بشكل متين الجـانب االقتصادي، كما أن احترام قواعد ا
لشرعيـة المؤسسة، كما أن تطبيق األخالقيـات في ميدان األعمال يوجد التميز والترابط 

 في المؤسسة. 
 عالقة الثقافة األخالقية والتميز التنافسي

تؤثر الثقافة التنظيمية عمى جوانب عديدة من النشاط العاممين في المنظمة كما انو تؤثر 
عية التعميم الذي يريده الفرد والجيد الذي يبذلو في العمل والطريقة التي يتعاون بيا في نو 

                                                           
(

20
 .115، ص2013سيذ يحًذ جبد انرة، إدارح اإلثذاع ٔانتًيس انتُبفسي،  (

(
21

)Kai Kristensen & others , "Benchmarking Excellence" Measuring 

BusinesseV.5,N.1,2001 PP.19-23  



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 001 

 

مع زمالءه ورؤسائو في العمل ويبرز تأثير الثقافة األخالقية عمى العمل في الجوانب 
 (22) التالية:
 وىي أن يشعر الفرد بالحرية في أداءه عممو واالستقاللية الذاتية بحيث اليبدى الحرية:

 الفرد أية مقاومة في االنضمام إلى فريق العمل مع زمالئو إلنجاز عمل ما.
وتستمزم أن يقف العاممون جميعا عمى قدم المساواة وأن تكون ليم جميعا  المساواة:

حقوق وامتيازات متساوية وال يتجاىل المساواة الفروق الفردية في النواحي العقمية 
تعد المساواة الفروق الفردية في النواحي العقمية واالنفعالية واالجتماعية وبالتالي 

 االنفعالية واالجتماعية وبالتالي تعد المساواة من اقوي عناصر الثقافة التنظيمية.
: يشكل األمن ىاجسا رئيسا لكل موظف إذ يخشى الموظف مواجية كبر السن أو األمن

يوفر لمموظف حقو في التقاعد دون أن يؤمن حياتو اقتصاديا فتحقيق األمن االقتصادي 
 الفرص المتكافئة لمعمل بإخالص.

إلى إن المدراء ليس لدييم اىتمام كبير لنظم (Schminke et al:2007)  لقد أشار )
الرقابة غير رسمية )الثقافة األخالقية التنظيمية( ولكي يكون أكثر حرصا واىتماما بيذه 

م البيئة األخالقية التنظيمية ثم النظم عمييم أن يتبنوا المدخل الفعال الذي يتضمن تقي
تطوير التدريب المرتكز عمى االحتياجات عمى أساس ىذه التقييم. وبالتالي ىناك 
استراتيجيات التي قد يتبناىا المديرون لدعم الثقافة التنظيمية أو االيجابية والتي ليا تأثير 

خالقي السميم ذو داللة معنوية عمى الصراع التنظيمي وتساعد عمى اتخاذ القرار األ
وكذلك انخفاض معدل الدوران وبالتالي تحسين األداء مما يساعد المنظمة عمى تحقيق 

( إن الثقافة التنظيمية تعتبر ىوية تنظيمية متميزة 2010التميز التنافسي. ويرى ابو بكر)
عن غيرىا والتي بدورىا تصبح الوعاء الذي تتشكل فيو االستراتيجيات وخطط وبرامج 

العمل في المنظمة وتتحدد كفاءة وفعالية المنظمة في تنفيذ ذلك بدرجة عمى وسياسات 
اإلطار األخالقي الذي يوجو السموك التنافسي الوظيفي واإلداري، والتنظيمي في 

                                                           
(

22
( انؼٕفٗ يحًذيٍ غبنت، "انثقبفخ انتُظيًيخ ٔػالقتٓب ثبنتساو انتُظيًي: دراسخ ييذاَييخ ػهيٗ ْيئيخ رقبثيخ 

انريييبض"، رسييبنخ يبجسييتير غييير يُيييٕرح، كهيييخ انذراسييبد انؼهيييب، جبيؼييخ َييبيف انؼرثيييخ نهؼهييٕو األيُيييخ، 

 .27، ص2005
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المنظمة، وصور العالقة بين أخالقيات العمل والسموك وكفاءة وفعالية المنظمة بالشكل 
 التالي  

 ثقافة المنظمة، وأخالقيات العمل، وكفاءة المنظمةالعالقة بين   (1شكل رقم )
 

 
مصطفى محمود أبوبكر، أخالقيات، وقيم العمل، في المنظمات المعاصرة،  المصدر:

 .170، ص 2010مرجع سبق ذكره 
 ثقافة التمٍيز:

 -ىي:  تبنييا في المنظمة لموصول لثقافة التمٍيزلفيم القيم التي يتم 
أرضا الزبون والعمميات الفاعمة وقياس المخرجات الصحيحة والشراكة مع المعنيين 
والتحسن المستمر والعناية بالبيئة والتركيز عمى النتائج والقيادة المميمة والعمل الجماعي 

 بالنتائج وتجنب األخطاء. والتمكن والمسائمة والتواصل والشفافية وربط المخرجات
 الثقافة المؤسسية الداعمة:

تعزز قيادة المؤسسة لمتميز بالتصرف طبقًا لمقيم األساسية بشكل روتيني وبشفافية 
المدراء  وباستخدام األركان الثالثة لممارسات الحكم الصالح كدليل لصنع القرارات.

