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 قواعد النشر ابجمللة
جملة العلوم االقتصادية والسياسية جملة دورية علمية نصف سنوية حمكمة تصدر عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

تمام الكلية وتعد الدورية أحد جتليات اه واالقتصادية،ضااي واملوضوعات السياسية وتتناول الق وليد(،بين  )جامعة
شر الدراسات اجلادة عن طريق ن ليبيا؛واإلسهام يف تطوير البحث العلمي والتعليم العايل يف  اجملتمع،مبجال خدمة 

 دقيقة.معايري علمية  إىلواملتميزة استناداً 
ت ية جلميع األكادمييني وأساتذة اجلامعات والباحثني املتخصصني يف اجملاالترحب اجمللة بنشر اإلسهامات البحث

ع توافر الشروط م واالجنليزية،وتقبل البحوث والدراسات ابللغة العربية  واالجتماعية،السياسية واالقتصادية 
 الدراسة:والضوابط التالية يف البحث أو 

 كرتوين.اإللت عن مكان عمله ومستواه العلمي وبريده يرفق البحث أو الدراسة ابسم الباحث ومعلوما أن- 1
 واملوضوعية.يتسم البحث ابجلدة واألصالة العلمية  إن- 2
يكون قد سبق نشره كلياً أو جزئياً ورقيا أو الكرتونياً وأال يكون مرشحاً للنشر يف الوقت نفسه يف أي وسائل  أال- 3

  أخرى.نشر 
املنهجية املتعارف لعلمية و يه شروط البحث العلمي املعتمد على األصول امبنهج علمي دقيق وتتوافر ف يتقيد- 4

العلمي  لوب التوثيقألسوالتزام قواعد توثيق املصادر واملراجع وفقاً  األكادميية،يف كتابة البحوث والدراسات عليها 
 احملكمة.املعتمد يف إصدارات املنشورات 

 الدراسة.وأن تقدم إضافة علمية أصيلة يف موضوع  ة،اجمللتندرج املادة ضمن جماالت اهتمام  أن- 5
ختضع املادة العلمية للتقومي والنقد من قبل مقومني أثنني وهليئة التحرير أن تطلب إجراء التعديالت الالزمة  – 6

 حمدد.قبل املوافقة على النشر ويف أجل 
  املالحق.صفحة مطبوعة مبا يف ذلك  22يزيد عدد صفحات البحث عن  ال-7
( ونوعه 12اخلط ) ويكون حجم( CD( نسخ مكتوبة، مرفقة بنسخة الكرتونية على )3يقدم البحث من ) –8
(Simplified Arabic )على ( برانمجword 24سم، ارتفاع 17( على حجم ورق )عرض.)سم 

 -التايل: على الربيد االلكرتوين  البحوث،ميكن أن ترسل 

H64299@Yahoo.com 
 وليد بين-القتصاد والعلوم السياسية مقر اجمللة /   كلية ا
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 المؤسيس األداء فاعلية عىل وأثره الوزراء مجلس فريق أعضاء اختيار يف الكفاءة
 بالدولة

 الغديوي حسن سعد. د

 ليبيا -جامعة الزيتونة /التجارة  كلية

 الدراسة:ملخص 
 األعمال مجاالت كافة في المنظمات نجاح عليه يعتمد الذي األساس هي العصر هذا في كعلم اإلدارة ُتعد

 الأمو  من المنظمات هذه لدى توافرت ومهما -األخرى  يه كمنظمة الدولة سيما ال-" خدمية أو صناعية"
 .الكفؤة والقيادة اإلدارة بواسطة إال أهدافها ُتحقق فلن أخرى  مادية وموارد
 ال مما ،الوقت نفس في ومتداخلة متالحقة كثيرة متغيرات الحديث العصر في األعمال منظمات وتواجه
 تقراراالس لنفسها أرادت ما إذا وذلك والتطورات راتالمتغي هذه مع تتكيف أن إال منظمة أي أمام يجعل
 .واالستمرار والنمو والبقاء

 اداتهاقي وذكاء وفاعلية كفاءة مدى على واختصاصاتها أنواعها باختالف المنظمات نجاح يرتكز كما
 رييوالمعا المواصفات من ُجملة على قائما   يكون  أن يجب والذي اختيارهم؛ وسالمة ودقة وجودة العليا
 له، المناسب كانالم في المناسب الشخص لوضع سعيا   وذلك منهم، اختباره يتم بمن توافرها يتطلب التي
 هذا نع بمعزل ليست الدولة إدارة وإن. استثناء دون  والمؤسسات المنظمات كافة على ينطبق األمر وهذا

 سيررُ تُ  رشيدة إلدارة تهاحاج حيث من وذلك أسلفنا، كما المنظمات من كغيرها منظمة باعتبارها اآلمر
 الحلول دإيجا على وتعمل بنائها، وُتعيق تواجهها التي التحديات ومعرفة بتشخيص وتقوم أعمالها

 . الدائم واالستقرار األمان بر إلى بها للخروج الناجعة والمقترحات
 في رهاتواف جبالوا والمعايير المواصفات هي ما: التالية اإلشكالية طرح يمكن التقديم هذا خالل ومن

 مستقبال ؟و  حاضرا   بالدولة الوزراء مجلس فريق أعضاء
 :المفتاحية الكلمات

 .المؤسسي األداء الوزراء، مجلس فريق والفاعلية، الكفاءة االختيار، معايير والقيادة، اإلدارة
 :للدراسة المنهجي اإلطار .1

 :الدراسة أهداف .1.1
 إلىو  والتنظيم، والقيادة اإلدارة ألساسيات محدد مفهوم إلى الوصول محاولة إلى الدراسة هذه تهدف

 ائصوخص مواصفات تحديد إلى الوصول ومحاولة. الدولة وإدارة تسيير في وأهميتها دورها توضيح
 بعض إلى والوصول االستراتيجي والتفكير والرؤية الكفاءة ذوي  من بالدولة الوزراء مجلس فريق أعضاء

 .واستقرارها الدولة جاحن في تساهم أن يمكن التي المقترحات
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 : الدراسة أهمية .1.1
 اختيار في الكفاءة: "بعنوان األهمية في غاية موضوع إلى تتعرض أنها في الدراسة هذه أهمية تكمن

 كانت ظمةمن ألي غنى ال والذي ،"بالدولة المؤسسي األداء فاعلية على وأثره الوزراء مجلس فريق أعضاء
 أركان أهم أحد هي التصرف وُحسن والذكية الفاعلة القيادة أن إذ -النجاح في ترغب كانت ما إذا- عنه

 لإلدارة ةالعلمي بالطرق  والعمل واإللمام القيادية الكفاءة أصبحت فقد أهدافها، تحقيق في الدولة نجاح
 واصفاتم تحديد على التركيز تم هنا ومن أخرى، ومتطلبات وسائل أي إلى الحاجة تفوق  ربما أو موازية
 الدولة ومخرجات أداء وتحسين نجاح في األساس ُيعتبر والذي -الوزراء مجلس- الدولة إدارة رق ف اختيار
 .برمتها الليبية

 :الدراسة إشكالية .1.1
 المعاييرو  المواصفات هي ما: التالية اإلشكالية طرح ضرورة الباحث يرى  السابق التقديم على عطفا  

 مستقبال ؟ و حاضرا   ولةبالد الوزراء مجلس فريق أعضاء في توافرها الواجب

 :الدراسة منهجية .1.1
 لوصفيةا الدراسة واستخدام االستنباطي المنهج على الباحث اعتمد الدراسة إشكالية على اإلجابة أجل من

 .الدراسة هذه مصالح يخدم ما منها وأخذ واألجنبية العربية المراجع إلى بالرجوع وذلك
 :يلي ما لىإ الدراسة هذه تقسيم تم فقد سبق، ما ولتوضيح

 .مقدمة: أولا 
 .الليبية الدولة وإدارة تسيير في وأهميتها والتنظيم والقيادة اإلدارة مفهوم: ثانياا 
 (.واألهمية المفهوم) المستقبل منظمات: ثالثاا 
 .بالدولة الوزراء مجلس فريق أعضاء وخصائص مواصفات: رابعاا 

  (.الخاتمة) والمقترحات الُخالصة: خامساا 

 :مقدمة
 وأثره وزراءال مجلس فريق أعضاء اختيار في الكفاءة: بعنوان مهم موضوع دراسة في الورقة هذه ثلتتم

 بأسالي دور تحديد محاولة إلى العمل هذا من الباحث ويهدف" بالدولة المؤسسي األداء فاعلية على
 تحديد محاولةو  الليبية لةالدو  ومخرجات أداء على الحديثة العلمية لألساليب وفقا   والتنظيم والقيادة اإلدارة

 امهامه إدارة في األساليب هذه استخدام عند والمخرجات األداء مستوى  بين والفارق  االختالف مدى
 توضيحو  والتنظيم والقيادة اإلدارة لمفهوم التعرض خالل من وذلك. استخدامها بعدم مقارنة ونشاطاتها

 في توافرها الواجب والمواصفات والخصائص مهاراتوال الليبية، الدولة ومخرجات أداء تحسين في أهميتها
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 من فرد كلل األداء مستوى  وتطوير تحسين على وتعمل تدعم أن شأنها من والتي المهمة، بهذه القائمين
 .العام األداء مستوى  على بدوره ينعكس والذي سواء، حد على الفريق أفراد

 وتقييمه نفيذهت يتم ثم ومن بها، العليا اإلدارة أخذهت استراتيجي قرار عن تعبرر الدولة مؤسسات إدارة أن إذ
 إدارة في يمستقبل كتوجه التكنولوجيا دور تحديد إلى باإلضافة األخرى، اإلدارية المستويات بمساهمة

 . ككل الدولة

 مواردها قوة من ُتستمد منظمة أي قوة ألن المنظمات، تمتلكها التي الموارد أغنى من البشري  العنصر ويعد
 ؤهلةالم البشرية القوة ُوجدت إذا والسيما المالية، مواردها أو لوائحها، أو خططها قوة من ال بشرية،ال

 منشأة ألية يالحقيق المورد هو واإلنسان. أهدافها لتحقيق اإلمكانات هذه تسخير تستطيع التي والمدربة
 بما واإلنسان مساعدة، عوامل إال هي ما الرأسمالية والموارد الدولة؛ مؤسسات إدارة في السيما أعمال
 والخدمية اجيةاإلنت الكفاءة لتحقيق الحاسم العنصر هو العمل في رغبة من به ويتمتع مهارات، من يملكه

 المهارة ةعالي بشرية موارد استخدام المنظمات إدارة على القائمين من يتطلب وهذا للمنظمات، والفاعلية
 .عليها والمحافظة والتميز

 تعبر بذلك وهي التطور، لمتطلبات تحسسا   األكثر المجتمعية الحلقة ضمن من الدولة تمؤسسا وتعتبر
 المعرفي لناتجا في تجد المختلفة، وسائلها عبر والنجاح لالستقرار كمنتج فهي ودورها؛ وجودها مبرر عن

 وتزويد يعابهتواس نقله في المناسبة رسالتها تجد لكي وتجتهد مباشرة، يعنيها أمرا   الدولي النطاق على
 لمالئما البشري  المال رأس توافر بمدى مرهون  منظمة كأي ألهدافها مؤسساتها تحقيق وأن. به نفسها

 .وجه أكمل على العمل لممارسة والمؤهل

 والمهارات المواصفات فيهم تتوفر فاعلة، بشرية وموارد ومسئولين قادة بوجود إال يتأتى ال سبق ما إن
 حدة اعدتص مع وخصوصا   األكمل، الوجه على المهام هذه إنجاز يمكنهم لكي يمةالسل والقيادية اإلدارية

 .خاص بشكل حاليا   دولتنا تعيشها التي والطارئة االستثنائية التغيرات

 التي ساليبواأل الوسائل هذه اتباع في ترغب الدول إدارات أغلب بأن القول يمكن سبق ما على وتأسيسا  
 تكون  وأن ياتهاوغا أهدافها تحقيق في والنجاح والرقي التقدم وإلى األمام إلى ادفعه في ُتسهم أن شأنها من
 ومعايير أسس وتحديد توفر خالل من إال يتأتى ال وهذا والتطلعات، المراتب أعلى وتحقيق للعمل رافدا   لها

 .ومهام أعمال هكذا بمثل سيقوم لمن ومواصفات ومهارات موضوعية

 أيضا   يدةالوط وعالقتها اإلدارة في األساسي العنصر باعتباره باإلنسان طيدةالو  اإلدارة لعالقة ونظرا  
 الماضي في موالتنظي والقيادة اإلدارة لعبت فقد ككل، والمجتمع لإلنسان والحياتية االقتصادية بالمجاالت

 يةاالقتصاد الحياة مجاالت كل في هاما   دورا  - المستقبل في وحتى- الحاضر في تلعب تزال وال
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 رئيسيا   محورا   ضا  أي الدولة مؤسسات وإدارة تسيير ويعتبر. وغيرها والفنية والخدمية والسياسية واالجتماعية
 .ورقابة وتوجيه وتنظيم تخطيط من ووظائفها اإلدارة عليها تركز التي المحاور من

 هذه نإ عها،إشبا ووسائل اإلنسانية الحاجات وتغير الحياة بتطور يتطور علم اإلدارة فإن هذا وعلى
 المجاالتو  والمفكرين العصور بتعدد والقيادة اإلدارة مفهوم في ملحوظ تعدد إلى أدت وغيرها األساليب

 .  بها وجدت التي

 المنظمات مخرجات وكفاءة األداء مستوى  تحسين في والقيادة اإلدارة تلعبه الذي الدور أهمية على وعطفا  
 لإلدارة عريفاتوالت المفاهيم بعض لنعرض قليال   نقف فإننا ص،خا بشكل الدولة مؤسسات وإدارة عام بشكل

 :  لألتي وفقا   وذلك وركائزها والتنظيم والقيادة

 والتنظيم والقيادة اإلدارة مفهوم: 
 تعنيو  معينة، أهداف لتحقيق لألفراد الجماعي النشاط تنظيم تعني( "م0200الغديوي،)عرفها كما فاإلدارة

 ص م،0200 الغديوي،" )معينة أهداف لتحقيق وسلوكهم نشاطهم في التأثيرو  اآلخرين مع العمل كذلك
 وأودونل، كونتز)اآلخرين بواسطة األعمال إلنجاز وظيفة بأنها( "م0611وأودونل، كونتز) وعرفها (.01

 (.01 ص م،0611
 المهام أداء في الجماعية المشاركة على قائمة عملية بأنها يتضح لإلدارة السابقة التعريفات إلى وإشارة

 منظمة أي أعمال وتسيير بإدارة يقوم أن -كان من كائنا  - بمفرده لشخص يمكن ال أنه بمعنى والواجبات
 شؤون  دارةإ على تماما   ينطبق األمر وهذا له، اآلخرين مساعده بدون  بمفرده كفؤ بشكل كانت مؤسسة أو

 والمؤسسات المنظمات من كغيرها وعامة إدارية ومؤسسات منظمات باعتبارها أيضا   الدولة مؤسسات
 (. Mogginson et al,1992,p14) األخرى 

 نهاإ. مثمر أداءفي  طوعا   ليعملوا اآلخرين في التأثير مهارة" هي( 0221مصطفى،) يقول كما القيادة أما
 تزاناال ادأة،المب المرونة، اللفظي، وغير اللفظي االتصال الذكاء، مثل السلوكية المهارات من متناغم مزيج

 ،0221 طفى،مص) "والتفاوض السياسي، السلوك الحسم، الحزم، بالنفس، الثقة االستقاللية، االنفعالي،
 (.01 ص
 المنظمة أهداف لتحقيق اآلخرين في التأثير على القدرة هي اإلدارية القيادة( " 0226 خطاب،) تعرفها كما
 (.      316-333 ،ص0226خطاب،" )

 وتوجيههم اآلخرين سلوك في التأثير أحدهما يحاول طرفين بين اتصال عالقة اإلدارية القيادة وتتضمن
 بالتأثير القائد وميق حيث التابعين، في تأثيرية قدرة للقيادة فإن المعني وبهذا معينة، أهداف تحقيق نحو
 في عملال يربس المتعلقة واألفكار والحقائق بالمعلومات وإمدادهم بهم االتصال خالل من له التابعين في

 (.006 ،ص0226 درويش،) المنشأة
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 أهداف حقيقت نحو وتوجيههم معهم والتواصل اآلخرين في التأثير على القدرة: "هي القيادة فإن وعليه
 ".وفاعلية بكفاءة المنظمة

 وهو﴿ تعالى لهكقو  الكريم رسولنا وسنة هللا كتاب في عليه األدلة من الكثير فهناك التنظيم مفهوم وأما
 أليةا األنعام،﴾ )أتاكم ما في ليبلوكم درجات بعض فوق  بعضكم ورفع األرض خالئف لكمجع الذي
 كلكم أال"الفق المسؤولية على صل الرسول وأكد الناس، بين الرئاسي التدرج إلى ذلك في مشيرا   ،(011

 أهل لىع راع والرجل رعيته عن مسئول وهو راع الناس على الذي فاإلمام رعيته عن مسئول وكلكم راع
 على راع لخادموا عنهم مسئولة وهي وولده زوجها بيت أهل على راعية والمرأة  رعيته عن مسئول وهو بيته
 وفي ،(010ص م،0691 عبدالهادي،")رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم أال عنه مسئول وهو سيده مال

 تظرفان األمانة تُضيع إذا( "صل) قال المناسب المكان في المناسب الشخص وضع ضرورة إلى إشارة
ئل الساعة  عبدالهادي،" )الساعة فانتظر أهله غير إلى األمر أسند إذا قال هللا رسول يا إضاعتها وكيف فس 
 (.010ص م،0691
 بإتباع سولهر  يأمر تعالى هللا قال لآلخرين السلطات وتفويض وأهميتها الديمقراطية اإلدارة إلى وإشارة

 اآلية الشورى،)﴾بينهم  شورى  أيضا ﴿ وأمرهم وقال(. 016 اآلية ن،عمرا آل)﴾األمر  في ذلك﴿ وشاورهم
 في رةالخب وذوي  والمختصين األمر أولي يستشير فأصبح ربه كالم إلى الرسول امتثل حيث(. 31

 العمل تقسيمب االهتمام تم اإلسالمية الدولة عهد في وكذلك بشأنها، القرارات اتخاذ ينوي  التي المواضيع
 الشرطة وانودي الجيش وديوان المال بيت كديوان األمور من بكثير المعلقة الدواوين فأنشئت والتخصص

 دولةال كانت كذلك. بها المنوطة األعمال إلنجاز الالزمة السلطات تفويض وتم. إلخ...البريد وديوان
 ثم لوزيرا ليهي قم الهرم قمة في فالخليفة اإلداري  التسلسل فيه واضح تنظيمي هرم عن عبارة اإلسالمية

 .     العاملون  ثم الواليات أمراء
 ةاإلدار  إلى يرجع أهدافهم إلى به يقومون  من ووصول عمل أي نجاح بأن يتضح سبق ما خالل ومن

 من نتمك إذا ناجحا   مديرا   يعتبر خدمية أم كانت صناعية منظمة أي في فالمدير والتنظيم، والقيادة
 أو التكاليف قليلوت الربح كتحقيق المنشودة األهداف تحقق ثبحي مرؤوسيه جهود بين والتنسيق التوجيه

 أسرته ادأفر  بين التنسيق من تمكن إذا ناجح مدير األسرة في واألب الزبائن، من المزيد على الحصول
 عيشيم مستوى  وتحقيق المناسب كالتعليم إليها، يطمحون  التي أهدافهم تحقيق إلى بهم والوصول

 . إلخ...مقبول

 الليبية الدولة ومخرجات أداء تحسين في والتنظيم والقيادة دارةاإل أهمية: 
 لمنظماتا إليها تسعى التي األهداف أهم من له المناسب المكان في المناسب الشخص وضع بأن شك ال

 القاتوالع التنظيم داخل التجانس خالل من جمة فوائد من اإلدارة ألعضاء السليم االختيار يحققه لما
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 إلى وصوال   ةوفاعلي كفاءة بكل واألعمال المهام تنفيذ على والقدرة واالنسجام بالتعاون  تسمةالم اإلنسانية
 .المنظمة أهداف تحقيق

 طلبتت أيضا   فهي األخرى  هي منظمة باعتبارها الدولة مؤسسات إدارة على تماما   ينطبق األمر وهذا
 كل بين من له المناسب المكان في المناسب الشخص بوضع تقوم أن أهدافها وتحقيق بواجباتها للقيام

 تصاصاالخ بحسب بينهم والواجبات المهام تقسيم على والعمل الوزراء مجلس فريق أعضاء من عضو
 .أعضائه من عضو كل به المكلف العمل وطبيعة الفكرية والقدرة

 اإلدارة تحقيقل دوالفوائ االستخدامات من جملة إلى تشير واإلدارة التنظيم أساسيات بأن الباحث؛ يرى  وهنا
 :اآلتي في تتمثل الفوائد وهذه الدولة، مؤسسات إلدارة الرشيدة والقيادة

 دُيري متجددة حاجات ووجود بديناميكية يتميز والذي اإلنسان هو لإلدارة األساسي المحرك إن -0
 .ألخرى ا المادية العناصر بخالف وذلك العمل بيئة داخل سلوكه على ينعكس الذي األمر إشباعها

 آلخرينا جهود وتنظيم بالتخطيط تقوم التي فهي واستمرارها المنظمة قيام جوهر هي اإلدارة إن -0
 .ذلك األمر لزم إذا فيه والتعديل لتقييمه الجهد هذا مراقبة ثم بينهم فيما والتنسيق

 القرارات اذواتخ صناعة مركز دعم على وتعمل النفس في الثقة تعزيز في والتنظيم اإلدارة تساهم -3
 راتالقرا صدور جودة من وتحسن خاص بشكل بها وزارة أو مؤسسة بأي أو ككل بالدولة خاصةال

 .الرشيدة

 الستفادةا في الحكومات ورؤساء قادة مساعدة على الحديثة العلمية واإلدارة التنظيم أساسيات تعمل -1
 إنجازو  وتحقيق أعضاءها على المهام وتقسيم عملهم أوقات تقسيم من وتمكنهم الوقت إدارة من

 .المناسب وقتها في واألهداف واألعمال المهام

 إلداريةا وبالمستويات والخدمية الصناعية المجاالت كل في تمارس مهنة الواسع بمفهومها اإلدارة إن -1
 وهو منها جزأيت ال جزء الدولة إدارة وتعتبر والمعقدة البسيطة التخصصات كل وفي الدنيا أو العليا

 .اإلدارة نشاط بعمومية يسمى ما

 مساعدة على -والرقابة والتوجيه والتنظيم التخطيط- وظائفها خالل من الرشيدة العلمية اإلدارة تعمل -1
 .واستقرارها عيشها وموارد تخصصها مجاالت تحديد على الدول إدارات

 مبادئو  ومفاهيم أسس ترسيخ إلى تؤدي مختلفة وممارسات تجارب على يعتمد علم هي اإلدارة إن -1
 اسةالدر  محل الليبية الدولة وأهداف أعمال على عكسها ويمكن وضبطه العلم هذا رسةمما تحكم
 . اإليجابية من عالي بنوع



 بالدولة المؤسيس األداء فاعلية عىل وأثره الوزراء مجلس فريق أعضاء اختيار يف الكفاءة

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

 يهوتوج وتنظيم تخطيط من اإلدارة وظائف كل بممارسة يقومون  الدول وقادة المديرين جميع إن -9
 لدى معرفةوال الفهم مستوى  بحسب وذلك الشيء بعض مختلف بمستوى  ذلك كان وإن حتى ورقابة

 (RA-FM, 2008, p44-45). منهم واحد كل
 مساعدة على -والرقابة والتوجيه والتنظيم التخطيط- وظائفها خالل من الرشيدة العلمية اإلدارة تعمل -6

 .أفراها من فرد كل وتوجهات مسارات تحديد على الدولة إدارة
 ديرت أنها بمعنى لقرارات،ا اتخاذ بواسطة اآلخرين خالل من األعمال تنفيذ فن هي اإلدارة إن -02

 .األعمال هذه مثل على جلي مثال هي والدولة األشياء وليس الناس
 أعضاء من عضو كل أداء على بدورها تنعكس والتي محدودة أهداف تحقيق اإلدارة مهام من إن -00

 لكليا األداء في والمتمثل الشامل التنظيم من كجزء به المنوطة المهام وتحديد الوزاري  الفريق
 .ككل الدولة مؤسساتل

 العالقة اللخ من الدولة ومخرجات أداء تحسين في والتنظيم والقيادة اإلدارة أساليب دور أهمية تتضح كما
 لعرقيةا وتكويناتها أجناسها حيث من المجتمعات يدرس والذي االجتماع بعلم اإلدارة علم تربط التي

 الختصاصيون ا يقوم ولذلك. وتسييرها إدارتها ياتوآل ونظم بها تأثرت التي والعوامل وتاريخها وتطورها
 صائياتاإلح من الكثير على واالعتماد وتحليلها المجتمع عن المعلومات من الكثير بجمع االجتماعيون 

 تقاليدوال العادات حيث من والقبيلة واألسرة الفرد دراسة على االجتماع علما يركز كذلك. العالقة ذات
 عالقة له كرالذ السابقة الدراسات ومن االجتماع رجال به يقوم ما كل أن شك الو . بها تحيط التي والبيئة
 نوع يهمهمف العمل في األساسي العنصر باعتباره بالفرد يهتمون  اإلدارة رجال ألن اإلدارة، بعلم وطيدة

 يستطيع حتى ها،ب يتأثر التي البيئية والعوامل وتقاليده وعاداته حياته وتطور فيه يعيش الذي المجتمع
 تتخذ أن إلدارةا تستطيع وكذلك سلبياته ويتجنب إيجابياته كل من ويستفيد معه يتعامل أن اإلدارة رجل

 التي ةالجماع وسلوك بسلوكه علم على تكون  وصفات خصائص من يحمله ما لكل المناسبة القرارات
 .إليها ينتمي

 المستقبل منظمات إلى مدخل: 
 ظماتمن من ُينتظر ماذا: وهي العالم في اإلداري  بالمجال مهتمينال من الكثير ُتحيرر أسئلة هنالك

 تكون س لما محددة صورة توجد ال أنه حيث وعمالئها؟ المنظمة بين العالقة ستكون  وكيف المستقبل؟
 بدءا   يامهاق تستدعي المعاصرة المنظمات تواجهها التي التحديات أن إال المستقبل؛ في المنظمات عليه

 جاحن أن إذ. عملها ممارسة في الصحيحة األساليب واتخاذ المقدمة خدماتها في النظر ةبإعاد اليوم من
 العليا ياداتهاق في كفاءة من عليه تحتوي  وما اليوم به تقوم سوف ما على يعتمد المستقبل في المنظمات

 قتالو  في أساسي حيوي  كميدان بالمستقبل التفكير إدراج يمكن حيث( 03-00 ص ،0201 الغديوي،)
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ل قد بالمستقبل التفكير أن إذ المعاصر  عادة َيِلدُ  إبداعاتهو  بتكويناته الحاضر وإن بذاته قائم علم إلى تحور
( 010-012 ص ،0226 الظاهر،) القادم اليوم بوليد التنبؤ يتم المتحرك هذا فهم تم فمتى المستقبل

 لمستقبلا منظمة بأن البعض ى ير : المستقبل؟ منظمة تصور يتم كيف وهو: مهم تساؤل إلى يقود وهذا
 (:12-16 ،0220 المصارف، اتحاد) التي المنظمة هي

o المقتدرين من صغيرة فئة وليس المجتمع فئات كل تخدم. 
o لالستثمار القابلة الموارد على الحصول في المواطنين بين الفرص تعادل ُتحقرق. 
o ل  .االستهالكي ابعالط ذات المشاريع أو االستهالك تُمول مما أكثر اإلنتاج تُمور
o المتواصلة واالجتماعية االقتصادية والتنمية االستقرار لخدمة تعمل. 
o اإلداري  الفكر عولمة مواكبة في ترغب. 

. أعمالها علجمي شاملة صناعة في لالنطالق يدفعها مما الجديدة مبادئها عن تبحث المستقبل منظمات وإن
 لذيا المجتمع حاجات وتعدد العولمة ظل في عنه بديل ال توجه هو المنظمات تحديث إلى التوجه وإن

 ماليا   ا  عائد له تدر استثمارية أدوات وإلى تنوعا   األكثر الجديدة الخدمات من المزيد إلى بحاجة أصبح
 على فقط كون ي ال التحديث وإن يومية حقيقة أصبحت فالمنافسة النشاط حقل توسع هو والمطلوب مناسبا  
 على تحديثال ويكون . وغيرها التحتية والبنى اإلعالم أنظمة بتحديث كذلك ن يكو  وإنما المنظمات مستوى 

 (:000-029 ص ،0221 شافي،) التالية المستويات

 الالزمة التحتية قنيةالت البنية وتحديث تطوير تتطلب اإللكترونية التطورات مواكبة إن: التقنية البنية (0
 داخليا   لوماتالمع ربط وتسريع لتسهيل يوالخارج المحلي المستوى  على االتصال شبكات لتطوير
 .ودوليا  

 تحمي لتيا الضمانة القوانين وتمثل عمل ألي التشريعي اإلطار القوانين ُتعد :القانونية البنية (0
 التطورات ةلمواكب القانونية البنية تحديث يقتضي مما قانوني عمل أي في المتعاملين جميع حقوق 

 .اإللكترونية والتجارة التكنولوجية

 ولهذا لمتجددةا للثروة المولد االستثمار هو اإلنسان في االستثمار أن البعض يرى  :البشرية البنية (3
 واإلنتاجية يةالتشغيل األجهزة كافة في البشري  بالعنصر واالهتمام الكفاءة رفع الضرورة تقتضي

 هو كون لي باحثال دعا الذي الموضوع ُصلب هو وهذا التطور لمواكبة بالدولة والرقابية والخدمية
 .الدراسة قيد الموضوع

 الرسالة،و  الرؤية الشاملة الحضارية بالنقلة ُيسمى ما إطار في المستقبل منظمات إلى التحول ويتطلب
 الهواري،) لبشريةا الموارد مهارات التشغيل، نظم التنظيمية، الهيكلة المنظمة، ثقافة اإلستراتيجية، القيادة،
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 في ةالماهر  البشرية الموارد ودور مهمة وتوضيح فهم على التركيز ضرورة إلى( 03-00 ص ،0220
 :يلي فيما توضيحه يمكن والذي وفوائدها ومهامها وظائفها تحديد خالل من المرحلة هذه

 (:والمهام الوظائف) الماهرة البشرية الموارد 
 طريق عن ساتالمؤس أهداف تحقيق في أساسيا   دورا   تلعب الماهرة البشرية الموارد فإن اإلشارة سبقت فكما

 لىع والمحافظة األمثل االستخدام القوى  هذه استخدام وضمان العاملة القوى  من احتياجاتها توفير
 قادرة عاملة قوة لتكوين كبيرا   جهدا   البشرية الموارد إدارة تبذل األساس هذا وعلى. العمل في استمرارها

 التي يةالرئيس المهام وتتمثل. للمؤسسات اإلنتاجيةو  الخدمية المواقع داخل األداء مستويات رفع على
 األجور يكله وتصميم الوظائف وتقييم وتوصيف تحليل في البشرية للموارد الحديثة اإلدارة تمارسها

 الوظيفي لمسارا وتخطيط األداء وتقييم العاملة القوى  وتخطيط الحوافز أنظمة وتصميم والتعيين واالختيار
 .البشرية دالموار  تدريب و وتنمية

 والتي كوميةوالح والتكنولوجية واالجتماعية االقتصادية التغيرات ظل في خاصة كبيرة أهمية وللتدريب
 تؤدي أن مكني التغيرات هذه فإن أخرى  ناحية ومن. المؤسسة وإستراتيجية أهداف على كبيرة بدرجة تؤثر
 التالية يسيةالرئ الجوانب في دريبالت أهمية وتتمثل قصير وقت في تنقلها التي المهارات تقادم إلى

 (:91-91 ص ،0201 الغديوي،)

 :للمؤسسة بالنسبة األهمية .1
o التنظيمي األداء وتحسين اإلنتاجية زيادة . 
o المؤسسة بأهداف العاملين ربط في يساعد . 
o المنظمة نحو وخارجية داخلية إيجابية اتجاهات خلق في يساعد . 
o عالمجتم على المنظمة انفتاح في يساعد . 
o للمنظمة العامة السياسات توضيح إلى يؤدي. 
o القرارات وترشيد القيادة أساليب تطوير . 
o للمؤسسة العامة البيانات وتوضيح فهم. 
o المعلومات وإثراء تجديد . 
o الداخلية واالستشارات االتصاالت فعالية في يساعد. 

 :العاملين لألفراد بالنسبة األهمية .1
o فيها لدورهم وإتباعهم لمنظمةل فهمهم تحسين في األفراد يساعد. 
o العمل في مشاكلهم وحل قراراتهم تحسين في األفراد يساعد. 
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o نفسهب الفرد ثقة إلى يؤدي والذي المهارات من الكافي القدر وإكسابهم األفراد معنويات رفع 
 .النفسي االستقرار من نوع له ويحقق

o اإلشراف مهمة مدى قليصوت العمال جانب من األخطاء عن الناتجة العمل حوادث تخفيض 
 .األخرى  اإلدارية المهام إلى االنصراف يتيح مما للمدير بالنسبة

o رالمصاد إلى اللجوء من بدال مستقبال أعلى مستوى  على وظائف لشغل العاملين تأهيل 
 .الخارجية

o لألداء الدافعية تطوير. 
o األفراد بين االتصال مهارات تطوير على يساعد . 

 :اإلنسانية العالقات ويرلتط بالنسبة األهمية .1
o العاملين األفراد بين االجتماعي التفاعل أساليب تطوير . 
o الحاصلة التغيرات مع التكيف لقبول األفراد إمكانية تطوير. 
o العاملين واألفراد اإلدارة بين العالقة توثيق . 
o المنظمة لخدمة الذاتي التوجيه عملية تنمية في يساهم. 

 وجيهوت العاملين ومهارات ومعارف كفاءة رفع بغرض التدريب أنشطة تالمنظما تمارس العموم وعلى
 األساليب متستخد وأن للتدريب المرؤوسين احتياج تحدد أن المنظمات وعلى معينة أنشطة نحو اتجاهاتهم

 البشرية الموارد توافر على العمل ضرورة الباحث يرى  وهنا. التدريب هذا فعالية ُتقيرم وأن المناسبة والطرق 
 صبالخصائ تتمتع أن الدولة لمؤسسات بد فال المتخصصة العالية الكفاءة وذات والمدربة الماهرة

 إن إذ. الدائم رواالستقرا النجاح تحقيق من وتتمكن الفشل عتبة تخطىفي  تنجح لكى المناسبة والمهارات
 وتوكيد أكيدت إلى بدا  أ حاجة في ليست أنها كما إثبات، أدلة إلى أبدا   حاجة في ليست المستقبل طموحات
 ثم ومن ،األساليب وباختالف الوسائل باختالف ولكن إليه السعي يتم كهدف وهو مشروع حق فالطموح

 قياس أدوات ووفق بدقة محسوبا   االختبار كان وكلما واختبار خيار موضع هما واألسلوب الوسيلة فإن
 انطالق ونقطة قواعد بناء إلى المستقبل إلى االنطالق ويحتاج. وسليما   دقيقا   سيكون  التنفيذ فإن جيدة،

 لموضوعةا أهدافها تحقيق عن تبعدها أخطار ألي تعريضها وعدم مناسبة، دفع قوة إلى أيضا   يحتاج كما
 (.     AMC. 1988, p70-72) واقتدار عالية كفاءة وذات رشيدة وإدارة قيادة إلى تحتاج فإنها ثم ومن

 الوزراء سمجل فريق أعضاء وخصائص مواصفات: 
 المعايرة فهومم تقرير في األولى معضلتها القادة الختيار ومؤشرات ومتطلبات معايير وضع عملية تواجه
 لذاتي،ا االنطباع تحييد ويكفل شخصية وسمات سلوكية لخصائص موضوعيا   قياسا   يتضمن الذي

 العليا، ياداتهاق اختيار بحسن يقترن  بالمنظمة االرتقاء أن كما. لمعطياتها وفقا   القناعة تكوين ومؤشرات
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 المستمرة داخلةالم تتطلب فإنها بالسلوك ترتبط عندما المعايير وضع عملية فإن تقدم ما على وتأسيسا  
 من راتهامؤش استمدت علمية بمنهجية أُِعدت ولو حتى واالحتياجات والتطورات المستجدات ضغط تحت

 .والمعاصرة التنظيمية النظريات

 صداراتاإل تعرضه ما على -الوزراء مجلس فريق السيما- العليا اإلدارية القيادات ياراخت مهمة وتقوم
 ذلك إلى افةباإلض. القائد مفهوم تناولت التي النظرية والمداخل القيادة نظريات تتناوله وما المتخصصة

 وخاصة فنيا ، أو يا  تنظيم أو هيكليا   ككونه مستواه  بتوصيف االختيار يقترن  عندما تعقيدا   يزداد األمر فإن
 .لمناسبةا خياراتها المتالك سبيال   ذلك من وتتخذ القيادات وتنمية إلعداد مجهودا   المنظمات ُتمارس لم إذا

  مفهومل تحديدهم حيث من المجال هذا في الباحثين وأراء اإلدارية القيادة ومداخل نظريات اختلفت وقد
 البعض يهاعل وأطلق المتطلبات، مصطلح الُكتراب بعض عليها أطلق حيث االختيار،" معايير" ومصطلح

 احثينب عليها أطلق بينما المهارات، تسمية عليها أطلقوا وآخرين والصفات، السمات مصطلح األخر
 المقصودو  المعنى أن إال والتسميات، المفاهيم من وغيرها... واألسس، ،ةوالجدار  الكفاءات، مفهوم آخرين

 في إال فرق  يوجد ال إذ استخدامها، حيث من منها كال   بين فرق  ال أنه بمعنى المعايير، وهي واحد
 من لها تعريف وضع تم قد ذكرها تم التي المسميات هذه من واحدة كل أن من الرغم على فقط، التسمية

 عدم تضحا البعض بعضها مع المفاهيم هذه مقارنة خالل ومن أنه إال. لها المستخدمين الباحثين قبل
 الباحث قام دفق لذا المعنى، نفس إلى وتؤدي االتجاه نفس في تصب وأنها بينها، جوهري  فاختال وجود

 عن لتعبيرل جميعا   باستخدامها وقام الرئيسية مصادرها في وجدها كما ونقلها المصطلحات هذه باستخدام
 ".معايير" مصطلح

 يف المطلوبة والقيادية اإلدارية والمهارات والقدرات الصفات" هي المعايير أن( 0699 السفالن،) ويذكر
 (:096-099 ص ،0699 السفالن،) في تتمثل والتي ،"القيادي اإلدارة رجل

 .الفنية والمهارة اإلدارية القدرة .0

 ةوالدراس التعليم خالل من ومشاكلها وأصولها اإلدارة لمبادئ الدقيق والفهم التامة اإلحاطة .0
 .المنظم األكاديمي والتأهيل

 وذلك يةالواقع اإلدارة مواقف في األساسية اإلدارية والمفاهيم المبادئ تلك خداماست على القدرة .3
 .المنظم والتدريب العملي المران خالل من

 يؤهلهم الذي العملي والتدريب العلمي التأهيل ذوي  األشخاص اختيار –كمهنة– اإلدارة تحقق وبذلك    
 .وتميز بكفاية القيادية الوظيفة ألداء
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 مناسبة معايير تعتبر والتي توافرها الواجب الصفات من مجموعة( 0223 الوهاب، بدع) وحدد    
 عبد) يلي يماف تتمثل وهي اآلخرين سلوك في التأثير ذوي  من القادة اختيار أساسها على يتم وضرورية

 (:  91-03 ص ،0223 الوهاب،

 .المسئولية وتحمل القرارات اتخاذ على القدرة .0
 .التابعين ومتطلبات احتياجات موفه إدراك على القدرة .0
 .التابعين وحاجات رغبات إشباع على العمل .3
 .االجتماعي والنضج الذكاء .1
 .واالستنتاج والدراسة التحليل على القدرة .1

 كيفو  الناجحة الزعامة تصنع التي الشخصية المعايير حول تركزت السمات نظرية أفكار أن كما
 رجلال" وأن... غيرهم لقيادة صالحين تجعلهم نادرة واهبم ذوي  أشخاصا   تتطلب الناجحة القيادة أن

 –الُكتراب عضب– وُيرجع... لتقبلها مستعدة كانت متى تغييرات الجماعة في يحدث أن يستطيع" العظيم
 إلى" العظيم جلالر " تصنع التي الشخصية المعايير على اهتمامهم النظرية هذه أنصار تركيز في السبب
 Heroic) البطل القائد أسطورة – أساس على يقوم والذي األقدمين لدى سائدا   كان الذي باالعتقاد تأثرهم

– Leader – myth)، القائد وأن قائدلل هللا يهبها طبيعية غير قوى  بوجود القيادة في النجاح يربط والذي 
 قراءة على القدرة :مثل البشرية للطبيعة خارقة تعتبر التي الخصائص ببعض العاديين األفراد عن يمتاز
 أسطورية تقدرا لديه شخصا   كان االعتقاد هذا إطار في فالقائد. المستقبل استقراء وعلى الغير أفكار
 .(Irene, et al,  2008, p20) العادي الشخص به يتصف ما تفوق  خارقة

 ارهاختي يتم شخص أي إليها يحتاج التي اإلدارية المهارات من مجموعة( 0221 القاضي،) يذكر كما
 عبارة هيو  الوظيفة أو للمنصب مالئمة األكثر الشخص الختيار كمعايير اعتمادها ويمكن مدير أو ائدكق

 القائد أو للمدير التنظيمي للمستوى  طبقا   النسبية أهميتها تتحدد والتي المهارات من مجموعة عن
 تنميتها يمكن يالت قدرةال إلى" المهارة" لفظ يشير حيث المنظمة في ودوره عاتقه على الملقاة وللمستويات

 أن كالسيكيال المدخل أكد وقد وراثية، مسألة بالضرورة ليست القدرة وهذه األداء على والمؤثرة والمرتبطة
 يلي يماف تتمثل اإلدارية المهارات أن ذكرت اآلن إلى الخمسينيات من الفترة في اإلدارية المراجع معظم

 (:000-029 ص ،0221 القاضي،)

 :نيةالف المهارات .1
 مهارة ىعل تؤكد وهي معين تخصص مجال في محددة وفنون  وإجراءات طرق  تطبيق على القدرة وتعني

 .الطبيعية أو المادية األشياء استخدام
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 :اإلنسانية العالقات مهارة .1
 المنظمات نأل اآلخرين، مع والعمل الصراعات، وإدارة والتحفيز، القيادة، على القدرة على تركز التي وهي
 .البشر وهو واحد حقيقي مورد لديها

 :المعرفية المهارات .1
 :علي القدرة المهارات هذه وتعكس

 .متكامل ككل المنظمة رؤية .3.0
 .المنظمة أرجاء بين العالقة ميكانيكية فهم .3.0
 . ةالمنظم تواجه التي المشكالت من المختلفة األنواع وتحديد تشخيص كيفية معرفة .3.3

 :إلى تحتاج فإنها المهارة هذه تنمية أما
 .ةالمتعارض والمعايير األهداف ترتيب إعادة يقتضي الذي النسبية لألهمية تحديد .3.3.0
 .لألحداث النسبية االحتماالت تحديد  .3.3.0

 :التصال مهارات .1
 .جاهاتواالت والشعور واألفكار المعلومات واستقبال إرسال على المدير قدرة االتصال مهارات وتعكس

 :يلي بما يتعلق األمر فإن العولمة ظل في االختيار لمعايير وبالنسبة

 : الستراتيجية الرؤية
 أما بل،المستق في الحال عليه يكون  أن يجب لما والطموحات والتوجهات التصورات مجموعة هي الرؤية

 لفظانال اجتمع فإذا األهداف، لتخطيط الشاملة الخطة أو العمل أسلوب أو منهجية فهي االستراتيجية
 والنظرة فق،األ سعة مدى في والمتمثل -االستراتيجية الرؤية-وهو وأشمل أعم مفهوما   عنهما يخرج فسوف

 كافة على يجب وعليه ناجحا ، قائدا   ليكون  لديه المتوفر القيادية والمهارات والقدرات للقائد، المستقبلية
 هاعلي يرون يس واضحة استراتيجية رؤية لديهم تكون  أن العليا المستويات في وخاصة والمديرين القادة
 بالحصول ظماتالمن من العديد تقوم هذا وعلى وفاعلية؛ بكفاءة منظماتهم تسيير على قادرين يكونون  لكي
 يتمكنون  لكي لقيادةا على وتدريبهم قياداتها لتنمية برامج تنظيم خالل من الخاصية بهذه يتمتعون  قادة على
 (.         009-10 ص ،0201 ،لغديوي ا) عالية وبكفاءة وجه أكمل على بهم المناطة باألعمال القيام من

 للتعليم القومي سالمجل أجراه  بحثي مشروع في إليها التوصل تم التي النتائج ُنشرت المتحدة المملكة ففي
 National Council for Education in Management and) والقيادة، اإلدارة في

Leadership,2001 )للمؤسسات ليعم مرشد أفضل:القيادة تنمية" عنوان تحت“ "Leadership 
development: Best practice guide for organizations ”أفضل الباحثون  درس وقد 
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. المتحدة لكةالمم في قوية ركيزة لها التي الناجحة الشركات من عدد في القيادة لتنمية العملية الممارسات
 تسعة هناك فإن جيدة ممارسة تضمن أن يمكن واحدة استراتيجية وجود عدم من الرغم على أنه وجدوا وقد

 ئيسيةر  عناوين ثالثة تحت مجموعات ثالث إلي المبادئ هذه قسموا وقد الجيدة للممارسة مميزة مبادئ
 (: 31-01 ص ،0229 سادلر،) كالتالي
 .الالزم التخصصي الدعم يتوافر أن ضرورة :الستراتيجية الضرورات -1
 ةالتنمي من متغيرة ومقادير العمل لتطوير اضحو  عمل إطار وجود: الستراتيجية الخبرات -1

 .يهاف القيادة مناصب سيتولون  من اختيار أسس المؤسسة ُتعد وأن الرسمية وغير الرسمية
 .كافة ولألعمال المرشحين بين للمقارنة منظم إجراء وهو :التقييم -1

 اختيار عند ادهااعتم يتم أن يجب التي والمواصفات المعايير بعض تحديد إلى الباحث؛ يصل وبهذا
 ذلك كون ي وأن عام بشكل الدول حكومات وكافة خاص بشكل الليبية بالدولة الوزراء مجلس فريق أعضاء
 الوزراء لمجلس رئيسا   كان سوء   له المناسب المكان في المناسب الشخص وضع ليتم عالية وفاعلية بكفاءة

 :يلي فيما تتمثل وهي الوزارات، إلحدى وزيرا   أو

 .ثانيا   وللوطن أوال   هلل الوالء .0
 .واإلدارية والمهنية الفنية والمهارة القدرة يمتلك أن .0
 .وزاراتها إحدى أو الدولة إلدارة واضحة روية يمتلك أن .3
 .األولى يوم المائة خالل ووزاراتها الحكومة عمل برنامج ويحدد يضع أن .1
 .الشخصية قوي  يكون  أن .1
 .منها واإلستراتيجية لحساسةا وخاصة القرارات اتخاذ على القدرة يمتلك أن .1
 .إدارتها على والقدرة األزمات مع التعامل كيفية عن كافية ومعرفة فكرة لديه تكون  أن .1
 للوزارات كالءو  من العليا القيادية المناصب وتولي اختيار ومعايير وطريقة أسلوب تحديد يستطيع أن .9

 .وقنصليات وسفراء وهيئات عامة شركات ومدراء
 معها يجيد أن ويفضل خاص بشكل   الخارجية لوزير بالنسبة بطالقة اإلنجليزية غةالل إجادة ضرورة .6

 . أمكن لو مثال   كالفرنسية األخرى  الحية اللغات إحدى
 .البكالوريوس عن تقل أال يجب والتي المناسبة العلمية الدرجة يمتلك أن .02
 عالقة له الذي وأ تحديدا ،( HRM) البشرية، الموارد إدارة تخصص ويفضل المناسب التخصص .00

 ُيفضلو  التخصص، هذا في علمية درجة على يتحصل أن أو المؤسسات، وإدارة اإلدارية العلوم بفروع
 .المغايرة األخرى  العلمية المؤهالت حملة من كان إذا( MBA)الماجستير درجة

 .له مساعد استشاري  فريق وفق بالعمل يتعهد أن .00
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 .الالمركزية بنظام بالعمل يتعهد أن .03
 .بالنزاهة لهم المشهود ومن الخلق حسن ون يك أن .01
 (.الدولة جنسية) فقط الليبية للجنسية حامال   يكون  أن .01
 .سنة أربعون  عن عمره يقل أال .01
 .اإلبداعي والتفكير والتخمين التحليل على القدرة لديه تكون  أن .01
 (.كيان أو لحزب رئيسا   أو البرلمان)-في عضوا   كان إذا- يستقيل أن .09

 (:الخاتمة) رحاتوالمقت الُخالصة
 ُتعنى ما مأه من وتطويرهم وإعدادهم والرؤساء القادة اختيار مشكلة أن في سبق ما تلخيص يمكن وأخيرا  

 ُعلماءو  اإلدارة ُعلماء بها قام التي الجهود معظم أسفرت فقد أنظمتها؛ اختالف على الحديثة الدول به
 المعايير ههذ حصر عن األكفاء القادة اختيار أساسها على يمكن ثابتة معايير لوضع واالجتماع النفس

 : أساسيتين مجموعتين في
 .للقائد الشخصية السمات حول تدور شخصية معايير: إحداهما
 . بالمرؤوسين القائد وعالقة القيادي بالمركز مرتبطة موضوعية معايير :وثانيهما

 ليةعم في المهمة األساليب أحد يمثل والذي الجدارة مبدأ فاعلية مدى جليا   يظهر سبق ما خالل ومن
 المؤهالت افربتو  اإلدارية والمهارات القدرات اقتران أساس على يقوم فهو العليا، اإلدارية القيادات اختيار
( الموضوعيةو  العلمية) المعيارين هذين غياب أن إذ. واإلدارية العلمية والمعرفة والخبرة والتخصص العلمية
 قبل من هاشغل وبالتالي القيادية الوظائف عن الكفاءة ذوي  األشخاص دابتعا إلى بالضرورة يؤدي سوف

 .لها مناسبين وغير أهال   ليسوا آخرين أشخاص

 عملية لىع القائمين سيطرة هي القادة اختيار عملية تواجه التي المشاكل من أنه أيضا   القول يمكن كما
 عيةاالجتما والعالقات والمجاملة لتحيزا فإن موضوعيين كانوا مهما األشخاص هؤالء أن أي. االختيار

 صلة اتذ ليست معايير وفق االختيار عملية تتم فقد المسألة، هذه في مهما   دورا   تلعب عام بشكل
 لمعايير يخضع نأ ينبغي والمسئولين القادة اختيار فإن لذلك الوظيفة، أو للمنصب األساسية بالمتطلبات
 لمختلفةا مشاكلها تعالج أن أنواعها باختالف المؤسسات افةك على يجب حيث علمية، وقواعد موضوعية

 .الموضوعي القياس بأدوات ويلتزم واالستقراء والتحليل الدراسة على يعتمد علمي بأسلوب

 مجرد ضمنيت ال المعرفة عصر متطلبات مع التعامل أن الواضح من يبدو بأنه القول يمكن الختام؛ وفي
 بقدر فقط الحديثة التكنولوجيات أو المال رأس أو الطبيعية الموارد امتالك إلى األعمال منظمات سعي

 الناتجة ادةاالستف لتعظيم اإلدارية والمهارات البشرية الموارد من معينة نوعية توافر ضرورة يتضمن ما
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 تعتمد الذي األساسي المصدر تصبح سوف البشرية الموارد فإن آخر وبمعنى. الموارد تلك توافر عن
 .منهم القياديين سيما ال المستقبل في المنشود التقدم لتحقيق األعمال ماتمنظ عليه
 لتيا المعايير أو األسس من مجموعة وضع إلى الورقة هذه نهاية في يصل أن للباحث؛ يمكن وبهذا
 نظرا لذلك، رومعايي كأسس واعتمادها العليا اإلدارية القيادات اختيار في واستخدامها عليها التدريب يمكن

 الكفاءة ذوي  دةالقا خصائص في والمتمثلة المؤسسي، األداء وتطوير تحسين في إيجابي تأثير من لها لما
 (:  03-1 ص ،0221 الدوري،) وهي االستراتيجي والتفكير والرؤية
 التلقائية والمرونة الفكرية الطالقة. 
 اإلستراتيجية األهداف وصياغة الرؤى  تكوين على القدرة. 
 المستقبلية األمور تقييم في النافذة والبصيرة الدقة. 
 معوقات من تفرضه ما أو فرص من توفره بما الخارجية البيئة استشعار في المهارة. 
 وتفسيرها والمعلومات البيانات وتحليل وتصنيف توفير في المهارة. 
 اإلستراتيجية البدائل بين من االختيار أو المفاضلة في والدقة المهارة. 
 استخدامها وترشيد الالزمة واإلمكانيات الموارد تحديد في المهارة. 
 البيئية والمتغيرات الظروف مع االجتماعي التفاعل أو التجاوب على القدرة. 
 اإلستراتيجية القرارات اتخاذ على القدرة. 
 اإلداري  الفكر عولمة مواكبة في والرغبة القدرة. 
 ةوالمستقبلي االستراتيجية والرؤية النفس في الثقة امتالك. 
 اآلخرين ومشاركة الجماعي األداء على والقدرة العمل في الرغبة. 
 واالبتكار اإلبداع على والقدرة والفطنة الذكاء   . 
 الغير مع التواصل على والقدرة االجتماعية المهارات. 

