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 ملخص

إعرادة إصردار القروائم الماليرة علرى أثرر  اختبارمحاولة يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى 

 44عينة تتكون مر   وتمت الدراسة الميدانية على، قرارات منح االئتمان فى البيئة المصرية

عالقرة عكسرية ومعنويرة بري  جود إلى ووتوصل البحث  .المالية قامت بتعديل قوائمها مشاهدة

متحفظة عنرد عادة تكون مما يعنى أن البنوك  ،إعادة إصدار القوائم المالية واالئتمان المصرفى

عالقرة وجرود توصرل البحرث إلرى  كما، التى تعيد إصدار قوائمها الماليةاالئتمان للشركات  حمن

مر  االفتررا  تسر  يمما  تجارى،للقوائم المالية واالئتمان اومعنوية بي  إعادة إصدار ا طردية

ً مبالنسبة للشرركات المقيردة  بأن االئتمان التجارى قد يكون بديالً لالئتمان المصرفى ئدالسا ، اليرا

توصل البحث إلى عدم وجود اختالفات معنوية فى تكرالي  التمويرل خرالل الفتررة السرابقة  بينما

 .على إعادة إصدار القوائم المالية والفترة التالية لها
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 ( اإلطار العام للبحث 1)

   مقدمة ومشكلة البحث: 1/1

تعد القوائم المالية أهم مصادر الحصول على المعلومات حول الشركة، لذا ينبغى أن تسهم 

  وموثرو  فيهرا لتردريد قررارات المسرتثمري  والردائنيتلك القروائم فرى تروفير معلومرات مالئمرة 

ات ومهنررة فقررد وجهررت عرردة انتقررادات للشرررك، ورغررم ذلررك وغيرررهم مرر  افطررراف ذات العالقررة

القليلررة حرراالت إعررادة إصرردار القرروائم الماليررة خررالل السررنوات تزايررد  المحاسرربة والمراجعررة بعررد

      الماضية.

أن  را  المالية افمريكية الساب  علرىرئيس لجنة تداول افو Levitt أكدوفى هذا السيا  

رات الرردوالرات بسرربا إعررادة إصرردار القرروائم قرردرت بمليررا كبيرررة المسررتثمري  تحملرروا خسررائر

قلقهرم بشرأن  المراليون أظهرر المحللرون. كمرا (Levitt, 2000)المالية التى خضرعت للمراجعرة 

 تصرورات المشراركي  فرى السرو  فيمرا يتعلر  عادة إصدار القوائم المالية علرىإل التأثير السلبى

     .(Wilson, 2008) محاسبيةجودة المعلومات الب

ثرار آمريكا حول أسرباب وأفى  ت إحدى الدراسات التى اجراها مكتا المحاسبة العامتوصلو

 :(GAO, 2003) همها فيما يلىأئم المالية إلى عدة نتائج يتمثل إعادة إصدار القوا

تزايد حاالت إعادة إصدار القوائم المالية بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد حاالت إعرادة إصردار  -

حترى  1997خرالل الفتررة مر  ينراير  وى على مخالفرات محاسربيةحالة تنط 919 تلك القوائم

 .2002يونيو 

عادت إصدار قوائمها المالية فقدت جرز  كبيرر مر  قيمتهرا السروقية خرالل أإن الشركات التى  -

 االصدار.افيام أو الشهور المحيطة باإلعالن ع  إعادة 

قرد الممارسرات المحاسربية  والشكوك التى تثيرها حول بعر  إصدار القوائم الماليةإن إعادة  -

 ثقة المستثمري . فى بالسلا تؤثر

دواف  إلدخررال بطررة بررالتقرير المررالى للشررركات أسررهم فررى  يررادة الررإن تزايررد المشرركالت المرت -

 تحسينات على مهنة المحاسبة والمراجعة وحوكمة الشركات.

ئم الماليرة إعرادة إصردار القروا للعالقة بري الدراسات المرتبطة بهذا المجال ت ضوقد تعر

 Kravet & Shevlin, 2010; Hribar)مثل تكلفرة حقرو  الملكيرة  وعدة متغيرات أخرى

& Jenkins, 2004)خطررر التقاضررى ، و(Bardos et al., 2013) وأسررعار وعوائررد ،

، وتغيرر كرل مر  اإلدارة والمراجر  (Li et al., 2018; Badertscher, 2011) افسرهم

(Arthaud–Day et al., 2006; Hennes et al., 2014; Wei, 2008) وحوكمرة ،

 .(Rasyid & Ardana, 2014; Zhizhong et al., 2011)الشركات 
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الدراسرات إلرى انخفرا  حجرم القررو ، وارتفراة تكلفرة الرديون، و يرادة  تلرك توصرلتكما 

 ;Graham & Qiu, 2008)احتمرراالت طلررا ضررمانات بعررد إعررادة إصرردار القرروائم الماليررة

Newberry & Parthahy, 2007;Chen et al., 2011) . فررغم أن اإلدارة تسرتطي  الترأثير

إال أنر  عنردما  فى تصورات مستخدمى القوائم المالية فيما يتعل  بأدا  الشركة الحالى والمستقبلى،

عرردم صررحة المعلومررات التررى اسررتندوا إليهررا فررى اتخرراذ القرررارات فرر نهم يقومررون  ونيكتشرر  الرردائن

  تبطة بالشركة.بمراجعة تصوراتهم المر

أن تأثير إعادة إصدار القروائم الماليرة علرى  (Chen et al., 2009)وقد افترضت دراسة 

ً أكثرر وضروح يبردوعدم تماثل المعلومات  مقارنرة بسرو  الردي  الخرا  فرى سرو  الردي  العرام  ا

ترروافر لررديهم مصررادر أخرررى للحصررول علررى يأن المقرضرري  فررى سررو  الرردي  الخررا  باعتبررار 

. ورغرررم ذلرررك فقرررد توصرررلت دراسرررة بالشرررركات بخرررالف القررروائم الماليررة المرتبطرررة المعلومررات

(Hasan & Song, 2014) تعتمررد علررى المعلومررات التررى تتررا  مرر  خررالل  إلررى أن البنرروك

اتخاذ قرارات االقرا ، وأن المعلومات الخاصة التى يحصل عليهرا البنرك اإلفصا  العام عند 

ً املمصادر افخرى يصعا أن تقضى تمم  ا  على عدم تماثل المعلومات. ا

، فقردت وفى ظل  يادة القيود المالية المرتبطة بالشركة وصعوبة الوصول إلى أسروا  الردي 

  مالئمراً للقررو ،افترضت الدراسات المرتبطة بهذا المجال أن االئتمان التجارى قد يكرون برديالً 

نوك وغيررهم مر  المقرضري  ومر  تتوافر لديهم ميزة معلومات مقارنرة برالبباعتبار أن الموردي  

 ,Love, 2011; Ma & Martin) ثرم يسرتطيعون التغلرا علرى مشركلة عردم تماثرل المعلومرات

2012; Petersen & Rajan, 1997; Gama & Mateus, 2010; Burkart & 

Ellingsen, 2004; Abad et al., 2017; ).  ومر  ناحيرة أخررى فر ن االئتمران التجرارى قرد

، بمعنرى أن وم  ثم تخفي  مشكلة االختيرار العكسرى حول العميل يدة للبنوكيوفر معلومات مف

مصررررردر موثرررررو  فيررررر  للمعلومرررررات المرتبطرررررة بالجررررردارة االئتمانيرررررة  المرررررورد قرررررد يكرررررون

 . (Agostino& Trivieri, 2014)للعميل

أثرر إعرادة إصردار القروائم الماليرة علرى  راسةدتتمثل مشكلة البحث فى وفى ضو  ما سب  

 منح االئتمان فى البيئة المصرية.قرارات 

 أهداف البحث: 1/2

 :ما يلىيهدف البحث إلى تحقي  

 التعرف على نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بموضوة البحث. -

 التعرف على أثر إعادة إصدار القوائم المالية على قرارات منح االئتمان. -

رات مررنح االئتمرران فررى البيئررة محاولررة اختبررار أثررر إعررادة إصرردار القرروائم الماليررة علررى قرررا -

 المصرية.
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 همية البحث:أ 1/3

 همية البحث فى مستويي  على النحو التالى:أتم تصني  

 :المستوى النظرى 1/3/1

هميررة موضرروة إعررادة إصرردار القرروائم الماليررة بصررفة عامررة وأثرهررا علررى القرررارات أرغررم 

حر  باهتمرام كرافى مر  قبرل بصرفة خاصرة، إال أن هرذا الموضروة لرم ي بمرنح االئتمرانالمرتبطة 

البيئة المصرية، لذا تبدو أهمية التعررف علرى طبيعرة إعرادة إصردار القروائم الماليرة الباحثي  فى 

 .وأثرها على قرارات منح االئتمان

 المستوى التطبيقى: 1/3/2

دلرة ميدانيرة لكرل مر  المقرضري  والمنظمري  حرول أحرد العوامرل الترى أتسهم الدراسة فى توفير  -

حيرث أكردت  .غيرر الكر   لررأل المراللسلا فى مصرداقية القروائم الماليرة والتخصرص تؤثر با

تعكرس فشرل الماليرة علرى أن إعرادة إصردار القروائم  (Stanley & Dezoort, 2007)دراسرة 

 WorldComإلررى أن دررركة  (Velikonja, 2013)دراسررة كمررا أدررارت  .التقريررر المررالى

،   المخاطر المرتبطة بهابحية الشركة وانخفااستطاعت نقل معلومات للسو  حول ارتفاة ر

 فرى الوقرت الرذىسرعار الفائردة، أمات المضرللة فر ن المقرضري  خفضروا واستنادا إلى تلك المعلو

 .تمويل مشروعات تحق  عوائد موجبةبع  الشركات افخرى صعوبات فى في  واجهت 

يكرون لرديهم ت وبالترالى يتوافر لرديهم ميرزة معلومراالموردي  أن  الدراسات السابقة افترضت -

لتروفير التمويرل الرال م للشرركات الترى تتسرم بانخفرا   المؤسسرات الماليرةمر  استعداد أكبرر 

وتعد الدراسرة الحاليرة امترداد لتلرك الدراسرات مر  خرالل تروفير أدلرة ميدانيرة ، المحاسبةجودة 

 مصرية.حول أثر إعادة إصدار القوائم المالية على االئتمان التجارى فى البيئة ال

صرربحت أحررد الموضرروعات التررى تنررال أعرر  إعررادة إصرردار القرروائم الماليررة إن اآلثررار الناتجررة  -

إلرى أن  (Chen et al., 2013)أدرارت دراسرة  حيرث .فرى مجرال المحاسربةاهتمام الباحثي  

إعادة إصدار القوائم المالية تعرد مجرال مالئرم لدراسرة أثرر جرودة المعلومرات المحاسربية علرى 

 (Costello & Wittengberg–Moerman, 2011)ويل. كمرا أدرارت دراسرة بدائل التم

صرربح أحررد القضررايا أفررى التعاقرردات المرتبطررة بررالقرو   دور جررودة التقررارير الماليررةإلررى أن 

 .الرئيسية فى مجال البحث المحاسبى

 خطة البحث: 1/5

 لتحقي  أهداف البحث فقد تم تقسيم  على النحو التالى:

 ث.طار العام للبحاإل -1

 طار النظرى للبحث.اإل -2

 منهجية الدراسة الميدانية. -3

 ار الفرو .بتحليل البيانات واخت -4
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 ( اإلطار النظرى للبحث2)

 الدراسات السابقة: 2/1

أثرر إعرادة إصردار إلرى فحرص  (Newberry & Partharathy, 2007)دراسرة  هردفت

صرلت الدراسرة إلرى أن ، وتوكل م  سو  الدي  العام وسرو  الردي  الخرا القوائم المالية على 

إعادة إصدار القوائم المالية تسهم فى ارتفاة تكلفة الرديون فرى سرو  الردي  العرام، كمرا توصرلت 

بعرد إعرادة  الخرا  المرتبطرة بسرو  الردي  الماليرة فرى عقرود الرديون قيرودالدراسة إلرى  يرادة ال

لمالية على أثر إعادة إصدار القوائم ا (Graham & Qiu, 2008)دراسة  وفحصت .اإلصدار

التعاقررردات المرتبطرررة برررالقرو  المصررررفية، وتوصرررلت الدراسرررة إلرررى ارتفررراة مررردى السرررعر، 

و يادة كل م  احتمال طلرا ضرمانات والقيرود الماليرة بعرد وانخفا  فترة استحقا  القرو ، 

إعادة إصدار القوائم المالية مقارنة بالقرو  التى تم منحها قبل إعادة اإلصردار، كمرا توصرلت 

 اإلصرردارأكبرر بالنسربة للشرركات الترى أعرادت سرة إلرى أن الزيرادة فرى مردى السرعر تكرون الدرا

بسبا الغش مقارنة بالشركات التى أعادت إصدار قوائمهرا الماليرة بسربا افخطرا ، ممرا يعنرى 

 مخاطر المعلومات التى تنشأ بسبا إعادة اإلصدار.أن البنوك تحاول التغلا على 

لقروائم الماليرة علرى تكلفرة اأثرر إعرادة إصردار  (Shi & Zhang, 2008)دراسة  وتناولت

، وتوصررلت الدراسررة إلررى وجررود رد فعررل سررلبى لسررو  السررندات إلعررادة اإلصرردار، كمررا نالررديو

عالوة خطر بالنسبة للسندات التى تصدر بعد إعادة إصدار القوائم  ارتفاةتوصلت الدراسة إلى 

إصدار تلك القوائم. وهدفت دراسة )وليرد  كريرا  المالية مقارنة بالسندات التى تصدر قبل إعادة

فررى البنرروك التجاريررة لمخرراطر إدارة إدراك محللررى االئتمرران  مرردىقيررال ( إلررى 2009، صرريام

افربررا  وأثرهررا علررى مصررداقية المؤدرررات الماليررة، وتوصررلت الدراسررة إلررى إدراك محللررى 

 محللرى االئتمران ان، كمرا أناالئتمان لمخراطر إدارة افربرا  لردى بعر  العمرال  طرالبى االئتمر

لررديهم إدراك مرتفرر  لءجرررا ات المضررادة لهررا للحصررول علررى مؤدرررات ماليررة ذات مصررداقية 

 مرتفعة.

أثرر إعرادة إصردار القروائم الماليرة كنائرا عر   (Chen et al., 2009)دراسرة  اختبررتو

القيرود الماليرة  التقارير المالية التعسفية علرى التمويرل الخرارجى، وتوصرلت الدراسرة إلرى  يرادة

مقارنرة بالشرركات افخررى، كمرا توصرلت  بالنسبة للشركات الترى تعيرد إصردار قوائمهرا الماليرة

وتسررتطي  الحصررول علررى تمويررل  الدراسررة إلررى أن الشررركات التررى تعيررد إصرردار قوائمهررا الماليررة

م  يتس  أكثر م  التمويل ع  طري  افسهم مما  سو  الدي  الخا خارجى ف نها تعتمد على 

أثرر إعرادة إصردار القروائم  (Cornil, 2009)وتناولرت دراسرة  .فرر  عردم تماثرل المعلومرات

رتفراة تكلفرة الرديون خرالل الفتررة المحيطرة إلفة الديون، وتوصرلت الدراسرة إلرى المالية على تك
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أن سو  السندات يفرر  عقوبرات إضرافية علرى الشرركات باإلفصا  ع  إعادة اإلصدار، كما 

 مرتفعة.همية النسبية المرتبطة ب عادة اإلصدار افعندما تكون 

 سرو فثر إعرادة إصردار القروائم الماليرة علرى  (Park & wu, 2009)وتعرضت دراسة 

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عوائد غير عادية سالبة وارتفاة مدى السرعر حرول تراري   الدي

مررات المرتبطررة ب عررادة المعلواإلعررالن عرر  إعررادة اإلصرردار، كمررا توصررلت الدراسررة إلررى أن 

 ,.Chen et al)بسرو  افسرهم. وفحصرت دراسرة  مقارنرة اً مبكرر  ار تصرل سرو  الردياإلصد

القوائم المالية على القرو  المصرفية، وتوصلت الدراسة إلى انخفا   ىأثر الغش ف (2011

عرر  العقوبررات التنظيميررة المرتبطررة  القرررو  المصرررفية وارتفرراة سررعر الفائرردة بعررد اإلعررالن

الغش، مما يعنى أن الغش فى القوائم الماليرة لر  ترأثير سرلبى علرى قردرة الشرركة علرى التمويرل ب

رد فعرل لر (Costello & Wittenberg-Moerman, 2011)تعرضت دراسة كما  بالديون.

عرادة إصردار القروائم الماليرة، وتوصرلت الدراسرة إلرى أن المقرضري  إعر   ءعرالنالمقرضي  ل

إضافية، إال أنهم  قيودالقر ، وفر    ستحقاالفائدة، وتخفي  فترة  يادة سعر ايسعون إلى 

 .بعد اإلعالن ع  إعادة اإلصدار ال يخفضون اعتمادهم على على المؤدرات المالية

إعادة إصدار القوائم المالية لفحص  (Stanley & Sharma, 2011)واستخدمت دراسة 

ون فرى هيكرل رأل المرال، وتوصرلت الدراسرة العالقة بي  تحري  القوائم المالية واستخدام الدي

إلررى أن النترررائج تختلررر  طبقررراً ليهميرررة النسررربية للتحريرر ، حيرررث تكرررون العالقرررة طرديرررة بررري  

التحريفات التى تكون أهميتها النسبية منخفضرة واالقتررا  مر  البنروك، بينمرا ال توجرد عالقرة 

م  البنروك، ممرا يعنرى أن رقابرة  بي  التحريفات التى تكون أهميتها النسبية مرتفعة واالقترا 

تحري  القوائم المالية، كمرا أن قررو  البنرك قرد تروفر تعد غير كافية لكش  أو الحد م  البنك 

إصردار  (Bardos & Zaiats, 2012)وفحصرت دراسرة  دواف  لءدارة لتحري  تلك القروائم.

مر  % 15 راسة إلى أنخالل فترة إعادة إصدار القوائم المالية، وتوصلت الد افسهم والسندات

فقط م  تلك الشركات أصدرت سندات خرالل الفتررة  % 6 ، بينماأصدرت أسهمالعينة  دركات

التى يرتم فيهرا إعرادة اإلصردار، ممرا يعنرى عردم وجرود عالقرة بري  إعرادة إصردار القروائم الماليرة 

 وإصدار افورا  المالية.

الماليررة الختبررار رد فعررل  إعررادة إصرردار القرروائم (Chen, 2012)كمررا اسررتخدمت دراسررة 

ة بشررركل عرررام، المضرررللة قبرررل أن تصررربح الممارسرررات المضرررللة معروفرررالماليرررة البنررروك للتقارير

ارتفرراة مرردى السررعر، و يررادة احتمررال طلررا ضررمانات، و يررادة القيررود  وتوصررلت الدراسررة إلررى

ية خرالل المالية بالنسبة للقرو  التى حصلت عليها الشركات التى أعادت إصدار قوائمها المال

المعلومات الخاصة التى تتروافر مما يعنى أن ، ر المضلل مقارنة بالشركات افخرىفترة التقري

لتلرك سراعدهم علرى االسرتجابة السرريعة تير الماليرة المضرللة للمقترر  حول التقرار نوكالبلدى 

 .التقارير مقارنة بالمستثمري  فى افسهم وحملة السندات والمحللي  الماليي 
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علررى التمويررل أثررر الغررش فررى التقررارير الماليررة  (Lin et al., 2012)اسررة وفحصررت در

القرررو  المصرررفية، وتوصررلت الدراسررة إلررى أن الغررش يسررهم فررى  يررادة  مرر  خرراللالخررارجى 

أثر الغش على التمويل الخارجى يرتبط طردياً مر  درجرة خطرورة الغرش  الديون، كما أنتكلفة 

تعرضرررت دراسرررة و اليرررة والتسررروية القانونيرررة.مررر  حيرررث االنخفرررا  فرررى أسرررعار افورا  الم

(Albring et al., 2013)  فثر إعادة إصدار القوائم المالية على معدل نمو التمويل الخارجى

م  خالل الديون وحقرو  الملكيرة، وتوصرلت الدراسرة إلرى أن إعرادة اإلصردار لهرا ترأثير سرلبى 

أن إعرادة اإلصردار بسربا الغرش على معدل نمو التمويل الخارجى، كما توصرلت الدراسرة إلرى 

 .رنة ب عادة اإلصدار بسبا افخطرا لها تأثير سلبى أكبر على معدل نمو التمويل الخارجى مقا

أثرر الغرش فرى التقرارير الماليرة علرى تكلفرة إلرى تحليرل  (Hass et al., 2015)هدفت دراسرة و

تى تنفذها الهيئرة المشررفة ال اإلجرا اتالديون، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاة تكلفة الديون بعد 

على السو  مقارنة بالفترة السابقة على تلك اإلجرا ات، وفسرت الدراسة ذلك بارتفاة كل مر  

( 2017وتعرضرت دراسرة )د. أسرامة أحمرد جمرال هاللرى،  خطر االئتمان وخطرر المعلومرات.

ترأثير سرلبى فثر القوائم المالية المعدلرة علرى مصرادر التمويرل، وتوصرلت الدراسرة إلرى وجرود 

 على مصادر التمويل التى تعتمد على القرو  الخارجية. للقوائم المالية المعدلة

إعادة إصدار القوائم المالية الختبار  (Bierey & Schmidt, 2017)واستخدمت دراسة 

ئم على التصرني  االئتمرانى للشرركة، وتوصرلت الدراسرة إلرى أن تحرير  أثر تحري  تلك القوا

ل  تأثير سلبى على التصني  االئتمانى للشركة لمردة سرب  سرنوات بعرد أن يصربح  القوائم المالية

ويبدو ذلك أكثرر وضروحاً بالنسربة للتحريفرات الترى ينرتج عنهرا  يرادة مخراطر التحري  معروفاً 

السيولة، كما توصلت الدراسة إلى أن تأثير تلك التحريفات علرى التصرني  االئتمرانى ال يررتبط 

إلعرادة  لسرنداتارد فعرل سرو   (Matozza et al., 2017)ناولرت دراسرة وت بقيمة التحري .

، وتوصلت الدراسة إلى أن إعادة اإلصدار تسهم فى  يرادة تكلفرة التمويرل إصدار القوائم المالية

التصررني  االئتمررانى للشررركة، كمررا توصررلت بالسررندات نتيجررة ارتفرراة مرردى السررعر وانخفررا  

أكثرر خطرورة، ممرا  تحرير سعر تكون كبيرة عنردما يكرون اللالدراسة إلى أن الزيادة فى مدى ا

 رئيسى لخطر التمويل بالديون. محدديعنى أن حملة السندات يعتقدون أن إعادة اإلصدار تعتبر 

إلعرادة إصردار القروائم الماليرة  نروكرد فعرل الب (Files & Gurun, 2018)وفحصرت دراسرة 

  والشركات المناظرة فى الصناعة(، وتوصلت للشركات المرتبطة اقتصادياً )العمال  الرئيسيي

تنقررل معلومررات سررلبية الدراسررة إلررى أن إعررادة اإلصرردار بواسررطة الشررركات المرتبطررة اقتصررادياً 

 .مدى السعر ارتفاةحول افدا  االقتصادى للمقتر  وقدرت  على السداد، مما يسهم فى 

لماليرة واالئتمران التجرارى، العالقة بري  جرودة التقرارير ا السابقة وتناولت بع  الدراسات

العالقررة برري  جررودة المعلومررات المحاسرربية  (Ma & Martin, 2012)حيررث تناولررت دراسررة 

والتدفقات النقدية لدى المورد، وتوصلت الدراسرة التجارى ل وكل م  االئتمان يالمرتبطة بالعم
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اصرة عنردما جرودة المعلومرات المحاسربية وخواالئتمران التجرارى وجود عالقة عكسية بري  إلى 

مقيدة مالياً، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بي  جرودة المعلومرات تكون الشركة 

 المحاسرربية المرتبطررة بالعميررل الرئيسررى والترردفقات النقديررة المرتبطررة بررالمورد وخاصررة بالنسرربة

 ً أثررر جررودة  (Garcia–Teruel et al., 2014). وفحصرت دراسررة للمروردي  المقيرردي  ماليررا

التجررارى، وتوصررلت الدراسررة إلررى أن الشررركات التررى تتسررم ربررا  المحاسرربية علررى االئتمرران اف

المروردي  مقارنرة يكون لديها قدرة أكبر على الوصول إلى االئتمان مر   بارتفاة جودة افربا 

 .بالشركات افخرى

العالقرة بري  جرودة المسرتحقات واالئتمران  (Dhieux et al., 2015)وفحصرت دراسرة 

رى، وتوصلت الدراسة إلى أن الموردي  يخفضون االئتمان التجارى للشركات التى تتسم التجا

إلرى وجرود عالقرة طرديرة بري   (Ke, 2015)بانخفا  جودة المستحقات. كما توصلت دراسة 

المحاسبية واالئتمان التجارى وتبدو تلك العالقة أكثر وضوحاً خالل اف مات  جودة المعلومات

إلرى أن الشرركات الترى تتسرم بارتفراة عردم  (Abad et al., 2017)راسرة وتوصرلت د .المالية

تماثل المعلومات تواج  صعوبات فى الوصول إلى سو  الردي  العرام والخرا  ومر  ثرم تعتمرد 

إلرى  (Chen et al., 2017)توصرلت دراسرة  كمرا علرى االئتمران التجرارى كمصردر للتمويرل.

 ،ومررات المحاسرربيةتتسررم بارتفرراة جررودة المعل انخفررا  االئتمرران التجررارى فررى الشررركات التررى

 ,.Li et al)تفو  المزايا الناتجة عن . وتعرضت دراسة قد  االئتمان تكالي وفسرت ذلك بأن 

فثر تبنى معايير التقارير الماليرة الدوليرة علرى االئتمران التجرارى، وتوصرلت الدراسرة  (2018

ايير يسرهم فرى  يرادة االئتمران التجرارى نخفا  خطر المعلومات نتيجة تبنرى تلرك المعراإلى أن 

 سوا  الخارجية.اف فىعامل وخاصة بالنسبة للشركات التى تت

 فى ضو  العر  الساب  للدراسات السابقة نستنتج ما يلى:

تناولت الدراسات السابقة أثر إعرادة إصردار القروائم الماليرة علرى عردة متغيررات تررتبط بقررار  -

 ، وسعر الفائدة، والضمانات، وطول فترة االئتمان.االئتمان حجممنح االئتمان مثل 

بعرد إعرادة إصردار القروائم   إلرى وجرود رد فعرل سرلبى لسرو  الرديالسرابقة توصلت الدراسات  -

 المالية.

جودة المعلومات التى توفرها القوائم المالية واالئتمان التجارى التى ربطت بي  إن الدراسات  -

بي  جودة بع  الدراسات إلى وجود عالقة طردية  توصلت إلى نتائج متباينة، حيث توصلت

 ,Garcia–Terule et al., 2014; Ke)االئتمران التجرارى مثرل والمعلومرات المحاسربية 

. بينمررا توصررلت دراسررات أخرررى إلررى وجررود عالقررة عكسررية برري  جررودة المعلومررات (2015

 .(Chen et al., 2017; Ma & Martin, 2012)المحاسبية واالئتمان التجارى مثل 

قلة الدراسرات الترى ربطرت بري  إعرادة إصردار القروائم الماليرة وقررارات مرنح االئتمران بصرفة  -

.المصرررية بصررفة خاصررة فررى البيئررةكبررديل لالئتمرران المصرررفى عامررة واالئتمرران التجررارى 
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 :وقرارات منح القروضإعادة إصدار القوائم المالية  2/2

طر كثيرة مثل اإلفرالل والتصرفية نتيجرة رغم أن التمويل بالديون قد يعر  الشركة لمخا

التخل  ع  السداد، إال أن  يعتبر مصدر رئيسى لتمويل الشركات فى كثير مر  الردول وخاصرة 

  الدول النامية.

 يتمثررل أهمهررا فيمررا يلررىتتسررم أسرروا  الرردي  بعرردة خصررائص تميزهررا عرر  أسرروا  افسررهم و

(Allen & Gottesman, 2006): 

المقرضي  وخاصة البنوك يستطيعون الوصول إلرى المعلومرات فر  المعلومات الخاصة: ف -

قد يعكس تلك المعلومرات قبرل اإلفصرا  الخاصة المرتبطة بالشركة، وم  ثم ف ن سعر الفائدة 

 العام عنها.

 افسهم. الدي  أقل سيولة م  أسوا  فر  السيولة: حيث تعد أسوا  -

ادة تكرررون أكثرررر حساسرررية فرررر  عررردم تماثرررل رد فعرررل السرررعر: بمعنرررى أن أسررروا  الررردي  عررر -

 للمعلومات السلبية مقارنة بالمعلومات االيجابية.

