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 التكمفة الهالية لمىشر عمى صفحات الهجمة

 ية عمى المؤلفيف دفع رسوـ مالية مبدئية  عمى صفحات مجمة العموـ والتقن لمىشر
( ) تكمفة المراجعة(  وذلؾ  هائة وخهسون ديىار ليبيليبي )  ديىار 150وقدرىا 

هائتان ) ديىار ليبي 200ثـ دفع مبمغ وقدره  وهنبعد إرساؿ البحث لممجمة,  
 ( وىو تكمفة النشر الورقي و االلكتروني.ديىار ليبي

ورقية مف المجمة باإلضافة إلى أف البحث سوؼ سوؼ يحصؿ عمى نسخة  الهؤلف
 االلكتروني لممجمة. ينشر عمى صفحات الموقع

 يهكن دفع الرسوم الهالية لمىشر عمى صفحات الهجمة بإحدى الطريقتين: 
المصرفي وذلؾ بإيداع القيمة المالية  في حساب المجمة المصرفي  لتحويلا -1

 التالي:

 54810-301رقم الحساب:   -لزاويةفرع هديىة ا –هصرف شهال أفريقيا 

 او

 0051227785001-رقم حساب  -فرع الزاوية –هصرف التجارة والتىهية 

  أو عن طريق الدفع ىقداً -2

 السيد : أحهد الصغير الهٍدي جاب هللا عجيىة

 00218928611623رقم الٍاتف: 
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 فً هذه انًجهخ..............

 مة إال عن رأي ال تعبر اآلراء التي تىشر في ٌذي الهج
الهجمة  ىظر أصحابٍا، وال تهثل بالضرورة عن وجٍة

ا. أو  ٌيئة تحريٌر
  يتحهل الهؤلفين كاهل الهسؤولية القاىوىية واألدبية

 عمى ها ورد في أوراقٍم هن بياىات  و هعموهات.
  الورقات غير هىشورة  أنالهجمة تقوم بالتحقق هن

ىشر  تتحهل هسؤولية تحت ىفس العىوان وال سابقاً 
 .الهحتويات لمورقة بقية

 وال يسهح هحفوظة لمهجمة حقوق الطبع والىشر ،
جزء هن الهجمة بأي شكل  أيىسخ  أوبإعادة طبع 

 وسيمة إال بأذن هسبق. أو
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 كهًخ انعذد

وفقنا  كثيرًا عمى نعمتو التي أنعـ هللا بيا عمينا و أليمنا و الحمد هلل حمداً 
ي سرورنا  أف نشيد بتوفيؽ مف هللا صدور إلنجاز ىذا العمؿ. و إنو لمف دواع

و الذي أتاح لمبّحاث الميتميف في  هجمة العموم و التقىيةمف  بعالساالعدد  
مجاؿ العمـو اليندسية والتطبيقية و التقنية نشر أبحاثيـ عمى صفحات ىذه 
 المجمة لتوفير و إعطاء المعمومة والنتيجة الصحيحة لطالب العمـ و المعرفة.

تكوف جميع الورقات العممية المنشورة في  أفصنا في ىذا العدد لقد حر و 
مف ىذا المنطمؽ  .تقدـ المفيد لخدمة البحث العممي أفو  مطموبمستوى الال

فإف ىيئة تحرير المجمة تجدد حرصيا الدائـ عمى استمرارية صدور المجمة 
حّكمة برصانة و منيجية في البحث العممي وذلؾ بإتباع األساليب العممية الم

في تقييـ البحوث العممية المقدمة مف األساتذة و البّحاث بإشراؼ أساتذة 
متخصصيف في جميع فروع العمـو و التقنية آخذيف في االعتبار الطرؽ 

 المتبعة في المجالت العممية العريقة في ىذا المجاؿ.
اث وبيذه المناسبة يسر ىيئة التحرير بالمجمة أف تثمف عاليًا جيود جميع البحّ 

و األساتذة الميتميف الذيف اختاروا صفحات ىذه المجمة لنشر أبحاثيـ و 
أوراقيـ العممية, كما أنيا تتقدـ بجزيؿ الشكر و العرفاف لكؿ مف ساىـ في 
تحرير و مراجعة  البحوث المقدمة لممجمة  وتقديـ ىذا الصرح العممي ) مجمة 

  .العمـو والتقنية( لموجود

 هٍئخ انزحزٌز
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 : قىاعذ اننشز ثًجهخ انعهىو وانزقنٍخ
 

 تعد الورقات عمى ىهوذج خاص يتم تىزيمً هن هوقع الهجمة عمى االىترىت:
www.stj.com.ly 

 أو هن صفحة الهجمة عمى هوقع الفي سبوك التالي: 
facebook/stj.journal 

 لىشر البحوث والدراسات يجب التقيد بالقواعد اآلتية:
 أوال: الهوضوع

  البحوث والدراسات الهقدهة لمىشر وهوضوعاتً ) لم يسبق ىشري (  أفكارأصالة
. 

 لهىٍج العمهي وذلك وفق القواعد الهتعارف عميٍا في كتابة البحوث سالهة ا
 والدراسات العمهية .

 ثاىيا : هحتويات البحث
 ) كال حسب التخصص( : التالية العىاَيو عمى البحث يحتَييجب أن 

 البحث عىَاو 

 - هباشرة َاورالعى تحت َيكتب الهؤلف )أَالهؤلفيو( َعىَاىً اسن.   

 الحاالت( جهيع اإلىجميزية )في َ العربية بالمغتيوكمهة   200حدَد  في همخص 

 هقدهة 

 عرض الهشكمة 
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 طريقة البحث 

    الهواد والهعدات الهستخدهة 

 الىتائج 

  هىاقشة الىتائج 

 االستىتاج 

  الشكر 

 باسن الىص في إليٍا الرجَع َيتن عميً الهتعارف السياق حسب َتكتب الهراجع 
 .الىشر الهؤلفيو( َسىة هؤلف )أَ

تكررون لغررة الكتابررة لمبحرروث أو الدراسررات الهقدهررة بالمغررة  أنيجررب  اً: الكتابررة والخررط:ثالثرر
 كمهة. 250العربية أو اإلىجميزية هع همخص بالمغتين ال يتجاوز 

  صفحة هن صفحات الهجمة . 15تتجاوز صفحات البحث او الدراسة  أاليجب 

  يجب استخدام هحرر الىصوصMicrosoft Word  دراسات وال البحوثلكتابة
 ويكون الخط كاألتي:

 (Simplified Arabic .لمغة العربية ) 

  (Times New Roman. لمغة االىجميزية ) 

  :تكون ٌواهش الصفحات كاألتي 

   :سم. بالىسبة لميسار واألعمى واألسفل.   2.5سم. يهين ،   3.0المغة العربيررررررة 

  : لميهين واألعمى واألسفل. سم. بالىسبة 2.5سم. يسار و   3.5المغة اإلىجميزية 
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 و  يكون حجم الخط عمى حسب الجدول التالي: 1.15هسافة التباعد بين السطور 
سم و ارتفاع هساحة الكتابة  16و في كل الحاالت تكون عرض هساحة الكتابة ٌي 

 سم25
 

هالحظة هٍهة : يجب استخدام ىهوذج الكتابة الهوجود عمى الهوقع االلكتروىي 
 .جمةلمه

 
 ىوع العىوان ىوع الخط وحجم الكتابة ينالتدك

 العىوان الرئيسي لمبحث Simplified Arabic     16   داكن
 أسهاء الهؤلفين  Simplified Arabic     12      داكن
 عىاوين الهؤلفين  Simplified Arabic     11   عادي
 العىاوين الرئيسية Simplified Arabic     14      داكن
 العىاوين الفرعية Simplified Arabic     12      داكن
 حجم الىص  Simplified Arabic     12      عادي
 عىاوين األشكال والصور Simplified Arabic     12      عادي
 عىاوين الجداول 11Simplified Arabic عادي
 هحرر الهعادالت الرياضية  باستخدام عادي

Equation editors 
 الرياضية  الهعادالت

 SIيسػػتخدـ النظػػػاـ العػػػالمي فػػي الوحػػػدات كمها أهكن ذلك
units 

 الوحدات والقياسات

 الهعادالت تكتب بواسطة هحرر  الهعادالت كها ٌو هوضح بالهثال التالي

  ∫     

 
    

 

 

  

  
                                     (1) 
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 وترقـ المعادالت تسمسميا
 عاً: األشكال والرسوهات التوضيحية والجداول .راب

مثػؿ تعد األشكاؿ والرسومات التوضيحية باسػتخداـ برنػامم متوافػؽ مػع ميكروسػوفت وورد
وتػرقـ تسمسػػميًا وتوضػع فػػي  ( Origin ) ( أو االورجػػف   ( Excelبرنػامم اإلكسػؿ

وضػعيا داخػػؿ  ويفضػؿأماكنيػا المناسػبة بالبحػػث ويػتـ الرجػوع إلييػػا فػي الػنص ب رقاميػػا. 
 :جدوؿ كما ىو موضح بالمثاؿ التالي
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.  يوضح هىحىيات القوالب 1الشكل رقم . 

 الهختمفة
 

ويتػػػرؾ فػػػراغ )سػػػطر( بػػػيف األشػػػكاؿ أو الجػػػداوؿ والػػػنص ويوضػػػع عنػػػواف الجػػػداوؿ فػػػي أعمػػػػى 
 .الجدوؿ و ترقـ تسمسميا

 مالحظة:
 .عمى البريد االلكتروني الخاص بالمجمة (JPEG) أو (BMP) الصور  ترسؿ إلينا بصيغة 

 خاهسا: الهراجع
يشػػػػػػػػػػار لممراجػػػػػػػػػػع والمصػػػػػػػػػػادر التػػػػػػػػػػي استشػػػػػػػػػػيد بيػػػػػػػػػػا الباحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػتف البحػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػثاًل 

(  وفػػي حالػػة أكثػػر 50  2012( وفػػي حالػػة مػػؤلفيف )حػػدود و جػػاب هللا 200 2010:)زنبيػػؿ 
 ( .21  2014مف مؤلفيف  )القانقا وآخروف   
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 ع والمصادر تكوف عمى النحو التالي :قائمة المراج 

 : المراجع العربية 
 (  الفيزياء الحديثة  الزاوية : جامعة الزاوية .2009مولود الصغير االحرش ) 

 : المراجع األجنبية 
Kaplan, Robert (2000),management and Cost 
Accounting, 5th edition, (London : Thomson Learning) . 

  العربية أوال حسب حروؼ األبجدية وتمييا المراجع األجنبيةوترتب المراجع 
 ------------------------------------------------- 

 توجو كافة المراسالت : باسـ رئيس تحرير مجمة العمـو والتقنية 
 المعيد العالي لمميف الشاممة الزاوية

 يبيال -الزاوية                  57صندوؽ بريد :            
00218928611623 

 :ترسؿ الورقات البحثية أو المقاالت العممية  الكترونيا عمى البريد االلكتروني
Stjeditor1@gmail.com 

Or 
Stjeditor2@gmail.com 
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 األشواطلهسمطة عمي ذراع التوصيل لهحرك أوتوا رباعي ا واإلجٍاداتتحميل القوة 

 ³  محمد سالـ الفيتوري²   عادؿ اليادي سعد¹عادؿ رمضاف حسيف محمد

 المعيد العالي لمميف اليندسية / بني وليد 1-2
 اليندسية / طرابمس لمميف العالي المعيد ³
yahoo.comElfitouri2006@adelramaden@yahoo.de,  

 
 

Abstract 

Internal combustion engines known as one of the means necessary 
and vital in the performance of cars and trucks work ...... etc. As well 
as to carry out institutions requirements which have many different 

activities, also benefit in generating the electric power and water 
extraction by transferring fuel thermal energy into mechanical energy. 

The most common used engines are that have the reciprocating 
movement of the piston. For efficiency and high quality all kinds of 
internal combustion engines were developed through development of 

the industrial tools, precise measuring devices, and metals 
technology. 
The connecting arm converts the resulting reciprocating movement of 

the piston movement to a rotational movement at the crankshaft. The 
main force of connecting arm is the result of exhaust gases on the 

piston pressure, as well as the inertia of the piston and its accessories. 
This force vary depending on the parallel resulting in of  in 
connecting arm according to pivotal arm as well as the pressure of 

exhaust gas causes compression stress causes, which has its 
maximum at the upper dead point. 

This study provides a model for connecting arm for engine sports car 
SEA. The connecting arm which has the shape of letter ' H' and made 
from alloyed steel which is thermally treated exposed to pressure, 

buckling and tensile as a result of converting linear motion of the 
piston to the circular motion of the shaft attached by connecting arm. 

The stresses and strength reaches its maximum at the angels of (90°) 
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and (270°) of the crankshaft. The aim of this study is to test the 

performance of the model and to analyses stresses and strength at 
different angles of the crankshaft. 
 

 الهمخص
ؼ محركات االحتراؽ الداخمي ب نيا مف الوسائؿ الضرورية والحيوية في أداء تعر 

عمؿ المركبات )السيارات والشاحنات......الخ(. وكذلؾ لتنفيذ متطمبات العديد مف 
كما يستفيد منيا في توليد الطاقة الكيربائية واستخراج  األنشطةالمؤسسات مختمفة 

طاقة ميكانيكية  إلىحرارية لموقود نتيجة االحتراؽ المياه والبناء وذلؾ بتحويؿ الطاقة ال
يستفاد منيا وتعتبر اآلالت التي يتـ بداخميا الحركة الترددية لممكبس مف أكثر 
المحركات انتشارا ولمحصوؿ عمي كفاءة وجودة عالية طورت صناعة محركات 

اس االحتراؽ الداخمي بجميع أنواعيا مف خالؿ تقدـ صناعة األدوات وأجيزة القي
 [3 ]الدقيقة وتكنولوجيا المعادف.

حركة  إلىيقوـ ذراع التوصيؿ بتحويؿ الحركة الترددية الناتجة مف حركة المكبس 
دورانية عند عمود المرفؽ وتنتم القوة الرئيسية عمي ذراع التوصيؿ محوريا مف ضغط 
غازات العادـ عمي المكبس. وكذلؾ مف القصور الذاتي لممكبس وممحقاتو وتتفاوت 

التوصيؿ بنسبة لعمود المرفؽ ويسبب ضغط  تمؾ القوة تبعا لمتوازي الناشئ في ذراع
 [4]العميا. الميتةمدى لو عند النقطة  ىأقصغازات العادـ في إجياد انضغاط يبمغ 

بحيث يتعرض  SEAتقدـ ىذه الدراسة نموذج لذراع التوصيؿ لمحرؾ سيارة رياضية 
مف الفوالذ السبائكي والمطبع حراريا  المصنوع Hذراع التوصيؿ مف نموذج حرؼ 

حركة  إلىإلجياد الضغط واالنبعاج والشد نتيجة لتحويؿ الحركة الخطية لممكبس 
دائرية لعمود المرفؽ بواسطة ذراع التوصيؿ الذي تكوف فيو أقصى االجيادات والقوة 

 ( مف عمود المرفؽ, اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو اختبار270°( و)90)°عند الزوايا 
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النموذج وتحميؿ االجيادات والقوة عند الزوايا المختمفة المتكونة مع عمود  أداء
 المرفؽ.

 
 ( يبيف الرموز المستخدمة في حسابات المحرؾ1جدوؿ )
 الوحدة الصيغة الٍىدسية الرهز

K ػػػػػػ نسبة الشوط 
Ve سعة المحرؾ cm³ 

Ɛ ػػػػػػػػػ نسبة االنضغاط 
r نصؼ قطر عمود المرفؽ mm 
λ نسبة نصؼ قطر عمود المرفؽ إلى طوؿ ذراع التوصيؿ mm 

We الشغؿ الفعاؿ J/cm³ 
Me العـز عند أقصى قدرة N*m 
Vm السرعة المتوسطة لممكبس m/s 
S طوؿ الشوط M 
N سرعة دوراف المحرؾ r.p.m 
Vc حيز االنضغاط cm³ 
Vh حجـ االسطوانة cm³ 
Z 3 عدد االسطوانات 
A سمساحة سطح المكب cm2 

FG قوة الغاز KN 
Fcmax أقصى قوة لممكبس KN 

Ft قوة الدوراف لعمود المرفؽ KN 
FN القوة الجانبية لممكبس KN 
FR القوة الشعاعية لممكبس KN 
Foz القوة التذبذبية KN 

Mosz الكتمة الكمية التذبذبية Kg 
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mcr كتمة المكبس ومسمار التثبيت التذبذبية Kg 
mp لتوصيؿ التذبذبيةكتمة ذراع ا Kg  
Pe قدرة المحرؾ Watt 
ω السرعة الزاوية Rad/s 
D قطر االسطوانة Mm 
Vs سعة المحرؾ cm³ 
 

 هقدهة .1
مؤكسدة داخؿ والمادة ال الوقودمحرؾ االحتراؽ الداخمي ىو محرؾ يتـ فيو احتراؽ 

. ويطمؽ ىذا التفاعؿ الطارد لمحرارة غازات غرفة االحتراؽحيز محدود يطمؽ عميو 
ط  وُيسمح ليذه الغازات بالتمدد. واألمر الرئيسي عند درجة عالية مف الحرارة والضغ

الذي يميز محرؾ االحتراؽ الداخمي ىو أف الشغؿ المفيد تبذلو الغازات الحارة 
المتمددة التي تضغط مباشرة لتسبب حركة أجزاء المحرؾ الصمبة  وذلؾ بالضغط 

أو الجزء الدوار أو حتى بتحريؾ المحرؾ ب كممو. فكاف دائما تقريبا  المكبسعمى 
وما شابييا  ومحركات وانكؿ  المكابسذات  المحركات الترددية إلىيستخدـ لإلشارة 
ت التي يحدث فييا االحتراؽ عمى نحو متقطع. ومع ذلؾ  فإف مف التصميما

المحركات ذات االحتراؽ المستمر مثؿ المحركات النفاثة وأغمب الصواريخ والعديد 
 مف التوربينات الغازية ىي أيضا محركات احتراؽ داخمي.

تقدـ ىذه الورقة تحميؿ القوة و االجيادات المسمطة عمي ذراع التوصيؿ حرؼ 
H األشواطباعي لمحرؾ ر ( خط مستقيـSAE MOTOR وبسعة )609 cm³  وبقوة 

60Kw  92وبطوؿ ذراع التوصيؿ mm  جياد وتظير نتائم التحميؿ إف اكبر قوة وا 
مف عمود المرفؽ وقد استخدمنا  270°و 90°يتعرض لو ذراع التوصيؿ عند الزاوية 
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لتوصيؿ نتيجة لتصميـ وتحميؿ االجيادات المسمطة عمي ذراع ا  (Catia3D)برنامم
 غازات العادـ في االسطوانات.تمدد لقوة 

 وصف وبياىات ذراع التوصيل: .2
تتطمب اإلجيادات العالية والمؤثرة عمى ذراع التوصيؿ صنع ىذا الذراع مف الفوالذ 

عمى الكروـ أو  المطبع حراريا وغالبا ما يتـ صنعو مف سبائؾ الفوالذ المحتوية الصمد
الشد  إجياداتلزيادة الصالبة والمتانة لضماف تحممو والسميكوف وذلؾ  المنجنيز
عممية التشغيؿ. ويشكؿ ذراع التوصيؿ بالحدادة المطرقة الساقطة ثـ  أثناءوالضغط 

لذراع   الصغرى يتبع ذلؾ تشغيمو عمى الماكينات ويتكوف ذراع التوصيؿ مف النياية
ف المحمؿ ومسامير والنياية الكبرى لذراع التوصيؿ م التوصيؿ مع جمبتيا والذراع

الصغرى لذراع  لممكبس بداخؿ النياية ويركب مسمار التثبيت الربط المقموظة
النياية الصغرى بتحسيف  التوصيؿ وتقوـ الجمبة المصنوعة مف البرونز والمكبوسة في

خواص االنزالؽ ويتـ تزييت مسمار التثبيت في محمؿ عائـ ويستعمؿ المسمار 
أف يكوف الخموص بيف النياية الصغرى  المكبس ويجبالمقمووظ لقمط مسمار تثبيت 

حتى يتاح لممكبس اتخاذ  mm 3إلى 1لذراع التوصيؿ وصرة المكبس في حدود 
أو تفاوت أبعاد  ييؤدى التمدد الحرار  وضعو الصحيح في وسط االسطوانة وحتى ال

 [5-7]مالمسة المكبس لسطح االسطوانة. إلى  التشغيؿ
والمتكوف مف النياية الكبرى  األبعادع التوصيؿ ثالثي (نموذج لذرا 1يوضح الشكؿ )

 والصغرى وساؽ الذراع.
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 ذراع التوصيؿ (1الشكؿ )
 

( رسـ تفصيمي ألبعاد ساؽ ذراع التوصيؿ والذي يربط النيايتيف 2يوضح الشكؿ )
 الصغرى والكبرى لذراع.

 
 
 
 
 
 

 
 

 ( رسـ بياني لذراع التوصيؿ2الشكؿ )
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( رسـ تفصيمي ألبعاد النياية الكبرى لذراعوالتي تربط مباشرة مع 3ؿ )يوضح الشك
 عمود المرفؽ بواسطة مسامير التثبيت المقموظة.

 
 
 
 
 
 
 

 ( رسـ بياني لنياية الكبرى لذراع التوصيؿ3الشكؿ )
 

ا في ذراع التوصيل: .3  الخواص الواجب توفٌر
i) .مقاومة عالية إلجياد الشد 
ii) اج.مقاومة عالية إلجياد االنبع 
iii) .خفيؼ الوزف 
iv) .خواص انزالؽ جيدة لممحامؿ 

 
 حسابات القوة الهؤثرة عمي ذراع التوصيل: .4
 

 ( يبيف بيانات المحرؾ2جدوؿ )
 محرؾ البنزيف حالة االستعماؿ
 محرؾ رباعي طريقة العمؿ

 خالي مف الرصاص 95بنزيف  الوقود
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 سائؿ التبريد
 . محرؾ مستقيـ3 عدد االسطوانات
 Pe = 60KW القدرة االسمية
 N = 10000 r.p.m عدد المفات

 d = 70.8 mm قطر االسطوانة
 S = 51.5 طوؿ الشوط

 mm 92 =   طوؿ ذراع التوصيؿ

 سعة الهحرك: 1.5

 
      =   

202.67     3   =   

VS = 609 cm3 

 (:حيز االحتراقىسبة االىضغاط ) 2.5
 معظـ األحياف بمعايرة سعتو بالمتر بسائؿ ما.يتـ تعييف حيز االنضغاط في 

نظرًا لصعوبة حسابو نظريًا وذلؾ بسبب شكمو المعقد  وتطمؽ تسمية حيز)غرفة( 
االحتراؽ عمى ذلؾ الحيز الذي يحيط بو السطح الداخمي لألسطوانة ورأسيا وقمة 
  المكبس فضاًل عف جميع األحياز الجانبية مثؿ حيز أو غرفة االحتراؽ المتقدـ

 [2-4]ويتغير حيز االحتراؽ أثناء الدورة.
  

Є         
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Vc = 0.021 dm
3
 

Є                       

                 

 حساب ىصف قطر عهود الهرفق: 3.5-  
ف. تقوـ ىذه يدور ىذا العمود عمى محامؿ يمكف أف تتآكؿ بمرور الزم ,عمود الدوراف

المحامؿ بإسناد عمود الدوراف وأذرع التوصيؿ التي تربط المكابس بعمود الدوراف في 
 معظـ الحاالت .

تآكؿ ىذه المحامؿ وعادة ما  إلىيشير الطرؽ العالي المتوسط الشدة في المحرؾ 
يكوف تصميحيا مكمفًا ويطمب األمر إزالة عمود الدوراف وتشغيؿ سطوحو المالمسة 

أو حتى استبداؿ عمود الدوراف بكاممو ولمنع حصوؿ ىذا النوع مف األعطاؿ  لممحامؿ
استعمؿ زيتًا عالي الجودة واستبدؿ الزيت حسب الفترات التي يوصى بيا مف قبؿ 

ميؿ( وحافظ عمى مستوى الزيت  3000الشركة المصنعة لمسيارة )كؿ ثالثة أشير 
 [6].ضمف الحدود الموصي بيا
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 :طول ذراع التوصيل إلىىسبة ىصف قطر عهود الهرفق  حساب   4.5 
 
  

      
  

 

         
  

          

 :الضغط المتولد نتيجة عممية االحتراؽ في حالة المحركات العادية يصؿ هالحظة
حالة المحركات  . أما فيbar 70إلى  bar 50الضغط نتيجة االحتراؽ ما بيف 

 bar.[4] 100ذات الشاحف التوربيني يصؿ الضغط إلى حوالي 
 

 :حساب الشغل الفعال 5.5
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 حساب العزم عىد أقصى قدرة فعالة: 6.5
         

 
 

𝜔             

                 

          
            

 
 السرعة الهتوسطة لمهكبس: 7.5 

                     
  

 

               

            

  
 

وتقع  T D Cو B D C( الحركة الخطية لممكبس بيف النقطتيف 4يوضح الشكؿ )
لسرعة المكبس بيف ىاتيف النقطتيف  عندما يكوف ذراع التوصيؿ مع  القيمة القصوى

ساعد المرفؽ زاوية قائمة تقريبًا أي إف سرعة المكبس تتراوح بيف الصفر والقيمة 
بمقدار نصؼ دورة مف عمود المرفؽ عند حركة   القصوى.ويتحدد طوؿ الشوط
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المقطوعة لممكبس مف  المكبس الطولية داخؿ األسطوانة في اتجاه واحد وىى المسافة
 النقطة الميتة السفمي أو العكس.  إلىالنقطة الميتة العميا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( قوة الكتمة التذبذبية بنسبة لزوايا عمود المرفؽ4الشكؿ )
 

 قوة الغاز: .6
وىي تمثؿ انفجار شحنة الخميط ) وقود + ىواء ( في نياية شوط االنضغاط والتي 

 س االسطوانة دافعتًا المكبس بقوى نحو األسفؿ .تؤثر عمى سطح المكبس ورأ
             

      
 
    2 mm2 
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2  mm2 10 N| mm2 

              

 كتمة ذراع التوصيل التذبذبية: 1.6
 لىإسميت بالكتمة التذبذبية وذلؾ ألف ذراع التوصيؿ يحوؿ الحركة الخطية لممكبس 

 حركة دائرية لمعمود المرفؽ )البندوؿ(.
        

 

 
 (      ) 

           
 
            

              

 قوة الكتمة التذبذبية عىد الىقطة الهيتة العميا: 2.6
                   

مقات كتمة مسمار التثبيت + الكتمة التذبذبية لذراع التوصيؿ + ح

      المكبس + كتمة المكبس

                         

                                          

   =-    * r *𝜔 (1+λ) 
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   =                                      

         

   = -11KN 

 لكتمة التذبذبية عىد الىقطة الهيتة السفمى:قوة ا 3.6
 
 180 

o
 Kw – 540 

o
 Kw 

   =    * r *𝜔 (1+λ) 

   =6.183 KN 

 090( إف أقصى قوة تذبذبية لذراع التوصيؿ تكوف عند الزاويتيف 5يوضح الشكؿ )
د الزاوية مف عمود المرفؽ تـ تبدآ باليبوط لتكوف عند اقؿ نقطة ليا عن 0270و
 وىى عند النقطة الميتة العميا في نياية وشوط الطرد. °360
 

 
 ( قوة الكتمة التذبذبية بنسبة لزوايا عمود المرفؽ5الشكؿ )
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 لمهكبس: أقصى قوى 4.6
أقصى قوة لممكبس الحصوؿ عمييا في نياية شوط االنضغاط أي عند نياية احتراؽ 

 .الشحنة
      =        

                        

                 

 القوة الهؤثرة في اتجاي ذراع التوصيل: 5.6
 إلىقوة تؤثر في اتجاه ذراع التوصيؿ والذي ينقميا  إلىتتحوؿ جزء مف قوة االنفجار 

مود المؤثرة عمى المسمار ع Fsأصبع أو مسمار عمود المرفؽ . كما نحمؿ ىذه القوة 
وقوة شعاعيو نصؼ قطرية  Ftقوة مما يبيف الدائرة الدوراف ) قوة إدارة (  إلىالمرفؽ 

FR. 
             

√          
 

    =       

√                  
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األحمر حيث  إلىألوف األزرؽ ألواف مختمفة متدرجة مف  أربعة( 6يوضح الشكؿ )
يمثؿ ألوف األزرؽ اقؿ قوة مسمطة عمى الذراع ويمثؿ ألوف األحمر أقصى قوة ضغط 

 .108KN/m2*3.91وبضغط 27.61KNعميو وىى بقيمة 
 
 
 

 
 

 
 ضغط مسمط عمي ذراع التوصيؿى ( أقص6الشكؿ )
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مر حيث األح إلى( اربعة ألواف مختمفة متدرجة مف ألوف األزرؽ 7يوضح الشكؿ )
يمثؿ ألوف األزرؽ اقؿ قوة مسمطة عمى الذراع ويمثؿ ألوف األحمر أقصى قوة  شد 

 .108KN/m2*3.7وبضغط 27.61KNعميو وىى بقيمة 
 

 
 

 التوصيؿ قوة الشد لذراع( 7الشكؿ)

 
 القوة الجاىبية: 6.6

 تـ حساب القوة الجانبية عند عدة زوايا مف عمود المرفؽ
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  (: 45)عىد الزاوية 
 

   =         

       √           

       √                     

            

      -1        

            

                

                       

            

   (90)عىد الزاوية: 

                

       √           
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      √                      

            

             

             

                

                       

             

 

 

  (:135)عىد الزاوية 
   =         

        √           

        √                      
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  (:180)عىد الزاوية 
   =         

       √           

       √                      

        1 

          

      

                

                   

       0 N 

   (:270)عىد الزاوية 
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       √           

       √                      

            

             

            

                

                       

            

 
 القوى الشعاعية : 7.6

                                

  =                                         

              

 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 33 

 

 القوة الههاسية:. 8.6
   =                                    

  =                                         

               

 االستىتاج: .7
ذراع  التي يتعرض ليا االجياداتقدمت ىذه الدراسة صورة واضحة عف القوة 

 –التمدد  –الضغط  –أشواط )سحب  األربعالتوصيؿ أثناء أداء وظيفتو مف خالؿ 
الطرد( في دورتيف كاممتيف لعمود المرفؽ وبواسطة تحميؿ زوايا والتي تكوف فييا 

( درجة مف عمود 270, °135, °90, °45°حد وىى) أقصىاالجيادات عند 
, 90)°اع وىو في وضع الميوؿ اكبر قوة يتعرض ليا الذر  أف أوضحتالمرفؽ وكما 

وتحميميا وبواسطة برنامم  االجيادات( موضحة في نتائم حسابات القوة  °270
catia 3D  ًجياداكبر قوة  أفذلؾ بينت الدراسة  إلى أضافتا يحدث بيف النياية  وا 

 إلىالتي تؤدي  ولتفادي عممية االشتعاؿ المبكر )الطرؽ( الصغرى وساؽ الذراع
 وصيؿ ينصح باالتي:انييار ذراع الت

 تقوية الجزء العموي لذراع التوصؿ. .1
 التقميؿ مف طوؿ ذراع توصيؿ. .2
 تجنب تكوف الكربوف داخؿ غرؼ االحتراؽ باستخداـ قود عالي الجودة. .3
 بشكؿ دوري. اإلشعاؿالقياـ بعممية الصيانة الوقائية لنظاـ  .4

ؾ فوؽ الحد الكشؼ المستمر عمى دورة التبريد لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحر  .5
 المسموح بو. 
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     Abstract مخصاله

 أو الدـ في الصحية الحمراء الدـ خاليا كتمة نقص عند تنتم مرضية حالة الدـ فقر
 المسئوؿ البروتيف ىو والييموجموبيف .الييموجموبيف تركيز في نوعي أو كمي بنقص
 عدـ مف األجيزة تعاني حيث الجسـ في المختمفة الخاليا إلى األكسجيف نقؿ عف

 كافية كمية وجود بعدـ تتميز طبية حالة وىو .األكسجيف مف يكفي ما عمى الحصوؿ
  .األنسجة إلى األكسجيف مف كافية كمية لتنقؿ الجسـ في الحمراء الدـ خاليا مف
 غرب الجبؿ باطف منطقة في تقع التي تيجي مدينة مستشفى في الدراسة إجراء تـ

 في الدـ فقر مرض وأنواع نسبة لتحري وذلؾ كيمومتر 250 بمسافة العاصمة طرابمس
 شخص (31) عدد مف دـ عينات أخذ تـ حيث .ـ2012 العاـ خالؿ المنطقة ىذه

 العينات ليذه (CBC) الكامؿ الدـ عد تحميؿ عمؿ وتـ تيجي مستشفى يرتادوف
 العينات مف حاالت (8) لدى الدـ فقر شخص وقد الدـ  فقر بمرض أصابتيـ لتحري

 في المعممية االختبارات إجراء تـ (%25.8)بػػػ تقدر إجمالية بنسبة المدروسة
 ولقمة تيجي الشاممة لمميف العالي المعيد معمؿ وفي القروي تيجي مستشفى

 كما فقط  فرد 31 عمى الدراسة عينة اقتصرت التشغيؿ مواد بعض وشح اإلمكانيات
 نسبة عمى وليس المنطقة في الدـ أنيميا أنواع نسبة تحديد عمى تمت الدراسة أف

 ).عاـ بشكؿ الدـ بانيمياء اإلصابة
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 وبنسبة حاالت (5) عدد الي اإلناث بيف االنيميا حاالت عدد وصؿ :عامة وبصفة
 حاالت (3) باالنيميا المصابيف الذكور حاالت عدد كاف حيف في  (27.7%)

 .المدروسة الذكور عينات عدد مف (%23.07) وبنسبة
 الصباغ ناقص الكريات صغير الدـ فقر تتبع االنيميا حاالت اغمب كانت وقد

(Microcytic hypochromic aneamia)  (%75) ونسبة حاالت (6) بعدد  
 Normocytic hypochromic اآلخر النوع مف االنيميا حاالت عدد كاف بينما

aneamia االنيميا حاالت أجمالي مف %25 وبنسبة فقط حالتيف. 