 :المراجع
 : المراجع العربية:أولا 

 ، د ن، القاهرة، مصر.يادةالمدير الذكي؛ كيف يكون الذكاء في الق(، 0221مصطفى، أحمد سيد. ) -0
 ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.الفكر اإلداري اإلسالمي والمقارن؛ األصول العامة( 0691عبدالهادي، حمدي أمين.) -0
 ، اإلعالم للنشر، دمشق، سوريا. اإلدارة اإلستراتيجية(، 0221الدوري، خالد. ) -3
 ، دار الحكمة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر.والبيئة المجيطةالقيادة في ظل التكنلوجيا ( 0200الغديوي، سعد حسن. ) -1
 ، دارالحكمة للطباعة، القاهرة، مصر.اختيار القادة؛ المعايير المصادر األساليب( 0201الغديوي، سعد حسن.) -1
 ، ماس للطباعة، القاهرة، مصر. اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة( 9002خطاب، عايدة سيد. ) -1
 ، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.مبادئ اإلدارة العلمية( 0223محمد. وآخرون، )عبد الوهاب، على  -1
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 الطبعة األولي، دار المعارف، القاهرة، مصر.  السلوك التنظيمي واإلدارة،( 0221القاضي، فؤاد. ) -9
 رة، مصر. مجموعة النيل العربية، القاه الطبعة األولى، ترجمة هدى فؤاد محمد، القيادة،( 0229سادلر، فيليب. ) -6

 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان.المصارف والنقود اإللكترونية( 0221شافي، نادر عبد العزيز. ) -02
 ، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.مبادئ اإلدارة العلمية( 0226درويش، محمد. وآخرون، ) -00
،عالم الكتب الحديث جدار للكتاب فهوم األهمية التحدياتاإلدارة اإلستراتيجية؛ الم( 0226الظاهر، نعيم إبراهيم. ) -00

 العالمي، عمان، األردن.
، ترجمة محمود فتحي، مبادىء اإلدارة؛ تحليل للوظائف والمهام اإلدارية( 0611كونتر، هارولد. وأودوتل، سيرريل. ) -03

 فرنكلين للنشر، بيروت، لبنان. ،موسى كابري 
 : بحوث وتقارير:ثانيا  

نيسان/  32 -06"، مؤتمر مصارف الغد، "كيف نجدد مصارفنا العربية لمواجهة تحديات المستقبل( 0220)الهواري، سيد. -0
 .أبريل، دمشق، سوريا

 ( مصارف الغد، بيروت، لبنان.0220اتحاد المصارف العربية، ) -0
جامعة الملك عبد  ة( نحو مدخل متكامل الختيار القيادات اإلدارية في القطاع العام، مجل0699السفالن، علي مشهور. ) -3

 ، الرياض، السعودية.العزيز،االقتصاد واإلدارة
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 التجارية للمصارف المرصفية العمليات عىل االتصاالت تكنولوجيا أثر
  (0202 لسنة وليد بني مدينة يف الجمهورية مرصف فروع عىل دراسة)

 املغربي مجعة علي عبدالسالم أ.

 ليبيا- جامعة بين وليد-العلوم السياسية  كلية االقتصاد
 
 :مقدمةال

ت والهيئات الحكومية والغير الحكومية التي تحاول مواكبة تعد المصارف التجارية كغيرها من المؤسسا
ركب التطور التقني الذي يشهده العالم مستهدفتا في دلك التقليل من الجهد والوقت المستغرق في العمل 

 .اإلداري المضني الذي يتطلب بدل كل الحواس
أنه ال  ك شالالدقة والنظام  إن ما تقوم به المصارف التجارية من كافة العمليات المصرفية التي تتطلب

يتأتى إال عن طريق نظم تقنية مرضية لكافة الشرائح التي تتعامل معها راغبة في تحقيق مستوى جيد من 
 .دمات المصرفية المتميزة لعمالئهاالخ

إن االعتماد الرئيسي على تكنولوجيا االتصاالت في القطاع المصرفي ال يعتبر عيبا أكثر منه تميزا، 
ظل عدم وجود ما يضمن أن تكون هذه التكنولوجيا ذات جودة عالية األمر الذي ينعكس ايجابيا  ولكن في

أما إذا كانت هذه التكنولوجيا ال تلبي ما هو مطلوب  ،ية الخدمات المصرفية المرجوة من العمالءدفي تأ
 القتصاديةنشطة اية الخدمات وعليه فإن هذا التأثير سيطال كافة األدمنها فإن ذلك سيؤثر سلبا في تأ

 .وغيرها في الدولة
عد من ي أو أرشيفيا   إن وجود نظام يحمي كافة البيانات والمعلومات الواردة للمصارف التجارية تقنيا  

             .                                                   المعلوماتالتي قد تحدث لتكنولوجيا  االختالالتالعناصر اإلدارية المهمة لتغطيه 

 : مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث من خالل العالقة األحادية بين المصارف التجارية وعملياتها وبين تكنولوجيا 
االتصاالت المستخدمة و ما إذا كانت ال تسهم في جودة العمليات والخدمات المصرفية التي وجدت من 

ة تبرز مشكلومن هنا رع وأدق لمعامالتهم،  أجلها ومن اجل جمهور العمالء الذين ينتظرون خدمات أس
اعتماد المصارف التجارية على بنية تحتية ضعيفة لتكنولوجيا االتصاالت، فما السبيل والبديل الذي يضع 
في عين االعتبار سرعة ودقة العمليات المصرفية التقليل من األخطاء التي فيها إلرضاء العمالء تحريك 

 ما سبق يمكن إبراز مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية : عجلة النشاط االقتصادي،  ومن

ما هي البدائل التي تتوفر لدى المصارف التجارية لضمان عدم توقف العمليات المصرفية لديها في  -
 حالة وجود أي خلل يطرأ لتكنولوجيا االتصاالت.
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توى جودة مس من العناصر التي تسهم في تحسين االتصاالتعلى تكنولوجيا  االعتمادهل يعتبر  -
العمليات المصرفية وتقديم خدمات مصرفية مرضية للعمالء أوال . ومواكبة سرعة النشاط 

 االقتصادي ثانيا .      

 :فرضيات الدراسة
: أن المصارف التجارية وما تقوم به من عمليات مصرفية ال تتأثر بمستوى تكنولوجيا ولىالفرضية األ  -

 .تصاالتاال

إيجابا  األثر الكبير على العمليات المصرفية ما يسهم سلبا  و  االتصاالت انلوجيلتك: أن الفرضية الثانية -
 في سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة.

: إن عدم وجود بدائل إدارية أو تكنولوجيا للتعامل مع االختالالت غير المتوقعة يؤذي الفرضية الثالثة -
 فية تصل إلى توقفها أحيانا .الى زيادة اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصر 

 أهداف الدراسة:
 التعرف بالمصارف التجارية. -1

 .بشكل خاصالتعريف بالعمليات المصرفية بشكل عام والعمليات اإللكترونية  -2

 .ياهاالتعرف على أهمية البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت ومكوناتها ومزا -3

 ية والمخاطر التي تواجهها.إبراز أهمية تكنولوجيا االتصاالت للمصارف التجار  -4

ا ة عن اختالل تكنولوجيبيان البدائل التي تتخذها المصارف التجارية لمواجهة المخاطر الناتج -5
 .االتصاالت

 :أهمية الدراسة

 :التالية يمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى األقسام
 أهمية الدراسة بالنسبة للعلم:

 زيد من المعلومات والبيانات للباحثين والمهتمينتأتي أهمية الدراسة في مساهمتها في إعطاء الم
ي ف بالعمل المصرفي وما يشكله من أهمية لنشاط االقتصادي وما يمكن أن تلعبه تكنولوجيا االتصاالت

 خدماته.تطويره وتحسين جود عملياته و 
 أهمية الدراسة بالنسبة للمجتمع:

 نولوجيا االتصاالت على العملياتيمكن إبراز أهمية المشكلة واآلثار السلبية والعكسية لتك
 :ف التجارية كما يليالمصرفية في المصار 

ما يمكن أن تشكله هذه اآلثار من صعوبات جمة لنشاط االقتصادي تعيق كافة شرائح العمالء من  -1
 . همنفيذ إجراء المعامالت الخاصة بمستثمرين وتجار وغيرهم تتمثل في التأخير والبطء في ت
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لتكنولوجيا االتصاالت، تكنولوجيا  كانت أم إداريا  تؤدي إلى )تململ وانزعاج( إن عدم وجود بدائل  -2
العمالء وفقدانهم الثقة في التعامل مع القطاع المصرفي، والذي اتضح جليا  في إدارة أزمة السيولة 

 إلى عدم إقبال العمالء على عمليات اإليداع. أدتالتي 

 :أهمية الدراسة بالنسبة للباحث

حث وتطوير قدرته وخبرته على البفة الباحث في هدا المجال وصقل مهاراته البحثية زيادة معر 
 .الحلول للمشاكل والصعوبات التحليل ومحاولة إيجادو 

 منهجية الدراسة:
ادي معا ، النشاط االقتصيته الكبيرة في القطاع المصرفي و ة نظرا  ألهمـوع الدراسـتم اختيار موض

 وعلى الدولة ككل.
الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي تم من خالله جمع المعلومات من الكتب  حيث اعتمد -1

موضوع نترنت( المتعلقة بوالمؤلفات والدراسات السابقة وما توفر من شبكة المعلومات الدولية )اال
 .الدراسة

كعينة  "( بفرعيه في مدينة بني وليد "بني وليد المدينة، سوف الجيناتخذ الباحث )مصرف الجمهورية -2
على صحيفة االستبيان التي صيغت في مجموعة من التساؤالت تحاكي مشكلة  ولإلجابةللدراسة 

 .الشخصية لإلدارة العليا للفرعين الدراسة وفرضياتها باإلضافة للمقابلة

 الدراسات السابقة:

ي مات فأثر مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلو ( بعنوان: "5112 دراسة )سوزان القواسمي، -1
 رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة الشرق األوسط األردن لسنة تحسين جودة أداء العاملين:

2015. 

مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات )االتصال،  إثرهدفت هذه الدراسة إلى التعرف عل 
رونة لة إحصائية لمايجابي دو دال إثرالتوافق، االندماج، النمطية( وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء العاملين وأوصت الدراسة باالستمرار في 
 .ة اإلشكاليات الفنية االلكترونيةتطوير البنية التحتية لحل كاف

"قياس رضا العمالء عن الخدمات ( بعنوان: 5112دراسة )فخري عبدالسالم، حمودة العسكري  -2
مقدمة إليهم باستخدام تقنيات المعلومات " ورقة بحثية منشورة في مجلة العلوم المصرفية ال

االقتصادية والسياسية الصادرة من كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني وليد العدد الثالث 
 (.2014لسنة )
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تائج وجود النهدفت الدراسة لمعرفة مستوى رضا العمالء على الخدمات المصرفية اإللكترونية، وأظهرت 
 طوير وتحسين الخدمات االلكترونيةانخفاض ملحوظ في درجات رضا العمالء، لذلك أوصت الدراسة بت

 المقدمة للوصول لدرجات رضا عالية لدى العمالء. 

 :النظري للدراسة اإلطار
 :المبحث الول 

 :ماهية التكنولوجيا والمعلوماتأولا: 
من  األيام نعيشه في هذه نلمسه وما ه وإدراك أبعاده من خالل ماأصبحت التكنولوجيا واقعا  يجب تفهم  

 . سنتناول مفهوم وأنوع التكنولوجيالذلك  ،تحوالت في كثير من األصعدة
التي تتكون من  (technologos: يرجع أصل التكنولوجيا إلى الكلمة اليونانية )تعريف التكنولوجيا

لذا تكون  ،أي العلم أو المنهج (Logosوالثاني ) ،( تعني التشغيل الصناعيTechnoمقطعين هما )
 (1)بكلمة واحدة هي علم التشغيل االصطناعي.

: األسلوب المنهجي المنتظم الذي نتبعه عند استخدام تراث رف تكنولوجيا المعلومات على أنهاوتع  
ة لبعض بالحلول المناس إلىالمعارف المختلفة بعد ترتيبها وتنظيمها في نظام خاص بهدف الوصول 

 (2) .المهام العلمية
: الجهد المنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب أداء وتعرف أيضا بأنها هي  

العمليات اإلنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات واألنشطة اإلدارية والتنظيمية واالجتماعية وذلك 
 (3).ها أجدى للمجتمعترض أنبهدف التواصل إلى أساليب جديدة يف

: اللغة التقنية والعلم والطريقة الفنية لتحقيق غرض عملي عن كونها مجموعة الوسائل وتعرف أيضا بأنها
 (4).هو ضروري لمعيشة الناس ورفاهيتهم المستخدمة لتوفير كل ما

لقانون  عإن المعلومات تحولت إلى منتجات اقتصادية على غرار الموارد المعروفة في السوق التي تخض
وأسهمت التحوالت التكنولوجية بقسط كبير في تغيير المواقف الفردية من استخدام  ،العرض والطلب

 .إلضفاء الصفة المادية على قيمتهاالمواقف الفردية من استخدام المعلومات 
 : على أصل المعلومات وهي البيانات : في البداية البد من التعرفتعريف المعلومات

                                                           
 (.13، ص)2002إلسكندرية ، محمد الصيرفي ، إدارة تكنولوجيا المعلومات ، دار الفكر الجامعي ، ا1

محمد حســــــين الوادي ، بالل محمود الوادي، المعرفة واإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها المعاصــــــرة ، دار صــــــفاء للنشــــــر والتوزيع ، عمان ، 2
 ( 270،ص )2011

 (.11، ص1222 جمال أبوشنب ، العلم والتكنولوجيا والمجتمع منذ البداية حتى اآلن ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ،3

غســـــــــــــــان قــاســـــــــــــــم الالمي ، إدارة التكنولوجيــا بــالمفــاهيم ومــداخيــل وتقنيــات وتطبيقــات عمليــة ، دار المنهج للنشـــــــــــــــر ، عمــان ، االردن ، 4
 (.20،ص)2010
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يمكن الحصول عليها من مصادر أولية مباشرة عن  ،ي أجزاء غير مترتبة من المعلوماته :البيانات-1
 (1)طريق أجهزة القياس أو األفراد أو من مصادر ثانوية داخلية خارجية بالنسبة للمؤسسة 

صنف وبالتالي فإنها ت ،وتعرف أيضا  بأنها: مجموعة من الحقائق الموضوعية غير مترابطة عن األحداث 
 (2).تخبر عما يجب فعله وال أحكاما أو تفسيرات أو قواعد العمل وبناء عليه فإنها ال ،ما حدثجزءا م

تتكون  قد ،من خالل ما سبق يمكن القول أن البيانات هي مجموعة من الحقائق والمواد الخام غير المرتبة
أرقام  ،الفواتير أسعار ،من حروف أو أرقام أو رموز أو صور متعلقة بموضوع معين كبيانات الموظفين

المبيعات حيث يكون اإلنسان هو المصدر األساسي لها من خالل قيامة بتجميع البيانات من مالحظاته 
طلح وينتج عن هذه البيانات بعد المعالجة ما يطلق عليه بمص ،ومشاهداته وتجربته على الواقع المحيط به

  .المعلومات

 . المعلومات: 1
ن هذا التبادل ويكو  ،لحقائق واألفكار التي يتبادلها الناس في حياتهم العامة: اتعرف المعلومة على أنها  

الذي  ناإلنسا و ،وعبر مراكز ونظم المعلومات المختلفة في المجتمع ،عبر وسائل االتصال المختلفة
هو نفسه منتج لمعلومات أخرى وناقل لها عبر وسائل االتصال المتاحة  ،يحتاج إلى معلومات ويستخدمها

 (3).له
ي عنصر البشري فوتعرف أيضا على أنها عبارة عن مجموعة من الحقائق ذات المعنى والمفيدة لل     

 (4).عمليات معينة مثل: عملية صنع القرارات اإلدارية

 : خصائص المعلومات :ثانياا 
 (5)تتميز المعلومات بجملة من الخصائص يمكن إبرازها كما يلي :

لومة مناسبة زمنيا  الستخدامات المستفيدين خالل دورة معالجتها وذلك بأن تكون المع :التوقيت -
والحصول عليها، حيث ترتبط هذه الخاصية بالزمن الذي تستغرقه دورة المعالجة )اإلدخال وعمليات 

 إعداد التقارير عن المخرجات للمستفيدين(.  ،المعالجة
                                                           

عبدالفتاح بوخمخم ، شابونية كريمة ، تسيير الكفاءات ودورها في بناء الميزة التنافسية ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول 1
 ( 113، ص)2005، المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واألقتصاديات ، جامعة بسكرة ،

 ( 25، ص2010عليان ، اقتصاد المعلومات ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، في ربحي مصط1

 –عمان طبيقاتها، مؤسـسة الورق للنشر والتوزيع ،عامر إبراهيم قنديجلي ، إيمان فاضـل السـامرائي ، تكنولوجيا المعلومات وت3
 (22،21، )2002،  1األردن ، ط 

 (11، ص)2002نبيل محمد المرسي ، نظم المعلومات اإلدارية ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،4

 (112-102عليان ، اقتصاد المعلومات ، مرجع سبق ذكره ، ص)في ربحي مصط5
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التجميع والتسجيل ومعالجة  تعنى أن تكون المعلومة في صورة صحيحة خالية من أخطاء :الدقة -
 .البيانات

صالحية المعلومات هي الصلة الوثيقة بمقياس كيفية مالئمة نظام المعلومات الحتياجات  :الصالحية -
المستفيدين بصورة جيدة وهذه الخاصية يمكن قياسها بشمول المعلومات أو بدرجة الوضوح التي يعمل 

 بها نظام االستفسار. 
  .موض ومنسقة فيما بينها دون تعارضالمعلومات واضحة وخالية من الغ بمعنى أن تكون  :الوضوح -
 معلومات.ستفيدين لمراجعة نفس الوتتعلق بدرجة االتفاق المكتسبة بين مختلف الم :المراجعة قابلية -
  .يؤثر في المستفيدين وتعني غياب القصد من تغيير أو تعديل ما :عدم التحيز -
حصول على المعلومات التي تشير إلى زمن استجابة النظام سهولة وسرعة ال :إمكانية الوصول -

 .للخدمات المتاحة لالستخدام
إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرسمية الناتجة عن نظام المعلومات الرسمي وتستبعد  :قابلية القياس -

 .من هذه الخاصية المعلومات غير الرسمية
املة المستفيدين بحيث تكون بصورة ك مات احتياجاتوهو الدرجة التي يغطي بها نظام المعلو  :الشمول -

 (1).معناها دون تفصيل زائد ودون إيجاز يفقدها

 .علومات بالنسبة للمصارف التجاريةأهمية تكنولوجيا المثالثاا: 

 :لوجيا المعلومات المصرفيةمفهوم تكنو 

، ات وفائدتهاوإدراك أهمية المعلومة إن تكنولوجيا المعلومات تدل على تطور القدرة البشرية في التعامل مع البيئ
فهي كل أشكال التكنولوجيا المستخدمة لجمع وتخزين وتصنيع والتعامل مع المعلومات. ويمكن تمثيلها 
بمجموعة من المكونات المترابطة التي تجمع وتعالج وتخزن وتنشر البيانات والمعلومات وتوفر وسيلة للتغذية 

 .(2)العكسية لتحقيق هدف معين 

ا تكنولوجيا المعلومات المصرفية فهي مجموعة من المكونات المترابطة وظيفتها تجميع ومعالجة وخزن أم
المعلومات لدعم عملية صنع القرار والسيطرة داخل المصرف ومساعدة اإلدارة والموظفين على حل 

 .3المشاكل وتبسيط األمور المعقدة وتقديم خدمات متطورة وجديدة 

                                                           
 (.112،102صاد المعلومات ، مرجع سابق ، ص )ربحي مصطفي عليان ، اقت1

أكرم محسـن الياســري ، إيناس ناصـر عكلة الموســوي ، آثر الخصـائص التكنولوجية للمعلومات المصــرفية وحكومة المصــارف في تحقيق 2
، 2012نوفمبر  الرقابة الســـــــلوكية ، مجلة دورية نصـــــــف ســــــــنوية تصـــــــدر عن كلية اإلدارة واالقتصـــــــاد ، المجلد الخامس ، العدد التاســــــــع

 ( 43،47ص)

 (.11، ص) 2004كينت وجين ، نظم المعلومات اإلدارية إدارة الشركات الرقمية ، دار برنتيش هول ، لندن ،  3
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 :لوجيا المعلومات في المصارفمميزات استخدام تكنو 
إن الهدف األساس لتكنولوجيا المعلومات المصرفية هو توفير المخرجات المعلوماتية للمستفيد 
بالخصائص المطلوبة إذ تعد المعلومات من األوليات األساسية لإلدارة اليوم وتزداد أهميتها بوصفها 

 ،هي المخرجات النهائية لتكنولوجيا المعلومات فالمعلومات ،األساس الذي تبني عليه القرارات اإلدارية
يمكن االستغناء عنه لكونها المواد األولية الالزمة لعملية صنع القرار أي أنها  وتعد عنصرا أساسيا ال

 وهي بيانات اكتسبت معني أي إنها قابلة لالستخدام.  ،تتحدد بعاملي الندرة والوفرة
 :حديثة يوفر للمصارف الفرص لتحقيق الميزات اآلتيةويمكن القول إن استخدام التكنولوجية ال 
تستطيع المصارف من خالل استخدام التكنولوجيا تطوير خدمات مصرفية جديدة ألسواقها الحالية  -

 والمستقبلية 
  .تستطيع المصارف أن تقوم بتطوير تطبيقات جديدة للخدمات المصرفية الحالية التي تقدمها لعمالئها -
  .الحديثة على تخفيض تكلفة الخدمات المصرفية الموجودةتساعد التكنولوجيا  -
 .تعمل التكنولوجيا الحديثة على تذليل الصعوبات المرتبطة بعملية تقديم خدمات مصرفية إضافية -
 تعمل التكنولوجيا على تحسين عالقات العميل مع المصرف. -

 أهم العوامل األساسية لتطبيق ونجاح تكنولوجيا المعلومات في المصارف:

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: .أ
الل خ يتطلب من المصرف استخدام خدمة اإلنترنت وتحديث وتطوير مواقعها اإللكترونية ويكون ذلك من

مع شركة تكنولوجيا المعلومات ألجل عرض جودة الخدمات المقدمة من  اإلستراتيجيةإتباع التحالفات 
 .قبل المصرف

 :لمعلوماترة المعرفة وتكنولوجيا اإدا .ب
فقد  ،لتكنولوجيا المعلومات لبيئة أعمال اليوم اإلستراتيجيةأصبحت إدارة المعرفة إحدى االستخدامات 

بدأت المنظمات تهتم ببناء نظام ولكنها تفتقر إطار يناسب إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات بشكل 
 .ماتالمعرفة وتكنولوجيا المعلو  فاعل مما يتطلب تقييم شامل لمختلف تقنيات واستراتيجيات إدارة

 :قضايا تطبيق تكنولوجيا المعلومات .ت
وفي  ،يتطلب فريقا قويا يتألف من رؤساء األقسام والمدراء يكونوا واسعي االطالع بتكنولوجيا المعلومات

ولتطوير وتحسين مستوى األداء المصرفي يتطلب تطبيق خطة تكنولوجيا  .أغلب الوظائف أو الخدمات
فضال عن أن دعم وتدخل اإلدارة العليا ضروري إلجراء بعض التغيرات الضرورية  ،يدةمعلومات ج

 (1)لألعمال التنظيمية من أجل استيعاب نظم تكنولوجيا المعلومات.
                                                           

 1 حسين سالمة : ثورة إعادة الهندسة ، دارالجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر ،)2007( ،)112(
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 المصارف:دور تكنولوجيا المعلومات في 
 دور تكنولوجيا المعلومات في المنافسة  -1

لقوى الخمس لمعرفة دور تكنولوجيا المعلومات ل (بورتر)أنموذج  (ويندي روبنسون )استخدم الباحث 
المصرفية في مساعدة المصرف على مواجهة تهديدات البيئة وذلك من خالل طرح مجموعة من األسئلة 

لمعلومات يرى أن لتكنولوجيا ا .تبين إمكانيات تكنولوجيا المعلومات المصرفية لمواجهة هذه التهديدات
 .في مجال المنافسة مهما   دورا  
يمكن للمصرف أتباع ثالثة استراتيجيات من شأنها أن تقلل من خطر هذه  السياق نفسه أوضح "أنهُ  وفي

م خدمات تقدي ،تقديم خدمات بأقل كلفة من خالل االستعانة بالتكنولوجيا المتطورة )التهديدات وهي:
جديدة  ة خصائصفادة من تكنولوجيا المعلومات في إنتاج خدمات جديدة أو إضافيستمتميزة من خالل اإل

التركيز على قطاع سوقي معين من خالل االستعانة بنظم استخبارات األعمال  ،إلى الخدمات الحالية
 .االستراتيجية(وبحوث السوق وما توفره تكنولوجيا المعلومات من معلومات لدعم هذه 

 .ي تحسين أنظمة العمليات المصرفيةدور تكنولوجيا المعلومات ف -1
ت بحسب نماذج العمليات فهناك إجراءات لعملية اإليداع وإجراءات عمليات السحب تصمم أنظمة العمليا

يتطلب تنفيذ أنظمة العمليات مجموعة من المستندات كما ينجم عن تنفيذ  .وإجراءات لمنح القروض الخ
اإلجراءات إنتاج مجموعة من المستندات، توصف المستندات من خالل خرائط تدفق المستندات ويتم 

ومن ثم يجب تصميم أنظمة  .اإلجراءات من خالل خطة العمل الالزمة لتنفيذ عمل معينتوصيف 
العمليات بما ينسجم مع أفضل الحاالت العملية المطبقة أو انسجاما مع معايير الجودة الشاملة والنوعية 

 الجيدة للخدمة.
يلة  إذ توضع تشكال ،يتم االنطالق في تصميم أنظمة العمليات من التخطيط االستراتيجي لمنظمة

وألن أداء الخدمات يتم من خالل  .الخدمات الرئيسية للمنظمة وتحدد بذلك العمليات الجوهرية للمنظمة
 (1) .فإن تشكيلة الخدمات هي التي تحدد عمليات المصرف ،العمليات

إن العالقة بين مخطط الخدمة أو مخطط المنتج ومخطط العمليات توصف من خالل قائمة العمليات 
ت خالية بيانا ة. ومن خالل التوصيف المستقل من مخططات المنتجات يمكن الوصول إلى إدارةيالرئيس

 .من التكرار والحشو
 في:فتصميم نظام المعلومات يجب أن يتضمن األدوات والتقنيات التي تسهم 

ئق في المنظمة بشكل يضمن تدفق أنظمة العمليات من دون عوا 1تصميم أنظمة العمليات إعادة-0
 .ووجود ضوابط تكفل نوعية جيدة من أنظمة العمليات والخدمات المقدمة

                                                           
 (.112حسين سالمة : ثورة إعادة الهندسة ، مرجع سابق )1
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تخطيط النشاطات والفعاليات في المنظمة والسيطرة عليها لذلك يجب وجود تقنيات ووسائل لتخطيط -0
 .الزمن وحساب تكاليف العمليات والرقابة عليها

بين  وضمان تداول هذه المستندات ،المستندات المرافقة للعمليات بشكل الكتروني وحفظها تسجيل-3
 .مراكز العمل المتعلقة بتنفيذ العمليات

 (1)المعالجة اإللكترونية للعمليات مثل معالجة طلبات العمالء والتحويل االلكتروني للنقود. إمكانية-1
إن نظم العمليات في المصارف تشكل في معظمها عمال معلوماتيا  بالدرجة األولى قائما على تجميع 

القا من وانط ،لبيانات ومعالجتها وتبادلها وتقديم المعلومات؛ ألنها في النهاية عبارة عن عمل خدميا
 :هذه الخصوصية فعدم فعالية نظم العمليات في المصارف تعود لألسباب اآلتية

 .تكرار تنفيذ بعض إجراءات العمل -
 البعد المكاني بين مراكز العمل الالزمة لتنفيذ بعض العمليات. -
 د الجهات اإلشرافية على تنفيذ عملية معينة.تعد -
 (2)االعتماد على النظم اليدوية في تبادل المعلومات الالزمة إلنجاز العمليات. -

 المبحث الثاني:

 .مفهوم المصارف التجارية: أول
اري نوع ويعتبر مصرف التج ،تعتبر المصارف في الوقت الحاضر العصب الحساس للحياة االقتصادية

ف التجارية وتعد المصار  ،المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في قبول الودائع ومنح القروضمن أنواع 
وهي  ،في المرتبة الثانية من حيث تسلسل الجهاز مصرفي حيث ال يسبقه في ذلك إال مصرف المركزي 

 تسيطر تقريبا  على معظم أصول القطاع مصرفي. 

على  (السيولة، الربحية، األمان)لسمات الرئيسية لعملها يمكن تعريف المصارف التجارية بالنظر إلى ا
خرين فرص فهي تقدم للمد تمييز،أنها تلك المؤسسات التي تتيح خدمات مصرفية متنوعة للجمهور دون 

متنوعة الستثمار مدخراتهم من خالل الودائع التقليدية أو شهادات اإليداع قصيرة األجل وكذلك تتيح 
وهذه المصارف  ،(3)خالل تقديم قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل فرص عديدة للمقترضين من

 .(4)أسبق في نشأتها من بقية األنواع األخرى للمصارف
                                                           

عبدالرازق قاســـم ، أحمد العلي " أثر تقنية المعلومات في تطوير نظم عمليات المصـــارف العامة في ســـورية " مجلة جامعة دمشـــق للعلوم 1
 ( 312،  21ص)-العدد  –المجلد  االول  –االقتصادية والقانونية 

 ( 301،  307المرجع السابق ، ص) 2
 (144، ص)2003، عمان األردن ، دار وائل للنشر والتوزيع،  صارف : مدخل تحليلي ونظري النقود والمأكرم حداد ، مشهور هذلول ، 3

 2007اكتوبر  13موسوعة األسرة المسلمة شبكة االنترنت4



 التجارية للمصارف المرصفية العمليات عىل االتصاالت تكنولوجيا أثر

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

وتزاول  ،المصارف التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو اآلجال محددة :يقصد بالمصارف التجارية
ودعم االقتصاد الوطني  ،ف خطة التنميةعمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهدا

وتباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء 
 وفقا  لألوضاع التي يقررها المصرف ،وما تستلزم من عمليات مصرفية وتجارية ومالية ،المشروعات

"مصارف الودائع" حيث تمثل الودائع المصدر األساسي  :وقد سميت المصارف التجارية ،(1)المركزي 
 لمواردها.

 .مفهوم العمليات المصرفية :اا ثاني
صناعة ، خاصة وأن الالمصرفية عمل غير مضمون النتائج شامل للعمليات إن البحث عن تعريف قانوني

 خر.آفية كناشط اقتصادي في تطور مستمر، واالبتكارات المصرفية مستمرة من يوم إلى المصر 
 ؟ ا هو المقصود بالعمليات المصرفيةفم

 :توجد صفتان في المصارفعادة  :تقليدياا 
  الممنوحة لهم. العتماداتتقبل المصارف األموال وتدفع الشيكات للعمالء وتضعها في 
 قيمة الشيكات أو أوامر الدفع المسحوبة عليهم من قبل عمالئهم سداد. 

هها في دفاترهم يشاب خرى تتمثل في مسك الحسابات الجارية أو ماالصفتان السابقتان تحمالن معها صفه أ
 . فعات الداخلة والخارجة من الحسابحيث يتم تسجيل الد

كانت األعمال التقليدية الثالثة للمصارف التجارية بعيدة عن مصارف االستثمار التي تعمل في  :حديثاا 
ي العقود األخيرة وف .المصرفية للحكومات وغيرها التجارة الدولية وتقوم بتمويل المشاريع وتمنح الضمانات

بدأت المصارف في مختلف أرجاء العالم وتحت ضغط المصارف الكبرى األمريكية واليابانية تتأثر 
المصارف الشاملة وبدأت المصارف في كل  (2)حيث نشطت منذ القرن التاسع عشر ،بالمدرسة األلمانية

ب حتى أنها بدأت بتقديم خدمات التأمين إلى جان ،اقتراض كبيرةأوروبا بتقديم خدمات المصارف لعملية 
 الضمانات المالية للحكومات وغيرها من الشركات الكبرى.

من هنا بدأت مشكلة تعريف المصرف والعمليات المصرفية حيث أصبح إيجاد تعريف شامل جامع يميز 
 ل بالغ الصعوبة التمويلية عمعن غيرها من العمليات المالية و  العمليات المصرفية

دي لتخصص التقليأن المصارف الشاملة هي المصارف التي لم تعد با ،بصفة عامة ،ويمكن القول  
" بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المجاالت واألقاليم والمناطق وتحصل على األموال  لألعمال المصرفية

ي يجد له أثرا  في القانون الوضعهذا التعريف الفقهي لم  .من مصادر متعددة ومنها أعمال االستثمار "
                                                           

 (.14، ص)2002، 1محمد عبدالفتاح الصيرفي ، إدارة المصارف ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان األردن ،ط1
 .12، ص 2002فية محلية ، كلية االقتصاد جامعة حماة ، سوريا ،هزاع امفالح ، عمليات مصر 2
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حيث لجأت القوانين الحديثة إلى تعدد العمليات المصرفية أو إلى تعريف المصرف أنه الشخصية 
فشلت في إعطاء  الوضعية .أي أن القوانين .االعتبارية التي تعترف لها السلطة المعنية بالصفة المصرفية

  .ت المصرفيةتعريف جامع شامل مميز وموضعي للمصارف والعمليا

 :خصائص العمليات المصرفية  

أمام ضعف التعريف أصبح من الضروري تحديد خصائص العمليات المصرفية والتي يمكن        
 :جمعها بالتالي

دول العالم منحت العمليات المصرفية الصفة التجارية  ،إن لم يكن كل ،فأغلب :التجارية ةالصف -أ
 .هابحكم ماهيتها بغض النظر عن القائم ب

 ،صرفيت بالعمل المآستقر إلتنظم اإلجراءات المتبعة وتستخدم مصطلحات ا أنها ذات صفة تقنية -ب
تتفق والمعني اللغوي رغم أنها تفي باألغراض التي توضح إرادة أطرافها  هي ذات معان قد ال

 (1)بالموضوع المتفق عليه عمال  بالقاعدة " العبرة للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني "
من حيث الموضوع أسلوبا  واضحا  في النماذج المصرفية كالعقود وغيرها من حيث  إتباع المصارف -ج

الشكل والموضوع بحيث تكون العالقة واضحة بين أطراف التعامل بعيدة عن للبس والغموض وتصاغ 
ة على يصبو إليه أطرافها في تعاملهم بطريقة قانونية مبني بطريقة يسهل تفسير شروطها وتوضح ما

أما من حيث الشكل فلها شكل خاص تتبعه كافة المصارف ذات  .النظم التجارية واألعراف والعادات
 .آثار خاصة كالتعامل باألوراق التجارية وغيرها

في نماذجها على أسلوب موحد قد يصفها البعض بأنها عقود إذعان رغم  تعتمد كافة المصارف -د
الئه ز تأسيسا  على األسلوب الموحد لكافة النماذج توضيحها لحقوق ووجبات كل من المصرف وعم

ولعدم قيام المصارف بتعديل شروطها باإلضافة لحاجة العمالء السريعة إلتمام التعامل يتم توقيع 
  .العمالء لهذه النماذج دون دراسة الشروط أو الدرية بتفاصيلها

 عتمادات والكفاالت وبوالصإلعلى المستوى الدولي كا تتميز القوانين المصرفية بأنظمة موحدة -ه
التحصيل والنقل وغيرها مما يتعلق بالتجارة الخارجية بحيث ال تعطي العميل المجال لتغيير أو تعديل 
نصوصها المطبوعة ألنها نظم عالمية مقننة بواسطة مشرعي غرفة التجارة الدولية وتطبق بين كافة 

  .الدول العربية واألجنبية
أو هذا هو أي على ثقة أطرافها ) وم دائماا على العتبار الشخصيإن العمليات المصرفية تق -و

 فالمصرف ينظر إلى أخالق عملية ومركزه المالي ليطمئن في .المفروض( وهذا يسهل العمليات
                                                           

 (.21هزاع امفالح ، عمليات مصرفية محلية ،مرجع سابق ، ص) 1



 التجارية للمصارف المرصفية العمليات عىل االتصاالت تكنولوجيا أثر

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

 من المصرف هو نوع العمل والخدمة تعامله معه كما أن االعتبار الشخصي الذي ينتظره العميل
 (1).آلخروحسن المعاملة والسرعة من مصرف 

 .وأهميتهالكترونية إل ماهية العمليات المصرفية ا :رابعا 
من أهم نتائج التطورات األخيرة في مجاالت االتصاالت واألنظمة والشبكات اإللكترونية أن أصبحت 
التجارة بشكل عام والعمليات المصرفية والمالية بشكل خاص تعتمد على الركيزة اإللكترونية فنجد أن 

  .لمصرفي الكتروني هو شبكة اإلنترنيت ونظام التبادل اإللكتروني للبياناتقوام العمل ا

وتتكون شبكة اإلنترنيت من شبكات من الحاسبات مرتبطة ببعضها عبر العالم وتتيح بذلك إمكانية 
ويتم االتصال عن طريق اإلنترنيت عبر البريد  .الوصول السريع للمطلوب بسير وبأقل التكاليف

ة اإللكترونية وتتصف الصيرف عن طريق خدمة والتي يعبر عنها بشبكة المعلومات العالمية. أواإللكتروني 
 :اآلتيةبالمميزات 

 .أنها خدمات تتم عن بعد وبدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمة .0
  .أنها خدمات عبر الحدود وال تعرف قيودا جغرافية .0
تعلقة من المسائل القانونية الم يطرح عددا   ماأنها خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية وهذا  .3

  .بأدلة اإلثبات

ويمكن للمصرف الذي يرغب في ممارسة الصيرفة اإللكترونية أن يحصل على ترخيص من السلطات 
السياسة العامة في تأدية الخدمات المصرفية 0) .ويمنح الترخيص بعد التأكد من أمور أهمها .المختصة

 ،م هذه الخدمةالمشاكل القانونية المتعلقة بتقدي ،الخيارات التقنية والسياسية الرقابية ،والمالية واإللكترونية
 (2)(.الوسائل واإلجراءات المتعلقة بحفظ المعلومات

عود على ت يعود للفوائد الكثيرة التي تها وخدماتها المالية عبر اإلنترنإن قيام المصارف بتسوية أنشطت 
 :المصارف أهمها

ون الحاجة المختلفة بد ت التي يتحملها المصرف إلجراء بعض المعامالت المصرفيةتخفيض النفقا -0
اطق البعيدة في المن توفير تكلفة إنشاء فروع جديدة للمصرف إلىالمصرف وهذا ما يؤدي  إلىلالنتقال 

باني ن متقارن بتكلفة إنشاء فرع جديد له بما يحتاجه م ألن تكلفة إنشاء موقع للمصرف عبر االنترنيت ال
سهم ي االنترنته على عبر موقع نشاطه فممارسة المصرف .وأجهزة وعمالة مدربة ومستندات وصيانة

                                                           
 (.22هزاع امفالح ، عمليات مصرفية محلية ،مرجع سابق ، ص) 1

ة الجديد ية الحقوق جامعة بيروت العربيحسين شحادة الحسين ، العمليات المصرفية ، ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي لكل2
 (.124، 123، ص )2002في التقنيات المصرفية ، 
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تدعيم تساعده على امتالك ميزة تنافسية و  التي تسويق خدماته المصرفية وبعض المعامالت المالية في
 لتجارية.مستوى المعامالت اب واالرتقاءعالقاته مع عمالئه مما يؤدي لزيادة ارتباطهم به 

إن دخول المصارف العالمية شبكة اإلنترنيت بما تملكه من قدرات على المنافسة يلزم بضرورة دخول  -0
المصارف العربية لهذه الخدمة لمواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن عرض المصارف األجنبية 

  .ر ما ينسبهمجميع المصارف الختيا لخدماتها وقيام العمالء وفقا  لذلك بالمقارنة بين خدمات
  .تعزيز رأس المال الفكري وتطويع تكنولوجيا المعلومات -3
  .إن الصيرفة اإللكترونية تؤدي لتسير التعامل بين المصارف وجعله متواصال على مدار الوقت -1
  .اختصار المسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية -1
 قيام عالقات مباشرة بين المشترى والبائع  -1
 .ن فرص العمل واالستثمارتوفير المزيد م -1
يشكل استخدام اإلنترنيت في المصارف نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية وذلك من خالل التعريف بهذه  -9

المصارف وترويج خدماتها واإلعالم بنشأة مصرفية وتطوره ومؤشراته المالية لوضعها تحت تصرف 
 الباحثين والدارسين وسائر األطراف األخرى المعنية باألمر 

 :لمبحث الثالثا
"أثر تكنولوجيا التصالت على العمليات المصرفية بمصرف  بـ البحثية المتعلقة الدراسة الميدانية

 .الجمهورية فرعي سوف الجين وبني وليد"

 .أداة جمع البيانات :أول
 .تصميم استمارة الستبيان -1

هده من الجانب النظري ل لقد تم تصميم استمارة االستبيان بشكل مبدئي من خالل ما تم استخالصه
يان وقد روعي في إعداد االستب ،الدراسة ويرى الباحث ضرورة تقسيم استمارة االستبيان إلى عدة أجزاء

( أمام اإلجابة التي وضوح الفقرات وسهولة اإلجابة عليها، حيث طلب من المستجيب وضع عالمة )
 .يراها مناسبة

 ".اختبارات الصدق "الصالحية -1
 :اآلتية باالختباراتق وصالحية استمارة االستبيان قام الباحث للتأكد من صد

 ."Content validity" صدق المحتوى )أو صدق المضمون( -أ
من خالل التأكد من أن جميع األسئلة التي تحتويها  ،لقد راع الباحث جانب صدق المحتوي في االستمارة

 .لنظري للدراسةالمنتقاة من اإلطار ا فرضيات الدراسةاالستمارة تغطي جميع 
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 ".Face validity" الصدق الظاهري  -ب
لتأكد من أن أسئلة االستبيان تحقق الغرض الذي أعدت من أجله وهو هدف الدراسة، تم عرض االستبيان 

وبعد أن تم جمع أراء ومالحظات جميع هؤالء المتخصصين  ،أساتذة متخصصين في علم اإلدارة على
اء التعديالت الالزمة سواء بالحذف أو اإلضافة في الفقرات حتى تم على فقرات استمارة االستبيان تم إجر 

 كاألتي:ي وهمجموعات رئيسية من األسئلة سبع  تضم وهي التوصل إلى الصورة التي أعدت للتطبيق
دد وع المهنة ،المستوى التعليمي ،العمر ،أسئلة شخصية وتشمل الجنس 1وتضم  :المجموعة األولى 

 سنوات الخبرة.
 مستوى تأثير تكنولوجيا االتصاالت على العمليات المصرفية  عبارات حول 9وتشمل  :ة الثانيةالمجموع

مدى تأثير عدم وجود بدائل إدارية  أو تكنولوجيا للتعامل مع  عبارات حول 1وتشمل  :المجموعة الثالثة
 .غير المتوقعة على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية االختالالت

بمصرف على العاملين  استمارات االستبيان (01عدد ) قام الباحث بتوزيعوحساب عملية التحكيم بعد 
ني ب على العاملين بمصرف الجمهورية فرع استمارات االستبيان (01عدد )الجمهورية فرع سوف الجين و 

. والجدول رقم ( استمارة استبيان من االستمارات الموزعة11وبعد فترة زمنية تم الحصول على عدد ) وليد
 .( يبين عدد استمارات االستبيان الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منه0)

 .( الستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها1جدول رقم )
 نسبة المسترجع % المسترجع الموزع الفرع

 99.22 00 01 سوف الجين
 99.22 00 01 بني وليد
 99.22 11 12 المجموع

من جميع استمارات االستبيان  % 99.22 ( نالحظ أن نسبة المسترجع الكلية0خالل الجدول رقم ) من
 الموزعة وهي نسبة كبيرة جدا.

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات :ثانيا

 .للصدق والثبات(  ) اختبار كرونباخ ألفا  -1
( واحد من االختبارات اإلحصائية المهمة لتحليل البيانات األستبانة  ألفا )  يعتبر اختبار كرونباخ

( وهو اختبار  ولذلك نحتاج قبل القيام بعمل تحليل للبيانات اإلحصائية عمل اختبار كرونباخ ألفا ) 
لما كانت حيث ك ،ة على أثر أجوبة مفردات العينةإحصائي يحدد فيما إذا كانت أسئلة األستبانة صحيح

يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي ( فيدل  2.12قيم معامل كرونباخ ألفا كبيرة أكبر من )
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في اإلجابات مما يمكننا من االعتماد علي هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها. 
 ( 0221،16. ) البياتي: ج التي سوف نحصل عليهاومما يزيد من الثقة في النتائ

 .النسبيالتوزيع  -1
ذا كان المقياس إفستخدم أسلوب التوزيع النسبي لوصف طبيعة إجابات مفردات العينة على سؤال معين ي

 و مقياس ثالثي يتم الوصف كاألتي:المستخدم ه
 .نخفضةدرجة الموافقة مأن لى يشير إ (إذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في )غير موافق -أ

لذلك  .أن درجة الموافقة عالية إذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في )موافق( يشير إلى -ب
 يتم استخدام هذا األسلوب لوصف إجابات مفردات عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات االستبيان

 .Wilcox on – test)اختبار ولكوكسن حول المتوسط ) -1
( إذا كانت ستخدم اختبار ولكوكسن الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط مجتمع الدراسة)ي

لطبيعي اوصفية قابلة للترتيب أو كمية وحجم العينة صغير والمجتمع ال يتبع التوزيع  عينة الدراسةبيانات 
 .لى كل عبارة من عبارات االستبيانجة الموافقة علذلك يتم استخدام هذا االختبار الختبار معنوية در 

 .حول المتوسط Zاختبار  -1
حول المتوسط الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط المجتمع إذا كانت   Zيستخدم اختبار

 بيانات العينة كمية وحجم العينة كبير. لذلك يتم استخدام هذا االختبار الختبار فرضيات الدراسة.
 .ميز البياناتتر : ثالثا

االستبيان استخدم الباحث الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم ترميز  بعد تجميع استمارات
 ( 0بالجدول رقم )اإلجابات كما 

 الثنائياإلجابات المتعلقة بالمقياس ( توزيع الدرجات على 1جدول رقم)
 نعم 1 اإلجابة
 0 0 الدرجة

فإذا كان متوسط درجة إجابات مفردات  .( 0.1وسط درجة الموافقة ) يكون مت( 0ل الجدول رقم )من خال
أما إذا كان متوسط درجة إجابات  .فيدل على ارتفاع درجة الموافقة(  0.1 ) العينة يزيد معنويا عن

فيدل على انخفاض درجة الموافقة ، في حين إذا كان متوسط (  0.1 ) مفردات العينة يقل معنويا عن
فيدل على أن درجة الموافقة متوسطة وبالتالي ( 0.1 ) دات العينة ال تختلف معنويا عندرجة إجابات مفر 

أم ال. وبعد االنتهاء من ترميز   2سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة الموافقة تختلف معنويا عن 
 SPSS Statistical Package forاإلجابات و إدخال البيانات باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة 

Social Science)) كما يلي: تم استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات 
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 .Reliability and Validate والصدقاختبار الثبات : رابعا
 Alpha Cornbach ) معامل كرونباخ ألفا بحساب " قام الباحث أداة الدراسة"  وصدق للتأكد من ثبات

 Alpha Cornbach ) معامل كرونباخ ألفال التربيعي الجذرإيجاد الصدق الذاتي عن طريق ( ومعامل 
 (.3. فكانت النتائج كما بالجدول رقم )لكل محور من محاور استمارة االستبيان ولجميع المحاور (

 .والصدق( نتائج اختبار الثبات 1جدول رقم )

عدد  المجموعة م
 العبارات

ألفاء  معامل
 الثبات

 معامل
 الصدق

ت على سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف أثر تكنولوجيا التصال 1
 0.767 0.810 6 الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد

أثر تكنولوجيا التصالت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية  1
 . بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد

7 0.870 0.611 

يا التصالت على العمليات المصرفية بمصرف أثر البنية التحتية لتكنولوج 1
 0.701 0.810 11 الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد 

( )معامالت الثبات ( لكل مجموعة  ) ( نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 3من خالل الجدول رقم )
وهذا  2.12( وهي قيم كبيرة أكبر من 2.116 إلى 2.102تتراوح بين )من عبارات استمارة االستبيان 

وكذلك فإن معامالت الصدق تتراوح بين  .يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في اإلجابات
( وهي قيم كبيرة وهذا يدل على توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من 2.901 إلى 2.191)

سة وتحليل نتائجها. مما يزيد من الثقة في النتائج هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدرا علىاالعتماد 
 التي سوف نحصل عليها.

