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 شروط النشر يف جملت جبمعت البحر املتوسط الدوليت

 . ينوع العريب التقليد )ن يكون اخلط أ، على A4أال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب  أال يقل البحث عن عشر ورقات، و .1

Simplified 14حجمو  و .) 
و أن يكون اخلط بالعربية  (Microsoft Word)أن يرسل البحث إلكرتونياً، و يشرتط أن يكون مكتوبًا على برنامج  .2

(Simplified)  على أن يكون تباعد األسطر بقياس سطر واحد و بالنسبة ذلوامش الصفحة من األعلى و 14مقاسو ،
( سم . ) و خيطر الباحث باستالم حبثو يف حينو (، أما إذا كان البحث  2من اليسار  سم ) و 2.5األسفل و من اليمني ) 

 .((Time New Romanباللغة اإلجنليزية فيكتب خبط نوع 
على أن ال يقل عن أن يقدم الباحث ذلا ملخصاً بالعربية  ترمجة، و وأاإلجنليزية تأليفا  تقبل البحوث باللغة العربية يف العموم و .3

 مخسني كلمة . مئة و
سبق نشره يف إحدى اجملاالت الوطنية أو غريىا أو مستال من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه، أو أال يكون البحث قد  .4

 .بعنوان أخر يف وسيلة نشر أخرىيكون الباحث قد تناولو 
مقابلة األمساء باحلرف الالتيين.  ريخ، وتدوين التوا ادلراجع، و توثيق ادلصادر و ادلنهجية، و يف البحث الشكلية الفنية و ىيراع .5

 .غريىا التنصيص على النصوص و و
سم ادلرتجم أو احملقق، الطبعة، مكان بة اذلوامش و عرض ادلراجع كتابة اسم دلؤلف، عنوان الكتاب، ايراعى يف أسلوب كتا .6

ربية و اإلجنليزية ينبغي أن يكون عنوان الصفحة يف اذلوامش و قائمة ادلراجع الع النشر، الناشر، تاريخ النشر، رقم اجلزء و
 الكتاب أو اجمللة باخلط احملرب.

 ن كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل بعد التقييم.إجمللة بإشعار الباحث بقبول حبثو تلتزم ا .7
 ال تقدم اجمللة شهادة أو إفادة )مقبول للنشر( ما مل يكن قد قرر نشره فعلياً أو نشر. .8
 و مل تنشر.أالبحوث ادلقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت  .9

إن تعدد الباحثون  و ،لكرتوين إن وجدالربيد اإل اذلاتف، و رلال عملو و ختصصو، و سم الباحث، واأن يتضمن البحث  .11
 فيكتفي بأحدىم.

لكرتونية حيق لو سحب ذلك من موقع إ إذا كانت حيق للباحث نسخة من العدد ادلنشور فيها حبثو إن كانت اجمللة ورقية، و .11
و الفايرب ألكرتوين رسال نسخة علي بريده اإلإشعاره بصدور العدد، فإن مل يتمكن فيمكن حينئذ إاجلامعة ادلنشورة عليو بعد 

 إن كان لو ذلك.
جمللة بنسخة من ضافة أو التعديل، أن يقوم الباحث بتزويد او اإلأرجاعو لو للتصحيح إشعار الباحث بقبول حبثو و إبعد  .12

 يدوياً أو إرسالو علي بريد اجمللة أو علي بريد ادلندوبني. CDلنهائية علي قرص مدمج أالبحث يف صورتو 
يف حبوثهم لعدم  قتباسات من )النت ( بطريقة القص ، أن يعيدوا طباعتهالى البحاث الذين يستعملون بعض االتنبيو ع .13

 خراج اجمللة . تكيفها فنيا يف إ
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 -البحوث:قيمة نشر  .14

 ( دوالر أمريكي أو ما يعادلو.111إذا كان الباحث من خارج ليبيا يدفع ) .1
تمم قبل التقييم، مث ي ا( دينار مقدم51دفع منها )( دينار لييب، ي  211يدفع )إذا كان الباحث من داخل ليبيا  .2

 التعديل.( دينار لييب حني يقرر البحث بدرجة مقبول للنشر بدون تعديل أو مع 211ادلبلغ إىل )
 (. USDالعملة  -  CAعلماً بأن حسابنا القابل للتحويل ىو ) .3

 (. 1111-766216-112) ليبيا بنغازي. مصرف التجارة و التنمية، فرع الوكاالت، رقم 

  journal@miu.edu.ly   :بريد المجلة
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 كــــلمت العــــدد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الشـهادة الاانويـة األدبيـة و العلميـة و التخصصـيةا فـي الكليـات التطبيقيـة و  امتحان القبـول لحملـة

اإلنســـانية لهـــاا العـــام أســـقا القنـــاع عـــن الوجـــو الحقيقـــي للتعلـــيم عنـــدنا فـــي المراحـــل التـــي قبـــل 
ــاقوس الخطــر  ــو و تهــاوي مســتوياتو و تــداعي أركانــوا و دق ن ــةا ممــا أبهــر بشــاعتو و تردي الجامعي

يـة صـادحة و حـادة فـي  مان مسـئولي التعلـيم و القـائمين عليـو فـي القمـة و الاي يوجب صـرخة قو 
القاعــدةا لمعالجــة الموضــوع بشــكل مكاــ  و عميــق و فــوريا و بحــل أســبا  ترديــو بكــل دقــة و 
صدق أمام الااتا في مجاالتو العلمية و المهنية و اإلداريةا ألنو أبهر و بشكل مكشـوف للعيـان 

امليهــا محــت افتــراء و زيــ  و خــداع و تمــليلا فعنــدما يصــل أصــحا  أن كــل التقــادير العاليــة لح
ىاه التقادير من العجز عن كتابة جملة عربية صحيحةا و إنجليزية مهشمةا و عن بعت األسئلة و 
اإلجابة عن بعت المعلومات العلميةا فهاا يعني أَننا أمـام كارثـة حقيقيـة بمـا فـي الكلمـة مـن معنـىا 

يص عامــان عجــًز فنــتهم الجامعــات العامــة و الخاصــة بالقصــور و كأنهــا ثــم نلجــأ للتعليــق علــى قمــ
تملــع عصــا موســىا فهــل يصــلا العطــار مــا أفســد الــدىر  المعالجــة تبــدأ مــن القاعــدة مــن ريــا  
األطفـــال و المراحـــل األساســـية و مـــا فوقهـــاا بمراقبـــة المـــدارس الخاصـــة و العامـــةا و معلميهـــاا و 

تب العلمية الصـحيحة و وضـع السياسـات العامـة للتعلـيما و وضـع إداراتها و متابعة المناىج و الك
معــايير للجــودة فيهــا التــي ىــي معدومــة باألســاسا و وضــع الطريقــة النزيهــة فــي أداء االمتحانــات و 
تغاير لجانهاا و كبا جماح مدراء المدارس عن تسابقهم في تمخيم النتائج و التقديراتا و وضع 

 و إكرام و تكريم المعلم القاعدة األساسية في اإلصالح.المدرس الكفؤ للتخصص الدقيقا 
 الحديل يطول لكنها كلمة في جوف كلمة.

 
 رئيس التحرير
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  التسوٌق اإلسالمً و ةالصريفة اإلسالمٍ

" دراسة حالة مصرف الوحدة الرئٍسً مبدٌنة بنغازي"   

ـــًــبتسام حيٍى اجلربا أ. - د.صربي جربان الكرغلً  
قتصادكلٍة اال -  جامعة بنغازي     

 الملخص 

نتجات ادلصرفية اإلسالمية دبصرف الوحدة اءقصستاالدراسة إىل  هتدف
ُ
ضلو التحول إىل  ،وجهات نظر العاملُت بإدارة ادل

 ستبانة وزعت على رُلتمع الدراسة.استمارة اوتسويق ُمنتجاهتا، حيث مت تصميم برامج الصَتفة اإلسالمية 

شاركُت اتام ااتفاقبُت أبرز نتائج الدراسة أن ىناك  من
ُ
 -أن مصرف الوحدة يُواجو ربدياٍت مجٍَّة يف التحول تشمل: يف بُت ادل

حيطة، و قصور اللوائح، و الزبائن،  ضعف ثقافة العاملُت و
ُ
عن ُشؤون  ادلسؤولةضعف أداء اجلهات الُعليا و تزايد ربديات البيئة ادل

نتجات اإلسالمية ادلسؤولةارية ، مث قصور أداء الوحدات اإلدتدين ُمستوى التكنولوجياو الصَتفة، 
ُ
كما بينت الدراسة   ،عن شؤون ادل

نتجات.
ُ
 تدين درجة رضا الزبائن عن ىذه ادل

تُركِّز على نشر ثقافة الصَتفة  ،مصرف ليبيا ادلركزي الدراسة بضرورة وضع إسًتاتيجية على ُمستوى وزارة ادلالية و توصي و

كما يُنصح بإعادة النظر يف التشريعات ادلصرفية، مع توضيح أبعاد الصَتفة اإلسالمية  الرائدةستفادة من ذبارب الدول اال اإلسالمية، و

 بشكٍل صحيح.

ستقبلية القيود، كما تُقدم بعض ادلضامُت و ، زُبتتم الورقة بعرض التحديات وأخَتاً 
ُ
 .األحباث ادل

 .ليبيا الوحدة، مصرف : الصيرفة اإلسالمية، التسويق اإلسالمي الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aims to investigate Islamic Banking staff's views towards Wada Bank 

transformation process to Islamic banking programmes, and the marketing of its products. A 

questionnaire instrument was designed and circulated to respective staff.  

The key findings are that there is a consensus among participants that the bank faces 

numerous challenges includeing: cultural obstacles, insufficient regulations, increasing 

environmental challenges, weaknesses of higher authorities responsible for banking affairs, 

weakness of technology, and poor administrative performances. The study also showed a low 

level of customer satisfaction on Islamic banking products. 

The study urges the need to invent and develop a governmental Islamic banking strategy 

to focus on spreading Islamic banking culture, and benefit from the leading Islamic countries 

experiences. It also advises reconsidering the current banking legislations, and explaining their 

implications properly. 

Finally, the paper concludes with research constraints, and suggests implications for 

future research. 

Key words: Islamic Banking, Islamic Marketing, Wahda Bank, Libya. 

 

 مقدمة   1.1

منن بنُت أىنم  ،تسويق ُمنتجاهتا للزبائن العاملُت ضلو عملية التحول للصَتفة اإلسالمية و ستقصاء وجهات نظرايُعد موضوع 

 ادلالية و التسويقية و ادلصرفية و خصوصاً من جانب زبصصات العلوم ،التقصي ادلوضوعات احلديثة اليت ربتاج إىل ادلزيد من البحث و

 قتصادية.اال

ؽُلكننن النظننر إليهمننا   يالننذ العننادلي، ي قتصنناديتجننزأ مننن النظننام اال ال امي جننزءالتسننويق اإلسننال تُعنند الصننَتفة اإلسننالمية و و

السننوات احلديثنة  حينث لُنوحف يف لإلنسنان، يالواقنع ادلناد حندود الطاقنة البشنرية و يف كناماًل للحيناة البشنرية، و ربانياً  كوهنما منهجاً 
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 سننمى بالنظننام ادلصننريفيُ  ظهننور منا بأحكننام الشنريعة اإلسننالمية، ولتننزام تقنوم علننى اال والدة جينل جدينند مننن خندمات الزبننائن بادلصننارف

 انعقاد العديد من ادلؤسبرات العادلية يف ىذا اجملال احلديث. التسويق اإلسالمي، و و يسالماإل

ذلننم مننن خننالل اتسنناع نطاقهننا  و حققننت الصننَتفة اإلسننالمية صلاحننات بنناىرة، العننادلي اإلسننالمي و فعلننى الصننعيد العننر  و

 إندونيسنننيا،  ماليزيننا،  -:دولننة يف العنناه منهنننا 60أكثننر منننن  بنننائن ادلصننرفية اإلسننالمية تنتشنننر يفايف، حيننث أصنننبحت خنندمات الز اجلغننر 

 غَتىا. السعودية، اإلمارات، قطر، األردن، مصر، تركيا....و ادلملكة ادلتحدة،  الباكستان، 

عننننامالت الربويننننة،م  2013( لسنننننة 1أمننننا يف ليبيننننا، خصوصنننناً بعنننند صنننندور القننننانون رقننننم  
ُ
فقنننند بنننندأت مجيننننع  بشننننأن منننننع ادل

ؤسسنات ادلالينة و
ُ
ذلنم  خططهنا التسنويقية، و ادلصنرفية بأخنذ خطواهتنا ضلنو التحنول للصنَتفة اإلسنالمية، كمنا قامنت بوضنع برارلهنا و ادل

راحبنة يف تسنويق السنيارات و نظنام التسنويق اإلسنالمي مثنل لتسويق ُمنتجاهتا إىل الزبون يف السوق الليبية عنن ررينق أنظمنة التموينل و
ُ
 ادل

نتجات األخرى. ُمعدات البناء و
ُ
 غَتىا من ادل

ةتلفننة، بننات لزامنناً علننى  رغبنناهتم يف ن ادلفهننوم التسننويقي احلننديث يتبننٌت حاجننات العمننالء وإحيننث  و
ُ
القطاعننات السننوقية ادل

ولة إشباعها بالكيفية اليت ربقق زلا رغبات الزبائن و و ذبزئة السوق بناًء على حاجات بادلصارف التفكَت بادلنطق التسويقي، و ملُتالعا

 عوائد ُمرضية. شباعات ُمتبادلة وا

ؤسسات ادلالية األخرى، فإنو  بيئة تنافسية مع ادلصارف التقليدية و تعمل يفلكون ادلصارف اإلسالمية بدول العاه  نظراً  و
ُ
ادل

 الرغبات اليت ال يلبيها احلاجات و ذلم خلدمة الشرائح السوقية ذات ف، ويتوجب عليها تسويق نفسها بطريقة ُمتميزة عن ىذه ادلصار 

 إال ادلزيج التسويقي ادلصريف اإلسالمي.

 مشكلة الدراسة   1.1

دَّ   ،قتصاد الدويلازدىار اال دعم و تلعبو ادلصارف يف يؼلفى على أحد الدور الذ ال
ُ
خرين لألموال كوهنا حلقة وصل بُت ادل

ستثمرين ذلا الذين يبحثون عن سبويل دلشروعاهتم، و و مثلاألستثمار الباحثُت عن اال
ُ
تُقدمها تلم  ذلم عن رريق اخلدمات اليت بُت ادل
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الئم ذلذه األموال، آخذًة على عاتقها مسؤولية النهوض حفظها، مث البحث عن اال قبوذلا للودائع و ادلصارف لزبائنها من
ُ
ستثمار ادل

ستوي باجملتمع و
ُ
 الكرؽلة. احلياة ات ادلرموقة منالوصول بو إىل ادل

ساعل ، وةسالميتسعى إليو فلسفة خدمات ادلصارف اإل إن ىذه الطموحات الكبَتة ىي ربديداً ما 
ُ
قتصاد بناء اال يف ةىي ادل

تنوعة للزبائن ُمتمثلة يف ياحلقيق
ُ
راحب -: مثلستثمار اال يتُغطى تقريبا مجيع نواح ، اليتخدماهتا ادل

ُ
شاركة، ادل

ُ
 ة، ادل

ُ
، اإلغلار، ضاربةادل

 غَتىا. و ، ....ادلزارعة

 ينواح ىا يفقتصاداحلاجتها لدعم  ذلم نظراً  على وجو اخلصوص، و ةالدول اإلسالمي ىذه اخلدمات يفتظهر أعلية  و

ةتلف ةاحليا
ُ
ُكل ما  ربرؽلو للرِبا و و، ةقتصاديللُمعامالت اال التزامو باألصول الفقهية يف ييتوافق مع توجهات الدين اإلسالم دبا ، وةادل

 يتعارض مع أخالقيات الفطرة السليمة.

ذلم بتحرًن التعامل  م، و2013يف ليبيا بدأت ذبربة ادلصارف بالتحول ألنظمة الصَتفة اإلسالمية مع بداية العام  و

عامالت الربوية، من خالل صدور القانون رقم 
ُ
عامالت الربوية اعتبارًا من  يم، الذ2013لسنة  (1)بادل

ُ
نصَّ على منع التعامل بادل

 م.01/01/2013تاريخ 

نتجات و
ُ
رغم بدء ادلصارف الليبية يف برامج  قتصاد الورٍت، واال اجملتمع و للزبون و اإلسالمية ةادلصرفي نظراً ألعلية تسويق ادل

نتجات اإلسالمية م
ُ
ستوى ادلطلوب من حيث رريقة التصميم و االتحول للصَتفة اإلسالمية، إال أن مثل ىذه ادل

ُ
التسويق  تزال دون ادل

قابالت الشةصية اليت أجريت مع كبار 
ُ
يف مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة  ادلسؤولُتإلرضاء الزبائن، حيث تبُت من خالل بعض ادل

 من التحول إىل نظام الصَتفة اإلسالمية وه تتمكن بعد  يف مرحلة ادلهد، و ارببو أن ادلصارف الليبية يف العموم مازالت  ،1يبنغاز 

ستقصاء، األمر الذي ترتب واجبة اال ُمتنوعة ادلصادر ىذا أشار إىل وجود ُمعوقات كثَتة و الصحيحة، و دبفاىيمهاالتسويق اإلسالمي 

لزبون اللييب لذاهتا، األمر تسويق ُمنتجات إسالمية يرغبها ا ستثمار وارسالتها يف  عليو عدم قدرة ىذه ادلصارف على ربقيق رؤيتها و

 ستكشافية يف سوق اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية يف ليبيا. اال الذي كان دافعاً أساسياً إلجراء ىذه الدراسة

                                                           
نتجات اإلسالمية و1

ُ
ذبميع أكرب قدر شلكن من ادلعلومات قبل القيام  ستقصاء وارؤساء أقسام وعاملُت بإدارة الصَتفة اإلسالمية ألجل  مت إجراء مخس ُمقابالت شةصية مع مدير إدارة ادل

 بالدراسة ادليدانية. 
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 أهداف الدراسة   1.1

 هتدف الدراسة احلالية إىل ربقيق األىداف التالية:

نتجننات اإلسننالمية دبصننرف  .1
ُ
الوحنندة الرئيسنني دبدينننة بنغننازي ضلننو عمليننة التحننول التعننرف علننى وجهننات نظننر العنناملُت بننإدارة ادل

 للصَتفة اإلسالمية.

عوقات ا .2
ُ
 تُعيق سرعة ربول مصرف الوحدة الرئيسي ضلو برامج الصَتفة اإلسالمية. ليتربديد أىم ادل

نتجننات اإلسنالمية دبصننرف الوحنندة الرئيسني دبدينننة بنغنازي ضلننو قنندرة ادلصنر  .3
ُ
ف علننى تسننويق التعنرف علننى آراء العناملُت بننإدارة ادل

 ادلستهلكُت بادلدينة. رغبات الزبائن و ُتشبع حاجات و ُمنتجات إسالمية

شاركُت يف الدراسة ؽُلكن أن تُعزى للُمتغَتات  .4
ُ
 أو الوظيفية. ةالدؽلوغرافيربديد ما إذا ىناك اختالفات جوىرية بُت إجابات ادل

تسويق  و ،ُتسهم يف تسريع وتَتة التحول للصَتفة اإلسالميةالتطبيقية اليت  ادلضامُت النظرية و تقدًن بعض التوصيات و .5

 ربقق عوائد رُلزية للمصرف. خدماهتا بكيفية تُرضي الزبائن يف السوق اللييب و

 

   الدراسة فرضيات 1.1

تةصصة
ُ
قًتحات  ستئناس ببعض األفكار و، كما مت االلتحقيق أىداف الدراسة احلالية مت الرجوع إىل األدبيات ادلنشورة ادل

ُ
ادل

 -:البديلة على النحو التايل ألجل وضع رلموعة الفرضيات الصفرية و ،الناذبة عن ادلقابالت الشةصية

 ه يتمكن مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازي من التحول بالكامل إىل الصَتفة اإلسالمية.الفرضية الصفرية األولى: 

 أن مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازي ربوَّل بالكامل إىل الصَتفة اإلسالمية. الفرضية البديلة األولى:

 تسويق ُمنتجاهتا. ال توجد ُمعوقات تُعيق مصرف الوحدة ضلو التحول للصَتفة اإلسالمية و الفرضية الصفرية الثانية:

 تسويق ُمنتجاهتا. فة اإلسالمية وُتوجد ُمعوقات تُعيق مصرف الوحدة ضلو التحول للصَت الفرضية البديلة الثانية:  



م 7102ديسمبر  -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 6 

نتجننات اإلسننالمية دبصننرف الوحنندة الرئيسنني ال تقننوم بتسننويق ُمنتجننات إسننالمية رُبقننق درجننٍة مننن أ الفرضييية الصييفرية الثالثيية:
ُ
ن إدارة ادل

 الرضا للزبائن.

نتجات اإلسالمية دبصرف الوحدة الرئيسي تقنوم بتسنويق  الفرضية البديلة الثالثة:
ُ
ُمنتجنات إسنالمية رُبقنق درجنٍة منن الرضنا أن إدارة ادل

 للزبائن.

نتجات اإلسالمية دبصرف الوحدة الرئيسني ال تقنوم بتسنويق ُمنتجنات إسنالمية تتمتنع بدرجنٍة منن  الفرضية الصفرية الرابعة:
ُ
أن إدارة ادل

 اإلقبال من ِقبل الزبائن.

نتجننات اإلسننالمية دبصننرف الو  الفرضييية البديليية الرابعيية:
ُ
حنندة الرئيسنني تقننوم بتسننويق ُمنتجننات إسننالمية تتمتننع بدرجننٍة مننن أن إدارة ادل

 اإلقبال من ِقبل الزبائن.

شناركُت يف الدراسنة ؽُلكنن أن تُعنزى إىل اال  توجد  الفرضية الصفرية الخامسة:
ُ
ختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بنُت إجابنات ادل

تغَتات الدؽلوغر 
ُ
 فية أو الوظيفية. اادل

شاركُت يف الدراسة ؽُلكن أن تُعزى إىل اىناك الفرضية البديلة الخامسة: 
ُ
ختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بُت إجابات ادل

تغَتات الدؽلوغر 
ُ
 فية أو الوظيفية. اادل

 الدراسات السابقة   1.1

التموينل  يف رلناالت، السننوات األخنَتةىتمام هبنا يف اد االمن بُت أبرز ادلوضوعات اليت ازد التسويق اإلسالمي تُعد الصَتفة و 

توافنق منع  ،قتصاد اإلسالمي بشكٍل عاماال علوم اإلدارة و التسويق و و
ُ
حيث يُقصد بالصَتفة اإلسالمية "النظنام أو النشناط ادلصنريف ادل

ىنو  ض تندخل يف ُحكنم الربنا والشريعة اإلسالمية". إذ أن الفائدة اليت تدفعها ادلصارف التجارية عن الودائع أو اليت تأخذىا عن القرو 

مث أنشنئت العديند منن ادلصنارف  ،ل سنبعينات القنرن ادلاضنيأوائن د قد مت إنشاء أول بنم إسنالمي يف  و ،يُعد من الكبائر يف اإلسالم

 بنم د  اإلسالمي. و ،يف مجيع أضلاء العاه، من أشهرىا بنم فيصل اإلسالمي مصرف 100اإلسالمية بعد ذلم حىت ذباوزت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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احملاوالت اليت سبت يف  ىناك العديد من التعريفات و حديث النشأة و اموضوع فيعدنسبة دلوضوع التسويق اإلسالمي أما بال

ستهلم ادلسلم ادلبنية  ىذا الشأن، ُخصوصاً بعد ضعف قدرة التعريفات التقليدية للتسويق يف ُمقابلة أو
ُ
ُموافقة تصورات أو ٌمتطلبات ادل

 (.Adnan :2013 اإلؽلان  على التقوى و

شُلارسات اجملتمعات  و مبادئسة ظاىرة التسويق من ُمنطلق ىو علم درا -:بأنو (Jafari,: 2012جافاري فو فمثال عرّ  

حيث تتأثر مجيع Alserhan:2011) )هبذه النظرة فإن التسويق اإلسالمي ؽُلكن فهمو بأنو تسويق يقوم على الدين  اإلسالمية، و

مارسات التسويقية اليت تقوم هبا الشركات يكما ؽُلكن أن   ،بالشريعة اإلسالميةاألنشطة التسويقية  ادلزيج التسويقي( 
ُ
عٍت تلم ادل

  ادلسلمُت. ادلستهلكُتإىل  اإلسالمية

ليعٍت  (Traditional Marketing Concept)كما أن ىناك من نظر إليو على أنو إعادة تعريف التسويق التقليدي 

عاصرة يف العاه لتسَت يف ظل القرآن الكرًن و
ُ
ُطهَّرة و تكييف ادلفاىيم التسويقية ادل

تعارف عليها.  الُسنَّة النبوية ادل
ُ
 اآلداب اإلسالمية ادل

عملية أو إسًتاتيجية  احِلكمة( يف ُمقابلة حاجات الزبائن من  أنو" -:تسويق اإلسالمي من ىذه النظرة لذلم مت تعريف ال

توافق ُمتبادل من كال  خدمات، مع وجود رضا و من سلع و( Marketing of Halal Products)خالل تسويق ُمنتجات احلالل 

فهذا التعريف الشامل يعكس مُجلة من  ،اآلخرة ادلعنوي يف احلياة الدنيا و و ادلادي هلتحقيق الرفا ذلم ادلشًتي(، و الطرفُت  البائع و

تبادل، الرفاه أو الفالح"  -العناصر األساسية منها: الكلمات و
ُ
اإلسًتاتيجية أو احلكمة، احلاجة، احلالل أو الطيبات، التوافق ادل

(Mahabub and Shariful: 2011, 4). 

عاصر إن ادلزيج التسويقي التقليدي و
ُ
، ال يتوافق سبامًا مع (7Ps)أو ما ُيسمى  -خصوصًا يف رلال تسويق اخلدمات  -ادل

جتمعية و ُمتطلبات التسويق اإلسالمي، و
ُ
 البيئية.  تتحقق بعض مظاىر ذلم التوافق يف ادلفاىيم التسويقية ادل

هتمُت بشؤون التسويق اإلسالمي 
ُ
تقًتح تعديل  (Bin Abdullah, et al.: 2013)ىذا القصور يف التوافق جعل بعض ادل

سلم، و أو ربوير ادلزيج التسويقي ليحوي أبعاداً أخرى دبا فيها حاجات و
ُ
إىل عناصر أخرى  االلتفاتىذا يعٍت ضرورة  رغبات الزبون ادل

ىذه ُتسمى يف  مث الزبون. ولتزام، الدقة، ة، االالقواعد العامة ادلقبولة، اخلصوصي التوافق مع السلوك و -ىامة يف ادلزيج التسويقي ىي:
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ختصار للكلمات اخلمس اذلامة يف رلال التسويق اإلسالمي  االيت ىي عبارة عن  (5Cs)رلال التسويق اإلسالمي دبفهوم 

(Conformity, Character, Commitment, Conscience and Customer Centrism). 

. (Islamic Marketing)ُمصطلح التسويق اإلسالمي ىناك بعض مظاىر الغموض اليت ردبا قد تنشأ من استةدام  و

صطلح قد ػُلدث نوعافمثاًل ىناك من يرى أن 
ُ
التفاعل  من التفرقة أو الُعزلة يف الفهم التسويقي بداًل من توحيده و استةدام ىذا ادل

مهارات ُمعينة  أدوات و موارد و يستةدم بالتايل أنو يُفهم منو أنو ُمستوحى من الفكر اإلسالمي فقط، و -معو ألسباٍب عدة منها:

سلمُت و تستهوي شرػلة ُمعينة دون غَتىا، و
ُ
ستهلكُتيتفاعل م ال من مث فإنو ؼُلارب أو يستهدف شرػلة ادل

ُ
سلمُت من ادل

ُ
 ،ع غَت ادل

الوصول إليها  باإلمكان ُيضاف إىل ذلم أن ىذا التعريف للتسويق اإلسالمي يفًتض وجود شرػلة إسالمية موجودة أساساً بالسوق، و

ُسوِّقُت.  ؤالتنب استهدافها و و
 بسلوكها من ِقبل ادل

 التسويق اإلسالمي و فًتاضات اليت تًتافق مع ىذا الطرح التسويقي ذبعلو مصدر خطر يف فهم التجارة وإن مثل ىذه اال

مارسات التسويقية يف العاه، ما
ُ
حافظة على الثوابت الشرعية  الثقافات ه يتم تقدؽلها يف سياق يستوعب الديانات و ادل

ُ
األخرى، مع ادل

 .(Ozlem Sandikci: 2011)ء هبا الدين اإلسالمي االيت ج اإلسالمية

يف األردن عن أثر التوجو ضلو السوق على أداء البنوك  (Abu Dalbooh, : 2014دلبوح أبو ، وجدت دراسة السياق ذاتو

ىذه  ،ن ُتواجو ربديات تنافسية كبَتةرديف األ اليت ربولت للصَتفة اإلسالميةاخلاصة  اإلسالمية األردنية، أن ادلصارف العامة و

التحديات تقتضي منها إحداث تغيَتات جوىرية خصوصاً يف الفلسفات التسويقية السائدة بُت شرػلة العاملُت بادلصارف، لكي تتوافق 

تنامية، مع ُمراعاة الُقدرات التنافسية مع حاجات و
ُ
النظر يف إمكانية توحدىا يف كيانات  للمصارف األخرى، و رغبات الزبائن ادل

 مصرفية كبَتة قادرة على الدفاع عن نفسها يف السوق ادلصريف.

( عن قياس رضا العمالء عن جودة اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية باجلمهورية السورية، فقد بيَّنت م2010:أما دراسة  العبود

مارسات اليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، األمر الذي ترتب  ىتمام إدارةاستوى يف مُ  اأن ىناك ضعف
ُ
بنم سورية اإلسالمي بادل
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ُ
تعارف عليها يف رلال   وُتكستهلعليو إعطاء تقييم سليب من ِقبل ادل

ُ
ةتلفة ادل

ُ
قدَّمة ذلم بأبعادىا ادل

ُ
نتجات اإلسالمية ادل

ُ
الزبائن جلودة ادل

 التعارف.  ستجابة، الضمان، وسية، الوثوقية، االادللمو  -:ىي تسويق اخلدمات ادلصرفية و

فقد  –اإلسالمية  رضا الزبائن عن اخلدمات ادلصرفيةعن  - (Abdul Hassan, et al.: 2003)أما دراسة عبداحلسن 

 ادلبادئمية ذبمع بُت حيث بيَّنت دراستو أن القيم األخالقية اإلسال ،بعاد التسويق ادلصريف اإلسالميتوصلت إىل نتائج ىامة تتعلق بأ

سلم، مثل
ُ
ساواة  ،تعظيم القيمة -:اذلامة للزبون ادل

ُ
جتمع. كما أن التقيد باألخالقيات اإلسالمية ُيسهم  و ،العدالة  ،ادل

ُ
رفاىية ادل

أن  ُيضاف إىل ذلم ،ىو الزبون ُمتلقيها و من ُمقدِّم اخلدمة ادلصرفية اإلسالمية و احلياة لكال بشكٍل واضٍح يف تقييم معايَت السلوك و

القائم على فهم الزبون يزداد بشكٍل ُمضطرٍد ىذه األيام، ُخصوصاً مع تزايد  (Market Orientation)احلاجة إىل التوجو التسويقي 

نافسة بُت ادلصارف يف السوق، األمر الذي يتطلب من تلم  تعقد البيئة التسويقية يف السوق ادلصريف اإلسالمي، و
ُ
اشتداد حدة ادل

 ادلصارف تصحيح الفهم الذىٍت للزبائن، حبيث تظهر يف صورة مصارف إسالمية حقيقية. 

التسويق اإلسالمي، من خالل  فعالية عملية التحول للصَتفة و (م2007:العطيات يف دراسة أخرى يف األردن أكَّد  و

كوادر بشرية ُمتمكِّنة، مع  ود أسواق مالية إسالمية ونتيجة ىامة ُمفادىا أن صلاح ذبربة التحول للصَتفة اإلسالمية باألردن اقًتن بوج

 فهم صحيح لألحكام الشرعية. 

( يف دولة الكويت عن مدى صلاح ادلصارف اإلسالمية يف تقدًن خدمات مصرفية إسالمية م2006 :أما دراسة  اخلالدي

قدَّمة،  اً بيَّنت الدراسة أن ىناك رضا عام حيث للزبائن ترتقي إىل ُمستوى توقعاهتم،
ُ
عن ُمستوى جودة اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية ادل

ستلمة، و إال أن ىناك فجوة ما
ُ
توقَّ  تزال قائمة بُت اخلدمة ادلصرفية اإلسالمية ادل

ُ
كما كان ىناك تباين   ،عةاخلدمة ادلصرفية اإلسالمية ادل

 لق بتأثَت العوامل الدؽلوغرافية.ذلم ألسباب تتع واضح يف ُمستويات تقييم درجة جودة اخلدمة بُت العمالء، و

( يف ادلملكة العربية السعودية عن تقييم مدى ربول ادلصارف التقليدية إىل الصَتفة اإلسالمية م2006 :يف دراسة  لطفي و

ة ىي أن صلاح ىذه التجرب تسويق ُمنتجات إسالمية، بيَّنت الدراسة صلاح ذبربة التحول من جهة، كما أكدت على حقيقة ىامة و و

ستهلكُت خلدمات  الزبائن بشيوع ثقافة الفكر اإلسالمي يف ادلملكة العربية السعودية بُت العاملُت بادلصارف و اوثيق اتبارار رتبط مُ 
ُ
ادل
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التوسع يف تلبيتها حسب الطلب، كانت من  احتياجات الزبائن يف السوق و كما بينت الدراسة أيضًا أن ُمراعاة رغبات و  ،ادلصارف

ساعدة على صلاح ذبربة الصَتفة اإلسالمية هبذه الدول اإلسالمية.بُت أىم 
ُ
 العوامل ادل

ظام الصَتفة ( عن مدى ربول ادلصرف ادلركزي السوداين للعمل وفقًا لنم2004 :يف السودان أوضحت دراسة  احلزًن و

ستفادة قتصادية، مث االاال القانونية و اسية وشًتارات أساسية لنجاح ذبربة التحول تتمثل يف إصالح البيئة السيااإلسالمية، أن ىناك 

منطلقات ُيستفاد من نتائجها يف مجيع  باعتبارىا ركائز و تلم اليت ه توفق فيها من ذبارب الدول الناجحة يف رلال الصَتفة، و

 األحوال.

إسالمي يقتضي ( أن صلاح خطة ربول ادلصرف التقليدي إىل مصرف م2002 :أوضحت دراسة  حسان يف الشارقة و

 أثناء و تقدًن كآفة احللول الشرعية للمشاكل اليت تطرأ قبل و وضع خطة ربول واضحة، و -:بالضرورة وجود عدة عوامل أساسية منها

ساعلُت الناذبة عن الفوائد الربوية  تأسيس ىيأة فتوى ُمتةصصة ُتشرف على عملية التحول، و بعد عملية التحول، و
ُ
تسوية حقوق ادل

ًت 
ُ
النظم  تكييف القيود و تدريب العاملُت بادلصرف، مث تعديل و الودائع السابقة، و تسوية القروض و اكمة من سنوات سابقة، وادل

 ادلالية دبا يتالءم مع ُمقتضيات الشريعة اإلسالمية.   احملاسبية و

إىل نظام الصَتفة اإلسالمية، بيَّنت ( بادلملكة العربية السعودية عن ربول ادلصارف التقليدية م2000 :يف دراسة  البعلي و

ذلم لتشمل النظم  الدراسة أن صلاح التحول للصَتفة اإلسالمية يقتضي بالضرورة إعادة النظر يف اذلياكل التنظيمية ادلصرفية القدؽلة، و

 القانونية، وتكييفها مع ُمتطلبات الشريعة اإلسالمية. ادلالية و اإلدارية و

اإلسالمية، أوضحت الدراسة أن  ربوذلا لنظام الصَتفة بدول اخلليج عن ادلصارف التقليدية و (م1999 :أما دراسة  ُيسرى

لوائح ادلصارف التقليدية على النشاط  سياسيات و ىيمنة -:ُمعوقات التحول الكامل للصَتفة اإلسالمية ُمرتبط بعوامل عدة منها

  قلة التشريعات و سالمي، وادلصريف يف ُمعظم البلدان العربية، وغياب ثقافة الفكر اإل
ُ
خرى، ىذا ائع األستمدة من الشر القوانُت ادل

 حلول فلسفة ادلصارف الغربية زلل الفلسفة ادلصرفية اإلسالمية. باإلضافة إىل غياب الرؤية اإلسالمية يف العمل ادلصريف و
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أن التحول التدرغلي ىو  ،اإلسالمية( عن ربول البنوك للعمل وفق نظام الصَتفة م1999 :أخَتًا بيَّنت دراسة  أبوغدة و

إصلاح عملية  أساس النجاح يف الصَتفة اإلسالمية، كما أن ُمراعاة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يُعد ىو اآلخر عنصرًا فاعاًل يف

ة لدى الزبائن يف بالد السلوك يف آٍن واحد، األمر الذي يُعد دبثابة لون من ألوان العباد التحول، كونو ػُلقق التوافق بُت الفكر و

سلمُت.  
ُ
 ادل

شبو  يبدو جليًا وجود ختالف أماكن الدراسات السابقة بدول العاه،ارغم  ، وادلذكورة للدراسات كتقييم ختامي عام و 

 ،ُمنتجاهتاتسويق  إمجاع بُت الدراسات السابقة على أن ىناك رلموعة من العوامل اذلامة لنجاح عمليات التحول للصَتفة اإلسالمية و

مارسات اإلدارية و
ُ
حاسبية السابقة، تسوية الًتاكمات  ادلالية و يأيت يف ُمقدِّمتها ُمراعاة قواعد الشريعة اإلسالمية، إعادة النظر يف ادل

ُ
ادل

  ادلالية و
ُ
عامالت القدؽلة، تأىيل العاملُت بالنظام ادلصريف التقليدي لفهم أبعاد الشريعةيعةالفات الشر ادل

ُ
ضرورة  اإلسالمية و ة يف ادل

ستهل تطبيقها يف العمل ادلصريف، مث نشر ثقافة الصَتفة اإلسالمية بُت الزبائن و
ُ
  للُمنتجات ادلصرفية اإلسالمية.ُتكادل

 منهجية الدراسة  1.1

األدبيات استقراء  مت اعتمادىا ركَّزت على ُمراجعة و ليتربقيق أىدافها، فإن ادلنهجية العلمية ا لغرض إصلاز ىذه الدراسة و

نتجات اإلسالمية ألجل إغلاد مقياس ؽُلكن تطبيقو، كما مت إجراء عدد من ا رلال صَتفة و يفادلنشورة  السابقة و
ُ
قابالت تسويق ادل

ُ
دل

نتجات اإلسالمية دبص تسويق عن إدارة و ادلسؤولُتستطالعية مع الشةصية اال
ُ
باإلضافة إىل ، رف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازيادل

ؤشرات م، لال2015ديوان احملاسبة للعام  ة الليبية مثل تقريرتقارير اجلهات الرمسية يف الدول  الرجوع إىل عدد منمت ذلم
ُ
ستفادة من ادل

 اإلحصائية عن النظام ادلصريف يف ليبيا. و

 متغيرات  الدراسة  1.1.1

تغَتات الدؽلوغرافية منها:
ُ
ؤىل  ،النوع -مشلت الدراسة احلالية رلموعة من ادل

ُ
ادلركز الوظيفي، كما  ،اخلربة ،التةصص ،العلميادل

نتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية، ُمتغننَت ُمتغننَت -ىنني: مشلننت ُمتغننَتات رئيسننية أخننرى و
ُ
ُمعوقننات التحننول لنظننام الصننَتفة  رضننا الزبننائن عننن ادل
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تغَت اشتمل على ُمعوقات فرعية  مُ  اإلسالمية، و
ُ
الدولة، ُمعوقات سببها إدارة ادلصرف، ُمعوقات  عوقات سببها اجلهات العليا يفىذا ادل

نتجنات اإلسنالمية، ُمعوقنات سنببها ىينأة الرقابنة الشنرعية بادلصنرف، ُمعوقنات سنببها العناملُت بادلصنرف، ُمعوقنات 
ُ
سببها إدارة تسويق ادل

ىذه  ،(تويات التكنولوجيا بادلصرفأخَتاً ُمعوقات ترجع لضعف ُمس سببها زبائن ادلصرف، ُمعوقات سببها البيئة اخلارجية للمصرف، و

تغَتات مت دراستها الرتبارها الوثيق دبوضوع البحث.
ُ
 ادل

 مجتمع الدراسة  1.1.1

نتجات اإلسالمية
ُ
دبدينة بنغازي كوهنا اإلدارة الرئيسية، مع الًتكيز  دبصرف الوحدة الرئيسي ركزت الدراسة على العاملُت بإدارة ادل

نتجات اإلسالمية، حيث مت استهداف ادلعنيُت  تتبٌت تقدًن و ليتختصاص اذات اال بشكٍل خاص على الوحدات التنظيمية
ُ
تسويق ادل

ا، ثبتت ستمارة منها 30مت اسًتجاع تسويق ُمنتجاهتا،  ستمارة على أقسام شؤون الصَتفة اإلسالمية وا 50توزيع باإلدارة من خالل 

إال أهنا تُعطي  –طلفاضها ارغم  –ىذه النسبة  %(، و52ابة بلغ  دبُعدل استج ستمارة فقط للتحليل اإلحصائي، وا 26صالحية 

شًتكة بُت ادلصارف الليبية ُمؤشرًا أو
ُ
فيما يتعلق دبوضوع الصَتفة  نتائج أولية ؽُلكن من خالذلا الوصول إىل بعض النتائج العامة أو ادل

 تسويق ُمنتجاهتا. اإلسالمية و

 أدوات القياس 1.1.1

 بعد مسح اإلرار النظري و اختبار فرضياهتا، و الدراسة و الوصول إىل مرحلة ربقيق أىدافها ولغرض ربقيق أىداف ىذه  

ستطالعية على عينة من ادراسة  التسويق اإلسالمي، مت إجراء ادلقاييس السابقة باألدبيات ادلنشورة يف رلال الصَتفة اإلسالمية و

نتجات اإلسالمية دبص و ادلسؤولُت
ُ
عن شؤون  ادلسؤولُت( ُمقابالت شةصية مع 5رف الوحدة، حيث مت إجراء عدد  العاملُت بإدارة ادل

ستةدمة كأداة رئيسية يف ذبميع البيانات يف ىذه الدراسة.ستمارة االاتنقيح  ذلم لغايات ُمراجعة و الصَتفة اإلسالمية، و
ُ
 ستبانة ادل

ستةدمة مت إعدادىا بناًء على األاالاستمارة 
ُ
 تسويق ُمنتجاهتا، رلال إدارة الصَتفة اإلسالمية و ادلنشورة يفدبيات ستبانة ادل

 (Likert Scale)مت استةدام مقياس ليكرت  خصوصية الدراسة، و ستمارة بطريقة تتناسب مع ربيعة وُصمِّمت اال حيث

قابالت الشةصية مع بعض األكادؽليُت جبامعة بنغااال اخلُماسي.عقب ذلم مت ربكيم
ُ
مارسُت  زي، وستمارة من خالل ادل

ُ
كذلم ادل
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حاسبة، ُمدير إدارة الفروع، و
ُ
نتجات اإلسالمية، ُمدير إدارة ادل

ُ
نتجات اإلسالمية مثل ُمدير إدارة ادل

ُ
ىذه اخلطوة مت  دلهام تسويق ادل

نتائجها  بيانات الدراسة و يف مقياس و (Reliability)عتمادية الا و (Validity)ازباذىا لضمان زيادة درجة الصالحية 

(Churchill: 1979.) 

 عتماديةاالكما ىو معروف فإن الصالحية تعٍت الدرجة اليت تستطيع فيو أداة القياس أن تقيس ما يُفًتض قياسو، أما  و 

راد قياسو ستبانة وثباهتا ستمارة االاجودة التناسق الداخلي لعناصر فتشَت إىل 
ُ
 و، طبيقهاعادة توإمكانية إوقدرهتا على سبثيل ادلفهوم ادل

قد ترواحت قيمة  كرونباخ ألفا  ستبانة، وستمارة االاحتوهتا ا( عبارة 71( عبارة من أصل  60ة  عتمادية صالحياالقد أفرز ربليل 

ادلسموح هبا يف صالحية مقياس  ذباوزت احلدود الدنيا ، وىذه النسب تُعد ُمناسبة جداً لطبيعة الدراسة و(α = 0.77 – 0.97)بُت 

 .(cut-off point α = 0.70)الدراسة 

 الدراسة الميدانية 1.1

عقب  ،(SPSS) يف برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بعد عملية ذبميع استمارات االستبانة، مت تفريغ بياناهتا

           التوزيع الطبيعي  اليت تبُت أهنا تقًتب كثَتًا من للتعرف على ربيعة توزيعها، ذلم مت إجراء مسح للبيانات دلعاجلتها و

(Parametric Distribution) حيث أثبت ربليل التوزيع الطبيعي ،(Test of Normality) ختبار عن زيادة قيمة إحصائي اال

(Kolmogorov – Simirnov > 0 .05)فيما يلي أىم نتائج الدراسة: . و 

 البيانات الديموغرافية للُمشاركين 1.1.1

 . احلصول عليها من رلتمع الدراسةاجلزء من التحليل النتائج الوصفية اليت مت يعرض ىذا
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 متغير المؤهل العلمي .1

تغَتات اليت ُتؤثر يف اذباىات و
ُ
ؤىل العلمي من بُت أىم ادل

ُ
  قدرهتم على فهم و ألفراد و ُميوال كما ىو معلوم، يُعد ُمتغَت ادل

ؤىل العلمي للعاملُت دبصرف الوحدة الرئيسي دبدينة  ظيفية. وتقييم األحداث اليت سبر هبم يف حياهتم الو 
ُ
للتعرف على بيانات ادل

 ( أدناه. 1بنغازي، مت ذبميع البيانات وعرضها يف اجلدول رقم  

 ( بيانات متغير المؤهل العلمي1جدول )

 

 

 

 

 

 

ؤىالت العلمية للُمستهدفُت بالدراسة، حيث بلغت نسبة التعليم 1ُيالحف من اجلدول رقم  
ُ
( الوارد أعاله ارتفاع نسبة ادل

توسط  69  ياجلامع%(، يف حُت بلغت نسبة التعليم 23  العايل
ُ
الًتاكمية لتصل النسبة  %(، و8%(، بينما بلغت نسبة التعليم ادل

رتفعة %(، و92العليا   للُمؤىالت العلمية
ُ
ىذا ردبا يكون عامالً ُمشجعاً  سُبثل الغالبية الُعظمى للُمشاركُت يف الدراسة، و ىذه النسبة ادل

ستقصى منهم،
ُ
ُتحصَّل عليها من ادل

هبذا  يسالماإل التسويق دبا غلعلنا نتوقع شُلارسة جيدة للصَتفة و لزيادة الثقة يف بيانات الدراسة ادل

 ادلصرف.