 :االختصارات

 الصباغ ناقص الكريات سوي الدـ فقر .CBC الكامؿ الدـ تعداد .Anemia انيميا -
Normocytic hypochromic aneamia .  الصباغ ناقص الكريات صغير الدـ فقر 

Microcytic hypochromic aneamia 

 :الهقدهة -1

 أمراض مف عمييا يترتب وما باالنيميا والمعممية الطبية األبحاث مف العديد تيتـ
 تطوير في العممي التقدـ ورغـ الوفاة  إلى الحاالت مف العديد في تؤدي قد ومشاكؿ
 الغذائية العناصر ببعض الغذائية المنتجات تدعيـ فكرة وظيور الزراعية المنتجات
 العالـ ىاجس الزالت االنيميا مشكمة اف إال دولة  (30) مف أكثر في الحديد وأىميا
 ).ـ2007 التموينية ( والنامي المتقدـ
 االصطالح وفي .(دـ دوف او جدًا  قميؿ دـ أنيا انفيمي التي انيميا كممة تعني
 او كاممة  غير انيا أي  (جداً  قميمة الحمراء الدـ كريات فييا تكوف حالة ىي :الطبي

 الذي الييموجموبيف مف جداً  ضئيمة كمية عمى تحتوي أنيا او جدًا  صغير حجميا اف
 .بالجسـ الخاليا الي األكسجيف مف كافية كمية حمؿ يستطيع ال
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 في الجسـ فشؿ أو الغذاء في الحديد عنصر نقص مف عامة بصفة االنيميا تنشا
 الصحية الحالة عمى كبير ت ثير ليا يكوف والتي (الحديد عوز انيميا) امتصاصو

 ىيموجموبيف تركيز في بنقص ذلؾ ويتمثؿ العمرية  الفئات جميع وفي والرجاؿ لمنساء
 السعة وفي الدائرة الحمراء الدـ ياخال كتمة في انخفاض عمى ينعكس وىذا الدـ

 معدؿ بيف الطردية العالقة عف ينتم النقص وىذا الدـ  في لألكسجيف الناقمة (القدرة)
 ,Phillips & et al)  الدـ وىيموجموبيف العظـ نخاع في الحمراء الدـ كريات إنتاج

 منيا والتي الجسمية المشاكؿ مف العديد إلى الغالب في النقص ىذا ويودي(2000
 .وغيرىا اإلجياد عند وخاصة بالتعب والشعور التنفس في وصعوبة العظاـ ىشاشة

 ودراسة العالـ في المنتشرة االنيميا ألنواع عامة صورة إعطاء تـ الدراسة ىذه في 
 المنتشرة االنيميا ألنواع لدراسة إضافة عمييا  والتعرؼ تشخيصيا وطرؽ ألسبابيا
 .تيجي منطقة مف عينة ضمف

 :الدراسة أٌهية  -2
 مناطؽ أصبحت ليبيا وفي العالـ مف واسعة مناطؽ في الدـ فقر مرض ينتشر
 ذات مضاعفات عنيا ينتم الدـ بفقر واإلصابة .المرض الستيطاف مراكز مختمفة
 تؤدي وبالتالي والنفسية الصحية المصاب حالة عمي مباشر وغير مباشر ت ثير

 .العالـ لدوؿ الحضاري الركب عف التخمؼ عنو ينتم مما المجتمع في دوره إلعاقة

 :البحث اٌداف -3

 .تيجي منطقة بمستشفى األنيميا حاالت ونسب وانواع اسباب دراسة
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 Method & Materials  البحث وطرق الهواد -4

 :الدراسة هىطقة -4.1
 معامؿ داخؿ الغربي الجبؿ باطف منطقة في تيجي بمدينة الميدانية الدراسة إجراء تـ

 .القروي تيجي مستشفى يؿتحال
 :الدراسة عيىة -4.2

 منيـ سحبت الذيف األشخاص مف عشوائية مجموعة عمى االختبارات إجراء تـ
 الدراسة عينة شممت وقد  (CBC) عمييا الكامؿ الدـ عد اختبار إجراء وتـ عينات
 .حالة (31) عدد

 :الهخبرية الطرق -4.3
 وأعداد تركيز لقياس يستخدـ ذيال  (CBC) الكامؿ الدـ عد تحميؿ إجراء تـ

 :خطواتو تشمؿ والذي المدروسة  العينات في المختمفة الدموية المكونات
 :الهستخدهة واألجٍزة والهواد األدوات .أ

 .االعتيادي الدـ تحميؿ جياز .1
 .التحميؿ ورقة .2
 .اختبار أنابيب .3
 .الدـ عينات سحب أدوات .4

 :العهل طريقة .ب
  (1) جدوؿ  (Reference range) الطبية لمتحاليؿ المرجعي بالمدى االستعانة تـ

 .المخبرية القياسات خالؿ مف نوعيا وتحديد انيميا لدييا التي العينات لتحديد وذلؾ
 االنيميا ونوع وجود لمعرفة التالية والتحاليؿ بالفحوصات العينات عف الكشؼ تـ

 The presence and type of anemia: 
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 العينات مف عينة لكؿ (Total blood count) لمدـ ؿالكام العد عممية نجري حيث
 :الم خوذة

 الييموجمػوبيف حسػاب يػتـ Microcytic Hypochromic anemia النػوع لمعرفػة .أ
(Hb)  الخميػة حجػـ ومتوسػط (MCV)  الخميػة ىيموجمػوبيف تركيػز ومتوسػػط 

(McHc). 
 (Phillips et al, 2001 )المخبرية لمقياسات المرجعي المدي :(1) جدوؿ

 Reference ادلرجعي ادلدى

range 

 Analyte التحليل Unit الوحدة

13-18 g/dl Haemoglobin Concentration*. 

4.5-6.5 L Red Cell count. 

0.40-0.54  Haematocrit. 

82-92 FL Mean cell volume (MCV). 

27-32 Pg Mean cell haemoglobin. 

30-35 g/dl Mean cell haemoglobin 
concentration. 

0.14 mm/h Erythrocyte sedimentation rate. 

4-11 L Total white cell count. 

1.5-4 L Lymphocytes. 

0.2-0.8 L Monocytes. 

 

 (MCV) حساب يتـ Macrocytic Hypochromic anemia النوع لمعرفة .ب
(McHc) (RDW)  (RDW= Red Distribution Width). 

  :اف حيث

- RDW= SD/MCV*100. 
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(SD: Standard Deviation). 

 البيانات وجداوؿ اكسؿ ميكروسوفت برنامم باستخداـ النتائم عرض تـ وقد
 .اإلحصائية

 والهىاقشة الىتائج -5

 شممت والتي المدروسة العينات مف توفرت التي البيانات لمجموعة التحميؿ إجراء تـ
 اف إلي التوصؿ وتـ  (CBC) امؿالك الدـ عد اختبار عمييا إجري عينة (31) عدد
 تقدر بنسبة انيميا حاالت (8) الي وصؿ الدراسة عينة بيف مف االنيميا حاالت عدد
 المحاور النتائم تحميؿ شمؿ وعموماً  المدروسة  العينات عدد اجمالي مف (25.8) بػػػ

 :الدراسة اىداؼ لتحقيؽ التالية

 :اسةالدر  عيىة ضهن االىيهيا حاالت ىسبة تحديد -1.5
 الدـ عد بجياز عوممت و وريدي دـ عينة منيا أخذت شخص (31) عدد دراسة تـ

 قيمة شممت معامالت مجموعة شممت التي النتائم عمى الحصوؿ وتـ الكامؿ
 الييماتوكريت نسبة وأيضا  (g/dl) بمعامؿ قياسيا تـ والتي (HGC) الييموجموبيف

(HCT)  حاالت عدد تحديد تـ القياسيف ىذيف خالؿ ومف مئويًا  قياسيا تـ والتي 
 (2) جدوؿ  الدراسة  عينة بيف مف االنيميا

 .الدراسة عينة ضمف االنيميا حاالت عدد :(2) جدوؿ

N.S 

HGB HCT 

Aneamia Normal Aneamia Normal 

1 3 g/dl   20.40%   

2   14.08 g/dl   49.70% 

3 10.2 g/dl   35.70%   
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N.S 

HGB HCT 

Aneamia Normal Aneamia Normal 

4   14.5 g/dl   47.90% 

5   12.4 g/dl   43.00% 

6   13.5 g/dl   45.60% 

7 11.0 g/dl   36.50%   

8   12.2 g/dl   41.00% 

9 11.8 g/dl   40.90%   

10   13.1 g/dl   45.90% 

11   14.3 g/dl   47.90% 

12   14.5 g/dl   49.60% 

13 9.2 g/dl   31.40%   

14 11.1 g/dl   35.40%   

15   15.3 g/dl   49.30% 

16   13.5 g/dl   42.40% 

17   12.4 g/dl   40.50% 

18   13.7 g/dl   44.70% 

19   12.6 g/dl   40.40% 

20   13.4 g/dl   45.30% 

21   12.0 g/dl   38.30% 

22 11.8 g/dl   38.30%   

23   12.9 g/dl   41.90% 

24   14.5 g/dl   48.40% 

25   15.1 g/dl   47.90% 

26 11.9 g/dl   39.70%   

27   12.2 g/dl   40.70% 

28   13.9 g/dl   47.10% 

29   12.4 g/dl   41.20% 

30   13.5 g/dl   45.00% 

31   13.5 g/dl   44.00% 
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 الدراسة عينة ضمف الطبيعية والحاالت األنيميا حاالت :(1) شكؿ

 ونسبة (HGC) الييموجموبيف قيمة اف (1) والشكؿ (2) الجدوؿ خالؿ مف لنا يتبيف
 (8) عدد في اإلنساف لجسـ الطبيعي المعدؿ مف اقؿ كانت (HCT) الييماتوكريت

 حاالت نسبة تكوف وبالتالي شخص  (31) شممت التي العينة مجموع مف حاالت
 تـ التي الدراسة مع يتفؽ ما وىو تيجي  منطقة سكاف بيف %25 االنيميا انتشار
 طالب بيف األنيميا انتشار نسبة اف بينت والتي ـ2002 عاـ زليطف قةبمنط إجراؤىا
 في ىاؤ إجرا تـ التي الدراسة مع النسبة تتقرب وكذلؾ   %27 ىال وصمت المدارس
 اقؿ االنيميا الدـ فقر انتشار نسبة اف إلي توصمت والتي ـ2000 عاـ صبراتة منطقة
  %17.83. إلى  9.5 بيف تراوحت المدارس طالب ( بيف   ((g/dl)12 مف
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 :الجىس بحسب االىيهيا حاالت ىسبة تحديد  -5.2

 

 .الجنس بحسب الطبيعية والحاالت االنيميا حاالت ونسب أعداد :(3) جدوؿ

 Male Male % Female Female % N.S % 

Aneamia 3 23.07% 5 27.77% 8 25.80% 
Normal 10 76.90% 13 72.22% 23 74.19% 

 

 
 .الجنس بحسب االنيميا حاالت دأعدا :(2) شكؿ

 
 .الجنس بحسب االنيميا حاالت نسب :(3) شكؿ



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 44 

 

 االنيميا حاالت عدد اف  3 و 2يف رقـ والشكم( 3رقـ ) الجدوؿ خالؿ مف لنا يتضح
 االنيميا الدـ فقر حاالت عدد وصؿ حيث الذكور في منيا اإلناث بيف اكبر كانت
 عدد شممت والتي اإلناث مف الدراسة عينة مجموع مف حاالت  (5) عدد اإلناث بيف

 .اإلناث بيف الحاالت مف %27.77 الحاالت نسبة وصمت وبالتالي شخص  (18)
 (13) مجموع مف حاالت (3) عدد االنيميا حاالت عدد وصؿ فقد الذكور في اما
 إلى يرجع قد وىذا   %23.07 االصابة نسبة وصمت حيث الذكور مف عينة

 الرئيسية األسباب احد تمثؿ والتي اإلناث بيف الحمؿ انيميا لحاالت الواسع االنتشار
 يتفؽ ما وىو Normocytic hypochronic aneamia النوع مف االنيميا لحاالت

 .ـ2004 عاـ Murray et  al     ذكره ما مع

 :الهتوفرة االىيهيا وىسب اىواع تحديد -5.3

 .ةالدراس لعينة الممثمة االنيميا حاالت أنواع :(4) جدوؿ

% N.S Type of aneamia 

25% 2 Normocytic hypochromic aneamia 

75% 6 Microcytic hypochromic aneamia 

 

 
 .االنيميا حاالت انواع أعداد :(4) شكؿ
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 .االنيميا حاالت أنواع نسب :(5) شكؿ

 التي االنيميا حاالت اف  (5( والشكؿ رقـ )4) والشكؿ (4) الجدوؿ خالؿ مف نالحظ
 وىي االنيميا انواع مف لنوعيف تتبع الدراسة عينة ضمف عمييا الكشؼ تـ

Normocytic hypochromic aneamia  ناقص الكريات سوي الدـ فقر 
 صغير الدـ فقر  Microcytic hypochromic aneamia والنوع (الصباغ
 (.الصباغ ناقص الكريات

 وصمت حيث سبةن اعمى Microcytic hypochromic aneamia النوع سجؿ وقد
 المسجمة  االنيميا حاالت مجموع مف %75 إلي ونسبتو حاالت 6 الي حاالتو عدد
 Normocytic hypochromic اآلخر النوع مف االنيميا حاالت عدد كاف حيف في

   aneamia  االنيميا حاالت اجمالي مف %25 وبنسبة فقط حالتيف. 
 الدراسة خالؿ مف (Salah, et al., 2005) اليو اشار ما مع تتفؽ النتائم وىذه
 Microcytic بالنوع المصابيف نسبة اف إلى توصمت والتي مصر في اجريت التي

hypochromic aneamia  وبنسبة انيميا حالة 75 ضمف مف شخص 45 كانت 
 .الدراسة عينة اجمالي مف  60%

 Microcytic لمنوع الرئيسية االسباب احد اف إلي اإلشارة تجدر كما
hypochromic    aneamia الحديد نقص في تتمثؿ Iron defency 
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aneamia الجسـ قدرة عدـ او الغذاء في الميـ المركب ىذا نقص عف تنتم والتي 
 أساسي بشكؿ يدخؿ لكونو الحامؿ لالـ منو اإلضافية لمحاجة إظافة امتصاصو عمى
 كسجيفاأل نقؿ عف المسئولة الييموجموبي صبغة ضمف الحمراء الكريات بناء في

 .الجسـ لخاليا
 محدد مدى ليا والتي معامالت عدة خالؿ مف االنيميا انواع وتحديد قياس تـ وقد

 (FL 92 -82)  بيف مداه يكوف والذي (MCV) الوسطى الكرية حجـ قياس تشمؿ
ي بيف الطبيع مداه يكوف والذي (MCH) الخمية ىيموجموبيف تركيز متوسط وكذلؾ

(27-32)  Pg المعامؿ وكذلؾ (McHc) 30)  بيف الطبيعي مداه يكوف والذي-
35 g/dl).  5 رقـ جدوؿ انظر . 

 Microcytic hypochromic aneamia. االنيميا انواع قياس معامالت :(5) جدوؿ

N.S MCV MCH McHc 

1 69.6 FL 19.8 Pg 28.5 g/dl 

2 72.4 FL 21.7 Pg 30.1 g/dl 

3 77.2 FL 22.5 Pg 29.2 g/dl 

4 69.2 FL 21.6 Pg 31.3 g/dl 

5 79.5 FL 24.4 Pg 30.8 g/dl 

6 79.7 FL 23.8 Pg 29.9 g/dl 

 
 

Normocytic hypochromic aneamia 

N.S MCV MCH McHc 
1 84.7 FL 12.3 Pg 14.7 g/dl 
2 83.6 FL 24.0 Pg 28.8 g/dl 
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 .االنساف بيولوجيا االنساف حياة عمـ .ـ1999 .محمود عايش زيتوف  [2]
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 .االعضاء وظائؼ عمـ اساسيات .ـ1990 .وآخروف المجيد عبد الشاعر  [4]
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 العربية الطبعة .االنساف جسـ فسيولوجيا .ـ2001 .عايدة عبداليادي  [7]

 .680 ص .االردف عماف  .والتوزيع لمنشر الشروؽ دار .االولى
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 هحاكاة وتحميل شبكررة حاسوبية هحمية باستخدام
 VMware  وWireshark  

 4د. محمد مصطفي  الفيتوري, 3سميماف سعيد دوغة, 2خالد محمد حمير , 1أنيس أحمد أبوسعده
 جادو  -الهرعٍد العرالي3,  هصراتً -الهرعٍد العرالي الٍىدسية 2 طرابمس, -الهرعٍد العرالي سرروق الجهعة1

 هركز بحوث التكىولوجيا الحيوية4  
 ليبيا 

anis172@yahoo.com0 

 همخص

 محاكاة شبكة حاسوبية محمية افتراضية بطوبولوجيبة نوع نجمةفي ىذا البحث تمت 
 STAR  باستخداـ البرنامم التطبيقيVMwareWorkstation  لتشبيو الحواسيب

ـ الشخصية أو الخوادـ الحاسوبية أو الشبكات الحاسوبية عمي جياز مضيؼ واحد وت
 Wireshark.تحميؿ البروتوكوالت بيذه الشبكة باستخداـ البرنامم محمؿ الشبكات 

. كذلؾ تـ تحميؿ أداء الشبكة و ICMP ,ARPالبروتوكوالت التي تـ تحميميا ىي
التعرؼ عمى طريقة عمؿ البروتوكوالت والطبقات التي تعمؿ بيا بموديؿ 

 . TCP/IPاالنترنت

Abstract 

In this research, a virtual local area network LAN with Star topology 
has been simulated by using VMware Workstation. Wireshark has 

been utilized to analyze the simulated network & its protocols such as 

ICMP, ARP in TCP/IP model. 
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 هقدهة .1

والمستقبمي في مجاؿ االتصاالت, يوجد طبقًا لمتطمبات سوؽ العمؿ الميبي الحالي 
وصيانة الشبكات  ,إدارة, طمب كبير عمي العمالة الماىرة والمتخصصة في تحميؿ

أو  أساسيالحاسوبية بشتى أنواعيا. ونظرا ألف ىذا التخصص ال يدرس كمقرر 
ظرَا ن بحثيةالكميات التقنية في ليبيا, تـ تنفيذ ىذه الورقة الو  اختياري في المعاىد العميا

ألىمية التخصص ولمواكبة سوؽ العمؿ لكي نقدـ اإلثبات ب نو يمكف تعَمـ ىذا 
التخصص و التفوؽ فيو عمي مستوى التعميـ الفني/التقني. مف خالؿ تنفيذ ىذا 

باعتباره األوؿ عالميا في   Wireshark [1]وايرشارؾالبحث, نسعى لتقديـ البرنامم 
 3ث انو يمكف تعممو كجزء عممي )معمؿ مجاؿ دراسة أداء و تحميؿ الشبكات, حي

( واالستفادة منو في مجاؿ التعميـ التقني بالمعاىد العميا/الكميات أسبوعياساعات 
 التقنية والجامعات الميبية عف طريؽ دراسة المقرر الدراسي:

Data Communication & Computer Network 

الشبكات  لمحاكاة برناممك VMware Workstation[2] تـ تقديـ البرنامم التطبيقي
% واكتشاؼ أداء وحدود 100ويمكف مف خاللو تنفيذ شبكة افتراضية تحاكي الواقع 

 ىذه الشبكة قبؿ شراء معداتيا وتركيبيا ب قؿ التكاليؼ. و يتـ االستفادة مف
VMwareWorkstation  في المجاالت التعميمية, حيث انو يمكف لكؿ طالب ب ف
 أداءجيازه والعمؿ عمييا وتنفيذ كافة االختبارات واكتشاؼ ينفذ شبكة افتراضية عمي 

 /الكمياتالتقميدية ويمكف لممعاىد PC الشبكة. وأيضا يمكف االستغناء عف أجيزة
واالكتفاء بشاشات عرض  Serverكخادـ   VMware Workstation  استعماؿ

البحث,  التقميدي وب قؿ أعطاؿ وتكاليؼ. مف خالؿ ىذاPCفقط وبنفس كفاءة الحاسب
 VMware Workstation باستخداـLAN  تـ محاكاة شبكػػة حاسوبية محمية



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 51 

 

. الجزء رئيسية سبعة أجزاء ىإلىذه الورقة  تـ تقسيـ. Wireshark وتحميميا باستخداـ
 . و برنامم   Wiresharkاألوؿ يحتوي مقدمة مختصرة عمى برنامم

VMwareالجزء الثاني يحتوي عمي شرح لتنصيب برنامم Wireshark الجزء .
. يحتوي الجزء الرابع عمي شرح VMwareالثالث يحتوي عمي شرح لتنصيب برنامم

. الجزء الخامس يحتوي عمي VMwareلتنفيذ شبكة محمية افتراضية باستخداـ برنامم
 .الجزء السادس يحتوي عمي تنفيذ منصة اختبارات VMwareمعدة لمبرنامم إضافة

. تنفيذ اختبار Wiresharkتحميميا باستخداـ لبروتوكوالت معينو في الشبكة و 
تـ تقديمو  ARPتـ تقديمو في الجزء السابع. تنفيذ اختبار بروتوكوؿICMPبروتوكوؿ

 في الجزء الثامف. الخالصة تـ تقديميا في الجزء التاسع.

 Wireshark برىاهج .1

مف البرامم المفتوحة المصدر, مصَنع مف شركة Wireshark يعتبر برنامم 
Riverbed  األمريكية ويعتبر أداة قوية تقوـ ب سر الحـز وتحميؿ البيانات التي يتـ

إرساليا واستقباليا داخؿ الشبكة الحاسوبية ويوفر معمومات حوؿ كؿ البروتوكوالت 
المستخدمة بالشبكة وتطبيقات الشبكات انطالقَا مف البيانات التي يتـ أسرىا, ويتـ 

اكؿ الشبكة وتحميميا ويتـ استعمالو أيضا في استخداـ البرنامم مف اجؿ اكتشاؼ مش
المجاؿ التعميمي. ومف أىـ مزاياه انو سيؿ التثبيت مع واجية رسومية سيمة 

عمى فكرة أسر الحـز حيث أف لو نوعاف مف  Wiresharkاالستعماؿ. يعتمد برنامم 
.النوع األوؿ   Capture filterمرشح األسر -المرشحات التي تقوـ بالتقاط الحـز

يستعمؿ لتقميؿ حجـ الحـز الم سورة وبالتالي عدـ الحصوؿ عمى سجؿ مف الحـز و 
 أكثرقوة ولكنو  األكثروىو  Display filterمرشح العرض –الكبير جدا. النوع الثاني

تعقيدا ويستعمؿ لمبحث عف بيانات أو معمومات محددة داخؿ الحـز المسجمة. ويمكف 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 52 

 

اني مف الموقع الرسمي لشركة بشكؿ مج Wiresharkالحصوؿ عمى برنامم 
Riverbed  ومف تـ تنصيبو بكؿ سيولة عمى الجياز المراد العمؿ عميو. بعد

 (.1تنصيب البرنامم يتـ تشغيمو فتظير لنا واجية المستخدـ كما مبينة في الشكؿ )
يتـ  Interface listأشرطة األدوات, وعف طريؽ  يدواجية المستخدمة نالحظ عدالومف 

ومف تـ  LANأو سمكي  Wirelessاتصاؿ الشبكة إما أف يكوف السمكي اختيار نوع 
الترشيح والتحميؿ وتظير لنا ىذه الشاشة الموضحة األسر/لتبدأ عممية  Startنضغط عمى 
مصدر   PacketSource,رقـ الحزمة No( حيث يظير فييا: 2في الشكؿ )

و  ,المستخدـ في العممية البروتوكوؿ Protocol,اليدؼ أو المستقبؿ Destination,الحزمة
Info .معمومات حوؿ العممية 

 
   Wireshark( واجية المستخدـ لبرنامم  1شكؿ )
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 Wireshark   ( توضيح لعملية أسر حزم خمتلفة بربنامج 6شكل )

   

  Workstation VMwareبرىاهج .2

. VMware[2]ىو برنامم افتراضي لمحاكاة األجيزة الحاسوبية والشبكات مف شركة 
عمؿ عدة أجيزة افتراضية عمى جيازؾ الحقيقي مَكنؾ مف يVMware برنامم 

( وتمكينؾ مف تنصيب أنظمة حقيقية عمييا وتعمؿ وك نيا أجيزة Host)المضيؼ 
قائمة بذاتيا ولدييا قطعيا المختمفة مثؿ القرص الصمب ولوحة الشبكة والذاكرة 

في نفس Windows فتراضي العشوائية ويتـ العمؿ مع نظاـ التشغيؿ األساسي واال
الوقت. فكمما كانت إمكانيات جيازؾ الحقيقي جيدة يمكنؾ إضافة عدد مف األجيزة 
والتحكـ بيا وتشكيؿ الشبكات المحمية وربطيا مع بعضيا ببعض ويمكنؾ ربط برامم 
الشبكة مع ىذا البرنامم. ولضماف الحصوؿ عمى أمثؿ أداء لألجيزة المراد تنفيذىا 
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 تقؿ عف  سرعة المعالم ال -عمى حاسب المحاكاة توفير الخصائص افتراضيا يجب 
GHz2.60  وRAM  8لمجياز ال تقؿ عف GBتـ تنفيذ وربط  ,. في ىذا البحث

. وتـ الحصوؿ وتنصيب LANثالث حواسيب افتراضية كشبكة حاسوبية محمية
  VMware[.2]  المجاني مف موقع شركة  البرنامم

 VMware امتىفيذ شبكة افتراضية باستخد .3

 Windows (XP/7/8/10)إما أف يكوف  Windows (iso)يجب توفير نسخة مف
عميو حيث VMwareحسب مواصفات الجياز المضيؼ الذي يتـ تشغيؿ برنامم 

والقرص الصمب  RAMكرة امواصفات خاصة مف حيث الذ  Windowsيتطمب كؿ
Hard-disk  والمعالمProcessor [4] بعد تنصيب برنامم . VMware نقوـ

 (.3ببنشكم ) بتشغيمو فتظير الواجية كما

 
 .VMware( يوضح واجية المستخدـ لبرنامم 3شكؿ )
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عمى  VMware.بعد تنصيب Windows7.iosستخداـ نسخة بحث,تـ افي ىذا ال
 Virtual Machineنقـو بتشغيمو. ولصنع حاسب افتراضي المضيؼ و  الحاسب الرئيسي

 -الخطوات التالية:نقـو بالمضيؼ جديد عمي الجياز 

مف شريط المياـ. واختيار  File, نقـو بالضغط عمى VMware بعد تشغيؿ .1
New VirtualMachine ثـ اختيار .Typical  و الضغط عمىNext . 

يتـ تحديد اسـ الحاسب االفتراضي عف طريؽ مربع الحوار األوؿ ونقـو بتحديد  .2
PC-1 ويتـ تحديد مكاف حفظ ,Virtual Machine المضيؼ يازفي الج . 

 نافدة تحديد السعة, وفييا يتـ فييا تحديد سعة  القرص  الصمب المراد صنعو. .3
 Virtualوذلؾ لتحديد خواص  Customize Hardwareنقـو بالنقر عمى  .4

Machine. 
 ليتـ تحديد سعة الذاكرة  Memoryيتـ اختيار  Device Summaryمف القائمة  .5

RAM  ومف األفضؿ أف تكوفGB2  استعماؿ في حالةWindows7  وذلؾ
 Closeبكفاءة عالية. ثـ نضغط عمى األمر  Virtual Machineلضماف تشغيؿ 

. اآلف تمت عممية بناء Finishلمعودة لنافدة السابقة ونقـو بالضغط عمى أمر 
Virtual Machine  باسـPC-1 ( 3كما نالحظ في الشكؿ.) 

 Power This Virtual Machineوذلؾ بالضغط عمى  Virtual Machineنقـو بتشغيؿ 

يمكف إتباع نفس الخطوات السابقة  ,VirtualMachineجياز افتراضي آخر  لمحصوؿ عمى
 Virtualو  Virtual Machine  PC-2وعبر تكرار نفس الطريقة نقـو بصنع كال مف: 

Machine Wireshark  وبنفس المواصفات. ومف مميزاتVMware  يقـو بصنع
Virtual HUB  ه يقـو بربط األجيزة مع بعض لنحصؿ عمى شبكة نوع الذي بدورSTAR 
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(. وبيذا نكوف قد تمكنا مف صنع شبكة افتراضية باستخداـ 4نجمة موضحة بالشكؿ )
VMware. 

 
 ( يوضح الشبكة المنفذة4) شكؿ

 

 VMware Tools إضافة هعدة .4

مى سطح ىي معدة تمكننا مف استعماؿ جميع األجيزة التي تـ تنفيذىا في آف واحد ع
المستخدـ ويتـ إضافتيا بالخطوات التالية: مف شريط  /المضيؼالمكتب لجياز المحاكاة

 Finishنختار األمر Install VMware Tools. ونختار   VMالمياـ نضغط عمى أيقونة 
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عمى ىذا الجياز   VMware Toolsلإلتماـ عممية التنصيب. ىنا تـ تنصيب  معدة  
ة المراد استخدميا لعممية المحاكاة. اآلف يتـ استعماؿ ونعيد الكره عمى كؿ األجيز 

 . VMware Toolsمعدة
 Wireshark تحميل شبكة باستخدام .5

 Starبعد أف تـ تشبيو شبكة متكونة مف ثالث أجيزة متصمة مع بعضيا بشبكة نوع نجمة 
( لكؿ جياز عف طريؽ IP addressوتـ تحديد العنواف المنطقي )(, 5كما بالشكؿ )

 كالتالي: االفتراضية يتـ توزيع األجيزة. IPv4برتوكوؿ االنترنت النسخة الرابعة خصائص
1. Wireshark-PC  192.168.116.10وعنوانو المنطقي 
2. PC-1  192.168.116.20وعنوانو المنطقي 
3. PC-2   192.168.116.30وعنوانو المنطقي  

 

 
 Starنوع نجمة  شبكة متكونة مف ثالث أجيزة متصمة مع بعضيا بشبكة( 5الشكؿ رقـ )
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نقـو و Wireshark برنامم  ختبارات عمى بروتوكوالت ىذه الشبكة باستعماؿاالتـ إجراء 

 .ICMP , ARP [8,5,6]وتـ اختبار البروتوكوالت: .6 بتشغيمو كما موضح في الشكؿ
 

 
 Wireshark( واجية المستخدـ لبرنامم 6شكؿ)

 
 (ICMP)اختبار بروتوكول .1

 

. يتـ Wiresharkشبكة وأنيا متصمة مع بعضيا وتشغيؿ برنامم تـ الت كد مف جاىزية ال
وطمب  "ابدأ"بدخوؿ لمقائمة  PC-1. نقـو في Commandىذا االختبار باستخداـ برنامم 

 بالعنواف  PC1مف القائمة الموجودة عمى يسار الشاشة في األسفؿ. الجياز  Runالتطبيؽ 
IP==> 192.168.116.20  يطمب االتصاؿ بالجيازPC2  والذي لو العنوافIP==> 

يمثؿ المصدر أو صاحب الطمب و  Source أف . حيث192.168.116.20
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Destination  ىو اليدؼ أو الجية المستقبمة وتتـ ىذه العممية عبر بروتوكوؿICMP  وىو
يمثؿ  Infoالبروتوكوؿ الخاص بالتحكـ في الرسائؿ بيف األجيزة في الشبكة . والشريط 

 (Ping)ر المستخدـ في العممية والحدث الذي تـ حيث نشاىد األمر معمومات حوؿ األم
أي طمب وفي السطر الذي يميو نالحظ أف المصدر ىو  Requestونوع الحدث وىو 

PC-2  واليدؼ ىوPC-1  وىنا تتـ اإلجابة عمى الطمب حيث نالحظ في العمودInfo 
تمثؿ باختصار طبيعة . وىذه العممية 7كما موضح في الشكؿ أي إجابة  Replyالحدث 

أي انو البروتوكوؿ المتحكـ في رسائؿ الشبكة مف حيث الطمب  ICMPعمؿ البروتوكوؿ 
 واإلجابة.

 
 ICMPيوضح االختبار عمى بروتوكوؿ ( 7) شكؿ
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  (ARP)اختبار بروتوكول .6

. حيث  Pingواألمر  Commandحيث يتـ االختبار كما في االختبار السابؽ باستخداـ 
وتـ  (ARP)حتى يعمؿ البرنامم مع حـز البروتوكوؿ  Filterممية الترشيح تـ استخداـ ع
في   Ping 192.168.182.130. ومف ثـ إعطاء األمر captureعممية األسر 

Command  8كما موضح في الشكؿ. 

 

 
 ARP( يوضح اختبار بروتوكوؿ 8شكؿ )
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 IP 192.168.116.30   بطمب معمومات حوؿ PC-1حيث قاـ  

 عممية الطمب. Infoونالحظ في العمود  Broadcastإلى 

 حيث كاف األمر :

Who has 192.168.116.30? Tell 192.168.116.20 

 .192.168.116.20 ؟ اخبر192.168.116.30 مف ىو 

نفسو حيث يعرؼ بنفسو  IPوفي السطر الذي يميو ي تي الرد عمى الطمب عبر صاحب 
 . Infoلؾ في عمود المعمومات ويمكف مشاىدة ذ IP  192.168.116.20   إلى 

192.168.116. 30 is at 00:0c:29:f5:fa:a3 

 ىو العنواف الطبيعي 30 .192.168.116أي أف 

MAC Address==>00:0c:29:f5:fa:a3  

 MACعنونة طبيعية إلى IP addressعنونة منطقية  وىكذا تتـ عممية العنونة مف
address   عبر البروتوكوؿARP  طبقة  واستقباؿ  البيانات مفحتى يمكف إرساؿ

والعكس.   ومف  Data link layerطبقة ربط البيانات  إلى  Network layerالشبكة
نالحظ تفاصيؿ الحزمة والمعمومات حوؿ المصدر واليدؼ حيث يتـ عرضيا ( 9)الشكؿ 

 MACوذلؾ الف البروتوكوؿ المستخدـ يختص بتعريؼ  MAC Addressباستخداـ  
Address    ة في الشبكة  ونالحظ أيضا التعريؼ بالبروتوكوؿ المستخدـ ونوع لألجيز

 .[7]أي طمب  Requestالحدث حيث كاف 
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 ( ٕٚضر حفبطٛم انسضيت9شكم )

 الخالصة .7
باستخداـ البرنامم  STARشبكة حاسوبية محمية افتراضية  محاكاة, تمت بحثفي ىذا ال

VMware Workstation كة باستخداـ برنامم محمؿ وتحميؿ البروتوكوالت بيذه الشب
. مف خالؿ تنفيذ ICMP ,ARPالبروتوكوالت التي تـ تحميميا ىيWireshark.الشبكات 

العالي حيث انو يمكف تعممو عمي مستوى التعميـ  Wireshark مبرنامتقديـ   تـ, البحثىذا 
 ات التقنية/الكميالتقني كجزء عممي واالستفادة منو في مجاؿ التعميـ التقني بالمعاىد العميا

 عف طريؽ دراسة المقرر الدراسي:  والجامعات الميبية

Data Communication & Computer Network 
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 اسزخذاو أسبنٍت انزحسٍن انًسزًز كًذخم نزحسٍن اإلنزبجٍخ

 رطجٍقٍخ عهى صنبعخ انجزز وكًٍبوٌبد فً نٍجٍبدراسخ 
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 /  كمية المحاسبة غرياف الغربيجامعة الجبؿ   العجيالت االقتصادجامعة الزاوية / كمية 

nag_abd99@yahoo.com 

 
 الهمخرص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المفاىيـ السائدة لمتحسيف المستمر بالشركات 
محؿ الدراسة ؛ ومعرفة مدى اتفاقيا مع المفاىيـ العممية لمتحسيف المستمر ؛ وكذلؾ 
التعرؼ عمى المنيم المطبؽ لحؿ مشاكؿ اإلنتاج والجودة   ومدى اتساؽ ذلؾ مع 

تمر إضافة إلى وضع إطار مقترح لتطبيؽ أساليب المنيم العممي لمتحسيف المس
التحسيف المستمر مف قبؿ الشركات محؿ الدراسة بيدؼ تحسيف جودة األداء 
واإلنتاجية . وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الشركات العاممة في صناعة البتر 
وكيماويات في ليبيا. وبعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي   توصمت الدراسة إلى 

لنتائم التالية : تطبؽ الشركات محؿ الدراسة مفاىيـ غير عممية لمتحسيف المستمر ا
لمجودة   عدـ مالئمة منيم تطبيؽ التحسيف المستمر في الشركات محؿ الدراسة 

 والمنيم العممي لتطبيؽ التحسيف المستمر لمجودة .
 

Abstract 

This study aimed at investigating the prevailing concepts of 

continuous improvement of the company which is the case study 
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of this dissertation; and to reveal the extent of their 

companionability with scientific concepts of continuous 

improvement. Furthermore, this study examines the applied 

method to solve productivity and quality problems, and its 

compatibility with the scientific concepts of continuous 

improvement approaches on the case study in order to enhance 

performance quality and productivity. The population of the 

study consists of all companies in the petrochemical industry, in 

Libya. The study roached the following results: The Company 

which is the case study of this research applies non-scientific 

concepts for continuous improvement of quality, on the upper 
and middle management level and workers too. 

. 

 الهبحث األول/ اإلطار العام لمدراسة
 هقردهرة  1-1

ُتعد قضايا التطوير مف أىـ القضايا المعاصرة   حيث تقود بيئة المنافسة العالمية  
إلى ضرورة تبني الشركات العاممة في قطاع األعماؿ لألساليب اإلدارية الحديثة حتى 

 تواكب التطورات المتالحقة في دنيا األعماؿ . 
لتنافس العالمي المقروف بالتطورات السريعة والمتالحقة في مجاؿ وقد أدى ا

االختراعات واإلبداعات التكنولوجية إلى قياـ الشركات بالبحث المستمر في كافة 
مجاالت التخطيط والتطوير عف أفضؿ السبؿ واألساليب وأقميا تكمفة لمقياـ بوظائفيا 

 (.  Langley , 2009المتعددة خصوصًا في اآلجؿ الطويؿ . ) 
 –دوف التضحية بجودة منتجاتيا  –ولكي تستطيع ىذه الشركات خفض تكاليفيا 

واكتساب مكانة تنافسية متقدمة فإنيا تحاوؿ األخذ بالتكنولوجيا الحديثة  كفاءة ممكنة 
 وذلؾ حتى يمكنيا مواجية تمؾ المنافسة . 