  .خصائص مفردات عينة الدراسة :خامسا
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس -1

 .حسب الجنس ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة1جدول رقم )
 النسبة % العدد الجنس

 82.4 28 ذكر
 17.6 6 أنثى

 100.0 *34 المجموع

 *هناك مفردات لم جيب على هذا السؤال 

 (%90.1)من الذكور ويمثلون نسبة  ( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة1من خالل الجدول رقم )
من جميع مفردات عينة  (%01.1)من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي من اإلناث ويمثلن نسبة 

 .الدراسة
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 .ات عينة الدراسة حسب العمرتوزيع مفرد -1
 .حسب العمر ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة1جدول رقم )

 النسبة % العدد العمر
 14.7 5 سنة 31أقل من 

 52.9 18 سنة 11 أقل من إلى 31 من
 32.4 11 سنة 11 أقل من إلى 11 من

 100.0 *34 المجموع

  هذا السؤال*هناك مفردات لم جيب على 

ــــم ــــة الدراســــة أعمــــارهم  (1) مــــن خــــالل الجــــدول رق ــــى 31 مــــننالحــــظ أن معظــــم مفــــردات عين ــــل  إل أق
 مـــــنتـــــم يليـــــه ممـــــن أعمـــــارهم  مفـــــردات عينـــــة الدراســـــةمـــــن  (%10.6)ســـــنة ويمثلـــــون نســـــبة  11 مـــــن
والبـــــاقي  مـــــن جميـــــع مفــــردات عينـــــة الدراســـــة (%30.1)ســـــنة ويمثلــــون نســـــبة  11 أقـــــل مـــــن إلــــى 11

 من جميع مفردات عينة الدراسة. (%01.1)سنة ويمثلون نسبة  31 منم أقل ممن أعماره

 .المستوى التعليميحسب  عينة الدراسةتوزيع مفردات  -1
 .حسب المؤهل العلمي توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسةال( 8جدول رقم )

 النسبة % العدد المستوى التعليمي
 8.8 3 متوسط
 91.2 31 جامعي
 100.0 *34 المجموع

 *هناك مفردات لم جيب على هذا السؤال 

 مســــــــــــتوياتهم( نالحــــــــــــظ أن معظــــــــــــم مفــــــــــــردات عينــــــــــــة الدراســــــــــــة مــــــــــــن 1مــــــــــــن خــــــــــــالل الجــــــــــــدول )
 ،مــــــــــــــن جميــــــــــــــع مفــــــــــــــردات عينــــــــــــــة الدراســــــــــــــة( %60.0) ويمثلــــــــــــــون نســــــــــــــبةجــــــــــــــامعي ميــــــــــــــة يعلتال

ــــــــــاقي ممــــــــــن  ــــــــــةيعلتال مســــــــــتوياتهموالب ــــــــــيم متوســــــــــط  مي ــــــــــون نســــــــــبةتعل ــــــــــع  مــــــــــن( %9.9) ويمثل جمي
وبصـــــــــــورة عامـــــــــــة نالحـــــــــــظ أن معظـــــــــــم مفـــــــــــردات العينـــــــــــة مـــــــــــؤهالتهم  .مفـــــــــــردات عينـــــــــــة الدراســـــــــــة

العلميــــــــــة جـــــــــــامعي فمــــــــــا فـــــــــــوق ممــــــــــا يـــــــــــدل علـــــــــــى أن مفــــــــــردات العينـــــــــــة مؤهلــــــــــة بشـــــــــــكل كـــــــــــافي 
قابلـــــــــة لالعتمـــــــــاد عليهـــــــــا لكونهـــــــــا نابعـــــــــة  أراءهـــــــــمللتفاعـــــــــل مـــــــــع موضـــــــــوع الدراســـــــــة ممـــــــــا يجعـــــــــل 

 لعلمية.الناتج من مؤهالتهم ا وإدراكهممن وعيهم 
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 .المهنةتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب  -1
 .المهنةحسب  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة7جدول رقم )

 النسبة % العدد المهنة
 55.9 19 موظف

 32.4 11 رئيس قسم
 11.8 4 مدير

 100.0 *34 المجموع
 *هناك مفردات لم جيب على هذا السؤال 

ويمثلــــــون  مــــــن المــــــوظفيننالحــــــظ أن معظــــــم مفــــــردات عينــــــة الدراســــــة  (1رقــــــم )جــــــدول مــــــن خــــــالل ال
ــــــة الدراســــــة (%30.1) نســــــبة ــــــردات عين ــــــع مف ــــــه  ،مــــــن جمي ــــــم يلي ــــــون نســــــبة رؤســــــاء األقســــــامت  ويمثل

ــــــة الدراســــــة( 30.1%) ــــــع مفــــــردات عين ــــــاقي  ،مــــــن جمي ــــــون نســــــبة  المــــــدراءوالب مــــــن  (%11.9)ويمثل
 .مفردات عينة الدراسة جميع

 .دات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع مفر  -1
 .حسب عدد سنوات الخبرةالدراسة  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة6جدول رقم )

 النسبة % العدد سنوات الخبرة
 11.8 4 سنة 01إلى أقل من  02من 
 79.4 27 سنة 01إلى أقل من  01من 
 8.8 3 سنة 31أقل من  يإل 01من 

 100.0 *34 موعالمج
 *هناك مفردات لم جيب على هذا السؤال 

إلى  01( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن عدد سنوات خبرتهم من 9من خالل الجدول رقم)
تم يليه ممن عدد ســــــــنوات  .من مفردات عينة الدراســــــــة (%16.1) ســـــــنة ويمثلون نســــــــبة  01أقل من 

من جميع مفردات عينة الدراســـــــــة  (%00.9 ) ن نســــــــبةســــــــنة ويمثلو  01إلى أقل من  02خبرتهم من 
من جميع مفردات (  % 9.9)سنة ويمثلون نسبة  31أقل من  يإل 01والباقي ممن سنوات خبرتهم من 

عينة الدراســـــة. وبصـــــورة نالحظ أن معظم مفردات العينة ممن أعمارهم كبيرة وبالتالي يكون لديهم القدرة 
 .على تفهم مشكلة الدراسة
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 .للدراسة الفرعية فرضياتالاختبار  :سادساا 
أثر تكنولوجيا التصالت على سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف الجمهورية فرع  -1

 .سوف الجين وبني وليد
 ألسئلةاعلى  عينة الدراسة( يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات 6جدول رقم )ال

صاالت على سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف الجمهورية فرع بأثر تكنولوجيا االت المتعلقة
 .ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي سوف الجين وبني وليد

بأثر  ةالمتعلق األسئلة( التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على 6جدول رقم )ال
سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني  تكنولوجيا االتصاالت على

 .ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي وليد
 درجة الموافقة نعم ل  السؤال م

1 
هل انقطاع خدمات التصال تؤدي إلى توقف كافة 

 العمليات المصرفية
  42 2 التكرار

 ةعالي 95.5 4.5 النسبة%

1 
هل انقطاع خدمات التصال تؤدي إلى توقف جزء من 

 العمليات المصرفية
  11 33 التكرار

 منخفضة 25.0 75.0 النسبة%

1 
هل انقطاع خدمات التصال تؤدي إلى تراكم معامالت 

 الزبائن الي تحتاج للسرعة في اإلنجاز
  44 00 التكرار

 عالية 100.0 0.0 النسبة%

ف تعتمد العتماد الكامل على تكنولوجية هل إدارة المصر  8
 عملياتها المصرفيةذ التصالت في تنفي

  40 4 التكرار
 عالية 90.9 9.1 النسبة%

7 
هل الفترة الزمنية التي تستغرقها النقطاعات طويلة ل 

 يمكن تداركها
  28 16 التكرار

 عالية 63.6 36.4 النسبة%

6 
  40 4 التكرار مادية ومعنوية للمصرف هل اإلنقطاعات تؤدي إلى خسائر

 عالية 90.9 9.1 النسبة%

10 
هل إدارة المصرف تحاول جلب تكنولوجيا متطورة ترضي 

 عمالئها
  14 30 التكرار

 منخفضة 31.8 68.2 النسبة%

11 
هل األخطاء الحاصلة على مستوى العمليات المصرفية 

 لةناتجة من انقطاع التصالت على مستوى الدو 
  41 3 التكرار

 عالية 93.2 6.8 النسبة%

  :( نالحظ أن6من خالل الجدول رقم )
 :التالية األسئلةدرجات الموافقة عالية على  -أ

 .هل انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى توقف كافة العمليات المصرفية .0
 .إلنجازا هل انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى تراكم معامالت الزبائن الي تحتاج للسرعة في .0
اتها عملي تنفيذهل إدارة المصرف تعتمد االعتماد الكامل على تكنولوجية االتصاالت في  .3

 .المصرفية
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 .نقطاعات طويلة ال يمكن تداركهاإلهل الفترة الزمنية التي تستغرقها ا .1
 .هل اإلنقطاعات تؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية للمصرف .1
 لمصرفية ناتجة من انقطاع االتصاالت علىهل األخطاء الحاصلة على مستوى العمليات ا .1

 .مستوى الدولة

 :التالية األسئلةدرجات الموافقة منخفضة على  -ب
 .هل انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى توقف جزء من العمليات المصرفية .1
 .هل إدارة المصرف تحاول جلب تكنولوجيا متطورة ترضي عمالئها .1

ى سرعة بأثر تكنولوجيا االتصاالت عل المتعلقة األسئلةمن  لسؤاوالختبار معنوية درجة الموافقة على كل 
تم استخدام اختبار  ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد

 .(02( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )0.1ولكوكسون حول المتوسط )

ئلة األست إجابات مفردات عينة الدراسة على ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطا02الجدول رقم )
بأثر تكنولوجيا االتصاالت على سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف الجمهورية فرع  المتعلقة

 .سوف الجين وبني وليد
 المتوسط العبارة م

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة المعنوية 

 المحسوبة

1 
ال تؤدي إلى توقف كافة هل انقطاع خدمات االتص

 العمليات المصرفية
1.95 .211 -6.030 .000 

2 
هل انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى توقف جزء من 

 العمليات المصرفية
1.25 .438 -3.317 .001 

3 
هل انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى تراكم معامالت 

 الزبائن الي تحتاج للسرعة في اإلنجاز
2.00 .000 -6.633 .000 

6 
هل إدارة المصرف تعتمد االعتماد الكامل على 

 تكنولوجية االتصاالت في تنفيذ عملياتها المصرفية
1.91 .291 -5.427 .000 

7 
هل الفترة الزمنية التي تستغرقها اإلنقطاعات طويلة ال 

 يمكن تداركها
1.64 .487 -1.809 .070 

8 
هل اإلنقطاعات تؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية 

 رفللمص
1.91 .291 -5.427 .000 

10 
هل إدارة المصرف تحاول جلب تكنولوجيا متطورة 

 ترضي عمالئها
1.32 .471 -2.412 .016 

11 
هل األخطاء الحاصلة على مستوى العمليات المصرفية 

 ناتجة من انقطاع االتصاالت على مستوى الدولة
1.93 .255 -5.729 .000 

 :على النحو التالي سؤالكل على ة لها حيث كانت الفرضية الصفرية والبديل

 .(0.1) ال يختلف معنويا عن متوسط المقياس السؤالمتوسط درجة الموافقة على  الفرضية الصفرية:
 .(0.1) يختلف معنويا عن متوسط المقياس السؤالمتوسط درجة الموافقة على  مقابل الفرضية البديلة:
 :( نالحظ أن02من خالل الجدول رقم )
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ومتوســــــطات إجابات مفردات عينة  2.21ت المعنوية المحســــــوبة أكبر من مســــــتوي المعنوية الدالال -أ
 التالية: لألسئلة( 0.1الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )

 .هل انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى توقف كافة العمليات المصرفية .0
 .للسرعة في اإلنجازهل انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى تراكم معامالت الزبائن الي تحتاج  .0
 عمليــاتهــا تنفيــذهــل إدارة المصــــــــــــــرف تعتمــد االعتمــاد الكــامــل على تكنولوجيــة االتصـــــــــــــــاالت في  .3

 .المصرفية
 .هل اإلنقطاعات تؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية للمصرف .1
هل األخطاء الحاصلة على مستوى العمليات المصرفية ناتجة من انقطاع االتصاالت على مستوى  .1

 .الدولة

ابات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إج األسئلةنرفض الفرضـيات الصـفرية لهذه لذلك 
( فهذا يدل على ارتفاع درجات 0.1تزيد عن متوسط المقياس ) األسـئلةمفردات عينة الدراسـة على هذه 

 .الموافقة على هذه العبارات

  :لسؤال التالي 2.21من مستوي المعنوية  كبرالداللة المعنوية المحسوبة أ -ب
ية الصـــفرية نرفض الفرضـــال لذلك  نقطاعات طويلة ال يمكن تداركهاإلهل الفترة الزمنية التي تســـتغرقها ا

 .لسؤال متوسطةدرجة الموافقة على هذه اأن هذا يدل على و  ا السؤاللهذ

إجابات مفردات عينة  اتومتوســـــط 2.21المعنوية المحســـــوبة أقل من مســـــتوي المعنوية  تالدالال -ت
 التالية: سئلة( لأل0.1قل عن متوسط المقياس )تالدراسة 

 .هل انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى توقف جزء من العمليات المصرفية .0
 .هل إدارة المصرف تحاول جلب تكنولوجيا متطورة ترضي عمالئها .0

جابات إ تاونقبل الفرضـــية البديلة لها وحيث أن متوســـط ســـئلةالصـــفرية لهذه األ اتلذلك نرفض الفرضـــي
( فهذا يدل على انخفاض 0.1قل عن متوســـــــــــط المقياس )ت اتمفردات عينة الدراســـــــــــة على هذه العبار 

 .سئلةالموافقة على هذه األ اتدرج
بأثر تكنولوجيا االتصــاالت على ســرعة ودقة وجودة الخدمات المتعلقة  األولى والختبار الفرضــية الفرعية

تم إيجاد المتوســــط العام إلجابات مفردات  وبني وليدالمقدمة من مصــــرف الجمهورية فرع ســــوف الجين 
حول متوســـــط المقياس   Zالمتعلقة بهذه الفرضـــــية واســـــتخدام اختبار األســـــئلةعينة الدراســـــة على جميع 

 .(00( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )0.1)
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تعلقة الم األسئلةجميع  ( نتائج اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على11الجدول رقم )
بأثر تكنولوجيا التصالت على سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف الجمهورية فرع سوف الجين 

 .وبني وليد
 المتوسط البيان

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

أثر تكنولوجيا االتصاالت على سرعة ودقة 

ات المقدمة من مصرف وجودة الخدم

 الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد

1.7386 .10722 14.764 43 .000 

 والبديلة لها على النحو التالي:حيث كانت الفرضية الصفرية 
صاالت على بأثر تكنولوجيا االت المتعلقة األسئلةلدرجة الموافقة على المتوسط العام الفرضية الصفرية: 

عنويا ال يختلف م ات المقدمة من مصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليدسرعة ودقة وجودة الخدم
 (0.1عن متوسط المقياس )

االت على بأثر تكنولوجيا االتصالمتعلقة  سئلةالعام لدرجة الموافقة على األالمتوسط الفرضية البديلة: 
ويا يختلف معن وليد سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني

 (0.1عن متوسط المقياس )
) بداللة معنوية محسوبة  (14.764)( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار 00من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  2.21أقل من مستوى المعنوية  وهي (2.222
( فهذا 0.1وهو يزيد عن متوسط المقياس )( 1.7386)ة وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العين

وجود أثر لتكنولوجيا االتصاالت على سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف يشير إلى 
 :حيث أن الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد

 انقطاع خدمات االتصال تؤدي إلى توقف كافة العمليات المصرفية .0
 إلى تراكم معامالت الزبائن الي تحتاج للسرعة في اإلنجاز انقطاع خدمات االتصال تؤدي .0
 رفيةعملياتها المصذ إدارة المصرف تعتمد االعتماد الكامل على تكنولوجية االتصاالت في تنفي .3
 اإلنقطاعات تؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية للمصرف .1
ت على مستوى األخطاء الحاصلة على مستوى العمليات المصرفية ناتجة من انقطاع االتصاال .1

 الدولة
أثر تكنولوجيا التصالت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف  -1

 .الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد
 األسئلة على عينة الدراسةالتوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات ( يبين 00جدول رقم )ال

ت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف بأثر تكنولوجيا االتصاال المتعلقة
 .ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد



 التجارية للمصارف المرصفية العمليات عىل االتصاالت تكنولوجيا أثر

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

بأثر  قةالمتعل األسئلة( التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على 11جدول رقم )ال
الت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع سوف تكنولوجيا التص
 .ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي الجين وبني وليد

درجة  نعم ل  العبارة م
 الموافقة

1 
هل عدم وجود بدائل متاحة لتغطية هذه 
النقطاعات تضمن الستمرار للعمليات 

 المصرفية

  41 3 لتكرارا

 عالية 93.2 6.8 النسبة%

1 
هل يوجد كادر متخصص إلصالح كافة 

 الختاللت التي تحدت لتكنولوجيا التصالت
  14 30 التكرار

 منخفضة 31.8 68.2 النسبة%

0 
هل تعتبر التكنولوجيا التي يعتمد عليها 
المصرف قديمة وغير متطورة لهذا فإن أعطالها 

 متكررة

  12 32 التكرار

 منخفضة 27.3 72.7 النسبة%

11 
هل هذه التكنولوجيا مفروضة من قبل السلطات 

 النقدية وليس للمصرف سلطة عليها
  39 5 التكرار

 عالية 88.6 11.4 النسبة%

11 
هل يملك المصرف تكنولوجيا اتصالت "قمر 

 صناعي" خاص به إلتمام معامالته المصرفية
  1 43 التكرار
 منخفضة 2.3 97.7 %النسبة

11 
هل كافة الموظفين بالمصرف على دراية ومعرفة 

 بتكنولوجيا المعلومات المستخدمة
  19 25 التكرار

 منخفضة 43.2 56.8 النسبة%

11 
هل يقوم المصرف بإجراء دورات تدريبية 
لموظفيه لزيادة معرفتهم بتكنولوجيا التصالت 

 لعدم الوقوع في األخطاء السابقة

  19 25 كرارالت

 منخفضة 43.2 56.8 النسبة%

 :( نالحظ أن00من خالل الجدول رقم )
 :التالية سئلةدرجات الموافقة عالية على األ -أ

 .هل عدم وجود بدائل متاحة لتغطية هذه االنقطاعات تضمن االستمرار للعمليات المصرفية .1
 .ف سلطة عليهاهل هذه التكنولوجيا مفروضة من قبل السلطات النقدية وليس للمصر  .1

 :التالية سئلةدرجات الموافقة منخفضة على األ -ب
 .هل يوجد كادر متخصص إلصالح كافة اإلختالالت التي تحدت لتكنولوجيا االتصاالت .0
 .هل تعتبر التكنولوجيا التي يعتمد عليها المصرف قديمة وغير متطورة لهذا فإن أعطالها متكررة .0
 .صناعي" خاص به إلتمام معامالته المصرفية هل يملك المصرف تكنولوجيا اتصاالت "قمر .3
 .هل كافة الموظفين بالمصرف على دراية ومعرفة بتكنولوجيا المعلومات المستخدمة .1
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هل يقوم المصرف بإجراء دورات تدريبية لموظفيه لزيادة معرفتهم بتكنولوجيا االتصاالت لعدم  .1
 .الوقوع في األخطاء السابقة

ى بأثر تكنولوجيا االتصاالت عل المتعلقة األسئلةمن  سؤالعلى كل  والختبار معنوية درجة الموافقة
تم  .اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد

 ( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )( 0.1استخدام اختبار ولكوكسون حول المتوسط ) 
 علقةالمت سئلةاألر ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على ( نتائج اختبا11الجدول رقم )

بأثر تكنولوجيا التصالت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع سوف 
 .الجين وبني وليد

النحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري 

إحصائي 
 الختبار

الدللة 
المعنوية 

 محسوبةال

هل عدم وجود بدائل متاحة لتغطية هذه  1
 000. 5.729- 255. 1.93 النقطاعات تضمن الستمرار للعمليات المصرفية

هل يوجد كادر متخصص إلصالح كافة اإلختاللت  1
 التي تحدت لتكنولوجيا التصالت

1.32 .471 -2.412 .016 

 هل تعتبر التكنولوجيا التي يعتمد عليها المصرف 7
 قديمة وغير متطورة لهذا فإن أعطالها متكررة

1.27 .451 -3.015 .003 

0 
هل هذه التكنولوجيا مفروضة من قبل السلطات 

 000. 5.126- 321. 1.89 النقدية وليس للمصرف سلطة عليها

هل يملك المصرف تكنولوجيا اتصالت "قمر  11
 000. 6.332- 151. 1.02 صناعي" خاص به إلتمام معامالته المصرفية

هل كافة الموظفين بالمصرف على دراية ومعرفة  11
 بتكنولوجيا المعلومات المستخدمة

1.43 .501 -.905 .366 

11 
هل يقوم الصرف بإجراء دورات تدريبية لموظفيه 
لزيادة معرفتهم بتكنولوجيا التصالت لعدم الوقوع 

 في األخطاء السابقة
1.43 .501 -.905 .366 

 :ضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التاليحيث كانت الفر 

 .(0.1) ال يختلف معنويا عن متوسط المقياس سؤالمتوسط درجة الموافقة على ال الفرضية الصفرية:
 (.0.1) يختلف معنويا عن متوسط المقياس سؤالدرجة الموافقة على المتوسط  مقابل الفرضية البديلة:
 :نالحظ أن( 03من خالل الجدول رقم )
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ـــــدللت المعنويـــــة المحســـــوبة أكبـــــر مـــــن مســـــتوي المعنويـــــة  -أ ومتوســـــطات إجابـــــات  0.01ال
 التالية: سئلة( لأل1.1مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )

 هل عدم وجود بدائل متاحة لتغطية هذه اإلنقطاعات تضمن االستمرار للعمليات المصرفية .1
 ل السلطات النقدية وليس للمصرف سلطة عليهاهل هذه التكنولوجيا مفروضة من قب .1

ــــــــرفض الفرضــــــــيات الصــــــــفرية لهــــــــذه األ ــــــــذلك ن ــــــــث أن  ســــــــئلةل ــــــــة لهــــــــا وحي ــــــــل الفرضــــــــيات البديل ونقب
( 0.1تزيـــــد عـــــن متوســـــط المقيـــــاس ) ســـــئلةمتوســــطات إجابـــــات مفـــــردات عينـــــة الدراســـــة علـــــى هـــــذه األ

 .سئلةارتفاع درجات الموافقة على هذه األفهذا يدل على 

 التالية: سئلةلأل 0.01المعنوية المحسوبة أكبر من مستوي المعنوية الدللت  -ب
 .هل كافة الموظفين بالمصرف على دراية ومعرفة بتكنولوجيا المعلومات المستخدمة .1
ـــــا االتصـــــاالت  .1 ـــــادة معـــــرفتهم بتكنولوجي ـــــه لزي ـــــة لموظفي ـــــإجراء دورات تدريبي ـــــوم المصـــــرف ب هـــــل يق

 .لعدم الوقوع في األخطاء السابقة
ــــى و  ســــئلةاألنــــرفض الفرضــــيات الصــــفرية لهــــذه  ال لــــذلك ــــدل عل ــــى أن هــــذا ي درجــــات الموافقــــة عل

 .سئلة متوسطةهذه األ

ومتوســــــط إجابــــــات  0.01الدللــــــة المعنويــــــة المحســــــوبة أقــــــل مــــــن مســــــتوي المعنويــــــة  -ج
 :( للعبارة التالية1.1مفردات عينة الدراسة يقل عن متوسط المقياس )

 .التي تحدت لتكنولوجيا االتصاالت ختالالتاالهل يوجد كادر متخصص إلصالح كافة  .0
ــــإن أعطالهــــا  .0 ــــر متطــــورة لهــــذا ف ــــي يعتمــــد عليهــــا المصــــرف قديمــــة وغي ــــا الت ــــر التكنولوجي هــــل تعتب

 .متكررة
ـــــــه  .3 ـــــــه إلتمـــــــام معامالت ـــــــا اتصـــــــاالت "قمـــــــر صـــــــناعي" خـــــــاص ب ـــــــك المصـــــــرف تكنولوجي هـــــــل يمل

 .المصرفية
البديلـــــة لهـــــا وحيـــــث أن متوســـــط  اتونقبـــــل الفرضـــــي ســـــئلةالصـــــفرية لهـــــذه األ اتلـــــذلك نـــــرفض الفرضـــــي

( فهـــــذا يـــــدل 0.1قـــــل عـــــن متوســـــط المقيـــــاس )ت ســـــئلةإجابـــــات مفـــــردات عينـــــة الدراســـــة علـــــى هـــــذه األ
 .سئلةالموافقة على هذه األ اتعلى انخفاض درج

بــــــأثر تكنولوجيــــــا االتصــــــاالت علــــــى اإلشــــــكاليات التــــــي المتعلقــــــة  الثانيــــــة والختبــــــار الفرضــــــية الفرعيــــــة
. تـــــم إيجـــــاد المصـــــرفية بمصـــــرف الجمهوريـــــة فـــــرع ســـــوف الجـــــين وبنـــــي وليـــــد تتعـــــرض لهـــــا العمليـــــات

ــــــع األ المتوســــــط العــــــام ــــــى جمي ــــــة الدراســــــة عل ــــــات مفــــــردات عين ــــــة ســــــئلةإلجاب بهــــــذه الفرضــــــية  المتعلق
 .(01( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )0.1حول متوسط المقياس )   Zواستخدام اختبار
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 تعلقةالم سئلةتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع األ( نتائج اختبار حول الم11الجدول رقم )
بأثر تكنولوجيا التصالت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع سوف 

 .الجين وبني وليد

النحراف  المتوسط البيان
 المعياري 

إحصائي 
 الختبار

درجات 
 الحرية

الدللة 
 ةالمحسوب

أثر تكنولوجيا التصالت على اإلشكاليات 
التي تتعرض لها العمليات المصرفية 
بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين 

 .وبني وليد

1.4708 .17314 -1.120 43 .269 

 والبديلة لها على النحو التالي:حيث كانت الفرضية الصفرية 
صاالت على بأثر تكنولوجيا االتالمتعلقة  ئلةسلدرجة الموافقة على األالمتوسط العام الفرضية الصفرية: 

 ال اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد
 .(0.1يختلف معنويا عن متوسط المقياس ) 

ت على االبأثر تكنولوجيا االتصالمتعلقة  سئلةالموافقة على األالمتوسط العام لدرجة الفرضية البديلة: 
ختلف ياإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد 

 .(0.1معنويا عن متوسط المقياس ) 
بداللة معنوية محسوبة  ( -0.002-)( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار 01من خالل الجدول رقم )

وهذا يشير إلى  ،لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية 2.21مستوى المعنوية وهي أكبر من   ( 2.016)
بعض األثر لتكنولوجيا االتصاالت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بمصرف وجود 

 الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد حيث أن:

 عدم وجود بدائل متاحة لتغطية هذه اإلنقطاعات تضمن االستمرار للعمليات المصرفية .0
 التكنولوجيا مفروضة من قبل السلطات النقدية وليس للمصرف سلطة عليها هذه .0
 ال يوجد كادر متخصص إلصالح كافة اإلختالالت التي تحدت لتكنولوجيا االتصاالت .3
 ال تعتبر التكنولوجيا التي يعتمد عليها المصرف قديمة وغير متطورة لهذا فإن أعطالها متكررة .1
 ت "قمر صناعي" خاص به إلتمام معامالته المصرفيةال يملك المصرف تكنولوجيا اتصاال .1
 ليس كافة الموظفين بالمصرف على دراية ومعرفة بتكنولوجيا المعلومات المستخدمة .1
يقوم المصرف بإجراء بعض الدورات التدريبية لموظفيه لزيادة معرفتهم بتكنولوجيا االتصاالت لعدم  .1

 .الوقوع في األخطاء السابقة
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 .ضية الرئيسيةاختبار الفر  سادسا:
رفية بأثر البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت على العمليات المصوالختبار الفرضية الفرعية المتعلقة 

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة  بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد
دقة ثر تكنولوجيا االتصاالت على سرعة و والمتمثلة في )أالمتعلقة بهذه الفرضية  سئلةعلى جميع األ

 وجودة الخدمات المقدمة وأثر تكنولوجيا االتصاالت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات
  .(01 ( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )0.1حول متوسط المقياس )  Zواستخدام اختبارالمصرفية( 
عام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة ( نتائج اختبار حول المتوسط ال11الجدول رقم )

بأثر البنية التحتية لتكنولوجيا التصالت على العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني 
 .وليد

النحراف  المتوسط البيان
 المعياري 

إحصائي 
 الختبار

درجات 
 الحرية

الدللة 
 المحسوبة

 تحتية لتكنولوجيا التصالت علىأثر البنية ال
العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع 

 سوف الجين وبني وليد
1.6136 .10124 7.446 43 .000 

 والبديلة لها على النحو التالي:حيث كانت الفرضية الصفرية 
تية لتكنولوجيا حبأثر البنية التالمتعلقة  سئلةالمتوسط العام لدرجة الموافقة على األالفرضية الصفرية: 

تلف معنويا ال يخ االتصاالت على العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليد
 (0.1عن متوسط المقياس )

تكنولوجيا بأثر البنية التحتية لالمتعلقة  سئلةالعام لدرجة الموافقة على األالمتوسط  الفرضية البديلة: ـ
ف معنويا عن يختل ية بمصرف الجمهورية فرع سوف الجين وبني وليداالتصاالت على العمليات المصرف

 (0.1متوسط المقياس )
بداللة معنوية محسوبة  (1.111)( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار 01من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  2.21وهي أقل من مستوى المعنوية  (2.222)
( فهذا 0وهو يزيد عن متوسط المقياس )( 1.6136)المتوسط العام إلجابات مفردات العينة  وحيث أن

للبنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت على العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية وجود أثر يشير إلى 
 حيث أن: فرع سوف الجين وبني وليد

 .لخدمات المقدمةسرعة ودقة وجودة ايوجد أثر لتكنولوجيا االتصاالت على  .1
 .يوجد بعض األثر لتكنولوجيا االتصاالت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية .1



 التجارية للمصارف المرصفية العمليات عىل االتصاالت تكنولوجيا أثر

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

 :النتائج :سابعاا 
 :ستنتاجات ومن أهمهالتوصلت الدراسة إلى مجموعة من ا

 .( %90.1أتبت الدراسة أن أعلى نسبة لمتغير الجنس هي من فئة )الذكور( وتشكل نسبة ) -0
 ويمثلون نسبة( سنة 11 أقل من إلى 31راسة أن أعلى نسبة لمتغير العمر عند الفئة )من تؤكد الد -0

(5222%). 

 .(%60.0ونسبته )جامعي عند المستوى التعليمي أما أعلى نسبة لمتغير  -3
 .(%11.6ونسبته ) موظف عند المهنةأما أعلى نسبة لمتغير  -1
 .(%16.1سنة( بنسبة ) 01إلى أقل من  01عند الفئة )من  خبرةعدد سنوات الوأعلى نسبة لمتغير  -1

يوجد أثر للبنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت على العمليات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع  -1
 .سوف الجين وبني وليد

يوجد أثر لتكنولوجيا االتصاالت على سرعة ودقة وجودة الخدمات المقدمة من مصرف الجمهورية  -أ
 .فرع سوف الجين وبني وليد

 .د بعض األثر لتكنولوجيا االتصاالت على اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفيةيوج -ب

 :التوصيات :ثانيا
 : يتوصيات التي يوصي بها الباحث وههناك مجموعة من ال ،إليهابناء على النتائج التي تم التوصل  
ات المتكررة نقطاعإللتغطية ابدائل طارئة  إيجادعلى المصارف التجارية والسلطات النقدية في الدولة  -0

شل النشاط االقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص  إلىلتكنولوجيا االتصاالت التي أدت 
 استياء شريحة كبيرة من العمالء. إلىالذي أدى 

 اختالال،ورا وأقل تط أكثر أخرى ضرورة تطوير تكنولوجيا االتصاالت الموجودة أو استبدالها بتكنولوجيا  -0
على  االسابقة باإلضافة لتأهيل وتدريب المتخصصين والموظفين ليكونو  نقطاعاتلالتعويضا 

 .دراية بكيفية التعامل معها
تكنولوجيا خاصة به إستثناءا  على تكنولوجيا االتصاالت  باقتناءيقوم  أنعلى القطاع المصرفي  -3

 .فيةالمصر  التي تحدث فيها وضمان استمرار العمليات االنقطاعاتالخاصة بالدولة لتفادي 
أخذ المصارف التجارية بعين االعتبار إرضاء العمالء الذين يعانون األمرين من جراء سوء الخدمات  -1

 .آلخر وتقديم خدمات سريعة ومتطورةالتي تقدمها والتوقفات المستمرة من وقت 
 لىإأن للمصارف التجارية والقطاع المصرفي الدور األبرز في النشاط االقتصادي فإذا تعرضت  -1

مام بها االهت االقتصادية في الدولة لذلك يجب نواحيهمال انعكس ذلك على جميع الإلالتعثر وا
 .من السلطات العليا
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 :المراجع
 الكتب. :اول

 .0223 ،: مدخل تحليلي ونظري، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردنالنقود والمصارفهور هذلول، شأكرم حداد، م -0
 .0666ولوجيا والمجتمع منذ البداية حتى اآلن، دار المعرفة الجامعية، مصر، جمال أبوشنب، العلم والتكن -0
حسين شحادة الحسين، العمليات المصرفية، ورقة بحث مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة بيروت  -3

 .0220العربية الجديد في التقنيات المصرفية، 
 .0221مصر،،عة الجديدة اإلسكندريةدار الجام،ثورة إعادة الهندسة:حسين سالمة -1
 .0202عليان، اقتصاد المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، في ربحي مصط -1
 .0661  -معهد اإلحصاء  -الطبعة األولى –االختبارات الالمعلمية  –سمير كامل عاشور وسامية أبو الفتوح  -1
 .0220 –القاهرة  -دار الكتب -الطبعة األولى –اإلحصائي  دليل الباحثين في التحليل -عايدة نخلة رزق هللا  -1
 .0661-عمان  الطبعة األولى –دار الشروق  -اإلحصاء للعلوم اإلدارية والتطبيقية –عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي  -9
 .0226محمد الصيرفي، إدارة تكنولوجيا المعلومات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -6

  0221، 0ط،رفي، إدارة المصارف، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان األردنمحمد عبدالفتاح الصي -02
محمد حسين الوادي، بالل محمود الوادي، المعرفة واإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها المعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيع،  -00

 .0200عمان 
الطبعة  -مكتبة النهضة المصرية –سلوكية الحديث في العلوم ال الالبارامترى اإلحصاء  –عبد الكريم حبيب  مجدي -00

 -0220 –األولى 
دار الحامد  –الطبعة األولى  SPSS محمود مهدي البياتي / تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي -03

 .( 0221)  -عمان –
 ، 0226،هزاع امفالح، عمليات مصرفية محلية، كلية االقتصاد جامعة حماة، سوريا -01
 .0221،مد المرسي، نظم المعلومات اإلدارية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةنبيل مح -01

 .المجالت العلمية :ثانيا
أكرم محسن الياسري، إيناس ناصر عكلة الموسوي، آثر الخصائص التكنولوجية للمعلومات المصرفية وحكومة المصارف  .0

كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلد الخامس، العدد  في تحقيق الرقابة السلوكية، مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن
 .0200التاسع نوفمبر 

حسين شحادة الحسين، العمليات المصرفية، ورقة بحث مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة بيروت  .0
 .0220العربية الجديد في التقنيات المصرفية، 

 .0226الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  محمد الصيرفي، إدارة تكنولوجيا المعلومات، دار .3
عبدالرازق قاسم، أحمد العلي " أثر تقنية المعلومات في تطوير نظم عمليات المصارف العامة في سورية " مجلة جامعة  .1

 ، 09العدد  –المجلد  االول  –دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 
حول،  ا في بناء الميزة التنافسية، مداخلة ضمن الملتقى الدوليعبدالفتاح بوخمخم، شابونية كريمة، تسيير الكفاءات ودوره .1

 ، 0221،المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واألقتصاديات، جامعة بسكرة
 .0221كينت وجين، نظم المعلومات اإلدارية إدارة الشركات الرقمية، دار برنتيش هول، لندن،  .1
 .2007اكتوبر  13نترنتموسوعة األسرة المسلمة شبكة اال .1
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أساليب النهوض بتشغيل الشباب يف ضوء احتياجات سوق العمل والتغلب عىل 
 الظواهر الهدامة ومعالجة مشكلة البطالة يف المجتمع الليبي

 سدنـ ودمولـ رعم. د.أ

 ليبيا- الزاوية جامعة-)العجيالت(كلية االقتصاد 

                                                                                                                                    

 مشكلة الدراسة:
ي عمل والتغلب على الظواهر الهدامة فأن عملية النهوض بتشغيل الشباب في ضوء احتياجات سوق ال

ن حدة رية للدول النامية لتقلل ممشكلة البطالة يخلق تنمية إقتصادية وإجتماعية ضرو المجتمع و معالجة 
، حيت هناك مجموعة عوامــــل إقتصادية أدت إلى قارنة بالــــدول المتقدمــــــةالفجـوة اإلقتصادية والتقنــــــية م

ف البنيان الزراعي وضع إتســـاع هذه الفجوة متمثلة في التبعية اإلقتصادية والتكنولوجــية والنقدية بالخارج
عنصــر ية وإنخفاض دور الوأخرى غير إقتصادية متمثلــة في زيادة السكان وسوء التغذ .الخ ...والصناعي

ذلك بإحداث و  ،ولكن يمكن تجـــــاوز هذه األوضاع اإلقتصادية والغير اإلقتصادية تدريجا   ،الخ ...النسائي
وسة وواضحة مدر  ستراتيجيةارؤيــــــة  علىخلق تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية تعتمد إعتمادا  كبيرا  

وتحديد متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب وربطها باالحتياجات السريعة  .األهداف والسياسات
 التغير لسوق العمل.

 الدراســة:فرضيات 
هناك جملة من المؤشرات التي تعكس مستوى تحسن وتطور القدرة البشرية في العالم اليوم حيث نالحظ 

شكل خاص بيا بفي جميع الدول النامية بشكل عام وليوالبشرية لتنمية اإلقتصادية إنخفاض مؤشرات ا
 منها:والتي نذكر 

  إنخفاض المستوى المعيشي للفرد. -أ 
 إنخفاض المستوي التعليمي للفرد.  -ب
 .تفشي البطالة في المجتمع -ج

  التالية:وعليه فأن البحت يقوم على الفرضيات 
متبعة ال تتوافق مع مدخالت سوق العمل مما ينجم عنه وجود فائض من التعليمية ال السياسات-0

 مرغوبة.الخريجين في تخصصات غير 
ة اإلقتصادية تدهور التنمي ا في العقود األخيرة مما تسبب فياإلنفاق على قطاع التعليم بليبي ضعف-0

 السياسية.  وحتى واإلجتماعية بل
 . داث فبرايربين المتعلمين بعد أحزيادة نسبة البطالة  -1
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 والتعليم من أجل األجيال القادمة.وضع إستراتيجية التدريب  -1

 :أهمية البحث
تهتم هذه الدراسة برصد أسباب تزايد نسبة البطالة وظاهرة الباحثين عن العمل في محاولة لتقديم حلول 

قياس لمخرجات و مقترحة لهذه المشكلة وذلك من خالل عملية تحليل للواقع المرتبط بسوق العمل في ليبيا 
التعليم والمهارات الالزمة لسوق العمل أمال  من هللا أن تساهم هذه الدراسة في الوصول إلى النتائج من 
خالل تحديد متطلبات النهوض بتشغيل الشباب ومعالجة مشكلة البطالة ومدى اإلحتياجات السريعة 

إلجتماعية زيادة التنمية اإلقتصادية واالتغير لسوق العمل في إطار المنطلقات التي بدورها ستنعكس على 
ي إلى والذي بدوره  سيؤد ،ومن ثم زيادة مستوي الرفاه اإلجتماعي ،من خالل زيادة مستوي معيشة األفراد

كل األحوال  وفي ،النهوض بالعنصر البشري وإعطاؤه األولوية في جمع الخطط التنموية المراد  تنفيذها
ليس مسؤولية الدولة فقط بل هو عمل مشترك بين القطاعين العام يمكن  القول إن توفير فرص العمل 

وتعني الشراكة هنا توسيع قاعدة الملكية وتوفير المرجعية القانونية الداعمة حيث أفرزت  ،و الخاص
التجارب الدولية العديد من البرامج الناجحة في تلبية متطلبات تشغيل الشباب من خالل عدة آليات منها 

رين وإقامة الحاضنات ودعم وتيسير تأسيس المشروعات الصغرى والمتوسطة  وإيجاد آليات تدريب المباد
عني في والذي ي ،وهذا يعتبر منطلقا مرجعيا في هذا الخصوص ،للشراكة بين القطاعين العام والخاص

 مجملة ضرورة اإلستفادة من الخبرات الدولية الناجحة.

 :أهداف الدراسة
 العمل.جال سوق تحليل الوضع القائم في م -0
 .في تلبية احتياجات سوق العمل تحديد المعلومات والمهارات الالزمة للخريجين والتي تساهم -0
 .العمل من أجل أحداث تنمية شاملة تحديد أعداد الخريجين من التخصصات المطلوبة في سوق  -3
لسنوات ا فيالبطالة تقدير اإلحتياجات المستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة والقضاء على  -1

 .القادمة

 :منهجية الدراسة
أن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي المبني على دراسة ظاهرة البطالة عند 
الشباب والتي تعتبر من القضايا الرئيسية التي أدت إلى قيام ثورات الربيع العربي للمطالبة بتوفير حياة 

رص عمل تليق بطموحات الشباب وعلى الرغم من مرور عشر سنوات كريمة و عدالة إجتماعية وخلق ف
، ومع تعقب الحكومات حيث إزدادت اإلنقسامات السياسية وأتسعت يحدث إال العكس لم من أحداث فبراير

األزمة اإلقتصادية باإلضافة إلى  غياب األمن والقانون وتزايدت نسبة البطالة مع شح الموارد وغياب 



 أساليب النهوض بتشغيل الشباب يف ضوء احتياجات سوق العمل والتغلب عىل الظواهر الهدامة ومعالجة مشكلة البطالة يف المجتمع الليبي 

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

دار المال العام وعدم خلق فرص عمل وسوء األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية مما اإلستثمارات و إه
 ترتب عليه غياب اإلرادة لوضع سياسات لتحسين أوضاع الشباب وبهذه تعتبر البطالة معضلة في ليبيا.

 :المقدمة
ها ي تفرضالتادات العلمية خصوصا من الضرورات يعتبر النهوض بتشغيل الشباب عموما وحملة الشه

سوق  جابة التعليم لمتطلباتمعطيات العولمة ومتغيرات سوق العمل المعاصر في ظل تنامي فقدان إست
، وتتفاعل مشكلة تشغيل الشباب مع معطيات الواقع التعليمي والتدريبي ومدى إستجابته لمتطلبات العمل

 د.عولمة اإلقتصاوماتية المؤطرة بسوق العمل المعاصر بكل ما تعنيه من تغير متسارع نحو المعل
وفي هذا السياق فإن التوجه الرقمي المعلوماتي وتقنيات اإلتصاالت الذي صار أكثر إنتشارا   وأسرع 

والذي  ،وهذا ال يجاريه بالطبع التأهيل والتعليم الشهائدي التقليدي المحدود النهايات ،تنوعا في المعلومات
وظائف من نوع غير مسبوق وتقليص وظائف سيؤدي  إلى تغيرات جوهرية في عالم العمل وفي خلق 

وكذلك في محتوى وشكل العمل وموقعه وطبيعة عقود العمل والمهارات  ،وفرص عمل كانت لها أهمية
و مما يزيد من تفاقم المشكلة في  ،ومن هنا تبرز الحاجة وبشكل ملح إلى منطلقات أساسية ،المتجددة

وغياب ، وتعثر تنويع القطاع الخاص ونموه ،لخدميةليبيا الضعف في مؤسساتها سواء التعليمية أو ا
بأزمة سياسية أثرت على الجوانب حيث تمر ليبيا و التوافق بين المهارات واالحتياجات في سوق العمل

التي تزداد هشاشتها من جراء  وهي ال تزال في طور النهوض من عثرات ثورتها ،اإلقتصادية واإلجتماعية
فإن أكبر التحديات ، لبطالة الجزئية وعدم إستقرار البيئة السياسية وإستمرار فترات الصراعالبطالة السافرة وا

التي تواجه سوق العمل في ليبيا هي  وضع إستراتيجية متكاملة الوظائف التي يمكن أن تساعد على 
لسياسات المتاحة و اتشجيع االندماج أثناء المرحلة االنتقالية في ليبيا وأن يمهد الطريق لتعزيز الخيارات 

 الجيل الجديد بأن التعليم ولكن كيف لنا أن نقنع "...على المدى القصير إلى التوظيف في المدى الطويل
 (.روبرت موغابي) اء، ولصوص أثرياء"مفتاح النجاح إدا كنا محاطين بخريجين فقر 

 .أساليب النهوض بتشغيل الشباب :أولا 
يعة التغير السر  باإلحتياجاتالنهوض بتشغيل الشباب وربطها  متطلبات وأساليب و إن مقاربة تحديد

جهة  فمن ،قتصادية والسياسية المتداخلةإلجتماعية واإللسوق العمل هي من المقاربات ذات األبعاد ا
 ،ماعيا وأمنياجتإجتماعية لبطالة الشباب باهظة التكلفة إلجتماعي تتواصل المقاربة مع اآلثار اإلالبعد ا

اد ومخلة قتصإلي مؤثرة على أداء اهقتصادي فإلومن جهة البعد ا الهدامة  في المجتمع رواهوإنتشار الظ
تقليل جهة السياسية تعني القرار السياسي لحل المشكلة والالومن  ،قتصادات الوطنيةإلبالمقدرة التنافسية ل

 إلنفاق العامقتصاد واإلا قتصادية العالية وزيادة األعباء علىإلحتماالت التكلفة اإمن تبعاتها حتى وجود 
تصاالت إلإن الدول التي تتوفر فيها المهارات المستجيبة لمتطلبات العولمة وتقنيات المعلوماتية واو 
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يرتبط  و ابة لفرص العمل العابرة للمكانذالتحتية المالئمة تصبح مواقع مهمة وج يةالمتطورة مع توفر البن
ر المعلوماتية  ويفرض عص ،ق العمل وخلق فرص عمل متناميةستجابة لمتطلبات سو إلالتعليم والتدريب با

وخاصة  ،م يواجه كل بلدان العال يتقنيات المعلومات والتواصل اإللكتروني وهذا تحدو ستجابة التعليم و إ
والتواصل  تقنيات المعلوماتفي ظل انتشار فيرس كورونا الذي فتك بكل دول العالم مما تتطلب إستخدام 

ة العناصر النسائية الشابة وخاص من اإلستفادةو  ،صة في مجال التعليم اإللكترونيوخا اإللكتروني
ظيفهن حتماالت تو إوتزداد بالتالي  ،والتحرر المكاني لغرض العمل د  الخريجات من آليات العمل عن بع

 د  حيث توفر تقنيات العمل عن بع ،األسريةو جتماعية إلوالحد من تسربهن من العمل نتيجة للظروف ا
فرص  إن هذه اآلليات توفر للمرأة  عبر الوسائط المعلوماتية المتطورة إمكانيات هائلة لتسويق الخدمات 

 ،عمل جديدة ومتميزة خاصة إذا كانت مؤهلة تأهيال مناسبا في مجاالت المعلوماتية والتواصل اإللكتروني
فرص العمل  من اآلالف ن توفرأ استطاعتوعلى سبيل المثال فإن دوال مثل بنغالديش والهند والسنغال " 

فرصة عمل للنساء  012.222وفي الهند تم توفير أكثر من  ،للنساء والرجال على حد سواء بهذه الطريقة
   1" .0220من خالل الهواتف المحمولة سنة 

 .متطلبات النهوض بتشغيل الشبابأ: 
 نطاقيالن علىالتداعيات تعتبر مشــــــــــكلة التشــــــــــغيل وخلق فرص العمل من المشــــــــــاكل المتعددة األبعاد و 

وفي ظل جملة من المســـتجدات في مجال النشـــاط االقتصـــادي يقارب موضـــوع تحديد ، العالميو القطري 
 الشباب في ضوء األبعاد التالية: شغيلتأساليب النهوض بو ليات األ

 ةالعمل على تطوير نظم التعليم والتدريب المهني لتســـتجيب بكفاءة لمســـتجدات العولمة والمعلوماتي -0
 لكتروني في إطار التدريب والتعليم المستمر.إلوتقنيات التواصل ا

إيجاد ســــــــياســــــــات داعمة للمبادرين بمشــــــــروعات صــــــــغرى تمكنهم من شــــــــق طريقهم في تأســــــــيس  -0
 والتوظيف الذاتي.المتوسطة والكبيرة المشروعات 

عدة التشـــغيل امراجعة التشـــريعات النافذة لتســـتجيب بكفاءة عالية آلليات التشـــغيل الذاتي وتوســـيع ق -3
 وإقحام مؤسسات المجتمع المدني.

 لمجتمع.استفادة من التقنيات المعلوماتية والتواصلية المتطورة بما يخدم قضايا إلالتوجه نحو ا -1
األعمال المبادرين ودعمهم ومســـــاندتهم لتأســـــيس  القادمة من أصـــــحاب لاألجياالعمل على تأهيل  -1

 قتصادي دائم.إأعمال جادة وذات مردود 
                                                           

1 - International labour organization 2001 world employmenent report 2001: life work in the information 
economy.  
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ة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصعوبات اإلدارية والمالية والفنية والتسويقية والتي مساعد -1
 عادة ما تواجه مرحلة التأسيس.

تبني أسلوب حاضنات األعمال والمشروعات الصغرى لتبني المبادرين والمقبلين الجدد على  اعتماد -1
 اسبة والمجهزة لبدء مشروعاتهم.سوق العمل ودعمهم وتشجيعهم وتهيئة المرافق والمواقع المن

ن ال وتطبيق أساليب التدريب التحويلي للذي ةإيجاد برامج لتنمية الموارد البشرية المؤهلة والكفؤ  -9
 تستجيب مؤهالتهم العلمية لفرص العمل المتاحة.

وهذا أسلوب  ،وظيف الذاتي غير المرتبط بالمكانتبني أسلوب العمل عن بعد بما يدعم توجهات الت -6
 .روناسباب منها جائحة كو لعدة أ سلفت اإلشارة إلى ذلكأنجاحه في كثير من دول العالم وقد ثبت 

تحديث آليات التوظيف بما ينسجم مع مستجدات سوق العمل في تغيرها السريع وربط ذلك بالتعليم  -02
 والتدريب المستمر الذي يوفر خيارات متعددة لتغير مسارات العمل.