 متغير الخبرة العملية .1

تغَتات اذلامة اليت تُؤثر يف اذباىات و
ُ
ةتلفة يف  ألفراد ضلو القضايا وا ُميول يُعد ُمتغَت اخلربة ىو اآلخر من بُت ادل

ُ
األحداث ادل

ادلواقف اليت يقابلها يف  تقييمو لألحداث و التجربة العملية يف رريقة إدراك الفرد و احلياة الوظيفية، حيث تساىم سنوات اخلربة و

تغَت.  و ،العملية حياتو
ُ
 فيما يلي عرض بيانات ىذا ادل

 النسبة % التكرار المستوى التعليمي

 23.1 6 تعليم عايل

 69.2 18 تعليم جامعي

 7.7 2 متوسطتعليم 

 100.0 26 اجملموع
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 ( بيانات متغير الخبرة1جدول رقم )

 النسبة % التكرار الخبرة

 7.7 2 سنوات 1أقل من 

 15.4 4 11إلى أقل من  1من 

 76.9 20 فأكثر 11من 

 111.1 11 المجموع

تسويق  يف رلال الصَتفة و %(92( أعاله أن اخلربة العملية للُمشاركُت يف الدراسة ذباوزت  2رقم  ُيالحف من اجلدول 

رتفع  ُمنتجاهتا، و
ُ
ستوى ادل

ُ
ذلم للتعرف على درجة تأثَت ُمتغَت اخلربة يف  اخلربات العملية قد يكون لو مدلوالتو اإلحصائية، و يفىذا ادل

تغَت اخلربة العملية. 
ُ
ستقصى منهم ؽُلكن أن تُعزى دل

ُ
 وجود اختالفات بُت إجابات ادل

 التخصص متغير .1

تغَتات اذلامة النيت ردبنا يكنون ذلنا دوراً ُمنؤثراً يف اذباىنات األفنراد و
ُ
األحنداث  تقينيمهم للمواقنف و يُعد ُمتغَت التةصص من ادل

ازبنناذ القننرارات  يف فهننم القضننايا الوظيفيننة وتقييمهننا بطريقننة صننحيحة و ازلورينن احيننث يلعننب التةصننص دور  ،الننيت تقننابلهم يف وظننائفهم

ناسبة
ُ
 فيما يلي عرض بيانات ىذا ادلتغَت.  و ،ادل

 ( بيانات متغير التخصص العلمي1جدول )

 النسبة التكرار التخصص

 26.9 7 إدارة أعمال

 30.7 8 محاسبة

 19.2 5 قتصادا

 23.07 6 أخرى

 111.1 11 المجموع
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شاركُت لديهم زبصصات علمية77يقرب من   ( أعاله أن ما3ُيالحف من اجلدول رقم  
ُ
رلال العلوم اإلدارية  يف %( من ادل

ذلنم للتعنرف  سنتنتاجي، والتحليل االمرحلة اإلحصائية يف  النسبة ادلرتفعة نسبياً قد يكون ذلا مدلوالهتا هىذ قتصادية، واال ادلالية و و

 ختالف يف اإلجابات اليت يتم اإلدالء هبا.اعلى وجود  على درجة تأثَت ُمتغَت التةصص

 متغير طبيعة الوظيفة  .1

تغَتات اذلامة اليت ُتؤثر يف اذباىاهتم و
ُ
ؤسسات عموماً من ادل

ُ
فية كي يُعد ُمتغَت نوع أو ُمستوى الوظيفة اليت ؽُلارسها األفراد بادل

تغَت.  و ،الوظيفية اليت تواجههم يف العمل القضايا تقييمهم لألحداث و
ُ
 فيما يلي عرض بيانات ىذا ادل

 ( بيانات متغير الوظيفة 1جدول )

 النسبة التكرار الوظيفة

 23.1 6 مدير

 42.3 11 رئيس قسم

 34.6 9 خرىأ

 111.1 11 المجموع

 

 % 75( أعاله أن  4ُيالحف من اجلدول رقم  
ُ
مركز ازباذ القرار دبصرف الوحدة الرئيسي دبدينة  شاركُت ىم يف( من ادل

ستنتاجي، ُخصوصًا عند حصائية يف التحليل االاإل مدلوالهتا ذلا وجهات نظرىم تُعد ىامة جداً، و من مث فإن إفاداهتم و بنغازي، و

 اإلجابات اليت سيتم اإلدالء هبا. زُلتوى الوظيفة على زلاولة التعرف على درجة تأثَت ُمتغَت نوع أو ُمستوى

 متغير النوع .1

تغَتات اذلامة اليت قد يكون ذلا دور يف تشكيل ُمدركات و
ُ
اذباىات األفراد بشكل عام، حيث ُتساىم  يُعد ُمتغَت النوع من ادل

ىننذا  و حياتننو اليوميننة بالعمننل، ادلواقننف الننيت يقابلهننا يف تقييمننو لألحننداث و الًتكيبننة الطبيعيننة للفننرد  ذكننر / أنثننى( يف رريقننة إدراكننو و
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فيما يلني  و، ختبارات اإلحصائية يف الدراسة احلاليةمن الناحية العلمية عند إجراء االالتفاوت يف الًتكيبة البشرية قد يكون لو مدلوالتو 

تغَت.   
ُ
 عرض بيانات ىذا ادل

 ( نوع الُمشاركين1جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع

 %69 18 ذكور

 %31 8 إناث

 %111 11 المجموع

شاركُت بالدراسة  5ُيالحف من اجلدول رقم  
ُ
%( من فئة 31%( ىم من فئة الذكور، يف حُت  69( أعاله أن ُمعظم ادل

تباينة ردبا يك و اإلناث،
ُ
 ختبار فرضيات الدراسة الحقاً.اون ذلا مدلوالهتا اإلحصائية عند ىذه النسب ادل

 بيانات الدراسة األساسية  1.1.1

 ستبانةاستمارة اتسويق ُمنتجاهتا، مت تصميم  اذباىات العاملُت ضلو ذبربة التحول إىل الصَتفة اإلسالمية و ُميول ولقياس 

 عرض نتائجها كما ىو مبُت أدناه. ربليلها و ذبميع اإلجابات و ُمفصَّلة ذلذا الغرض، حيث مت توجيو األسئلة و

 

 درجة التحول للصيرفة اإلسالمية قياس .1

نظم لشؤون الصَتفة و 2013( لسنة1قانون رقم  بعد صدور 
ُ
التسويق اإلسالمي يف ليبيا، باشرت مجيع ادلصارف  م ادل

عامالت الربوية، و، الليبية يف عملية التحول إىل الصَتفة اإلسالمية
ُ
إجبار ادلصارف على ُمراجعة  حيث ظهر ىذا القانون ألجل منع ادل

( من ادلعايَت 6حلة التحول للعمل دبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقًا للمعيار رقم  مر  تكييفها للبدء يف تغيَت أنشطتها و و

 .يسالمإىل ادلصرف اإل يتقليدالشرعية، الذي يُنظم عملية ربول ادلصرف ال
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مية، مت توجيو لتحول إىل تطبيق نظام الصَتفة اإلسالمن ا دلعرفة إىل أي درجة سبكن مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازي، و

ستقصى منهم و اً ُمباشر  سؤاال
ُ
نتجات اإلسالمية، فكانت اإلجابات على النحو الوارد باجلدول رقم   إىل ادل

ُ
 (. 6ادلعنيُت بإدارة ادل

 ( التحول للصيرفة اإلسالمية1جدول رقم )

 البيان
 درجة التحول

T-test P-value اإلجمالي تحول جزئي تحول كامل 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

هل تحول مصرف الوحدة 
 للصيرفة اإلسالمية؟

- - 26 100% 26 100% 0.72 0.48 

شاركُت من الذكور و6يتضح من اجلدول رقم  
ُ
اإلناث على عدم قدرة مصرف الوحدة على التحول  ( أن ىناك إمجاع بُت ادل

قيمة  (، وt-test = 0.72ختبار اإلحصائي  قيمة اال كما أن ىذا اإلمجاع يتأكد من خالل  ،بالكامل لنظام الصَتفة اإلسالمية

أن مصرف الوحدة  ىذا يقودنا يف الواقع إىل عدم رفض الفرضية الصفرية اليت تنص على" و ،(P-value > 0.05)الداللة اإلحصائية 

عوقات اليت تُعيق عملية التحول للصَتفة اإلسالمية و الرئيسي دبدينة بنغازي ه يتحول بالكامل إىل مصرف إسالمي بسبب
ُ
تسويق  ادل

أحكام الشريعة  لكامل دلصرف الوحدة للعمل وفق. ىذه النتيجة يف ذات الوقت تعكس وجود ُمعوقات تُعيق عملية التحول ا"اُمنتجاهت

 ستقصاءىا يف اجلزء الالحق.ا، وسيتم اإلسالمية

 المية بمصرف الوحدة ُمعوقات عملية التحول للصيرفة اإلس .1

ؤسسات ادلالية احلديثة يف العاه،  تسويق ُمنتجاهتا من أىم مسات ادلصارف و يُعد التحول لربامج الصَتفة اإلسالمية و
ُ
ادل

تقدم و
ُ
التسويق  النامي على السواء بإدخال برامج التمويل اإلسالمي و اإلسالمي و حيث قامت العديد من الدول يف العاه ادل

 شُلارساهتا العملية على حدٍّ سواء.  ي على برارلها التعليمية واإلسالم

م(، إال أن عملية التحول ذلذا النظام اإلسالمي يف سبويل 2013رغم صدور قرار التحول للصَتفة اإلسالمية يف ليبيا عام   و

عوقات اليت كانت و و
ُ
نتجات ادلصرفية مازال يُعاين من العديد من ادل

ُ
تزال حجر عثرة يف رريق تسريع وتَتة عملية التحول،  ما تسويق ادل
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عوقات الداخلية و
ُ
تسويق  للصَتفة اإلسالمية و لاليت تُعيق سرعة التحو اخلارجية،  حيث بيَّنت الدراسة ادليدانية وجود العديد من ادل

عوقات باخلصوص.7اجلدول رقم   ُمنتجاهتا بشكٍل جيد. و
ُ
 ( أدناه يُبُت أىم ادل

 

 ( ُمعوقات التحول للصيرفة اإلسالمية 1جدول رقم )

نحراف اال المتوسط العدد الُمعوقات
 المعياري

رتباط معامل اال
 بيرسون

T-

test 

P-

value 

 *0.46 0.830 4.02 26 البيئة الخارجية للمصرف

9.27 0.000 

 *0.72 0.622 4.01 26 العاملين بالصيرفة اإلسالمية
 *0.59 0.576 3.95 26 الزبائن

 *0.84 0.765 3.91 26 التكنولوجيا
 *0.78 0.683 3.85 26 إدارة الُمنتجات اإلسالمية
 *0.79 0.667 3.80 26 اإلدارة العليا للمصرف

 *0.84 0.649 3.69 26 وزارة المالية والمصرف المركزي
 *0.43 0.610 3.57 26 هيأة الرقابة الشرعية
 *0.77 0.630 3.48 26 اللوائح والقوانين
 - 1.1.1 3.85 11 اتقالمتوسط العام للُمعو 
 - 0.56 - - - - تأثير متغير النوع

 0.06 - - - - - تأثير متغير المؤهل العلمي
 0.08 - - - - - تأثير متغير التخصص األكاديمي

 0.56 - - - - - تأثير متغير الخبرة
 0.97 - - - - - تأثير متغير المركز الوظيفي

 7اجلدول رقم   
ُ
عوقات ادل

ُ
اليت تقف حجر عثرة أمام تسريع وتَتة التحول إىل نظام الصَتفة ًتابطة ( أعاله يبُت مُجلة من ادل

 – 0.43بُت   رتباطإذ تراوحت معامالت اال ابعضعضها اإلسالمية دبصرف الوحدة، حيث ترتبط ىذه ادلعوقات بعالقات وثيقة مع ب

عوقات مجيعاً.ا( لتعكس وجود 0.84
ُ
 رتباط ُموجب بُت ىذه ادل
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عوقات  
ُ
توسط العام ذلذه ادل

ُ
توسط الفرضي 3.85كما بلغ ادل

ُ
توسط يتجاوز ادل

ُ
( على مقياس ليكرت اخلُماسي، وىذا ادل

 الوحدة يف التحول بالكامل لنظام الصَتفة اإلسالمية و (، األمر الذي ُيشَت إىل وجود دور واضح للُمعوقات يف إعاقة مصرف3 

 تسويق ُمنتجات إسالمية إلرضاء الزبائن.

ىذا غلعلنا ال  ، و(P-value < 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية  ، و(t-test = 9.27)ختبار اىذه النتيجة تدعمها قيمة 

 تُعيق إدارة مصرف الوحدة نحو التحول للصيرفة اإلسالمية وعدم وجود ُمعوقات نقبل الفرضية الصفرية الثانية اليت تنص على"

الكامل دلصرف الوحدة  ىذه النتيجة يف الواقع تعكس وجود ُمعوقات حقيقية تقف حجر عثرة أمام التحول ، و"تسويق ُمنتجاتها

 أحكام الشريعة اإلسالمية. للعمل وفق

عوقات ؽُلكن ترتيبها على  و
ُ
النحو التايل: ُمعوقات تتعلق بالبيئة اخلارجية دلصرف الوحدة للتوضيح أكثر فإن ىذه ادل

فهمهم  تتعلق بضعف ثقافة الزبائن و (، ُمعوقات4.01(، ُمعوقات تتعلق بضعف مهارات العاملُت بالصَتفة اإلسالمية  4.02 

تتعلق بضعف  (، ُمعوقات3.91مية  تتعلق بغياب التكنولوجيا يف رلال الصَتفة اإلسال (، ُمعوقات3.95ألبعاد الصَتفة اإلسالمية  

نتجات ادلصرفية اإلسالمية بادلصرف  
ُ
تتعلق  (، ُمعوقات3.80اإلدارة العليا للمصرف   تتعلق بقصور دور (، ُمعوقات3.85إدارة ادل

 (، وأخَتاً 3.57ىيأة الرقابة الشرعية بادلصرف   تتعلق بقصور دور (، ُمعوقات3.69بقصور دور وزارة ادلالية ومصرف ليبيا ادلركزي  

نظِّمة للعمل ادلصريف اإلسالمي   تتعلق بقصور اللوائح و ُمعوقات ىناك
ُ
 (. 3.48القوانُت ادل

ستقصى منهم تتعلق دبُعوقات التحول للصَتفة اإلسالمية وال و
ُ
 و تسويق ُمنتجاهتا ختبار مدى وجود فروقات بُت إجابات ادل

، (One-way Anova) ربليل التباين األحادي  ، و(T-test)ختبارات اوظيفية، مت إجراء ال ؽُلكن إرجاعها للُمتغَتات الدؽلوغرافية و

ؤىل العلمي و حيث ه يظهر وجود أي فروقات
ُ
ذلم  ادلركز الوظيفي، و اخلربة العملية و التةصص األكادؽلي و بسبب ُمتغَتات ادل

 . (P-value > 0.05)، و (T-test) الرتفاع قيمة

ختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بين إجابات الُمشاركين اأنه ال توجد الصفرية اليت تنص على "عليو، فإن الفرضية 

شاركُت اىذا يف الواقع يُؤكد  " ال ؽُلكن رفضها. وأو الوظيفية الديموغرافيةفي الدراسة يُمكن أن تُعزى إلى الُمتغيرات 
ُ
 -تفاق ادل
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عوقات يف إعاقة تسريع وتَتة التحول للصَتفة  -مراكزىم الوظيفية  زبصصاهتم و هتم العلمية ومارغم اختالف ُمه
ُ
حول دور ىذه ادل

 تسويق ُمنتجاهتا. اإلسالمية و

 إقبالهم عن الُمنتجات المصرفية اإلسالمية قياس درجة رضا الزبائن و .1

من أىم  (Market Orientation)التوجو ضلو السوق  و (Customer Satisfactionتُعد إسًتاتيجيات إرضاء الزبون  

ةتلفة و
ُ
عاصرة يف استقطاب الشرائح السوقية ادل

ُ
اكتساح األسواق لتعظيم حصتها السوقية  اإلسًتاتيجيات اليت تستةدمها ادلصارف ادل

 زيادة ُمستويات أرباحها. تعزيز مكانتها التنافسية و و

نتجات ادل و
ُ
نتجات  صرفية اإلسالميةللتعرف على درجة رضا زبائن مصرف الوحدة الرئيسي عن ادل

ُ
اليت تعرضها إدارة ادل

شاركُت يف الدراسة  صرػلة اإلسالمية بادلصرف، مت توجيو أسئلة
ُ
عن وجهات نظرىم يف قياس رضا  -من داخل ادلصرف  –إىل ادل

نتجات ادلصرفية اإلسالمية اليت يُقدمها ادلصرف، الزبائن و
ُ
النحو الوارد باجلدول رقم  فكانت اإلجابات على ُمستويات اإلقبال على ادل

 8 .) 

 اإلقبال على الُمنتجات المصرفية اإلسالمية ( درجة الرضا و.جدول رقم )

 المتوسط العدد البيان
نحراف اال

 القرار T-test P-value المعياري

 0.08 1.77 0.884 2.69 26 درجة رضا الزبائن عن الُمنتجات
قبول 
 الفرضية

 0.003 3.27 0.863 3.65 26 الُمنتجاتدرجة إقبال الزبائن على 
رفض 
 الفرضية

  - - *1.11 - - رتباطمعامل اال
 

نتجات ادلصرفية اإلسالمية اليت يُقدمها ا( أعاله يتبُت أن ىناك 8من اجلدول رقم  
ُ
طلفاض يف درجة رضا الزبائن عن ادل

( على مقياس ليكرت 2.69غ ادلتوسط العام  لادلنزلية(، حيث ب مصرف الوحدة لزبائنو  السيارات، األثاث، ادلواد الكهربائية و

 اخلُماسي. 
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أن إدارة الُمنتجات اإلسالمية بمصرف الوحدة الرئيسي بمدينة ال نرفض الفرضية اليت تنص على " ىذه النتيجة ذبعلنا

غَت دال إحصائيًا يف  (T-Test)ختبار اذلم ألن  "، وبنغازي ال تقوم بتسويق ُمنتجات إسالمية ُتحقق الرضا لزبائن المصرف

 .(P-value > 0.05)ىذه احلالة 

جمعة، إال أنو ُيالحف وجود و
ُ
رتفاع نسيب يف درجة ا رغم النتيجة السابقة اليت مت التوصل إليها من خالل ربليل البيانات ادل

نتجات اإلسالمية للمصرف، حيث بلغ ُمتوسط إقبال الزبائن على 
ُ
نتجات ادلصرفية  اإلقبال على ىذه ادل

ُ
ىذه  (، و3.65اقتناء ىذه ادل

"أن إدارة الُمنتجات اإلسالمية بمصرف الوحدة الرئيسي بمدينة بنغازي ال تقوم ال نقبل الفرضية الصفرية القائلة  القيمة ذبعلنا

دال إحصائيًا يف  (T-Test) ختبار اذلم ألن  "، وبتسويق ُمنتجات إسالمية تتمتع بدرجٍة من اإلقبال من ِقبل زبائن المصرف

 .(P-value < 0.05)ىذه احلالة 

تضاربة أعاله 
ُ
تفحصة للنتائج شبو ادل

ُ
نتجات اإلسالمية ادلصرفية و -إن النظرة ادل

ُ
 فيما يتعلق باطلفاض درجة الرضا عن ادل

نتجات لذاهتا، ة ييعكس يف الواقع رغبة حقيق رتفاع الظهر أن ىذا االيُ  –رتفاع النسيب يف درجة اإلقبال عليها الا
ُ
من الزبائن يف اقتناء ادل

ستهلم  يعكس وجود حالة من الضغط أو اإللزام بالُلجوء إليها ألسباب كثَتة زبرج عن الفلسفة التسويقية و بقدر ما
ُ
مفاىيم سلوك ادل

تعارف عليها، 
ُ
 ( أدناه.9اليت غايتها إرضاء الزبون كما ىو ُموضح باجلدول رقم  ادل

 إقبال الزبائن على الُمنتجات المصرفية اإلسالمية ( أسباب9جدول رقم )

 نحراف المعيارياال المتوسط العدد األسباب
 0.762 4.50 26 إعادة بيع الُمنتجات اإلسالمية للحصول على السيولة

 0.134 3.62 26 عدم توفر ُمنتجات بديلة ذات أفضلية أكبر
 0.845 3.42 26 الحاليةمحدودية دخول الزبائن تجبرهم على تقبل الُمنتجات 

 0.871 2.96 26 الرغبة اقتناء الُمنتجات اإلسالمية لخصائصها الذاتية
 0.664 2.85 26 تميز ُمنتجات مصرف الوحدة

 

نتجات ادلصرفية اإلسالمية، إظلا ىو يتبُت جبالء أن اال( أعاله 9من اجلدول رقم  
ُ
رتفاع النسيب يف درجة إقبال الزبائن على ادل

ءت السيولة يف ادلرتبة األوىل كأسباب تفضيلية القتناء احيث ج ،ة ُمتعلقة خبصائص ُمنتجات ادلصرفمن دوافع غَت سلعيُمنبعث 
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نتجات البديلة  4.50  ُمنتجات مصرف الوحدة دبتوسط بلغ
ُ
أما أىم  ،(3.42مث زلدودية دخول الزبائن   (،3.62(، مث غياب ادل

ُسببِّ 
فلم ربض  -سبيزىا يف السوق ادلصريف اإلسالمي  ىي اخلصائص السلعية للُمنتجات و و –ت ادلصرف قتناء ُمنتجاات احلقيقية الادل

 ( على التوايل.2.85( و  2.96بدرجٍة عاليٍة من التفضيل، حيث بلغت ُمتوسطاهتا قيماً ُمتدنية  

نتجات ادلصرفية يضًا عندما نتفحص نتائج ربليل االأ
ُ
قبال عليها، صلد أن اإلسالمية، وُمتغَت اإلرتباط بُت ُمتغَت الرضا عن ادل

نتجات ادلصرفية اإلسالمية 0.41ذات داللة إحصائية ُمتوسطة القوة قدرىا   ورتبارياىناك عالقة 
ُ
( بُت درجة رضا الزبائن عن ادل

نتجات بُت درجة احلالية، و
ُ
داد درجة اإلقبال على مثل منطقية إذ تز  ىذه النتيجة تكاد تكون ربيعية و و ،إقباذلم على شراء ىذه ادل

نتجات ادلصرفية اإلسالمية دبصرف الوحدة كلما زادت درجة الرضا عنها.
ُ
 ىذه ادل

 خالصة البحث  ..1

ستوى.  زمنية إلصلازه و بشرية و إن الدراسة احلالية تعكس جهداً علمياً استغرق موارد مادية و
ُ
إخراجو إىل حيز الوجود هبذا ادل

 فيما يلي أىم خالصة البحث. و ،ستفادة منها بشكٍل صحيحيتم عرض خالصتها لال ه ة علمية ماىذه اجلهود لن تكون ذلا قيم

 ملخص نتائج الدراسة  1...1

ُجمَّعة مت احلصول على مُجلة من النتائج اذلامة أبرزىا ما
 -يلي: بعد ربليل بيانات الدراسة ادل

ؤىالت العلمية وا .1
ُ
نتجنات اإلسنالمية دبصنرف الوحندة الرئيسني، منع توافنق اخلربة العملية للعاملُت  رتفاع نسبة ادل

ُ
سنتهدفُت بقسنم ادل

ُ
ادل

 التسويق اإلسالمي.  التةصصات العلمية للغالبية العظمى منهم مع ربيعة ادلهام الوظيفية يف رلال الصَتفة و

شاركُت من الذكور و .2
ُ
تحنول بالكامنل لنظنام الصنَتفة اإلنناث علنى عندم قندرة مصنرف الوحندة الرئيسني علنى ال ىناك إمجاع تام بُت ادل

ىنذا التعثنر راجنع إىل وجنود عندة ُمعوقنات سُلتلفنة ادلنشنأ تعنًتض سنبيل تسنريع وتنَتة التحنول للعمنل ادلصنريف اإلسنالمي  اإلسالمية، و

 بالكامل. 

المية بشكٍل عدد تسع ُمعوقات حقيقية تقف حجر عثرة أمام تسريع وتَتة التحول إىل نظام الصَتفة اإلسبيَّنت الدراسة وجود  .3

عوامل البيئة اخلارجية دلصرف الوحدة، ضعف مهارات العاملُت بالصَتفة  -صحيٍح دبصرف الوحدة دبدينة بنغازي تشمل:
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عدم فهمهم ألبعاد الصَتفة اإلسالمية بالشكل الصحيح، غياب تطبيقات التكنولوجيا يف رلال  اإلسالمية، ضعف ثقافة الزبائن و

نتجات ادلصرفية اإلسالمية بادلصرف، قصور دورالصَتفة اإلسالمية بادلصرف
ُ
ىتمام اإلدارة العليا للمصرف يف اال ، ضعف إدارة ادل

أخَتاً ضعف  مصرف ليبيا ادلركزي، قصور دور ىيأة الرقابة الشرعية بادلصرف، و بشؤون الصَتفة اإلسالمية، قصور دور وزارة ادلالية و

نظِّمة للعمل ادلصريف اإلسالمي.  اللوائح و
ُ
 القوانُت ادل

شنناركُت فيمننا يتعلننق بطبيعننة ُمعوقننات التحننول للصننَتفة اإلسننالمياراسننة وجننود أي ه ُتظهننر الد .4
ُ
تسننويق  و ةختالفننات بننُت إجابننات ادل

ؤىننل العلمنني أوُمنتجاهتننا، 
ُ
تغننَتات ادل

ُ
ادلركننز الننوظيفي لألفننراد الننذين  اخلننربة العمليننة أو التةصننص األكننادؽلي أو الننيت ؽُلكننن أن تُعننزى دل

 مشلتهم الدراسة.

طلفناض يف ا أظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف يف اإلسًتاتيجيات التسويقية اإلسالمية دلصرف الوحندة، حينث أشنارت إىل  وجنود .5

راحبننة اإل
ُ
نتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية الننيت يُقنندمها ادلصننرف مننن خننالل نظننام ادل

ُ
سننالمية  السننيارات، درجننة رضننا زبننائن ادلصننرف عننن ادل

 ادلنزلية(. األثاث، ادلواد الكهربائية و

6.  
ُ
ىننذا اإلقبننال علننى  ،طلفنناض درجننة الرضننا عنهنناانتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية ُرغننم أوضننحت الدراسننة وجننود نننوع مننن اإلقبننال علننى ادل

نتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية ال
ُ
نتجننات ادل

ُ
يعكننس جلننوءىم إليهننا  لننذاهتا، بقنندر مننا يعكننس يف الواقننع رغبننة الزبننائن احلقيقننة يف اقتننناء ادل

تعننارف عليهننا بعلننم التسننويق الننيت غايتهننا إرضنناء الزبننون النندوافع السننلعية ألسننباٍب كثننَتٍة زبننرج عننن الفلسننفات التسننويقية، و
ُ
حيننث  ،ادل

نتجنات  قاً، مث غيابءت احلاجة إىل السيولة يف ادلرتبة األوىل كأسباب تفضيلية القتناء ُمنتجات ادلصرف بغاية إعادة البيع الحاج
ُ
ادل

نتجننات اإلسننالمية دلصننرف الوحننندة و ،زبنننائنمث زلدوديننة ُدخننول ال أو اخليننارات البديلننة
ُ
ُسننببِّات احلقيقيننة لإلقبنننال علننى ادل

 أمننا أىننم ادل

 التفضيل.فلم ربض بدرجٍة عاليٍة من  -سبيزىا يف السوق ادلصريف اإلسالمي  ىي اخلصائص الذاتية للُمنتجات و و –اقتناءىا 

نتجات ة وجود درجة ُمتوسطة القوة من االأوضحت نتائج الدراس .7
ُ
وجب بُت درجة رضا زبائن مصرف الوحدة عن ادل

ُ
رتباط ادل

نتجات ىذا يعٍت أنو كلما زادت درجة ،باذلم عليها وحرصهم على اقتنائهادرجة إق ادلصرفية اإلسالمية، و
ُ
 رضا الزبائن على ىذه ادل

إال أنو مت سُلالفتها يف الواقع احلايل، حيث كان  ه النتيجة تُعد منطقية يف العمومرغم أن ىذ و ،بال عليهاكلما زادت درجة اإلق
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نتجات رغم  ىناك زيادة
ُ
نتجات ادلصرفية اإلسالمية ايف اإلقبال على ادل

ُ
طلفاض ُمستويات الرضا كما رآىا األفراد العاملُت بإدارة ادل

 دبصرف الوحدة.

 اسةمناقشة نتائج الدر  1...1

قيمتها العملية إال من خالل ُمقارنتها  إن أبرز نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها أعاله ال ؽُلكن إدراك أبعادىا العلمية و

احلالية إىل وجود فمثاًل توصلت الدراسة  ،التسويق اإلسالمي األحباث يف رلال الصَتفة و بادلرجعيات العلمية السابقة من الدراسات و

دبا يليب  ُمتطلبات الشريعة اإلسالمية، و عنتجات مصرفية تتوافق بشكٍل تام متقدًن مُ  ىتمام برضا الزبون و االضعف واضح يف

ىذه النتيجة تتوافق مع نتائج سابقة مت التوصل إليها يف دراسات أخرى ببعض دول العاه، مثل دراسة  ،رغبات الزبون حاجات و

 .(م2003: آخرون عبداحلسن و دراسة  ( يف الكويت، وم2006 : اخلالديدراسة  ( يف سوريا، وم2010 : العبود

اليت توصلت إىل أن ( بادلملكة العربية السعودية، م2006 :آخر مع دراسة  لطفي إىل إال أن ىذه النتيجة زبتلف من جانبٍ 

وثيقاً بتحقيق درجاٍت عاليٍة من الرضا لدى الزبائن رتباراً ا اكة العربية السعودية كان ُمرتبطصلاح ذبربة التحول للصَتفة اإلسالمية بادلمل

نتجات ادلصرفية اإلسالمية ادلعروضة، و
ُ
 .تسويق إسالمي فعال صَتفة و ىذا ُمقًتن بوجود إسًتاتيجيات سبويل و عن ادل

ربة التحول اليت بينت أن ضعف صلاح ذب( يف دولة األردن، م2007 :العطياتكما تتوافق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة  

نقص الكوادر البشرية القادرة على تفهم أبعاد  بغياب دور األسواق ادلالية اإلسالمية، و اللصَتفة اإلسالمية الصحيحة، كان ُمرتبط

 تطبيقاهتا.  الشريعة اإلسالمية و

        السعودية، و( يف ادلملكة العربية م2006 :من جانٍب آخر تتوافق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة كلٍّ من  لطفي

رتبارًا وثيقًا بشيوع الفهم الصحيح ألحكام الشريعة ا اُمرتبط صلاح ذبربة التحول كاناللتان أوضحتا أن ، (2014: أبو دلبوح 

 الزبائن يف آٍن واحد.   ُخصوصاً لدى شرػليت العاملُت و اإلسالمية،

( يف دولة السودان عن مدى ربول ادلصرف ادلركزي م2004 :أيضًا تتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة  احلزًن

شًتارات أساسية لنجاح ذبربة التحول تتمثل يف ا، حيث بينت تلم الدراسة أن ىناك السوداين للعمل وفق نظام الصَتفة اإلسالمية
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غَت الناجحة يف رلال الصَتفة  الناجحة وستفادة من كآفة التجارب قتصادية، مع ضرورة االالا القانونية و إصالح البيئة السياسية و

 الفشل. دروس ُيستفاد من نتائجها يف حاليت النجاح و منطلقات و اإلسالمية، باعتبارىا ركائز و

يف إمارة الشارقة، حيث بيَّنت تلم الدراسة أن صلاح خطة ( م2002 :كما تتوافق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة  حسان

  متقد وضع خطة ربول واضحة -إىل مصرف إسالمي يقتضي بالضرورة وجود عدة عوامل أساسية تشمل:ربول ادلصرف التقليدي 

بعد عملية التحول، تأسيس ىيأة فتوى ُمتةصصة ُتشرف على عملية التحول،  أثناء و فة احللول الشرعية للمشاكل اليت تطرأ قبل واك

ًت 
ُ
ساعلُت الناذبة عن الفوائد الربوية ادل

ُ
تأىيل  الودائع القدؽلة، تدريب و اكمة من سنواٍت سابقٍة، تسوية القروض وتسوية حقوق ادل

حاسبية و القيود و تكييف النظريات و األفراد بادلصرف، مث تعديل أو
ُ
ادلالية التقليدية دبا يتالءم مع ُمقتضيات الشريعة  الُنظم ادل

 اإلسالمية.  

ية ( يف ادلملكة العربية السعودية عن ربول ادلصارف التقليدم2000 :كذلم تتمشى نتائج الدراسة احلالية مع دراسة  البعلي

اليت بينت أن صلاح التحول للصَتفة اإلسالمية يقتضي بالضرورة إعادة النظر يف اذليكلية ادلصرفية القدؽلة، إىل نظام الصَتفة اإلسالمية، 

 ُمتطلبات الشريعة اإلسالمية. القانونية، مث تكييفها مع  ادلالية و ذلم لتشمل الُنظم اإلدارية و و

( يف دول اخلليج عن ادلصارف التقليدية م1999 :دراسة  ُيسرىكما ُيالحف أيضاً أن نتائج الدراسة احلالية تتفق مع نتائج 

ربوذلا لنظام الصَتفة اإلسالمية، حيث أوضحت تلم الدراسة أن ُمعوقات التحول الكامل للصَتفة اإلسالمية الصحيحة ُمرتبط  و

لوائح ادلصارف التقليدية على النشاط ادلصريف يف ُمعظم البلدان العربية، غياب ثقافة الفكر  ىيمنة سياسيات و -عوامل عديدة منها:ب

ستمدَّة من الشريعة اإلسالمية، ىذا باإلضافة إىل غياب الرؤية اإلسالمية يف العمل  اإلسالمي الصحيح، قلة التشريعات و
ُ
القوانُت ادل

 ااًل، وحلول فلسفات ادلصارف الغربية زلل الفلسفة ادلصرفية اإلسالمية.ادلصريف إمج

كما تتفق نتائج الدراسة احلالية أيضاً مع نتائج أو حصيلة دراسات أخرى نادت بضرورة تبٍت نُظم إسالمية مصرفية صحيحة 

نتجات ادلصرفية 
ُ
 .(Mahabub and Shariful, 2011, Ozlem Sandikci, 2011)لتسويق ادل
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( عن ربول البنوك للعمل وفق نظام الصَتفة م1999 :أخَتًا تتوافق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة  أبوغدة

كما أن ُمراعاة تطبيق   ،اإلسالمية، حيث بيَّنت تلم الدراسة أن التحول التدرغلي أو ادلرحلي ىو أساس النجاح يف الصَتفة اإلسالمية

صحيح يُعد ىو اآلخر عنصراً فاعاًل يف صلاح عملية التحول، كونو ػُلقق التوافق بُت الفكر اإلنساين  أحكام الشريعة اإلسالمية بشكلٍ 

سلمُت على وجٍو خاص.   و
ُ
 السلوك الفعلي يف آٍن واحد، األمر الذي يُعد دبثابة لون من ألوان العبادة لدى الزبائن يف بالد ادل

 مضامين الدراسة 1...1

ىي مرحلة تقدًن التوصيات  يت مت التوصل إليها أعاله، تُوصلنا إىل أحد أىم مراحل البحث وإن نتائج أو حصيلة الدراسة ال

 -:ىي كما يلي العملية للُمستفيدين، و ادلضامُت النظرية و و

ستويات العلمية وارغم  .1
ُ
تطلبات الوظيفية للعمل يف ادلصارف اإلسالمية، إال أن رتفاع ادل

ُ
مصرف  توافق التةصصات األكادؽلية مع ادل

تسويق ُمنتجاهتا  و ،الوحدة ه يتمكن حىت اللحظة من توظيف اإلمكانيات البشرية اليت ؽلتلكها لتطوير البُنية ادلصرفية اإلسالمية

 رحبية للمصرف يف آٍن واحد. بطريقة رُبقق رضا للزبون و

ُمنتجاهتا بطريقٍة إسالميٍة صحيحٍة، فإهنا إذا ما أرادت إدارة مصرف الوحدة الرئيسي تطبيق فلسفات الصَتفة اإلسالمية وتسويق  .2

اإلشكاليات اليت تقف  زُلتاجة إىل وضع إسًتاتيجيات للتسويق ادلصريف اإلسالمي الصحيح، ؽُلكن من خالذلا ُمعاجلة التحديات و

 رحبٍة.بطريقٍة مُ  تسويق ُمنتجاتو للزبائن يف السوق اللييب و حجر عثرة يف رريق التحول للعمل ادلصرف اإلسالمي و

نتجات ادلصرفية اإلسالمية ربتاج  التعديل اإلسًتاتيجي لنجاح برامج الصَتفة و يف سياق التصحيح و .3
ُ
التسويق اإلسالمي، فإن إدارة ادل

  -التدابَت التصحيحية تشمل: إىل ازباذ مُجلة من اخلطوات و

التحننديات الننيت تواجههننا   حلحلننة اإلشننكاليات وضننرورة قيننام اإلدارة العليننا دلصننرف الوحنندة ببننذل مزينند مننن اجلهننود للُمسنناعلة يف (أ 

نتجات ادلصرفية اإل
ُ
 التةفيف من حدَّهتا.  اليت باإلمكان ُمعاجلتها وسالمية، خصوصاً الداخلية منها، إدارة ادل

سهيل ربول مصرف ليبيا ادلركزي لبذل مزيد من اجلهود لت ضرورة سُلاربة اجلهات العليا يف الدولة الليبية مثل وزارة ادلالية و  (ب 

اللوائح ادلالية اإلسالمية،  ذلم من خالل إصدار التشريعات و مصرف الوحدة الرئيسي للعمل وفقاً لنظام الصَتفة اإلسالمية، و

 تسويق ُمنتجاهتا. اليت ؽُلكن من خالذلا ُمعاجلة بعض اإلشكاليات اليت ُتواجهها عملية التحول للصَتفة اإلسالمية و
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تفعينننل دورىنننا بصننننورٍة  تطنننوير( ىينننأة الرقابنننة الشنننرعية بادلصنننرف، و الوحننندة بإعنننادة تنظنننيم  ىيكلنننة وضنننرورة قينننام إدارة مصنننرف  (ج 

تطبينق بنرامج الصنَتفة اإلسنالمية  ُمعاجلنة بعنض األخطناء الشنائعة يف فهنم و صحيحٍة، دبا ُيساعدىا يف تصحيح بعض ادلفاىيم و

 يف ليبيا.

 تطنوير مهنارات وثقافنة العناملُت دبجنال الصنَتفة اإلسنالمية دبصنرف الوحندة، و زباذ كافة اخلطوات والتدابَت للعمل علنى تنمينة وا (د 

تةصصننة داخنن
ُ
سننتفادة مننن ذبننارب الننربامج التدريبيننة بالنندول ل أو خننارج الدولننة الليبيننة، مننع االذلننم مننن خننالل الننربامج التدريبيننة ادل

 الناجحة يف ىذا اجملال.

ُمستهلكي خندمات ادلصنرف، دبنا  عمالء و تعليمية تستهدف توعية زبائن و قيام إدارة مصرف الوحدة بتنفيذ محالت تثقيفية أو (ه 

ساعلة يف إصلاح برارلها ادلعروضة يف السوق اللييب.   ػُلثهم على تبٍت أفكار الصَتفة اإلسالمية و ُيسهم يف تنمية الوعي لديهم و
ُ
 ادل

ي، منع ضننرورة جيننا يف رلنال العمنل ادلصننريف اإلسنالمضنرورة قينام إدارة مصننرف الوحندة بنالنظر يف إمكانيننة إدخنال أحندث التكنولو  (و 

 دول اخلليج. ماليزيا و تركيا و ستفادة من ذبارب الدول الرائدة يف ىذا اجملال مثل األردن واال

الصنننَتفة اإلسنننالمية،  التموينننل و سنننتعانة خبنننرباء أو ُمتةصصنننُت يف رلنننال التسنننويق وإدارة مصنننرف الوحننندة علنننى ضنننرورة اال حنننث (ز 

نتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية الننيت يرغبهننا الزبننون ال تلننم الننيت تفرضننها للُمسنناعلة يف ن
ُ
شننر الثقافننة التسننويقية بادلصننرف، مث تقنندًن ادل

 السلطات العليا بالدولة أو ادلصرف.

عطيات ازلاولة  (ح 
ُ
حيطة بكيان ادلصرف مع ضرورة البحث عنن خينارات إسنًتاتيجية للتكين الداخلية و البيئيةستقراء ادل

ُ
ف اخلارجية ادل

 ُمرِضية للزبون يف آٍن واحد، كما تُراعي ُمتطلبات الشريعة اإلسالمية. قتصاديٍة ُمرحبٍة للمصرف وا معها بطريقةٍ 

 رغبننات الزبننائن، األمننر الننذي يقتضنني بالضننرورة التفكننَت و ضننرورة العمننل علننى تقنندًن مننزيج تسننويقي مصننريف إسننالمي يُراعنني حاجننات و .4

ننتج الوحيند ادلعنروض حاليناً وبطريقة جادة يف خيارات سلعية أخرى 
ُ
راحبنة اإلسنالمية ىنو  أكثر جدوى للزبنون منن رُلنرد الًتكينز علنى ادل

ُ
ادل

 تطبيقهننا و كثنَتة ؽُلكنن تبنيهنا و  االتسنويق اإلسنالمي تفننتح آفاقن الصنَتفة و ادلنزليننة(. فالتموينل و  السنيارات، األثناث، ادلنواد الكهربائينة و

نتجنات اإلسنالمية ادلصنرفية ألغنراض  لدراسة أوضنحت وستفادة منها، خصوصاً أن نتائج ااال
ُ
بشنكٍل جلنيٍّ أن الزبنون ادلصنريف يشنًتي ادل

السياسنية النيت تعناين منهنا الدولنة الليبينة  قتصنادية واألزمنة االإعادة بيعها واحلصنول علنى السنيولة ادلالينة خصوصناً يف ظنل تننامي تنأثَتات 
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 يكون فعاًل مدعاة للتفكَت اجلاد يف ُمنتجات مصرفية إسالمية أخرى بديلة لتسنويقها، وىذا األمر قد  ،خالل السنوات الثالث األخَتة

 تُفيد إدارة ادلصرف يف آٍن واحد.  و رغبات الزبائن حبيث تتناسب مع حاجات و

نتجنات ادلصنرفية اإلسنالمية احلالينة و .5
ُ
ة أو بنأخرى للوصنول ينزُلاولنة إعنادة تصنميمها أو تطويرىنا بكيف ضرورة إعادة النظر يف خصنائص ادل

نتجننات ادلصنرفية لننذاهتا 
ُ
 مننن خننالل منزيج تسننويقي مصننريف، ال جملنرد إعننادة بيعهننا لتسننييلها و -خصائصننها السنلعية  -إىل مرحلنة تقبلننل ادل

 احلصول على سيولة مالية من ورائها. 

 تعليمو لألصول ادلصنرفية اإلسنالمية، و و وتدريب ذلم من خالل تثقيفو و ستثمار يف العنصر البشري بادلصرف وضرورة الًتكيز على اال .6

دعمهم ليكونوا سنداً للمصرف يف إصلاح إسًتاتيجياتو ادلصرفية اإلسالمية، بداًل منن أن يكوننوا عائقناً يف سنبيل زينادة رحبينة  تشجيعهم و

نتجات اإلسالمية.  إعاقة إصلاح مثل ىذه الربامج و ادلصرف و
ُ
 ادل

مصرف ليبينا  بوزارة ادلالية و ابتداءتعميمها على مجيع اجلهات ذات العالقة  الدراسة احلالية ؽُلكن نشرىا وإن النتائج اليت توصلت إليها  .7

 ستفادة من مضامينها من الناحية التطبيقية.ذلم لال مية والعاملُت بادلصارف، وانتهاًء بأقسام ووحدات الصَتفة اإلسال ادلركزي، و

ؤسسننات التعليميننة الليبيننة مثننل اجلامعننات والفلسننفية، تُف مننن الناحيننة النظريننة و .8
ُ
دبننا فيهننا مننن  -ادلعاىنند الُعليننا  ينند نتننائج ىننذه الدراسننة ادل

العملنني ذلننذه الورقننة البحثيننة، دبننا يُثننري رلننال  سننتفادة مننن الطننرح النظننري واال مننن -رُننالب  أعضنناء ىيننأة تنندريس و مكتبننات علميننة و

 التسويق اإلسالمي. الصَتفة اإلسالمية و

9.  
ُ
مارسات ادلصرفية وعلى ادل

ُ
التسويقية  ستوى الدويل، إن نتائج ىذه الدراسة تُعد دبثابة إشارة بسيطة ُتسلط الضوء على أحد جوانب ادل

ؤسسات الدولية ادلةتلفة ذات العالقة 
ُ
ستفادة من نتائجها يف اال -و التعليمية أو التجارية ادلالية أ –اإلسالمية يف دولة ليبيا، دبا يُفيد ادل

 مينها ألي آفاق ُمستقبلية زُلتملة.مضا و

 

 األبحاث الُمستقبلية قيود الدراسة و 1...1

دافع للعمل  عتبارىا دبثابة حافز واؽُلكن اليت من التحديات يف البيئة الليبية، إن الدراسة احلالية مت إجراءىا يف ظل الكثَت 

 القيود:  و فيما يلي أىم ىذه التحديات و ،اخلروج دبضامينها على استكمال الدراسة و
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باإلشارة إىل زلدودية ادلعرفة  التسويق اإلسالمي، و الذي يشمل آليات التحول للصَتفة اإلسالمية ونظرًا خلصوصية موضوع الدراسة  .1

التةصصية لدى الزبائن هبذه ادلوضوعات التةصصية، مت استبعاد الزبون من الدراسة، رغم أعلية آراء الزبائن خصوصاً فيما يتعلق جبودة 

قدمة.
ُ
 اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية ادل

تعنذر احلصنول  عدم القدرة على استهداف مجيع ادلصارف الليبية العامنة النيت ُتطبنق نظنام الصنَتفة و .2
ُ
التسنويق اإلسنالمي، شلنا جعنل منن ادل

 على ُمشاركات سُبثل مجيع ادلصارف الليبية.