والسعي لفيم أدوار وواجبات  مدركون لدورىم في تعزيز القيم األساسية وأىداف المؤسسة
 وداتيم.يمن أجل العمل عمى توفير بيئة عمل داعمة لمج مرؤوسييم،

 -العامل األول: 
ىي تمك المعايير األخالقية واالتجاىات نحو العمل التي تود المؤسسة تعزيزىا -القيم: 

 لتحقيق رويتيا ورسالتيا من خالل نشر وتعميق ثقافة التميز. بين موظفييا،
 -مل الثاني: العا

وجود فمسفة إدارية تقوم عمى تقدير وتحفيز الموظفين واالعتراف  -: تمكين الموظفين
باألداء المتميز ليم، وكذلك التأكد من توفير الفرص والموارد الالزمة ليم لتحقيق 

 (.تشجيع روح المبادرة –توفير معمومات صحيحة –تفويض الصالحيات –ذلك)التدريب 

 كفاءة وفعالية المنظمة سلوكيات أخالقيات وقيم العمل ثقافة المنظمة
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كمما عممت اإلدارة عمى تشجيع الممارسات األخالقية والتدريب انو رأى الباحثة 
األخالقي كمما زادت من تعزيز الثقافة األخالقية في بيئة العمل وبالتالي تزدد كفاءة 

 العمل مما يجعل المنظمة متميزة.
 الممخص: 

إن المنظمات األخالقية المتميزة ىي المنظمات التي لدييا إدارة عميا وقادة يقومون 
تحديد ونشر توجو واضح لمنظماتيم وبذلك يقومون بتوحيد وتحفيز القادة اآلخرين عمى ب

اليام مرؤوسييم فيي ضم القيم، واألخالق والثقافة وىيكل التوجو لممنظمة األمر الذي 
يحقق ىوية جاذبية فريدة ألصحاب المصمحة ويقوم القادة بجميع المستويات اإلدارية 

ار بدفع وحث اآلخرين نحو التميز وبذلك يقدمون الدور داخل ىذه المنظمات باستمر 
 النموذجي لكل من السموك األخالقي واألداء.

 
 الدراسة الميدانية   الفصل الثاني

المصارف التجارية، شركات مساىمة ليبية، تضم عددًا من المصارف الممموكة لمدولة  
والقطاع الخاص، ممكية مشتركة، في حين توجد مصارف تساىم في رؤوس أمواليا 

 مصارف ومؤسسات مالية أجنبية بنسب محددة.
 

اإلحصاء الوصفي )التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط  (1جدول رقم )
 لحسابي واالنحراف المعياريا

 ومعامل االختالف( بعد " الثقافة األخالقية "

المتوسط  الممارسة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الترتيب االختالف

يتم االىتمام ببرامج التحفيز واألجور بحيث تأتى  1
 8 37.45 0.74 2.00 منسجمة مع ثقافة تنظيمية ممتزمة أخالقيا واجتماعيا

وجود رؤية ورسالة واضحة لممنظمة تعكس القيم  2
 11 41.93 0.88 2.12 السموكية الممتزمة تجاه المجتمع
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المتوسط  الممارسة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 الترتيب

3 
تفتقر المنظمة لألسموب العممي المنيجي لمتعامل 
مع المشكالت المطروحة وتفضل الحمول الجاىزة 

 والسريعة أو الحل الوحيد
1.97 0.67 34.16 2 

4 
التزام ذاتي ويراعون ضمائرىم عند الموظفون لدييم 

 التعامل مع جميور المتعاممين
 

3.74 1.18 31.66 1 

يوجد لدى المنظمة قيم مشتركة وفيم دقيق لما يجب  5
 3 34.18 0.94 2.75 ان يكون عميو السموك المناسب بيا

6 
تيتم المنظمة بتعزيز األداء الكمى لممنظمة من 

واالجتماعية والسموكية خالل العناية اإلنسانية 
 لمعاممين

2.04 0.74 36.47 6 

7 
يوجد أبطال أو رموز في تاريخ المنظمة يجسدون 
فيما مشتركا حول ما ىو ميم في إطار قيم أخالقية 

 إيجابية
2.23 0.87 39.10 10 

تقوم اإلدارة العميا بتشجيع النقاش والحوار البناء  8
 5 36.04 0.76 2.12 حول القضايا األخالقية في العمل

تحرص اإلدارة العميا عمى مدى توافق القرارات مع  9
 4 35.96 0.69 1.93 المعايير األخالقية في العمل

تعمل اإلدارة العميا عمى تفسير القرارات األخالقية  10
 9 38.11 0.86 2.27 في العمل

تسمح اإلدارة لمموظفين بمراجعتيا إذا صدر منيا  11
 7 37.44 0.80 2.15 خطأ وتقر بذلك

  2.30 0.26 11.63 - 
 :من الجدول السابق يتضح



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 004 

 

أن مفردات عينة الدراسة وفقا لبعد "الثقافة األخالقية" أشارت إلى االتجاه بعدم  -
( وبمعامل اختالف قدره 2.30) البعدبمغ المتوسط العام إلجمالي ىذا وقد الموافقة، 

 %(.88.37)بما يعادل نسبة اتفاق  أي، %(11.63)
ىذا وقد كانت أىم العبارات اتفاقا عمى بنود البعد عبارة، )الموظفون لدييم التزام ذاتي  -

ويراعون ضمائرىم عند التعامل مع جميور المتعاممين(، )تفتقر المنظمة لألسموب 
العممي المنيجي لمتعامل مع المشكالت المطروحة وتفضل الحمول الجاىزة والسريعة أو 

لدى المنظمة قيم مشتركة وفيم دقيق لما يجب ان يكون عميو الحل الوحيد(، )يوجد 
السموك المناسب بيا(، )تحرص اإلدارة العميا عمى مدى توافق القرارات مع المعايير 

%(، 34.18%(،)34.16%(، )31.66)بمعامالت اختالف األخالقية في العمل(، 
 %(، عمى التوالي.35.96)
ارة، )تعمل اإلدارة العميا عمى تفسير القرارات أما العبارات األقل اتفاقا فشممت عب -