تضح العالقة الوثيقة إف تحسيف اإلنتاجية ال يتـ إال كنتيجة لضبط التكاليؼ وبذلؾ ت
بيف مفيومي اإلنتاجية والتكاليؼ ومف أجؿ ذلؾ تتجو اإلدارة الجديدة نحو توثيؽ 
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الترابط بيف نظامي تحسيف اإلنتاجية وضبط التكاليؼ في إطار متكامؿ لممعمومات 
ومساندة اتخاذ القرارات بحيث تعتبر مخرجات نظاـ محاسبة التكاليؼ ىي مدخالت 

 وبالعكس  في نظاـ اإلنتاجية
وقد مرت الصناعة في ليبيا خالؿ الفترة األخيرة بالعديد مف التغيرات التي أجبرتيا   

عمى أف تكوف أكثر تنافسية في مستوى الجودة والتكاليؼ . وغيرىا . ومف أىـ ىذه 
 يمي : التغيرات ما

 التحوؿ الييكمي في االقتصاد الميبي إلى االقتصاد الحر . – 1
,سيكوف استيراد  1994األوروبية المشتركة , أنو اعتبارا مف سنة إعالف السوؽ  – 2

 ISOأي سمعة مشروطًا بموافقة منظمة قياسات الجودة المتكاممة المعروفة باسـ ) 
 ( . بعد الكشؼ عمييا ومطابقتيا لممواصفات العالمية . 9000

لعربية عضوية ليبيا في العديد مف االتفاقيات مع بعض دوؿ الجوار والدوؿ ا – 3
األخرى باتفاقيات تبادؿ السمع والخدمات , األمر الذي سيترتب عميو فتح أسواقيا 
أماـ المصنعيف الخارجييف مما سيجعؿ المنتجات المحمية تعاني مف المنافسة حتى 

 في األسواؽ المحمية نتيجة لزواؿ حواجز الحماية التي تحتمي بيا الصناعة الميبية 
وقؼ الميبي والتقارب الحاصؿ مع الغرب وما سيترتب التحوؿ األخير في الم – 4

عميو مف احتمالية فتح األسواؽ المحمية أماـ المنتجات الغربية العالية الجودة واألقؿ 
 كمفة مما يزيد مف شدة المنافسة لممنتجات المحمية.

 
 هشكمة الدراسة  2 -1

 يمكف استعراض ظواىر مشكمة الدراسة كما يمي :
بالمخرجات وتتمثؿ في: زيادة مخزوف اإلنتاج التاـ لدى مشكالت تتعمؽ  -1

الشركات محؿ الدراسة نتيجة النخفاض الجودة وزيادة المنافسة مع اإلنتاج المستورد  
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ف انخفاض قيمة صادرات الشركات نظرًا م ارتفاع قيمة المخزوف الراكد وبطئ الحركة
 ؽ العالمية.لتوفر كميات كبيرة مف المعروض ليذه المنتجات في األسوا

 طمبيةمشكالت تتعمؽ بعمميات التحوؿ وىي : بطء إجراءات إعداد وتجييز  -2
اإلنتاج  تقادـ وتخمؼ بعض المعدات واآلالت تكنولوجيا وانتياء العمر 

 االفتراضي انخفاض نسبة استغالؿ الطاقة اإلنتاجية في أقساـ اإلنتاج . 
لخامات لدى الشركات نتيجة مشكالت تتعمؽ بالمدخالت وىي: زيادة مخزوف ا -3

االحتفاظ بمخزوف يفوؽ احتياجات  التشغيؿ  عدـ ارتقاء برامم التدريب اإلداري 
والفني في الشركات محؿ الدراسة إلى المستوى المطموب  ارتفاع أسعار الخامات 

 المستوردة مما يؤثر عمى تكمفة اإلنتاج. 
شكمة الرئيسية لمبحث في ومف خالؿ عرض ظواىر مشكمة الدراسة يمكف تحديد الم

 اآلتي: 
" عدـ فعالية عمميات التشغيؿ المستخدمة بالشركات محؿ الدراسة في تحسيف قدرتيا 
اإلنتاجية وضعؼ االىتماـ ببرامم التحسيف المستمر بيا مما أثر وبشكؿ كبير عمى 
نوعية وجودة منتجاتيا وعدـ كفاءتيا في استخداـ عوامؿ إنتاجيا مما تطمب تحسيف 

 تمر ليذه العمميات لتحسيف اإلنتاجية " .مس

 أٌهية الدراسة   3 -1

 تستقي ىذه الدراسة أىميتيا مف عدة محاور وىي :
إلقائيا الضوء عمى واحد مف المواضيع الحديثة واليامة المتعمقة ب ساليب  -1

 التحسيف المستمر . 
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ا ميما في أنيا تتناوؿ قطاع ميـ مف قطاعات االقتصاد الميبي   وتمعب دور  -2
المساىمة بالناتم المحمي والقومي اإلجمالي فضاًل عف دورىا كذلؾ في توظيؼ 

 شريحة واسعة مف القوى العاممة .
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف المحاولة في إعداد مدخؿ مقترح لتطبيؽ أحد مفاىيـ  -3

زيادة ومبادئ إدارة الجودة الشاممة وىو التحسيف المستمر كمدخؿ لخفض التكاليؼ و 
 الجودة واألداء وبالتالي تحسيف اإلنتاجية.

 أٌداف الدراسرة  1-4

 تتمثؿ أىداؼ الدراسة فيما يمي :
دراسة المفاىيـ السائدة لمتحسيف المستمر بالشركات محؿ الدراسة ومعرفة مدى  -1

 اتفاقيا مع  المفاىيـ العممية لمتحسيف المستمر .
م المطبؽ لحؿ مشاكؿ اإلنتاج والجودة التعرؼ عمى المفاىيـ السائدة والمني -2

 بالشركات محؿ الدراسة وما مدى اتفاقيا مع المفاىيـ العممية لمتحسيف المستمر .
وضع إطار مقترح لتطبيؽ أساليب التحسيف المستمر بالشركات محؿ الدراسة مف  -3

 أجؿ تحسيف  جودة األداء واإلنتاجية .

 هىٍجرية الدراسرة: 1-5

 Analytical Descriptiveسة عمى المنيم الوصفي التحميمي )اعتمدت ىذه الدرا
Approach  الذي يعتمد عمى االستنباط واالستنتاج مف خالؿ المصادر   )

والمراجع  والنشرات   التي تفيد الدراسة مف اجؿ بمورة األسس والمنطمقات التي قاـ 
تشكؿ رافدا حيويا في عمييا اإلطار النظري  والوقوؼ عند أىـ الدراسات السابقة التي 

 الدراسة وبما تتضمنو مف محاور معرفية . 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 69 

 

كما اعتمدت ىذه الدراسة مف خالؿ ىذا المنيم عمى البحث الميداني التحميمي بإجراء 
مسح استطالعي بواسطة تنظيـ استبياف وتوزيعو عمى عينة طبقية ممثمة لمجتمع 

ؾ استخداـ الطرؽ اإلحصائية الدراسة تـ تحديدىا بالطرؽ اإلحصائية المناسبة. وكذل
في تحديد اتجاىات العالقات   SPSSالمالئمة في التحميؿ كالنظاـ اإلحصائي 

 ودالالتيا اإلحصائية وكذلؾ لمت كد مف صدؽ وثبات األداة .

 فرضيات الدراسة  1-6

 في ضوء طبيعة وظواىر مشكمة الدراسة يمكف صياغة الفروض التالية : 
فروؽ جوىرية بيف المفاىيـ والمبادئ السائدة لمتحسيف  " ال توجد –الفرض األوؿ 

المستمر لمجودة في الشركة محؿ الدراسة وبيف المفاىيـ والمبادئ العممية لمتحسيف 
 المستمر لمجودة " .

" ال توجد فروؽ جوىرية بيف المنيم المطبؽ لمتحسيف المستمر  –الفرض الثاني 
المنيم العممي لمتحسيف المستمر لجودة  لجودة األداء في الشركة محؿ الدراسة وبيف

 األداء " .
الفرض الثالث : " ال توجد عالقة جوىرية بيف التحسيف المستمر ومستوى اإلنتاجية 

 بالشركة محؿ الدراسة " 
 

 الهبحث الثاىي / الدراسات السابقة
دارة المو  2005دراسة القرعاف )  - 1 ارد ( بعنواف " استخداـ إدارة الجودة الشاممة وا 

المتاحة لممنظمة لتطوير نموذج لإلنتاجية : دراسة ميدانية في الشركات الصناعية 
دارة  األردنية "  وقد توصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ كؿ مف إدارة الجودة الشاممة وا 
الموارد المتاحة لممنظمة يعطي قيمة اقتصادية لمشركات الصناعية وأف لممفيوميف 

 ت ثير فعاؿ عمى اإلنتاجية .
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 Business( بعنواف " Ramanathan  ,2004   Ramakrishnanدراسة ) -2
excellence of industrial groups  أو " االمتياز التجاري لممجموعات "

الصناعية " وأشارت النتائم إلى أف سبب اليبوط يعزى إلى التغير التكنولوجي في 
ولوجيا . أوصت الدراسة تمؾ الفترة   بالرغـ مف التحسف البطيء في استخداـ التكن

باالىتماـ باإلدارة التكنولوجية واالستثمار في التكنولوجيا لتكوف تمؾ الشركات في 
 المستوى األعمى مف التميز.  

 The Structural( بعنواف "  Agus , Arawati  ,2005دراسة قاـ بيا )  –3
Linkages between TQM , Product Quality Performance, and 

Business Performance  أو " الروابط الييكمية بيف إدارة الجودة الشاممة  أداء "
 جودة المنتم واألداء التجاري." 

وقد أظيرت نتائم الدراسة أف التزاـ اإلدارة العميا وعالقات المورد والتدريب بشكؿ 
خاص والتحسيف المستمر لمعمميات ميمة في حالة تطبيقات إدارة الجودة الشاممة وأف 

 لو دور كبير في أداء أفضؿ .
 

 /  اإلطار العام لمتحسين الهستهرالثالثالهبحث 
 اإلطار العام لمتحسين الهستهر        3-1 

تواجو اإلدارة عصرًا سمتو التجديد والبحث عف مزيد مف الكفاءة واإلبداع   لذا تجد    
النظـ  اإلدارة نفسيا مف وقت ألخر أماـ تحديات تفرض عمييا االستغناء عف

والمبادئ واألساليب التي تـ استخداميا في السابؽ في مجاؿ التطوير والتحسيف 
أىمية متميزة في الفمسفة  Quality( وتحتؿ الجودة  257:  2008)السعودي   

اإلدارية المعاصرة لممنظمات والشركات المحمية والعالمية ولقد أصبحت الجودة اآلف 
ح والبقاء وأصبح لزامًا عمى أية منظمة راغبة في ىي القوة المحركة لمتطمبات النجا

التميز وتحقيؽ التنافسية العالية أف تسعى وبشكؿ مستمر وبال توقؼ لتحسيف كؿ ما 
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(   ومف أجؿ تحقيؽ الكفاءة في اإلنتاج  Schroder  ,2007ىو مرتبط بالجودة ) 
عماؿ تتسـ والقدرة عمى التنافس الناجح والحصوؿ عمى حصة سوقية أكبر في بيئة أ 

بالتطور المتسارع وعدـ الت كد العالي اتجيت غالبية الشركات الكبيرة نحو تبني فمسفة 
" والحرص عمى   Total Quality Management "TQMإدارة الجودة الشاممة 

:  Damij  ,2008تطبيقيا كمنيم متكامؿ مف أجؿ االستفادة مف مزاياىا المتعددة ) 
جودة الشاممة تيتـ أساسًا بالتحسيف المستمر لألداء ( والف إدارة ال 1141 -1127

وتسعى إلى تحقيؽ رضاء مستمر لمعميؿ والذي أصبح اآلف بؤرة اىتماـ اإلدارة لذلؾ 
فقد أصبحت الجيود كميا موجية لموصوؿ إلى أقصى درجات الرضاء بالنسبة لو   

حمؿ المنظمة عمى  فالفكرة األساسية التي يقوـ عمييا مفيوـ إدارة الجودة الشاممة ىي
(   Zhihai  ,2000  :135التحسيف المستمر بيدؼ تحقيؽ رضا العميؿ ) 

ويوضح الشكؿ التالي العناصر األساسية إلدارة الجودة الشاممة والتي يعد اإلخالؿ 
          ب ي عنصر منيا إخالاًل باليدؼ  الرئيسي وىو الرضاء المستمر لمعميؿ. 

   

 
 الجودة الشاممة( عناصر  1شكؿ رقـ ) 

 ( 45:  2003المصدر : ) كامؿ         
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 ( 57 - 56:   2003خصائص التحسين الهستهر . ) كاهل ، 
مف خالؿ العرض السابؽ لمفيوـ التحسيف المستمر ف ف ىناؾ عدة خصائص تميز 

 التحسيف المستمر ومنيا . 
حسيف المستمر في رؤية اإلدارة العميا ألنماط ومعايير األداء فيي في حالة الت -1

 موقؼ تحدي مستمر.
رؤية اإلدارة لدور العمالة في مجيودات التحسيف والتي تختمؼ عف الرؤية  -2

التقميدية في كونيا تعتبر العمالة موردًا يجب االستفادة منو وليست تكمفة البد مف 
 ( Besterfield  ,2007العمؿ عمى اإلقالؿ منيا   ) 

بحث عف جذور المشكالت وليس أعراضيا وذلؾ مف ييتـ التحسيف المستمر بال -3
 أجؿ منع تكرارىا والقضاء عمى أسبابيا نيائيًا . 

 تكوف االتصاالت في التحسيف المستمر في جميع االتجاىات ودوف حواجز . -4
أسموب العمؿ عمى حؿ المشكالت يكوف جماعيًا ومف خالؿ فرؽ العمؿ  -5

 عية لكؿ أفراد المنظمة .لالستفادة مف القدرات اإلبداعية الجما
ييتـ التحسيف المستمر بعمؿ فحص وتحميؿ دقيقيف لبيئة العمؿ حيث ىناؾ  -6

 تطمع مستمر لتحقيؽ التميز . 
ينظر التحسيف المستمر لمجودة عمى أنيا مسئولية جميع األفراد وليس قسمًا  -7

 بالتحديد .
 ت ثير التحسيف المستمر تراكمي وطويؿ اآلجؿ . -8
 
 دوات وأساليب التحسين الهستهرأ3  -3
يرى ديمنم أف ىدؼ أي نظاـ يتحدد مف خالؿ إيجاد عالقة مباشرة بكيفية تحسيف   

حياة كؿ فرد داخؿ ىذا النظاـ وليس مف خالؿ نتائم النظاـ فقط . ولذلؾ ف ف 
االىتماـ بجزئيات النظاـ أو العمميات وعالقتيا المتداخمة ومحاولة تحسيف كؿ جزئية 
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االىتماـ أواًل باألفراد ألنيـ القوى المحركة لمنظاـ وحينما تتحسف كؿ جزئيات يتطمب 
 – 45: 1997النظاـ وعالقتيا سوؼ يحقؽ النظاـ النتائم المتوقعة منو )دوبينر 

 ( Slack , et al  :1997 :678( وتمر أنشطة التحسيف بثالث مراحؿ وىي ) 46
 تحديد كيفية تجنب العطؿ أو الفشؿ 

  T Q Mدعـ التحسيف مف خالؿ إدارة الجودة الشاممة إمكانية 
 مداخؿ وأساليب تحسيف أداء العمميات 

 ويوضح الشكؿ التالي العالقة بيف ىذه المراحؿ 
 

 
 

 ( أنشطة التحسيف 2شكؿ رقـ )  
 (  Slack , et al  :1997  :677المصدر : ) 

 
األدوات حتى ال يتـ إال أف تحسيف النظاـ يتطمب استخداـ العديد مف األساليب و 

بشكؿ عشوائي وحتى ال يكوف نجاحو مرىونًا بالصدفة   وىناؾ العديد مف األدوات 
واألساليب المستخدمة في عممية التحسيف المستمر وتحتاج ىذه األدوات إلى منيم 
عممي منظـ الستخداميا باإلضافة إلى برامم تدريب مستمر لممستويات اإلدارية 
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ب أف رؤية اإلدارة تجاه المشكالت التي تعتبر ىنا فرص المختمفة ىذا إلى جان
لمتحسيف وليست أسبابًا إللقاء الموـ عمى العامميف . وتمعب ىذه األدوات دورًا رئيسيًا 

 (  127:   2003بالنسبة لتحسيف العمميات فيي تسمح باآلتي : ) كامؿ   
 تتبع وتقييـ العمميات . -أ
 الجماعي بمغة مشتركة  . مشاركة األفراد مف خالؿ العمؿ -ب
حؿ األفراد لمشكالتيـ ب نفسيـ وبالتالي بناء فكر موجو نحو التطمع لتحسيف  -ج

 أكثر .
 تحوؿ خبرات تحسيف الجودة إلى عمميات يومية يمكف القياـ بيا بصورة تمقائية . -د
 تدعيـ لمفيوـ اإلدارة بالواقع . -ىػ
 ؿ بيانات وتحميالت مرئية .أعطاء قوة لمفيوـ التحسيف المستمر مف خال -و

لذلؾ فإف نجاح التحسيف المستمر لمعمميات لف يصبح ممكنا بدوف األدوات ألنو 
بدونيا يصبح فمسفة أو محتوى فكري ال يتضمف إمكانيات التطبيؽ العممي   ىذا 
باإلضافة إلى أف األدوات تجعؿ مجيودات التحسيف تكوف منظمة ومييكمة وال تتـ 

 فتصبح احتماالت النجاح مرىونة بالصدفة وحدىا .بطريقة عشوائية 
 

 الهبحث الرابع  / هفٍوم اإلىتاجية
 هفٍوم اإلىتاجية  

يجب اإلشارة إلى أف ىناؾ فرؽ بيف   Productivityقبؿ التعرض لمفيوـ اإلنتاجية 
( . فعمى الرغـ  46:  2002واإلنتاجية ) حجازي   جماؿ    productionاإلنتاج 

ظ اإلنتاج في بيئة األعماؿ والخدمات بشكؿ دائـ إال أف ىذا المفظ ال مف استخداـ لف
يعكس كثيرًا درجة نجاح المنظمة فاإلنتاج يتـ تعريفو مف خالؿ زاويتيف ىما المنتم 
والعممية اإلنتاجية ذاتيا ) العمميات ( . فالبنسبة لتعريؼ اإلنتاج مف زاوية المنتم نجد 

عدد الوحدات " سمعة أو خدمة أو فكرة " التي أف المقصود باإلنتاج ىو أجمالي 
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تقدميا المنظمة خالؿ فترة زمنية معينة   سواء كاف ذلؾ في شكؿ عددي ) كمي ( 
أو في شكؿ قيمة . أما مف حيث العمميات فيعني اإلنتاج تمؾ األنشطة المتتابعة التي 

" أي عممية تحويؿ  تبذليا اإلدارة في سبيؿ إنتاج المنتم " السمعة أو الخدمة أو الفكرة
 المدخالت إلى مخرجات في شكؿ سمع أو خدمات أو أفكار. 

وبذلؾ فإف اإلنتاجية مقياس لمناتم المحقؽ مف ) سمع وخدمات ( منسوبًا إلى 
المدخالت ) عمالة   مواد   رأس ماؿ   إدارة   طاقة ( المستخدمة إلنتاج أو توليد 

الي فيي تعكس كفاءة اإلدارة في (  وبالت 321:  2003ىذا الناتم ) مصطفى   
 استغالؿ الموارد المتاحة لمحصوؿ عمى أفضؿ إنتاج ممكف. 

ومف ىنا ف نو ال يمكف االعتماد عمى مقياس اإلنتاج في الحكـ عمى درجة كفاءة 
المنظمة في استخداـ مواردىا   فقد يزيد اإلنتاج ممثاًل في عدد الوحدات المنتجة أو 

يقابؿ ذلؾ إسراؼ في الخامات والمواد األولية المستخدمة أصناؼ السمع   ولكف قد 
في عممية اإلنتاج أو ضياع في المجيودات أو زيادة في تكاليؼ ساعات العمؿ أو 
ارتفاع في نسبة الفاقد والتالؼ   كذلؾ قد نجد أف ىناؾ زيادة في األنشطة والعمميات 

دوف زيادة في المستخدمة في إنتاج المنتم ولكف دوف مخرجات ممموسة أو 
المخرجات أو تحسيف في المخرجات الحالية وعمى ذلؾ تتضح ضرورة وجود مقياس 
لمعالقة بيف كؿ مف مخرجات ومدخالت المنظمة خالؿ فترة زمنية وىو ما يعرؼ 
باإلنتاجية وىناؾ مدخميف أو زاويتيف يمكف تناوؿ مفيوـ اإلنتاجية مف خالليما وىما 

 (. 48:  2002مدخؿ اإلداري  ) حجازي المدخؿ اليندسي أو الفني وال
ويعرؼ المفيوـ اليندسي أو الفني اإلنتاجية ب نيا تمثؿ نسبة المخرجات إلى 
المدخالت أي ما ينتجو فرد أو منظمة معينة بموارد أو عناصر معينة تستخدـ في 
ىذا اإلنتاج وبالتالي فالمفيوـ اليندسي لإلنتاجية ىو مساوي في المعنى لمفيوـ 

 وذلؾ طبقًا لممعادلة التالية : Efficiencyءة الكفا
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 اإلىتاجية = " الكفاءة "   =                 
 الهخرجات كهية

 الهدخالت كهية

 
ويالحظ أف المفيوـ اليندسي لإلنتاجية يعبر عف المعني الضيؽ أو المحدود 

المادية  لإلنتاجية   فيو يقتصر عمى قياس عممية تحويؿ عناصر اإلنتاج مف الناحية
والفنية فقط.  وأما المفيوـ األوسع لإلنتاجية وىو المفيوـ اإلداري في خذ جانب 
الفعالية في االعتبار باإلضافة إلى جانب الكفاءة والذي يتمثؿ في الوصوؿ إلى 

 النتائم المطموبة طبقًا لمعايير معينة يتـ تحديدىا مسبقا     

يعني أف اإلنتاجية تعبر عف العالقة بيف  اإلنتاجية = الكفاءة + الفعالية .  وىذا 
الفعالية التي يتـ بيا الحصوؿ عمى نتائم أو مخرجات معينة   والكفاءة التي يتـ بيا 

 تشغيؿ الموارد المختمفة التي تسيـ في تحقيؽ ىذه النتائم .

 4-2   العواهل الهحددة لإلىتاجية   

ولكنو في األساس أداء  إف تحسيف اإلنتاجية ليس مجرد تحسيف العمؿ واألداء
األعماؿ الصحيحة بطريقة سميمة وبذلؾ البد مف معرفة ما ىي مكونات اإلنتاجية أو 

 .العوامؿ التي تحدد اإلنتاجية وتؤثر عمييا
(  بوضع تصورًا متكاماًل لإلنتاجية  255:  2ولقد قاـ بعض الكتاب ) عبدالوىاب   

في تكوينيا وتؤثر عمييا وفقًا ليذا  يتضمف العناصر والمحددات المختمفة التي تدخؿ
 التصور في نوعيف مف العوامؿ ىما . 
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عوامؿ فنية وتكنولوجية : وتتمثؿ في ) المستوى التكنولوجي المستخدـ في  -1
 اإلنتاج   المواد الخاـ المستخدمة   طرؽ وأساليب العمؿ واإلنتاج وتصميـ العمميات(

كؿ مف القدرة عمى أداء العمؿ  عوامؿ إنسانية: وتتحدد مف خالؿ تفاعؿ -2
(. إلى  50:  2002والدافعية لمعمؿ كما يميؿ بعض دارسي اإلنتاجية ) حجازي   

 تقسيـ العوامؿ المحددة لإلنتاجية إلى مجموعتيف مف العوامؿ ىما.
العوامؿ الداخمية : وىي العوامؿ التي تخضع لسيطرة اإلدارة بدرجات مختمفة    -1

تستطيع اإلدارة في المنظمة أف تؤثر فييا بقراراتيا وسياساتيا  أي تمؾ العوامؿ التي
 .بدرجات مختمفة

العوامؿ الخارجية : وىي تمؾ العوامؿ والمتغيرات الموجودة في البيئة المحيطة  -2
 بالمنظمة والتي ال تممؾ إدارة المنظمة تغييرىا جذريًا بقرار منفرد منيا. 

 

 
 إلنتاجية في المنظمة  ( العوامؿ المحددة ل 3شكؿ رقـ ) 

38, 2007, المصدر السممي  
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 قياس وتحميل اإلىتاجية3-4 
إف اإلنتاجية تقاس عادة بالعالقة النسبية لممخرجات المحققة ) الفعمية ( مقسومة 

 (.   45:  2006عمى المدخالت المستثمرة في تحقيؽ تمؾ المخرجات ) العمي   
 يف مف المقاييس ىما ويتـ قياس إنتاجية المنظمة مف خالؿ نوع

 
   اإلىتاجية الكمية 4-4

  (أجمالي عدد الوحدات المنتجة ) كمية المخرجات 
   ) كمية المدخالت( عدد الوحدات المستخدمة في اإلنتاج

 
 " المنتجات " ويتـ قياس اإلنتاجية الكمية لممنظمة مف خالؿ نسبة إجمالي المخرجات

وتتكوف المخرجات مف السمع  ( 52 : 2000 حمود   )  إلى إجمالي المدخالت
والخدمات التي تنتجيا المنظمة باإلضافة إلى ماقد ينتم عف العمميات اإلنتاجية مف 
قيـ مضافة تستفيد بيا المنظمة   ويمكف قياس اإلنتاجية الكمية أما بمقياس الكمية 

 : وتكوف المعادلة كاآلتي
 

 اإلىتاجية الكمية =  
 إجهالي الهخرجات

 لهدخالتإجهالي ا

 
  اإلىتاجية الجزئية ) هؤشرات القياس الجزئي ( 4-5

عمى الرغـ مف أف مقياس اإلنتاجية الكمية يعطي صورة شاممة لإلنتاجية عمى مستوى 
المنظمة ككؿ مف ناحية اخري البد مف استخداـ مؤشرات القياس الجزئي لكؿ عنصر 
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نتاجية مف عناصر المدخالت المستخدمة في المنظمة   مثؿ إنتاجي ة العمؿ   وا 
نتاجية الخدمات وبذلؾ تظير مساىمة كؿ عنصر  نتاجية رأس الماؿ   وا  المواد   وا 

 مف عناصر المدخالت وأجزائيا التفصيمية في إنتاج المخرجات الكمية . 
وعادة ما تستخدـ المؤشرات الجزئية لإلنتاجية في تفسير التغير الذي طرأ عمى 

ذا كاف ىناؾ انخفاضًا في المقياس اإلجمالي لإلنتاجية  اإلنتاجية الكمية لممنظمة فإ
)اإلنتاجية الكمية( فيكوف مف المرغوب في ىذه الحالة معرفة ما أذا كاف ذلؾ يرجع 
إلى االنخفاض في إنتاجية العمالة أو في إنتاجية المواد الخاـ أو في إنتاجية رأس 

ف اإلنتاجية. )حجازي  الماؿ   فيذا التحديد سوؼ يفيد في وضع خطة عالج وتحسي
2002  :59.) 

 الهبحث الخاهس / العالقة بين اإلىتاجية والتحسين الهستهر
 

تمثؿ قضية اإلنتاجية االىتماـ الرئيسي لإلدارة الحديثة في المنشآت   ويعتبر     
تطوير اإلنتاجية وزيادتيا ىو اليدؼ األىـ الذي تسعى اإلدارة إلى تحقيقو وقد أصبح 

حداث زيادة محسوسة في اإلنتاجية ال يتحقؽ بالتمني أو بالمصادفة ولكف معمومًا أف إ
األمر يحتاج إلى جيد ودراسة مت نية وتخطيط عممي سميـ وتعامؿ مع المسببات 

 (  11:  2007والمتغيرات التي تؤثر في مستوى اإلنتاجية .            ) السممي   
تي ليا ت ثير كبير ليس عمى المنظمة كما تعتبر اإلنتاجية مف الموضوعات اليامة وال

نما عمى المجتمع وأفراده أيضًا . أي عمى مستوى  واألفراد العامميف بيا فقط وا 
االقتصاد الوطني ككؿ   ونتيجة لما حققتو الياباف مف زيادة وتحسيف في اإلنتاجية 
فمقد أصبحت مف الموضوعات والقضايا التي القت الكثير مف االىتماـ والبحث مف 

 (   43:  2002انب الدوؿ الصناعية . ) حجازي   ج
وُتعد اإلنتاجية مقياس لمعالقة بيف المخرجات والمدخالت وعمى صعيد المنظمة 
يمارس مدير العمميات دورًا ميمًا في تقدير اإلنتاجية إذ أف ىناؾ تحديًا يواجو مدير 
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دة ( نسبة إلى العمميات اآل وىو زيادة المخرجات مف سمع وخدمات ) مع ضماف الجو 
المدخالت وقد عبر ديمنم عف العالقة بيف الجودة واإلنتاجية فيما أطمؽ عميو 

,  Demingالتفاعؿ المتسمسؿ لتحسيف الجودة . ويوضح الشكؿ التالي ذلؾ ) 
1986 :3 ). 

  

 
 ( العالقة بيف الجودة واإلنتاجية 4شكؿ رقـ ) 

 
نتاجية ليست عالقة عكسية ألنو ويوضح الشكؿ السابؽ أف العالقة بيف الجودة واإل

في حالة االىتماـ بتوجيو الجيود نحو تحسيف الجودة سوؼ يقؿ الفاقد بجميع أنواعو 
وتزداد كفاءة العنصر البشري واآلالت والمعدات وعناصر مدخالت النظاـ مما يترتب 
عميو تحقيؽ العديد مف المكاسب أىميا الربح وأرضا العميؿ وىو اليدؼ الرئيسي 

 نظمات اآلف. لمم
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 الهبحث السادس / الجاىب العهمي
 عرض ىتائج الدراسة  : 1 - 5

( وذلؾ لإلجابة عمى فقرات  Likert Scaleتـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي ) 
 االستبانو بناء عمى قيـ درجة الموافقة حيث كانت كالتالي : 

 (   3افؽ إلى حد ما ) (         أو  2(          ال أوافؽ  )  1ال أوافؽ مطمقًا ) 
 (  5(                      أوافؽ تمامًا )  4أوافؽ )                      

إلثبات صحة نتائم الفرض األوؿ البد مف عرض نتائم  اختبار الفرض األول :
الدراسة الميدانية لمعناصر المحددة لممفيوـ العممي لمتحسيف المستمر لمجودة كما 

 يمي: 
 

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبار ت لألبعاد الستة ضمف فرضية الدراسة  ( 5جدوؿ ) 
 ( 110الثانية لعينة اإلدارة العميا والوسطى ) ف = 

 
الهتوسط  أبعاد الفرض األول

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

قيهة ت 
 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 الىتيجة

األوؿ ) وجود خطة لتطبيؽ 
 تمر (التحسيف المس

رفض  0.003 3.02 0.88 3.25
 الصفرية

الثاني ) برامم تدريب 
 ومعايير قياس (

رفض  0.014 2.48 0.78 3.18
 الصفرية

الثالث ) منيم عممي لحؿ 
 المشكالت (

رفض  0.001 3.31 0.80 2.75
 الصفرية

الرابع ) المعرفة بعض 
 األساليب لتحسيف الجودة (

قبوؿ   0.936 0.08 1.19 3.01
 يةالصفر 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 82 

 

ـ بعض  الرابع ) استخدا
 األساليب لتحسيف الجودة (

رفض  0.000 4.34 - 1.17 2.52
 الصفرية

الخامس ) وجود فكرة عف 
 األدوات التقميدية لمجودة (

قبوؿ   0.686 0.40 - 0.87 2.97
 الصفرية

ـ بعض  الخامس ) استخدا
 األدوات التقميدية لمجودة (

رفض  0.000 7.49 - 1.08 2.23
 الصفرية

السادس ) وجود فكرة عف 
 األدوات الجديدة لمجودة (

رفض  0.000 4.57 - 1.19 2.48
 الصفرية

ـ بعض  السادس ) استخدا
 األدوات الجديدة لمجودة (

رفض  0.000 13.00 - 1.02 1.74
 الصفرية

 
بعد عرض التحميؿ اإلحصائي لألبعاد الستة الخاصة بدراسة الفرض األوؿ يمكف 

 كالتالي :   اختبار الفرض األوؿ
" ال توجد فروؽ جوىرية بيف المفاىيـ والمبادئ السائدة لمتحسيف   الفرض األول :

المستمر لمجودة في الشركة محؿ الدراسة وبيف المفاىيـ والمبادئ العممية لمتحسيف 
 المستمر لمجودة " .

اد لمتحقؽ مف ىذه الفرضية فقد استخدـ اختبار ت لمعينة الواحدة لكؿ بعد مف األبع
الستة محؿ الدراسة عمى فئة اإلدارة العميا والوسطى وكذلؾ عينة العامميف وتوضح 

 الجداوؿ التالية نتائم اختبار ت لكؿ العينتيف .
مف خالؿ استعراض نتائم التحميؿ اإلحصائي ألبعاد الفرض األوؿ عمى :  الخالصة

المفاىيـ مستوى عينتي الدراسة تبيف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
والمبادئ السائدة لمتحسيف المستمر لمجودة في الشركة محؿ الدراسة وبيف المفاىيـ 
 والمبادئ العممية لمتحسيف المستمر لمجودة . وىذا ما ينفي صحة الفرضية األولى . 
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إلثبات صحة نتائم الفرض الثاني البد مف عرض نتائم  اختبار الفرض الثاىي :
ر المحددة لممنيم العممي لتطبيؽ التحسيف المستمر لمجودة الدراسة الميدانية لمعناص

 كما يمي : 
(المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبار ت لألبعاد الستة ضمف فرضية الدراسة 6جدوؿ ) 

 ( 288الثانية لعينة العامميف ) ف = 
الهتوسط  أبعاد الفرض الثاىي

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

قيهة ت 
 الهحسوبة

ستوى ه
 الداللة

 الىتيجة

الثاني ) برامم تدريب ومعايير 
 قياس(

رفض  0.000  7.75 - 0.72 2.67
 الصفرية

الثالث ) منيم عممي لحؿ 
 المشكالت (

قبوؿ   0.009 2.63 0.81 3.13
 الصفرية

الرابع ) معرفة بعض األساليب 
 لتحسيف الجودة (

رفض  0.024 2.26 - 1.17 2.84
 الصفرية

خداـ بعض األساليب الرابع ) است
 لتحسيف الجودة (

رفض  0.000 9.83 - 1.14 2.34
 الصفرية

الخامس ) وجود فكرة عف األدوات 
 التقميدية لمجودة (

رفض  0.002 3.10 - 0.86 2.84
 الصفرية

الخامس ) استخداـ بعض األدوات 
 التقميدية لمجودة (

رفض  0.000 15.53 - 1.02 2.06
 الصفرية

رة عف األدوات السادس ) وجود فك
 الحديثة لمجودة (

رفض  0.000 10.40 - 1.15 2.29
 الصفرية

السادس ) استخداـ بعض األدوات 
 الحديثة لمجودة (

رفض  0.000 25.84 - 0.94 1.57
 الصفرية

 
مف خالؿ استعراض نتائم التحميؿ اإلحصائي ألبعاد الفرض الثاني عمى : الخالصة 

ؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المنيم المطبؽ مستوى عينتي الدراسة تبيف أف ىنا
لمتحسيف المستمر لمجودة في الشركة محؿ الدراسة وبيف المنيم العممي لتطبيؽ 
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التحسيف المستمر لمجودة في الشركة محؿ الدراسة   وىذا ما ينفي صحة الفرضية 
 الثانية 

 
 :الفرض الثالث  
ومستوى اإلنتاجية بالشركة محؿ " ال توجد عالقة جوىرية بيف التحسيف المستمر  

 الدراسة "
وسيتـ قياس ىذا الفرض مف خالؿ توضيح عنصري اإلنتاجية وىما الكفاءة والفعالية 
وكذلؾ مستوى األداء . ثـ إجراء تحميؿ االنحدار البسيط لبياف العالقة بيف عناصر 

 اإلنتاجية وعوامؿ التحسيف المستمر.
  