 .ي إطار سياسات تحديث نظم التعليمف" Virtual" فتراضيإلهيل اتبني أساليب التعليم والتأ -00
ستفادة من المرجعيات التي طورتها منظمة العمل العربية والدولية في مجال التشغيل وفرص إلا -00

 العمل والحد من البطالة.
 .صعوبات والتحديات بتشغيل الشبابب: ال

من الواقعية  ةلتشغيل الشباب في إطار جممسألة تحديد متطلبات وأساليب النهوض بيها من ينظر إل 
، صعوبات والتحدياتبال يتعلق الثانيالتي تعني ببعدين رئيسيين يتصل األول باإلمكانات المتاحة  بينما 

تواجه يث األهم حخطوة الويعتبر تحديد أهم الصعوبات والتحديات في مجال النهوض بتشغيل الشباب 
فاء بعدد محدود تكإلتحديات كثيرة ال يمكن او  ،ضع نهايات للتعليمفكرة الحصول على الشهادة العلمية وو 

ب المستمر عليم والتدريوتوظيفها للعمل بقية العمر وصارت الدعوة أكثر إلحاحا للت، من سنوات التعليم
تبرز الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد المهني للشباب ليكونوا أكثر إدراكا لفرص العمل المتاحة ، و والتحويلي

 المبادرات الخالقة من خالل مرجعية معلوماتية تربطهم بأحدث المستجدات في سوق العمل وفق آلياتو 
 .دعم المشروعات الصغرى وحاضنات األعمال. والتوسع في تطبيقها في كافة مجاالت النشاط االقتصادي

 1:تتمثل فيما يليوالتي 
من الطلب  العمل يقللفضعف مناخ  العمل  قدرة الحصول على التمويل والحوافز التي يتيحها مناخ •

 جراء عدم تمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من الحصول على العاملة من األيديعلى 

                                                           
ـــيــــــــا، - 1 ـــب ـــنــــــــامـــيـــكـــيــــــــات ســـــــــــــــــوق الـــعـــمــــــــل فـــي لـــي ـــبـــنــــــــك الــــــــدولـــي، دي  ،0201 ،لتعافيا جلأ نمنــــــــدمــــــــاج دة االعاإ دراســــــــــــــــــــــة لـــل

http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5  
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 ،الخدمات و ،لتجارةاو  ،البناءمثل  ،القطاعات الناشئة األستثمارية فيوحوافز  ،األعمال وخدمات ،التمويل
 .الزراعية والصناعات

 لقتصــاد وهيكإلفهيمنة المشـاريع المملوكة للدولة على ا.القطاع العام بوصـفه جهة العمل المفضـلةأن  •
 .الخاص السعي للحصول على وظيفة بالقطاع من حوافزيقلل متيازات الوظائف الحكومية إ
فاللوائح التنظيمية  والفصل من الخدمة ،والتوظيف ،والتنقالت ،بالتعاقداتقوانين العمل فيما يتعلق  •

 ،مةالخد من والفصل التوظيف وإجراءات ،التدريبومتطلبات  ، عقود العملالمثبطة التي تحكم هيكل 
 .ع على خلق الوظائفيتشجالمن  قد تحد بدال  

 االجتماعيفضعف تغطية مظلة الضمان .بين القطاعين العام والخاص اإلجتماعيزدواجية الضمان إ •
 .نتظار للحصول على وظائف بالقطاع العاماإلإلى طول فترة العادة ؤدي في تخاص بالقطاع ال

فالشركات تواجه تحديات في إلحاق   المتدنيةمنها أو  العالية سواء ،بالوظائفالمهارات ذات الصلة  •
 .سواء كانت عالية أم متدنية ،مهاراتتتطلب  التي مواطنين مؤهلين بالوظائف 

ت الرتفاع معدإفعلى الرغم من  بالوظائف اإللتحاقير الحاصلين على شهادات جامعية في مساندة غ •
 إرتفاعو من مرحلة الدراسة إلى العمل  اإلنتقالضعف القدرة على ل ونتيجة  العالي،لتحاق بالتعليم اإل

 .العالم ت فيت البطالة بين الشباب لتصبح أحد أعلى المعدالالمعد
 .ي التكنولوجي المعلوماتيالتحدج: 

حول التشغيل إلى أن ضخ المعلومات عبر الوسائط  0220يشير تقرير منظمة العمل الدولية لعام "
لكترونية المتطورة يمثل تحديا لفرص العمل القائمة ومؤثرا ضاغطا على نظم التعليم والتدريب المهني إلا

الهوة  تالتقدم التقني والمعلوماتي، وأخذ ة مجارا ن جزا عبحيث صار التعليم والتدريب المهني التقليدي عا
كلة تشغيل شتقرير فإن المشكلة ليست فقط في حل مالوبالتالي وكما أشار ، تزداد اتساعا بين االثنين
ذلك ك، بل وأيضا فيما سيتم القضاء على أنظمة وفرص عمل تقليدية ستهجر و الشباب وخاصة الخرجين

عاملون مع وزاد عدد الذين يت ياقها تنامت حركة التوظيف الذاتيفي سو . سيقضي مقدرتها على المنافسة
القتصاد والتشغيل الرقمي نصيب التشغيل الذاتي لأكثر من مشروع ذاتي وخاص في هذا السياق صار 

 . 1" والعمالة المؤقتة قي نمو متزايد مع تزايد المهارات والقيمة المضافة
 لجامعي في ليبيا.التعليم اتدهور أداء مؤسسات : ثانياا -

فــي  اتلــويــبــاألو والتعليم الجامعي بـيـن الــمــهــارات وفــرص الـعـمـل  التوافقيـــــنـــبـــغـــي أن تـــحـــظـــى قــضــيــة 
عـلـى  ـشـديـدمـن خــالل الـت ،الـخـريـجـيـن لةســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــتــشــغــيـل لـلـحـد مــن ظــاهــرة بـطـاإســيــاســات و 

تقليص الــــفــــجــــوة بــــيــــن الــــجــــانــــب الــمــعــرفــي الــمـكـتـسـب مـن الـنـظـام التعليمي والــمــهــارات الـمـطـلـوبـة فــي 
                                                           

 مرجع سابق ذكره  - 1
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حيث أن التوسع األفقي السريع في عدد الجامعات الحكومية  في ليبيا ومع زيادة الجامعات سـوق العمل 
ســــكانها عن ســــتة ملبون نســــمة قد خلق مشــــاكل عديدة كانت لها أثارها  الخاصــــة في دولة ال يزيد عدد

ونظرا  إفتتاح العديد من الكليات واألقســـام العلمية دون إســـتكمال  ،الســـلبية على مســـتوى التعليم الجامعي
مادية أو سواء من الناحية ال ،التجهيزات الضـرورية المطلوبة بالجامعات أو الكليات المفتوحة في السابق

وهــذا مــا موجود بــأغلــب الجــامعــات  ،نيــة أو إختيــار اإلدارات الجيــدة ذات الكفــاءات في نظــام التعليمالف
ل تعيق العملية عدة مشــاكمن تعاني في ليبيا والتي  ضــعف البنية التحتية لمؤســســات التعليمالليبية ومع 

فإن واء اســـــية على حد  ســـــلكثافة الطالبية العالية في الفصـــــول أو القاعات الدر ا إلى ةباإلضــــافالتعليمية 
ي إلى جانب تهالك عدد كبير من المبانوأيضـــا   ،مســـتوى التعليم ســـيتدهور و لن تكون  المخرجات جيدة

كذلك ال تتوفر المعامل ووســـــــــــائل اإليضــــــــــــاح  ،إلى درجة وجود تشـــــــــــققات في العديد منها و ،الجامعية
ن عاهيك ن طريق التعليم اإللكتروني  عن التي تســـاند وتدعم العملية التعليمةو الضـــرورية في الجامعات 

فكان قطاع التعليم من أكثر القطاعات المتضررة  ،الخ ...مشـكلة النظافة وعدم وجود دوريات مياه جيدة
ــة قبــل و بعــد أحــداث فبراير فعــدم اإلنفــاق على التعليم تســــــــــــــبــب في عــدم توفر اإلحتيــاجــات  في الــدول

ق ومما أدي إلى العجز في تحقي ،تهومخرجا التعليم كان ســـــــببا  في تدني مســـــــتوياتالضـــــــرورية لها مما 
، تدريبية ميدانية في مواقع العمل .  بإلضـــــــــــافة إلى إفتقار النظام التعليمي إلى ســـــــــــياســـــــــــةألداء الفعالا

وبالرغم من أن اإلنفاق التنموي الكبير على قطاع التعليم خالل العقود الماضــــــــــــية بدون وضــــــــــــع خطط 
لذا بدأ واضحا  اآلن أكثر من أي وقت مضى  ي مخرجات سـوق العملاكب أي تطور فإسـتراتيجية لم تو 

أن قطــاع التربيــة والتعليم يحتــاج إلى إعــادة النظر في أهــدافــه وبرامجــه وهيــاكلــه اإلداريــة والتنظيميــة في 
. ) وكما قالت الســــــــــفيرة البريطانية جين ماريوت ( في ضــــــــــوء العالقة مع القطاعات المجتمعية األخرى 

عالم العربي أن النظام التعليمي في ال ،تعليم في العالم العربي في مجلس العموم البريطانيتقريرهـا عن ال
فطالب الدرجة األولى من األذكياء يذهبون إلى كليات الطب  ،يؤدي إلى مفارقات مدهشه في الخريجين

بحون ذالك يصــــــواإلقتصـــــاد ب ،بينما  خريجو الدرجة الثانية يذهبون إلى كليات إدارة األعمال ،والهندســـــة
 ،مدراء لخريجي الدرجة األولى وفي حين خريجو الدرجة الثالثة يتجهون للسياسة فيصبحون ساسه البالد

في دراســـــــــــــتهم  نويحكمون خريجي الدرجتين األولى و الثانية أما الباقي من المجتمع في ليبيا  والمتعثري
ا ذلك ون بهم من مواقعهم إن أرادو فيلتحقون بالجيش أو الشــــرطة فيتحكمون بالســــاســــة واإلقتصــــاد ويطيح

أما المدهش حقا فهو أن الذين لم يدخلوا المدارس أصـــــــــال  يصـــــــــبحون أعضـــــــــاء مجالس نيابية وعمداء 
 توســع ظاهرة البطالة وإنتشــار الظواهر الهدامة في خ قبائل !؟ يأتمر الجميع بأمرهم مما تســبب فيوشــيو 

 الطبقة الحاكمة.المجتمع لعدم وضع إستراتيجية مالئمة من الساسة و 



 أساليب النهوض بتشغيل الشباب يف ضوء احتياجات سوق العمل والتغلب عىل الظواهر الهدامة ومعالجة مشكلة البطالة يف المجتمع الليبي 
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 المتعلمين: بطالة  -أ
تعتبـــــــــــر البطالـــــــــــة مـــــــــــن أهـــــــــــم المشـــــــــــاكل اإلقتصـــــــــــادية التـــــــــــي أهـــــــــــتم بدراســـــــــــتها البـــــــــــاحثون وذلـــــــــــك 
آلثارهـــــــــا اإلقتصــــــــــادية واإلجتماعيـــــــــة عنــــــــــدما تتجـــــــــاوز نســــــــــبتها حـــــــــدود معينــــــــــة ، وفـــــــــي الواقــــــــــع أن 

ف مشــــــــكلة البطالــــــــة لــــــــم تكــــــــن تمثــــــــل مشــــــــكلة  جوهريــــــــة فــــــــي ســــــــوق العمــــــــل الليبــــــــي حتــــــــى منتصــــــــ
ن الشـــــــــباب أهـــــــــذا وإن دل علـــــــــى شـــــــــيء فانـــــــــه يـــــــــدل علـــــــــى و  ،الثمانينيـــــــــات مـــــــــن القـــــــــرن الماضـــــــــي

تمامـــــــــــا بأهميـــــــــــة العمــــــــــــل داخـــــــــــل دوالب الحكومـــــــــــة ولـــــــــــيس لـــــــــــدى القطاعــــــــــــات  ون يؤمنـــــــــــ ومـــــــــــازال
 يصــــــــــــلية، ولــــــــــــذلك أصــــــــــــبح القطــــــــــــاع الحكــــــــــــومألعتبــــــــــــاره هــــــــــــو منطقــــــــــــة التوظــــــــــــف اأاألخــــــــــــرى ب

الهياكـــــــــــــل التنظيميـــــــــــــة  يفـــــــــــــ التوســـــــــــــع إلـــــــــــــىدى بـــــــــــــدوره أوهـــــــــــــو مـــــــــــــا  ،مكـــــــــــــتظ بصـــــــــــــورة كبيـــــــــــــرة
ســـــــــــــتحداث العديـــــــــــــد مـــــــــــــن التقســـــــــــــيمات والمســـــــــــــتويات الوظيفيـــــــــــــة دون الحاجـــــــــــــة إليهـــــــــــــا األمـــــــــــــر إو 

ــــــــــىأدى  يالــــــــــذ ــــــــــه الشــــــــــديدة وتعــــــــــدد اإلجــــــــــراءات إل ــــــــــال ،تضــــــــــخمه ومركزيت ــــــــــدهور جــــــــــودة  يوبالت ت
علـــــــــــى إعتبـــــــــــار أن ســـــــــــوق العمــــــــــل الليبـــــــــــي قـــــــــــادر علـــــــــــى أن يســـــــــــتوعب كافـــــــــــة  الخدمــــــــــة العامـــــــــــة

العمـــــــــــل مـــــــــــن خرجـــــــــــي المؤسســـــــــــات التعليميـــــــــــة فـــــــــــي ليبيـــــــــــا إن تحليـــــــــــل األفـــــــــــراد البـــــــــــاحثين عـــــــــــن 
( والــــــــــذي يبــــــــــين 0هيكــــــــــل مخرجــــــــــات التعلــــــــــيم الجــــــــــامعي كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــين فــــــــــي الجــــــــــدول رقــــــــــم)

ـــــــة ممـــــــا أدى إلـــــــى  ـــــــي الجامعـــــــات الليبي ـــــــادة عـــــــدد الخـــــــرجين النـــــــاتج عـــــــن زيـــــــادة عـــــــدد الطلبـــــــة ف زي
وم وعنـــــــــــــد تصـــــــــــــنيف الخـــــــــــــريجين إلـــــــــــــى خـــــــــــــريجين مـــــــــــــن تخصصـــــــــــــات العلـــــــــــــ ،تفـــــــــــــاقم المشـــــــــــــكلة

اإلنســـــــــانية وخـــــــــريجين مـــــــــن تخصصـــــــــات العلــــــــــوم التطبيقيـــــــــة نالحـــــــــظ أن أعـــــــــداد الخـــــــــريجين مــــــــــن 
فــــــــــــــي حــــــــــــــين أن بعــــــــــــــض  ،العلــــــــــــــوم اإلنســــــــــــــانية يفوقــــــــــــــون نظــــــــــــــرائهم مــــــــــــــن العلــــــــــــــوم التطبيقيــــــــــــــة

التخصصـــــــــات مـــــــــن العلـــــــــوم اإلنســـــــــانية غيـــــــــر مرغـــــــــوب فيـــــــــه لـــــــــي ســـــــــبب مـــــــــن األســـــــــباب و كمـــــــــا 
مــــــــرة أخــــــــرى فــــــــي نســــــــبة خــــــــريجين  تشــــــــهد تذبــــــــذبا واضــــــــحا بــــــــين إرتفــــــــاع وعــــــــودة إلــــــــى اإلنخفــــــــاض

العلـــــــــوم التطبيقيـــــــــة مقابـــــــــل تذبـــــــــذب فـــــــــي اإلتجـــــــــاه المعـــــــــاكس بالنســـــــــبة لخريجـــــــــي العلـــــــــوم النظريـــــــــة 
ـــــــــــــــة( ـــــــــــــــوم اإلنســـــــــــــــانية  ،)اإلنســـــــــــــــانية  االجتماعي ـــــــــــــــث بلغـــــــــــــــت نســـــــــــــــبة الخـــــــــــــــريجين مـــــــــــــــن العل حي

، بعــــــــــــد أن بلغــــــــــــت هــــــــــــذه % 10.0نســــــــــــبة  0661/0661واالجتماعيــــــــــــة فــــــــــــي العــــــــــــام الجــــــــــــامعي 
 ،0616/0692مـــــــــــــن إجمـــــــــــــالي الخـــــــــــــريجين فـــــــــــــي العـــــــــــــام الجـــــــــــــامعي  % 11.6النســــــــــــبة فقـــــــــــــط  

وكمــــــــــــا  ،وهكــــــــــــذا نالحــــــــــــظ اســــــــــــتمرار اخــــــــــــتالل هــــــــــــذه النســــــــــــبة لصــــــــــــالح التخصصــــــــــــات النظريــــــــــــة
( الـــــــــــذي يبـــــــــــين نســـــــــــبة وعـــــــــــدد الخـــــــــــريجين مـــــــــــن التخصصـــــــــــات 0يتضـــــــــــح فـــــــــــي الجـــــــــــدول رقـــــــــــم )

النظريـــــــــة والتطبيقيـــــــــة مـــــــــن خريجـــــــــي الجامعـــــــــات خـــــــــالل العقـــــــــود األربعـــــــــة الماضـــــــــية. وهـــــــــذا مـــــــــا 
ــــــــــة للدراســــــــــة فــــــــــي التخصصــــــــــات اإلنســــــــــانية نظــــــــــرا  يع ــــــــــى إقبــــــــــال الطلب طــــــــــي دالالت واضــــــــــحة عل

 .ذلك( يوضح 0، والجدول رقم)التخرج مقارنة بالعلوم التطبيقيةللسهولة النسبية في 
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 .( يبين نسبة وعداد الخريجين الليبيين من الجامعات الليبية )حسب التخصص(1والجدول رقم )

العلوم  العام الجامعي
 انيةاإلنس

العلوم 
نسبة اإلنسانية من  اإلجمالي التطبيقية

 اإلجمالي%
نسبة التطبيقية من 

 اإلجمالي%
1970/1969 399 115 514 77.6 22.4 

1975/1974 1,027 278 1,305 78.7 21.3 
1980/1979 1,184 896 2,080 56.9 43.1 
1995/1994 7,263 2,945 10,208 71.2 28.8 
2001/2000 19,254 12,640 31,894 60.4 39.6 
2002/2001 21,728 13,942 35,670 60.9 39.1 
2003/2002 23,400 15,238 38,638 60.6 39.4 
2004/2003 25,472 16,538 42,010 60.6 39.4 
2006/2005 11,521 7,066 18,587 62.0 38.0 
2007/2006 15,188 7,889 23,077 65.8 11.1 
2012/2011 113110 183761 163001 81.1 11.0 

i: عبدهللا محمد اشكاب، ومفتاح عبد السالم عليش، " العالقة بين مخرجات التعليم الجامعي والبطالة في ليبيا، مؤتمر سوق العمل
  .م 11/1011/ 18-11الليبي الواقع واآلفاق المستقبلية، طرابلس 

حسين في نوعية ت ( لم يواكبها0إال أن هذه الزيادة في خريجي الجامعات التي تم مالحظتها في الجدول )
، وفاعليته وقدرته على مواجهة التحديات التي تفرضها متطلبات سوق العمل. وبالتالي التعليم وأنماطه

تغليب الجانب الكمي على الجانب النوعي و أنعكس سلبا على مخرجات مؤسسات التعليم مما أدى إلى 
لسنوات هذا األمر أدى في العمل، و واالحتياجات الفعلية لسوق ا عدم التناسب بين خريجي هذه المؤسسات

 وتتحمل مختلف القطاعات ،األخيرة إلى بروز ظاهرة الباحثين عن العمل بين حملة الشهادات العليا
المؤسسات  متمثل بإنتاجية القوى العاملة، فهيالبشري الجزءا  كبيرا  من مسؤولية توفير رأس مال  يميةالتعل

بنحو   تهالمتغيرر ومتطلبا ارد وتدريبها مع احتياجات سوق العملمية هذه المو تنة المسؤولة عن يالرئيس
يعزز رسالة التعليم ويعظم مخرجاته من خالل رفع قدرته على مواجهة التغييرات التي تطرأ على سوق 

ويعود تدني نوعية مخرجات مؤسسات التعليم و التدريب المهني إلى أن  ،العمل وال سيما قبل حدوثها
ت لنفسها دورا  متواضعا تقدم خالله مجموعة من البرامج الجامدة وغير الفعالة وترتب تلك المؤسسات رسم

أنه منذ والمالحظ ب ،على ذلك تـصـنـيـف تــلــك الــمــؤســســات   رســمــيــا ضـمـن مستويات التعليم األضعف.
تزايد  ظة مما أدى  لمنتصف الثمانينيات من القرن الماضي بدأت معدالت البطالة تتزايد بصورة ملحو 

دراسة وتحليل أسباب البطالة في سوق العمل الليبي بين خريجي الجامعات الليبية الذي يعتبر من 
 ،المواضيع ذات القضايا األساسية التي يمكن من خاللها الحد من مشكلة البطالة لإلقتصاد الليبي

ن حيث ي الليبي شهد نموا متسارعا  م، يالحظ أن التعليم الجامعتسليط الضوء على الجانب التعليمي"وب
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زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي وعدد الطلبة و زيادة عدد الخريجين مما تسبب في تدهور قطاع التعليم 
، فضال عن عدم االهتمام بمواضيع االعتماد اديمية التي تقدمها هذه المؤسساتوعدم تنوع البرامج األك

ورغم كل هذه الجهود يالحظ أن مؤسسات التعليم العالي أغفلت وضمان الجودة والبحث العلمي، ولكن 
 ءجانبا مهما في العملية التعليمية أال وهو تقييم خريجيها ومتابعتهم لمعرفة مدى توافق كفاءات هؤال

( إلى أن عدد الطالب بالمرحلة الجامعية قد 0، و يشير الجدول رقم)الخريجين مع متطلبات سوق العمل
 0611-0611طالبا  في العام الجامعي   00661إنعكس في زياد عدد الطالب من  شهد تطورا  هاما  

إال أن هذه الزيادة في عدد الطالب في  ،0200-0200طالبا  في العام الجامعي  301201إلى 
ن حيث وعند دراسة تطور أعداد الطلبة م ،الجامعات الليبية لم يواكبها تحسين في نوعية التعليم وأنماطه

( كانت نسبة الطلبة الذكور أـكبر من نظيرها 0661/0661وحظ أنه حتى العام الجامعي )الجنس ل
( أصبحت هذه النسبة تأخذ إتجاها  معاكسا  تماما  لما كان 0221/0221وبعد العام الجامعي ) ،لإلناث

 "وإن ،عليه الوضع في السابق حيث أصبحت هذه النسبة في صالح اإلناث على حساب نظيرتها للذكور
كانت نسبة اإلناث أعلى  من الذكور في التعليم الجامعي والتعليم العالي عموما  فنتيجة لتسرب الطالب 
الذكور في هذه المرحلة لكن وبمقابل ذلك فإن نسبة مساهمة اإلناث في االقتصاد الليبي تمثل في حدود 

كما تجدر المالحظة إلى و  ،% 11فقط أي ما يقارب ثلث نسبة مساهمة الذكور والمقدرة بحوالي  % 01
مجموعة من المؤشرات الخطيرة في هذا الجانب حيث أن نسبة اإلناث من القوى البشرية الغير عاملة 
اقتصاديا  هي ضعف نسبة الذكور مع األخذ في عين االعتبار أن نسبة الباحثات عن عمل من بين 

وة ذه المؤشرات تؤكد علي وجود قكل ه ،اإلناث تساوي تقريبا ثلث نسبة الباحثين عن عمل من الذكور
وهناك حاجة ماسة إلشراكها في سوق العمل بشكل متوازن لتحقيق التنمية االقتصادية  ،بشرية مهدورة

( 0611-0611فترة )( يوضح عداد الطالب في الجامعات الليبية خالل ال0المطلوبة  و الجدول رقم )
 (.0200-0200و،)

 ( 1011-1011(،)1071-1071امعات الليبية خالل الفترة )( عداد الطالب في الج1الجدول رقم )

 العام الجامعي
 عدد الطالب

 المجموع إناث ذكور
نسبة الناث الي 

 مجموع الطلبة
1071-1071 10101 1601 11007 11.6% 
1061-1061 11816 11111 11770 11% 
1001-1001 71110 86111 111111 16.1% 
1001-1001 111180 111771 180010 11.1% 
1011-1011 118100 170718 118018 18.0% 

 –1001لمؤشرات القتصادية، )ا ،مجلس التخطيط الوطني ،اعداد مختلفة ،الكتيب الحصائي ،الهيئة العامة للمعلومات  -0
 (.1011) ،تقرير عن التعليم العالي ،( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1000
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ــــــات فــــــي ا ــــــي أن مــــــدخالت  (0 ،0لجــــــدولين )و مــــــن خــــــالل المعطي ــــــة هــــــذا الموضــــــوع ف ــــــين أهمي يتب
ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق فــــــإن مخرجــــــات  ،ســــــوق العمــــــل الليبــــــي جلهــــــا مــــــن مخرجــــــات التعلــــــيم الجــــــامعي

التعلــــــيم الجــــــامعي يفتــــــرض أن تكــــــون ذات مواهــــــب وقــــــدرات عاليــــــة الجــــــودة وبتخصصــــــات متنوعـــــــة 
ــــي النشــــاط اإلقتصــــادي بالشــــكل الــــذ ــــى المســــاهمة ف ــــؤدي قــــادرة عل ــــات ســــوق العمــــل وي ي يلبــــي متطلب

إن كثيــــرا  مــــن مؤشــــرات البنــــك الــــدولي واليونســــكو تؤكــــد بــــل نالحــــظ  ،إلــــى تحقيــــق التنميــــة اإلقتصــــادية
علـــــى تقـــــديم بصـــــفة خاصـــــة   و  ليبيـــــا ،بدرجـــــة عامـــــة عــــدَم قـــــدرِة التعلـــــيم المتبـــــع فـــــي الـــــوطن العربـــــي

ــــي ومخرجــــات تتنــــاغم وحاجــــَة المجتمــــع والســــوق  تزايــــد أعــــداد فــــي وهــــذا ســــب َب  ،وليالــــد العمــــل المحل
زيــــادة فــــي أعــــداد الملتحقــــين التــــي صــــاحبتها بــــالتزامن مــــع الزيــــادة الســــكانية و  ،العــــاطلين عــــن العمــــل

ل عامـــــل قلـــــق للقـــــائمين  دعـــــد ةفـــــإن زيـــــاد بالجامعــــات الخــــريجين مـــــن دون فـــــرص عمـــــل مناســــبة يشـــــكر
لحكــــــوميين فـــــي مختلــــــف علـــــى التعلـــــيم العــــــالي قبـــــل غيـــــرهم مــــــن أصـــــحاب الشــــــأن مـــــن المســـــؤولين ا

ــــق الــــذي يشــــكله لعوائــــل الخــــريجين ،الــــدول العربيــــة فــــي ظــــل الهــــزات العنيفــــة التــــي و  ،فضــــال  عــــن القل
فــــــي دول العــــــالم الثالــــــث  و  ،يشــــــهدها ســــــوق العمــــــل التقليــــــدي بفعــــــل ثــــــورة المعلومــــــات واالتصــــــاالت

ــــواجتماعيــــة و حتــــى سياســــية أثــــرت ع ةكل اقتصــــادياعــــدة مشــــ تخاصــــة ليبيــــا  التــــي أفــــرز  جميــــع  ىل
الـــــــذي و   Covid-19وال ننســـــــى فيـــــــروس كورونـــــــا  فـــــــي قطـــــــاع التعلـــــــيم  مؤسســـــــات الدولـــــــة وخاصـــــــة

بشـــــكل مباشـــــر علـــــى قطـــــاع التعلـــــيم حيـــــث أقفلـــــت جميـــــع مؤسســـــات التعلـــــيم ممـــــا أنعكـــــس  بـــــدوره أثـــــر
أن معظـــــــم أنظمــــــة التعلــــــيم والتـــــــدريب وحيــــــث  ،الدولــــــة األخــــــرى فـــــــي قطاعــــــات الكافـــــــة  ىعلــــــســــــلبا  

ـــــي فـــــي ليبيـــــا  لـــــم تســـــتجيب بكفـــــاءة لمتطلبـــــات ســـــوق العمـــــل ومســـــتجدات التقنيـــــات المعلوماتيـــــة المهن
ــــــ ــــــاذالمتطــــــورة وب ــــــي ليبي ــــــة ف ــــــر محدودي ــــــرص تشــــــغيل الشــــــباب ســــــتكون أكث ــــــإن ف وهــــــذه ليســــــت  ،لك ف

و ليبيــــا بدرجــــة خاصــــة حيــــث  ،الــــدول الناميــــةمشــــكلة تخــــص ليبيــــا فحســــب بــــل تتعــــداه لتشــــمل معظــــم 
فـــــي  %06.1(  إلـــــى 3البيانـــــات الـــــواردة بالجـــــدول رقـــــم ) ىبنـــــاء علـــــفيهـــــا ارتفعـــــت مؤشـــــرات البطالـــــة 

ــــــــى  0200ســــــــنة   ،0691خــــــــالل عــــــــام   3.1و 0613ســــــــنة  % 3.10 بعــــــــد أن كــــــــان مســــــــاويا  إل
والجـــــدير بالـــــذكر أن مشـــــكلة البطالـــــة فـــــي ليبيـــــا لـــــم تكـــــن ظـــــاهرة  خـــــالل فتـــــرة الســـــبعينيات ومنتصـــــف 

ـــــف أ  ـــــى اســـــتيعاب وتوظي ـــــث كـــــان ســـــوق العمـــــل قـــــادر عل ـــــات حي ـــــاحثين عـــــن عمـــــل الثمانيني ـــــب الب غل
ــــت نتيجــــة  ــــي كان ــــة الت ــــي تنفيــــذ العديــــد مــــن المشــــاريع التنموي ــــدء ف ــــك بســــبب الب ــــين وكــــان ذل مــــن الليبي

الليبيــــــة باإلضــــــافة إلــــــى الــــــدور العاملــــــة الرتفــــــاع اإليــــــرادات النفطيــــــة وكــــــذلك انخفــــــاض أعــــــداد القــــــوى 
ـــــل عـــــا ـــــي االقتصـــــاد الليبـــــي خاصـــــة قب ـــــه القطـــــاع الخـــــاص ف ـــــذي كـــــان يؤدي ـــــارز ال وفـــــي  0611م الب

ـــــد فـــــي عـــــام  ـــــة مـــــن جدي ـــــى مـــــا نســـــبته تل 0200حـــــين ارتفـــــع معـــــدل البطال بســـــبب  ،%06.1صـــــل إل
 الــــذي أثــــر علــــى مســــتوى  التعلــــيم ممــــا نــــتج عنــــه  زيــــادة معــــدالت البطالــــةعــــدم االســــتقرار السياســــي و 
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 أسـباب عـدة إلـى المسـتمر االرتفـاع هـذا ويرجـع حـاملي الشـهادات الجامعيـة فـي ليبيـا. فئـة عنـد
 النوعيـة هـو المهـم لكـن ،فقـط عـدد مسـألة لـم تعـدة و الكفـؤ  المتعلمـة البشـرية القـوى  أن همهـاأ  مـن

 هـذه تلقتـه الـذي نوعيـة التعلـيم علـى أساسـا يرتكـز مـا وهـو الكـم هـذا أن يتميـز بهـا ينبغـي التـي
، ومــن خــالل قــراءة وتحليــل واقــع ســوق العمــل ســوق  لمتطلبــات متــهئمال البشــرية ومــدى القــوى 

بـــــي يتضـــــح أن معـــــدالت البطالـــــة بـــــدأت فـــــي التزايـــــد بعـــــد منتصـــــف الثمانينـــــات مـــــن القـــــرن العمـــــل اللي
الكيفيـــــة  وبهـــــذا ،عـــــدم اســـــتحداث خطـــــط تنمويـــــة تســـــتوعب كـــــل الخـــــرجين ىلـــــإوهـــــذا رجـــــع  ،الماضـــــي

ــــراء ــــا محــــاطين بخــــريجين فق ــــاح النجــــاح إذا كن ــــيم مفت ــــأن التعل ــــادم ب ــــل الق ــــع الجي ــــا أن نقن ــــف لن مــــن  كي
 ســـــوق  لمتطلبـــــاتولصـــــوص أثريـــــاء مـــــن غيـــــر ذات الكفـــــاءات  ،والعـــــالي يـــــةحـــــاملي الشـــــهادات الجامع

ــــة فــــي ليبيــــا  والبــــاحثون ( يوضــــح عــــدد المشــــتغلون 3والجــــدول رقــــم ) .العمــــل عــــن العمــــل وعــــدد البطال
لبلــــــــد يمتلــــــــك مــــــــن الخيــــــــرات والثــــــــروات وئ اوالتــــــــي تبــــــــين المســــــــ ،(0200 – 0611خــــــــالل الفتــــــــرة )

 :يتميز بالخصائص التالية وضع ديموغرافيذات الكثير والمنتشرة في دولة شاسعة األطراف 
 .سكان الليبيينمجموع ال إلى نالليبييوصغر نسبة المستخدمين "العاملين"  نالليبييصغر حجم السكان  -0
 أن نسبة مساهمة المرأة الليبية في القوى العاملة تعتبر صغيرة. -0
 .قوى عاملة غير ليبية ن هناك نسبة من القوى العاملة التي تعمل في سوق العمل الليبي هيإ -3

 رالتسـاؤل في هذا الوضـع الذي يعاني منه سـوق العمل الليبي هو كيف يمكن تفسيوهذا ما يدفعونا إلى 
 .تصاد الليبي في ظل وضع ديموغرافيزيادة نسبة الباحثين عن العمل في االق

 ₁ (1011- 1081تطور الستخدام والبطالة لليبيين خالل الفترة ) (1الجدول رقم )

    1011* 1010 2006 1995 1984 1973 1964 البيان
 

 المشتغلون 
 1010000 087116 940133 793371 571306 379512 305595 ذكور
 161000 117611 388153 188053 84618 26824 14799 إناث

 1111000 1010100 1328286 981424 655924 406336 320394 المجموع

 الباحثون 
 عملعن 

 108100 117100 258275 101816 22025 14542 27913 ذكور
 181100 106111 89319 17716 3045 739 1441 إناث

 116000 1811001 347594 119532 25070 15281 29354 المجموع
 

 اإلجمالي
 1111100 1111116 1198408 895187 593331 394054 333508 ذكور
 817100 018187 477472 205769 87663 27563 16240 إناث

 1661000 1811101 1675880 1100956 680994 421617 349748 المجموع
 

 معدل البطالة
 11.0 11.1 %21.55 %11.37 %3.71 %3.69 %8.37 ذكور
 25.0 11.1 %18.71 %8.61 %3.47 %2.68 %8.87 إناث

 10.1 11.1 %20.74 %10.86 %3.68 %3.62 %8.39 المجموع

 .1081،1071،1061،1001،1008لحة الحصاء و التعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان مص ،وزارة التخطيط - 1
 1011وزارة التخطيط، مصلحة الحصاء والتعداد ملخص ألهم نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة  -*
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  1.: آثار البطالة على المجتمعب

ن آثارها ال تتوقف ألخطورتها وتداعياتها، خاصة و  غل كثيرا بقضية البطالة بين الشباب نظراتن نشأ يينبغ
بآثارها  للطاقات البشرية المتاحة فحسب، بل تمتد فادحا   تمثل هدرا  ال عتبارها إب يقتصادإلعلى الصعيد ا

ريره عن األوضاع تق يف ي. وهنا يشير البنك الدولوحضاريا   واجتماعيا   لتشمل كل جوانب المجتمع سياسيا  
تحليل ظاهرة المجندين  يليها فإخلص  ين إحدى النتائج المهمة التإلى إ( 0201وبر االقتصادية )أكت

افع ن الفقر دأللتطرف مؤكدا  واالتجاهرتباط وثيق بين معدل البطالة إلدى داعش من الشباب وجود 
د وصلت ية البطالة قن قضإوهكذا ف ،لةأللتشدد وليس التطرف بينما البطالة ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه المس

 يففإلى مرحلة من الخطورة بحيث ال يمكن التعامل معها بالمسكنات الوقتية ولكنها تتطلب إعادة النظر 
   .ستثمارات وتوزيعها وأولوياتهاإلالسائد حاليا من حيث طبيعة ا ي المنهج التنمو 

حيث ن، مألذ االوظيفة الحكومية المال يففخر فان نمط القيم لدى الشباب مازال يرى ألوعلى الجانب ا
لى إك ذل يويبررون السبب ف ،العمل في القطاع الخاصالحكومة مقابل القطاع  ييفضلون العمل ف

المستقر فضال عن األمان  ي ووجود مزايا التأمينات والمعاشات والراتب الشهر  يالوظيفاالستقرار 
 .ةوالطمأنينة وفرص الترقي

 .القادمة جيالاألمن أجل إستراتيجية التدريب والتعليم ثالثاا: 
أن يساعد في تنمية قطاعات جديدة وتعزيز روح ريادة ه، حتياجاتإلو لتحسين موائمة التعليم المهني 

يمكن للتدريب المهني أيضا   ،عمال الحرةاألحال ربطه بالتدريب على ريادة  وفي.عمال الحرة في ليبيااأل
الرغم من أن الباحثين عن عمل ليسوا جميعا   وعلى، أن يطلق القدرات الكامنة للعمل الحر لحساب النفس

على إعادة  رئيسية والتدريب الكافيفإن إستهداف القطاعات ال ،ن يصبحوا رواد أعمال ناجحينألمؤهلين 
ومن شأن تحسين جودة معلومات سوق مثمره التحول المهني يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص توظيف 

إلى تجميع  وثمة حاجة.أن يتيح تصميم سياسات العمل بشكل أفضل ،يهاوالقدرة على الحصول عل ،العمل
وذلك من ، والطلب على األيدي العاملة،والدخل والمزايا،قدراتوال،الخاصة بالمهارات والدالئلالشواهد 

 .ديناميكيات سوق العمل في ليبيا إلستقصاءاتإجراء  خالل
تتناول هذه اإلستراتيجية منظومة التدريب والتعليم التي تشمل بخدماتها العمرال المهرة والمهنيين باإلضافة 

يا المختلفة اموجب المعياري للمهن، وتغطري القضالختصاصيين بإلإلى الفنيين )التقنيين( ومساعدي ا
 ذات العالقة، والتي تم تصنيفها في ثمانية مجاالت هي:

 .التخطيط• 
                                                           

  0201المؤتمر القومى األول للشباب بمدينة السالم )شرم الشيخ( بتاريخ ، عبدالفتاح الجبالى  - 1
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 التمويل.• 
 الكفاءة والفاعلية.• 
 التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي.• 
 والمعايير المهنية. المؤهالت• 
 نظم المعلومات.• 
 دور القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي.• 
 البعد الدولي.• 

لقوة الذي يترسم بجملة من عناصر ا العامقتصاد إلهذه اإلستراتيجية في ضوء خصائص ا أهميةوتبرز 
 ريقعن ط ةوالضعف، مع إمكانية مجابهة كثير من التحديات في هذا المجال بتوفير قوى عاملة كفؤ 

، دى الحياةم ممنظومة تدريب وتعليم مهني وتقني ذات جودة وفاعلية عالية، ضمن اإلطار األوسع للتعلي
 .1لوطنياويستدعي تطبيق هذه اإلستراتيجية العمل على إعداد خطط إجرائية تنفيذية على المستوى 

 :الصعوبات التي تواجهه التعليم والتدريب والبحث العلمي  -أ
 ثال:على سبيل الم هناك عديد من المشاكل والصعوبات التي تواجهه التعليم والتدريب نذكر منها

  لمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني في معظم  واضحةتيجيات وطنية ورؤية ستراإغياب
جه نشاطات التطوير وإجراءاته ويعمل على او التي تعام للسياسات الطار اإلاألحيان، وكذلك غياب 
 تقييم نواتجه ومخرجاته.

  د الوزارات والهيئات والجهات التي تتولى برامج التدريب و قني، وهذا يجعلها لمهني والتالتعليم امهام تعدر
 منظومات مجزأة ومبعثرة من حيث اإلدارة، وبخاصة في ضوء ضعف التنسيق بينها.

  أو في هاإدارتضعف مشاركة القطاع الخاص في منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، أو في ،
 التعامل الرشيد مع نواتجها ومخرجاتها.

 إلدارية وتفويض الصالحية على مستوى المؤسسة التعليميةقصور التشريعات ومحدودية المرونة ا. 
  عتماد المؤسسات والبرامج والمؤهالت مما ينعكس سلبا  على جودة إ ضعف آليات المتابعة والتقويم و

 النواتج والمخرجات.
  ل حتياجات سوق العمإضعف العالقة بين مخرجات منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني و

 مية والتدريبيةة للمؤسسات التعليستيعابيإلي تعتمد أساسا  على حجم العرض والقدرات اومتطلباته، فه
 ستمرشاملة للتعليم والتدريب الم في مجال التدريب األولي، وال يتوفر رؤية خاصومحصورة بشكل 

 الحياة. ىمد
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 هيزاتالحاجة لرفع كفاءة المنظومة من حيث المدخالت والعمليات. ويشمل ذلك المناهج والتج 
 وأساليب التدريب وإعداد المدربين وغير ذلك.

  ليات التمويل مما ينعكس سلبا  على أداء منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وعلى اضعف
 .واقتصاداتهاتحديد أولوياتها 

  ر وف؛ إذ ينظر إليه كونه نهاية مغلقة، وال يوكذلك التعليم المهني في المجتمعتدنري مكانة التدريب
 فرصا  كافية لمواصلة التعليم لمستويات أعلى.

  ضعف خدمات التوجيه واإلرشاد المهني وأثرها في خيارات األفراد في ضوء قدراتهم وخصائص سوق
 العمل وحاجاته.

  غياب نظام شامل لنشاطات التدريب والتعليم المهني المستمر، بهدف تحسين إنتاجية وتنافسية
 .المنشآت وتطوير أداء األفراد

  قصور معلومات سوق العمل وعدم شموليتها وضعف إستثمار ما يتوفر منها، وكذلك ضعف األليات
 ، مما ينعكس سلبا  على رسم السياسات وإتخاذ القرارات.تخدمة لتحديد إحتياجات سوق العملالمس

  لمهارة االتدريب والتعليم المهني والتقني في معظمه تعليم تدريب نظري وهناك فرصة محدودة لممارسة
 في عالم التطبيق الحقيقي.

 .مقترحات وتوجهات
أفرز موضوع متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب في ضوء إحتياجات سوق العمل المتغير جملة 
من المؤشرات والتوجيهات العالمية في هذا المجال فلم يعد سوق العمل بنفس الخصوصية والتميز التي 

، وتحررت فرص العمل من المقاربة في مجملها إلى جملة من انيةاحبته حتى أواخر األلفية الثص
 المقترحات والتوجيهات وذلك على النحو التالي: 

ضرورة اإلاستجابة المالئمة لمستجدات العولمة والمعلوماتية بإعتبارها األكثر إرتباطا بإيجاد فرص  -0
 عمل المقدرة التنافسية. 

 ة تأخذ في حسابها الصعوبات والتحديات وتوظف فيتبني سياسات تشغيل متطورة ومرنة ومستديم -0
 توجهاتها التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

حيث أن تحرر فرص العمل من عامل المكان قد أثبت جدواه ومكن العديد من الدول من اإلستفادة  -3
يع تطلب توسفان األمر ي ،من ذلك دونما حاجة إلى هجرة اليد العاملة وال هجرة الكفاءات العربية

 :ةخذ في اإلعتبار األبعاد التاليومع األ ،نطاق التعاون اإلستثماري الدولي والعربي في هذا المجال
إن فرص العمل في عصر التجارة اإللكترونية يتوجه نحو اإلستفادة من اإلمكانات الهائلة لشبكات  -أ

 اإلنترنت التي تدعم تفعيل التجارة اإللكترونية.
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مات واإلتصاالت اإللكترونية المتطورة في صف توفير العمل ألنها تؤثر على تعتبر وسائط المعلو  -ب
الصناعة والتسويق فتجعلها أكثر إنتشارا  وجودة وتوسع دائرة المستهلكين وبالتالي ترجيح كفة 

 الطلب وتصبح داعمة لظهور مشروعات أخرى وفرص عمل متجددة. 
نك وقد حدد تقرير الب ،لى مستوى ال مركزي تساعد التجارة اإللكترونية على إيجاد فرص عمل ع -0

 :ثالثة مستويات يتم فيها ذلك وهي 0220الدولي حول العمالة لعام 
o نشوء أعمال ومشروعات جديدة. 
o ستبدال مشروعات قديمة بأخرى حديثة ومتطورة.إ 
o .التعاون بين المشروعات الصغرى والكبرى 

ى تجاوز الصعاب والتحديات حتى دورها مراجعة واقع المشروعات الصغرى ودعمها ومساعدتها عل -د
 في مجال التوظيف الذاتي وخلق المزيد من فرص العمل.

شروعات م رين وتوجيههم وإرشادهم نحو تأسيساإلهتمام بمجال المبادرات اإلقتصادية وتأهيل المباد -ه
 إقتصادية مجدية.

 المراجع:
 القاهرة.  -رف دار المعا ،نحو إستراتيجية عربية للتشغيل ،مكتب العمل العربي -0
 .0220وائل للنشر والتوزيع ذ عمان  ،إدارة الموارد البشرية ،د. سعاد نايف برنوطي -0
المركز العربي لتنمية  ،حاضنات األعمال والمشروعات الصغرى  ،د. رمضان السنوسي و د. عبد السالم الدويبي -3

 الموارد البشرية ذ طرابلس.
 .0223الكويت  ،لعربيةتقرير التنافسية ا –المعهد العربي للتخطيط  -1

4- International labour organization 2001 world employmenent report 2001: life work in 
the information economy. 
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 تقييم المخاطر والمشاكل األمنية باستخدام الحواسيب الكمية

 إبراهيم عبداملطلب عبدالسالم نبيل .أ

 وليد جامعة بين-سيةكلية االقتصاد والعلوم السيا

 :الملخص
عالمنا اليوم بحاجة لالعتماد على الكمبيوتر لحل المشاكل المعقدة، خصوصا  اذا كانت المشكلة بالغة 
التعقيد وذات قيمة عالية، يمكن معالجة المتطلبات المختلفة بضرورة التشغيل المتزامن للعديد من أجهزة 

طويلة في المعالجة وتشغيل الخوارزميات للحصول على الكمبيوتر في آن واحد، والتي تتطلب أوقات 
النتائج المرجوة، لذلك العالم اليوم بحاجة ألجهزة كمبيوتر مزودة بمعدات التي يمكن أن توفر أداء  عالي ا. 

ال مفر من استخدام جهاز كمبيوتر يعتمد على فيزياء الكم في المستقبل القريب من أجل  ،لهذا السبب
ر الحالية الغير آمنة اكثر امنا ، وكذلك البحث بسرعة كبيرة في الخوادم ومراكز تخزين جعل أنظمة التشفي

ا  NP-hardالمعلومات األخرى على اإلنترنت، وحل مشاكل التحسين في فئة  مع مساحة حل واسعة جد 
كاء ذوتحليل المعلومات حول معالجة البيانات على نطاق واسع، ومعالجة صورة عالية الدقة لتطبيقات ال

 االصطناعي.
ستخدم على والتي ست ،، تم إجراء فحص للنهج أو سلوك الكمية وأجهزة الكمبيوتر الكميةراسةفي هذه الد

وتم تقييم المجاالت التي يمكن استخدام هذا االبتكار فيها. االستخدام  ،نطاق واسع في المستقبل القريب
ألداء العالي تم فحص مزايا وعيوب ا ،لقدرة والسعةالخبيث أو غير الخبيث ألجهزة الكمبيوتر الكمية بهذه ا

وتم التحقيق في تأثير هذه التقنية الحديثة على أنظمة األمان الحالية، وهي  ،الذي توفره تحت إدارة األمن
أجهزة حديثة تعمل على فيزياء الَكْم، تحمل معلومات كمية تختلف عن المعلومات الكالسيكية المعروفة 

بيوتر الحالية، فاألجهزة الحالية تعمل على نظام صفر واحد، بينما أجهزة الَكم تعمل لدينا بأجهزة الكم
 على الحالة الكمية لإلشارات. 

Abstract 
Our world today needs to rely on the computer to solve complex problems, especially 

if the problem is extremely complex and of a high value. Various requirements can be 

addressed with the necessity of simultaneous operation of many computers at the same 

time, which requires long processing times and the operation of algorithms to obtain 

the desired results, for that world. Today, computers are needed with equipment that 

can provide high performance. For this reason, it is inevitable that a computer based 

on quantum physics will be used in the near future in order to make current insecure 

encryption systems more secure, as well as very quickly search servers and other 

information storage centers on the Internet, and solve optimization problems in the NP-

hard class with space. Very broad solution for analyzing information about large-scale 
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data processing, high-resolution image processing for artificial intelligence 

applications. 

In this study, the approach or behavior of quantitative computers and quantum 

computers, which will be widely used in the near future, was examined, and the areas 

in which this innovation could be used were evaluated. Malicious or non-malicious use 

of quantum computers of this capacity and capacity, the advantages and disadvantages 

of high performance provided under the Security Department were examined, and the 

effect of this modern technology on current security systems was investigated, which 

are modern devices that work on quantum physics, carrying quantitative information 

that differs from the information. The classics known to us by current computers, as 

the current devices operate on a single zero system, while quantum devices operate on 

the quantum state of the signals. 

 :المقدمة
أجهزة الكمبيوتر الكمية ُصممت لتكون قائمة على أساس قواعد الكم الفيزيائية، ويمكن التعبير عنها 

تر القدرات الحسابية ألجهزة الكمبيو لمعالجة و ى معالجة أكثر من قوة اكأجهزة كمبيوتر لديها القدرة عل
 ،ليديالتي لها بنية مختلفة تمام ا عن آلية عمل الكمبيوتر التق ،قليدية. تمتلك أجهزة الكمبيوتر الكميةالت

أن لها القدرة على إجراء حسابات واسعة النطاق ألجهزة الكمبيوتر التقليدية التي ال يمكن تخيلها في 
ا. كتيارات كهربا 0و  2يتم تسجيل الرقمين  ،أجهزة الكمبيوتر التقليدية ئية على دوائر إلكترونية صغيرة جد 

 ،عندما ال تحمل الدائرة تيار ا كهربائي ا ،0يتم التعبير عنها على أنها  ،إذا كانت الدائرة تحمل تيار ا كهربائي ا
مجموعات مختلفة كمبدأ عمل، على  3هناك  ،في أجهزة الكمبيوتر الكمية .2يتم التعبير عنها على أنها 

(،  2أو حالة  0تمتلك أجهزة الكمبيوتر الكمية حاالت أكثر: )حالة  ،ر التقليديةعكس أجهزة الكمبيوت
( يسمى هذا التنسيق بالتراكب في فيزياء الكم. يتم تعريف هذه 2و  0و)الحالة كالهما مدمجة( و )حالة 

لها تشكيل  تالمجموعة الثالثية في أجهزة الكمبيوتر الكمية على أنها "بت الكم" أو "كيوبت".  واإللكترونا
 دوران طبيعي. من الممكن تغيير هذا الشكل من خالل أخذ الطاقة من الخارج.

يمكن ألجهزة الكمبيوتر الكمية التي تعمل وفق ا لهذا المبدأ تحويل المعلومات عن طريق تغيير ترتيب 
 دوران اإللكترونات أثناء معالجة المعلومات.