وتررؤدى بيئررة المعلومررات دوراً هامرراً فررى وضرر  اآلليررات الال مررة للحررد مرر  مشرركالت الوكالررة 

التعاقررد معلومررات خاصررة سرروا  قبررل أو خررالل فترررة التعاقررد،  عنرردما يمتلررك أحررد أطرررافوخاصررة 

يتطلرا ضررورة  ىمثل اقد نفس المعلومات، ف ن إبرام تعاقداتوحتى فى ظل امتالك أطراف  التع

. (Armstrong et al., 2010)للشرركة  ىوالمسرتقبل ىالحرال افدا تخفري  عردم التأكرد حرول 

 التى توفرها القوائم الماليةعلى أن المعلومات  (Beatty, 2008)وفى نفس السيا  أكدت دراسة 

لررديون، حيررث تسررهم تلررك المعلومررات فررى تخفرري  تررؤدى دوران أسياسرريان فررى مجررال تعاقرردات ا

ر  رقابرة فاقد، كما أنها تساعد المقر  على المشكالت المرتبطة بتقييم خطر االئتمان قبل التع

 فعالة على هذا الخطر خالل فترة القر .

حيث توفر القوائم المالية معلومات هامة لتحديرد معلمرات العقرد، وهرذا الردور يتجراو  دور 

فرى تحديرد  تسهم المعلومات نظراً فن تلكليدى المرتبط بتقدير العائد المناسا للدي ، التقييم التق

الجوانا افخرى المرتبطة بالعقد مثل جدول السداد، ومدى الحاجرة إلرى ضرمانات، كمرا ترؤدى 

المعلومررات المحاسرربية دوراً هامرراً فررى صررياغة القيررود المرتبطررة بتعاقرردات الررديون، مثررل القيررود 

 بحررد أدنررى مرر  رأل المررال تو يعررات افربررا ، واالقترررا  اإلضررافى، واالحتفرراظبالمرتبطررة 

العامل، وتقديم القوائم المالية التى خضعت للمراجعة بشكل منرتظم، وفرى حالرة انخفرا  جرودة 

المعلومات التى توفرها القوائم المالية ف ن المقرضي  سروف يحراولون عرالل تلرك المشركلة مر  

 .(Shivakumar, 2013)على افرقام المحاسبية  خالل وض  قيود ال تعتمد

كرأداة  كما أكردت الدراسرات المرتبطرة بهرذا المجرال علرى أهميرة القروائم الماليرة للمقرضري 

 :(Minnis & Therland, 2017)رقابية بعد منح القر  وذلك ليسباب التالية 
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تثمار فى أنشطة تتسم ر  تسهم فى تخفي  دوافع  لالستإن الرقابة على القوائم المالية للمق -

 بارتفاة درجة المخاطرة، أي أنها تحد م  الخطر افخالقى.

فى حالة ظهور مؤدرات سرلبية فر ن القروائم الماليرة تروفر للمقرضري  معلومرات حرول مرا إذا  -

تنشررأ بسرربا مشرركالت عارضررة وتتطلررا بعرر  المرونررة، أم أنهررا كانررت تلررك المؤدرررات 

 مشكالت خطيرة تستدعى استرداد القر .

فى حالة التخل  ع  السداد يستطي  المقر  التصرف فى الضمانات، وتسهم القوائم المالية  -

 فى توفير معلومات مالئمة حول تلك الضمانات وتحد م  التقييم الخاطئ لها.

خراذ إعادة إصدار القوائم المالية م  أهم العوامل التى تؤثر بالسلا فى منفعتها فرى ات وتعد

 & Palmrose & Scholz, 2004; Durnev)ويرى كل م  . ئتمانقرارات االستثمار واال

Mangen, 2009)    أن إعادة إصدار القوائم المالية تحرد  عنردما تكرون تلرك القروائم ال تتسر

بأنهرا تصرحيح  (Baber et al., 2009)مر  مبرادا المحاسربة المقبولرة قبروالً عامراً. وعرفهرا 

ديري  االنتهررا يي  أو المقصررري . كمررا عرفهررا افخطررا  المحاسرربية التررى حرردثت مرر  خررالل المرر

(John et al., 2015)   بأنها حد  يتطلا م  الشركة إعادة إصدار القروائم الماليرة الترى سرب

أن إعرادة إصردار القروائم  (Wu et al., 2016)أو الغرش. ويضري  إصدارها بسربا افخطرا  

سرب  إصردارها بسربا الغرش أو المالية تشير إلى اكتشراف تحريفرات جوهريرة فرى القروائم الترى 

 افخطا  وتقرر الشركة استدعا  تلك القوائم.

 :يتضح ما يلىوفى ضو  ما سب  

تشرير حيرث  .الغرش أو إن إعادة إصدار القوائم المالية قد تتم بسبا افخطرا  غيرر المقصرودة -

ً افخطا  إلى التطبي  الخاطئ لمبادا المحاسبة ال غرش إلرى ، بينمرا يشرير المقبولرة قبروالً عامرا

 .(Hennes et al., 2008) متعمدتحري  وتشوي  القوائم المالية بشكل 

 :(Firth et al., 2011)إن إعادة إصدار القوائم المالية تمر بمرحلتي  هما  -

 المرحلة افولى: ويتم فيها اتخاذ قرار التالعا فى القوائم المالية.

مرر  خررالل إعررادة إصرردار القرروائم وتشررمل اكتشرراف التالعررا والتقريررر عنرر  المرحلررة الثانيررة: 

 المالية.

عر  إعرادة إصردار القروائم الماليرة بعر  الصرعوبات فرى بيئرة التمويرل المرتبطرة  قد ينتجو

بالشركة، إما بسبا تقييد قدرتها على الوصرول إلرى مصرادر التمويرل، أو بسربا إجبارهرا علرى 

. وفرى نفرس (John et al., 2015)تحمرل تكلفرة مرتفعرة للحصرول علرى التمويرل الرال م لهرا 

إلى أن اإلفصا  ع  الغش يسهم فى تغييرر تصرورات  (Chen, 2011)السيا  أدارت دراسة 

المقرضي  فيما يتعل  بكل م  خطر االئتمان وخطرر المعلومرات، حيرث يررتبط خطرر االئتمران 

 بمقدار التدفقات النقدية المستقبلية، بينما يرتبط خطر المعلومات بتباي  تلك التدفقات.
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فيمرا  المسرتخدمي  الخرارجيي  فرى تصروراتترؤثر  إعادة إصدار القروائم الماليرة قرد ما أنك

يتعل  بمصداقية تلرك القروائم بسربا الشركوك المرتبطرة بنزاهرة اإلدارة وفعاليرة لجنرة المراجعرة 

تسهم فى نقرل معلومرات قد عنى أن إعادة إصدار القوائم المالية بمواستقالل المراج  الخارجى، 

. فالمستثمر قد يشرعر بوجرود مخراطر إضرافية (Gleason et al., 2008)ول الشركة سلبية ح

لترى نشرأت تشرمل كرل مر  المخراطر ا ىركة بعرد اإلفصرا  عر  المخالفرات وهرتتعر  لهرا الشر

قبرل ولكنهرا لرم صبحت معروفة، والمخراطر الترى كانرت موجرودة مر  أبسبا أن تلك المخالفات 

 .(Bierey & Scmidt, 2017)معروفة  صبحت المخالفاتأتظهر إال بعد أن 

السلبى إلعرادة إصردار القروائم افثر لذا فقد حاولت الدراسات المرتبطة بهذا المجال تفسير 

 محوري  وذلك على النحو التالى:المقرضي  م  خالل المالية على قرارات 

 المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية:تغيير التوقعات  2/2/1

للشركة م  أهم العوامل التى تؤثر فى قرارات المقرضي ، النقدية المستقبلية تعد التدفقات 

باعتبارها مؤدر لقدرة الشركة على سداد القر  وفوائده، وم  ثم ف ن المقرضي  قد يمتنعرون 

إذا حردثت أي ظرروف ينرتج تحراف  علرى حقروقهم ع  تقديم قرو  للشركة أو تقديمها بشروط 

 قة فيما يتعل  بالتدفقات النقدية المستقبلية.عنها تغيير التوقعات الساب

توقعراتهم السرابقة المرتبطرة بالتردفقات  ريرغيبت قومونيوهناك عدة أسباب تجعل المقرضي  

 النقدية المستقبلية للشركة بعد إعادة إصدار القوائم المالية يتمثل أهمها فيما يلى:

 تغيير األرقام المحاسبية: -1

قوائم المالية تغيير افرقام التى سب  اإلفصا  عنها، مما يؤدى يترتا على إعادة إصدار ال

إلررى تغييررر التوقعررات التررى تعتمررد علررى تلررك افرقررام، ونظررراً فن غالبيررة حرراالت إعررادة إصرردار 

القوائم المالية ينتج عنها تخفي  افربا ، مما يعنى أن الشركة أصبحت أسروأ حراالً ممرا كانرت 

. بمعنررى أن المسررتثمري  يقومررون بتغييررر (Graham & Qiu, 2008)عليرر  فررى السرراب  

ام التررى سررب  تقررديراتهم للترردفقات النقديررة المسررتقبلية بعررد إعررادة اإلصرردار، باعتبررار أن افرقرر

 Bardos et)غالى فيها، وم  ثرم ينبغرى تخفري  التردفقات النقديرة المسرتقبلية ماإلفصا  عنها 

al., 2013). 

علرى أنر  بعرد اإلفصرا   (Bierey & Schmidt, 2017)وفى نفس السيا  أكدت دراسة 

ع  المخالفات ف ن المشاركي  فى السو  يقومون بوضر  توقعراتهم للتردفقات النقديرة المسرتقبلية 

طبقاً للمعلومات الجديدة )المعلومات التى تتضمنها القوائم المالية الترى تمرت إعرادة إصردارها(، 

 ,.Chen et al)ات خاطئة. كما أدارت دراسة بينما تكون التوقعات افصلية مبنية على معلوم

تصروراتهم فيمرا يتعلر   يقومون بمراجعةإلى أن اإلفصا  ع  الغش يجعل المقرضي   (2011

بافنشطة السابقة للشركة، ولحماية مصالحهم ف نهم ال يعرضون على الشرركة درروط إقررا  

 مالئمة. 
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يردة فرى بورصرة نيويرورك المق Aholdأعلنرت درركة  2003فعلى سربيل المثرال فرى عرام 

مليون دوالر على  500بمبلغ  2002، 2001أنها بالغت فى أربا  عامى   عليورا  المالية 

% فى يوم التداول الترالى، وانخفر  سرعر 65افقل، مما نتج عن  تراج  أسعار أسهمها بنسبة 

سرندات لعردة دوالر فى نفس اليوم، كما تم إيقاف تداول ال 75.63إلى دوالر  99.45السند م  

أيام، مما يعنى أن حملة السندات ليسو فى مأم  م  اآلثار السلبية إلعادة إصدار القوائم الماليرة 

(Shi & Zhang, 2008)       . 

وفى ضو  ما سرب  يمكر  القرول أن إعرادة إصردار القروائم الماليرة لتصرحيح المخالفرات فرى 

وخاصة المقرضي  يعيردون النظرر فرى  القوائم التى سب  إصدارها يجعل مستخدمى تلك القوائم

 توقعاتهم السابقة فيما يتعل  بافدا  المستقبلى للشركة لعدة أسباب مثل:

إن المعلومررات الجديرردة التررى تتضررمنها القرروائم الماليررة التررى تمررت إعررادة إصرردارها قررد تظهررر  -

 انخفا  افدا  المالى للشركة مقارنة بالمعلومات السابقة.

وفر مؤدر على أن التوقعات السابقة استندت إلرى معلومرات تائم المالية إن إعادة إصدار القو -

 مضللة.

 :المحتملة االلتزامات القانونية -2

حراالت الغرش الترى يرتم اإلفصرا  عنهرا مر  خرالل إعرادة إصردار القروائم م   كثيررتبط ي

مزيرد مر  المالية بأعمال غير قانونية، وم  ثم ف ن الشركة قد تواجر  دعراوى قضرائية يتبعهرا 

العقوبررات مرر  قبررل الجهررات التنظيميررة و يررادة االنتقررادات مرر  قبررل الجمهررور، ممررا يررؤدى إلررى 

تررردهور بيئرررة االسرررتثمار والتشرررغيل المرتبطرررة بالشرررركة ومررر  ثرررم ترررنخف  التررردفقات النقديرررة 

 .(Chen et al., 2011)المستقبلية 

الماليررة تجعررل مسررتقبل  كمررا أن االلتزامررات القانونيررة التررى ترررتبط ب عررادة إصرردار القرروائم

. ممرا يعير  قردرتها علرى الحصرول علرى (Graham & Qiu, 2008)الشركة غيرر واضرح 

 Karpoff). وقد أكدت دراسة (Abring et al., 2013)التمويل الخارجى بتكلفة منخفضة 

et al., 2007)   على أن العقوبات القانونية التى ترتبط بالغش فى التقارير الماليرة ترزداد مر

إلرى أن الشرركات الترى تعيرد  (Huang et al., 2018)دة حجم الضرر. وأدارت دراسة  يا

إصدار قوائمها المالية تواج  مخراطر تقاضرى مرتفعرة وقرد يتروافر لرديها دوافر  قويرة إلخفرا  

المعلومررات التررى يمكرر  أن يسررتخدمها أصررحاب المصررالح لمقاضرراتها بسرربا اإلفصررا  عرر  

 معلومات غير صحيحة. 

دراسررات المرتبطررة بهررذا المجررال إلررى وجررود عالقررة طرديررة ومعنويررة برري  إعررادة وتوصررلت ال

. (Palmrose & Scholz, 2004; Johnson et al., 2007)إصدار القروائم الماليرة والتقاضرى 
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 عرر  إعررادة إصرردار القرروائم الماليررة وخطررر التقاضررى يعتبررر محرردد هررام لرررد فعررل السررو  لءعررالن

(Bardos et al., 2013). عالقة عكسية بري  خطرر التقاضرى ومسرتوى الرديون فرى هيكرل  وتوجد

رأل المال، مما يعنى أن الشرركات الترى تتسرم بارتفراة خطرر التقاضرى تلجرأ إلرى تخفري  مسرتوى 

مر  قبرل الردائني   كبيررة، كما أن تلرك الشرركات تخضر  لرقابرة تكالي  التمويلالديون بسبا ارتفاة 

(Malm & Krolikowski, 2017). 

عد إعادة إصدار القوائم المالية قد يسهم بتقاضى ما سب  يمك  القول أن خطر ال وفى ضو 

 فى مراجعة التوقعات السابقة المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية للشركة لسببي  هما:

إن الدعاوى القضائية المحتملة ضد الشركة قد تؤثر فى قردرتها علرى االسرتمرار والنمرو فرى  -

 المستقبل.

امات والتعويضات التى قد تدفعها الشركة فصحاب المصالح والوقرت والجهرد الرذى إن الغر -

 تبذل  اإلدارة لتسوية الدعاوى سوف يكون لها تأثير كبير على التدفقات النقدية المستقبلية.

 التأثير السلبى على سمعة الشركة: -3

يكرون لر  أثرر سرلبى يترتا على إعادة إصدار القوائم المالية اإلضرار بسمعة الشركة ممرا 

. فاإلضرررار (Bierey & Schmidt, 2017)علررى المبيعررات والترردفقات النقديررة المسررتقبلية 

بسمعة الشركة بسبا اإلعالن ع  وجود مخالفات فى القوائم المالية قد يجعرل العمرال  يقومرون 

ي  بتغييررر دررروط التعامررل معهررا بسرربا  يررادة احتمررال الغررش أو االعتقرراد بررأن الشررركة ال تسررتط

الوفا  بالتزاماتها، هذا باإلضافة إلى أن  قرد يجبرر الشرركة علرى تطبير  سياسرات رقابيرة جديردة 

 .(Karpoff et al., 2008)مما يسهم فى  يادة تكالي  التشغيل 

ونظراً فن قرارات التمويرل تعتمرد بشركل كبيرر علرى سرمعة الشرركة فيمرا يتعلر  بالشرفافية 

 ,.Armstrong et al)ياسات اإلسرتراتيجية والتشرغيلية والحوكمة والمخاطر وغيرها م  الس

مستخدمى القوائم المالية فى الشركة ككل، لذا ف ن على ثقة كما أن الغش يؤثر بالسلا . (2010

مبلرغ يحاولون حماية أنفسهم م  خالل طلا عالوة خطر إضافية أو تخفي   سوفالمقرضي  

التى تعيد إصردار قوائمهرا الماليرة قرد ال  ، بمعنى أن الشركاتالقر  أو طلا ضمانات إضافية

 تستطي  الحصول على التمويل الخارجى بشروط مالئمة.

إلرى أن الخسرائر المرتبطرة باإلضررار  (Karpoff et al., 2008)وقرد توصرلت دراسرة 

بالسمعة بعد التالعا فرى القروائم الماليرة )انخفرا  القيمرة الحاليرة للتردفقات النقديرة المسرتقبلية( 

الخسرائر الناتجرة  عردة أضرعاف تبلرغنخفا  المبيعات وارتفاة تكالي  التعاقد والتمويل بسبا ا

 ع  العقوبات التى يفرضها النظام القانون والتنظيمى.



16 
 

يمك  القول أن التأثير السلبى علرى السرمعة بسربا اإلعرالن عر  وجرود مخالفرات فرى  لذا

مر  خرالل النقدية المستقبلية للشرركة  القوائم المالية الساب  إصدارها قد ينعكس على التدفقات

 :ما يلى

 ارتفاة تكلفة التمويل الخارجى و يادة المطالبات بسداد الديون الحالية. -

 .أسعار البي  أو  يادة الخصومات انخفا  إيراد المبيعات إما بسبا تخفي  -

أو  اهرة  القردرة علرى جرذب العمالرة المررارتفراة تكرالي  الحصرول علرى المردخالت، وانخفررا -

 االحتفاظ بالعمالة الحالية مما يؤدى إلى ارتفاة تكالي  اإلنتال.

 انخفاض مصداقية القوائم المالية وزيادة عدم تماثل المعلومات: 2/2/2

فيمرا يتعلر  بمحتروى  السرابقة تصروراتالإعادة إصدار القوائم المالية مراجعرة يترتا على 

ن اإلفصا  عر  وجرود مخالفرات أ بارباعت. (Gleason et al., 2008)ومصداقية تلك القوائم 

 فى القوائم المالية التى سب  إصدارها يسرهم فرى  يرادة المخراطر وعردم التأكرد المررتبط برالقوائم

 .(Cornil, 2009)الحالية والمستقبلية  المالية

وقد تسهم إعادة إصدار القوائم المالية فى تخفي  عدم التأكد فيما يتعل  بعنصر معي ، إال 

أكد الكلى فيما يتعل  بالمعلومات المرتبطة بالشركة سوف يكون مرتفعاً، باعتبرار أن أن عدم الت

إعررادة اإلصرردار تجعررل مسررتخدمى القرروائم الماليررة يشررككون فررى الجوانررا افخرررى المرتبطررة 

إلرى  يرادة الرقابرة  ضرونفصرا  عنر ، وبالترالى يلجرأ المقربعمليات الشركة وافدا  الذى ترم اإل

الرقابرة فرى دركل رفر  سررعر  ركة والترى يرتم تحميلهرا بالزيرادة فرى تكرالي المفروضرة علرى الشر

وفى نفرس السريا  أكردت دراسرة  .(Graham & Qiu, 2008) والقيود المرتبطة بالعقد الفائدة

(Bardos & Mishra, 2014)  علرى أن إعرادة إصردار القروائم الماليرة يسرهم فرى  يرادة عردم

 يزيد خطر المعلومات الذى يرتبط بالشركة.ثم الية ككل وم  جودة القوائم المالتأكد فيما يتعل  ب

يستطيعون الحصرول علرى المعلومرات المرتبطرة بالشرركة مر  خرالل  المقرضي ورغم أن 

القنروات الخاصررة، إال أن افطررراف الخارجيررة عررادة تكرون حررذرة فيمررا يتعلرر  بالمعلومررات التررى 

عرردم تماثررل المعلومررات  ممررا يسررهم فررى  يررادةتوفرهررا اإلدارة بعررد إعررادة إصرردار القرروائم الماليررة 

(Chen et al., 2013). 

الرديون ب المرتبطرة تعاقرداتالتفسيران لتبراي   (Files & Gurun, 2018)وقدمت دراسة 

 :وذلك على النحو التالى

االختيار العكسى: حيث إن  فى حالة عدم قدرة المديري  على اإلفصا  ع  اآلفا  المسرتقبلية  -

ة، ف ن المقرضري  يحراولون إنترال بعر  المعلومرات المكلفرة لتقيريم الجردارة للشركة بمصداقي

 االئتمانية للمقتر .
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ركة، فر ن الخطر افخالقى: ويعنى أن  حترى فرى ظرل انخفرا  خطرر االئتمران المررتبط بالشر -

بع  الموارد للرقابة علرى سرلوك المقترر  بعرد مرنح  صيصالمقر  سوف يستمر فى تخ

 موارده نحو استثمارات دون المستوى افمثل. قد يوج قتر  القر ، باعتبار أن الم

لذا يعتقرد الكثيررون أن هنراك أ مرة ثقرة فيمرا يتعلر  برالقوائم الماليرة للشرركات بسربا تزايرد 

طرر  خاطئرة وأحيانراً  Enronحاالت إعادة إصدار تلك القوائم، فعلى سربيل المثرال اسرتخدمت 

ثم تلى ذلك إعادة إصدار القروائم الماليرة ممرا أدى  مضللة لءفصا  ع  بع  عملياتها المعقدة،

 .(Thompson & Larson, 2004)إلى انخفا  الشفافية المرتبطة بأنشطة الشركة 

وباإلضافة إلى ما سب  ف ن إعادة إصدار القروائم الماليرة قرد تحرد  إربراك لمسرتخدمى تلرك 

جر  ذلرك لعردة ة اإلصردار، ويرالقوائم نتيجة صعوبة فهم وتفسير المعلومات التى تتضمنها إعاد

 .(Chakrabarty et al., 2014) يما يلىأسباب يتمثل أهمها ف

إن أسباب إعادة اإلصدار قد تترراو  بري  افخطرا  الفنيرة والكتابيرة الترى تنطروى علرى مبرالغ  -

صغيرة أو الغش أو التطبي  الخاطئ للمبادا المحاسبية أو تصحيح أخطا  الفتررات السرابقة، 

ستخدمى القوائم المالية غير قرادري  علرى التمييرز بري  افسرباب المختلفرة إلعرادة مما يجعل م

 اإلصدار.

إن بعرر  الشررركات قررد يكررون لررديها أسررباب إسررتراتيجية معينررة لءفصررا ، وعررادة يررتم دمررج  -

 اإلعالن ع  إعادة اإلصدار م  افخبار افخرى للشركة.

فررى ترراري  اإلعررالن، ممررا يجعررل إن التررأثير الكامررل إلعررادة اإلصرردار يكررون غيررر واضررح  -

 مستخدمى القوائم المالية يتصرفون وفقاً للمعلومات غير الكاملة.

إن إعادة اإلصدار قد تثير دكوك حول عملية التقرير المالى بالكامرل وبالترالى فر ن العناصرر  -

 التى لم تتأثر بشكل مبادر بعملية إعادة اإلصدار تصبح موض  دك.

ضايا معقردة مثرل عمليرات االنردمال واالسرتحواذ والمحاسربة عر  إن إعادة اإلصدار تتضم  ق -

 ضرائا الدخل والتى يصعا تفسيرها بسهولة.

سرو  علرى  نتج عنها إعادة إصدار القروائم الماليرةيوفيما يتعل  بأثر طبيعة المخالفات التى 

  افترضت الدراسات المرتبطة بهذا المجال أن إعرادة اإلصردار بسربا الغرش تضرعفقد ، الدي 

ثقة المقرضي  فى القوائم المالية مقارنة بتصحيح افخطرا  السرابقة، نظرراً الرتفراة عردم التأكرد 

. فالسررو  سرروف يعاقررا (Shi & Zhang, 2008)فيمررا يتعلرر  بررافدا  المسررتقبلى للشررركة 

الشركات التى تعيد اإلصدار بسبا الغش بشكل أكبر م  الشرركات الترى تعيرد اإلصردار بسربا 

إلرى أن إعرادة إصردار  (Albring et al., 2013)هذا السريا  توصرلت دراسرة  افخطا . وفى

ترأثير سرلبى أكبرر علرى قردرة الشرركة علرى الوصرول إلرى  االقوائم المالية بسبا الغش يكرون لهر

التمويل الخارجى بتكلفة منخفضة مقارنة بالحالة التى يتم فيها إعادة إصدار تلرك القروائم بسربا 

 ة.تصحيح افخطا  السابق
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 :للقروضاالئتمان التجارى كبديل  2/3

فررى ظررل ارتفرراة عرردم تماثررل المعلومررات وصررعوبة تقيرريم الجرردارة االئتمانيررة للعمررال ، فرر ن 

البنرروك قررد تتررردد فررى ترروفير التمويررل الررال م لهررم، وعلررى العكررس مرر  ذلررك فرر ن المرروردي  قررد 

السرريا  توصررلت  يعرضررون االئتمرران التجررارى كبررديل للتمويررل عرر  طريرر  البنرروك. وفررى هررذا

(Danielson & Scott, 2004)  إلرى  يرادة طلرا الشرركات علرى االئتمران التجرارى عنردما

إلررى أن  (Huyghebaert, 2006)تواجرر  قيرروداً ائتمانيررة مرر  قبررل البنرروك. وتوصررلت دراسررة 

 الموردي  قد يحققون بع  المزايا م  تمويل الشركات التى تتسم بارتفاة درجة المخاطرة.

تمان التجارى مصدر بديل للتمويل قصير افجل سوا  فى الشركات الصغيرة أو عد االئيو

 & Saito)الشركات الكبيرة وخاصة فى الردول الترى تتسرم بعردم تروافر أسروا  مرال متطرورة 

Bandeira, 2010) فررالموردي  قررد تترروافر لررديهم دوافرر  أكثررر مرر  المؤسسررات الماليررة لتقررديم .

الدعم لعمالئهم الذي  يواجهون صعوبات مؤقتة فى السيولة للحفاظ على قاعدة العمال  الخاصة 

علومررات بهررم، كمررا أنهررم أكثررر قرردرة مرر  تلررك المؤسسررات علررى الحررد مرر  مشرركلة عرردم تماثررل الم

(Love, 2011). 

علرى أن المروردي   (Danielson & Scott, 2004)وفرى نفرس السريا  أكردت دراسرة 

سرروف يسررتمرون فررى تقررديم االئتمرران لعمالئهررم حتررى فررى ظررل تخلفهررم عرر  السررداد فررى المواعيررد 

المحددة، حيث يستطي  المورد تعديل دروط وأسعار البي ، كما أن الخصومات التى لم يحصل 

عميل تسهم فى  يادة سعر الفائدة والذى يعد بمثابة مكافئة إضافية للمورد نتيجة مخاطر عليها ال

 التخل  ع  السداد، وفى هذه الحالة قد يكون االئتمان التجارى بديالً مكلفاً لالئتمان المصرفى.

ومرر  وجهررة نظررر العميررل فرر ن االئتمرران التجررارى قررد يكررون مؤدررراً علررى ارتفرراة الجرردارة 

. (Saito & Bandeira, 2010)، وم  ثم سهولة الوصول إلى االئتمران المصررفى االئتمانية

حيث يسهم االئتمان التجرارى فرى نقرل معلومرات مفيردة للبنروك فيمرا يتعلر  بخطرر التخلر  عر  

النروة  السداد، وم  ثم تستطي  الشركات التى تتسم بارتفاة عدم تماثل المعلومات اسرتخدام هرذا

. وفى هذا السيا  أكردت (Alphonse et al., 2004)ها فى السو  عتتحسي  سملم  االئتمان 

علرى أن االئتمران التجرارى يسرهم فرى نقرل المعلومرات  (Biais & Collier, 1997)دراسرة 

الخاصررة المتاحررة لرردى المرروردي  حررول العميررل إلررى البنرروك، ومرر  ثررم تقرروم البنرروك بمراجعررة 

 تصوراتها السابقة حول العميل.