يوجد أبطال أو رموز في تاريخ المنظمة يجسدون فيما مشتركا ) األخالقية في العمل(،
وجود رؤية ورسالة واضحة لممنظمة )(، حول ما ىو ميم في إطار قيم أخالقية إيجابية
%(، 38.11)ف (، بمعامالت اختالتعكس القيم السموكية الممتزمة تجاه المجتمع

 %(،عمى التوالي. وذلك وفقا الستجابات مفردات عينة الدراسة.%41.93(،)39.10)
مما يدلنا عمى ان العاممين في البنوك لدييم التزام ذاتي يروعون -رأى الباحثة: 

 ضمائرىم دليل عمى وجود ثقافة أخالقية موجودة دون الرقابة من االدارة العميا.
ارتباط ذات داللة إحصائية بين الثقافة األخالقية والتميز عالقة  ال توجد الفرض:
 .التنافسي

 متغيرات الفرض: - 
 أبعاد التميز التنافسي-بعد الثقافة األخالقية -
 معامل ارتباط بيرسون.     األسموب اإلحصائي المستخدم:-

 "التنافسيالثقافة األخالقية والتميز "يوضح نتائج اختبار العالقة بين  (2جدول رقم )
 بيرسونمعامل ارتباط باستخدام 
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 العالقة
معامل 
 (rاالرتباط)

مستوى 
 المعنوية

النتيجة 
 )الداللة(

 دالة **0.001 .317 الثقافة األخالقية و التميز التنافسي
(.   *دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
(0.05   .) 

 :يتضحمن الجدول السابق 
، الثقافة األخالقية والتميز التنافسي"توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين " -1

 (.0.01.( بمستوى معنوية اقل من )317حيث بمغ معامل االرتباط )
من خالل خمق ايجابيا كمما انعكس ذلك  الثقافة األخالقيةفكمما تم تفعيل وتعريف  2-

 ثقافة تحفيزية لالبتكار واإلبداع داخل البنوك الميبية الذي بدوره يؤدى التي التميز. 
ذات داللة يتم قبول الفرض اإلحصائي البديل بوجود عالقة  -الفرضية إثبات -3

الثقافة األخالقية والتميز التنافسي، ورفض الفرض العدمي القائل بعدم إحصائية بين 
 الثقافة األخالقية والتميز التنافسي. بين  ذات داللة إحصائية عالقةوجود 

 (2شكل رقم )وال وفيما يمي رسم بياني يوضح شكل االنتشار بين المتغير المستقل والتابع.
 يوضح شكل االنتشار بين المتغير المستقل والتابع بيانيرسم  
 

mx3-ةيقالخالا ةفاقثلا

3.43.23.02.82.62.42.22.01.81.6

m
y-

متلا
زي

لا 
فانت

يس

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

 
 المستقل والتابعاالنتشار بين المتغير  .2.شكل رقم وال
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الثقافة تأثير ومن الفرضية الفرعية السابقة يمكن ان نؤكد إثبات الفرضية القائمة بوجود 
وذلك باستخدام أسموب االنحدار البسيط لقياس ىذه ، والتميز التنافسي األخالقية

 التأثيرات وشكل العالقة وعما إذا كانت ذات تأثيرات جوىرية ام إنيا غير دالة إحصائيا. 
 األسموب اإلحصائي المستخدم: 

 Simple regressionتحميل االنحدار البسيط  -
الثقافة األخالقية تأثير معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد  (3)جدول رقم 

 عمى التميز التنافسي

 المتغير المستقل
 المعممات
 المقدرة

i 

t. test F. test 
R2 

 القيمة
مستوى 
 القيمة المعنوية

مستوى 
 المعنوية

 %14.7 **0.001 16.915 **0.001 15.551 2.102 الجزء الثابت
    **0.001 4.113 0.240 الثقافة األخالقيةبعدإجمالي 

(.   *دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )** 
(0.05   .) 

 :من الجدول السابق يتضح
 :(R2)معامل التحديد  -1

%( من التغير 14.7يفسر )( الثقافة األخالقيةبعدإجمالي نجد أن المتغير المستقل )
الكمي في المتغير التابع )التميز التنافسي(. وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في 
المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقمة أخرى كان من المفروض إدراجيا ضمن 

  النموذج أو الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج الخطي.
الثقافة بعد)إجمالي نجد أن المتغير المستقل المتعمق ب (t.test)باستخدام اختيار  -2

، حيث بمغت قيمة "ت" التميز التنافسي(إبعاد)، ذو تأثير معنوي عمى (األخالقية
 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من )4.113)

 اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: – 3
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، وحيث أن (F-test)الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم استخدام اختبار
( 0.01( وىي ذات معنوية عند مستوى أقل من )16.915ىي ) (F-test)قيمة اختبار

 التميز التنافسي. ابعاد، مما يدل عمى جودة تأثير نموذج االنحدار عمى 
 
 معادلة النموذج: – 4

 الثقافة األخالقيةبعد 0.240+  2.102التميز التنافسي = ابعاد
 

 نص الفرض الرئيسي:
 لدى إلييم المقدمة الخدماتال توجد فروق ذات داللة إحصائية رضا العمالء عن -

 التجارية الميبية البنوك
-.البنوك الميبيةلدى  لييما المقدمة الخدماترضا العمالء عن    متغيرات الدراسة:

 Independent)تحميل عينتين مستقمتين )اختبار "ت"  األسموب اإلحصائي المستخدم:
t test. 