 Heisenbergفي مثل هذه المواقف: مبدأ عدم اليقين.  ، هناك مبدأ فيزيائي آخر يلعب دورهومع ذلك
ن إلى ييقترح أنه ال يمكن تحديد موقع وسرعة اإللكترون في نفس الوقت ألنه يمكن تحويل هاتين الحالت

ا، ال ، فإنه يخرج من حالة التراكب التي يوجد فيهبعضهما البعض. لهذا السبب، عندما نفحص إلكترون ا
كل ما  ،هي الطاقة اذا قمت بأي قياس على الحالة التي يوجد عندها االلكترون يمكن التنبؤ مسبقا  ما

يمكن معرفته أن هذه هي الطاقات الممكنة وهذه هي االحتماالت ألن طبيعته احتمالية غير قابلة للتحديد، 
 .جسيم مادى له خواص موجية اإللكترون  تعنى أن لإللكترون  بمعنى الطبيعة المزدوجة
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 :مشكلة الدراسة
 معرفة األساليب والتقنيات الجديدة التي تم تطويرها على أجهزة الكمبيوتر الكمية. -0
 االطالع على مزايا وعيوب هذا االبتكار. -0

 :الدراسات السابقة
دراسة ريتشارد فاينمان طرح فكرة استخدام الحوسبة الكمية على أجهزة الكمبيوتر ألول مرة في عام  .0

لذلك لم  ،تر التقليدية المستخدمة لم يكتملير أجهزة الكمبيو . ولكن في ذلك الوقت حتى تطو 0616
، 0616 يتم العثور على هذه الفكرة لتكون قابلة للتطبيق في العالم الحقيقي. في وقت مبكر من عام

الحظ الفيزيائي األمريكي الحائز على جائزة نوبل ريتشارد فاينمان أنه عندما تبدأ المكونات اإللكترونية 
كما  ،والتي-نيكا الكم تحدث التأثيرات التي تنبأت بها ميكا ،لى المقاييس المجهريةفي الوصول إ

 ((0201) واي باك مشين) .يمكن استغاللها في تصميم أجهزة كمبيوتر أكثر قوة ،اقترح
 .I)0690و  0692الدراسة الثانية في ايامنا هذه بواسطة يوري مانين وريتشارد فاينمان في عامي  .0

Sndor, L. Gyongyosi. (2012).) )تم تقديم مبدأ العمل الكمي  بعنوان )االتصال الكمي المتقدم
 .أجهزة الكمبيوتر الكمية ألول مرةالمستخدم في 

قدم ديفيد دويتش فكرة "بوابات  0691ثالثة بعنوان )تاريخ موجز للحوسبة الكمومية( في عام الدراسة ال .3
 S. Bone, M. Castroوأدرجت أجهزة الكمبيوتر في أبحاث فيزياء الكم ) ،المنطق الكمي"

(1997)  .) 
رزميات ، اقترح بيتر شور خوا0661في عام  بعنوان )التشفير في الحياة اليومية( الدراسة الرابعة .1

ية من الناحتعمل في وقت متعدد الحدود على أجهزة الكمبيوتر الكمية لحل المشكالت الصعبة 
، ببل في مجموعات محدودة. لهذا الس، مثل التحليل الصحيح للعوامل واللوغاريتم المنفصالحسابية

كمي. لاتضح أن أنظمة تشفير المفتاح العام الكالسيكية كانت غير آمنة في إطار الكمبيوتر ا
، تم تخفيض مستويات األمان لألنظمة المتماثلة بمقدار النصف بواسطة خوارزميات وبالمثل

Grover  وSimon تعمل على أجهزة الكمبيوتر الكمية، والتي L.K, Grover.(1996))، D. 
R. Simon) أفضل وأحدث مثال ألجهزة الكمبيوتر الكمية هو المعالج الكمي األول الذي طوره .

ا باحثون  في جامعة جنوب كاليفورنيا. على الرغم من أن المعالجات الكمية لها قدرات صغيرة جد 
ا بسعة  D-waveكيوبت، فقد أنتج باحثون جامعيون يعملون مع -9مثل  كيلوبت. كما  100معالج 

بأجهزة محاكاة في البيئة االفتراضية لغرض استخدام  Microsoftو  IBMشاركت 
 Welcome to the IBM Q Experience”، ”Get started with quantum”الباحثين

development”. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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راسة الخامسة بعنوان )اإلدراك الكمي عبر اختيار هندسة المجال والشبكة العصبية في الكمبيوتر دال .1
ـــــــا، تــي بــي لــوديــرمــيــر، دبــلــيــو آر أولــيــفــيــرا. الــكــمــومــي( ـــــــه ســـــــــــــــيــلــف ـــــــل  ل جــي إي " يســـــــــــــــتــحــي

واحد بدقة وإنما التحدث بلغة االحتماالت هو  وقت ا  فيمع وســــــــرعة اإللكترون  مكان تحديد عمليا  
. يحدث منطق العملية الناتجة عن وجود أو عدم وجود تيار كهربائي في " األقرب إلى الصــــــــــــــواب

 .J. A. Silva, T. Bأجهزة الكمبيوتر التقليــديــة عنــد الحجم الــذري في أجهزة الكمبيوتر الكميــة 
Ludermir, W. R. Oliveira. (2016))) تســــتخدم الكيوبتات طريقة الدوران الكمي في أجهزة .

فــاعــل تالكمبيوتر الكميــة للتفــاعــل مع بعضــــــــــــــهــا البعض ويجــادل مبــدأ الــدوران الكمي بــأنــه عنــدمــا ي
فـإن اآلخر يجب أن  ،، إذا كـان أحـد اإللكترونين في حـالـة دورانإلكترونـان مع بعضــــــــــــــهمـا البعض

. إن S. (Shamsolah Salemian, S. Mohammadnejad. (2010))يكون مغزلي ا ألعلى 
فهم كيفيــة إجراء عمليــة عــاديــة على أجهزة الكمبيوتر الكميــة هو األســــــــــــــاس لفهم آليــة عمــل أجهزة 
الكمبيوتر الكمية. يمكن أن ينتقل اإللكترون إلى حالة التراكب فقط إذا لم يتم اكتشـــــافه بواســـــطة أي 

بيئــة مــاديــة. إذا  يتفــاعــل اإللكترون مع أي، يجــب أال مراقبــة أو أدوات قيــاس. بمعنى آخرأدوات 
، فـــإن حـــالـــة الـــدوران تكون ثـــابتـــة على تلـــك الحـــالـــة، نظر ا ألن المراقـــب ال يمكنـــه لوحظ اإللكترون 

 .C، فإن آلية الهيكل المتغير تكون مضــــــطربة ين مختلفتين من مادة في وقت واحداكتشــــــاف حالت
P. Williams, S. H. Clearwater.(1998))). راقبة النتيجة التي تم الحصول عليها تتطلب م

باسـتخدام كمبيوتر كمي، في الواقع فهم مبدأ تشــغيل هذا الجهاز بشــكل كامل. يكفي الحصــول على 
نتيجة ثابتة من اإللكترونات في حالة التراكب ومراقبة هذه اإللكترونات إلصــــــالحها وتســــــمى عملية 

يتم هيار دالة الموجة االحتمالية في فيزياء الكم" و "ان يتم إجراؤها للحصول على النتيجة المراقبة التي
بـت ويتم تفســــــــــــــيرهـا على أنهـا قيمـة واحـدة من قبـل المراقب  0انهيـار جميع الكيوبتـات المكونـة من 

شكل الكيوبت ، سيتم تشكيلها وفق ا لعلى قيمة البتة المنهارة األولى لجميع الكيوبتات المستخدمة بناء  
 .P. W. Shor. (1994)لى النتائج األول ومن ثم يتم الحصول ع

تصـــــل إلى حدودها، الترنزســـــتور )الوحدة االســـــاســـــية بدأت معالجات الكمبيوترات ان رى االن أاما انا ف
، النانو متر هو حجم الذرة لذلك ال يمكن صــــناعة ترانســــيســــتور نانو متر 02لكترونية( صــــار طوله اال

 اوإذعة الترانســـــيســــتور تصـــــل إلى حدودها، من الذرة بأي شــــكل من االشـــــكال، لقد بدأت صــــنا أصــــغر
 وصلت إلى الحدود.

 صار عدد الترانسيستورات الموضوعة في أي حاسوب ما محدودة.  .أ
 ان عملية المعالجة والسرعة المتطلبة محدودة. .ب
 .ان البديل للحاسوب التقليدي هو الحاسوب الكمي .ت
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رقمية هي، على األقل على بعد وإن الحواسيب الكمية القادرة على إحداث فوضى في االتصاالت ال
 .مأعوا

ــــــــت ــــــــرة، كان ــــــــوتيرة فــــــــي األعــــــــوام األخي ــــــــق ب ــــــــة تتحق ــــــــت  إنجــــــــازات تكنولوجي ســــــــريعة، ولكــــــــن مــــــــا زال
ســــــــوب أمــــــــر واقعــــــــا . علــــــــى الكبيـــــــرة لجعــــــــل هــــــــذا الحازت لحاجـــــــة تــــــــدعو إلــــــــى مزيــــــــد مــــــــن اإلنجــــــــاا

ة ب كمــــــــي يتمترــــــــع بالقـــــــــدر ر حاســــــــو  البحــــــــث، ال يــــــــزال الجـــــــــدول الزمنــــــــي لظهــــــــو  رغــــــــم عقــــــــود مــــــــن
 .المفتاح العام غير مؤكد الكافية لمهاجمة أي تطبيق عادي للتشفير باستخدام

كميــــــــــة تقتــــــــــرن بهــــــــــذه القــــــــــدرة، فمــــــــــن  حواســــــــــيبعــــــــــالوة  علــــــــــى ذلــــــــــك، حتــــــــــى عنــــــــــد ابتكــــــــــار أول 
جـــــــــدا  فـــــــــي  وتكلفـــــــــة مرتفعـــــــــة أن يتطلرـــــــــب تنفيـــــــــذ مثـــــــــل هـــــــــذا الهجـــــــــوم وقتـــــــــا  كثيـــــــــرا   المـــــــــررجح جـــــــــدا

ـــــــــــة أثنـــــــــــاء  يـــــــــــد أولويـــــــــــاتالبدايـــــــــــة. وســـــــــــيتورجب علـــــــــــى المهـــــــــــاجمين تحد األهـــــــــــداف المحتملـــــــــــة بدقر
عملهـــــــــم علـــــــــى تحســـــــــين التكنولوجيـــــــــا واألســـــــــاليب. باإلضـــــــــافة إلـــــــــى ذلـــــــــك، ثرمـــــــــة أســـــــــاليب جديـــــــــدة 

را( بديلـــــــــــة لتطبيـــــــــــق التشـــــــــــفير باســـــــــــتخدام المفتـــــــــــاح العـــــــــــام قـــــــــــد تكـــــــــــون  مقاومـــــــــــة )أو أقـــــــــــل تطـــــــــــو 
 للهجمات الكمية.

 .اهداف الدراسة

 زة الكمبيوتر الكمية.إجراء فحص للنهج أو سلوك الكمية وأجه -0
 تقييم المجاالت التي يمكن استخدام هذا االبتكار فيها. -0
 االستخدام الخبيث أو غير الخبيث ألجهزة الكمبيوتر الكمية بهذه القدرة والسعة. -3
 مزايا وعيوب األداء العالي الذي توفره تحت إدارة األمن. -1

 .منهج الدراسة

ـــــــــفي االســــــتقرائي الــــــذي يــــــتالءم مــــــع طبيعــــــة موضـــــــــــوع تعتمــــــد هــــــذه الدراســـــــــــة علــــــى المــــــنهج الوصــ
ـــــــــاهيم المتعلقـــــــــة بهـــــــــا، واإلجـــــــــراءات الخاصـــــــــة لمعرفـــــــــة األســـــــــاليب  ـــــــــك بعـــــــــرض المف ــــــــــة، وذل الدراســــ

 والتقنيات الجديدة التي تم تطويرها على أجهزة الكمبيوتر الكمية.

 .تقسيمات الدراسة
 .اإلطار العام للبحث المبحث االول:
 .الحواسيب الكمية: المبحث الثاني

 .ميةالحواسيب الكباستخدام  سلبية على اآلليات األمنيةاليجابية و اإلتأثيرات الالمبحث الثالث: 
 المبحث الرابع: النتائج والتوصيات.



 كميةتقييم المخاطر والمشاكل األمنية باستخدام الحواسيب ال 

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

 المبحث األول: اإلطار العام للبحث.

 .مفهومهما وطريقة عملهما Qubit الحواسيب الكمية و الكيوبت

 .الِفيِقَياءُ  أو ميكانيكا الكممفهوم 
صري عجم البالم، أصلها من فاق يفوق، ألنرها تبحث في عالم الظواهر فائق الصغر وفائق السرعة

هي مجموعة من النظريات الفيزيائية ظهرت في القرن العشرين، وذلك لتفسير الظواهر على   .(2020)
وقد دمجت بين الخاصية الجسيمية والخاصية الموجية ليظهر  والجسيمات دون الذرية الذرة مستوى 

، وبهذا تصبح ميكانيكا الكم مسؤولة عن التفسير الفيزيائي على الجسيم-ازدواجية الموجة  مصطلح
المستوى الذري كما أنها أيضا  تطبق على الميكانيكا الكالسيكية ولكن ال تظهر تأثيرها على هذا المستوى، 

يم للفيزياء الكالسيكية إلمكانية تطبيقها على المستويين الذري والعادي. لذلك ميكانيكا الكم هي تعم
يستخدم لوصف أصغر  في بنائها )وهو مصطلح فيزيائي الكم تسميتها بميكانيكا الكم يعود إلى أهميرة

كمرية من الطاقة يمكن تبادلها بين الجسيمات، ويستخدم لإلشارة إلى كميات الطاقة المحددة التي تنبعث 
بشكل متقطع، وليس بشكل مستمر(. كثيرا ما يستخدم مصطلحي فيزياء الكم والنظرية الكمية كمرادفات 

 .لميكانيكا الكم

 .التشفير الكمي
 الكموميتين، والحوســــــــــــــبــة االتصـــــــــــــــاالت ، وبــاألخص علومالميكــانيكــا الكميــة هو مجــال اســــــــــــــتعمــال 

محمد  -العلوم الحقيقية ، (2020)المعجم البصـــــــــري  .األعمال أو لتفكيك أنظمة مشـــــــــفرة تشـــــــــفير في
الشـــــائعة للتشـــــفير الكمي هما اســـــتعمال اتصـــــاالت كمية لتبادل  االســـــتخداماتومن  (.0201) الخطيب

واالستعمال االفتراضي للحواسيب الكمية التي  بتوزيع المفتاح الكمي ل أمن فيما يعرفمفتاح تشفير بشك
وتشــــفير  خوارزمية آر إس إيه مثل التوقيع الرقمي ونظم تشــــفيرات المفتاح العام تفك شــــفرات العديد من

ومن أهم حســـــــنات التشـــــــفير الكمي هو إمكانية فك تشـــــــفيرات معقدة يعتبر من المســـــــتحيل فكها  .الجمل
 .بالطرق التقليدية غير الكمية

 ؟Qubitما هو الكيوبت 
( في الحوسبة الكمية، هي وحدة المعلومات الكمية، qbitأو  qubitزية )باإلنجلي أو بت كمي ِبت كمومي

وهو المقابل الكمي للِبت الكالسيكي. الكيوبت هو نظام كمي ثنائي الحالة مثل استقطاب الفوتون: هنا 
إال  أخذيالحالتين هما استقطاب عمودي واستقطاب أفقي. في األنظمة الكالسيكية، ال يمكن للبت أن 

ة فقط من بين حالتين. في حين تسمح ميكانيك الكم للكيوبت أن يأخذ حالة تراكب لكال الحالتين حالة واحد
 في نفس اللحظة وهذه هي الخاصية األساسية في الحوسبة الكمية.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
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 .Qubitلكيوبت اطريقة عمل 
ادية، لعب ايتكون اسرع بكثير من الحواس الكمية بيان عملية المعالجة الحاسوبية والمحاكاة بالحواس

 .بعض منها وتعطينا جميع المعلومات التي نريدها مرة واحدة نقراءيمكن ان 
طلبة بالطريقة العادية يدخل الطالب االول يسأل ثم الثاني فالثالث  02ليكن لدينا امتحان شفوي ل  مثال:

 إذاقة، سلو ان الطلبة كانوا كلهم متفاعلين مع بعض وكانت المعلومات بينهم متنا وهكذا الى العاشر.
يجعل االخرين المتفاعلين مع هذا االول مباشرة   مي، ألن هذا القياس الكميجئنا وقراءنا االول بقياس ك

يتخذون حاالت محددة بهذه الطريقة يمكن ان اقراء الجميع في مرة واحدة، اقوم باختبار على حالة واحدة 
 .اعرف االخرين ماذا يعرفون 

 

 .التجاهات جميع في اللكترون  ( دوران1الشكل )

  

( في نفس اللحظة عند مراقبة اإللكترون يبعث رسالة لإللكترون زميله لكي يدور بعكس اتجاه دورانه حتى لو 1الشكل )
 .كانت المسافة الفاصلة بينهما تعادل الكون كله يسمى بالتشابك الكمي

 .Qubit الكيوبت الصعوبات التي يمكن ان تواجه
Qubit مكن بكل سهولة أن يتأثر بتفاعل داخل الجهاز أو بإلكترون قريب منه، لذلك شديد الحساسية ي

درجة  013-يحتاج إلى تنزيل درجة الحرارة إلى جزء من المئة فوق الصفر المطلق )الصفر المطلق هو 
 إليها بالسالب حتى نمنع التشويش.مئوية( وهي اقصى درجة حرارة يمكن الوصول 

 :المريكيون والصينيون مليارات الدوراتالتطبيقات التي ينفق عليها 
أي  تم تطوير معالج كمي فإنه يمكنه تشفير وفك تشفير إذاالتطبيق االول هو تشفير البيانات،  -0

 بيانات بسرعة قياسية.
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محاكاة االدوية الجديدة والبروتينات حتى الجزيئات المعقدة التي ال يمكن محاكاتها بالحواسيب  -0
 ئص جزيئتها.العادية االن لمعرفة خصا

 .الحواسيب الكميةباستخدام  يجابية على اآلليات األمنيةاإلتأثيرات المبحث الثاني: ال
 الحواسيب الكمية.

عرض ملخص النتائج فحص الدراسات حول أجهزة الكمبيوتر الكمية واألساليب ( 0الجدول التالي )يبين 
 .بالتفصيل

 .استخدامات الحواسيب الكمية: (1) جدولال
رقم 

 رجعالم
استخدامات الساليب 

 اساليب او مناهج محسنة الكمية

 التعلم العميق [11]
Deep Learning 

الكاملة  Boltzmannبالتدريب الفعال على آلت  GEQAEو  GEQSسمحت أساليب 
والنماذج متعددة الطبقات والمتصلة بالكامل. أدت تقنياتهم إلى نماذج محسنة للبيانات بشكل 

 أكثر أناقة كبير وقدمت إطاراا
[30] 

 النظمة السحابية
Cloud systems 

 IBMتم تصميمها وتنفيذها بشكل مستقل من فريق  ،قدموا أربع تجارب لبروتوكول الكم

استخدموا مستويات التجريد ونموذج الثقة الموجه للكائنات لتحليل الحوسبة الكمية والحوسبة  [12]
 مهمةالسحابية لتحديد الهتمامات األخالقية ال

ا نظرياا تجاه إمكانية وجود سحابة كمية [9]  أي الحوسبة الكمية كخدمة ،قدموا نهجا

[13] 

 البيانات الكبيرة
Big data 

لمعالجة البيانات الضخمة باستخدام الحوسبة  ،PQ-Keyتسمى  ،تم اقتراح خوارزمية جديدة
 الكمية

[26] 
يمكن تنفيذه ميكانيكياا مع  ،متجه الداعمةآلة ال ،أظهروا أن المصنف المهم في التعلم اآللي

ال واحد وبالتالي توفير مث ،التعقيد الحسابي اللوغاريتمي في حجم الميزة وعدد بيانات التدريب
 لخوارزمية "البيانات الضخمة" الكمية

[22] 
وهي طريقة بصرية قوية تعمل مع بيانات كبيرة وعالية األبعاد واستغالل  DQCأظهروا 

ت في كثافة البيانات ومجموعات فرعية من البيانات التي تظهر الرتباطات بين جميع الختالفا
 المتغيرات المقاسة

 معالجة الصور [29]
Image processing 

قاموا بالتحقيق في اآلثار المترتبة على استخدام أنظمة الحوسبة الكمية في مجال معالجة 
 الصور.

األساسية مثل الصور السلبية والثنائية وحساب  لقد نظروا في تحويالت المستوى الرمادي
المدرج التكراري ومعادلة الرسم البياني وأظهروا كيف يمكن التعبير عن هذه العمليات باستخدام 

 الشكلية الكمية

[33] 

اقصر المسارات إليجاد 
 النهج

Shortest path 
finding approach 

ى نظرية الرسم البياني ويستخدم الفكرة اقترحوا أقصر نهج إليجاد المسار والذي يعتمد عل
 الرئيسية للحوسبة الكمية.

ساعد نهجهم في مشكلة تشطيب أقصر طريق في إيجاد عدة طرق في وقت واحد وقدم العديد 
ا لمقاييس ومعايير خاصة  من الحلول البديلة التي يمكن اختيارها وفقا

[24] 

ضد الهجمات الرهابية 
 السيبرانية

Against cyber-
terrorist attacks 

وقد نفذوا منهجية وتصنيف التقنيات الكمية الحديثة ألمن المعلومات ضد الهجمات اإلرهابية 
 السيبرانية
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 :استخدامات الحواسيب الكمية

ا وال تــــــــــ ، يمكــــــــــن زال قيـــــــــد التطــــــــــوير. فــــــــــي هــــــــــذه العمليــــــــــةتقنيـــــــــة الكمبيــــــــــوتر الكميــــــــــة جديــــــــــدة جــــــــــد 
ــــــــــــوتر  ــــــــــــى أجهــــــــــــزة الكمبي ــــــــــــة إل ــــــــــــاطق االســــــــــــتخدام إضــــــــــــافة خصــــــــــــائص مختلف ــــــــــــا لمن ــــــــــــة وفق  الكمي

، وال تــــــــــوفر دائل ألجهــــــــــزة الكمبيــــــــــوتر التقليديــــــــــةالمختلفــــــــــة. ال تعــــــــــد أجهــــــــــزة الكمبيــــــــــوتر الكميــــــــــة بــــــــــ
أجهــــــــــزة الكمبيـــــــــــوتر هــــــــــذه أي مزايـــــــــــا للمســــــــــتخدمين بخـــــــــــالف اســــــــــتخدامها المحـــــــــــدد. ال توجـــــــــــد أي 

ها. دراســـــــــــة شـــــــــــاملة حـــــــــــول كيفيـــــــــــة اســـــــــــتخدام أجهـــــــــــزة الكمبيـــــــــــوتر الكميـــــــــــة أو مكـــــــــــان اســـــــــــتخدام
ـــــــــوتر الدراســـــــــة وبالتـــــــــالي؛ فـــــــــي هـــــــــذا الجـــــــــزء مـــــــــن ، يـــــــــتم فحـــــــــص الدراســـــــــات حـــــــــول أجهـــــــــزة الكمبي

 الكمية واألساليب بالتفصيل.

ــــــــــــي الجــــــــــــدول ــــــــــــائج ف ــــــــــــتم عــــــــــــرض ملخــــــــــــص النت ــــــــــــم ي ــــــــــــائج عــــــــــــن مجــــــــــــاالت 0 رق . كشــــــــــــفت النت
 االستخدام التالية:

يمكــــــــــن أجهــــــــــزة الكمبيــــــــــوتر الكميــــــــــة لهــــــــــا تــــــــــأثيرات إيجابيــــــــــة وســــــــــلبية علــــــــــى اآلليــــــــــات األمنيــــــــــة. • 
تصــــــــنيف هـــــــــذه التـــــــــأثيرات علـــــــــى أنهـــــــــا تجعـــــــــل أنظمــــــــة تشـــــــــفير المفتـــــــــاح العـــــــــام المســـــــــتخدمة فـــــــــي 

، والحاجــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــى (SSL ،SSH ،IPSecبروتوكــــــــــــــــوالت األمــــــــــــــــان الحاليــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــر آمنــــــــــــــــة )
 الكالســــــــــــيكية،إنشـــــــــــاء أنظمــــــــــــة تشــــــــــــفير موثوقــــــــــــة بــــــــــــدال  مـــــــــــن أنظمــــــــــــة تشــــــــــــفير المفتــــــــــــاح العــــــــــــام 

 ى البنية التحتية للكمبيوتر الكمي.وتصميم بروتوكوالت موثوقة يمكنها العمل عل
تعتبـــــــــــر أجهـــــــــــزة الكمبيـــــــــــوتر الكميـــــــــــة حـــــــــــال  لمســـــــــــائل مثـــــــــــل مشـــــــــــاكل البحـــــــــــث فـــــــــــي المجـــــــــــاالت • 

، ومــــــــــا إلــــــــــى ذلــــــــــك. ة، ومشــــــــــكلة اللوغــــــــــاريتم المنفصــــــــــلةح، ومشــــــــــكلة العوامــــــــــل الصــــــــــحيالهندســــــــــية
، . باإلضـــــــــافة إلـــــــــى ذلـــــــــكRSAيـــــــــؤثر هـــــــــذا الحـــــــــل بشـــــــــكل مباشـــــــــر علـــــــــى أمـــــــــان نظـــــــــام تشـــــــــفير 

، توجـــــــــد لمشـــــــــاكل الصـــــــــعبة. فـــــــــي تصـــــــــنيف اليـــــــــومة إلـــــــــى نهـــــــــج جديـــــــــدة لتصـــــــــنيف اهنـــــــــاك حاجـــــــــ
ـــــــــــة  ـــــــــــدرج فـــــــــــي  NPمشـــــــــــكلة العوامـــــــــــل الصـــــــــــحيحة ومشـــــــــــكلة اللوغـــــــــــاريتم المنفصـــــــــــلة فـــــــــــي فئ وتن

 عند النظر في أجهزة الكمبيوتر الكمية. Pالفئة 
ـــــــــــات •  ـــــــــــواع آلي ـــــــــــع أن ـــــــــــا فـــــــــــي جمي ـــــــــــد أن األســـــــــــاليب الكميـــــــــــة يمكـــــــــــن أن تحـــــــــــدث فرق  مـــــــــــن المعتق

ـــــــــــات معالجـــــــــــة البي انـــــــــــات واألمـــــــــــن التـــــــــــي ســـــــــــيتم تطبيقهـــــــــــا فـــــــــــي مجـــــــــــاالت التطبيـــــــــــق مثـــــــــــل البيان
 الضخمة والحوسبة السحابية المرتبطة بمعالجة البيانات.

ــــــــذري مــــــــن خــــــــالل محاكــــــــاة ا•  ــــــــى المســــــــتوى ال ــــــــة عل ــــــــتم الحصــــــــول عألنظمــــــــة الكمي ــــــــائج ، ي ــــــــى نت ل
، ويمكــــــــــن الوصــــــــــول ال ســــــــــيما فــــــــــي الطــــــــــب وصــــــــــناعة األدويــــــــــة ،شــــــــــبه واقعيــــــــــة فــــــــــي المجــــــــــاالت

 .بالطرق الحالية ى المعلومات التي ال يمكن الوصول إليها في هذه المجاالتإل



 كميةتقييم المخاطر والمشاكل األمنية باستخدام الحواسيب ال 

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

 .آليات األمن علىلحواسيب الكمية االمخاطر تقييم : (1) جدولال
رقم 
 نهج التدابير المضادة تقييم المخاطر المرجع

[5] 
المخاطر المتعلقة بالعمالت المشفرة 

 المستخدمة في عمالت البيتكوين
إثبات عمل بديل يسمى الزخم وراجعوا مخططات التوقيع قاموا بتحليل 

 ما بعد الكم المتوفرة

[11] 
أنظمة التشفير الضعيفة الحالية 
والتهديدات الكارثية منذ استخدام 

 التكنولوجيا الكمية

ا يتضمن تطوير ونضج خوارزميات التشفير الالحق  اقترحوا حالا مزدوجا
 وليةالكمي إلى جانب اللوائح الحكومية والد

[36] 
وطرق  RSAتهديد الحوسبة الكمية لـ 

 التشفير الشائعة األخرى 

ر والتشفي ،اقترحوا نظام توقيع المفتاح العام القائم على التجزئة
وتشفير المفتاح المتماثل والتشفير الكمي لتأمين  ،المستند إلى الشبكة

 بيئة التشفير

[20] 
تأثير الحاسوب الكمي على األمن 

 لتشفيرالسيبراني وا
اقترحوا عائلتين متكاملتين من الحلول الممكنة: التشفير الالحق الكمي 

 والتشفير الكمي

 .تهديدات المقاربات الكمية
رة لبناء منصات بدرجة عالية من الموثوقية ضمن  اليوم، تم تصميم جميع اآلليات المستخدمة والمطور

البنية  لها ضد نفس اآلليات األمنية باستخدام نفسالتكنولوجيا الحالية. يتم تنفيذ جميع الهجمات المخطط 
التحتية التكنولوجية. يبدو أن أي ناتج منطقي أو فيزيائي يتم إنشاؤه باستخدام األساليب الكمية لديه القدرة 
على تحطيم األرصدة الموجودة. لهذا السبب، تم التأكيد على كيفية تأثير المقاربات الكمية على 

 ي السيليكون في هذا القسم.الديناميكيات في واد
لعبت آليات التشفير دور ا مهم ا في التاريخ، حيث أدت إلى عدد من التحوالت نتيجة لتشفير رسالة أو فك 
تشفير نص مشفر. لهذا السبب، تم تطوير العديد من خوارزميات التشفير من أجل تلبية األمن. يمكن 

 .M. U. Cesmeciم العمليات الحسابية ذات الصلة لخوارزميات التشفير هذه تشفير البيانات باستخدا
(2011). 

تم تجميع تقنيات التشــــــفير حول تصــــــنيفات مختلفة لتوفير مفاهيم أمن المعلومات مثل الســــــرية والتكامل 
والمصــــــــــــــادقـة وعـدم اإلنكـار: متمـاثـل )مفتـاح ســــــــــــــري( وغير متمـاثـل )مفتـاح عـام( وأنظمة بدون مفتاح 

و  AESو  DESعلى األنظمة المتماثلة هو آليات تشــــــــــــــفير الكتلة مثل )وظـائف تجزئة(. أحد األمثلة 
KASUMI  وPresent  وPrince يتم ضمان سالمة البيانات  ،التي توفر السرية. باإلضافة إلى ذلك

ــة  . ولكن مع Keccakو  SHA3و  SHA2و  SHA SHA1من خالل وظــائف التجزئــة مثــل عــائل
انخفض مســــــــتوى أمان هذه األنظمة في أجهزة الكمبيوتر ، Simonو Groverاألســــــــاليب التي اقترحها 

ا ألحجـام األصــــــــــــــفـار المتماثلة مرتين على األقل ألن آليات األمان  الكميـة. زيـادة المفتـاح تعـد أمر ا مهمـ 
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لة ثالحالية يمكن أن توفر نفس المستوى من األمان ضد أجهزة الكمبيوتر الكمية. يمكن إجراء عملية مما
لتي تتطلب ضــــــــــــعف حجم اإلخراج. تعتمد األنظمة غير المتماثلة على مشــــــــــــكالت ، والوظائف التجزئة

ا إلى صعوبة مشكلة التضمين الصحيح ،RSAحسـابية صـعبة عند اختيار المعلمات المناسـبة.   ،استناد 
ونظام  ،بناء  على صــــــعوبة مشـــــــكلة اللوغاريتم المنفصـــــــلة ،Diffie-Hellmanخوارزمية تبادل المفاتيح 

DSA  على األنظمة غير المتماثلة. ُتســــــــــــتخدم هذه األنظمة لمشــــــــــــاركة المفتاح الســــــــــــري في هي أمثلة
ا إلى  ،ية ألنظمة التشــفير غير المتماثلةولتوقيع البيانات. إن زيادة األبعاد الرئيســـ SSLشــهادات  اســـتناد 

بيوتر م، لن توفر المســتوى المطلوب من األمان ضــد أجهزة الكوامل ومشــكلة اللوغاريتم المنفصــلةقوة الع
؛ هناك حاجة إلى كمبيوتر كمي يحتوي على عشــــــــــــــرات اآلالف من وحدات البت إلعطاء مثالالكميـة. 

للحاسـوب الكمومي في ديسمبر  . تم اقتراح النموذج النظري األولRSA-2048المنطقية لتحليل وحدة 
ا أن يكون هناك المزيد من التحســينات على هذا النموذج نظر ا0201 وتر ألن الكمبي ، ومن المحتمل جد 

األكبر. بعبارة  RSAالكمي الـذي يحتوي على عـدد أكبر من الكيوبتـات يجـب إنشــــــــــــــاؤه لتحليـل وحدات 
تات ب طردي ا مع عدد الب، على الرغم من أن حجم الرقم الذي سـيتم تخصـيصـه للمضاعفات يتناسأخرى 

كا طويل األجل )دائم(. قال موس، فإن زيادة حجم المفتاح ال ُينظر إليه على أنه إجراء احترازي المطلوبة
و  0201حتى  0/1باحتمال  RSA-2048أنه كان من المتوقع كســــــــــــــر  0201في خطـابـه في عـام 

 M. Ahsan, R.V. Meter, J. Kim. (2015)، M. Mosca 0230االحتمال حتى عام  0/0
(2015). 

حة في شـــــــــــفير موضـــــــــــبعض الدراســـــــــــات التي تبحث في تأثيرات أجهزة الكمبيوتر الكمية على آليات الت
الجدول الثاني. يظهر في هذه الدراســـــات؛ هناك حاجة إلى أســـــاليب جديدة من أجل زيادة أمن المناطق 

 التي تستخدم فيها أنظمة التشفير على وجه الخصوص. في هذا الصدد، ملخص الدراسات كما يلي:

مية، وتشــفير لتوقيعات الرقُتســتخدم تقنيات التشــفير في العديد من مجاالت التطبيق مثل المصــادقة / ا• 
وتشفير  ،وإعادة اإلرسال المجهول ،واتصـاالت الشـبكة اآلمنة ،والنقود اإللكترونية ،الرسـائل، وختم الوقت

 ,RFID، J. A. Silva, T. B. Ludermirوأجهزة المصادقة المادية مثل تحديد تردد الراديو  ،القرص
W. R. Oliveira. (2016)، S. Simpson. (1997). 

لتوليد األكواد المقاومة للكم، يتم اســـــــتخدام وظائف التجزئة والقائمة على المنحنى البيضــــــــاوي والقائمة  •
 على الكود وأنظمة متعددة المتغيرات

الحواســـــيب الكمية، التي هي أســــرع وأفضـــــل ولكن يحتمل أن تكون خطرة، ســـــتتجاوز حدود الكمبيوتر • 
 التقليدية في المستقبل القريب.
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 .لمناهج الكميةابتكارات ا
من المتوقع أن تؤدي أجهزة الكمبيوتر الكمية إلى تغييرات مذهلة في الطب والتصنيع والذكاء االصطناعي 

، ال توجد خوارزميات يمكن أن ديد من المجاالت األخرى. ومع ذلكوالتعلم اآللي واألمن السيبراني والع
 المشكالت في علوم الكمبيوتر / المعلومات تعمل بكفاءة على أجهزة الكمبيوتر الكمية لحل العديد من

 .”Algebraic and Number Theoretic Algorithms”والهندسة 
والعديد  AT & Tو  HPو  Microsoftو Googleو NISTلهذا السبب، تعمل شركات معروفة مثل 

وروا ط ، وقدك على الحوسبة الكمية واالتصاالتمن الجامعات مثل لندن وطوكيو وكامبردج وجورجيا ت
إصدارات جديدة من الخوارزميات الموجودة التي يمكنها العمل على أجهزة الكمبيوتر الكمية. من خالل 

صور أنه ، من المتميةالتشفير الكمي، وهو واحد من المجاالت التي يتم فيها تطبيق نهج الحوسبة الك
، لكمينترنت. في التشفير االمة اإليمكن تطوير آليات للحفاظ على أنظمة الكم وأجهزة الكمبيوتر وس

ُتستخدم ميكانيكا الكم من أجل تأمين التشفير والتواصل بشكل آمن. ُتستخدم فيزياء المعلومات / البيانات 
بدال  من التقنيات المعقدة لمنع التنصت على الرسائل المشفرة أو تتبعها. كل نوع من المراقبة واالستماع 

يم أي تدخالت ، يتم تحليل العملية برمتها وتقيبصمة. وبهذه الطريقةلبناء ويترك على الناقل الكمي يشوه ا
 Klasik Kriptografi ve”يتم إجراؤها، ويتم تحديد عمليات التسلل إلى آلية االتصال وفق ا لذلك 

Kuantum Kriptografi”(2014). 
 تقييم اآلثار اإليجابية للحواسيب الكمية على آليات األمن: (1) جدولال

رقم 
 مناهج محسنة استخدامات مناهج الكم عالمرج

[11] 
التحكم في الوصول في الحوسبة 

 التشفير الكمي وتوزيع المفتاح الكمي في مشكلة التحكم في الوصول السحابية

تحليل الشفرات لمخطط التوقيع الكمي القائم على التشفير الكمي غير  التوقيع إلكتروني [17]
 المتماثل

[11] 
صوصية في مراكز تعزيز األمن والخ

 البيانات المتنقلة
وتقنية المصادقة التي تعد  Groversالتشفير الكمي باستخدام خوارزمية 

 مناهج مناسبة لتعزيز األمان والخصوصية بأقل تعقيد

ول الثالث. دأمثلة من الدراسات التي تبحث في آثار األساليب الكمية على آليات التشفير موضحة في الج
؛ األساليب الكمية المستخدمة إلنشاء منصات ذات مستوى عال  من الموثوقية ت أنيتضح في الدراسا

 زادت بشكل كبير من متانة آليات األمان الحالية. لمحة عامة عن الدراسات كما يلي:

يات ، ُتستخدم المناهج الكمية لتأمين عملنات الضخمةفي منصات الحوسبة السحابية وتطبيقات البيا• 
 (.3، الجدول 0انات ونقلها وتخزينها )الجدول يالوصول إلى الب
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هناك الكثير من البرامج واألجهزة الشاملة التي يتم استخدامها لمراكز البيانات للعمل بشكل صحيح • 
وعدم فقد البيانات. كما تمت إضافة تقنيات التشفير الكمي إلى األساليب المستخدمة لحماية البيانات في 

 مراكز البيانات.
 تخدام آليات التشفير الكمي لتوفير تحكم آمن في الوصول.يتم اس• 

 المبحث الثالث: الستنتاجات والتوصيات.
ميكانيكا الكم، وهي واحدة من أشهر أجندات فيزياء القرن العشرين. هو موضوع يتم ذكره غالب ا ولكنه ال 

كالسيكية اكسة للفيزياء ال، ويستمر في إدهاش الناس بمقاربات معل غير مفهوم تمام ا ما هو بالضبطيزا
أو حتى المنطق. ُتستخدم األساليب الكمية في العديد من التخصصات المختلفة مثل تقنيات الكمبيوتر 
واالتصاالت وشبكات االتصال وتكنولوجيا النانو وتكنولوجيا الجينات والتطبيقات التي تتفاعل فيها هذه 

 ،، ومبادئ عمل أجهزة الكمبيوتر الكميةميةاهج الك، تم التأكيد على المنةالتخصصات. في هذه الدراس
خدمين. يث المستكما تم تقييم تأثيرات تكنولوجيا الكم من ح ،ومجاالت االستخدام ،والبنية المعمارية

، تم التأكيد على األساليب والتقنيات الجديدة التي تم تطويرها على أجهزة الكمبيوتر باإلضافة إلى ذلك
 وعيوب هذا االبتكار. النتائج العامة في الدراسات التي تم فحصها هي كما يلي: الكمية. تم فحص مزايا

 الستنتاجات:
 ركز تطوير أجهزة الكمبيوتر على تقليل الجهد البشري وتحسين أداء الجهاز وكذلك تحسين اليوم ،

 التقنية.

 المادة. تم اقتراح  ة وعلم، يتم تقييم العالقات بين الفيزياء الحديثأجل تحسين أداء أجهزة الكمبيوتر من
نهج ميكانيكا الكم كبديل لتقليل حجم الترانزستور المستخدم في أجهزة الكمبيوتر التقليدية من خالل 

 مناهج تكنولوجيا النانو.

  ا للدراسة له العديد من المزايا مقارنة بأجهزة الكمبيوتر التقليدية من تعد الحوسبة الكمية مجاال  جديد 
، سيكون لديه مجموعة واسعة التشابك والتراكب. عالوة على ذلكق مثل نظرية خالل استخدام طر 

من التطبيقات في مثل هذه المجاالت نظر ا لحقيقة أنه يتمتع بقدرة تشفير وفك تشفير مثالية في 
يمكنه إجراء مسح حسابي )خوارزمية جروفر( وعوامل الوقت  ،االتصال )قريب ا في علم التشفير(

يث تر الكمية من حبشكل مثالي )خوارزمية شور( عندما يتم تقييم أجهزة الكمبيو متعددة الحدود 
وجدت األساليب الكمية بيئات تطبيق في مجاالت مثل تحليالت البيانات الضخمة، . مجاالت تطبيقها

وتحليل  ،والتعلم العميق ،والحوسبة السحابية ،وتطوير األنظمة اآلمنة، ونماذج الهجوم ألنظمة األمان
 بيانات.ال
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 التوصيات:
  عندما يتم تقييم النهج الكمي من حيث تحليل البيانات الكبيرة والتعلم العميق. ُيالحظ أن بعض نماذج

أساليب التنقيب عن البيانات والذكاء االصطناعي التي يمكن أن تعمل على أجهزة الكمبيوتر الكمية 
بديلة  ة واألداء. في هذا الطريق؛ طرق قد تم تطويرها لتوفير تطبيقات عالية السرعة من حيث السرع

كلفة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج أسرع ؛ لها تت الحالية وتقنيات التعلم العميقلتحليل البيانا
 منخفضة وتعقيد منخفض للعملية.

  عندما يتم تقييم المناهج الكمية من حيث تطوير آليات األمن والحوسبة السحابية. يتم استخدام
ا لتطوير منصات ذات مستوى عال  من الموثوقية.أساليب التش  فير والنهج الكمية الحالية مع 

  تم اختبار متانة أنظمة األمان المطورة باستخدام خوارزميات التشفير باستخدام أجهزة الكمبيوتر
ن رة على أالقد، مثل قوة المعالجة العالية و ميةالتقليدية. لكن المزايا المحددة ألجهزة الكمبيوتر الك

، هي أدلة على أن هذه األنظمة ليست موثوقة مثل نظيراتها القديمة. بالنسبة تكون سريعة للغاية
، يقول بيتر شور: إذا كانت أجهزة الكمبيوتر التي تقوم ببنائها كمية، فإن ميةألجهزة الكمبيوتر الك

، حتى كترونيإللل سيريدونها. ستفشل جميع أكوادنا، وسيقرأون بريدنا االجواسيس من جميع الفصائ
 .Klasik Kriptografi ve Kuantum Kriptografi” (2014)”نمتلك تشفير ا كمي ا، إلخافتهم. "

 فإن الدول التي تمتلك أجهزة الكمبيوتر الكمية واآلليات التي تعمل مع المناهج الكمية  ،في عالم اليوم
 ،رالخاصة. في الوقت الحاضقادرة على االحتفاظ بمفهوم القوة باستخدام هذا الموقف لمصلحتهم 

يتم إجراء العديد من الدراسات حول معالجة المعلومات الكمية خاصة في الواليات المتحدة األمريكية 
وكندا وأستراليا والدول المتقدمة في أوروبا والجامعات ومعاهد البحوث الحكومية والمختبرات. لتلخيص 

 ه التكنولوجيا:المزايا والعيوب التي تنشأ من هذا االحتفاظ بهذ
  يمكن وصف تقنيات الكم بأنها القنبلة الذرية الحالية. استخدام مناهج الكم. يمكن تنفيذ التدخل على

شركات االتصاالت ومراكز توزيع الطاقة وأنظمة النقل ومراكز إدارة البريد وأنظمة توزيع المياه 
 عية. القنبلة الذرية لديها القدرة علىوالمراكز المصرفية والمالية والخدمات العامة والخدمات االجتما

ا مثل القنبلة الذرية كمبيوتر فإن االبتكارات التكنولوجية مثل أجهزة ال ،تدمير جزء كبير من البالد. تمام 
ا تأثير مدمر على البلدان بنفس الطريقة.  الكمية لها أيض 

 دان على بعضها تي تبنيها البليمكن للتكنولوجيات الكمية أن ُتحدث تغييرات مهمة في موازين القوى ال
 البعض.

 ك ال يمكن االستماع إلى البيانات المرسلة دون تر  ،بسبب ميزة التراكب لمنطق عمل التشفير الكمي
 هذا النهج له ميزة رائدة ألمن المعلومات. إنأثر. يمكن القول 
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 بؤ بالزالزل والتنبؤ ة التنمثل آلي ،مع األساليب الكمية التي تستند إلى تحليالت البيانات وشرح البيانات
سيتم تصميم مختلف الهجمات اإلرهابية والهجمات اإللكترونية. عند النظر في  ،بكوارث الطقس

أو صعوبة تحليل البيانات  ،بعض المشكالت المهمة مثل مشكلة سرعة محركات البحث الذكية
أو مشكالت األمان  ،جديدةأو اختراق آليات األمان الحالية أو إنشاء آليات أمان مقاومة  ،الضخمة

أو المشكالت الحسابية لخوارزميات التعلم العميق باستخدام أجهزة الكمبيوتر  ،في الحوسبة السحابية
يجب استثمار هذه التكنولوجيا وتمويلها. ألن التقنيات الكمية ستقدم وجهات نظر مختلفة  ،الكمية

ر التي لتفوق التكنولوجي ومستويات التطويوجميع ا ،تمام ا مع فرص للتغلب على جميع موازين القوى 
 وسوف ُينظر إليها على أنها ابتكارات خارقة. ،تم إنشاؤها حتى اآلن

  علينا ان نكون واعيين لهذه التطورات ان يتجه شبابنا إلى هذه العلوم وان يتجه المسئولون عندنا إلى
 هذا المستقبل.تطوير هذه االتجاهات التي هي علمية تكنولوجية استراتيجية ألنه 

سنة ألن تاريخ  32إلى  02سنوات بل ربما  02ال نتوقع صناعة وتطوير حواسيب كمية خطيرة قبل 
سنة، امامنا هذا الوقت لتدارك االمر ألنه  32 ،02 ،02تطور الحاسوب علمنا مسألة التطور تأخذ 

 استراتيجي جدا.
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  أثر وسائل الدفع االلكرتوين عىل تخفيف أزمة السيولة
 عجاج عبدالسالم أحممد حامت. أ                                                                                     عجاج علي عبدالعزيز صاحل أ.

 لية طرابلس للعلوم والتقنيةك                                                               وليدجامعة بين–السياسية  والعلوم االقتصادكلية 
 

.   
 المقدمة:

ل ز االقتصاد الوطني ،حيث تمثتأثر بالتطور التكنولوجي القطاع المصرفي الذي من يعد أهم ركائ
المصارف التجارية ركنا أساسيا من أركانه ألي دولة ويمكن القول إن المصارف أصبحت مؤسسات مالية 
ال غنى عنها وذلك لدورها المهم في تجميع األموال وتوظيفها في أوجه االستثمار المختلفة ، وفي ظل 

لتحديث اإلدارة الحكومية بشكل ينعكس على المواطن  المتغيرات العالمية المتالحقة أصبحت الحاجة ملحة
وعلى مؤسسات الدولة في صورة إنجاز الخدمات بصورة أكثر فاعلية ونتيجة التطورات التي شهدها العالم 
ساعدت كثيرا في تطور الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف، ومن هذه الخدمات خدمات الصرف 

تتميز هذه الوسائل بتيسير اإلجراءات وزيادة الشفافية في العمليات  اآللي واالنترنت المصرفي ، حيث
المالية عالوة على تخفيض التكاليف والوقت الالزمين إلنجاز العمليات المالية السيما على المستوى 
الدولي عبر الشبكة الدولية للمعلومات لذلك أصبحت المصارف القناة الرئيسية لتنفيذ الصيرفة اإللكترونية، 

قد دخلت البطاقات االلكترونية علم المال فكانت أهم إبداعات العصر الحديث، وقد حظيت البطاقة و 
وانتشر استعمالها في كثير من المعامالت بين  0221االلكترونية باهتمام في بالدنا منذ مطلع عام 

اتير. لفو الناس وكان أول من أصدرها مصرف الجمهورية واستخدمت ألغراض الشراء بالتجزئة ودفع ا
مصرف و  )مصرف ليبيا المركزي( ثم أخذت في االنتشار من قبل مصرف األمان، والتجارية، والتنمية،

الصحارى وأصبحت بديال للنقود وخاصة في أزمة السيولة وذلك لتخفيف العبء عن المواطن والموظف 
 المصرفي معا.

بشكل  أثرت على النشاط التجاري  وفي ظل الظروف االقتصادية والسياسية التي تمر بها ليبيا والتي
اسة هذا الموضوع لمعرفة وتقييم مباشر، ومصرف الجمهورية بشكل خاص اآلمر الذي استدعى إلى در 

 ".أزمة السيولة على مصرف الجمهوريةأثر وسائل الدفع االلكتروني في تخفيف "
 مشكلة الدراسة:

 على القطاعات االقتصادية عامة، والقطاع لقد ألقت األزمة السياسية واالقتصادية في ليبيا بأعبائها
المصرفي بشكل خاص، وقد انعكست آثارها على تفاقم مشكلة السيولة في المصارف التجارية الليبية 
بسبب قلة األوراق النقدية المتداولة لدي المصرف مما أثر على نقص السيولة في المصارف اآلمر الذي 

مليات السحب والوفاء بالتزاماتها اتجاه العمالء في الوقت أدى إلى عدم قدرة المصارف على مواجهة ع
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المناسب، مما انعكس سلبْا على أدائها المصرفي ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها فقدان الثقة بين المصرف 
 والعمالء في ظل الظروف األمنية الراهنة ، وفي ظل هذه االنعكاسات تأثر القطاع المصرفي في ليبيا.

 بق فإن الدراسة تطرح التساؤل اآلتي:وبناء على ما س
 ما مدى مساهمة وسائل الدفع اللكتروني في تخفيف أزمة السيولة على المواطن؟ 

 هدف الدراسة:
آللي )بطاقات السحب ا الدور الذي تلعبه وسائل الدفع االلكترونيتهدف هذه الدراسة للتعرف على 

سيولة الحالية من خالل تقييم دور وسائل الدفع والتطبيقات( في حل مشكلة االزدحام في ظل مشكلة ال
الدفع  أثر وسائلبطاقات السحب االلي في تخفيف أزمة السيولة، وذلك من خالل اختبار تروني االلك

وبالتالي تقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة  ،ي تخفيف أزمة السيولة على المصرفااللكتروني ف
ادة ممكنة من وسائل الدفع االلكتروني، وبشكل تحقق ببطاقات السحب، بهدف تحقيق أقصي استف
 األهداف التي أنشئت من أجلها وسائل الدفع.

 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع نفسه، الذي يتناول أثر وسائل الدفع االلكتروني في تخفيف أزمة 

ائل همة للمصارف التجارية، كما أن وسالسيولة، حيث تشكل وسائل الدفع االلكتروني قناة استثمارية م
الدفع االلكتروني يمكن أن تسهم في تخفيف أزمة السيولة بشكل عام، فضال  عن أن الدراسات السابقة 

موضوع البطاقات اإللكترونية من الموضوعات المهمة في العصر الحديث لما يترتب عليه من عن 
ما يعطي م اد بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام،تسهيالت اقتصادية ترفع بالمستوى االقتصادي لألفر 

للدراسة أهمية خاصة، كما أنه من خالل نتائج تحليل وتقييم الدراسة، يمكن تقديم بعض الرؤى لمتخذي 
القرار والمشرعين حول كفاءة وإدارة وسائل الدفع االلكتروني وإمكانية استمرارها ونموه بشكل يحقق األهداف 

 المرجوة من تكوينه.
 الدراسة: فرضية

 تحاول الدراسة اختبار الفرضية التالية والتحقق منها وهي:
يفترض الباحثان أن وسائل الدفع اإللكتروني )التطبيقات المصرفية و بطاقات السحب الذاتي( سهم في 

 تخفيف أزمة السيولة وتقليل االزدحام في المصارف.
 منهجية الدراسة:

ي الوصفي، وذلك باالعتماد على المعلومات والبيانات التي تم اعتمدت هذا الدراسة على المنهج التحليل
الحصول عليها من الدراسات والنشرات والتقارير باإلضافة إلى المعلومات المتحصل عليها من خالل 

 صحيفة االستبيان المعدة لهذا الغرض.
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 مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
م خدمة البطاقات االلكترونية، أما عينة البحث فقد تيتمثل مجتمع البحث الصيدليات الدوائية العاملة ب

 ( من العاملين في الصيدليات.12تصميم استمارة استبيان وزعت على عدد )
 نموذج الدراسة:

 
 
 
 

 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة:
ع دفتعتمد الدراسة على مجموعة من المتغيرات الالزمة إلجراء تحليل أثر كل من عناصر وسائل ال

االلكتروني كمتغير مستقل على أزمة السيولة، وبهذا تنقسم المتغيرات إلى متغير تابع يعبر عنه بأزمة 
 السيولة، ومتغيرات مستقلة يعبر عنها بعناصر وسائل الدفع االلكتروني.  