تأثير إعادة إصردار القروائم الماليرة علرى قررارات مرنح االئتمران التجرارى  ويمك  القول أن

علررى المعلومررات المتاحررة لرردى المرروردي  مرر  المصررادر افخرررى بخررالف القرروائم الماليررة  يعتمررد

فرى هرذا الشرأن وذلرك علرى النحرو  فرضري ، ويمك  التمييز بري  لتقييم الجدارة االئتمانية للعميل

 التالى:
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 األول: لفرضا

بنوك وغيرررهم مرر  ترروافر لررديهم ميررزة معلومررات مقارنررة بررالالمرروردي  ت نإلررى أويسررتند  

، ترى توفرهرا القروائم الماليرةاسرتخدامهم للمعلومرات ال مما يسرهم فرى تخفري  المؤسسات المالية

إعادة إصدار القوائم الماليرة لربع  العمرال  قرد ال يكرون لر  ترأثير كبيرر علرى  ف ن ونتيجة لذلك 

االئتمان التجارى وربمرا تسرهم فرى  يرادة االئتمران باعتبرار أن البنروك قرد تررف  قرارات منح 

 .لهؤال  العمال طلبات االئتمان 

ن الحصرول علرى المعلومرات المرتبطرة برالعمال  بتكلفرة منخفضرة وحيث يسرتطي  المرورد

ت يسرتطي  المرورد الحصرول علرى تلرك المعلومرا على سبيل المثالمقارنة بالمؤسسات المالية، ف

خالل تردده على العميل، كما أن عدم قدرة العميل على السداد المبكر قد توفر إدارات للمرورد 

على انخفا  الجدارة االئتمانية لهرذا العميرل، ورغرم أن المؤسسرات الماليرة تسرتطي  الحصرول 

الحصول على تلك المعلومات بشكل أسررة  ونيستطيع ي على معلومات مشابهة إال أن المورد

 لررذا فرر ن. (Petersen & Rajan, 1997) ىمنخفضررة خررالل سرريا  العمررل العرراد فررةوبتكل

إلررى المعلومررات الخاصررة التررى فررى حررو تهم لحررل مشرركلة عرردم تماثررل قررد يسررتندون المرروردي  

بمعنى أن عدم كفاية المعلومات التى توفرها القوائم المالية أو انخفا  المعلومات م  العمال ، 

وقرد أكردت نترائج . (Ma & Martin, 2012)كبير على قراراتهم  قد ال يكون ل  تأثيرجودتها 

بعرر  الدراسررات المرتبطررة بهررذا المجررال علررى انخفررا  االئتمرران التجررارى مرر  ارتفرراة جررودة 

 .(Chen et al., 2014; Ma & Martin, 2012)المعلومات المحاسبية 

لمروردي  أن ا إلرى (Garcia–Teruel et al., 2014)أخرى أدارت دراسرة وم  ناحية 

يواجهرون  ومر  ثرم، بي  العمال  م  حيث الجدارة االئتمانية الخاصة بهم يهتمون بالتمييز قد ال

المشكالت المرتبطة بالخطر افخالقرى نتيجرة عردم قيرام العمرال  بالسرداد فرى المواعيرد المحرددة 

 .وقد يتحملون خسائر كبيرة نتيجة الديون المعدومة

 ى: الثان الفرض

الال مرة القوائم المالية تمثرل المصردر الرئيسرى للحصرول علرى المعلومرات أن ويستند إلى 

سهم فى تخفي  درجرة ت القوائمتلك ونظراً فن إعادة إصدار تقييم الجدارة االئتمانية للعمال ، ل

، لرذا فر ن المروردي  قرد يخفضرون االئتمران التجرارى الرذى يمرنح المحاسبية الثقة فى المعلومات

 إصدار قوائمهم المالية.     ون ب عادةيقومللعمال  الذي  

تكون متاحة فى  قد الفرغم ميزة المعلومات التى تتوافر لدى الموردي ، إال أن تلك الميزة 

جميرر  المواقرر ، فعلررى سرربيل المثررال عنررد التعامررل علررى المسررتوى الرردولى نجررد أن الزيررارات 

درة السرلعة مر  العميرل قرد مصرامحاولرة للعميل تكرون مكلفرة وغيرر محتملرة، كمرا أن  المتكررة
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مرا يسرهم فرى  يرادة اعتمراد متعامرل مر  بيئرات قانونيرة مختلفرة، واج  بع  الصعوبات مثرل الي

. هررذا (Li et al., 2018)المرروردي  علررى المعلومررات التررى توفرهررا القرروائم الماليررة للعميررل 

  ثرم تتروافر لرديهم باإلضافة إلى أن العمال  يكونون أقرب إلى المستهلكي  النهائيي  للسلعة ومر

معلومات أفضل م  الموردي  حول الطلا وتوقعات السرو  ممرا يرؤدى إلرى  يرادة عردم تماثرل 

 .(Ke, 2015) لمعلومات بي  الموردي  والعمال ا

الترى تتسرم بانخفرا  جرودة تخفري  االئتمران التجرارى للشرركات  ونلذا قد يفضل المورد

ي  خطرر المعلومرات المررتبط بتلرك الشرركات. وارتفاة عدم تماثل المعلومرات لتخفر ةالمحاسب

لمعلومرات، وعلى العكس م  ذلك ف ن ارتفراة جرودة المحاسربة يسرهم فرى تخفري  عردم تماثرل ا

 Garcia–Teruel)التنبؤ بافدا  المستقبلى للشركة بشكل أفضل  رضونوم  ثم يستطي  المق

et al., 2014). 

إلى أن خطر السيولة لدى العمال  الرذي   (Ma & Martian, 2012)وقد أدارت دراسة 

ى على النقدية المرتبطرة برالمورد تأثير سلبل  يتسمون بانخفا  جودة التقارير المالية قد يكون 

 سبيي  هما:ل

إن خطر السيولة لدى العمرال  الرذي  يتسرمون بانخفرا  جرودة التقرارير الماليرة قرد ينتقرل إلرى  -

خاصة إذا كان هؤال  العمال  يمثلون نسبة كبيرة مر  الموردي  م  خالل االئتمان التجارى و

ضد مخراطر السريولة  وطت فى دورة النقدية إذا كان التحمما يؤدى إلى  يادة التقلبا ،مبيعاتهم

 لدى العمال  مكلفاً.

إن الدراسررات المرتبطررة بهررذا المجررال أكرردت علررى أنرر  عنرردما تكررون دورة النقديررة الخاصررة  -

تف  بكثير م  افصول السرائلة، ونظرراً فن المعلومرات منخفضرة بالشركة قصيرة ف نها ال تح

 تورير الجودة تقيد قدرة الموردي  على استخدام سياسات بديلة إلدارة حسابات العمال  )مثرل 

تلك الحسابات( لتسهيل تحويلها إلى نقديرة، لرذا فر ن المروردي  سروف يحتراجون إلرى االحتفراظ 

 ؤال  العمال .بمزيد م  النقدية عند التعامل م  ه

وقد دعمت نتائج بع  الدراسات السابقة أهمية المعلومات المحاسبية فيما يتعل  بقرارات 

إلرى أن المروردي   (Dhieux & Lille, 2015)منح االئتمان التجارى، حيث توصلت دراسة 

يقيدون االئتمان التجارى للشركات الترى تتسرم بانخفرا  جرودة المسرتحقات. وتوصرلت دراسرة 

(Enomoto, 2018)   واالئتمان التجارى. جودة المحاسبةإلى وجود عالقة طردية بي 

 أثررانخفا  جودة المعلومات التى تتضرمنها القروائم الماليرة يكرون لر   يتضح مما سب  أن

ً  ونالمرورد يفُترر  أن يكرونات منح االئتمان التجارى، لرذا سلبى على قرار عنرد  أكثرر تحفظرا

 .يقومون ب عادة إصدار قوائمهم المالية مقارنة بباقى العمال  منح االئتمان للعمال  الذي 
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 ( منهجية الدراسة الميدانية3)

 فروض الدراسة الميدانية  3/1

 :الفرض األول 3/1/1

سرهم فرى تأن إعرادة إصردار القروائم الماليرة توصلت الدراسرات المرتبطرة بهرذا المجرال إلرى 

. وانخفرا  (Chen et al., 2009)ات افخررى  يرادة القيرود الماليرة للشرركة مقارنرة بالشررك

 Park)حجم القرو  المصرفية بعد اإلعالن ع  العقوبات المرتبطة بالغش فى القوائم المالية 

& Wu, 2009).  ويوجد ترأثير سرلبى إلعرادة إصردار القروائم الماليرة علرى معردل نمرو التمويرل

والقرررو  قرروائم الماليررة . والعالقررة برري  تحريرر  ال(Albring et al., 2013)الخررارجى 

. والشركات (Stanley & Sharma, 2011)تعتمد على افهمية النسبية للتحري   المصرفية

 Chen)التى أعادت إصدار قوائمها المالية تعتمد على التمويل بالديون أكثر م  حقو  الملكية 

et al., 2013)ويرل الترى تعتمرد . ويوجد ترأثير سرلبى للقروائم الماليرة المعدلرة علرى مصرادر التم

 (.2017على القرو  الخارجية )د. أسامة احمد جمال هاللى، 

 وفى ضو  ما سب  يتم صياغة الفر  افول م  فرو  الدراسة على النحو التالى:

Ho1ئتمان المصرفىوائم المالية على اال: ال يوجد تأثير معنوى إلعادة إصدار الق   . 

 الفرض الثانى: 3/1/2

الترى تنشرأ بسربا إعرادة  ت المعلومراتالتجرارى فرى التخفير  مر  مشركالتمان قد يسهم االئ

إصدار القوائم المالية، بمعنى أن  يفتر  وجود عالقة طردية بي  إعادة إصدار القروائم الماليرة 

واالئتمرران التجررارى. وتوصررلت الدراسررات المرتبطررة بهررذا المجررال إلررى  يررادة االعتمرراد علررى 

 & Danielson)الشركة صعوبات فى االقترا  م  البنروك االئتمان التجارى عندما تواج  

Scott, 2004) والشررركات التررى تتسررم بارتفرراة عرردم تماثررل المعلومررات تعتمررد علررى االئتمرران .

 .(Abad et al., 2017)التجارى كمصدر بديل للتمويل بالديون قصيرة افجل 

 :لذا يتم صياغة الفر  الثانى م  فرو  الدراسة على النحو التالى

Ho2.ال يوجد تأثير معنوى إلعادة إصدار القوائم المالية على االئتمان التجارى : 

 الفرض الثالث: 3/1/3

توصررلت الدراسررات السررابقة إلررى ارتفرراة تكلفررة الررديون بعررد إعررادة إصرردار القرروائم الماليررة 

(Graham & Qiu, 2008)ل سلبى لسو  الديون نتيجة إعادة إصردار القروائم ع. ويوجد رد ف

 .(Shi & Zhang, 2008; Park & Wu, 2009; Matozz et al., 2017)لمالية ا
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 وفى ضو  ما سب  يتم صياغة الفر  الثالث م  فرو  الدراسة على النحو التالى:

Ho3التمويل. الي إصدار القوائم المالية على تك : ال يوجد تأثير معنوى إلعادة 

 النموذج المستخدم فى الدراسة: 3/2

ار الفررر  افول والفررر  الثررانى مرر  فررررو  بررحررث النمرروذل التررالى الختتخدم البااسرر

 الدراسة:

CRDit = a0 + a1 RESTit-1 + a2 SIZEit-1 + a3 FASSETit-1 + a4 LIQit-1 +  

a5 AGEit-1 + eit  

 حيث إن:

CRDit  للشركة  و االئتمان التجارىأ ىالمصرف االئتمانإلى تشيرi  فى الفترةt. 

RESTit-1  للشركة  لى إعادة إصدار القوائم الماليةتشير إi  فى الفترةt-1. 

SIZEit-1   تشير إلى حجم الشركة i فى الفترةt-1. 

FASSETit-1   تشير إلى افصول الثابتة للشركةi  فى الفترةt-1. 

LIQit-1  تشير إلى نسبة السيولة للشركة i  فى الفترةt-1. 

AGEit-1    تشير إلى عمر الشركةi رة فى الفتt-1. 

eit    للشركةتشير إلى بواقى نموذل االنحدار i  فى الفترةt. 

 متغيرات الدراسة: 3/3

 المتغير المستقل: 3/3/1

( 1يأخذ هرذا المتغيرر القيمرة )يتمثل المتغير المستقل فى إعادة إصدار القوائم المالية، حيث 

 لفترة السابقة على إعادة اإلصدار.التالية إلعادة إصدار القوائم المالية، والقيمة )صفر( ل فترةلل

 المتغيرات التابعة: 3/3/2

 حث ثال  متغيرات تابعة على النحو التالى:ااستخدم الب 

 االئتمان المصرفى: -1

عكرس رغبررة يلمجرال أن التغيرر فرى رصرريد القررو  افترضرت الدراسرات المرتبطرة بهررذا ا

 Chen et)م  البنروك قرا  الشركة وقدرة الشركة على الحصول على قرو  إالبنوك فى 

al., 2011; Li, 2010) بمعنرى أن وجرود تغييرر موجرا فرى رصريد القررو  يروفر مؤدرر .

 قرو  جديدة للشركة. حعلى رغبة البنوك فى تجديد القرو  الحالية أو من



23 
 

تغيررر مرر  خررالل الفررر  برري  رصرريد مواتسرراقاً مرر  الدراسررات السررابقة فقررد تررم قيررال هررذا ال

 مقسوماً على إجمالى افصول أول الفترة.القرو  أول وأخر الفترة 

 االئتمان التجارى: -2

وماً على مقس أول وأخر الفترةتم قيال هذا المتغير م  خالل الفر  بي  أرصدة الموردي  

، باعتبار أن التغييرر الموجرا فرى أرصردة المروردي  يعكرس مقردار لفترةإجمالى افصول أول ا

التغيير السالا يعكرس مقردار االنخفرا  فرى االئتمران الرذى الزيادة فى االئتمان التجارى، بينما 

 يمنح  الموردي  للشركة.

 تكاليف التمويل: -3

متوسرط القررو  التمويرل مر  خرالل قسرمة المصرروفات التمويليرة علرى  الي تم قيال تكر

 .  فترةالمصرفية خالل ال

 متغيرات الرقابة: 3/3/3

 حجم الشركة: -1

سرروا  الرردي  مقارنررة أكررون أكثررر قرردرة علررى الوصررول إلررى ت تررر  أن الشررركات الكبيرررةيفُ 

بالشركات افخرى. فالشركات الكبيرة تتسم بانخفا  المخاطر بسبا تنوة افصول واستقرار 

 Chen & Strange, 2005; Borisova et)التردفقات النقديرة مقارنرة بالشرركات الصرغيرة 

al., 2015) . ثرم تسرتطي  االقتررا  مر  البنروك  ومر(Graham & Qui, 2008) وعلرى .

العكس م  ذلك ف ن الشركات الصغيرة تتسم بارتفاة عردم تماثرل المعلومرات ومخراطر التخلر  

 .(Bharath et al., 2007)ع  السداد 

إلى انخفا  القررو  الترى ترم منحهرا  (Graham & Qiu, 2008)وقد توصلت دراسة 

%، بينمرا انخفضرت القررو  50ة للشركات الصرغيرة بعرد إعرادة إصردار القروائم الماليرة بنسرب

 ,.Albring et al)% فقرط. وتوصرلت دراسرة 20الترى ترم منحهرا للشرركات الكبيررة بنسربة 

إلى وجود عالقة عكسية بري  حجرم الشرركة والتمويرل الخرارجى. كمرا توصرلت دراسرة  (2013

(Kim, 2016) .إلى وجود عالقة طردية بي  حجم الشركة واالئتمان التجارى 

 غير حجم الشركة م  خالل لوغاريتم إجمالى افصول.وتم قيال مت

 األصول الثابتة: -2

عادة يستخدم المقرضون افصول الملموسة كضمان للقر ، وقرد يقومرون باسرترداد تلرك 

ن ارتفاة افصول الملموسة يسراعد  درة الشركة على السداد، وم  ثم فافصول فى حالة عدم ق

. وفررى هررذا السرريا  (Graham & Qui, 2008)بشررروط مالئمررة  را ترراالقالشررركة علررى 
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إلررى وجررود عالقررة عكسررية برري  افصررول  (Spiceland et al., 2016)توصررلت دراسررة 

إلرى وجرود عالقرة  (Albring et al., 2013)المملوسة وتكلفة الديون. بينمرا توصرلت دراسرة 

تسرم بارتفراة عكسية بي  افصول الملموسة والتمويل الخارجى، مما يعنرى أن الشرركات الترى ت

 نسبة افصول الملموسة ال تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجى.

وتم قيال متغير افصرول الملموسرة مر  خرالل نسربة صرافى افصرول الثابترة إلرى إجمرالى 

 افصول.

 السيولة: -3

مرنح ارتفاة نسبة افصرول السرائلة قرد يكرون أحرد العوامرل الترى تسرهم فرى الزيرادة احتمرال 

إلى  (Gharaibeh & Al-Najjar, 2007)لشركة. وفى هذا السيا  أدارت دراسة ل ناالئتما

أن الشركات التى تتسم بارتفاة السيولة قد يتوافر لديها دواف  قوية للتمويرل عر  طرير  الرديون 

بسبا  يادة القدرة على السداد، وم  ناحية أخرى ف ن الشركة قد تستخدم النقدية المتاحرة لرديها 

 وعاتها.لتمويل مشر

 وتم قيال متغير السيولة م  خالل نسبة افصول المتداولة إلى االلتزامات المتداولة.

 عمر الشركة: -4

تررر  أن الشررركات التررى تررم تأسيسررها منررذ فترررة طويلررة اسررتطاعت تحسرري  ممارسررات يفُ 

. (Al Mutawaa & Hewaidy, 2010)االفصا  الخاصة بهرا مقارنرة بالشرركات افخررى 

  عدم تماثل المعلومات بري  المقرضري  والمقترضري  مر   يرادة عمرر الشرركة، وم  ثم ينخف

وعلى العكس م  ذلك ف ن المقرضي  سوف يحتاجون إلى إنتال معلومات مكلفرة فرى ظرل عردم 

  .(Pittman & Fortin, 2004)توافر قوائم مالية موثو  فيها 

 .نذ تأسيس الشركةم عدد السنوات موتم قيال متغير عمر الشركة م  خالل لوغاريت

 عينة الدراسة: 3/4

بتعرديل قوائمهرا الماليرة  قامرتدرركة  38مشراهدة تمثرل  50ن م  اختار الباحث عينة تتكو

 وفقاً للشروط التالية: 2017إلى  2011خالل الفترة م  

 أن تكون الشركة مقيدة أسهمها فى سو  افورا  المالية المصرية. -

 توافر البيانات المطلوبة للدراسة. -

تررم اسررتبعاد المشرراهدات التررى ال تترروافر عنهررا البيانررات المطلوبررة للدراسررة وتلررك التررى وقررد 

 33مشرراهدة تمثررل  44تتضررم  قرريم متطرفررة، ومرر  ثررم أصرربح حجررم العينررة النهررائى يتكررون مرر  

 دركة.
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 ( تحليل البيانات واختبار الفروض4)

 االحصاءات الوصفية: 4/1

راسررة فقررد تررم حسرراب كررل مرر  الوسررط الحسررابى فررى مجررال التحليررل الوصررفى لمتغيرررات الد

واالنحراف المعيارى لتلك المتغيرات خالل الفترة السابقة والفترة التالية إلعادة إصدار القروائم 

 (:1مالية كما فى الجدول رقم )ال

 ( نتائج اإلحصا ات الوصفية لمتغيرات الدراسة1ل رقم )جدو

 المتغيرات

 دار بعد إعادة اإلص قبل إعادة اإلصدار 

الوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

 0,000 1 0,000 0,000 إصدار القوائم الماليةإعادة 

 0,060 0,003 0,063 0,046 االئتمان المصرفى 

 0,078 0,040 0,050 0,013- االئتمان التجارى

 0,641 9,008 0,651 8,959 حجم الشركة

 0,168 0,226 0,179 0,239 ةافصول الثابت

 0,550 1,261 0,875 1,436 السيولة

 0,249 1,653 0,247 1,629 عمر الشركة

 0,049 0,091 0.043 0,087 تكالي  التمويل

 يتضح م  الجدول الساب  ما يلى: 

، 0,046بلغ متوسط االئتمان المصرفى فى الفترة السابقة على إعادة إصدار القوائم الماليرة  -

ممرا يروفر مؤدرر  0,003بلغ متوسط هرذا المتغيرر فرى الفتررة التاليرة إلعرادة اإلصردار  بينما

عنررد مررنح االئتمرران للشررركات التررى تعيررد إصرردار قوائمهررا  متحفظررةعلررى أن البنرروك قررد تكررون 

 المالية.

تفوقت الفترة السابقة على إعادة إصدار القوائم المالية علرى الفتررة الالحقرة إلعرادة اإلصردار  -

فرى  0.04، 0.013-  المتغيرر حيرث بلرغ متوسرط هرذاتعل  بمتغير االئتمان التجارى، فيما ي

  .على التوالى والفترة التالية إلعادة اإلصدار الفترة السابقة
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، بينمرا بلرغ 8.959بلغ متوسط حجم الشركة فى الفترة السابقة إلعادة إصدار القوائم الماليرة  -

، ممررا يعنررى عرردم وجررود 9.008عررادة اإلصرردار متوسررط هررذا المتغيررر فررى الفترررة التاليررة إل

 عادة اإلصدار.إل السابقة والفترة التاليةفترة الاختالفات كبيرة فى حجم الشركة بي  

، خرالل الفتررة السرابقة والفتررة التاليرة إلعرادة 0.226، 0.239بلغ متوسط افصول الثابترة  -

د تحاول تخفي  حجم افصول على التوالى، مما يعنى أن الشركات ق إصدار القوائم المالية

 الثابتة بعد إعادة إصدار القوائم المالية.

تفوقت الفتررة السرابقة علرى إعرادة إصردار القروائم الماليرة علرى الفتررة التاليرة لهرا فيمرا يتعلر   -

خررالل الفترررة السررابقة  1,261، 1,436بمتغيررر السرريولة، حيررث بلررغ متوسررط هررذا المتغيررر 

االلتزامات المتداولة  ارتفاة ، وقد يرج  ذلك إلىعلى التوالى اروالفترة التالية إلعادة اإلصد

 بعد إعادة اإلصدار.

فى الفترة السابقة على إعادة إصدار القروائم الماليرة  1,629بلغ متوسط متغير عمر الشركة  -

 فى الفترة التالية إلعادة اإلصدار. 1,653، بينما بلغ متوسط هذا المتغير 

ادة إصدار القوائم المالية متوسط أعلى م  الفترة السابقة علرى إعرادة حققت الفترة التالية إلع -

 0,091، 0,087اإلصدار فيما يتعل  بمصروفات التمويل، حيث بلرغ متوسرط هرذا المتغيرر 

ممرا يعنرى أن إعرادة إصردار  ،الية إلعادة اإلصردار علرى التروالىفى الفترة السابقة والفترة الت

 ا تأثير كبير على تكالي  التمويل.القوائم المالية قد ال يكون له

حققت الفتررة السرابقة علرى إعرادة إصردار القروائم الماليرة انحرراف معيرارى أعلرى مر  الفتررة  -

التالية إلعادة اإلصدار فيما يتعل  بكل مر  االئتمران المصررفى، وحجرم الشرركة، وافصرول 

الفتررة السرابقة علرى إعرادة الثابتة، والسيولة، مما يعنى ارتفاة تباي  قريم تلرك المتغيررات فرى 

اإلصرردار مقارنررة بررالفترة التاليررة لهررا، بينمررا حققررت الفترررة التاليررة إلعررادة اإلصرردار انحررراف 

 معيارى أكبر م  الفترة السابقة على إعادة اإلصدار فيما يتعل  بباقى المتغيرات.

 اختبار الفرض األول: 4/2

الئتمان المصرفى م  خالل انحدار متغير تم اختبار أثر إعادة إصدار القوائم المالية على ا

االئتمان المصرفى على المتغيررات الترى تعكرس كرل مر  إعرادة إصردار القروائم الماليرة، وحجرم 

 (:2الشركة كما فى الجدول رقم ) الشركة، وافصول الثابتة، والسيولة، وعمر
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 لى االئتمان المصرفىثر إعادة إصدار القوائم المالية عف( نتائج نموذل االنحدار 2)جدول رقم

 tقيمة  معامل االنحدار المتغيرات
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 0,853 0,186 0,022 ثابت النموذل

 0,016 2,507- 0,039- إعادة إصدار القوائم المالية

 0,878 0,154 0,002 حجم الشركة

 0,250 1,164- 0,056- افصول الثابتة

 0,001 3,621 0,035 السيولة

 0,546 0,608- 0,019- لشركةعمر ا

 النموذل ككل

 معامل التحديد المعدل

 fقيمة 

 مستوى الداللة اإلحصائية

0,251 

4,619 

0,002 

 

 

 

 يتضح م  الجدول الساب  ما يلى:

ممرا يعنرى أن المتغيررات المسرتخدمة فرى النمروذل  0,251بلغت قيمة معامل التحديد المعدل  -

 المصرفى. % م  التغيير فى االئتمان25,1تفسر 

ممررا يعنررى أن  0,05ومسررتوى المعنويررة أقررل مرر   4,619للنمرروذل ككررل بلغررت  fإن قيمررة  -

 المتغيرات المستخدمة فى النموذل لها تأثير معنوى على االئتمان المصرفى.

توجد عالقة عكسية ومعنوية بي  المتغير الذى يعكس إعادة إصدار القوائم المالية واالئتمران  -

ممرا يعنرى أن  0,05مل االنحدار سالا ومستوى المعنويرة أقرل مر  حيث إن معا ،المصرفى

االئتمان للشركات التى تعيد إصردار قوائمهرا الماليرة، كمرا أن  حمتحفظة عند منالبنوك تكون 

 االئتمان. حالية للبنوك عند اتخاذ قرارات منتلك النتيجة توفر مؤدر على أهمية القوائم الم

بي  حجرم الشرركة واالئتمران المصررفى، حيرث إن معامرل توجد عالقة طردية وغير معنوية  -

ممرا يعنرى أن حجرم الشرركة  0,05انحدار حجم الشركة موجا ومستوى المعنوية أكبرر مر  

ليس ل  تأثير معنوى على القرارات المرتبطة بمنح االئتمان المصررفى، ويمكر  تفسرير ذلرك 

ر قوائمهرا الماليرة بصررف النظرر بأن البنوك قد تقيد منح االئتمان للشركات الترى تعيرد إصردا

  ع  حجم الشركة.
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إن معامل انحدار كل م  افصول الثابتة وعمر الشركة سرالا ومسرتوى المعنويرة أكبرر مر   -

، مما يوفر مؤدر على أن  يرادة كرل مر  افصرول الملموسرة وعمرر الشرركة لريس لر  0,05

  تأثير معنوى على قرار منح االئتمان المصرفى.

ة ومعنويررة برري  متغيررر السرريولة واالئتمرران المصرررفى حيررث إن معامررل توجررد عالقررة طرديرر -

، مما يتس  م  االفترا  السائد بأن  يرادة 0,05االنحدار سالا ومستوى المعنوية أقل م  

  افصول السائلة لدى الشركة يوفر دواف  لدى المقرضي  لتوفير التمويل الال م لها.

 إصدار القوائم المالية على االئتمان المصرفى. : يوجد تأثير سالا ومعنوى إلعادةالنتيجة

وتتس  تلك النتيجة م  النتائج التى توصلت إليهرا بعر  الدراسرات المرتبطرة بهرذا المجرال 

. ;Abring et al., 2013; Chen et al., 2011) 2017مثل )د. أسامة أحمد جمال هاللى، 

 & Bardos)افخررى مثررل بينمرا تختلر  عرر  النترائج التررى توصرلت إليهررا بعر  الدراسررات 

Zaiats, 2012; Chen et al., 2013). 

 اختبار الفرض الثانى: 4/3

فى مجال اختبار أثر إعادة إصدار القوائم الماليرة علرى القررارات المرتبطرة بمرنح االئتمران 

التجارى، فقد تم انحردار متغيرر االئتمران التجرارى علرى المتغيررات الترى تعكرس كرل مر  إعرادة 

ة كمرا فرى ئم الماليرة، وحجرم الشرركة، وافصرول الثابترة، والسريولة، وعمرر الشرركإصدار القروا

 (:3الجدول رقم )

 ثر إعادة إصدار القوائم المالية على االئتمان التجارىفالنحدار ا( نتائج نموذل 3جدول رقم )

 مستوى المعنوية tقيمة  معامل االنحدار المتغيرات

 ثابت النموذل

 الماليةإعادة إصدار القوائم 

 حجم الشركة

 افصول الثابتة

 السيولة

 عمر الشركة

-0,041 

0,053 

0,003 

-0,095 

0,002 

0,011 

-0,334 

3,678 

0,281 

-2,138 

0,159 

0,350 

0,739 

0,000 

0,780 

0,036 

0,874 

0,727 

 النموذل ككل

  معامل التحديد المعدل

 fقيمة 

 مستوى المعنوية

0,150 

3,893 

0,003 
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 ول الساب  ما يلى:يتضح م  الجد

مما يعنرى أن المتغيررات المسرتخدمة فرى النمروذل  0,150بلغت قيمة معامل التحديد المعدل  -

 م  التغيير فى االئتمان التجارى. % 15تفسر 

ممرررا يعنرررى أن المتغيررررات  0,05ومسرررتوى المعنويرررة أقرررل مررر   3,893بلغرررت  fإن قيمرررة  -

 تمان التجارى.المستخدمة فى النموذل لها تأثير معنوى على االئ

موجا ومستوى المعنوية كس إعادة إصدار القوائم المالية إن معامل انحدار المتغير الذى يع -

مما يعنى  يادة االئتمان التجارى الذى يمنح  الموردي  للشرركات بعرد إعرادة  0,05أقل م  

لتجرارى قرد إصدار القوائم المالية، وتتس  تلك النتيجة م  االفتراضات السابقة بأن االئتمان ا

ً مبالنسبة للشركات المقيدة  يكون بديالً لالئتمان المصرفى   .اليا

توجد عالقة طردية وغير معنوية بي  االئتمان التجارى وكل مر  حجرم الشرركة، والسريولة،  -

وعمر الشركة، حيث إن معرامالت انحردار تلرك المتغيررات موجبرة ومسرتوى المعنويرة أكبرر 

ال يستندون إلى المتغيرات المرتبطرة برالحجم أو السريولة  ، مما يعنى أن الموردي 0,05م  

 .المرتبطة بمنح االئتمان أو سمعة الشركة عند اتخاذ قراراتهم

توجررد عالقررة عكسررية ومعنويررة برري  االئتمرران التجررارى وافصررول الثابتررة، حيررث إن معامررل  -

دي  قررد ممررا يعنررى أن المررور 0,05انحرردار هررذا المتغيررر سررالا ومسررتوى المعنويررة أقررل مرر  

يقيردون االئتمران التجرراري للشرركات الترى تتسررم بارتفراة نسربة افصررول الثابترة إلرى إجمررالى 

 افصول.