ستمارات اإلستبانة اصي وادلقابالت الشةصية يف توزيع وب الشةالًتكيز على استةدام األسل رغم إتباع رريقة ادلسح الشامل و .3

 التسويق اإلسالمي بإدارة مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازي، إال أنو تعذر احلصول  الستهداف ادلعنيُت بشؤون الصَتفة و
ُ
 ةشاركدل

لقاة على كاىلهم الوظيفية و ضغوط ذلم دلوانع تتعلق بطبيعة العمل و مجيع األفراد العاملُت هبذا القطاع، و
ُ
 ،بالعمل األعباء اليومية ادل

 ىذا األمر ترتب عليو صغر حجم العينة اليت استجابت للدراسة احلالية، شلا يُقلل من فرص تعميم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.

 

ا تفتح آفاقًا علمية جديدة لتطوير رلال إن مثل ىذه التحديات أو القيود البحثية يف الواقع ؽُلكن النظر إليها من ناحية أهن

بشكٍل خاص فإن الدراسة احلالية تقًتح دراسات ُمستقبلية ذات عالقة  و ،التسويق اإلسالمي يف رلاالت الصَتفة و البحث العلمي

  -يلي: منها ما

صننمم ِخصيصنناً ذلننذه الدراسننةالعمننل علننى اال (أ 
ُ
سننات ُخصوصنناً لطننالب الدرا - سننتفادة مننن ادلقينناس العلمنني  إسننتمارة اإلسننتبانة( ادل

ستةدامو يف مصارف أخرى اذلم إلعادة  و –التسويق اإلسالمي الصَتفة و  يف رلاالت التمويل و هالعليا من ماجستَت أو دكتورا

 ستفادة من قيمة ىذه ادلبادرة العلمية.اال النظر يف إمكانية تطويره و خارجها، و داخل ليبيا و

فيند جنداً يف ىن (ب 
ُ
زبصصنية بنُت نتنائج ىنذه الدراسنة منع نتنائج  ذا ادلقنام النظنر يف إمكانينة إجنراء ُمقارننات منهجينة وقد يكنون منن ادل

ستقبلية 
ُ
ُمنؤثرة ه ذلنم للنظنر يف مندى إمكانينة وجنود عوامنل أخنرى  و –اليت ترغب يف تبٍت مقياس الدراسنة احلالينة  -األحباث ادل

 ربديند دور العوامنل البيئينة و تأكيند علنى نتنائج ىنذه الدراسنة أو تفنيندىا، ودبنا يُفيند أيضناً يف ال كتشنافها، وا تتمكن الدراسة منن 

ةتلفة و
ُ
حتملة على موضوع الدراسة. الزمنية ادل

ُ
 تأثَتاهتا ادل
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 ُمعمَّقنة عننن وجهنات نظنر الزبننائن ضلنو ادلننزيج التسنويقي ادلصنريف اإلسننالمي النذي تعرضننو ادلصنارف العامننة و إجنراء دراسنة شنناملة و (ج 

ؤسسات البحثية أو األكادؽلية أو ادلصرفية يف الدولة الليبية.  ليبيا، واخلاصة يف 
ُ
 حبيث يتم تبٍت ىذه الدراسة من قبل أحدى ادل

ذلم لتحديد درجة  إجراء دراسة تستهدف بشكٍل ُمباشٍر زبائن ادلصارف الليبية عن جودة اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية، و (د 

  ذي تعرضو تلم ادلصارف.رضاىم عن ادلزيج التسويقي اإلسالمي ال

* * * * * * * * * * * * * * * 

 المراجع العربية

   الطبعنننة الثانينننة، العملييييات المصيييرفية اإلسيييالمية: السيييرا المحاسيييبية الحديثييية(،2011أمنننُت، خالننند سنننعيفان حسنننُت ،

 التوزيع(.  عمان: دار وائل للنشر و

   الًتمجة(. التوزيع و األوىل،  القاىرة: دار السالم للنشر و ، الطبعةالخدمات المصرفية اإلسالمية(،2013دوابو، أشرف 

   اجمللد التاسع، الدراسات اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث و(،2009الشيخ، مصطفى ىاشم، رارق إمساعيل، شاكر  ،

 .124 – 101العمالء، ص ص  العدد األول(، مدى تطبيق ادلصارف اإلسالمية دلفهوم التسويق اإلسالمي من وجهة نظر

   قياس رضا العمالء ، العدد الثاين28 اجمللد  قتصادية والقانونية،مجلة جامعة دمشق للعلوم اال(، 2012عبود، خالد ،)

 .572 – 551عن جودة اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية، ص ص 

  ،دار وائنل للنشنر ، الطبعة الثانية، عمان: سالمية: مدخل حديثالمصارف اإل إدارة(،2012عقل سعيد   حر عريقات

 التوزيع(. و

   ربننول ادلصننارف التقليديننة للعمننل وفننق أحكننام الشننريعة اإلسننالمية: دراسننة لبيننان رسييالة دكتييورا  (،2007العطيننات، يننزن ،

 األردن،  عمان: اجلامعة األردنية(. مدى إمكانية التطبيق يف

   ،الطباعة(. التوزيع و دار ادلسَتة للنشر و، الطبعة الثانية،  عمان: سالميةالبنوك اإل(،2010العلجوىن، زلمد 



م 7102ديسمبر  -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 32 

 الطبعة األوىل،  عمان: دار ادلسَتة للنشر وتسويق الخدمات المصرفية اإلسالمية(،2012، زلمود نزال عبداهلل  يالواد ، 

 الطباعة(. التوزيع و

 المراجع اإلنجليزية 

 Abul Hassan, Abdelkader Chachi and Salma Abdul Latiff (2003), "Islamic Marketing 

Ethics and Its Impact on Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry", 

Islamic Economics, (Vol. 21, No. 1), 27-26. 

 Abu Dalbooh, Mohammed (2014), "The Impact of Market Orientation on the 

Performance of Islamic Banks (Case Study: Jordanian Islamic Banks", International 

Journal of Engineering Research and Applications, (Vol. 4, No. 1, Version 1, January), 

31-42. 

 Ahmad Azrin Adnan, (2013), "Theoretical Framework for Islamic Marketing: Do We 

Need a New Paradigm?", International Journal of Business and Social Science, (Vol. 4 

No. 7,  July), 157-165. 

 Bin Abdullah, Johari, Firdaus Abdullah & Jamil Hj. Hamali (2014), Unpublished 

Research Paper, "Advancing Critical Factors in Islamic Marketing",(Sarawak, 

Malaysia, Faculty of Business Management, Universiti Teknologi MARA, UiTM, Kota 

Samarahan) 1 – 8.  

 Mahabub Alom & Shariful Haque (2011), "Marketing: An Islamic Perspective", 

World Journal of Social Sciences, (Vol. 1. No. 3. July), 71-81. 

 Ozlem Sandikci, (2011),"Researching Islamic Marketing: Past and Future 

Perspectives", Journal of Islamic Marketing, (Vol. 2, No. 3), 246 -258. 

 Sadeq M., Abul Hasan & Ahned A. Khaliq (2004), "Quality Management Islamic 

Perspective", Islamic Foundation Bangladesh, 1- 32. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
 



م 7102ديسمبر   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 33 

ضوء مؤشر النمو للتنافسية العاملية واقع تنافسية االقتصاد الليبً على  

" دراسة حتليلية تقييميه "  

اخلفيفً محد علًأ.  

قتصادكلية اال - جامعة بنغازي  

 ملخص الدراسة 

ليبيا كغًنىاا ما   النامية لالندماج يف االقتصاد العاملي، و لتطوير قدرة االقتصاديات املتقدمة ولقد أصبحت التنافسية وسيلة 

اليئااااة البيئااااة  و ،السياسااااات الاااا  الااااد  ماااا  قالرااااا إذل زيااااادة القاااادرة التنافسااااية لالقتصاااااد الاااادوذ ازباااادت العديااااد ماااا  ا  اااارا ات و

 ن تنافسية االقتصاد اللييب ال تزاذ ضعيفة.إالسياسات ف رغم ىده ا  را ات و للقطاع اخلاص، و امتزايد اإعطا  دور  االستثمارية و

ذلا  ما  قاالذ ربلياو متوناات م  ار  و ،طار  قياساها على ىدا األساس الد  ىده الدراسة إذل التعر  علي مفهوم التنافسية و و

كدل  التعر  علي تطور قيمة امل  ر مند ظهور ليبيا  تصاد، وأمهية كو ركيزة م  ركائز التنافسية بالنسبة لالق النمو للتنافسية العاملية و

ازباااذ ا  اارا ات املتبعااة يف العديااد ماا  الاادوذ الاا  الااد  إذل  وضاا   السياسااات و الضااعل لالقتصاااد، و فيااو و ربديااد نقاااة القااوة و

 ربسٌن القدرة التنافسية.  

 
 

 المقدمة

 امليزان يف العجز م  تزايد ي،املاض القرن م  الثمانينيات أوائو مند للدولة التنافسية القدرة دبفهوم الواس  االقتصاديٌن اىتمام ظهر    

 األ نبياة  دة املنافسة ع  فضال اخلار ية، مديونياالا تزايد و (،م1987-1981األمًنكية قالذ الفرتة ) املتحدة للواليات التجاري
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 العقاود ساجلت قاد و  1.العااملي يف الساو  بوضاعها االحتفاا  يف األمريتياة املتحادة الوالياات رغباة مث ما  و األمريتاي، الساو  يف

 اذباىات تصاعد م  العاملي االقتصاد  هده ما على إثر دوذ العادل، أغلب مستوى على التنافسية القدرة دبفهوم االىتمام تزايد األقًنة

 و املعلوماات التقادم اااصاو يف تتنولو ياا و العااملي، االقتصااد يف االنادماج و التتاتالت االقتصاادية قياام و العاملياة، األساوا  ربريار

  ديدة املنافسة. عاملية بيئة إرل و ود ىما أد النقو، و االتصاالت

التقلياااو ماااا أمتااا  مااا    اااو االساااتفادة مااا  مزاياااا التنافساااية، وأففااي ظاااو ىاااده التطاااورات ازبااادت العدياااد مااا  الااادوذ سياساااات ماا     

اليئااة البيئااة االقتصااادية املناساابة لتعزيااز  باارامإ إصااالحية الااد  إرل إعااادة ىيتلااة اقتصااادياالا، و ياسااات وتباااع سإذلاا  ب ساالبياالا، و

ذلا  لغارحت ربقياع معادالت راو مرغاو   و ،2التادفقات االساتثمارية األ نبياة قدراالا التنافسية يف عادل مفتوح أمام التجارة اخلار ية و

 كفا ة أدا  الوحدات االقتصادية على أسس تنافسية.رف    زبفيض تتاليل ا نتاج و فيها و

اعتماده على مورد طبيعاي ناضاب تتقلاب أساعاره يف الساو   يتميز االقتصاد اللييب خبصائص الدوذ النامية صغًنة ااجم، و و

ة ماا  قااالذ ربقيااع رااو كماا أن ليبيااا كغًنىااا ماا  الاادوذ تسااعى لتعزياز قاادرالا التنافسااي  ،ىااو املصاادر الرئيسااي للصاار  األ ناايب و الدولياة

ربساينو لتحفياز القطااع  تاوفًن بيئاة اساتثمارية مالئماة عا  طرياع تطاوير املنااخ االساتثماري و االساتدامة، و اقتصادي قاباو لالساتمرار و

 .براجمها املالئمة ملواكبة مرحلة إعادة اريتلة و التشريعات املناسبة و ذل  بتبين السياسات االقتصادية و اخلاص، و

 الدراسة مشكلة (1-1)

املوازناة  معادذ االدقاار و -:اساتقرار املتغاًنات التلياة مثاو ي، أيإن دعم القادرة التنافساية يتطلاب االساتقرار االقتصاادي التلا

رف   ودة التعليم  تطوير وربسٌن البنية التحتية، و رف  كفا ة امل سسات العامة ،و املستوى العام لألسعار، و سعر الصر  و العامة و

تنظاايم وتطااوير سااو   ااااد ماا  القيااود علااي األسااوا  الساالعية ، و تقاادًن أفضااو قاادمات صااحية، و اجلااامعي و الثااانوي و األساسااي و

 تاوفًن أحادث التتنولو ياا يف جمااذ االتصااالت و لتمويو املشروعات االساتثمارية ، و االئتمانكدل  سهولة ااصوذ على  العمو، و

 االبتتار. ىتشج  الشركات عل

                                                           
 .4، ص،م  2003دعم ازباذ القرار،  ، القاىرة، جملس الوزرا  املصري مطبوعات مركز املعلومات وحالة مصر ""دور الحكومة الدعم للتنافسية نوير طار ،  1
 .2، ص ، م2012، املعهد العريب للتخطيط، التويت ، "سياسات التنافسية"العصفور صاحل، 2



م 7102ديسمبر   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 35 

العااام  ىاملسااتو  ىقااارير الصااادرة عاا  املنتاادى االقتصااادي العاااملي ترا اا  ليبيااا يف م  اار النمااو للتنافسااية العامليااة علااتوضااا الت و 

 -م  ىدا املنطلع تتم  مشتلة الدراسة يف: و ،غلب امل  رات الفرعية للم  رأ ىمستو  ىكدل  عل و ،للم  ر

 تقييمو.  دراسة واق  تنافسية االقتصاد اللييب و .1

 التعر  على املعوقات ال  تتتنفو. ىدا الواق  وتقوًن  .2

( أهمية الدراسة1-2)  

 ها يف العديد م  م سساالا االقتصادية لتحسٌن مستويات ا نتاج يف خمتلل القطاعات وتتسعى الدوذ لرف  مستوى تنافسي  

ذل  م  قالذ دعم القدرة التنافسية  احملقع، والوصوذ دبنتجاالا للسو  العاملية، إضافة إرل اافا  علي معدالت النمو االقتصادي 

السياسات ال  الد   تتم  أمهية الدراسة يف التعر  على أدا  االقتصاد اللييب و و ،اسرتاذبيات واضحة ع  طريع تبين سياسات و

السياسات املتبعة لتمتٌن ليبيا  ىازباذ القرار م  إ را  ا صالحات املطلوبة عل ى  القائمٌن علإذل رف  القدرة التنافسية لو، دما ديت  

 م  دعم تنافسيتها عامليا.

( أهداف الدراسة1-2)  

 م2015-2014الضعل لليبيا يف م  ر النمو للتنافسية العاملية لعام  نقاة القوة و ىالتعر  عل. 

 م2015-2014امل  رات الفرعية عامليا لعام  معرفة ترتيب ليبيا يف امل  ر العام للتنافسية الدولية و. 

  وض  مقرتحات حوذ كيفية تطوير وربسٌن التنافسية م  قالذ اقتيار السياسات املعموذ هبا يف الدوذ ال  ذمحت يف ىدا

 املضمار. 

( منهجية الدراسة1-3)  

ذلاا   واقاا  االقتصاااد اللياايب يف م  اار النمااو للتنافسااية، و ىللتعاار  علاا ،تعتمااد ىااده الدراسااة علااى املاانهإ الوصاافي التحليلااي

 ." World Economic Forum املنتدى االقتصادي العاملي "التقارير الصادرة ع   ىباالعتماد عل
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( محاور الدراسة1-4)   

 -مت تقسيم ىده الدراسة إذل:

 قياسها وفقاً للمنتدى االقتصادي العاملي مفهوم التنافسية و المبحث األول:

 .م2014/2015واق  تنافسية االقتصاد اللييب للعام  المبحث الثاني :

 السياسات املقرتحة لتحسٌن القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب. المبحث الثالث :

 ( المبحث األول: مفهوم التنافسية وقياسها وفقاً للمنتدى االقتصادي العالمي1-1) 

 التعريفاات ما  عادد فهناا  ،واحاد تعريال علاى ذبما  دل أهناا إال للدولاة، التنافسية القدرة لتعريل احملاوالت تعدد م  الرغم على    

 االقتصاادي املنتدى تعريل أن إال ، الزم م  مرور تطورا بدورىا  هدت ال  ،املختلفة الدولية اريئات و امل سسات تقدمها ال 
السياساات والعواماو الا   أهناا جمموعاة األعارا  و "-:علاى للدولاة القادرة التنافساية يعر  حيث،  يوعا التعريفات أكثر يعد العاملي

حيدد مستوى ا نتا ياة بادوره مساتوى االزدىاار الادي ديتا  ربقيقاو ما  قباو الدولاة، فالادوذ ذات  . و3ربدد مستوى إنتا ية دولة ما"

معدالت العائد املتحصو عليو ربدد كدل   و ،األنظمة االقتصادية األكثر تنافسية تتون قادرة على ربقيع مستويات أعلى م  الدقو

ألن معاادالت العائااد تمعااد مهمااة ملعاادالت النمااو االقتصااادي، فااإن النظااام االقتصااادي األكثاار  عاا  طريااع االسااتثمارات يف االقتصاااد، و

 تنافسية ىو ذل  النظام الدي سينمو يف األ و الطويو.

 Competitiveness التنافسااية العامليااةتقريااره عاا   World Economic Forum يصاادر املنتاادى االقتصااادي العاااملي

Report إذل زيادة تنافسية  يربديد السياسات ال  ت د يركز على امل  رات ال  سبت  النظم االقتصادية م  ربقيع رو اقتصادي، و و

 الدولة.

 و Growth Competitiveness Index GCI( GCIو يصدر املنتدى االقتصاد العاملي م  ر النمو للتنافسية العاملية )
ىو م  ر واس  الشموذ لقياس أو تقدير املنافسة العاملية آقدًا يف ااسبان أسس االقتصاد اجلزئي و التلي للتنافسية الدولية، 

                                                           
 ، م2003، التويت ،24،العددقياسها القدرة التنافسية ولالطالع علي ىده التعريفات را   : املعهد العريب للتخطيط ، 

3  World Economic Forum, "The Global Competitiveness Index: Measuring the Productive Potential of Nations", Geneva, 2008 ,p3.  
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حيث يعتمد امل  ر يف قياس القدرة التنافسية للدولة على عدد م  احملددات والعوامو، ال  ربلو اقتصاد الدولة م  قالذ أثىن 
 -:4يزة موزعة على ثالثة حماور رئيسية ىي( رك12عشر )

 املتطلبات األساسية. .1

 تفا ة.العوامو تعزيز  .2

 .االبتتار عوامو تعزيز التطور و .3

  Basic requirements ( المتطلبات األساسية1-1-1)

 اساتقرار االقتصااد التلاي، و ىماد  اودة البنياة التحتياة، و اخلاصاة و  ودة امل سسات العاماة و ىعل تعتمد املتطلبات األساسية      

 التعليم األساساي، حياث يا دي التحسا  يف أي ما  ىاده املتطلباات إرل تعزياز أوضااع التنافساية لالقتصااد و الرعاية الصحية و ىمستو 

 النحو التارل: ىديت  توضيا ذل  تفصياًل عل دعم عناصر النمو االقتصادي. و

  Institutions المؤسسات :الركيزة األولى -

لإلطار القانوين صلة قوية باملنافسة و النمو، فهو ي دي  ويعمو ضمنو األفراد و الشركات، تشتو البيئة القانونية ا طار الدي 

ر دوراً حمورياً يف الطر  ال  توزع هبا الدوذ املناف  و تتحمو هبا تتاليل اسرتاتيجيات و سياسات التنمية، و لو صلة بقرارات االستثما

نتاج، فأصحا  األراضي و حصص الشركا   بو حىت أصحا  امللتية الفترية، ل  يرغبوا يف االستثمار يف تطوير و صيانة و تنظيم ا 

أمالكهم إذا كانت حقو  املالتٌن غًن حممية، أو إذا كانت املمتلتات ال ديت  بيعها أو  راؤىا على ثقة م  أن الدولة سو  ذبيز 

 سها ستفشو يف إحداث رو فعاذ.التعامو التجاري، كما أن السو  نف

القااوانٌن غااًن حماادده يف ا طااار القااانوين فقااط، فمواقاال الدولااة ذباااه األسااوا  و ااريااات و كفااا ة أعمارااا و  إن أمهيااة الاانظم و

م البًنوقراطيااة املفرطااة، و التزامااات التقيااد بااا  را ات، و التنظاايم املفاارة و الفساااد و انعاادام الشاافافية و الثقااة، أو عاادم اسااتقالذ النظااا

                                                           
4  World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2013-2014"Geneva ,2014,p4 www.weforum.com 
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ية كباًنة علاى األعمااذ و يبطال عملياة التطاور االقتصاادي، كاو ىاده العواماو تا ثر علاى تنافساية تتاليل اقتصاد القضائي الدي يفرحت

 .5الدولة

 Infrastructure  الركيزة الثانية: البنية التحتية -

االقتصاادي يمعد و ود بنية ربتية  يدة أمراً ضرورياً لضمان عمو النظام االقتصادي، نظرا ألهنا عامو مهم حيادد موقا  النشااة 

و نوع النشاطات أو القطاعات ال  ديت  أن تنشأ يف النظام االقتصادي، فالبنية التحتية ذات النوعية اجليدة تقلو تأثًن االقتال  بٌن 

 املناطع فينجم ع  ذل  دمإ فعلي للسو  احمللية حبيث تربط باألسوا  يف الدوذ و املناطع األقرى.

و الشاملة دافعاً  وىرياً للتنافسية و ت ثر بقوة يف النمو االقتصادي، فمثال وسائو النقو الفعالة  كما تعتمد البنية التحتية اجليدة

الطر  اجليادة، و السات  ااديدياة، و النقاو اجلاوي، ديتا  ر ااذ األعمااذ ما  توصايو بضاائعهم  -للسل  و األفراد و اخلدمات مثو:

ذ العماذ يف أر ا  الدولة، كما أن األنظمة االقتصادية تعتمد على توفر الطاقة للسو  بطر  آمنة و يف الوقت املناسب، و تسهو انتقا

التهربائية ال  ال تعاين م  حاالت االنقطاع و النقص لضمان أن األعماذ و املصان  ديتنها العمو دون انقطاع، و أقاًناً فاإن  ابتة 

يزيااد ماا  كفااا ة األنظمااة االقتصااادية، عاا  طريااع املساااعدة علااى االتصاااالت الواسااعة و القويااة تسااما بالتاادفع السااري  للمعلومااات دمااا 

 .6ضمان أن القرارات ال  ازبدالا القطاعات االقتصادية قد أقدت يف ااسبان كو املعلومات املتوفرة ذات العالقة

 Macroeconomy stabilityالركيزة الثالثة: استقرار االقتصاد الكلي  -

إن اسااتقرار بيئااة االقتصاااد التلااي يمعااد عاااماًل مهماااً للتنافسااية العامااة للدولااة، فالشااركات ال ديتنهااا ازباااذ قاارارات عناادما تتااون 

ااا ياا دى إذل  معاادالت التضااخم كبااًنة و متقلبااة و غااًن قابلااة للتنباا ، و يف و ااود تقلبااات يف أسااعار الصاار  و ارتفاااع أسااعار الفائاادة، دم 

حت و بالتارل اخنفاحت العائد املتوق ، أو عناد فارحت ضارائب مرتفعاة لتموياو املوازناة العاماة للدولاة، أو عناد اخنفااحت ارتفاع تتاليل ا قرا

                                                           
5  ibid, p, 4.. 
6  ibid, p, 5. 
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ما  دقااوذ  اركات  ديادة، مااا يعاين أن االقتصاااد  ا نفاا  العاام علااى البنياة التحتياة، كااو ىاده العواماو تضااعل تنافساية الدولااة و رباد

 .7لي مستقراً ينمو دبعدذ أكرب إذا كان االقتصاد الت

 Health and primary education  الركيزة الرابعة: الصحة و التعليم االبتدائي -

تزيد القوى العاملة ال  تتمت  بالصحة م  تنافسية الدولة و إنتا يتها، فالعماذ املرضى ال ديتنهم استخدام قدراالم، و لدل  

 دون العمو دبستويات متدنية م  التفا ة، فالصحة املتدىورة ت دي إذل ارتفاع يتونون أقو إنتا ية ألهنم يتغيبون عادة ع  العمو أو ي

تتاليل األعماذ، ما جيعو االستثمار يف توفًن اخلدمات الصحية أمرًا مهمًا و حيويًا بالنسبة للنمو االقتصادي و ازدياد القدرة 

 التنافسية للدولة.

و كاام التعلاايم األساسااي الاادي يتلقاااه السااتان، الاادي أصاابا أمااراً مهماااً  با ضااافة للصااحة فااإن الركياازة تأقااد يف ااساابان  ااودة

بشتو متزاياد يف االقتصااد اااديث، ما  واقا  ماا يرتباو ما  زياادة يف إنتا ياة العمااذ، فالعمااذ الادي  دل يتمتناوا ما  اساتتماذ التعلايم 

م  الصعب عليهم القيام بعمليات يف مراحو ا نتاج املتقدمة، األساسي ال ديتنهم القيام إال باملهام اليدوية يف عملية ا نتاج، و جيدوا 

  .8و ردا فان استتماذ العماذ للتعليم األساسي يزيد م  تنافسية الدولة

 Efficiency Enhancers  ( عوامل تعزيز الكفاءة1-1-2)

لتعليم العارل و التدريب، و مادى فعالياة و  تعتماد التنافسية الدولية على جمموعة م  رات معززات التفا ة، و ىي مدى تطوير ا      

مدي القدرة على االستفادة م  التقدم التقين ااارل، با ضافة إرل  كفا ة سوقي السل  و العمو، و مدى عمع و نضإ سو  املاذ، و

 مدى اتساع حجم السو  احمللي و اخلار ي. و ديت  توضيا ذل  تفصياًل على النحو التارل:

 

 

                                                           
7
  ibid, p, 6. 

8
  ibid, p, 6. 
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 Higher education and training  الخامسة: التعليم العالي و التدريبالركيزة  -

إن التعليم و التدريب ذا اجلودة العالية ضروري للنظم االقتصاادية الا  سبار دبرحلاة التطاور، و تفارتحت التنافساية و اود عمالاة قاد 

لركياازة بااالنظر إرل معاادالت التسااجيو يف التعلاايم حظياات بتعلاايم  يااد و قااادرة علااى التتياال بساارعة ماا  بيئتهااا املتغااًنة، و تقاااس ىااده ا

املتواصو يف الوظائل،  ما بعده، و كدل  نوعية التعليم و التدريب، و المو كثًن م  الدوذ أمهية التدريب املهين و التدريبالثانوي و 

 .9املتغًنة لنظم ا نتاجو ىو أمر ال ديت  التغاضي عنو ألنو يضم  الرقي املستمر دبهارات العماذ وفقا لالحتيا ات 

 Goods market efficiency  الركيزة السادسة: كفاءة سوق السلع -

إن الاادوذ الاا  تتميااز بسااو  تنافسااية للساال  و اخلاادمات تتااون يف وضاا  ديت نهااا ماا  قاللااو إنتاااج املاازيإ األمثااو ماا  الساال  و 

تانية املتا رة هبده السل  و اخلدمات بفعالياة قصاوى يف اخلدمات، آقدة ظرو  العرحت و الطلب يف االعتبار، حبيث ديت  ضمان إم

االقتصاد، و تعد التنافسية احمللية و اخلار ية مهمة لتحقيع كفا ة السو ، و بالتارل إنتا ية العمو و ذل  لضمان أن الشركات األكثر  

ضارورة و اود  أفضو بيئة دمتنة لتبادذ السل  وكفا ة و املنتجة للسل  ال  يطلبها السو  ىي أكثرىا قدرة على البقا ، و ذل  بتوفًن 

 ااد األدىن م  العوائع أمام نشاة األعماذ، و ذل  م  قالذ تدقو الدولة، فمثاًل التنافسية تعيقها الضرائب املبالغ فيها، و القوانٌن

 .10حت تنافسية الدولةاملقيدة و املميزة للملتية األ نبية أو االستثمار اخلار ي املبا ر و ىي أمور ت دي إذل اخنفا

 Labor market efficiency  الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل -

تمعد كفا ة و مرونة سو  العمو ضرورية و حامسة، يف ضمان تعيٌن العماذ وفقا ألفضو استخدام رم يف النظام االقتصادي، و 

تسااما بتباااي  األ ااور دون إحااداث  إذل آقاار بساارعة، وجيااب أن تتااون ألسااوا  العمااو مرونااة يف ربويااو العماااذ ماا  نشاااة اقتصااادي 

اضطرا  ا تماعي كبًن، كما أن أسوا  العمو ينبغي أن ت م  عالقة واضحة بٌن حوافز العماذ و  هودىم و ربقيع أفضو استخدام 

 .11للمواىب املتوفرة ال  تشمو املساواة بٌن الر اذ و النسا  يف جماذ العمو

                                                           
9
  ibid, p, 6. 

10  ibid, p, 6. 
11  ibid, p, 7. 
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 Financial market sophistication  ألسواق الماليةالركيزة الثامنة: تطور ا -

إن القطاع املارل ضروري لتخصيص املوارد املدقرة ما  قباو األفاراد لتموياو الشاركات، كماا أن األساوا  املالياة تزياد ما  تنافساية 

الدولااة ماا  قااالذ تقاادًن  تنافسااية و إذل  انااب األسااوا  فااإن املصااار  تاادعم الدولااة ماا  قااالذ تااوفًن رأس املاااذ الضااروري للشااركات،

تسهيو حصوذ الشركات على قروحت بأسعار فائادة منخفضاة، و  أفضو اخلدمات املصرفية، و مشاركتها يف سبويو الشركات م  قالذ

 .12أقًنا القطاع املارل الدي يدعم التنافسية جيب أن يتميز بالشفافية و الثقة

 Technological readiness  الركيزة التاسعة: االستعداد التقني -

 information technologies  املعلومات و االتصاالت تقيس ىده الركيزة السرعة ال  يتب  هبا النظام االقتصادي تقنيات

and communication  "لتعزيز إنتا ية جماالتو الصناعية، ألهنا تطورت يف الوقت ااارل إذل "تقنية أغراحت عامة general 

purpose technology وذ إليها و استخدامها يعد أمراً ضرورياً لتحديد املستوى العام لالستعداد التقين لالقتصاد.و الوص 

و سوا  أكانت التقنية املستخدمة متطورة أم ال، فاألمر األساسي ىو أن الشركات العاملة يف الدولة را القدرة على الوصوذ بسهولة 

إذا كانت الدولة قد طورت التهربا  أو ا نرتنت، املهم أن تتون متوفرة للشركات، إذل املنتجات و املخططات املتطورة، أي ال يهم ما 

و ىدا ال يعين أن عملية التطوير غًن مهمة، فإن مستوى التقنية املتوفرة للشركات يف الدولة البد أن دييز قدرة الدولة على تطوير و 

 .13توسي  حدود املعرفة

 Market size  العاشرة: حجم السوقالركيزة  -

ي ثر حجم السو  على ا نتا ية ألن األسوا  التباًنة تساما باساتغالذ وفاورات ااجام، و لادل  أصابحت األساوا  الدولياة 

بدياًل للسو  احمللية و قصوصا بالنسبة للدوذ الصغًنة ، فتلما كانت الدولة أكثار انفتاحااً علاى العاادل كلماا زادت تنافسايتها، بسابب 

لشااركات احمللياة بتسااويع منتجاالااا فيهاا، و يشااًن األد  االقتصاادي أن ىنااا  عالقااة اجيابياة بااٌن االنفتاااح و و اود سااو  عاملياة تسااما ل

                                                           
12  World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2014-2015"Geneva ,2015,p7 www.weforum.com 
13  ibid, p, 7. 
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النمااو، و قصوصااا بالنساابة إذل الاادوذ الصااغًنة ذات األسااوا  الصااغًنة، فيمااا تعااد التجااارة الدوليااة باادياًل عاا  الطلااب احمللااي يف ربديااد 

 .14تنافسية الدولة حجم السو  لشركات الدولة، و بالتارل زيادة

 

         Innovation and sophistication factors ( عوامل تعزيز التطور و االبتكار1-1-3)

 التقادم الشاركات بفضاو تصابا ثر والتطاور العلماي و التقاين، حبياالقادرة التنافساية لالقتصااديات املتقدماة علاى االبتتااتعتمااد      
  ديدة، م  منتجات إذل ربويلها يتم فريدة إذل ابتتارات التوصو على قادرة و التطوير البحوث و االىتمام دبجاذ و التقين العلمي
 على الركائز التالية:لبحوث العمليات. و تعتمد ىده العوامو  معتمدة لنتائإ تصميمها وفقا مت معقدة إنتا ية عمليات قالذ

 

  Business sophistication الحادية عشر: مدى تطور بيئة األعمال  الركيزة -

إن تطااور بيئااة األعماااذ ياا دي إذل فعاليااة أكاارب يف إنتاااج الساال  و اخلاادمات، دمااا ياا دي باادوره إذل إنتا يااة أعلااى و ذلاا  بزيااادة 

تنافساااية الدولاااة، فتطاااور بيئاااة األعماااااذ متعلاااع لاااودة  ااابتات األعمااااذ العامااااة للدولاااة، با ضاااافة إذل  اااودة أعمااااذ و اساااارتاتيجيات 

 مهمة قاصة بالنسبة لألنظمة االقتصادية الداقلة يف مرحلة التطور املدفوعة باالبتتار و التجديد. الركيزةه الشركات، و ىد

و يستخلص مدى تطور بيئة األعماذ باستخدام متغاًنات عا  كمياة و نوعياة املاوردي  احمللياٌن، فعنادما يتاون باٌن الشاركات و 

افيا، تزداد التفا ة و ت دي إذل فرص أكرب لالبتتار و تقليص اادود لدقوذ  ركات املوردي  ارتباطا مشرتكا يف جمموعات متقاربة  غر 

 .15 ديدة

 Innovation الثانية عشر: االبتكار  الركيزة -

إن الركيزة األقًنة للتنافسية ىي االبتتار التقين، فعلى الرغم م  أن املتاسب املستمرة ال  ديت  ااصوذ عليها ع  طريع 

ربسٌن امل سسات ، و تطوير البنية التحتية، و استقرار االقتصاد التلي، و ربسٌن رأس املاذ البشري، و كفا ة أسوا  العمو و 

                                                           
14  ibid, p, 8. 
15  ibid, p, 8. 
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ل ، إال أن ىده الركائز األقرى تنتهي إذل عائدات متناقصة يف املدى الطويو، يف حٌن ديت  تفسًن معيار األسوا  املالية و أسوا  الس

 التنافسية فقط م  قالذ االبتتار التقين. 

بإمتان الدوذ األقو تقنية ربسٌن إنتا يتها ع  طريع تبين التقنيات املتوفرة أو القيام بتحسينات متزايدة يف جماالت أقرى، أما 

النساابة للاادوذ الاا  وصاالت إذل مرحلااة االبتتااار و التطااور فااإن ىاادا دل يعااد كافياااً لزيااادة ا نتا يااة، فعلااى الشااركات يف ىااده الاادوذ أن ب

. و ىااادا يتطلاااب تاااوفر البيئاااة الااا  تااادعم النشااااة ا باااداعي 16تصااامم منتجاااات و عملياااات مبتتااارة للمحافظاااة علاااى الوضااا  التنافساااي

الستثمار يف البحث و التطوير، قصوصاً م  قباو م سساات البحاث العلماي عالياة التفاا ة و التعااون للقطاعٌن العام و اخلاص، أي ا

 يف البحث بٌن اجلامعات و الصناعات و محاية ااقو  الفترية.

الثانية عشر( على سبيو املثاذ ال يتحقع يف عادل بدون م سساات  الركيزةإن ىده الركائز مرتبطة بعضها م  بعض، فاالبتتار )

 الركيازةاألوذل( تضم  حقو  امللتية الفترية، و ال ديت  القيام بو يف الدوذ ال  را قوى عاملة ذات تعليم و تدريب ضاعيل ) الركيزة)

كائز السادسة و السابعة و الثامنة(، أو ال  ال يو د هبا اخلامسة(، و ل  حيدث أبداً يف النظم االقتصادية ذات األسوا  غًن التف ة )الر 

 الثانية(. الركيزةبنية ربتية واسعة و ذات كفا ة )

و سبر الدوذ يف مسار تنميتها و روىا بثالث مراحو حيث ربتم كو مرحلة م  رات زبتلل ع  غًنىا م  املراحو، فيما ترتبط حا ة 

 ة ال  تنتمي إليها.الدوذ لتحسٌن تنافسيتها دب  رات املرحل

عند  GDPيتم ربديد مرحلة التطور لتو دولة  وفع معياري ، املعيار األوذ ىو مستوى نصيب الفرد م  الناتإ احمللى ا مجارل 

 ( يوضا ذل .1اجلدوذ ) معدالت سعر صر  السو ،  و

يعترب أن الدوذ  الصادرات )سل  و قدمات(  وأما املعيار الثاين فهو يتمثو يف نصيب الصادرات م  السل  األولية إذل إمجارل 

 .17ىي إذل حد كبًن اقتصاديات تدفعها مواردىا % م  املنتجات األولية 70ال  تصد ر أكثر م  

 

                                                           
16  ibid, p, 8. 
17 World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2010-2011"Geneva ,2011,p9-10 www.weforum.com 
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 ( حدود الدخل التي تعين مراحل التنمية1الجدول )

 مقوم بالدوالر األمريكي GDPنصيب  الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي  مراحل التنمية

 2000و م  أق المرحلة األولى: تدفعها العوامل

 3000-2000 2إلى المرحلة  1 االنتقال من المرحلة

 9000-3000 المرحلة الثانية: تدفعها الفعالية

 17000-9000 3إلى المرحلة   2االنتقال من المرحلة

 17000أكثر م   المرحلة الثالثة:يدفعها االبتكار

 
 المصدر:

 World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2010-2011"Geneva ,2011,p10 

www.weforum.com 

( على أعلي 7على أدين در ة تنافسية يف حٌن يدذ الرقم ) 1( و تدذ قيمة 7-1و ترتاوح قيمة م  ر التنافسية العاملي يف املدى)

 لى م  التنافسية.در ة تنافسية و كلما زادت قيمة امل  ر دذ ذل  على مستوى أع

 .م2014/2015المبحث الثاني : واقع تنافسية االقتصاد الليبي لعام ( 2-1)

أن أفضاو الادوذ الا   م2014/2015يصدر تقرير التنافساية عا  املنتادى االقتصاادي العااملي، و قاد أظهار التقريار عا  العاام 

تليها كو م  سنغافورة، و الواليات املتحدة،  ، 5.7حققت أعلى مستوى للتنافسية ىي سويسرا ال  احتلت املرتبة األوذل بعدد نقاة 

 و فنلندا، و أملانيا ، و اليابان، و الصٌن على التوارل.

 

 .م2015لي عام إ 2007تطور قيمة مؤشر النمو للتنافسية العالمية من عام  (2-1-1)

( 7نقطة م  أصو )  (3.9( يتبٌن أن ليبيا سجلت أعلى قيمة را يف امل  ر )1( و الشتو)2باالطالع على بيانات اجلدوذ)

دما يضعها يف قائمة الدوذ  م2015( نقطة عام 3.5، و بعد ذل  ترا عت قيمة امل  ر إرل ) م2010 -2007نقاة م  يف الفرتة 

 األقو تنافسية. 
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 .م2015إلي عام  2007( تطور قيمة مؤشر النمو للتنافسية العالمية لليبيا من عام 2)الجدول 

 الترتيب العالمي قيمة المؤشر السنة

2008/2007 3.9 88 

2008 /2009 3.9 91 

2009/ 2010 3.9 88 

2010/ 2011 3.7 100 

2012 /2013 3.7 113 

2013/ 2014 3.7 108 

2014/ 2015 3.5 126 

 .م2014/2015إذل عام  م2007/2008تقارير املنتدى االقتصادي العاملي م  عام  املصدر:

 .م2015إلي عام  م2007( تطور قيمة مؤشر النمو للتنافسية العالمية لليبيا من عام 1الشكل )

 
 .م2014/2015إذل عام  م2007/2008قتصادي العاملي م  عام تقارير املنتدى اال -1املصدر:

 (2بيانات اجلدوذ ) -2                         

 

تطور قٌمة مؤشر النمو للتنافسٌة العالمٌة من عام 2007 إًل عام 2015.
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 . م2014/2015واقع االقتصاد الليبي على ضوء تقرير عام  (2-1-2)

، حيث م2014/2015صدر م  ر النمو للتنافسية الدولية ع  االقتصاد اللييب ع  املنتدى االقتصادي العاملي ،  لعام 

دولة  144عامليا م  أصو  126نقاة ، و برتتيب  (7)( نقطة م  أصو 3.5سجلت ليبيا ترا عًا يف قيمة امل  ر بعدد نقاة )

 . م 2013/2014مقارنة بالعام 

( ضعل أدا  ليبيا و حصورا علي نقاة متدنية حيث يوضا الشتو إن مجي  النقاة يف 2( والشتو )3) و يوضا اجلدوذ

ركيزة ال  ربتوي علي  12. كما يتضا ضعل أدا  ليبيا على مستوى امل  رات الفرعية ال  تضم 18ز تقرت  م  املركزمجي  الركائ

( يف امللحع الدي يوضا ترتيب ليبيا يف كو م  ر فرعي و قيمتو(. و ىده النقاة كانت 1م  ر فرعي، ) انظر اجلدوذ رقم) 114

 موزعة على ثالثة حماور فرعية ىي:

 م2014/2015( مؤشر النمو للتنافسية العالمية لليبيا لسنة 2الشكل )

 

 (.3بيانات اجلدوذ ) : :1املصدر:

                                                           
 .2يدذ االقرتا  م  املركز ضعل يف قيمة امل  ر والعتس صحيا انظر الشتو رقم  18

0

2

4

6
الركٌزة األولى:المؤسسات

ة: البنٌة التحتٌة الركٌزة الثاٌن

الركٌزة الثالثة: استقرار االقتصاد الكلً

الركٌزة الرابعة: الصحة والتعلٌم االبتدائً

الركٌزة الخامسة: التعلٌم والتدرٌب الثانوي

الركٌزة السادسة: كفاءة سوق السلع

الركٌزة السابعة: كفاءة سوق العمل

الركٌزة الثامنة: تطور األسواق المالٌة

الركٌزة التاسعة: االستعداد التقنً

الركٌزة العاشرة: حجم السوق

الركٌزة الحادٌة عشر: تطور األعمال

ة عشر: االبتكار الركٌزة الثاٌن
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  م2014/2015( مؤشر النمو للتنافسية العالمية لليبيا لسنة 3الجدول )

 الترتيب عالميا (7-1النقاط ) ليبيا

 111 3.9 محور المتطلبات األساسية

 142 2.6 الركيزة األوذل: امل سسات

 113 2.9 الركيزة الثانية: البنية التحتية

 41 5.4 الركيزة الثالثة: استقرار االقتصاد التلي

 119 4.6 الركيزة الرابعة: الصحة و التعليم االبتدائي

 137 3 محور عوامل تعزيز الفعالية

 102 3.6 الركيزة اخلامسة: التعليم و التدريب الثانوي

 139 3.6 السل الركيزة السادسة: كفا ة سو  

 133 3.4 الركيزة السابعة: كفا ة سو  العمو

 144 1.9 الركيزة الثامنة: تطور األسوا  املالية

 130 2.6 الركيزة التاسعة: االستعداد التقين

 85 3.3 الركيزة العا رة: حجم السو 

 143 2.5 محور عوامل تعزيز التطور و االبتكار

 135 3 األعماذالركيزة ااادية عشر: تطور 

 144 2 الركيزة الثانية عشر: االبتتار

  املصدر:
 ,2015, p140. World Economic Forum" The Africa Competitiveness Report 2015"Geneva 
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 محور المتطلبات األساسية -1  

الركيازة األوذل: امل سساات  علاى الركاائز التالياة ، و يعتماد ىادا احملاور( (3.9( عاملياا بعادد نقااة111 ا ت ليبيا يف الرتتيب )

لتتون  7م  أصو  (2.9)إذ سجلت  الركيزة الثانية: البنية التحتيةعامليا، و  142)و برتتيب ) ((2.6حيث سجلت ليبيا عدد نقاة 

نقطة لتحتو  ((5.4افسياً بعدد نقاة فقد حققت موقعاً تن الركيزة الثالثة: استقرار االقتصاد التلي عامليا ، بينما 113ليبيا يف الرتتيب 

 عامليا. 119و الرتتيب  4.6بعدد نقاة  كدل  الركيزة الرابعة: الصحة و التعليم االبتدائيعامليا، و   (41)ليبيا الرتتيب 

 محور عوامل تعزيز الفعالية -2

على الركائز  احملورعامليا، و يعتمد ىدا  137دما وضعها يف الرتتيب  احملور، نقاة يف ىدا 3سجلت ليبيا نقاطاً متدنية بلغت 

الركيزة نقطة، و  3.6عامليا بعدد نقاة  102حيث  ا ت ليبيا يف الرتتيب الركيزة اخلامسة: التعليم العارل و التدريب التالية: 

دل  الركيزة السابعة:  كعامليا، و   139نقطة لتض  ليبيا يف الرتتيب  3.3إذ سجلت نقاطاً متدنية بلغت  السادسة: كفا ة سو  السل 

و فيما يتعلع بالركيزة الثامنة: تطور األسوا   عامليا، 133 نقطة و برتتيب 3.4 سجلت ليبيا أيضا نقاطا متدنية كفا ة سو  العمو

األمر  و كدل عامليا، و ىي أضعل ركيزة بالنسبة لليبيا، األقًن و بالرتتيب  1.9يظهر ترتيب ليبيا متدنيا أيضًا بعدد نقاة  املالية

 و الركيزة العا رة: حجم السو ، 2.6عامليا بعدد نقاة  130حيث  ا ت ليبيا يف الرتتيب  للركيزة التاسعة: االستعداد التقين بالنسبة

 عامليا. 85 نقطة لتصبا ليبيا يف الرتتيب 3.3حيث سجلت عدد نقاة 

 عوامل تعزيز التطور و االبتكار محور -3

الركيزة ااادية على الركائز التالية :  احملور، و يعتمد ىدا احملوريف ىدا  2.5عامليا بعدد نقاة  143ربصلت ليبيا على الرتتيب 

أقًنا الركيزة الثانية  و ،ةنقا 3عامليا بعدد  135حيث يظهر ترا   ليبيا يف ىده الركيزة، فقد  ا ت يف الرتتيب  عشر: تطور األعماذ

 عاملياً.144و بالرتتيب  2بعدد نقاة فقد  ا ت ليبيا متأقرة يف ىده الركيزة أيضاً و بدر ة حادة  عشر: االبتتار

 (4وفقاً لادل  صانل االقتصااد الليايب باعتبااره اقتصااداً ينتقاو ما  املرحلاة األوذل إذل املرحلاة الثانياة مادفوعا بااملوارد و اجلادوذ )

 لليبيا مقارنة بالدوذ العربية. مراحو التنمية يوضا
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 أبرز أن يالحظ( 3و يوضا التقرير أىم العوامو ال  ت ثر على التنافسية و تعيع دمارسة أدا  األعماذ، و م  الشتو رقم )      

 و عدم  األمين،و  السياسي االستقرار عدم ىي م2014/2015لعام  العاملية التنافسية م  ر ليبيا يف ترتيب ترا   ورا    األسبا 

ااتومية، و عدم استقرار السياسات ، و ضعل البنية التحتية، و  و املدربة، و البًنوقراطية املاىرة العمالة توافر و عدم التمويو، توافر

 . الفساد و ارتفاع مستويات ارتفاع معدالت اجلردية و السرقة، و صعوبة قوانٌن العمو،

  م2014/2015ب مراحل التنمية و ركائز التنافسية لسنة توزيع الدول العربية حس (4الجدول )

 المرحلة الثالثة 3-2المرحلة االنتقالية بين  المرحلة الثانية 2-1مرحلة انتقالية بين  المرحلة األولى

 اليم ، موريتانيا
التويت، ليبيا ، السعودية، 

 اجلزائر.