بين متغير )آراء العمالء (فيما يتعمق بدرجة رضا الفروق  قياس (5(م جدول رق
باستخدام اختبار "ت"  الخدمات المقدمة إلييم لدى البنوك التجارية الميبيةالعمالء عن 

 (Independent t test) الفرق بين عينتين مستقمتينتحميل 

 المحور
 عينة
 العدد الدراسة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة ت
T 

 القــرار
مستوى 
 الداللة المعنوية

الخدمات المقدمة رضا العمالء عن -1
 إلييم لدى البنوك التجارية الميبية

عمالء 
 البنك

150 3.34 0.48 
19.625 

 دالة **0.001

موظفي 
 البنك

345 2.48 0.43   

دالة عند مستوى معنوية أقل من *(.    0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
(0.05.) 

 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
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متغير )آراء العمالء  (فيما يتعمق بدرجة رضا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -1
، حيث بمغت قيمة "ت" المقدمة إلييم لدى البنوك التجارية الميبيةالخدمات  العمالء عن 

(. وذلك لصالح العمالء حيث بمغ 0.01(، عند مستوى معنوية اقل من )19.625)
 ( لموظفي البنوك. 2.48(، مقابل متوسط حسابي )3.34المتوسط الحسابي )

رضا العمالء عن مما يدلنا عمى االختالف بين آراء العمالء  فيما يتعمق بدرجة  -2
ذلك الن العمالء يتعامموا مع البنوك  الخدمات المقدمة إ لييم لدى البنوك التجارية الميبية

بصفة متقطعة وليست يوميا.  كما يمارس الموظف العمل في البنك يوميا ونتيجة 
الظروف الصعبة التي تمر بيا البالد من عمميات سطو وضغط بعض إفراد المميشيات 

ن وضعف اإلمكانيات وضعف ثقافة األخالقيات وضعف التدريب الذي عمى العاممي
دارة العميا وأيضا وعدم حماية الدولة لمعاممين يؤثر سمبا عمى الرضاء تييئو لو اال

 الوظيفي.
 إثبات الفرضية: -
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء القائل يتم قبول الفرض اإلحصائي البديل  -

المقدمة لييم لدى البنوك  الخدماتالعمالء البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفرض العدمي القائل  ورفض،التجارية الميبية

 إلييم لدى المقدمة الخدماتآراء العمالء البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 
 .التجارية الميبية البنوك

 النتائج والتوصيات
 نتائج الفروض

 الفرضية األولى:-1
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقافة األخالقية والتميز التنافسي في -*

 البنوك الميبية. ويتفرع منيا أربعة فروض فرعية

ثبت قبول الفرض 
 البديل

 الفرضية الثانية -3
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين رضاء العمالء عمى الخدمة المقدمة -*

  إلييم من البنوك الميبية

ثبت قبول الفرض 
 البديل
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 النتائج 
يوجد عالقة ارتباطيو قوية بين أغمب أنماط الثقافة التنظيمية ومصادر التميز  -1

 التنافسي 
داللة إحصائية بين لقد تم قبول الفرض اإلحصائي البديل بوجود عالقة ات  -2

 الثقافة األخالقية والتميز التنافسي
يتم قبول -ئية ورفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصا -3

بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء القائل الفرض اإلحصائي البديل 
 إلييم لدى المقدمة الخدماتالعمالء البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 

بعدم وجود فروق ذات داللة ورفض الفرض العدمي القائل ،البنوك التجارية الميبية
إحصائية بين أراء العمالء في البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 

 .التجارية الميبية لدى البنوك إلييم المقدمة الخدمات
 

 التوصيات
  .الثقافة التنظيميةضرورة اىتمام القيادات اإلدارية بمفيوم  -1
 ظل اجل تحقيق التميز التنافسي في من داعمة لمتميز ثقافة تنظيمية بناء عمى العمل -2

 .القوية المنافسة تتميز بيئة
إعداد وتدريب القيادات والكفاءات والقدرات اإلدارية فالكثير من المنظمات يعزى نجاحيا  -3

عمى تشكيل الثقافة التنظيمية  أساسا الى ما تممكو من قيادات وكفاءات إدارية قادرة
 .المناسبة لتحقيق التميز التنافسي

 
 المراجع
."الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالتزام 27، ص2005محمدين غالب،  العوفى [.1]

التنظيمي: دراسة ميدانية عمى ىيئة رقابة الرياض"، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، 
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"أثر إدراك اإلدارة والعاممين 295 -1ص ص  (2012خالد خميل الطيرة  [.2]
بالتطبيق عمى قطاع –مسئولية االجتماعية لممنظمة عمى المزايا التنافسية لم

 الصناعة في ليبيا "دكتوراه غير منشور، كمية التجارة، جامعة عين شمس،).
 ،اإلدارة اإلستراتيجية ،مطبعة الحارثى 125ص  2016سيد محمد جاد  [.3]
 ، إدارة اإلبداع والتميز التنافسي 115، ص2013سيد محمد جاد الرب، [.4]
،األخالقيات التنظيمية والمسئولية االجتماعية 2010سيد محمد جاد الرب 5- [.5]

 في منظمات اإلعمال العصرية.
أخالقيات وقيم العمل في المنظمات 47،ص2010‘مصطفى محمود أبوبكر، [.6]

 1،والدار الجامعية ط،0المعاصرة،واإلسكندرية
 

[7]. David Jayaseelan and Latha Krishnadas Mazumder, The 

role of business ethics and social responsibility in 

achieving competitive advantage and ensuring sustainable 

business(An empirical study on industrial companies in 

UAE), The Business and Management Review, Volume 6 

Number 3, June 2015 

[8]. Flatt, Sylvia J & Stanley J, Kowalczyk, (2008), “Creating 

pmpetitive Advantage through Intangable Assets: The 

Direct and Indirect Effects of Corporate Culture and 

Reputatio”, Advances in Competitiveness Research, 

Vol.16, No.1/2. 

[9]. Kai Kristensen &others , "Benchmarking Excellence" 

Measuring BusinesseV.5,N.1,2001 PP.19-23 

[10]. Pitts,R.A, and D.Lei,(1996),"Strategic 

Management: Building and Sustaining Competitive 

Advantages", West  Pub. Co, New York, p55. 