 إلعادة إصدار القوائم المالية على االئتمان التجارى. ومعنوى : يوجد تأثير موجاالنتيجة

ى أكثررر قرردرة علررى مررنح االئتمرران التجررار نجررة السررابقة أن المرروردي  قررد يكونررووتؤكررد النتي

للشركات التى تتسم بانخفرا  جرودة القروائم الماليرة مقارنرة برالبنوك، باعتبرار أنهرم يسرتطيعون 

، وتتفر  الماليرة الحصول على المعلومات المرتبطة بالشركة م  مصادر أخرى بخالف القروائم

تلررك النتيجررة مرر  نتررائج بعرر  الدراسررات السررابقة التررى أكرردت علررى وجررود عالقررة عكسررية برري  

 Ma & Martin, 2012; Chen et)تجرارى وجرودة المعلومرات المحاسربية مثرل االئتمران ال

al., 2017)  إال أنهررا تختلرر  عرر  نتررائج بعرر  الدراسررات التررى أكرردت علررى أن المرروردي  قررد

يقيرردون االئتمرران التجررارى للشررركات التررى تتسررم بانخفررا  جررودة المعلومررات المحاسرربية مثررل 

(Dhieux et al., 2015; Ke, 2015). 
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 اختبار الفرض الثالث: 4/4

تم اختبار أثرر إعرادة إصردار القروائم الماليرة علرى تكرالي  التمويرل مر  خرالل اختبرار مردى 

إلصردار وجود اختالفات معنوية فى تلك التكالي  خالل الفتررة السرابقة والفتررة التاليرة إلعرادة ا

 (.4كما فى الجدول رقم )

 دار القوائم المالية على تكالي  التمويلفثر إعادة إص t( نتائج اختبار 4جدول رقم )

 مستوى المعنوية tقيمة  المتغير

 0.733 0.343 تكالي  التمويل

يتضح م  الجدول الساب  عدم وجود اختالفات معنوية فى تكالي  التمويل قبل وبعد إعادة 

 .0,05ومستوى المعنوية أكبر م   0,343بلغت  tإصدار القوائم المالية حيث إن قيمة 

 : ال يوجد تأثير معنوى إلعادة إصدار القوائم المالية على تكالي  التمويل.لنتيجةا

وتتف  تلك النتيجة م  االفترا  السائد بأن البنروك قرد تسرعى إلرى طلرا ضرمانات إضرافية 

الماليررة  قرروائمالأكثررر مرر  تغييررر سررعر الفائرردة بالنسرربة للشررركات التررى تتسررم بانخفررا  جررودة 

(Donelson et al., 2017) إال أنها تختل  ع  النتائج التى توصلت إليها بع  الدراسرات ،

     .(Graham & Qiu, 2008; Lin et al., 2012; Hass et al., 2015)افخرى مثل 
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 الخالصة والنتائج والتوصيات

أثر إعادة إصردار القروائم الماليرة علرى قررارات مرنح االئتمران فرى اختبار  هدف البحث إلى

ية، ولتحقير  ذلرك فقرد ترم اسرتعرا  أهرم الدراسرات السرابقة المرتبطرة بموضروة البيئة المصرر

، واالئتمان ئم المالية على قرارات منح القرو البحث، ثم تناول البحث أثر إعادة إصدار القوا

 التجارى كبديل للقرو .

فرو  الدراسة فى صورة  الدراسة الميدانية، حيث تم صياغةلمنهجية  بحثثم تعر  ال

درركة مر   33مشراهدة تمثرل  44، وتمت الدراسة الميدانية على عينرة تتكرون مر  العدمفر  

القطاعررات االقتصررادية  برري مو عررة  المقيرردة فررى سررو  افورا  الماليررة المصررريةالشررركات 

يس ، واسررتخدمت الدراسررة مجموعررة مرر  مقرراي2017إلررى  2011خررالل الفترررة مرر   المختلفررة

أدوات التحليررل ، كمررا تررم اسررتخدام نحررراف المعيررارىواال المتوسررطات اإلحصررا  الوصررفى مثررل

 الختبار فرو  البحث. tاختبار اإلحصائى لمعادلة االنحدار و

 إلى عدة نتائج يتمثل أهمها فيما يلى: بحثال وتوصل

عنررد اتخرراذ  العميررلب المرتبطررة القرروائم الماليررة مصرردر هررام للحصررول علررى المعلومررات تعررد -1

 قرارات منح القرو .

صرردار القرروائم الماليررة تجعررل المقرضرري  يقومررون بمراجعررة توقعرراتهم المرتبطررة إن إعررادة إ -2

 مصداقية تلك القوائم. ر بالسلا فىللعميل، كما أنها تؤث المستقبلية بالتدفقات النقدية

بمعنرى أن البنروك  يوجد تأثير سلبى إلعادة إصدار القوائم المالية على االئتمران المصررفى، -3

 ان المصرفى للعمال  الذي  يقومون ب عادة إصدار القروائم الماليرة،قد ترف  أو تقييد االئتم

 حمرن تررف قرد البنروك وتتف  تلك النتيجة م  نتائج الدراسات السابقة الترى أكردت علرى أن 

  .مقارنة بالشركات افخرى االئتمان للشركات التى تعيد إصدار قوائمها المالية

، بينمرا توجرد عالقرة غيرر والسريولةمصررفى ومعنويرة بري  االئتمران ال طرديرةتوجد عالقرة  -4

 وافصول الثابتة، وعمر الشركة. ، حجم الشركةمعنوية بي  االئتمان المصرفى وكل م  

 لديهم ميزة معلومات مقارنرة برالبنوك والمؤسسرات الماليرة افخررى، قد يكونإن الموردي   -5

لجدارة االئتمانية للعميرل وم  ثم قد يعتمدون على المعلومات الخاصة المتاحة لديهم لتقييم ا

 أكثر م  اعتمادهم على المعلومات التى توفرها القوائم المالية.

مما يعنى يوجد تأثير موجا ومعنوى إلعادة إصدار القوائم المالية على االئتمان التجارى،  -6

 يادة االئتمان التجارى الذى يمنح  الموردي  للشركات بعرد إعرادة إصردار القروائم الماليرة، 
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برأن االئتمران التجرارى قرد يكرون برديالً لالئتمران  االفتررا  السرائد  تلرك النتيجرة مر  وتتس

  الياً.مالمصرفى بالنسبة للشركات المقيدة 

 توجرد عالقرة وافصرول الثابترة، بينمرا توجد عالقة عكسية ومعنوية بري  االئتمران التجرارى -7

 .لة، وعمر الشركةغير معنوية بي  االئتمان التجارى وكل م  حجم الشركة، والسيو

قبل وبعرد إعرادة إصردار القروائم الماليرة، ممرا التمويل  ال توجد اختالفات معنوية فى تكالي  -8

 التمويل. ر معنوى إلعادة اإلصدار على تكالي يعنى عدم وجود تأثي

 وفى ضو  نتائج البحث يوصى الباحث بما يلى:

 وقيمررةباإلفصررا  عرر  طبيعررة إصرردار قوائمهررا الماليررة  تقرروم ب عررادةإلررزام الشررركات التررى  -1

 التى نتجت عنها إعادة اإلصدار وإتاحة تلك القوائم قبل وبعد إعادة إصدارها. التحريفات

 معلومرات كافيرة فيمرا يتعلر إلزام الشركات المقيدة فى سو  افورا  المالية باإلفصا  عر   -2

  الفائدة، والضمانات.بالقرو  مثل سعر 

تعيرد إصردار قوائمهرا الماليرة بسربا لرى الشرركات الترى ع يادة العقوبرات الترى يرتم فرضرها  -3

   الغش. 

ب عررادة إصرردار القرروائم الماليررة فررى البيئررة ة بطررإجرررا  مزيررد مرر  البحررو  المسررتقبلية المرت -4

 :مثل المصرية

مثل  إعادة إصدار القوائم المالية على المتغيرات افخرى المرتبطة بقرار منح القر أثر  -

 مدة القر ، والضمانات.

 المالية على أسعار وعوائد افسهم.إعادة إصدار القوائم  أثر -

 المالية على تكلفة حقو  الملكية. أثر إعادة إصدار القوائم -

 العالقة بي  جودة المراجعة وإعادة إصدار القوائم المالية. -
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-الوظيفي دا لألبعاد املتعددة الدعم التنظيمي واأل إدراكالعالقة بني حتليل 

 ميدانية دراسة
 د مهدىممحمد حسن أح .د  أسامة احمد حسانيند. 

كلية  –استاذ ادارة االعمال المساعد 
كلية  –استاذ ادارة االعمال المساعد   جامعة سوهاج. –التجارة 

 جامعة سوهاج. –التجارة 
 ملخص البحث:

الدعم التنظيمي وبين االبعاد  إدراكطبيعة العالقة بين  تهدف هذه الدراسة الى التعرف على    

 التنظيمية،سلوكيات المواطنة وسلوكيات الدور االساسي،  في: المتمثلةالوظيفي  دا المتعددة لأل

 الدراسة،محل مديريات الخدمات بمحافظة سوهاج  وسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية في

وتألف مجتمع الدراسة  بدقة.ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم قائمة استقصا  لقياس متغيرات الدراسة 

وكانت وحدة المعاينة جميع العاملين بهذه المديريات  سوهاج،جميع مديريات الخدمات بمحافظة  من

على أسلوب العينة العشوائية الطبقية في اختيار مفردات العينة من  انالباحث اواعتمد الدراسة،محل 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط  مفردة. (319)الدراسة، والتي كان قوامها مجتمع 

سلوكيات الدور االساسي وسلوكيات المواطنة  من:مي وبين كل الدعم التنظي إدراكإيجابية بين 

الدعم التنظيمي وبين سلوكيات العمل المضادة  إدراكووجود عالقة ارتباط سالبة بين  التنظيمية،

دليل ارشادي لمساعدة المسئولين  قدما الباحثان اليها،وبناً  على النتائج التي تم التوصل  لإلنتاجية،

 الدراسة.بمديريات الخدمات محل في تنفيذ توصيات الدراسة 

سلوكيات المواطنة  االساسي،سلوكيات الدور  الوظيفي، األداء التنظيمي،الدعم  إدراك :المفتاحية الكلمات

 سوهاج.الخدمات بمحافظة  لإلنتاجية، مديرياتسلوكيات العمل المضادة  التنظيمية،

Abstract 

Analysis of the Relationship between the Perceived Organizational Support 

and the Multiple Dimensions of Job Performance - A Field Study 
Dr. O. A. Hassaneen  Dr. M.  H.  A. Mahdy 

Assistant Professor of Business Administration، 

Faculty of Commerce، Sohag University 
 Assistant Professor of Business Administration، 

Faculty of Commerce، Sohag University 

    This study aimed at analyzing the relationship between perceived organizational 

support (POS) and the multidimensional job performance: In role behaviors (IRB), 

organizational citizenship behaviors (OCBS) and counterproductive work behaviors 

(CWBS) in Sohag directorate services. The sample size was (319) items and a stratified 

random sample was used. 

  The results have revealed that they was a positive correlation perceived organizational 

support (POS) and in role behaviors (IRB), and organizational citizenship behaviors 

(OCBS), and a negative correlation with counterproductive work behaviors (CWBS). 

   The above mentioned results were discussed and explained, the theoretical and 

practical implications were raised, future studies were presented and action place to put 

the practical implications was suggested.  

Keywords: Perceived Organizational Support (POS), Job Performance (JP), In Role 

Behaviors (IRB), Organizational Citizenship Behaviors (OCBS), 

Counterproductive Work Behaviors (CWBS), Service Directorates in 

Sohag Governorate. 
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 :مـــتقدي -1
 كبيرن فيها لما لهم من دور يتسعى المنظمات المختلفة إلى تأكيد التزامها قبل العامل   

 اإليجابيالفعل  صورة فيويترجم هذا التأكيد  التنظيمية،تحقيق الفعالية  فياألثر 

العدالة من خالل اقامة  معهم،الموجه نحو بنا  وتطوير عالقة عمل عالية الجودة 

للموارد المتطورة وتقديم الممارسات  العمل، في االستقالليةمعقوالً من  اً قدر واتاحة

 ً وقدمت أدبيات السلوك  .; Allen et al., 2000) 2000 ريان،)البشرية طوعا

ً مفهوم التنظيمي  دعمذا االلتزام وتجسيداً لجوهر التصويراً له ،التنظيميالدعم  دراكإل ا

 . التنظيمي

تقدم الكثير من المعرفة حول المترتبات أو  المتاحةوعلى الرغم من أن األدبيات     

 Baron) التنظيمين للدعم يالعامل إدراكتجاهية الناتجة عن المردودات االيجابية اال

et al. , 2012 ; Rhoades & Eisenberger, 2002)  إال أن هناك مساحة من

 عامة،المجهول تبرزها نقص المعرفة المتوفرة حول المترتبات السلوكية االيجابية 

 قائمة.مازالت  فيالوظي دا لألالحديث  اإلطارتقع داخل  والتي خاصة،والسالبة منها 

معرفة بتحليل واتاحة تلك ال النقص،ومن هذا المنطلق تأتى الدراسة الحالية لسد هذا 

 من ةمتخذ فيالوظي دا لألواالبعاد المتعددة  التنظيمي،الدعم  إدراكالعالقة بين 

 اً لها. ميدانً مديريات الخدمات 

  الدراسة:مشكلة  -2
 إدراكرتبات الناتجة عن تتطرقت للم التيالدراسات السابقة الغربية  ةتبين مراجع   

ان معظم تلك  ،Perceived Organizational Support  التنظيمين للدعم يالعامل

 التيو ،دراكاإلاهتمامها على المردودات االنتاجية االيجابية لهذا  الدراسات ركزت

 Effective الوجداني وااللتزام ،Job Satisfaction فيوظيشملت الرضا ال

Commitment،  العمل، فيواالندماج (Rhoacles & Eisenberger 2002; 

Stamper & Johlke, 2003; Allen, et al. , 2003.) د سايرت الدراسات وق

عبد  ،2000ريان الغربية ) هذا السياق الدراسات فياجريت  التيربية والمصرية عال

 .(أ2015الشنطي،  ،2015السكارنة،  ،2004، رشيد، 2013 ،دالحمي

ط جوهرية حيث تبين وجود عالقة تراب متوافقة،وقد توصلت تلك الدراسات لنتائج    

بمعنى أنه  السابقة،وبين المترتبات االيجابية  التنظيميعم دن لليالعامل إدراكموجبة بين 

وقوى التزامهم  فيزاد رضائهم الوظي لهم،بدعم المنظمة العاملين  إدراككلما زاد 

يقوى من االفتراض القاض بعمل نلك  الذياألمر  العمل، فيواندماجهم  الوجداني

 المدرك.  التنظيميالمردودات كمترتبات ناتجة عن الدعم 

لمردودات السلوكية الناتجة اتناولت  التيخر فإن الدراسات الغربية وعلى الجانب اآل   

وحصرت تلك المردودات  الشديدة،اتسمت بالندرة  التنظيمي،للدعم العاملين  إدراكعن 

المواطنة  وسلوكيات Behavior (IRB) In Role األساسيسلوكيات الدور  في
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 Organizational Citizenship Behaviors (OCBS) (Stamper ظيميةالتن

& Johlke, 2003) ،وى البيئة العربية والمصرية س فيلهذا المجال ق ولم تتطر

شكل سلوكيات الدور  في فيالوظي دا لألتعرضت  التيو (،ب2015الشنطي، دراسة )

وقد خلصت تلك الدراسات الى  التنظيمي.الدعم  دراكإلب محتمل ناتج ترتكم األساسي

وبين السلوكيات  ،التنظيميللدعم العاملين  إدراكوجود عالقة ترابط موجبة بين 

أظهر كلما  المنظمة، بدعمالعاملين  إدراكبما يدل على انه كلما زاد  ذكرها،السالف 

وتلك المرغوبة  رسمياً،ن مستويات متزايدة من السلوكيات المطلوبة وهؤال  العامل

 اجتماعياً. 

 االيجابية،ويعنى هذا التوجه أن الدراسات السابقة ركزت على سلوكيات العمل    

 فيمطلوبة والمحددة الغير بدون قصد عن السلوكيات السالبة وتغافلت بقصد أو 

 Counterproductive Work Behaviors إلنتاجيةلسلوكيات العمل المضادة 

(CWBS) حاول الدراسة الحالية جسر تو التنظيمي.الدعم  دراكإلمحتمل  كمترتب

 دا لألوبين االبعاد المتعددة  التنظيميالدعم  إدراكهذه الفجوة بدراسة العالقة بين 

تجسد سلوكيات العمل االيجابية والسالبة من خالل محاولة االجابة عن  التي فيالوظي

  :ةالتاليالتساؤالت 

والمواطنة  االساسيوسلوكيات الدور  التنظيميالدعم  إدراكما مستويات  2/1

مديريات الخدمات بمحافظة  فيالمضادة لإلنتاجية التنظيمية وسلوكيات العمل 

 محل الدراسة؟ سوهاج 

 في االساسيوبين سلوكيات الدور  التنظيميالدعم  إدراكما طبيعة العالقة بين  2/2

 محل الدراسة؟ مديريات الخدمات بمحافظة سوهاج 

 فيوبين سلوكيات المواطنة التنظيمية  التنظيميالدعم  إدراكما طبيعة العالقة بين  2/3

 محل الدراسة؟ مديريات الخدمات بمحافظة سوهاج 

المضادة وبين سلوكيات العمل  التنظيميالدعم  إدراكما طبيعة العالقة بين  2/4

 محل الدراسة؟ مديريات الخدمات بمحافظة سوهاج  فيلإلنتاجية 

  الدراسة:أهداف  -3
 الية: تية الى تحقيق األهداف التسعى الدراسة الحال   
 دا المتعددة لألواالبعاد  التنظيميللدعم العاملين  إدراكقياس وتحديد مستوى  3/1

 التنظيمية،سلوكيات المواطنة وسلوكيات الدور االساسي، في:  المتمثلةالوظيفي 

محل مديريات الخدمات بمحافظة سوهاج  وسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية في

 .الدراسة

ر االساسي والدعم التنظيمي وبين سلوكيات الد إدراكتحديد طبيعة العالقة بين  3/2 

 .محل الدراسةمديريات الخدمات بمحافظة سوهاج  للعاملين في
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الدعم التنظيمي وبين سلوكيات المواطنة التنظيمية  إدراكتحديد طبيعة العالقة بين  3/3

 .محل الدراسةمديريات الخدمات بمحافظة سوهاج  في

الدعم التنظيمي وبين سلوكيات العمل المضادة  إدراكتحديد طبيعة العالقة بين  3/4

 .محل الدراسةمديريات الخدمات بمحافظة سوهاج  في لإلنتاجية

تقديم مجموعة من التوصيات والتي تسهم في االرتقا  بمستوى إدراك العاملين  3/5

الوظيفي في مديريات الخدمات  األدا ومن ثم إمكانية تعظيم  التنظيمي،للدعم 

وكذلك التوصل لبعض الدالالت النظرية  الدراسة،بمحافظة سوهاج محل 

 لموضوع الدراسة. أكبروالتطبيقية التي قد تفيد الباحثين والمسئولين في فهم 

  الدراسة:أهمية  -4
وذلاك علاى النحاو  بهاا،تنبع أهمية الدراسة من االعتبارات العلمية والعملية المتضمنة    

 : التالي
 االهمية العلمية:  4/1
 ن االعتبارات التالية: ممية العلمية للدراسة هيستدل على األ    

وتأكيد  التنظيميالدعم  إدراكتستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية مفهوم  4/1/1

 فياتجاهات مثل الرضا الوظي فينه العاملون فيما يكو   تأثيرهن على يالباحث

 ,Rhoades & Eisenberger) فياج الوظيدمواالن التنظيميوااللتزام 

 االساسيوما يصدر عنهم من سلوكيات مثل سلوكيات الدور  ،(2002

 ;Rhoades & Eisenberger 2002)وسلوكيات المواطنة التنظيمية 

Sackett , 2002) 

ً بدراسة العالقة ها من كونها تأهميتستمد الدراسة الحالية  4/1/2 ً خاصا تولى اهتماما

ومما ال شك فيه  التنظيمي،وبين سلوكيات المواطنة  التنظيميالدعم  إدراكبين 

يعد أمراً مبرراً  المواطنة،الطوعية االيجابية كسلوكيات  أن االهتمام بالسلوكيات

 Podsakoff et)ركه تلك السلوكيات من تأثير على الفعالية التنظيمية تلما ت

al., 2000). 

تولى اهتماماً  التيتستمد الدراسة الحالية اهميتها من كونها من الدراسات  4/1/3

وهو سلوكيات العمل  ،التنظيميبدراسة متغير حديث العهد بأدبيات السلوك 

عمل  فيالسلوكيات السالبة بالغة التأثير عكس يوهو متغير  لإلنتاجية،المضادة 

ل ميصعب انكار تواجدها داخل بيئة الع التيو (،Sackett, 2002المنظمة )

  التنظيمي.الدعم  إدراكلذا استوجب االهتمام بدراسة عالقتها ب ،المصرية

الدعم  إدراكمجال  فيتمت  التيتعد الدراسة الحالية مكمل للدراسات السابقة و 4/1/4

فإن نتائج هذه الدراسة سوف تعمل على تأكيد المصداقية  وبالتالي التنظيمي،
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وتؤكد امكانية  ،لنتائج الدراسات السابقة External Validityالخارجية 

 البيئة المصرية حال اتفاق النتائج.  فيتعميمها 

 :همية العمليةاأل 4/2

 التالية:  االعتباراتمن  العملية للدراسة األهميةيستدل على    

محل  الخدماتمديريات  في القرار لمتخذيالدراسة من المتوقع أن تقدم  4/2/1

واالبعاد  التنظيميالدعم  إدراكنتائج علمية وواقعية حول مستويات ، الدراسة 

وسلوكيات  األساسي،سلوكيات الدور :  فيمثلة تالم، و فيالوظي دا لألالمتعددة 

وكذلك العالقة ، المضادة لإلنتاجية وسلوكيات العمل  ،التنظيمية المواطنة

االجرا ات الكفيلة بتنمية  ذايساعد على اتخقد مما  ،قيامها بينهماالمحتمل 

رفع مستويات  فياألمر الذى قد يجد صداه ،  التنظيميالدعم  إدراكوتطوير 

ض سلوكيات فوخ، وسلوكيات المواطنة التنظيمية ،  االساسيسلوكيات الدور 

 . دا لألالعمل المضادة 

 دا لألالمتعددة  باألبعاد التنظيميالدعم  إدراكق القيام بدراسة عالقة بلم يس 4/2/2

والبيئة  عام،البيئة العربية بشكل  فيالواردة بالدراسة التحليلية  الوظيفي

 محل الدراسة بشكل أخص. مديريات الخدمات فيو خاص،المصرية بشكل 

 أدبيات وفروض الدراسة:  -5

الدعم  إدراكمفهوم  فيمثلة تهذه الجزئية أدبيات الدراسة م في انيتناول الباحث   

 تمهيداً  الوظيفي، دا لألالمتعددة واالبعاد  التنظيميالدعم  إدراكوالعالقة بين  التنظيمي

 :  التاليوذلك على النحو  الدراسة،لصياغة فروض 

 : التنظيميالدعم  إدراكمفهوم  5/1

نها العاملون حول يكو   التيالى المعتقدات العامة  التنظيميالدعم  إدراكوم يشير مفه    

، (Biswakarma, 2016)تثمن فيه المنظمة مجهوداتهم وتهتم برفاهيتهم  الذيالمدى 

استخدمت تحليل  التيو Rhoades & Eisenberger (2006)وتبين دراسة 

Meta-Analysis  التيتشكل بفعل التعامالت المفيدة يبهذا الدعم العاملين  إدراكان 

العدالة التنظيمية وممارسات ادارة الموارد البشرية  في:يتلقونها من المنظمة والمتجسدة 

هذا الدعم  إدراكويخلق . التنظيميالدعم  إدراك ورا الى غيرها من االسباب الواقفة 

 Normن الشعور بالواجب لرد التعامالت المفيدة من خالل معيار المبادلة يلدى العامل

of Reciprocity  ن الذين تلقوا المنافع العديدة يالعاملويلزم هذا المعيار  الفعل.أورد

على السلوكيات االيجابية المفيدة لها واالحكام عن  باإلقداممن المنظمة تعويضها 

  .(أ 2015)الشنطي،  السلوكيات السالبة موقعة الضرر لها
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ن بتعويض المنظمة عن التعامالت يأن قيام العامل (Eisenberger, 2001)ويرى     

ويض من ناحية يعكس اهتمام فهذا التع مبرراً:يعد أمراً  عليها،حصلوا  التي المفيدة

من ناحية  للعاملينيتيح تحقيق أهدافها، و فيالمنظمة ومساعدتها  ةن برفاهييالعامل

والناتجة من الوفا  بما تدين  ذواتهم،أخرى الحفاظ على الصورة الذهنية االيجابية عن 

أضف الى  المبادلة،يحوق بهم حال انتهاك معيار  الذيكما تجنبهم العار  المنظمة،بهم 

 من المنظمة.  اإليجابيذلك تحقيق استمرارية تلقى التعامل 

 POS Antecedentsالدعم التنظيمي:  إدراكمحددات  5/2
يجسد االستجابة  بأن هذا الدعم التنظيمي،الدعم  دراكتبين النماذج الواصفة إل    

نظيمات التي يجريها هؤال  وتتبلور لدي العاملين بفعل التية التي تتكون دراكاإل

ن على االحداث والممارسات والظروف التي تعكس مدي التزام المنظمة قبلهم العاملي

وتنقل حجم رعايتها لهم واهتمامها بهم وتقديرها وتثمينها لمساهماتهم ومجهوداتهم. 

ً يتأثر بالعوامل ومن ثم فإنه يمكن النظر الى هذا الدعم باعتباره يعد  متغيراً تابعا

 المحيطة.التنظيمية والوظيفية 

ً ورا  الكشف عن     الدراسات المهتمة بالدعم  ترصد العوامل،هم تلك أوسعيا

 ،Organization Justiceالعوامل التالية: العدالة التنظيمية التنظيمي المدرك 

واالشراف  ،Perceived Supervisory Supportالدعم االشرافي المدرك و

، Psychological Contractالنفسي والعقد  ،Abusive Supervisionالمسي  

ولذا  ،Perceptions & Organization Politics ومدركات السلوك السياسي

    المحددات.سيتم في السطور التالية القا  المزيد من الضو  حول تلك 

   Perceived Supervisory Supportالمدرك: محدد الدعم االشرافي  5/2/1

قدم  التنظيمي،الي المدركات العامة التي يكونها العاملين حول الدعم  باإلضافة    

(Rhoades & Eisenberger , 2002)  مفهوم الدعم االشرافي المدرك(PSS) 

ويقدمون  مساهماتهم،يثمنون ون ويعتقد فيه العاملبأنه المدي الذي  والذي يعرف

 المساعدة والرعاية واالهتمام برفاهيتهم.

ن المعتقدات العامة حول دعم المنظمة لهم ، كون منها العاملووبنفس الكيفية التي ي      

فإن الدعم االشرافي المدرك يتبلور لديهم مع الفارق المحدد في مرجعية الدعم المقدم 

(Rhoades & Eisenberger , 2006)  عاملين للدعم االشرافي ال إدراك، ويقود

الى الدعم التنظيمي المدرك بفعل حقيقة ان العاملين ينظرون الى المشرفين باعتبارهم 

والتعامل الداعم المتلقي منهم يحمل في معناه تقدير ، عن المنظمة  Agentsوكال  

ً منها لمجهوداتهم ، األ مر الذي يشبع حاجاتهم وتثمين المنظمة لمساهماتهم واعترافا

 .   (Burns , 2016)جتماعية والنفسية ، ويبلور الدعم التنظيمي المدرك لديهم اال
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عن وجود عالقة ترابط جوهرية موجبة بين  (Burns , 2016)وكشفت دراسة    

على عينة بلغ حجمها  (R=0.67)الدعم االشرافي المدرك والدعم التنظيمي المدرك 

(N=382)  وكذلك الرعاية الصحية االمريكيةمنظمات مفردة من العاملين في .