 التحسيف المستمر الخطي البسيط لبحث العالقة بيف عوامؿ (نتائم تحميؿ االنحدار  7جدوؿ ) 
 (أدوات تقميدية و أدوات حديثة و أساليب) واألداء

 الىتيجة r R2 F sig العواهل
معرفة أدوات الجودة 

 التقميدية
 رفض الصفرية 0.001 12.06 0.030 0.172

استخداـ أدوات الجودة 
 التقميدية

 ريةرفض الصف 0.003 8.71 0.022 0.147

معرفة أدوات الجودة 
 الجديدة

 رفض الصفرية 0.003 9.00 0.022 0.149

استخداـ أدوات الجودة 
 الجديدة

 رفض الصفرية 0.037 4.37 0.011 0.105

 رفض الصفرية 0.001 11.04 0.027 0.165 معرفة أساليب التحسيف
 رفض الصفرية 0.003 9.20 0.023 0.151 استخداـ أساليب التحسيف
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مف خالؿ استعراض نتائم التحميؿ اإلحصائي ألبعاد الفرض الثالث :  صةالخال

 وعالقة التحسيف المستمر بمستوى اإلنتاجية تبيف اآلتي :
أف عممية التشغيؿ تحت الدراسة تستخدـ لتقييـ صحة وفعالية أساليب التحسيف  -1

يتـ    وأف مستويات األداء لمنتجات الشركة تحظى برضاء العميؿ حيث المستمر
 ترجمة توقعات العميؿ إلى مواصفات ومف ثـ منتجات تمقي قبواًل لديو .

أف عممية التشغيؿ تحت الدراسة تتصؼ بالكفاءة والفعالية في جميع العناصر  -2
 الالزمة لتقييـ عممية التشغيؿ . 

 قبوؿ الفرضية الصفرية أي ال توجد عالقة بيف عوامؿ التحسيف المستمر )أدوات -3
 و أدوات حديثة و أساليب( والكفاءة الفعالية .تقميدية 

رفض الفرضية الصفرية أي توجد عالقة بيف عوامؿ التحسيف المستمر )أدوات  -4
تقميدية و أدوات حديثة و أساليب( واألداء . ولكف ىذه العالقة ىي عالقة ضعيفة 

 وكذلؾ نسبة الت ثير ضعيفة ىي األخرى 
 

 : الىتائج التوصياتسابعالهبحث ال
 الىتائج   7-1 

 بعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي   توصمت الدراسة إلى النتائم التالية . 
تطبؽ الشركة محؿ الدراسة مفاىيـ غير عممية لمتحسيف المستمر لمجودة وذلؾ  -1

 عمى مستوى اإلدارتيف العميا والوسطى وكذلؾ العامميف .
الشركة محؿ الدراسة والمنيم عدـ مالئمة منيم تطبيؽ التحسيف المستمر في  -2

 العممي لتطبيؽ التحسيف المستمر لمجودة .
عدـ إتباع المنيم العممي لحؿ المشكالت   وعدـ مالئمة برامم التدريب بالشركة  -3

 محؿ الدراسة لبرامم التدريب وفؽ المنيم العممي لتطبيؽ التحسيف المستمر .
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دية والجديدة عمى حد السواء وأيضًا عدـ االىتماـ باستخداـ أدوات الجودة التقمي -4
 عدـ االىتماـ باستخداـ األساليب المختمفة لتحسيف الجودة .

عدـ االىتماـ بعناصر بيئة التشغيؿ التقميدية وغير التقميدية وأيضًا عدـ إعطاء  -5
 أىمية لمدى ت ثير عناصر ومكونات بيئة التشغيؿ عمى مستويات األداء بشكؿ عاـ .  

التشغيؿ تحت الدراسة  تستخدـ لتقييـ صحة وفعالية أساليب التحسيف أف عممية  -6
المستمر   وأف مستويات األداء لمنتجات الشركة تحظى برضاء العميؿ حيث يتـ 
ترجمة توقعات العميؿ إلى مواصفات ومف ثـ منتجات تمقي قبواًل لديو .كما أف عممية 

جميع العناصر الالزمة لتقييـ التشغيؿ تحت الدراسة تتصؼ بالكفاءة والفعالية في 
 عممية التشغيؿ . 

ال توجد عالقة بيف عوامؿ التحسيف المستمر ) أدوات تقميدية و أدوات حديثة و  -7
أساليب ( والكفاءة والفعالية   بينما توجد عالقة بيف عوامؿ التحسيف المستمر 

يفة ىي واألداء . ولكف ىذه العالقة ىي عالقة ضعيفة وكذلؾ نسبة الت ثير ضع
 األخرى .

فيما يتعمؽ ب ىمية وفوائد التحسيف المستمر لعممية التشغيؿ فقد اتضح مف  -8
الدراسة الميدانية أف تخفيض التكمفة وتخفيض األخطاء وما يترتب عمييما مف فوائد 
مثؿ زيادة اإلنتاجية وزيادة جودة المنتجات والخدمات   ىي التي حظيت باألىمية 

 فوائد الناتجة مف جراء التحسيف المستمر لمعمميات . الكبيرة في تصنيؼ ال
فيما يتعمؽ ب ىداؼ التحسيف المستمر لمعمميات فقد اتضح أف ىدؼ زيادة أو  -9

تحسيف اإلنتاجية ذكر في الدراسات السابقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة   ومف ثـ 
دي لألداء في يريد الباحث توضيح العالقة الوثيقة بيف اإلنتاجية كمقياس تقمي

 الشركات والتحسيف المستمر لمعمميات ك سموب حديث لمتطوير اإلداري .
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 التوصيات  7-2

توضيح المفاىيـ العممية لمتحسيف المستمر لمجودة لكافة المستويات اإلدارية  -1
وكذلؾ العامميف بمختمؼ القطاعات   وتوفير البيئة المالئمة لتطبيؽ برامم التحسيف 

 ة وذلؾ بتوفير متطمبات التطبيؽ العممية والمتمثمة في : المستمر لمجود
 وضوح األىداؼ والمفاىيـ  -أ
 دراسة إمكانيات بيئة التشغيؿ  -ب
 التدريب المستمر  -ج
أتباع المنيم العممي لحؿ المشاكؿ   وبناء ثقافة الجودة بيف كؿ العامميف  -2

ي مستمرة لكؿ المستويات والمستويات اإلدارية المختمفة ووضع برامم تدريب تعميم
 عمى استخداـ أدوات وأساليب الجودة المختمفة 

 ضرورة االىتماـ بكؿ عناصر بيئة التشغيؿ التقميدية وغير التقميدية . -3
االىتماـ بوجود تقارير دورية لتسجيؿ كؿ أنواع الفاقد وعمؿ تحميؿ مستمر لمتكمفة  -4

ئيسية واليامة لقياس نتائم مجيودات المرتبطة بالجودة باعتبارىا أحد المعايير الر 
التحسيف المستمر مع إعطاء أىمية خاصة لممنع ومحاولة اإلقالؿ المستمر مف تكمفة 

 الفحص والفشؿ .
ضرورة التقييـ الكيفي لكفاءة عممية التشغيؿ تحت الدراسة باستخداـ ميزاف النقاط  -5

مميف بالقطاعات الخمس لتقييـ كفاءة عممية التشغيؿ مف خالؿ استقصاء العا
 المسئولة عف إنجاز أمر التشغيؿ بصورة دورية . 

ضرورة التقييـ الكيفي لفعالية عممية التشغيؿ تحت الدراسة باستخداـ ميزاف النقاط  -6
الخمس لتقييـ فعالية عممية التشغيؿ مف خالؿ استقصاء العامميف بالقطاعات 

 المسئولة عف إنجاز أمر التشغيؿ بصورة دورية .
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عند سعي الشركات محؿ الدراسة لتبني مدخؿ التحسيف المستمر لمعمميات فيجب  -7
أف تركز عمى أىمية تخفيض التكمفة وتخفيض األخطاء ومف ثـ زيادة اإلنتاجية 

 أولوياتيا.ويكوف ذلؾ مف أولى 
إنشاء جائزة وطنية سنوية لممنظمات المتميزة في مجاؿ تخصصيا عمى غرار  – 8

مجودة مثؿ جائزة "مالكوـ بالدريم " لمجودة والجائزة األوربية وجائزة الجوائز العالمية ل
 لمتميز . عبد هللاالممؾ 

 
 قائهة الهراجع

  : أواًل الهراجع العربية
 أواًل : الكتب :

(   إدارة اإلنتاجية   دار غريب لمطباعة والنشر  2007السممي   عمي   )  [1]
 والتوزيع   القاىرة 

( إدارة اإلنتاج والعمميات مدخؿ كمي  2006د   ) العمي   عبد الستار محم [2]
   عماف االردف دار وائؿ لمنشر . 2ط

(   إدارة اإلنتاج والعمميات مدخؿ إدارة  2002حجازي   جماؿ طاىر   )  [3]
 مكتب القاىرة لمطباعة . 1الجودة الشاممة   ط

   دار المسيرة 1(   إدارة الجودة الشاممة ط 2000حمود   خضير كاظـ   )  [4]
 لمنشر والتوزيع   عماف   األردف .

( العنصر اإلنساني في إدارة اإلنتاج  2007عبدالوىاب   عمي محمد   )  - 5 [5]
   مكتبة عيف شمس   القاىرة.

(   إدارة الجودة   التقدـ  1997لويد دوبينر   كمير كرادو فورد ماسوف )  [6]
افة العالمية   والحكمة وفمسفة ديمنم   الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثق

 جاردف سيتي   القاىرة .  
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 مدخؿ إنتاجي

 
 ثاىيا: الدراسات واألبحاث :

(   " أثر تطبيؽ مفيوـ إدارة الجودة  2008السعودي   موسى أحمد   )  [8]
لعاممة في األردف "   المجمة الشاممة في التميز التنظيمي في البنوؾ التجارية ا

 .  2008   3  العدد   4األردنية في إدارة األعماؿ   المجمد 
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 سًنذ انفزبئخ ثًذٌنخ درنخأل انجشزي ثًصنع واقـع االسزثًبر فً رأس انًب

 

 صالح هحهد بوشيبةأ.  د. أحهد هحهد العواهي د. وائرل هحهرد جبريرل
 درنة / كمية االقتصاد

 جامعة عمر المختار                
 البيضاء /األعماؿ  إدارةقسـ 

 جامعة  عمر المختار
 المعيد العالي لمميف الشاممة 

 درنة
 

 ة :ُهمخص الدراس

ىدفت الدراسة إلى تشخيص واقع االستثمار في رأس الماؿ البشري بمصنع االسمنت 
الفتائح بمدينة درنة مف خالؿ المحاور اآلتية : )المعرفة   الخبرة العممية   االبتكار 
واالبداع   الميارات والقدرات   فريؽ العمؿ   الوالء التنظيمي   التدريب(   ولتحقيؽ 

بعت الدراسة منيم دراسة الحالة  فقد قاـ الباحثوف بتطوير استبانة أىداؼ الدراسة  ات
معتمدًا عمى بعض الدراسات السابقة  حيث تـ الت كد مف مصداقيتيا ومعامؿ الثبات 
ليا  وقد تمثؿ مجتمع الدراسة في العامميف بمصنع الفتائح درنة  والذي بمغ قوامو بػ 

 krejcie andعتماد عمى جدوؿ ( عاماًل  ولتحديد حجـ العينة تـ اال697)
Morgan (1970(  حيث تحدد حجميا بعدد  )عاماًل  اختيرت بواسطة 248 )

( استمارة صالحة 154العينة العشوائية البسيطة  وبعد توزيع االستبانة تـ استرجاع )
لمتحميؿ اإلحصائي  ولتحميؿ بيانات الدراسة تـ االستعانة بالحاسب اآللي واستخداـ 

  حيث تـ التوصؿ إلى  (SPSS)ائي مف خدمة البرمجيات الواردة في برنامم إحص
العديد مف النتائم يمكف إيجازىا فيما يمي : أفصحت الدراسة أف المستوى العاـ 
إلستثمار رأس الماؿ البشري مف وجية نظر العامميف بالمصنع محؿ الدراسة جاء 

البشري جاءت بمستوى  متوسطًا  أوضحت الدراسة أف كؿ أبعاد استثمار رأس الماؿ
متوسط   فقد تبيف مف الدراسة أف ُبعد التدريب ىو أعمى أبعاد استثمار رأس الماؿ 
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البشري بينما ُبعد االبتكار واإلبداع فقد حظي بالمرتبة األخيرة   وأخيرا قدمت الدراسة 
مجموعة مف التوصيات التي يؤمؿ إتباعيا لمرفع مف مستوى االستثمار في رأس 

 بشري بالمصنع قيد الدراسة  . الماؿ ال

االستثمار   رأس الماؿ البشري   مصنع االسمنت الفتائح   مدينة درنة   الكمهات الدالة :
 ليبيا.

Abstract: 

 The study aimed to diagnose the reality of investment of human 
capital, at the factory of cement, Fattaih, city of Derna, Libyan, 

through the following factors: (knowledge, scientific expertise, 
innovation and creativity, skills and abilities, team work, 

organizational loyalty  and the effectiveness of training). and in order 
to achieve the objectives of the study, it followed the case study 
method, and the researchers have developed a questionnaire based on 

some previous studies, which they were sure of its validity and 
reliability coefficient.  The population of study represent the 

employees in Fattaih Cement Factory, which reached totaling (697) 
Employee. Determining the size of the sample has been relying on 
krejcie and Morgan table (1970), and they specified the number (248) 

Employee, which was selected by the random simple sample. After 
the distribution of the questionnaire (154) form were retrieved for 

valid statistical analysis, and the analysis of the study data used the 
computerized statistical program of service software contained in the 
(SPSS). the study reached many results which can be summarized as 

follows: The study revealed that the overall level of investment of 
human capital from the perspective of the factory Employees in the 
study came moderate. Due to the study results, all human capital 

investment dimensions were in moderate level. It has been shown 
from the study that the dimension of training, is the highest human 

capital investment dimensions while the dimension of innovation and 
creativity have had the latest rank. Finally the study provided a set of 
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recommendations which will hopefully be followed for the raise of 

investment in human capital level at the factory under study.  

Key words: Investment, Human Capital, Fattaih Cement factory, City of Derna/ 

Libya. 

 

 : Introductionالهقدهة   -1
في ظؿ ذلؾ االقتصاد التنافسي وعصر  (Human Capital)أصبح رأس الماؿ البشري 

معموماتية ىو رأس الماؿ الحقيقي لممنظمات باعتباره الركف الذي يمعب الدور الرئيس في ال
عممية التنمية المستدامة  وىو القائد في عممية التغيير واإلبداع  وبالتالي ىو القادر عمى 
تحويؿ المعرفة إلى قيمة ومف ثـ إلى ميزة تنافسية مستدامة   مما يعني أف مركز الثقؿ في 

القيمة قد انتقؿ مف استغالؿ الموارد الطبيعية )المادية( إلى استغالؿ األصوؿ الفكرية توليد 
)غير الممموسة( ومف قانوف تناقص العوائد )الذي ينطبؽ عمى السمع المادية( إلى قانوف 

 (.44: 2010تزايد العوائد )فيما يتعمؽ بالمعرفة واألفكار( )الروساف والعجموني  

ىا إحدى الدوؿ النامية التي تسعى لمنيوض بمستوى مؤسساتيا لتحقيؽ باعتبار  ولريبيرا   
التنػمية المستػدامػة  يجب أف تُبدي اىتمامًا برأس الماؿ البشري   وذلؾ مف خالؿ إبراز 

 لالىتماـ المستمر سعييػا في المعاصرة المنظمات اىتماـ محور أصبح أىميتو وتنميتو   الذي

سات الصناعية   لكف رغػـػ األىمية البالغة ليذه المؤسسات إاّل الفّعاؿ خاصًة المؤس باألداء
  وىذا مما حذا  يفأنيا لـ تحَظ باالىتماـ الكافي مف قبؿ الباحثيف عمى حد عمـ الباحث

بالباحثيف اجراء ىذه الدراسة لتشخيص واقع االستثمار في رأس الماؿ البشري بمصنع 
 العامميف بو  . االسمنت الفتائح بمدينة درنة مف وجية نظر

 : Problem of The Study هشكمة الدراسة -2
 استرعت و الحبر مف الكثير أسالت التي الناشئة المفاىيـ مف البشري الماؿ رأس موضوع يعتبر

 منظمات و األكاديمية الييئات مف الكثير جعؿ   مما اإلدارة في عمـو الباحثيف أغمب اىتماـ

زويا  مف معو التعاطي و والتحميؿ تناولو بالدراسة  سبيؿ في طائمة أمواال تستثمر األعماؿ
 اؿفعّ  بشكؿ منو لعمو تستفيد منيا  المظممة الجوانب عمى الضوء تسميط نظر مختمفة  بغية
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 البشري الماؿ لرأس األمثؿ االستغالؿ أف بو المسمـ مف أصبح فقد أىدافيا   خدمة في وتسخره

تأسيسًا عمى (؛ 2013المخطط )أحمد  وتجسيد االىداؼ الى تحقيؽ يؤدي طريؽ أقصر ىو
 الدراسة في التساؤل التالي:   ها تقدم تكهن هشكمة

  ما واقع  االستثمار في رأس الماؿ البشري بمصنع االسمنت الفتائح / درنة مف
 وجية نظر العامميف ؟ . 

  Objectives of the Studyأٌداف الدراسة -3
 ؿ البشري بمصنع االسمنت الفتائح / درنة مف وجية تشخيص واقع  االستثمار في رأس الما

 نظر العامميف. 

  تقديـ بعض التوصيات التي يؤمؿ اتباعيا لتعزيز مستوى االستثمار في رأس الماؿ
 البشري بالمصنع محؿ الدراسة. 

 : Importance of the Study أٌهية الدراسة -4
 لحداثة عمى الصعيديف االكاديمي تنبثؽ أىمية الدراسة مف تناوليا لموضوع حيوي يتسـ با

والعممي في المنظمات االدارية العاممة في مختمؼ المجاالت   والذي يعتبر رافد ميـ لمتنمية 
مف  البشري العنصر في اإلستثمار أىمية إلى الدراسات الحديثة تشير المينية المستدامة  حيث
 المنظمات وتشغيؿ إدارة  في ساعدت فكرية ومعرفية قوة يمثموف فيـ خالؿ العامميف واالدارة  

 أنواعيا. بجميع

  تستمد ىذه الدراسة أىميتيا أيضًا باعتبارىا مف الدراسة االولى في البيئة الميبية والتي تحاوؿ
التعرؼ عمى واقع االستثمار في رأس الماؿ البشري بمصنع االسمنت الفتائح درنة مف وجية 

 نظر العامميف عمى حد عمـ الباحثيف.

 يد الدراسة أصحاب القيادات العميا وصانعي القرار بمصنع االسمنت الفتائح مف خالؿ قد تف
 ما تتكشؼ عنو نتائم الدراسة .

  تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ إثرائيا لممعرفة العممية ليذا النوع مف الدراسات في مجاؿ
 فة خاصة. العمـو االجتماعية واإلنسانية  ومجاؿ العمـو االدارية والسموكية بص



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 95 

 

  فتح مجاالت لمبحث العممي في ىذا الموضوع  وذلؾ مف خالؿ ما ستوفره ىذه الدراسة بإذف
 هللا مف معمومات تساعد الباحثيف والدارسيف والميتميف بموضوع الدراسة.

 

 :Limitations of the Studyحدود الدراسة -5
  رأس الماؿ البشري مف الحدود الموضوعية : اقتصرت الدراسة عمى دراسة االستثمار في

خالؿ االبعاد األتية : )المعرفة   الخبرة العممية   االبتكار واالبداع   الميارات والقدرات   
 فريؽ العمؿ  الوالء التنظيمي   التدريب(.

  درنة. -الحدود المكانية : اقتصرت ىذه الدراسة عمى العامميف بمصنع االسمنت الفتائح 

 2014/2015ه الدراسة خالؿ العاـ الجامعي الحدود الزمانية : أجريت ىذ. 

 

ــة: م -6  صطلحات الدراسـ
 Concept of Human Capitalرأس الهال البشري :   6-1

تجمع  المفيـو  وعمى مطاطية البشري عمى الماؿ برأس  ُيعرؼ بات ما تتناوؿ التي األدبيات ُُ

   ونجد ىنالؾيف بيذا المجاؿالميتمعمماء ال غالبية موافقة يمقى تعريؼ أو موحد تعريؼ غياب

 مضموف حوؿ اآلراء في التعددية وت ثيراتو ىذه ومكوناتو مفيـو مصادر حوؿ اآلراء في تنوعاً 

 كما لذلؾ  قابميتو مدى وعمى المفيـو  إليو يشير ما منيجيات قياس عمى تنعكس المصطمح

البشري عمى أنو "خزيف غاية؛ فُيعرؼ رأس الماؿ  وألية يتوجب قياسو ما حوؿ التبايف في تبرز
المعرفة والميارات والقدرات الموجودة لدى االفراد تكوف نتاج االستثمار الداخمي لمثقافة 

وبشكٍؿ مختصر يمكف القوؿ  ( Josefek & Kauffman,2002 : 2والتدريب والخبرات" )
 أف كاّفة مساىمات الباحثيف في ىذا المجاؿ تربط رأس الماؿ البشري بمجموع الكفاءات
والميارات والمعارؼ التي  يمتمكيا العامموف في منظمٍة ما  والتي ليا ت ثير مباشر عمى 

 تحقيؽ أىداؼ المنظمة والّرفع مف أدائيا.
 

  Investment of human capital االستثهار في رأس الهال البشري :   6-2
س الماؿ البشري تعددت وتباينت الدراسات والبحوث التي تناولػت مفيػـو االستثمار في رأ

عند الكثيريف مف الكتاب والباحثيف  األمر الػذي أدى إلى تعدد التحميالت والتعريفات لمفيـو 
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عبارة عف االنفاؽ عمى تطوير  حيث ُعرؼ عمى أنو االستثمار في رأس الماؿ البشري  
 .(2005)الكبيسي    قدرات وميارات ومواىب االنساف عمى نحو تمكنو مف زيادة انتاجيتو

 Components of investmentهكوىات االستثهار في رأس الهال البشررري :  6-3

of human capital: 
 وىذا البشري الماؿ االستثمار في رأس مكونات أو ابعاد تحديد في والكتاب الباحثوف أختمؼ

فيو شكؿ مف  تفكيره  ُكاًل حسب لمموضوع ودراستيـ تفكيرىـ عف أسموب ناجـ االختالؼ
أس ماؿ المنظمة والذي يتشكؿ فييا مف خالؿ ت ثيرات متعددة وعبر مصادر أشكاؿ ر 

متنوعة   ويتضمف ذلؾ االنشطة التعميمية المنظمة   وىذا االنشطة ت خذ اشكااًل متعددة 
منيا التعميـ والتدريب والمعرفة والميارات والقدرات واالمكانات والصفات والخصائص 

لبعض في اشكاؿ مختمفة تبعا لطبيعة االفراد ونطاؽ االخرى   والتي تتوحد مع بعضيا ا
ليفي     في كبيراً  دوراً  تمعب التي (   لكف أىـ العناصر6:   2009االستخداـ )أمحمد وا 

والخبرة  والتدريب  التعميـ : في المنظمة العامميف لألفراد البشري الماؿ رأس تكويف واستثمار
 الفردية  والصفات العمؿ كادر يارات  وخصائصوالم العامميف  وقدرات والمعرفة  العممية 

 ,; Chen and Xie, 2004:201التنظيمية والوالء التنظيمي وفرؽ العمؿ )  والبيئة

Edvinsson,1997     1995  2011  بف ثامر و فراحيتو Bartel,  ؛ بف عبو وبوقسري
  2011   Mazlan,2005 2013،  ؛ الخطيب). 

 

سوف تعتهد عمى الهكوىات  ٍا، فإىهًا هع طبيعة الدراسةتقدم واىسجاتأسيسًا عمى ها 
 )األبعاد( االساسية التالية لإلستثهار في رأس الهال البشري والهتهثمة فري : 

عبارة عف "مزيم مف الحبرات والميارات والقدرات والمعمومات المتراكمة الهعرفة :  6-3-1
 .(  26  2005لدى العامميف ولدى منظمات االعماؿ"  )نجـ  

:  وىي عبارة عف المستوى التعميمي والخبرة التي يمتمكيا العامميف الخبرة العمهية  6-3-2
(. Lothgren, 1999: 215  فضاًل عف المعرفة المستخدمة ألداء االعماؿ بشكؿ فّعاؿ  )

. 
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 عمى األصيؿ وتطويرىا وتقدميا بكبرىا العريقة المؤسسات إفالهٍارات والقدرات :   6-3-3

 يممكوا الذيف الموىوبيف لألفراد دائـ استقطاب إلى ودائمة ماسة حاجة في تبقى العقوؿ  بريد أك

 مستوى عمى خاصة بميمات تكميفيـ ألىمية العادة  فوؽ بالميارات عمييـ أف يطمؽ يمكف ما

 لممياـ  العممي إنجاز عمى األفراد قدرة والمالية؛ فيي والتسويقية التصنيعية واإلدارية األنشطة

 ال التي الضمنية الميارات وخاصة الممارسة  خالؿ مف األوؿ المقاـ في الحصوؿ عمييا ويتـ
 Chenالتعميـ ) خالؿ مف تنميتيا أيضا يمكف أنو الرغـ مف عمى حرفيًا  عنيا التعبير يمكف

and Xie, 2004).  
 Organization forيشتمؿ االبتكار واإلبداع وفقًا  االبتكار واألبداع : 6-3-4

Economic Co-Operation and Development جديدة تنظيمية طرائؽ عمى تطبيؽ 

 جديدة وطرؽ العمؿ ومراحؿ واإلجراءات القرارات اتخاذ طرؽ األعماؿ لتحسيف ممارسات في

 تقديـ طريقة أو التنظيمي لمييكؿ جديد تنظيمي شكؿ تقديـ أو المعارؼ نقؿ و لتحسيف التعمـ

 مثؿ مع الجيات الخارجية لمتعامؿ جديدة طريقة تقديـ أو العمؿ أماكف تنظيـ إلعادة جديدة

األعماؿ  نتائم وتحسيف تحسيف األداء بغرض وذلؾ والمنافسيف  المورديف   العمالء
(OECD,2005) 
( فريؽ العمؿ ب نو "مجموعة مف 131:  2002عرفو )الموزي  فريق العهل :   6-3-5

اممة التي تمكنيـ مف العمؿ معًا  لتحقيؽ ىدؼ العامميف الذيف يمتمكوف الميارات المتك
.معيف"  

ب نو مستوى الشعور اإليجابي المتولد  Vondenbergعرفو  الوالء التىظيهي : 6-3-6
خالصو ليا وتحقيؽ أىدافيا مع شعوره باالرتباط واالفتخار بيا  عند الموظؼ نحو منظمتو وا 

(Vondenberg and Lance,1992)  . 
قصد بو تمؾ الجيود اليادفة إلى تزويد الموظؼ بالمعمومات والمعارؼ : ي التردريب 6-3-7

التي تكسبو الميارة في أداء العمؿ   أو تنمية وتطوير ما لديو مف ميارات ومعارؼ وخبرات 
بما يزيد مف كفاءتو في أداء عممة الحالي أو يعده ألداء إعماؿ ذات مستوى أعمى في 

 .( 2004المستقبؿ)الجميمي   
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 لطريقررة واالجرراءات : ا - 7
 :Methodology of the Studyهىٍج الدراسة  7-1
 .الُمتبع في ىذه ىو دراسة الحالة انطالقًا مف مشكمة الدراسة وأىدافيا فإف المنيم    
 : The Study Population ofهجتهع الدراسة  7-2 

( 697بمغ قوامو بػ ) تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع العامميف بمصنع الفتائح درنة   والذي
عاماًل  ونظرًا لمتشابو الكبير بيف خصائص مصانع االسمنت في ليبيا مف حيث األوضاع 
اإلدارية والمالية واالنتاجية  ولتشابو العمؿ بيا أيضًا  كذلؾ النتشارىا عمى رقعة جغرافية 

يع ىذه واسعة   وحيث إنو مف الصعوبة بمكاف أف يتـ تطبيؽ الدراسة الميدانية عمي جم
المصانع في ليبيا لما يتطمبو ذلؾ مف وقت طويؿ وجيد كبير  لذلؾ رأى الباحث أف تجرى 
ىذه الدراسة عمى العامميف بمصنع الفتائح درنة؛ ولتحديد حجـ العينة تـ االعتماد عمى 

 ( عاماًل.248(   حيث تحدد حجميا بعدد )1970)  krejcie and Morganجدوؿ 
 Questionnaireتـ استخداـ االستبانة  : The Study Tool ofأداة الدراسة   7-3

كوسيمة لجمع البيانات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى فرضياتيا   نظرًا لما 
توفره ىذه األداة مف إمكانية تجميع قدر ممكف مف البيانات  فضاًل عف سيولة فرزىا 

 زاء ىي :وعرضيا وتحميميا  حيث تـ تقسيميا إلى ثالثة اج
: يحتوى  Information For Participants هعموهات عن هالئي االستباىة  7-3-1

الجزء األوؿ مف االستبانة عمى بيانات عامة عف المشاركيف  وىي العمر المستوى التعميمي 
 ومدة الخدمة.

 Scale of Investment in هقياس االستثهار في رأس الهال البشري  7-3-2

human capital :   تكّوف المقياس مف خمس وثالثيف عبارة مستمدة مف أداة القياس
؛ بف ثامر وفراحتية    2014؛  وبف حميـ    2013التي أعدىا كؿ مف ) الخطيب   

  وىذا يعنى أف كؿ  Likert( والمقاسة عمى مقياس ليكرت   2013؛ الفريطيس  2011
لمتدرج التالي  )موافؽ بشدة  موافؽ   عبارة في االستبانة مقاسة بخمسة بدائؿ لإلجابة  وفقاً 

محايد  غير موافؽ  غير موافؽ بشدة (   وعمى أف تعنػى عبارة موافؽ بشدة مرتفعًا جدًا  
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وعبارة موافؽ مرتفعًا  وعبارة محايد متوسطًا  عبارة غير موافؽ منخفضًا وعبارة غير موافؽ 
عمى سبعة أبعاد والمتمثمة في : بشدة منخفضًا جدًا   وتـ تقسيـ الخمس والثالثوف عبارة 

المعرفة  الخبرة العممية  االبتكار واالبداع  والميارات والقدرات   فريؽ العمؿ   الوالء 
(  1التنظيمي  التدريب؛ وقد ِصيغت عبارات المقياس بشكؿ إيجابي  حيث ُيعطى لممشارؾ )

( عندما تكوف 5رجة)عندما تكوف اإلجابة )غير موافؽ بشدة(  وفي حيف يعطي لممشارؾ الد
اإلجابة ب نو )موافؽ بشدة(   و تقع بيف ىاتيف الدرجتيف ثالث درجات أخرى ىي: الدرجة 
الثانية   وتعني أف المػشارؾ )غير موافؽ(   والدرجة الثالثة   وتعنى أف المشارؾ )محايد(   

 أما الدرجة الرابعة   فتعني أف المشارؾ )موافؽ(. 
  : ىات وصدقٍاثبات أداة جهع البيا 7-4
: ُيعتبر مفيـو الثبات مف المفاىيـ األساسية التي تؤخذ بعيف Reliability الثبات . 1

االعتبار عند تقييـ جودة اختبار ما  وُيعّرؼ الثبات" كمؤشر إلى درجة الدقة أو الضبط في 
ختبار ( ؛ لت كد مف ثبات االستبانة  فقد تـ إجراء ا191: 2002عممية القياس")مراد وىادي  

  وذلؾ باستخداـ البرنامم  Alpha Cronbachهعاهل الثبات الداخمي عن طريق 
 ة  وتعتبر ىذه القيم( 0.88  بمغ معامؿ الثبات لمقياس الدراسة )( SPSSاإلحصائي )

  مما يشير إلى ثبات (; Sekaran,2010  Malhatro and David, 2007) مرتفعة
واف االستبانة واضحة  يجعميا يمكف االعتماد عمييا مما االستبانة وقوة تماسكيا الداخمي 

 .لدى القارئ ليا
الت كد مف أنيا سوؼ تقيس ما  مفيـو صدؽ االستبانة إلى: ُيشير Validity الصدق. 2

؛ لت كد مف صدؽ االستبانة   تـ استخدـ طريقة الصدؽ (2001أعدت مف أجمو ")أبوعالـ 
ُيقاس الصدؽ الذاتي بحسب الجذر الذي و Statistical validity الذاتي أو اإلحصائي 

االستثمار في رأس الماؿ حيث بمغ معامؿ الصدؽ لمجاؿ التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار  
( ؛ مما يدؿ عمى الثقة في صدؽ مقياس الدراسة وأنو ُمصمـ فّعاًل إلى ما 0.94البشري )

 يجب قياسو.
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 : Distribution of The Questionnaireتوزيع استهارة االستباىة  7-5
( عػػػاماًل  وتػـػ اختيارىػػػا بالطريقػػػة العشػػػوائية البسػػػيطة   وبعػػػد 248تمثمػػت عينػػػة الدراسػػػة بػػػػ ) 

( اسػتمارة صػػالحة لمتحميػؿ اإلحصػػائي وُتشػكؿ مػػا نسػػبتو 154توزيػع االسػػتبانة تـػ اسػػترجاع )
ر نسػبة %   وىى نسبة يمكػف االعتمػاد عمييػا فػي الدراسػة مػف االسػتبانات الموزعػة  وتعتبػ62

مقبولػة إحصػائيًا فػي مجػاؿ الدراسػات واألبحػاث العمميػة  وقػاـ البػاحثوف بتوزيػع االسػتبانة عمػى 
المشػػاركيف بمسػػاعدة بعػػض الػػػزمالء البػػاحثيف  واسػػتغرقت عمميػػػة توزيػػع االسػػتمارات وجمعيػػػا 
فتػرة امتػدت إلػى مػػا يقػرب مػف ثالثػػة أسػابيع  وذلػؾ لمحصػوؿ عمػػى نسػبة ردود مرتفعػة  ولمػػنح 

صػة لممشػاركيف لػإلدالء ببيانػات يمكػف االعتمػػاد عمييػا   وقػد توزعػت عينػة الدراسػة حسػػب الفر 
 (.1المتغيرات الديموغرافية عمى النحو التالي والموضحة بالجدوؿ )

 
 خصـائص عينة الدراسـة  (1جدول )

 النسبة ادلئوية العدد مستوى ادلتغري ادلتغري
 %18.2 28 سنة 35أقل من  العمر

 %29.2 45 سنة 40إىل أقل  سنة 35من 
 %29.9 46 سنة 45سنة إىل أقل  40من 
 %13.6 21 سنة50سنة اىل أقل  45من 

 %9.1 14 سنة فأكثر 50من 

 100% 154 اجملموع

 %7.8 12 ثانوي أو ما يعادله ادلستوى التعليمي
 %38.3 59 دبلوم عايل
 %52.6 81 جامعي

 %1.3 2 دراسات عليا

 %100 154 اجملموع
 %22.1 34 أقل من مخس سنوات مدة اخلدمة 

 %27.9 43 سنوات 10سنوات إىل اقل من   5من 
 %33.1 51 سنة 15سنوات إىل اىل أقل من  10من 

 %16.9 26 سنة فأكثر 15من 

 100% 154 اجملموع
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 : الهعالجررة االحصرررائية  7-6
إلحصائية لتحميؿ بيانات الدراسة المتحصؿ قاـ الباحثوف باستخداـ بعض األساليب ا    

عمييا مف خالؿ االستبانة  وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  وبعد االنتياء مف جمع البيانات تـ 
 Likertمراجعة وترميز االستبانات المجمعة والصالحة لتحميؿ بناًء عمى مقياس ليكرت  

اسي تـ حساب المدى الُمقاس بخمس درجات  ولحساب طوؿ خاليا مقياس ليكرت الخم
(   ثـ تقسيمو عمى عدد فئات المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية الصحيح أي 4=5-1)
(   بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس )أو بداية 0.80= 4/5)

المقياس وىي الواحد الصحيح(   وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية  وىكذا يصبح طوؿ 
 ( .2كما ىو موضح بالجدوؿ )الخاليا 

 
 ( طوؿ الخمية لمقياس الدراسة وفقًا لمقياس ليكرت ودرجة الممارسة 2جدوؿ )

 درجة ادلمارسة الفئة يف مقياس ليكرت طول اخللية
 دمارسة ضعيفة جداً  غري موافق بشدة 1.80إىل أقل  1من 
 دمارسة ضعيفة غري موافق 2.60إىل أقل  1.80من 
 دمارسة متوسطة حمايد 3.40 إىل أقل 2.60من 
 دمارسة مرتفعة موافق   4.20إىل أقل  3.40من 
 دمارسة مرتفعة جداً  موافق بشدة 5.00إىل  4.20من 

وعمى أساس ذلؾ الترميز تـ االستعانة بالحاسب اآللي واستخداـ برنامم إحصػػائي مف 
 Package for Social Sciences (SPSS)خدمػػػة البرمجيات الواردة في 

Statistical : وذلؾ وفقًا لما يمي   
  ثبات مقياس الدراسةReliability   لت كد مف ثبات أسئمة صحيفة االستبانة   ومدى

تجانسيا وانسجاميا مع مشكمة الدراسة لغرض اإلجابة عمى تساؤليا  مف خالؿ استخداـ 
 . Alpha Chronbachمعادلة ألفا كرونباخ 

 ر أعداد المشاركيف  ونسبيـ المئوية  وفقًا الجداوؿ التكرارية   وذلؾ لحص
 لمخصائص العامة لمالئي صحائؼ االستبانة.
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  مقاييس النزعة المركزيةMeasures of Central Tendency   المتمثمة في
  وذلؾ لتحديد تركز اإلجابات حوؿ القيمة Arithmetic Mean المتوسطات الحسابيػة 

لرئيسية  كذلؾ تـ استخداـ مقاييس التشتت المتوسطة ليا لجميع متغيرات الدراسة ا
Measures Dispersion  مثؿ االنحراؼ المعياريStandard Deviation ُبغية تحديد  

  Rangeانحرافات اإلجابات عف القيمة المتوسطة ليا لمتغيرات الدراسة الرئيسية  والمػدى 
  .ماسيليكرت الخ وفقًا لمقياس متغيرات الدراسة ممارسة درجة عمى لمحكـ

  اختبارT  لممجموعة الواحدةOne-Sample T Test  مع فترات الثقة لمتوسط العينة
لمتعرؼ عمى ما إذا كاف متوسط درجة الموافقة لكؿ عبارة عمى حدة )أو لكؿ متغير مف 

عند مستوى داللة  µ متغيرات الدراسة ( في الدراسة ككؿ يزيد أو يقؿ عف قيمة معينة
؛ كما انو يتـ اإلجابة عمى مدى جود فروؽ  df( =153)% ودرجات حرية 5معنوية 

جوىرية معنوية بيف المتوسطات العبارات أو المتغيرات بناًء عمى القاعدة التالية: إذا كانت 
 Tالمحسوبة أكبر مف قيمة  T%  وقيمة 5أقؿ مف مستوى الداللة المعنوية  P-valueقيمة 

(   والعكس 153ودرجات حرية ) %5( عند مستوى داللة معنوية 1.645الجدولية )
 صحيح.