[11]. Shih at the Effect of Organizational Ethical culture  

on Marketing Managers Role Stress and Ethical Behavioral 

Intentions ,Journal of  American Academy  of Business 

Cambridge ,8,(2006), pp.89-95 

[12]. Z. Irani& Others, "total Qality Management and 

Corporate culture: Constructs of Organizational 

Excellence, Technovation, V. 24, 2004, pp. 643 – 650. 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 080 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث االجنليزية
 
 
 
 
 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 088 

 

 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 083 

 

 

 

The Human and Community Studies 

Journa(HCSJ) publishes research from 

all fields of academic, Humanities and 

social studies such as historical and 

literary studies and other sciences that 

affect human and society. The final 

editing and formatting of all accepted 

papers is done by the editorial board to 

ensure the consistency of the format and 

the quality of the product. (please 

download  the final editing and 

formatting from the website or facebook 

page ). 

info.hcsj@gmail.commail:  -e 

rs.com.ly-www.stc 

00218919677499 - 00218913545302 

mailto:info.hcsj@gmail.com
http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 084 

 

Editorial Board: 

 

Chairman of the Editorial Board 

Associate  Professor: 

 Dr. Ahmed El Saghir Jaballah 

 

Assistant Professor:  

Abdelhamid Eltaher  Znabel 

Human Resources Planning. 

 

Mr. Bashir Mohammed Beshina 

 Teacher of comparative Law 

 

Mr. Naji Ibrahim Al – Mabrouk 

Technology and information systems 

 

 



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108االنسان والمجتمع لمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2018 085 

 

Speaking Difficulties that Face Libyan EFL 

University Students 
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Libya- AL-Kufra city 

 

 ملخص
تبحث ىذه الدراسة في الصعوبات التي تواجو طمبو السنة األولي في قسم المغة 
االنجميزية جامعة الكفرة في ميارة المحادثة.  تيدف الدراسة إلي تحميل المشاكل التي 

منيا الطمبة عند ممارسة ميارة المحادثة. تم تحديد أسباب ىذه المشاكل من وجيو  يعاني
 نضر المعممين والطمبة.

استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واستخدام االستبيان لجمع البيانات التي 
تمثل مواقف الطالب والمعممين. بعد تحميل البيانات أظيرت النتائج تحميل الردود أن 
طالب السنة األولي في قسم المغة االنجميزية جامعة الكفرة يواجيون العديد من المشاكل 
في ممارسة ميارة المحادثة بالمغة االنجميزية  لعدة أسباب  منيا عدم القدرة عمي  النطق 

 والتواصل والطالقة.
 

Abstract: 

The study investigates "Speaking Difficulties that face 

Libyan EFL University Students."  The problem of the study is 

represented in the difficulties that Libyan university students face 

during the spoken English course. The focus will be on the first 

mailto:nagatabdallaha@gmail.com
mailto:nagat.algabad@uob.edu.ly
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year university students at the faculty of Arts and science, English 

Language Department in Al Kufra. The study aims to investigate 

and analyze the speaking problems that Libyan university students 

face, and then identify the reasons for these problems from the 

perspective of teachers and students. The analytical descriptive 

method was used and the questionnaire was used to gather the data 

which represent both the students' and teachers' attitudes. The 

primary data was collected using questionnaire, and the analysis of 

the responses showed that first-year students face many problems 

in learning spoken English as a skill within their EFL degree 

programme at the faculty of Arts and Science – Al Kufra.  

 

1. Introduction: 

Speaking is an interactive process of constructing meaning 

that involves producing, receiving and processing information 

(Brown, 1994; Burns & Joyce, 1997). Its form and meaning are 

dependent on the context in which it occurs, including the 

participants themselves, their collective experiences, the physical 

environment, and the purposes for speaking. It is often 

spontaneous, open-ended, and evolving. However, speech is not 

always unpredictable.  

Language functions (or patterns) that tend to recur in 

certain discourse situations (e.g., declining an invitation or 

requesting time off from work), can be identified and charted 

(Burns &Joyce, 1997). For example, when a salesperson asks 

"May I help you?" the expected discourse sequence includes a 

statement of need, response to the need, offer of appreciation, 

acknowledgement of the appreciation, and a leave-taking 

exchange. Speaking requires that learners not only know how to 

produce specific points of language such as grammar, 

pronunciation, or vocabulary (linguistic competence), but also that 
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they understand when, why, and in what ways to produce language 

(sociolinguistic competence).        

Finally, speech has its own skills, structures, and 

conventions different from written language (Burns & Joyce, 

1997; Carter & McCarthy, 1995; Cohen, 1996). A good speaker 

synthesizes this array of skills and knowledge to succeed in a 

given speech act. 

The Statement of the Problem: 

There are many reasons which can explain the speaking 

difficulties that face Libyan university students. Among these is 

the difficulty of mastering various abilities needed for developing 

speaking. This study investigates difficulties Libyan students face 

during the spoken English course at the AL kufra faculty of Arts 

and Science. It attempts to find out possible causes for the 

difficulties. The hope is that the findings made will fully give the 

researcher and English Department staff an in-depth understanding 

of speaking challenges out students face.  

 

Research Questions: 

In this research, the following questions will be addressed:  

1- What are the speaking problems that face Libyan first year 

university students? 

2- What are the causes of the Libyan students' speaking problems?  

3- How can speaking skills be taught for Libyan university 

students? 

Hypotheses of the study:  

1- Speaking problems constrains learners to communicate with 

others when they are involved in real situation.  

2- Methods and techniques teachers used cause speaking problems 

3- Speaking needs to be taught at the first time of learning a 

language.  
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Objectives of the Study: 

This study aims to:  

1- classify the students' speaking difficulties and their causes. 