الى وجود عالقة ترابط  (Rhoades & Eisenberger , 2006)توصلت دراسة 

على عينة بلغ حجمها  والتي اجريت (R=0.50)جوهرية موجبة بين المتغيرين 

واكدت دراسة مفردة من العاملين في بعض المنظمات التجارية االمريكية.  (231)

(Hinschberger , 2009)  على وجود عالقة الترابط الجوهرية بينهما(R=0.80) 

   مفردة. (104)وذلك على عينة من العاملين في احدى الجامعات االمريكية قوامها 

  Organization Justiceالتنظيمية: محدد العدالة  5/2/2

 Colquitt et)يقصد بالعدالة التنظيمية تنظيم العاملين للعدالة في مكان العمل    

al.,2001) ويري ،(Cohen-Charash & Spector , 2001)  ان هناك ثالثة

، والتي يقصد بها  Distributive Justiceانواع للعدالة ، االول هو العدالة التوزيعية 

يحصل عليها العاملون ، والثاني العدالة االجرائية  عدالة توزيع النواتج التي

Procedural Justice  تعنى عدالة العملية  ، والتيProcess بموجبها تم  التي

والتي تشير الي دالة  Interactional Justiceتوزيع النواتج ، وأخيراً عدالة التعامل 

 المعاملة التي يتلقاها العاملون من رموز السلطة عند تطبيق االجرا ات.

المكونة لها يجد انها والمتأمل لطبيعة العدالة التنظيمية في مجملها وللعداالت النوعية    

 واالعتراف،تقدم للعاملين رسالة ضمنية مفادها التقدير واالحترام والمراعاة والرعاية 

 المدرك.االمر الذي يسهم في منظور الدعم التنظيمي 

-Colquitt et al.,2001 ; Cohen)الدراسات السابقة ذات الصلة وتؤكد    

Charash & Spector , 2001; Kogein , 2004)  وجود عالقة ترابط جوهرية

ي انه كلما ارتفع مستوى أ المدرك،موجبة بين العدالة التنظيمية والدعم التنظيمي 

   التنظيمي.العاملين للدعم  إدراكالعدالة التنظيمية زاد مستوى  إدراك

  Abusive Supervisionالمسيء: محدد االشراف  5/2/3

ن وبشكل مستمر للسلوكيات العدوانية كما يالمسي  اظهار المشرف باإلشرافيقصد    

ان  (Tepper et al., 2001)وتبين االدبيات  ،(Tepper, 2000)يدركها العاملون 

من العاملين في  (%14)هذا االشراف يتعرض له نسبة ليست بالقليلة والتي بلغت 

كما تبين أن ضحايا هذا االشراف يظهرون تدهوراً في  االمريكية،الواليات المتحدة 

ً في مستوي جودة حياة  التكاليف الى ذلك ارتفاع  أضف العمل،الحالة الصحية وتدنيا

 (24)المصاحبة من زاوية الغياب والرعاية الصحية وفقد االنتاجية والتي تجاوزت 

 بليون دوالر سنوياً.
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وجود  (Tepper, 2000, Tepper et al., 2001)وتوضح الدراسات السابقة    

اي انه  المدرك،عالقة ترابط جوهرية سالبة بين االشراف المسي  والدعم التنظيمي 

العاملين لإلشراف المسي  تدهور مستوى الدعم التنظيمي المدرك  إدراككلما زاد 

 لديهم.

 Psychological Contract النفسي:خرق العقد  محدد 5/2/4

مجموعة من  - عالقة العمل مع المنظمة يبعد دخولهم ف -نيالعاملتتكون لدى     

المعتقدات الشخصية حول االلتزامات المتبادلة المدرك تواجدها بينهم وبينها 

(Rousseau,1994;1998)  ،وهي تقع على عاتق المنظمة يوتصور االلتزامات الت 

، والرعاية ي يطالب بها العاملون مثل: األجر العادل، واالمان الوظيف يالحقوق الت

بدأ مؤخراً أو متأخراً الحديث  يالصحية، وبيئة العمل اآلمنة إلى غيرها من الحقوق الت

أما االلتزامات ،  (Bienstock et al. , 2003)مسمى الحقوق التنظيمية لعنها تحم

تدور  يتطالب بها المنظمة والت يالحقوق الت تجسد ين فهيتقع على عاتق العامل يالت

سلوكيات الدور  تمثلة في:وسلوكيات العمل اإليجابية الم يحول االلتزام الوجدان

لتقديم وتوصيف  يوقد أطلق اصطالح العقد النفس ،والمواطنة التنظيمية  ياألساس

 .للعاملين ينعقد معها  يألن العقد النفس، االلتزامات الواجب على المنظمة الوفا  بها 

عندما يدرك العاملون أن المنظمة المنتسبين إليها  يويحدث خرق العقد النفس     

 ;Casting, 2006) العقدت الواقعة عليها بموجب هذا عجزت عن الوفا  بااللتزاما

Coyle- Shapiro& Kessler , 2002 ; Kickul et al., 2001)،  وعندما يحدث

والذي يعطي داللة لعدم  ،والخيانةملون بالغضب وعدم الثقة العاهذا الخرق يشعر 

 هم للدعم التنظيمي.إدراكتصدير او تثمين المنظمة لهم ، االمر الذي يجرف من 

وتبين الدراسات السابقة وجود عالقة ترابط جوهرية سالبة بين خرق العقد النفسي    

 ، Coyle- Shapiro& Kessler , 2006 ; Kickul)وبين الدعم التنظيمي المدرك 
et al., 2001)   هم إدراكالعاملين لخرق العقد النفسي كلما قل  إدراك. أي انه كلما زاد

  التنظيمي.بالدعم 

 Perceptions & Organization Politics السياسي:محدد مدركات السلوك  5/2/5

حول  العاملون،يقوم به  الذي يتشير مدركات السلوك السياسي إلى التقييم الشخص   

ن والزمال  للسلوك الذى يحقق يالمدى الذى يتصف به مكان العمل بإظهار المشرف

ومن أمثلة األفعال ذات  ،(2015محمد  ،(Ferris et al., 2009المصلحة الشخصية 

السطو على إنجازات الغير، وتدعيم أجندة الفرد على حساب أهداف  السياسية:الصبغة 

تطبيق سياسات وإجرا ات العمل، والتملق والمداهنة للحصول  يوالتحيز ف المنظمة،

 ,.Hochwarter et al)المعلومات المتبادلة  هوتشوي الشخصية،على الخدمات 

2003). 
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ً  وعلى الرغم من أن السلوك السياسي يعد أمراً غير مقبول وغير مسموح     ، به رسميا

بفعل حقيقة أن المنظمات تعد  ،ةمتفاوتإال أنه يتواجد في كافة المنظمات وبدرجات 

 .(Aryee et al., 2004)ساحات سياسية 

تمثلها  يالت األخالقية،أن السلوكيات االستغاللية وغير  (Bedi, 2013)ويرى     

ثم ومن  للخطر،للفرد في المنظمة  يتعرض االستثمار الشخص السياسية،ت السلوكيا

ية من تنفي الغيرية وااليثارو الثقة،وتحول دون تطور  للضرر،تعد موقعة  يفه

 منها.عتبارها خادمة لمصالح السلطة الحالية أو قلة اب المنظمة،تصرفات وإجرا ات 

استقامة  يمكن القول بأن مدركات السلوك السياسي قد تلقى بظالل من الشك في وإجماالً 

 والتوتر، والقلق، واالزدرا ، االحترام،عر السالبة مثل عدم وتغذى المشا، المنظمة

العاملين للدعم  إدراكيقلل من  الذيمر األ األفراد.والتعاون بين  الثقة،وتدهور  والشك،

 التنظيمي.

 & Ferris et al., 2009 ,Aryee et al. Chen) السابقةالدراسات وتبين    

وجود عالقة ترابط جوهرية سالبة بين مدركات السلوك السياسي وبين الدعم  (2004

نه كلما زاد مستوى مدركات السلوك السياسي لدي العاملين قل أي أ المدرك،التنظيمي 

 المدرك.مستوى الدعم التنظيمي 

  الوظيفي: دا لألباألبعاد المتعددة  التنظيميالدعم  إدراكعالقة  5/3
 أدا من منظور  - وحتى فترة قصيرة مضت -فيالوظي األدا تم النظر الى مفهوم     

 فيوالذى يختزل هذا المفهوم ، المسندة الى العاملين  Task Performanceالمهام 

المنصوص  In-Role Behaviors االساسيال تتعدى سلوكيات الدور ضيقة مساحة 

دخل ي التي االجتماعيوكنتيجة لعملية التفاعل ،  فيبطاقة التوصيف الوظي فيعليها 

قد ، و  ن والزمالين المباشريوالمشرف عالقة تبادل مع المنظمة فيالعاملون كطرف 

ً أو دور لن افعايالعامل ندر عتص ً ود افعال تتجاوز سلبا ً ما هو محدد نصا  فيايجابا

ً وتقويماً.  فيالوظي األدا مجال  فييجب أن تدخل  التيو،  فيالتوصيف الوظي تقييما

 األدا لهذا  (Lee & Peccei, 2006)دبيات الحديثة ومن هذه الزاوية نظرت األ

بجانب السلوكيات الدور البعد يشمل  ثالثيواشمل وطرحت تصوراً بمنظور أوسع 

المضادة التنظيمية وسلوكيات العمل سلوكيات المواطنة  المهمة، أدا أو  االساسي

القة المحتمل السطور التالية المنطق الواقف ورا  الع في انالباحثويعرض  لإلنتاجية،

 التجريبيوالدعم  السابقةوبين كل بعد من االبعاد  التنظيميالدعم  إدراكبين قيامها 

وذلك  الصلة،ذات  السابقةتلقاه العالقة على أرض الواقع استناداً لنتائج الدراسات  الذي

  التالي:على النحو 
 

 : االساسيوبين سلوكيات الدور ي الدعم التنظيم إدراكالعالقة بين  5/3/1
 فيالسلوكيات المطلوبة رسمياً والمنصوص عليها  االساسييقصد بسلوكيات الدور     

ً وفق نيالوظيفية المسندة الى العامل اتفالتوصي لمعيار المبادلة يلتزم العاملون بتعويض  ا
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لك المنظمة ذات تجدها ت التي قتلقوه منها بالطر الذي اإليجابيالمنظمة عن التعامل 

اتباعها  للعاملينيمكن  التيوأحد الطرق  ،(Eisenberger et al., 2011) قيمة لها

 االساسي. رفع مستوى سلوكيات الدور  فيلتعويض المنظمة تتمثل 

المنظمة تدعمهم وتهتم  العاملون أن أدرك إذا التنظيمي،ومن منظور الدعم     

 على انب تركيزصأن وإذا الطيب.، فإنهم سيلتزمون برد مثل هذا التعامل برفاهيتهم

مين فإنه يمكن توقع أن العاملين الذين يشعرون بـأنهم مدعو االساسي،سلوكيات الدور 

وقد وجدت  االساسي.من قبل المنظمة سيظهرون مستويات متزايدة من سلوكيات الدور 

وبين سلوكيات الدور  التنظيميالدعم  إدراكتناولت العالقة بين  التيالسابقة  الدراسات

 & Eisenberger et al., 2011; Rhoadesىالتجريبالدعم  االساسي

Eisenberger, 2002 ; Wayne et al., 2002،  ،ب2015الشنطي) 

اجريت  التيو (Eisenberger et al., 2011)فعلى سبيل المثال توصلت دراسة    

 ةمهن متعددة الى وجود عالق فيمن العاملين  مفردة (337)بلغ حجمها  على عينة

بلغت  االساسيوبين سلوكيات الدور  التنظيميالدعم  إدراكبين موجبة ترابط جوهرية 

(R=0.33)،  دراسة فيوبلغت تلك العالقة (Wayne et al., 2002) (R=0.39) .

رض فيمكن صياغة ال ذكره،السالف  التجريبيوالدعم  النظري على المنطق اوتأسيسً 

 :التالياألول للدراسة على النحو 

 

 
  

وبين  التنظيميالدعم  إدراك( العالقة المفترضة بين 1ويصور الشكل التالي رقم )    

 االساسي:سلوكيات الدور 
 

                                                      

 

 

 

 (1شكل رقم )

 الدعم التنظيمي وبين سلوكيات الدور االساسي إدراكالعالقة بين 

 الدعم التنظيمي وبين سلوكيات المواطنة التنظيمية:  إدراكالعالقة بين  5/3/2
يشير مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية الى المساهمات الطوعية الصادرة من    

 االساسي،الدور  أدا تحافظ على السياق االجتماعي والنفسي وتدعم  والتي العاملين،

 Chiaburu et al. , 2015; Podsakoff et)وتسهم في تحقيق الفعالية التنظيمية 

al. , 2000,،  ، وتنتظم تلك السلوكيات في خمسة ابعاد رئيسية 2014حسانين ، ) 

الدعم  إدراك

 التنظيمي 
Perceived 

Organizational 

Support 

سلوكيات الدور 

 االساسي
In-Role 

Behaviors 

 (IRB) 

 

H1  الدعم التنظيمي وبين سلوكيات الدور  ادراكتوجد عالقة ترابط جوهرية موجبة بين

 االساسي.

 

H1      + 
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، والروح الرياضية Conscientiousness، ووعي الضمير Altruismهي: االيثار 

Sportsmanship وصدق المواطنة ،Civic Virtue والكياسة ،Courtesy 

(Erturk et al., 2004) .  وتتسم سلوكيات المواطنة التنظيمية بعدة خصائص

 المستقلة،والتأسيس على المبادرة الفردية  الفرض،يجملها في عدم االلزام او  مميزة،

 المنظمة.والمساهمة في تحقيق صالح 

ً على منظور الدعم التنظيمي      ، اذا   (Eisenberger et al. , 2001)وتأسيسا

ً ال  ادرك العاملون ان المنظمة المنتسبين اليها تدعمهم وتهتم برفاهيتهم ، فإنهم طوعا

يلتزمون برد مثل هذا التعامل االيجابي الطيب المقدم لهم من ، جبراً واختياراً ال قسراً 

ً  تتجاوز ما هو مطلوب التيعلى السلوكيات  باإلقدامقبل المنظمة  ، مثل مساندة رسميا

الزمال  ، والتصرف بكياسة ، والمشاركة النشطة في الحياة التنظيمية ، واالمتناع عن 

تضعهم  التيمن المضايقات الحادثة من الزمال  ، الى غيرها من السلوكيات  الشكوى

 . Good Soldierفي وصاف الجندي النبيل 

 التنظيميالدعم  إدراكتناولت العالقة بين  التيمع احدى الدراسات الرائدة و   

 بإحدىمفردة من العاملين  (276)وسلوكيات المواطنة التنظيمية على عينة بلغ حجمها 

 موحدة بينجوهرية التوصل لوجود عالقة ترابط  تم األمريكية.لصناعية الشركات ا

قام  التيالدراسة  فيو .(Wayne & Shore ,2002) (R=0.23)المتغيرين بلغت 

الدعم  إدراكتصدت للعالقة بين  التيو،  ((Rondall & Corpanzano, 1999بها 

تستهدف  التيوتلك ، تستهدف افادة المنظمة  التيوبين سلوكيات المواطنة  التنظيمي

ثالثة منظمات أمريكية  فيمن العاملين مفردة  (128)افادة االفراد على عينة حجمها 

 التنظيميالدعم  إدراكجوهرية موجية بين  تبين وجود عالقة ترابط، متباينة النشاط 

تستهدف  التي، وتلك  (R=0.26)تستهدف افادة المنظمة  التيوبين سلوكيات المواطنة 

للعالقة بين  التجريبيوقدمت الدراسات الالحقة الدعم ،  (R=0.26)افادة االفراد 

ً على المنطق.  (Ladd & Henry, 2000)المتغيرين  والدعم  النظري وتأسيسا

 : التاليللدراسة على النحو  الثانيرض فالسالف ذكره يمكن صياغة ال التجريبي
 

 
 

وبين  التنظيميالدعم  إدراك( العالقة المفترضة بين 2ويصور الشكل التالي رقم )    

 التنظيمية:لمواطنة سلوكيات ا

 

 

                                                      

 

 (2شكل رقم )

 الدعم التنظيمي وبين سلوكيات المواطنة التنظيمية إدراكالعالقة بين 

H2  تربط جوهرية موجبه بين ادراك الدعم التنظيمي وبين سلوكيات  عالقةتوجد

 المواطنة التنظيمية.
 

 الدعم  إدراك

 التنظيمي 

Perceived 

Organizational 

Support 

لمواطنة سلوكيات ا

 التنظيمية
Organizational 

Citizenship 

Behaviors 

 (OCBS) 

 

H2      + 
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   لإلنتاجية:المضادة وسلوكيات العمل  التنظيميالدعم  إدراكالعالقة بين  5/3/3
يقصد بها المضادة لإلنتاجية أن سلوكيات العمل  ((Sackett, 2002يرى     

تتناقض مع المصالح الشرعية للمنظمة  التيو العاملين،ة من دالسلوكيات المقصو

ً فيالضرر بها أو بالعاملين  إليقاعوالهادفة  أحد عشر فئة  برصدقام و، ها أو باألثنين معا

تخريب و السرقة، في:أهمها  تمثلي التيوالمضادة لإلنتاجية لسلوكيات العمل 

وانخفاض مستوى  ،الوقت والمواردو المعلومات،استخدام  إسا ةوالممتلكات، 

  الالئقة.والتصرفات اللفظية غير  العمل،تدنى مستويات جودة و الحضور،

تقف المضادة لإلنتاجية أن سلوكيات العمل  السياق،هذا  فيما هو جدير بالذكر مو   

فسلوكيات المواطنة التنظيمية  التنظيمية،ة طنالطرف النقيض من سلوكيات الموا على

 .سلوكيات مرغوبة ومطلوبة من جانب المنظمة وهي والمعاونة،تؤدى للمساعدة 

 ،(Sakett, 2002)وايقاع الضرر  لإلعاقةتؤدى المضادة لإلنتاجية العمل  وسلوكيات

أن هاتين الفئتين من السلوكيات يمثالن نهايتين متقابلتين على  ومن هذه الزاوية يرى

انها  يعتقد العاملون التي السلوكياتعلى أقصى طرفها يظهر  واحدة،متصل بنية 

 التيالسلوكيات  خرعلى أقصى الطرف اآل يظهرو للمنظمة،ايجابية ومساعدة ومعاونة 

 بالمنظمة.  روموقعة للضرسالبة ومعيقة  هاانالعاملون يعتقد 

 اإليجابين يلتزمون برد التعامل ين العاملإف سابقاً،كما تم بيانه  المبادلة،ووفقاً لمعيار    

الطرق  أحدتتمثل تجدها المنظمة ذات قيمة لها. و التيتلقوه من المنظمة بالطرق  الذي

ومن  لإلنتاجية،المضادة عن ممارسة سلوكيات العمل  التخلي فيالمتاحة امامهم 

نهم مدعومون من قبل شعر العاملون بأ إذاأنه نه من المتوقع إف التنظيمي،منظور الدعم 

 .نتاجيةلإلاظهار سلوكيات العمل المضادة  نفانهم سيحجمون ع المنظمة،

ً محد التنظيمي،الدعم  إدراك ألدبياتالفاحص و    الدعم  إدراكداً لعالقة ويجد دعما

 التيومع احدى المراجعات الموسعة و لإلنتاجية،المضادة بسلوكيات العمل  التنظيمي

 ,Rhoades & Eisenberger) توصل ،Meta-Analysisاستخدمت اسلوب 

وبين سلوكيات  التنظيميالدعم  إدراكلوجود عالقة ترابط جوهرية سالبة بين  (2002

منظمة ال فيتشير الى قيام العاملين بالتقليل من مشاركتهم النشطة  التيو االنسحاب،

(R= -0.30)  ، الي وجود أثر سلبي ذو داللة  (2018)مهدي، كما توصلت دراسة

العمل السلبية ، والمتمثلة في : إحصائية للدعم التنظيمي المدرك علي ابعاد سلوكيات 

-=R)وانحراف اإلنتاج ، واالنسحاب ، والسرقة االعتدا  علي االخرين ، والتخريب ، 

وتوسعة لهذا الخط السابق.  التجريبيوالدعم  نظريالمنطق الوتأسيساً على .  (0.442

  التالي: النحو رض الثالث للدراسة علىفة اليمكن صياغالبحثي، 
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وبين  التنظيميالدعم  إدراك( العالقة المفترضة بين 3ويصور الشكل التالي رقم )   

 لإلنتاجية:العمل المضادة سلوكيات 

 

                                                      

 

 

 

 (3شكل رقم )

 الدعم التنظيمي وبين سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية إدراكالعالقة بين 

انطوت  التي( العالقات المفترضة بين المتغيرات 4رقم ) التاليويصور الشكل     

 :عليها فروض الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل رقم )

 العالقات المفترضة بين المتغيرات التي

 انطوت عليها فروض الدراسة

 سلوكيات الدور األساسي
In – Role Behaviors 

(IRB) 

 سلوكيات العمل املضادة لإلنتاجية
Counter Productive Work 

Behaviors (CWBS) 

 الدعم التنظيمي  إدراك
Perceived 

Organizational 

Support (POS) 

 سلوكيات املواطنة التنظيمية
Organizational Citizenship 

Behaviors (OCBS) 

H3     - 

H3       - 

H2     + 

H1     + 

H3  توجد عالقة تربط جوهرية سالبة بين ادراك الدعم التنظيمي وبين سلوكيات العمل

 .لإلنتاجيةالمضادة 

الدعم  إدراك

 التنظيمي
Perceived 

Organizational 

Support 

 العمل سلوكيات

 المضادة لإلنتاجية 
Counter Productive 

Work Behaviors 

(CWB S) 
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 متغيرات الدراسة وكيفية قياسها:  -6
ويمثل  التنظيمي،الدعم  إدراك هي:ربعة متغيرات أعلى فروض الدراسة  تنطوي   

سلوكيات الدور  :فيوالمتجسدة  فيالوظي دا لألواالبعاد المتعددة  المستقل،المتغير 

وتمثل  لإلنتاجية،المضادة وسلوكيات العمل  التنظيمية،وسلوكيات المواطنة  األساسي،

 لهذه المتغيرات وكيفية قياسها:  اإلجرائيةالتعريفات  يليوفيما  التابعة.المتغيرات 

 التنظيمي:الدعم  إدراك 6/1

يكونها العاملون حول  التيبأنه المعتقدات العامة  التنظيميالدعم  إدراكيعرف     

الدعم  إدراكويتم قياس  ،برفاهيتهما مهم وتهتم مساهمً  ظمةفيه المن تتمثل الذيالمدى 

 والذي ،(Eisenberger et al., 2001) أعده الذيقياس مباستخدام ال التنظيمي

منه  المستقصيصف اجابة تعبارات )منهم عبارتين عكسيتين(  (8)يتكون من 

 هم للدعم المقدم من المنظمة. إدراك)العاملون( مستوى 

تتراوح و الخمس.النقاط  ذي likert Scaleوقد صممت البنود على غرار مقياس     

ً و وزان متدرجة أغير موافق على االطالق مع اعطا  القياسات ما بين موافق تماما

 التواليالتالية وعلى  المستوياتبالنسبة للعبارات الموجبة من أعلى إلى أسفل حسب 

، غير موافق  2، غير موافق =  3، غير متأكد =  4، موافق =  5موافق تماماً = )

اسفل وبالنسبة للعبارات العكسية فقد أعطيت أوزان متدرجة من ، ( 1على االطالق = 

ً =  التواليتويات التالية وعلى المسالى اعلى حسب  ،  2، موافق =  1)موافق تماما

ويعنى التقدير ، ( 5، غير موافق على االطالق =  4 ، غير موافق = 3غير متأكد = 

 المنخفضيعنى التقدير بينما ،  التنظيميالدعم  إدراكقياس زيادة المرتفع على هذا الم

 . دراكاإلهذا  تدني

 ألهدافياعتبر المنظمة داعمة  المقياس:ومن أمثلة العبارات الموجبة الواردة بهذا    

ال تقدر  العكسية:ومن أمثلة العبارات  العمل.العام عن  برضائيتهتم المنظمة  وقيمي.

 (0.95)وقد بلغ معامل الثبات لهذا المقياس  العمل. في يومساهمات يالمنظمة مجهودات

 الدراسة الحالية. في (0.93) ،(Eisenberger et al., 2001)دراسة  في

 االساسي:سلوكيات الدور  6/2

ة والمسندة للفرد من قبل بأنها التصرفات المحدد االساسيتعرف سلوكيات الدور     

لم يتم  التيو الوظيفي،بطاقة الوصف  فييعمل فيها والمنصوص عليها  التيالمنظمة 

ويتم قياس  ،(2009 حسانين،) للمكافآت الرأسماليتقييمها ومكافئتها من خالل النظام 

 ,Williams & Anderson) أعده الذيمن خالل المقياس  االساسيسلوكيات الدور 

ف اجابة صمنهم عبارتين عكسيتين( تعبارات ) (6)يتكون من  والذي ،(1991

 فيلعاملين ل االساسي)المشرفون المباشرون( مستوى سلوكيات الدور  منه المستقصي

 بهم.ضو  معرفتهم 
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النقاط الخمس وتتراوح  ذي likert Scaleبنود على غرار مقياس وقد صممت ال    

ً وغير موافق على االطالق مع اعطا  أوزان متدرجة  القياسات ما بين موافق تماما

 التواليبالنسبة للعبارات الموجبة من أعلى الى اسفل حسب المستويات التالية وعلى 

، غير موافق  2، غير موافق =  3، غير متأكد =  4، موافق =  5)موافق تماما = 

( وبالنسيبة للعبارات العكسية فقد اعطيت اوزان متدرجة من اسفل 1على االطالق = 

ً  التواليالى اعلى حسب المستويات التالية وعلى  ،  2، موافق =  1=  )موافق تماما

ويعنى التقدير ،  (5، غير موافق على االطالق =  4، غير موافق =  3غير متأكد = 

 المنخفضالمرتفع على هذا المقياس ارتفاع مستوى هذه السلوكيات بينما يعنى التقدير 

 تدنيها. 

 المسئولياتبكل هذا العامل  يفي المقياس:ومن أمثلة العبارات الموجبة الواردة بهذا    

هذا العامل وبشكل كاف المهام الوظيفية ينجز و الوظيفي، توصيفهبطاقة  فيالمحددة 

ً  هذا العامليعمل  العكسية.ومن امثلة العبارات  اليه،المسندة  بعض جوانب  أحيانا

دراسة  في (0,93)وقد بلغ معامل الثبات لهذا القياس  بأدائها،زم تلالوظيفة الم

(Turnley & Bolino , 2001)، (0,80) (0.95) (،2009، حسانين) دراسة في 

 .الدراسة الحالية في

 سلوكيات المواطنة التنظيمية:  6/3

تتجاوز المتطلبات  التيتعرف سلوكيات المواطنة التنظيمية بأنها سلوكيات العمل    

بشكل مباشر أو واضح من قبل النظام  مكافأتهاوال يتم تقديرها أو  للوظيفة،الرسمية 

ويتم قياس سلوكيات المواطنة  التنظيمية،تحقيق الفعالية  فيوتسهم  للمكافآت، الرسمي

 والذي ،(Podsakoff et al. , 2000) أعده الذيقياس مالتنظيمية اعتماداً على ال

را  تلك آمستوى  (العاملون)منه  المستقصياجابة  عبارة تصف( 14)يتكون من 

 السلوكيات. 

وتتراوح  الخمس،النقاط  ذي likert Scaleقياس مصممت البنود على غرار  وقد   

القياسات ما بين موافق تماماً وغير موافق على االطالق مع اعطا  أوزان متدرجة من 

ً )موافق  التواليحسب المستويات التالية وعلى  أسفلأعلى الى  ، 4موافق =  ،5= تماما

ويعنى التقدير  (،1غير موافق على االطالق =  ،2= غير موافق  ،3غير متأكد = 

 المنخفضبينما يعنى التقدير  السلوكيات،المرتفع على هذا القياس ارتفاع مستوى هذه 

 تدنيها.

فتر حماسهم تشجيع الزمال  عندما ي المقياس:ومن أمثلة العبارات الواردة بهذا    

العمل كحمامة سالم عندما تحدث و ،بعملهعدم توجيه النقد لما تقوم المنظمة و ،للعمل

دراسة  في (0,79)لهذا المقياس  الثباتوقد بلغ معامل  العمل. فيخالفات بين الزمال  

(Podsakoff et al. , 2000)، (0.89) الدراسة الحالية في. 
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 : لإلنتاجيةسلوكيات العمل المضادة  6/4

لسلوكيات المقصودة من قبل بأنها تلك االمضادة لإلنتاجية سلوكيات العمل تعرف     

الى ايقاع الضرر بها  والهادفللمنطقة  تتناقض مع المصالح الشرعية التيو، نيالعامل

 ً ويتم قياس سلوكيات العمل  .(Sakett, 2002)أو بالعاملين فيها أو باألثنين معا

 والذي ،(Kelloway et al. , 2000) أعده الذيباستخدام المقياس المضادة لإلنتاجية 

مستوى  (المشرفون المباشرون) منه المستقصيف اجابة تص اتعبار (7)من يتكون 

 و  معرفتهم بهم. ض للعاملين فيالمضادة لإلنتاجية سلوكيات العمل 

تراوح وت الخمس،النقاط  ذي likert Scaleوقد صممت البنود على غرار مقياس     

ً وغير موافق على االطالق على اعطا  اوزان متدرجة  القياسات ما بين موافق تماما

ً  التواليعلى وحسب المستويات التالية  أسفلمن أعلى الى  موافق =  ،5=  )موافق تماما

ويعنى التقدير  (،1غير موافق على االطالق =  ،2غير موافق =  ،3غير متأكد =  ،4

بينما يعنى التقدير المنخفض  السلوكيات،هذه  ارتفاع مستوىالمرتفع على هذا المقياس 

 تدنيها.