لة و وللتحقق من متغيرات الدراسة والمتمثلة في عناصر وسائل الدفع االلكتروني، وأثرها على أزمة السي
 له يتطلب التعريفات التالية:

 سيتم في هذه الدراسة قياس عناصر الدفع االلكتروني وفق التعريفات التالية.
 البطاقات المصرفية. -ا

 التطبيقات االلكترونية. -ب
 تعريفها(.المتغير التابع والمتمثل في أزمة السيولة: )

 حدود الدراسة:
 طرابلس، ليبيا.مدينة الحدود المكانية: -0
 الحدود الموضوعية: العاملون بالصيدليات في المنطقة الغربية لمدينة طرابلس.-0
 .0202- 0201الحدود الزمنية: تم إعداد هذه الدراسة في الفترة مابين -1
الحدود المنهجية: تقتصر دقة النتائج التي تم التوصل إليها على درجة موضوعية ودقة استجابة -1

في أداة جمع البيانات، ودقة األرقام والبيانات الكمية التي تم تقديمها لغايات المبحوثين لألسئلة الواردة 
 عمل الدراسة اإلحصائية.

 .البنية التحتية )نقاط البيع، ماكينات الصراف اآللي( 
منظومة نقاط البيع في ليبيا كبيرة إلى حد ما لكنها دون المستوى األمثل. ُيقردر عدد وحدات نقاط البيع 

 ألفا ، أي أكثر مما هو موجود في تونس المجاورة،  00بأكثر من في ليبيا 

 السيولة وسائل الدفع اإللكتروني

 أزمة السيولة
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 الدراسات السابقة:
 :1010دراسة البنك الدولي للقطاع المالي لليبيا وتقريره / .1

تعتبر هذا الدراسة مكملة للدراسات السابقة وخصوصا تلك الدراسات التي اهتمت بوسائل الدفع االلكتروني 
ذه الدراسة تتناول أثر وسائل الدفع االلكتروني في تخفيف أزمة السيولة في المصارف التجارية إال أن ه

، ويهدف هذا التقرير لبرنامج البنك. بشكل رئيس إلى تقييم التطورات في القطاع المالي الليبي، وتبني 
قطاع لنهج اكثر تنظيما  لمساندة هذا القطاع في ليبيا، وتقديم توصيات إلى السلطات الليبية المعنية بهذا ا

لتدعيم مجاالته الرئيسية. وهذا التقرير عبارة عن مراجعة سريعة للقطاع المالي في ليبيا تستند إلى بعثة 
،وكذلك إلى مناقشات مع كبار المشاركين في هذا القطاع 0206تم إيفادها إلى طرابلس بليبيا في يناير 

 .ئيسيةليبية في تنفيذ التوصيات الر وإلى البحوث المكتبية سُتقردم المساعدة الفنية إلى السلطات ال
دراسة  عتروس صونيا  " أدوات إدارة السيولة على التقليل من خطر السيولة في البنك الوطني  .0

"، جـــامعـــة أم البــواقــــي كلية العلوم القتصاديـة و العلوم التجارية وعلـوم التسييـر، BNAالجزائري(
 .1011/1011الجزائر.

 لةكذا االجراءات الكفيرارات، و مجموعة من المخاطر والسياسات التي تضمن اتخاذ الق وتتناول الدراسة
 سعر، المصرف مثل: خطر عدم التسديد خطر السيولة، خطر للحد من المخاطر التي يتعرض لها

 ، خطر سعر الفائدة.الصرف
ذا الهدف قد يواجه ق هوتعتبر السيولة من اهم االطراف التي تسعى البلد لتحقيقها، ولكن في سبيل تحقي

سه في حالة وبالتالي البنك نف البنك العديد من الصعوبات التي قد تؤدي به إلى الوقوع في أزمة سيولة،
عدم القدرة على مواجهة التزاماته الحالية، وبالتالي تقع في خطر عدم السيولة، والذي ان لم يتحكم فيه 

رى ك الجزائرية على غرار باقي البنوك في الدول األخالبنك بطريقة سليمة قد يسبب له اإلفالس والبنو 
خصوصا ما تعلق بخطر عدم السيولة، والذي يعد من بين اهم ة المخاطر وتسييرها بطرق فعالة و لمواجه

 المخاطر التي يقع فيها البنك.
 لخرطوم: جامعة السودان للعلوما السيولة المصرفية الساليب والعناصر المؤثرة في إدارة .1
 .1011وجيا كلية الدراسات التجارية،لتكنولوا

 لىعإبراهيم مهدي الدوم آدم، مشرف إبراهيم فضل المولى البشير الهدف الرئيس من الدراسة هو التعرف 
مدى  ىعلمجال ومكونات السيولة المصرفية لحصر مجال هذه العملية اإلدارية. وكذلك اإللمام والوقوف 

 لىعرف السودانية لألساليب والعناصر التي تؤثر في إدارة السيولة المصرفية تطبيق استخدام المصا
المصارف السودانية. ومعرفة الصعوبات التي تواجه المصارف السودانية في إدارة السيولة وتقديم مقترح 

ج ئلحلها. مشكلة البحث تعد السيولة ذات أهمية خاصة للمصارف وخرجت الدراسة علي ضوء هذا النتا



 أثر وسائل الدفع االلكرتوين عىل تخفيف أزمة السيولة 

 2020 سبتمرب – اخلامس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

بعدد من التوصيات أهمها أوصت الدراسة بزيادة موارد األموال الداخلية بالمصارف وزيادة كفاءة إدارة 
السيولة واستخدام التقنيات الحديثة في العمل المصرفي وزيادة كفاءة العاملين بتدريبهم علي األساليب 

السيولة المصرفية في ظل النظام العلمية إلدارة السيولة وكذلك االهتمام بدراسة وسائل وأدوات إدارة 
  الفائدة.مصرفي الذي يقوم علي سعر اإلسالمي والذي تختلف أدواته عن أدوات النظام ال

 .الدفع اإللكتروني كآلية للحد من أزمة السيولة واكتناز النقود في القتصاد الجزائري  .1
 .1017جامعة سطيف، الجزائر  شايب،د. محمد 

الدراسة التطرق إلى ظاهر اكتناز المواطن الجزائري وحفظ أمواله بعيدا : نحاول من خالل هذه ملخص
عن البنوك، في عصر يعتمد فيه على وسائل الدفع اإللكترونية. ومع تواصل وتردي األوضاع االقتصادية 
والسياسية، أقدم الكثير من العمالء على سحب أموالهم من المنظومة المالية إما لتداولها في السوق، أو 

يف سنبحث في الحلول وكيفية التخف زينها خارج الجهاز المصرفي، مما أفضى إلى أزمة سيولة حادةتخ
من حدة أزمة السيولة المتكررة وظاهر االكتناز، خصوصا في ظل تراجع إيرادات الخزينة، جراء استمرار 

 منها بأقلتراجع أسعار النفط، وهو ما شكل صدمة لالقتصاد من الصعب التعامل معها أو الخروج 
 .األضرار
 :النظري  الجانب

باالعتماد على الكتب المراجع من شبكة  نظري للدراسة إطار لوضع الوصفي اعتمد الباحثان على المنهج
العاملين بخدمة الدفع االلكتروني في مدينة طرابلس قطاع  واالستعالم من المعلومات الدولية والتواصل

 بالبحث. العالقة ذات لميةالع الصيدليات الدوائية. وبعض األبحاث
استخدام البطاقات القوانين  تنظم التي المركزي  ليبيا مصرف من الصادرة القوانين والتشريعات

 :والتشريعات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي التي تنظم استخدام البطاقات اإللكترونية
 .البطاقات، ولكنها ما زالت تعاني من صعوبات في عملية التعامل

 .اآللي الصراف آلت البيع( الدفع اللكتروني )نقاط وسائل
 أقل يمثلون  البطاقات حاملي أن ورغم .الخصم بطاقات استخدام يشيع لكن قليلة، االئتمان بطاقات- 
 فإن الكامل، شبه التجزئة ائتمان لغياب ونظرا   .سريعة بوتيرة ينمو استخدامها السكان، فإن ربع من

 .نقدية مصرفية بحسابات مربوطة بطاقات خصم هي قاتالبطا من العظمى الغالبية
 نقاط وحدات عدد ُيقد ر .األمثل المستوى  دون  لكنها ما حد إلى كبيرة ليبيا في البيع نقاط منظومة -

 بطاقات استخدام مع المجاورة، تونس في موجود هو مما أكثر أي ألفا ، 11 بأكثر من ليبيا في البيع
را   أكثر  الُموزِرع بنظام ربطها تم وحدة 7000 على يزيد هناك ما الوحدات، هذه بين ومن .بكثير تطوُّ

ن مما الوطني  من المعامالت إجراء النِشطة من الخصم بطاقات حاملي من ألف 500 من أكثر ُيمكِر
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زة الوحدات وهذه .النظام هذا خالل البيع  نقاط ماكينات من %13 من أكثر :كبير بشكل جغرافيا   ُمرك 
 حوالي المجاورة، الزاوية مدينة مع الغربي، الشمالي القطاع ويضم الكبرى؛ طرابلس منطقة في موجودة

 أدناه. (0)الشكل انظر .البيع نقاط مجموع أجهزة من 92%
 

 
 2018) ) البيع لنقاط الجغرافي التوزيع :1الشكل

 1010المصدر: تقرير البنك الدولي، مراجعة القطاع المالي في ليبيا فبراير 

 .مغلقة حلقة ضمن المعامالت إجراء إمكانية الوطني الُموزِرع بنظام المربوطة غير البيع نقاط أنظمة تتيح
 البطاقات باستخدام المعامالت بإجراء يسمح مما بالتشغيل، القائمة الشركة بخوادم األنظمة ربط هذه ويتم

 وإيداع صرف عملية بالتشغيل لقائمةا الشركة وتدير الشركة. هذه التي تصدرها اإللكترونية المحافظ أو
ما   األكثر والشركة .الشريك البنك لدى حساب تسوية استخدام خالل من األنظمة هذه في األموال  في تقدُّ

 واحد كل موجود تسوية متعددة حسابات يضم مختلطا نظاما   أنشأت التي تداول شركة هي المجال هذا
نها وقد .مختلف شريك بنك لدى منها الُموزِرع  نظام خارج المصارف متعددة شبكة بناء من ذلك مك 

 .الوطني
ع -  غرار فعلى .الخاص القطاع يتبع للمدفوعات وطني برنامج تطوير على المراقبين من العديد شج 

ع السعودية، العربية في المملكة سداد نظام  المشاركة على المصارف جميع كهذا نظام تطوير سيشجِر
 .لاألق لمصارفا إدماج في سيساعد مما

 .مغلقة حلقة ضمن المعامالت إجراء إمكانية الوطني الُموزِرع بنظام المربوطة غير البيع نقاط أنظمة تتيح
 البطاقات باستخدام المعامالت بإجراء يسمح مما بالتشغيل، القائمة الشركة بخوادم األنظمة ربط هذه ويتم
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 وإيداع صرف عملية بالتشغيل القائمة الشركة وتدير الشركة. هذه التي تصدرها اإللكترونية المحافظ أو
  .الشريك البنك لدى حساب تسوية استخدام خالل من األنظمة هذه في األموال
ما   األكثر والشركة تسوية  حسابات يضم مختلطا نظاما   أنشأت التي تداول شركة هي المجال هذا في تقدُّ
نها وقد .مختلف شريك بنك لدى منها واحد كل موجود متعددة  المصارف متعددة شبكة بناء من ذلك مك 

 .الُموزِرع الوطني نظام خارج
 غرار فعلى .الخاص القطاع يتبع للمدفوعات وطني برنامج تطوير على المراقبين من العديد شج ع-

ع السعودية، العربية في المملكة سداد نظام  المشاركة على المصارف جميع كهذا نظام تطوير سيشجِر
را  وسيعزز مستويات توحيد المعايير والكفاءة في عموم األقل المصارف إدماج في ساعدسي مما  تطوُّ

 .عمالئها لقواعد المصارف مسايرة الجغرافية مع التغطية نطاق توسيع في أيضا ذلك وسيساعد .المصارف
 .التراجع يف آخذ عليها اإلقبال لكن الليبية، المدن في كبير بشكل اآللي الصراف ماكينات انتشرت-

قات اآللي ماكينات الصراف وتواجه  مع سوءا   األمر وازداد بل االتصال، قدرات تدني في تتمثل معوِر
 من كثير وفي .صيانتها وقلة الماكينات هذه عمل بدوره توقُّف يعزز ما وهو العام، السيولة نقص

 هذه في النقدية المبالغ انخفض حجم وقد .النقدية األموال محل تحل الخصم بطاقات بدأت النواحي،
 .أدناه 2 الشكل انظر  2018و 2017 عامي بين الفترة في فعلي بشكل الماكينات

 
ـــــــــــرة المصـــــــــــارف تهـــــــــــيمن ـــــــــــى الكبي ـــــــــــات شـــــــــــبكة عل ـــــــــــي. الصـــــــــــراف ماكين  مصـــــــــــرف ويســـــــــــيطر اآلل

ل كالشــــــــــر انظــــــــــ %11 أي الماكينــــــــــات، هــــــــــذه نصــــــــــف مجمــــــــــوع نحــــــــــو علــــــــــى وحــــــــــده الجمهوريــــــــــة
حيـــــــــث  طـــــــــرابلس نحـــــــــو متناســـــــــب غيـــــــــر بشـــــــــكل اكينـــــــــاتالم هـــــــــذه توزيـــــــــع ويميـــــــــل. أدنـــــــــاه 3رقـــــــــم 

 وتمثــــــــــــل. المنظومــــــــــــة هــــــــــــذه فــــــــــــي األغلبيــــــــــــة وهــــــــــــي ماكينــــــــــــة، آالف ثالثــــــــــــة مــــــــــــن أكثــــــــــــر توجــــــــــــد
 .أنحاء البالد بقية في للنقد الرئيسي المنفذ الصرافين شبابيك
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 وطني بموزِِّع المربوطة اآللي الصراف ماكينات توزيع :1 الشكل
 1010جعة القطاع المالي في ليبيا فبراير المصدر: تقرير البنك الدولي، مرا

 الفروع إجمالي من % 57 ويوجد .الوطنية الفروع شبكة على الكبيرة الحكومية المصارف تهيمن بالمثل،
 أن في غرابة وال، والجنوب الوسط في المتبقية والنسبة، الشر في % 28 مقابل الغرب، المصرفية في

 (.بنغازي  في %01 و ،طرابلس في %01) لكبرى ا في المدن الفروع مجموع نصف نحو يقع
 وهو الفروع، من شبكة أكبر غيره، صاحب عن كبير وبفارق  هو، الجمهورية مصرف فإن وتاريخيا ،
 لدى الراهنة، كان األزمة اندالع وقبل .والنائية األصغر البلدات إلى يصل الذي الوحيد المصرف
، أدناه 4 الشكل انظر، المصرفي الجهاز بكةش من %30 من أكثر أي فرعا ، 150 حوالي المصرف

ر ومنذ  .مؤخرا   إجراؤه تم حصر يتوف ر وال أُغِلقت، أو المادية الفروع من العديد األزمة، تضر 

 
، تقرير البنك الدولي، 2011األخضر، الكتاب الئتماني؛ الستعالم نظم لتطوير العربية المبادرة: المصدر :1 الشكل

 .1010بيا فبراير مراجعة القطاع المالي في لي
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. نسبيا   منخفضة حساباتهم، إلى الوصول في المحمولة هواتفهم يستخدمون  الذين الليبيين، نسبة ُتعد 
 الخدمات على الحصول في هواتفهم يستخدمون  الليبيين من %8 سوى  هناك يكن لم ،2017عام وحتى

ل وتيرة بطء ُيعَزى و  .% 12 وهو المنطقة في السائد عن المتوسط تقل نسبة وهي المصرفية،  إلى التحوُّ
مي االتصاالت وشركات المصارف ويتعي ن على .التراخيص بإصدار والمتعلقة التنظيمية العقبات  ومقدِر
 مجال في للعمل ليبيا المركزي  مصرف من ترخيص على الحصول اآلخرين المالية التكنولوجيا خدمات
ع وتيرة التنظيمية وائحالل فيه تساير ال سياق في اإللكتروني الدفع خدمات  وأصدر.الخدمات هذه في التوسُّ

 المحمول الهاتف عبر المصرفية والخدمات بالبطاقات المتعلقة اللوائح بعض المركزي  المصرف
 .بالمصرف والتسويات المدفوعات إدارة خالل من تعميمات شكل في وذلك والمدفوعات اإللكترونية،

ح تنظيمية الئحة أي توجد ال كما 2010 للمعامالت قانون  يوجد ال ذلك، ومع  "اإللكترونية "كيف توضِر
 المعلومات بتبادل االتصاالت شركات ستقوم  2008الفترة في مبكرا   الجهود بعض ُبِذلت قد كانت وإن
 المصرف يراقب الحالي، ال الوقت وفي .ال أم ذلك عليها سيجب كان إذا ما أو المركزي، المصرف مع

 مكافحة جهود بشأن المخاوف يثير مما المصارف، داخل تتم التي الهاتف برع التحويالت المركزي 
وحرصا  من قبل مصرف ليبيا المركزي على أن تقدم المصارف التجارية خدمة مصرفية  .غسل األموال
: تنظم عمل البطاقة اإللكترونية في السوق الليبي منها قام بإصدار عدة قوانين ومنشورات متطورة، عليه

م بشأن التعامل في النقد األجنبي  0201( لسنة 011رقم )بتعديل أحكام القرار  0201لسنة  1م قرار رق
وتحديد السقف السنوي للبطاقات المصرفية اإللكترونية والذي ينظم عمل البطاقة المصرفية في السوق 

 الليبي، ومن أهم هذه المنشورات:
لمصارف الخاصة منها مصرف التجارة ، فعليه سعت بعض المصارف وخاصة ا1-2017/5منشورات  

ن النجاح م والتنمية ومصرف األمان بإصدار العديد من البطاقات اإللكترونية للتعامل بها، وكان لها دور
 .في تخفيف عبء السيولة

 اإللكترونية والمدفوعات المحمول الهاتف عبر المصرفية الخدمات استخدام فإن العقبات، هذه من الرغمب
 محل تحل االفتراضية األموال بدأت حيث السيولة أزمة أيضا حف زته التزايد وهذا .سريع يتزايد بشكل

 لعمالء تتيح مغلقة حلقة ذات خدمة وهي ،"وثبة" هو المجال هذا األبرز في الالعب وكان .النقدية
 محج ويزيد .إلكتروني تطبيق استخدام خالل من بعضهم إلى األموال إرسال والتنمية التجارة مصرف

 التي المعامالت من حجم مرات بخمس أكبر وهو ليبي، دينار مليارات 10 عن الخدمة هذه معامالت
إمكانية  توفِرر والتي "سداد" وهي مماثلة أخرى  خدمة وهناك .الوطني الُموزِرع نظام خالل من معالجتها تتم

 تشغيل السهل ومن .العميل هاتف برقم المرتبطة اإللكترونية المحفظة نظام على بناء   الفوري  التحويل
، رئيسيا   العبا   تصبح أن دون  حال تاما   تكامال   متكامل مصرفي قطاع عدم وجود لكن الخدمة، هذه
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 يكفي الكفاءة من بقدر تتمتع التي والمرافق في الشركات ُتستخَدم اإللكترونية الفواتير دفع أنظمة وبدأت
 لدفع وأدوات المحافظ المتنقلة خدمات بتطوير ما   تقدُّ  األكثر المصارف وتقوم .البيني الربط لتحقيق
 المالية. الحلول من u1605 وغيرها الفواتير

 انتشار فنسبة .ليبيا في المحمول الهاتف عبر المصرفية الخدمات النتشار كثيرة مقومات تتوف ر -
 للغاية عالية درجةب االتصال خطوط تنتشر كما .الشباب بين السيما مرتفعة، المحمولة والذكية الهواتف

ز لشدة نظرا    .(أدناه 1 الشكل انظر) الساحل طول على الرئيسية من المدن قليل عدد في السكان تركُّ
 مواقع مستخدمي نسبة كذلك ليبيا، ترتفع في المصرفية الحسابات مالكي نسبة ارتفاع إلى وباإلضافة

 غير األعضاء األخرى  المنطقة ببلدان ة  مقارن بكثير أعلى تكون  حيت الليبيين بين االجتماعي التواصل
 .50% من أقل مقابل %12 حوالي الخليجي التعاون  مجلس في

 
 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة به؛ والتصال المحمول الهاتف خدمات في المشتركين انتشار معدل :1 الشكل

دين ونقص التحتية البنية ضعف يعوق   التمويل خدمات في التوسيع إمكانية الخاص القطاع من المورِر
 تزيد حين ففي األخرى. المنطقة بلدان عن الرابع الجيل شبكات تغطية في كثيرا   ليبيا وتتخل ف .الرقمي

 مقابل (%69) المنطقة في السائد المتوسط عن ليبيا في الثالث للسكان الجيل شبكات تغطية نسبة
 مقابل الليبيين من(%11) سوى  ال تغطي لرابعا الجيل شبكات فإن المنطقة، في المتوسط وهو (63%)

 االتصال متوسط سرعة يبلغ حيث ضعيفة االتصال قدرات وُتعد (%90) وهو المنطقة في العام المتوسط
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 أدناه، 1الشكل  الخليجي، انظر التعاون  مجلس في األعضاء غير المنطقة بلدان في معدلها نصف
 وُيعزى  .الكهرباء انقطاع تناوب وكذلك والالسلكية سلكيةال لالتصاالت التحتية البنية بسبب ضعف وذلك
 قطاعي في الكفاءة، قليلة الحكومية الشركات هيمنة إلى كبير التغطية بشكل نسبة وانخفاض الخدمة سوء

 ملكية على كامل بشكل ليبيا في الدولة وتستحوذ .الصراع بسبب الوضع تفاقم مع والكهرباء، االتصاالت
 ومقارنة  (%11) المنطقة وهو في السائد المتوسط مقابل السوق، في العاملة مولالمح الهاتف شركات

ز مؤشر درجة بارتفاع ليبيا تتمي ز المنطقة، بلدان بباقي  ( (8264النطاق عريض الثابت اإلنترنت تركُّ
 شاءإن على القانونية التحتية البنية ضعف يحفِرز وال، المنطقة في العام المتوسط وهو (6804) مقابل

 قانوني إطار إلى ليبيا وتفتقر .غيرها مأ مصارف أكانت سوء الرقمية، لتقديم الخدمات خاصة مؤسسات
كات  اإلنترنت، على والخصوصية البيانات حماية تنظِرم لوائح ال توجد حيث الرقمي، للنمو الرئيسية للمحرِر

 التوقيعات أو اإللكترونية امالتاإللكترونية، وحماية المستهلكين على اإلنترنت، والمع الجريمة ومنع
 .اإللكترونية

 
 .وأضرارها السيولة أزمة أسباب

النقدية في مصارفها  تعاني الدولة الليبية هذه الفترة أزمة اقتصادية حادة بسبب النقص المتزايد في األوراق
أزمة  بمما رتب أضرارا عدة في مجاالت مختلفة وسأتناول في هذا المبحث مطلبين: األول في أسبا

 السيولة والثاني في أضرار األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
 السيولة  أزمة أسباب :األول المطلب

 .أسباب أزمة السيولة عديدة منها ما هو خارجي، ومنها ما هو داخلي
 ولعل أهمها العوامل التالية:

 استمرار االنقسام والصراع السياسي. 
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 ديد من المدن.تفاقم الوضع األمني في الع 
 .(1)إيقاف التعامل بالطاقات االئتمانية 
 خارجية أسباب. 
  هذالى عبها  هللا امتنومن األسباب أيضا أطماع الدول الصديقة والعدوة في النيل من النعم التي 

 .متميز جغرافي وموقع متعددة، اقتصادية موارد من البلد
 داخلية سبابأ. 
  ه مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ومنها ما لم يذكره، وهذهاألسباب الداخلية كثيرة منها ما ذكر 

 :أبرزها

 :أبرزها األسباب الداخلية كثيرة منها ما ذكره مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ومنها ما لم يذكره، وهذه
 قيام رجال األعمال والتجار بسحب أموالهم من المصارف مما أسهم في األزمة الحالية 1- 

عدم اكتمال الدورة  أجنبية نقدا كانت أو حواالت أو اعتمادات مستنديه أدى إلىعدم وجود عملة  -2
 توفر السيولة منه يتطلب وذلك النقدية للتاجر، األمر الذي يضطره إلى شرائها من السوق السوداء،

 معه. النقدية
ات، حدى االحصائيحادثة وفقا إل 002تعرض القطاع المصرفي لحاالت اعتداء متكررة تجاوزت  -3

 (2)واستحواذ على شحنات مالية مرسلة للمدن والمناطق.،وخطف وسرقة ،منها جرائم قتل 
فقدان الكثيرين للثقة في عودة األمن واالستقرار أدى إلى قيام المواطنين بسحب أمولهم من المصارف  -1

 التجارية، فإذا أبقى المواطن أمواله في المصرف فقد ال يجدها عند الطلب.
اد للعالج في الخارج، إذ كثير من الليبيين في قناعة تامة بأن العالج في ليبيا لم يعد مجديا، االستعد- 5

 وهذا السبب بدوره يحتاج إلى توفير مبلغ من المال ليكون جاهزا عند الحاجة.
وجود فرص استثمار بعوائد عالية جدا قد تتجاوز المائة بالمائة في مدة وجيزة بسبب التضخم  -1

الجنوني في أسعار السلع، فصاحب المال بدال من أن يحتفظ بأمواله في المصارف دون أن  واالرتفاع
 يحصل على أي عائد يكون من األفضل له المضاربة بها في السوق.

تدني قيمة العملة المحلية وانخفاض ســـعر صـــرف الدينار أمام العمالت األخرى من شـــأنه أن يدفع  -1
الهم من المصـــــارف، ألنها ال تحقق عائدا، ومع هذا ال تحافظ أصـــــحاب رؤوس األموال إلى ســـــحب أمو 

ألف دوالر أضــــــــــــحى في خالل ســــــــــــنة  922على قيمتها، الميلون دينار ليبي بعد أن كان يقابل حوالي 
                                                           

 (  أسباب أزمة السيولة في االقتصاد الليبي، أ. د. عبدهللا شامية 1
( أثــــــر نقــــــص األوراق النقديــــــة )الســــــيولة( فــــــي المصــــــارف الليبيــــــة علــــــى انتشــــــار الربــــــا فــــــي ليبيــــــا " دراســــــة مقارنــــــة " د. علــــــي محمــــــد 2

 .0209المرقب، مجلة البحوث االكاديمية العدد الحادي عشر، يناير عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة  -افريو
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حـدة ال يبلغ ســــــــــــــدس هـذا المبلغ، فـأي عـاقـل يترك أمواله تتناقص أمام عينيه بهذه المعدالت في زمن او 
 (1) قياسي وال يحرك ساكنا.

 .السيولة نقص أضرار :الثاني المطلب
إن األزمة أفضــت إلى مفاســد وأضــرار كبيرة هددت الليبيين في مختلف جوانب الحياة ويمكن تقســيم هذه 

  االضرار إلى اضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية.

 .القتصادية األضرار :أول
 طاع المصرفي:ضرار االقتصادية المتربية على أزمة نقص السيولة في القمن األ 
؛ ألجل ســـــحب المصـــــارف ووقوفهم الســـــاعات الطوال تغيب الناس عن أعمالهم بســـــبب ذهابهم إلى -1

قوت عيالهم مما يؤثر ســلبا على زيادة االنتاج، ويترتب عليه تدني مســـتوى تقديم الخدمات وتراكم العمل 
 وقات.في بعض األ

عار بعض الســـــــلع كالمواشـــــــي ســـــــأاســـــــتطاعة من لديه المال التحكم في الســـــــوق فتشـــــــاهد انخفاض  -2
 .المواطنينوالمحاصيل الزراعية نظرا لعدم القدرة الشرائية لعامة 

 اللجوء بكثرة إلى استخدام الشيكات المصدقة التي تتقاضى عليها المصارف عموالت كبيرة. -3
ى إل فراد يؤديموال التي تستحفها الدولة أو الشركات العامة من األالتهرب من سداد األقساط أو األ -4

 إحداث عجز في ميزانياتها.
ن الســيولة الزائدة التي تصــدرها الدولة محاولة منها لســد العجز تضــاعف أســعار الســلع والخدمات إ -5

 في الدولة، حيث يرخص النقد، وتغلو السلع، وهو ما يعرف بالتضخم الناشئ من زيادة إصدار العملة.
 (2) في حصول األزمات االقتصادي.اكتناز النقود يؤثر على تبادل السلع والخدمات، ويتسبب  -6

 .الجتماعية األضرار :ثانيا
 من األضرار االجتماعية المترتبة على أزمة نقص السيولة:

 .دظهور الطبقات في المجتمع، وارتفاع الفوارق بين أبناء المجتمع الواح -0
 دد.ح؛ لعدم استطاعة المقترضين سداد القرض في الوقت المانعدام اإلقراض الحسن بين الناس -0
اســتها ر دســحب الرصــيد أو المعاش مقابل عمولة )رشــوة( تدفع لموظفي المصــارف أو القائمين على  -3

 .هاينوتأم
                                                           

(  أثــــــر نقــــــص األوراق النقديــــــة )الســــــيولة( فــــــي المصــــــارف الليبيــــــة علــــــى انتشــــــار الربــــــا فــــــي ليبيــــــا " دراســــــة مقارنــــــة " د. علــــــي محمــــــد 1
 ، 0209ادي عشر، يناير افريو_ عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة المرقب، مجلة البحوث االكاديمية العدد الح

 .(  أثر نقص األوراق النقدية )السيولة( في المصارف الليبية على انتشار الربا في ليبيا " مرجع سبق ذكره2
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لجوء الموظفين إلى تأمين حاجاتهم المادية عن طريق استغالل وظائفهم، فيقدمون خدماتهم المشروعة  -1
 وغير المشروعة عن طريق الرشوة.

ة عدة فر السيولاف، فتجد بعضهم قد أحضر أيام تو المحاباة في السحب من قبل موظفي المصار  -1
 (1)ذا على حساب المنتظرين أمام شباك المصرف.هشيكات ألقاربه وأصدقائه، فيسحب لهم، و 

 .السياسية األضرار :ثالثا
النقد له دور كبير في الهيمنة السياسية، فهو عصب الحياة االقتصادية، وقد أصبح وسيلة ضغط  -0

 على الدولة ،
 لدان االستعمارية في البلدان الفقيرة عن طريق تبعيتها لها.تحكم الب -0
ار صحاب القر أانعدام ثقة المواطنين بالدولة وانتشار حالة من السخط وعدم الرضا على الساسة و  -3

 (2) والسلطة في الدولة.
.الجانب العملي  

 .ثبات أداة الدراسة
 ( 0موضح بالجدول التالي رقم ) كما اإلستبيانعدة اساليب للتحقق من ثبات  اناستخدم الباحث

 .اختبارات ثبات الستبيان نتائج (1جدول رقم )

 المحاور ت
عدد 

 العبارات
ألفا 

 كرونباخ

 التجزئة النصفية
رتباط معامل اال

 بيرسون 
معامل الثبات 
 سبيرمان براون 

0 
أثر وسائل الدفع االلكتروني على 

 تخفيف أزمة السيولة
26 2.619 2.621 2.610 

 

، (0.958)يساوي  االستبيان لعبارات( كرنباخ ألفا) ثبات معامل ( أن0يتضح من الجدول السابق رقم )
ن معامل ثبات سبيرمان أ(، كما 2.621رتباط بيرسون بين النصف الفردي والزوجي يساوي )اومعامل 

 (، وتعد هذه القيم عالية ومناسبة للتحقق من ثبات المقياس.2.610براون يساوي )
 .الدراسة في المستخدمة اإلحصائية اا: األساليبخامس

 مجتمع من ااختياره تم التي العينة مفردات من جمعها تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق
 الحزم رمجيةب استخدام على باالعتماد المناسبة اإلحصائية األساليب من العديد استخدام تم فقد الدراسة،

 جتماعية.اال للعلوم اإلحصائية
                                                           

 (  أثر نقص األوراق النقدية )السيولة( في المصارف الليبية على انتشار الربا في ليبيا " مرجع سبق ذكره1
 ب األرصدة من أسباب نقص السيولة بليبيا..، األمن وسحTweet(  موقع أجواء نت،2
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" Social Sciences   for Statistical Package " بالرمز ختصارا  ا لها يرمز والتي (SPSS) 
 :باستخدامها الباحثان قام التي اإلحصائية األساليب مجموعة يلي وفيما ،01اإلصدار 

 معامل ألفا كرونباخ، ومعامل اإلرتباط بيرسون، ومعامل الثبات سبيرمان براون لتحقق من ثبات 
 اإلستبيان.

  ،المعياري. واالنحرافالتوزيع النسبي، والوسط الحسابي 
 اختبار t  لعينة واحدة كأحد أساليب اإلحصاء االستداللي، إلمكانية تعميم النتائج من العينة إلى

 المجتمع.
 .ترميز بيانات الدراسة

ا أنه يقابل كل لبيانات، وبمبعد تجميع استمارات االستبيان استخدم الباحثان الطريقة الرقمية في ترميز ا
غير  –وفقا  لمقياس ليكارت  الثالثي: )أوافق  اختيارات لالستبيانعبارة من عبارات المحاور األساسية 

ال أوافق( فقد تم إعطاء كل من اإلختيارات السابقة درجات لتتم معالجتها إحصائيا  على النحو  –مهتم 
( درجة واحدة، واعتبر الوسط 0( درجتان، ال أوافق )0( ثالث درجات، غير مهتم )3التالي: أوافق )

ن المتوسطات الحسابية التي إ(، وبالتالي ف0= )3(/3+0+0( باعتبار أن )0الحسابي مساويا  للرقم )
( تعبر عن 0( تعبر عن درجة موافقة متدنية، والمتوسطات الحسابية التي قيمتها )0قيمتها أقل من )

 ( تعبر عن درجة موافقة مرتفعة. 0طات الحسابية التي قيمتها أكبر من )درجة موافقة متوسطة، والمتوس
 :تحليل بيانات الدراسة

 أثر وسائل الدفع اللكتروني على تخفيف أزمة السيولة: 
 .( نتائج تحليل أثر وسائل الدفع اللكتروني على تخفيف أزمة السيولة1جدول رقم )

 

 ت
ئة محتوى الفقرة

لف
ا

 

وسط المت درجة الموافقة

 الحسابي

�̅� 

االنحراف 

المعياري 

S.D 

قيمة 

 tإختبار 

مستوى 

المعنوية 

p-value 

 الترتيب
 أوافق

غير 

 مهتم

ال 

 أوافق

1 

تسهم وسائل الدفع 

االلكتروني في 

تخفيف أزمة 

 السيولة

 02 06 22 ت

2.731 .5980 32.936 00000 1 
% 8000 1101 707 

2 

عدم استعمال 

الئتمانية البطاقة ا

بكثرة من قبل 

العمالء هو فقدان 

الثقة في وسائل 

 الدفع االلكتروني

 11 08 22 ت

2.269 .8880 18.424 00000 8 
% 1108 1102 2808 

3 

ليس هناك حماية 

للمستهلك ضد 

االستخدام الخطأ 

من جانب المصرف 

 10 07 31 ت

2.481 .8040 22.246 00000 7 
% 6703 1301 1202 
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أو مستلم المال من 

 البطاقة

4 

عدم توفر النقود 

على مستوى 

الموزعات االلية 

وكذلك االنقطاعات 

المتكررة على 

 شبكات االتصال

 07 06 32 ت

2.615 .7180 26.259 00000 3 
% 7100 1101 1301 

5 

تحديد قيمة السحب 

بسقف معين ال 

يلبي احتياجات 

 العميل

 10 01 37 ت

2.519 .8040 22.590 00000 6 
% 7102 206 1202 

6 

الشراء نقدا 

أرخص من الشراء 

باستخدام الطاقات 

 المصرفية

 08 06 38 ت

2.577 .7500 24.775 00000 2 
% 7301 1101 1102 

7 

ارتفاع النسبة بين 

الشراء بالبطاقة 

 والشراء نقدأ

 12 00 20 ت

2.538 .8510 21.513 00000 1 
% 7602 0000 2301 

8 

تصرفات المصارف 

معقدة إذا حدثت أي 

مشكلة في استخدام 

 البطاقة المصرفية

 01 08 32 ت

2.654 .6530 29.291 00000 2 
% 7100 1102 206 

2 

صعوبة استرجاع 

القيمة المالية 

 المعلقة

 07 06 32 ت

2.615 .7180 26.259 00000 
3 

 1301 1101 7100 % مكرر

الدرجة الكلية حول أثر وسائل الدفع االلكتروني على تخفيف 

 أزمة السيولة
2.555 .65670 28.058 00000  

)أثر وسائل الدفع االلكتروني على تخفيف ( يتضح أن المتوسطات الحسابية حول 0من الجدول رقم )
قة، ي أنها في اتجاه المواف)المتوسط االفتراضي للمقياس الثالثي( أ 0جاءت كلها أكبر من  أزمة السيولة(

( مما 0وإن المتوسط العام لمحور أثر وسائل الدفع االلكتروني على تخفيف أزمة السيولة أكبر من )
موافقين على وجود أثر لوسائل الدفع االلكتروني على تخفيف أزمة  يشير إلى أن مفردات عينة الدراسة

مما يتيح تعميم النتائج المتحصل عليها  2.21ن ( أقل مt، كما أن مستوى المعنوية الختبار )السيولة
 .من العينة على مجتمع الدراسة

 النتائج:
أكدت الدراسة على وجود أثر كبير لوسائل الدفع االلكتروني على تخفيف أزمة السيولة، بالرغم من وجود 

 المستخدمين بالقإ لزيادةالتحتية الخاصة بشبكة االتصاالت  البنيةبعض المعوقات والمشكالت المتعلقة ب
 .اإللكتروني الدفع وسائل اقتناء على

 :التوصيات
 .االلكتروني الدفع وسائل استخدام على والخاصة الحكومية المختلفة الخدمية الجهات تشجيع -0
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 اإللكتروني. الدفع وسائل اقتناء على المستخدمين إقبال لزيادة التحتية البنية تحسين -0
 .لالستغالل منعا التجار من االلكتروني الدفع ميمستخد على الرقابة تفعيل على العمل -3
 )مثل االلكتروني الدفع عمليات أخطاء عن الناتجة العمالء تلمشكال ومبتكرة سريعة حلول يجادإ -1

 (.حساب التاجر تدخل وال الزبون  من القيمة تخصم حيث المصرفية بالبطاقة الشراء عند مشكلة حدوث
 المجتمع مستويات لمختلف االستخدام سهلة إلكترونية تطبيقات تصميم على العمل -1
طرق عالج أزمة السيولة: لعل أهمها بمكان وهو ما صرح به المصرف المركزي الذي نشر على  -1

 %02مليار وأنه في حال إيداع  01الرسمية بأن قيمة األموال التي تتداول خارج المصارف هي  تهصفح
 ا.منها فقط بالمصارف كفيلة بإنهاء أزمة السيولة فور 

 :المراجع
ري، ملخصات حمزة محمد النو  ،إمكانية العمل بوسائل الدفع االلكتروني وأثارها، المتوقعة على السياسة النقدية في ليبيا -0

 .0201دكتوراه( مركز البحوث واالستشارات والتدريب،  –الدراسات العليا )ماجستير 
 د مسعود، محمود جمعة عبدهللا، فتحي ابوعجلية حمحوم،روا وسائل الدفع االلكتروني في ليبيا بين الواقع والطموحات. -0

 كلية العلوم الزاوية.
صعوبات والتحديات التي تواجه عمل البطاقة االئتمانية بالسوق لليبي، د. عبدالرزاق الطاهر الفراح، قسم التمويل ال -3

 كلية العجيالت: جامعة الزاوية. –والمصارف 
 ، أ. د. عبدهللا شامية.أسباب أزمة السيولة في االقتصاد الليبي -1
وراق النقدية )السيولة( في المصارف الليبية على انتشار الربا في ليبيا " دراسة مقارنة "   د. علي محمد أثر نقص األ -1

 .0209داب جامعة المرقب، مجلة البحوث األكاديمية العدد الحادي عشر، يناير افريو_ عضو هيئة التدريس بكلية اآل
أ. الشافعي ، ات الدفع االلكترونية في المصارف التجارية بمنطقة الخمس، د. جمعة فرحات عقيلمعوقات استخدام بطاق -1

 .0201إبراهيم الشافعي،  أ. منيرة سليمان الصغير. 
"، ط،دار مجدالوي للنشر والتوزيع، االردن،  المالشذا جمال خطيب، " العولمة المالية ومستقبل االسواق العربية لرأس  -1

2000. 
 .2001جنيهي، البنوك االلكترونية، دار الفكر الجامعي،  االسكندرية، منير ال -9
 .0202مراجعة القطاع المالي في ليبيا، فبراير  -6
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 نظم المعلومات اإلدارية وأثرها يف إدارة األزمات 
 )دراسة تطبيقية عىل المصارف التجارية(

    املربوك مفتاح أمال .د

 ين وليدعة بجام- االقتصاد والعلوم السياسيةكلية 

 مستخلص الدراسة:
وأثرها في إدارة األزمات في المصارف التجارية  اإلداريةهدفت الدراسة إلى التعرف على نظم المعلومات 

الليبية من خالل معرفة عناصر نظم المعلومات اإلدارية ومستويات توافرها، ومدى تقديمها لمعلومات 
احتواء األضرار الناجمة عن األزمات في ى مساهمتها الوقت المناسب، ومدفي مناسبة ودقيقة وكافية 

التي تتعرض لها المصارف، قامت الباحثة باالعتماد على العينة العشوائية الطبقية وذلك ألن مجتمع 
 –ى الصحار –البحث مقسم إلى أربع فئات وهم المصارف الليبية األربعة محل الدراسة )الجمهورية 

( من كل من الفئات الوظيفية المختلفة، (13646حجم المجتمع هو التجاري( وبمعلومية أن  -الوحدة
( وتطلب ذلك تطبيق بعض أساليب %91.3( استبانة، أي بنسبة استجابة )313حيث تم توزيع )

حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود أثر  اإلحصاء الوصفي واإلحصاء التحليلي
بعاد  نظم المعلومات اإلدارية وبين القدرة على إدارة األزمات بجميع لجميع أ معنوي ذو داللة إحصائية

ت التي من المعلوما االستفادةمراحلها، وكانت أهم التوصيات تدريب العاملين بالمصارف على كيفية 
يوفرها النظام مما يزيد من حجم استخدامهم لجميع أنواع المعلومات التي يحتاجونها عند تعرضهم للمواقف 

ضة، و التحديث المستمر لتوفير أخر ما يستجد منها لتمكين العاملين من رصد كل ما يحصل في الغام
افة إلى لها، باإلض االستعدادالبيئة من إشارات يمكن أن تساعدهم في التنبؤ بحصول األزمات ومن ثم 

حات ر المبكر واكتشاف مواطن الضعف ووضع المقت اإلنذارتشكيل فريق عمل من مهامه رصد إشارات 
لها، وتجهيز كافة بدائل االتصاالت لتعريف العمالء باألزمة وكيفية معالجتها بكفاءة وفعالية وإشراكهم 

 في كيفية معالجة األزمات.
 نظم المعلومات، إدارة األزمات، المصارف التجارية.الكلمات المفتاحية: 
 اإلطار العام للدراسة:
 أولا: مقدمة الدراسة:
موردا  مهما  ورئيسيا  من موارد المنظمة، نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة  تعد المعلومات اليوم

 فأصبحت المعلومة سالحا  تنافسيا  وموردا  استراتيجيا  يتوقف عليه نجاح المنظمة أو فشلها.
فالمعلومات ثروة، وتكمن أهميتها ليس في عملية اتخاذ القرار فقط، بل تتعدى ذلك لتستخدم أيضا في 

مليات إدارية أخرى، كوضع الخطط ورسم السياسات والرقابة وتقييم األداء، األمر الذي جعل من وجود ع
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أنظمة المعلومات اإلدارية في المنظمات المختلفة ذات أهمية خاصة، حيث يساعد المنظمات على القيام 
 .(1)بأداء وظائفها بنجاح وكفاءة عالية

المؤسسات ما هي إال تغييرات مفاجئة تطرأ على البيئة الداخلية إن األزمات التي تحدث في المنظمات أو 
أو الخارجية للمنظمة أو المؤسسة دون توقع لها أو فرض لتجنبها، وهذه األزمات تهدد استمرارية المنظمة 
وتهدد بقائها وقدرتها على المنافسة، وتضع سمعة وبقاء المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات 

 تستطيع التعامل مع األزمات من خالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة ال تلحق بالركب التي ال
 ويكون مصيرها التخلف واالنهيار.

ير واقع الحياة البشرية والمؤسسية، وهذا يدفع إلى التفكفي أن األزمات جزء رئيسي في يختلف اثنان  ال
ها بشكل فعال يؤدى إلى الحد من النتائج السلبية لها، كيفية مواجهتها والتعامل معفي بصورة جدية 

 .(2)واالستفادة إن أمكن من نتائجها االيجابية
ليبيـا معرضة للعديد من األزمات لدى ممارستها ألنشطتها، لذا فإن موضوع في إن المصارف العاملة 

ذي أدى تعيشه البالد، والاألزمات له أهمية خاصة نظرا لحالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي الذي 
ي فهذه المصارف، األمر الذي يتطلب من البنوك بذل المزيد من الجهود في إلى ظهور أزمة السيولة 

 إدارة األزمات والتحوط لها، وذلك ببناء نظم معلومات إدارية فعالة وتحديثها بصورة مستمرة.
 ثانياا: الدراسات السابقة: 

 ومتغيراتها أهدافها في وتفاوتت وإدارة األزمات المعلومات لنظم لجتهامعا في السابقة الدراسات تباينت
 :أجريت فيها التي والبيئات

 ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية نظم : (3)(1007دراسة )الخشالى والقطب
دراسة لإدارة الشركات الصناعية األردنية لألزمات التى تتعرض لها، توصلت افي المعلومات اإلدارية 

إدارة الشركات الصناعية إلدارة أزماتها كما كان في إلى وجود تأثير لفاعلية نظم المعلومات اإلدارية 
كل مرحلة من مراحل هذه الشركات لألزمات التى في تأثير فاعلية نظم المعلومات اإلدارية متفاوتا 

أوصت و  ء مرحلة التعلم.تتعرض لها وأن أكثر العناصر تأثيرا على جميع إدارة األزمات باستثنا
الدراسة بضرورة زيادة اهتمام اإلدارة بفاعلية نظم المعلومات اإلدارية وذلك عن طريق تدريب المدراء 
على كيفية االستفادة من المعلومات التي توفرها هذه األنظمة، مما يزيد من حجم استخدامها لجميع 

                                                           
، 1، العدد 33موسععععى  ،مد ،  اظر الم المعلومإلد ايدااية المحوسععععبة على  داي العإلملي  ، مجلة العلوم ايدااية، المجلد ، السعععععود (1)

9002. 

، 1221إلمعة عي  شععععم ، عشععععر ،وادت مصد مصععععر ، القإلمر ، م طبة ا –محمد اشععععإلد ،  الطخطيو لموااألة ات مإلد  ،الحمالوي(2)
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بيئة من الفي مدراء من رصد كل ما يحصل المعلومات لتوفير أخر ما يستجد منها لتمكين ال أنواع
 التنبؤ بحصول األزمات.في إشارات يمكن أن تساعدهم 

 ،هدفت الدراسة أهمية  نظم المعلومات اإلدارية لترشيد عملية إتخاذ :(1)(1010دراسة )العماج
إلدارية االقرارات أثناء األزمات. وبينت الدراسة إن أفراد العينة موافقين على أهمية نظم المعلومات 

 لترشيد عملية إتخاذ القرارات أثناء األزمات.

 ،هدفت الدراسة إلى مدى تقديم المعلومات للمستفيدين من نظم المعلومات  :(2)(1011دراسة )عطية
 المصرفية بالجودة المطلوبة والتي تنعكس في مجال إدارة األزمات التي تعصف بالمصارف العراقية.

ور الذي تؤديه جودة نظم المعلومات المصرفية في تقديمها للمعلومات مدى أهمية الد النتائج وأوضحت
 التي يستند إليها المدراء في إدارة أزماتهم، والتي جاءت معنوية جدا وموجبة على مستوى اإلرتباط واألثر.

  ،هدفت للتعرف إلى اثر نجاح نظم المعلومات المحاسبية في إدارة  (3)(1011دراسة )زويلف
درجة  تواجه البنوك التجارية العاملة في األردن وبكل مراحلها. وبينت الدراسة أن هناكاألزمات التي 

متوسطة لتوافر مؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية وتوافر نظام إلدارة األزمات في كل مرحلة 
 من مراحل عملية إدارة األزمات في البنوك التجارية العاملة في األردن.

 سة:مشكلة الدرا ثالثَا:
نجاح المنظمات وتجنب هذه األزمات خاصة في نظرا ألهمية نظم معلومات اإلدارية ودورها الواضح 

تجنب الخسائر الناتجة عن انهيار النظام، دفع الى التعرف على في أزمات القطاع المصرفي، وأهميتها 
 ألزمات.لهذه ا تحوطالكشف المبكر لألزمات وكيفية الفي الدور الذي تلعبه نظم المعلومات اإلدارية 

هل يؤثر تحقيق نجاح نظم المعلومات اإلدارية في قدرة  :السؤال األتي يف الدراسةوتتمثل مشكلة 
 المصارف التجارية لمواجهة األزمات التي تتعرض لها؟ 

 ولإلجابة عن السؤال الرئيسي أعاله يتطلب األمر اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 الوقت المناسب لمواجهة األزمات المتوقعة؟في مات الالزمة هل يتم الحصول على المعلو  -أ

 يساعد على كفاءة وفعالية اتخاذ القرارات فيما يتعلق باألزمة؟ يهل النظام الحال -ب
 هل يحتوي نظام المعلومات الحالي على مميزات تعمل على حماية المعلومات وتقليل االخطاء؟ -ج

                                                           
 ، الحدود لحرس العإلمة بإللمديرية ات مإلد  ظنإلي في  القرااد إتخإلذ في ايدااية المعلومإلد الم دوا  ، سععععود ب  إلاكمب  ( العمإلج،1)

 . 9010 الريإلض، اتمنية، للعلوم العربية اإليف ،اإلمعة ايدااية العلوم مإلاسطيرفي اسإللة

  ات مإلد :دااسععة ميدااية في عينة م  المصععإلاع العراقية ،  ،مد مؤيد ،  اود  الم المعلومإلد المصععرفية ودوامإل في إداا ،عطية (2)

 .9011، 108، العدد 33مجلة تنمية الرافدي ، المجلد 

إاعإلم محس ،  اجإلح الم المعلومإلد المحإلسبية و ظره في مرا،ل إداا  ات مإلد ، اسإللة مإلاسطير، اإلمعة الصيطواة اتاداية،  ، ويلف(3) 

9018. 
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 أهداف الدراسة: رابعاا:
ي فالمصارف معلومات مناسبة ودقيقة وكافية في م نظم المعلومات اإلدارية التعرف على مدى تقدي .0

 الوقت المناسب. 
احتواء األضرار الناجمة عن في تحديد العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية، ومدى مساهمتها  .0

 المصارف.في األزمات 
أنها ذ القرارات التى من شسرعة اتخافي التركيز على أهمية نظم المعلومات اإلدارية ودورها الفعال  .3

 األزمات. في تفادى الوقوع في المساهمة 
 أهمية الدراسة: خامساا:

كونها تتناول قطاعا اقتصاديا مهما، وهو القطاع المصرفي والذي يعد من في تكمن أهمية هذه الدراسة 
عبة، ة الصظل الظروف االقتصادية والسياسية واألمنيفي أكثر القطاعات المعرضة لألزمات، وخاصة 

دارة األزمات، إفي مما دفع الباحث لمعرفة مدى االستفادة من الميزات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية 
ومدى تطبيق المصارف لها، واالستعداد والوقاية من األزمات التى قد تعصف بالمؤسسات المصرفية 

ادة النشاط الطبيعي والتعلم من األضرار الناجمة عن األزمات، ومن ثم استع احتواءفي ومساهمتها 
 األزمات السابقة واالستفادة منها مستقبال .