 األردن، املغر ،

 مصر، تونس.

البحري ، لبنان ،عمان ، 

 ا مارات العربية املتحدة،.
 قطر.

 لمصدر:ا
 World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2041/2015"Geneva 

,2015, p11.  

 
 م2014/2015( أهم معوقات ممارسة أداء اإلعمال في ليبيا لسنة 3الشكل )
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 املصدر:

World Economic Forum" The Africa Competitiveness Report 2015"Geneva 

,2015, p141.  

 ( المبحث الثالث :السياسات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية في ليبيا3-1)

 هدت اقتصاديات دوذ العادل تطورا قالذ السانوات املاضاية، حياث أتاحات العوملاة و سياساات االنفتااح االقتصاادي العدياد 

قاصة الصغًنة و النامية منها، فقد ربصلت ىده الدوذ على العديد م  املتاسب  م  الفرص و التحديات أمام اقتصاديات العادل، و

 .19مثو زيادة معدالت الدقوذ يف األسوا  األ نبية، و التطور التقين، و زيادة معدالت النمو االقتصادي

و يف إطاار ىاادا التو او سااارعت العديااد ما  الاادوذ إذل وضا  الااربامإ و السياسااات الا  الااد  إذل دعام القاادرة التنافسااية، و   

إفسااااح  ا ااااذ للقطااااع اخلااااص، و لتاااي تاااتمت  ليبياااا مااا  مواكباااة ىاااده التطاااورات و االساااتفادة منهاااا، الباااد أن تضااا  السياساااات و 

يئة بيئة األعماذ، و تنشيط آليات الساو ، دباا حيقاع فاعلياة توظيال املاوارد، و حرياة و عدالاة دعم تنافسيتها و ال االسرتاذبيات هبد 

                                                           
 .42، ص ، 2003، التويت ، "م2003"تقرير التنافسية العربية املعهد العريب للتخطيط، 19
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التضخم

ٌبٌة األنظمة الضر
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الدقوذ لألسوا ، و يستعرحت ىدا املبحث أىم السياسات املقرتحة لدعم تنافسية االقتصاد اللييب ال  طبقت يف العديد م  الدوذ و 

 :20منها

 دعم استقرار االقتصادي الكلي -1

أتباع سياسات اقتصادية كلية الد  لتخفيض العجز املارل و التجاري و السيطرة على معدالت و يتم ذل  م  قالذ 

التضخم هبد  اافا  على القوة الشرائية للفرد، و كدل  اافا  علي استقرار أسعار الصر  ملا را م  تأثًن اجيايب على تتلفة 

نتإ احمللي على املنافسة يف األسوا  العاملية، كما يتضم  دعم استقرار أسعار عناصر ا نتاج، و بالتارل رف  القدرة التنافسية  للم

 االقتصاد التلي للمحافظة على معدالت رو مرضية يف الناتإ احمللي ا مجارل، دما يعين ارتفاع نصيب الفرد م  الناتإ، و بالتارل زيادة

ة اجلهاز املصريف دبا يشج  على زيادة االقرتاحت لدعم تنافسية قدرتو الشرائية، و أيضا العمو على تطوير أسوا  املاذ و زيادة كفا 

 الدولة.

 الدولي سياسات تعزيز االنفتاح االقتصادي و االندماج اإلقليمي و -2

تتضم  ىده السياسات العمو على تبسيط  دوذ التعريفة اجلمركياة، و إلغاا  احتتاارات االساتًناد اململوكاة للدولاة تادرجييا، و 

ات املطلوبة لالستًناد و التصدير، و  علها متسقة م  املعايًن الدولية، و ذل  بإتباع النظم الا  تعتماد علاى تتنولو ياا تبسيط املستند

و نشااارىا إلترتونياااا علاااى موقااا  مصااالحة اجلماااار  لتاااي يساااتطي  ر ااااذ األعمااااذ التعااار  عليهاااا، و سااا  قاااوانٌن  ديااادة يف  املعلوماااات

 امللتية و دبا يتناسب م  متطلبات االنضمام ملنظمة التجارة العاملية.ا االت التجارية، مثو محاية حقو  

                                                           
 انظر يف ذل  إرل:  20
 م..2004، القاىرة، مطبوعات مركز املعلومات ودعم ازباذ القرار، "السياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر"جملس الوزرا  املصري،  -1
 . م20114نشرة ضمان االستثمار،التويت،العدد الفصلي الراب  ، مناخ االستثمار في الدول العربية" ، "مؤشرات بيئة اإلعمال وتحسين امل سسة العربية لضمان استثمار ، -2
 م..2008نشرة ضمان االستثمار،التويت،العدد الفصلي الثاين،"مؤشر التجارة عبر الحدود" امل سسة العربية لضمان االستثمار، -3
 م.2004، 28سة  سر التنمية، التويت، املعهد العريب للتخطيط،  العدد،سل"سياسات التنظيم والمنافسة"بابتر، مصطفى، - -4
 .م2004، القاىرة، مطبوعات مركز املعلومات ودعم ازباذ القرار، "تجارب دولية خاصة في معالجة قضية البطالة "جملس الوزرا  املصري،  -5

 -6 OECD " Better Policies Series: Tunisia a reform agenda to support competitiveness 

and Inclusive growth" 2015. 
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و تتضاام  ىااده السياسااات أيضاااً ا سااراع بعمليااة التخلاايص و الفحااص اجلمركااي، و ذلاا  بتطبيااع نظااام ا فااراج املساابع الاادي  

تساديد الرساوم قباو وصاوذ الشاحنة، دماا تقوم فلسفتو على بد  ا  را ات املستندية على السل  ال  تمشح  م  اخلارج قباو وصاورا و 

خيتصر زم  ا فراج، و بالتارل خيفض تتلفة االستًناد، إضافة إذل تطبيع النظام اآلرل يف معاجلة الواردات مجركيا هبد  تسهيو إ را ات 

االندماج م  العادل اخلار ي املعاينة، مثو استخدام األ عة السينية يف فحص اااويات دون ااا ة إذل تفريغها، و أقًنا التشجي  على 

 م  قالذ إقامة مناطع التجارة اارة .

 تهيئة البيئة التشريعية و القانونية  -3

ديثو النظام القانون و التنظيمي للدولة التيان اااكم لتافة أو و النشاة االقتصادي، و لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب و 

فتاااح االقتصااادي فالبااد ماا   ربسااٌن البيئااة التشااريعية و التنظيميااة و امل سسااية، و إ اارا  مرا عااة سبتينااو ماا  مواكبااة متطلبااات االن

 ااااملة  موعاااة التشاااريعات و القاااوانٌن، مثاااو قاااانون إنشاااا  و إهناااا  املشاااروع ، و قاااانون حاااوافز و ضااامانات االساااتثمار،   وقاااانون 

اماية املستثمر ما  أناواع املخااطر مثاو التاأميم، و املصاادرة، و نازع العمو... اخل.  كما ينبغي س  قوانٌن سهلة الفهم و التطبيع 

امللتيااة، و ربويااو األرباااح و حريااة دقااوذ و قااروج رأس املاااذ، و ضاامان العدالااة يف املنازعااات إضااافة إذل ضاامان حقااو  امللتيااة 

حتتاار و زبفايض تتااليل الصافقات و الفترية و محاياة االبتتاارات، با ضاافة إذل ضارورة سا  قاوانٌن دعام التنافساية، و منا  اال

 االلتزام بتنفيد العقود، فضالً للسعي باذباه تعزيز مستوي املسا لة و  الدديقراطية و ضمان االنتقاذ السلمي للسلطة.  

  تحسين النظم اإلدارية و اإلطار المؤسسي -4

تتوقل البيئة التنظيمية علاى  كفاا ة و مروناة ا طاار امل سساي و التنظيماي لالساتثمار، و لتساهيو مزاولاة أدا  األعمااذ يف ليبياا    

جيب االستفادة م  التجار  السابقة يف تطوير قدمة الشبا  الواحد م  قالذ  تقليو عدد ا  ارا ات، و زبفايض التتااليل و 

روع ، و تاوفًن املعلومااات املطلوباة حااوذ عمليااة مانا الرتاقاايص و تر ايد املسااتثمري  ما  قااالذ دليااو الوقات املسااتغر   نشاا  املشاا

يوضا كافة اخلطوات الالزمة  هنا  عملية الرتقيص م  البداية إذل النهاية، و تقدًن قدمات ما بعد االستثمار و التقييم الادوري 

 ستثمار.جلودة و كفا ة ا طار امل سسي و ا داري اخلاص باال
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 سياسات تطوير سوق العمل  -5

تعترب سياسات التعلم و التدريب م  أىم السياسات لتحسٌن كفا ة العرحت يف سو  العمو، و تتوقل القدرة التنافسية للعمالة   

 باعها.على عدد م  املقومات، و فيما يلي بعض السياسات املقرتحة لرف  تنافسية االقتصاد اللييب ال  قامت معظم الدوذ بإت

: زيادة ا نفا  على التعليم األساسي للحد م  معدذ تسر  التالميد م  املدارس، و ربسٌن أدائهم م  قالذ في مجال التعليم -

تطوير مناىإ تعليمية تساعد على اكتسا  املهارات ال  يتطلبها سو  العمو، تطوير وسائو و طر  التعليم م  النمط التلقيين إذل 

 الدي يهد  إذل تطوير التفتًن ا بداعي و االبتتار الدي ي دي إذل اكتشا  املعرفة و ال يقتصر على تلقينها فقط.النمط التحليلي 

يضا  إرل ذل  تزويد املدارس بالتقنيات ااديثة مثو التمبيوتر و االنرتنت، و إعادة ىيتلة التخصصات العلمية على      

التعليم التقين و الفين بشتو منتظم لالستجابة للتغًنات يف سو  العمو، و تطوير الربامإ مستوى التعليم العارل و معاىد و كليات 

  الدراسية و قاصة الربامإ التطبيقية يف العلم و التتنولو يا و تنويعها، لتي تليب الطلب املتزايد لسو  العمو للربامإ ااديثة، كو ذل

م  ا نفا  على التعليم، إضافة لتعزيز دور اجلامعات و امل سسات يف جماالت م  زيادة نسبة ا نفا  على ربسٌن نوعية التعليم 

 البحث و التطوير، و زيادة القدرة على التنافس يف األسوا  العاملية.

 في مجال التدريب  -

ت سااو  التنساايع ماا  أصااحا  العمااو للتعاار  علااى الوظااائل املتاحااة لااديهم، لتحديااد جماااالت التاادريب الاا  تتوافااع ماا  احتيا ااا

العمو، و دعم اخلر ٌن و إعطائهم مانا بارامإ التادريب لتحفيازىم لالنضامام إذل ىاده الاربامإ ، و زياادة التعااون باٌن امل سساات 

الصااناعية و املعاىااد الفنيااة و التقنيااة، و ذلاا  ملساااعدة املتعلمااٌن علااى ااصااوذ علااى التاادريب العملااي، لتمتياانهم ماا  االناادماج 

 بسهولة يف سو  العمو.
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ما البد م  تنفيد برامإ للتدريب يف جماالت اقتصاد املعرفة، مثو االلترتونات و التهربا  و االتصاالت و تقنية املعلومات، حيث ك
الد  ىده الربامإ إذل توفًن العمالة املاىرة يف ىده ا االت و قاصة يف قطاع املعلومات و االتصاالت. و يف ىدا ا طار البد م  

 نظام التدريب، و ذل  بتطوير املناىإ املستخدمة يف التدريب. تطوير كفا ة  ودة
 

 دور السياسة المالية في دعم القدرة التنافسية -6

كلما كانت السياسة املالية تنطوي على  إعفا ات ضريبية مناسبة و مرونة و وضوح السياسات الضريبية، و كلما ذباه ا نفا  العام 

 ية كلما كان لدل  أثرا اجيابيا على تنافسية الدولة.إذل تقوية البنية التحتية األساس

و يف ليبيا ينبغي زيادة ا نفا  العام على البنية التحتية قاصة ما يتصو بدعم  بتات تتنولو يا املعلومات و االتصاالت 

ااديثة لالتصاالت و تقنية بتافة أنواعها، حبيث يتمت  املستثمر م  التحر  السري  استجابة للسو ، و ذل  باستخدام التطبيقات 

التحتية  املعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية، كما ينبغي يف ىدا ا طار تطوير املشاري  االستثمارية للبىن التحتية لتحسٌن نوعية البنية

سٌن قدمات التهربا ، للمطارات و املوانل و الطر  و الست  ااديدية، دبا يوفر وسائو نقو سريعة بتتاليل معقولة، فضاًل ع  رب

 و زيادة ا نفا  العام علي اخلدمات التعليمية و الطبية، و زيادة ا نفا  على قطاع األم  ملوا هة العنل و اجلردية املنظمة و التطر 

 ملا لتو ذل  م  آثار إجيابية ت دي إرل ربسٌن بيئة األعماذ و ربفز على االستثمار.

وض  نظام ضرييب دبعدالت معتدلة و معقولة و مستقرة و زيادة االعتماد على ضريبة القيمة و يف جماذ السياسة الضريبية جيب 

و املضااافة، أو ضااريبة املبيعااات علااى الساال  النهائيااة، إذ أهنااا ال تتحيااز و ال زبلااع فااوار  بااٌن الساال  املسااتوردة و الساال  املنتجااة حملياااً ، 

منا معاملة تفضيلية لألنشطة الا  تقاوم با نتااج للتصادير، و  لواردات، كما جيب بالتارل ال يتون را آثار عتسية على الصادرات و ا

 و أيضا العمو على استقرار النظام الضرييب و  فافيتو.كدل  ألنشطة البحث و التطوير، 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 " سلطة الدولة يف االستيالء على املال األجنبي" 

 د. محو صائنة مريم
 اجلزائر -جامعة مستغامن 

 

 

 ملخص

األمخاا  اواوخادة يف  األشخاا  وسبلك الدولة حرية مطلقة يف تعديل تشريعاهتا الداخلية، انطالقا من سيادهتا اإلقلينية على 
 االوتناعي. حقها يف اختيار نظامها االقتصادي و إقلينها، و

ت ظينيخخة مخن حوخل تاويخت االسخت نارات األو  يخخة  تقخا  ححيانخا جخاورا ات تشخريعية و ممارسخة الدولخة لاخيادهتا الاط يخخةيف إطخار  و
اسخخت نارها يف القطاعخخات  حيازهتخخا و  ت ظخخيل ملكيخخة األوانخخل ل مخخاا  ويكخخاهل هخخلد الدولخخة ا خخ  يف اخلاصخخة خلدمخخة حهخخداتها الت نايخخة، و

االقتصخخادية اواتل خخة داخخخل إقلينهخخا، انخخا حهل هخخا ا خخ  اخخللك يف م خخأ األوانخخل جشخخكل الخخي حو واخخخي مخخن ممارسخخة هخخلد ا قخخا  داخخخل 
 اختصاصها اإلقليني.

لخا اخاهل مخن شخذهل هخلد   تراها قحققخة وصخلاتها العامخة، وقد استقر العرف الدويل على زبايل الدولة ح  إصدار القرارات اليت
اوتن لة يف القيد اخلا  جاوصخلاة  ا ا  القرارات اوااس حبقا  اولكية اخلاصة جاألوانل، إال حنت يف الاقت ذاتت وضأ قيادا على هل

 التعايض. و عد  التنييا اوااواة و عد  خمال ة التاا  تعاقدي ساج ، و العامة، و

 لمات المفتاحية:الك
 التعايض. -عد  التنييا -اوااواة -التاا  تعاقدي -اوصلاة العامة

 
Abstract: 

The State has absolute freedom to amend its domestic legislation, based on its territorial 

sovereignty over the persons and funds in its territory and its right to choose its economic and 

social system. 
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The State has the right to regulate the ownership, possession and investment of 

foreigners in the various economic sectors within its territory, and also has the right to prevent 

foreigners entirely, or part of the exercise of these rights within their territorial jurisdiction. 

The international custom has been established to grant the State the right to issue 

decisions that it deems to be in its public interest, even if such decisions would infringe on the 

property rights of foreigners, but at the same time restrict the right to register the public interest 

and not to breach a contractual obligation, equality, non-discrimination and compensation. 

key words: 

Public interest - contractual obligation - equality - non-discrimination - compensation. 

 
 المقدمة

يخخخدخل يف صخخخنيل اختصاصخخخها  اسخخختقر العخخخرف الخخخدويل علخخخى إقخخخرار حخخخ  الدولخخخة يف حخخخخل ملكيخخخة اوخخخا  األو خخخ  جاصخخخ ت إوخخخرا   
 THE ACT   قد استعاهل ال قت األمريكي يف تذييد هخلا ال ظخر دبخا ح خاد رج ظريخة قخرار الدولخةر اإلقليني ال اجأ من حقا  الايادة، و

OF STATE DOCTRINE  . 

نخاع اولكيخة ااخ خة  و ،تالطاهل الدولة يف هخلا الصخدد يتاخدد جقيخد إقلينخي ياختلا  حهل تكخاهل األمخاا  قحخل إوخرا ات اوصخادرة
حخخخرب جخخذهل تتاخخل إوخخرا ات مما لخخة إزا   أ لدولخخةدولخخة اواق خخداخخخل حخخدود إقلينهخخا وقخخت ازبخخاذ هخخلد اإلوخخرا ات، علخخى األقخخل مخخا   تاخخن  

 األماا  اواوادة يف إقلينها، حو يف الظروف االست  اخية اليت قد ت رضها مقتضيات ا رب.

تخخاهل اسخخت اد حخخ  الدولخخة يف هخخلا الصخخدد إل سخخيادهتا اإلقلينيخخة يعخخٍت امتخخداد هخخلا ا خخ  إل ااتخخة األمخخاا   مخخن وهخخة حخخخرب و
داد دبخا إذا اخاهل اوالخك األو خ  دوهل اعتخ مخا إذا اخاهل وط يخا حو حو  يخا، و ظر عن ص ة مالخك اوخا  وجصرف ال  ،داخل حدودها الكاخ ة

 .تإقليل الدولة حو خاروقيل يف ي

اجلناعخة  دبقتضى نظا  ا خد األد  وعاملخة األوانخل الخلي يعتخأ مخن حقخد  األنظنخة القانانيخة الخيت عرتهخا القخاناهل الخدويل و و
إال انعقخخخدت  ل و خخخ  حبخخخد حد  مخخخن ا قخخخا  الخخخيت ال وخخخاز أليخخخة دولخخخة عضخخخا يف اجلناعخخخة الدوليخخخة حهل ت خخخا  ع خخخت والدوليخخخة، تهخخخا يعخخخًتف 

 ماؤوليتها الدولية يف هلا الشذهل.

من هلا او طل  تتض  إشكالية حب  ا يف التااؤ  الرخياي التايل: ما مدب ح  الدولة يف االستيال  على اوا  األو خ  حو  و
دبعٌت إذا ااهل للدولة ح  ازباذ هلد اإلورا ات دبا تتنتأ جت من سيادة على إقلينها، تهل ي رض العرف  ؟و تذميل ممتلكاتتناع ملكيتت ح

مخا هخا اجلخاا  اوًتتخل حو اوقخرر يف حالخة  اوا  األو  ؟ و الايطرة علىالدويل يف هلد ا الة مراعاة قياد معي ة ع د م اشرهتا إلورا ات 
 حد هلد القياد؟خمال ة الدولة أل

 وعاجلة هلد اإلشكالية، اقًتح ا اخلطة التالية: و
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 المقدمة

       .اوا  األو   الايطرة علىالقياد الااردة على ح  الدولة يف  المبحث األول:

 .القيد اخلا  جاوصلاة العامة المطلب األول:

 القيد اخلا  جعد  خمال ة التاا  تعاقدي ساج . المطلب الثاني:

 .عد  التنييا القيد اخلا  جعد  خمال ة م دح اوااواة و المطلب الثالث:

 القيد اخلا  جااللتاا  جذدا  التعايض. المطلب الرابع:

     .اجلاا  اوًتتل على عد  مراعاة الدولة للقياد اليت ي رضها القاناهل الدويل العريف المبحث الثاني:

 تقديرد. قرار التذميل واالذباد حنا تقرير جطالهل  المطلب األول:

 االذباد الغالل حنا التاا  الدولة جالتعايض.  المطلب الثاني:

 الخاتمة

ترضها على الدولة ع د م اشرهتا جازباذ  و ،ت ياهل القياد اليت استقر على وضعها العرف الدويل هندف من خال  هلا ال اث
إورا ات من شذهنا حهل ربر  اوات نر األو   من م اشرة مشروعت االست ناري، إال حهنا سب ل يف الاقت ن ات حقا من حقاقها الاخيادية 

 اليت حقرها ها القاناهل الدويل، مأ ت ياهل اجلاا  اوًتتل على الدولة ع د عد  انصياعها هلد القياد. 

 المال األجنبي السيطرة علىالمبحث األول: القيود الواردة على حق الدولة في 

إذا ااهل العرف الدويل قد اسختقر علخى زبايخل الدولخة ا خ  يف حخخل ملكيخة اوخا  األو خ  الكخاخن يف إقلينهخا عنخال دبخا هخا مخن 
 .(1)ح  الايادة، تليس معٌت ذلك حهل ح  الدولة يف هلا الصدد ي لت من حي قيد

ى خمال ة الدولة للقياد ساف نعرض تينا يلي لكل من القياد األرجعة يف ع صر ماتقل، ل  تهي إل جياهل اجلاا  اوًتتل عل و
 اليت ي رضها القاناهل الدويل العا . الااجقة 

 المطلب األول: القيد الخاص بالمصلحة العامة

لالسختيال  علخخى ممتلكخخات اواخخت نر األو خ ، لكخخي يكخخاهل مشخخروعا ونخأ ال قخخت الخخدويل علخخى حهل اإلوخرا  الخخلي تتاخخلد الدولخخة 
 .(2)دوليا ول حهل يكاهل ال اعث على ازباذد ربقي  مصلاة عامة، تنا ها إذهل اوقصاد جاوصلاة العامة؟

                                                           
 .53،   2008الدويل، دار ال كر اجلامعي، اإلسك درية، الط عة األويل، ضنانات االست نارات األو  ية يف القاناهل عنر هاشل قحند صدقة،  -1
 .53عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ ن ات،   -2
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هلا ما عأت  ال ياود يف القاناهل الدويل تعريف للنصلاة العامة، انا ال ياود ات ا  تقهي حا  مضناهل هلا الشرط، و
الخخلي  –لتعريخف الخدقي  للنصخلاة العامخة ، جقاهخا:رإهل ا 1987ر سخخ ة Amocoع خت قحكنخة اوطال خات األمريكيخة اإليرانيخة يف قضخية ر

 .(3)غَت مت   عليت يف القاناهل الدويلر –من خاللت يعد إورا  التذميل مشروعا 

التذميل حو ناع اولكية ها ربقي  مصخلاة عامخة  هل شرط اوصلاة العامة يعد متاترا إذا ااهل ال اعث على إورا إديكن القا  
تعخخد اوصخخلاة العامخخة متخخاترة يف اإلوخخرا  إذا اخخاهل قخخد ازبخخل  لخخيس مصخخلاة ترديخخة، تاوصخخلاة العامخخة ت ضخخل علخخى اوصخخلاة اخلاصخخة، و و

ازبخخاذ هخخلا اإلوخخرا  ربقيخخ  للا خخاظ علخخى الصخخاة العامخخة حو األمخخن العخخا  حو ال ظخخا  العخخا  حو األخخخال  العامخخة، حمخخا إذا اخخاهل ال اعخخث علخخى 
 ع دوليا النت ا  اوصلاة العامة.و س اب انتقامية تانت يعد غَت مشر م اتأ خاصة ألتراد معي ُت حو أل

قد اعًتف صبهار ال قها  ج اعث اوصلاة العامة حو الغرض العا  جاعت ارد را ا حساسيا لشرعية قرار استيال  الدولة على 
 .(5)اخلاصة حبناية األماا  األو  ية  مشروعات االت اقيات الدولية اوتعددة األطراف و، انا حيدتت (4)حماا  األوانل

، انا (7)قرار اجلنعية العامة ل مل اوتادة اخلا  جالايادة الداخنة على اواارد الط يعية ، و(6)اللك اوؤسبرات الدولية  
 تَت الداخلية لدو  عديدة.، انا حقرتت الدسا(8)قحاال التاكيل تطل تت احملاال الدولية و

 وعرتة مدب ربق  شرط اوصلاة العامة من عدمت، ت ظر جلاهل التاكيل الدولية عادة إل اهدف من االستيال  حو التذميل، و
لتأيخر تخذميل مشخروع اسخت ناري يكخاهل مخن الصخعل  ،قد ذهل جعض تقهخا  القخاناهل الخدويل إل حهل سباخك الدولخة حبصخة اوصخلاة العامخة

ليس ألس اب  يف هلد ا الة تقرار التذميل قد ازبل ألس اب سياسية و إال إذا اانت هلد ا صة خارج حدود اوعقا  اليا، و ،هاإنكار 
 اقتصادية.

                                                           
 .97،   1999الث، س تنأ، ة والعشرين، العدد ال د. خالد قحند اجلنعة، إهنا  الدولة اوضي ة لالست نار ات اقية االست نار مأ اوات نر األو  ، جملة ا قا  الكايتية، الا ة ال ال  -3
 .54عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،   -4
، تقد نصت اوادة ال ال ة من هلا اوشروع على حنت :رلن  1967الت نية اخلا  حبناية األماا  األو  ية س ة  تقد وا  ال ص على هلا الشرط يف مشروع م ظنة التعاوهل االقتصادي و -5

 خر من حماالت إال ط قا للشروط التالية:آ  م اشر حو غَت م اشر مااطن طرف حير  جطرييتال حي طرف حي إورا  
 حهل يكاهل اإلورا  قد ازبل للن  عة العامة وط قا لإلورا  القاناين الااول. -
 حال ي طاي اإلورا  على سبييا. -
 حهل يكاهل اإلورا  مصااجا جال ص على دتأ تعايض عاد .    -
 تعا .  جعد تعايض دتأ م اسل و جشرط عد  التنييا و ح  الدولة يف االستيال  على حماا  األوانل للن  عة العامة، و  1966رباد الدويل للناامُت او عقد س ة تقد حقر مؤسبر اال -6
اارد الط يعية جذهل التذميل حو ناع اولكية حو االستيال  ول اخلا  جالايادة الداخنة على او  1962( الصادر س ة 1803تقد حعل ت اجلنعية العامة ل مل اوتادة يف قرارها رقل ) -7

 إرواعت ألس اب تتعل  جاو  عة العامة حو األمن العا  حو اوصلاة الاط ية.  
  يف ناع ملكية األماا  اخلاصة اونلااة ل وانل حو الاط يُت جال دا جشذهل مصاحل الرعايا األواهل يف سيليايا العليا :رللدولة ا  اعًتتت قحكنة العد  الدولية الداخنة يف ال ااع جُت حوانيا و -8

 للن  عة العامةر
ال خيالف ححكا   جذهل :رالتذميل طاوا ااهل جغرض اوصلاة العامة تها قرار مشروع و  1979األمريكية يف  Amin Oilشراة  انا حادت قحكنة التاكيل يف ال ااع جُت ا كامة الكايتية و

اوصلاة، دار  راوأ يف ذلك د. قحند ع د العايا جكر، م ازعات االست نار يف حسيا جُت القاناهل و، ال يقأ على عات  الدولة ساب تعايض اوتعاقد معها تعايضا م اس ا و القاناهل الدويل،
 ما جعدها. و 27،    2001 ال هضة العرجية، الط عة األول، 
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إذا ااهل شرط اوصلاة العامة ضروريا لقيا  الدولة جاالستيال  حو تذميل االست نارات األو  ية انخا رحي خا، إال حهل ه خاا وان خا 
حهل ححخخدا ال ياخختطيأ حهل ياخختلا  هخخلا الشخخرط، إذ ال رقاجخخة علخخى الدولخخة يف تقخخديرها وخخا يعخخد ربقيقخخا للنصخخلاة العامخخة مخخن مخخن ال قخخت يخخرب 

 عدمها.

جريطانيا يف حعقاب اإلورا ات اليت ازبلهتا  هلا ما حادتت جال عل دولة اوكايك يف ردها على الااليات اوتادة األمريكية و
 دب اس ة تذمينها لص اعات ال ًتو .  1938 يف مااوهة رعايا الدولتُت عا 

حهل :راوصلاة العامة وتقا للقاناهل الدويل هي اوصلاة اليت تقدرها الدولة   1938 تقد وا  يف ملارة اوكايك يف عا  
 حال ما ترادر.

سخت نارات األو  يخة،  مما تقد  يتض  حهل شرط اوصلاة العامة يعتأ را خا حساسخيا وشخروعية إوخرا ات اسختيال  الدولخة علخى اال
التقيد هبلا الشرط،  انا حنت يكرس ال قة يف االت اقيات اليت تأمها الدولة اوضي ة مأ اوات نر األو  ، للا ول على الدولة االلتاا  و

 .(9)حيث يعد هلا الشرط ححد دعاخل ضباية األماا  األو  ية داخل إقليل الدولة اوضي ة 

 
 الخاص بعدم مخالفة التزام تعاقدي سابقالمطلب الثاني: القيد 

جاالمت اع عن تذميل اوشروعات األو  ية  تينا لا   نكن جصدد معاهدة جُت دولتُت تتعهد تيها إحدامها ياداد األمر وضاحا
مخن حشخاا  القخاناهل  جخُت حو خ  تخذميل ناشخ ا عخن جمخرد عقخد جي هنخا والإمنخا اخاهل التخاا  الدولخة جاالمت خاع عخن  اونلااة لرعايا األخخرب، و

 اخلا  ا رد حو شراة حو  ية، ذلك حهل م ل هلد العقاد واالت اقات ال تعد معاهخدات علخى ال اخا اوقصخاد يف القخاناهل الخدويل العخا ، و
 ؟عدمتمن  االت اقات يعد إخالال جالتاا  دويل التااؤ  حا  ما إذا ااهل إخال  الدولة جالتااماهتا ال اش ة عن هلد العقاد و راي جالتايل 

 الفرع األول: المقصود بااللتزام التعاقدي السابق

 الاخخيطرة علخخىالتاخخاؤ  حخخا  اوقصخاد جخخااللتاا  التعاقخخدي الاخخاج  الخخلي يعخخد قيخدا علخخى سخخلطة الدولخخة يف  يطخخرح جع خارة حخخخرب
 على االذباهات اواتل خة الخيت وردت جشخذهل ربديخد و التعاقدي الااج  ج ا    عليت ساف نتطر  إل ربديد معٌت االلتاا  اوا  األو  ، و

 يت جيانت:                                                              هلا على ال اا اآل لقاناهل اخلا ، وحشاا  ا تص يف االت ا  القاخل جُت الدولة و

 -موقف القانون الدولي من العقود المبرمة مع الدول :أوال: 

جص ة خاصة يف ال روض اليت تقا  تيها الدولة  لا التااؤ  حاد القضا  الدويل يف م اس ات متكررة، وعن هواجة جصدد اإل
إمنا ها جمرد عقد   ، حهل م ل هلا االت ا  ال يعتأ يف حكل اوعاهدات الدولية، وساجاح لشراة حو  ية دبقتضى ات ا  جاهنا  امتياز مم 

 لتاامات ال اش ة ع ت ال يعد إخالال جالتاا  دويل.اللتايل تاهل اإلخال  جاجا من عقاد القاناهل الداخلي، و
                                                           

 .56 -55عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،    -9



م 7102ديسمبر   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 62 

إهنا  االمتيازات اون احة ل شاا   استقر القضا  الدويل على زبايل الدولة ح  تذميل اوشروعات األو  ية و رؤيةهبلد ال
على  ت اقات اولاارة ال تالد التاامات دولية، وجُت الدولة، على حساس حهل اال األشاا  و جُت ساجقةالقاخنة هبا دبقتضى ات اقات 

إهنا  االمتياز ها جمرد ممارسة  قها يف الايادة اللي ال يعد استعنالت تصرتا غَت  هلا ال اا تاهل ازباذ الدولة إلورا ات التذميل و
 مشروع تًتتل عليت ماؤولية دولية.

من حشاا  القاناهل اخلا ، تاهل م ل هلا االلتاا    رداون اح ل االلتاا  ل ن اانت الدولة تلتا  جالتعايض يف حالة إهنا  و
تعديل ظروف  سلطة الدولة يف تايَت و ربكنت قااعد القاناهل اإلداري الداخلي اوتعلقة جادارة اورات  و دبعٌتحيكنت قاناهنا الداخلي، 

 .حو  يا  حاستغالها ساا  حااهل اولتا  وط يا 

 
 لفقهية الحديثة بشأن مفهوم االلتزامات التعاقدية الدوليةثانيا: االتجاىات ا

انقانت االذباهات ال قهية ا دي ة جشذهل االلتاا  التعاقدي الااج  إل اذباهُت ا  ُت، اذباد ماتقر على تش يت العقد القاخل 
اذباد  اهل ماتقر على  ا هبلا العقد، وجالتايل قيا  ماؤوليتها الدولية يف حالة إخاله و ،جُت الدولة واألشاا  اخلاصة جاوعاهدة
 األشاا  اخلاصة ل ظا  قاناين وديد ياتند قاتت من م دح العقد شريعة اوتعاقدين.  إخضاع االت اقيات القاخنة جُت الدولة و

 

 :يث من العقود و المعاىدات الدولية في تحديد المسؤوليةدموقف الفقو الح -1

جُت حشاا   الص ة الدولية اللتاامات الدولة ال اش ة عن العقاد اوأمة جي ها و رغل استقرار القضا  الدويل على إنكار
القاناهل اخلا  على الت صيل اللي جي اد، إال حهل وان ا من ال قت ا ديث قد حاو  مأ ذلك حهل ياسأ من م ها  االلتاامات التعاقدية 

 اا  اخلاصة جاوعاهدات.األش الدولية على حنا يان  جتش يت العقاد اوأمة جُت الدولة و

جُت األشاا  اخلاصة األو  ية يعقد  تاهل خمال ة الدولة اللتااماهتا ال اش ة عن عقاد االمتياز اوأمة جي ها و ج ا   على ذلك
  ها اللك.التاامات دولية حساة جاوعاهدات اوعقادة جُت الدو  جاص لية، جاعت ار حهل هلد العقاد تالد وتقا هلا الرحيماؤوليتها الدو 

تاتند جدورها قاهتا اولامة من  ،حشاا  القاناهل اخلا  يقا  هلا ال ظر على حساس حهل االت اقات اوأمة جُت الدولة و و
 .(10)زبضأ جالتايل ألحكامت، تكذهل األشاا  اخلاصة ديكن حهل زباطل هي األخرب جذحكا  القاناهل الدويل العا  العرف الدويل و

 

 

                                                           
، من    2002رمأ إشارة خاصة للاساخل اوقًتحة  ناية األماا  العرجية يف الدو  الغرجيةر، دار ال كر اجلامعي، اإلسك درية، د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو   -10
 .45إل    43
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 :الفقو التفاقيات الدول لشرعية التعاقد إخضاع -2

لعل إحااس ال عض من حنصار هلا االذباد جصعاجة التاليل خبضاع األشاا  اخلاصة ألحكا  القاناهل الدويل العا  
جاواد طاخ ة من االت اقات ليات عقادا خاضعة  –تأيرا وا انتهاا إليت  –م اشرة على هلا ال اا، ها اللي دتعهل إل القا  

إمنا زبضأ ل ظا  قاناين وديد ياتند قاتت  ليات معاهدة خاضعة للقاناهل الدويل العا ، و و ،لقاناهل الداخلي يف دولة من الدو ل
التاكيل ع د  تهي االقااعد اليت تقررها ج قاناين اللي ي ش ت االت ا  ذاتتم اشرة من م دح رالعقد شريعة اوتعاقدينر، حي ال ظا  ال

اليت عراف اليت ورب عليها اوتعاملاهل اللك من األحكا  اواتالصة من األ ، و(11)او ازعة استلهاما من او ادئ القانانية العامة 
 .(12)تشكل يف جمناعها ما ح اد ال عض جقاناهل عأ الدو 

حكا  الاضعية اواتقرة يف القاناهل الدويل جعد إل مصاف األ صلخَتة، اليت   تحيا ما ااهل من حمر هلد االذباهات األ و
يف شذهل االمت اع عن تذميل  ،العا ، تاهل األمر اللي ال شك تيت ها حهل إخال  الدولة جتعهداهتا اوقررة دبقتضى اوعاهدات الدولية

ت يعد خمال ا اللتاا  دويل مشروعات حو  ية معي ة يعقد ماؤوليتها الدولية، جاعت ار حهل إقدا  الدولة على تذميل م ل هلد اوشروعا
 ساج ، مما خيلأ عن إورا ات التذميل يف م ل هلا ال رض ص تها اوشروعة.

على حهل إخال  الدولة جالتااماهتا التعاقدية وتقا للت صيل الااج  جيانت، ليس ها الصارة الاحيدة واال ة القياد اليت ي رضها 
لكية األو  ، إذ يؤاد ال قت الااخد يف الدو  الغرجية جص ة خاصة حهل حخل الدولة و العرف الدويل على ح  الدولة يف حخل ملكية اوا 

 .  (13)التاامات حخرب، على حنا س تطر  إليت تدرويااوا  األو   يلقي عليها 

 

 االستثناءات و القيود بناء على نظرية تغير الظروف الفرع الثاني:

يؤسس    تعهداهتا الدولية اليت التامت هبا دبطل  إرادهتا، واحًت اهل الدويل العا ، حهل على الدولة اواتقرة يف القانا  ئمن او اد
 ن،م خدح العقخد شخريعة اوتعاقخدي، هخي: م خدح حاخن ال يخة ال قها  إلاامية اوعاهدات على  ال ة م ادئ تعتأ قااعد عرتية يف هخلا الشخذهل و
 . (14)م دح  ا حو حولاية االلتاامات الدولية على االلتاامات ال اش ة عن القاناهل الاطٍت

ا تعخخد خملخخة إذا تعهخخدت الدولخخة دبقتضخخى معاهخخدة دوليخخة جاالمت خخاع عخخن االلتصخخا  إل تخخذميل حمخخاا  حو  يخخة، تاهنخخيف هخخلا الصخخدد 
جالتايل تاهل  تتعرض جللك للناؤولية الدولية، و و ممتلكات األوانل قامت جتذميل إذا نقضت تعهداهتا جعد ذلك، و جالتااماهتا الدولية

عخد   قد حقرت قحكنخة العخد  الدوليخة الداخنخة م خدح ، هلا و(15)على احملاال حهل تعامل التذميل يف هلا ال رض جاعت ارد غَت مشروع دوليا

                                                           
 .301  ، 1969 ، وان ي 1، العدد11التذميل يف القاناهل الدويل اخلا ، جملة العلا  القانانية واالقتصادية، الا ة د. حضبد القشَتي، ،  -11
 .46د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،   -12
 .47 -46د. هشا  علي صاد  ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -13
 .819،    1995د. علي إجراهيل، الاسيط يف اوعاهدات الدولية، دار ال هضة العرجية، القاهرة، الط عة األول،  -14
 .298د. حضبد صاد  القشَتي، اوروأ الااج ،    -15
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 certainقخد وضخ  ذلخك يف القضخية اوعروتخة جاسخل  و مشروعية االستيال  على اولكية جاواال ة ألحكا  معاهخدة ربنخي هخلد اولكيخة،

Germaninterests in polishuppersilesia  ااهل ذلك است ادا إل م دح احًتا  ا قا  اوكتا ة، تقد قررت  ، و 1926س ة
 .(16)فو ينتيصة خمال ة جال دا وعاهدة  احملكنة ع د ربديد التعايض اواتا  ألوانيا عن األضرار اليت  قت دبلكية رعاياها،

ال  اوصاحل، و ا قا  و لك ت ااهل اغتصاجا للننتلكات و إهل عنل جال دا اللي شكل هلد اواال ة   يكن ناع ملكية و
 .(17)رفو يها اوادة الااجعة من معاهدة رعلى الشروط اليت نصت علي ديكن ناع ملكيتها إال ج ا   

اا است  ا  يرد ماتقرا يف القاناهل الدويل، إال حهل ه  دولة لتعهداهتا الدولية الااجقة يعد م دح  اجتا وإذا ااهل م دح احًتا  ال
 .(18)دوهل حهل تقا  ماؤوليتها الدولية  جاالستيال  على اولكية األو  يةدبقتضاد تقا  الدولة  اللي من شذنت وعلى هلا او دح، 

يف هخلا الصخدد حهل تكخاهل الظخروف قخد اختل خت اختالتخا واهريخا عنخا اانخخت يشخَت وانخل مخن ال قخت ا خديث إل حنخت يك خي 
عليت ع د إجرا  اوعاهدة، تال يهل إذهل حهل تكاهل الظروف اجلديخدة غخَت متاقعخة سخل ا حو حهل تكخاهل غخَت راوعخة إل خطخذ الدولخة الخيت تريخد 

ال شخذهل هخا جخارادة األطخراف يف هخلا  ضخاعي يف الظخروف والتالل من التااماهتا دبقتضى اوعاهخدة، ذلخك حهل اواخذلة تتعلخ  ه خا جتغيخَت ما 
 .(19)التغيَت حو مدب تاقعهل لت.

 المطلب الثالث: القيد الخاص بعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمييز

عد  التنييا، جعد حهل نتصدب حوال للنقصاد  ن تدئ جدراسة هلا القيد، من خال  التعرض للطاجأ ال ا  و دح اوااواة و
 لا او دح يف تقت القاناهل الدويل العا .هب

 
 عدم التمييز الفرع األول: المقصود بمبدأ المساواة و

ت خرض علخى الدولخة ع خد ازبخاذ إوخرا ات نخاع اولكيخة مخن  ،يشَت ال قت عادة إل حهل األصخا  اواختقرة يف القخاناهل الخدويل العخا 
 عد  التنييا. استيال  حو مصادرة حو تذميل حو غَتها من صار حخل اولكية، حهل ربًت  م دح اوااواة و

 ،الاط يُت حنت ال واز حهل ي طاي اإلورا  على سبييا جماف جُت األوانل و يف جما  ناع اولكية حو التذميل يقصد هبلا القيد
مشخروع دوليخا إذا انصخل علخى ممتلكخات األوانخل  لغَت صا هنا حو تينا جُت األوانل حن اهل، تيعد إورا  التذميل حو ناع اولكية غَت

                                                           
ودباو ها مت إنشا  قحكنة ربكيل سيليايا العليا، اليت حعطت ال رد ح  اإلدعا  حمامها ألول ضباية مصا ت حىت يف   15/05/1922وانيا وجال دا يف حوقعت هلد االت اقية جُت  -16

 مااوهة حكامتت.
 .384،    1972التذميل وآ ارد يف القاناهل الدويل العا ، رسالة داتاراد، الية ا قا ، وامعة القاهرة، د. ع د ال اري حضبد ع د ال اري، -17
 .59ر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،   عن -18
 .42 -41د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -19
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علخى حنخا وعخل مخن صخ ة اواخت نر األو خ  وحخدها اوخأر الاحيخد الزبخاذ هخلد اإلوخرا ات، حو إذا انصخل علخى ممتلكخات  ،دوهل الاط يُت
 .(20) ايات حخرباجلن و اية حو و ايات معي ة دوهل حهل يط   على األوانل من عدد من األوانل م

نصاصخا صخرحية تؤاخد التخاا  الخدو   ،تضن ت غال ية االت اقيخات الدوليخة الخيت حجرمخت يف شخذهل ا نايخة اوت ادلخة للنخا  األو خ 
ع خخخد ازبخخخاذ إوخخخرا ات نخخخاع اولكيخخخة حو التخخخذميل يف مااوهخخخة حمخخخاا  رعايخخخا الخخخدو  األخخخخرب حطخخخراف  ،عخخخد  التنييخخخا اوتعاقخخخدة دب خخخدح اواخخخاواة و

 االت ا . 

