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 مستخلص الدراسة

خلى  جىو مىل التىوتث اليىل ازال اليىثار يتيىور اليىوم تلىو  على تمثلت مشكلة الدراسة في عدم إدارة األزمة في ليبيا 

دول اإلقليم لذلك بثزت مشكلة الدراسىة والتىي تدىود لبجابىة عل   بشكل كبيث أثثالدولة واستمثاره عل  اآلخث وتزداد المخاطث 

انبثى  مهىم مىا مىو م هىوم  ليبيىا وقىددولىة على  األمىل اإلقليمىي بىالتثكيز على  أثث إدارة األزمات  التالي: ماالسؤال الثئيسي عل  

 اإلقليمي.األمل عل  في ليبيا  تماعيةااجأثث المتغيثات  اإلقليمي، ما م هوم األمل وما موإدارة األزمة ومامي متيلباتها 

ليبيا واألمل اإلقليمي وت ثعت مل مذه  األزمة فيفدد دارت فثضية الدراسة الثئيسية في أنم توجد عالقة بيل أدارة 

مهية عالقة بيل المتغيثات السياسية في ليبيا واألمل اإلقليمي. مهالك عالقة بيل المتغيثات األ اآلتية: مهالكال ثضية ال ثضيات 

في ليبيا واألمل اإلقليمي. مهالك عالقة بيل المتغيثات ااقتيادية في ليبيا واألمل اإلقليمي. مهالك عالقة بيل المتغيثات 

 ااجتماعية في ليبيا واألمل اإلقليمي

المىىههر لتحديىى  أاىىثاد الدراسىىة تىىم إتبىىار المىىههر الولىى ي لدارسىىة الحالىىة والمىىههر التىىاريخي لتتبىى  الدراسىىات السىىابدة و

 -:تولىلت الدراسىة إلى  جملىة مىل الهتىائر أممهىاااستدثائي إلثبات لحة ال ثود والمههر اإلستهباطي ليوضح فىثو  الوقىت. 

 ااجتماعيىة، العدالىة أّن ايىا  الليبيىة الحالىة خىالل مىل تبيهَّىا فدىد والسى،، العسكثية بالددرات الدولة الماية يثادف يعد لم األمل

 فىي األزمىة فتيىل إشىعال سىهّل دولىة المؤسسىات، ايا  واألمم الواعدة المستدامة التهمية وخيط تكافئة،الم ااقتيادية وال ثص

 بواعل تغذية في الخارجي مهم البعد أنّ  لها تبيل الدراسة خالل فمل فحس،، الداخلية البيئة وليدة ليست األمهية والتهديدات ليبيا،

 واستدثار أمل ميلحة السا  عل  المتدخلة ولو الدول ميالح تهافس عل تُعبّث يالت الخارجية، التدخالت عبث وتمديدما األزمة

 عبىث موجىات المتوسىط شىمال دول إلى  آثارمىا بلغىت بل ييماإلقل جوارما الدود يتعدى الليبية األزمة وخيث األزمة، محل البلد

  الدول. تلك عل  وآثارما الشثعية ايث الهجثة

 ليبيا دولة ،ااستثاتيجية األزمات اإلقليمي، األمل ت،األزما إدارة الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Strategic Crisis Management on Regional Security (Case Study of the 

State of Libya) 

Abstract 

 The problem of studying the lack of management of the crisis in Libya was to create an 

atmosphere of tension as the conflict continues to develop day after day and the risks to the state and 

its impact on the countries of the region have increased significantly, so the study problem emerged 

leading to answer the following main question: What is the impact of crisis management on security 

And the regional concept of regional security. What is the impact of social changes in Libya on 

regional security? The main hypothesis of the study is that there is a relationship between crisis 

management in Libya and regional security. The following hypotheses are derived from this 

hypothesis: There is a relationship between political variables in Libya and regional security. There 

is a relationship between security variables in Libya and regional security. There is a relationship 

between economic variables in Libya and regional security. There is a relationship between social 

variables in Libya and regional security 

 To achieve the purposes of the study, the descriptive approach to the case study, the 

historical approach to tracking the previous studies, and the inductive method for the validation 

of hypotheses and the deductive approach were used to explain the differences in time. The study 

reached a number of results, the most important of which are: In the Libyan case, we have found 

that the absence of social justice, equal economic opportunities, promising sustainable 

development plans and, most importantly, the absence of a state of institutions has facilitated the 

crisis in Libya. The security dimension is not only conducive to the internal environment. The 

study shows that the external dimension is important in feeding the crisis and its spread through 

external interventions, which reflect the competing interests of the intervening countries, even at 

the expense of the country's security and stability interests. The threat of the Libyan crisis 

extends beyond the borders of its regional neighbors, but its effects have reached the countries of 

the North of the Mediterranean through the waves of illegal immigration and their effects on 

those countries.  

Keywords: Crisis management, Regional security, Strategic crises, the state of Libya 
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 مقدمة. 1

ويشهده العالم مل أزمات  مشامده إل ألبح مييلح األزمة مل أكثث المييلحات انتشاراً في العيث الحديل بالهظث 

والمالية الدولية وبخالة ااقتيادية  فاألزمات ،الثقمي اجتماعية وبيئية ظل عيث ال ضاء ،أمهية ،اقتياديةسياسية، عديدة 

   .ااستثاتيجيةالبيئة عل  مهها التي يشهدما الهظام المالي العالمي تيال آثارما كافة الدول مما شكل أثثا فاعال  والسياسية

فبثايث وتوجهاتها تعكس طبيعة توجهات الهظام  71  مسارات ثورة يعتمد أساس دراسة األزمة الليبية عل  تتب

وااجتماعية وتضمهت مذه  وااقتياديةأنها تحدد مساراتم وأبعاده السياسية والعسكثية واألمهية  إل السياسي الداخلي إضافة 

سارات تلك األزمة وتأثيثما عل  األمل والعوامل التاريخية والجغثافية التي تلع، دوراً مباشثاً في رسم م األبعادالدراسة تلك 

 اإلقليمي.
 

  الدراسةمشكلة . 1.1

وتزداد المخاطث  اآلخثخل  جو مل التوتث اليل ازال اليثار يتيور اليوم تلو عل  عدم أدارة األزمة في ليبيا  أثث

السؤال الثئيسي عل   لبجابةد لذلك بثزت مشكلة الدراسة والتي تدو اإلقليمدول عل  بشكل كبيث  أثثالدولة واستمثاره عل  

 التالي:

  التالية:ال ثعية  األسئلةوقد انبث  عل السؤال الثئيسي  ليبيا؟دولة عل  األمل اإلقليمي بالتثكيز عل  ما أثث أدارة األزمات 

 األزمة؟ما م هوم إدارة  .7

 األزمة؟مامي متيلبات إدارة  .2

 م هوم األمل اإلقليمي؟ ما .3

 األمل اإلقليمي؟عل  في ليبيا  يةااجتماعما أثث المتغيثات  .4
 

  الدراسةأهداف . 2.1

 اآلتي:تهدف الدراسة لتحدي  

 . اإلقليمي األملعل  السياسية في ليبيا  المتغيثات تأثيثمدي عل  التعثف  .7

 .اإلقليمي األملعل  األمهية في ليبيا  المتغيثات تأثيثمدي عل  التعثف  .2

 .اإلقليمي األملعل  دية في ليبيا ااقتيا المتغيثات تأثيثمدي عل  التعثف  .3

 .اإلقليمي األملعل  ااجتماعية في ليبيا  المتغيثات تأثيثمدي عل  التعثف  .4
 

 الدراسةأهمية . 3.1

 اآلتي:الدراسة مل  تهب  أممية

  اإلقليميدول الجوار عل   تأثيثماالمساممة في توفيث معلومات وبيانات عل األزمات في ليبيا ومدي  .7

 الجوار الليبي.باعتباره مل ضمل دول  للدومي السودانيعل التهديد لالمها  تيوفث معلوما .2

 جديدة.لبحوث  آفا فتح  .3
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   الدراسةفروض . 1.1

إجابات سليمة للتساؤات السابدة واللول علمية للمشكالت الميثوالة في مذه الدراسة ومل اجل تحدي   إل بهدف الولول 

ليبيا واألمل اإلقليمي وت ثعت  األزمة فيلدراسة الثئيسية في أنم توجد عالقة بيل أدارة الغاية المثجوة مهم فدد دارت فثضية ا

 اآلتية:مل مذه ال ثضية ال ثضيات 

 . اإلقليمي واألملمهالك عالقة بيل المتغيثات السياسية في ليبيا  .7

 . اإلقليمي واألملمهالك عالقة بيل المتغيثات األمهية في ليبيا  .2

 . اإلقليمي واألملمتغيثات ااقتيادية في ليبيا مهالك عالقة بيل ال .3

 . اإلقليمي واألملمهالك عالقة بيل المتغيثات ااجتماعية في ليبيا  .4

 

 نموذج الدراسة. 5.1

 (.المتغيث التاب  )األمل اإلقليميعل  مدي دور المتغيث المستدل )إدارة األزمات(  اإلقليمي(.تبحل مذه الدراسة 

 ( نموذج الدراسة1شكل )

 

 

         

       

 

 

 

 

 
 

 م2222إعداد الباالل  :الميدر
 

  . منهج الدراسة1.1

 ااستدثائي.  الحالة والمههرراسة استخدام المههر التاريخي ومههر دعل  تدوم مذه الدراسة 
 

 حدود الدراسة . 1.1

 دولة ليبيا المكانية.الحدود  .7

 .م2222 -م 2271ال تثة مل  الدراسةيغيي  الزمانية.الحدود  .2
 

 جمع البيانات  أدوات. 1.1

 الميادر األولية. تتمثل في ااستبيان والمدابالت الشخيية م  ذوي ااختياص  .7

 والمالالظة

                  