هذا العامل ينشر االشاعات الموقعة للضر  القياس:ومن امثلة العبارات الواردة بهذا    

هذا العامل يستولى على  ،العمل فييقع فيها  التياالخطا   فيهذا العامل يخ ،بالمنظمة

 دراسة في (0,75)المقياس  وقد بلغ معامل الثبات لهذا ،المنظمةمعدات وأدوات 

(Nielsen ,2006)، (0.76) الدراسة الحالية.  في 

لعبارات االجابة على ا كيفيةاستبيان يشرح  فيهذا وسيتم وضع جميع المقاييس     

الختبارات الصدق والثبات للتأكد من اع تلك المقاييس ضوذلك بعد اخ فيه،الواردة 

( مجموعة المتغيرات 1رقم ) التاليويوضح الجدول  البيانات، عجم فيتها صالحي

المعبرة عنها  االنجليزيةالدراسة الحالية وارقامها ومسمياتها والرموز  فيالمستخدمة 

 . اإلحصائيستظهر التحليل  التيو

 (1جدول رقم )

 في الدراسة الحاليةمجموعة المتغيرات المستخدمة 

 الرمز المسمى الرقم مجموعة المتغيرات

 POS التنظيميالدعم  إدراك 1 المتغير المستقل

 IRB سلوكيات الدور االساسي 2/1 المتغيرات التابعة 

 OCBS سلوكيات المواطنة التنظيمية 2/2

 CWBS نتاجيةلإل المضادةسلوكيات العمل  2/3

 الباحثيندول من اعداد جال المصدر:

 الدراسة:مجتمع وعينة  -7
تكون مجتمع الدارسة من جميع مديريات الخدمات بمحافظة سوهاج ، ويبلغ عددها   

، ومديرية البيطريمديرية ، وهى : مديرية التربية والتعليم، ومديرية الطب  (16)
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التموين والتجارة، ومديرية الطرق والنقل، ومديرية اإلسكان، ومديرية الزراعة، 

ومديرية القوى العاملة، ومديرية األوقاف، ومديرية الثقافة ، ومديرية الشباب 

والرياضة، ومديرية الصحة ، ومديرية الشئون االجتماعية، ومديرية اإلصالح 

رية الضرائب العقارية ، والمنطقة ومدي ، ومديرية التنظيم واإلدارة ،الزراعي

 وكذلك يتكون المجتمع من جميع العاملين بجميع المستويات اإلدارية االزهرية ،

، باستثنا  العاملين بالخدمات المعاونة ، وذلك بالمديريات االساسية بمحافظة سوهاج 

دهم لضعف قدرتهم على فهم قائمة االستقصا ، ومن ثم صعوبة استيفاؤها ، والبالغ عد

عام محافظة  القرار ، ديوان)مركز نظم المعلومات ودعم اتخاذ عامل  (6954)
  (.2017،سوهاج

الباحثان باالعتماد على اسلوب الحصر الشامل بالنسبة لمديريات الخدمات  اقامو   

أنها ذاك  الجغرافي،ويرجع ذلك الي قلة عدد المديريات، وتقاربها  سوهاج،بمحافظة 

على أسلوب العينة عند جمع  اعتمدا الباحثانوقد  سوهاج.جميعًا بمحافظة  موجودة

المستويات اإلدارية المختلفة بمديريات الخدمات بمحافظة  فيالبيانات من العاملين 

على العينة العشوائية  االعتمادحيث تم . سوهاج، ويرجع ذلك لكبر مجتمع الدراسة

 فيمتقادم بأسما  وعناوين المفردات الداخلة ونظراً لوجود إطار كامل وغير  الطبقية،

وتم تحديد  النشاط.أن المفردات غير متجانسة من حيث  إلىمجتمع الدراسة، باإلضافة 

 معتمداً  الدراسة،حجم العينة من العاملين بمديريات الخدمات بمحافظة سوهاج محل 

 :(2011)إدريس، على المعادلة التالية

Z
2
 × N × P (1-P) 

= n 
∆
2
 N + Z

2
 P(1-P) 

 ن:أحيث 

n : حجم العينة. 

N : حجم المجتمع. 

Z :  وهيعدد الوحدات المعيارية 1,96  95لمستوى ثقة.% 

P :  50 وهينسبة عدد المفردات التي يتوافر فيها الخصائص موضوع الدراسة%. 

1-P : ـنسبة الخطأ أو الفشل وهي مكمل ل p. 

 %.95% لمستوى ثقة 5 وهيحدود الخطأ  : ∆
 

 يلي:يكون حجم العينة كما  السابقة،وبتطبيق المعادلة    

363  = 
     1.96

2
 × 6954 × 0.50 (1-0.50) 

= n 
0.05

2 
× 6954 + 1.96

2
 ×0.50(1-0.50) 

على  انالباحث اعتمداو، ( مفردة363وعليه يكون حجم العينة في هذه الدراسة )    

العاملين في اختيار مفردات العينة من مجتمع العشوائية الطبقية أسلوب العينة 

نظراً لوجود إطار كامل وغير  بمديريات الخدمات بمحافظة سوهاج محل الدراسة،

مجتمع الدراسة، باإلضافة إلي أن  فيمتقادم بأسما  وعناوين المفردات الداخلة 
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نة على العاملين بكل مديرية وقد تم توزيع العي المفردات غير متجانسة من حيث النشاط

وقد تم اختيار مفردات العينة داخل  ،، بطريقة التوزيع المتناسبمن مديريات الخدمات

ً مديرية من مديريات الخدمات محل الدراسة كل  ، باستخدام Randomlyعشوائيا

( هذا التوزيع باإلضافة 2رقم ) التاليويوضح الجدول  طريقة القصاصات الورقية.

 :دود المتحصل عليهالنسبة الر

 (2رقم ) جدول

 مجتمع وعينة الدراسة

 مديريات الخدمات م

التوزيع المتناسب 

 لمجتمع الدراسة
 التوزيع المتناسب للعينة ونسبة الردود

عدد 

 العاملين

 النسبة

%  

القوائم 

الموزعة
 (*)

 

القوائم 

 المفقودة

القوائم 

 المستلمة

 نسبة

 % الردود

 92 122 10 132 36,3 2521 .والتعليمالتربية  1

 82 9 2 11 3,1 212 الطب البيطري. 2

 75 9 3 12 3,3 230 التموين والتجارة. 3

 72 13 5 18 4,9 344 الزراعة. 4

 100 5 - 5 1,4 95 القوي العاملة. 5

 100 6 - 6 1,7 119 األوقاف. 6

 100 6 - 6 1,5 104 الثقافة. 7

 100 6 - 6 1,6 112 الشباب والرياضة. 8

 79 19 5 24 6,5 454 الصحة. 9

 100 7 - 7 2 140 الشئون االجتماعية. 10

 100 3 - 3 0,8 57 اإلصالح الزراعي. 11

 87 46 7 53 14,7 1020 اإلسكان. 12

 80 37 9 46 12,7 882 والنقل. الطرق 13

 84 16 3 19 5,3 372 التنظيم واإلدارة. 14

 100 5 - 5 1,5 106 المنطقة االزهرية 15

 100 10 - 10 2,7 186 الضرائب العقارية 16

 88 319 44 363 100 6954 اإلجمالي

سوهاج، عام محافظة  القرار، ديوانمركز نظم المعلومات ودعم اتخاذ على اعتماداً  الباحثين،الجدول من إعداد  المصدر:

2017 . 

مديرية من مديريات الخدمات بمحافظة وقد تم اختيار مفردات العينة داخل كل   

 ، باستخدام طريقة القصاصات الورقية.Randomlyعشوائياً سوهاج محل الدراسة 

 تصميم واختبار أداة الدراسة: -8
م تصميم قائمة تبعد مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات المتاحة ذات الصلة،     

االستقصا  لجمع البيانات األولية الالزمة الختبار فروض الدراسة، وقبل إجرا  

                                                           
 (.العينة حجم× اإلجمالي العاملين الى  )نسبة= العينة لكل وظيفة  ( حجم)*
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تلك القائمة الختبارات الصدق  فيخضعت المقاييس المتضمنة  اإلحصائيالتحليل 

 .والثبات

تم استخدام مقياس كرونباخ ألفا  Reliability Analysis المقياسالختبار ثبات و   

Cornbach Alpha والذي يحدد الدرجة التي يتمتع بها المقياس المستخدم في توفير ،

وتم استخراج قيمة )معامل  األسئلة،متسقة في ظل استخدام أدوات قياس متعددة  نتائج

أما فيما يتعلق باختبارات الصدق  االعتمادية.( كأحد أكثر الطرق استخداماً في تقييم ألفا

Validity Analysis، مدي مالئمة المقياس المستخدم في قياس  والذي يقيس

المتغيرات محل الدراسة، فقد تم استخراج الجذر التربيعي لقيمة )معامل ألفا( 

ويوضح  المقياس.، والتي يتحدد بنا  عليها مدى صالحية بنية (1999)العباسي، 

 ( نتائج هذا االختبار:3الجدول التالي رقم )

 (3جدول رقم )

 والصدق لمتغيرات الدراسةقيم معامالت الثبات 

 متغــــيرات الدراسة م
معامل الثبات 

 لكرونباخ
 معامل الصدق

 0,96 0,93 الدعم التنظيمي إدراك 1

 97,0 95,0 سلوكيات الدور االساسي 2

 0,94 0,89 سلوكيات المواطنة التنظيمية 3

 87,0 76,0 سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية 4

 التحليل االحصائي لبيانات الدراسة الميدانية. المصدر:

من الجدول السابق أن مقاييس الدراسة سجلت معامالت ثبات مرتفعة نسبياً ويتضح    

معامالت تتجاوز الحد األدنى المتعارف  وهي ،(0,95)إلى  (0.76)تراوحت ما بين 

، (Sekaran, 2000) (0,60)بعض اآلرا  الميسرة إلى  بهتنزل  والذي، عليه

ً . كما يتضح (Wiely, 1999) (0,70)وترفعه بعض اآلرا  المتشددة إلى  أن  أيضا

 ،(0,97)إلى  (0,87)تلك المقاييس سجلت معامالت صدق مرتفعة تراوحت ما بين 

 Internal ومن ثم فتشير النتائج الى وجود درجة مالئمة من االتساق الداخلي

Consistency  وبالتالي  الدراسة،بين العبارات المستخدمة في قياس جميع متغيرات

 الميدانية.صالحية أداة الدراسة منطقياً وإحصائياً لجميع بيانات الدراسة 

 جمع البيانات المطلوبة للدراسة:  -9
تقصا  عن طريق جمع البيانات المطلوبة للدراسة على االس يف انالباحث ااعتمد    

منه  يبتحديد الهدف من الدراسة للمستقص انالباحث احيث قام ،الشخصيةالمقابالت 

م توزيع القوائم والعودة تالتأكد من اإللمام بهذه الجوانب وكيفية استيفا  القائمة، وبعد 

الستالمها مرة أخرى بعد االستيفا . ومن مزايا هذا األسلوب تحقيق درجة عالية من 

 Personalة، حيث يسمح هذا اإلجرا  المعروف بـ التحكم والرقابة على عينة الدراس
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Delivery & Collection  المستقصيبالحصول على معلومات مرتدة من جانب 

 المستقصيمنهم، ويمكن أن تكون لها قيمة فيما يتعلق ببعض الجوانب مثل: خصائص 

 وجدت.المشاركة أن  فيمنهم، واتجاهاتهم نحو الدراسة، وكذلك أسباب عدم الرغبة 

 أسلوب تحليل البيانات: -10
من خالل البرنامج  اآلليتم تبويب وجدولة وتحليل البيانات باستخدام الحاسب     

 الوصفيأساليب اإلحصا   انالباحث ا. وقد استخدمSPSS (Version 22) اإلحصائي

بين  الثنائياألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط  فيالممثلة 

صورة أكثر تقدماً  فيمتغيرات الدراسة، ومعامالت الصدق والثبات لعرض البيانات 

 وتعطى نتائج مبدئية.

 Simpleالبسيط م استخدام تحليل االنحدارت الدراسة،والختبار فروض     

Regression Analysis،  ووفقاً لهذا التحليل، تم بنا  نموذج االنحدار لتحديد مقدار

ة التابع اتالمتغير الدعم التنظيمي( في إدراك)التباين الذى يحدثه المتغير المستقل 

ويعد تأثير المتغير المستقل معنوياً إذا استطاع تفسير  (.الوظيفي دا )االبعاد المتعددة لأل

Rالتباين  فينسبة معنوية 
2

 المتغير التابع.  في 

 حدود الدراسة:  -11
 : فيتتمثل  والتي الحدود،إطار مجموعة من  فيتعمل الدراسة الحالية 

اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوب االستقصا  كأداة للقياس وجمع البيانات،  11/1

مقدمتها تعرضها لما يسمى  في يأتي معروفة،وبفعل ما يوجه لها من انتقادات 

بالتقليل  انالباحث اقامولذا  ،(2007)ريان،  Common Biasبالخطأ الشائع 

 مثل هذا الخطأ باتخاذ اإلجرا ات التالية:  يمن احتماالت الوقوع ف

مجال السلوك  فياالعتماد على مقاييس مقننة أعدها لفيف من الباحثين  11/1/1

وأظهرت درجات معقولة من  سابقة،دراسات  فياستخدمت  والتي التنظيمي

 االعتمادية. 

منه من  المستقصيصدر االستقصا  على أن ما سوف يدلى به  فيالتأكيد  11/1/2

 . العلميبيانات تعتبر سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث 

 والتي ،Cross- Sectionalتصنف الدراسة الحالية ضمن الدراسات المقطعية  11/2

يصعب معه تتبع عالقات السبب  الذييتم فيها جمع البيانات مرة واحدة، األمر 

يمكن القيام بها من خالل الدراسات  يوالت فيها،والنتيجة بين المتغيرات الواردة 

 .Longitudinal Studiesالطوالنية 

بمديريات الخدمات بمحافظة اقتصرت الدراسة الحالية على العاملين الدائمين  11/3

تائج هذه ال يمكن تعميم ن الخارجيومن منظور الصدق  الدراسة،سوهاج محل 

يمكن إجرا  مثل  ومع ذلك المديريات،ن بتلك ين الدائميالدراسة على غير العامل
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 عام،بشكل  بمديريات الخدمات المصريةهذا التعميم على العاملين الدائمين 

 والتشابه بينهم تتجاوز أوجه التباين واالختالف.حيث أن أوجه االتفاق 

  نتائج الدراسة: -12
 يليبعرض خصائص العينة،  هذه الجزئية نتائج الدراسة بد ً  يف انالباحث ايعرض   

، وذلك على متغيرات الدراسة، وأخيراً نتائج اختبار فروض الدراسة توصيفذلك 

 التالي:النحو 

 خصائص العينة:  12/1 -13

 :الدراسة( النتائج الخاصة بتوصيف عينة 4رقم ) التالييوضح الجدول    
 (4جدول رقم )

 توصيف عينة الدراسة

 % التكرارات خصائص العينة

 ذكور. - :النوع

 إناث. -

222 

97 

69,6% 

30,4% 

 سنة. 30أقل من  - السن: 

 سنة. 50 إلى أقل من 30من  -

 سنة فأكثر. 50من  -

48 

156 

115 

15% 

49% 

36% 

 سنوات. 5أقل من  - الخبرة

 سنوات. 10سنوات إلى أقل من  5من  -

 سنوات فأكثر. 10من  -

44 

109 

166 

13,8% 

34,2% 

52% 

 متوسط.تعليم  - :التعليم

 .جامعيتعليم  -

 . الجامعيتعليم فوق  -

121 

176 

22 

37,9% 

55,2% 

6,9% 

 %100 319 االجمــالي

 .الخامس القسم-المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لقائمة االستقصا       

( أن الغالبية العظمى من حجم العينة ذكور حيث 3ويتبين من الجدول السابق رقم )    

المدى  فيمن حجم العينة تقع  (%49) من حجم العينة، وكذلك (%69,6)يمثلون 

اتهم حجم العينة تقع خبر من (%52)سنة، ونسبة  (50)إلى أقل من  (30)من  العمري

سنوات، وأن الغالبية العظمى أيضاً من حجم العينة حاصلون  (10)من  أكثرالوظيفية 

 متوسط،حاصلون على تعليم  (%37,9)مقابل  في (%55,2) جامعيعلى تعليم 

 .الجامعيحاصلون على تعليم فوق  (6,9%)
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 توصيف متغيرات الدراسة:  12/2 -14
( البيانات الوصفية لمتغيرات الدراسة، ومعامالت 5رقم ) التالييبين الجدول     

 فياالرتباط الخطى البسيط بينها، وكذلك معامالت الثبات للمقاييس المستخدمة 

 :الدراسة

 (5جدول رقم )  

 توصيف متغيرات الدراسة

 متغيرات الدراسة 
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري
1 2 3 4 

    0,93 0.86 2,71 الدعم التنظيمي إدراك -1

   0,95 *0,543 0,74 2,62 سلوكيات الدور االساسي -2

  0,89 *0,453 *0,587 0,82 2,93 سلوكيات المواطنة التنظيمية -3

 0,76 *0,216- *0,219- *0,235- 1,17 3,96 سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية -4

 0,01** معنوية عند               0,05عند * معنوية               Spssالمصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 (، ما يلي: 5ويتضح من جدول رقم )   

تمثل  والتي (،3)قيمة اقل من الدرجة ات الدراسة لمتغير الحسابيسجل الوسط  -1

العاملين لما تقدمه  إدراكويدل ذلك على انخفاض مستوى  المقياس،منتصف 

تثمين مساهماتهم واالهتمام برفاهيتهم ورضائهم المنظمة من دعم لهم في صورة 

االمر الذي انعكس في تدنى سلوكيات العمل االيجابية سوا   العمل،العام عن 

المطلوبة رسمياً في صورة سلوكيات الدور االساسي أو المرغوبة تنظيمياً في شكل 

 الدراسة.بمديريات الخدمات بمحافظة سوهاج محل  سلوكيات المواطنة التنظيمية

من  أكبر ةقيم سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية لمتغير الحسابيسجل الوسط  -2

 العاملين ويدل ذلك على إظهار المقياس،تمثل منتصف  والتي ،(3)الدرجة 

  الدراسة.سوهاج محل على مديريات الخدمات ب للسلوكيات السالبة موقعة الضرر

تقل عن واحد صحيح وجود درجة  يوالت المعياري،أظهرت درجات االنحراف  -3

الدعم  إدراكت اآلرا  بين مفردات العينة حول متغيرا فيعالية من التوافق 

ما بين التنظيمية،وسلوكيات المواطنة  االساسي،وسلوكيات الدور  التنظيمي،

يح وجود درجة من تزيد عن واحد صح يالت يأظهرت درجات االنحراف المعيار

  لإلنتاجية.سلوكيات العمل المضادة  أرا  مفردات العينة حول متغير يالتباين ف

 إدراك أشارت معامالت االرتباط إلى وجود عالقة ترابط جوهرية موجبة بين -4

سلوكيات المواطنة (، وR =0,543) الدعم التنظيمي وسلوكيات الدور االساسي

وكذلك وجود عالقة ترابط جوهرية ولكن سالبة بين  ،R)= 0,587) التنظيمية

ويدل  ،R)= 0,235-)الدعم التنظيمي وسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية  إدراك

 ذلك على أن العالقات القائمة بين المتغيرات حقيقية وال ترجع لعوامل الصدفة.
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 اختبار مدي صحة فروض الدراسة:نتائج  12/3
ينص الفرضان االول والثاني للدراسة على وجود عالقة ترابط جوهرية موجبة بين     

الدعم التنظيمي من جانب وبين سلوكيات الدور االساسي وسلوكيات المواطنة  إدراك

وينص الفرض الثالث واألخير للدراسة  آخر.التنظيمية كل منهما على حدة من جانب 

الدعم التنظيمي وبين سلوكيات  إدراكن على وجود عالقة ترابط جوهرية سالبة بي

الفروض، تم استخدام تحليل االنحدار البسيط.  هوالختبار هذ لإلنتاجية.العمل المضادة 

 :ختبار( نتائج هذا اال6رقم ) التاليويوضح الجدول 
 

 (6جدول رقم )

 نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار فروض الدراسة
  

 أ( -6جدول رقم )

 الدعم التنظيمي دراكتحليل االنحدار البسيط إلنتائج 

 على سلوكيات الدور االساسي 
 

 المتغير

 المفسر
Beta B R R

2
 Adj. R

2
 T. Value F Sig. F 

الدعم  إدراك

 التنظيمي
0,543 0,435 0,543 0,295 0,293 8,432 52,16 0,000* 

 

 ب( -6جدول رقم )

 الدعم التنظيمي  دراكإلنتائج تحليل االنحدار البسيط 

 على سلوكيات المواطنة التنظيمية
 

 المتغير

 المفسر
Beta B R R

2
 Adj.R

2
 T. Value F Sig. F 

الدعم  إدراك

 التنظيمي
0,587 0,665 0,587 0,345 0,342 7,476 56,21 0,000* 

                 
 جـ( -6جدول رقم )

 الدعم التنظيمي دراكإلنتائج تحليل االنحدار البسيط 

 على سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية 

            spssمخرجات البرنامج اإلحصائي  المصدر:
*
 0,01معنوية عند  

 

 المتغير

 المفسر
Beta B R R

2
 Adj.R

2
 T. Value F Sig. F 

الدعم  إدراك

 التنظيمي
-0,235 0,638 -0,235 0,055 0,052 7,182 64,71 0,000* 
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 : يليويتضح من الجدول السابق ما    

الدعم  إدراكتؤكد إشارات المعلمات عالقة الترابط الجوهرية الموجبة بين  -1

 التنظيمية،التنظيمي وبين سلوكيات الدور االساسي وسلوكيات المواطنة 

هذا الدعم وبين سلوكيات العمل المضادة  إدراكوعالقة الترابط السالبة بين 

 لإلنتاجية.

Adj. R)يشير معامل التحديد المعدل  -2
2

 يفسر الدعم التنظيمي إدراكأن الي  (

% من التباين في ( 34,2) االساسي،سلوكيات الدور  في% من التباين ( 29,3)

سلوكيات العمل المضادة  يمن التباين ف% ( 5,2) التنظيمية،سلوكيات المواطنة 

 لإلنتاجية. 

عند مستوى ككل إلى معنوية النماذج  (Sig.F) يشير معامل جوهرية النموذج -3

  (.0,001) من معنوية أقل

صحة  الثالثة قبولويمكن من خالل العرض السابق لنتائج اختبار فروض الدراسة     

عالقة ترابط جوهرية  على وجودمنها  والثانيينص األول  والذي الفروض،هذه 

الدور االساسي وسلوكيات وبين سلوكيات  من ناحية الدعم التنظيمي إدراكموجبة بين 

 إدراكبين  سالبةجود عالقة ترابط جوهرية وو حدة،لمواطنة التنظيمية كل منهما على ا

 وبين سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية.  الدعم التنظيمي

 الدراسة:مناقشة وتفسير نتائج  -15
 إدراكالعالقة الموجبة بين  تتناول اساسية اختبرت الدراسة الحالية ثالثة فروض    

سلوكيات الدور  في:الوظيفي ممثلة  دا لألوبين االبعاد المتعددة  الدعم التنظيمي

 وذلك ،لإلنتاجيةسلوكيات العمل المضادة االساسي وسلوكيات المواطنة التنظيمية و

في مديريات الخدمات مفردة من العاملين الدائمين  (380) على عينة بلغ حجمها

وهي  ،(%88)وقد بلغت نسبة الردود في هذه الدراسة  الدراسة.بمحافظة سوهاج محل 

تنبؤ الفرضين االول والثاني ولقد كان  التنظيمي.تمثل نسبة معقولة في دراسات السلوك 

سلوكيات الدعم التنظيمي وبين  إدراكهو وجود عالقة ترابط جوهرية موجبة بين 

ؤ الفرض الثالث وجود ، بينما كان تنب الدور االساسي وسلوكيات المواطنة التنظيمية

الدعم التنظيمي وبين سلوكيات العمل المضادة  إدراكعالقة ترابط جوهرية سالبة بين 

 .وقد اثبتت نتائج تحليل االرتباط وتحليل االنحدار البسيط صدق تنبؤاتلإلنتاجية 

الدعم  إدراكفروض الدراسة ، حيث تبين وجود عالقة ترابط جوهرية موجبة بين 

سلوكيات المواطنة (، وR =0,543)سلوكيات الدور االساسي  التنظيمي وبين

وعالقة ترابط جوهرية سالبة مع سلوكيات العمل المضادة ،  R)= 0,587) التنظيمية

من  (%29,3)الدعم التنظيمي يفسر  إدراك، كما تبين ان R)= 0,235-)لإلنتاجية 

من التباين في سلوكيات المواطنة  (%34,2) ،سلوكيات الدور االساسي  فيالتباين 

 سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية. يمن التباين ف%( 5,2)التنظيمية ، 
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 إدراكوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين    

 التجريبي سلوكيات الدور االساسي وسلوكيات المواطنة التنظيميةالدعم التنظيمي وبين 

(Eisenberger et al., 2001; Rhoades & Eisenberger, 2002). 
الوظيفي اضافت الدراسة الحالية متغيراً آخر لم  دا متعدد االبعاد لأل اإلطاروباستخدام 

  لإلنتاجية.تختبره الدراسات السابقة وهو سلوكيات العمل المضادة 

المبادلة ومعيار  (Social Exchange Theory)وتقدم نظرية التبادل االجتماعي     

(Norm of Reciprocity) هااالطار النظري المفسر للنتائج التي تم التوصل الي 
(Eisenberger & Huntington et al., 2001) فشعور العاملين بان المنظمة ،

تدعمهم وترعاهم وتهتم برفاهيتهم وتثمن انجازاتهم وتقدر مجهوداتهم يعد بمثابة الدليل 

تبادل اجتماعي تجمعهم بها ، ويعطي هذا الدليل والبرهان على ان المنظمة ترنو لعالقة 

العاملون التعامل القوة الدافعة آللية المبادلة الممثلة في رد الفعل بالمثل ، حيث يرد 

: والممثلة في ، الطيب الذي تلقوه من المنظمة بالطرق المفيدة لها والمحققة لمصالحها 

، رفع مستوى سلوكيات الدور االساسي ، واالقدام على سلوكيات المواطنة التنظيمية 

   واالحجام عن سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية .

 : دالالت الدراسة -16
 مستوى علىالدالالت عن وجود بعض  الحالية مناقشة نتائج الدراسة أسفرت    

 والتطبيق، كما يتضح فيما يلي: النظرية

 النظرية:  على مستوي 14/1
 الدعم التنظيمي إدراكبين اكدت الدراسة الحالية وجود عالقة ترابط جوهرية موجبة    

والتي تمثل االبعاد سلوكيات الدور االساسي وسلوكيات المواطنة التنظيمية  وبين

 Eisenberger et)، والتي تم اختبارها في الدراسات السابقةالوظيفي  دا االيجابية لأل

al., 2001; Rhoades & Eisenberger, 2002)  وبإثبات عالقة الترابط ،

سلوكيات العمل في الوظيفي المتجسدة  دا الجوهرية السالبة بينه وبين البعد الثالث لأل

، فإنه يمكن القول بأن الدراسة الحالية اضافت الي االدبيات القليلة  لإلنتاجيةالمضادة 

الوظيفي بما  دا الدعم التنظيمي باألبعاد المتعددة لأل إدراكنسبياً ، والتي تناولت عالقة 

 يعمل على توسيع قاعدة البحث في هذا الجانب من دراسات السلوك التنظيمي .