 
 عدم التمييز الفرع الثاني: الطابع النسبي لمبدأ المساواة و

قد حدث ذلك جص ة خاصة يف الدو  اليت خروت حدي ا من ق ضة  عد  التنييا جطاجعت ال ا ، و يتال م دح اوااواة و
اليت تعندت يف ا َت من األحياهل حهل تتال إورا ات التذميل يف مااوهة اوشروعات اونلااة لرعايا الدولة اليت اانت تقا   ،الستعنارا

 تذميل ااجا للنشروعات األمريكية. للنشروعات اهال دية و ايااندونيتذميل  -:ة الشهَتة هلا الاضأمن األم ل جاستعنارها، و

ال ا  و دح اوااواة وعد  التنييا، يف حنت ال يع ي الدولة جالضرورة من ماؤوليتها الدولية عن اإلورا ات اليت يتاق  الطاجأ 
لعخل حوضخ  م خا  علخى ذلخك هخا حالخة مخا قامخت الدولخة جازبخاذ إوخرا ات التخذميل حو نخاع اولكيخة يف  ازبلهتا يف مااوهة اوا  األو خ ، و

انا حدث يف التذمينات   ي تعايضات ون وردهتل من ملكيتهلدوهل حهل تؤدي ح ،نل على حد ساا األوا مااوهة ال من الاط يُت و
 .(.21)الرومانية ال ال دية و

 بأداء التعويض المطلب الرابع: القيد الخاص بااللتزام

 ضباية حماالت و لك التاا  دويل يتعُت دباو ت على ال دولة ضباية ا قا  اوكتا ة ل و   اوقيل على إقلينها، واه 
تاا  الدويل، مما يؤدي جالتايل إيل جااللتاهنا جللك قد حخلت  يال  على هلد األماا  حو تذمينهاممتلكاتت، تاذا قامت الدولة جاالست

 هلا ذلك جغض ال ظر عن اوعاملة اليت يلقاها رعايا الدولة حن اهل يف تلتا  الدولة اوؤممة جتعايض األو  ، و و جالتعايض التاامها
 .(22)الشذهل

ذلك حىت ال تتال الدولة اوضخي ة عخد  تعخايض اواخت نر الخاطٍت حصخة لعخد  تعخايض  ا قيقة حهل هلا الرحي ها الصااب و
اوات نر األو  ، تقد ترب جعض ا كامات الداتاتارية عد  تعايض اوات نر الاطٍت مقاجل تذميل ممتلكاتت، انا حنت من ناحية حخخرب 

دوهل علل اواخت نر األو خ  حو عخد  اسختطاعتت إ  خات ذلخك، تقخد تقخا  الدولخة جاعطخا   اوات نر الاطٍت جطريقة غَت م اشرة وقد يعاض 
 اوات نر الاطٍت مشروعا است ناريا آخر عاضا عن اوشروع اللي مت تذمينت.

                                                           
 ما جعدها. و 116مراا األوانل، اوروأ الااج ،    اواطن و د. هشا  علي صاد ، اجل اية و -20
 .53وروأ الااج ،   د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، ا -21
 .367،    1988د. تؤاد ع د او عل رياض، الاسيط يف اجل اية ومراا األوانل، دار ال هضة العرجية، الط عة اخلاماة،  -22
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 جخت يف ال قخت و نخاالمع ماختقرا و  اجتخا و حلة جتذميل ممتلكات األوانخل، م خدالتعايض ع د قيا  الدو    دب حص   م دح االلتاا 
القضا  الخدولياهل، انخا حصخ   حقخا مخن ا قخا  األساسخية الخيت تخدخل يف مضخناهل ا خد األد   قخا  األوانخل اوقخررة دبقتضخى العخرف 

ث عخن االذباهخخات انطالقخا مخخن او خدح الخلي يقخخرر ضخرورة تعخايض األوانخخل مقاجخل تخذميل ممتلكخخاهتل، الخلي يعتخأ نقطخخة ال اخ، (23)الخدويل
 اواتل ة اليت وردت جشذنت.

 

 الفرع األول: رفض مبدأ االلتزام بأداء التعويض لدى الفقو االشتراكي

  1989الدو  اوتذ رة جال كر اوارااي جص ة عامة ق خل اهنيارهخا عخا   دو  حوروجا الشرقية و رتض ال قت الااخد يف روسيا و
لا ااهل اوشروع اوخؤمل حو األمخاا  قحخل نخاع اولكيخة مملااخة لرعايخا  م دح التاا  الدولة جذدا  التعايض ع د قيامها ج اع اولكية حو التذميل، و

 دولة حو  ية.

االقتصخخخادي،  هخخخا ترصبخخخة  خخخ  الشخخخعل يف تقريخخخر مصخخخَتد الاياسخخخي و –حخخخ  الدولخخخة يف تخخخذميل مااردهخخخا  –حسخخخاس هخخخلا ال ظخخخر 
نخاع علخى ذلخك تالدولخة الخيت تخؤدي التعخايض عخن األمخاا  الخيت قامخت جتذمينهخا حو  ة ليات من حصا  القاناهل الدويل اوعاصر، وتاولكي

هبلد او اجة ي تهي هلا ال قت إل ن ي وواد حي التاا  ي رض على الدولة  على سيادهتا التشريعية اوطلقة، و ملكيتها إمنا ت عل ذلك ج ا 
 مقاجل التذميل.حدا  حي تعايضات 

قاهل جذهل القيد الاحيد على سلطاهل الدولة يف ازباذ إورا ات ناع اولكيخة حو التخذميل  ،يضيف ال عض من حنصار هلا االذباد
 ة عد  التنييا، تالقاناهل الدويل ال خيا  ل و   إال ح  اوااواة جالاط يُت، تليس ل وانل ا   يف اوطال ها التاامها دب دح اوااواة و

 جالتعايض إذا   يكن هلا ا   قد تقرر للاط يُت.

 أوصافو لدى الفقو الغربي الفرع الثاني:االلتزام بأداء التعويض و

هل يعد حدا د حو على األقل االلتاا  هبلا األدا  شرطا لشرعية قرار  و ،إذا صرت ا ال ظر اآلهل عن عالقة التعايض جالتذميل
، تاهل األمر اللي ال شك تيت ها حهل ال قت الااخد (24)هي اوشكلة اليت س عرض ها الحقا و ؟حو جمرد ح ر من ح ار هلا القرار التذميل

غَت مشروع دوليا، إال إذا حقامت  ووهة نظر هلد الدو  حهل تذميل األماا  األو  ية يعد انتهااا للقاناهل الدويل و يف الدو  الغرجية، و
 حهل حي إورا  ال يصاح ت حدا  تعايض اامل يعد إورا  ش يت جاوصادرة و تعاال، و حاال و ت جدتأ التعايض او اسل والدولة اليت حورت

 .(25)غَت مشروع

                                                           
 وما جعدها. 270،    1972دار ال هضة العرجية،القاهرة،  د. عصا  الدين جايل، ال ظا  القاناين لالست نارات األو  ية اخلاصة يف الدو  األخلة يف ال نا، -23
 .62-61د.هاشل علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -24
 .368د. تؤاد ع د او عل رياض، الاسيط يف اجل اية ومراا األوانل، اوروأ الااج ،    -25
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ترتض هلد الدو  حهل يتل ربديد التعايض جاالست اد إل قااعد القاناهل الاطٍت للدولة ال ازعة للنلكية، إمنا يات د ذلك إل 
 .(26)م دح اإل را  من دوهل ووت ح  الدولية اليت استقرت يف ال قت الدويل، ان دح احًتا  ا قا  اوكتا ة، و او ادئ جعض اوعايَت و

مشروعيتت ال قت الغريب ع د ازباذ إورا ات التذميل يف مااوهة  ااميتت وتلاج ادبال عا  اللي ن و ا ا او اسل  التعايض
 ملكية األوانل، ها على ال اا التايل جيانت:

 المقصود بالتعويض المناسب -1

 اوقصاد جالتعايض او اسل حو العخاد  لخدب ال قخت الغخريب هخا التعخايض الشخامل، حي التعخايض الخلي يغطخي اخلاخارة ال عليخة
ًتت ة ، دبا يف ذلك األضرار غَت او اشرة اتلك او(27)األماا  اليت انتاعت ملكيتها وتقا للاعر الااخد يف الاا  اليت تتادد غال ا جقينة 

على إهنا  عقد متعل  جاولكية او تاعة، جاإلضاتة إل ما تات اوالك القخد  مخن ااخل ااألرجخاح اواختق لة، إل وانخل تااخخد رحس اوخا  
 إل يا  األدا  ال علي و لغ التعايض تينا لا ااهل الدتأ مؤوال لا ل حو ألخر.

 المقصود بالتعويض الحال أو الفوري -2

حو ال اري ها التعايض اللي ول حهل يؤدب تار وقاع إورا  ناع اولكية حو التذميل، حو يف اللاظة  ا ايليقصد جالتعايض 
 اليت يص   تيها هلا اإلورا  مؤ را.

اح قد ذهل إل حد اشًتاط التعايض اوا  ، حي التعايض اللي يؤدب ق ل ازباذ إورا  ناع اولكية ر  هل وان ا من الش  إجل 
اللك صبعية القاناهل  ، و 1925ها ما حوصى جت جال عل اوعهد األمريكي للقاناهل الدويل يف اوشروع اللي حعدد عا   حو التذميل، و

 . 1926الدويل ج يي ا عا  

 
 المقصود بالتعويض الفعال -3

يكاهل شامال حهل  اشًتط ال قت الغريب يف التعايض حهل يكاهل تعاال حو مؤ را، إذ ال يك ي حهل يكاهل التعايض حاال حو تاريا، و
إمنا ول  ما تاتت من اال على الت صيل اللي جي اد من ق ل، و و ،يف م لغت حبيث يغطي ما    اوالك القد  من خاارة تعلية

 ت.م اتطيأ اوالك األو   حهل يات يد الشامل على هلا ال اا قينة اقتصادية حقيقية حبيث ي حيضا حهل يكاهل و لغ التعايض ال اري و

                                                           
 .68د. هاشل علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -26
اوقصاد جالاا  وتقا هلا ال ظر  غَت اوادية وتقا للقينة الااقية ها جاتًتاض عد  وواد حي إورا  يقلل من قينتها م ل إورا  التذميل حو احتنا  وقاعت، و قينة األصا  اوادية و حي -27

قد حقرت صبعية القاناهل الدويل ج يي ا هلا ال ظر عا   رب  ااب التعايض الشامل، وها الاا  او تاح، تاهل   ياود شبة سا  م تاح جال ا ة ل ماا  اوؤممة تقد اقًتحت معايَت حخ
1926  . 
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ال تا ل للنالك الااج  خاارة واقعية، انا حيدث عادة يف  ذلك إال جذدا  التعايض جعنلة ربق  هلا اهدف وال يتذتى 
ا االت اليت يؤدب تيها التعايض جالعنلة احمللية للدولة اليت ازبلت إورا  التذميل حو جذي عنلة حخرب، تينا لا اانت هلد العنلة حو 

ها ما ت دو تيت اخلاارة ال علية للنالك األو   واضاة، خاصة إذا اانت القاانُت احمللية ربرمت  وتلك غَت قاجلة للتاايل إل اخلارج، 
 من إعادة است نار حماالت يف القطر اوضيف.

لا اانت هلد العنلة هي عنلة الدولة  على حهل الرحي الغالل يف ال قت الغريب يكت ي جذدا  التعايض جعنلة قاجلة للتاايل، و
 لتذميل ذاهتا، حي العنلة احمللية للقطر اوضيف.اإورا ات  اليت ازبلت

ضبايخخة االسخخت نار، هخخا حهل يخخؤدب  الخخيت اعت قتهخخا جعخخض اوعاهخخدات اخلاصخخة جتشخخصيأ ول خخخَت ا لخخا  للناخخت نر األو خخ ، لعخخ
 ازبل إورا ات التذميل.التعايض جعنلة االست نار، حي جالعنلة اليت دخل هبا اوا  األو   اوات نر يف القطر اوضيف اللي 

 الفرع الثالث: موقف الدول النامية من حيث إقرارىا لمبدأ التعويض

لقي او ها  التقليدي للتعايض معارضة شديدة من الدو  ال امية، جاعت ار حهل هلا او ها  التقليدي يتعارض مأ ح  الدولة 
إدخا   مأ ح  الدولة يف إعادة ت ظيل اهيكل االقتصادي و  رواهتا ويف التذميل، انا حنت يتعارض مأ الايادة االقتصادية للدولة على 

 .(28)إصالحات اقتصادية

حما عن ماقف الدو  ال امية من قاعدة التعايض تقد وا  متاسطا جُت اذباهُت، تهي   ت كر م دح التعايض انا تعلت 
ال عا ( انا حرادت الدو  الغرجية، تقد  الكايف و   تذخل يف الاقت ن ات جقاعدة التعايض )ال اري و الدو  االشًتااية، و

 ح  ا  إورا  التذميل و ،ماتندة ذلك من اونارسات الدولية لية وديدة تتطلل التعايض او اسلاستالصت هلد الدو  قاعدة دو 
رارات األمل اوتادة اوتعلقة ق ححكا  احملاال الدولية، ساا  اانت قحاال ربكيل حو قحكنة العد  الدولية تضال عن االت اقات الدولية و

 .(29)جاواضاع

 على عدم مراعاة قيود القانون الدوليالثاني: الجزاء  المبحث

رحي ا تينا س   حهل القاناهل الدويل العريف ي رض على الدولة اليت تقا  جازباذ إورا ات التذميل حو االستيال ، حو ناع اولكية يف 
 جعض القياد اليت ياتلامها ا د األد  وعاملة األوانل يف القاناهل الدويل. ،مااوهة االست نارات األو  ية

                                                           
 ،   1999العشرين، العدد ال الث، س تنأ،  ة ود. خالد قحند اجلنعة، إهنا  الدولة اوضي ة لالست نار ات اقية االست نار مأ اوات نر األو  ، جملة ا قا  الكايتية، الا ة ال ال  -28

113. 
 ما جعدها.  و 142روأ الااج ،   راوأ يف هلا اواضاع ت صيليا، علي حاُت اولال، دور اوعاهدات الدولية يف ضباية االست نارات األو  ية اخلاصة يف الدو  ال امية، او -29
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ر التااؤ  يف هلد ا الة انا حشرنا ساجقا عن اجلاا  اوًتتل حو اوقرر يف حالة خمال ة الدولة ألحد هلد القياد، انا لا اي 
عد  التنييا، حو لإلخال  جالتاا  تعاقدي  عاة م دح اوااواة وقامت جتذميل اولكية األو  ية إما هبدف ربقي  مصلاة خاصة حو لعد  مرا

 ساج ، حو لعد  االلتاا  دب دح التعايض.

مما ال شك تيت حهل إورا ات التذميل يف م ل هلد ا االت ساف تتال جعد  اوشروعية واال تها ألحكا  القاناهل الدويل 
 .(30)يل على القاناهل الداخليتروي  ححكا  القاناهل الدو  ذلك نتيصة لانا و العريف، و

إنكار حي ح ر قاناين لت، ح  يتل االات ا   ا كل ج طالهل قرار التذميل و وي  ححكا  القاناهل الدويل العا ؟لكن هل يقتضي تر 
 ى قرار التذميل دوهل جعضها األخر؟دبصرد رتض جعض اآل ار اوًتت ة عل

 يت جيانت:، على ال اا اآل(31)انقال ال قت حا  هلد اواذلة إل اذباهُت خمتل ُت

 تقديره المطلب األول: االتجاه نحو تقرير بطالن قرار التأميم و

ظهر هلا االذباد لدب ال قت الغريب يف ال داية ليعأ عن ردود ال عل الع ي ة اليت سادت يف الدو  الرح الية يف م اس ة 
لتذمينات اليت سبت دوهل حدا  حي تعايضات تعد جاطلة من ووهة ، تقد حعلن هلا ال قت حهل هلد ا 1917التذمينات الااتييتية عا  
ل حدود الدولة حي ح ر قاناين، دبا يف ذلك عد  قدرهتا على نقل اولكية داخ عليها ًتتليمن مث ياتايل حهل  نظر القاناهل الدويل، و
 .(32)التذميل اليت حصدرت قرارات

لكن  إل ا صا  على جمرد س د للنلكية دبقتضى قاناهنا الاطٍت، و حساس ذلك حهل الدولة اليت جلذت إل التذميل إمنا تاعى
يف مااوهة الدو  األخرب ال ديكن االحتصاج جللك الا د إال إذا ااهل قد مت ااتااجت جاسيلة مشروعة دوليا، تاذا ااهل القاناهل الدويل 

 دهل يف اولكية ها الا د الاحيد اوعًتف جت دوليا يكاهل س ال يقر هلد الاسيلة اعتأت اولكية الزالت جاقية للنالا الااجقُت، و
 . (33)جغض ال ظر عن ا   اجلديد اللي نشذ داخليا تقط دبقتضى التذميل

الكاجية لعد  ا اية  االندونياية و سباك حنصار هلا االذباد جاألتكار اوتقدمة لي تهاا إل جطالهل قرارات التذميل اإليرانية و
يف تقديرهل خمال ة للقاناهل الدويل العا  اللي تارت ححكامت لديهل على حساس حهنا تقضي جضرورة حدا  ها ما يعد  التعايضات، و

 تعايضات ااملة.

يف س يل تالقي االعًتاض اللي قد ياوت إل ووهة نظرهل يف ا االت اليت يعرض تيها ال ااع على القضا  الاطٍت لدولة 
ها ما ااهل ديكن  َت ملا  يف هلد ا الة جتط ي  قاناهل ماقأ اوا  وتقا لقااعد الت ازع، وحخرب، يؤاد حنصار هلا االذباد حهل القاضي غ

                                                           
 .129مراا األوانل، اوروأ الااج ،    اواطن و د. هشا  علي صاد ، اجل اية و -30
 .68ند صدقة، اوروأ الااج ،   عنر هاشل قح -31
 91د. هشا  على صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -32
 . 305 -304د. حضبد القشَتي، يف عرضت هلا الرحي، اوروأ الااج ،    -33
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 حهل يؤدي جت إل ا كل جاالمة إورا ات التذميل اليت ازبلهتا دولة اواقأ يف مااوهة األماا  األو  ية الكاخ ة يف هلد الدولة، ذلك حهل
ها ما ال يتذتى إال إذا ااهل القاناهل اولاار غَت خمالف  ها قاناهل جاوعٌت الصاي  وخضاع اوا  لقاناهل ماقعت ي ًتض حهل قاناهل اواقأ 

من مث  ألحكا  القاناهل الدويل العا ، حما إذا ااهل قاناهل دولة اواقأ خيالف هلد األحكا  انت ت ع ت ص ة القاناهل الااول التط ي ، و
 يتعلر تقرير شرعية التذميل وتقا ل صاصت.

اليت ازبلت يف  ،ايةنيج طالهل إورا ات التذميل االندو  تقد تعُت على القاضي اهال دي م ال حهل حيكل لكاألمر ال ما دا 
مااوهة األماا  اهال دية يف اندونيايا رغل سالمة هلد اإلورا ات وتقا لقاناهل اواقأ )القاناهل االندونياي(، ما دا  حهل اإلورا ات 

اال اولاارة قد سبت دباال ة القاناهل الدويل العا ، مما ي  ي عن القاناهل االندونياي ص تت الشرعية اقاناهل واول التط ي  حما  احمل
 اهال دية.

يف الدو  الرح الية الغرجية ن اها،  لرحي الغالل يف ال قت اوعاصر حىتعلى حهل االذباد الااج  قد وا  خمال ا وا انتهى إليت ا
حىت لا خال ت يف جعض األحياهل  ،جعض اآل ار عليها تاورا ات التذميل لدب ال قت الااخد هي إورا ات سيادة يتعُت حهل ترتل

 اوقررة يف القاناهل الدويل. األحكا  اخلاصة حبناية اوا  األو   و

إذ ال واز وتقا هلا ال ظر حهل نتصاهل ح ر التذميل اا د ناقل للنلكية يف شذهل األماا  الكاخ ة يف الدولة اليت ازبلت هلا 
اللي حنكر على التذمينات اإليرانية دباكنة عدهل،  cambel))القاضي اإلجنلياي  هلا تقد نظر ال قت اإلجنلياي إل حكل اإلورا ، و

 قدرهتا على نقل ملكية األماا  قحل التذميل الكاخ ة جايراهل يف ذلك الاقت جدعاب خمال ة هلد التذمينات للقاناهل الدويل، اااجقة م عالة
اا د ناقل ولكية األماا  الكاخ ة يف إقليل   ،ذهل االعًتاف جالتذميلمؤس ة يتعُت الرواع ع ها لتعارضها مأ القضا  اواتقر يف ش و

 .(34)الدولة اليت ازبلت اإلورا 

جاعت ارهخخا ححخد القيخخاد الخيت ي رضخخها القخاناهل الخخدويل  -ديكخن القخخا  حهل قخرار التخخذميل الخلي يخختل دوهل حدا  حي تعايضخات  حخخَتا
ال يًتتخل عليخت حي ح خر قخاناين، دبخا يف ذلخك عخد  قخدرة  غَت مشروع من الاوهة الدوليخة و و جاطال ا، وتقا هلا االذباد يعتأ قرار  -العريف

 هلا القرار على نقل اولكية داخل حدود الدولة اليت حصدرت قرار التذميل.

 الب نحو التزام الدولة بالتعويضالمطلب الثاني: االتجاه الغ

يلهل إل حهل عد  اوشروعية حو  الدو  الرح الية الغرجية ن اها، و يعأ هلا االذباد عن رحي غال ية ال قت اوعاصر حىت يف
ال تعد  ال طالهل ال ديكن حهل يلا  قرار التذميل ذاتت، جاعت ار حهل إورا ات التذميل تعد استعناال    مشروع لصي  جايادة الدولة، و

اوقررة يف القاناهل الدويل، تالتذميل ي تج ح ارد الكاملة داخل  ولا خال ت او ادئ الدولية اخلاصة حبناية اوا  األو    جاطلة يف ذاهتا و
 .(35)ال يقأ على عات  الدولة ساب االلتاا  جالتعايض حدود الدولة حو يف مااوهة الدو  األخرب، و

                                                           
 .93إل    91د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ، من    -34
 .70إل    68عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ، من    -35
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ااتا ت حاد القضا  الراو  يف الدو  الغرجية ذاهتا هلا ال ظر، تاحملاال اهال دية م ال اعًتتت جذهل حكامة اوكايك قد 
  خيتلف األمر لدب القضا   جصرف ال ظر عن عد  مشروعية هلا اإلورا  من الاوهة الدولية، و ملكية ال  ط تار قيامها جالتخذميل و

اليت ورد عليها رغل عد  مشروعية هلد التذمينات  ،األمريكي الغالل اللي اعًتف جذ ر التذمينات الااتييتية على نقل ملكية األماا 
 . (36)نظر القاناهل الدويل، انا ت ارد احملاال األمريكية من ووهة 

حاخخدت الاخخااج  هخخلا ال ظخخر، تقخخد سخخ    كامخخة الااليخخات اوتاخخدة دب اسخخ ة التذمينخخات الكاجيخخة حهل حعل خخت رحيهخخا يف القضخخية 
ًتدادها تخار وصخاها طلل مالاها القخدامى جاسخ هي س ي ة مشلتها إورا ات التذميل يف ااجا و ، وBAHIA de NIPEاوعروتة جاسل 
قخخررت حكامخخة الااليخخات اوتاخخدة علخخى لاخخاهل اواتشخخار القخخاناين لخخازارة اخلارويخخخة  و اوتاخخدة األمريكيخخة، ترتضخخت دعخخااهلإل الااليخخات 
العالقة  ها ما يؤ ر على حهل التذمينات الكاجية قد تكاهل غَت مشروعة وتقا للقاناهل الدويل، و يف ملارتت اورتاعة إل احملكنة األمريكية،

لكن عد  مشروعية التذمينات الكاجية على هلا ال اا ال تؤ ر على قدرة هخلد التذمينخات علخى  الكاجية، و جُت ا كامتُت األمريكية و
 ها ما يتعُت على القضا  األمريكي االعًتاف جت. نقل ملكية األماا ، و

ال حد  على  يت تتال جاواال ة ألحكا  القاناهل الدويل، وهبلد او اجة يرتض الرحي الغالل تقرير جطالهل إورا ات التذميل ال
هي  سالمة هلا ال ظر من حنت   ربدث ساجقة دولية واحدة طال ت تيها دولة من الدو  جاعادة اوشروع إل حصااجت القدامى، و

 ال تيصة الط يعية اوًتت ة على جطالهل إورا ات التذميل. 

ححكا  متعددة، ت ي حكل قحكنة التاكيل الداخنة يف رقضية سيليايا العليار قررت جارا القضا  الدويل هلا االذباد يف 
 مايا 15   دبقتضى معاهدة و يف اوأمة يفاحملكنة حهل تذميل جال دا ل عض اونتلكات األوانية يعد إخالال جالتاامها التعاقدي الااج

الستاالة استعادة الرعايا األواهل ونتلكاهتل تال م ر من القضا  وعل من هلا التذميل إورا  غَت مشروع، على حنت جال ظر   1922
 قد تااترت ححكا  القضا  الدويل جعد ذلك على ن س هلا اوعٌت. جالتعايض، و

االلتاا   على هلا ال اا تاهل اجلاا  الاحيد ع د عد  مراعاة الدولة ألحكا  القاناهل الدويل ها اوطال ة جالتعايض ال قدي، و
 ال يتصار حهل يكاهل شرطا من شروط صاتت. يًتتل على واقعة الحقة للتذميل، و جالتعايض

ها ما يتعُت على الدو   ترتد هلد ا لا  إل التاليل غَت اوشروط جالتذميل ااورا  سيادة لت ح رد اا د ناقل للنلكية، و
 األخرب االعًتاف جت.

 روعا من ووهة نظر القاناهل الدويللا ااهل مش ا ا  حهل التذميل و حا  القينة العنلية هلا اجلاا ، و راي على حهل التااؤ  
 عات  الدولة اليت ازبلت اإلورا . حيضا يًتتل حيضا التااما جالتعايض على

وعة من ووهة نظر التذمينات غَت اوشر  تهل يعٍت ذلك حهل األمر ساف ياتاي يف ال هاية جُت حالة التذمينات اوشروعة و
 القاناهل الدويل؟

                                                           
 اهال دي. ما جعدها، حيث يشَت إل جعض األحكا   الصادرة عن القضا  األمريكي و و 306راوأ حبث الداتار حضبد القشَتي الااج  اإلشارة إليت،    -36
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 جُت التذميل اوشروع )التذميل القاناين( و :مؤادا وواب الت رقة جُت ا التُتيل ال قت ا ديث عن هلا التااؤ  جال  ي، و
ااهل حو  من حنشذ هلد الت رقة هي احملكنة الداخنة للعد  الدولية يف قضية  ، و(37)التذميل غَت اوشروع )التذميل غَت القاناين( 

 .(38)  1928ر عا   CHORZOW FACTORYر

، حو يف ا الخة الخيت يكخاهل تيهخا التخذميل اس تال ايف يكخاهل التعخايض، سخاا  جال اخ ة للاالخة الخيت يكخاهل تيهخا التخذميل مشخروع
 ، على ال اا التايل جيانت:اغَت مشروع

 الفرع األول: أداء التعويضات الجزئية في حالة التأميمات المشروعة

حهل التعايضات اجلاخية اليت يقضي هبا  و، وصاتت التقليدية انا جي ا من ق لجالتعايض جمردا عن حالتذميل اوشروع يرتل التااما 
 العرف الدويل اوقرر للاد األد  للاناية الدولية للنا  األو  ، ت ًتض مشروعية التذميل وتقا ألحكا  القاناهل الدويل.

يل اوشروع ها تكرة راإل را  جال س لر مأ ما تاتت عت من قياد إهل حساس التاا  الدولة جالتعايضات اجلاخية يف حالة التذم
 .(39)مدب األضرار اليت يؤخل هبا يف االعت ار تتصل جتقدير قينة التعايض و

، حنت إذا ااهل التذميل قانانيا  1928قد قررت احملكنة الداخنة للعد  الدولية يف القضية اوشار إليها ساجقا عا   و
اوضي ة لالست نار تلتا  تقط جدتأ قينة اونتلكات اوؤممة )حصا  اوشروع تقط( يف يا  التذميل مأ دتأ تااخد  )مشروعا(، تاهل الدولة

 .(40)على هلد القينة حىت تاريخ الدتأ

، حادت  1979ضد ا كامة الكايتية عا   «AMIN OIL»انا حخلت جعض جلاهل التاكيل هبلا او دح، ت ي دعاب 
عليت حكنت احملكنة  غَت خمالف ألحكا  القاناهل الدويل، و طاوا ااهل جغرض اوصلاة العامة تها قرار مشروع واحملكنة جذهل التذميل 
 . (41)جالتعايض او اسل

اليت يتعلر التناك ج كرة ال ظا  العا  الست عاد حي ح ر من ح ارها، ا ة إلورا ات التذميل اوشروعة، خيتلف األمر جداهة جال 
  ها مطاجقة للقاناهل الدويل العا .  ما دامت حبكل تعري

 

 

                                                           
 .97إل    95الااج ، من   د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ  -37
 .72عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،    -38
 .98د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -39
 ما جعدها. و 116، د. خالد قحند اجلنعة، اوروأ الااج ،    1928ر لعا  CHORZOWراوأ قضية مص أ ر -40
 وما جعدها. 27   2001يا جكر، م ازعات االست نار يف حسيا جُت القاناهل واوصلاة، دار ال هضة العرجية، الط عة األول، د. قحند ع د العا  -41
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 الفرع الثاني: أداء التعويضات الشاملة في حالة التأميمات غير المشروعة

التذميل غَت اوشروع يرتل التااما على الدولة جذدا  التعايض الكامل حو الشامل، حي التعايض الخلي يتضخنن تغطيخة مخا  خ  
 من اال.ما تاتت  اوات نر األو   من ضرر حقيقي و

على ذلك تاذا ازبلت دولخة إوخرا ات التخذميل يف مااوهخة حمخاا  حو  يخة يف إقلينهخا جاواال خة ألحكخا  معاهخدة دوليخة سخاجقة 
يًتتخل علخى  مخن ووهخة نظخر القخاناهل الخدويل، و ةالخة تعخد غخَت مشخروعتلامها جعد  تذميل هلد األماا ، تاهل إورا ات التخذميل يف هخلد ا 

الخيت يقضخي هبخا العخرف الخدويل  ،لخيس دبصخرد التعايضخات اجلاخيخة الخيت ازبخلت هخلد اإلوخرا ات جالتعايضخات الكاملخة وذلك التاا  الدولة 
 اوقرر للاد األد  للاناية الدولية للنا  األو  . 

ررت حهل هلا ال ظر يف حكنها الصادر يف قضية رسيليايا العليار الااج  اإلشارة إليهخا، حيخث قخ قحكنة العد  الدوليةحيدت 
وخل حهل يغطخي ااتخة األضخرار علخى حنخا وعخل  ،التعايض اوقرر يف حالة تذميل الدولة ونتلكات األوانل إخخالال جخالتاا  تعاقخدي سخاج 

 حادتت يف ححكامها الالحقة. ها ما عادت احملكنة و اوالك القد  يف مراا مشاجت ورااد الااج  ق ل ذبريدد من حماالت، و

حسخخاس التخخاا  الدولخخة جالتعايضخخات الشخخاملة يف حالخخة التخخذميل غخخَت اوطخخاج  ألحكخخا  القخخاناهل الخخدويل هخخا تكخخرة ذبخخدر اإلشخخارة حهل 
عنل غَت اوشروع )حو يف رحي ال عض تكرة اإلخال  جا   اوكتال(، دبا يًتتل عليها من تطلل تغطية ما ضاع من اال جاإلضاتة 

 .إل تغطية األضرار ال علية وتقا للن ادئ العامة

مأ ذلك، ي قى قرار التذميل غَت اوشروع قاخنا جاص ت من قرارات الايادة، دبا يًتتل على ذلخك مخن ووخاب اعخًتاف الخدو  
 األخرب جذ رد اا د ناقل ولكية األماا  الكاخ ة يف إقليل الدولة اليت ازبلتت.

ايلالة دوهل ترتيل جعض اآل ار اوًتت ة على على حنت حي  للنااال الاط ية للدو  األخرب حهل تاتاد  تكرة ال ظا  العا  لل
 .(42)التذميل اوتعارض مأ ححكا  القاناهل الدويل

، تها قادر على نقل ملكية األماا  الكاخ ة يف إقليل الدولة اغَت مشروع مما س  ، نرب حهل قرار التذميل ساا  ااهل مشروعا حو
تذميل حماالت، إال حهل التااؤ  اليت ازبلتت جاعت ارد من قرارات الايادة، مأ جقا  ا   للنات نر األو   يف ا صا  على التعايض مقاجل 

 ميل حماا  األو   دوهل دتأ حي تعايض مقاجل ذلك.تقا  جتذ ر عن ا الة اليت تقا  تيها الدولة جالتعاف يف استعنا  ا  ، واي 

القاعدة العامة تقضي جذنت ليس حما  اوات نر األو   إال حهل يلصذ إل الاساخل القضاخية اوتاحة داخل  هليف هلد ا الة، تا
 ل العالج اوتاحة داخل الدولة الدو  اوضي ة لالست نار للنطال ة جتعايضت عن ممتلكاتت اليت مت تذمينها، حي حهل عليت حهل يلصذ إل س

                                                           
 .99إل    97د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ، من    -42
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حما  قضا  الدولة اوضي ة، تيصاز لت حهل يلصذ إل دولتت  (44)، حما إذا حخ   يف ذلك حو تعرض إلنكار العدالة(43)اوضي ة لالست نار
 .(45)الدويل العا  نايتت جالاساخل الاياسية والدجلاماسية، وهلد ما تانى ج ظرية ا ناية الدجلاماسية واوعروتة يف تقت القاناهل 

 الخاتمة

 أوال: النتائج

 حخل ملكية اوا  األو   جاص ت إورا  يدخل يف صنيل اختصاصها اإلقليني ال اجأ مخن سبلك الدولة ا رية اوطلقة يف -1
 حقا  الايادة.

اولكيخة يف مااوهخة إهل القاناهل الدويل العريف ي رض على الدولة اليت تقا  جازباذ إورا ات التذميل حو االسختيال ، حو نخاع  -2
 جعض القياد اليت ياتلامها ا د األد  وعاملة األوانل يف القاناهل الدويل. ،االست نارات األو  ية

شرط اوصلاة العامة يعتأ را ا حساسيا وشروعية إورا ات اسختيال  الدولخة علخى االسخت نارات األو  يخة، حيخث يعخد إهل  -3
   ية داخل إقليل الدولة اوضي ة.هلا الشرط ححد دعاخل ضباية األماا  األو

إذا تعهخخدت الدولخخة دبقتضخخى معاهخخدة دوليخخة جاالمت خخاع عخخن االلتصخخا  إل تخخذميل حمخخاا  حو  يخخة، تاهنخخا تعخخد خملخخة جالتااماهتخخا  -4
 تتعرض جللك للناؤولية الدولية. قامت جتذميل ممتلكات األوانل، و الدولية، إذا نقضت تعهداهتا جعد ذلك، و

 

 تثانيا: التوصيا

 على الدولة حهل ربًت  تعهداهتا الدولية اليت التامت هبا دبطل  إرادهتا. -1
ول على الدولة ع د ازباذ إورا ات ناع اولكية من استيال  حو مصادرة حو تذميل حو غَتها من صار حخل اولكية، حهل  -2

الاط يُت  جماف جُت األوانل وعد  التنييا، حبيث حنت ال واز حهل ي طاي اإلورا  على سبييا  ربًت  م دح اوااواة و
 لغَت صا هنا حو تينا جُت األوانل حن اهل.

 تعاال.  حاال و ضرورة تعايض األوانل مقاجل تذميل ممتلكاهتل تعايضا م اس ا و -3
 

* * * * * * * * * * * * * * * 

                                                           
 .  333،    1996ال شر،  الاال (، اجلا  األو ، دار ال صر للتازيأ ود. قحند مصط ى يانس، م ادئ القاناهل الدويل العا  )قاناهل  -43
 ومن صار إنكار العدالة: -44
 الصادرة عن سا  نية جقصد اإلضرار جاألوانل جملرد حهنل حوانل، حو م أ األو   حصال من اللصا  إل القضا ، األحكا  الظاوة، و -أ
 عد  ت  يل ا كل الصادر لصاحل األو  ، -ب
 انتشار الرشاة جُت قضاتت، تااد اجلهاز القضاخي و -ج
 تدخل ا كامة يف حعنا  القضا . تذخَت ال صل يف الدعاوب جشكل م الغ تيت، و -د

 .  371،    1995ك درية، راوأ يف ذلك: د. قحند سامي ع د ا نيد، حصا  القاناهل الدويل العا  )القاعدة الدولية(، اجلا  ال اين، دار اوط اعات اجلامعية، اإلس
 .73عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،    -45
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 ولية االجتماعية لدى اإلخصائيني النفسينيعالقته باملسؤ اإللتزام الديني و

 " بوالية اخلرطوم "

 
 محد علي أشرف حممد أد. 

 السودان - جامعة النيلني  -كلية اآلداب غرب النيل اجلامعية 

 

 مستخلص البحث

هدف البحث إىل التعرف على السمة العامة لاللتزام الديين و املسؤولية االجتماعيةة للخصاةانييا السيسةيا  و معراةة العال ةة 
االرتباطيةةة  ةةا املت،ةةةمات  و معراةةة اليةةةروا د االلتةةزام الةةةديين الةةو تعةةز، ملت،ةةةمم السةةث  و العمةةةر  و ا ةةت دم البا ةةةث املةةس   الث ةةةي  

( إنةةاث و ا اصتيةةارها   الةريلةةة الع ةةثانيية  45( ذكةةثر و  54(  أصاةةاني  نيسةة  مس ةةا  201نةةا العيسةةة مةة   االرتبةةاط   يةةث ت ث 
لتحليةةا البيانةةات ت ا ةةت دام  ةةرام  اصزمةةة ا  اةةانيية   البسةيةة  و ا ةةت دم البا ةةث مليا ةة  االلتةةزام الةةديين و املسةةؤولية االجتماعيةة

(SPSS) جملتمةةةةح وا ةةةةد و اصتبةةةةار معامةةةةا ارتبةةةةاط   م ةةةةث ( و اصتبةةةةار  ت( لعيستةةةةا و طبلةةةةا عةةةةدة اصتبةةةةارات هةةةة   اصتبةةةةار  ت )
 مستللتا.

املسةةةةؤولية االجتماعيةةةةة  لةةةةد،  تتسةةةةا السةةةةمة العامةةةةة ل ةةةةاي مةةةة  االلتةةةةزام الةةةةديين و -و  ةةةةد تث ةةةةا البحةةةةث إىل الستةةةةاني  التاليةةةةة 
ة األصاانييا السيسةيا  ثاليةة اطرطةثم  االرتيةا   تثجةد عال ةة ارتباطيةال ذات داللةة إ اةانيية  ةا االلتةزام الةديين و املسةؤولية االجتماعية

السيسةةةيا  ثاليةةةة لةةةد، األصاةةةانييا السيسةةةيا  ثاليةةةة اطرطةةةثم  تثجةةةد اةةةروا ذات داللةةةة إ اةةةانيية د االلتةةةزام الةةةديين   ةةةا األصاةةةانييا 
اطرطةةةثم  تعةةةز، ملت،ةةةم السةةةث   و ذلةةةد لاةةةاف ا نةةةاث  عةةةدم وجةةةثد اةةةروا ذات داللةةةة إ اةةةانيية د االلتةةةزام الةةةديين    ةةةا األصاةةةانييا 

زيةةادة االهتمةةةام   - د اطتةةةام  ةةام البا ةةةث  تلةةدًن لمثعةةةة مةة  التث ةةةيات مةة  أ  ةةةا والسيسةةيا  ثاليةةة اطرطةةةثم تعةةز،  ملت،ةةةم العمةةر  
 صااني  السيس  د مجيح اجملاالت و صا ة السا ية الديسية  ىت يستةيح الليام مبسؤولياتال االجتماعية. األ
 

 
Abstract 

 
This research aims at finding out the general characteristic of    Religious  commitment  

and  social responsibility of psychologistsl, as well as finding out the correlation between the two 

variables, and finding the differences in Religious Commitment due to gender variable, and age. 

The researcher used the descriptive approach correlation. 
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The researcher selected samples consisting of (102) psychologists,  (54 ) males, (45) females 

by simple random. The researcher utilized the religious commitment measure and the social 

responsibility  measure. The data was then analyzed using Statistical Package for Social Science 

program (SPSS) meny test were applied including T-test for one sample,  Pearson correlation 

coefficient, and T-test for two independent samples. 

The research reached the following results:- the general characteristics of religious 

Commitment and social responsibility among psychologists are very high , and found out that 

there exists a correlation relationship between religious Commitment, and social responsibility 

among the psychologists in Khartoum state, and there are statistically significant differences in 

religious Commitment among the psychologists in favor of females, and that there are no 

significant statistical differences in psychologists due to age,The conclusion reached is as 

follows:- its recommended to give due care to  psychologists in all fields especially in the field of  

religion to be ible to fulfill their social responsibilities. 

 

 المقدمة:
ةدال  ال تةاب و السةسة  ايعمةا ال ة   علةى  -ييسر التدي   أنال  العلا الذم يبحث د السيس ا نسةانية و السةلثا ا  ةالم  مسًا

ذرال مةة  السةةي ات اااللتةةزام  السةةلثا الةةديين الةةذم  ةةدد، لةةال ال ةةر    ةةىت يبلةةب مرتبةةة ا  سةةا  د عبادتةةال   مسةةارعال د اصسةةسات و  ةة
رة التزامال  الدي   و ذلد  اليثز  السعادة األ دية د الدنيا و اخآصرة  اسعادة الدنيا ت ةث   سةعادتال مةح نيسةال و اي رمال ا   أ  جيد مث

إِىَّ الْأأإْرْشراسر  لتمعةةال و د رصرتةةال ت ةةث   بلثعةةال السةةعادة العتمةةى الةةو ال تعاد ةةا  ةةعادة أصةةر،  و هةة  اليةةثز  ا سةةة و  ةةد  ةةا  ا  

 [. 25 -21اخآيات  ] ثرة االنيةار الْفُجَّاسر لْفِي جرحِينٍ لْفِي ًْعِينٍ. ًر إِىَّ

األديا  تعترب أ دم املؤ سات الي رية االجتماعية عرب التاريخ ا نساين على ال رة األرضية  و هة  م( أ  2991  جنايت  يثضح 
مثجثدة د كا اجملتمعات ا نسانية  لتسد ا تياجات م مة ألاراد هذ، اجملتمعات مة  السا يةة االجتماعيةة و السيسية  االدي  يداح 

  ال مرم حة اطا ة  و ت،ذم  ةذلد مةا يةسمى  العاطية ا ماعية  كما يثضح األاراد إىل ت،ليب مالحة ا ماعة على املال
م( أ  الدي  ا  الم  يتميز هبذا اجملا   ملا يتمتةح  ةال مة  املرونةة و العلالنية و البحث و اال تسا   اصليلة  و هث دي  يدعث 1001

 إىل املعراة و اصليلة و االنيتاح على العةامل. 

 أنال يسبح م  عجز ا نسا  د مثاج ة  ث، طبيعية د اطارج و اللث، الداصلية ال،ريزية   -م( الدي  Freud   1939 يرم  ارويد 
 أنةال  ادثة اصتيارية  ا اليرد و  ثة عامضة ي عر اي ا ا نسا  أ  مام،  -( ايعرف الدي  مW-James  2920أما  وليا جيمس 

 .م(1997  تتحلةق هذ، الالة ع  طريق الاالة و العبادة  مث ىمرتبط هبا و أنال يعتمد علي ا و 

ماةدر ل ةا مةا يعراةال ا نسةا  مة  ثلااةة عليةا و أنةال  -( اعراال  أنةال مE-Durkheim  2925 ًن اأما عامل االجتما  ال  م  دورك 
نتةام نيسة  يت ةث   تياعةا  -م(  أنةال 1001     مةثد م(  كمةا عراةال1005  مسبح ل ا أً ا  الثلااةة املتعاليةة و الةةسامية   سة 

نزعةةات الةيةةا اليةريةةةة و ال امسةةة د أعما ةةال مةةح عثامةةا البي ةةة اييةةةة  و يتةةةثر و يت امةةا هةةذا الستةةام مةةح تةةةثر ً اةةية الةيةةا و 
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ال يةؤم  إال هبةا و ال يلتزم ا ا نسا  د  ةلثكال  اة  أنال التمسد  عليدة معيسة  -م( االلتزام الديين 1001   ادؤ يعرف  ا ت امل ا  و
أ  ام ا و سس ا  و يتياوت الساس د ذلد  ثة وضعيال  ىت إذا ما  لب الضعف   تعاليم ا  و ال حييد ع  خيضح إال  ا و ال يأصذ إال

  عايتال عّد ذلد صروجال ع  الدي  و متردال عليال.

(  أ  االلتزام عسد ا مةام  ال،ةزا   لرر ( و  سة السيب  هث التمسد   تاب ا   ال -م(  أ  االلتزام الديين 2991و يرم  جنايت   
الث ةيلة الةو تسةمح لانسةا  أ   لةيس لةرد طلةثس و متةاهر صارجيةة و إحةا يتحةث  إىل ًة ن أعمةق مة  هةذا  اياةبح -هةةة(   404

 ةةر  اطسةةال  كمةةا تسةةمح لةةال أ  يعلةةد  ةةلة دانيمةةة  يسةةال و  ةةا ا  د كةةا صتةةة أو عمةةا أو ا ةةرة أو ًةةعثر  و أ  ال  اةةية امللتزمةةة ةي
  الدي  تأصذ مبا يلةرر، اللةرر  العتةيا مة  ضةروب ا دايةة و  سةان العلانيةد علةى مةا د اللةرر  و السةسة  و األصةذ  ةالرباها العلليةة و  سةان

 م(. 2990العلمية على  ثاعد املااف و املسااح و داح األذ، و املضار  ا سماىن   األ  ام األد ية و

روج عةةة  تعةةةاليا  الةةةدي  عةةةدم اطةةة -أ  مةةة  ًةةةروط االلتةةةزام الةةةديين  ( م 2004  علةةة  و   م2000  و  ةةةد ذكةةةر كةةةا مةةة    اطضةةةر
و إتبا  اصق و األ  ةام و املبةادئ التة  وضح ا الدي   كما وردت د اللرر  ال ةرًن و السةسة السبثيةة ال ةريية و كمةا طبل ةا ا  الم  

 السلف الااف. 