 إدارة األزمات

 

 المتغيثات السياسية

 المتغيثات األمهية

 المتغيثات ااقتيادية

 ااجتماعيةالمتغيثات 

 

 

 األمل ااقليمي
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لثانوية: تشمل الكت، والمثاج  والتدىاريث والدراسىات المتخييىة والمهشىورات والىدوريات ومواقى  مت ثقىة مىل الميادر ا - 

 شبكة اانتثنت

  اإلجرائيةالتعريفات . 1.1

عل  عملم بحماس ويحثص عل  مدبال  مما يجعلممي الحالة التي يحد  ال ثد مل خاللها ذاتم ويشب  راباتم  :األزماتإدارة  -

  .الاجاتم وراباتم مل خالل مزاولتم لمههتم التي يعمل بها إلشبارنتيجة  اإلنتاجيةاءتم زيادة ك 

  .التي يؤديها ال ثد والتي تعبث عل مستوي ك اءتم في انجاز المهام والواجبات المهوط بم األنشيةمل  مجموعة :اإلقليمياألمل  -

 

 أسبابها ومراحل حدوثهة األزمات وإدار ،االستراتيجيةمفاهيم حول  :األول المحور

، مي م هوم ذو دالة عسكثية، إذ استُخدمت في (Strategy)وتعثف باللغة اإلنجليزية بمييلح  ااستثاتيجيةم هوم 

الحثو  الدديمة مل أجل وض  الخيط المهاسبة لبعداد للحث  قبل وقوعها، أو مل أجل الماية المعسكث، أو الدولة مل أّي 

ك ل مل ال هون العسكثية، والذي يسامم في التعامل م  كافة الظثوف التي تؤدي  ااستثاتيجيةهيف مجوم محتمل، لذلك تّم تي

ل الدواعد والمبادئ التي تثتبط بمجال معيل، وتساعد مه بأنها التالية: ااستثاتيجيةومل تعثي ات  .إل  ااستعداد لحالة الحث 

 ااستثاتيجياتهاًء عل  مجموعة مل الخيط الدقيدة، والتي تعتمد عل  وض  األفثاد المثتبييل بم مل اتخاذ الدثارات المهاسبة ب

اليحيحة للولول إل  تحدي  نتائر ناجحة، وتعثف أيضاً، بأنها األفعال، واألسالي، التي تسع  إل  تحدي  األمداف المخيط 

يدها بشكل فعلي، لذلك مل المهم الحثص عل  لها، م  األخذ بعيل ااعتبار كافة العوامل التي تؤثث عل  إمكانية الدوثها، أو تيب

المتبعة في الال عدم مهاسبتها لألالداث الواقعية المثتبية بها، والت  ا تؤثّث عل  مسار تَحدي  األمداف  ااستثاتيجياتتعديل 

 1 .بأسلو  لحيح

  ااستثاتيجيةمبادئ 

تم تحديدها، وتُعتبث المبدأ األول مل مبادئ وض  كافة األمداف التي سي :عل  المبادئ التالية ااستثاتيجيةتعتمد 

وسيلةً  ااستثاتيجيةتعّد  .بالمثونة، أي أن تكون سهلة التيبي  في بيئة العمل ااستثاتيجيةالحثص عل  أن تتميّز  .ااستثاتيجية

تغ ل أي جزء مل أجزاء  أاشاملة، ومتكاملة، أي  ااستثاتيجيةيج، أن تكون  .مل الوسائل المساندة لوظي ة التخييط اإلداري

 2 .الخية التي سيتّم ته يذما

 االستراتيجيةوظائف 

تشخيص الوض  الثامل وتحديد عهالثه وعواملم اإليجابية والسلبية والعالقات المباشثة وايث المباشثة بيل مذه العوامل  .7

 .إيجاباً وسلباً 

 .تحديد الدوى والوسائل المتاالة واختيار األكثث مالئمة مل بيهها .2

 .بئة والشد الدوى والموارد الالزمةتع .3

 .استغالل العوامل اإليجابية وإتاالة الظثوف المهاسبة لهموما .4

                                                           
   www.mawdo3.com ،م2272أبثيل  3 ،اإللكتثونيموضور  موق  ،ااستثاتيجياتم هوم  ،د، خضثمحم  1

   المثج  الساب  .  2

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالخامس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                               193  

 ISSN: 2706-6495 

 
 .تحديد العوامل السلبية ووض  الخيط والظثوف المالئمة لحيثما .5

 .توفيث الشثوط والظثوف والتهظيمات المهاسبة .2

 .دة متثابية تحد  التكامل والت اعلتهسي  استخدام العوامل والوسائل والظثوف والدوى ووضعها في مهظومة واال .1

 االستراتيجياتأنواع 

ويت   كل مهها م  أممية الهدف الذي توض  مل أجلة ومدى توافث اإلمكانات التي يمكل  ااستثاتيجياتتتعدد أنماط 

 :فيما يلي ااستثاتيجياتاستخدامها مل أجل تحدي  الهدف ااستثاتيجي ويمكل تحديد أنوار 

 :العدالنية ااستثاتيجية. 7

  :التوجيهية ااستثاتيجية. 2

 :السياسية اإلدارية ااستثاتيجية. 3

 إدارة األزمة  استراتيجية

ف ي الوقت الذي تمثل فيم لهاعة  .استثاتيجيتهايهبغي أواً معثفة م هوم إدارة األزمة ولهاعتها قبل التيث  إل  

خثيل مل خالل أالداث الموقف وتوجيهم بما يخدم أمداف لهار األزمات أو اإلدارة باألزمات علم وفل السييثة عل  اآل

يساعد عل   ،لذا تدع  أاليانا" ب ل لهاعة المؤامثات ،األزمة بهدف اإلخضار واابتزاز بعد خل  فوض  مهظمة متحكم فيها

بما يخدم أمداف فأن إدارة األزمة مي علم وفل السييثة عل  الموقف وتوجيهم  .ذلك وجود مهاخ مل الدل  والتوتث والشك

  . مشثوعة مل خالل إدارة األزمة ذاتها مل أجل التحكم في ضغيها ومسارما واتجاماتها

 3 :ااتيتثتكز عهالث إدارة األزمة الهاجحة عل  كل مل 

 .اإلنساني ال ورية والسثيعة إل  األزمة -

 .دف  متوالل ولثيح مل المعلومات -

 .رسائل لادقة تلك التي تكون متسدة المحتوى -

 .أي التعامل اإلنساني م  الضحايا ،عثد الش دة -

 .تثكيز المتحدث الثسمي المتدر  بشخص واالد وتحديد وظي تم -

 :أنواع األزمات

 .ومضمون األزمةنور  الس، -7

 الس، الهيا  الجغثافي لألزمة  -2

 الس، الجم األزمة  -3

 الس، المدى الزمهي لظهور و تأثيث األزمة -4

  :زمةالس، طبيعة التهديدات التي تخل  األ-5

  :الس، أسبا  األزمات -2

  :الس، طبيعة أطثاف األزمة -1
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 مفاهيم وإبعاد األمن اإلقليمي

 مفهوم األمن اإلقليمي

لدى العديد مل الباالثيل ألن  لالختالفاألمل اإلقليمي مداربة م اممية يعتبث م هوم األمل مل المييلحات األكثث إثارة 

السهل تعثي ها وليس مل الم اميم المت   عليهىا بيىورة عامىة، اليىل تعىددت مسىتويات األمل كمداربة م اممية ليس مل الم اميم 

مو عالمي، اليل مذا األخيث الذي بثز في أعدا  الحث  العالمية الثانيىة ليىدل على   مو وطهي، وما مو إقليمي وما األمل بيل ما

تسىمياتم بىيل الهظىام ال ثعىي أو الهظىام  اختل ىتمجموعة مل الدول المثتبية م  بعضىها الىبعف فىي إطىار نظىام إقليمىي، والىذي 

 .4الدولي الجزئي، يشتمل عل  مدومات تحدده وتضبط وظائ م

 مفهوم األمن اإلقليمي

اإلقليمي بأنم اليالح أكثث الداثة بثز بشكل واضح ما بيل الحىثبيل العىالميتيل، ليعبىث عىل  األمل"تعثيف الدكتور الامد ربي   

مي إل  إقليم واالد تسع  مل خالل وض  تعاون عسىكثي وتهظيمىي لىدول تلىك اإلقلىيم إلى  مهى  أي سياسة مجموعة مل الدول تهت

خارجية في ذلك اإلقليم، وجومث تلك السياسة مو التبعية اإلقليمية مل جان،، والتيدي للدوى الدخيلىة على  اإلقلىيم  قوة أجهبية أو

 "5.جان، ثالل مل جان، آخث، والماية الوض  الدائم مل

 

  جراءات الدراسة الميدانية إ. 3

 ،يشتمل مذا المبحل عل  الخيوات واإلجثاءات المتبعة ف  ته يذ الدراسة الميدانية، ويشمل ذلك ول اً لمجتمى   وعيهىة الدراسىة

تىي والمعالجىات اإلاليىائية ال الثبات واليد  لهذه األداة للتأكد مل لالاليتها للدراسىة اختباراتوإجثاء  ،وطثيدة إعداد أداتها،

لبيانىات. كمىا يىتم توضىيح المدىاييس واألسىالي، اإلاليىائية المسىتخدمة فىي تحليىل اتم بموجبها تحليل البيانات وإستخثاج الهتائر، 

 وذلك عل  الهحو التالي:

 أداة الدراسة .1.3 

دراسىة، أداة الدراسة عبارة عل الوسيلة التي يستخدمها الباالىل فىي جمى  المعلومىات الالزمىة عىل الظىامثة موضىور ال

العلمىىي للحيىىول علىى  المعلومىىات والبيانىىات الالزمىىة للدراسىىة، وقىىد  الدراسىىةويوجىىد العديىىد مىىل األدوات المسىىتخدمة فىىي مجىىال 

 مكونة مل قسميل: استبانةمذه الدراسة عل  إعداد  اعتمدت

 :ومي انات الخالة بأفثاد عيهة الدراسةالدسم األول: يشمل البي

 الهور. / 7

 / العمث.2

 مل التعليمي./ المؤ3

 / التخيص العلمي.4

 / المههة.5

 سهوات الخبثة  /2

                                                           
 2 . 75ص ،2273مارس  ،41 محمد، الظامث، األمل الدومي العثبي: مدخل نظثي، مجلة الدراسات اليمهية، العدد ،السيل 4

 31ص  ،7814دار الموقف العثبي،  نظثية األمل الدومي والتيور المعالث للتعامل الدولي في مهيدة الشث  األوسط )ميث: ،الامد ،ربي  5
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محاور والتي مل خاللها يتم التعثف فثود الدراسة. ويشتمل مىذا الدسىم  وميالدسم الثاني: وشمل متغيثات الدراسة األساسية: 

 ( عبارة وفداً لما يلي:47مل عدد )

 االستبانة( توزيع عبارات 1-3جدول رقم )

 عدد الفقرات سةالدرا محاور م

 1 مهالك عالقة بيل المتغيثات السياسية في ليبيا واألمل اإلقليمي 1

 1 مهالك عالقة بيل المتغيثات األمهية في ليبيا واألمل اإلقليمي 2

 1 مهالك عالقة بيل المتغيثات ااقتيادية في ليبيا واألمل اإلقليمي 3

 1 بيا واألمل اإلقليميمهالك عالقة بيل المتغيثات ااجتماعية في لي 4

 37 إجمالي العبارات

 2222إعداد الباالل الميدر: 

والىذي يتىثاوح بىيل ) أوافى   ( الخماسىي،Likert Scaleالدراسة في إعىداد مىذا الدسىم على  مديىاس ليكىثت )  اعتمدت

 وقد تم تيحيح المدياس المستخدم في الدراسة كاآلتي: ،بشدة ــــــ وا أواف  بشدة(

(، ا 3(، محايىد )4(، أوافى  )5ل درجىة مىل درجىات مديىاس ليكىثت الخماسىي وزن تثجيحى  كىاآلتي: أوافى  بشىدة )إعياء ك -

( كانت مهالك موافدة وكلما قلَّ الوزن المىثجح عىل 3(. وبهاًء عليم كلما ارت   الوزن المثجح عل )7(، ا أواف  بشدة )2أواف  )

 ( كانت مهالك عدم موافدة.3)

 الدراسة: تقييم أداة. 2.3

 أدوات الدياس مل خالل المداييس التالية: واختبارويتم تدييم 

 ثبات أداة الدراسة اختبار(. 1) 

مسىىاو لديمىىة  باالتمىىالالمديىىاس وعىىدم تهاقضىىم مىى  ن سىىم، أي أن المديىىاس يُعيىىي ن ىىس الهتىىائر  اسىىتدثاريديىىد بالثبىىات )

(، والىذي يأخىذ Cronbach,s Alphaالثبات معامل ال ىا كثونبىاخ" ) ويستخدم لدياس .المعامل إذا اُعيد تيبيدم عل  ن س العيهة(

قيماً تتثاوح بيل الي ث والواالد لحيح، فإذا لىم يكىل مهىاب ثبىات فىي البيانىات فىإن قيمىة المعامىل تكىون مسىاوية لليى ث، وعلى  

دة معامل ال ا كثونباخ تعهي زيىادة العكس إذا كان مهاب ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواالد لحيح. أي أن زيا

 . (1)ميداقية البيانات مل عكس نتائر العيهة عل  مجتم  الدراسة

معامىل  الىده والسىا على  عبىارات كىل فثضىية مىل فثضىيات الدراسىة على   ااختبىاروقد تم التأكد مل ثبات المدياس بىإجثاء   

 الثبات، كما يبيل الجدول التالي:

 ثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخمعامالت ال (2-3)جدول رقم 

 معامل الثبات عدد العبارات المحور

 2.151 37 إجمالي العبارات

 SPSS 2022 بثنامر  باستخدامالميدر إعداد الباالل 

                                                           
 .522م(، ص 2225)الدامثة: الدار الجامعية، ،SPSSد. عز عبد ال تاح، مددمة في اإلالياء الول ي وااستدالي باستخدام   (1)
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( وتعهى  مىذه الدىيم %22نتائر إختبار الثبات أن قيم أل ىا كثنبىاخ لجميى  محىاور الدراسىة أكبىث مىل ) (2-3)مل الجدول 

فث درجة عالية جداً مل الثبات الداخلي لجمي  محاور اإلستبانة سىواء كىان ذلىك لكىل محىور على  الىدا أو على  مسىتوى جميى  توا

( ومو ثبات مثت   ومل ثىم يمكىل الدىول بىأن المدىاييس التىي 2.151محاور اإلستبانة اليل بلغت قيمة ال ا كثنباخ للمدياس الكل  )

الداخلي لعباراتها ممىا يمكههىا مىل اإلعتمىاد على  مىذه اإلجابىات فىي تحديى  أمىداف الدراسىة  إعتمدت عليها الدراسة تتمت  بالثبات

 وتحليل نتائجها.

 (. صدق المحكمين:2) 

تىىم إجىىثاء إختبىىار لىىد  المحتىىوى لعبىىارات المدىىاييس مىىل خىىالل تديىىيم لىىالالية الم هىىوم ولىىالالية أسىىئلتم مىىل اليىىل 

ف المعاني وفداً لثدافة المجتم  أو نتيجىة لتثجمىة المدىاييس مىل لغىة إلى  أخىثى الييااة والوضوح والتي قد تثج  أما إل  اختال

لتحليىل مضىاميل   ااسىتثاتيجيةاليل قام الباالل بعثد اإلستبيان عل  عدد مل المحكميل األكاديمييل والمتخيييل في مجال 

وبعىد اسىتعادة اإلسىتبيان مىل  ،العبىارات عبارات المداييس ولتحديد مدى التواف  بيل عبارات كىل مديىاس ثىم قبىول وتعىديل بعىف

 المحكميل ثم إجثاء التعديالت التي أُقتثالت عليم، وبذلك تمَّ تيميم اإلستبانة في لورتها الههائية ) أنظث ملح (. 
 

 مجتمع وعينة الدراسة:. 3.3 

ئر ذات العالقىة بالمشىكلة يديد بمجتم  الدراسة المجموعة الكلية مل العهالث التي يسىع  الباالىل أن يعمىم عليهىا الهتىا

مىل مجتمى   الدراسىةم ثدات عيهة  اختيارالمدروسة، وفي مذه الدراسة يتكون مجتم  الدراسة مل اساتذة وموظ يل وعمال، وتمَّ 

التىي يختارمىا الباالىل للحيىول على  آراء أو معلومىات  ااالتماليىةالدراسة بيثيدة العيهة )الديدية( ومى  إالىدى العيهىات ايىث 

يوجىد لهىا امتمامىاً مدىدراً وسىط  الدراسىةيتم الحيول عليها إا مل تلك ال ئة المديودة ، فيبيعة مشكلة وفثضىيات مىذا  معيهة ا

 اسىتثجارفىي التحليىل بهسىبة  اسىتخدامهاسىليمة تىم  اسىتبانة( 722) اسىتثجاروتىم  استبانة( 722وتم توزي  عدد ) الدراسةمجتم  

 (%. بيانها كاآلتي:722بلغت )

 الموزعة والمعادة االستبانات (3-3)جدول 

 النسبة% العدد البيان

 13 722 تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة استبانات

 71 22 لم يتم إعادتها استبانات

 2 2 ايث لالحة للتحليل استبانات

 %100 722 الموزعة ااستباناتإجمالي 

 م2222إعداد الباالل الميدر: 

   األساليب اإلحصائية الوصفية .1.3

قثارات عامة عل خيائص ومالمح تثكيبة مجتمى  الدراسىة عل  تم إستخدام األسالي، اإلاليائية الول ية بشكل عام للحيول 

 .وتوزيعم وقد تضمهت األسالي، التوزي  التكثاري إلجابات المبحوثيل
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 تحليل بيانات الدراسة الميدانية: .1

ل إجابىات الوالىدات المبحوثىىة لمجتمى  الدراسىىة ومىل ثىىم تدىديم إاليىىائيات بهىدف تحليىل البيانىىات الشخيىية لمعثفىىة مىدي تمثيىى   

ول ية للبيانات الشخيية وقد تم تلخىيص البيانىات فىي جىداول وأشىكال توضىح قىيم كىل متغيىث لتوضىيح عىدد المشىامدات للديمىة 

 الواالدة داخل المتغيث في شكل أرقام ونس، مئوية. 