هىاقشة الىتائج الهتعمقة باالستثهار في رأس الهال البشري بهصىع االسهىت الفتائج  -8
درىة هن وجٍة ىظر العاهمين هن خالل األبعاد التالية : )الهعرفة ، الخبرة العمهية ، 

 الوالء التىظيهي( .االبتكار واالبداع ، الهٍارات والقدرات ، فريق العهل، التدريب ، 
تضمنت استمارة االستبانة خمس وثالثوف عبارة تتعمؽ باالستثمار في رأس الماؿ البشري 
بمصنع االسمنت محؿ الدراسة  وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

ؼ (   أمكف التعر 3إلجابات المشاركيف في الدراسة عف تمؾ العبارات الموضحة بالجدوؿ )
ـَ ب ف متوسط  عمى واقع االستثمار في رأس الماؿ البشري بالمصنع قيد الدراسة إذا ما ُعِم

(*   حيث بمغ المتوسط العاـ ليذا المحور 3المقياس المستخدـ في االستبانة يبمغ )
%(**, وبدرجة 64.19( وبوزف نسبي )0.39984(, وبانحراؼ معياري بمغ )3.2096)

                                                 
 3=  1/5+2+3+4+5الوسط الحسابي =   *
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   دراسة شعباف Mazlan (2005)إليو  آلتالنتيجة مع ما  ممارسة متوسطة  واتفقت ىذه
(   ودراسة إبراىيمي 2013(    دراسة الخطيب )2012(   دراسة الموسوي )2011)
(   في حيف اختمفت مع دراسة 2015(   دراسة جبريؿ )2014(   دراسة الديممي )2013)

( 2011وبوسالـ ) (   دراسة الدوري2009) (   دراسة شمتوت2008أبو فارة وآخروف)
( والتي بينت كميا أف مستوى رأس الماؿ البشري كاف مرتفعًا ؛ كما 2014 دراسة العبادي )
االستثمار في رأس  مجاؿأنو توجد فروؽ جوىرية لمتوسطات  T-testتبيف مف اختبار 

 %.1الماؿ البشري عند مستوى معنوية 
البشري بمصنع االسمنت محؿ ولّعؿ يعزى تدني االىتماـ باالستثمار في رأس الماؿ  

الدراسة   إلى االىتماـ بالدرجة األولى عمى أف يشغؿ الوظائؼ الميمة االفراد ذوي 
الخبرة الطويمة   واعتمادىا عمى االفراد ذوي الميارات الفنية والتقنية في مجاؿ أعماليـ 

مصنع التخصصية دوف اف تيتـ بالمبدعيف واالفكار االبداعية   حيث ال يوجد لدى ال
قيد الدراسة سياسات واضحة لالحتفاظ واستقطاب العامميف ذوي المواىب والمعرفة العالية 
كونيا أساس نجاح وتميز أي مؤسسة   كما أنيا ال تعمؿ عمى تعزيز الشعور باألماف 
الوظيفي  اضافة الى اف المصنع ال ييتـ بوضع برامم تطويرية لالرتقاء بالقدرات 

( والتي بينت أف مستوى 2013وىذا ما أشارت اليو دراسة جبريؿ )االبتكارية لمعامميف  
الرضا الوظيفي لمعامميف بمصنع االسمنت الفتائح درنة بعد امتالكو لمجموعة 

ASAMER دوف المستوى المطموب   عالوًة عمى أف إدارة المصنع لـ   النمساوية
 فرص  بالمصنع لـ تتيح تحقؽ شعورًا باألمف الوظيفي لمعامميف  عالوًة عمى أف الوظائؼ

 االبتكارية لدى العامميف . األفكار تطبيؽ
(   أف مستوى ُبعد التدريب حظي بالترتيب األوؿ عمى مستوى 3كما تبيف مف الجدوؿ ) 

أبعاد االستثمار في رأس الماؿ البشري وبدرجة ممارسة متوسطة  حيث حظي بمتوسط 
ه النتيجة مع دراسة سالمة %(   واتفقت ىذ66.62( وبوزف نسبي )3.33حسابي )

( ووزنو النسبي 3.29(  ثـ تاله بعد الوالء التنظيمي الذي بمغ متوسطو )2013)

                                                                                                                  
 5**الوزف النسبي = الوسط الحسابي/



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 104 

 

( 2012%( و بمستوى متوسط   واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الفريطيس )65.88)
في أف مستوى الوالء التنظيمي جاء مرتفعًا لدى أعضاء ىياة التدريس بجامعة عمر 

عد االبتكار واالبداع فقد أحتؿ المرتبة األخيرة  حيث حظي بمتوسط المختار  أما ب
%( وبدرجة ممارسة متوسطة  واتفقت ىذه 64.16( وبوزف نسبي )3.20حسابي )

( يوضح تحمياًل لعبارات كؿ 4(  والجدوؿ )2015النتيجة مع ما الت اليو دراسة جبريؿ )
المصنع محؿ الدراسة   وترتيبيا بعد مف أبعاد محور االستثمار في رأس الماؿ البشري ب

 بناًء عمى المتوسط الحسابي .
 

( إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه أبعاد االستثمار في رأس الماؿ البشري بمصنع االسمنت 3جدوؿ )
 محؿ الدراسة وترتيبيا ودرجة ممارستيا

ادلتوسط  االبعاد 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

نتيجة  T-testاختبار 
 االختبار

درجة 
 ادلمارسة

 الرتتيب الوزن النسيب
 T Sigقيمة 

دال  0.000 **5.916 0.58574 3.2792 ادلعرفة
 احصائياً 

 3 %65.58 متوسطة 

اخلربة 
 العلمية

دال  0.005 **2.863 0.96404 3.2224
 احصائياً 

 6 %64.45 متوسطة

االبتكار 
 واالبداع

دال  0.000 **2.829 0.91144 3.2078
 احصائياً 

 7 %64.16 متوسطة

ادلهارات 
 والقدرات

دال  0.000 **4.200 0.72138 3.2442
 احصائياً 

 5 %64.88 متوسطة

دال  0.000 **3.732 0.77739 3.2338 فريق العمل
 احصائياً 

 4 %64.68 متوسطة

الوالء 
 التنظيمي

دال  0.000 **4.406 0.82903 3.2944
 احصائياً 

 2 %65.88 متوسطة

دال  0.000 **4.655 0.88277 3.3312 التدريب
 احصائياً 

 1 %66.62 متوسطة

ادلتوسط 
 العام

دال  0.000 **6.504 0.39984 3.2096
 احصائياً 

 - %64.19 متوسطة

 1.645(  = n=153اجلدولية عند ) T%.            1** معنوية عند مستوى   

 يالحظ مف الجدوؿ أدناه ما يمػػي : 
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 رأس الماؿ البشري متوسطاتيا تمارس بدرجات متوسطة  أف عبارات مقياس االستثمار في
( اف أكثر العبارات مستوى في تقع في ُبعد 4أيضًا لوحظ مف الجدوؿ )الى مرتفعة  

التدريب  والمتمثمة في العبارة الثالثة والثالثيف والتي أوضحت أف المصنع محؿ الراسة 
حيث حظيت ىذه العبارة بمتوسط يخصص ميزانية خاصة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية   

%(  وبدرجة ممارسة مرتفعة  كما تبيف مف 70.65( وبوزف نسبي )3.5325حسابي )
 %.1انو توجد فروؽ جوىرية لمتوسطات ىذه العبارة عند مستوى معنوية  T-testاختبار 

  أف أقؿ عبارات مقياس االستثمار في رأس الماؿ البشري مستوى تتمثؿ في العبارة الرابعة
والثالثيف ببعد التدريب أيضًا والتي تنص عمى أف المصنع  يوفر برامم تدريبية تكسب 
األفراد ميارات ومعارؼ واتجاىات  تساعد في تحقيؽ أىداؼ المصنع  والتي بمغ متوسطيا 

%(   ولعؿ ذلؾ يعزى 61.16(  وبدرجة ممارسة متوسطة وبوزف نسبي )3.058الحسابي )
خطة شاممة لتحديد االحتياجات التدريبية ال ترتقي إلى المستوى إلى أف إدارة المصنع لديو 

الطموح   وىذا ما دلت عميو العبارة الثانية والثالثوف  فقد حظيت ىذه العبارة بمتوسط 
 %(   وبدرجة ممارسة متوسطة .61.94(  وبوزف نسبي )3.097حسابي )

 
بالمصنع قيد  رأس الماؿ البشري المشاركوف تجاه عبارات محور االستثمار في إجابات( 4جدوؿ )

 الدراسة 
 العبارة التسلسل االبعاد 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

نتيجة  T-testاختبار 
 االختبار

 الرتتيب 
 T Sigقيمة 

 ادلعرفة
 

يتـوفر لـدى ادارة مصـنال اال نــ   1
الفتــا ب بدرنــة رويــة وا ــحة حنـــو 

 ادارة ادلعرفة .

 8 دال احصا ياً  0.005 **2.882 1.64971 3.3831

تشكل السلوكيات ادلعرفة لـددارة  2
مثل : )تقدير ادلعرفة ، بناء ادلعرفة 
، التشــــــارر بادلعرفـــــــة    و جـــــــًا 

 للعاملني .

 17 دال احصا ياً  0.033 *2.157 1.56878 3.2727

يشــع ر ادلووفــون باحلاجــة للبحـــ   3
عـ  ادلعرفـة المةمـة ءداء مهــامه  

 ادلطلوب .بالشكل 

 12 دال احصا ياً  0.001 **3.240 1.26829 3.3252

يتملـ  ادلووفــون بادلصــنال ادلعرفــة  4
التامـــــة وابدســــــة باســـــتمرار عــــــ  

 10 دال احصا ياً  0.005 **2.851 1.46961 3.3377
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 العبارة التسلسل االبعاد 
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

نتيجة  T-testاختبار 
 االختبار

 الرتتيب 
 T Sigقيمة 

اخلـــدمات الـــن يـــب ان يقـــدمها 
 ادلصنال .

يتـــــوفر  لـــــدى مـــــووفي  مصـــــنال  5
 اال نـــ  الفتـــا ب بدرنـــة  ادلعرفـــة
المةمة ءداء مهامه  علـ  ككمـل 

 وجه.

غري دال  0.87 1.721 1.31086 3.1818
 احصا ياً 

23 

يتشــارر ادلووفـــون ر ادلعرفــة مـــ   6
خمل ما يقدمـه ادلووفـون القـدام  
 م  خربات الةمة للمووفني اجلدد.

غري دال  0.100 1.654 1.26700 3.1688
 احصا ياً 

24 

عـــدد كــــار مــــ  ميتلـــ  ادلصــــنال  7 اخلربة العلمية
ادلـووفني الــميي ميتلكــون اخلــربات 
العلميــــــة المةمــــــة ءداء العمـــــــل 

 بكفاءة عالية 

غري دال  0.284 1.076 1.34771 3.1078
 احصا ياً 

31 

تسه  اخلربات العلمية الن ميتلكها  8
ادلووفــون ر تقــدو حلــول متميــ ة 
للمشــــكمت الــــن تـــــواجهه  ر 

 العمل .

غري دال  0.244 1.169 1.03387 3.0974
 احصا ياً 

32 

يـــوفر  مصــــنال اال نـــ  الفتــــا ب  9
بدرنـــة  للمـــووفني الفر ـــة لكـــي 
يقـــرروا بسنفســــه  كســــلوب تنفيــــمي 

 ادلهام .

 9 دال احصا ياً  0.000 **4.283 1.09113 3.3766

يتشــــجال  ادلصــــنال علــــ  كشــــ   10
 االخطاء والعمل عل  تصويبها 

 14 دال احصا ياً  0.001 **3.324 1.11514 3.2987

االبتكار 
 واالبداع

ميتلـ  ادلووفــون  بادلصـنال القــدرة  11
 عل  االبداع وتطوير العمل .

 11 دال احصا ياً  0.000 **3.726 1.10291 3.3312

ميتلــ  ادلووفــون بادلصــنال القـــدرة  12
 عل  القيام بسعمال ابتكارية .

 18 دال احصا ياً  0.003 **3.062 1.07887 3.2662

ون  مبصـنال اال نــ  يتمتـال ادلووفـ 13
 الفتا ب بدرنة  باءفكار اجلديدة .

غري دال  0.202 1.282 1.13153 3.1278
 احصا ياً 

27 

دتيــل االدارة العليــا اس االســـلوب  14
الممركـ ي ر االدارة وتع يـ  مبــدك 
تفويض السلطة للمستويات االدىن 

. 

غري دال  0.258 1.135 1.27801 3.1169
 احصا ياً 

29 

ت ادلهارا
 والقدرات
 

ميتل  ادلووفون ر  ادلصنال قدرات  15
كافية للتعامل مال احلاالت الطار ة 

 ر العمل .

غري دال  0.10 2.607 1.08177 3.2273
 احصا ياً 

19 

يرك  مصنال اال ن  الفتا ب بدرنة  16
علــ  التطــوير كسســاا الكتســـاب 

ري دال غ 0.207 1.266 1.08201 3.1104
 احصا ياً 

30 
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 العبارة التسلسل االبعاد 
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

نتيجة  T-testاختبار 
 االختبار

 الرتتيب 
 T Sigقيمة 

 ادلهارات العلمية ادلتنوعة .

يـــتمك  ادلووفــــون  بادلصـــنال مــــ   17
تنفيــــمي وااـــــاة االعمـــــال بطريقـــــة 

  حيحة 

 22 دال احصا ياً  0.034 2.134 1.20823 3.2078

ميتل  ادلووفون ادلعلومات الكافية  18
 لتحقيق اخلطط ادلستقبلية .

 7 دال احصا ياً  0.000 **3.64 1.3250 3.386

ادلهــــــارات  تنمــــــي ادارة ادلصــــــنال 19
القياديـــة االداريــــة للمـــووفني مبــــا 
 يتناسب مال التطور التكنولوجي .

غري دال  0.011 *2.560 1.38486 3.2857
 احصا ياً 

15 

يغلــب علـــ  العــاملني ر ادلصـــنال  20 فريق العمل
 العمل بروح الفريق .

 4 دال احصا ياً  0.000 **5.933 0.96428 3.4610

توجــــد مشــــاركة حاعيــــة ر حـــــل  21
 ادلشكمت اليومية .

 16 دال احصا ياً  0.002 **3.134 1.10552 3.2792

يســــه  العمــــل بــــروح الفريـــــق ر  22
 احلصول عل  افضل ادلخرجات .

 20 دال احصا ياً  0.029 *2.204 1.24327 3.2208

تتـــــيب العمقـــــات التعاونيـــــة بـــــني  23
 ادلووفني اس تبادل اخلربات بينه  .

غري دال  .0.13 1.008 1.51820 3.1234
 احصا ياً 

28 

يســـاا  العمــــل بــــروح الفريــــق ر  24
 استيضاح االمور الغامضة .

غري دال  0.528 0.632 1.65664 3.0844
 احصا ياً 

34 

الوالء 
 التنظيمي

كنـــــا مســـــتعد كن كبـــــميل قصـــــارى  25
جهـدي وككثـر  ـا اـو متوقـال مــ   
ُ ساعد عل  ااح ادلصنال    كي َا

 6 دال احصا ياً  0.000 **4.782 1.09534 3.4221

احتــدث بكــل فخـــر واعتــ اة عـــ   26
ادلصــنال  الــن اعمــل عضــو اي ـــة 

 تدريس هبا.

غري دال  0.117 1.576 1.22677 3.1558
 احصا ياً 

26 

ــل   حــ   27 قـد كقبــل كي عمـل يوك 
كسـتطيال كن اسـتمر ر عملـي هبــميا 

 ادلصنال  .

 3 دال احصا ياً  0.000 **5.491 1.08598 3.4805

ار انسـجام تــام بـني القـي  الــن انـ 28
كومــ  هبــا والقــي  الســا دة ر اــميا 

 ادلصنال.

غري دال  0.056 1.923 1.08949 3.1688
 احصا ياً 

25 

خيلق اميا ادلصنال  الرغبـة لـدي  ر  29
 حتسني كدا ي ر العمل.

 13 دال احصا ياً  0.001 **3.393 1.18753 3.3247

ر حالـــة حتســــ  و ــــعي احلــــا ،  30
  كتــــرر العمــــل هبــــميا فســــوف لــــ

 ادلصنال.

 21 دال احصا ياً  0.024 *2.281 1.16577 3.2143

 5 دال احصا ياً  0.000 **5.015 1.10874 3.4481اإلدارة العليا بادلصنال  عل  قناعـة  31 التدريب
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 العبارة التسلسل االبعاد 
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

نتيجة  T-testاختبار 
 االختبار

 الرتتيب 
 T Sigقيمة 

 تامة بسمهية التدريب.

يوجــد لـــدى ادارة ادلصــنال  خطـــة  32
شـــــــاملة لتحديـــــــد االحتياجــــــــات 

 التدريبية.

غري دال  0.379 0.882 .1.1073 3.0974
 احصا ياً 

33 

يـــــت  ختصــــــيا مي انيــــــة خا ــــــة  33
بالتــدريب وتنميـــة ادلــوارد البشـــرية 

 بادلصنال.

 1 دال احصا ياً  0.000 **5.362 1.23229 3.5325

يـــــوفر ادلصـــــنال  بـــــرام  تدريبيـــــة  34
تكسـب اءفـراد مهـارات ومعـارف 
واجتااــــــات  تســـــــاعد ر حتقيـــــــق 

 كاداف ادلصنال.

غري دال  0.575 0.562 1.28966 3.0584
 احصا ياً 

35 

يســــــتقطب ادلصــــــنال الكفــــــاءات  35
ادلؤالة القادرة عل  إعداد وتدريب 

 العاملني بادلصنال .

 2 دال احصا ياً  0.000 **5.871 1.09795 3.5195

 

 :Results of The Study  Briefخالصة ىتائج الدراسة  -9
لدراسة  واختبار فرضيات الدراسة  تـ التوصؿ مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي لبيانات ا   

 إلى العديد مف النتائم يمكف إيجازىا فيما يمي :
  أفصحت الدراسة أف المستوى العاـ إلستثمار رأس الماؿ البشري مف وجية نظر العامميف

 بالمصنع محؿ الدراسة جاء متوسطػًا . 

 شري جاءت بمستوى متوسػط   أسفر عف الدراسة أف كؿ أبعاد االستثمار في رأس الماؿ الب
كما خمصت الدراسة أف ُبعد التدريب ىو أعمى أبعاد االستثمار في رأس الماؿ البشري   تاله 
في الترتيب ُبعد الوالء التنظيمي  بينما ُبعد المعرفة  حظي بالترتيب الثالث  أما ُبعد فريؽ 

الميارات والقدرات   بينما العمؿ ناؿ الترتيب الرابع   في حيف حظي بالترتيب الخامس ُبعد 
احرز الترتيب السادس ُبعد الخبرة العممية   أما ُبعد االبتكار واالبداع فقد حظي بالمرتبة 

 االخيرة .

 : Recommendations of The Studyتوصيات الدراسة -10
مف خالؿ النتائم التي توصمت الييا الدراسة تُقدـ مجموعة مف التوصيات التي يؤمؿ     
 يا والمتمثمة في اآلتي: إتباعُ 
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  بما أف مستوى االستثمار في رأس الماؿ البشري بالمصنع قيد الدراسة جاء متوسطًا   إذًا
دارتو   كما يدار أي موجود في المصنع  فالبد مف تعميؽ االىتماـ برأس الماؿ البشري وا 

مف قبؿ إدارة  محؿ الدراسة, مع ضرورة فيـ وادراؾ واىمية االستثمار في رأس الماؿ البشري
 عمؿ ورشات أو متخصصة دورات عقد عمى وذلؾ مف خالؿ العمؿالمصنع محؿ الدراسة   

ولذلؾ لما يمثمو مف قيمة  ودوره  البشري االستثمار إدارة المصنع بمفيـو تعريؼ إلى تيدؼ
 خاصة لممصنع ويزيد مف كفاءتو عمى المستوى المحمي والدولي .    

 مف المتابعة تمكف التدريبية والبرامم لمسياسات ودقيقة حةواض استراتيجية وضع ضرورة 

 رغبة العامميف ومراعاة قدرات وتطوير تنمية في وفّعالية جدوى أكثر لتكوف واالستمرارية

 األداء تقييـ نتائم التدريبية  كذلؾ ربط البرامم وضع عند واحتياجاتيـ وتصوراتيـ العامميف

 قدراتيـ وتطوير تنمية عمى تحفيز الموظفيف بيدؼ التدريبية واالحتياجات بالمتطمبات

 .وكفاءتيـ

 رفع عميو يترتب مما وتطويره كفاءتو البشري لالرتقاء بمستوى لالستثمار الجيد التخطيط 

الشابة  الخبرات وتعييف عمى استقطاب   وذلؾ مف خالؿ العمؿالمصنع وفّعالية كفاءة
 أداء عمى تنافسية والقادريف ميزة  وخمؽ اعواالبد عمى االبتكار قدرات تممؾ التي المؤىميف

 .المعرفية أدوارىـ

   التعييف في والمتمثمة البشرية الموارد إلدارة التقميدية األدوار عمى إدارة المصنع تركيز إف 

 عمى فإنو يجب وعميو االدارة  تمؾ  منظور في وقصور فيـ عدـ يمثؿ والتدريب والتخطيط

تنافسية  وذلؾ  ميزة لتحقيؽ البشري الماؿ رأس  بإدارة الخاصة العمميات عمى التركيز المصنع
مف خالؿ إنشاء إدارة تعمؿ جاىدة مف أجؿ ضماف استثمار وتنمية رأس الماؿ البشري  بداًل 
مف إسناد الميػاـ المتعمقػة بيذا الجانػب إلدارات غيػر متخصػصة وبالتالي عدـ حصوليا 

قياميا بالمياـ المتعمقػة بتنمية واستثمار رأس الماؿ  مف قبؿ اإلدارة في عمى الدعـ الكػافي
 البشري.
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  تطوير أنظمة الحوافز والمكافآت مف خالؿ تشجيع العامميف وتحفيزىـ عمى تقديـ
 مستوى زيادة في ُيسيـ األفكار االبتكارية والمعارؼ الجديدة والتشارؾ فييا وتطبيقيا  مما

 االستثمار في رأس الماؿ البشري .

 تدريبية عقد دورات خالؿ مف المصنع محؿ الدراسة في لمعامميف التنظيمي لوالءا تعزيز 

 ينجـ وما وترسيخو وتنميتو تكوينو تساىـ في التي والعوامؿ التنظيمي  الوالء ب ىمية بالتعريؼ

 . بالنفع الكبير عمييـ تعود فوائد مف عنو

 العمؿ أسموب شجيعوت دعـ بمصنع االسمنت الفتائح محؿ الدراسة عمى القيادات حث 

 األفكار تبادؿ في اإليجابي الحوار ثقافة نشر خالؿ مف مشكالت العمؿ  حؿ في الجماعي

قامة المختمفة والتوفيؽ اآلراء وتقبؿ واآلراء   في الترفييية والبرامم المقاءات االجتماعية بينيا  وا 

 .العامة المناسبات

إّف موضػوع :  Suggestions of future studiesهقترحرات بدراسرات هسرتقبمية  -11
االسػػتثمار فػػي رأس المػػاؿ البشػػري يظػػؿ قِضػػية متعػػددة األبعػػاد   عميػػو فإنػػو باإلمكػػاف اقتػػػراح 

 إجراء الدراسات التالية في ىذا المجاؿ : 

إعػػادة الدراسػػػة الحاليػػة برمتيػػػا عمػػى قطاعػػػات أخػػرى كالقطاعػػػات أخػػرى حتػػػى يمكػػف الوصػػػوؿ  -
 ثمار رأس الماؿ البشري في البيئة الميبية .إلى صورة أكثر شمواًل عف واقع است

 دراسة العالقة بيف تنمية رأس الماؿ البشري والناتم المحمي . -

 دراسة العالقة بيف الثقافة التنظيمية وتنمية رأس الماؿ البشري.  -

 دراسة العالقة بيف الدعـ التنظيمي ودوره في تنمية رأس الماؿ البشري. -

 ستثمار في رأس الماؿ البشري .تمكيف العامميف وأثره عمى اال -
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 نوفمبر. 23 و 22

(   " الرضػػػا الػػػػوظيفي لػػػػدى العػػػامميف بمصػػػػنع االسػػػػمنت 2013جبريػػػؿ   وائػػػػؿ محمػػػػد ) [9]
يػػػػؽ سياسػػػػة الخصخصػػػة"  المػػػػؤتمر العممػػػػي لالسػػػػتثمار والخصخصػػػػة الفتػػػائح درنػػػػة بعػػػػد تطب

 مارس .  27 – 26المنعقد بطرابمس خالؿ الفترة 

(   " سػػػموكيات المواطنػػة التنظيميػػة وعالقتيػػا بتنميػػػة رأس 2015جبريػػؿ   وائػػؿ محمػػد ) [10]
درنػة فػػي  دراسػة ميدانيػة عمػى العػامميف االداريػيف بشػؤوف التربيػة والتعمػيـ بمدينػةالمػػاؿ الفكػػػري: 

جامعػة جػرش   –بمؤتمر التنمية المسػتدامة فػي التربيػة والتعمػيـ بكميػة العمػـو التربويػة "     ليبيا
 نيساف.  30-28خالؿ الفترة 

  عّمػػاف :  إدارة الهرروارد البشرررية فرري الفىررادق(.2004الجميمػي   قصػػي قحطػػاف خميفػػة ) [11]
 دار صفاء لمنشر.

رأس المػاؿ الفكػري فػػي تطػوير الكفػػاءة  (   " دور2013الخطيػب   معػزوزة عبػػدهللا ) [12]
االداريػػػة لػػػدى العػػػاممييف االداريػػػيف بػػػوزارة التربيػػػػة والتعمػػػيـ الفمسػػػطينية بقطػػػاع غػػػزة "   رسػػػػالة 
ماجسػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة   كميػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا والبحػػػػث العممػػػػي   قسػػػـػ االقتصػػػػاد والعمػػػػـو 

 غزة . -االدارية   جامعة االزىر 

( . " دراسػػػة تحميميػػػة معػػػدؿ العائػػػد عمػػػى  2013يـ   عمػػػار )دريبػػاني   يسػػػيرة وابػػػراى [13]
هجمررة جاهعررة تشرررين لمبحرروث والدراسررات االسػػتثمار فػػي رأس المػػاؿ البشػػري بالسػػاحؿ "   

(   ص ص: 7(   العػػػػػدد )35  سمسػػػػػمة العمػػػػػـو االقتصػػػػادية والقانونيػػػػػة   المجمػػػػػد ) العمهيرررررة
263-281. 

(   " دور رأس المػػػػاؿ 2011مػػػد )الػػػدوري   زكريػػػػا مطمػػػؾ و بػػػػو سػػػالـ   أبػػػػوبكر أح [14]
الفكػػػػري فػػػػي تحقيػػػػؽ الميػػػػػزة التنافسػػػػية المسػػػػتديمة : دراسػػػػة ميدانيػػػػػة عمػػػػى شػػػػركة االتصػػػػػاالت 
الجزائريػػػػة "   الممتقػػػػى الػػػػدولي حػػػػوؿ رأس المػػػػاؿ الفكػػػػري فػػػػي منظمػػػػات االعمػػػػاؿ العربيػػػػة فػػػػي 

 ديسمبر.  14-13االقتصاديات الحديثة يومي 
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(   " تنميػػػة رأس المػػاؿ الفكػػػري وأثػػره فػػػي 2014الػػديممي   عبػػدالكريـ أحمػػػد حسػػيف ) [15]
صياغة استراتيجية منظمات االعماؿ"   رسالة ماجستير غير منشورة   قسـػ إدارة االعمػاؿ   

 كمية العمـو االدارية   جامعة عدف  جميورية اليمنية. 

(  "أثػػػػر رأس المػػػػػاؿ 2010الروسػػػػاف   محمػػػػود عمػػػػي والعجمػػػػوني   محمػػػػود محمػػػػد ) [16]
هجمررة جاهعررة دهشررق لمعمرروم داع فػػي المصػػارؼ األردنيػػة :دراسػػة ميدانيػػة"  الفكػري فػػي اإلبػػ

 .57-37  العدد الثاني  ص ص :26  المجمد االقتصادية والقاىوىية

(   "رأس المػػػاؿ الفكػػري ودوره فػػػي تحقيػػػؽ الميػػػزة 2011شػػعباف   مصػػػطفى رجػػػب ) [17]
ير غيػػر منشػػػورة   التنافسػػية لشػػركة االتصػػاالت الخمويػػة الفمسػػػطينية جػػواؿ "   رسػػالة ماجسػػت

 غزة. –قسـ ادارة االعماؿ   كمية التجارة   الجامعة االسالمية 

( . " تنميػػػػة المػػػػوارد البشػػػػرية كمػػػػدخؿ اسػػػػػتراتيجي 2012شػػػػمتوت   أمػػػػاني خضػػػػر ) [18]
لتعظيـ االستثمار في العنصري البشػري : دراسػة عمػى مػوظفي الوكالػة فػي قطػاع غػزة الرئاسػة 

جسػتير غيػػر منشػورة   قسـػ ادارة االعمػاؿ   كميػة التجػػارة ومكتػب غػزة االقميمػي  "   رسػالة ما
   الجامعة االسالمية.

 تنميػة فػي ودورىػػا الضػمنية ( . " المعرفػة2012الصػالح  أسػماء رشػاد نػػايؼ ) [19]

 المتعػددة الشػركات تطبيقيػة راسػة د   :االدارة المعولمػة مفيػـو ظػؿ فػي البشػرية المػوارد وتطػوير

-15المعرفػة  خػالؿ الفتػرة  عصػر فػي اإلدارة لػدولي   عولمػةا العممػي الجنسػيات "   المػؤتمر
 الجناف  طرابمس : لبناف. ديسمبر  جامعة 17

 ورأس البشػري المػاؿ رأس بػيف العالقػة ( . " دراسػة2014العبػادي   فػوزي ىاشـػ ) [20]

هجمرة الكوفػة"    جامعػة فػي التدريسػييف مػف عينػة آلراء اسػتطالعي االجتمػاعي : بحػث المػاؿ
(    ص ص: 31(   العػدد )8  السػنة العاشػرة   المجمػد )م االقتصادية واالداريرة الغري لمعمو 

168-193. 

( . الثقافػػػة التنظيميػػة وعالقتيػػا بػػالوالء التنظيمػػػي: 2012الفػػريطيس   سػػالـ عطيػػة ) [21]
دراسػة ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف اعضػػاء ىيػاة التػػدريس الميبيػػيف بجامعػػة عمػػر المختػػار والفػػروع 
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الة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػورة   قسػػػـػ االدارة والتنظػػػيـ   االكاديميػػػػة الميبيػػػػة التابعػػػة ليػػػػا "   رسػػػ
   .فرع بنغازي–لمدراسات العميا 

  القػػػػاىرة : المنظمػػػػة العربيػػػػة  ادارة الهعرفررررة( . 2005الكبيسػػػػي   صػػػػالح الػػػػديف ) [22]
 لمتنمية االدارية .

طرائرررق البحرررث العمهررري : تصرررهيهاتٍا  ( .2002مػػراد  صػػػالح   وىػػادي  فوزيػػػة ) [23]
   الكويت : دار الكتاب الحديث.جراءاتٍا وا

( . " واقػػع راس المػػاؿ البشػػري فػػي القطػػاع 2012الموسػػوي   محمػػد ىاشػـػ محمػػود ) [24]
الصػحي أنمػػوذج اطبػػاء التخػدير فػػي المستشػػفيات الحكوميػػة العراقيػة"   رسػػالة ماجسػػتير غيػػر 

 منشورة   كمية االدارة واالقتصاد    ادارة المستشفيات   جامعة بغداد.

  عّمػاف : ادارة الهعرفرة : الهفراٌيم واالسرتراتيجيات والعهميرات  ( . 2005جـ   عبود نجـػ )ن[25]
 الوراؽ لمنشر. 
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دراسخ رقًٍٍٍخ ألسجبة رذنً جىدح انخذيبد انصحٍخ انًسبعذح ثبنًسزشفٍبد 
 نزحسٍنهبواقززاح ثعط انحهىل  انعبيخانهٍجٍخ 

Abstract 
The quality health service become of interest to a growing global 

it of health institutions including hospitals to provide health pursu
services of the best and that achieve the maximum satisfaction of 

Patients to the health services provided in the hospitals. This research 
health services  focuses on the evaluation component of the quality of

assistance as part 0ne, including access to assess the medical 

as the cornerstone of documentation of the Tripoli Medical Center 
which have become contribute to improving the quality of health 

services assistance as part two. We use the scale or form near to the 
which was invented by renowned SERVPERF -standard world

ese goals the scientists Cronin and Taylor P in 1992. To achieve th

preparation of a questionnaire research was designed specifically for 
the  Patientsresearch this purpose, and included a sample of the 

stically using Tripoli Medical Center and then analyze the data stati
the statistical system SPSS. The questionnaire was an appropriate 
business model to serve the objectives of the research and distribution 

of a random sample of Patients in the Tripoli Medical Center has 
reached the questionnaires and recovered 204 valid questionnaires. 