 -ال ر  ا  الم  وضح أولثيات لاللتزام الديين و ه  م( أ  2995  و  ا   العتثم و عبد ا 

 ر  د ذلد الت .2
ُ
يسم على الساس و راح اصرج عس ا  اجانت ت ةاليف ا  ةالم د  ةدود اال ةتةاعة الب ةرية ني  اصرج  و  د رأ، امل

 ةثرة اصة   ] حرأشر ٍ هِأيْ   الذِّييِعرلْيْكُنْ فِي  جرعرلًْرهرا  اجْخْبراكُنْىٌُر   اللَّوِ حرقَّ جِيرادِهِجراىِذًُا فِي  لد د  ثلال تعةاىلو ذ

 ًْغِينرا ؤًْْ ؤْخَْْإًْْا  لْا يُكْلِّفُ اللَّوُ ًْفْغًا إِلَّا ًُعْعريرا  لْيرا هرا كْغربرجْ ًرعرلْيْيرا هرا اكْخْغربرجْ  سررَّنرا لْا حُؤراخِزًْْا إِىْو أيضال د  ثلال تعاىل    [51اخآيال

لْا حُحروِّلْنرا هرا لْا طْاقْتْ لْنرا رِوِ ًراعْفُ عرنَّا ًراغْفِشْ لْنرا ًراسْحروْنرا  ؤًْْجر سررَّنرا ًر لْا حْحْوِلْ عرلْيْنرا إِصْشًا كْورا حرورلْخْوُ عرلَْ الَّزِيير هِيْ قْبْلِنرا  سررَّنرا ًر

 .[112البلرة  اخآيال]  هرٌْلْاًْا فْاًْصُشًْْا عرلَْ الْقٌْْمِ الْكْافِشِيير
ا تالع ةةا  اةةاطمر و امليسةةر اةةثاهر التةةدرج د األ  ةةام  ا ةةر ا  ةةالم  ةةا العةةرب و  ةةد تأ ةةلا د نيث ةة ا عرانيةةز لةةيس مةة  السةة ا  .1

ًرهِأأي مْورأأشراثِ  متم سةةة د نيةةثس العةةرب عسةةد  دايةةة الت ةةريح  و عسةةدما أراد ال ةةار   ردي ةةا تةةدرج د ذلةةد ابعةةد أ   ةةا  ا  تعةةاىل

 عةد و [ 25 ةثرة السحةا  اخآيةال] لْأيرتً لِّقْأٌْمٍ يرعْقِلُأٌىر   إِىَّ فِي رَْٰلِكر ۗ  النَّخِيلِ ًرالْإْعْنرابِ حْخَّخِزًُىر هِنْوُ عركْشًا ًرسِصْقًا حرغرنًا 

عِيِورأا ًريرغْأإلًٌُْكر هرأارْا    يغْأإلًٌُْكر عريِ الْخْوْشِ ًر الْوريْغِشِ قُلْ فِييِورأ إِمْنٌ كْأبٌٌِ ًر هرنرأافِ ُ للنّأاط ًر إِمْوُيُورأأ ؤْكْبرأشُ هِأي ًَّفْ       ذلد جان  ثلال تعةاىل

ت  عد أ  م د نيث  ا لذلد و   [129 ثرة البلرة  اخآيال ] فٌْر كْزلِكر يُبيِّيُ اللّو لْكُنُ اآليراثِ لْعرلَّكُنْ حْخْفْكَّشًُىريُنفِقٌُىر قُلِ الْعر

ًراْلأْإْص ُم ِسْجأٌظ ِهأْي عرورأِل النَّأْيَاِى ْفأا          ،م،  ا  ا  تعةاىل ًْصأاُب  ًراْلْإ ًراْلورْيِغأُش  ًَّورا اْلْخْوُش  جْخْنِبٌُهُ لْعرلَّكُأنْ  يا ْؤيُّيرا الَِّزيير آهرُنٌا ِإ
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ًرالْوريْغِشِ ًريرصُذَّكُنْ عريْ رِكْشِ اللَّوِ ًرعريِ  ( إًَِّوا يُشِيذُ النَّيَْاىُ ؤْىْ يٌُقِ ر رريْنركُنُ الْعرذاًرةر ًرالْبرغْضاءر فِي الْخْوْش09ِحُفْلِحٌُىر )

 .[92-90 ثرة املانيدة اخآيات ]  (09الصَّالةِ فْيرلْ ؤًْْخُنْ هُنْخْيٌُىر )
التدي   و التدي  املعرد الي رم  التدي  السلثك  ألدان العبادات الديسية -م( أ  للتدي  أنثا  تتمثا د اخآيت 1001  أوضح  امل دم

هث  -التدي  التياعل   و، و د هذ، اصالة يلتزم اليرد  ال ثم م  املمار ات و املتةاهر الديسيةة للث ةث  إلةى مااصال اطا ة -السيع  
 م(1001  ال مرمم1001هذا الادد أوضح كا م    ًاها  نات  ع  رد اليعا لد،  عض األاراد للضان  اجاهتا اطا ة و د

 -ضح  عض   ثاعد السلثا االجتمةاع  الو تساعد اليرد عل   ما مسؤولياتال و واجباتال االجتماعية م  أ  ا و  ا  الم  أ  الدي 
  اعدة العلةث و الث ةث  إىل املعلثمةةة االجتماعيةةة الةو تةؤثر علةى  سةان العال ةات الاةحيحة  ةا األاةراد  و  اعةدة التعةاو  و امل ةاركة  و

لدوة اصسسة  و  اعدة العدالة االجتماعية  و  اعدة التسا ح و امل ثرة   و هذ، اللثاعةد الةةسلثكية كييلةةة  اعدة ا يثار و املةسا ة و ال
  بسان اجملتمح ا  الم  السعيد. 

 
هة  أ  الةةدي   -م( إىل أ  للةدي  ا  ةةالم   عةض اطاةاني  تتمثةةا د اخآيت 1001    ال،ةةزا م 2992 أًةار كةا مةة   عبةد البةا  

ِِرىَةِة    ا نسا  و  د تساعد على ا ثر، عثاما التس  ة االجتماعية  و د ذلد  ةا اةرم لد،  َما ِمن َموُلوٍد إال و يُوَلُد َعلى  ال
أ  الةدي  ا  ةالم  ) م1001 م و عبيةد2991    أصرجال مسةلا(  و يثضةح  العيسةثم ( فَأَبواُه يُىَهِودانِِو أو يُىَنصِّةانِِو أَو يَُمِجسَّانِو

االجتماعيةةةة الةةةو تةةةثار لةةةال الت يةةةف مةةةح مةةةا  ثلةةةال و تسةةةاعد، علةةةى الليةةةام املبةةةةادئ و املعةةةةايم و اي ةةةات   سسةةةق مةةة  اللةةةيا و يةةةزود اليةةةرد
 مبسؤولياتال االجتماعية.

  و مةةةة  الثاجبةةةةات إ  إ سةةةةاس أاةةةةراد اجملتمةةةةح مبسةةةةؤولياهتا االجسماعيةةةةة مةةةةث أنيسةةةة ا و مةةةةث لةةةةتمع ا ركةةةة  أ ا ةةةة  و هةةةةام د اصيةةةةاة
م( أ  املسؤولية االجتماعية تعرب ع  مسؤولية اليرد ع  نيسال و مسؤوليتال جتا، 1001   د  ا   ا ا الو يسادم هبا الدي االجتماعية 

أ ةةرتال و أ ةةد انيال و جتةةا، ديسةةال و وطسةةال مةة  صةةال  ا مةةال لةةدور، د  ليةةق أهدااةةال و اهتمامةةال  ةةاخآصري   مةة  صةةال  عال اتةةال ا جيا يةةة و 
 مح و  ليق األهداف العامة.م اركتال د  ا م  الت اجملت

إ ةةرار اليةةرد مبةةا ياةةدر عسةةال مةة  أاعةةا  و ا ةةتعداد، لتحمةةا نتانيج ةةا  و  -م( املسةةؤولية االجتماعيةةة  أ ةةا 1002  و يعةةرف  عبةةدال رًن
 ةةاطلق  ةةىت مسةةة مةة  مسةةات اطلةةق و امليةةا إىل ايا ةةبة و تلةةدير اليةةرد لليمتةةال و أ يتةةال  و ا ناةةاف  -م(  أ ةةا 1005 يعرا ةةا  علةة  

مسةةؤولية اليةرد الذاتيةةة مةةث  -م(  أ ةا 1001  ي ةث  مسةةؤوالل عة  نيسةةال و أ  يتاةرف مبسةةؤولية مةث اخآصةةري   و أيضةةال يعرا ةا  زهةةرا 
  ا ماعةةةة أمةةةام نيسةةةال و أمةةةام ا ماعةةةة و أمةةةام ا   و هةةة  ال ةةةعثر  الثاجةةةب و اللةةةدرة علةةةى  ملةةةال و الليةةةام  ةةةال  كمةةةا يعرا ةةةا   يةةةدة

ا تعدد م تسب لد، اليرد يداعةال للم ةاركة مةح اخآصةري  د أم عمةا يلثمةث   ةال  و املسةا ة د  ةا امل ة الت  -ا م(  أ 2992
 الو يتعرضث   ا أو تلبا الدور الذم أ رتال ا ماعة لال و العما على امل اركة د تسييذ،.

 -اعية تتمثا د اخآتى م( أ  أنثا  املسؤولية االجتم1001  م  اتح الباب1001   رزاو يذكر كال م  

 األصالا مح الساس. و تعين مراعاة  لثا اخآصري  و ايااتة علي ا و عدم ا ضرار هبا  و مراعاة م ارم المسؤولية األخالقية:  .2
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اجبةة  و و تعة  ا لتةزام وةدود ا  و أوامةر، و نثاهيةال  و أدان الثاجبةات و البعةد عة  ايرمةات  و هة  مسةؤولية و  المسؤولية الشةعية: .1
 املسؤولية ال رعية ميزا  السلثا ا نساين .

هةة  جةةزن مةة  املسةة ثلية  اةةية عامةةة  اةةاليرد مسةةؤو  عةة  نيسةةال و عةة  ا ماعةةة  و ا ماعةةة مسةةؤولية عةة  و  المسىىؤولية االمتماعيىىة: .1
للماةلحة العامةة  و د ضةثنها نيس ا و أهداا ا  و ع  أعضانها كأاراد د مجيح األمثر و األ ثا   و املسؤولية االجتماعية ضرورية 

تتحق الث دة و تتما د ا ماعة  و يسعا اجملتمح  السالم  ااملسؤولية االجتماعية تيرض التعاو  و االلتةزام و التضةام  و اال ةاام  و 
 اصب و الدديلراطية د املعاملة و امل اركة ا ادة.

و هة  التةزام املةرن  ةأوامر  -ملسةؤولية الديسيةة ماةدرها الةدي  اه   ية و م( إىل أ  هساا ثالثة أنثا  م  املسؤول1005  و ي م  مر  
طةم ا  تعاىل و نثاهيةال  و املسةؤولية االجتماعيةة  و هة  التةزام املةرن  لةثانا اجملتمةح ونتمةال و تلاليةد، و التعةاو  مةح ا ماعةة د  ةبيا ا

ًرالخَّقٌْرٍ ًرلْا حْعراًرًٌُا عرلَْ الْئِمْنِ ًرالْعُذًْراىِ ًراحَّقٌُا اللَّور إِىَّ اللَّور شرذِيذُ  ًرحْعراًرًٌُا عرلَْ الْبِشِّالعام  كما جان د  ثلال تعاىل  

هريْ عروِلْ صرالِحًا هِيْ رْكْشٍ ؤًْْ . تلدًن العما الااف و التسااس د هذا السبيا إذ يلث  اصق  بحانال  [1: املانيدة]. الْعِقْابِ

 .[95: السحا] هُؤْهِيٌ فْلْنُحْيِيرنَّوُ حريراةً طْيِّبرتً ًرلْنرجْضِيرنَّيُنْ ؤْجْشرىُنْ رِإْحْغريِ هرا كْاًٌُا يرعْورلٌُىرؤًُْثَْ ًر ىٌُر 

أ  املسؤولية االجتماعية مرتبةة  السمث األصال ة  و الثلةة  ةالسيس و الةثع  االجتمةاع  و ا  سةاس  ا ثيةة  م(1001   و يبا  اؤاد
االجتماعية  و  التعليا و الثع  و  إدراا هدف ا نسا  م  اصيةاة  و تةرتبط املسةؤولية االجتماعيةة  يلسةية اجملتمةح و اللةيا ا نسةانية 

م( أ  املسةؤولية االجتماعيةة املسةتمدة مة  تعةاليا الةدي  ا  ةالم  الةو  ةا الاةب،ة 2991   جنةايت السانيدة د ذلد اجملتمح  كمةا يبةا
ا نسةانية تتسةا  ال ةمثلية  ا ةة  ت ةما مسةؤولية اليةرد مةةث نيسةال و مةث أ ةةرتال و مةث ا ةما  و مةث الةةثط   و مةث العةامل و ال ةةث  و  

 كذلد الراق  اصيثا  و ال انيسات اصية. 

م( أ  د تعاليا ا  الم و تثجي اتال ال ثم م  املبادئ الداعية إىل ا  ساس  املسةؤولية مةث ال ة   و 2991   ال ااعىو يثضح 
اجملتمح  ا ال ث   أكملال  و ت م ال ثم م  اخآيات و األ اديث إىل ضرورة  ثض األاراد مبسؤولياهتا جتا، خمتلف جثانب اصياة  ا  

  و أيضةال  ةا    [ 12 ا  ةران ] لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَبنَ عَنْهُ مَسْئئُلال وَال تَقْفُ مَب  تعةاىل
ىو مسؤول عىن رعيتىو و المىةأة  كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيتو اإلمام راع و مسؤول عن رعيتو و الةمل راع في أىلو و")

 ةا  و  سةبا أ   ةد  ةا  و  ("اع فىي مىال دىيده و مسىؤول عىن رعيتىوبيى  وومهىا و مسىؤولة عىن رعيتهىا و الخىادم ر راعية فىي 
 الرجا را  د ما  أ يال و مسؤو  ع  رعيتال و كل ا را  و مسؤو  ع  رعيتال  روا، الب ارم و ا    سبا(.

ال    املت ا  الذم يست دم  -ال الذم يعرف  أنال مث لتمع األصااني  السيس تعترب املسؤولية االجتماعية م  أها واجبات 
اليرد و  األ س و الةرا و ا جرانات السي ثلثجية  و يتعاو  مح عم، م  األصاانييا د تياعا إجيايب   لاد ا ا ً اية

 ا تماالت تةثر  التال و مد، ا تجا تال مل تلف أ اليب العالج  ت العما على الث ث   ال إ   ثنت  ي  م  التال  و التسب
 م(.1001  ااق ال  ا  و االجتماع   اطالدمأ اى درجة مت سال م  التث 
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و  م( أ  لخصااني  السيس  مسات و صااني  ال د أ  يتسا هبا  ىت يستةيح أ  يؤدم دور،  أاضا طريلة1004  و يثضح  زهرا 
 س  ا  ،ان   االهتمام  الساس و الرعبة د معاونة اخآصري  و مساعدهتا د  ا م  الهتا  اللدرة على إ امة عال ات  -مس ا  

 اعالال مح اخآصري   أ  يتمتح  لدر عا  م  الضبط االنيعا   ا  ساس  املسؤولية االجتماعية و امل سية و االلتزام  التعاليا الديسية 
 اختاذ اللرارات املالنيمة مح املثا ف و األ داث.اللدرة على 

يتمثا دور األصااني  السيس  د لاالت الت  ي  و العالج و اال ت ارة ا كليسي ية و تلدًن الساح  و يضاف إ  الدور 
تساولال جملمثعة اال ت ارم أيضا  يام األصااني  السيس   دور املثجال الا ثم د اجملتمح  و تتجسد أ عاد هذا الدور د ضرورة 

الث اني  و  امل  الت الاحية ذات اطليية السي ثلثجية  كتعاط  امل درات و األمراض التسا لية و عمها  و أيضال م  أدوار،  العما
 م(.1001  البحثث العلمية ًاها

الستريةةة  يةةث يتةلةةب  م( ل ةة  يةةسجح األصاةةاني  السيسةة  د دورة ال ةةد مةة  أ  يةةتا إعةةداد، مةة  السةةا تا1001  و يؤكةةد  اطالةةدم
إ اطتةةال   ااةةة اةةرو  علةةا الةةسيس و السا يةةة التةبيليةةة الةةو تتضةةم  التةةدريب امليةةداين د مؤ سةةات و مراكةةز العةةالج السيسةة  و الاةةحة 

 السيسية. 

    الدرادات السابقة
 -أهتما العديد م  الدرا ات السا لة مبثضث  ا لتزام الدي  و املسؤولية االجتماعيال مس ا 

( 151م(  درا ة  عسثا  أثر التدي  على مةرض ا كت ةاب السيس  و  د أجريا الدرا ة على عيسة  1001  درا ة  عبد العزيز  2
م  طلبة جامعة األزهر ال ريف  و تث لا الستاني  إىل وجثد أثر جثهرم للتدي  اة  معا ةة مةرض ا كت اب السيس   و إىل أ  هساا 

 .ا ات السيسية ترجةح إلةى الدا  الثاز  الديين و عدم وجثد السترة الديسية للحياة لد، املرضىالعديد م  األمراض و ا ضةر 

م(  درا ة  عسةثا  مةستث، األدان األكاددي  و دااعية ا جناز لد، طالب ا امعة د ضثن 2992 .درا ة  عبد اجمليد و  مثد 1
ميحثص  و  د أا رت الستاني  وجثد تأثم للليا الديسية الو يلتزم هبا الةالب ( 151متس  ا  الليا الديسية  و ت ثنا العيسة م   

ا امع  د مستث، دااعيتال لاجناز و مستث،  ايلال األكاددي   كما  يسا هذ، الدرا ة أ  الةالبات ا ناث  و الةالب ذوم 
 .التحايا املرتيح ها أكثر إلتزامال  الليا الديسية

م( درا ة  عسثا   تأثم ا لتزام الةديين اة  متةاهر ا ضةرا ات السيسية  و االنيعالية لد، Richards 2992 .و أجر،  ريت ارد 1
( طالبةال و طالبة  و تث لا الدرا ة إىل وجثد أثر دا  إ اانييا لالتزام 112طلبة ال ليات املتث ةة  و ت ثنا عيسة الدرا ةة مة   

 ا ضةةرا ات السيسية و االنيعالية.الديين د درجات الةالب على ملياس 

( 55م(  عسثا  العالج السيةس  و عال تةال  ا لتزام الديين  على عيسة م ثنة م    Ursula,  2994 . و هسالد درا ة  اور ثال5
جتاهات ( ً اال  ليمال  أا رت الستاني  عدم وجثد عال ة  ا اال54ً اال مم  يعانث  م  أعراض الللق و إضرا ات الت يةف  و 

 الديسية و أعراض الللق املرض   و أ  هساا عال ة اجيا ية لالتزام الديين و الرضا ع  اصياة لد، امليحث ا م  اجملمثعة العادية. 
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( 144 ( م( درا ة  عسثا   تأثم التثجال الديين د ا ضةرا ات االنيعالية  لد، عيسة م ثنة م Watts 2992 . و أجر،  واتس4
البة م  طالب املدارس اص ثمة د أمري يا  و  د أا ةرت الدرا ة وجثد أثر جثهرم للتثجال الديين د ا ضةرا ات طالبال و ط

 .االنيعالية   يث تبا أ  اخنياض التثجال الةديين يؤدم إىل  االت م  ا ضةراب االنيعا  كال،ضب و التعا ة و اطجا

يس  و عال تال  املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيا يا  ثالية اطرطثم م(  عسثا  ا  ااا الس1022  . درا ة  عثما 2
( أصاانيية نيسية  و تث لا الدرا ة إىل الستاني  اخآتية   تتسا 92( أصااني  نيس  و  24( مس ا  202عيسة  لب  جا العيسة  

ا   تثجد عال ة ارتباطية  البة دالة إ اانييال  ا اال ااا املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسانيا  ثالية اطرطثم  االرتي
 السيس  و املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسانيا  ثالية اطرطثم.

السيس  و عال تال  املسؤولية االجتماعية و تلدير الذات لد، معلمات الا ية اطا ة  اال ااا(  عسثا   1025 .درا ة   س  5
( معلمة  أوضحا نتاني  الدرا ة وجثد عال ة ارتباطية  ا اال ااا السيس  و 100ثم  ت ثنا عيسة الدرا ة م    ثالية اطرط

 املسؤولية االجتماعية لد، معلمات الا ية اطا ة. 

السعثدية  م(  عسثا  املسؤولية االجتماعية  ا ال باب املستم  إىل مراكز ال باب و عم املستم  د 2995 .درا ة    ا ةا 1
( عم 00مستمث  إىل مراكز ًباب و   100 سة مس ا  24-21( ميحثص تااوح أعمارها  ا 200ت ثنا عيسة الدرا ة م   

 مستما  أوضحا نتاني  الدرا ة وجثد اثارا دالة إ اانييال د املسؤولية االجتماعية  ا املستما و عم املستما إىل تلد املراكز لااف
 املستما. 

(   سدا  عسثا   معراة العال ة  ا السلثا ا يثارم و املسؤولية االجتماعية  ت ثنا العيسة م  1002 درا ة  اليب و رصرو  . 9
ادم و املسؤولية االجتماعية و اتسا ًعثر الةالب 100  ( جامع   و  د ك يا الدرا ة ع  وجثد عال ة إجيا ية  ا السلثا ا ًر

  االرتيا . املسؤولية االجتماعية 

   التعليق علي الدرادات السابقة

 -م  صال  عرض الدرا ات السا لة الو تساولا االلتزام الديين  و املسؤولية االجتماعية  جند أ ا  د تسثعا امس ا  

 يةث  يسةا  عةض م   تساولا االلتزام الديين  مح مت،مات أصر،  و  عض ا تساو  املسؤولية االجتماعية  مةح مت،ةمات أصةر، أيضةال   
الدرا ات الو ا ت دما املس   الث ي  ع  وجثد عال ة ارتباطيال  ا كاي م  االلتزام الديين  و املسؤولية االجتماعية   مةح مت،ةمات 

م( , Richards  2992 ريت ةارد و    م 2003 عبةد العزيةز االكت اب و االضةرا ات السيسية  و اال ااا السيسة  مثةا درا ةة 
أ  املسةةؤولية االجتماعيةةة  مرتيعةةة م( 1022 عثمةةا   درا ةةة   كمةةا أوجةةدت م(1025  سةة   و درا ةةة  (م1022  عثمةةا  درا ةةة 

عبةةد اجمليةةد و  لخصاةانييا السيسةةيا  و أوجةدت أيضةةال  عةض مةة  هةذ، الدرا ةةات ارو ةا د االلتةةزام الةديين لاةةاف ا نةاث  مثةةا درا ةة 
درا ةةات السةةا لة د  ديةةد م ةة لة الدرا ةةة و  سةةان أدواهتةةا و تيسةةم نتانيج ةةا  و د   و  ةةد ا ةةتياد البا ةةث مةة  الم(2990  مةةثد 

كمةا أ ةا متيةزت عة  الدرا ةات السةا لة د اهتمام ةا   ة  دود علا البا ث مل جتر درا ةة م ةاهبة  ليةال تساولةا مت،ةمات الدرا ةة اصالية
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لةةةى مثضةةةث  االلتةةةزام الةةةديين و عال تةةةال  املسةةةؤولية االجتماعيةةةة  التأ ةةةيا ا  ةةةالم  لعلةةةا الةةةسيس  و جيةةةق هةةةذا البحةةةث ليللةةة  الضةةةثن ع
 لخصاانييا السيسيا.

  مشكلة البحث:

  ي م ال ثم م  العلمان إىل أ  الدعانيا ا ثهرية صياة ا نسا  الةبيعية تتمثا د درجة التزامال  السلثا الديين  و ما ياتب عليةال مة
األصاةانييا السيسةيا   يةث ديثةا عةدم اهتمةام األصاةانييا السيسةيا مبثضةث  االلتةزام  عسةد  يا ديسية متثا  لثكياتال د اصيةاة صا ةة

الديين و عدم متس  ا  التعاليا الديسية  ديثا مادرال ًديد اطةثرة و ي دد كيةا  اجملتمةح  ةاالمال  الةديين و األصال ة  و السةلثك    
م( أ  نلةة  1001 ال ةةمرم  م مبسةةؤولياهتا االجتماعيةةة جتةةا، لةةتمع ا  يةةرم كمةةا أنةةال يةةؤثر تةةأثمال كبةةمال د عةةدم  ةةدرهتا علةةى الليةةا

االلتةةةزام الةةةديين عسةةةد األصاةةةانييا السيسةةةيا يتجلةةةى عسةةةال نلةةة  د  مةةةا املسةةةؤولية االجتماعيةةةة و السيةةةثر مةةة  الليةةةام هبةةةا  و  ةةةد أًةةةار 
كبةةةمة د  ةةةلثكياهتا و د  ةةةدرهتا علةةةى  مةةةا م( إىل ضةةةعف االلتةةةزام الةةةديين عسةةةد األصاةةةانييا السيسةةةيا يةةةاا رثةةةارال  1005  مر ةةةى

م( أ  هسةاا العديةد مة  األصاةانييا السيسةيا يعةانث  1005  سة   مسؤولياهتا مث أنيسة ا و لةتمع ا  و  ةد أوضةحا درا ةة 
 -م  ت ت م  م  لة البحث د ا جا ة على التساؤالت التالية  و م  ضعف د درجة التزام ا الديين  

 العامة لاللتزام الديين  لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم ؟ما ه  السمات  .2
 ما ه  السمة العامة للمسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم ؟ .1
 ها تثجد عال ة ارتباطيال  ا االلتزام الديين  و املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم ؟ .1
 تثجد اروا ذات داللال إ اانيية د االلتزام الديين   ا األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم  تبعا ملت،مات السث   و العمر ؟ ها .5

 
 -أىمية البحث:

 ات إ  اصياة اليثمية املعا رة د السثدا  و عم،  ت م إىل ت،مات اجتماعية  ريعة و رمبا متسارعة  تؤكد ضعف الاا ط و وه  العال .2
 ا الساس  على مستث، األها و على مستث، العانيلة الثا دة  األمر الذم يربز اصاجة امللحة لتيعيةا عثامةا ذاتيةة و اجتماعيةة  مثةا 

 االلتزام الديين و املسؤولية االجتماعية تساعد د الت ييف م  ض،ثطات اصياة. 

ياهيا و مت،مات أصر،  د ت ث  ذات  لة وثيلة  ال  مثا املسؤولية االجتماعية مت ا التيسم العلم  ملت،م االلتزام الديين و ارتباطال مب .1
 .ملي ثم التأ يا و التثطا ا  الم 

 لة البحثث و الدرا ات العلمية د السثدا  و د عم، م  الدو  و اجملتمعات  الو تساولا مثضث  التأ يا ا  ةالم  علةا  سةب  .1
 البحث لبسية أوىل ملا تسبق عليال م  درا ات جديدة ذات عال ة مبثضث  الدرا ة. دراية البا ث  و  التا  يعترب هذا

ادية  و  تر ثية  علةى أ ةس  .5 اد الديين د وضح  رام  إًر يتث ح البا ث أ  تساعد الستاني  العاملا د لاالت الاحة السيسية و ا ًر
 م  و التمتح  أعلى مستثيات الاحة السيسية.ديسية و علمية تساعد األصاانييا السيسيا د  ليق التثااق السث 
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  -اىداف البحث : 

 التعرف على السمة العامة لاللتزام الديين  لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم. .2
 التعرف على السمة العامة للمسؤولية االجتماعية  ا األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم. .1
  ا االلتزام الديين  و املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم.التعرف على العال ة االرتباطية  .1
 التعرف على اليروا د االلتزام الديين   ا األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم الو تعز، ملت،مات السث  و العمر. .5

 
 فةوض البحث : 

 األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم  االرتيا  .تتسا السمة العامة لاللتزام الديين  لد،  .2
 تتسا السمة العامة للمسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم  االرتيا  . .1
 م.تثجد عال ة ارتباطيال ذات داللة إ اانيية  ا االلتزام الديين  و املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطث  .1
 تثجد اروا ذات داللة إ اانيية د االلتزام الديين   ا األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم تعز،  ملت،م السث . .5
 تثجد اروا ذات داللة إ اانيية د االلتزام الديين   ا األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم تعز،  ملت،م العمر. .4

 
  حدود البحث :

 م.1025الياة د  -دود الزمسية اص املست ييات و املراكز اص ثمية و اطا ة  ثالية اطرطثم دود امل انية  اص 

 مصرلحات البحث: 
هث التمسد  عليدة معيسة يلتزم ا ا نسا  د  لثكال  اال يؤم  إال هبا و ال خيضح إال  ا و ال يأصذ إال  تعاليم ا  االلتزام الديني : 

 م(.1001 سس ا اثادو ال حييد ع  ةح ام ا و  

املست دم د هذا البحث و االلتزام الديين  هى عبار، ع  الدرجات ال لية الو حياا علي ا امليحثص د ملياس   التعةيف اإلمةائي
 ما تع سال م  مضمث . 

يستمى إلي ا  و هى ت ثي   ه  املسؤولية اليردية ع  ا ماعة و ه  مس ثلية اليرد أمام ذاتال ع  ا ماعة الوالمسؤولية االمتماعية : 
ذات طا ح صاص مث ا ماعة أم أ ا مسؤولية ذاتية  و اي ا م  األصالا و املرا بة الداصلية و ايا بة الذاتية  كما أ  اي ا م  

 م(.1002 األصالا ايضال ما د الثاجب امللزم داصليال  سا

ه  الدرجات ال لية الو حياا علي ا امليحثص د ملياس املسؤولية االجتماعية املست دمة د هذا البحث و ما  التعةيف اإلمةائي:
 تع سال م  مضمث . 
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هث صري   سا علا السيس الذم يعما د لا  العالج و الت  ي   و يست دف م  صال  عملال ت  ي    األخصائي النِسي
  جتماع  و امل ين و األ رم  زهرا  ليق ال يان للمريض  و إعادة ت ييال السيس  و االاألمراض و االضةرا ات و عالج ا و 

 م(.1004

 امةاءات البحث الميدانية:

را ة  و حيلق أ  لت ا و ا ت دم البا ث املس   الث ي  االرتباط  و هث املس   الذم يتسا ب مح أهداف هذ، الد   المنهج
 أنال الةريلة الو ترتبط  تاهرة معيسال  لاد و ي ا و يا د يلا و تيسمها تيسما  -يعرف اجملتمح الث ي   و ارضياهتا

 م(.1001علميال عالم 

تّ ث  لتمح الدرا ة م  األصاانييا السيسيا العاما مبست ييات التيجاين املا    اطرطثم  ورم لخمراض  مجتمع الدرادة:
ادية  مركز اليسار للعالج السيس .العابية و السيسية  مراكز اطرطثم للعالج السيس     ا كليسي   لال ت ارات السيسية وا ًر

   ( إناث  و تراو ا أعمارها  ا 45  ( ذكثر و54( أصااني  نيس  مس ا  201ت ثنا عيسة الدرا ة م   عينة الدرادة: 
الدرا ة  و دي   و ف عيسة الدرا ة م   سال( و  د ا اصتيارها  ةريلة العيسة الع ثانيية البسيةة و ذلد م  لتمح  51 – 11 

 صال  اخآيت 

 ( يوضح توويع عينة الدرادة تبعاً للنوع9مدول رقم )
 

 ةالسن العدد النوع
 %55 54 ذكثر
 %42 45 إناث
 %999 991 مجموع

 ( يوضح توويع عينة الدرادة تبعاً للعمة9مدول رقم )
 

 ةالسن العدد العمة
 %25 24 11ةةةةةةة  11
 %12 15 51ةةةةةة  19

 %999 991 مجموع
 

( عبارة  54م( و هث يت ث  م   1000    اعتمد البا ث على ملياس االلتزام الديين الذم وضعة  عبدالعزيزمقياس االلتزام الديني .2
ت  ام البا ث  تعديا و  ياعة  عض العبارات الو تتسا ب مح البي ة السثدانية  و عيسة الدرا ة و  ذف  عض العبارات الو كانةا 

 ( عبارة.15عم  اف للبي ة السثدانية و لعيسة الدرا ة  اأ بح امللياس هبذ، الاثرة يت ث  م   
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م(  و 2991 م( و هةث  ةثرة معدلةة ملليةاس عل  1022   اعتمةد البا ةث علة  مليةاس  عثمةا المسؤولية االمتماعيةمقياس . 1
( 14 د  ام البا ث   تعديا و  ياعة  عض العبارات الو تتسا ب مح البي ة السثدانية و عيسة الدرا ة  اأ بح املليةاس يت ةث  مة   

 عبارة.

لتةاهرم للمليا ةا  ةام البا ةث  عرضة ما علةى عةدد مة  اي مةا امل تاةا د لةا  علةا للتأكةد مة  الاةدا ا : الصدق الظىاىةي
الةةسيس  و ا ةةتسادال علةةى رأم اي مةةا الةةد  ةةام البا ةةث  ةةإجران التعةةديالت الةةو أًةةاروا إلي ةةا  وهةة  إعةةادة  ةةياعة  عةةض العبةةارات د 

 املليا ا لتتسا ب مح عيسة الدرا ة.

اةةةة اطاةةةاني  الليا ةةةية للمليا ةةةا د  ةةةثرهتما املعدلةةةة   عةةةد التح ةةةيا د لتمةةةح الد را ةةةة  ةةةام البا ةةةث    ملعر الدرادىىىة االدىىىترالعية
   هبدف التأكد م   دا و ثبات املليا ا.اانياألصاانييا السيس( ميحث ال م  10 تةبيل ما على عيسة ا تةالعية  جم ا  

 
  أواًل: مقياس االلتزام الديني

 مقياس االلتزام الديني يوضح معامل ارتباط كل فقةة ومجموع الِقةات في (1 مدول رقم

 االرتباط رقم البند االرتباط رقم البند االرتباط البند رقم
 ةةةةةة 0.22 15 0.77 25 0.59 1
2 0.21 24 0.11 11 0,19 
 0.73 19 0.63 22 ةةةةةة 0.26 3
4 0.40 25 0.59 10 0.78 
5 0.34 21 0.59 12 0.25 
6 0.49 29 0.71 11 0.51 
7 0.12 10 0.21 11 0.79 
8 0.78 12 0.74 15 0.61 
9 0.25 11 0.56 14 0.71 
99 0,24 11 0.24 12 0,42 
99 0,94 15 0.49 15 0,21 
91 0,15 14 0,52   
91 0.36 12 0.82   

( و  ةد ا  ةذف 15,1و أصةر،  ةالبة االرتبةاط   (10,12,1,9يال ظ م  ا دو  أ  هساا عددا م  اليلرات ضعيية االرتبةاط  
 هذ، العبارات  ىت ال تؤثر على  دا امللياس.
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 يوضح نتائج معامالت الثبات لمقياس االلتزام الديني (5 مدول رقم
 

 المقياس

 

 

 الثبات

 

 الادا الذايت الياكرونباخ

 0.95 0,11 االلتزام الديني

  ثانياً: مقياس المسؤولية االمتماعية
 مقياس المسؤولية االمتماعيةيوضح معامل ارتباط كل فقةة و مجموع الِقةات في  (1  مدول رقم

 االرتباط رقم البند االرتباط رقم البند االرتباط رقم البند
1 0,24 25 0.15 15 0.19 
2 0.59 24 0.15 11 0.54 
3 0.51 22 0.25 19 0.44 
4 0.25 25 0.52 10 0.49 
5 0.19 21 0.51 12 0.05 
6 0.21 29 0.29 11 0.15 
7 0.09 10 0.52 11 0.52 
8 0.51 12 0.74 15 0.49 
9 0.11 11 0.56 14 0.19 
99 0.92 11 0.42   
99 0,91 15 0.22   
91 0,19 14 0.22   
91 0.29 12 0.55   

 ةذف هةةذ، العبةارات  ةىت ال تةؤثر علةةى ( و  ةد ا 12,14,5,2يال ةظ مة  ا ةدو  أ  هسةةاا عةددا مة  اليلةرات ضةةعيية االرتبةاط  
  دا امللياس.
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 المسؤولية االمتماعيةيوضح نتائج معامالت الثبات لمقياس  (5  مدول رقم
 المقياس

 
 

 الثبات
 

 الادا الذايت الياكرونباخ
 0.91 0,14 المسؤولية االمتماعية

 :األداليب اإلحصائية
 . الةرا ا  اانيية التالية (SPSS) متا معا ة الستاني   ا ت دام  زم الربام  ا  اانيية للعلثم االجتماعية 

 .معاما ارتباط   م ث  ( .2
 .اصتبار  ت( لعيسة وا دة  .1
 .اصتبار ت( لعيستا مستللتا  .1

 
 :عةض و مناقشة النتائج 

 السيسيا  ثالية اطرطثم  االرتيا  .يتسا االلتزام الديين   ا األصاانييا ألول: االِةض 

العامة لاللتزام الديني  بين األخصائيين النِسيين بوالية ( يوضح اختبار )ت( لمجتمع واحد لمعةفة داللة السمة 7مدول رقم )
 الخةطوم.

 حجم
 العينة

 الودط
 الِةضي

 الودط
 الحسابي

 االنحةاف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 درمة
 الحةية

 القيمة
 االدتنتاج االحتمالية

 تتميز السمة  االرتيا  0.001 202 1,25 21.22 21,21 42 201
 

( و 1 15  ( و  ل،ةا  يمةةة  ت(21 21  ( و الث ةط اصسةةايب42يال ةظ البا ةةث مة  ا ةةدو  السةا ق أ  املتث ةةط اليرضة   لةةب  
 عبةةةةد اجمليةةةةد و  االلتةةةةزام الةةةةديين يتميةةةةز  االرتيةةةةا   و تتيةةةةق هةةةةذ، الستيجةةةةة مةةةةح درا ةةةةة ( ممةةةةا ي ةةةةم إىل أ 0.001الليمةةةةة اال تماليةةةةة  

  جةانت هةةذ، الستيجةةة مسسةجمة مةةح تث عةةات م( الةةو تث ةلا إىل أ  أاةةراد العيسةةة حير ةث  علةةى التمسةةد  ةالليا الديسيةةة2992  مةثد
ى تزويةد أ ساني ةا   ةا تعةاليا الةدي  ا  ةالم   اتحةرص البا ةث لليةرض  إذ إ  األ ةر املسةلمة و صا ةة العر يةة و السةثدانية تعمةا علة

على عرس الليا الديسية و ا  المية د نيث  ا  ايس  ث  علةى  تر يةة ديسيةة  ةثية تعيةس ا علةى اكتسةاب السةلثكيات الديسيةة املسا ةبة  
أ يةة تةثار األ ةر املسةلمة لةستا مةة   م( مةةد،2995 الةو حير ةث  علةى االلتةزام هبةا د  يةةاهتا العمليةة  الةد أوضةح  العتةثم و عبةةدا 

اللةةيا الديسيةةة و اطلليةةة و مةةد، تةةزود أارادهةةا هبةةا  ممةةا يةةؤدم إىل مسةةاعدهتا علةةى التثااةةق السيسةة  و االجتمةةاع  و  يةةام ا مبسةةؤولياهتا 
د   يةدعث إىل هةث دية  و ةة  معتةو دي   تيسم هذ، الستيجة على أ اس أ  الةدي  ا  ةالم  االجتماعية مث أنيس ا و لتمع ا  

التمسد و االلتزام  أ  امال و تعاليمال   و يسعى إىل مساعدة األاراد على الت يف االجيايب اليعا   و ذلد  عد إعدادها و تس  ت ا 
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على أ اس الا ية الديسية السليمة  و هذا يؤدم  التا  إىل إ الح السيس الب رية الو  اال  ا يتحلةق هتذيب السلثا ا نسةاين  و 
م( على أ  متسد  و التزام األاراد  العبادات و الةلثس الديسية  العبةادة تلةثم لةدي ا اللةدرة علةةى الةةتح ا اةة  1001 ؤكد  ًاهاي

يةال ال،رانيز و الدوااح  و خبا ة تلد الو ت سر اصدود االجتماعية للسلثا مما يؤدم إىل التأثم د تعزيز السلثا االجتماع  املتثااةق ذات
م( أ  ا ديةا  و االلتةزام  املتةاهر الديسيةة ي لةث  العليةدة املثلةى و السةلثا الاةاف املةؤدم إىل 1005 يةال  و يضةيف   م،ةةاورمو اجتماع

م( أ  الةةدي  و التمسةةد 1001 ا ةةتلرار األنةةا و اطم سةةا  الةةسيس  نتيجةةة االهتمةةام  الا يةةة األصال يةةة و الرو يةةةة  كمةةا أوضةةح   مةةثد
ال هث األ اس طالص ا نسا  م  ال عثر  الةذنب و الةسل  و التةأزم  و إ  ل ةعثر ا نسةا   أنةال  ريةب مة  ا   الليا الديسية و مبادني

 يبعةد، عة  الة عثر  اليةأس و اللسثط  و يبين  ياتال على أ اس ال،بةة و ا ديا   و يعترب الدي  مادرا م مال لتلثًن األصالا و  ليةق
جتماعيةةة  يمةةة  و جيعةةةا ذلةةد اليةةرد أكثةةر  ةةدرة علةةى  مةةا املسةةؤولية االجتماعيةةة  و للةةد أيةةا املعاملةةة اصسةةسة  و  سةةان عال ةةات ا

م و مث ةةةةى  2994 درا ةةةات كثةةةمة ملةةةا تث ةةةلا إليةةةال الدرا ةةةة اصاليةةةة مةةة  السا يةةةة الستريةةةة و العمليةةةة  الةةةد  يسةةةا درا ةةةات  املليجةةة 
ديسيةة  و التزامةات د ممار ةة ال ةعانير الديسيةة مة  صةال  ارتيةاد أمةاك   م( أ  ال،البية العتمى مة  أاةراد اجملتمةح لةدي ا اجتاهةات2995

%( مةة  أاةةراد الدرا ةةة أا ةةةروا 11م(  إىل أ  نسةةبة  1009العبةةادة و الةةثع  الةةديين الةةداصل   و  ةةد أوضةةحا نتةةاني  درا ةةة  كمةةا  
 باب املسلا د اجملتمعات العر ية و ا  المية و ال،ر ية.تثج ةال إجيا يال مث االلتزام الديين الو يسسجا مح ااهرة املد ا  الم  لد، ال 

 تتسا املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم  االرتيا .الِةض الثاني: 

للمسؤولية االمتماعية لدى األخصائيين النِسيين ( يوضح اختبار )ت( لمجتمع واحد لمعةفة داللة السمة 7مدول رقم )
 الخةطوم. بوالية

 حجم
 العينة

 الودط
 الِةضي

 الودط
 الحسابي

 االنحةاف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 درمة
 الحةية

 القيمة
 االحتمالية

 االدتنتاج

 تتميز السمة  االرتيا  0.001 202 5,15 21.42 21,01 42 201
 

و  5,15 ل،ةةةا  يمةةةة  ت( ( و 21,01( و الث ةةةط اصسةةةايب 42يال ةةةظ البا ةةةث مةةة  ا ةةةدو  السةةةا ق أ  املتث ةةةط اليرضةةة   لةةةب  
املسةةةؤولية االجتماعيةةة تتميةةز  االرتيةةا   و هةةذا يتيةةةق مةةح مةةا أورد، البا ةةث مةة  اةةةرض و   ممةةا ي ةةم إىل أ  0.001الليمةةة اال تماليةةة

الةةو تث ةةةلا اىل أ  السةةمة العامةةةة للمسةةةؤولية (  1000و  اليةةب و رصةةةرو   م(  1022درا ةةة  عثمةةةا  اتيلةةا هةةةذ، الدرا ةةة مةةةح 
 لد، األصاانييا السيسسيا مرتيعة.ا جتماعية 

ير، البا ث أ  هذا يد  على أ  األصااني  السيس  واثق م  نيسال و ا اامال لعملال  و يلثم  التزاماتال مث نيسال و اخآصري   و لديال 
 ةةة داصليةةة جتعلةةال يلةةثم  ثاجباتةةال و مسةةؤولياتال االجتماعيةةة  و أ  متيةةز املسةةؤولية االجتماعيةةة  االرتيةةا  يةةد  علةةى جنا ةةال د عملةةال  أل  

ةةاد السيسةة   ةةثان اةةردم أو  م سةةة األصاةةاني  السيسةة  تتةلةةب مسةةال أ  يتعامةةا مةةح اجملتمةةح و املرضةةى  يلةةثم أ يانةةال مب مةةة التثجيةةال و ا ًر
مجاع   مما يزيد عسد، ا  ساس  ال ةعثر و  الثاجةب  االجتمةاع  مةث لتمعةة  كمةا أ  طبيعةة عمل ةا يتةلةب مةس ا أ  ي ثنةثا علةى 

حيتةةاجث  إىل مسةةاعدهتا  و يلثمةةث  علةةى صةةدمت ا و مراعةةاة م ةةاعرها و ذلةةد ملةةا تلتضةةيال اتاةةا  مباًةةر و وثيةةق مةةح األاةةراد الةةذي  
م( أ  مةةة  1004مثا ةةةف اصيةةةاة امل تليةةةة  األمةةةر الةةةذم جيعل ةةةا  ةةةادري  علةةةى الليةةةام  املسةةةؤولية االجتماعيةةةة  و  ةةةد أوضةةةح  زهةةةرا   
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ا  ،ةم، مة  السةاس  وحيةام ا و جيةد د عملةال و يسجةز صااني  ال    املسؤو  اهتمامال  سيسال و ا اام ا و معراة  ةدرها  كمةا ي ةت
م( م سة األصااني  السيس  تعترب مادرال م ما م  ماادر الدعا و املسؤولية 1001التزاماتال مث لتمعة   يث  أوضح  اتح الباب  

لياتال االجتماعيةةة صةةم  يةةام   م( أ  األصاةةاني  السيسةة  يلةةثم مبسةةؤو 1001االجتماعيةةة اليعالةةة الةةو حيتاج ةةا ا نسةةا   و يةةذكر   ا ةةا  
 صال  ا مال لدور، د  ليق أهدااال و اهتمامال  اخآصري  م  صال  عال اتال ا جيا ية و م اركتال د م اكا اجملتمح . 