2- investigate and analyze the kinds of speaking problems that EFL 

students in Kufra university  face. 

3- identify the reasons for these problems from the perspective of 

teachers and students.  

 

The Sample of the Study: 

The participants of the study were four English language 

teachers (2 male – 2 female). Their experience is between 5-12 

years and all completed four-year Bachelor program of English 

Language Teaching and master degree. Their age range was 

between 32 and 43.  

The study also included 51 students enrolled at Faculty of 

Arts and Science. Their ages ranged between 17 and 22 years. 

There were sixty-three females and fifteen males in this study. 

Most of them are from the same study background, previous 

educational experience, and learning context. 

 

Method of Data Collection: 

      A questionnaire was used to collect data; facts on speaking 

skills from students. Fifty-one students were served the 

questionnaire. (See appendix A). The objects on the administered 

questionnaire sort out answers to students' problems in the spoken 

English course. In effect, the purpose of the questionnaire was to: 

* find out the difficulties non-native (Libyan students) faced the 

prevented them from performing like native speakers; not at same 

proficiency level, though, . 

* highlight / suggested activities for teaching speaking, 
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* recommend possible teaching and learning strategies that can be 

used to solve the identified problems. 

The questionnaire was administrated on the fifth of May 

2010 to the fifty-one students at English Department. Questions on 

the instrument was designed bearing in mind the research 

questions mentioned above. 

Review of Related Literature: 

Definition of Speaking: 

Speaking is a primordial productive skill, which many 

language experts would agree posts as a yard stick for determining 

how one's competent is in English. In this respect, instructors of 

this skill - at higher education especially, were galvanize, dispense, 

and deploy their academic and professional work to ensure that, 

Libyan students reach the best possible level in speaking ability. In 

effect, the researcher not only spots existing difficulties, but also 

goes further to highlight possible reasons for these difficulties as 

well as suggests some practical solutions to students' problems. 

The study uses a student-centered teaching strategies, which 

should serve as motivational techniques to clear students' speaking 

huddles. 

 Speaking is defined by David P. Harries (1969-18) as a 

complex skill requiring the simultaneous use of a number of 

different abilities which often developed out of different rules. 

Most university students have problems of expressing their ideas 

in English accurately. With the advancement of Communicative 

Language Teaching in foreign language teaching the significance 

of speaking has been emphasized in ELT where the goal of 

teaching is defined as developing communicative competence of 

learners by acquiring the linguistic means to accomplish the 

language through several functions. The target language is taught 

to help learners achieve a particular purpose in daily life. The 

speaking ability of learners should be promoted within this view of 
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language. However, to accomplish this aim some fundamental 

elements of speaking should be closely considered. By doing so, 

teachers enrich their students‟ communicative competencies in the 

target language. 

The Speaking reasons and strategies:  

 A few of the infinite number possible to mankind, 

speaking, too is associated, one of the most common and 

significant people use speech for various reasons to do things with 

people and sometimes to people,  

 An employer may use it to  “pat” a deserving worker on the 

back ; a parent through speech may “spank a naughty child, 

legislator may “spur” a senate to vote for a tax bill. One can list 

thousands of examples to prove that oral action does affect others. 

The proud statement of threatened child. “Sticks and stems will 

break my bones, but words will never hurt me” reflects more 

bravado than real assurance of safety for words can hurt. Consider 

the unhappy wife's plaint to her erring husband, she is not wholly 

accurate, for “saying” is “ doing” – blow of one child against 

another. “Speaking is doing” 

 The method the teacher chose to teach speaking is the 

audio lingual methods. As a method of a foreign language teaching 

which is based on the oral. Oral approach this approach is based on 

the following assumptions.  

1- Speaking and listening are the most basic language skills.  

2- Each language has its own unique structure and rule 

system.  

3- A language is learned through forming habits.  

      So to improve your learners speaking habits, for example give 

your pupils a picture … then take it over.  

What things are wrong with the discussion picture above ?  

In what ways could it be improved ?  

How good a discussion is depends upon … how well each person 

taking a part in discussions.  
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* Do your share of talking but not more than their share.  

* Be thankful of others.  

* Do not interrupt a speaker.  

* If you disagree with something that has been said do so politely 

and give your reason.  

Speaking Skills: 

A- Salient Speaking Skills 

     When we talk of speaking skills, the following are the most 

salient we should thing of, teach, or learn: 

 Pronunciation 

 Fluency 

 Liaison 

 Linking 

     Before one addresses the problems of speaking, it is 

necessary to consider the general situations students' difficulties. 

Suspected causes of problems are many: 

1) lack of an English-friendly  Environment,  

2) lack of motivational attitudes on the part of society toward 

English language learning,  

3) learners' low vocabulary count and non-use of fixed 

expressions idiomatic expressions, proverbs, etc, 

4) timidity (shyness)in using language; lack of spontaneity, 

and 

5) little enthusiasm for traditional and technological self-study 

attitudes 

 

B- Speaking Difficulties and Causes 

 Grammar 

 Pronunciation 

 Vocabulary 

 Fluency 

 Comprehensibility 
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C- Some Characteristics of Speech Perception: 

For the average adult, there is little mystery in speech 

perception. It is just a matter of hearing the words in the order in 

which they are spoken. Aside from the times in which interfering 

noises are present, the whole process of speech perception seems 

rather effortless. One simply hears the sounds and grasps the 

meanings that they stand for. 

 The transition from sound to meaning is so seamless that 

we commonly hear right through the sounds directly to their 

meanings. The whole process is so fluid that, other than learning 

which sound patterns go with which meanings, it is hard to believe 

that learning plays much of a role in speech perception. Yet, this 

process of going from sound patterns to meanings, which is so 

easily accomplished by humans, still has not been successfully 

implemented on machines (Marcus 1984; Reddy 1976; Waibel 

1986).  