 نوعفي ضوء المتغير ال الدراسةتوزيع عينة  .1

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير النوع (1-1جدول رقم)

 النسبة العدد النوع

 63.0 63 ذكث

 37.0 37 أنثي

 100.0 100 المجمور

 م.2222 الميدر: إعداد الباالل مل نتائر اإلستبيان

 

 في ضوء متغير النوع. الدراسةعينة  ( توزيع1-1) شكل رسم بياني

 

 

أمىا اإلنىاث فدىد  %63أن االبية أفثاد العيهة المبحوثة مل الىذكور اليىل بلغىت نسىبتهم  (7-4والشكل) (7-4) ويتضح مل الجدول

أن أالى، على  مل إجمالي العيهة الكلية ومذه الهتيجة يعتبثما الباالل أن نسبة الذكور كبيثة ومذا الهسبة تىدل  %31بلغت نسبتهم 

 أفثاد العهية مل الذكور. 

 في ضوء متغير العمر:        اسةالدرتوزيع عينة  .2

 ال ئات العمثية المختل ة والتي يهتمي إليها كل فثد مل أفثاد العيهة وذلك بإعياء المبحوثون اإلجابات اآلتية:عل  تم التعثيف     
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 يوضح توزيع العينة حسب العمر (2-1جدول رقم )

 البيان التكرار النسبة

 سهة 32أقل مل  35.0 35

 سهة 35سهة إلي أقل مل  32مل  26.0 26

 سهة 42الي أقل مل 35 مل  17.0 17

 سهة فأكثث  40 22.0 22

 المجمور 100.0 100

 

 في ضوء متغير العمر. الدراسةتوزيع عينة  (2-1شكل رسم بياني )

 

 بيهمىا %35وبلغىت نسىبتهم  سىهة 32( أن االبية أفثاد العيهة تدل أعمىارمم مىل 2-4والشكل ) (2-4يتضح مل الجدول )           

مل أفثاد العيهة الكلية بيهمىا بلغىت نسىبة  %26سهة اليل بلغت نسبتهم  35مل وأقل 30 بلغت نسبة الذيل تتثاوح أعمارمم ما بيل

سهة  42وأقل مل  35بيهما بلغت نسبة الذيل تتثاوح أعمارمم ما بيل  %22سهة فأكثث بلغت نسبتهم  42أعمارمم عل  الذيل تزيد

 سهة. 32يتضح مل الدراسة أن أال، أفثاد العيهة تدل أعمارمم عل  %17نسبتهم بلغت 

 في ضوء متغير المؤهل العلمي:                                                                                  الدراسةتوزيع عينة  .3

 ( يوضح توزيع العينة حسب المؤهل التعليمي3-1جدول رقم )

 البيان التكرار لنسبةا

 بكالوريوس 35.0 35

 دبلوم عالي 26.0 26

 ماجستيث 17.0 17
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 دكتوراه 22.0 22

 المجمور 100.0 100

 

 في ضوء متغير المؤهل العلمي الدراسة( توزيع عينة 3-1شكل رسم بياني )

 

 

مىل أفىثاد العيهىة الكليىة  %35بهسبة مثلوا  البكالوريوس اليل( يتضح أن أال، أفثاد العيهة مل الملة 3-4مل الجدول )

بيهما األقليىة مىم مىل الملىة الماجسىتيث مثلهىا  22%وثم يليهم الملة الدكتوراه وبلغت نسبتهم  %22بيهما بلغت نسبة الدبلوم العالي 

 أن أال، أفثاد العيهة مل الملة البكالوريوس.  عل  مما يدل  %71بهسبة 

 صص العلمي في ضوء متغير التخ الدراسةتوزيع عينة  .1

 ( يوضح توزيع العينة حسب التخصص العلمي1-1جدول رقم )

 البيان التكرار النسبة

 علوم الاسو  9 9.0

 نظم معلومات محاسبية 5 5.0

 نظم معلومات إدارية 3 3.0

 تدهية معلومات 4 4.0

 إدارة أعمال 6 6.0

 اقتياد 6 6.0

 أخثي 67 67.0

 المجمور 722 100.0
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 في ضوء متغير التخصص العلمي. الدراسة( توزيع عينة 1-1ي )شكل رسم بيان

 

 

مىل أفىثاد  %21 ( والشكل أعىاله أن االبيىة أفىثاد العيهىة مىل تخييىات أخىثي بلغىت نسىبتهم4-4يتضح مل الجدول)

لغىت وب %2 وااقتيىادفىي إدارة األعمىال  ونسىبة المتخييىيل %8العيهة الكلية بيهما بلغت نسبة المتخيييل علوم الاسىو  

 %4مل أفثاد العيهة أما أفثاد العيهة مل تخيص تدهيىة معلومىات بلغىت نسىبتهم  %5المتخيييل نظم معلومات محاسبية  نسبة

أن أالى، مىل التخييىات األخىثى مىل إجمىالي العيهىة على  ممىا يىدل  %3بيهما بلغت نسبة المتخيييل نظم معلومات إدارية 

 المبحوثة.

 تغير المهنة:                                                                                في ضوء م الدراسةتوزيع عينة  .5

 ( يوضح توزيع العينة حسب المهنة5-1جدول رقم )

 البيان التكثار الهسبة

 طال، 4 4.0

 معلم 33 33.0

 موظف 51 51.0

 أخثي 12 12.0

 المجمور 100 100.0
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 في ضوء متغير المهنة الدراسةيوضح توزيع عينة  (5-1شكل رسم بياني )

 

 

 %33ثم يلىيهم مىل المعلمىيل وكانىت نسىبتهم  %57( أن أال، أفثاد العيهة مل الموظ يل وكانت نسبتهم 5-4يتضح مل الجدول )

 أن أال، أفثاد العيهة مل الموظ يل.عل  مما يدل  %4واليال  كانت نسبتهم  % 12وكانت نسبتهم وأما األخثى

 في ضوء متغيث سهوات الخبثة:  الدراسة: توزي  عيهة 2

 ( يوضح توزيع العينة حسب سنوات الخبرة1-1جدول رقم )

 البيان التكثار الهسبة

 سهوات 5 مل أقل 35 35

 سهوات 10 مل وأقل سهوات 5 مل 35 35

 سهة 75 مل وأقل سهوات 10 مل 6 6

 سهة 20مل وأقل سهوات 15 مل 12 12

 فأكثث سهة 20 مل 12 12

 المجمور 100 100.0

 م2015 ااستبيانالميدر: إعداد الباالل مل نتائر 
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 في ضوء متغير سنوات الخبرة. الدراسة( توزيع عينة 1-1شكل رسم بياني )

 

 الىذيل تتىثاوح خبىثاتهم مىاسىهوات و 5 مىل أقل( أن أال، أفثاد العيهة لهم سهوات خبثة 2-4يتضح مل الجدول أعاله )

الىذيل تتىثاوح خبىثاتهم مىا  فأكثث و سهة 20 بيهما بلغت نسبة الذيل تزيد خبثتهم عل  %35بلغت نسبتهم سهة 10وأقل مل   5بيل

ومىذه  %2سىهة  75وأقىل مىل  10بيهمىا بلغىت نسىبة الىذيل تتىثاوح خبىثاتهم  بىيل  %72وأقل مل سهة فدد بلغت نسىبتهم  7 5بيل 

 سهة.10وأقل مل   5بيل ماسهوات  5 مل لأق الهتيجة توضح أن معظم العامليل خبثاتهم

 فروض الدراسة واختبارتحليل البيانات 

 وذلك وفداً للخيوات التالية: الدراسةيشتمل مذا المبحل عل  تحليل البيانات األساسية للدراسة للتمكل مل مهاقشة فثود 

 الدراسة/التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة على عبارات فروض 1

مل خالل تلخيص البيانات في جداول والتي تُوضح قيم كل متغيث لتوضيح أمم المميىزات األساسىية للعيهىة فىي شىكل أرقىام  وذلك

 ونس، مئوية لعبارات الدراسة.

 / التحليل اإلحصائي لعبارات فروض الدراسة2

عيهة الدراسة وتثتي، العبارات  اتجاه الدراسة لمعثفةمحاور  لجمي  المعياريواانحثاف وذلك مل خالل تدديث المتوسط  

 الس، أمميتها الهسبية.

 تحليل بيانات الفرضية األولى 

 مهالك عالقة بيل المتغيثات السياسية في ليبيا واألمل اإلقليمي

 أوالً: التوزيع التكراري لعبارات الفرضية األولى

  ية:وفيما يلي التوزي  التكثاري إلجابات الوالدات المبحوثة لجمي  عبارات ال ثض
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 األولى لعبارات الفرضية( التوزيع التكراري 1-1جدول رقم )

 العبارة

 

 ا أواف  بشدة ا أواف  محايد أواف  أواف  بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

التغييىىث فىىي امثكزيىىة الحكىىم المحلىىي يىىؤثث 

 عل  ثبات األمل اإلقليمي 
64 64.0 24 24.0 9 9.0 2 2.0 1 1.0 

تيبي  نظام الحكم األملي في المحليات يزيىد 

 مل عملية ضبط األمل اإلقليمي 
55 55.0 29 29.0 8 8.0 6 6.0 2 2.0 

تىوفث البهيىىات التحتيىة والخىىدمات ااجتماعيىىة 

 يزيد مل استدثار األمل اإلقليمي 
59 59.0 17 17.0 20 20.0 4 4.0 0 0.0 

إشىىثاب كافىىة شىىثائح المجتمىى  فىىي عمليىىات 

لثقابىىىىة األمهيىىىىة يزيىىىىد مىىىىل تمكىىىىيل األمىىىىل ا

 اإلقليمي

55 55.0 29 29.0 11 11.0 5 5.0 0 0.0 

مهظمىىىىىىات المجتمىىىىىى  المىىىىىىدني والشىىىىىىثطة 

المجتمعية لها الدور ال عىال فىي ضىبط األمىل 

 اإلقليمي 

43 43.0 45 45.0 1 1.2 1 1.0 4 4.0 

توعيىىىة اليىىىال  والعىىىامليل بىىىأجهزة الدولىىىة 

يكون لىىىم األثىىىث بم هىىىوم األمىىىل اإلقليمىىىي سىىى

 اايجابي في تحدي  األمل

42 42.0 33 33.0 77 77.2 9 9.0 5 5.0 

اختيىىار الكىىوادر المؤملىىة والتىىدري، المسىىتمث 

للعامليل في الدياعىات العسىكثية يىؤدي إلى  

 استدثار األمل 

46 46.0 28 28.0 72 72.2 10 10.0 4 4.0 

توفيث فىثص العمىل لليىال  وإتاالىة المجىال 

السياسية يزيد مل فكىثة الىوطل  لذوي الخبثة

 الواالد أمهياً 

63 63.0 22 22.0 1 1.2 6 6.0 2 2.0 

 2222الميدر: إعداد الباالل مل نتائر اإلستبيان 

 ( ما يلي:1-4يتضح مل الجدول رقم )