 على مستوي التطبيق:  14/2
 إدراكوجود عالقة ترابط جوهرية موجبة بين  من هأكدتان نتائج الدراسة الحالية بما    

، سلوكيات الدور االساسي وسلوكيات المواطنة التنظيمية وبين  ،الدعم التنظيمي

تعطي  سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجيةووجود عالقة ترابط جوهرية سالبة بينه وبين 

سوا  لتنمية سلوكيات العمل االيجابية المطلوبة مهمة للجهود التنظيمية الرامية  داللة

 ً ً والداخلة في دائرة الدور الرسمي للعاملين للسلوكيات المرغوبة تنظيميا  والتيرسميا
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وكذلك الحد من سلوكيات العمل السالبة ، حيث يجب على  ،تتجاوز هذا الدور المحدد

 إدراكتحسين مستوى دمات بمحافظة سوهاج محل الدراسة المسئولين في مديريات الخ

العاملين بالدعم التنظيمي من خالل تحقيق العدالة التنظيمية بأبعادها المختلفة والممثلة 

 Procedural ، واالجرائية Distribution Justiceفي العدالة التوزيعية 

Justice  والتعاملية ، Interactional Justice واالعالمية ،Informational 

Justice  التطوير  :الموارد البشرية والممثلة في إلدارة، وتبنى الممارسات الطوعية

 ، واالندماج والمشاركة في العمل . األدا والتدريب ، وادارة 

 التوصيات وآفاق البحث المستقبلية: -17
 توصيات الدراسة: 15/1
يمكن القول بأن هناك عدداً من االمور  ودالالتها،في ضو  مناقشة نتائج الدراسة     

يمكن االخذ  التيتعتبر بمثابة مجموعة من التوصيات  والتييجب االلتفات اليها  التي

وقد آثر الباحثان عرض  لها،وفي المنظمات المماثلة  الدراسة،بها في المنظمات محل 

مة تستهدف خلق بيئة عمل داع Action Planهذه التوصيات في صورة خطة عمل 

Supportive Environment بتنمية وتطوير وصيانة الدعم التنظيمي  تسمح

لدي العاملين بما يكفل االستفادة من مردوداته االتجاهية والسلوكية  (POS)المدرك 

 االيجابية.

خطة العمل تلك على هيكل التوصيات المطروحة، والمسئولين عن هذا وتشتمل    

تتضمن ومما هو جدير بالذكر في هذا السياق ان آليات التنفيذ  التنفيذ.التنفيذ، وآليات 

مجموعة من برامج التدريب وورش العمل وحزمة من التعديالت المطلوب اجرائها 

 التالي:كما هو موضح بالجدول  المشرفين،على سياسات االفراد وسلوكيات 

 (7جدول رقم )

 ليات تنفيذهاآو المقترحة التوصيات

 التوصية
عن ول المسئ

 التنفيذ
 آليات التنفيذ

توعياااااااااااااااااة 

المساااااااائولين 

بالمنظمااااااات 

محااااااااااااااااااااال 

الدراساااااااااااااة 

بأهمياة ودور 

الااااااااااااااااااادعم 

التنظيمااااااااااي 

 المدرك.

وكاااااااااااااااااال  

الااااااااااااااوزارة 

ومااااااااااااااديرو 

العمااااااااااااااااوم 

بماااااااااديريات 

الخااااااااااادمات 

محااااااااااااااااااااال 

 الدراسة.

  عقااد مجموعااة ماان وورش العماالWorkshops  لمناقشااة

 التنظيميالمترتبات االتجاهية والسلوكية الناتجة عن الدعم 

وتقتااارح أن نظااام القائماااة المرئياااات االتجاهياااة  المااادرك.

، واالحتااراق والثقااة، وااللتاازام، الرضااا، التاليااة:الساالوكية 

وساااااالوكيات المواطنااااااة  االساسااااااي،وسااااالوكيات الاااااادور 

 .سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجيةالتنظيمية، و

  تسااتهدف تنفياااذماان باارامج التاادريب التااي تصااميم حزمااة 

والتباااادل االجتمااااعي  التنظيماااي،عم الماااديرين لمفهاااوم الاااد

داخاال المنظمااات وكيفيااة عماال معيااار المبادلااة او رد الفعاال 

 بالمثل.
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 (7م )تابع جدول رق  
 التوصية

ول عن المسئ

 التنفيذ
 آليات التنفيذ

تحسااااااااااااااين 

ماااااااااادركات 

العااااااااااااملين 

بالعدالاااااااااااااة 

 التنظيمية.

 

 

 

وكااال  الااوزارة 

ومااديرو العمااوم 

ومااااااااااااااااااديري 

االدارات 

واالقسااااااااااااااااااام 

بمااااااااااااااااديريات 

الخااادمات محااال 

 الدراسة.

  الموضاااوعية عناااد توزياااع االعباااا  الوظيفياااة والحاااوافز

 .األدا بوالمكافآت مع ربطها 

  االيضاااح الكاماال والشاافافية فااي عاارض االسااباب الواقفااة

ورا  توزياااع االعباااا  والمكافاااآت والحاااوافز ومناقشاااتها 

  عليها.وفتح باب الشكاوى والتظلم منها عند االعتراض 

 مل مع العاملين باحترام وكياسة عناد تطبياق قارارات التعا

 والمكافآت.توزيع المهام والحوافز 

  تصااااميم وتنفيااااذ مجموعااااة ماااان باااارامج التاااادريب لكافااااة

المااديرين وعلااى اخااتالف مسااتوياتهم االداريااة تسااتهدف 

تزويدهم بالمعرفة حول مفهوم العدالة التنظيمية وانواعها 

ومخاطر عادم االلتازام واهميتها وكيفية تكونها وتحسينها 

 بها.

تحسااااااااااااااين 

ظااااااااااااروف 

 الوظيفة

ماااديرو العماااوم 

ومااااااااااااااااااااديرو 

االدارات 

واالقسااااااااااااااااااام 

بمااااااااااااااااديريات 

الخااادمات محااال 

 الدراسة.

  اعادة تصميم الوظيفة بإشرافها إلتاحة قدراً من االستقالل

فااي العماال وحريااة التصاارف والحركااة وااللتاازام بمباااد  

وحدة االمر ووحدة التوجيه االمر الذي يقلل من غماوض 

 الدور. 

   قيام المشارفين ببناا  وتطاوير عالقاات عالياة الجاودة ماع

 ارد،ماوكافة العاملين، وتقديم مساوغات تلاك العالقاة مان 

ومعلومات ودعم وترشيد وتقادير وتوصاية عناد ممارساة 

 وظائفهم.العاملين لمهام 

تاااااااااااااااااادعيم 

ماااااااااااادركات 

العااااااااااااااملين 

بالااااااااااااااااادعم 

 االشرافي 

ماااااديرو العماااااوم 

وماااااااااااااااااااااااديرو 

االدارات 

واالقساااااااااااااااااااااام 

بمااااااااااااااااااديريات 

الخاااادمات محاااال 

 الدراسة.

  تصاااميم مجموعاااة مااان بااارامج التااادريب تساااتهدف تبصاااير

الادعم االشارافي ودوره فاي المديرين بطبيعة وماهية واهمية 

تشااكيل الاادعم التنظيمااي الماادرك، واقناااعهم بااأن التمااايز فااي 

العالقات مع المرؤوسين يقلل من جودة تلك العالقاة ويجارف 

 من الدعم التنظيمي المدرك.

  تنفياااذ مجموعاااة مااان ورش العمااال تساااتهدف تنفياااذ العااااملين

لاادورهم فااي المنااابر عالقااة عماال عاليااة الجااودة ماان خااالل 

اعهم بأن تلك العالقة تتطلب اظهارهم للثقاة فاي المشارفين اقن

 العمل.والوال  لهم مع اثبات جدارتهم في 

  قيااام المشاارفين بعقااد لقااا ات دوريااة شااهرية او ربااع ساانوية

لمعرفة المشكالت التي تواجه العاملين في العمال ومقترحاات 

 الحل.
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 (7م )تابع جدول رق  
 التوصية

المسئول عن 

 التنفيذ
 التنفيذ آليات

تبنى المفهاوم 

الحااااااااااااااديث 

 دا لااااااااااااااااااأل

الااااااااااااوظيفي 

متعدد االبعاد 

وتطبيقاااااااااااااه 

تقييمااااااااااااااااااااً 

 ً  وتقويما

وكاااال  الاااوزارة 

وماااديرو العماااوم 

وماااااااااااااااااااااااديرو 

االدارات 

واالقساااااااااااااااااااااام 

بمااااااااااااااااااديريات 

الخاااادمات محاااال 

 الدراسة.

  عقااااد مجموعااااة ماااان باااارامج التاااادريب تسااااتهدف المااااديرين

النظاااري الواصاااف والشاااارح  باإلطااااروالعاااملين إلعالمهااام 

 الوظيفي. دا للمفهوم متعدد االبعاد لأل

  دورياااً واطااالع  األدا اسااتخدام المفهااوم فااي اجاارا  تقييمااات

العاملين عليها بالمالحظات الواردة على السلوكيات االيجابية 

 منهم.والسالبة الصادرة 

  وفقااً للمفهاوم متعادد االبعااد نحاو الوجهاة  األدا اعادة توصية

الصاااحيحة باساااتخدام االسااااليب المختلفاااة لتعزياااز السااالوك 

 والعقاب.المكافأة 

ادارة العقاااااااد 

النفسااااااااااااااااي 

 للعاملين

ماااااديرو العماااااوم 

وماااااااااااااااااااااااديرو 

االدارات 

واالقساااااااااااااااااااااام 

محال ديريات المب

 الدراسة.

  الوفا  بااللتزامات الواقعة على عااتق المنظماة تجااه العااملين

وعدالاة  صاحية،ورعاياة  وظيفاي،واماان  وتطوير،)تدريب، 

االجور ... الخ(، التي تشكل هيكال العقاد النفساي المنعقاد باين 

 المنظمة والعاملين بها .

  وعند تواجد مثال  العقد،عدم السماح بحدوث خروقات في هذا

 تلك الخروقات ال بد من تبريرها وبيان عدم قصديتها.

اطفاااااااااااااااااااا  

االشااااااااااراف 

 المسي 

ة وكاااال  الاااوزار

وماااديرو العماااوم 

وماااااااااااااااااااااااديرو 

 االدارات

واالقساااااااااااااااااااااام 

 مديريات محالالب

 الدراسة.

  اتباع استراتيجية ردع )عقاب( فاعلة على المشرفين المسانين

 العقوبة.مع مراعاة السرعة واالتساق في تطبيق 

  تااادريب المشااارفين علاااى العباااادة االخالقياااة باعتباااارهم قاااادة

 اخالقيون مع المدي االشرافي. 

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثين.

  آفاق البحث المستقبلية: 15/2
ضو  مناقشة نتائج الدراسة ودالالتها وحدودها، يمكن القول بأن هناك عدد من  في    

على النحو  انيعرضها الباحث الحقة،تصلح ألن تكون نواة لدراسات  التيالنقاط البحثية 

 : التالي

السلوكيات السالبة الممثلة في لوحظ من نتائج الدراسة ارتفاع مستوى  15/2/1

حيث سجل الوسط الحسابي لها قيمة  لإلنتاجية،سلوكيات العمل المضادة 

 المقياس،تمثل منتصف  والتي (3)(، وهي تتجاوز الدرجة 3,96بلغت )

يعد أمراً  محدداتها،لبحث في ومن ثم فإن محاولة توصيف هذه الظاهرة وا

بالدراسة وذلك في ضو  األهمية المتزايدة لموضوع سلوكيات العمل  ديراً ج

 .(Socket , 2000)لإلنتاجية المضادة 

 



71 

وبين  الدعم التنظيمي إدراكبين العالقة المباشرة تناولت الدراسة الحالية  15/2/2

وسلوكيات العمل  سلوكيات الدور االساسي وسلوكيات المواطنة التنظيمية

 :ولم تتطرق للمتغيرات المعدلة المحيطة بتلك العالقة مثل لإلنتاجية،المضادة 

ومن ثم فإن تناول  الضمير،ي ووعالنفسي خرق العقد االشراف المسي  و

 بالدراسة.هذا الجانب يعد أمراً آخر جدير 

قد يكون من المفيد إجرا  دراسات أخرى تقوم بإعادة اختبار فروض الدراسة  15/2/3

مع  هذه الدراساتحتى يمكن مقارنة نتائج  الصناعية،المنظمات  فيالحالية 

المتحصل النتائج  فيوتحديد مدى التشابه واالختالف  الحالية،الدراسة  نتائج

 .  عليها

 الدراسة:مراجع  -18
 العربية:المراجع  16/1
بحوو  التسوويق، أساسويات القيوال والتحليول واختبوار  (،2011) نعبد الارحم، ثابت إدريس -

 الجامعية.الدار  اإلسكندرية:، الفروض

 :اإلنجااز دافعياة فاي وأثرهاا التنظيماي الادعم إدراك محددات (،2015)خلف  بالل ،ةالسكارن -

 العلووم فور  جوازان جامعة مجلة األردن، في الصناعية الشركات على ميدانية دراسة

 .168-142(: 2)4 ،السعودية – اإلنسانية

دور الدعم التنظيمي كمتغير وسايط فاي العالقاة باين  (،أ 2015محمود عبد الرحمن ) الشنطي، -

تطبيقيااة علااى العاااملين بااوزارة  دراسااة-التنظيميااةالعدالااة التنظيميااة وساالوك المواطنااة 

مجلوة الجامعوة اإلسوالمية للدراسوات االقتصوادية  غازة، قطااع-المدنيالشق  –الداخلية 
 . 59-31(: 2)23، واإلدارية

في العالقاة باين  معدل(، دور الدعم التنظيمي كمتغير ب 2015) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

جامعووووة القوووودل المفتوحووووة ل بحووووا   مجلووووة ،واألدا  الااااوظيفي الضااااغوط الوظيفيااااة
 .148-113(: 3)1 والدراسات اإلدارية واالقتصادية،

 بدون ناشر. القاهرة: ،SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  (،1999عبد الحميد ) العباسي، -

 مجلوة العمال،ن لخارق العقاد النفساي وسالوكيات يالعامل إدراك(، 2009)حسانين، أسامة أحمد  -

 .85-43 (:2)م 25كلية التجارة،  سوهاج،جامعة  ،المعاصرةالبحو  التجارية 

تحليل العالقة بين القيادة األخالقية وسلوكيات العمل المضاادة (، 2011) ــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 (:1) 25 جامعة سوهاج، كلية التجاارة، ،المعاصرةمجلة البحو  التجارية  لإلنتاجية،

3 -51.  

التحضر فاي مكاان  وعدمحليل العالقة بين االشراف المسي  ت (،2014ـــــــــــــــــــــــــــــــ ) -

دراسة  :الدور المعدل لتقدير الذات المؤسس في المنظمة في هذه العالقة واختبارالعمل 

 سااوهاج، جامعااة التجااارة، كليااة ،المعاصوورة التجاريووة البحووو  مجلووة ميدانيااة،

28(1:)51-96. 

 نظممركز ، سوهاج: المعلومات ودعم اتخاذ القرار (، نظم2017عام محافظة سوهاج ) ديوان -

 القرار.المعلومات ودعم اتخاذ 

اادركالاادعم التنظيمااي  (،2004) ، مااازن فااارسرشاايد -  ،التنظيماايالمتعااددة للااوال   األبعااادو الم 

 .36-9(:1)11 ، جامعة الكويت،اإلداريةالمجلة العربية للعلوم 
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األفااراد للاادعم التنظيمااي كمتغياار وساايط علااى  إدراكآثاار  (،2000ريااان، عااادل ريااان محمااد ) -

المجلووة  ميدانيااة، دراسااة-ةيااالموقفالعالقااة بااين االلتاازام الوجااداني وبعااض المتغياارات 
 .69-39(:19)29، جامعة اسيوط التجارة،لكلية  العلمية

الطبعااة الثانيااة،  ،والقيووال والطوورق المبوواد -التسووويقبحووو   (،2007) ــــــــــــــــــــــــــــااـ -

 اسيوط: دار الصفا والمروة. 

 :المنتجاة غيار العمل بسلوكيات وعالقتها التنظيمية الثقة (،2013) محمد إبراهيم ،دعبد الحمي -

 البحو  مجلة سوهاج، لمدينة المحلية بالوحدات العاملين على بالتطبيق ميدانية دراسة

 .142-107(: 2)27 سوهاج، جامعة ،التجارة كلية ،المعاصرة التجارية

السياساي كمتغيار وسايط فاي  األدا دور سالوكيات  (،2015محمد، عباد الناصار طاه إباراهيم ) -

اختيارياة عان  دراساة-الرسامية األدا العالقة باين الادعم التنظيماي المادرك وسالوكيات 

جامعاة اسايوط،  ،التجوارةالمجلة العلمية لكلية  أسيوط،الممرضات بمستسقيات جامعة 

58: 29-84. 

(، أثر الدعم التنظيمي المدرك على سلوكيات العمل السلبية 2018مهدي، محمد حسن احمد ) -

 البحو ة مجلسوهاج، على العاملين في مديريات الخدمات بمحافظة بالتطبيق 
 .282-245(:4)32 سوهاج، جامعة التجارة، كلية ،المعاصرة التجارية
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 مالحق الدراسة
 "قائمة االستقصا " (1)ملحق 

 .....................................   /)ة( الفاضل األستاذ )ة(

 ،،،، وبعدتحية طيبة 

 دا لألالدعم التنظيمي واالبعاد المتعددة  إدراكدراسة العالقة بين تحليل وب انالباحث ايقوم    

 .األدا بمستوى هذا  ترتقي، بهدف توفير بيئة عمل داعمة الوظيفي

باإلجابة الدقيقة والصادقة عن  مالتعاونكم معه وامتنانهما، ماخالص شكره ايقدم انوالباحث   

وسوف تعامل جميع المعلومات هذا فقرات االستقصا  المرفقة لخدمة اغراض الدراسة. 

 .العلميولن تستخدم إال ألغراض البحث  تامة،بها بسرية وموضوعية الواردة 

 ،،،، التعاونحسن على حضراتكم  ونشكر

 الباحثان                                                  

 د. اسامة احمد حسانين                                                                            

 د. محمد حسن احمد مهدي

 الدعم التنظيمي(  إدراك)مقياس  االول:القسم 
تحصاال عليااه ماان المنظمااة. والمطلااوب منااك  الااذيتصااف العبااارات التاليااة مسااتوى الاادعم    

تحديد مدى موافقتك على محتواها. ودرجة الموافقة وعادم الموافقاة موزعاة علاى األرقاام مان 

 كما هو مبين أدناه. 5: 1

 العبارات م
موافق 

 تماما  
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

 غير موافق

 تماما  

 1 2 3 4 5 .وقيمي ألهدافياعتبر المنظمة داعمة  1

 1 2 3 4 5 تقدم المنظمة يد المساعدة عندما أواجه المشكالت. 2

 1 2 3 4 5 .برفاهيتيتهتم المنظمة  3

4 
 لمسااعدتيتبدى المنظمة االستعداد لتقاديم المعوناة 

 .وإمكانياتي قدراتييبرز  الذيبالشكل  عملي دا أل
5 4 3 2 1 

 5 4 3 2 1 العمل. في ومساهماتي مجهوداتيال تقدر المنظمة  5

 1 2 3 4 5 العام عن العمل. برضائيتهتم المنظمة  6

7 
 فاااي لااايتبااادى المنظماااة اهتماااام ورعاياااة محااادودة 

 العمل.
1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 العمل. في بآرائيتهتم المنظمة  8

 القسم الثاني :)مقياس سلوكيات الدور االساسي( 
والمطلااوب منااك تحديااد ماادى  االساسااي.ساالوكيات الاادور  تصااف العبااارات التاليااة بعااض  

كما هاو  5: 1على األرقام من  ةالموافقة موزع عدمو محتواها. ودرجة الموافقةموافقتك على 

 مبين أدناه. 
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 العبارات م
موافق 

 تماما  
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 تماما  

المحااااددة فااااي بطاقااااة الوفااااا  بالمساااائوليات  1

 التوصيف الوظيفي.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تلبية المتطلبات الرسمية للوظيفة. 2

 1 2 3 4 5 المهام المتوقعة بضمير يقظ. أدا  3

 1 2 3 4 5 إنجاز المهام الوظيفية المسندة. 4

 5 4 3 2 1 إهمال بعض جوانب الوظيفة الالزم أدائها. 5

 5 4 3 2 1 المهام األساسية للوظيفة. أدا اإلخفاق في  6

 

  )مقياس سلوكيات المواطنة التنظيمية( الثالث:القسم 
ال  والتيوظيفياً،  أدائهاتصف العبارات التالية بعض السلوكيات اإليجابية غير المطلوب    

 ً منك تحديد مدى موافقتك على محتواها. ودرجة  عليها. والمطلوبتكافئ المنظمة رسميا

 كما هو مبين أدناه. 5:1الموافقة وعدم الموافقة موزعة على األرقام من 

 العبارات م
موافق 
 تماما

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما  

 1 2 3 4 5 تشجيع الزمال  عندما يفتر حماسهم. 1

العمل إذا كان لديهم حجم  فيمساعدة الزمال   2

 عمل كبير.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 عمل الزمال  حال غيابهم عن العمل. أدا  3

 1 2 3 4 5 العمل. فيالمبادرة بمساعدة الزمال  الجدد  4

ث خالفااات دالعماال كحمامااة سااالم عناادما تحاا 5

 .العمل فيبين الزمال  
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 الغير.الدفاع عن صورة المديرية أمام  6

 التايعدم تضخيم المشكالت البسيطة والتافهة  7

 العمل. فيتحدث 
5 4 3 2 1 

الشااكوك ماان  فاايعاادم قضااا  معظاام الوقاات  8

 أبسط مشاكل العمل.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 عدم توجيه النقد لما تقوم به المديرية. 9

التشااااور ماااال الاااامخا  باااا ات اااا  القااارارا   10
 عليهم.المؤثرة 

5 4 3 2 1 

 السالب ولاي   اإليجااب التركيا على الجانب  11
 للعما.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تقديم المقترحا  لتطوير طرق العما. 12
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 العبارات م
موافق 
 تماما

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما  

منااااال حاااادوت المشااااكخ  مااااال  فاااا التفكياااار  13
 الامخا والعما على معالجتها عند حدوثها.

5 4 3 2 1 

المواظبة على حضور االجتماعا  والندوا   14
 تعقدها المديرية والمشاركة الفاعلة بها. الت 

5 4 3 2 1 

 ( لإلنتاجية:)مقياس سلوكيات العمل المضادة  الرابعالقسم 
العبارات التالية بعض السلوكيات السالبة موقعة الضارر بالمنظماة أو العااملين فيهاا  تصف   

العمال. والمطلااوب مناك تحديااد ماادى  فاايقااد تصادر عاان بعااض األفاراد  والتايأو االثناين معاااً 

كما هاو  5: 1ودرجة الموافقة وعدم الموافقة موزعة على األرقام من  محتواها.موافقتك على 

 مبين أدناه. 

 العبارات م
موافق 

 تماما  
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 تماما  

تخريب أو إساا ة اساتخدام أو إتاالف ممتلكاات  1

 المنظمة )اآلالت، المعدات، األثاث(.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تعمد إيذا  الغير بالقول أو الفعل.  2

 1 2 3 4 5 عدم طاعة األوامر والتعليمات والتوجيهات.  3

 1 2 3 4 5 توجيه النقد الهدام إلى الغير. 4

نشاااار الشااااائعات المغرضااااة حااااول المنظمااااة  5

 واإلدارة.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 إثارة النزاع والصراع مع الغير. فيالتسبب  6

العمااال بشاااكل غيااار صاااحيح وغيااار جياااد  أدا  7

 عن قصد.  وبطي
5 4 3 2 1 

 بيانات عامة الخامس:القسم 
 المكان المناسب:  فيعالمة )صح(  بوضعالرجاء من سيادتكم اعطاء البيانات التالية 

   ( ) انثى ( )  ذكر النو : -أ 

 ( ) فأكثر 50من  ( ) 50 ˃إلى 30من  ( ) سنة 30 ˃ السن:  -ب 

 ( ) فأكثر 10من  ( )  10˃ إلى  5من  ( ) سنوات 5˃  الخبرة: -ج 

تعليم متوسط  التعليم: -د 

  

تعليم فوق  ( )  جامعيتعليم  ( )

 الجامعي

( ) 

 ،،،،،،،مع خالص الشكر والتقدير ،                                        
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 تحليل اتجاهات الدراسات السابقة (2)ملحق 

 جدول )أ( محددات الدعم التنظيمي المدرك

 الدراسة م
العدالة 

 التنظيمية

الدعم 

 اإلشرافي

اإلشراف 

 المسيء

خرق 

العقد 

 النفسي

مدركات 

السلوك 

 السياسي

1 Hutchison (1997)      

      (2000ريان ) 2

3 Coyle-Shapiro & Kessler 

(2002) 
     

4 Allen et al., (2003)      

5 Hochwarter et al. (2003)      

6 Kogan (2004)      

7 James (2005)      

8 Raymond et al. (2006)      

9 Rhoades & Eisenberger 

(2006) 
     

10 Mansour (2014)      

11 Samuel (2014)      

      (ب 2015) الشنطي 12
 وفقا لقاعدة البيانات التي تم اعدادها وتنظيمها في مرحلة الدراسة االستطالعية النظرية. الباحثين،: الجدول من اعداد المصدر

 االتجاهية للدعم التنظيمي المدركجدول )ب( المرتبات 

 الدراسة م
 المترتبات االتجاهية

 ثقة اندماج التزام رضا

     (2000)ريان  1

2 Chen et al. (2005)     

3 Panaccio & Vandenberghe 

(2009) 

 
 

  

4 Arshadi (2011)     

5 Miao (2011)     

6 Pernica (2011)     

7 Mathumbu (2012)     

8 Casimir et al. (2014)     

9 Kara et al. (2015)     
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 يتبع

 جدول )ب( المرتبات االتجاهية للدعم التنظيمي المدركتابع 

 الدراسة م
 المترتبات االتجاهية

 ثقة اندماج التزام رضا

10 Whitener (2001)     

11 Behson (2002)     

12 Stamper & Johlke (2003)     

13 Self,Holt & Schaninger (2005)     

14 Lee & Peccei (2006)     

15 Raymond et al. (2006)     

16 Stinglhamber et al.  (2006)     

17 Valentine et al. (2006)     

18 Guchait (2007)     

19 Filipova (2007)     

20 Junak (2007)     

21 Sridevi & Srinivasan (2012)     

22 Samuel (2014)     

23 Ghaffaripour (2015)     

24 Peterson (2015)     
 .النظرية مرحلة الدراسة االستطخعية ف ها تم اعدادها وتنظيم الت وفقا لقاعدة البيانا   ين،الباحثمن اعداد الجدوا  :المصدر

 المترتبات السلوكية للدعم التنظيمي المدركجدول )ج( 

 الدراسة م

 المترتبات السلوكية

 مواطنة أساسيدور 
مضادة 

 لإلنتاجية

1 Hochwarter et al. (2003)    

2 Stamper & Johlke (2003)    

3 Kogan (2004)    

4 Chen et al. (2005)    

5 Gavino (2005)    

6 James (2005)    

7 Rhoades & Eisenberger (2006)    

8 Shore et al. (2006)    

9 Byrne & Hochwarter (2008)    

10 Ferris et al. (2009)    
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 يتبع

 تابع جدول )ج( المترتبات السلوكية للدعم التنظيمي المدرك

 الدراسة م

 المترتبات السلوكية

 مواطنة أساسيدور 
مضادة 

 لإلنتاجية

11 Arshadi (2011)    

12 Miao (2011)    

13 Mathumbu (2012)    

14 Casimir, Ng & Wang (2014)    

15 Chiaburu et al. (2015)    

16 Khan et al. (2015)    

17 Singh et al. (2015)    

    (أ 2015) الشنطي 18

    (2015)محمد  19

20 Joy & Balu (2016)    

21 Malik& Naeen (2016)    

    (2018مهدي ) 22
 .النظرية مرحلة الدراسة االستطخعية ف ها تم اعدادها وتنظيم الت وفقا لقاعدة البيانا   ين،الباحثمن اعداد الجدوا  :المصدر
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 

 

 

 

 

في كمتغير وسيط  لدى المرؤوسين رأس المال السيكولوجي

 المشاركة بالمعرفة والقيادة بالتمكين  العالقة بين
 بالتطبيق على الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مصر

 

 

 

 

 

 

 تايب عبد العال العزيز محمود عاطف عبدد. 