الية تثجد عال ة ارتباطيال ذات داللة إ اانيية  ا االلتزام الديين و املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ث الِةض الثالث: 
 اطرطثم.

 
االلتزام الديني و المسؤولية االمتماعية لدى األخصائيين بين ( يوضح معامل ارتباط )بيةدون( لمعةفة العالقة االرتباطية 0مدول رقم)

 النِسيين بوالية الخةطوم.
 

 االدتنتاج القيمة االحتمالية قيمة االرتباط المتغية
 االلتزام الديين

 ارتباطيالتثجد عال ة  0.004 0,512
 و املسؤولية االجتماعية

االلتةزام الةديين و املسةؤولية االجتماعيةة  الةد  لةب معامةا االرتبةاط يال ظ البا ث م  ا دو  السا ق وجثد عال ة ارتباطيةال طرديةة  ةا 
املسةؤولية االجتماعيةة جةزنال ال يتجةزأ مة  (  و يرم البا ث أ  هذ، الستيجةة مسةليةة و تتيةق مةح  ةياعة اليةرض  يةث تعتةرب 0,591 

 التعاليا الديسية الو يساد، هبا  الدي  ا  الم   و ه  مُ ث  أ ا   م   م ثنةات عسا ةر االلتةزام الةديين  و  التةا  يعةرب  يةام اليةرد
مبسةؤوليتال االجتماعيةةة و الديسيةة   يةةث مبسةؤولية االجتماعيةة مبةةد، التزامةال  ديسةال  ا لمةةا كةا  اليةةرد ملتزمةال ديسيةال كةةا  أ ةدر علةةى الليةام 

ًرحْعرأاًرًٌُا عرلْأَ الْبِأشِّ      يثضح الدي  ا  الم  لليرد كييية  يامال  ثاجباتال الديسية مث لتمعال و أ رتال و نيسال  الد  ةا  ا  تعةا  

َ الْئِمْنِ ًرالْعُذًْراىِ ًراحَّقٌُا اللَّور إِىَّ  ٍ ًرلْا حْعراًرًٌُا عرلْ م( أ  1001و  ا  اطالدم  [.1: . ]املانيدةاللَّور شرذِيذُ الْعِقْابًِرالخَّقٌْر
م( أ  مسةةةؤوليتال 1022االلتةةةزام الةةةديين يسةةةاعد اليةةةرد علةةةى الليةةةام مبسةةةؤولياتال االجتماعيةةةة و األ ةةةرية. و أيضةةةال  يسةةةا درا ةةةة  عثمةةةا  

و ي م حثذج  ت منس( الذم أوضح أ     الدي  ا  الم االجتماعية ترتبط ارتباطال وثيلال  االلتزام الديين  رص اليرد عل  التمسد 
 م(.2991األً اص الذي  حيالث  على درجات عالية م  ا لتزام الدي  ها الذي  يتحلث   الليام  املسةؤوليت ا ا جتماعيةة على  

و تعترب املسؤولية االجتماعية أ د أها العثاما األ ا ية لاللتزام الديين  كما أكدهتا معتا الدرا ات و البحثث اصديثة د لا  علا 
 م(.1001السيس ا  الم    يث إ ا ذات عال ة واضحة مبستث، االلتزام الديين عسد اليرد  ال مرم 

 .ة د االلتزام الديين   ا األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم تعز، ملت،م السث تثجد اروا ذات داللة إ اانيي الِةض الةابع:
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االلتزام الديني  بين األخصائيين النِسيين بوالية ( يوضح اختبار )ت( لعينتين مستقلتين لمعةفة الِةوق في 99مدول رقم )
 النوع.الخةطوم تعزى  لمتغية 

 

 االدتنتاج
 القيمة

 االحتمالية

 قيمة

 )ت(

 درمات

 الحةية

 االنحةاف

 المعياري

 المتودط

 الحسابي

 حجم

 العينة

 مجموعتي

 المقارنة

 وجثد اروا

 لااف ا ناث

 الذكور 54 12.11 20,15 200 5,15 0.040

 اإلناث 45 11.51 21,91   

 المجموع 201     
 

 ( و11.51( و إ  متث ط ا ناث 20,15  املعيارماالمراف  ( و12.11السا ق أ  متث ط الذكثر يال ظ البا ث م  ا دو  
االلتةةةزام الةةةديين   ( ممةةةا ي ةةةم إ  وجةةةثد اةةةروا جثهريةةةة د5,15( و  ل،ةةةا  يمةةةة  ت( للملارنةةةة  يس مةةةا   11.51االمةةةراف املعيةةةارم  

زامةال  ةال ثم مة  العةادات و لااف ا ناث  و ييسر البا ث تلد الستيجة لةبيعة الاكيبةة السيسةية لانةاث  يةث يعتةرب ا نةاث أكثةر الت
السلثكيات الو م  ضمس ا العبادات و السلثكيات الديسية  كما أنال د اجملتمح السثداين ازداد اهتمام العديد م  املستمات و ا معيات 

دور العبةةادة و اطا ةةة  ةةاللرر  ال ةةرًن تعلةةيا ا نةةاث أ  ةةام الةةدي  ا  ةةالم  و  يةةيت   اللةةرر  ال ةةرًن  و أيضةةال  امةةا العديةةد مةة  
املسةةةاجد  إن ةةةان مراكةةةز  يةةةيظ  و تيسةةةم اللةةةرر  ال ةةةرًن اطا ةةةة  ا نةةةاث  األمةةةر الةةةذم أد، إىل ازديةةةاد ا ةةةا ا نةةةاث لتعةةةاليا الةةةدي  

م( أ  ا نةاث يتمسة    تعةاليا الةدي  ا  ةالم   1009  العثمةاين  ا  الم  و  ر    علي ا و التزام   هبا د  ياهت   و  ةد  ةا
الرجةةا   كمةةا حير ةة  علةة  أدان السثااةةا  اةةثرة أكثةةر صا ةةة عبةةاديت الاةةثم و الاةةالة  و يةةر، البا ةةث أ  اللسةةثات اليضةةانيية أكثةةر مةة  

 الديسية الو هتتا  املثاضيح الديسية   د  ا ا د إ داث هذا اليرا ويث تعترب السسان ه  أكثر ًةرانيح اجملتمةح متا عةة  ةا و ا ةتيادة
م( أ  السسةان 1005مة  تيسةم لللةرر  ال ةرًن و ًةرح للسةمة السبثيةة ال ةريية  الةد أًةارت درا ةة   سة  مس ا  م  صال  ما تلدمال 

م( أ  ا ناث أكثر  ر ال و متس ال 1002يستيد  م  الدروس الديسية  اثرة أاضا م  الرجا   و هذا ما أكدتال درا ة  عبدال رًن 
ثامةةةةةةةا الدديثعراايةةةةةةةة مثةةةةةةةا السةةةةةةةث  و السةةةةةةة  تةةةةةةةؤثر د مسةةةةةةةتثيات االلتةةةةةةةزام أ  الع  التعةةةةةةةاليا الديسيةةةةةةةة  كمةةةةةةةا يثضةةةةةةةح حةةةةةةةثذج  تي ةةةةةةةرنس(

م( متيةةز ا نةةاث عةة  الةةذكثر د مسةةتث، االلتةةزام الةةديين  ذات األ عةةاد االجتماعيةةة و 1005م(  و ي ةةم  مر ةةى  1005 الةةديين عل 
يّ   ا ناث أكثر  ر ال على الليام  العبةادات و  السيسية  املرتبةة  عملية التس  ة االجتماعية املتبعة د اجملتمعات العر ية عامة  ويث

 السلثكيات الديسية.

 ذات داللة إ اانيية د االلتزام الديين   ا األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم تعز،  ملت،م العمر. تثجد اروا  الِةض الخامس:
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االلتزام الديني  بين األخصائيين النِسيين بوالية ( يوضح اختبار )ت( لعينتين مستقلتين لمعةفة الِةوق في 99مدول رقم )
 العمة. الخةطوم تعزى لمتغية

 

 االدتنتاج
 القيمة

 االحتمالية

 قيمة

 )ت(

 درمات

 الحةية

 االنحةاف

 المعياري

 المتودط

 الحسابي

 حجم

 العينة

 مجموعتي

 المقارنة

 عدم

 وجثد

 اروا

 11ةةةةةةة  11 15 11.11 21,15 200 4,25 0.040

 51ةةةةةة  19 25 11.51 21,91   

 المجموع 991     
 

( و 11.51  ( و إ  متث ط ا ناث21,15( و االمراف املعيارم 11.11يال ظ البا ث م  ا دو  السا ق أ  متث ط الذكثر 
 االلتةةزام الةةديين( ممةةا ي ةةم إ  عةةدم وجةةثد اةةروا جثهريةةة د 4,25( و  ل،ةةا  يمةةة  ت( للملارنةةة  يس مةةا 21,91االمةةراف املعيةةارم 

و أ  الي ةةات األكةةرب  ةةسال و األ ةة،ر  ةةسال مجيعةةال متسةةاوو  د   تعةةزم للعمةةر  و ييسةةر البا ةةث ذلةةد مبةةا يتثااةةق مةةح نتيجةةة اليةةرض األو 
 يةث ت ةث  التعةةاليا الديسيةة و االلتةزام هبةا تبةدأ مة  الاةة،ر  اتعلةيا األ ةر أ ساني ةا تعةاليا الةدي  ا  ةةالم  و   لتةزام الةدي  مسةتثيات اال

م( أ  األ سان يا ث  على االلتزام  العبةادات الديسيةة 1005كييية العبادات الديسية و االلتزام هبا و اصرص علي ا  و  د أوضح   س  
رص األ ةر علةى تعلةيا أ ساني ةا تلةد العبةادات و التمسةد هبةا طيلةة  يةاهتا  و هةذا مةا أوضةحال الر ةث   ص( د مسذ ن ةأهتا  يةث  ة

ِِرَةِة فَأَبواُه يُىَهِودانِِو أو يُىَنصِّةانِِو أو يَُمِجَسانِوِ  )  ثلال م( إىل 1001   و أًار  اثاد  أصرجال مسلا (َما ِمن َموُلوٍد إال و يُوَلُد َعل  ال
م(  إىل أ  ال ةةعثر 1001  مةةثد و  ةةا  الاةة،ار يلتزمةةث   تعةةاليا الةةدي  ا  ةةالم  ا ت،ةةانل ملرضةةاة ا   ةةبحانال و تعةةاىل  أ  ال بةةار و 

الديين يسمث د مرا ا الةيثلة املب رة خبااني  و مسات متعددة كالثا عية  و ال  لية  و االجتماعيةة  و أ  هةذا ال عثر الديين عبارة 
م( إىل أ  هسةةاا عال ةةة وثيلةةة 2991تحليةةق التثااةةق مةةح الةةذات و الةبيعةةة و العةةامل   كمةةا أًةةةار  ناةةار   عةة  عمليةةة متاةةلة هتةةدف ل

 جثهرية  ا السمث اطلل  و تةثر التي م الديين د مرا ا العمر الزمسية املتتا عة.

 النتائج:

  االرتيا  .تتسا السمة العامة لاللتزام الديين  لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم  .2
 تتسا السمة العامة للمسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم  االرتيا  . .1
 تثجد عال ة ارتباطيال ذات داللة إ اانيية  ا االلتزام الديين  و املسؤولية االجتماعية لد، األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم. .1
اللتةةةزام الةةةديين   ةةةا األصاةةةانييا السيسةةةيا  ثاليةةةة اطرطةةةثم تعةةةز،  ملت،ةةةم السةةةث   و ذلةةةد لاةةةاف تثجةةةد اةةةروا ذات داللةةةة إ اةةةانيية د ا .5

 ا ناث.
 عدم وجثد اروا ذات داللة إ اانيية د االلتزام الديين   ا األصاانييا السيسيا  ثالية اطرطثم تعز،  ملت،م العمر.    .4
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 التوصيات:

 .مجيح اجملاالت و صا ة السا ية الديسية  ىت يستةيح الليام مبس ثلياتال االجتماعية زيادة االهتمام  األصااني  السيس  د   .2
زيةةادة اصةةرص علةةى تعلةةيا األاةةراد مسةةذ الةيثلةةة تعةةاليا الةةدي  و ذلةةد  ر ةةال علةةى أ  خيرجةةثا للحيةةةاة و  ةةةد  تعلمةةثا السةةلثكيات الديسيةةة  .1

 السثية   اثرة تلدرها على الليام مبسؤولياهتا االجتماعية.
 زيادة االهتمام   ال باب املسلا للتمسد  الدي  ا  الم  اصسيف املعتد   عيدال ع  التةرف  صا ة و ط الذكثر. .1
 ضرورة العما على ن ر الثلااة الديسية  ا أاراد اجملتمح  اال تعانة  تعاليا الدي  د خمتلف لاالت اصياة. .5
ةةةاد األطيةةةا  و ال ةةباب لتعةةاليا الةةدي  و دعةةثة املؤ سةةات الا ثيةةة و التعليميةةة د املرا ةةا امل .4  تليةةة إىل ت ثيةةف ا  ةةثد  لتثجيةةال و إًر

 مبادنيال السمحة  و ي ث  ذلد ع  طريق زيادة مثاد الثلااة ا  المية الو تتةضم  املساه  الدرا ية.
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

 المةامع :
 

 م(.1005  دار الس ر للجامعات  اللاهرة  النِسية و التةبويةمناىج البحث في العلوم أ ث عالم   رجان  مثد   .2
دار املاجدم. أم اللر،   المسؤولية االمتماعية بين الشباب المنتمين إل  مةاكز الشباب وغية المنتمين السعودية ا ةا   مد  .1

 م(.2995 
 م(.2992للعلثم   موت  الدار العر ية   التهذيب الومداني علم النِس القةآني وا سماين  عبد العل    .1
جامعةة   كليةة اخآداب   ردالة دكتوراه غية منشورة. التدين وعالقتو بالصحة النِسية لدى طالب الجامعات س ,  مد عثمةا    .5

 م(.1005  السيلا
. الخةطىوماالحتةاق النِسي وعالقتو بالمسئولية االمتماعيىة وتقىدية الىذات لىدى معلمىات التةبيىة الخاصىة بواليىة  س , مسا    .4

 (.1025  جامعة السيلا  ردالة دكتوراه
أثىىة بةنىىامج إر ىىادي نِسىىي دينىىي فىىي تخِيىىف بعىىي األعىىةاض االكتئابيىىة لىىدى عينىىة مىىن طىىالب المةحلىىة  سةةا   مةةد علةة    .2

 م(.1002  جامعة األزهر  مار  ردالة دكتوراه غية منشورة. الثانوية
  جامعةة ردىىالة دكتىوراه غيىة منشىورة. االمتماعيىة بىبعي المتغيىةات النِسىية والتومىو نحىو التىدين وعالقتىو  ادة  عبد ايس    .5

 م(.2991األزهر, مار  
  للة درا ات د التعليا ا امع   اجمللد األو   المسئولية االمتماعية لدى طالب  عبة التاريخ بكلية التةبية   يدة  إمام خمتار .1

 م(.2992العدد الرا ح, عزة  
 م(. 1001.الدار العر ية للس ر  اللاهرة   الصحة النِسية  اطالدم  أديب  .9
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, 2, 20للة درا ات نيسية  م ".التدين والشخصية أحادية العقلية في بعي  ةائح المجتمع الكويتياطضر  عثما   ثد   .20
 م(.1000را ةة األصاانييا السيسيا املارية  

تنمية وتأصيل القيم األخالقية لدى الشباب في ظل مالمح النظام  دور بعي الودائط التةبوية فيرزا   سا  عبد اصليا   .22
 م(.1001,جامعة املساثرة  59  للة كلية الا ية , العدد العالمي الجديد

 م(.1001  دار عريب  اللاهرة  علم النِس االمتماعيزهرا  , امد عبد السالم   .21
 م(.1004اللاهرة    دار عامل لل تاب  العالج النِسي الصحة النِسية وزهرا    امد   .21
 م(.2991  مةبعة السسة ايمدية  اللاهرة  المسؤولية و الجزاء في القةآن الكةيم  ال ااع    مد إ راهيا .25
 م(.1001 ثريا    دار املسا   الصحة النِسية اإلدالم وًاها  عمر   .24
 م(.1001دار املساه  للس ر و التثزيح  عما     األخالق و الجزاء في السنة النبويةال مرم  هد، عل  جثاد    .22
 م(.2992اللاهرة    م تبة عريب .علم االمتماع الدينيعبد البا    زيدا    .25

اد   .21  م(.1001  دار ال رف   موت  أثة التدين عل  مةض  االكتئاب النِسيعبد العزيز  ًر
   ر ةالة ماجسةتم  جامعةة السيلةاالىدوائة الحكوميىة فىي الىيمنالمسىؤولية االمتماعيىة لىدى مىوظِي عبد ال ةرًن  اةؤاد  مةد  ةعد   .29

 م(.1002 
دافعية اإلنجاو لدى طالب الجامعىة فىي ضىوء درمىة تمسىكهم  مستوى األداء األكاديمي وعبد اجمليد  مرزوا و  مثد  أ الم   .10

 .م(2992عا مشس رااا مستلبلية   جامعة    وثث مؤمتر التعليا العا  د الثط  العريب بالقيم الدينية
 م(.1001دار امل ارا, العراا   .في فقو التدين فهماً وتنزيالعبيد ,  سسة عمر   .12
جامعةة  " أثة دماع القةآن الكةيم عل  األمن النِسي لدى الرالبات يعزى لمتغيىة التخصىصالعتثم  عدنا  وعبد ا   عسدليب   .11

 م(.2995أم اللر، للبحثث  السعثدية  
ر ةةالة   اطرطةةثم  االحتىىةاق النِسىىي وعالقتىىو بالمسىىئولية االمتماعيىىة لىىدى األخصىىائيين النِسىىانيين بواليىىة عثمةةا , عاني ةةة عةةثض  .11

 م(.1022 جامعة السيلا   كلية اخآداب   ماجستم عم مس ثرة
 م(.1002    م تبةالغزالي الدرادات النِسية عند المسلمين والعثماين  عبدال رًن    .15
 م(.1005  م تبة الثط   اللاهرة  التةبية و التةبية و لتدين التدين وعل   إ راهيا   .14
  وةةث مس ةةثر مبجلةةة علةةثم واسةةث   المىىةاىقين مقيىىاس االتجىىاه نحىىو المسىىؤولية االمتماعيىىة الذاتيىىة لىىدى األطِىىال و  علةة   زيةةدا  .12

 (.م2991جامعة  لثا   اجمللد اطامس  العدد الرا ح  
  ر ةةالة ماجسةةتم عةةم وعالقتهىىا بالمسىىئولية االمتماعيىىة لىىدى طلبىىة الجامعىىة بمحافظىىات عىىزة الدمماطقيىىة  علةة   نبيةةا مث ةةى  .15

 م(.1002مس ثرة  كلية الا ية  ا امعة ا  المية  ،زة  
 م(.2999    مةبثعات اال اد الدو  للبسثا ا  الميةالتنمية الذاتية المسؤولية في اإلدالم والعساين   س   اف   .11
 م(.2991امل تب العريب  اللاهرة    اإليمان و الصحة النِسيةالعيسثم  عبد الر     .19
  العدد السا ح ع ر  اجمللد الثاين  اللاهرة المسؤولية و الجزاء في الكتاب و السنة، حولية كلية أصول الدينال،زا    اة أ د   .10

 م(.1001 
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  للةة تصميم مقياس تنمية المسئولية االمتماعية لدى مماعات النشىاط المدردىي الالصىِي  عاام عبد الرازا   اتح الباب .12
 م(.1001  ا زن الثاين. جامعة  لثا  24العلثم ا نسانية   العدد  درا ات د اطدمة االجتماعية و

 م(.1001املعارف, ا   سدرية   .داراألصول الِلسِية في التةبية عند مِكةي اإلدالماليتاح   عبد ادؤ ا .11
 (.1002    كسدامعةفة العالقة بين السلوك أإليثاري و المسؤولية االمتماعيةايليب و رصرو    .11
  ر ةالة ماجسةتم فعالية بةنىامج إر ىادي لتنميىة المسىؤولية االمتماعيىة لىدى طىالب المةحلىة الثانويىة   ا ا  مجيا  مد  مثد  .15

 م(.1001ا امعة ا  المية  عزة  عم مس ثرة  كلية الا ية  
 م(.1001دار ال روا, اليم     الشعور الديني لدى أطِال ما قبل المدرس مثد  عبد الرازا   .14
 م(.1005  دار الس ر للجامعات  اللاهرة  السعادة و تنمية الصحة النِسية في اإلدالم وعلم النِسمر ى  كما   .12
  درا ةةة مس ةةثرة مبجلةةة علةةا الةةسيس  يثنيةةث  جامعةةة االمتماعيىىة و عالقتهىىا بدافعيىىة اإلنجىىاوالمسىىؤولية    ماةةةيى  مسةةمة عبةةد ا  .15

 (.1001اللاهرة  
العالقة بين المسؤولية االمتماعية و بعىي موانىب التوافىق الشخصىي و االمتمىاعي لىدى طىالب   م،اروم  عبد اصميد م،اورم .11

 (.1005الا ية  جامعة الز ازيق    ر الة ماجستم عم مس ثرة  كلية المةحلة الثانوية
 م(.2994  اللاهرة  النمو النِسي دار النهضة العةبيةاملليج   عبد املسعا   .19
 م(.1001دار املسا   العراا    أنماط التدينامل دم   مد   .50
اد  س .52  م(.2995    عزة9  4  للة التلثًن و اللياس السيس  و الا ثم  مالتدين.يكولوميةمث ى  ًر
 م(.2991  دار ال روا  اللاهرة   و علم النِس  القةآن   مد عثما   جناتى .51
  ر الة ماجسيا عم مس ثرة  كلية الا ية  االمتماعية المةتبرة باالتجاه الديني بعي المتغيةات الشخصية وناار  عبد اصميد   .51

 م(.2991جامعة املساثرة   
 م(.2991  دار الي ر العريب  اللاهرة  ية المسلمةاألصول التةبوية لبناء الشخصالسليب  عبد الر     .55

 
 المةامع األمنبية

 

45. Richard, P . S( 1991) “ Religious devoutnness in college students relations with 

emotIonal and psychological separtationfrom parents” . ERIC , No . 5 

46. Watts , F . N(1996) “ Psychological and religious perspectives on emotion” . 

International Journal for the Psychology of Religion , Vol . 6 , No . 2 

47. Pfeifer, S & Ursula , W( 1995) “ Psychopathology and religious commitment : A 

controlled study” . Psycgopathology, Vol . 28 , No . 2 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 

 



7102 

 م  2017ديسمبر   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع   

 

 
 96 

" األخالق املعيارية وراء األخالق و ما "  

 د. مصيونة أحممد الفاخري

 قسم الفلسفة - كلية اآلداب  -جامعة بنغازي  

 

 

 ملخص

بنياف  عبلقتها بالصدؽ، و و القضايا األخبلقيةاليت تتناوؿ  (Meta Ethics) ما بعد األخبلؽمباحث  يتناوؿ ىذا ادلوضوع    

فلسفة األخبلؽ ادلعيارية  و ،ربليل منطقي يف مناىجها ىي نتاج العصر احلديث، عندما ربولت العلـو إىل و النظريات األخبلقية وأصل

Normative Ethics)) كما   ،رفضها ة يف تأييدىا وُكتبت حبوث كثَت  باىتماـ الفبلسفة الغربيُت يف العقود األخَتة، و تاليت حظي

بُت نوعُت من  ألفعاذلم األخبلقية عن طريق سبييزىم ،تصنيف فبلسفة األخبلؽ ادلعاصرين يتعرض ىذا البحث يف البداية إىل معرفة

صاحلة أـ ، أو صفات أفعاالً  ـأ من األحكاـ ادلعيارية دبختلف درجات التعميم سواء أكانت أشياء األوؿ يتألف -:ادلبادئ األخبلقية

يتألف من ربليل منطقي دلعاين تلك األقساـ األخبلقية الشارحة، عن  اآلخرالنوع  أو خطأ، و اصواب و كذلك إذا كانت و فاسدة،

اليت انتهت إىل ادلذىب  اآلراء حياوؿ ىذا البحث أيضا أف يشرح بصورة سلتصرة جداً النظريات و و ،دعم تلك األحكاـ ق تأييد ويطر 

سنحاوؿ معرفة مدى مشروعية ىذا التمييز مع اقتصار  و ،األبعاد ادلختلفة للبحث إىل حدٍّ ما لتتضح من خبلؿ ذلك ػ و ،اإلرشادي

 كاف لؤلخبلؽ الفوقية االنفعالية أية عواقب منطقية على األخبلؽ ادلعيارية؟   اما إذ مهمة الفيلسوؼ على )ادليتا أخبلؽ(، و

 تقديم

 من الفلسفة األخبلقية الباحثة يف مضموف األخبلقيات، و اً تتناقض نظريات األخبلؽ الفوقية مع األخبلؽ ادلعيارية، اليت تعترب فرع   

مبادئها، و يف الكيفية اليت ديكن أف تتألف هبا ادلتطلبات األخبلقية أو تتصارع، كما تبحث يف كيفية  رذائلها و فضائلها و غاياهتا و

حيث قاـ فبلسفة األخبلؽ بالتعبَت عن ىذا التمييز يف دراستهم دلعايَت السلوؾ  ،الصراعردبا يف حل ذلك  الصراع األخبلقي وتوضيح 

)الدراسة  بُت األخبلؽ ادلعيارية )التقييمية(، و )الفلسفة األخبلقية(، و التمييز بُت )اإلعبلنات األخبلقية(، و -بطرؽ سلتلفة منها:
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بشكل زلدد بُت ادلعتقدات  فلسفة األخبلؽ، و النظرية األخبلقية و هجية لؤلخبلؽ(، مث بُت )النظم األخبلقية(، والتحليلية أو ادلن

( الذي R. M. Hare تشارلز هير) قًتحو الفيلسوؼ النفعيااألخَت ىذا التمييز  ،حوؿ مكانة اجلمل األخبلقية ةالنظري األخبلقية و

ين هبذا التمييز يعتربوف أغلب الفبلسفة ادلعاصرين يف األخبلؽ ادلناد طقية للغة األخبلؽ(، " و)الدراسة ادلن -:يعرؼ األخبلؽ بأهنا

مسائل  لكن عمل ما وراء األخبلؽ اليت تشمل دالالت احلدود األخبلقية و معياريا، و اً يفبلسفة ليس عمبل أخبلقبوصفهم مهمتهم 

)تية" من قبيل ما إذا كانت األحكاـ األخبلقية موضوعية أو ذا
1

) . 

مثل السعادة أو الصاحل أخبلقيا كفعل يؤدي بفعل من الواجب أو  -:األمثلة عن ادلبادئ األخبلقية ادلعيارية ىي نظريات عامة و  

 -ف أغلب النظريات األخبلقية معيارية، أي أف ادلعايَت ذات الصلة:إف ،كذلك أحكاـ معيارية مفردة أو معينة أخبلؽ ربقيق الذات، و

أف آراءىم  فأف العديد من الفبلسفة قد ينكرو  على الرغم من و ،قابلة للتطبيق بشكل مباشر( ثابتة / كاملة / و )سابقة منطقيا / و

 معيارية حبسب ىذا العرض إال أف صفة أغلب ادلناقشات يف األخبلؽ تقًتح بأف ىذه النظرة مازالت فاعلة إف مل تكن سائدة و

 مسيطرة. 

عٌت احملدد بينما األمثلة اليت تدؿ على النوع الثاين )ادليتا أخبلؽ( ىي االستلهامية أو الطبيعية أو االنفعالية أو األخبلؽ ادليتافيزيقية بادل  

ا اعترب األخبلؽ علماً عندم (، ادلسمى )يف مبادئ األخبلؽ(ـG. E. Moore 1873 – 1958 ,أي جي  مور،بواسطة كتاب )

(، كنقد  Goodادلتمثل يف اإلصرار على أف ما ىو )طيب / جيد / صاحل ،غَت قابل للتعريف يتسم موضوعو بالبساطة، و غَت طبيعي

 غَت طبيعي، و بسيط و حاد للنسبية األخبلقية، حيث استطاع تفنيد )أكذوبة الطبيعية( على أساس أف الصحيح غَت قابل للتعريف و

)عية أو ألية رلموعة خواص طبيعية(ية خاصية طبيبأ الذلك ليس مطابق ذو صفة جوىرية )و
2

ىي على ذلك األساس ذات أمهية  و .(

أو  )ادلعرفة( فلسفة العلم، أو زات أخرى كما بُت العلم ويمع سبي، بينما يدرلها العديد منهم يناآلخر جاذبية ملحوظة لدى الفبلسفة  و

                                                           
 

 .92ص ـ(، 2004مارس، 301 ادلعرفةمل)عا أفاؽ جديدة للفكر اإلنساين، ،العشرين مستقبل الفلسفة في القرن الواحد وأوليفر ليماف:  (1)
(2) C. D. Brood: "Discussion The Philosophy of G.E .Moore" ,Mind,vol.lxx,1961,No. 280. p63.  
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مقوالت الًتتيب  و أو األحكاـ األساسية األوؿ الذي يقصد بو ادلعتقدات،ما فوؽ اللغة، أو بُت مقوالت الًتتيب  بُت الغرض اللغة و

 الثاين )الفوقية(.

 أهمية بحث المذهب اإلرشادي األخالقي   

دبصدر  و ،النظريات ادلبادئ و القيم و تربير ادلعايَت األخبلقية العامة، و دراسة لطبيعة و ( (meta ethicsتعترب ما بعد األخبلؽ     

على عكس  إف موضوع البحثفادلصطلحات األخبلقية من خبلؿ تناوذلا األحباث ادلتعلقة بالعبارات األخبلقية،  ادلفاىيم ومعٌت  و

ديكن  جيب عدـ الظلم...، و ىي العبارات األخبلقية، مثل العدؿ حسن، و االختياريةاألخبلؽ السليمة اليت ىي أفعاؿ اإلنساف 

 -مجلة من األسئلة منها:زلاولة اإلجابة عن  وأبعاد  من عدة جوانب واجلمل األخبلقية  دراسة العبارات و

 (Semantical questions  التحقيقات ادلعنائية ) معرفة دالالت األلفاظػ  1

تطرح يف  فعلى سبيل ادلثاؿ ،لعبارات األخبلقية من حيث ادلعٌتا دراسة اجلمل و يأخبلقية، ذبر يف ىذا النوع من التحقيقات ما بعد   

؟ ىل ديكن تعريف ادلفاىيم األخبلقية اً أـ معٌت إرشادي اً ىل للمفاىيم األخبلقية معٌت وصفي -ىذا النوع من التحقيق أسئلة من قبيل:

ما ىي  أو على سبيل ادلثاؿالواجب؟  ، الصحيح، اخلطأ، القبيح، وال أف ، جيبجيب ي معاين ادلفاىيم من قبيل: احلسنأـ ال؟ ما ى

ا غَت واضحة إىل حدٍّ ما؟ أو ما  معاين مفاىيم : العدؿ، احلرية، الظلم و...، اليت ال تعترب بشكل مباشر من ادلفاىيم األخبلقية، أو أهنه

 إىل أي مسألة تشَت؟ القرار، الرغبة، االختيار، الدافع، و...، و -معاين مفاىيم مقدمة فرض األخبلقيات مثل:

 (Epistemological  questions ) رفةأسئلة نظرية المعػ  2

ىل أفه شرح العبارات  يف ىذا النوع من التحقيقات ما بعد أخبلؽ، ُتطرح أحباث نظرية ادلعرفة حوؿ شرح العبارات األخبلقية، و   

 ال؟ و....الكذب أـ  ىل ربتمل الصدؽ و أـ إنشائية؟  و Declarativeاألخبلقية دينح ادلعرفة أـ ال؟ ىل ىي عبارات خربية 
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 (  Logical questions ) األسئلة المنطقية وقضايا األخالق المنطقيةػ  3

كذلك عبلقتها مع  يف ىذا النوع من التحقيقات ما بعد األخبلؽ، ذبري دراسة عبلقة العبارات األخبلقية مع بعضها بعضا، و   

3) القيمة( )العلم و ىنا جيب دراسة ىي مسألة مهمة للغاية، و العبارات غَت األخبلقية، و
). 

أفه نتائج التحقيقات يف كله قسم تؤثر على  ىو أفه ىذه األبعاد الثبلثة ترتبط بشدة ببعضها بعضا، و اجلدير بالذكر ىنا و    

 خبلؽ. تسوقنا إىل نتيجة يف مسألة ما بعد األ بل ديكن أف يُطرح بُعداف أو ثبلثة معاً يف كله حبث، و ،خرالتحقيقات يف األقساـ األُ 

 األخالق المعيارية مبررات التمييز بين الميتا أخالق و

يتمثل يف التمييز العاـ بُت  ،األخبلؽ الفوقية خبلؽ ادلعيارية ومبدئيا ديكننا القوؿ بأف ىناؾ مربرات واضحة للتمييز بُت األ   

معرفة كيفية شرح ىذا االستخداـ  و ،استخداـ لغة بُت معرفة كيفية و ،التحدث حولو بُت استخداـ التعبَت و اإلدالء، و االستخداـ و

 خبصوص منطق التعبَتات ادلعينة. 

األخبلؽ  يشتمل ذلك التمييز على تباين جذري، حيث يفسر بعض فبلسفة األخبلؽ ىذا التمييز على أف األخبلؽ ادلعيارية و  

 -ذلك حبسب الطرؽ التالية: الفوقية مستقبلف عن بعضهما بعضا و

 ؽ الفوقية أو تفًتض مسبقا عدـ وجود مبادئ أخبلقية معيارية زلددة حبيث تتوازى األخبلؽ الفوقية مع سلتلف تعٍت األخبل

ألف األخبلؽ الفوقية عبارة عن دراسة ال هتتم بوضع معايَت أخبلقية بقدر ما ىي  ،حىت ادلتعارض منها ؽ ادلعيارية واألخبل

 األخبلقية اليت وضعها الفبلسفة من قبل.ادلفاىيم  ربليل ادلعايَت و زلاولة لنقد و

  حبيث تتوازى نفس األخبلؽ ادلعيارية مع  وجود قوانُت أخبلقية فوقية زلددةبينما تعٍت األخبلؽ ادلعيارية أو تفًتض مسبقا عدـ

 حىت ادلتعارض منها. سلتلف األخبلؽ الفوقية و

                                                           

 .112(، صـ1939األخبلؽ، سبوز، ، )رللة ادليتافيزيقا وحول فلسفة القيم شكوكة: ياميل برى (3)
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االنفعالية تتوازى أو تتوافق مع سلتلف األخبلؽ ادلعيارية  -نتيجة لذلك يكوف من ادلمكن التمسك بأف ما بعد األخبلؽ مثل: و

من  عيارية مثل السعادة تتوافق مع كلٍ يف نفس الوقت إنكار أف األخبلؽ ادل و ،أخبلؽ السعادة و أخبلؽ الواجب -مثل:

 -:تفصيلسنبدأ بفحص كل قسم من ىذه األقساـ على حده بشيء من ال ، واالستلهامية االنفعالية و

 حيادية الميتا أخالق

أهنا تشكل )إنكارا تاما ألي  أف االنفعالية رلرد زلاولة لدحض األخبلؽ، و(، Emotivism) النظرية االنفعالية ايدعي معارضو    

يف رأي و  ،معياريإلزاـ أو أي شيء صاحل(، و الرد على ذلك ىو أف النظرية االنفعالية حيادية بقدر تعلق ذلك بأي التزاـ أخبلقي 

جيب عليها أف ربتفظ بذلك التباعد الصعب الذي يدرس  االنفعاليُت أف ما بعد األخبلؽ ما ىي إال دراسة حيادية نسبيا، " و

)األحكاـ األخبلقية دوف أف يصنعها"
4

). 

ادلعيارية األخرى ادلتعلقة باألخبلؽ (، Meta Ethics)شلا ال شك فيو أف ىؤالء الفبلسفة يعتربوف نظريات ما بعد األخبلؽ    

البد للفيلسوؼ  و ،معيارية اخبلؽ تصدر أحكامىو يشَت إىل أف ما بعد األ مع ذلك يوجد دحض قوى ذلذه النظرة و ،حيادية كذلك

 و اشًتط أال يتم عرض ىذه القناعات إال على أهنا عواقب الزمة أو سوابق دلا بعد األخبلؽ. ،االنفعايل من قناعات أخبلقية معيارية

(، تعٍت أنو  (normative ethics البد أف احليادية ادلدعاة بالنسبة دلا بعد األخبلؽ فيما يتصل باألخبلؽ ادلعيارية فإذ     

لينطبق عدـ االلتزاـ على طريقتُت   ،زلددة عند الدخوؿ يف مثل ذلك التحليل ال يتضمن ذلك إلزاـ الفرد نفسو  بأية  أخبلؽ  معيارية 

  -مها: مًتابطتُت و

ت أو خاضع للتحليل، ديكن للباحث يف ادليتا أخبلؽ التوصل إىل ىدفو دوف تقييد نفسو دببدأ حبا يتعلق باختيار موضوع فيم .1

 أخبلقي معياري واحد مقابل مبدأ أخبلقي معياري آخر.

                                                           
  .854ـ(، ص2005، ترمجة: صليب احلصادي، اجلزء الثاين، )دار الكتب الوطنية، بنغازي،للفلسفة أكسفورددليل تدىوندرتش:  (4)
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راء، أو عمل حكم ادلوضوع اخلاضع للتحليل، ديكن للباحث يف ادليتا أخبلؽ أف حيقق ىدفو دوف االضطرار إلج بتقييمفيما يتعلق  .2

يكوف ادلبدأ األخبلقي ادلعياري الذي اختاره للتحليل يف حد ذاتو أخبلقيا  أخبلقي )ادلقصود حكم أخبلقي معياري(، عندما

 صاحلا أو فاسدا، "من وجو النظر األخبلقية ادلعيارية".

( يسػػػتخدـ كلمػػػػة ـ( 1979ـ، C.L. Stevenson ،1908) ستيفنسووووون)ديكننػػػا اإلشػػػارة ىنػػػا إىل أف الفيلسػػػػوؼ األمريكػػػي    

اللغػػة"، بػػأف:" ادلغػػزى األخبلقػػي للمصػػطلحات  يػػذكر يف كتابػػو "األخػػبلؽ و عنػػدما ،دبفهػػـو واسػػع جػػدا )أخبلقػػي( بشػػكل حيػػادي و

 ، ألف ادلوضػوعات الػيت تقػدمها لػيس هبػا مشػاكل خاصػة يف اللغػة أوأخبلقيػة بلالػاألخبلقية مل يعد جاذبا ألغراضنا أكثر مػن األغػراض 

)ادلنهجية"
5

) . 

( لفظ أخبلقي حوؿ مفهـو ما، نفهم من ذلك بأنو قصد أف ىذا ادلفهـو مضاد دلا ىو ليس بأخبلقي، ستيفنسونعندما يستخدـ )   

عندما أضاؼ إىل نظريتو  ،احلذؽ يف وظيفة معينة الدقة و أي ينتمي إىل صفات أخرى عملية أو واقعية مثل اجلودة اليت تعٍت ادلهارة و

باإلضافة إىل معناىا االنفعايل، فهو يف منوذج من  اىو أف األحكاـ األخبلقية قد يكوف ذلا معٌت وصفي ، ومهمايف األخبلؽ ربديدا 

 -عنصرين: يفيدة حيلل معٌت احلكم األخبلقي مناذج ربليلو العد

 تفسَت ىذا الفعل تفسَتا طبيعيا على أساس خواصو التجريبية. )حبيث ديكن  -:أ. تقرير وصفي غَت خلقي ينصب على فعل مثبل 

ىذا  ،عي دلدلوؿ احلكم األخبلقي بأكملوىذا ىو ادلعٌت االنفعايل( حيوؿ وجوده دوف تقدمي تفسَت طبي )و -:ب. عنصر أخبلقي نوعي

إلقناع الناس  عن االذباىات و ،)للتعبَت( العنصر األخبلقي النوعي يف مدلوؿ احلكم األخبلقي ىو ادلهمة اليت تقـو هبا ىذه األحكاـ

6) ذلك بإزاء الفعل الذي ضلن بصدده أو التأثَت فيهم لكي يعتنقوىا و
) . 

كانوا يعًتفوف دبا لدراساتو من أمهية من حيث  فإ و ،من قبل الوضعيُت الذين أتوا من بعده ( مل تلق قبوالً )ستيفنسونراء آيبدو أف     

فقد رفضوا يف أغلب األحواؿ ما يوحي بو رأيو من نزعة غَت عقلية، فقد رأى أف ليس يف معٌت الكلمة األخبلقية من عنصر  ،ادلبدأ
                                                           

 
(5) C. L. Stevenson, “Ethical and Language” Ed. by Binkley, Contemporary Ethical Theories, , p.27.. 

 .38(، صـ1959، مطبعة اجلامعة السورية، دمشق،2نقد"، )ج "عرض و المذاهب األخالقيةعادؿ العوا:  (6)
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ما ليس ينصف إنصافا كافيا  و ،ىذا ما جيعل األحكاـ األخبلقية يف رأيهم أقرب إىل اخلطابة أو الدعاية أخبلقي إال قوهتا االنفعالية، و

 إقامة احلجة العقلية يف ادلسائل األخبلقية.ما قد ضلتاج إليو من 

 التمييز بين القيم

 التقييم األخبلقي بشكل خاص. حوؿ التقييم  بشكل عاـ و اً دقيق اً البد ىنا من الفهم بأف ىناؾ سبييز    

 ىذه األغراض قد تكوف إنسانية أو ال إنسانية. و ،: ىناؾ سبييز خاص باألغراض ربت التقييمأوال 

 داخل اإلنساف نفسو يوجد سبييز أبعد بالنسبة للجوانب ربت التقييم، قد تكوف أخبلقية أو ال أخبلقية.: يف ثانيا

ديكن القوؿ بأف التمييز بُت األخبلقي و البل أخبلقي داخل رلاؿ األغراض البشرية أو اإلنسانية ىو الفرؽ بُت جودة الصفات اليت   

 البشر يف قدرة مقيدة زلددة.لدى البشر كبشر، وبُت تلك الصفات اليت لدى 

 أخالقيEthical أخالقي،  Moralاستخدام كلمتي  الفرق بين معنى و

النظريات ادلتعلقة باألخبلؽ  ذاتية زبص الفرد، و الشخص القائم بعمل ما، فهي شخصية و ( هتم الفرد وEthicalاألخبلؽ )    

اعتماد احلق بعيدا عن  االبتعاد عن الفاسد و القياـ بالصاحل و الشر و االبتعاد عن احلث على عمل اخلَت و تشمل كل طرائق الدفاع و

على الرغم من ذلك ىناؾ سبييز ضمن األخبلقي بالنسبة دلعٌت أو  الفضائل بدؿ الرذائل. و الصدؽ بعيدا عن الكذب و الباطل و

تستخدـ لئلشارة إىل البشر فقط، وإىل الصفات  هناإف استخداـ الكلمات األخبلقية، ألنو حىت عند استخداـ ىذه الكلمات

، و  Positiveالشخصية اليت بفضلها يطلق عليهم صفة أخيار، واستخداـ ىذه الكلمات لو شقُت: مها وضعي

، وعند استخداـ األخبلؽ بادلعٌت الوضعي، فإنو يقصد ادلستخدـ من ادلصطلحُت أف يشَت إىل أي نظاـ  Normativeمعياري

 السلوؾ البشري بغض النظر عن استحسانو لذلك من عدمو. دلعايَت للصفة وللقواعد، أو ا

الصفات ادلطابقة مثل )أخبلقي( أف يكوف ذلا قوة  و عند االستخداـ دبعٌت معياري فإنو يقصد ادلستخدـ بالكلمات )األخبلقية( و  

نبلحظ ىنا أف االستخدامات اإلجيابية  و ،و محيدالسلوؾ البشري على أن دافعية )لبلستحساف( قوية، يف ىذه احلالة يذكر الصفة و

ألف االستخداـ الوضعي ال يعكس تقييمات الفرد الذاتية، بينما  ،ستخدامات ادلعيارية عاكسة للذاتعاكسة لآلخر، بينما أف اال
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دما يقـو باحث يف ادليتا عن، يظهر مصطلح )العواقب التحليلية( عن ىذه التمييزات و ،ادلعياري يعكس التقييمات الذاتيةاالستخداـ 

بوجود حكم معياري  مسبقٌ  ادلعياري لؤلخبلؽ، فبل يوجد لديو فرضٌ  بكبل ادلضمونُت الوضعي و غَت مباؿٍ أخبلؽ بالتحليل بشكل 

لكن عندما يقـو بالتحليل  و ،أخبلؽ( ال يعكس تقييماتو الذاتيةأخبلقي عند دخولو يف التحليل، ألنو عندما يستخدـ مصطلح )

 مسبقا حكما أخبلقيا معياريا ذاتيا من لدنو، ألف استخدامو دلصطلح )أخبلؽ( يعكس تقييماتو الذاتية. يفًتض

 اتجاهات رئيسية

،  (Moralيؤكدوف على أف األخبلؽ(، M . R .Hearتشارلز هير )التوصيفُت من أمثاؿ  و ،(ستيفنسوناالنفعاليُت من أمثاؿ )  

البل أخبلقية يف اللغة االنفعالية والوصفية على  لديها صفات رئيسية مشًتكة مع سلتلف األنواع اليت يقوموف بتحليل لغتهاethics) أو 

 حد سواء.

   اجلوانب  يف إطار التمييزات ادلبينة سابقا، ديكننا االستنتاج بأف ىؤالء الفبلسفة يهتموف بنفس القدر باجلوانب األخبلقية و و    

مقولة حوؿ أية مسألة  ديكن استخبلص  :"يقوؿستيفنسون( حيث صلد ) ،ادلعيارية ؽ الوضعية والبل أخبلقية، باإلضافة إىل األخبل

)عنها تغََت ادلواقف، على أهنا سبب مع أو ضد حكم أخبلقي" ما متحدث ربوقائعية يع
7

) . 