اليىل بلغىت نسىبتهم ( التغييث في امثكزية الحكم المحلي يؤثث عل  ثبات األمل اإلقليميإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  ) .7

( 8( %. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسىبتهم )3بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك ) بيهما % (11)

% . 
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اليىل تيبي  نظام الحكم األملىي فىي المحليىات يزيىد مىل عمليىة ضىبط األمىل اإلقليمىي  أن إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  .2

( %. أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدىد 1)بيهما بلغت نسبة ايث الموافدىون على  ذلىك  % (14غت نسبتهم )بل

 ( %.  1بلغت نسبتهم)

اليىل  اإلقليمىي(تىوفث البهيىات التحتيىة والخىدمات ااجتماعيىة يزيىد مىل اسىتدثار األمىل . إن االبية أفثاد العيهة يوافدىون )على  3

.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدىد ( %4)بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلىك  ( % بيهما12تهم )بلغت نسب

 ( %.22بلغت نسبتهم )

إشىىثاب كافىىة شىىثائح المجتمىى  فىىي عمليىىات الثقابىىة األمهيىىة يزيىىد مىىل تمكىىيل األمىىل  إن االبيىىة أفىىثاد العيهىىة يوافدىىون علىى  )أن .4

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات 5بيهمىا بلغىت نسىبة الموافدىون على  ذلىك ) %14غىت نسىبتهم )اليل بلاإلقليمي( 

 ( %.77محددة فدد بلغت نسبتهم )

أن )مهظمىات المجتمى  المىدني والشىثطة المجتمعيىة لهىا الىدور ال عىال فىي ضىبط األمىل إن االبية أفىثاد العيهىة يوافدىون على   .5

. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبىدوا إجابىات %( 5بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك) % (11ت نسبتهم )اليل بلغاإلقليمي( 

 ( %.1محددة فدد بلغت نسبتهم )

اليىال  والعىامليل بىأجهزة الدولىة بم هىوم األمىل اإلقليمىي سىيكون لىم األثىث  )توعيىةإن االبية أفىثاد العيهىة يوافدىون على  ان  .2

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة 74ذلىك )بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على   ( % بيهما15بلغت نسبتهم ) األمل( اليلاايجابي في تحدي  

 ( %.77والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

الكوادر المؤملة والتىدري، المسىتمث للعىامليل فىي الدياعىات العسىكثية يىؤدي  )اختيارأن يهة يوافدون عل  إن االبية أفثاد الع .1

. أما أفىثاد العيهىة والىذيل لىم %( 74بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك ) %( 14اليل بلغت نسبتهم ) األمل(إل  استدثار 

 .%( 72يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

فىثص العمىل لليىال  وإتاالىة المجىال لىذوي الخبىثة السياسىية يزيىد مىل فكىثة  )تىوفيثإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن  .1

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم 1ذلك )بلغت نسبة ايث الموافدون عل   ( % بيهما15بلغت نسبتهم ) أمهياً( اليلالوطل الواالد 

 ( %.1سبتهم )يبدوا إجابات محددة فدد بلغت ن

 ثانياً: اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى

فيما يلي جىدول يوضىح المتوسىط واإلنحىثاف المعيىاري واألمميىة الهسىبية لعبىارات المديىاس وتثتيبهىا وفدىاً إلجابىات المستديى  

 .مههم

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى1-1جدول رقم )

 التثتي، الدالة المتوسط اانحثاف المعياري العبارات

التغييىىث فىىي امثكزيىىة الحكىىم المحلىىي يىىؤثث علىى  ثبىىات األمىىل 

 اإلقليمي 
 1 مواف  بشدة 3.5200 82241.

تيبي  نظام الحكم األملي في المحليات يزيد مل عمليىة ضىبط 

 األمل اإلقليمي 
 4 مواف  بشدة 3.7100 98775.

 5 مواف  بشدة 3.6900 92872.زيىد مىل اسىتدثار توفث البهيات التحتية والخدمات ااجتماعية ي
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 األمل اإلقليمي 

إشثاب كافة شثائح المجتم  في عمليىات الثقابىة األمهيىة يزيىد 

 مل تمكيل األمل اإلقليمي
 2 مواف  بشدة 3.6600 86713.

مهظمىىىات المجتمىىى  المىىىدني والشىىىثطة المجتمعيىىىة لهىىىا الىىىدور 

 ال عال في ضبط األمل اإلقليمي 
 3 مواف  3.7800 92747.

توعيىىىة اليىىىال  والعىىىامليل بىىىأجهزة الدولىىىة بم هىىىوم األمىىىل 

 اإلقليمي سيكون لم األثث اايجابي في تحدي  األمل
 7 مواف  بشدة 4.0200 1.16324

اختيىىىار الكىىىوادر المؤملىىىة والتىىىدري، المسىىىتمث للعىىىامليل فىىىي 

 الدياعات العسكثية يؤدي إل  استدثار األمل 
 2 بشدةمواف   3.9800 1.16324

تىىوفيث فىىثص العمىىل لليىىال  وإتاالىىة المجىىال لىىذوي الخبىىثة 

 السياسية يزيد مل فكثة الوطل الواالد أمهياً 
 1 مواف  بشدة 3.6200 99270.

   22.32  إجمالي متوسط العبارات 

 ( ما يلي:1-4يتضح مل الجدول رقم )

(. ومىىىذه 3متوسىىىيها عىىىل الوسىىىط ال ثضىىىي )( يزيىىىد ال ثضىىىية األولىىىي)التىىىي تُعبىىىث عىىىل عبىىىارات / إن جميىىى  العبىىىارات 7

 .  عبارات ال ثضية الهتيجة تدل عل  موافدة أفثاد العيهة عل  جمي 

توعيىىىة اليىىىال  والعىىىامليل بىىىأجهزة الدولىىىة وجهىىىة نظىىىث العيهىىىة مىىىي ) األولىىىي( مىىىل )ال ثضىىىية عبىىىارات عبىىىارة مىىىل/ أمىىىم 2

( اليىىىل متوسىىىط إجابىىىات أفىىىثاد العيهىىىة علىىى  العبىىىارة لبم هىىىوم األمىىىل اإلقليمىىىي سىىىيكون لىىىم األثىىىث اايجىىىابي فىىىي تحديىىى  األمىىى

التغييىىىث فىىىي امثكزيىىىة الحكىىىم المحلىىىي يىىىؤثث علىىى  ثبىىىات ( وأقىىىل عبىىىارة مىىىي )1.16324معيىىىاري ) بىىىانحثاف( 4.0200)

  .(82241.معياريي ) بانحثاف( 3.5200( اليل بلغ متوسط العبارة )األمل اإلقليمي

ذا يىىىىدل علىىىى  أن االبيىىىىة أفىىىىثاد العيهىىىىة يوافدىىىىون بشىىىىدة علىىىى  مجمىىىىل ( ومىىىى22.32/ كمىىىىا بلىىىىغ متوسىىىىط جميىىىى  العبىىىىارات )3

  .(ال ثضية األوليعبارات )

 تحليل بيانات الفرضية الثانية 

وفيمىىا يلىىي  ،مهالىىك عالقىىة بىىيل المتغيىىثات األمهيىىة فىىي ليبيىىا واألمىىل اإلقليمىىي أوا" التوزيىى  التكىىثاري لعبىىارات ال ثضىىية الثانيىىة

 والدات المبحوثة لجمي  عبارات ال ثضية:التوزي  التكثاري إلجابات ال

 الثانية لعبارات الفرضيةالتكراري  ( التوزيع1-1جدول رقم )

 العبارة

 

 ا أواف  بشدة ا أواف  محايد أواف  أواف  بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة  عدد نسبة عدد

كلمىىىا زاد عىىىدد الكىىىوادر المىىىؤمليل فىىىي 

الهىواالي  قياعات األمل قلل مل اختىثا 

 األمهية 

48 48.0 39 39.0 2 2.0 11 11.0 0 0.0 

 2.0 2 14.0 14 7.0 7 45.0 45 32.0 32اسىىتخدام التكهولوجيىىا الحديثىىة فىىي أنظمىىة 
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الدولىىىة يىىىؤثث فىىىي علميىىىة ضىىىبط األمىىىل 