Among the impediments to successful machine recognition 

of speech, boundaries between successive words are not clearly 

marked in the speech stream (Cole and Jakimik 1980, 78), and the 

acoustic shapes of words are frequently affected by the nature of 

the words in the surrounding context. 

There are moments when we do appreciate some of the 

complexities in speech perception that we overcame when learning 

to speak and understand a language. For instance, when we are 

with people speaking an unfamiliar language, we often realize that 

comprehension is difficult not only because we do not know what 

the words actually mean but also because it is difficult to 

determine what the words are. We find it hard to tell when one 

word begins and another one ends. Native English speakers 

typically have the impression that speakers of foreign languages 

talk faster than we do in English.  
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A major reason it is difficult to perceive boundaries 

between words in a foreign language has to do with the way words 

are typically produced, that is, with the nature of the acoustic 

signal that must be decoded.  

 

D- Speaking in a foreign language: 

The versatility of the term speaking in ELT2 is astounding. 

Since the early 1950s when the written medium lost its supremacy 

in the profession and speaking gained prominence (Brown and 

Yule 1983:2), 

the notion of spoken English seems to have lost itself amidst a sea 

of marginally related concepts. That includes, for example, audio 

lingualism, whose now largely discredited Behaviourist theory of 

learning advocated the extensive use of techniques primarily 

concerned 

with the teaching of oral language. That is perhaps a classic 

example of how "different pedagogical goals may be subsumed 

under the general rubric of teaching the spoken language" 

(Tarone1986:15). Therefore, it 

should come as no surprise that developing motor perceptive skills 

(Bygate 1987:5) by engaging learners in repetition and pattern 

practice. 

With the dawning of the almighty communicative era came 

the recognition that there is more to teaching speaking than simply 

encouraging learners to produce correct grammatical forms in 

spoken language. Grammatical competence had lost intellectual 

momentum and the early 1980s witnessed the emergence of a new 

model which acknowledged the primacy of "sociolinguistic 

competence" and "strategic competence" (Canale and Swain 1980) 

as further subsets of the wider notion of “communicative 

competence”, which seems to be current orthodoxy in ELT. 

Needless to say, for classroom activity to merit the label 
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“communicative", learners should be provided with opportunities 

to "produce extended spoken discourse" (Tarone 1986:24), thereby 

creating a "reasonable facsimile of communicative behaviour" in 

the classroom. 

There are grounds for arguing, however, that creating a 

facsimile of communicative behaviour in class is one thing, 

enabling students to produce extended spoken discourse quite 

another. Communicative behaviour is by no means synonymous 

with speaking. In real life people communicate through a host of 

different channels and there is no compelling reason to dismiss 

writing in the language classroom, for example, as “non-

communicative”. Admittedly, there are certain skills that seem to 

be unique to oral communication, such as turn taking, agenda 

management and facilitation/compensation strategies. 

Nevertheless, enabling learners to draw on those skills and 

strategies is not synonymous with teaching spoken English. 

 

Data Analysis and Discussion: 

According to the responses, 41.6% of the students face 

difficulty when speaking English in the classroom, whereas 11.6 % 

of them did not have this problem. Only 5 % percent of the 

respondents believed that there were no speaking problems, with 

12.4% remaining undecided on the matter. One of the respondents 

who has a speaking problem said: “I am facing a problem while 

speaking English. Actually, I would like to speak, but after trying a 

few times and within a short time I resort to my first language”. 

Ellis (2012 - 171) explains that L1 can be a tool for managing 

instructional tasks and learning. It also enables students to 

socialize with each other.  

Thirty-seven (37%) of the students responded that, they 

were afraid of making mistakes when speaking English. It was 

interesting that 20.8% of the students believed that they were 
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afraid of making mistakes when speaking English and 20.8% of 

them did not have any idea whether they were afraid or not. 

According to the discussion, the students commonly believed that 

they could not speak English fluently.  

The students' responses gave us some reasons to think that, 

the students were aware of the problem. The majority of them 

thought that the main problem of their inability to speak English 

was because of their fear of a limited vocabulary in which students 

could not describe the expression they would like, and they gave 

up speaking. This was more clear with one of the students‟ 

statement: “I really want to talk with native speakers in English but 

when expressing my ideas I cannot find the correct word at this 

time – so I prefer not to talk”.  

The study also revealed a very surprising result: Thirty-one 

(31%)  of the students believed their speaking problem was not 

related to poor pronunciation even though it was seen through the 

observations most of the students had trouble with pronouncing 

some vowels, consonants and intonation. Nearly twenty-five per 

cent of the students did not have any idea about whether the 

classroom environment was appropriate to speak the language.  

Based on the findings: Forty-nine (49%) of the students 

claimed that their teacher did not motivate them to speak in 

English, whereas many educators advise teachers to encourage 

learners to use the target language to interact with the students. 

However, the findings showed that they disagree with these 

results, based on their experiences with EFL learners‟ speaking 

problems. The main issue was lessons basically relied on grammar 

and vocabulary knowledge.  

The data obtained through observation sessions provided 

different evidence. The teachers were not aware of this problem as 

the teacher asked a student to read the text; the other students were 

distracted with unknown words and structures of the language in 
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the classroom. 4.2. Speaking problems of the students from 

teachers‟ perspectives Most of the teachers said that their students 

could not speak English fluently and they got excited while 

speaking. Two teachers explained that their students did not want 

to use the language because they were not interested in the 1878 

Fatma Tokoz-Goktepe / Procedia - Social and Behavioral Sciences 

116 ( 2014 ) 1875 – 1879 topics. These students however, did not 

have appropriate content knowledge. Seventy-five (75%) of 

teacher participants also stated that most of the students were silent 

in the classroom because they had a lack of confidence. They were 

feared being embarrassment when they made mistakes.  