لكن مع  و ،()وضعية لذلك ديكننا أف نطلق على ادليتا أخبلؽ مسمى و، بشكل صرؼ، أي أنو وضعي ياً يبدو ىذا ادلدخل وصف   

أف مصطلح وضعي مربر بقدر حبثو عن ربليل نوعي دلا ىو مشًتؾ بُت مجيع األخبلقيات، على الرغم من ذلك تظل ىناؾ مسألة 

دبعٌت ىل ديكن للميتا أخبلؽ أف زبربنا بالفرؽ بُت لغة رجل ناضج أخبلقيا   لؤلخبلؽ ادلعيارية؟ىي ما ىو التحليل السليم   مفتوحة و

ىذا التساؤؿ باإلجياب من خبلؿ وسيلة تركيز  ناللفظ؟ قد ذبيب ادليتا أخبلؽ ع رجل أفاؽ سلادع عندما يستخدـ كبلمها نفس لغة و

الطرؽ السيئة يف تربير القرارات األخبلقية،  ( دييز بُت الطرؽ اجليدة وهيرحيث صلد ) ،سائل الطريقة مقابل مسائل ادلعٌتاالنتباه على م

لعل  ،رارعلى اعتبار جلميع العوامل ادلتصلة بالق ،ت جودة تأسيس قرار أخبلقي طبقا للدرجة اليت يبٌت فيها القرارأو بُت سلتلف درجا

من حيث أنو دييز بُت ما يعتربه ىو شخصيا على أنو صاحل أخبلقيا  ،ىذا يعٌت بأف ربليلو ادلنطقي ىو يف الوقت ذاتو أخبلقي معياري

                                                           
 . 7، 6( ،صـ1994، )اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مبادئ األخالق لجورج مورعزمي إسبلـ:  (7)
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ادلراىق أخبلقيا، فيحلل طريقة ازباذ أحكاـ أخبلقية يعتربىا الطريقة  من خبلؿ سبييزه بُت الشخص الناضج أخبلقيا و ،سيئأو 

8) على نفس ادلنواؿ فإنو  يتخذ  لنفسو حكما أخبلقيا معياريا الصحيحة، و
). 

عية مع ادلبلمح التقوديية، أو التوصيفية أو ادلبلمح ىناؾ إشارات عديدة بأف علماء ادليتا أخبلؽ احملدثُت أدركوا أف نقطة التعامل نو   

ألخبلؽ ادلعيارية مفتوحة دوف األخبلؽ ادلعيارية، تًتؾ مسألة ادلنطق ادلميز يف لغة ا االنفعالية يف اللغة ادلشًتكة بُت األخبلؽ الوضعية و

التقييم األخبلقي مقابل التعبَت عن  ًتغيب ويف مقابل ادلدخل التعميمي فأكدوا على طرؽ االستدالؿ األخبلقي يف مقابل ال ،حسم

ادلواقف، أحد النقاط احملورية ذلذه التمييزات أف األحكاـ األخبلقية جيب أف تبٌت على اعتبارات حيادية، أو قابلة للشموؿ مقابل 

 االضليازية لؤلحكاـ اليت تكوف غَت أخبلقية أو سللة هبا. الصفات الذاتية و

 -:اأخبلؽ ليست حيادية يف العادة بأي من ادلعنيُت ادلبينُت أعبله ألهن نستنتج من ذلك أف ادليتا

 الفعل فيما يعترب أهنا  خيتار الفيلسوؼ ادليتا أخبلقي لدراسة تلك األنواع من اللغة و ،خبصوص اختيار ادلوضوع ربت التحليل

السلوؾ اليت حيدث فيها ترغيب أو التعبَت  بشكل خاص صفات األخبلؽ ادلعيارية مقابل سلتلف أنواع اللغة، أو ،صفات أخبلقية

 عن ادلواقف.

  خبصوص تقييم ادلوضوع ربت التحليل فإف ادليتا أخبلؽ عن طريق اختيارىا تتخذ ضمنيا حكم أخبلقي معياري، ألهنا بذلك سبيز

 لكن أيضا عن ادلنحل عنها. األخبلقي عن غَت األخبلقي، و

حكاـ األخبلقية على أهنا تقارير بشكل صرؼ أو بشكل كبَت لؤلف تشخيصي إ"-: (Hampshire هامبشاير) يقوؿ الفيلسوؼ  

 غَت كامل بشكل مضلل، ألف إجراءات التدبر التقليدية اليت بٍت عن مشاعر، أو مواقف تشخيص غَت مكتمل على أقل تقدير و

أشَت إىل ما كاف جيب عملو، فإنٍت ال  لية وإذف مل أكن مستعدا إلنتاج مثل ىذه اجملادالت العم ،أو ذباىلها عليها احلكم مت كبتها

)أكوف بذلك قد أجريت حكما أخبلقيا حقيقيا، لكن رلرد التعبَت أو اإلببلغ عن مشاعري فقط ال غَت"
9

). 

                                                           
 .33ص، ب ت(. 1ط )دار العلم، بَتوت، ،الموسوعة الفلسفية المختصرةفؤاد كامل، جبلؿ العشري:  (8)

 .208ػ  205ىػ . ش، ص 1376، ترمجة ىادي الصادقي، نشر طو، فلسفة األخالقفرانكنا،  (9)
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من ادلؤكد أف ادليتا أخبلقيُت حياولوا الوصوؿ إىل ما ىو )أخبلقي بصدؽ(، أو أخبلقي )بشكل خاص( يف أحكامنا األخبلقية مقابل   

فالقوؿ بأف شيئا ما أخبلقي معياري ىو القوؿ  ،أو الوصفات ذات الصلة بشكل عاـجوانب أخرى من األحكاـ العملية، أو القرارات 

       ة أي نيادلدب(، و القوؿ بذلك تعبَت عن استحساف لذلك الشيء، يظهر ذلك يف ادلصطلحات ادلعيارية بأنو صاحل أخبلقيا )طي

 )ادلقللة للقيمة(.

من جانب احمللل، فذلك ال يتضمن بالضرورة إما أنو  اً معياري اً جيب أف نبلحظ أيضا أنو حىت لو تطلب ربليل األخبلؽ ادلعيارية التزام  

احمللل على أنو أخبلؽ  هخر أف ما يعترب آدبعٌت  ،سلتلفة يف مكاهنابلح اللغة العادية أو أف ينشئ لغة أخرى مصلح أو يستهدؼ إص

 معيارية يتم التعبَت عنو باللغة العادية بواسطة أناس عاديُت مثل أساليب أو طرؽ السلوؾ األخرى.

 استقالل المعيارية عن الميتا أخالق

إىل درجة أف األخبلؽ ادلعيارية نفسها  ،ال تفًتض مسبقا مبادئ أخبلؽ فوقية زلددة ادلعيارية ال تعٌت وىناؾ رأي يعتقد بأف األخبلؽ 
بالفعل ادلقولة األخبلقية ادلعيارية ال تفًتض مسبقا أية نظرية ميتا أخبلقية حوؿ  ،أو حىت ادلتعارض منها تتوافق مع ادليتا أخبلؽ ادلختلفة
 مز.طبيعتها أو مكانتها يف لغة الر 

فتعبَت  ،بقة وسط تغيَتات يف ادليتا أخبلؽزلتوى تلك األخبلؽ ادلعيارية ثابتة، أو متطا ادلسألة اليت تثَتىا ىذه النظرة ىي أف صفة و    

 قواعد للسلوؾ يعتربىا مستخدـ التعبَت على أهنا القواعد الصحيحة أو السليمة. األخبلؽ ادلعيارية يشَت إىل أحكاـ و

 ،أخبلؽتأييدىا مثلما تتناوذلا ادليتا  طرؽ إجراء أحكاـ أخبلقية و و ،ألخبلؽ ادلعيارية مسائل معاين األحكاـ األخبلقيةتتناوؿ نظم ا   

قواعد التقييمات األخبلقية  الطريقة جوىرية بالنسبة حملتوى و بالنسبة لفبلسفة األخبلؽ ادلعيارية مسائل ادليتا أخبلؽ عن ادلعٌت و

األخبلؽ السيئة لدى  ذلك ألف ما حيدث بُت األخبلؽ اجليدة و و ،دلسائل أيضا مسائل أخبلؽ معياريةا ادلعيارية، أي أف ىذه

بالتايل يف األفكار الشائعة اليت  و (Kant 1724,1804  كانت و   Aristotle.ـؽ 384،322أرسطو فبلسفة من أمثاؿ: )

بالتايل فالنظرة اليت ترى أف  و ،أخبلؽموضوعات دلختلف التحليبلت للميتا  ،ادلنهجية يودوف تطويرىا بالتحديد ادلبلمح النفسية و
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ديكنها أف تصل إىل استنتاجاهتا عن طريق تقييد جملاؿ األخبلؽ  ،حىت ادلتعارضة األخبلؽ ادلعيارية تتوافق مع ادليتا أخبلؽ ادلختلفة و

10) أفعاؿ الناس العادية ؽ الفلسفية التقليدية أو يف آراء لغة وبطريقة ال تتمشى مع زلتواىا، أما يف األخبل و ادلعيارية دوف داع
). 

يف طرؽ تأييد األحكاـ األخبلقية، هتتم باألحواؿ النفسية دبعٌت أهنا  ادليتا أخبلؽ يف حبثها داخل معاين ادلصطلحات األخبلقية و  

 .إدراؾ علمي أو من استلهاـ خاصألوامر أو مشتقة من اعن العاطفة أو  ،تسأؿ ما إذا كانت األحكاـ تعبَتا

مصطلح منطقي كما ىو  و ،تدخل يف ربليل منطقي ال تتعارض مع أهنا تشخيص ادليتا أخبلؽ على أهنا هتتم باألحواؿ النفسية و  

ادلستخدمة يف يف ربليبلت ادليتا أخبلؽ ربت ادلناقشة يشَت إىل دراسة أنواع ادلعٌت عن طريق شروط و أنواع الطرؽ  و ،مستخدـ ىنا

سباما مثلما  ،لكن أيضا يف أطر نفسية أو )نفعية( لغوية، و الطرؽ ليس فقط يف أطر ضلوية و ديكن شرح كبل من ادلعٌت و اجملادالت، و

11) )ستيفنسون( يرى
يف إطار  ،ربديد معٌت إشارة بأنو خيتار ادلعٌت الذي يعتربه أكثر خدمة دلفهـو ادلعٌت  الذي جيب فيو تعريف و (

 ردود الفعل النفسية لدى من يستخدـ تلك اإلشارة.

حوؿ زلتوى األخبلؽ ادلعيارية، حيث أف ىناؾ رأي بأنو بينما تعرض األخبلؽ ادلعيارية أحكاـ تقَيم الفاعلية مع  يظهر تقييد ثافً    

إشارة خاصة إىل األحواؿ النفسية يف الفاعلُت وراء أفعاذلم الظاىرة، فإف ادليتا أخبلؽ على اجلانب اآلخر ترضي ربليبلت ذلذه األحكاـ 

نظرا ذلذا االختبلؼ يف مكاف األحواؿ النفسية فليس ىناؾ  و ،النفسية لدى احلكاـ أو الناقدين اؿادلعيارية بإشارة خاصة لؤلحو 

أو نقاد  ليس مع حكاـ ف األخبلؽ ادلعيارية تقتصر على التفاعل مع الفاعلية وإإذ  تداخل بُت األخبلؽ ادلعيارية و ادليتا أخبلؽ،

األخبلؽ  ،تويات ادلختلفة اليت يعمبلف فيهاعيارية و ادليتا أخبلؽ ىو نتيجة للمسبشكل أكثر عمومية ىذا الفرؽ بُت ادل و ،الفاعلُت

 فاعلُت بينما ربلل ادليتا أخبلؽ تلك األحكاـ ذاهتا. ادلعيارية ربكم على أفعاؿ و

                                                           
 .12ػ  9ىػ . ش(، ص  1368نشر مركز ترمجة ونشر الكتاب ػ طهراف )، ترمجة صادؽ البلرجياين، فلسفة األخالق في القرن الحاليج. فارنوؾ،  (11)

(11) C. L. Stevenson, "The Emotive Meaning Ethical Terms", (Harvard University, 1935), p.6. 
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ف لقواعد، أو معايَت ليس ىذا رلاؿ األخبلؽ ادلعيارية فقط، إذ إهنا ليست مقصورة على أحكاـ معزولة لؤلفعاؿ ولكنها عبارة عن بيا   

لكن  ىذه ادلعايَت ال تشَت فقط إىل األفعاؿ نفسها و جيب أف تتوافق معها األفعاؿ إذ كاف جيب أف يصدر عليها حكم بأهنا صاحلة، و

12) إىل األحواؿ النفسية للفاعلُت الذين يؤدوف تلك األفعاؿ
). 

عقبلين، حيث تتشكل  العمليات النفسية على ما ىو إرادي و من التحليل للطرؽ و اً األخبلؽ ادلعيارية بوصفها جزءاً رئيس يربتو     

ربليل ىذه الطرؽ وصفي حوؿ   ،تبصر األحكاـ األخبلقية ادلعيارية بواسطة فاعلُت على شكل مؤدين ألفعاذلم أو مربرين ذلا عن وعي و

لكن ربليل ىذه  و ،بالتايل فإهنا توصيفية األخبلقية اجليدة، وألحكاـ اأو تقدمي دلعايَت  كيفية  تشكيل األحكاـ األخبلقية اجليدة،

يفًتضوف تفريق  ابعضو ادلعيارية مستقبلف عن بعضهما أنصار الرأي بأف ادليتا أخبلؽ  ،دا ما تقدمو ادليتا أخبلؽ بادلثلالطرؽ ىو ربدي

 -ىي: بُت أربعة مستويات منفصلة و

 أفعاؿ أو صفات الفاعل. .1

 ية حوؿ أفعاؿ أو صفات الفاعل.أحكاـ أخبلقية معيار  .2

 األحواؿ النفسية للفاعل. .3

 قصد األحواؿ النفسية للفاعل.أ التحليل ادليتا أخبلقي للبند الثالث .4

فعلى ادلستوى األوؿ لدينا الفاعل  ،قد يكونوا مجيعا سلتلفُت الرابع و الثاين عند ادلستويات األوؿ و ددةخاص احملاالفًتاض بأف األش   

وجهة يسمى ذلك  على ادلستوى الرابع احمللل ادلنطقي للحكم أو الناقد و الثالث حكم أو ناقد الفاعل، و يات الثاين وعلى ادلستو  و

 . النظر التباينية

يتوصل إىل ىذا  ألنو جيب أف يتصرؼ كذلك ادلستوى الثاين و ،وجهة النظر البديلة ىي أف الثبلثة األوىل متضمنة يف الفاعل نفسو   

عندما يقرر الفيلسوؼ األخبلقي يف ادلستوى الرابع ما ىي طرؽ احلكم على  و ،عقبلنية معينة بادلستوى الثالث إرادية و احلكم بطرؽ

13) وجهة النظر للهويةتسمى ىذه النظرة  و ،طرؽ توصلو حلكمو ما يتم فعلو، فإنو يصف ما يفعلو الفاعل األخبلقي و
). 

                                                           
(12) Ibid.,p (3). 

(13)  Ethics, Second Order Ethics, Analytical Ethics.p.30. 
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بقدر اعتبارمها للتحليل ادليتا أخبلقي لؤلحواؿ  ،حيافظاف على فكرة االختبلفات يف ادلستوياتالتباين(  كلتا وجهيت نظر )اذلوية و    

، امهم الكن يبقى ىناؾ تناقض ،ستوى سلتلف عن تلك األحكاـ نفسهاعلى أهنا على م ،النفسية يف األحكاـ األخبلقية ادلعيارية

من حيث أنو ديكن أف تكوف ىناؾ ربليبلت  ، عن ادلستوى الثاين ستقبلمستوى ادليتا أخبلؽ الرابع يعترب م على حبسب نظرة التباين

عن ادلستوى  ليس مستقبل ذلوية مستوى ادليتا أخبلؽ الرابعلكن حبسب نظرة ا ،فة لنفس احلكم األخبلقي ادلعياريادليتا أخبلؽ سلتل

توى الثاين يف إطار اخلوؼ، فإنو حيلل حكم سلتلف سباما بالتايل فإف التحليل ادليتا أخبلؽ عند ادلستوى الرابع إذا حلل ادلس و ،الثاين

 عما لو كاف حيلل ادلستوى الثاين يف إطار قناعات بالصاحل ادلشًتؾ.

للحكم الذي يقـو بتحليلو من حيث أف نوع احلالة  ،بالتايل جيعل ربليل ادليتا أخبلؽ ىناؾ فرقا بالنسبة للصفة األخبلقية ادلعيارية و  

الة النفسية األخرى اليت تعزي على احلكم، حيدد دببدأ أخبلقي معياري كامل ما إذا كاف احلكم أو الشخص الذي جيريو الدافعية، أو احل

 صاحلاً أخبلقيا أـ فاسداً أخبلقيا، ىكذا ىو األمر بغض النظر عن الفعل الصريح الذي قد يكوف احلكم مستحسناً لو أو مستهجناً. 

أف الشرط الضروري حلكم صاحل أخبلقيا، أف من جيري احلكم جيب أف يأخذ يف االعتبار  -:لنفًتض أف ادلعياري يقوؿ    

مصاحلو، حبيث جيب أف يكوف حكمو هبذا ادلعٌت مشويل كما يفعل ذلك  كذلك احتياجاتو و مصاحل اآلخرين، و احتياجات و

-Mill 1806و جون سيتوارت مل ،  1832Jeremy Bentham-1748  بنتام  جريميمن أمثاؿ )  ،أصحاب ادلنفعة العامة

أف كل حكم تقييمي يعرب عن عواطف الشخص الذي جيري احلكم دوف أي تقييد ضروري ذباه  -:(. بينما يقوؿ ادليتا أخبلقي1873

14) مصاحل اآلخرين اعتبار احتياجات و
). 

الثاين  نوع احلكم نفسو، األوؿ ربديدا و  أف يتحدث ادلعياري و ادليتا أخبلقي عن -اليت ربصل يف ىذه احلالة: ةادلنطقيو ادلبلحظة    

تكوف  ابعضا عن كوهنما مستقبلف عن بعضهما بعيد بالتايل و ادلعياري يؤكد شيئًا حوؿ ىذا احلكم ينكره ادليتا أخبلقي، و ،تعميما

 فروقات يف ادليتا أخبلؽ فروقات يف األخبلؽ ادلعيارية.تتضمن بالتايل ال و ،ادليتا أخبلؽ متضمنة يف األخبلؽ ادلعيارية

                                                                                                                                                                                           
 

(14)  Prescriptivism; R. M. Hare, Rout, ledge encyclopedia of philosophy; Routledge Inc. 1998, V. 7 p. 667 
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 الخاتمة

 -يف اخلتاـ نصل إىل أف ىناؾ صبلت وثيقة بُت األخبلؽ ادلعيارية و ادليتا أخبلؽ متمثلة يف اآليت:

 بغرض التيقن عما ىي ادلعاين الشائعة يف   ،معيارية اً كذلك أخبلق عندما حيلل ادليتا أخبلقي ما ىو بالنسبة لو أخبلقا وصفية و

من وجهة نظره تتوافق ادليتا  و ا لو،متضمن بو مفًتض مسبقا أو عندئذ ال يوجد حكم أخبلقي معياري زلدد خاص ،كبلمها

 أخبلؽ اليت لديو مع سلتلف األخبلؽ ادلعيارية أو ادلتناقضة.

 قد تقدـ التحليل ادليتا أخبلقي  ،مة األخبلقية يف أحواؿ نفسية زلددةلكن من وجهة نظر األخبلؽ ادلعيارية اليت تضع معيار القي

يبدو  ، إذأخبلؽيف إطار األحواؿ النفسية معيار بديل لقيمة أخبلقية حبيث حيدث ربليل ادليتا  ،طرؽ األحكاـ األخبلقية دلعاين و

ف ادليتا إمن حيث  ،بُت ادليتا أخبلؽ بينها وبكيو ىناؾ عبلقة تبادلية تشا ، أفمن وجهة نظر األخبلؽ ادلعيارية يف ىذا ادلوقف و

حبيث ال يتوافق نفس ادليتا أخبلؽ مع أخبلؽ  ،ما من األخبلؽ ادلعيارية مقابل نوع آخر اأخبلؽ تعٍت أو تفًتض مسبقا نوع

يث ال تتوافق نفس مقابل نوع آخر حب ،ما من ادليتا أخبلؽ ااألخبلؽ ادلعيارية تعٍت أو تفًتض مسبقا نوع معيارية سلتلفة، و

 ختلفة.ادلاألخبلؽ ادلعيارية مع ادليتا أخبلؽ 

 ىذه العبلقة ادلنطقية بُت األخبلؽ ادلعيارية و بُت ادليتا أخبلؽ قد ال ربدث عندما تضع ادلعيارية ادلعينة معيار القيمة يف شيء ما، 

 اـ.خببلؼ األحواؿ النفسية أو عندما تتناوؿ ادليتا أخبلؽ مسائل ادلعٌت بشكل ع

 عندئذ تعٍت ادليتا أخبلؽ أو تفًتض مسبقا  ،عندما حيلل ادليتا أخبلقي ادلعاين احملددة أو طرؽ ما ىي بالنسبة لو أخبلؽ معيارية

حبيث ال تتوافق نفس ادليتا أخبلؽ مع ما ىو سلتلف من التقييمات األخبلقية  ،من األخبلؽ ادلعيارية مقابل نوع آخر اواحد  انوع

 معيارية سلتلفة.ىي أخبلؽ  و

 الرابعة مهمة ادليتا أخبلقي غَت قابلة للتمييز عن مهمة األخبلقي ادلعياري. على األقل ربت احلاالت الثانية و 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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5.3.4 Security 

H5:The perceived level of security is positively related to perceived usefulness 

Based on Table 9, the security and usefulness of online banking is positively correlated with 

degree of association equal to 0.401. For the fitted model quality, the explained variation in 

usefulness is 16.1% which is not somewhat accepted from one predictor variable. The effect of 

security is positive and very highly significant (b=2.651, t=21.463 and p-value=<0.001) and, 

hence, H5 is accepted.  

Table 9: Results of simple regression model for security and usefulness of online banking 

Model 
Coefficient 

Correlation R-squared 
b t-statistic p-value 

Constant 1.975 15.064 <.001 
.562 .316 

Usefulness .519 15.623 <.001 

 

4. Conclusion  

The research aimed to examine individuals‘ perceptions of online banking services in Libya. 

Particularly, this research attempted to explore the factors that may guide Libyan banking 

customers to use online banking by using TAM variables (ease of use and usefulness) and 

additional impacting factors, namely, support and security. 

The findings illustrate that Libyan banking customers agree to the adoption of online banking 

services. This, however, depends on their attitudes and on the perceived support, security, ease of 

use and usefulness of the online banking services.  

In the meantime, perceived ease of use and perceived usefulness were found to be major 

determinants of online banking services in Libya. As a result, the Libyan banks need to highlight 

the quality of their online services, and retain existing customers and acquire new customers via 

the use of the online banking services. 

The significant findings of this research contribute to the body of existing knowledge and have 

implications for decision and policy makers in the Libyan banking sector. Indeed, this research is 

the first study that looks at the perspectives and prospects of online banking among Libyan bank 

customers by using TAM theory. Moreover, the findings will provide more information for 

decision makers in the Libyan financial industry to support them in their attempts to provide and 

develop online banking services in Libya. 

Researchers aiming to undertake more studies in this area are advised to take into account some 

additional variables such as trust, government contribution, internet network quality and 

credibility in order to provide more comprehensive results. Furthermore, future studies could be 

directed to other countries that have not yet introduced online banking services or are 

underutilized. 

 

* * * * * * * * * * * * * * *  
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Table 6: Results of simple regression model for perceived ease of use 

and usefulness of online banking 

Model 
Coefficient 

Correlation R-squared 
b t-statistic p-value 

Constant 2.627 21.113 <.001 
.437 .191 

Ease of use .379 11.153 <.001 

 
5.3.2 Perceived usefulness 

H3: Perceived usefulness is positively related to the preparedness of Libyan banking 

consumers to adopt Internet banking 

The correlation between the advantage of internet and adoption of internet banking is found to be 

positive and moderate (correlation=0.562), as shown in Table 7. As a result, the fitted model can 

interpret 31.6% of variation in adoption of internet banking. By looking at the effect of 

usefulness on adoption, the estimate is observed to be positive and very highly significant 

(b=.519, t=15.623 and p-value<0.001) and, hence H3 is strongly accepted.   

 

Table 7: Results of simple regression model for usefulness of online banking 

and adoption of internet banking. 

Model 
Coefficient 

Correlation R-squared 
b t-statistic p-value 

Constant 1.975 15.064 <.001 
.562 .316 

Usefulness .519 15.623 <.001 

 
5.3.3 Support 

H4:The level of support available to consumers is positively related to perceived ease of use 

The support offered by banks is not found to have a positive strong correlation with the ease of 

using online banking (correlation=.215), as shown in Table 8. Consequently, the goodness of 

fitted model is very low (about 4.6%). On other hand, the support factor result shows a positive 

effect on the ease of using online banking with a high level of significance (b=.213, t=5.051 and 

p-value=<0.001) and, hence H4 is accepted.     

Table 8: Results of simple regression model for support and ease of use 

Model 
Coefficient 

Correlation R-squared 
b t-statistic p-value 

Constant 1.975 15.064 <.001 
.562 .316 

Usefulness .519 15.623 <.001 
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Table 4: Descriptive statistics for security 

Statements SD D N A SA Med 

Using online banking is financially secure 10.4 16.4 33 32.4 7.9 3 

I am not worried about the security of online banking 7.2 20.5 30.7 34.5 7.2 3 

I feel secure putting my personal information on the bank’s 

website 
10.4 22.6 26.4 32.6 7.9 3 

Online banking is a safe place to do my banking rather than 

visiting actually the branch 
8.7 14.5 28.2 36.3 12.2 3 

I feel secure about online banking even though I have little 

knowledge of it 
8.5 16.4 31 34.2 9.8 3 

Overall  3 

3.3. Simple Regression Analysis 

The researcher supplied simple regression analysis to test the hypothesis of the study.  The 

analysis will allow the researchers to determine a simple linear regression model via any two 

variables (dependent and independent variables) mentioned in the hypothesis.  

5.3.1  Perceived ease of use 

H1: Perceived ease of use is positively related to the preparedness of Libyan banking 

consumers to adopt Internet banking. 

According to the results shown in Table 5, the degree of simple correlation is 0.437 which is 

positive, but somewhat low. The fitted model is able to explain 19.1% of the total variation in 

adoption of online banking. The regression effect resulting from the ease of use is positive and 

very highly significant (b=0.379, t=11.153 and p-value<0.001) and, hence H1 is strongly 

accepted with level of significance equal to 0.001.  

Table 5: Results of simple regression model for perceived ease of use 

and adoption of online banking 

Model 
Coefficient 

Correlation R-squared 
B t-statistic p-value 

Constant 2.627 21.113 <.001 
.437 .191 

Ease of use .379 11.153 <.001 

 
H2:Perceived ease of use is positively related to perceived usefulness of online banking 

Unlike the adoption of online banking, the degree of correlation here between the ease of use and 

the usefulness of online banking is higher, which is .627 (good). Also, the interpretation ability 

of fitted model reaches 39.4%. The effect ease of use factor will statistically lead to the 

usefulness as shown by the results (b=.582, t=18.526 and p-value<.001) and, hence H2 is 

statistically accepted.  
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Regarding online banking, the results given in Table 2 reveal that only a small number of 

participants show a negative attitude towards the benefits of adopting online banking. In other 

words, the percentage of those respondents who strongly do not accept online banking as a useful 

method is lower than 6% for the each statement.  The percentage is slightly higher, between 5%-

9%, for those who disagree with the usefulness. The highest concentration of answers is noted to 

be for the disagreement with usefulness, namely agreement is represented by 50% of 

participants.  Then, attention is paid to strong agreement with usefulness, which is between 20%-

30%. As a result of the median, the different underlying benefits of online banking receive a 

great appreciation from the participants.  Overall, the participants agree with the usefulness of 

online services. Accessible 

Table 2: Descriptive statistics for usefulness of online banking 

Statements SD D N A SA Med 

Using online banking enables me to accomplish banking services 

more quickly 
3.4 8.7 12.5 49.6 25.8 4 

Using online banking improves my banking performance 3.8 7.4 14.7 50 24.2 4 

Using online banking increases my productivity 5.1 7.2 20.8 45.3 21.6 4 

Using online banking makes it easier to do banking services 4 6.4 14.9 49.7 25 4 

I find online banking useful 3.8 4.9 11.3 49.8 30.2 4 

Overall 4 

 
As the encouragement of using online banking is an important factor, Table 3 shows a set of 

statements measuring this factor. The participants are noted to disagree with the statement that 

‗online bank enables me to feedback my complaints in reasonable time‘ where 23.1% and  

27.4% respectively of respondents strongly disagreed or agreed with this statements, with a 

resulting median of2 (Disagree).  For the remaining statements, the resulting median is 3, 

indicating that participants feel neutral in regard to this aspect. Therefore, as the overall median 

is 2, no obvious trend can be seen by the participants in terms of the support factor.   

 
Table 3: Descriptive statistics for support 

Statement SD   D   N    A    SA   Med  

The bank personnel are committed to support me using online banking 

services 
13.7 20.3 30.7 29.4 5.8 3 

Help facilities to use online banking are available on the bank website 14.9 24 32.5 21.4 7.2 3 

The bank’s personnel help and support with training in how to use 

online banking 
18.5 22.5 27.2 26 5.8 3 

The bank website provides customer services support 24/7 20.8 25 30 17.7 5.6 3 

The online bank enables me to feedback my complaints in reasonable 

time 
23.1 27.4 30.8 13.2 5.5 2 

Overall  3 

 
The factor of online banking security is measured by five statements given in Table 4. All the 

percentages of the statements are distributed among disagreement, neutral and agreement scale, 

and hence the resulting median is found to be reflecting the neutrality. Overall, online security 

does not receive obvious attention as shown by the median.   
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The lowest percentage is found for the youngest group represented, namely, 18-24 years 

(approximately 3.9%). Regarding the education level, the highest percentage (approximately 

43.3%) is observed for the high diploma, followed by high school (approximately 24.9%) and 

undergraduate university (approximately 15%) The participants holding postgraduate university 

represent only 5.4%. The result shows that about 88% of participants can access the internet, 

while 12% cannot.  

3.2.  Exploratory results  

The results provided in Table 1 demonstrate the level of agreement—Strongly Disagree (SD), 

Disagree (D), Neutral (N), Agree (A), Strongly Agree (SA)—with the ease of using the internet 

for banking services. For each statement measuring the ease of use, the percentage of participants 

who strongly disagree with this question is very low, where it is noted to be lower than 5 %. The 

strong disagreement percentage reaches the lowest value, about 4.9%, for the statement ‗learning 

to operate online banking is easy for me‘. Also, the percentage for those who disagree with the 

ease of use is low, namely between 7% - 15%. The majority of participants agree with the 

statements measuring the ease of use (between 40% - 45%). The majority of participants (45.1% 

and 44%respectively), agree with the statements ‗learning to operate online banking is easy for 

me‘ and ‗I find online banking flexible and interactive‘.  Since the resulting median is found to 

be 4 for each statement, the participants agree with these statements.  Overall, the participants are 

in agreement regarding the ease of using the internet as a tool for banking services.    

Table 1: Descriptive statistics for ease of use 

Statements SD D N A SA Med 

Learning to operate online banking is easy for me 4.9 7.5 19.2 45.1 23.3 4 

I find it easy to get online banking to do what I want to do 7.8 14.9 19.8 39.5 18 4 

My interaction with online banking is clear and 

understandable 
8.3 10.2 26.5 39.9 15.1 4 

I find online banking flexible and interactive 9.5 9.8 22.5 40.2 17.8 4 

I find online banking easy to use 8.3 10.2 18.3 44 19.1 4 

Overall 4 
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hypotheses. The data-set are to be analysed incorporating statistical software called SPSS. To 

present and describe the data obtained clearly and methodically, two main data analysis methods 

were used; namely exploratory data analysis and simple regression analysis.   

Simple linear regression technique is concerned with determining a statistical model between a 

given dependent variable and an independent variable. T-test is used to determine the significant 

effect of independent variables on dependent variables.  If the p-value obtained by t test for a 

particular independent variable is smaller than the level of significance, which is 0.05, it can be 

seen that the independent variable has a significant effect.  Notice that if the sign of coefficient is 

positive, then there is a positive effect, otherwise the effect will be negative. A simple correlation 

is used to measure the degree of association between two variables used by each hypothesis. 

Furthermore, R-squared (0< R-squared<1) is computed to assess the fitted model quality. Notice 

that the fitted model is reliable as long as the values of R-squared is close to one. 

3. Results and discussion 

3.1. Data characteristics 

In this section, the sample characteristics are represented by percentages using pie-charts and 

bar-charts in order to explore some interesting features of the participants. The collected data is 

represented by 74% male and 26% female. As shown below the highest percentage of age groups 

is observed for 35-44 years (approximately 38%) and 25-34 years (approximately 34%), 

followed by 45-55 years (approximately 17%).  

  

internet access 
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1.1. The hypotheses 

The hypothesis in this study is a temporary speculative solution to answer the research questions 

posed to provide an interpretation of the realities of the problem scientifically. In addition to 

following the rules when drafting this methodology and hypotheses, ‗assumptions‘ were selected 

and verified so that eventually solutions to the problem can be reached. Hypotheses are the first 

source of knowledge we gain and the starting point and a general principle that the researcher 

uses to measure the research problem (Creswell 2013). 

 The aims of this research is to build hypotheses or theories through direct observation, with the 

assurance that intellectual production is the most important source for the formulation of 

scientific hypotheses (WFE 2013c). Formulation of hypotheses in this research serves the 

following purposes: 

1. The researcher expects that these hypotheses will provide an effective solution to the problem. 

2. The hypotheses derived from the foundations of the theory emphasize the feasibility of 

scientific evidence tested. 

3. The hypotheses testable, which were not of the public that it is impossible to verify. 

4. The hypotheses have been formulated concisely and clearly. 

Based on previous studies, and to generate a new insight into Internet banking adoption among 

customers of Libyan trade 

1. H1: Perceived ease of use is positively related to the preparedness of Libyan banking 

consumers to adopt Internet banking. 

2. H2:Perceived ease of use is positively related to perceived usefulness of online 

banking. 

3. H3: Perceived usefulness is positively related to the preparedness of Libyan banking 

consumers to adopt Internet banking. 

4. H4:The level of support available to consumers is positively related to perceived ease 

of use. 

5. H5:The perceived level of security is positively related to perceived usefulness. 

2. Methodology 

In this study, the data-set was collected via537 questionnaires distributed in two capital cities in 

Libya (Benghazi & Tripoli) where almost 65% of Libya‘s population resides. The questionnaire 

consists of closed end  questions.  The first stage of the data analysis is to record the responses 

for each question. The second stage is to classify each of the responses. Subsequently, the third 

stage deals with the development of the research questions and testing of the research 
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5. Facilitate the handling of accounts in all branches, and notification using SMS with 

the support of banking services through the Internet.  

6. Support to communicate with the basic components of the NPS and directly support 

communication with the SWIFT system. 

7. Enable Libyan banks to effectively implement policies and standards such as risk 

credit and anti-money laundering(CBL 2012). 

 
1.3.2. The need for internet banking in Libya 

Increasing demand from the international banking community is placing significant pressure on 

Libyan banks to be electronically ready (LibyanNewsAndViews 2010).The location of Libyan 

banks has also created a pressure for connecting the headquarters with their branches 

electronically, rather than handling cash and paper manually (CBL 2009). Amongst the Arab 

nations, Libya has a reputation for having the finest bankers but the worst banking services 

(Libyan Investement 2007). E-banking technology has not yet found its way to the Libyan 

banking sector: despite that, most banks have been established E-channels to serve their 

customers via an internet network (LibyanNewsAndViews 2010). Basic electronic banking 

facilities such as automated teller machines (ATMs) and telephone banking are limited in Libya 

and, more interestingly, Libyan banks still rely on manual banking methods to undertake their 

daily banking activities (LibyanNewsAndViews 2010). However, the adoption of e-banking 

facilities is essential for Libya‘s economic reform (Abukhzam & Lee 2010). 

2. The research model and hypotheses 

The study model has been designed based on the relationships between the four constructs 

(Perceived Ease of Use , Perceived Usefulness , Support and Security). The TAM model has 

been used to clarify factors influencing users‘ approach toward acceptance of technology (Mun 

& Hwang 2003). The model is an extension of the Technology Adoption Model) which measures 

an person‘s intention to adopt a technology. There are five relationships to be examined and 

formulated as hypotheses. 
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In theory, individuals‘ attitudes and behaviour are the main factors impacting their decision to 

use Internet banking services. According to Echchabi (2011) an individual‘s attitude towards 

internet banking services has a significant positive influence on the intention to use online 

banking services (Echchabi 2011). 

1.3.    Technology in the Libyan banking sector 

In recent years Libya has embarked on economic reforms in many areas, especially the banking 

system, and this was manifested through the issuance of laws and regulations to facilitate the 

process compatibility with environment variables in banking and this is seen as part of the 

transition to a market economy and integration into the global economy (Ronald B & John 

2008). Perhaps the most important new idea that has emerged is entry into so-called electronic 

banking. Through this next section we try to highlight the most important technologies used in 

the banking system and what role that technology plays in providing electronic banking services 

as a modern trend for the development and modernization of banks in Libya (Hamed 2010). 

2.3.1 The national payments system 

The Central Bank of Libya (CBL) has taken steps towards the development of the banking sector 

and remains cognizant of global developments. In particular it launched the project National 

Payments System (NPS) and prepared its technical studies and strategic vision  (CBL 2012). The 

Project of NPS was established in 2008 with the aim of maintaining the level of banking service. 

Speed of completion of the banking transaction with providing a secure system for transmission 

of these transactions can be achieved only through the transition from a manual system to an 

electronic system in the implementation of banking operations (CBL 2012). The implementation 

of this project saw important developments in payment systems in recent years and has come to 

rely on advanced applications, allowing the development of electronic means of payment. This 

has also contributed to the diversity and the speed and accuracy of the banking services and has 

also opened new investment horizons for inside and outside investors. The NPS includes the 

implementation of systems such as Communications and Networks, Real Time Gross Settlement 

System, Automated Clearing House, Debit system, POS and cards (ATM/POS, CMS), 

Automated Check Processing, Core Banking System and Data Centers. The NPS will enable the 

Libyan banking system to provide distinct services to customers (CBL 2012), including:  

1. Extracting consolidated financial centers to customer accounts, and the provision of 

service pay utility bills automatically. 

2. Increase investment opportunities for clients through the possibility of the 

implementation of financial transfers automatically. 

3. Supplying to major customers (investors and companies) electronic files containing 

daily movements. 

4. Increase the speed of response time by banks to the requirements of the market and 

customers, and also support24 hour banking services throughout the week. 
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attitudinal factors such as features of the web site and perceived usefulness emerged as factors 

that encourage people to adopt internet banking in Thailand. According to this study, perceived 

behavioural control, namely ‗External environment‘, is the most significant impediment to 

adopting online banking. Additionally, other significant factors include gender, income, 

education level, internet experience and internet banking experience (Jaruwachirathanakul & 

Fink 2005). 

 

Another study conducted was in Saudi Arabia by Al-Somali et al in 2009. The study sought to 

identify the factors that encourage customers to adopt online banking based on the technology 

acceptance model (TAM) and incorporated some extra important control variables. The results 

show that the quality of the Internet connection, the awareness of online banking benefits, the 

social influence and computer self-efficacy all have a significant effect on the perceived 

usefulness and perceived ease of use of online banking acceptance. In addition, education, trust 

and resistance to change are significant factors impacting on the Saudis' attitude towards the 

adoption of online banking (Alsomali et al. 2009). 

 

In 2012 a study by Mansumitrchai and Chiu focused on identifying the characteristics of UAE 

consumers and their attitudes toward internet banking. The study revealed seven features, 

namely, compatibility, difficulty, security, trust, third party concern, status, and human contact 

impacted on internet banking adoption in the UAE, and showed that adopters and non-adopters 

differed in their attitudes toward three factors of adoption: compatibility, trust and human 

contact. An interesting result was that human or physical contact and trust were the most 

important factors for non-adopters (Mansumitrchai & Chiu 2012). 

 

In 2013 Lim conducted a study which identified specific strategies that bank customers could 

follow to maximize the adoption of internet banking in Manila, including online banking users 

and non-users based on their gender, age, civil status and education. The study examined factors 

affecting the approval of online banking usage in the Philippines. The results showed that 

determinants such as perceived usefulness and perceived ease of use positively affected the 

intent to use online banking. This research recommended that awareness of the determinants 

affecting the intention to use online banking is important to the commercial banks to ensure they 

are competitive in the contemporary banking industry (Lim. 2013). 

 
According to Riffai et al (2011), ‗In Oman, there are deep routed cultural and religious factors 

that cause consumers to question the acceptance of  new technology‘. Through the use of 

technology acceptance models, the research explores the factors that influence Omani consumer 

acceptance of internet banking. Riffai et al (2011) said that ‗what is interesting is that the market 

profile is skewed to middle aged users, with social standing and ―herd‖ mentality does not affect 

the adoption of the technology‘ .The findings of this study are significant in that trust, usability 

and perceived quality are deemed key drivers. This, combined with the emerging mobile savvy 

younger generation, poses an interesting challenge for the future of the banking sector in Oman, 

and implies a need for the sector to rethink the strategic use and approach to implementation of 

online banking in a way that is complementary to the cultural and ethological dimensions of the 

market. Riffai et al (2011) suggest that the banking sector will need to manage the covert tension 

between technology driving, and the Omani culture, religion and tradition that demands face-to-

face interaction (Riffai et al. 2011). 
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banks (Dabholkar 1996). This was followed by telephone banking in the 1980s (Ahmad & Buttle 

2002). In the1990s Internet banking emerged, allowing banks to extend their existing distribution 

channels electronically (Tan & Teo 2000).  

E-channel adoption is a key issue for banking in regards to reducing operational costs and saving 

time. About $30 million per year was the estimated cost saving from E-commerce, Another 

service sector that has profited from the e-commerce boom is package delivery carriers. 

Spending on package delivery services jumped 10% in 2017 (MH & L, 2017).Commercial 

organizations employ E-banking services to cross-sell financial products and banks energetically 

recommend and promote financial tools such as investment, saving or credit products through e-

banking channels (Hoehle et al. 2012).E-banking assists consumers to adopt banking products 

which fit best to their personal requirements and enables individuals to make real-time financial 

decisions conveniently, and independently of time and location such home. E-banking can also 

include decision support functionality (Mäenpää et al. 2008).  

Less attention has been paid to IT in developing economies and in particular in Libya. While 

much information technology (IT) literature focuses on developed economies, E-banking offers 

great value for developing nations such as Libya—which is yet to take advantage of this 

technology despite the world-wide availability of E-banking (Vyas & Rajasthan 2012).  This 

research aims to understand the adoption of E-banking services at the individual level so as to 

assist banks and their customers in Libya to better enjoy its many benefits.  

2. Literature review 

1.1. Internet banking 

For many organizations e-commerce has become a main aspect of their business strategy (Chong 

et al. 2010). The Internet has spread widely, and it is inevitable that the banking industry in 

Libya must provide their customers with e-banking services. The banking system in Libya 

continues to be commonly conducted through visits to a retail bank branch and interacting with a 

bank teller (Wang et al. 2003). Internet banking gives customers the opportunity to perform a 

great number of banking services by electronic means (Tan & Teo 2000). Banking services are a 

significant infrastructure for other services and it is important for banks to manage themselves 

efficiently through the application of Internet banking (Chong et al. 2010).  

1.2. Factors impacting on internet banking adoption 

Many studies to date have emphasized the adoption of online banking by using different 

approaches. They have studied the acceptance of online banking in different locations and by 

using different theories to examine several factors that have a significant influence on the use of 

online banking services. Stefan (2000 ) as cite Guraau (2002) in stated that ‗by using the internet 

which has the feature of reduced costs and increased conveniences, people can contact their 

banks and accomplish their banking transactions 24 hours a day in seven days a week‘(Guraau 

2002). 

Jaruwachirathanakul and Fink (2005) conducted quantitative research to identify the factors that 

promote consumers‘ acceptance of internet banking services in Thailand. The finding shows that 
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Abstract 

The provision of Internet banking services is increasing worldwide in the banking sector, 

particularly in industrialized nations. Nevertheless, the situation is different in developing 

nations such as Libya. Libyan banks are slowly recognizing the potential benefits of online 

banking systems to improve banking services, but have not accepted the new innovation within 

its banking services strategy. This paper reports on research based on the Technology 

Acceptance Model (TAM).  An assessment of literature on E-banking services adoption shows 

that there has been scant research conducted on internet banking adoption in developing nations, 

including Libya, compared to developed nations. Therefore, this study aims to fill this gap by 

exploring the important factors affecting Libyan banking customers‘ attitudes towards internet 

banking technology. 

 Using Structural Equation  Modelling (SEM) on data of This study, which draws on current 

literature on technological changes in the banking sector and the responses from 537 bank 

customers of Libya‘s major commercial bank This study found that perceived ease of use and 

perceived usefulness have a major effect on the adoption of internet banking. Furthermore, 

results show that the influence is somewhat low in regard to security and support by the banks. 

Finally, potential strategies that can guide successful internet banking implementation in the 

Libyan banking sector are outlined. In addition to this,  Conclusions and recommendations for 

future research are also provided. 

Keywords: Internet banking, commercial bank, Libya.  

1. Introduction 

Since the 1970s, a new information and communication technology (ICT) within the banking 

industry has had a major impact on customer service (Hoehle et al. 2012). ICTs such as 

internet banking have allowed banks to deliver services electronically and through multi-

channels (Black et al. 2002). Innovations in delivery channels include the Automated Teller 

Machine (ATM), Phone-banking, Telebanking, PC banking and Internet banking (Nasri & 

Charfeddine 2012). The self-service technologies in the banking sector became available in 

the 1970s (Railton 1985)when the first Automated Teller Machines (ATMs) were installed in  
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