 اإلقليمي

عىدم الثبىات فىي السياسىات المحليىة يىؤثث 

فىىىي ضىىىبط الثقابىىىة األمهيىىىة ويزيىىىد مىىىل 

 ة شتات األالزا  الوطهي

43 43.0 46 46.0 7 7.0 4 4.0 0 0.0 

ممارسىىىىة الدكتاتوريىىىىة لهظىىىىام الحىىىىىز  

الحىىاكم يىىؤدي إلىى  زعزعىىة األمىىل وعىىدم 

 تواليد اليف 

50 50.0 24 24.0 14 14.0 10 10.0 2 2.0 

استخدام المثونة األمهية في رقابة دخالء 

 المجتم  يزيد مل ضبط األمل الداخلي
44 44.0 22 22.0 13 13.0 14 14.0 7 7.0 

عىىدم السىىماح للملشىىيات والمىىارقيل عىىل 

نظام الدولة مل ممارسىة التخثيى، يكىون 

 لم األثث اايجابي في ضبط األمل

38 38.0 28 28.0 22 22.0 10 10.0 2 2.0 

ااستعانة بىذوي الخبىثات األمهيىة إلقامىة 

الىىىدورات األمهيىىىة للكىىىوادر العاملىىىة فىىىي 

 الديار الحكومي يزيد مل ضبط األمل

44 44.0 22 22.0 13 13.0 14 14.0 7 7.0 

 ( ما يلي:8-4يتضح مل الجدول رقم )

 األمهيىة()كلما زاد عدد الكوادر المؤمليل في قياعات األمل قلل مل اختثا  الهىواالي  إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن. 7

أما أفثاد العيهة والذيل لم يبىدوا إجابىات محىددة  ( %.77( % بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك )11)اليل بلغت نسبتهم 

 ( %. 2فدد بلغت نسبتهم )

 اإلقليمىي(التكهولوجيا الحديثة في أنظمة الدولة يؤثث في علميىة ضىبط األمىل  )استخدامأن  إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  .2

. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبىدوا إجابىات محىددة % (72)( % بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك 11اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.  1فدد بلغت نسبتهم )

)عدم الثبات فىي السياسىات المحليىة يىؤثث فىي ضىبط الثقابىة األمهيىة ويزيىد مىل شىتات  . إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن3

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم 4)دىون على  ذلىك بيهما بلغت نسبة ايىث المواف %( 18اليل بلغت نسبتهم ) الوطهية(األالزا  

 ( %.1يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

الدكتاتوريىة لهظىام الحىز  الحىاكم يىؤدي إلى  زعزعىة األمىل وعىدم تواليىد  ممارسىة) أنإن االبية أفثاد العيهة يوافدون على   .4

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات 72على  ذلىك )بلغت نسبة الموافدون  بيهما %( 14اليل بلغت نسبتهم ) اليف(

 .% (74محددة فدد بلغت نسبتهم )

 الىداخلي(أن )استخدام المثونة األمهيىة فىي رقابىة دخىالء المجتمى  يزيىد مىل ضىبط األمىل إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .5

.  أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محىددة %( 27عل  ذلك )بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون  % (22اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.73فدد بلغت نسبتهم )
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والمىىىارقيل عىىىل نظىىىام الدولىىىة مىىىل ممارسىىىة التخثيىىى،  للمليشىىىياتأن عىىىدم السىىىماح إن االبيىىىة أفىىىثاد العيهىىىة يوافدىىىون علىىى   .2

بلغىىىت نسىىىبة ايىىىث الموافدىىىون علىىى  ذلىىىك  بيهمىىىا % (22اليىىىل بلغىىىت نسىىىبتهم ) يكىىىون لىىىم األثىىىث اايجىىىابي فىىىي ضىىىبط األمىىىل

 .%( 22)نسبتهم أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت  .% (72)

أن ااسىىىتعانة بىىىذوي الخبىىىثات األمهيىىىة إلقامىىىة الىىىدورات األمهيىىىة للكىىىوادر العاملىىىة إن االبيىىىة أفىىىثاد العيهىىىة يوافدىىىون علىىى   .1

بيهمىىىا بلغىىىت نسىىىبة ايىىىث الموافدىىىون علىىى  ذلىىىك  % (22نسىىىبتهم )اليىىىل بلغىىىت  فىىىي الديىىىار الحكىىىومي يزيىىىد مىىىل ضىىىبط األمىىىل

 ( %.73.  أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )% (27)

 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية ثانياً:

ات المديىىىاس وتثتيبهىىىا وفدىىىاً إلجابىىىات فيمىىىا يلىىىي جىىىدول يوضىىىح المتوسىىىط واإلنحىىىثاف المعيىىىاري واألمميىىىة الهسىىىبية لعبىىىار

 .المستدي  مههم

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية10-1جدول رقم )

 التثتي، الدالة المتوسط اانحثاف المعياري العبارات

كلمىىا زاد عىىدد الكىىوادر المىىؤمليل فىىي قياعىىات األمىىل قلىىل مىىل 

 اختثا  الهواالي األمهية 
.94409 3.7600 

مواف  

 ةبشد
2 

استخدام التكهولوجيىا الحديثىة فىي أنظمىة الدولىة يىؤثث فىي علميىة 

 ضبط األمل اإلقليمي
 4 مواف  4.0900 1.06453

عدم الثبات في السياسات المحلية يؤثث في ضبط الثقابىة األمهيىة 

 ويزيد مل شتات األالزا  الوطهية 
 1 مواف  3.7200 76647.

يىىؤدي إلىى  زعزعىىة  ممارسىىة الدكتاتوريىىة لهظىىام الحىىز  الحىىاكم

 األمل وعدم تواليد اليف 
1.10554 3.9000 

مواف  

 بشدة
5 

اسىىتخدام المثونىىة األمهيىىة فىىي رقابىىة دخىىالء المجتمىى  يزيىىد مىىل 

 ضبط األمل الداخلي
1.32200 4.1800 

مواف  

 بشدة
3 

والمارقيل عل نظىام الدولىة مىل ممارسىة  للمليشياتعدم السماح 

 في ضبط األمل التخثي، يكون لم األثث اايجابي
1.08711 4.1000 

مواف  

 بشدة
2 

ااستعانة بذوي الخبثات األمهية إلقامة الدورات األمهية للكوادر 

 العاملة في الديار الحكومي يزيد مل ضبط األمل
1.32100 4.1800 

مواف  

 بشدة
7 

   27.83222  إجمالي متوسط العبارات 

 2222الميدر: إعداد الباالل مل نتائر التحليل 

 ( ما يلي:72-4يتضح مل الجدول رقم )

(. ومىىىىذه 3( يزيىىىىد متوسىىىىيها عىىىىل الوسىىىىط ال ثضىىىىي )ال ثضىىىىية الثانيىىىىة)التىىىىي تعبىىىىث عىىىىل عبىىىىارات / إن جميىىىى  العبىىىىارات 7

 .  عبارات ال ثضية الهتيجة تدل عل  موافدة أفثاد العيهة عل  جمي 
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ااسىىىتعانة بىىىذوي الخبىىىثات األمهيىىىة إلقامىىىة ي )وجهىىىة نظىىىث العيهىىىة مىىى الثانيىىىة( مىىىل )ال ثضىىىية عبىىىارات عبىىىارة مىىىل/ أمىىىم 2

( اليىىل متوسىىط إجابىىات أفىىثاد العيهىىة علىى  الىىدورات األمهيىىة للكىىوادر العاملىىة فىىي الديىىار الحكىىومي يزيىىد مىىل ضىىبط األمىىل

عىىىىدم الثبىىىىات فىىىىي السياسىىىىات المحليىىىىة يىىىىؤثث فىىىىي ( وأقىىىىل عبىىىىارة مىىىىي )1.32100معيىىىىاري ) بىىىىانحثاف( 4.1800العبىىىىارة )

معيىىىاري  بىىىانحثاف( 3.7200( اليىىىل بلىىىغ متوسىىىط العبىىىارة )هيىىىة ويزيىىىد مىىىل شىىىتات األالىىىزا  الوطهيىىىةضىىىبط الثقابىىىة األم

(.76647).  

( ومىىىذا يىىىدل علىىى  أن االبيىىىة أفىىىثاد العيهىىىة يوافدىىىون بشىىىدة علىىى  مجمىىىل 27.83222/ كمىىىا بلىىىغ متوسىىىط جميىىى  العبىىىارات )3

  .(ال ثضية الثانيةعبارات )

 تحليل بيانات الفرضية الثالثة 

 القة بيل المتغيثات ااقتيادية في ليبيا واألمل اإلقليميمهالك ع

أواً: التوزيىى  التكىىثاري لعبىىارات ال ثضىىية الثالثىىة وفيمىىا يلىىي التوزيىى  التكىىثاري إلجابىىات الوالىىدات المبحوثىىة لجميىى  عبىىارات 

 ال ثضية:

 الثالثة لعبارات الفرضيةالتكراري  ( التوزيع11-1)جدول رقم 

 العبارة

 

 ا أواف  محايد اف أو أواف  بشدة
ا أوافىىىىىىىىىى  

 بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

يؤثث سعث اليثف عهد ارت اعم عل  األمل 

 اإلقليمي مل ناالية اقتيادية
53 53.0 28 28.0 14 14.0 1 1.0 4 4.0 

شح السل  والخدمات لم التأثيث المباشث عل  

 األمل اإلقليمي 
43 43.0 30 30.0 13 13.0 8 8.0 6 6.0 

تؤثث المهتجات المحلية عل  زعزعة األمل 

اإلقليمي مل ناالية االتكارما وزيادة الضثيبة 

 عليها 

59 59.0 25 25.0 6 6.0 5 5.0 5 5.0 

 6.0 6 34.0 34 16.0 16 18.0 18 26.0 26 ارت ار نسبة التضخم تؤثث عل  األمل اإلقليمي 

مجتم  تؤدي ارت ار نسبة البيالة في شثائح ال

إل  عدم استدثار األمل اإلقليمي بسب، 

 التجمعات

43 43.0 41 41.0 5 5.0 9 9.0 2 2.0 

كلما زادت الديمة الزمهية للهدود أدت إل  فددان 

التكل ة التاريخية أللحا  رؤوس األموال 

 والمستثمثيل يؤثث في األمل الدومي

52 52.0 31 31.0 10 10.0 7 7.0 0 0.0 

ياسات الهددية الغيث ناجحة يؤثث استخدام الس

 عل  استدثار األمل اإلقليمي
49 49.0 32 32.0 73 73.2 4 4.0 2 2.0 
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تدليل اإلن ا  الحكومي وضعف الدوة الشثائية 