The results showed that the level of public satisfaction on the quality 
of health services provided in the Tripoli Medical Centre, ranges 

The results showed that  acceptance.  -between acceptance and non
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there is no specialized department of  medical records, whether 

er, conventional or computerized available in the Tripoli Medical Cent
also the results revealed that there are no  qualified  workers in the 
field of medical records available in that Center. The proposal of this 

research is to develop a modern medical records system to improve 
in reducing patients  the quality of health services, which helps

complaints at Libyan hospitals. 
 الهمخص

سعيًا مف المؤسسات وذلؾ أصبحت جودة الخدمة الصحية محؿ اىتماـ عالمي متزايد 
الصحية ومف ضمنيا المستشفيات لتقديـ خدمػػػػػػػػػػػػاتيا الصحية األفضؿ والتي تحقؽ 

شفيات  وىذا البحث يركز عمى تقييـ أقصى رضػػػػػػػػػػا ممكف لممتردييف عمى المست
العناصر المكونة لجودة الخدمات الصحية المساعدة كجزء أوؿ ومنيا الوصوؿ لتقييـ 
وضع التوثيؽ الطبي بمركز طرابمس الطبي كركيزة مف الركائز التي أصبحت تساىـ 
في تحسيف جودة الخدمات الصحية المساعدة كجزء ثاٍف. تـ استخداـ مقياس أو 

والذي طوراه العالماف  SERVPERFريب مف المقياس العالمي الشيير نموذج ق
Cronin and Taylor  ؼ. ولتحقيؽ ىذه األىداؼ تـ اعداد نموذج 1992سنة

استبياف صمـ خصيصا ليذا الغرض ومناسب ألىداؼ البحث  وتـ توزيعيا عمى 
يانات عينة عشوائية مف المتردديف عمى مركز طرابمس الطبي وقد بمغ عدد االستب

استبياف. بعد أف تمت صياغة بياناتيا وفحصيا. ومف ثـ  204المستردة والصالحة 
. وأظيرت النتائم  SPSSتحميؿ البيانات إحصائيا باستخداـ النظاـ اإلحصائي

المستخمصة مف إجابة المتردديف أف مستوى رضا المتردديف عمى مركز طرابمس 
راوح بيف القبوؿ وعدـ القبوؿ. الطبي عمى جودة الخدمات الصحية المساعدة يت

وأظيرت النتائم أيضا أنو يوجد فعال قسـ متخصص بالتوثيؽ واإلحصاء الطبي ولكف 
وظيفتو الرئيسية اإلحصاءات السنوية لممتردديف عمى المركز  عمى الرغـ مف 
محاوالت إنشاء قسـ متخصص بالسجالت الطبية سواء كاف تقميدي أو باستخداـ 
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عامميف بالقسـ تخصصاتيـ بعيدة عف األرشفة الطبية  ليذا تـ الحاسوب  وأغمب ال
اقتراح استحداث منظومة خاصة بالسجالت الطبية لمتحسيف مف جودة الخدمات 
الصحية المساعدة المقدمة والتقميؿ مف شكاوي المتردديف عمى المستشفيات الميبية 

 العامة. 
 الكمهات الهفتاحية 

ت  الخػدمات الصػحية المسػػاعدة  مركػز طػرابمس الطبػي  جػػودة الخػدما
SPSS.وضع التوثيؽ  اقتراح منظومة سجالت طبية إلكترونية لمحؿ   

 الهقدهة .1

أىمية جودة الخدمات وخصوصا الخدمات الصحية محور اىتماـ أساسي لكثير مف 
المنظمات المختمفة التي تساىـ في النمو االقتصادي واالجتماعي لممجتمع ويعتبر 

ة والتي عمى رأسيا المستشفيات العامة مف أىـ الخدمػػػات قطاع الخدمات الصحي
االجتماعية التي يقدمػػيا المجتمع  بحيث أصبح موضوع الخدمة الصحية محؿ 
اىتماـ عالمي متزايد سعيا مف المؤسسات الصحية لموصوؿ لخدمة أفضؿ لتحقيؽ 
 رضاء وتطمعات العمالء  مع ىذا فإف قطاع الصحة يعاني مف تدني في جودة
الخدمات المقدمة لممرضى  وىذه المشكمة تعاني منيا أغمب البالد العربية ومف 
ضمنيا ليبيا وليذا حديثا أصبحت تقاـ الندوات والمؤتمرات وورش العمؿ العربية 

 لموصوؿ ألفضؿ خدمة ترقى بالخدمات المقدمة مف البالد االخرى.
ات الصحية المساعدة ومف ىنا ركزت الدراسة عمى العناصر المكونة لجودة الخدم

باعتبار أف جودة الخدمات أصبحت محؿ اىتماـ المؤسسات الخدمية العامة منيا 
والخاصة كما أف معايير تقديـ الخدمة ال تقتصر عمى تقديميا فقط ولكف عمى مدى 
جودتيا والتي تمبي ليست تطمعات المستفيد مف تمؾ الخدمة فقط بؿ عمى قدرتيا عمى 
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قديـ خدمة ذات جودة مقبولة  مف خالؿ التركيز عمى التوثيؽ االستمرار مف خالؿ ت
الطبي باعتباره ركيزة ميمة لممساعدة في تحسيف جودة الخدمػػات الصحية  مف خالؿ 
الدراسات السابقة واستطالعات الرأي حوؿ جودة الخدمات الصحية المقدمة مف 

عامة والتي تقدـ خدمة مركز طرابمس الطبي باعتباره أحد أكبر المستشفيات الميبية ال
لشريحة كبيرة مف المواطنيف لوحظ قمة المعمومات وصعوبة الحصوؿ عمى معمومات 
عف وضع الخدمات الصحية بمركز طرابمس الطبي  ليذا في ىذه الدراسة قاـ 
الباحثاف بتقييـ جودة الخدمات الصحية المساعدة المقدمة مف مركز طرابمس الطبي 

االنطالؽ لدراسة وتقييـ وضع التوثيؽ الطبي بمركز كمرحمة أولى ومنيا ثانيا 
طرابمس الطبي  وثالثا وضع تصور لتحسيف مف جودة الخدمات الصحية المساعدة 
باقتراح نظاـ السجالت الصحية اإللكترونية لدعـ الممؼ المستندي الموجود مسبقا  

ت الصحية ومف خالؿ ىذا النظاـ المقترح يمكننا المساعدة عمى تحسيف جودة الخدما
مف منظور أىمية التوثيؽ باعتباره ذاكرة أي مؤسسة ومواكبة التوجيات والتطمعات 
الحديثة في مجاؿ التوثيؽ االلكتروني لموصوؿ لمجتمع خاؿ مف الورؽ ومف ىنا 
ركزت الدراسة عمى العناصر المكونة لجودة الخدمات الصحية المساعدة مف بينيا 

أصبحت محؿ أنظار المؤسسات الخدمية العامة  التوثيؽ باعتبار أف جودة الخدمات
 منيا والخاصة.

 هشكمة الدراسة  .2

  إف مفيوـ جودة الخدمة وخصوصا الخدمات الصحية ميـ في أي قطػػػػػػػػػػػػػػاع صحي
وخصوصا المستشفيات  لكف غالبية المستشفيات العامة بميبيا خصوصا باعتبارىا 

مف الخدمات المقدمة لدييا بعض  أكبر المؤسسات الصحية اتصاال بالمستفيديف
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الصعوبات في قياس جودة خدماتيا ودراسة أىمية أبعاد تمؾ الجودة وما مدى ت ثيرىا 
 عمى المرضى وذوييـ.

  تعد المستشفيات مف أكثر المؤسسات الخدمية اتصاال بالجماىير ليذا فإف تقييـ
تياءً  ب سموب جودة الخدمات الصحية المقدمة مف خالليا بداية مف االستقباؿ ان

 التعامؿ مع المستفيديف مف الخدمة مف الضروريات. 
  -ويمكف تمخيص مشكمة الدراسة بالتالي:

 .شكاوي المرضى المستمرة مف تدني الخدمة المقدمة بالمستشفيات العامة 
 ." النظاـ  اإلداري " خدمات االستقباؿ واالستفسار 
 .القوى العاممة الطبية 
 المستخدمة في المجاالت الصحية. مواكبة التقنيات الحديثة 

  -وفي ىذه الدراسة سيتـ التركيز عمى التوثيؽ الطبي بسبب :
 ات الصحية  ليس بصورة مباشرة ػػػػػػػػػػػػػػاعتباره ركيزة مف ركائز تحسيف جودة الخدم

مثؿ القوى العػػػػػػػػػاممة البشرية  المختبرات الطبية ولكنو مؤثرا بحيث أصبح الميتميف 
طاعات الصحية يسارعوف لمواكبة ما ىو جديد في مجاؿ السجالت الطبية وصوال بالق

 لمسجؿ الطبي ثالثي األبعاد. 
" حسب ما  (أىمية التوثيؽ " والذي يعتبر أضعؼ حمقة في قطاع الخدمات الطبية

   ).لوحظ في المستشفيات العامة أو غيرىا مف المؤسسات الخدمية األخرى
ما ىي العناصر التي تؤثر عمى  -سة في التساؤؿ التالي:وبيذا يمكف بمورة الدرا

 تحسيف جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات العامة بميبيا؟

 أٌداف الدراسة  .3

  -تساىـ ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ اآلتية:
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  .التعرؼ عمى جودة الخدمات الصحية المقدمة مف المستشفيات العامة 
  ف عمى المستشفيات العامة حوؿ الخدمات الصحية التعرؼ عمى رأي المترددي

 المقدمة.
   مف خالؿ ىذه الدراسة سيتـ تصميـ منظومة دخوؿ لممرضى  تصميـ ممؼ

 الكتروني لممريض لتقميؿ الشكاوي فترات االنتظار الطويمة.
  مساعدة اإلدارة العميا عمى اتخاذ قرار التغيير مف أجؿ تحسيف الخدمات الصحية

مة وذلؾ باالىتماـ بالتوثيؽ كركيزة ميمة مف ركائز اي مؤسسة سواء المساعدة المقد
 خدمية أـ إنتاجية.

 أٌهية الدراسة .4

التركيز عمى القطاعات الخدمية التي تقدـ خدمة مباشرة لمزبائف أصبح منظار 
المجتمعات المتقدمة مف خالؿ مؤسساتيا الخدمية والتي مف ضمنيا الخدمػػػػػػػػػػػػات 

ساسية العالقة بيف مقدـ الخدمة ومتمقيياػ حيث أف جودة الخدمات الصحية بسبب ح
الصحية ترتكز عمى فكرة قياسيا وتقييميا مف خالؿ استطالع أراء المتردديف عمى 
المستشفيات العامة والخاصة والعامميف فييا. تقييـ ىذه الجودة وتحسينيا بما يتماشى 

الطبية والتي مف ضمنيا التوثيؽ والتطورات الكبيرة في مجاؿ التقنيات والخدمات 
الطبي االلكتروني بما يسمى بميكنة المستشفيات يعتمد عمى إدخاؿ السجؿ الطبي 
االلكتروني ليدعـ الممؼ المستندي الذى مف خاللو يتـ تقييـ نظاـ التوثيؽ الموجود 
لمعرفة مواطف الخمؿ فيو والعمؿ عمى تحسينو مف خالؿ تصميـ السجؿ الطبي 

البسيط لممريض لتسييؿ عممية العالج  وذلؾ بما يتماشى مع طبيعة  اإللكتروني
المستشفيػػػػات في ليبيا بحيث يمكف تعميمو في كافة المراكز والمستشفيات األخرى 

 بكؿ سيولة ويسر.
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مف كونيا تتناوؿ موضوعا حيويا حيث أف موضوع  تقييـ  ىذه الدراسةتنبثؽ أىمية 
ساعد المستشفى عمى معرفة مواطف القصور جودة الخدمات الصحية المساعدة ي

ومف تـ عالجيا مف خالؿ حموؿ مختمفة لتحسيف جودة الخدمػات الصحية مف بينيا 
اقتراح منظومة التوثيؽ لمطبي االلكتروني والذي يعتبر مف الركائز المسػاعدة في 
تحسيف جودة الخدمػات الصحية المقدمة مف المستشفيات  ومف خالؿ البحث سيتـ 

 -عرؼ عمى العديد مف الموضوعات مف ضمنيا االتي:الت
 .أىمية جودة الخدمات وخصوصا الخدمات الصحية 
 .دارة الخدمات الصحية  أىمية صناعة وا 
 .نظاـ المعمومات الخاص بالمستشفيات 
 .السجالت الطبية 
  أىمية السجؿ الطبي االلكتروني في تحسيف الخدمات الصحية المقدمة

 بالمستشفيات.

 راسة.فرضيات الد .5

 .تقدـ المستشفيات العامة الميبية خدماتيا الصحية بجودة مقبولة 
  .تقييـ المتردديف عؿ المستشفيات العامة مف الخدمات الصحية المساعدة المقدمة 
 .تقييـ العامميف بالمستشفيات العامة مف الخدمات الصحية المساعدة المقدمة 
ظر عمى تكاليفيا الباىظة. يراعى في المستشفيات العامة جودة الخدمة بغض الن 
 .يتـ قياس جودة الخدمات المقدمة مف المستشفيات العامة 
   دعما لمتوثيؽ  اإللكترونيتيتـ المستشفيات العامة بالتوثيؽ" إدخاؿ التوثيؽ

 التقميدي".
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 حدود الدراسة. .6

 :اشتممت الدراسة عمى أراء عدد مف المتردديف عمى المركز  -الحػػدود البشرية
 طرابمس مف أطباء وطاقـ تمريض وغيرىـ. عض العامميف بالمركزالطبي  وب

 :اقتصر مكاف الدراسة عمى مركز طرابمس الطبي بمدينة  -الحدود المكانية
 طرابمس.

 :تـ تطبيؽ الدراسة خالؿ الفترة مف السبت الموافؽ  -الحدود الزمانية
 ـ. 6/4/2010ـ. إلى الثالثاء الموافؽ 20/2/2010
  اشتممت الدراسة عمى تقييـ جودة  -الخاصة بالدراسة:الحدود الموضوعية

الخدمات الصحية مف خالؿ خمسة محاور مختمفة تؤثر في مدى جودة الخدمات 
الصحية حسب رأي المتردديف عمى مركز طرابمس الطبي وما مدى ت ثير كؿ محور 

 وأييا يؤثر أكثر عمى المتردييف باعتبارىـ ىـ المستفيدوف مف الخدمة المقدمة.

 اإلطار الىظري لمدراسة  .7

 الجودة 
وضعت تعاريؼ كثيرة لمجودة في اآلونة األخيرة وتطورت عنيا مفاىيـ عديدة وقد 
ف متابعة ىذه التعاريؼ وتحميؿ  تغير مضموف ىذه المفاىيـ في وقت قصير نسبيًا  وا 

 -مضمونيا يوصمنا إلى نقطتيف أساسيتيف:
 وؿ السب اقة في ىذا المجػػاؿ ىو المصطمح المرادؼ "لمجودة" والمستخدـ في الد

"تحسيف األداء" والذي يحوي  باإلضافة ألبعاد الجودة خاصية التحسيف المستمر 
 لألداء نحو شكؿ أفضؿ مف سابقو في كؿ مرة.
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   مفيوـ "الجودة" ىو مفيوـ "تحسيف األداء" يعكساف فمسفة إدارية وأف تحقيقيما
سفة ومف ىنا نش  مصطمح إدارة الجودة يتطمب اتباع أسموب  إداري يتبنى ىذه الفم

دارة الجودة الشاممة.   وا 
  فإف شمولية تعريؼ الجودة تتضح في تعريؼ جوراف ليا) في المالئمة

واالستخداـ(  ويقصد بذلؾ أف يكوف المستخدـ لمسمعة أو الخدمة قادرا عمى االعتماد 
 عمييا في إنجاز ما ينبغي منيا.

  الخدهرررررررات
النشاط غير الممموس  الذى ييدؼ أساسًا إلى إشباع  عمى أنياتعرؼ الخدمات 

 ال يرتبط ىذا النشاط ببيع سمعة أو خدمة أخرى. رغبات ومتطمبات العمالء  بحيث
 جودة الخدهات الصحية

جودة الخدمات الصحية كانت وال زاؿ محؿ بحث وموضوع اىتماـ مف قبؿ العديد مف 
ت لجودة الخدمات الصحية المساعدة نادرة الباحثيف, كما أف الدراسات التي تعرض

ف وجدت قد تكوف أجريت في بيئة غير عربية  ليذا سوؼ نشير إلى الدراسات  جدًا وا 
التي تطرقت إلى بعض المواضيع ذات الصمة مف قريب بموضوع البحث والتي يمكف 

 أف تخدـ مشكمة البحث سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
جودة الخدمػة الصػحية لػيس سػيال لكونيػا خدمػة غيػر ممموسػة إف إعطاء تعريؼ محدد ل

شػػ نيا فػػي ذلػػػؾ شػػ ف بقيػػػة الخػػدمات األخػػػرى ولعػػدـ وجػػػود معػػايير نمطيػػػة لمحكػػـ عمػػػى 
جػػػودة الخدمػػػػة كمػػػػا ىػػػػو الحػػػػاؿ فػػػػي السػػػػمع  لػػػػذا أصػػػػبح تحديػػػػد مفيػػػػوـ جػػػػودة الخدمػػػػة 

دارة المستشػفى  فمكػؿ مػف الصػحية يخضػع لػءراء مختمفػة منيػا رأي الطبيػب والمػريض وا 
ىػػػػؤالء رأيػػػػػو الخػػػػاص بمفيػػػػػوـ جػػػػودة الخدمػػػػػة الصػػػػحية وىػػػػػي آراء ال تعكػػػػس بالضػػػػػرورة 

 اتجاىا متماثال.
  فجػػودة الخدمػػة الصػػػحية مػػف المنظػػور المينػػػي والطبػػي ىػػي تقػػػديـ أفضػػؿ الخػػػدمات

 وفؽ أحدث التطورات العممية والمينية.
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  المتػػػوفرة والقػػػدرة أمػػا مػػػف المنظػػػور اإلداري فيعنػػي كيفيػػػة اسػػػتخداـ المػػوارد المتاحػػػة و
 عمى جذب المزيد مف  الموارد لتغطية االحتياجات الالزمة لتقديـ خدمة متميزة.

  أمػػا مػػف وجيػػػة نظػػر المػػػريض أو المسػػتفيد مػػف الخدمػػػة الصػػحية وىػػػو األىػػـ فتعنػػػي
 جودة الخدمة الصحية طريقة الحصوؿ عمييا ونتيجتيا النيائية.  

 فياتركائز تقييم جودة الخدهات الصحية بالهستش
ىناؾ عدة ركائز تعتمد عمييا جودة الخدمػػػػػػػػػػػػػػػات في أي نوع مف المؤسسات  ففي 
المستشفيات فيناؾ العديد مف الركائز التي مف خاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا يمكف تحديد جودة 

التمريض   الخدمػػػػػػػػػػات الصحية منيا التجييػػػػػػػػػػػػزات الطبية  النظػػاـ اإلداري  طاقـ
كفاءة األطباء  الخدمات الصحية المساعدة  الخدمات المسػػػػػػاعدة الغير طبية  في 

 ىذه الدراسة ركز عمى التوثيؽ الطبي. 
تطبيؽ مخطط ىيكؿ السمكة مف قبؿ الباحثيف لتوضيح عناصر الخدمات  وقد تـ

(  1ـ )الصحية المساعدة وت ثيرىا عمى جودة الخدمات الصحية مف خالؿ الشكؿ رق
 وفيو يتـ توضيح ركائز جودة الخدمات الصحية ومكوناتيا كاًل حسب أىميتيا. 

مف خالؿ االطالع عمى عدة دراسات سابقة في ىذا المجاؿ ودراسة واقع الخدمات 
الصحية بمركز طرابمس الطبي موضوع البحث سيتـ تقديـ تصور لترتيب ركػػائز 

وعمى المتخصصيف في دراسات  جودة الخدمات الصحية كما يراىا الباحثاف,
مستقبمية تحديد النسب الفعمية ليذه الركائز  وذلؾ مف خالؿ مخطط باريتو كما 

 (2بالشكؿ رقـ )
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 ( يوضح مكونات جودة الخدمات الصحية كما يراىا الباحثاف1شكؿ رقـ )
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 .( يوضح ركائز جودة الخدمات الصحية كما يراىا الباحثاف2شكؿ رقـ )

 
 عن التوثيق الطبي بهركز طرابمس الطبيىبذة 

مف خالؿ المعمومات الم خوذة عف حالة التوثيؽ الطبي بالمركز فكانت النتيجة أف 
معظـ النظـ المطبقة ىي نظـ اجتيادية موضوعة لسد حاجات آنية لكنيا استمر 
بتطبيقيا رغـ تقادميا وعدـ صالحيتيا لموضع الراىف وغالبا ما تكوف عاجزة عف 

اء بدورىا في تحقيؽ أىداؼ األرشفة  كما يالحظ أف نظاـ التوثيؽ في المركز اإليف
والذي يعتبر قريب لمعديد مف المستشفيات الميبية العامة بعيدة نوعا مف ناحية النظاـ 

تباع  في أرشفة السجالت الطبية. والمعتمدةالطرؽ العممية  وا 
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 الدراسات السابقة .8

ـ خمصت ىذه الدراسة إلى أف الخصػائص ( 2002العتيبي )  -الدراسة األولى:
الشخصية لممريض ال تؤثر عمى رضػاه عف األطباء في المستشفيات العامة 
كاختالؼ العمر, الجنس, الحالة االجتماعية, أو مستوى الدخؿ الشيري, مف جية 
أخرى كاف تركيز المرضى عمى الممرضيف والطاقـ الطبي والخدمات المساندة 

جودة الخدمات الصحية. انتيت الدراسة بتقييـ درجة الرضا عامؿ ميـ في تحديد 
عف الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة حيت سجمت أعمى مستوياتيا منيا في 

 المستشفيات العامة.
ـ( خمصت ىذه الدراسة ب ف معايير إدارة 2004األدىـ  الغانـ ) -الدراسة الثاىية:

مستشفيات باستثناء مستشفى رفيديا أولويات ىذه ال الجودة الشاممة لـ تكف ضمف
المستشفيات عمى تطبيؽ ىذا النظػاـ ومبادئو وأف  الحكومي. ولـ تعمؿ أيا مف

الحكومي والتي طبقت ىذا النظاـ أعطت نتائم  األقساـ العاممة في مستشفى رفيديا
مشيرة بذلؾ إلى ميزات ذات أولوية  أفضؿ بكثير مف نظيرتيا المستشفى الوطني

ؽ نظاـ الجودة الشامؿ في ىذا القطاع. إف التحميؿ المقارف لمنتائم لصالح تطبي
ت سيس نظاـ صحي  يؤكد عمى ضرورة القياـ ب بحاث في ىذا المجاؿ بيدؼ

تـ اقتراح  متكامؿ في ىذه المستشفيات. في الختاـ وبناء عمى نتائم ىذه الدراسة
 تطوير النظاـ نموذج إلدارة جودة الخدمات الصحية في قطاع المستشفيات بيدؼ

 القائـ.
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وتكمف أىمية البحث في أىمية  م(2006) ىعساىي،عقيمي،حموبي -الدراسة الثالثة:
المستشفيػات كقطاع خدمي وحسػاس وفعػاؿ في إحػداث التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في سوريػا  أىمية جودة الخدمات الصحية في تحقيؽ أىداؼ 

ورغبات العمالء  التعرؼ عمى مستوى رضا المستشفيات والتعرؼ عمى احتياجات 
المرضى عمى جودة الخدمات الصحية   قمة األبحاث والدراسات حوؿ الموضوع 

( ما ىي طبيعة العالقة التي تربط 1) -حاليا  مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:
( ما ىي درجة إدراؾ العمالء لمستوى 2بيف مستوى الخدمة ودرجة رضػػا المرضى  )

( ما ىو األداء الفعمي لممستشفيات بخصوص أبعاد جودة الخدمات 3ودة الخدمة  )ج
 التي يدركيا العمالء.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
الدراسات السابقة ركزت عمى مستوى الخدمة ودرجة رضا المرضى بصفة عامة مف 

تتطرؽ خالؿ مقارنتيا وبعض العوامؿ مف عمر وجنس وحالة اجتماعية  ولكنيا لـ 
ألىمية التوثيؽ باعتباره عامؿ ميـ ومؤثر لجودة الخدمات الصحية بالمستشفيات 

 لعامة وىذا ما ستتطرؽ لو ىذه الدراسة.

 إجراءات الدراسة .9

 الهىٍجية العهمية لمدراسة -أواًل :
البػاحثاف المنيم الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية وذلؾ   استخػػدـ

 ائم استجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة.لوصؼ وتحميؿ نت
 أداة الدراسة -ثاىياً:

( عبارة مختمفة  كؿ عبارة 24استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة استبانة مكونة مف ) 
تؤثر عمى جودة الخدمػػات الصحية المساعدة المقدمة مف المستشفيػات العامة. 
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الممموسة المادية  واالعتمادية  واالستجابة   الجػوانب -موزعة عمى المحاور التالية:
واألماف  والتعاطؼ  والصحة بصفة عامة وقد درجت االستبانة خماسيا )أوافؽ بشدة  

 أوافؽ  محايد  ال أوافؽ  ال أوافؽ بشدة( عمى الترتيب.
 طريقة تجهيع الهعموهات -ثالثاً :

 الشخصية.استخداـ صحيفة االستبياف  الوثائؽ والسجالت  المقابالت 
 ىوع عيىة الدراسة  -رابعًا :

 مجتمع ىذه الدراسة مف عينة عشوائية مف المتردديف بمركز طرابمس الطبي.
 حجم العيىة  -خاهسًا :

مترددًا عمى مركز طرابمس الطبي  فقد تـ توزيع عدد  250حجـ العينة المستيدفة 
تـ استرجاع عدد استبياف لضماف التجاوب مف أكبر عدد ممكف مف المتردديف.  300
منيا غير صالحة. وبذلؾ صار العدد القابؿ  16منيا وعند فحصيا تبيف أف  220

 .204لمتحميؿ ىو 
 الهعالجة اإلحصائية -سادساً:

معالجة البيانات بيانيا تـ طريؽ برنامم الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 
(Statistical Package For Social Sciences) (SPSS )يعمؿ عمى  والذي

تحميؿ البيانات إحصائيا. وقد تـ استخداـ التكرارات والمتوسط الحسابي والنسب 
 المئوية. 
 صدق أداة االستبيان -سابعًا :

الصدؽ الظاىري ألداة االستبياف  صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة تـ حساب معامالت 
رتباط كؿ %  يتضح أف قيـ معامؿ ا86% إلى 61االرتباط ليا وكانت تتراوح مف 

( 0.05عبارة مف العبارات مع محورىا موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوي الداللة )
 مما يدؿ عمى صدؽ اتساقيا مع محاورىا.
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 ثبات االستبيان  -ثاهىاً:
 – 0.7312معامؿ الثبات العاـ لمحاور االستبياف عاؿ نوعا ما  حيث تتراوح بيف )

تع بدرجة عالية مف الثبات يمكف ( وىذا يدؿ عمى أف االستبياف يتم0.8403
 االعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني.

 الىتائج اإلحصائية لالستبيان-تاسعًا :
  -حيث كانت حسب محاور االستبياف كالتالي:

تحصمت جودة الجوانب الممموسة لممركز والتي تمثؿ تصميـ المبنى ووجود  .1
عمى مقياس  5مف  3درجة جيد  األجيزة الحديثة والتزاـ العامميف بالزي الخاص عمى

 ليكارث.
حيث تبيف ىذه النتيجة أف أكثر  5مف  2.55وتحصمت مصداقية الخدمة عمى  .2

 مف نصؼ المتردديف غير راضيف عمى مصداقية الخدمة المقدمة مف المركز.
وىذا يدؿ أيضًا  5مف  2.73وتحصمت جوانب االستجابة لمخدمة عمى درجة  .3

 غبات المتردديف عمى المركز.عمى عدـ تجاوب العامميف مع ر 
والتي تعتبر مقبولة   5مف  2.97وتحصؿ مستوى األماف بالمركز عمى درجة  .4

 إلى حٍد ما حيث يالحظ المتردديف العدد الكبير مف موظفي األمف.
والتي تبيف أف  5مف  2.4وتحصؿ مستوى الصحة النفسية بالمركز عمى درجة  .5

يتمقونيا مف قبؿ العامميف مف طواقـ تمريض المتردديف غير راضيف عف المعاممة التي 
 وخدمات أخرى.

 5مف  2.91وتحصؿ المستوى العاـ لمخدمات الصحية المساعدة عمى درجة  .6
 والتي ال ترقى لدرجة رضى المتردديف عمى المركز.

مما يدؿ عمى  5مف  2.76أما نظاـ التوثيؽ المتبع بالمركز فتحصؿ عمى درجة  .7
يجة لمضياع المتكرر لممفات المرضى وطوؿ الفترات عدـ رضى المتردديف عميو نت
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الزمنية التي يقضييا المريض ليحصؿ عمى خدمة اإليواء أو الخدمة التمريضية 
 المباشرة نتيجة لتعقيد اإلجراءات اإلدارية.

كما أوضحت ردود المستجوبيف عمى سؤاؿ يتعمؽ برغبتو في الرجوع لمعالج  .8
 وف في ذلؾ.% منيـ ال يرغب55بالمركز أف حوالي 

يجازًا لما سبؽ يمكف القوؿ إف مستوى جودة الخدمة الصحية المساعدة كانت  .9 وا 
أقؿ مف المتوسط حسب مقياس ليكارت  حيث أف محور واحد مف ستة محاور كاف 
رأي المجيبيف حولو ب نو جيد" الجانب المادي" أما باقي المحاور فإف رأي المجيبيف 

 .3وبمعدالت أقؿ مف الرضايشير لعدـ 

 اقتررراح  تصهيم هىظوهة سجالت طبية  .10

مف خالؿ ما سبؽ مف أراء بعض مف المتردديف نالحظ وجود تدني في الخدمات 
الطبية المساعدة التي يقدميا المركز ومف خالؿ االطالع عمى وضع التوثيؽ بالمركز 

نية ومف نتائم االستبياف رأى الباحثيف تقديـ مقترح منظومة السجالت الطبية االلكترو 
لمتحسيف مف جودة الخدمات الصحية المساعدة المقدمة  ومواكبة التطورات في ىذا 

 المجاؿ  وىذا المقترح لف يكوف األوؿ أو األخير.
بحيث يتيح نظاـ األرشفة االلكترونية المقترح أرشفة السجالت واالحتفاظ بيا عمى 

 شكؿ ممفات االلكترونية مبسطة. 
 تبارات البرمجية  االعتبارات الفنية.االع هتطمبات تصهيم الهىظوهة 
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 الهخطط االىسيابي الخاص بالهىظوهة
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( المخطط االنسيابي الخاص بمنظومة السجالت المقترحة3شكؿ رقـ )
 
 

 ههيزات هىظوهة السجالت الطبية الهقترحة
كترونية  خفض التكاليؼ, سيولة إنشاء نماذج خػػػػػاصة بجودة السجالت الطبية االل

وسرعة استرجاع أي بيانات  دعـ البحوث والدراسات مف خالؿ االستخداـ السيؿ 

 .هدخالت

 االستقباؿ..0

 واجية المنظومة.

   دخوؿ النظاـ. 

 .البيانات الديمغرافية
 .   الكشؼ األولي.6

 

 األواهر والعهميات.

 العيادات .0

 ادات.اإلحالة لمعي
 مواعيد العيادات.
 أوامر الطبيب.

 اإلحالة لألقساـ.
 األقساـ..6

 دخوؿ المريض.
 قرار اإليواء 

 خدمات خاصة بالمرضى

 خروج المريض  

 

 هخرجات.

 بيانات مريض..0

 كشؼ أولي .
 صورة أشعة 

 تقارير..6

 متخصصة 
 بسيطة 

 خاصة لممريض 
 تقرير وفاة.

 تقرير خروج 

 مستشفى آخر   تقرير إحالة

كاىية استرجاع إه
بياىات بهىظوهة 
 السجالت الطبية
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لمبيانات  زيادة كفاءة العامميف بالمركز  توفر منظومة السجالت الطبية االلكترونية 
 ميمة التنبييات والتذكير.

 عيوب هىظوهة السجالت الطبية الهقترحة
جالت الطبية االلكترونية  يكوف الطبيب الخوؼ مف التقنيات الحديثة في مجاؿ الس

ىو مدخؿ البيانات وفي ىذا صعوبة ألف الطبيب توجد لديو مشاغؿ أخرى  توجد 
صعوبة نوعا ما في تحديد احتياجات ومتطمبات السجالت الطبية االلكترونية  

 مقاومة صانعي القرار. 
 الىترررررائج .11

 وى الجودة المتوقعةأغمب المجيبيف أقروا ب ف الخدمة ال ترقى إلى مست 
  أقر أغمب المجيبيف بوجود محاباة وعدـ تساوي بيف طالبي الخدمة تتحكـ بمستوى

 الجودة.  
  وجود عجز في الكوادر المتخصصة وخاصة في مجاؿ التمريض والخدمات

السريرية والخدمات الفندقية والتحاليؿ والتجييزات إضافة إلى ضعؼ معوليتيا كثير 
 مف األحياف.

 متردديف مف طرؽ التعامؿ معيـ.يشكو ال 
  .أما فيما يتعمؽ بالتوثيؽ فإف بطء تداوؿ المعمومات الطبية بيف األقساـ بالمركز 
 .تعقيد الدورة المستنديو لتداوؿ ممفات المرضى بسبب كثرة النماذج المستخدمة 
 .صغر المكاف المخصص لألرشيؼ 

 التوصيات .12
فة خاصة بجودة الخدمات وضع معايير محمية أوتطويع معايير دولية معرو  .1

 الصحية بالمستشفيات العامة. 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 135 

 

العمؿ عمى تصميـ مقػػاييس معتمدة تتسـ بالصدؽ والثبػػات لقياس جودة الخدمات  .2
 الصحية.

 االىتماـ بالصحة النفسية مف خالؿ التركيز عمى النواحي النفسية لممريض.  .3
 استحداث قسـ لمسجالت الطبية بمركز طرابمس الطبي . .4
 ى تدريب وتوعية العامميف ب ىمية التوثيؽ .العمؿ عم .5
ومف التوصيات العامة ضرورة ربط عالقات جيدة بيف مركز طرابمس الطبي  .6

 والمستشفيات العالمية. 
 الدراسات الهستقبمية توصيات تتعمق

 دراسة أسباب شكاوي المرضى بشكؿ تفصيمي. .1
لكترونية عف طريؽ بنظاـ السجالت الطبية اال ليبيادراسة إمكانية ربط مستشفيات  .2

 قاعدة بيانات موحدة. 
دراسة تعتمد الرقـ الوطني لمتعامؿ مع المرضى المتردديف عمى المستشفيات  .3

 الميبية.
إمكانية توحيد معايير محمية لجودة الخدمات الطبية مع األخذ في االعتبار  .4

مكانية دراسة الفجوة بينيما.  االستفادة مف المعايير الدولية وا 
 

 ررررررررراجرررررررررررررررررررررررررع الهرررررررر .13

سماح عبد الرحيـ ريس  د.ىاني عبد الرحمف العمري  مدى فعالية تطبيؽ نظـ  [1]
الجودة في المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة  بحث الستكماؿ متطمبات 
الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ  كمية االقتصاد والتجارة  

 ىػ.   1424\1423زيزالعاـ الدراسي جامعة الممؾ عبد الع
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طالؿ بف عايد األحمدي  إدارة الرعاية الصحية  منشورات مكتبة الممؾ فيد  [2]
 ؼ.2004الوطنية 

[3] JOSEPH M.JURAN,A.BLANTONGODFEREY, Juran’s 
Quality Hand book, Fifth Edition ,1998 

ستخداـ مقياس الفجوة ثابت عبد الرحمف إدريس  قيػػػػػػػػػػاس جودة الخدمة الصحية با [4]
بيف االدراكات والتوقعػػػػػػػػػػػػػػػػات  دراسػػػة منيجية بالتطبيؽ عمى الخدمة الصحية 
بدولة الكويت  المجمة العربية لمعمػػػػػػػػػػػػػوـ اإلدارية  المجمد الرابع   العدد األوؿ  

 1996نوفمبر.
الصحية  مقالة بموقع  .محمد عبد هللا الخاـز  نظرة عامة في معنى جودة الخدمة [5]

 ؼ.www.alriyadh.com  8\11\2001جريدة الرياض, 
فاطمة عبد الرزاؽ عبود  تقييـ جودة  –عمى سكر عبود  –حمزة نجـ عبود  [6]

الخدمات الصحية في مستشفى الديوانية التعميمي  ىيئة التعميـ التقني/ المعيد 
وانية  إصدارات مجمة القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية   المجمد التقني / الدي

 ؼ.2009لسنة  3العدد  11
سعد الزىري  الشراكة بيف المكتبييف واألرشيفيف: وقائع المؤتمر السابع عشر  [7]

لإلتحاد العربي لممكتبات والمعمومات بالتعاوف مع األرشيؼ الوطني الجزائري  
 . القاىرة.2006مبنانية  إصدارات الدار المصرية ال

 ؼ.www.2ehealth .com  ,2010السجؿ الطبي االلكتروني,  [8]
[9] www.emrexperts.com 

. أنعاـ الشيربمي  أ. صباح رحيمة محسف  جامعة قاريونس  مركز وثائؽ  [10]
بغداد  المعمومات األرشيفية جوانبيا النظرية والعممية  منشورات دار زىراف لمنشر 
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Developing and Improving the Visual and Aesthetic 

Elements of Buildings in the Central Area of Tripoli-
Libya 

 

 م.  فخسٙ انسشاس٘ ػهٙ انسُٛش
 ادلعهد العايل للمهن الشاملة بالزاوية

 
 
Abstract: 

 

Though city planning as an organized profession has been present for 
less than a century, all cities show diverse degrees of consideration 

and conscious design in their outline and functioning. 
People have imagined perfect cities for millennia. Most city planners, 

nevertheless, do not work on a blank canvas; they can just make 
incremental modifies to an urban outlook previously shaped by a 
complex historical process. 