 سادساا: فرضية الدراسة:
 ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية بأبعادها الثالثة الفرضية الرئيسية:

( وبين القدرة على إدارة األزمات )سرعة الحصول على المعلومات، سرعة اتخاذ القرارات، أمن المعلومات
 وينشق منها الفرضيات األتية:

ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية بأبعادها الثالثة )سرعة الحصول  -0
 على المعلومات، سرعة اتخاذ القرارات، أمن المعلومات( وبين مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر.

داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية بأبعادها الثالثة )سرعة  أثير معنوي ذوال يوجد ت  -0
 الحصول على المعلومات، سرعة اتخاذ القرارات، أمن المعلومات( وبين مرحلة االستعداد والوقاية.

ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية بأبعادها الثالثة )سرعة   -3
 لحصول على المعلومات، سرعة اتخاذ القرارات، أمن المعلومات( وبين مرحلة احتواء األضرار.ا

ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية بأبعادها الثالثة )سرعة الحصول  -1
 على المعلومات، سرعة اتخاذ القرارات، أمن المعلومات( وبين مرحلة استعادة النشاط. 

ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية بأبعادها الثالثة )سرعة الحصول  -1
 على المعلومات، سرعة اتخاذ القرارات، أمن المعلومات( وبين مرحلة التعلم.
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 حدود الدراسة: سابعاا:
ة دارية هي )سرعستقتصر هذه الدراسة على ثالثة أبعاد لنظم المعلومات اإل الحدود موضوعية: -0

الحصول على المعلومات، سرعة اتخاذ القرارات، أمن المعلومات(  كما ركزت الباحثة على خمسة 
مراحل إلدارة األزمات هي )مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر، مرحلة االستعداد والوقاية، مرحلة 

 احتواء األضرار، مرحلة استعادة النشاط، مرحلة التعلم (.
ستقتصر هذه الدراسة على بعض المديرين ورؤساء األقسام والعاملين  بالمصارف رية: الحدود بش -0

 التجارية .
 .0201أجريت هذه الدراسة خالل العام  الحدود الزمنية: -3
بمدينة  تجارية الرئيسيةالدراسة في مجالها التطبيقي على المصارف ال اقتصرت الحدود المكانية: -1

 الوطني(. التجاري اري، مصرف الجمهورية، المصرف مصرف الوحدة، مصرف الصحطرابلس )
 تتضمن الدراسة متغيرين هما: متغيرات الدراسة:
نظم المعلومات اإلدارية ولقياس هذا المتغير تم اعتماد مقياس مكون من ستة عناصر  المتغير المستقل:

ا وهى )سرعة ون بهتعتمد على مدى إدراك المديرين لألهداف التي يجب تحقيقها في المصارف التي يعمل
 الحصول على المعلومات، سرعة اتخاذ القرارات، أمن المعلومات(.

 هذه الحدود. في فهم معناها في وسيتم ايراد تعاريف موجزة لهذه المصطلحات، مما يساعد 
الالزمة ألداء عملهم وذلك بعد  تبالمعلومانظم المعلومات اإلدارية: هو النظام الذي يزود اإلداريين  -

وم بمعالجة البيانات المدخلة إليه من حيث الكمية والنوعية والوقت المناسب. ويمكن قياس أن يق
 ذلك من خالل:

سرعة الحصول على المعلومات: يشير إلى مدى توفير المعلومات الالزمة في الوقت المناسب  -
 وتكون خالية من األخطاء.

لى مة عن المشكلة الحالية لتوصيلها إمدى توفير المعلومات الالز  إلىت: يشير اسرعة اتخاذ القرار  -
 متخذ القرار.

أمن المعلومات: يشير إلى التحوطات اإلجرائية والوقائية التي تضعها المنظمة للحفاظ على سرية  -
 المعلومات وحمايتها من التلف.

 إدارة األزمات والمكون من خمس مراحل إلدارة األزمات وهي: التابع: المتغير
إلى التعامل المنهجي والمنظم مع الحاالت الطارئة التي تواجه المنظمة وإدراك : تشير إدارة األزمات -

إدارة المنظمة أن ثمة مراحل تمر بها األزمات التي تواجهها، مما يستوجب التعرف إلى هذه المراحل 
 للتعامل معها بمنهجية مدروسة. 
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ض فعلية لألزمة، فقد تظهر بع: يشير إلى مرحلة ما قبل البداية الاكتشاف إشارات اإلنذار المبكر -
األعراض التي تدل على بدايتها، ويمكن إلدارة المنظمة معرفة احتمال وقوعها من خالل هذه 

 األعراض وبداية التخطيط لمواجهتها.
: تعبر عن قيام إدارة المنظمة بالتحضير واالستعداد لمواجهة األزمة بعد تأكدها الستعداد والوقاية -

ها، وذلك سعيا منها للتقليل قدر اإلمكان من أضرارها، مع استمرار اإلدارة في من عدم إمكانية تجنب
 بذل الجهود الالزمة لمنع حدوثها.

: يشير إلى قيام اإلدارة بتنفيذ الخطط التي وضعتها لمواجهة األزمة، وذلك عن احتواء األضرار -
 ها.في هذه المرحلة في ذروتطريق استخدام الموارد المتوفرة لديها وبأقل األضرار، وتكون األزمة 

: هي المرحلة التي تبدأ فيها األزمة باالنحسار التدريجي، وتكون اإلدارة قد عرفت استعداد النشاط -
أبعاد األزمة وأسبابها، مما يمكنها من تقديم بعض الحلول والمعالجات الواقعية، بحيث تبدأ باستعادة 

 ل حدوث األزمة.توازنها وعودتها إلى الحالة التي كانت عليها قب
: هي مرحلة ما بعد األزمة وانتهائها، وفيها تقوم اإلدارة بتقويم الخطط واألساليب التي التعلم -

استخدمتها لمواجهة األزمة، بهدف استخالص الدروس والعبر وتكوين الخبرات لمواجهة األزمات 
 المستقبلية.

 :الجزء الثاني: اإلطار المفاهيمي للدراسة
 :لمعلومات في إدارة األزماتأولا: أثر نظم ا

تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدوارا عدة في مجال إدارة األزمات، سواء بسرعة الوصول لألزمة، 
أو بتوفير معلومات وسيناريوهات بشكل إلكتروني، أو بتوافر نظم معلومات مختلفة ومنها نظم دعم اتخاذ 

ذج ت كتطبيق لتكنولوجيا الحاسب اآللي بحيث أمكن تنفيذ نماالقرار وغيرها وقد تطور علم بحوث العمليا
المحاكاة للوصول إلى الحل األمثل لمواجهة مشكلة أو أزمة بعينها كما يحددها المتخصص طبقا للمعايير 

ونتيجة لهذا التطور في نظم المعلومات، فقد أصبحت تشكل أسس التخطيط  .التي يضعها متخذ القرار
لقرار في مراحل معالجة األزمات عن طريق استنباط نماذج التنبؤ والمحاكاة التي المسبق لدعم اتخاذ ا

لذا ستظل المعلومات هي الدعم األساسي لصانعي  .تساعد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب
إن تطور تكنولوجيا صناعة المعلومات والطفرة الكبيرة في أساليب نقلها وتداولها  .ومتخذي القرار

اإلمكانيات الهائلة للحاسبات اآللية بمختلف أشكالها، وظهور التطبيقات الجديدة ونظم المعلومات ودعم و 
كل ذلك سيساعد ذلك كثيرا في الوصول إلى القرار األفضل في الوقت المناسب للتعامل  .اتخاذ القرار
 .(1)مع األزمات

                                                           
(2http://www.jalaan.com/book/search.php)   : 9012م طبة ال طب والبحوت، تإلايخ الصيإلا 

http://www.jalaan.com/book/search.php
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ة األزمة وتلعب المعلومات المرتبطة بهذا الشأن أهمية خاصة، بالنظر  إلى دورها في التخفيف من حدر
القائمة أو تالفي مخاطرها في المستقبل، كما أنها تسمح بالتأكد من أن الخطة المرسومة قد طبقت على 

 وجه سليم أم ال.

ل حافزا  البتكار سياسات خالقة أو مواقف  وهذا ما يؤكد الطرح الذي يقضي بأن األزمات يمكن أن تشكر
يمكن أن تسهم في إقامة مؤسسات وهياكل جديدة بغية التعامل مع قضايا أفرزتها ضرورية وجديدة، كما 

م دروسا  لالهتمام بقضايا جديدة.  األزمة، وتقدر

إن جمع المعلومات عملية معقردة ومحاطة بالصعوبات والمشكالت، على مستوى النجاح في الوصول 
منها. ولذلك يظل صانع القرار ومدير  إلى مصادرها أو توخي الموضوعية في انتقاء الدقيق والفعال

األزمة بحاجة إلى آليات متطورة جدا  لتحصيل المعلومات التي ينبغي أن تكون في مستوى التطورات 
التكنولوجية الحديثة من جهة، وفي مستوى حجم التحديات والمخاطر التي تطرحها األزمات والكوارث 

تتطلب من متخذي القرارات التعامل معها واتخاذ قرارات الحالية المعقدة والمتسارعة في تطورها والتي 
  .عالجها واالستفادة من األثار الناجمة عنها سواء أكانت إيجابية أم سلبية

وفي هذا السياق، يتطلب احتواء األزمة تطوير القدرات واإلمكانات البشرية من خالل مباشرة التدريب، 
ما األزمة وفريقه على التعامل بحنكة في مثل هذه الحاالت، كوتنظيم الدورات التأهيلية التي تساعد مدير 

أهمية كفاءة نظم االتصال وفاعليتها، فهي التي يعتمد عليها صانع القرار في تدفق المعلومات في ال تخ
 . 1(9)إليه، وفي بلورة التصورات والخطط الالزمة لمواجهتها

مواجهة األزمات من خالل المراحل في اعها إن هناك دورا مهما وبارزا لنظم المعلومات بمختلف أنو 
 اآلتية:

 :2(0)قبل األزمة مرحلة ما -أ
 هذه المرحلة من خالل اآلتى:في ويتمثل دور نظم المعلومات 

  تحديد السياسة العامة للمنظمة وأهدافها.في المساهمة 
  إعداد التقديرات الخاصة بالمخاطر والتهديدات المحتملة لالزمة.في المساهمة 
 إمكانية حدوثها.في تحديد األزمات أو التبؤ في مة المساه 
 .بناء قواعد للمعلومات المناسبة لكل نوع من أنواع األزمات التى تواجهها المنظمة 

                                                           
(1)  Randoll.H,"Managing job stress:10 Strategies for coping and thriving at work", ph,D, Randall (at) 

quintcareers.com, 2010.. 
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  تحديد المؤشرات والشواهد التى تتنبئ بحدوث األزمة من خالل المعلومات المختلفة في المساهمة
الخاصة  أو والمنافسينت أو الخاصة بالسوق كالمعلومات المتعلقة باألسعار وانخفاض المبيعا

 بالزبائن وغيرها.
  مجال إدارة األزماتفي إعداد فريق عمل لمواجهة األزمة من ذوى الخبرة والتدريب في المساهمة. 

 مرحلة حدوث أو وقوع األزمة: -ب
 حيث يتمثل دور نظم المعلومات مع هذه المرحلة من خالل اآلتى:

المنظمة التخاذ القرار المناسب لمواجهة ردود في لمراكز إدارة األزمة الحفاظ على تدفق المعلومات  -
 الفعل.

 إمكانية توصل الخبراء والمستشارين وفقا للتخصصات المناسبة لالزمة.في تساعد  -
 تعديل الخطط المعدة مسبقا لمواجهة األزمة وتطوراتها.في إن المعلومات تلعب دورا هاما وفاعال  -
 دائل وتحديد البديل المناسب التخاذ القرار تجاه األزمة.إعداد البفي المشاركة  -
 بعد األزمة: مرحلة ما 

 :باآلتيهذه المرحلة في ويتمثل دور نظم المعلومات 
 تمكن نظم المعلومات المنظمة من تحديث قاعدة المعلومات األساسية لمراكز إدارة األزمات المختلفة.

 يمكن إن يستفاد منها الحقا. التيلخروج بالنتائج تحليل األزمة وأسباب حدوثها وافي المساعدة 
تحديد االنحرافات الخاصة بمواجهة األزمة وإمكانية تصحيحها لمواجهة األزمات المستقبلية في المساعدة 
 المشابهة.

 :(02)مواجهة األزماتفي أوال : أهمية نظم المعلومات 
اة بعد إن أصبحت تتحكم بكافة مظاهر الحيعالم اليوم علما قائما بحد ذاته في لقد أصبحت المعلومات 

زيادة قوة المنظمات، إذ أصبحت للمعلومات وأنظمتها ذات أهمية مؤثرة في وتطوراتها وارتفاع مكانتها 
 لتياتحديد األهداف ووضع السياسات واالستراتيجيات في كافة عمليات المنظمة وأنشطتها سواء في 

 تواجهها المنظمة. التيديدات يمكن المنظمة من مواجهة التحديات والته
 :اآلتيمعالجة األزمات في في وتتمثل أهمية ودور المعلومات 

   :أو إشارات تشير إلى إمكانية حدوثويقصد بالمفاجئة حدوث األزمة بدون تحذيرات تجنب المفاجئة 
لى إ الوقت المناسبفي تحدث نتيجة لقصور المعلومات أو عدم دقتها أو عدم وصولها  والتياألزمة 

 متخذ القرار.
                                                           

، 94معطص سلمإلن ،  إداا  ات مإلد والم المعلومإلد مديإلد الطأظير والفإلعلية  مجلة كلية بغداد للعلوم االقطصإلدية، العدد  ،عبد الر اق (10)
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   ناسب الوقت المفي إن توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة  القرار وتحقيق أهدافه: اتخاذسرعة
 تعيق سرعة اتخاذ القرار. التيتجاوز الحاالت السلبية في تساهم إلى حد بعيد 

  :الحاالت  ممجال المعلومات، فكرة لتقييفي إن يكون لمن يعمل  ينبغيضمان التوصل للقرار السليم
 لتياذات العالقة، إذ إن توفر المعلومات واستمرارية تحديثها يضمن تغيير الفكرة وفقا للمتغيرات 

 تعد األساس التخاذ القرار السليم.
   القرار لمواجهة األزمة ومشكالتها المحتملة: لمتخذيزيادة المرونة 

رعة سفي ل مراحل إدارة األزمة عامال يعد تدفق المعلومات من خالل النظم الخاصة بها واستمرارها خال
تتوافق  والتيالوقت المناسب في اتخاذ القرار المناسب وإدخال التعديالت عليه أو اتخاذ قرارات جديدة 

 تطرأ على األزمة وعلى المنظمة وبيئتها. التيمع متطلبات االستجابة لواقع التغيرات 
  :تعظيم اإلمكانات والقدرات الخاصة بإدارة األزمة 

حيث يوفر نظام المعلومات سواء أكان نظام المعلومات اإلدارية أو غيره أفضل استثمار لإلمكانات 
البدائل المتاحة خالل مراحل إدارة في لمواجهة األزمة، والتحكم  إيجابيللحصول على مردود  المتاحة
 األزمة.

 :(11)مواجهة األزماتفي ثانيا: دور نظم المعلومات 
، سواء بشأن أزمة قائمة أو محتملة ومتوقرعة، فوضع الخرائط، وإعداد بنك إن وجود المعلومات  أمر ملحر

للمعلومات، وجدولة المعطيات، وتحديد مكامن الخطر في األزمات وأسبابها، وإعداد فريق متمكن في 
إدارة األزمات وتدريبه؛ كلها عوامل تساعد على بلورة خطط استراتيجية وقائية وعالجية دقيقة تسمح 
بالتنبؤ بوقوع األزمات من خالل نظام اإلنذار المبكر بصورة تسهم في التخفيف من الخسائر، وبلورة 
ل صانعي القرار وتحميهم  قواعد بيانات تضع معايير التخاذ القرارات وسنر تشريعات مالئمة تؤطر تدخر

 المستقبل. األزمات فيأيضا ، وتدفعهم إلى تحمل المسؤوليات في حال وقوع األزمات، وتساعد على تالفي 
إن توافر المعلومات الدقيقة يساعد بشكل كبير في اختصار الجهد والوقت واإلمكانات، وفي بلورة قرارات 
أكثر عقالنية واستجابة للحاجات المطروحة. وفي هذا السياق ينبغي التمييز بين المعلومات التي تم 

 وأطرافها بصورة تسهل وضع خطط بساتهاالحصول عليها بطرق علمية وموضوعية بشأن األزمة ومال
فعالة وقرارات ناجعة لمواجهة األزمة، وبين اآلراء واالنطباعات واألخبار التي تفتقر غالبا  إلى الدقة 

ل أزمة ما، فإن مجم والموضوعية. والجدير بالذكر أنه في غياب معلومات وبيانات علمية ودقيقة حول
لواقع ا قائمة حولها تظلر قاصرة عن تفسيرها وتقييمها كما هي فيالتصورات والمالحظات واالنطباعات ال

اتخاذ الحيطة والحذر من خالل القيام باستعدادات مسبقة وإيجاد نسق تنظيمي فعال من األمور  فعال . إن
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الحيوية للتعامل مع األزمة، وهذا بدوره يتطلب تهيئة نوع من المعلومات الضرورية. إن توافر هذه األخيرة 
ل إدارة األزمة في مختلف مراحل تطورها أمر ضروري بالنسبة إلى مدير األزمة؛ ألنه يسمح بالتعاطي خال

بموضوعية وعلمية وكفاءة مع األزمة، وتجاوز االرتجال، واستخالص الدروس الالزمة للوقاية منها في 
 المستقبل.

  ،وإنما هي سلسلة من العملياتوإذا استحضرنا أن "إدارة الصراع الدولي ال تنطوي على أهمية واحدة 
أو االستراتيجيات الغائية يتماشى كل منها مع مستوى معين لحدة الصراع"، فإن المعلومات الالزمة 

 إلدارة األزمات تتنوع وتنقسم تبعا  لذلك إلى:
  معلومات مرتبطة بالتخطيط: تعد عملية التخطيط لمواجهة األزمات المحتملة من أهم العوامل التي

ي منظمة في التعامل مع المخاطر واألزمات المحتملة بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، ما تساعد أ
يتيح التعامل مع األزمة بأسلوب المبادرة وليس بأسلوب رد الفعل. ويصبر التخطيط في اتجاه الوقاية 

آثارها  نأو العالج، من خالل الوقوف على شروط قيام األزمة وأسبابها ومنع حدوثها، أو التخفيف م
 والحدر من تطوراتها في حالة وقوعها بالفعل.

  معلومات مرتبطة بالتنظيم: كي يؤدي التخطيط أهدافه في ظروف األزمة، يكون من الالزم تأمين
فر نوعا  من التناسق والتكامل بين مختلف التحركات والتدابير اإلدارية  العناصر األساسية التي تور

زمة، وذلك عبر إيجاد إطار تنظيمي منسجم وقادر على التعامل بشكل التي تتمر في إطار مواجهة األ
فعال ومتالئم مع التطورات والنتائج التي تخلفها األزمة أو الكارثة، بما يسمح بتنظيم هذه المعلومات 
وترتيبها لتسهيل استثمارها من قبل مدير األزمة وصناع القرار بشكل عام في اتخاذ القرارات وإعمال 

 المطلوبة بسالسة وانسجام. التدابير
  معلومات مرتبطة بالتنسيق: إن التنسيق إجراء ضروري، يستهدف تحقيق نوع من الترابط والتكامل

واالنسجام في عمل طاقم إدارة األزمة وصانعي القرار وفق خطة عمل واحدة ورؤية منسجمة تسمح 
 بالتدرخل بصورة متكاملة تبعا  لالستراتيجية المحددة.

 حصول على المعلومات المتصلة باألزمة أمرا  ضروريا  ضمن عمل الفريق المعني بتدبير ويعدر ال
األزمة، نظرا  إلى أهمية ذلك في تحقيق قدر من المرونة والنجاعة في عمل الطاقم المشرف على 
إدارة األزمة، وفي تجاوز التعقيدات اإلدارية وما يتصل بها من تضارب وتداخل في المواقف والمهام 

التدابير؛ بما يسهم في مرور الرسائل والقرارات بصورة مرنة ومتناغمة ويزيد من فرص نجاح إدارة و 
 األزمة.

  معلومات مرتبطة بالمتابعة: تكتسب مهمة متابعة األزمة أهمية كبرى، فهي تتضمن جميع التدابير
 كاساتحق بها، واالنعواإلجراءات الهادفة إلى مواكبة األزمة وتقييم آثارها ورصد التحوالت التي تل
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التي تفرزها، من أجل التحكم في مسارها، واالستفادة من الدروس والعبر المستقاة منها في المستقبل، 
 سواء على مستوى الوقاية أو العالج. 

 .الجزء الثالث: اإلطار التطبيقي للدراسة

 البحث: منهجيةأولا: 
حث ووحدة المعاينة، أسلوب جمع البيانات، جمع تحديد نوع ومصادر البيانات، تحديد مجتمع وعينة الب

 البيانات ومعدل االستجابة، وأساليب التحليل اإلحصائي للبيانات واختبارات الفروض.

 تحديد نوع ومصادر البيانات: .1

هي البيانات المتاحة التي قامت الباحثة بجمعها، حيث اعتمدت  الباحثة في جمع  البيانات الثانوية: -أ
المراجع العربية واألجنبية، والتقارير السنوية  ة على مصادر متنوعة من بينها:البيانات الثانوي

للمصارف التجارية الليبية، وتقارير ونشرات مصرف ليبيا المركزي، والتقارير والرسائل واألبحاث 
ع العلمية المنشورة والغير المنشورة ذات العالقة بموضوع الدراسة، وكذلك المواقع االلكترونية واالطال

 عليها.
هي البيانات المتعلقة بالدراسة الميدانية التي قامت الباحثة بتجميعها من خالل  البيانات األولية: -ب

إلدارات ااإلدارة العليا ومديري في مالحظة المشكلة، وتصميم قائمة استقصاء لعينة من العاملين 
جاري، اري، الجمهورية، التاألقسام والموظفين العموميين في المصارف التجارية وهي )الصح ورؤساء

 الوحدة( وذلك لغرض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها. 

 .تحديد مجتمع وعينة الدراسة .1

 العاملين بالمصارف التجارية الرئيسية في ليبيا ويشملفي يتمثل مجتمع البحث  مجتمع الدراسة: -أ
 يين وهذه المصارف التجارية هياألقسام والموظفين العموم ورؤساءاإلدارة العليا ومديري اإلدارات 

 )الصحاري، الجمهورية، التجاري، الوحدة(.
: قامت الباحثة باالعتماد على العينة العشوائية الطبقية وذلك ألن مجتمع البحث مقسم عينة الدراسة -ب

ري( التجا -الوحدة –الصحارى –إلى أربع فئات وهي المصارف األربعة محل الدراسة )الجمهورية 
 ( من كل من الفئات الوظيفية المختلفة وعند مستوى ثقة13646ن حجم المجتمع هو )وبمعلومية أ

مفردة يتم توزيعها باستخدام ( 00)(373كان حجم العينة اإلجمالي هو ) %5±وخطأ مسموح به  95%
 التوزيع النسبي.
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 ( يوضح توزيع العينة ونسبة الستجابة في كل فئة وكذلك اإلجمالي:1الجدول رقم )
 نسبة الستجابة % الستجابات الصحيحة العينة الموزعة حجم المجتمع لمصرفأسم ا

 81.63% 40 49 1627 الصحارى 
 88.06% 118 134 5934 الجمهورية
 87.8% 72 82 2870 التجاري 
 85.1% 92 108 3215 الوحدة
 86.3% 322 373 13646 إجمالي

 .لميدانيةالمصدر: من إعداد الباحثة في ضوء بيانات الدراسة ا
طرق جمع البيانات: قامت الباحثة بإعداد وتصميم  قائمة استقصاء تم توجيهها الى مجتمع الدراسة  -3

 باالضافة الى المقابالت الشخصية.
أساليب التحليل االحصائى: بعد اإلنتهاء من جمع البيانات تم االستعانة بالحاسب اآللي باإلعتماد -1

انات وجدولتها وإجراء التحليل اإلحصائي المناسب لتحليل البيانات لتفريغ البي SPSS17علي برنامج 
 لوسط الحسابيوإلختبار صحة فروض الدراسة وتطلب ذلك بتطبيق اإلحصاء الوصفي وكل من ا

لتوصيف متغيرات الدراسة من خالل البيانات التي تم جمعها وكذلك تم االعتماد  واالنحراف المعياري 
(. لقياس ثبات وصدق محتوى إستبيان الدراسة، وكذلك Cronbach's Alphaعلى معامل ألفا كرونباخ )

 التأكد من مدى أهمية هذه األسئلة.
 ثانياا: التحليل اإلحصائي الوصفي لنتائج الدراسة الميدانية:

 معامل الصدق والثبات:
 ألسئلة االستقصاء، وذلك لبحث مدى ثبات اسئلة (Cronbach Alpha)تم حساب معامل الثبات 

 االستبيان وكذلك لبحث مدى امكانية االعتماد على هذه االسئلة في التحليل.
 ”Cronbach Alpha “( معامالت الصدق 1جدول رقم )

 عدد العبارات معامل الثبات معامل الصدق  اسم المحور

 سرعة الحصول على المعلومات -1
 سرعة اتخاذ القرارات -1
 أمن المعلومات -1

0.887 
 

0.868 
0.871 

0.941 
0.931 
0.933 

1 
1 
1 
 

 11 0.979 0.96 إجمالي نظم المعلومات
 الكتشاف واإلنذار المبكر -1
 الستعداد والوقاية -1
 احتواء األضرار -1
 استعادة النشاط -1
 التعلم  -1

0.874 
0.831 
0.883 
0.884 
0.901 

0.934 
0.911 
0.939 
0.940 
0.949 

5 
5 
5 
5 
5 

 25 0.980 0.962 إجمالي إدارة األزمات

 .على نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية بالعتماداد الباحثة المصدر: من إعد
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ألن جميــــــع  األســــــئلة،ومــــــن الجــــــدول الســــــابق يتضــــــح أن معــــــامالت الصــــــدق والثبــــــات مقبولــــــة لجميــــــع 
ـــــالي يمكـــــن القـــــول 2.1قـــــيم معـــــامالت الصـــــدق والثبـــــات تجـــــاوزت ) ـــــة  إنهـــــا( وبالت معـــــامالت ذات دالل

 تعميم النتائج. مكن االعتماد عليها في التحليل و يو  البحث،جيدة ألغراض 

 تحليل اتجاهات إجابات المستقصي منهم )الهمية النسبية(: -1

)سرعة الحصول على المعلومات،  أوال : المجموعة األولى: أثر نظم المعلومات اإلدارية بأبعادها الثالثة
 المصارف التجارية. في لمعلومات( سرعة اتخاذ القرارات، أمن ا

 .المعياري بعنصر سرعة الحصول على المعلومات النحرافو ( األهمية النسبية 1جدول رقم )

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

معامل 
 الختالف %

الهمية  
 النسبية %

ترتيب الهمية 
 النسبية

 سرعة الحصول على المعلومات: 

0 
 فييتم الحصول على المعلومات الالزمة 

 %77.27 %24.60 0.95 3.86 ت المناسب.الوق
 الثالث

المعلومات التى يقدمها نظام المعلومات  0
 الثاني %80.00 %23.18 0.93 4.00 صحيحة وخالية من األخطاء.

يمكن الحصول على المعلومات من زمالء  3
 القسم ومن األقسام األخرى.

 االول 80.75% 25.32% 1.02 4.04

1 
ي النظام مالئمة وتلب المعلومات التي يوفرها

 %73.42 %30.38 1.12 3.67 متطلبات العمل.
 الرابع

  %78.21  0.73265 3.9106 اإلجمالي

 من الجدول السابق تستخلص الباحثة ما يلي:
كانــــــت أكثــــــر البنــــــود أهميــــــة بالنســــــبة للعــــــاملين فــــــي المصــــــارف التجاريــــــة الليبيــــــة المتعلــــــق "يمكــــــن -أ

القســـــم ومـــــن األقســـــام األخـــــرى" حيـــــث أحتـــــل هـــــذا البنـــــد الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات مـــــن زمـــــالء 
ــــــــــب األول حيــــــــــث جــــــــــاء بأهميــــــــــة نســــــــــبية ) ( 4.04( ومتوســــــــــط حســــــــــابي قــــــــــدره )80.75الترتي

ــــــــاري ) ــــــــا ألراء المستقصــــــــى مــــــــنهم، وهــــــــذا يبعــــــــث علــــــــى روح 1.02وانحــــــــراف معي ( وذلــــــــك وفق
 .التعاون الذي يخلق النجاح بين الزمالء بأهمية المعلومات وسرعة الحصول عليها

ــــــي يوفرهــــــا النظــــــام مالئمــــــة -ب ــــــق "المعلومــــــات الت ــــــة بالعنصــــــر المتعل ــــــود أهمي ــــــل البن بينمــــــا كــــــان أق
وتلبــــــي متطلبــــــات العمــــــل" حيــــــث أحتــــــل هــــــذا البنــــــد الترتيــــــب الرابــــــع حيــــــث جــــــاء بأهميــــــة نســــــبية 

(، فعــــــــــــدم تــــــــــــوافر 1.12( وانحــــــــــــراف معيــــــــــــاري )3.67( ومتوســــــــــــط حســــــــــــابي قــــــــــــدره )73.42)
 ة سيؤثر على متطلبات العمل.المعلومات المالئمة ذات العالق
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 .اتالقرار  اتخاذالمعياري بعنصر سرعة  والنحرافاألهمية النسبية  (1جدول رقم )

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

معامل 
 الختالف %

الهمية  
 النسبية %

ترتيب 
الهمية 
 النسبية

   القرارات: اتخاذسرعة      

لى يوفر لى المعلومات الكافية نظام المعلومات الحا 0
 عن المشكلة دائما .

 الثالث 72.92% 32.03% 1.17 3.65

0 
نظام المعلومات الحالى يعمل على تحليل المشكالت 

 األول %75.65 %27.64 1.05 3.78 المعقدة وتبسيطها وتسهيل فهمها.

النظام الحالى يساعد على كفاءة وفعالية اتخاذ  3
 الرابع %68.94 %34.26 1.18 3.45 القرارات. 

 الثاني %73.66 %30.37 1.12 3.68 نظام المعلومات الحالي يساعد على فهم افضل الحلول  1
  %72.10  0.94824 3.605 اإلجمالي

 من الجدول السابق تستخلص الباحثة ما يلي:
 الحاليم المعلومات "نظا كانت أكثر البنود أهمية بالنسبة للعاملين في المصارف التجارية الليبية المتعلق-أ

يعمل على تحليل المشكالت المعقدة وتبسيطها وتسهيل فهمها" حيث أحتل هذا البند الترتيب األول حيث 
( وذلك وفقا ألراء 1.05( وانحراف معياري )3.78( ومتوسط حسابي قدره )75.65جاء بأهمية نسبية )

ل حليل المشكالت المعقدة وتبسيطها للوصو المستقصى منهم، وهذا يدل على قدرة النظام الحالي على ت
 الى قرارات سليمة.

خاذ يساعد على كفاءة وفعالية ات الحاليبينما كان أقل البنود أهمية جاء بالعنصر المتعلق "النظام -ب
( ومتوسط حسابي قدره 68.94القرارات" حيث أحتل هذا البند الترتيب الرابع حيث جاء بأهمية نسبية )

(، فعدم توافر المعلومات الكافية والمناسبة التي يعتمد عليها النظام من 1.18معياري )( وانحراف 3.45)
 أهم أسباب فشل الكثير من القرارات اإلدارية.

 .المعياري بعنصر أمن المعلومات والنحرافاألهمية النسبية ( 1جدول رقم )
 الفقرة الرقم

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

معامل 
 الختالف %

لهمية  ا
 النسبية %

ترتيب الهمية 
 النسبية

  :أمن المعلومات      

0 
 مميزات على الحالي المعلومات نظام يحتوي 
 األول %75.03 %27.11 1.02 3.75 وتقليل األخطاء. المعلومات حماية علي تعمل

 آمنة معلومات يقدم الحالي المعلومات نظام 0
 الثاني %64.22 %37.67 1.21 3.21 ودقيقة.

 وإصدار األخطاء اكتشاف الحالي للنظام يمكن 3
 الرابع %53.04 %50.73 1.35 2.65 .األخطاء بهذه خاصة رسائل

 الثالث %64.10 %41.67 1.34 3.20 النظام الحالي يوفر بدائل لتخزين المعلومات. 1
  %62.41  1.02487 3.1205 اإلجمالي
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 من الجدول السابق تستخلص الباحثة ما يلي:
 المعلومات نظام انت أكثر البنود أهمية بالنسبة للعاملين في المصارف التجارية الليبية المتعلق "يحتوي ك-أ

وتقليل األخطاء" حيث أحتل هذا البند الترتيب األول  المعلومات حماية علي تعمل مميزات على الحالي
( وذلك وفقا 1.02ي )( وانحراف معيار 3.75( ومتوسط حسابي قدره )75.03حيث جاء بأهمية نسبية )

أو ضياع هذه  اختراقألراء المستقصى منهم، وهذا يدل أن النظام يوفر معلومات أمنة وأي خلل أو 
 المعلومات يؤدي إلى نتائج غير مجدية.

 وإصدار األخطاء اكتشاف الحالي للنظام بينما كان أقل البنود أهمية جاء بالعنصر المتعلق "يمكن-ب
( 53.04ء" حيث أحتل هذا البند الترتيب الرابع حيث جاء بأهمية نسبية )األخطا بهذه خاصة رسائل

(، هذا يعني أن النظام ليس له القدرة على 1.35( وانحراف معياري )2.65ومتوسط حسابي قدره )
 اكتشاف األخطاء للتقليل منها لمنع تكرارها في المستقبل وتحسين أداء العاملين.

 إدارة األزمات بمراحلها الخمسة( فيظم المعلومات اإلدارية ثانيا: المجموعة الثانية )أثر ن
 الفروض اإلحصائية: اختباراتثالثاا: 

تم صياغة الفرضية الرئيسية في صورة فرض العدم على أنه "ال يوجد تأثير معنوي ذو  :الفرض الرئيسي
رعة لمعلومات، س)سرعة الحصول على ا داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة

اتخاذ القرارات، مدى مالءمة النظام للمستويات االدارية، رضا المستخدم، االستجابة للتغيرات المستجدة، 
 أمن المعلومات( وبين القدرة على إدارة األزمات"

ولكي تتمكن الباحثة من إختبار تلك الفرضية بوضوح قامت الباحثة بتقسيم الفرضية إلى خمسة فرضيات 
 Stepتم إختبار كل منها على حدى وفقا  لمراحل إدارة األزمات بإستخدام تحليل اإلنحدار المتدرج فرعية ي

wise regression :وذلك على النحو التالي 
 .الفرض الفرعي األول

" ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لعناصر نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الست وذلك على 
 نذار المبكر لألزمة"مرحلة اكتشاف اإل

 .المتدرج للنموذج الكلي النحدار( 8جدول رقم )
 α=0.05القرار عند  مستوى الدللة tقيمة  اسم المتغير الترتيب

 معنوي  0.0 11.42 امن المعلومات األول

 غير معنوي  0.062 1.87 سرعة اتخاذ القرار الثاني
 معنوي  غير 0.66 0.43 سرعة الحصول على المعلومات الثالث

  2R%72.2=قيمة  النموذج الكلي
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 المتدرج ما يلي: االنحداروأظهرت نتائج 
ية ( جاءت غير معنو سرعة اتخاذ القرار-العناصر التي تعبر عن )سرعة الحصول على المعلومات  -0

مرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر لألزمة ووجود العناصر  )امن المعلومات( وذلك على لوجود أثر متغير
 إحصائيا في ظل العنصر سالف الذكر. ود تأثير عنصران ولكنه غير ملموسية أدى الى وجالمعنو 

وهذا يعني أن المتغيرات ذات الداللة اإلحصائية  2r =%10.0 كانت قيمة معامل التحديد اإلجمالية -0
من التغيرات التي تحدث في مرحلة اكتشاف  %10.0)امن المعلومات( مسئولة عن تفسير ما نسبته 

 ذار المبكر لألزمة وهذا يعبر عن القدرة التفسيرية الجيدة للنموذج الكلي.اإلن

مما سبق يمكن للباحثة رفض الفرض الفرعي األول اإلجمالي في الصورة العدمية وقبول الفرض في 
" يوجد تأثير معنوي ذو دللة إحصائية لعناصر نظم المعلومات الصورة البديلة التي نصت على أنه

 ."لة اكتشاف اإلنذار المبكر لألزمةالقدرة على مرح اإلدارية على
 الفرض الفرعي الثاني:

داد على مرحلة االستع " ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لعناصر نظم المعلومات اإلدارية وذلك
 والوقاية "

 .المتدرج للنموذج الكلي النحدار( 7جدول رقم )

 tقيمة  اسم المتغير الترتيب
مستوى 

 للةالد
القرار عند 
α=0.05 

 معنوي  0.0 7.13 امن المعلومات األول
 غير معنوي  0.200 1.28 سرعة اتخاذ القرار الثاني
 غير معنوي  0.619 0.49 سرعة الحصول على المعلومات الثالث

  2R%64.8=قيمة  النموذج الكلي

 المتدرج ما يلي: االنحداروأظهرت نتائج 
سرعة اتخاذ القرار( جاءت غير معنوية  -الحصول على المعلومات  العناصر التي تعبر عن )سرعة -0

لوجود أثر المتغير  )امن المعلومات( وذلك على  مرحلة اإلستعداد والوقاية ووجود العناصر المعنوية 
 أدى إلى وجود تأثير عنصران ولكنه غير ملموس  إحصائيا في ظل العناصر التي سبق ذكرها.

وهذا يعني أن المتغيرات ذات الداللة اإلحصائية                                  r2=  %11.9االجمالية كانت قيمة معامل التحديد -0
من التغيرات التي تحدث في مرحلة  %11.9)امن المعلومات( مسئولة عن تفسير ما نسبته 

  اإلستعداد والوقاية وهذا يعبر عن القدرة التفسيرية الجيدة للنموذج الكلي.
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مكن للباحثة رفض الفرض الفرعي الثاني اإلجمالي في الصورة العدمية وقبول الفرض في ما سبق ي
إحصائية لعناصر نظم المعلومات  يوجد تأثير معنوي ذو دللة الصورة البديلة التي نصت على أنه"

 اإلدارية على مرحلة الستعداد والوقاية "
ة إحصائية لنظم المعلومات اإلدارية وذلك على " ال يوجد تأثير معنوي ذو دالل الفرض الفرعي الثالث:
 مرحلة احتواء االضرار"

 .المتدرج للنموذج الكلي النحدار( 6جدول رقم )
 α=0.05القرار عند  مستوى الدللة tقيمة  اسم المتغير الترتيب
 معنوي  0.0 5.96 امن المعلومات األول
 نوي غير مع 0.137 1.49 سرعة الحصول على المعلومات الثاني
 غير معنوي  0.809 0.24 سرعة اتخاذ القرار الثالث

  2R%58.6=قيمة  النموذج الكلي

 وأظهرت نتائج اإلنحدار المتدرج ما يلي:
سرعة اتخاذ القرار( جاءت غير معنوية  -العناصر التي تعبر عن )سرعة الحصول على المعلومات  -0

ة إحتواء األضرار ووجود العناصر المعنوية لوجود أثر المتغيرات  )امن المعلومات( وذلك على  مرحل
 أدى إلى وجود تأثير لعنصران ولكنه غير ملموس  إحصائيا في ظل العناصر التي سبق ذكرها.

وهذا يعني أن المتغيرات ذات الداللة اإلحصائية  2r  =%58.6كانت قيمة معامل التحديد االجمالية -0
من التغيرات التي تحدث في مرحلة إحتواء  %58.6)امن المعلومات( مسئولة عن تفسير ما نسبته 

 األضرار وهذا يعبر عن القدرة التفسيرية الجيدة للنموذج الكلي.
مما سبق يمكن للباحثة رفض الفرض الفرعي الثالث اإلجمالي في الصورة العدمية وقبول الفرض في 

مات ناصر نظم المعلو يوجد تأثير معنوي ذو دللة إحصائية لع الصورة البديلة التي نصت على أنه"
 " اإلدارية على مرحلة إحتواء األضرار

" ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لعناصر نظم المعلومات اإلدارية وذلك  الفرض الفرعي الرابع:
 على مرحلة استعادة النشاط "

 .المتدرج للنموذج الكلي النحدار( 0جدول رقم )
 α=0.05القرار عند  لدللةمستوى ا tقيمة  اسم المتغير الترتيب
 معنوي  0.0 12.35 امن المعلومات األول
 معنوي  0.003 3.029 سرعة اتخاذ القرار الثاني
 معنوي  0.004 2.9 سرعة الحصول على المعلومات الثالث

  2R%65.6=قيمة  النموذج الكلي
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 المتدرج ما يلي: االنحداروأظهرت نتائج 
سرعة اتخاذ القرار( -سرعة الحصول على المعلومات -ومات ر التي تعبر عن )امن المعلالعناص -0

 .لى مرحلة إستعادة النشاطجاءت معنوية جميعها وذلك ع
وهذا يعني أن المتغيرات ذات الداللة اإلحصائية  2r = %11.1كانت قيمة معامل التحديد اإلجمالية -0

 سئولة عن تفسير مام سرعة اتخاذ القرار( -سرعة الحصول على المعلومات  -)امن المعلومات 
من التغيرات التي تحدث في مرحلة استعادة النشاط وهذا يعبر عن القدرة التفسيرية  %11.1نسبته 

 الجيدة للنموذج الكلي.
مما سبق يمكن للباحثة رفض الفرض الفرعي الرابع اإلجمالي في الصورة العدمية وقبول الفرض في 

ير معنوي ذو دللة إحصائية لعناصر نظم المعلومات يوجد تأثالصورة البديلة التي نصت على أنه" 
 اإلدارية على مرحلة استعادة النشاط "

" ل يوجد تأثير معنوي ذو دللة إحصائية لعناصر نظم المعلومات اإلدارية  :الفرض الفرعي الخامس
 " وذلك على مرحلة التعلم

 .المتدرج للنموذج الكلي النحدار( 10جدول رقم )
 α=0.05القرار عند  مستوى الدللة tقيمة  لمتغيراسم ا الترتيب
 معنوي  0.0 13.32 امن المعلومات األول
 معنوي  0.016 2.43 سرعة اتخاذ القرار الثاني
 غير معنوي  0.431 0.658 سرعة الحصول على المعلومات الثالث

  2R%58.3=قيمة  النموذج الكلي

 :المتدرج ما يلي االنحداروأظهرت نتائج 
صر التي تعبر عن )سرعة الحصول على المعلومات( جاءت غير معنوية لوجود أثر المتغيران  العنا -0

سرعة اتخاذ القرار ( وذلك على  مرحلة التعلم ووجود العناصر المعنوية أدى  -)امن المعلومات 
 إلى وجود تأثير عنصر ولكنه غير ملموس  إحصائيا في ظل العناصر التي سبق ذكرها.

وهذا يعني أن المتغيرات ذات الداللة األحصائية  2r  =%58.3مل التحديد اإلجماليةكانت قيمة معا -0
من التغيرات التي  %58.3سرعة اتخاذ القرار ( مسئولة عن تفسير ما نسبته  -)امن المعلومات 

 تحدث في مرحلة التعلم وهذا يعبر عن القدرة التفسيرية الجيدة للنموذج الكلي.

فض الفرض الفرعي الخامس اإلجمالي في الصورة العدمية وقبول الفرض في مما سبق يمكن للباحثة ر 
إحصائية لعناصر نظم المعلومات  يوجد تأثير معنوي ذو دللة الصورة البديلة التي نصت على أنه"

 .اإلدارية على مرحلة الستعداد التعلم "
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 .الجزء الرابع: نتائج وتوصيات الدراسة
 النتائج: -أ

 وذلك حدوثها وبعد وأثناء قبل األزمات مواجهة في هاما   أنواعها دورا   باختالف المعلومات لنظم إن -0
والصائبة  السليمة إلتخاذ القرارات المنظمة إدارة المعلومات بالشكل المطلوب إلى تقديم من خالل

 تجاه األزمات التي تتعرض لها المصارف.
في تمكين إدارة المصارف من  هناك تأثير دال إحصائيا بين عناصر نظم المعلومات اإلدارية -0

الذي  حدوث أزمة، والتي تتمثل في اعتماد النظام الحتماليةاكتشاف إشارات اإلنذار التي تشير 
بجدية وتوصيل المعلومات التي تلبي احتياجات المديرين يمكن  والشكاوى  األخطاء جميع مع يتعامل

 قوع األزمات.أن يكون السبب في تحفيزهم الكتشاف اإلشارات التي تنذر بو 
ي ف المصارف التجاريةهناك تأثير دال إحصائيا بين عناصر نظم المعلومات اإلدارية في قدرة  -3

 الذي للفريق المناسب الدعم يوفر الحالي اإلستعداد والوقاية من األزمات، والمتمثل في أن النظام
دة فريق العمل المكونة المحتملة فالمعلومات لها الدور في مساع والتخطيط لألزمات بالتشخيص يقوم

من قبل اإلدارة في التشخيص والتخطيط لمواجهة األزمات والتقليل من حدوثها وأيضا عند التعامل 
 مع أي إشارة إنذار وبسرعة من قبل النظام يكون كافيا لألستعداد لمواجهة األزمات.

ة التجاري صارفعلومات اإلدارية في قدرة الموجود تأثير دال إحصائيا لجميع عناصر نظم الم -1
عها كيفية التعامل م األضرار، وهذا يدل أن المصارف تنظر لألزمة على أنها تنحصر في ألحتواء

 بعد وقوعها وأحتواء األضرار الناتجة عنها.
لى عفي قدرة المصارف التجارية وجود تأثير دال إحصائيا بين عناصر نظم المعلومات اإلدارية  -1

وذلك بسبب حاجة اإلعتيادية  األعمال ممارسة على يساعد الذي النظامالنشاط، واعتماد  استعادة
اإلدارة لألستخدام األكبر للمعلومات للتعرف على األثار التي تركتها األزمة على المصارف وعلى 

 األطراف التي تتعامل معها ومحاولتها للرجوع إلى نشاطها اإلعتيادي.
لى عالتجارية  في قدرة المصارفاإلدارية  وجود تأثير دال إحصائيا بين عناصر نظم المعلومات -1

فالرجوع  منها االستفادة لغرض األزمات حول المعلومات جميع تخزين ، واعتماد النظام علىالتعلم
للمعلومات وقت الحاجة وبالسرعة المطلوبة تجعل المصارف تكتسب الخبرة في مواجهة األزمات 

 التي ستحصل في المستقبل.
 التوصيات: -ب

مستوى الجيد لنظم المعلومات اإلدارية للمصارف التجارية الليبية يتوجب عليه زيادة بالرغم من ال
اإلهتمام بها ألنها تعتبر عصب العمل المصرفي وهذا يعطي القدرة على تجنب األزمات والتحوط 
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منها، والتخفيف من أثارها السلبية في حال وقوعها، فإن أي خلل مهما كان بسيطا يعرض المصرف 
 وذلك من خالل األتي: لألزمات

إعطاء المصارف التجارية الليبية اهتماما  أكبر لمفهوم إدارة األزمات، التي يمكن أن تمر بها، وزيادة  -0
 إدراك المديرين بمراحلها، وأهمية أخذها في اإلعتبار ألن هذه األزمات تهدد بقائها واستمرارها.

واكتشاف مواطن الضعف ووضع  تشكيل فريق عمل من مهامه رصد إشارات إإلنذار المبكر -0
 المقترحات لها.

إن المعلومات هي جوهر العمل المصرفي وأساسه والحفاظ علها يعزز من بقاء المصارف لذا  -3
توصي الدراسة بضرورة إدارة وحماية أمن المعلومات من الضياع او اإلختراق أو التلصص، وتخزين 

اهزة لإلستخدام في حالة عطل المعدات المادية المعلومات في أماكن أمنة، وتوفير أجهزة إحتياطية ج
 والبرمجية ألي سبب كان.

تجهيز كافة بدائل االتصاالت لتعريف العمالء باألزمة وكيفية معالجتها بكفاءة وفعالية وإشراكهم في  -1
 كيفية معالجة األزمات.

العاملين  تدريباإلستعانة بشركات وخبراء متخصصين في نظم المعلومات اإلدارية وإدارة األزمات، و  -1
 بالمصرف على كيفية إدارة األزمات.

التعرف على تجارب الدول األخرى في نفس المجال ومعرفة أساليب معالجة أزماتها لألستفادة منها  -1
 في المصارف التجارية الليبية.
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 العالمية  النفط أسعار عىل وانعكاساتها كورونا جائحة

 الغطاس مفتاح احممد. ا

  وليدجامعة بين –والعلوم السياسية االقتصاد  كلية

 

 :مقدمةال
جائحة لم يسبق لها مثيل، والتي سميت بجائحة  0202وبداية سنة  0206شهد العالم منذ أواخر سنة 

ئ الصحية خاصة بعد إعالن منظمة الصحة العالمية لحالة الطوار  ، 06Covidفيروس كورونا أو بـ
ي هذا الفيروس المستجد والذي ظهر أول مرة بمدينة ووهان بالصين، حيث أحدث هذا اإلعالن شبسبب تف

الفيروس في بلدان أخرى من العالم ،خاصة أنه ال يوجد له عالج أو لقاح،  قلقا دوليا لخطورة انتشار
رية تسببت في خسائر بشالحاالت و األالف من ولكن فيما بعد تأثرت عدة بلدان وتم تسجيل عشرات 

كبيرة، مما اضطر منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة العامة بجميع أنحاء العالم باتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات والتدابير الحتواء هذا الوباء، والتي كان أولها إغالق البلدان لحدودها، وتعليق رحالت 

ي للنشاط االقتصادي العالمي، باإلضافة الى تهاو الطيران الدولية...الخ، األمر الذي ترتب عليه تعطيل 
أسعار النفط في هذه الفترة الى أدنى مستوياته، وعليه يمكن أن تكون جائحة كورونا سببا رئيسا في هذا 

وبناء  على ما سبق سيتم معالجة هذا الموضوع باإلجابة على اإلشكالية  .التراجع في أسعار النفط العالمية
 التالية: 
 نعكاس جائحة كورونا على أسعار النفط العالمية؟ما مدى ا

 :وتندرج ضمن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية
 ما مفهوم جائحة كورونا؟ وماهي أهم اإلجراءات المتبعة للحد من تفشيها في العالم؟  - 

 ما مفهوم أسعار النفط، وما أنواعها، وماهي القوى التي تحددها؟  - 
 ؤسسات الدولية المنظمة لألسواق النفطية؟ ماهي أهم الم   -

 ما التطورات التي لحقت بأسعار النفط في ظل جائحة كورونا؟   - 
 هل ساهمت جائحة كورونا في تراجع الطلب العالمي على النفط؟    -

 .هل تسبب جائحة كورونا في خلق صدمة في اإلمدادات العالمية للنفط  - 
 :فرضيات الدراسة

  :ية البحث المطروحة سنعتمد على الفرضيات التاليةتبعا إلشكال  
 أدت جائحة كورونا الى تراجع كبير في أسعار النفط العالمية.