وندرة الموارد اليبيعية يزيد مل الدة المشكلة 

 ااقتيادية ويؤثث عل  األمل اإلقليمي

30 30.0 37 37.0 75 75.2 15 15.0 3 3.0 

 ما يلي: (77-4)تضح مل الجدول رقم ي

اليىل  اقتيىادية(سىعث اليىثف عهىد ارت اعىم على  األمىل اإلقليمىي مىل نااليىة  )يىؤثث إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن .7

د ( %. أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدى5بلغت نسبة ايث الموافدىون على  ذلىك ) بيهما %( 17)بلغت نسبتهم 

 ( %. 74بلغت نسبتهم )

( 13اليىل بلغىت نسىبتهم ) عل  ان شح السل  والخدمات لم التأثيث المباشث عل  األمل اإلقليميإن االبية أفثاد العيهة يوافدون  .2

 .  ( %73( %. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم)74ذلك )بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل   %

المهتجىات المحليىة على  زعزعىة األمىل اإلقليمىي مىل نااليىة االتكارمىا وزيىادة  )تىؤثث . إن االبية أفثاد العيهة يوافدىون على  أن3

.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم %( 72)بيهما بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك  %( 14بلغت نسبتهم ) عليها( اليلالضثيبة 

 ( %.2ت نسبتهم )يبدوا إجابات محددة فدد بلغ

 نسبة التضخم تؤثث عل  األمل اإلقليمي( )ارت ار إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن .4

( %.  أما أفثاد العيهة والذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدىد 42( % بيهما بلغت نسبة الموافدون عل  ذلك )44اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.72بلغت نسبتهم )

أن )ارت ىار نسىبة البيالىة فىي شىثائح المجتمى  تىؤدي إلى  عىدم اسىتدثار األمىل اإلقليمىي العيهة يوافدىون على   إن االبية أفثاد .5

. أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم %( 77) بيهما بلغت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك % (14اليل بلغت نسبتهم )بسب، التجمعات( 

 ( %.5يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

)كلمىىا زادت الديمىىة الزمهيىىة للهدىىود أدت إلىى  فدىىدان التكل ىىة التاريخيىىة أللىىحا  رؤوس االبيىىة أفىىثاد العيهىىة يوافدىىون علىى  إن  .2

. %( 1) ( % بيهمىا بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك13اليل بلغت نسبتهم ) األموال والمستثمثيل يؤثث في األمل الدومي(

 ( %.72ات محددة فدد بلغت نسبتهم )أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجاب

اليىل السياسىات الهدديىة الغيىث ناجحىة يىؤثث على  اسىتدثار األمىل اإلقليمىي(  اسىتخدام)أن إن االبية أفثاد العيهة يوافدون على   .1

ة فدد بلغت . أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محدد%( 2بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك) %( 17بلغت نسبتهم )

 .%( 73نسبتهم )

اإلن ا  الحكومي وضعف الدوة الشثائية وندرة الموارد اليبيعية يزيىد مىل الىدة  )تدليلإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن  .1

( 71بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك ) ( % بيهمىا21اليل بلغت نسىبتهم )المشكلة ااقتيادية ويؤثث عل  األمل اإلقليمي( 

 ( %.75. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )%

 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة

واألمميىة الهسىبية لعبىارات المديىاس وتثتيبهىا وفدىاً إلجابىات المستديى   واانحىثاف المعيىاريفيما يلي جىدول يوضىح المتوسىط 

 .مههم
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 صفي لعبارات الفرضية الثالثةاإلحصاء الو (12-1)جدول رقم 

 التثتي، الدالة المتوسط اانحثاف المعياري العبارات

يؤثث سعث اليثف عهد ارت اعم عل  األمل اإلقليمي مل ناالية 

 اقتيادية
 2 مواف  بشدة 3.7500 1.00880

 3 مواف  بشدة 4.0400 1.19697 شح السل  والخدمات لم التأثيث المباشث عل  األمل اإلقليمي 

تؤثث المهتجات المحلية عل  زعزعة األمل اإلقليمي مل ناالية 

 االتكارما وزيادة الضثيبة عليها 
 1 مواف  بشدة 3.7200 1.11083

 7 ا أواف  4.7600 1.32665 ارت ار نسبة التضخم تؤثث عل  األمل اإلقليمي 

ارت ار نسبة البيالة في شثائح المجتم  تؤدي إل  عدم استدثار 

 قليمي بسب، التجمعاتاألمل اإل
 4 مواف  بشدة 3.8600 1.00524

كلما زادت الديمة الزمهية للهدود أدت إل  فددان التكل ة التاريخية 

 أللحا  رؤوس األموال والمستثمثيل يؤثث في األمل الدومي
 1 مواف  بشدة 3.7200 91099.

استخدام السياسات الهددية الغيث ناجحة يؤثث عل  استدثار األمل 

 إلقليميا
 5 مواف  بشدة 3.7800 95959.

تدليل اإلن ا  الحكومي وضعف الدوة الشثائية وندرة الموارد 

اليبيعية يزيد مل الدة المشكلة ااقتيادية ويؤثث عل  األمل 

 اإلقليمي

 2 مواف  بشدة 4.2400 1.12923

   4.11221  إجمالي العبارات 

 2222الميدر: إعداد الباالل مل نتائر التحليل 

 ( أدناه ما يلي:72-4يتضح مل الجدول رقم )

(. ومىىىىذه 3( يزيىىىىد متوسىىىىيها عىىىىل الوسىىىىط ال ثضىىىىي )ال ثضىىىىية الثانيىىىىة)التىىىىي تعبىىىىث عىىىىل عبىىىىارات / إن جميىىىى  العبىىىىارات 7

 .  عبارات ال ثضية الهتيجة تدل عل  موافدة أفثاد العيهة عل  جمي 

ارت ىىىار نسىىىبة التضىىىخم تىىىؤثث علىىى  األمىىىل العيهىىىة مىىىي ) وجهىىىة نظىىىث الثالثىىىة( مىىىل )ال ثضىىىية عبىىىارات عبىىىارة مىىىل/ أمىىىم 2

( وأقىىىىل عبىىىىارة 7.32225معيىىىىاري ) بىىىىانحثاف( 1.2224اليىىىىل متوسىىىىط إجابىىىىات أفىىىىثاد العيهىىىىة علىىىى  العبىىىىارة ) اإلقليمىىىىي(

 بىىىانحثاف( 4.0400اليىىىل بلىىىغ متوسىىىط العبىىىارة ) ،شىىىح السىىىل  والخىىىدمات لىىىم التىىىأثيث المباشىىىث علىىى  األمىىىل اإلقليمىىىيمىىىي 

  .(7.78281معياري )

ومىىىذا يىىىدل علىىى  أن االبيىىىة أفىىىثاد العيهىىىة يوافدىىىون بشىىىدة علىىى  مجمىىىل  (4.11221/ كمىىىا بلىىىغ متوسىىىط جميىىى  العبىىىارات )3

  .(ال ثضية الثالثةعبارات )

 هنالك عالقة بين المتغيرات االجتماعية في ليبيا واألمن اإلقليمي :تحليل بيانات الفرضية الرابعة

 لفرضية الرابعةأوالً: التوزيع التكراري لعبارات ا

 وفيما يلي التوزي  التكثاري إلجابات الوالدات المبحوثة لجمي  عبارات ال ثضية:
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 الرابعة لعبارات الفرضيةالتكراري  ( التوزيع13-1)جدول رقم 

 العبارة

 

 ا أواف  بشدة ا أواف  محايد أواف  أواف  بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

نسبة الزواج في المجتم  يؤدي إل  انخ اد 

خل  المشكالت األسثية بالتالي يهعكس سلباً 

 عل  األمل اإلقليمي

53 53 17 17 22 22 2 2 6 6 

الدبلية والمليشيات في  اتتسامم الحثوب

 زعزعة األمل اإلقليمي
41 41 27 27 116 116 15 15 1 1 

العادات والتداليد في المجتم  خالة الثأر 

رما سلباً في استدثار األمل يهعكس دو

 اإلقليمي

40 40 39 39 12 12 8 8 1 1 

ارت ار نسبة الوفيات بسب، ال دث والجور 

والمثد والخالفات األسثية لم األثث السلبي 

 عل  األمل اإلقليمي

40 40 33 33 13 13 10 10 4 4 

م هوم الجهوية السائدة في المجتم  يهعكس 

 سلباً عل  األمل اإلقليمي 
47 47 23 23 21 21 8 8 1 1 

تسامم العهيثية والت ثقة بيل شثائح المجتم  

 في عدم ااستدثار األمل اإلقليمي
43 43 16 16 17 17 15 15 9 9 

تؤدي ظامثة المحسوبية في التوظيف داخل 

المؤسسات إل  عدم ااستدثار العمل 

 الحكومي وبالتالي األمل اإلقليمي

45 45 33 33 77 77 6 6 5 5 

تداول السلية المالكة بيل فئات األسثة المالكة 

 يهعكس سلباً عل  األمل اإلقليمي 
41 41 35 35 72 72 5 5 7 7 

 