At first look it seems that aesthetics is purely an sophisticated 
expression for beauty and pleasant appearance, but this would 

disregard some significant aspects of molding a city. It as well 
includes the sense, design, outline, and description of a city. It is a 
need to make a place that is purposeful and creative along with being 

eye-catching, calming, and reflective of the city's history and culture. 
It involves the planning of parks, open spaces, and other public areas 

along with positioning the city's buildings and streets in such a way 
that are visually satisfying, easy to use, and encouraging of healthy 
living. In real meaning, aesthetics corresponds to the soul of the city. 

To attain a stage of urban aesthetic involves the assortment in urban 
space of constructions that manifest elegant rationality. To judge by 

the diverse models that can be listed as models of the urban aesthetic, 
it is necessary to identify the time context, and level of culture and 
technology, materials used and the social costs required to make these 

assemblages potential. Even if no monetary worth can be recognized 
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for explicit ensembles, consciousness for this variable has to be 

recognized. 
 انًهخص :

لـ يظير تخطيط المدف بشكمو الميني النظامي إال نحو أقؿ مف قرف   وبالرغـ مف ذلؾ     
وتة  سمات مراعاة التصميـ مف ناحية فإف جميع المدف تظير عمييا  وبدرجات متفا

جانبيا الوظيفي. ولقروف طويمة كانت المدف المثالية مدار خياؿ الناس.  ناحية التخطيط أو
مف الصفر  بؿ قاموا بتغييرات تراكمية طفيفة  يبدؤواومع ذلؾ فإف غالبية مخططي المدف لـ 

 عمى وضع عمراني تشّكؿ كنتاج لعممية تاريخية معقدة.
  ُيمكف الظف ب ف الجماليات ىي مجرد تعبير عف الجماؿ والمنظر الحسف  األولىلموىمة 

ولكف ىذا المنظور يتجاىؿ جوانب حيوية في تشكيؿ المدينة  تتضمف الذوؽ والتصميـ 
بداعي وكذلؾ  المخطط  لوصؼ المدينة. وليذا دعت  الحاجة إلى صناعة مكاف ىادؼ وا 

اريخ وثقافة المدينة. وىذا يتضمف تصميـ الحدائؽ لت وانعكاسخاّلب وباعث عمى السكينة  
 .األخرىءات والمساحات العامة االعامة  والفض

وفييا تحديد مواضع الطرقات والبنايات بشكؿ يدعو إلى إشباع البصر جماليًا  ويسيؿ    
إستخداميا  ومشجع عمى نمط صحي مف الحياة. فمف حقائؽ المعاني أف  التعامؿ معيا و

 ي بمثابة الروح لممدينة.الجماليات ى
لموصوؿ إلى حالة أو مرحمة مف الجماؿ العمراني تتضمف تنوع اإلنشاءات في المساحة 
العمرانية  التي تضفي أناقة منطقية. فالحكـ عمى ما يمكف إعتبارىا نماذج مف الجماؿ 

تحديد السياؽ الزماني والمستوى الثقافي والتقني  والخامات  إلىالعمراني  يحتاج 
إحتمالية الصيرورة في  إلىلمستخدمة  والكمفة اإلجتماعية الالزمة لتتحوؿ ىذه التركيبات ا

الواقع. وحتى إذا لـ تكف ىناؾ ثمة قيمة مالية لتركيبات صريحة  فإف الوعي بيذا العامؿ 
 البد أف يكوف معترؼ بو.

 

-1 Introduction 

Throughout history, human beings have lived within human 

settlements, with the primary intention of creating an appropriate 
environment to protect themselves from the natural elements and also 
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other settlements. These human settlements grew slowly until the end 

of the 18th century, where industrial development created new sources 
of livelihood alongside agriculture, leading to huge population 
development, which in turn led to the development of cities (Fawaz, 

1980; Allam, 1989). The problems of cities differ from one society to 
another, and from one city to another; however, there are common 

problems in the urban environment that appear with the growth of 
human societies. Along the phases of civilisational development, and 
progress, city inhabitants face distressing obstacles and problems, 

from a shortage in public services, e.g. education, health, 
entertainment etc., and the delay in supply of such services to the 

growing population, along with the pollution resulting from 
development (Rashwan, 1997, Allam, 1989). 
With exponential development in settlements, and the increased 

population size and density, as well as the greater urban sprawl, rise 
in pollution, and reduced prosperity in large human settlements 

(cities), the geographical footprint of the city increased; 
neighborhoods and population density increased, leading to 
overcrowding in some parts, with the necessity to provide solutions to 

the situation (Hammad, 1994, Rashwan, 1997, al-Haidari, 1989). 
Human beings intervened to guide, develop, and organise settlements, 

and hence, urban planning is a comprehensive task aimed at 
preserving the human kind and protecting the surroundings. 
Moreover, planning is a flexible process combining science and art, 

while bringing an end to the chaos arising from the abuse of personal 
individual freedom. However, poor and developing countries are 

unable to provide facilities and public services infrastructure in 
current cities, and one is able to witness an urban growth in all 
directions without planning or zoning, leading to a waste in economic 

and human resources. Therefore, one ought to comprehend that 
planning is undertaken for the future, while the ground should be 

properly prepared for the current and future generations within 
flexible frameworks that provide free space to accommodate changes 
and developments (Fawaz, 1980, Allam, 1995, Hamis, 1999). 
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The most frustrating for the professional specialist is to see a set of 

erroneous practices applied, while relegated to the role of an impotent 
spectator. There must be a role for the planner to play as he/she 
witnesses the population growth, and the random growth of cities 

without prior planning, and the resulting problems and crises 
exemplified in unhealthy housing, traffic jams, and a lack of essential 

services, electricity, water, and infrastructure (Atris, 1994, al-
Dulaimi, 2002, Hamis, 1999). 
 

 
-2 Research Problem 

The current aesthetic status of Libyan city centers generally, and 
Tripoli in particular, is lacking in aesthetic features and forms, in the 

elements including public parks, green spaces, squares and open 
spaces, street furniture, advertising billboards, traffic signs, 

pavements, traffic islands, street benches, shop frontages, care for 
historical areas, etc. All these elements are needed in cities and main 
thoroughfares generally, and city centers in particular, to ease the 

movement, and provide for the well-being of citizens, making the 
area attractive to shoppers, as well as providing the gifted with the 

opportunity to present their artistic and cultural works, as well as 
lectures and presentations in the area (Pheasant, 2003, Kadoumy, 
2001, Bleibleh, 2001). 

In relation to Cairo and its commercial heart, the majority of these 
elements are absent. This may be attributed to a number of reasons, 
such as absence of sound planning of these areas, or the focus by the 

municipality on other matters such as electricity, water, roads, etc., or 
perhaps the lack of cooperation between the relevant bodies involved 

in urban planning and design; in addition to the destruction in 
infrastructure of Libya cities as a result of the recent war. 

-3 Research Importance  

Hence, the importance of this study is highlighted as an attempt to 

explore the current status of visual and aesthetic elements in Cairo‟s 
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city centre, and determining the problems and obstacles, and 

providing some recommendations to develop and improve these 
elements, by identifying the needs of the area, and employing 
fundamentals of urban planning and design. 

 The importance of this study is thus evidenced by: 
1. The need in the city of Tripoli and its centre, for a study to 

evaluate the current status in the planning and aesthetic aspects. 

2. The problems faced by Tripoli city centre due to the absence of 

planning relating to aesthetic and visual elements. 

3. The need to establish planning strategies for the city centre to be 

applied by the municipality and relevant bodies. 

4. The absence of previous studies on the topic of visual and 

aesthetic elements in this context. 

 

-4 General Aim 
 

The general aim is to examining and analyze the aesthetic and visual 
elements of the city centre of the city of Tripoli by evaluating the 
current situation of these elements and determining the positive and 

negative effects, as well as developing proposals that will contribute 
to the aesthetic, visual and functional features of the area. This will 

eventually help in achieving a holistic aesthetic and visual framework 
consistent with the urban and green spaces, as well as the overall 
infrastructural and architectural style. 

 
-5 Objectives 

 
1. Studying and evaluating the current reality of Tripoli city centre. 

2. Identifying the resources and capabilities distinguishing the area 

and its features. 

3. Identifying the problems and obstacles that limit the influence of 

visual and aesthetic elements, and solving these problems. 
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4. Investigating the possibility of achieving development and 

improvement in all aspects. 

5. Highlighting the role of the municipality in the process of 

improvement, conservation, and supervision of city centres. 

6. Clarifying the role of society, and popular participation in 

conservation and sustainability of visual and aesthetic elements. 

7. Developing strategies that contribute to integrated conservation 

and sustainability of the aesthetic aspect of Tripoli city centre. 

 

-6 Examples for Comparison 
 

Some of the comparative works undertaken in the same field include 
the following: 

 
- The study of Broadway Plaza 

The study aimed to close the Broadway Plaza (Tacoma - Washington) 

in front of the automated traffic. The pedestrian-only was designed to 
cover the area nearly a quarter of the region. Parachuting to protect 
pedestrians from weather while providing seats has been allocating 

interest. Two areas for children to play, with the provision of the 
necessary elements needed for brushes set of kiosks. (Newspapers 

and telephone booths and garbage cans and flower beds, etc.) (See 
Figure 1). 
The project was presented on the development of the area to the 

public immediately after the completion of the design while giving 
the opportunity for the public to express their opinion on the proposed 

development because they are more knowledgeable of the nature of 
the Ge Almnt. Designer himself most of the time. This has led to the 
decision to close the street permanently and convert it to a full mall. 

The region included many elements of brushes, parasols, fountains 
and lighting units and several other important features for pedestrians 

as they walked in the region, while the development of the region has 
become a favourite place for the establishment of the celebrations, art 
galleries and musical performances. This has helped local authorities 
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and business to pick up after the completion of the development 

process, which called for the government to enhance the rest of the 
region, allowing them to penetrate the automated traffic. 
 

  
After development Pre-development 

 

Fig. 1. Broadway Plaza 
 
Broadway (New York City) - Wikipedia, the free encyclopedia files: Sucking. 

 

 
- Minya, Egypt 

There has been a development of the region where it has become 

pedestrian only, providing the region with the necessary elements of 

the brushes of wooden benches and pots of flowers and potted the 

bushes and signboards and garbage bins. It has also gone through the 

development process to close the street and the completion of 

infrastructure networks in the region, in addition to the rainwater 

drainage networks and the closure of the entrances to the area with 

flowers and potted shrubs acting as a barrier preventing penetration of 
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the automotive area and adding items to the landscape. Care was 

taken in the selection of the elements of urban design that provides a 

fun option (See Figure 2). 

 

  

  
 

Fig. 2.  Husseini Street in Minya (Source: Abraham .1998) 

 

 

7- Study Hypothesis 

In light of the lack of effective and comprehensive local planning and 
absence of coordination between national planning bodies and 

organizations, and in light of the political conditions, and the 
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obstacles of squatting present in the area, and given the features of 

diminished awareness, poor services, and the absence of a real role 
for city centers, and inability to control natural resources, with lack of 
financial resources that help in creating visual and aesthetic balance, 

as well as the lack of finance in municipalities, and the shortage in 
material resources available for development, this in turn may 

contribute to balance in the aesthetic aspects, and limit visual 
pollution of the city centre in confronting the challenges and negative 
aspects. 

This study aims to showcase the visual and aesthetic elements of 
buildings in the Central Area of Tripoli by answering the research 

questions and examining the validity of the study hypothesis. 
Therefore, the study‟s method focuses on a descriptive analysis by 
collecting data and information from various sources (reference 

books, seminars, journals, and governmental publications) being the 
basis of the secondary data.  

Detecting the main causes underlying the study‟s concerns would 
require a comprehensive understanding of the phenomenon with a 
view to construe the impact of this phenomenon on the population of 

the study (Kendall, 2008). 
Achievement of the research aims requires the adoption of an 

approach in keeping with the nature of this research. Consequently, 
this project employs the combined method approach (quantitative, 
qualitative). For the researcher to understand and interpret the 

phenomenon sophisticatedly, the people‟s views and experiences are 
required (Millar & Dingwall, 1997) and (Denzin & Lincoln, 2005). 

To do so, interviews are required with individuals or groups having 
the adequate understanding and experience (Marsh & Stoker, 2002) 
which is fulfilled in the qualitative approach. Those would be 

conducted with the relevant Libyan institutions‟ decision makers and 
practitioners, Libyan Urban Planning Department‟s archive and some 

academic specialists at some Libyan universities. 
In the event of any obstacles that could prevent conducting the 
interviews in Libya, the researcher will seek to meet the experts 

outside the country. If the situation improves, interviews will be 
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conducted in one of the some major Libyan cities that have a similar 

urban pattern and may suffer from the same problems which are 
Tripoli or Amman. 
Additionally, for gaining more information, (namely quantitative 

data) and tackling insufficient of interviews, the questionnaire will be 
used (Water, 2008), in addition to attempting to ascertain the reasons 

and causes of the buildings‟ aesthetic deformity and what the 
essential needs and the important processors are to maintain the visual 
aesthetic of the buildings. Similarly, some pictures for those 

disfigured facilities will be taken and personal observation will be 
reliable. 

For the aforementioned justifications and motivations, the 
methodology will be based on mixed methods as it combines the 
quantitative and qualitative styles and for its comprehensive approach 

in answering the research questions as well as in taking advantage of 
the areas of strength in both methods for a more useful 

conceptualisation of the phenomenon (John, 2003). 
 
 

-8 Research Outcomes 

The results of the study indicated that the centre of Tripoli city is 
facing a visual distortion reflected in the facades of buildings, 
advertising billboards, umbrellas of shops and street pavements, as 

well as the lack of aesthetic and visual elements such as street 
furniture and green spaces, in addition to the lack of services and 
facilities such as parking, toilets, umbrellas and places to sit. 
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Abstract 

 In this research, an emulated pseudowire channel has been 

designed/demonstrated using simulation program GNS3. This 
pseudowire channel allowed Service Providers SP to transport layer 2 
data such as frame relay over an IP/MPLS network. A simple 

topology with 2 Frame Relay links of the layer 2 technology 
connected through IP/MPLS network by using GNS3 has been utilized 
/demonstrated. 

Graphical Network Simulator GNS3, Internet Protocol IP,  Keywords:

Frame Relay over MPLS MPLS, Protocol Label Switching -iMult

FoMPLS, Internet Engineering Task Force IETF, Provider Edge PE, 

Provider P, Customer Edge CE, network-to-network interface (NNI), 

Data Terminal Equipment (DTE), Open Shortest Path First (OSPF), 

Asynchronous Transfer Mode (ATM), Tripoli TIP. BEN Benghazi 
 

تشبييو باستخداـ تصميمو/تـ   pseudowire في ىذا البحث, نفؽ الهمخص
بروتوكوؿ عبر شبكات   frame relayلنقؿ بيانات نوع   GNS3البرنامم التشبييي
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 . تـ الحصوؿ عمي اتصاؿ بيفIP/MPLSاالنترنت/تعدد البروتوكوؿ متعدد الوسـ
 frameطرفي 

1. INTRODUCTION 

Numerous research has been done on solutions facilitate service 

providers to converge Layer 2 and Layer 3 services and provide data 

services over Internet Protocol (IP) or Multi-Protocol Label 

Switching MPLS backbone. This paper presents simulations that 

allow Layer 2 transport over a Layer 3 infrastructure using GNS3.It 

could be simply downloaded from [1]. The GNS3 preparations were 

taken from references in [2,3]. This paper is written in 5 sections. In 

section 1, an introduction to this research is outlined. Frame relay is 

introduced in section 2. MPLS is briefed in section 3. Section 4 has 

introduced Pseudowire Emulation technology. Section 5 has 

introduced experiments on Frame Relay over MPLS Application. 

Conclusion & future work is outlined in section6.  

2. Frame Relay 

Frame relay divides data into frames/packets over a wide area 

network WAN [4,5, 6]. Each frame has an address the network uses 

to determine the destination of the frame. There are two types of 

frame relay connections, switched virtual circuits (SVCs) and 

permanent virtual circuits (PVCs). PVCs are initially defined as a 

connection between two sites or end-points. Establishing a call by 
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using the SVC signaling protocol (Q.933) is comparable to normal 

telephone use. The Frame Relay frame is shown in Figure 1. The 

flags fields delimit the beginning and end of the frame. Following the 

leading flags field are two bytes of address information. Ten bits of 

these two bytes make up the actual circuit ID (called the DLCI, for 

Data Link Connection Identifier). 

 

Figure 1. Frame Relay Frame 

The 10-bit DLCI value is the heart of the Frame Relay header. It 

identifies the logical connection that is multiplexed into the physical 

channel. DLCIs have local significance; that is, the end devices at two 

different ends of a connection may use a different DLCI to refer to 

that same connection.  

3. Multi-Protocol Label Switching MPLS 

MPLS is a Layer 2.5 networking protocol which mixes Layer 2 fast 

switching &Layer 3 routing and forwarding [7]. MPLS groups 

packets to be forwarded by the same style into a class called 

Forwarding Equivalence Class (FEC). The classification of FECs 

could be based on any combination of source address, destination 

address, source/destination port, protocol type. A label is a short fixed 
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length identifier for identifying an FEC Label is carried in the header 

of a packet. A label length is 32 bits as shown in Figure 2. 

Layer 3 
Packet 

MPLS 
Label n 

… MPLs 
Lab l 2 

Mpls label 
1 

Layer2Header 

 

0                                1                                 2                                 3 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

Figure 2 A label Format 

Label Switching Router (LSR) is a fundamental component on an 

MPLS network. All LSRs support MPLS. Label Switched Path 

(LSP). Along an LSP, two neighboring LSRs are called upstream 

LSR and downstream LSR respectively. In Figure 3, R2 is the 

downstream LSR of R1, while R1 is the upstream LSR of R2.An LSP 

is a unidirectional path from the ingress of the MPLS network to the 

egress.  

TTL 

8 bits 

S 

1bit 

Exp 

3bits 

Label 

20 bits 
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Figure 3. Label switched path LSR 

4. Pseudowire Emulation 

Pseudowire emulation forms the foundation for transporting Layer 2 

traffic across IP/MPLS networks [8]. Pseudowires are emulated 

circuits that carry service-specific Protocol Data Units (PDU) from 

one customer device to another through the service provider network. 

Figure 4 shows a pseudowire circuit.  

Figure 4 Pseudowire emulation 

Pseudowire emulation architecture is shown in Figure 5.A Provider 

Edge (PE) device is in the service provider administrative domain. It 
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provides pseudowire emulation service to a Customer Edge (CE) 

device that belongs to the administrative domain of the customer [9].

Figure 5. pseudowire emulation architecture 

An attachment circuit can be an Ethernet port, an Ethernet virtual 

local area network VLAN, a Point To Point Protocol PPP session, a 

High-Level Data Link Control (HDLC) link, a Frame Relay data-link 

connection identifier (DLCI), an ATM Virtual Path Identifier 

(VPI)/Virtual Connection Identifier (VCI) [10].A pseudowire is a 

virtual circuit between two PE devices that interconnects two 

attachment circuits. Table1 shows the different types of pseudowire 

application. 
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Table 1 Pseudowire Channel Types 

 

Once establishing a pseudowire channel between two PE devices, 

native frames received from an attachment circuit are encapsulated 

into pseudowire PDUs and sent over pseudowire channel to the 

peering PE. When pseudowire PDUs arrives at the receiving PE 

device, they are changed back into the native form and forwarded to 

the corresponding attachment circuit. Provider (P) devices form the 

packet-switched core network and are transparent to CE devices. 

Pseudowire emulation involves three protocol layers: PSN layer, 

Pseudowire encapsulation layer, Payload layer. For example, when 

the sub layer is transporting Frame Relay traffic over MPLS 

networks, it removes the Frame Relay header. Figure 6 illustrates the 

interaction of pseudowire protocol layers that reside on two peering 

PE devices [11]. 
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Figure 6 Pseudowire protocol layers. 

The benefits that the service provider SP companies acquire from 

using this technology: 

1. It allows service providers and Enterprises to have a single 

infrastructure for both IP and legacy service. For SP move 

legacy asynchronous transfer mode ATM/frame relay 

traffic to IP/MPLS core without interrupting. 

2. Customers could have its own routing & quality of 

services policy.  

3. CE routers see each other as a next-hop. 

4. No routing for customer in MPLS core.  

5. Reduced cost by combining multiple core technologies 

into a single packet-based network infrastructure. 

5. Experiments and Results 
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Graphical network simulator GNS3 is open source software that 

simulates complex networks while being as close as possible to the 

way real networks perform. All of this without having dedicated 

network hardware such as hubs, routers and switches. In these 

experiments, GNS3 has been used to simulate typical router 

emulators that use original IOS images of the routers that are 

developed by Cisco. GNS3 interfaces were utilized to create and 

configure virtual routers and topologies in the GNS3 console as 

shown in figure 7.In these emulations, frame relay frames over MPLS 

(FoMPLS) networks by using pseudowire technology have been 

transported. Firstly, a simple topology with two frame relay links 

connected through IP/MPLS cloud was introduced. Pseudowire 

channels to forward Frame Relay traffic for DLCI 101 and DLCI 102 

through MPLS core were configured. An MPLS-based core IP 

network was configured. Frame Relay IETF encapsulation type was 

utilized. The topology utilized is illustrated in Figure 8.  In this 

experiment, it is assumed that a company that has two branches, one 

in Tripoli, and the other is in Benghazi. Both sites were previously 

used to be connected through a frame relay network .Recently, the 

service provider SP company decided to switch their backbone 

network to an IP/MPLS network instead of the old frame relay 

network. Consequently, the service provider company is going to use 

a pseudowire technology. 
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Figure 7. GNS3 Frame Relay over MPLS Simulation. 

Figure  8. Frame Relay over MPLS topology. 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 ة العلوم والتقنيةجمل

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 6102جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2016 172 

 

Table 2displays the interfaces, identification and IP addresses used in 

the experiments. Table 2 Interfaces and IP addresses 

Device Interface IP address 

CETIP S1/0 192.168.1.20/24 

CEBEN S1/0 192.168.1.10/24 

PE1 S2/0 No IP Add assigned 

PE1 G1/0 1.1.1.6/30 

PE2 S2/0 No IP Add assigned 

PE2 G1/0 1.1.1.10/30 

P1 G1/0 1.1.1.1/30 

P2 G0/0 1.1.1.2/30 

P2 G1/0 1.1.1.9/30 

 

5.1 Configuring CE routers 

In frame relay DLCI mode, PE and CE routers run frame relay LMI 

between them. If those CE devices are frame relay switches, 

configure them to run LMI NNI. If the CEs are routers, configure one 

end as LMI Data Circuit Terminating Equipment (DCE) and leave the 

other as the default LMI DTE. Alternatively, configure both routers 

as LMI NNI so that the CE can provide status information about its 

DLCIs to the PE [12,13]. The table 3 describes the commands that are 

used to configure the CETIP router. 

Table 3 Command list for configuring CETIP router 
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Command Description 

configure terminal Enter global configuration mode 

hostname CETIP Assign a name for the router 

interface S1/0 Enter interface configuration mode 

ip address 192.168.1.20 255.255.255.0 Assign IP address for S1/0 

encapsulation frame relay IETF Enable frame relay IETF 

encapsulation 

frame- relay interface-DLCI 101 Assign DLCI 101 for CETIP 

frame- relay LMI-type q933a Specify LMI-type as q933a 

 

The configuration of CEBEN was done the same as the configuration 

of CETIP with different IP and DLCI number.  

5.2 Configuring PE routers  

PE routers play a key role in pseudowire emulation. In fact, the 

conversion between native circuits and emulated circuits is performed 

mostly inside PE routers. The table 4 describes the commands that are 

used to configure the PE1 router. 

Table 4 Command list for configuring PE1 router 

Command Description 

configure terminal Enter global configuration mode 

hostname PE1 Assign a name for the router 

frame-relay switching Enables PVC switching on a Frame 

Relay DCE. 
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pseudowire-class mpls Specifies the name of the pseudowire 

class and enters pseudowire class 

configuration mode. 

encapsulation mpls Specifies that MPLS is used as the data 

encapsulation method for tunneling 

Layer 2 traffic over the pseudowire. 

interface Loopback0 Enter interface configuration mode 

and enable virtual interface 

ip address 10.0.0.3 255.255.255.255 Assign IP address for Loobback0 

interface GigabitEthernet0/0 Enter interface configuration mode 

ip address 1.1.1.6 255.255.255.252 Assign IP address for Gi0/0 

mpls ip Enable MPLS on the interface 

interface Serial1/0 Enter interface configuration mode 

encapsulation frame-relay IETF Enable frame relay IETF encapsulation 

frame-relay lmi-type q933a Specify lmi-type as q933a 

frame-relay intf-type dce Configures interface as Frame Relay 

DCE switch. 

router OSPF 1 Enable OSPF routing protocol 

Command   Description 

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0 Enables OSPF on ALL interfaces. 

connect TIP2BEN Serial1/0 102 

l2transport 

Enable Frame Relay switching and 

define a connection called TIP2BEN 

with a DLCI 102 on serial interface.  

xconnect 10.0.0.4 3 pw-class mpls Binds an attachment circuit to a 

pseudowire VC (Virtual Circuit). Assign 

id for the pseudowire VC which is we 

have chosen number 3 

mpls ldp router-id Loopback0 force (Optional) Specifies the preferred 

interface for determining the LDP router 

ID 

The configuration of PE2 is the same as the configuration of PE1 

with different IP. 
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5.3 Configuring P routers  

P Router or Provider Router is a Label Switch Router (LSR) that 

functions as a transit router of the core network. The P Router 

typically connected to one or more PE Routers. P routers were 

configured with OSPF routing protocol to route the packets to its 

destination, and these routers are not aware of the pseudowire 

operations and doesn‟t involve in it. The table 5 describes the 

commands that are used to configure the P1 router. 

Table 5 Command list for configuring P1 router 

  Command Description 

configure terminal Enter global configuration mode 

hostname PE1 Assign a name for the router 

interface Loopback0 Enter interface configuration mode 

and enable virtual interface 

ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 Assign IP address for Loobback0 

interface GigabitEthernet0/0 Enter interface configuration mode 

ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 Assign IP address for Gi0/0 

mpls ip Enable MPLS on the interface 

interface GigabitEthernet1/0 Enter interface configuration mode 

ip address 1.1.1.5 255.255.255.252 Assign IP address for Gi1/0 

mpls ip Enable MPLS on the interface 

router ospf 1 Enable OSPF routing protocol 

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0 Enables OSPF on ALL interfaces. 
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5.4 Verification of results  

There are some commands that we can use to verify that the 

configuration has been done successfully and there is connectivity 

between the customer‟s ends (CEs). One of the common commands 

that used to check the connectivity is a ping command. The result that 

we got from issuing this command at Tripoli CE router is shown in 

the Figure 9. 

 

Figure 9. the result of ping command at CETIP 

Other command we can use for verification is (debug mpls l2transport 

signaling message), and the result of this command is shown in 

Figure 10. As we see from the result that the VC is 1 which indicates 

that the type of the pseudowire is Frame Relay as we discussed 

above.  
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Figure 10 Result of debug mpls L2transport signaling message. 

Some commands can be used at PE router to verify the status of 

Frame Relay Over MPLS Pseudowire, one of these commands is 

(show connection all) as shown in Figure 9 the status of pseudowire 

connection for the TIP2BEN tunnel connection is up& running. 

.  

Figure 11. Result of show connection all command. 
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5.5. Setup CE PE and P routers in GNS3 

GNS3 router emulator has been used to use original Cisco IOS 

images of the routers. It is important to mount the images on the 

GNS3 interface so that we can use them to create and configure 

virtual routers and topologies in the GNS3 console. Cisco 3600 series 

router has been chosen for CE router. The process of mounting IOS 

images to CE router on GNS3 is as shown below: 

 Once the IOS images and hypervisors menu option is selected.  

 On this screen the path to the IOS image can be selected by 

clicking the browse button. 

 Once the browse button is selected the file selection window 

will appear. 

 Browse to the location of the image and select it and press the 

open button.  

Typically, the Platform will auto-populate if the IOS filename 

remains within Cisco‟s naming convention and the model options 

available will populate the Model dropdown box. In the topology the 

CE router has one serial interface connected to PE router at the edge 

of the service provider company. The process of adding serial 

interfaces to a CE router is as below: 

 To configure the CE router, it must be right-clicked and the 

Configure option must be selected from the menu.  
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 The menu that will be displayed when a device is right-

clicked. 

 Once Configure is selected the Node configuration window 

will be displayed. 

 To configure the CE router select it from the left pane. The 

right pane changes when the device is selected. 

The memories and disks tab offers the ability to configure the 

memory and disk allocation for the device. The size of the RAM 

required depends on the specific image being used; generally, 256 

Mbytes is sufficient for most images. The typical default NVRAM 

size is 128 Kbytes. 

The different options that are available in Slot 0 of the 3600 platform, 

we will choose NM-4T which is 4 ports Serial interfaces. 

Cisco 7200 series router for PE and P router have been chosen. The 

process of mounting IOS images to PE and P router is the same as the 

process of mounting IOS images to CE router. In this topology, the 

PE router has two interfaces,one is a Giga Ethernet interface 

connected to P router, and the other one is a serial interface connected 

to the CE router. The process of adding serial interfaces to a PE router 

is as below: 

 To configure the PE router, it must be right-clicked and the 

Configure option must be selected from the menu. The menu that 

will be displayed when a device is right-clicked. 
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 Once Configure is selected the Node configuration window will 

be displayed. 

 To configure the PE router select it from the left pane.  The right 

pane changes when the device is selected. 

The different options that are available in Slot 1 of the 7200 platform, 

we will choose PA-4T+ which is 4 port Serial interfaces and PA-GE 

which is a 1 Giga Ethernet interface [14].  

6. Conclusion and Future Work 

A simple topology using GNS3 program to transport frame relay over 

IP/MPLS network by using pseudowire emulation were 

demonstrated. Full connectivity between the two end devices CE at 

two different sites were successfully tested. In future work, a 

topology with different concurrent links like (ATM, Frame Relay, 

and Ethernet) could be introduced to study the ability of pseudowire 

technology to accommodate different types of legacy layer 2 

technologies over a common IP/MPLS network.    
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  ًهخصنا

َظشا ألًْٛت اسخؼًبل اسطٕاَبث انغبص فٙ زٛبحُب انٕٛيٛت نؼذو حٕفش شبكبث حٕصٚغ انغبص 

انًُضنٙ فبٌ رنك كبٌ دافؼب نكخببت ْزِ انٕسلت انخٙ حشحكض ػهٗ كٛفٛت حسسٍٛ يٕاطفبث 

رحسٍن يىاصفبد أسطىانبد انغبس  اسطٕاَبث انغبص ٔسدهج انٕسلت حسج ػُٕاٌ.

نخ اننزبئج ثبنًىصفبد انًسزعًهخ يحهٍب ويقبر

                                                                              .انذونٍخ

حى انخشكٛض يٍ يٕضٕع انًٕاطفبث ػهٗ ػبيم انسًك ٔانز٘ بذٔسِ ٚؤدٖ إنٗ انخأثٛش ػهٙ 

ك انًؼذٌ زٛث أٌ حخفٛض سً ػبيهٙ األبؼبد ٔانٕصٌ نؤلسطٕاَبث    ٔكزنك حكهفت اإلَخبج.

                           ْٔزا ٚؼخبش خضء يٍ أْذاف انبسج ٚؤدٖ ببنضشٔسة إنٗ حمهٙ انٕصٌ،

حى حسذٚذ آنٛت نخُفٛز انبسث بشكم ٔاضر بسٛث كبَج انُخبئح ٔالؼٛت ٔلببهت نهخُفٛز فٙ       

 "ت اسطٕاَت راث سؼ,يدبل انظُبػت زٛث زذد َٕع يٍ االسطٕاَبث إلخشاء انذساست ػهٛٓب 

اسطٕاَت نؼُٛبث االخخببس  فٙ يظُغ  "20 "حى حظُٛغ      "يهًٛخش "3 "نخش ٔبسًك  "26

يشث كم  , يهًٛخش 3.4) بذل يٍ  (يهًٛخش (3) انشابطت نظُبػت االسطٕاَبث راث سًك 

 "أخشٚج انًؼبندت انسشاسٚت حسج "االسطٕاَبث بدًٛغ يشازم انخظُٛغ انًخخهفت ٔأٚضب

كًب يشث االسطٕاَبث يٕضٕع انبسث بًدًٕػت يٍ "دلٛمت15 " ٔنضيٍ "دسخت يئٕٚت 920

اخخببس انضغط االسخبحٛكٙ   ,االخخببساث خالل يشازم انخظُٛغ يثم انكشف انبظش٘

اخخببس انكشف ببألشؼت انسُٛٛت ػهٙ  "اخخببس ضغط االسطٕاَبث ببنٕٓاء حسج انًبء  ٔأٚضب,

نؼُٛبث انخٙ حى حظُٛؼٓب بٕاسطت ٔلذ أخشٚج انمٛبسبث انًخخهفت ػهٙ ا ,كم االسطٕاَبث

حدٓٛضاث لسى يشالبت اندٕدة ٔشًهج انمٛبسبث كآل يٍ  لٛبط األبؼبد ٔلٛبط انسًك ٔلٛبط 

كًب حى أخشاء اخخببساث انخٕاص انًٛكبَٛكٛت  .انٕصٌ ٔكزنك لٛبط انسؼت نؤلسطٕاَبث

ُب انفسض انذلٛك ٔاسخكًبال نالخخببساث أخشٚ .ٔاخخببس انخفدٛش ػهٗ انؼُٛبث انخٙ حى حظُٛؼٓب

 نهخشكٛب انبُبئٙ ٔكزنك اخخببس انظالدة.
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خًٛغ االخخببساث انسببمت انخٙ أخشٚج كبَج حطبٛمب نهًٕاطفبث انخبطت ببألسطٕاَبث، 

 ISO) (ISO 4706)ٔكبَج َخبئح االخخببساث ضًٍ انُطبق انًسًٕذ بّ نهًٕاطفبث انذٔنٛت 

6892)،
 
 (ISO22991) And (BSI 5045) يٍ خالل َخبئح  ػخًبد ػهٛٓب فٙ اخشاء انًمبسَتٔانخٙ حى اال

ػٍ انٕصٌ انسببك  Kg 2.02 انمٛبسبث ٔخذ أٌ ٔصٌ أسطٕاَبث االخخببس لذ اَخفض بًمذاس

يٍ انخكهفت (%23.8) بًمذاسْٔزا بذٔسِ ٚؤدٖ إنٙ  حخفٛض حكهفّ اإلَخبج  {%13 }بُسبت

 االَخبج انسببمت .