 .ساهمت جائحة كورونا في خفض الطلب العالمي على النفط 
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 .تسببت جائحة كورونا في خلق فائض في العرض في األسواق العالمية للنفط 
 :أهداف الدراسة

 :لى تحقيق األهداف التاليةيسعى هذا البحث إ
  التعريف بجائحة كورونا وأهم اإلجراءات المتبعة للحد من انتشارها  -
 .إبراز أهم تداعيات فيروس كورونا على أسعار النفط العالمية  -
معرفة مدى مساهمة جائحة كورونا في التأثير على الطلب والعرض العامليان في األسواق العالمية   -

 .للنفط
 :منهج الدراسة

من أجل اإلجابة على إشكالية البحث والتحقق من صحة الفرضيات سنتبع المنهج االستنباطي من 
خالل األسلوب الوصفي من أجل عرض المفاهيم النظرية لجائحة كورونا وأسعار النفط العالمية، 

 ائياتاإلحصتحليلي باالعتماد على البيانات و وسنستخدم المنهج االستقرائي من خالل أسلوبه ال
 الخاصة بالتطورات البترولية في األسواق العالمية.

 جائحة كورونا طرق انتقالها والوقاية. 1.1
 .. جائحة كورونا 1

فيروس كورونا المستجد هو نوع من الفيروسات جديد من نوعه يصيب الجهاز التنفسي ، وهو مجهول 
 0202،وفي فبراير عام  0206السبب الى اآلن، ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام 

،أطلقت لجنة الصحة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية تسمية فيروس كورونا المستجد او الجديد 
فبراير االسم اإلنجليزي  00على االلتهاب الرئوي الناجم عن اإلصابة بفيروس كورونا، ثم غيرت في 

، قبل أن تعتمد هذه التسمية covid1 9الرسمي للمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد الى إلى 
 .1رسميا

ويختلف فيروس كورونا عن باقي األوبئة واألمراض التي أصابت العالم على مر التاريخ، التي انحصر 
تفشيها في نطاق جغرافي محدود حول العالم ودوله بعينها مثل وباء سارس في الصين، ووباء ايبوال في 

 الخ، حيث لم تترك هذه األمراض واألوبئة نفس األثر الذي نتج عنغرب افريقيا واألنفلونزا الخنازير.... 
 . 2فيروس كورونا خالل فترة قصيرة

                                                           
 .10، ص2020نية ، الصين هوي فينغ ، دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كلية هودان الدولية لالعمال المه 1
 2020صندوق النقد العربي، ابوظبي ‘ الوليد احمد طلحة ، التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربية  2

 .5ص 
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–ي تحول إلى وباء عالم ووهانوبما أن فيروس كورونا بعد أن تفشي في البداية على مستوى مدينة 
في مختلف م و بعد ان انتشر على مستوى مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وأغلب دول العال - جائحة
 .القارات
 .طريقة انتقال فيروس كورونا2.1 

مـــــن أشـــــخاص آخـــــرين مصـــــابين بـــــالفيروس،  06بمـــــا أنـــــه يمكـــــن أن يلقـــــط األشـــــخاص عـــــدوى كوفيـــــد
ــــــرزه  ــــــذي يف ــــــرذاذ ال ــــــق ال ــــــى شــــــخص عــــــن طري وينتشــــــر المــــــرض بشــــــكل أســــــاس ي مــــــن شــــــخص إل

، وهــــــــذه مــــــــن أنفــــــــه أو فمــــــــه عنــــــــدما يســــــــعل أو يعطــــــــس أو يــــــــتكلم 06الشــــــــخص المصــــــــاب بكوفيــــــــد
القطيـــــرات وزنهـــــا ثقيـــــل نســـــبيا، فهـــــي ال تنتقـــــل إلـــــى مكـــــان بعيـــــد وإنمـــــا تســـــقط ســـــريعا علـــــى األرض، 

الـــــــرداد مــــــن شــــــخص مصـــــــاب بعــــــدوى الفيـــــــروس،  06ويمكــــــن أن يلقــــــط األشـــــــخاص مــــــرض كوفيــــــد
ـــــد تحـــــط هـــــذه  ـــــذلُك مـــــن المهـــــم الحفـــــاظ علـــــى مســـــافة متـــــر واحـــــد علـــــى األقـــــل  مـــــن اآلخـــــرين، وق ل

ــــــــرات علــــــــى األشــــــــياء وا ألســــــــطح المحيطــــــــة بالشــــــــخص، ويمكــــــــن حينهــــــــا أن يصــــــــاب النــــــــاس القطي
 .1بالعدوى عند مالمستهم هذه األشياء أو األسطح ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم

 .الجراءات المتبعة للحد من تفش ي جائحة كورونا 1.1
ئحــــــــة والتصــــــــدي لعواقبهــــــــا يقــــــــع علــــــــى عــــــــاتق حكومــــــــات الــــــــدول الــــــــدور الكبيــــــــر فــــــــي احتــــــــواء الجا

، ففــــــــي ظــــــــل غيــــــــاب عــــــــالج للمــــــــرض أو لقــــــــاح ضــــــــده، تصــــــــبح إجــــــــراءات االحتــــــــواء يةاالقتصــــــــاد
ـــــدول  ـــــف ال ـــــم ســـــن مجموعـــــة مـــــن القـــــوانين فـــــي مختل ـــــدة، ت ـــــة العـــــدوى الجدي ضـــــرورية للحـــــد مـــــن حال

  :والتي يمكن ذكر أهمها كما يلي ، Covid-06والتي من شأنها أن تحد من انتشار
العــــــالم فــــــي أعقــــــاب تفشــــــي وبــــــاء  إجــــــراءات الحــــــد مــــــن تفشــــــي جائحــــــة كورونــــــا فــــــي أغلــــــب دول -

فيــــــروس كورونــــــا المســــــتجد، عملـــــــت دول العــــــالم الواحــــــدة تلــــــو األخـــــــرى علــــــى فــــــرض تـــــــدابير 
 .وقائية

ـــــق رحـــــالت  - ـــــدان لحـــــدودها، وتعلي ـــــإغالق البل ـــــى التباعـــــد االجتمـــــاعي، بـــــدأت ب ـــــار الســـــكان عل إجب
ـــــل الحركـــــة الجماعيـــــة لأل ـــــة تقلي ـــــى محاول ـــــا إل ـــــران الدوليـــــة، ليتطـــــور األمـــــر الحق شـــــخاص، الطي

 عبر فرض قيود على حركة التنقل داخل البلدان وحظر التجول. 
كمــــــا اتخــــــذت العديــــــد مــــــن البلــــــدان حــــــول العــــــالم إجــــــراءات غيــــــر مســــــبوقة للحيلولــــــة دون االحتكــــــاك 
االجتمــــــاعي ومحاولــــــة الحــــــد مـــــــن انتشــــــار الفيــــــروس، مثــــــل إغـــــــالق المــــــدارس والمحــــــالت التجاريـــــــة 

ــــرت والمطــــاعم والمقــــاهي، وحظــــر المناســــبات ا ــــز العمــــل مــــن المنــــزل أو فرضــــه، كمــــا أث لعامــــة وتحفي

                                                           
 .12،ص2020(،12منظمة الصحة العالمية ، الدليل االرشادي للوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد ) كوفيد 1
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الجائحـــــة علـــــى الممارســـــات الدينيـــــة بطـــــرق مختلفـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك إلغـــــاء العبـــــادة )الصـــــالة والحـــــج 
 .1واالحتفال باألعياد الدينية وإغالق المدارس الدينية

  وانواعه. مفهوم السعر النفطي السعر النفطي. 1
 .لنفطيمفهوم السعر النفطي السعر ا 1.1

مشتق من مفهوم السعر، الذي هو عبارة عن قيمة الشيء، معرب عنها بالنقود، وهو قد يعادل قيمة 
يعادلها أو يساويها، فقد يكون السعر أقل او أكثر من قيمة الشيء للمنتج ذاته، ومن  الشيء أوقد ال

 بالنقود. خالل هذا التعريف فإن السعر النفطي يعني قيمة السلعة النفطية معبرا عنها 
لذلك فانه عند الحديث عن السعر ينبغي ان نعرف انه ال يوجد سعر موحد للنفط في جميع انحاء العالم 
بل هناك سعر لكل نوع من النفط ،وثمة ثالثة انواع معتمدة وتذكر في الصحافة والنشرات النفطية، وهي 

نفط ا ،اضافة الى ما يسمى بنفط خام غرب تكساس، نفط برنت الذي ينتج من بحر الشمال في انكلتر 
( نوع من نفوط عالمية مختلفة، وغالبيتها  00سلة أوبك الذي يتألف من معدل نظري وليس فعليا لـ ) 

من الدول األعضاء في أوبك، وتختلف األسعار حسب النوعية من حيث كثافة النفط ومكوناته 
 .2ح مؤشراتومواصفاته، وال يوجد هناك ما يسمى بسعر لنفط أوبك و إنما يوض

، قيمة السلعة النفطية معبرا  عنها بوحدة نقدية محددة وفي زمان ومكان يعني مصطلح سعر النفطكما 
معلومين، والعالقة غير متعادلة فيما يخص السلعة النفطية وقيمتها، وتوصف بأنها غير متوازنة أو غير 

 متكافئة.
 عوامل،عدة وهذا راجع ل ،النفطيةلعة قيمة الس حيث إن السعـر النفطي ولفترات زمنية كان أقل بكثير من

 .منها ما ارتبط بطبيعة السلعة النفطية واستغاللها وإنتاجها واستهالكها

 انواع السعار النفطية. 1.1
تطورها و  في السوق النفطية الدولية ويمكن التطرق بإيجاز لبعض أهم األسعار النفطية التي ُوجدت  

 :(2)في التالي

 . Posted Price –المعلن السعر  1.1.1

                                                           
في الدول االعضاء في منظمة التعاون  12مي، االثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيدمنظمة التعاون االسال 1

-االسالمي االفاق والتحديات ، مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية ، سيسرك

 2020تركيا 

، 2001ط واالستثمار، مؤسسة عبدالحميد شومان، االردن ،عبدالحي زلوم واخرون، مستقبل االقتصاد العربي بين النف 2

 .42-41ص 

 . 347، ص  2003، 1( محمد أحمد الدوري ، مبادئ اقتصاد النفط ،دار شموع للثقافة  ، الزاوية ، ليبيا ، ط 2)
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وهو الســـــعر المعلن والمحدد من قبل األطراف العارضـــــة للســـــلعة النفطية في الســـــوق والمعبر عن قيمة 
 النفط الخام بوحدة نقدية وزمن معلومين.

 . - Realized/ Actual Priceالسعر المحقق  1.1.1
وحدات نقدية معلومة وفي زمن وهو الســـــــــــعر المعبر عن قيمة الســـــــــــلعة النفطية الخام، والمجســـــــــــد لها ب

معلوم، والمتفق عليه بين األطراف المتبادلة في السوق الدولية ، ويعني فعليا  في االحتساب له باالستناد 
على مقدار الســـــــعر المعلن ، ناقصـــــــا  منه مقدار الخصـــــــومات المتفق عليها بين البائعين  والمشـــــــتريين 

 سب االتفاق بين األطراف المتبادلة .للسلعة النفطية، وتكون بنسبة مئوية محددة ح
 - Reference Priceسعر اإلشارة أو المعول عليه  1.1.1

ووجد مع األســــعار الســــابقة في الســــوق الدولية ، ويتم  ،والمتحققمتوســــط بين الســــعر المعلن هو ســــعر 
 .(1)احتسابه على أساس المعرفة والتحديد لمتوسط األسعار المعلنة والمحققة لعدة سنوات

 – Tax Cost Priceسعر التكلفة الضريبية  1.1.1
واحد مستند على تكلفة إنتاج البرميل ال معلوم،وفي زمن  محدد،يجسد قيمة الوحدة النفطية بمقدار نقدي 

ال يتم التداول به كارية و ،مضـــافا  إليه أية تكاليف ضـــريبية ، ويتم التعامل به بين الشـــركات النفطية االحت
 . دوليا  

  Spot Price –العاجل  –ر الفوري / اآلني أو المباشر السع 1.1.1
خالل زمن محدد ، ومقدار هذا الســــــــــعر ليس ثابتا   معلومة،يجســــــــــد قيمة الوحدة النفطية بوحدات نقدية 

نظرا  الرتبــاطــه بقوى الطلــب والعرض ، فيرتفع عنــد قلــة المعروض النفطي وينخفض عنــد زيــادتــه ، وهو 
وقد تحولت هذه الســـــــوق منذ أواخر الســـــــبعينيات وعقد الثمانيات إلى جزء بالتالي يشـــــــبه الســـــــوق الحرة، 

 .(2)أساسي من السوق العالمية بعد أن كانت سوقا  هامشية وصغيرة في حصتها النفطية
  Official / Administrative Price –السعر الرسمي / اإلداري  8.1.1

لجهة وتكون ا معلومتين،في زمن ووحدة نقدية  الخام،يعبر رسميا  أو إداريا عن قيمة الوحدة النفطية 
 .نفطية تعود لدولة أو لدول معلومةالرسمية شركة أو مؤسسة 

  Net Back Arrangement Priceالسعر الترجيعي  7.1.1
على أســــــــــــاس متوســــــــــــط أســــــــــــعار المنتجات النفطية المتفق عليها  الخام،يعبر عن قيمة الوحدة النفطية 

ورات السوق ويستند على تط ،التكريروهامش ربح  المعلومة،ية ير للوحدة النفطمطروحا  منها تكلفة التكر 
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الفورية ومنها أســـــعار المنتجات النفطية وتواجد هذا النوع من األســـــعار بالتزامن مع بقية األنواع األخرى 
 من األسعار.

  Retrospective Arrangement Priceالسعر الرجاعي  6.1.1
ر في ، "وقد ظهر هذا  الســـعا  للســـعر الفوري والســـعر الترجيعياســـتنادية الخام يجســـد قيمة الوحدة النفط

الســــــــوق الفورية اآلجلة أي ســــــــوق المضــــــــاربة في نهاية عقد الثمانينات وأوائل عقد التســــــــعينات للتداول 
 والتبادل النفطي ".

 Bater Arrangement Priceسعر المقايضة النفطي  0.1.1
الفورية  ووجد في السوق  ،الفوري ل من السعر ية استنادا  على سعر يكون اقيعبر عن قيمـة الوحدة النفط

لرســــمية واألســــعار ا الفورية،من أجل تســــهيل عمليات التبادل الســــلعي النفطي باالســــتناد على األســــعار 
 . (0)وبصورة تقل عنهما في مقداره النقدي ، لذا يكون مماثال  للسعر المتحقق  اإلدارية،

 :معروفة ولكن محدودة التداول منهاسعار البارزة هناك أسعار نفطية إلى جانب تلك األ
 .(F.O.Bسعر الحدود للبائع سعر فوب ) 10.1.1
ســعر منتصــف الحدود أو  الحدود، أو( أو سـعر C.I.Fسـعر ميناء المشــتري سـعر ســيف ) 11.1.1

 المحاسبي.أو السعر  الشراء،سعر إعادة 
ة للدول المنتجة للنفط حيث إن موازين المدفوعات تعتمد كليا  على إن ألســعار النفط أهمية بالغة بالنســب

الموارد النفطية التي تحصـــــــل عليها وال يقتصـــــــر ذلك على هذه الدول فحســـــــب ، بل تهم أيضـــــــا الدول 
الصــــناعية المســــتهلكة للنفط ، ويعود عدم اســــتقرار األســــعار في الســــوق النفطية الدولية بســــبب اإلنتاج 

من قطر إلى آخر، وهذا االختالف بدوره يؤدي إلى وقوع ردود أفعال شــديدة  في وشــروطه وتباين ذلك 
ســـــــــــوق النفط الدولية من جهة والمنتجين من جهة أخرى ، إلن التجارة الدولية تقوم في الغالب على ما 
يقدمه المنتيونيو من نشــاطات اقتصــادية معينة وعلى مشــاكلهم الخاصــة بهم كالتصــدير والتســويق ، لذا 

تقلبات األســــــــعار في الســــــــوق الدولية يعود ســــــــببه  بالدرجة الرئيســــــــية للتبعية من عدمها، لكل من فأن 
 .(0)المنتجين والمستهلكين في هذه السوق سياسيا  واقتصاديا  

 ط.تسعير النف اسس 1.1
وأصـــــبح تســـــعير الـــــنفط يقـــــوم علـــــى أســـــس ونظريـــــات ومبـــــادئ تختلـــــف كـــــل االخـــــتالف عـــــن المبـــــادئ 

دد أســــــــعار المنتجــــــــات األخــــــــرى الصــــــــناعية والزراعيــــــــة وقــــــــد تــــــــؤثر األســــــــعار والنظريــــــــات التــــــــي تحــــــــ
ـــــــة الحديـــــــة  ـــــــرة الطويلـــــــة تلعـــــــب فيهـــــــا التكلف ـــــــنفط فـــــــي الفت األخـــــــرى لبـــــــاقي الســـــــلع ، و إن تســـــــعير ال
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ــــي  ــــت عــــدم صــــحة النظريــــات الت ــــده ، والواقــــع أثب ــــنفط دورا  هامــــا  فــــي تحدي ــــة لل لمصــــادر الطاقــــة البديل
 : (0) يرجع إلى وذلكتحدد سبب تسعير النفط ، 

ظروف العرض والطلب في هذه  وأن األســـــــــعار تعكس ،حرةاعتبار الســــــوق النفطي ســــــوقاا  1.1.1
فمن  ،لالمراحكافة  احتكارية فيل شبه إذ أن السـوق النفطية تحكمها عوام صـحيح،وهذا غير  ،السـوق 

رض تفاعل بين العأهمها ال أســــــاســــــية،المعروف أن اســــــتقرار الســــــوق العالمية للنفط يعتمد على عوامل 
ومن شـــــــأن االختالل الذي يلحق  النفط،باإلضـــــــافة إلى المخزون العالمي من  بينهما،والطلب والموازنة 

 انخفاضه.بواحد أو أكثر من تلك العوامل أن تنعكس آثاره في ارتفاع السعر أو 
مجاالت  يعة النفطية فكانت الشــــــــــــركات النفطية الكبرى تحتكر المعلومات المتعلقة بالصــــــــــــنا 1.1.1

مين مما جعل المهت الخام،أسعار النفط يف النقل والتكـــــــــرير والتسويــــــــــق و واإلنتاج وتكــــــــــال ،االحتيـــــــــاطي
 .ت وحقائق تختلف كثيرا  عن الواقعبأسعار النفط يبنون نظرياتهم على بيانا

 ،لدولياامل ذات الطابع المحلي أو تعرض أســـــــعار النفط للتغيير الســـــــريع تبعا  للتغير في العو  1.1.1
تغير  عديم الجدوى في حالةيصـــــــبح  ثابتة،وبالتالي فإن اعتماد تســـــــعير النفط على أســـــــس كالســـــــيكية 

 .الظروف
 ،ســـــيةالرئيجات في أســـــواق االســـــتهالك إن الطلب النهائي للنفط مســـــتمد من الطلب على المنت 1.1.1

 . يحدد السعر النهائي للنفط الخام وهو الذي
ديـة المتعلقـة بـالعرض والطلـب لم يكن لهـا أي ردود أفعال في تحديد إن االعتبـارات االقتصــــــــــــــا 1.1.1

، بل كان للعوامل االستراتيجية والمصالح الخاصة بالدول التي تتبعها الشركات 0613أسعار النفط قبل 
 . ة النفطية دورا  في تحديد أسعارهالرئيسي
ولكن  ،نتاجلإلالتكلفة الحدية لمنافســـة بإن النفط ليس ســلعة عادية يتســاوى ســعرها في ظروف ا 8.1.1

األقل في األجل  وان عرضــــــــــه محدد في العالم وبدائله محدودة على للنضــــــــــوب،النفط مخزون معرض 
 .القصير والمتوسط

: إن طبيعة ســــوق النفط الدولية تتعرض لعدد كبير من القوى الدافعة والمعقدة التي تحرك  ويمكن القول
ر هو ســـــــعر النفط الخام والذي يقاس بالدوالر األمريكي ، وهو الســـــــوق العالمية للنفط ، وإن أهم عنصـــــــ

كانت الصفقات  0692يتغير باستمرار على مر الزمن وحجم النفط الخام المطلوب والمتوفر، فقبل عام 
تتم داخليا  من خالل شـــركات فرعية وبعقود طويلة المدى محدودة نســـبيا ، وبعد ذلك أصـــبحت العقود تتم 
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يعتمد حجمها على المنظور العالمي أكثر من المنظور اإلقليمي ، األمر الذي بشـــكل ربـــــــــــــــــع ســـنوي ، و 
 جعل التقدير معقوال  لواقع السوق العالمية للنفط. 

أمـــــا الطلـــــب علـــــى الـــــنفط فـــــي المـــــدى الطويـــــل فهـــــو يتصـــــف بعـــــدم المرونـــــة حيـــــث إنـــــه خـــــالل المـــــدة 
مـــــن الصـــــعب أن يتغيـــــر القصـــــيرة يمكـــــن أن يحـــــدث تغيـــــرا  فـــــي الطلـــــب علـــــى منتجـــــات الـــــنفط ، لكـــــن 

الطلـــــــب علـــــــى الـــــــنفط الخـــــــام ، فعنـــــــدما ترتفـــــــع األســـــــعار  كثيـــــــرا  ، تزيـــــــد المرونـــــــة زيـــــــادة كبيـــــــرة الن 
المســـــــتهلكين ســـــــوف يمتنعـــــــون عـــــــن الشـــــــراء أو يخفضـــــــون مـــــــن الكميـــــــة المســـــــتهلكة نتيجـــــــة الرتفـــــــاع 

التـــــي اســـــتخدام اآلالت األســـــعار، والعكـــــس فـــــي حالـــــة االنخفـــــاض، وإن النمـــــو االقتصـــــادي يزيـــــد مـــــن 
 .تعمل بالنفط

 .القوى التي تحدد أسعار النفط 1.1
تتأثر أســعار النفط بمجموعة من العوامل والتي تســـاهم في تغيير ســـعر برميل النفط باألســـواق العالمية، 
حيـــث منهـــا مـــا هو مرتبط العرض العـــالمي من النفط وكـــذا الطلـــب عليـــه، ومنهـــا مـــا يرتبط بـــالظروف 

الســــتهالك أو بالترتيبات التنظيمية للســــوق والعالقات بين أطرافه، وفيما الســــياســــية في مناطق اإلنتاج وا
 :يلي سنحاول عرض أهم هذه العوامل

 .لعرض العالمي للنفطا 1.1.1
يتأثر العرض العالمي من النفط بعوامل يأتي في مقدمتها الطلب على النفط وســــــــعره، إذ يعتبر العرض 

الســـــائدة في الســــــوق وكذلك حجم االحتياطي وتكاليف  اســـــتجابة مال يطلبه المســـــتهلكون عند األســـــعار
االســــتخراج والتطوير وأشــــكال االســــتثمار واألنظمة الضــــريبية المطبقة والظروف الســــياســــية في مناطق 
اإلنتاج وســياســة الدولة المنتجة للنفط ومدى حاجتها إليه مواجهة اســتهالكها المحلي أو لتصــديره تحقيقا 

المالية، إضــــــــافة إلى الشــــــــكل التنظيمي إلدارة العرض العالمي ويدخل في لمورد نقدي يلبي احتياجاتها 
هذا اإلطار الســـياســـة الجماعية التي تقررها األوبك بالنســـبة إلى تحديد ســـقف اإلنتاج وتوزيع الحصـــص 

 .1بين األعضاء ومدى التزامهم بتلك الحصص
 .لطلب العالمي على النفطا 1.1.1

طاقة وبصفة خاصة على أسعار المشتقات النفطية وسياسات ترشيد يعتمد الطلب العالمي على أسعار ال
السياسات البيئية والضريبية في الدول الرئيسية المستهلكة( والتقدم التكنولوجي في استعمال (االستهالك 

بدائل النفط المحتملة والمنافسة بين أشكال الوقود وغير ذلك من مؤثرات في القطاعات المستهلكة للنفط، 
نها قطاع النقل أم القطاع الصناعي أم قطاع توليد الكهرباء، وتعتبر معدالت النمو االقتصادي سواء م

                                                           
،  2010،رسالن، سوري  ةدار مؤسسات الدولية. القالشركات النفطية متعددة الجنسيات وتأثيرها في الع،محمد خيتاوي 1

 .24-23ص 
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والسكاني وتوجهاتها أهم العوامل المؤثرة في اتجاه الطلب وحجمه صعودا وانخفاضا، حيث إن أهم ما 
ل رئيس كيؤثر في مستوى الطلب على النفط هو درجة انتعاش االقتصاديات العالمية التي تعتمد بش

 .1على تحسن مستوى األداء في االقتصاد األمريكي ودرجة انتعاشه
 .المؤسسات الدولية المنظمة لسوق النفط 1.1

 ."منظمة النفط العالمية "األوبك 1.1.1
في ظل سوق بترولية عامليه تسيطر عليها  0612نشئت منظمة األوبك العالمية في شهر سبتمبر 

كان ذلك في مجال االكتشاف أو اإلنتاج أو النقل أو التسعير، وعلى  شركات البترول العالمية، سواء
 0616إثر التخفيضات التي أجرتها شركات النفط الكبرى على أسعار النفط العربي الخام خالل عامي 

جرت مشاورات بين حكومات األقطار العربية المنتجة والمصدرة للنفط مع حكومتي إيران  ،0612و 
ي السوق طهم الخام فقوف بوجه تقلبات األسعار المعلنة لنفتخاذ تدابير موحدة للو وفنزويال، من أجل ا

 . 2العالمية
وعليه أنشئت منظمة األوبك على إثر اجتماع ممثلي حكومات خمس دول هي الكويت والمملكة العربية 

ببغداد،  0612السعودية وإيران وفنزويال والعراق، وقد وقعت هذه الدول على اتفاقية تأسيس األوبك في 
 ولذا تعتبر هذه الدول الخمس أعضاء مؤسسين.

 OPEC واتخذت منظمة األوبك فينا عاصـــــــمة النمســـــــا مقرا لها. واعتمدت المنظمة مصـــــــطلح االوبك
ـــــــالـــلـــغـــــــة  ـــــــدول الـــمصـــــــــــــــــــــدرة لـــلـــنـــفـــط ب ـــــــةاخـــتصـــــــــــــــــــــارا لـــألحـــرف األولـــى لـــمـــنـــظـــمـــــــة ال  اإلنـــجـــلـــيـــزي

 (Organization of the Petroleum Exporting Countries). 
دولة، وهذه  03وقد انظم إلى األعضاء الخمسة المؤسسين للمنظمة دول أخرى حتى أصبح عددها 

الدول هي السعودية، العراق، الكويت، اإلمارات، ليبيا، الجزائر، قطر، األكوادور، الجابون، اندونيسيا، 
دولة، ولكن  01اء انضمت إليها أنغوال ليصير عدد الدول األعض 2007إيران ، نيجيريا، فنزويال، وفي 

 .دولة بعد انسحاب كل من قطر وإندونيسيا واإلكوادور 00أصبح عددهم  0206في جانفي 

 .منظمة الدول العربية المصدرة للنفط 1.1.1
تأسست منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)على يد ثالث دول عربية (السعودية، الكويت، 

،في أعقاب ظروف عربية صعبة للغاية تلت هزيمة جوان  0619ي جانف 6ليبيا) في بيروت بتاريخ 
،كانت هناك عدة محاوالت للتجمع النفطي العربي على غرار ما أسست عليه منظمة أوبك، ففي  0611

أنشئت لجنة النفط العربي في إ طار الجامعة العربية، ثم بعد ذلك أنش ئ مكتب دائم  0610سنة 
                                                           

 . 101محمد خيتاوي ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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،وانعقد أول مؤتمر للبترول العربي في مدينة القاهرة  0616ن النفط عام وإدارة لشؤو  0611للبترول سنة 
هدفه بلورة فكرة إنشاء منظمة عربية تعمل في شؤون النفط، وصدر عن مؤتمر البترول  0616سنة 

قرار بإنشاء مثل هذه المنظمة، وكلف المؤتمر  0611العربي الخامس الذي انعقد في مدينة القاهرة عام 
صرية للبترول بإعداد مشروع اتفاقية للمنظمة المقترحة، وقد أرادت الدول الثالثة المنشئة الجمعية الم

للمنظمة إبعاد النفط عن السيطرة، وذلك بعدما تزايد االتجاه نحو تسيس النفط في إطار جامعة الدول 
طر عام قالعربية، وبعد تأسيس المنظمة، انضمت إليها كل من أبو ظبي والبحرين، والجزائر ودبي و 

لفتح باب العضوية لدول عربية أخرى يكون  0610وقد عدلت المادة السابعة من االتفاقية عام  0612
 البترول مصدرا هاما لدخلها القومي وليس مصدرا رئيسيا كما كان في السابق، وبعد هذا التعديل، انضمت

 العربية المتحدة ألنها من كل من العراق وسوريا ومصر وانسحبت حكومة دبي بعد قيام دولة اإلمارات
 .1ضمن االتحاد

هدف المنظمة الرئيس ي هو تعاون األعضاء في مختلف أوجه النشاط االقتصادي في صناعة البترول 
وتحقيق أوثق العالقات فيما بينهم في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها 

جتمعين، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق المشروعة في هذه الصناعة، منفردين وم
استهالكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف المالئمة لرأس امالل والخبرة المستثمرين في صناعة 

 على وجه الخصوص:  )المنظمة(البترول في األقطار األعضاء. حقيقا لذلك تتوخى 
  .القتصادية البترولية ألعضائهااتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات ا -
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتوفيق بين األنظمة القانونية المعمول بها في األقطار األعضاء إلى  -

 الحد الذي يمكن )المنظمة( من ممارسة نشاطها
مساعدة األعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب والعمل مواطني األعضاء   -

  ر األعضاء التي تتوفر فيها امكانيات ذلك.في أقطا
  .تعاون األعضاء في حل ما يعترضهم من مشكالت في صناعة البترول  -
االستفادة من موارد األعضاء وامكانياتهم المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه  -

 .النشاط في صناعة البترول يقوم بها جميع األعضاء أو من يرغب منهم بذلك
 .. تحليل تطور أسعار النفط في ظل جائحة كورونا1

قبل التطرق الى تحليل تطور أسعار النفط قبل وبعد جائحة كورونا سنحاول التطرق الى تطور الطلب 
لمعرفة التطورات الحاصلة فيهم في ظل جائحة (2019-2020) والعرض العالمي للنفط خالل الفترة 

 .النفط سواء باإليجاب أو بالسلبكورونا ومدى تأثيرها على تقلبات سعر 
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 .قبل وبعد جائحة كورونا( 1010-1010الفترة )ي على النفط في المتطور الطلب الع1.3 
 .سيتم فيما يلي تحليل تطور الطلب العالمي للنفط قبل وبعد جائحة كورونا

في  رغم أن فيروس كورونا ضهر 0206أن الطلب العالمي على النفط في ارتفاع مستمر طول سنة 
الصين في أواخر هذه السنة إال أن عدم انتشاره خارجها وكذا عدم تطبيق أي إجراءات احترازية في دول 
العالم لم يؤثر ذلك على الطلب ، ولكن الطلب العالمي على النفط بدأ في االنخفاض في بداية سنة 

مليون برميل/اليوم 022.9مليون برميل/اليوم مقارنة بـ  63.0،حيث انخفض في ربعها األول الى  0202
ويرجع هذا االنخفاض نتيجة للتأثيرات السلبية لجائحة ، %1.11في الربع السابق أي بـنسبة نقصان 

كورونا على عدد من القطاعات االقتصادية التي تستهلك الطاقة، بالضافة إلى أن الصين كما قلنا سابقا 
ا يؤدي ها في الركود بعد تفش ي الفيروس فيههي مركز الوباء وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ودخول

 .بالضرورة الى انخفاض طلبها على النفط والوقود بكل أنواعه
مقارنة % 02.11واصل الطلب العالمي على النفط انخفاضه بنسبة  0202وفي الربع الثاني من عام 

على النفط  خفاض الطلببالربع السابق، ما يؤكد أن انتشار جائحة كورونا في العالم له دور كبير في ان
نتيجة اإلجراءات الصارمة للحد من تفشيه أكثر، ومن بين اإلجراءات التي اتخذت في هذا السياق والتي 

 :من شأنها أن تخفض من استهالك والطلب على النفط نذكر
 .تعليق رحالت الطيران وبالتالي عدم استهالك الطائرات للوقود يخفض من الطلب عليه -
والتي  (قطار...الخ –حافالت –سيارات ) تي الذي نشأ عنه تعطيل حركة جميع المركباالحجر الصح -

لبقية اإلجراءات المتخذة للحد من تفش ي لك عن الوقود خالل فترة الحجر، و هي األخرى تستغني بذ
 .فيروس كورونا مساهمة ولو بسيطة في خفض الطلب على النفط

 0202العالمي على النفط تعافى في الربع الثالث من عام أن الطلب  الهشير البيانات في الشكل أعت
برميل/اليوم،  مليون 60.0بـ  قدرمقارنة بالربع السابق له والذي  %6.11بشكل طفيف، وبنسبة قدرت بـ 

ويعزى هذا االرتفاع الى الرفع  %، 3.09وبنسبة  0202واستمر بالتعافي في الربع الرابع من عام 
 .ن تفش ي فيروس كورونا، وكذا األنباء التي أعلنت عن وجود لقاح لهالتدريجي إلجراءات الحد م

 : الطلب العالمي للنفط خالل الفترة.1جدول رقم 

قبل وبعد  – 1010الربع الرابع - 1010األول الفترة الربع تطور العرض العالمي للنفط خالل  1.1
 .ي جائحة كوروناتفش

تحليل تطور العرض العالمي للنفط قبل وبعد اإلجراءات المطبقة للحد  0ســــــــــيتم من خالل الجدول رقم 
من خالل الشـــــــــــكل أعاله نالحظ أن مســــــــــــتوى المعروض من النفط  :من جائحة كورونا وذلك كما يلي
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مقارنة بالربع الســــابق من نفس الســــنة، حيث  0202انخفاضــــا في الربع الثاني من عام العالمي ســــجل 
مليون برميل/اليوم في الربع الثاني  60.1مليون برميل/اليوم في الربع األول الى  022.3انخفض من 

وهذا التراجع ناتج عن انخفاض انتاج دول األوبك ،(0أنظر الملحق رقم ) % 9.1أي انخفض بنســــــبة 
ماليين برميل يوميا  02قرار منظمة الدول المصــــــــــدرة للبترول في خفض إنتاجها من النفط بحوالي بعد 

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم  0202بعد االجتماع الذي عقد في شــــــــهر مارس 
 .0202منذ فبراير 

اضــــــــــــــها، حيث واصــــــــــــــلت اإلمدادات العالمية من النفط انخف 0202 في الربع الثـالـث من عام
مليون برميل/اليوم، يرجع ذلك االنخفاض حجم المعروض  62.1لتصـــبح  % 0.02انخفضـــت بنســـبة 

مراحل، األولى  3من النفط من طرف دول األوبك نتيجة االتفاق المذكور ســـابقا بتخفيض اإلنتاج عبر 
ــــــــــــــــــــــ ض ت ،حيث انخف 0202ماليين برميل يوميا خالل ماي و جوان و جويلية و أوت من عام  02بـ

مليون  06.0مليون برميــل / اليوم الى  32.1اإلمــدادات من النفط لــدول األوبــك في الربع الثــالــث من 
 .برميل / اليوم

  

2018 2019 2020 

 المعدل
الربع 

 االول

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع
 المعدل

الربع 

 االول

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع
 المعدل

 6.8 6.7 7 6.3 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9 الدول العربية

الدول االعضاء في 

 اوبك
5.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6 5.3 6 5.7 5.8 

الدول العربية 

 االخرى
1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1 1.1 

خارج منظمة 

التعاون االقتصادي 

 والتنمية

48 47.7 47.2 48.5 48.3 47.7 45.4 37.6 42.5 43.6 42.3 

 22.9 24.3 22.9 20 24.3 25.7 26 26 25.3 25.1 25.6 األميركتين

 12.3 12 12.8 11 13.4 14.3 14.3 14.8 14.3 14.1 14.3 اوروبا

 7.1 7.2 6.7 6.5 7.8 7.8 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1 اسيا الهادي

خارج منظمة 

التعاون االقتصادي 

 والتنمية

50.8 51 51.4 52 52.5 52 47.3 45 48.7 49.9 47.7 

الشرق االوسط 

 رىودول اسيوية اخ
21.8 22.2 21.8 22.2 22.1 22.1 20.9 18.2 20 20.5 19.9 

 4.1 4.2 4 3.8 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3 افريقيا

 6 6.1 6.2 5.6 6.1 6.6 6.5 6.9 6.6 6.4 6.5 امريكا الالتينية

 12.8 14 13.7 12.9 10.7 13.3 13.5 13 13.2 12.6 12.7 الصين
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مليون  60.1فقـــد ارتفعـــت اإلمـــدادات العـــالميـــة من النفط الى  0202 في الربع الرابع لعـــام 
العالمي على النفط نتيجة  وذلك الرتفاع الطلب % 0.0برميل/اليوم مقارنة بالربع الســــــــابق أي بنســــــــبة 

التخفيف أو الغــاء بعض اإلجراءات المتخــذة فيمــا يخص الحــد من انتشـــــــــــــــار جــائحــة كورونــا ، وعودة 
النشـــــاطات التي هي بحاجة الطاقة ، كعودة خدمات النقل وعودة العمال الى العمل مما يزيد من حركة 

ي للمســـافرين على الشـــبكة الداخلية ف جميع أنواع المركبات...الخ. وأيضـــا اســـتئناف نشـــاط النقل الجوي 
بعض البلدان، والســــماح ببعض الرحالت الدولية وفق أنظمة الحماية الصــــحية التي وضــــعتها الخطوط 

 .الجوية

 .1010الى  1016يبين العرض العالمي للنفط وسوائل الغاز الطبيعي خالل الفترة  1جدول 

 .تقديرية ارقام* 

 4.9 5.1 4.9 4.6 5.2 5.6 5.9 5.7 5.4 5.5 5.5 اوروسيا

 90 93.5 91.2 82.6 92.7 99.8 100.8 100.5 98.6 98.8 98.8 العالم

 .وتقارير الصناعة النفطيةالدارة القتصادية، -القطار العربية المصدرة للنفط : منظمة المصدر

 

2018 2019 2020 

 الربع الثالث يالربع الثان الربع االول المعدل
الربع 

 الرابع
 المعدل

الربع 

 االول

الربع 

 الثاني
 الربع الثالث

 23.6 24.9 27.2 27.8 28 27.6 27.8 28 28.7 الدول العربية

 22.5 23.8 25.9 26.5 26.7 26.3 26.5 26.7 27.4 الدول االعضاء في اوبك

 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 الدول العربية االخرى

 29 30.7 33.4 34.5 34.4 34.2 34.8 35.3 37.1 االوبك

 23.8 25.6 28.2 29.3 29.1 28.8 29.5 30 31.9 النفط الخام

 5.1 5.1 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 سوائل الغاز الطبيعي ونفوط غير تقليدية

 28.4 28 31.2 30 31.1 29.8 29.7 29.4 28.3 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 24.1 23.6 26.6 25.8 26.6 25.7 25.6 25.1 24.1 االمريكتين

 3.8 3.9 4 3.7 3.9 3.6 3.6 3.8 3.8 اوروبا

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 اسيا الهادي

 32.9 32.9 35.5 35 35.4 35 34.7 35 34.1 خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 6.4 6.4 6.6 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 6.8 الشرق االوسط ودول اسيوية اخرى

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 افريقيا

 6.1 5.8 6.4 6 6.3 6.1 5.8 5.8 5.2 امريكا الالتينية

 4.2 4.2 4.2 4.1 4 4.1 4.1 4.1 4 الصين

 12.6 13.1 14.7 14.5 14.5 14.5 14.3 14.7 14.4 اوروسيا

 2.2 1.9 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 عوائد التكرير

 90.3 91.5 100 99.6 100.8 99 99.2 99.7 99.7 العالم
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 .النفطية الصناعة وتقارير القتصادية، الدارة - للنفط المصدرة العربية القطار منظمة: المصدر

 .( قبل وبعد جائحة كورونا 1010-1010تطور أسعار النفط العالمية خالل الفترة )
بعد التطرق للطلب والعرض على النفط، سنحاول تحليل تطور أسعار النفط في ظل الظروف السابقة 

 :الذكر التي خلفتها أزمة كورونا، وسيتم ذلك كما يلي
نالحظ أن أسعار النفط انخفضت الى أدنى مستوياتها في ابريل  3من خالل البيانات في الجدول رقم 

مر الذي يدل على ان جائحة كورونا والتي انتشرت في شهر ابريل للبرميل، األ دوالر  17.7الى 0202
في جميع أنحاء العالم وما طبق لها من إجراءات أثر وبشكل سلبي على أسعار النفط نتيجة  0202

انخفضت أسعار النفط الى  0202في جانفي  .انخفاض الطلب عليه لألسباب التي تم ذكرها سابقا
 0.00دوالر للبرميل أي انخفض بنسبة  11.1الشهر السابق حيث قدرت بـ دوالر للبرميل مقارنة ب 11.0

على  %60.39 و %01.11ثم واصل سعر النفط انخفاضه خالل شهري فبراير ومارس بنسبة  %
  .دوالر للبرميل في شهر مارس 6333دوالر للبرميل في فبراير وإلى  11.1التوالي. حيث انخفض الى 

دوالر للبرميل نتيجة انخفاض الطلب  01.1انخفض الى أدنى مستوا له  0202وفي شهر ابريل من عام 
تشار فيروس حترازية لوقف انعليه والذي سببه االنخفاض الحاد في استهالك النفط نتيجة التدابير اال

باإلضافة إلى الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا، أدى انهيار المفاوضات بين منظمة البلدان  .كورون 
مارس آذار،  1وحلفائها إلى انهيار دائم في أسعار النفط على األرجح. ففي  ) بترول ) أوبكالمصدرة لل

مليون  ، منها0202مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام  0.1اقترحت أوبك خفض اإلنتاج 
وفي  .روسيا أبرزهار أعضاء في المنظمة برميل من إنتاج أعضاء أوبك، ونصف مليون من بلدان غي

اليوم التالي، رفضت روسيا االقتراح مما دفع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الى رفع االنتاج 
مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل طاقتها اإلنتاجية القصوى. كما أعلنت المملكة خصومات  00.3 الى

نسبة األسعار ب في األسواق الرئيسية. وكانت النتيجة هبوطا فوريا في %02 غير مسبوقة وصلت إلى
 واستمرار االنخفاضات منذ ذلك الحين. % 32تزيد على 

وذلك  % 10.31دوالر للبرميل أي بنسبة زيادة  01.0ارتفعت أسعار النفط قليال الى  0202 ووفي ماي
عادت وانخفضت  0202بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض اإلنتاج من النفط في هذه الفترة، وفي سبتمبر 

دوالر للبرميل، ويعزى هذا التراجع في األسعار لآلثار السلبية التي خلفها انتشار  10.1 أسعار النفط الى
حيث واصلت أسعار النفط  0202فيروس كورونا كما ذكرنا ذلك سابقا، ونفس األمر حدث في أكتوبر 

  .مقارنة بالشهر السابق% 9.06دوالر للبرميل أي بنسبة نقصان  12.0انخفاضها الى 
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دوالر للبرميل  16.0دوالر للبرميل و 10.1ارتفعت أسعار النفط الى  0202فمبر وديسمبروفي شهري نو 
على التوالي، ويعود ذلك للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، والعودة التدريجية للحياة، األمر الذي 

 .نتج عنه ارتفاع الطلب العالمي على النفط
 .1011-1010يبين السعار الفورية لسلة اوبك  1جدول رقم 

 2021 2020 2019 الشهر

 54.4 65.1 58.7 يناير

 61.1 55.5 63.8 فبراير

 65.9 33.9 66.4 مارس

  17.7 70.8 أبريل

  25.2 70 مايو

  37.1 62.9 يونيو

  43.4 64.7 يوليو

  45.2 59.6 أغسطس

  41.5 62.4 سبتمبر

  40.1 59.9 أكتوبر

  42.6 62.9 نوفمبر

  49.2 66.5 ديسمبر

 60.5 51.5 63 الربع االول

  26.6 67.9 الربع الثاني

  43.4 62.2 الربع الثالث

  44 63.1 الربع الرابع

 59.7 41.5 64 المتوسط السنوي

المصدر: تقرير منظمة الدول العربية المصدرة  للبترول، النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية 
1010. 

 .الخاتمة
بعد إعالن منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا هو وباء عالمي، عملت كل دولة على احتواء 
الجائحة والتصدي لها في ظل غياب عالج للمرض أو لقاح ضده، وذلك للحد من حاالت العدوى 

 سالجديدة، حيث تم فرض بعض اإلجراءات والتدابير التي شلت حركة االقتصاد العالمي كان لها انعكا
سلبي على النشاط االقتصادي بصورة عامة وأسعار النفط بصورة خاصة، وعليه يمكن أن نذكر مجموعة 

من خالل هذه الدراسة كشفنا مدى  - :من النتائج التوصل إليها بعد هذه الدراسة والتي تتمثل فيما يلي
ى أدنى أسعاره ال ارتباط جائحة كورونا باالنخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، حيث تهاو ت

دوالر للبرميل نتيجة التراجع الذي لحق بالطلب العالمي على النفط االنخفاض الحاد  1301مستوياتها 
في استهالك النفط نتيجة التدابير االحترازية لوقف انتشار الفيروس ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية 

 األولى.
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ببة في انخفاض أسعار النفط، كان لحرب باإلضافة إلى الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا المتس
األسعار بين السعودية وروسيا بعد القرار الصادر عن السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، 

،حيث أدى هذا القرار إلى هبوط األسعار في  2020والقاض ي بخفض أسعار بيع نفطها لشهر أبريل 
االقتراح مما دفع السعودية إلى رفع اإلنتاج ومنح  السوق، حيث كان هذا القرار رد فعل لرفض ر وسيا

 :في األسواق الرئيسية % 02خصومات غير مسبوقة وصلت إلى 

سرعة انتشار فيروس كورونا أدت الى تعطيل حركة االقتصاد العالمي بشكل شبه تام، األمر الذي  -
ذاما يثبت أكثر، وهأدى الى انخفاض الطلب على النفط نتيجة اإلجراءات الصارمة للحد من تفشيه 

صحة الفرضية الثانية، ومن بين اإلجراءات التي اتخذت في هذا السياق والتي من شأنها أن خفض 
ت االستهالك والطلب على النفط هي تعليق رحالت الطيران وبالتالي عدم استهالك الطائرات 

ع المركبات جمي للوقود يخفض من الطلب عليه، وكذلك للحجر المنزلي الذي نشأ عنه تعطيل حركة
والتي هي األخرى تستغني بذلك عن الوقود خالل فترة الحجر،  (قطار...الخ –حافالت –سيارات )

ولبقية اإلجراءات المتخذة للحد من تفش ي فيروس كورونا مساهمة ولو بسيطة في خفض الطلب 
 .على النفط

ض أسعار ، ما أدى الى خففطتسببت جائحة كورونا في خلق فائض في العرض في األسواق العالمية للن
ل، وهذا ج هذا المشكالعليه قامت منظمة الدول المصدرة للبترول بخفض إنتاجها من النفط لعالنفط، و 

 .اإلجراء ساعد على ارتفاع أسعار النفط نوعا ما. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة
ائحة كورونا أثر على اقتصاد للبرميل بسبب ج دوالر 1301تهاوي أسعار النفط الى أدنى مستوياته 

 .النفطالدول المصدرة للنفط بالسلب وبشكل كبير نظرا العتمادها التام على إيرادات 
أسعار النفط تخضع لعاملي الطلب والعرض، واللذان يساهمان في تغيير  إنوفي األخير يمكن القول 

ار النفط ن ستتأثر بالضرورة أسعسعر برميل النفط باألسواق العالمية، وأي خلل قد يصيب هذان العامال
توصل ي تم التإما باالرتفاع أو االنخفاض. وعليه يمكن تقديم بعض االقتراحات بالنظر الى النتائج ال

 :إليها وذلك كما يلي
لى ايرادات نتيجة اعتمادها ع األزمةيتعين على الدول المصدرة للنفط أن تستفيد من وقوعها في هذه  -

تركيز على التنويع االقتصادي وتنمية صادراتها باالستثمار في مجاالت النفط، وذلك من خالل ال
 .أخرى خارج المحروقات ك تشجيع االستثمار الزراعي والسياحي

 يجب الرفع من مناعة اقتصادات الدول في مواجهة التحديات الجديدة التي تفرزها مختلف األزمات -
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سية للركود اب الرئيية التي تمثل األسببعد توقف انتشار الفيروس، ستتراجع التدابير الوقائ -
عليه ستعتمد سرعة تعافي أسواق النفط على سرعة اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة االقتصادي. و 

 .االضطرابات االقتصادية والمالية الناجمة عن هذه األزمة الصحية

  :المراجع والمصادر
 .0202ودان الدولية لألعمال المهنية ، الصين دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كلية ه فينغ،هوي  -0
ي صندوق النقد العربي، ابوظب‘ التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربية  طلحة،الوليد احمد  -0

0202 . 
 .0229عبدالحي زلوم واخرون، مستقبل االقتصاد العربي بين النفط واالستثمار، مؤسسة عبدالحميد شومان، االردن ، -3
 .0223، 0ليبيا ، ط  الزاوية، للثقافة،شموع  النفط، دارمبادئ اقتصاد  الدوري،د أحمد محم -1
 0616دراسات في الصناعة النفطية ، منظمة أوابك ، الكويت  الخام،تسعير النفط  نصير،محمد  -1
 المتحدة،العربية اإلمارات  والصناعة،مجلة أخبار النفط  من؟،. مسؤولية .ارتفاع أسعار النفط العالمية . ممدوح،طه  -1

 .0221،  106العدد  
 .0222 نواف الرومي، منظمة األوبك وأسعار النفط العربي الخام. الدار الجماهيرية، ليبيا -1
 .0202(،06الدليل االرشادي للوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد ) كوفيد العالمية،منظمة الصحة  -9
في الدول االعضاء في منظمة التعاون  06قتصادية لجائحة كوفيدمنظمة التعاون االسالمي، االثار االجتماعية واال -6

 ية،االسالممركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  والتحديات،االسالمي االفاق 
0202 تركيا -سيسرك
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