The result of the study showed that half of the teachers 

were not sure about the amount of L1 use in the classroom. It has 

been suggested that there should be a balance in the use of L1 in 

the classroom but how should the teachers decide on this balance? 

Harmer (2007 - 133) advised EFL teachers that a balanced use the 

first language really depends upon some factors such as age, 

background of the students, context, and level of the learners. 

Consequently, all participant teachers seemed to share a common 

view that their students could not speak English and these 

problems were derived from limited vocabulary, anxiety, poor 

pronunciation, insufficient knowledge about the topic, peer 

pressure, uninteresting topics, and lack of motivation. 4.3. Possible 

reasons for the students‟ problems from perspectives of the 

students.  

A high percentage of students (28%) claimed that the main 

reason of their speaking problems were that they mainly relied on 

their mother tongue (Turkish). They believed that they are learning 

English mostly with the help of Turkish and their teacher rarely 

speaks in English. According to their statements they would like to 

be fluent in the language and learn English for their daily life, 

whereas they were learning English in an isolated classroom 
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environment. When looking into the course-book and syllabus of 

various classes, speaking has been emphasized but not sufficiently 

covered in the lessons. It was observed that speaking practice was 

done through drills and repetition of new language items in either 

dialogue or role play in the classroom. The interview question - 

„What kind of speaking activities and exercises you have in the 

classroom?‟ proves this result clearer:  

A high percentage of students (%86) replied on role play 

activities from the course-book. That is, they first listened to a 

conversation on a cassette twice, and then wrote the scripted 

dialogue on a paper. Next, the teacher gave them time to memorize 

it and finally they acted it out in front of their friends. 4.4. Possible 

reasons for students‟ problems from perspectives of the teachers. 

Half of the teachers thought that the students were studying 

English as a compulsory course which encouraged a negative 

attitude in learning a foreign language. The students primary and 

evidently only concern is getting a good mark. To illustrate, one 

teacher clearly indicated that the students were only interested in 

marks. They could not be motivated to use English because of the 

absence of any opportunities to practise it outside the classroom.  

According to the teachers there are some other reasons that 

influence students‟ poor oral performance in English. They 

believed that there are explanations concerning inadequate 

linguistic competency. One teacher believed that the reasons of his 

students‟ speaking problems are based on insufficient amounts of 

reading material in the first and second language. This led to poor 

speaking performance. In addition, most of the teachers (75%) 

stated that their students get overly excited while speaking English 

and fear of being laughed at in front of their friends because of 

mistakes in pronunciation. 4.5. Comparison of the students‟ and 

teachers‟ responses on possible speaking problems.  
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40% of students thought that having insufficient 

vocabulary was problematic. Their teachers agreed with them. 

Another agreement between students and teachers is very evident: 

anxiety. The students struggled with speaking English because of 

having a high anxiety level causes unintended problems: simple 

fear of using English, not being understood by their classmates and 

inferiority issues. This is consistently an issue with adolescents, 

regardless of language acquisition.  

According to the teachers, the students have many 

opportunities to practise English in situations such as a library or 

on the internet but the students have mentioned that they do not 

have enough opportunity. The teachers participated in this study 

believed that the biggest problem of students was a lack of 

motivation and the teachers were at an impasse as to how they 

could resolve this basic problem. They also added other reasons 

for this problem; not having enough confidence, learning English 

as a compulsory course, and peer pressure.  

sixty-five per cent of the students believed that the course-

books used in the classroom had insufficient speaking activities 

but fifty per cent of the teachers thought there were enough 

activities. Through the observations, even was not stated by the 

participants was, the classroom size and teaching guides. These 

problems were a hindrance in speaking activities. The classes were 

made up of more than 35 students. This might hinder teachers to 

conduct group-work activities and similarly prevented them from 

giving feedback to each student in a brief 45-minute lesson. 

 

  Results: 

1- Speaking problems stem from inadequate vocabulary, anxiety, 

uninteresting topics, reliance on first language, lack of motivation, 

course-books and other learning materials used in the classroom. 
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2- There was a noticeable discrepancy between students‟ and 

teachers‟ perspectives on speaking English. 

3- The speaking problem comes as a result of having low language  

knowledge and the methods and materials of the classroom. 

4- The course-books used in the classroom at primary and 

secondary schools include insufficient speaking activities. 

5- Libyan EFL university students were studying English as a 

compulsory course which encouraged a negative attitude in 

learning a foreign language. 

 

Conclusion: 

This study was carried out to examine speaking problems 

of the students that they experienced and the reasons of these 

problems from the perspectives of teachers and students. As a 

result, it has been revealed that the students had a problem with 

speaking English and the reasons for these problems were 

somewhat the same with some variation among teachers and 

students. Most of the students complained that, their language was 

limited to mechanic vocabulary and grammar structures. To 

summarize, speaking is the most undeveloped part of the language 

leaning. It is surely one of the important elements of 

communication that needs to be taken into a careful consideration 

by EFL teachers.  

 

Recommendations: 

1- Teachers should build a supportive climate by considering the 

factors stated in the finding to encourage learners to participate in 

classroom activities. 

2- Teachers should overcome speaking problems with strategies 

that place students in small groups to maximize the amount of their 

involvement in the classroom. 
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3- Teaching essential vocabulary should be taken before starting 

the activity to help learners to produce different talks. 

4- Students‟ real needs should be framed in the context and 

materials to improve their instruction. 

5- Libyan EFL university students should be given as many 

speaking opportunities as possible to improve their speaking 

abilities.  

6- They should be provided with a rich environment that would 

help them overcome their problems and improve their speaking 

skills. 
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