 ما يلي: (73-4)يتضح مل الجدول رقم 

انخ اد نسبة الزواج في المجتم  يؤدي إل  خل  المشىكالت األسىثية بالتىالي يىهعكس  إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن .7

( %. أما أفثاد العيهىة والىذيل 1بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك ) بيهما %( 12)اليل بلغت نسبتهم  سلباً عل  األمل اإلقليمي

 ( %. 22لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

( % 21اليل بلغت نسبتهم ) (اإلقليميالحثوبات الدبلية والمليشيات في زعزعة األمل  )تسامم يوافدونإن االبية أفثاد العيهة  .2

 ( %.  72( %. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم)72)بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك 
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مىل )العادات والتداليىد فىي المجتمى  خالىة الثىأر يىهعكس دورمىا سىلباً فىي اسىتدثار األ . إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن3

.  أمىا أفىىثاد العيهىىة والىذيل لىىم يبىىدوا %( 8)بيهمىىا بلغىت نسىىبة ايىىث الموافدىون علىى  ذلىىك  %( 18اليىىل بلغىت نسىىبتهم ) اإلقليمىي(

 ( %.72إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

لىم األثىث  )ارت ىار نسىبة الوفيىات بسىب، ال دىث والجىور والمىثد والخالفىات األسىثية إن االبية أفثاد العيهة يوافدون على  أن .4

( %.  أما أفثاد العيهة والذيل 74بلغت نسبة الموافدون عل  ذلك ) بيهما %( 13اليل بلغت نسبتهم ) اإلقليمي(السلبي عل  األمل 

 ( %.73لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

اليىل بلغىت  اإلقليمىي(باً على  األمىل الجهوية السىائدة فىي المجتمى  يىهعكس سىل )م هومأن إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .5

. أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدىد بلغىت %( 8) بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون على  ذلىك % (12نسبتهم )

 ( %.27نسبتهم )

 اإلقليمىي(سىتدثار األمىل ان )تسامم العهيثية والت ثقة بىيل شىثائح المجتمى  فىي عىدم ااإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .2

. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبىدوا إجابىات محىددة %( 24) ( % بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك58اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.71فدد بلغت نسبتهم )

م ااسىتدثار العمىل ظامثة المحسوبية فىي التوظيىف داخىل المؤسسىات إلى  عىد )تؤديأن إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .1

. أمىا أفىثاد %( 77بيهمىا بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك) %( 11اليل بلغت نسىبتهم ) اإلقليمي(الحكومي وبالتالي األمل 

 .%( 77العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

 اإلقليمىي(فئىات األسىثة المالكىة يىهعكس سىلباً على  األمىل السىلية المالكىة بىيل  )تداول أنإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .1

( %.  أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محىددة 72ذلك )بلغت نسبة ايث الموافدون عل   ( % بيهما12اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.72فدد بلغت نسبتهم )

 ثانياً: اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الرابعة

وضىح المتوسىط واإلنحىثاف المعيىاري واألمميىة الهسىبية لعبىارات المديىاس وتثتيبهىا وفدىاً إلجابىات المستديى  فيما يلي جىدول ي

 .مههم

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الرابعة11-1)جدول رقم 

 التثتي، الدالة المتوسط اانحثاف المعياري العبارات

كالت انخ اد نسبة الزواج في المجتم  يؤدي إل  خل  المش

 األسثية بالتالي يهعكس سلباً عل  األمل اإلقليمي
 2 مواف  بشدة 3.9100 1.17288

 2 مواف  بشدة 4.0800 1.12528 تسامم الحثوبات الدبلية والمليشيات في زعزعة األمل اإلقليمي

العادات والتداليد في المجتم  خالة الثأر يهعكس دورما سلباً 

 في استدثار األمل اإلقليمي
 1 مواف  بشدة 3.9100 96499.

ارت ار نسبة الوفيات بسب، ال دث والجور والمثد والخالفات 

 األسثية لم األثث السلبي عل  األمل اإلقليمي
 3 مواف  بشدة 4.0500 1.14040

 1 مواف  بشدة 3.9300 1.04693م هوم الجهوية السائدة في المجتم  يهعكس سلباً عل  األمل 
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 اإلقليمي 

ثية والت ثقة بيل شثائح المجتم  في عدم تسامم العهي

 ااستدثار األمل اإلقليمي
 7 مواف  بشدة 4.3100 1.39041

تؤدي ظامثة المحسوبية في التوظيف داخل المؤسسات إل  عدم 

 ااستدثار العمل الحكومي وبالتالي األمل اإلقليمي
 5 مواف  بشدة 3.9300 1.12146

سثة المالكة يهعكس سلباً عل  تداول السلية المالكة بيل فئات األ

 األمل اإلقليمي 
 4 مواف  بشدة 4.0200 1.17189

   4.74221  إجمالي العبارات 

 2222الميدر: إعداد الباالل مل نتائر التحليل 

 ما يلي: (74-4يتضح مل الجدول رقم )

(. ومىذه الهتيجىة تىدل 3سىط ال ثضىي )( يزيىد متوسىيها عىل الوال ثضىية الثابعىة)التي تعبث عل عبىارات / إن جمي  العبارات 7

 .  عبارات ال ثضية عل  موافدة أفثاد العيهة عل  جمي 

تسامم العهيثية والت ثقة بيل شثائح المجتم  في عىدم وجهة نظث العيهة مي ) الثابعة( مل )ال ثضية عبارات عبارة مل/ أمم 2

( وأقىىل 1.39041معيىىاري ) بىىانحثاف( 4.3100العبىىارة )اليىىل متوسىىط إجابىىات أفىىثاد العيهىىة علىى   اإلقليمىىي(ااسىىتدثار األمىىل 

( اليل بلىغ متوسىط العبىارة العادات والتداليد في المجتم  خالة الثأر يهعكس دورما سلباً في استدثار األمل اإلقليميعبارة مي )

  .(96499.معياري ) بانحثاف( 3.9100)

االبيىىة أفىىثاد العيهىىة يوافدىىون بشىىدة علىى  مجمىىل عبىىارات ( ومىىذا يىىدل علىى  أن 4.74221/ كمىىا بلىىغ متوسىىط جميىى  العبىىارات )3

  .(ال ثضية الثابعة)

 

 :والتوصيات النتائجأهم . 5

 النتائج  .1.5

ا ومحاولىة السىييثة على  االىداثها وتجهى، موقىف يحتىاج لبىذل جهىد للتعىثف عليهىا ومتغيثاتهىا وت سىيث ظامثمى األزمة .7

 مخاطثما ومل ثم تحديد الحل المهاس، لما يمكل مل استخدام إجثاءات سليمة.

التحثب في ثالثة اتجامات تتمثل في التعامل م  العوامل المسببة لالزمىة والدىوى الداعمىة  األزمةتتيل، السييثة عل   .2

 لها وكذلك العوامل ذات اليلة بها 

 العدالىة أّن ايىا  الليبيىة الحالىة خىالل مىل تبىيل فدىد والسى،، العسىكثية بالدىدرات الدولىة المايىة يىثادف ديعى لىم األمىل .3

 سىهّل دولىة المؤسسىات، ايىا  واألمىم الواعىدة المسىتدامة التهميىة وخيىط المتكافئة، ااقتيادية وال ثص ااجتماعية،

 .ليبيا في األزمة فتيل إشعال

 تغذيىة فىي الخىارجي مهىم البعىد أنّ  لهىا تبىيل الدراسىة خىالل فمىل فحسى،، الداخليىة لبيئىةا وليدة ليست األمهية التهديدات .4

 السىا  على  المتدخلىة ولىو الىدول ميىالح تهىافس عىل تُعبّىث التىي ،الخارجيىة التىدخالت عبىث وتمديىدما األزمة بواعل

 .األزمة محل البلد واستدثار أمل ميلحة

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالخامس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                               214  

 ISSN: 2706-6495 

 
 التوصيات:. 2.5

كذلك يج، معثفة العوامل المسىببة  ،واإلجثاءات ال اعلة الالزمة لمواجهتها زمةاألثورة المعثفة الكاملة لتيورات ض .7

 .لالزمة والدوى الداعمة لها والعوامل ذات اليلة بها

ضثورة ان تتعاون دول الجوار اإلقليمي لليبيا في إيجاد تحالف اقتيادي وعسكثي شبيم بااتحاد األوربي يعمىل على   .2

ي ال ظ امىل المهيدىة وذلىك بحىل جميى  الهزاعىات بالوسىائل السياسىية والدبلوماسىية وض  قواعد واسس ملزمة تساعد ف

 .بعيداً عل استخدام الدوة

لىم تعمىل على  وضى  سياسىة ن ييىة جديىد تثاعىي ميىالحها  إذايج، ان تعلم دولة ليبيا ان اله ط يمثل ميدر تهديد لهىا  .3

جهبية فالمست يد األول مىل مىذه اليىثاعات وتاجيجهىا مىم ااقتيادية والسياسية والتهموية في التحثشات والتدخالت األ

 .متهافسون عل  مواردما

يج، الحيول عل  نور مل الوفا  الوطهي مل خالل تشكيل رؤية مستدبلية توفيدية مشتثكة تساعد الشع، الليبي عل   .4

ااستعمارية في العمل  األجهبية لألطمارعل  استدثاره وازدماره ال  جان، التيدي  وطهية تساعد استثاتيجيةليااة 

 عل  والدة ليبيا.
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