 

Abstract 

Due to The importance of utilizing gas cylinder (LPG) in our day life 

in absence of gas cylinder networks for gas distribution in Libya, this 

research paper was released and registered under the following title: 

Development of Locally Produced Gas Cylinder Design (LPG26Lt) 

and Compared the Design with International Standards. 

The factor of the wall thickness and its effect on the dimensions and 

weight of the gas cylinders was consider in this study, part of the 

objectives of this study is to reduce the thickness of the sheet metal, 

which definitely lead to a considerable reduction in the total weight of 

the cylinder and cost of product.  

A mechanism was determined to carry out the paper from which 

valuable results obtained and they set in stand to be utilize in the field 

of the industry. 

The paper done on types of gas cylinders with a volume capacity of 

(26 liters), a wall thickness of (3mm) and is designated with the 

letter(X (. Twenty cylinders of (X, 26 Lt) have been produced at the 

Rabtta Factory with wall thickness of (3mm) instead of (3.4mm). 

Moreover,  

The cylinders(X, 26Lt)) pass through all different manufacturing, 

production stages and heat treatment process at temperature of 

(920Co). All cylinders (X) pass through a set of manufacturing tests. 

The results met with the" ISO4706"  Production specifications. 

Different measurements done on the (X) Samples; these 
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measurements include the dimensions, the wall thicknesses, the 

weight and capacity. Mechanical, hydraulic pressure burst tests and 

the mechanical property tests were done on the material of the 

cylinders.  

X- Ray examination was done on all types of the cylinders on the 

welding areas, and the results did not show any defects. 

Microstructure test and chemical analysis were also done on the 

Samples, and results were within the International Standards  

The hardness test accomplished on the samples (X), and the results 

were good. The percentage of the weight loss is about 13%, from the 

previously adopted weight for(X, 26Lt).  

 A Comparison between the obtained results and the following 

international Standards: The production specifications (ISO 4706), 

(ISO 6892), (ISO 22991) and (BSI 5045), results conclude reduction 

of weight by (2.01Kg) mean (13 %) from the previous weight, and the 

cost reduced to (23.8%). 

 

 Introduction 

Gas cylinder or tank is a pressure vessel used to store gases at high 

pressure. This term used for substances which are gaseous at Standard 

temperature and pressure (STP) and have been compressed and stored 

in carbon steel, stainless steel, aluminum or composite bottles known 

as gas cylinders.[1]. Every country has difference gas color code, but 

attempts being made to standardize the color of cylinder 

shoulders.[2]Liquid petroleum gases were discovered in 1912, The 

first LPG cook stove was made in 1912, aides by technological 

advances, and it has continued to develop to this day, Varieties of 

LPG bought and sold include mixes that are primarily propane, and 

butane. Common mix include both propane (60%) and butane (40%). 

The main composition of LPG are hydrocarbons containing three or 

four carbon atoms. The normal components of LPG are propane 
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(C3H8) and butane (C4H10)Propylene and butylene‟s which usually 

presents in small concentration. In normal temperatures and 

pressures, LPG gases will evaporate therefore LPG is supplied in 

pressurized steel bottles. The dimensions of gas cylinder are the 

interest of study due to its importance from both sides; the good 

shape and the weight.                        

This research gives the opportunity to modify the standards of gas 

cylinder that are related to reducing of the weight throughout 

minimizing the thickness for domestic gas cylinder.   Minimizing the 

weight means low cost and light product, which helps to keep health 

safety. In this study, number of gas cylinders with various 

thicknesses, which Manufactured in Rabat had a set of mechanical 

tests done separately, and results collected. This study was done for 

type 26 litter gas cylinder. 

The cylinders with a volume capacity of (26 liters), a wall thickness 

of (3mm) are designate with the letter (X). Cylinders of (X, 26 Lt) 

produced at the Rabtta Factory with wall thickness of (3mm.). 

The cylinders (X, 26Lt) pass through different manufacture and 

production stages and heat treatment process. These manufacturing 

tests and the results met with the “ISO 4706" Production 

specifications [5] 

 Different measurements were done on the (X) Samples, The results 

of the Measurements of the (X, 26Lt) samples are: the mean thickness 

is (2.8mm), the weight is (13.75Kg.) which has a reduction rate of (13 

%) from the previous weight, the outside diameter is reduced by 

(0.8mm.), the measurement results for (X) were within the allowed 

range of the International Standards. 
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All the previous tests were the actual application on gas cylinders, 

Specifications rely upon the obtained results a new product with new 

specifications could adopt. 

Description of the cylinder design 

             The body of the cylinder made of two drawn ends (two-part 

cylinders) or two drawn ends and a longitudinally welded cylindrical 

shell (three-part cylinders). A neck welds into the hole of the upper 

end for fitting the valve. A base welds onto the lower end to ensure 

the stability of the cylinder. The base equipped with holes in its lower 

part in order to prevent the accumulation of moisture. A collar welds 

onto the upper end to protect the valve and to carry the cylinder. One 

or two handles (according to the size of the cylinder) may weld 

instead of the collar. In the case of handles, either a plastic cap 

secured with a steel cotter pin onto the neck or a zinc-coated steel cap 

screwed onto the external thread of the neck W80x1/11“can be used 

for the protection of the valve. Both plastic and steel protective caps 

conform to the requirements of EN 962[9]. If any of the big three-part 

cylinders are not equipped with a collar or handles, there is a steel 

plate with technical data welded onto the upper end. [4] 

 

Materials of cylinders 

                there are different materials used for gas cylinders such as 

the following materials may be used carbon steel ,alloy steel, copper 

Aluminum alloy ,Composite material ,Synthetic materials, and 

Glass[4] 

Calculation of the minimum wall thickness LPG  

For the design of the cylinders, the most significant step in the design 

of the cylinder is the calculation of the minimum wall thickness of the 

cylindrical part of the cylinder. For both the ISO 4706 standard and 

the ISO 22991 draft standard, the wall thickness of the cylindrical 

shell is calculated based on the guaranteed minimum yield‟ strength 
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of the material and the test pressure of the cylinder. Both the ISO 

4706 standard and the ISO 22991[34] draft standard use the same basic 

formula to calculate the minimum wall thickness of the cylindrical 

shell. 

The ISO 4706[5] standard requires that the minimum wall thickness of 

the cylindrical shell be calculated by the following equation: 

Ph x D 

   
                                         a =   20 x Re x J      + Ph.   
                                                      1.33  

Where: 

a: Calculated minimum thickness, in millimeters, of the cylindrical 

shell 

Ph: Test pressure, in bar, above atmospheric pressure 

D: Outside diameter, in millimeters, of the cylinder 

Re: Minimum value of yield stress, in new tons per square 

millimeters guaranteed by the cylinder manufacturer for the finished 

cylinder 

J: Stress reduction factor (also known as the weld joint efficiency 

factor) 

Example: of calculation of the minimum wall thickness of the gas 

cylinders, LPG 

   Thickness of cylinders wall {see table (2.1)} and equation (4)   

Where: 

 

       Ph =30 bar            D=250mm           J=0.9           Re=490 N/mm2 
 

30 x 250 
 
                                   a =   20 x 490 x 0.9     + 30 =1.800mm  

1.33 
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Shape of Various design and sizes of cylinders (LPG) 

Manufactures  of LPG cylinders of various capacities ranging from 

small domestic cylinders to large commercial containers conforming 

to various Governing specifications like BS 5045, ISO22991E , ISO 

4706, IS 3196 etc. used for gas Storage  as shown in the figures(5),.[7 ]  

 

Table   (1): Design LPG cylinders model (ISO4706/a) 

 

 

Control and tests  

During the manufacture, following controls and tests carried out in 

order to ensure the quality of manufacture: [40] 

• mechanical tests of the parent material of pressure parts (EN 

10002-1) 

• inter stage control of dimensions of individual parts 

• mechanical tests of welded joints (EN 876, EN 895, EN 910, 

EN 1321) 

• radiographic examination of welded joints (EN 1435) 

• 100% visual control of all welds (EN 970) 

• 100% hydraulic pressure test 30 bars (EN 1442) 

• burst test under hydraulic pressure (EN 1442) 

• regular control of the surface finish thickness 

• 100% visual control of the surface finish 

• 100% tightness test with compressed air of 15 bar after fitting 

the valve 

Model Water 

Capacity 

(litters) 

Type Max. 

Working 

Pressure 

(kg/cm2) 

Hydraulic Test 

Pressure 

(kg/cm2) 

Min. Wall 

Thickness 

(mm) 

/LPG/12(a) 26.2 
2 

piece 
16.80 

(1.66 mpa) 
25.35 

(2.45 mpa) 
2.65 
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The frequency and the manner of execution of the above-mentioned 

tests are stating in the relevant standards used for the design and 

construction in the corresponding standards. 

  

Test required by the customer. 

• Hydrostatic test  

• Pneumatic leakage test  

• Hydrostatic stretch test and bursting test 

• Acceptance tests 

• visual examination   

 

Radiographic Examination  

This test applied on the welding joint of gas cylinder, on the 

circumference and longitudinal welds to inspect the internal defects 

for the X samples. 

 

Table (2) :- (X) Samples Tests Burst and mechanical Burst Test. 

 

Burst Test 

An empty cylinder and a water-filled cylinder are both weighed 

separately and then they are connected by a burst deuce.  The quantity 

sucked water by the pump is restarted when the pressure riches 35 

Bars. The pump is kept pressurizing the water into the cylinder until 

the indicator Stops while of time , then the reading of the pressure 

indicator is registered . This reading represents the yield point of the 

metal, after a while pressure indicator starts To rise as the water pump 

keeping pushing water into the cylinder until a burst occurs for the 

cylinder where at that moment pressure reading and water quantity 

reading are Both taken and registered as shown in figure ( 1 ).. 
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Type of test Serial no Cylinder Type of test Serial 

no 

Cylinder 

Burst 1946 X11 Burst 0005 X1 

Tensile & 

Bend& Hardness 

2063 X12 Burst 2064 X2 

Burst 2215 X13 Tensile & Bend& 

Hardness 

2069 X3 

Burst 2424 X14 Burst 1986 X4 

Tensile & 

Bend& Hardness 

2200 X15 Burst 1948 X5 

Tensile & 

Bend& Hardness 

2250 X16 Burst 1957 X6 

Tensile & 

Bend& Hardness 

2259 X17 Tensile & Bend& 

Hardness 

1725 X7 

Burst 1727 X18 Tensile & Bend& 

Hardness 

1956 X8 

Burst 5079 X19 Tensile & Bend& 

Hardness 

1962 X9 

Burst 1046 X20 Burst 1744 X10 

 

     Cylinders before burst test.    

 
Cylinders after burst test. 

Fig.1.  Burst Test 
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   3.5.6 Tensile and Bending tests  

Tensile specimens per perpendicular to the weld were machined 

according to ISO 6890 standard, table and figure (2) Dimensions of 

tensile in metal piece. Table and figure (3) Dimensions of tensile in 

weld piece LPG and bending weld piece of LPG cylinders, Table (4). 

Ammonium two specimens were testing for each gas cylinders the 

testes  were  carried out using a Machine-Type WE -600 B- Grade of 

Max testing force 600KN the ultimate tensile strength elongation at 

average were determined for each cylinder.   

 

Table & figure (3) Dimensions of tensile in metal piece 

 
 

standards Dimensions of the tested piece by(mm) Samples 

ISO 6892 

Total length 

of piece.(mm) 

Gage length of 

piece 

Thickness 

± 0.1mm 

 

R 

(mm) 

 

 

X group 

max Min 

214 120 30 3 31.5 

 

 
 
Table & figure (4) Dimensions of tensile in weld  piece LPG 

 

 

standards Dimensions of the tested piece by(mm) Samples 

ISO 6892 

Total 

length.(mm) 

Gage length of 

piece 

Thickness 

± 0.1mm 

R 

(mm) 

 

X group 

max min 

136 70   40 3 25 
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Table (5) Dimensions of Bend in weld piece LPG 

standards Dimensions of the tested piece by(mm) 

±.01 

Samples 

ISO 
6892 

Total 
length 80 

mm 

Gage length 
of piece 

Thickness 
3 mm  

 

X group 
20 mm  

 

 

Results of cylinder model (ISO4706a) 

 

Visual Inspection: - This kind of inspection is necessary to verify 

visually that there are no defects particularly in welding zones. The 
results of visual inspection showed that the cylinders are of uniform 
shape and of vertical axis deflection, which is within allowable range 

moreover; the cylinder is free of sharp edges and manufactured in a 
manner securing comfort transportation.              

Dimensions: - Table (6&7) and Figure (5) show the new dimensions 

and thickness of LPG cylinders used in than work which are 

manufacturing at Rabtta Factory . 

 

Table (6) Dimensions of the LPG Gas cylinders 

 

Outside diameter 

of shroud 
Outside diameter 

of footing 
Total 

height 
Interior 

diameter 
Exterior 

Diameter mm 

200 304±2 546 311.2 317.2 
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Fig.5. Dimensions of the LPG Gas cylinders  

 

 

Thickness Uniformity Test  

Ultrasound device (DM3) used to measure the thickness of the 

cylinder. Thickness measurements made at different locations on the 

cylinder's body and new values of the thickness obtained as illustrated 

in the table (5). 

 

 

 

 

 

 
 

New Thickness of the LPG Gas 
cylinder 

Dimensions of the LPG Gas 

cylinders 
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Table (7) new thickness by (mm) 

Thickness 

of footing 

mm 

(base) 

Thickness of 

shroud mm 

(base) 

Thickness 

at joint of 

weld mm 

Thickness at 

carve 

Mm 

Min wall 

thickness 

mm 

Nominal 

thickness 

of material 

mm 

2.5±0.1 2.5±0.1 3.4±0.2 2.90± 0.2 2.9±0.2 3±0.1 

 

Measuring of weight for new cylinders (Kg)  

The cylinder weighed by means of a digital balance whose sensitivity 

of (± 1g).It is obvious to notices that the percentage of weight loss is 

about 13 % where it is considered as good percentage compared with 

the previously adopted weight. As show in the table (8) 

 

Table (8) weight for cylinders by (Kg) 

age-old for tare (Kg) 
New tare of the 

cylinder (Kg) 
sensitivity of (± 1g) 

average weight average weight Samples 

15.76 kg 13.75 kg X1 to X20 

15.76 - 13.75 = 2.01 kg ▼ 13% 

 
 

 Measurement of nominal capacity for Cylinder. 

Such a teste accomplished according to the international standards as 

the capacity which measured by litters that are equal to the difference 

between the weight of the cylinder in (kg) and its weight when it is 

empty at room temperature.    

Photographic Examination.  

This test made to the welding joint of the two halves of the cylinder. 

X-ray machine with special specifications used to scan these welding 

joints. Results showed that there were no cracks, poor penetration and 

infused areas existed i.e., there are no defects in the welding joints for 

the (X) samples as shown in figure (5,a-d) and (4.6,a-d). 
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Figure (6) Photographs of the x-ray films for the samples (X1 to X2, a-d) 
Cylinders 
 

 

Mechanical Properties Tests  

 

Tensile Test on Parent Metal 

Tensile test for the parent metal of the cylindrical part was achieved 

in the longitudinal direction by a Testing Machine-Type WE -600 B- 

Grade of Max testing force 600KN and the  results were obtained as 

shown  in the table (9),(10),(11)  

  

Yield stress  

Tensile test results for stresses at yield compared with international 

standards as in the table (9).As shown in the table, the values of yield 

stress are in range between 216-316 MPa. All the results are within 
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the rang the standards international in table (9) Accepted two gas 

cylinders which are X3andX5  

  Table ( 9 ) Comparison of the Stresses At Yield 

International standard Produced in Arabtta Factory 

ISO 22991: 

2004(E) 

min 240 MPa 

BSI-BS 

5045 

min 

215MPa 

ISO-6892 

min 240 

MPa 

Stress at 

yield 

MPa 

cylinder 

serial no 

Samples 

Accepted Accepted Accepted 285 2259 X1 

Accepted Accepted Accepted 250 2069 X2 

Non accepted Accepted Non 

accepted 

233 2250 X3 

Accepted Accepted Accepted 300 1725 X4 

Non accepted Accepted Non 

accepted 

216.6 2200 X5 

Accepted Accepted Accepted 320 1962 X6 

Accepted Accepted Accepted 250 2063 X7 

Accepted Accepted Accepted 316.8 1956 X8 

% 75 % 100 % 75 271MPa Average 

 

Tensile Strength of Parent Metal  

Tensile strength test for the parent metal of the cylindrical part 

achieved in the longitudinal direction and the results of this test put in 

a comparison with the international standard as in the Table (10). The 

results are in the range of 336-455 MPa however, the average of 

tensile strength is 396.1 MPa. Although, two gas cylinders are out of 

standard. 

 

Engineering Strain test on the parent metal 

The results of the strain test obtained by the tensile machine and 

compared with the international standards. The table (11) shows that 

all the gas cylinders have engineering Strain around 28 %. A 

maximum engineering Strain of 36% obtained whilst a minimum 

engineering Strain of 27% obtained for X3 gas cylinders and its 
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results is out of range of BS5045 standards, which indicate to a 

minimum engineering Strain around 28 %.  

 

Table (10) Comparison between tensile strength and international standards  

 

   

Table (11) Comparison between the strain test results and the international 
standards 

International standard Produced in Arabtta Factory 

ISO 22991: 

2004(E) 

Min 

(22% ) 

BSI-BS 

5045 

min 

(28% ) 

ISO-6892 

min 

(22% ) 

Engineering 

Strain %  

cylinder 

serial no 
Samples 

Accepted Accepted Accepted 29.2 2259 X1 

Accepted Accepted Accepted 29.2 2069 X2 

accepted 
Non 

accepted 
accepted 

27.5 2250 X3 

Accepted Accepted Accepted 29.1 1725 X4 

accepted accepted accepted 29.2 2200 X5 

Accepted Non Accepted 27.5 1962 X6 

International standard Produced in Arabtta Factory 

ISO 22991: 

2004(E) 

min 

350-440 (MPa) 

BSI-BS 

5045 

min 

340-430 

(MPa) 

ISO-6892 

min 

350-440 

(MPa) 

tensile 

strength 

(MPa) 

cylinder 

serial no 
Symbol 

Accepted Accepted Accepted 455 2259 X1 

Accepted Accepted Accepted 366 2069 X2 

Non accepted 
Non 

accepted 

Non 

accepted 
336. 2250 X3 

Accepted Accepted Accepted 416 1725 X4 

Non accepted 
Non 

accepted 

Non 

accepted 
337 2200 X5 

Accepted Accepted Accepted 443.3 1962 X6 

Accepted Accepted Accepted 375 2063 X7 

Accepted Accepted Accepted 440.5 1956 X8 

Accepted%75 Accepted 

%75 

Accepted 

%75 
396.1 Average 
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Accepted 

Accepted Accepted Accepted 28.3 2063 X7 

Accepted Accepted Accepted 35.8 1956 X8 

% 100 % 75 % 100 % 29.4625 Average 

Tensile test on welds 

This test achieved perpendicular to the weld of test specimen having a 

thickness of 3 mm, 25mm width and a length extending up to 15 mm 

beyond the edges. The results of such a test obtained by the same 

tensile machine and compared with international standards as shown 

in the table (12),(13),(14). 

 

The yield stress is higher than 233MPa in all cases; all gas cylinders 

for group X are within the range of BS5045 standard however, the 

yield stress of the X3gas cylinder is out of range of ISO 6892 and ISO 

22991 as in the table (12).  

 

Table (12) Comparison between the test results of the tensile strength at 
yield and the international standards 

International standard Produced in Arabtta Factory 

ISO 22991: 

2004(E) 

min 240 MPa 

BSI-BS 

5045 

min 

215MPa 

ISO-6892 

min 240 

MPa 

Stress at 

yield MPa 

cylinder 

serial no 
Samples  

Accepted Accepted Accepted 328 2259 X1 

Accepted Accepted Accepted 240 2069 X2 

Non accepted Accepted 
Non 

accepted 233.3 2250 X3 

Accepted Accepted accepted 322.2 1725 X4 

accepted Accepted accepted 344.4 2200 X5 

Accepted Accepted Accepted 346.6 1962 X6 

Accepted Accepted Accepted 277.8 2063 X7 

Accepted Accepted Accepted 384 1956 X8 

%77.7 %100 %77.7 308.9125 Average 
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Results of Tensile Stress at Fracture 

Tensile strength test for the weld of the cylindrical part was achieved 

in the perpendicular direction to the weld and then the results of this 

test was put in a comparison with the international standard as in the 

Table (13).The tensile strength are within the range of [ ISO6892 and 

BS5045 standard ] . 

 

Table (13) Comparison between the test results of the tensile stress at 
fracture 
and the international standards 

 

Engineering Strain test on the weld 

The results of the strain test obtained by the tensile machine and 

compared with the international standards as shown in the table (14). 

A maximum engineering strain of 40% occurred for are gas cylinder 

whilst a minimum engineering strain of 25% and occurred for X7 

cylinder. The engineering strain accepted in all cases based on the 

international standards.  

                                                                      

Table (14). Comparison between the strain test results and the international 

standards. 

International standard Produced in Arabtta Factory 

BSI-BS 

5045 

min 

340-430 

Rm(MPa) 

ISO-6892 

min 

350-440 

Rm(MPa) 

ISO 22991: 

2004(E) 

min240 

MPa 

tensile 

strength 

Rm(MPa) 

cylinder 

serial no 
Samples  

%100 %100  424.25 AVERAGE 

International standard Produced in Arabtta Factory 
ISO 22991: 

2004(E) 

Min 

(22% ) 

BSI-BS 5045 

min 

(28% ) 

ISO-6892 

min 

(22% ) 

elongation  

%  

cylinder 

serial no 
Samples 

%100 %100 %100 32.9375 Average X1: X8 
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Bend Test  

         This test achieved perpendicular to the weld which has been 

bent through angle180. The results of such a test obtained by the 

same tensile machine and compared with international standards this 

test made to the welding joint of the two halves of the cylinder. 

machine with special specifications prepared to test these welding 

joints  and then capturing  for  them .Results showed that there were 

no cracks existed i.e.,  there are no defects in the welding joints for 

the  (X)  samples, as shown in figure (7). 

 

Figure (7) Bend Test 

 

Results of Burst Pressure Test. 

           The test results of burst pressure obtained by burst pressure 

device and then compared with the minimum values of the burst 

pressure according to the International Standards the minimum 

requirements of the international Standards used in than work [ISO 

6892, BSI5054 and ISO 22991] [11]  are 81, 60 and 50 bar. The results 

of 12 gas cylinders table (4.10) shows that in all case the pressure test 

is higher than the minimum requirements  
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Table (15) Burst Pressure Test compared with international Standards  

International standard Produced in Arabtta Factory 

ISO 22991: 
2004(E) 
Min-50 
BAR 

 
BSI-BS 

5045 
Min -60 

BAR 

 
ISO-6892 
Min -81 

BAR 

Pressure 
at burst 

Pressure 
at yield 

cylinder 
serial no 

Samples  

%100 %100 %100 110.33 67.08 AVERAGE X1: X12 

 
Figure 8. demonstrates the relationship between the values of burst 

pressure and the yield point of the cylinder. Based on this figure, it is 

clear that the burst pressure values increase relatively with the yield 

point. 

 

Fig.8.  The relationship between the values of burst pressure and the yield 

point of the cylinder. 
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In relationship between the burst pressure and yield point, it has 

similar trend accordingly, as well as based on this relationship, it is 

clear that the burst pressure values increase relatively with the yield 

point. , the burst point values for all samples are over the minimum 

value required for the following standards (ISO 6892-ISO 22991 BSI 

5045). As shown in figure 8. 

 

Volumetric Expansion at Burst pressure 

After the explosion of the cylinder due to burst pressure, an expansion 

has happened to the cylinder, which is volumetric expansion at burst. 

This expansion was within the allowable range of the International 

Standards as shown in table (16). 

 

Table (16) Results of the volumetric expansion at burst pressure compared 
with International Standards 

International standard Produced in Arabtta Factory 

ISO22991 

min(20%) 

BSI-BS 

5045 

min(22%) 

ISO-6892 

min(22%) 

Volumetric 

expansion 

at burst (%) 

Volumetric 

expansion 

at burst(Lt) 

cylinder 

serial 

no 

Accepted Accepted Accepted 37.6 10 1948 
Accepted Accepted Accepted 29 7.7 0005 
accepted accepted accepted 22.5 6 1744 
Accepted Accepted Accepted 52.5 14 2245 

accepted accepted accepted 34.3 9.15 1946 

Accepted Accepted Accepted 31.5 8.4 1957 

Accepted Accepted Accepted 48 12.5 2424 

Accepted Accepted Accepted 43.8 11.7 1986 
non accepted non accepted non accepted  19.5 5 2046 

Accepted Accepted Accepted 43 11.5 1727 
Accepted Accepted Accepted 47 12.5 2079 

accepted accepted accepted 56 15 1046 
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Some of the samples, which have been selected and subjected to the 

burst pressure, sheared perpendicular to the weld while others sheared 

only in the weld zone as shown in the figure (9) Accordingly, this 

does not make any difference to the quality of the cylinder and all the 

samples are accepted according to the International Standards. 

 

 

Fig.9. The relationship between the values of burst pressure and volumetric 

expansion. 

 

Figure (10) shows the burst shape of the (X) samples which have been 

selected and subjected to the burst pressure. 
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Figure (10) Burst shape of the  (X) samples 

 

Results of Hydraulic test 

All cylinders subjected to hydraulic pressure of 35 Kg/cm and 

maintained for at least thirty seconds to detect the leakage in each 

cylinder. Consequently, the pressure was stable and did not suffer 

from any drop so there was no leakage through the cylinders. 

 

Results of Permanent Volumetric expansion test 

  A permanent volumetric expansion values are within the allowable 

range of the International standards in all cases as illustrated in the 

table (18), the results are in the range between 0.7 and 2 % the 

minimum value of the standard is 9% as shown in figure  
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Table (17) Results of Hydraulic Test 

PRODUCED IN ARRABTA FACTORY 

Equipment Of Hydraulic  Test 

 
No 

Leakage 

Volumetric 

expansion at 

(35bar ) 

cylinder serial 

no 

 % Lt  

 

OK 0.75 0.2 1948 

OK 0.56 0.15 0005 

OK 0.75 0.2 1744 

OK 0.75 0.2 2245 

OK 0.75 0.2 1946 

OK 1.13 0.3 1957 

OK 0.75 0.2 2424 

OK 0.58 0.15 1986 

OK 0.78 0.2 2046 

OK 1.5 0.4 1727 

OK 0.75 0.2 5079 

OK 1.12 0.3 1046 

 

 

Table (18) Permanent Volumetric expansion results compared with the 

International Standards 

International standard Produced in Arabtta Factory 

ISO22991 
max(17%) 

BSI-BS 
5045 

max(10%) 

ISO-6892 
max (9%) 

Permanent 
Volumetric 

expansion (%) 
cylinder 
serial no 

% Lt 
Accepted Accepted Accepted 1.5 0.003 1948 

Accepted Accepted Accepted 1.33 0.002 0005 

accepted accepted accepted 1 0.002 1744 
Accepted Accepted Accepted 1.5 0.003 2245 

accepted accepted accepted 2 0.004 1946 
Accepted Accepted Accepted 0.6 0.0019 1957 

Accepted Accepted Accepted 1.5 0.003 2424 
Accepted Accepted Accepted 1.3 0.002 1986 
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accepted accepted accepted 1 0.002 2046 
Accepted Accepted Accepted 1 0.004 1727 

Accepted Accepted Accepted 3 0.003 2079 
accepted accepted accepted 0.7 0.002 2046 

 

 

The LPG cylinder made from carbon steel and in these products made 

in Libyan steel company, the chemical composition shown in the 

table (19). 

                                        

Table (19) Chemical composition of materials used in LPG cylinders  

Chemical Composition (Wt % ) Dimensions 

(mm) 

Coil 

No. 

Heat 

No. Al S P Mn Si C 

0.042 0.003 0.016 0.30 0.01 0.09 3.40* 600 616945 65136 

0.042 0.003 0.016 0.30 0.01 0.09 3.40*600 616946 65136 

 

 

 

 

Fig. 11. Results of permanent volumetric expansion test 
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Results of the Chemical Analysis (Wt. %)                                                                    

Two samples that extracted from different point of the metallic body 

subjected to chemical analysis. The obtained results compared with 

the international standards and they accepted as in the table (20). 

 

                                                                                     

Table (20) Chemical analysis of samples(X1 & X2) compared BSI-BS % wt. 

5045:  

Materially Libyan  Steel Company BSI-BS %wt. 

5045: part :        

1978 
Element 

Sampler NO X2 Sampler NO X1 

0.09 0.09 0.20max Carbon 

0.03 0.01 0.30 max Silicon 

0.41 0.30 0.60 max Manganese 

0.018 0.016 0.05 max phosphorus 

0.004 0.003 0.05 max Sulphur 

 
 

Table (21) Chemical analysis of samples(X1 & X2) compared EN1442:2006 

Materially Libyan  Steel Company ISO 4706: 

1989-12-01 
Element 

Sampler NO X2 Sampler NO X1 
0.09 0.09 0.22 max Carbon 

0.03 0.01 0.45 max Silicon 

0.41 0.30 1.60 max Manganese 

0.018 0.016 0.04 max phosphorus 

0.004 0.003 0.04 max Sulfur 
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Metallographic Examination  

  As can be seen in figure (12) the microstructure of the material is 

ferrite and pearlite for low carbon steel and the grains elongated in 

rolled direction. 

 

 

 
 

Fig.12.The microstructure of the material 
 

 

Results of the mechanical properties test  

 Hardness measurements.  

Hardness testing is one of the oldest mechanical testing methods , it is 

widely used in Quality control because it is a relatively cheap test , 

rapid to  non-perform destructive Hardness is the ability of a material 

to resist surface indentation or scratching .it Therefore indicates 

resistance to abrasion or wear however its main use is to check the 
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Quality of product e.g. whether a heat treatment process has been 

carried out correctly So that the component's hardness meets that 

specified by the designer.  

In this project the hardness results is shown in the table (22) which 

obtained by Vickers test machine according to BS EN ISO 6507-

1:2005. 

 

Table (22) Hardness Measurements. 
 

Sample's (X) Hardness Value(HV 30/15) 
X1 114.7±14.05 

X2 114.7±14.10 
X3 107. ±14.28 

X4 115.6±14.19 

 

  

Discussions  

The discussions ,the test results of LPG cylinder of capacity(26Lt) 

which coded by (x) group are discusses where possible comparisons 

are also made with values of reported in International Standards such 

as (ISO 6892) ,(ISO 4706), (BSI 5045) and (ISO 22991).  

 

Cylinder of capacity of (26.65 Lt):- 

The results discussion for the measurements of the cylinders 

concluded from table (5) refers to the dimensions of the cylinder after 

the thickness changed from (3.4mm) to (3mm). The thickness change 

has affected the outside diameter of the cylinder that resulted in a 

reduction of (0.8mm) in the outside diameter. Figure (5) shows the 

measurements of the wall thickness which are taken at different 

places of the cylinder's body after production. The figure also shows 

that at some places, the thickness is reduced by (0.2mm) which 

resulted with a remained wall thickness of wall thickness of (2.8mm). 
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         Table (8) clearly shows the weight of the new manufactured 

cylinder of (3mm) thickness, which has an average weight of (13.75 

Kg).As well as table (8)     shows the weight of the old cylinder of 

(3.4mm) thickness, which has an average weight of (15.76Kg). From 

the previous information, it is obviously noticed that the change of 

the thickness resulted in a reduction of weight by (2.01Kg).  

     As can be seen in figures (6) show the X-ray views for some 

welding joints from (X1 to X8). The X-rays did not show any 

defective areas at the welding joints and it is within the specifications 

allowance.  

       Table (9, 10, 11, 12) and (13) figure illustrate the results of 

tensile strength, the bending test compared with International 

Specifications. Table (9) shows the results of the tensile yield point 

for the material of the gas cylinders and the average strength at yield 

point is (271MPa).  

The previously mentioned results are acceptable according to the 

International Standards. Table (10) shows the results of the tensile 

strength test for the material of the cylinders and the average value of 

maximum tensile strength is (396.1MPa); this value is also within the 

International Specifications. From table (11) the average value of the 

rate of strain for the metal is (29.462mm) which is within the 

International Specifications too. Table (12) shows the tensile test at 

the welding areas for the sample (X-26Lt) where the average value of 

the yield tensile is (308.9MPa). Table (13) shows the Maximum 

stress to be (424.25MPa).the strain value at the welded point is 

(32.93%). Generally, all the previous results are within the 

Standards. 

  Although some results are out of range of the standard used for 

compares it make sure that the figures and text are ok  can be 

concluded that the results are accepter due to small deviation      
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         Table (15) shows the values of the burst test results for all 

samples (group X). This table illustrate the mean value of the yield 

point is equal to ''67.0 bar '' and the mean pressure at the burst 

moment is equal to ''110.0 bar ''.  Figure (4.14) shown that pressure at 

burst and yield have similar trend accordingly, the burst point values 

for all samples are over the minimum value required for the following 

standards (ISO 6892-ISO 22991 BSI 5045).  

Form the table (16), it is obviously to notices that the percentage of 

the volumetric expansion at the burst point is greater than allowable 

values of the standards except for the samples (X2046) that has a 

percentage of (19.5%).This percentage is less than 0.5% of the 

allowable limit.  Accordingly, percentage is very small, as it does not 

make any change to the results of the samples .In addition to that, 

table (17) shows the volumetric expansion at 35 bar and no leakage 

through the cylinders seen. 

Consequently, the results of the test is acceptable and within the range 

of the Standards. The volumetric deformation of the cylinders for all 

the samples did not exceed (1.5%) which is less than the maximum 

allowable limit of the standards. 

These values of deformation of the cylinder are acceptable as shown 

in Table (18). The relationship between the deformation of the 

cylinders and the quantity of the water, which enters into the 

cylinders, and the Standard deviation between the two values shown 

in the figure (9). 

The table (19 to 21) which includes the results of the chemical 

analysis of the samples which were extracted from the metal of the 

cylinder for the samples (X1-X2) the results were Compared with the 

standards (BSI 5045), (EN 1442) and ISO (4706) which utilized in 

manufacturing the cylinders in the local factories the relevant 

standards. All The values are within the range of relevant standards.  
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   Discussion of the results for the hardness test of the cylinders were 

obtained as shown in table (22). It is clearly note that the average 

value of the hardness test of all samples is (113.05±14.115) which is 

in accordance with the specifications of the metals. The 

microstructure examination of the cylinders metals were based on the 

analysis of the samples of the cylinders metal that manufactured in 

Misurata factory. 

 

Conclusion:-  

The most important points resulting from this thesis are: 

• The new design of LBG cylinder of 26 Lt Size is less weight 

than LBG cylinder. (13%▼). 

• The new design of LBG cylinder of 26.Lt size has a 

reduction in a production cast of (23.8%▼) 

• The new product cylinder of 26 Lt Size is more protect to 

safety health. 

This research gives the opportunity to modify the standards of gas 

cylinder that are related to reducing of the weight throughout 

minimizing the thickness for domestic gas cylinder. Cylinders (X, 26 

Lt.) have better advantages to customers easier in handling and 

transportation .etc  

Suggestions for the work  

 As result of this study, the following points are strongly recommend: 

• In order to produce the best gas cylinder, continuous research 

in the field of development and improvement of the cylinders 

Specifications is recommend. 
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• Utilizing the cylinder of (3-mm.) wall thickness, which is made 

in Rabta Factory instead of the old cylinder of (3.4mm.) wall 

thickness. 

• The continuous improvement of the quality of the sheet metal 

used for produced the gas cylinders. 

• Continuous research in the field and more tests should work 

on the gas cylinders.  
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