 إدارة األعمال أستاذ مساعد

 جامعة الفيوم -عهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل م
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 في العالقة بينكمتغير وسيط لدى المرؤوسين  رأس المال السيكولوجي

بالتطبيق على الشركة القابضة المشاركة بالمعرفة والقيادة بالتمكين 

 للصناعات الغذائية في مصر
 

تايب عبد العال عزيز محمودد. عاطف عبدال
() 

 
 الملخص

استتدفت الارتساستتتلاردعتت العالتت لارعلقتتتل تتتلار وتتس الاردالتتتللسجيلا تتس لار تتول ر   ل
لارتتتتلسلار ستتويلارتتت رلسالعملتت لسجيلا تتتس لل.رتتتالا  سلستتتللتسسستتتدفيلر تتال روس لا رتتتسسرتلا ع  تتت

تللستتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتتلارتت لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلقلارعلقتتتل تتتلار وتتس الاردالتت
(ل فت  ال تت ل400قتتل لطبملوتهلؤتت دلارتساستتلعالت لعومتتلق ا فتسل لؤت اللميسسستفسلؤتء الا  سلستت.ل

لاردس عتلرالر رتلار س ضتلرالصمسعس لارغ ائوتلقل ص .لارصمسعوتلارعس التلقلارر رس 
ثتتالايبتتتسهلل تتت ؤ رللقتتتلط تتتتالالارتساستتتلة لنا عتتتتل تت لارمدتتتسئ ل تتت لج فتتس لل تتت  لأ

رال وتتتس الاردالتتتتلعالتتت لرتتتلل تتت لسجيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتالا  سلستتتتللتسسستتتدفيلر تتتال روس ل
ا رتتسسرتلا ع  تتتالراتتسلل تتتلأثتتالايبتتسهلل تت ؤ رلرتت جيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلعالتت ل

 لار تول ر   لرتتالتسسسدفيلر تال روس لا رتسسرتلا ع  تت.لراتسلط تتالالارتساستتلة لجالسجيلا تس
ا  سلستلرادغالسد سيلارعلقتل تلار وس الاردالتللتسسستلؤء الا  سلستلر ال روس لا رتسسرتل

لا ع  ت.
ل.ا رسسرتلا ع  تل-سجيلا س لار ول ر   لل- لار وس الاردالتلاألسسسوتارلالاس ل

 

                                                 

( )بمعهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل  ،إدارة األعمال أستاذ مساعد

 .جامعة الفيومب
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  : مقدمةأوال

 مس  تلاأل ت لارت رل عتلللقسئاتلعال لاادغطعوشل مظاس لاألعاس لارو ملقل وئتلس سعتلار
.لل ( Wang and Noe , 2010 )حتلا  اس لاألسرتاطوجوتلاهلس تلعسروتتلار واتتلرالامظاتس لا ع  تلا

طمس  توتللالاردمس  وتلرالامظاس للحت وتهل وت الطالعبلا رسسرتلا ع  تل لسًالؤس ًسللحو اًيلقل مسالار تسل
لطعدت لا رتسسرتلا ع  تتل بالتبلحوت رللؤتسملرمل تسالا مظاتس ل.لل(J. Chen et al., 2016 )هلتسل

ل(ل.( Tanagaraja , et al., 2015لاسدا اسلعاالوسهتسل.ل

لر تلحظ لؤ الا  ض علاؤداسملرملال  لارملسحثتللا اسسستتل تسلق  ت ل ت لجدتسئ لايبس وتتل
رالامظاتتتتللاجدس ودفتتتسلالل االارلالتتت ايبس وتتسًلعالتتت لا االارعتتتس التللا لرالامظاتتس لحوتتت لل تتتتلاجتتت لستتتءث 

 Hennettonen et al., 2016 , Hu and ) رتالارعس للل دلسسللا  تاعلحت تلار تسالعال لا 

Zhao , 2016 ) لل
لجظتت اًلألالا اسسستتتلار ئو تتوتلرالارتتسسرتلا ع  تتتلقلا مظاتتس لؤتتيلارعتتس التلال سجتت ل تت ل

يللايحموبتتتلا رتتسسرتلا ع  تتتلحتت لميلتت لا فتتيل فتتيلارعاالوتتس لار تتول ر  وتلةلارمف تتوتلةلا ستتتتل تت
.لل ت ر ل ات لا فتيل ساستتلل ( Lin and Lo , 2015 , Li et al., 2016 )اردتثثالا يبتسهل وفتسل

لسجيلا س لار ول ر   لرتالارعس التل.

لرالاتتتس س لأثتتال تت ؤ رلعالتت لارسؤتتس لا  سلستتتللستتال روسهتيلميلتت لاالستتديل تت ل تتل ل
ار وتتس الا يبس وتتتللارتت لهلتتسل لسلؤتتسمللحوتت رلقل.تتسثلا مظاتتس ل.لحوتت لطرتتالتسسستتدفيلر تتال روس ل

ارتساسس لا لل   لأثالايبسهلهلسلعال لارسؤس لارعس التلل لا عفيللتسسسدفيلر تال روس لا رتسسرتل
 مظاتس للط استتلا عداتس لعالت ل.لل ت لاستدا اسلرت لحجتيلال ( de vries et al., 2010 )ا ع  تتل
ل  قلارعالللط استل س تلاردع وتلقلارعاللط استلا ؤداسملار وس الاردالتل سلهلسل  لأثاللس مجسع

 , Zhang and Partol , 2010 , Ning Li , 2017) ايبتسهلعالت لستال روس للا االارعتس التل

Kim and Beehr, 2018 )  

ا تللارت لطتءث ل وفتسلردماوتتلل اي ال وتتل ساستتلارع لا رسسرتلا ع  تلرالامظاس للج وتلأللجدوجتلللللل
  تتتد التسسستتتتلارعتتتس التلر تتتال روس لا رتتتسسرتلا ع  تتتتلالط تتت ملارتساستتتتلا سروتتتتل تساستتتتلسجيلا تتتس ل
ار ول ر   لرتالا  سلستلرادغتاللستويلقلارعلقتتل تتلار وتس الاردالتتللتسسستدفيلر تال روس ل

تلاردس عتتلرالرت رتلار س ضتتلرالصتمسعس لارغ ائوتتلقلا رسسرتلا ع  تلاردبملوتهلعالت لاررت رس لارصتمسعو
ل ص ل.ل
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة  :ثانيا

 فف ملا دغاا لحمللارتساستل  لع ضلألؤيلارتساسس لار س  تلل واسلسال لسع ضلارملسح 
لار لطمسلرالرلل مفساللارعلقتل ومفسللذر لرسردسيل 

 Knowledge Sharingالمشاركة بالمعرفة :  2/1

ميلتت لطع ستتشلا رتتسسرتلا ع  تتتلوعتتس لةنا عتتتل تت لار تتال روس لارتت ل تت ل لهلتتسلسرتتسس ل
 su. etارعس التلمبع  دفيلا فموتالل فسساهتيلل  اهتيللقتوافيلل فافتيلرالعاالوتس لا ستتتلارعاتلةل 

al., 2013.)ل

ل(لرسردسيل Paulin and Suneson, 2015لسع  فسل 

أل ت ا ل ا تتلل ت قلارعاتتللل واتسل ومفتتسللرت ر ل ا تتللار حتتتا لةلؤت لطملتتس  لا ع  تتل تتتلا
لاردمظواوتلل واسل ومفسة.

(لجالا رسسرتلا ع  تلؤ لارعاالوتتلارت لس ت مل وفتسلFord and Staples, 2007لجلضحل 
   لمبمحللط تميل  ط لل عسس  لل فا لة ل   لآ  لجللمجسعتللر ر لا عسسالار لقتدف ل تسلثوت ل

ل داليلا ص  لعالوفسللاسدختاؤسل فعسروتلأل االا فسمللاألعاس ل لفساالل عسروتة.س دبو لا 
(لا رتسسرتلا ع  تتلوعتسالةؤت لعاالوتتلقوتسملاأل ت ا لHoof and Ridder, 2004لسع ال 

 دملس  ل عت  دفيلارظتسؤ اللارضتاموتللسعاالت العالت لطلت س ل ع  تتل تستتاة.للطدعالتهلا رتسسرتلا ع  تتل
قلارتسؤتلحوت لستديلطملتس  لا ع  تتللطتديدتل سلط تميلا ع  تللا ص  لعالوفتساللؤت ل عاالودتلجسسسو

طدعالهل دملس  لا ع  تل تلاأل  ا ل  ل ل لاردص  س للل    ل ف  تل  تملا ع  تلل دال  لا ع  تال
للاأل عس لا ستتلمبمحللط تميلا ع  تللا ص  لعالوفسللار لميل لط ضوحفسلرسردسيل 

 Knowledge Donatingلط تميلا ع  ت لل(ل مح1 

لؤتتت لارعاالوتتتتلا ستتتتتل م تتتلللط تتتتوللسجيلا تتتس لارفلتتت رلا تتتس لاررتتتخ لر  تتت س ال
ل ل لقوسملارعس للا تا لل محلارعس التلاآل  س لا مظاتلمبع  د لل  ط للج لسسد.ل  للطدح ه

لKnowledge Collecting(لا ص  لعال لا ع  تل مج لا ع  ت( ل2 
لحتتثفيلعالتت لل تتمفيلسسالارتت  لاللبالتتبلا رتت ساللارمصتتح لارعاالوتتتلارتت لطدعالتتهلاسدرتتلؤتت

ط تتتتميلسجمتتتسهليلارفلتتت رلل عالفتتتيلسرتتتسسر ال تتت .للميلتتت لجالطدضتتتا لا عال  تتتس للا تتت ا لارتتت لستتتديل
لا ص  لعالوفسلجثمسالا مسقرس ل  لار سسسال ار  لالقلارعال.
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تت تّد لجسسستت لرمجتتسثلارعس تتللا ضتتس تلة ل فسساطتت لؤتت االلطعدتت لا ع  تتتلا  طملبتتتلار  وفتتتلحم 
لقتساط لاررخصوتاللس  تتلج عتسال ت لا ع  تتل ت ل وت  للدالفتتلرالارتسسرتل اتسل تسلا ع  تتلارصت قتل

ل(.Fong et al., 2011لا ع  تلارضاموتل 

للجل تت لؤتت الا مبالتتهلطدعالتتهلا رتتسسرتلا ع  تتتلا تتتا لارعتتس التلاآل تت س لا ع  تتتلارظتتسؤ ال
دجتتس الل تت ا  لارعاتتللوبللمنتتسذالارعاتتلاللارعاالوتتسا اللاردفستتتوللارفموتتتلرالامارصتت قتل ثتتل لجستتسر

وتل ثتتللطملتتس  لا تت ا ل.للرتت ر لا ع  تتتلارضتتاملاأل لا  تتسلسدعالتتهلا تت ا لا  تتدخت تللاألعاتتس اللل
طبت س ل سعتالاآل  س ل .س لاألؤتااللاردعتسلال ت لاآل ت س ل تللا رتلل للطماوتتللللاردجسسبل 

ل(.Cumming, 2004; wang et al., 2014  ج لسسل تستالجللطبملوهلار وسسس للا   ااا 

 أهمية المشاركة بالمعرفة :
لطعاللا رسسرتلا ع  تلعال ل ل

لط تميل   لرالدعاليلا دملس  ل تلارعس الت.ل-

لطرجو للط لس لا اسسسس لاأل ضللقلارعال.ل-

لعبس لل لختفوضلاردلسروشلا ستتلاألختفوضلطلسروشلارعالللا جدسال  ل ل-

لي.لاأل بسااللارفسقتل  لاردعالللل

لط تميل مدجس لل ت س لج ضلللرالعالا.ل-

لط فوللعاالوتلطل س لا ع  ت.ل-

لحت تلار تسالعال لا  دلسسلرتالارعس الت.ل-

لط فيلقلحت تلاأل االلحت وهلارفعسروتلاردمظواوت.ل-

لد الارف  للعال ل  د الا مظات.ةعس الاسدختاملا ع  تلعال ل  ل-

ل اي ال فسسا لاأل  ا لارل  تلرل.س للحت وهلاألؤتاالارف  ستللاردمظواوت.ل-

 Payne, 2008; Reychar and Weisberg, 2009; Chermamoneni et al., 

2012; Wang and Neo, 2010 , Fond et al., 2010 .)ل
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تالل تتللا رتتلل لل متتسالار تتتسا الراتتسلجعتتسلطعدتت ل صتتتسلحوتت رلرتتدعاليلجستتسروبل تستت
 Chenلحت وهلا  دلسسللا  تاعل ضللع لجعسلطء رل لساًلؤس سًلقل مسالا و الاردمس  وتلرالامظاس ل 

et al., 2016; Lin et al., 2009.) 

لقتتتتلطم عتتتاللطعتتتت  لارتساستتتس لارتتت لطمسلرتتتالا رتتتسسرتلا ع  تتتتال امفتتتسل تتتسلس رتتت لعالتتت ل
ل تت لارتساستتس لارتت لارمدتسئ لا رتطملتتتلعالوفتتسلقلا مظاتس لالل مفتسل تتسلسرتت لعالتت لارع ا تللا تتءث العالوفتتس

(لTsung – Hsien Kua, 2013 ع  تتل ساستتل اطمسلرالارع ا للا ءث العال لسال روس لا رتسسرتل
ار لررفالع لل   لاسطملسطل  ؤ رل تلرلل  لا مفعتلاررخصوتلا د قعتتل ت لا رتسسرتلا ع  تتال

لتلقل لسالارعاللل تلسال روس لا رسسرتلا ع  ت.لطماوتلارث 

(لجالؤمتس لاسطملتسطلايبتسهلل ت ؤ رل تتلTeh & Sun, 2012لجلضتحالجدتسئ ل ساستتل 
ا سطملتتتسطللا عاتتتس لار  وفتتتتاللار ضتتتسلارتتت  وف اللستتتال روس لا  ابمتتتتلاردمظواوتتتتلل تتتتلستتتتال روس ل

 ,.Mogesi et alرمدوجتتل ت لجدوجتتل ساستتل ا رتسسرتلا ع  تتلارت لميسسستفسلارعتس الت.للطدفتهلؤت دلا

لرعس الت.اردمظواوتلار لميسسسفسللالسال روس لا  ابمتل  (ل واسلسدعالهلا سطملسطلا يبسهل2011

ل(ل  تلط تالالة لجال Hoof and Ridder, 2004ج سل ساستل 

  لد املحن لا مظاتلسءث لايبس وسًلعال لط تميلل محلا ع  تلر   س .را

  لطصس لارصح للارفعس لسءث لايبس وسًلعال لا رسسرتلا ع  تل م عوفس ل محل مسخلا

للط تميلا ع  تلر   س اللا ص  لعالوفسلةمجعفسة.

 . لمج لا ع  تللا ص  لعالوفسلسءث لايبس وسًلعال ل محللط تميلا ع  تلر   س

جستسيلل لارد تتللة لجالا ت ا  لا ت  عتتلعالت  (Fey and Furu, 2008لقل ساستتل 
لا رسسرتلا ع  ت.ل  األ االاجلاسع لقلارر رس لارتلروتلالطء رلة لحت وهل  د الجعال ل

(لعت لل ت  لأثتالايبتسهلل ت ؤ رلرالتا عوتتلLui and Fang, 2010لجستف  ل ساستتل 
جدسئ لل لقلتسسسدفس.للطدفهل  ار غملارتا الوتلرتالارف  لعال لتسسسد لر ال روس لا رسسرتلا ع  تاللل

(ل واتتسلسدعالتتهل   تت  لأثتتالايبتتسهلرالتا عوتتتلGupta et al., 2012 ساستتتل جدتتسئ لتساستتتلؤتت دلار
ل(لة لجاLui and Fang, 2010ارتا الوتلرتالارفت  لعالت لستال روسط لا رتسسرتلا ع  تت.للجلضتحل 

عتس التلجعال ل  لارتا عوتلا سس وتاللميل لطف تالذرت لوالارلر لارتا الوتلرالف  لق ال ا عتلارتا عوت
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   فتل ت اي ال عت  دفيلار اطوتتلردح وتهلحس تسهتيلا ستتتلردح وتهلارمات لارت اجلارت رلس  تتلار غملتتل
 لالرعالفتتتيل ل اسسستتتتلستتتال روس لا رتتتسسرتلا ع  تتتت.للؤتتت دلار غملتتتتلقلا صتتت  لعالتتت لا ع  تتتتل تتت لارتتت

لس وا العلقس لطملس روتلسرسسر ال  ل لهلسلا ع  ت.

(لعالتت لثت لل ساستتتلارعلقتتل تتتلتسسستتس لة اسالFong et al., 2011لسرت  ل ساستتتل 
ا تتت اس لارملرتتت ستلل تتتتلا رتتتسسرتلا ع  تتتتاللررتتتفالعتتت لل تتت  لاسطملتتتسطلايبتتتسهل تتتتلتسسستتتتلا مظاتتتس ل

ة اسالا تتتت اس لارملرتتتت ستلا داثالتتتتتلقلا ستتتتد بسبللا  دوتتتتسسللاردعوتتتتتللاردتتتتتسسبللألجرتتتتبتارصتتتتمسعوتل
الل تتلا رتسسرتلا ع  تتلراتسلستتسرفسلا تتس لا.للطدفتهل ت لجدتسئ لؤت دللاردماوتاللط وتويلج االارعتس الت

(لار لررفالع لجالتسسسس لة اسالا  اس لارملرت ستلKim and Ko, 2014 ساستل لجدسئ لارتساست
ا داثالتلقلا  دوسسللاردعوتللاردع سضس اللط وويلج االارعس التاللاردتسسباللطماوتلار تسا الطء رل

للحو ايًلقلطرجو للطتعويلسال روس لا رسسرتلا ع  تلار لميسسسفسلارعس الت.ل لساًلؤس سًل

(لثت لل ساستتلارعلقتتل تتلا  ت االار ت االKim et al., 2015 وماسلطمسلرال ساستتل 
لتسسستتتلارعتتس التلر تتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتتاللط تتتالالة لل تت  لاسطملتتسطلعل تت لل تت ؤ رل تتتل

الجالارعس التلر ال روس لا رسسرتلا ع  ت.لحوت لل  تتلجالارعتس التلستتسر لا   االار  اللتسسستل
لل تسائفيلسء رلة لةحجسملارعس التلع لا رسسرتلا ع  ت.لا   االار  ال  لّقملللسسسسئفي

لطرتتتالارتساستتتس لة لجالارتتتتعيلارتتت رلط ت تتت لاث اسالارعالوتتتسلستتتءث لايبس وتتتسًلعالتتت ل  تتتد ال
 ;Wang and Noe, 2010اردثروتلعال لارد املارعس التلإب اسالا ع  تل لا رسسرتلا ع  تل  ل ل 

Lee et al., 2006عالت لا رتسسرتلللاردرتجو (.راسلل  َتلجالارتعيلار رلس ت  لا رت اللارت  لال
لا ع  تلسء رلة ل اي ال  د الا رسسرتلا ع  تل ومفيالل تسرسهتيلل مس  للج وتلا رسسرتلا ع  ت.

(لجالارتتتعيلارت رلس ت تت لار تس القلاث اسالارعالوتسلرتت لأثتالؤتتسملLin, 2007ضتحل لقتتلجلل
لا ع  تاللا ص  لعالوفس.لحعال لقتسالارعس التلعال لا رسسرتلا ع  تل م عوفس لط تميلل م

(لة لجالستال روس لار وتس الاردح سالوتتلJiang and Chen, 2012لقتتلط تتالال ساستتل 
 ,.Vries et alسرتلا ع  تتل ا تلل  ستهلارعاتل.للررتفال ساستتل طعاللعال لط لس للطرجو لا رس

(لع لل   لأثالايبسهلل  ؤ رلرمايلار وس الا   فتلاأل  ا للار وس الا   فتلا فاتلعال ل2010
ل  د التسسستلارعس التلرالارسسرتلا ع  ت.



93 

 

رتسسرتلفتتلا  تتالالة لجالار وتس الا   ط تتل(ل Cavaliere et al., 2015ج تسل ساستتل 
للارتعيلهلسلأثالايبسهلعال لا رسسرتلا ع  تل م عوفس ل محللط تميلا ع  تاللا ص  لعالوفس.

(لة لجالسال روس لار وس الاردالتلطء رلة ل اي الLee et al., 2014لط تالال ساستل 
لج االج ضل.  د الا رسسرتلا ع  تل تلجعضسالارف سهاللط ستل  لقتسال  سهلارعالللحت وهل

لط  تلارعتستل  لارتساسس لارت لسرت  لعالت لارمدتسئ لارت لحت  فتسلا رتسسرتلا ع  تت.لؤ ال
(لار لط تالالة لل   لاسطملسطلايبسهل تلرتللHu and Zhao, 2016  لؤ دلارتساسس ل ساستل 

االار اطوتتتل تت لا رتتسسرتلا ع  تتتللارلفتتساالار اطوتتتلل تتتلا دلتتسسلارعس تتل.لراتتسلط تتتالالة لجالارلفتتس
لطد سيلارعلقتل تلا رسسرتلا ع  تللا دلسسلارعس ل.لرل دلسسللاث تاع

(لارتت لاستتدفت الاردعتت العالتت لارعلقتتتل تتتلHenttonen et al., 2016لقل ساستتتل 
ستتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتتللج االارفتت  ال لارد تتتللة لاالا وتتللجللارم عتتتلرالارتتسسرتلا ع  تتتلطتتءث ل

عالتت لستتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتت.للجالستتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتتلطد ستتيلارعلقتتتل تتتلا وتتللايبس وتسًل
لرالارسسرتلا ع  تلل تلج االارف  لارعس ل.

ؤتت االلقتتتلجلضتتحالارتساستتس للاأل  وتتس لج وتتتلا رتتسسرتلا ع  تتتلعالتت ل  تتد الاأل اال
ل(.Hsu, 2008; Saenz et al., 2009; Henettonen et al., 2016ارلال لرالامظاتل 

لطرتتتالجدتتتسئ لارملحتتت اللارتساستتتس لة لجالا رتتتسسرتلا ع  تتتتلحت تتتهلارعتستتتتل تتت لارمدتتتسئ ل
ل( Tangaraja et al., 2015ا يبس وتل 

ل(.Yang, 2007ارفعسروتلاردمظواوتل ل-

ل(.Yesil and Dereli, 2013ار تسالعال لا  دلسسللا  تاعلاردمظوا ل ل-

ل(.Weaman and Fouad, 2014حت تلا جدس وتل ل-

ل(.Cheng and Li, 2011ج االج ضلل فاتلارف سهل ل-

ل(.Yu et al., 2013; Tangaraja et al., 2015 ار ال  لا  دلسسرللا  تاع لرالف  لل-

ل

ل



94 

 

 المتغيرات محل الدراسة وعالقتها بسلوكيات المشاركة بالمعرفة : 2/2

 :رفةالقيادة بالتمكين وعالقتها بالمشاركة بالمع 2/2/1

ا ت  فتلاردالتتللطرالار وس الاردالتلة لنا عتل  لار ال روس لارت لميسسستفسلار تس ا
بتت الع عتتوفيلسرتتسسر الار تت اللارمفتت ذللار تتالبتاللسرتتجع الار وتتس الار اطوتتتلرتتتالاردتتس عتللسعل فتتي

عت للقواتتلطتتعويللطع ست ل سعاالت العالت لحت ست ؤيل ت لقوت  لارملالق ابوتتلالللح ستلجرث لقلارعالل  ل
 ,.Ahearne et alارعاتلال ضتًللعت لا رتسسرتلقلاختتسذلار ت اسا اللة فتسسلارث تتلقلج االجعالت ل 

2005; Zhang & Partol, 2010للرت ر لط تتميلارتتعيللاردماوتتللاردبت س لرالدتس عتل ت ل تل ل.)
 (.Amundsen & Martinsen, 2014; Kim and Beehr, 2016اردتسسبللمنسذالارتلسل 

 Stewart andسملارعتستتل تت لارملتسحثتل دع ستشلار وتتس الاردالتتلحوت لجلضتحل لقتتلقت

Colleaguses, 2011لجالار وتتس الاردالتتتلؤتت لةا تتت للجللاألستتال بلارتت رلس تتاحلرالدتتس عتل)
لسء رلقلارمفسستلة لحت وهل  د اي لعسروتل  لاأل ااة.لار رلاسدختامللة فسسلار وس الار اطوتالاأل  

وعتس لةلار تال روس لا دعال تتلمبرتسسرتلار ت ال ت ل (Srivastava et al., 2006لسع  فتسل 
لجعضسال  سهلارعاللمبسلسعاللعال لس  ل  د اي لارتا عوتلارتا الوتلرلللجعضسالارف سهة.

(لجعس لةؤ لعاالوتلطتعويللطع س لقتسالارفت  لجللاجلاسعتتلAlsop et al., 2005لجلضحل 
لطال لا  دوسسا لة لجعاس للجدسئ لحمت ال بال  تلل  غ بل وفسة.رال وسملا دوسسا لؤس  تاللردح سلل

لسلت الجدوجتلردثثالار وس الاردالتال إال  قلارعاللجللمجسعس لارعاللار لسديلمتلومفسل
لرتسفيلحتليللسوب العال ل وئتلارعال.رتسفيلح ستلجر لقلارعاللالل   فتلذاطوسًلاللل

س  ملا تساال د تميلاردرتجو للارتتعيلا  داتسع للار  تتا للل  ل ل لط  وففيلار وس الاردالت
ل(.Arnold et al., 2000رالدس عتلل مسالارث تللا جفدسثل عفيل 

 أبعاد القيادة بالتمكين :
 ,.Konzak et al ) قسملارعتستل  لارملسحثتل ملح لل ساستلج عس لار وس الاردالتل مفيل

2000 ;Kirkman & Rosen , 1999 ; Ahearn et al., 2005) ; Arnold and    

Colleagues, 2000 لل     ل.لار رلطعداتلعالو لارتساستلا سروتل
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(لمخ تتتلج عتتس لرال وتتس الاردالتتتلؤتت  لArnold and Colleagues, 2000حتتت  ل لل
ملار وس الا ثس للار تلااللا رسسرتلقلاختسذلار  اسا الاردتسسبللاردعالوياللاثعلماللة فسسلا ؤداس

ل لار عسستلاردس عت.لل واسلسال لط ضوحفسلايبس 

ل( Arnold et al., 2000; Yajiang et al., 2011 ل

لLeading by Example(لار وس الا ثس للار تلا ل1 

لسدعالتتهلؤتت الارمل عتتتلمبجا عتتتلار تتال روس لارتت لطظفتت لار سئتتتل الد  تتسًلحنتت لعاالتت للرتت ر لحنتت ل
لدس عت(اللؤ لسرالة لارعاللاجلس لرالاتس .عاللجعضسالارف سهلار رلسعالل ع ل ار

لParticipative Decision Making(لا رسسرتلقلاختسذلار  اسا  ل2 

لسرتالؤت الارمل عتتتلة لاستدختاملار سئتتل عال  تتس لجعضتسالارف ستهلجللاجلاسعتتتلارت لس   ؤتتسال
 التل ع لعال لط تميلحتتالا رسسرتلعمت سلستعيللسرج لار سئتلارعسللل ت لهتيلقلتم لار  اسا ال

لج لسسؤيلل  رتحسهتيلا ستتللقوس  لاسدختاملؤ دلا  س س لقلتم لار  اسا .

لCoaching(لاردتسسبللاردعالويل ل3 

جعضتتتسالارف ستتتهلجللاجلاسعتتتتلللطتتتتسسبللؤتتت لنا عتتتتلار تتتال روس لارتتت لطمبتتت رلعالتتت لطعالتتتوي
للط سعتؤيلعال لجالسل ج الجرث لاعداس اًلعال لججف في.

لInformingم ل(لاثعل4 

لؤ لطرالة لقوسملار سئتل مر للط  س لا عال  س لاهلس تلعال لارعس التل ع ل ثللا عال  س ل
ا دعال تلمبفاتلل ال فتلا مظاتاللر ر لعمتت سلسرت ثللسف ت لار سئتتلار وسستس لاردمظواوتتاللعا  تسًل

لرتسفيلا عال  س لا تسثتلاهلس ت.لمجسعد جعضساليبعلل

لShowing Concernلار عسست ل(لة فسسلا ؤداسمل5 

لس سؤوتتتللثس تتس لطرتتالة لنا عتتتلار تتال روس لارتت لطظفتت للط ضتتحلا ؤداتتسمللا عدملتتسسل
لاردس عتاللطدضا لا ؤداسملار  سؤوتلارف  ستلرالعس التللجالسمل  للاس لا بلعللا ع  تلمبفس في.

التتتتللارمدتتتسئ لس الاردوتتؤتت االلقتتتتلسرتت  لارعتستتتتل تت لارتساستتتس لعالتتت لثتت لل ساستتتتلار 
(لار لررفالع لRaub and Robert, 2010ا يبس وتلا رتطملتلعالوفسال  لؤ دلارتساسس ل ساستل 
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ر تال روس لار وتس الاردالتتلعالت لج االارتتلسلار مت اللستال روس لارتتلسلا ضتسقللةيبتسهلل   لأثا
طملتتسطلايبتتسهل(لعتت لل تت  لاسلLi and Zhang, 2016ارتت لميسسستتفسلاردتتس عتاللجستتف  ل ساستتتل 

ل  ؤ رل تلار وس الاردالتلل تلرلل  لاردعاليللا  دلسساللجالطعاليلارف  للارف سهلسد سيلعلقتتل
  تتد الارفتت  للعالتت ل  تتد ال  ستتهلارعاتتل.لراتتسلط تتتلللا  دلتتسسلعالتت لأثتتالار وتتس الاردالتتتلعالتت 

 Nurdan O.Zareili, 2015) ا  دلتسسللا  تتاعلة لل ت  لأثتالايبتسهلرال وتس الاردالتتلعالت ل
لرتالارعس الت.

(ل لارد تللة لل   لاسطملسطلايبسهلل  ؤ رل تلKim and Beehr, 2017لقل ساستل 
ردتتس عتللارتت رلسدمملتتثل تتتلسدلا رسؤتتس لا فموتتتالرتتتالالار وتتس الاردالتتتلل تتتلاردالتتتلار تتول ر   

(لعت لل ت  لاسطملتسطلBlemann et al., 2015لا ردت املا فت اللقلؤت الارصتت لررتفال ساستتل 
ايبتسهلل تت ؤ رل تتتلار وتس الاردالتتتلل تتتلرتتلل ت لار ضتتسلا فتت لرالدتس عتاللارلفتتساالار اطوتتتلا فموتتتل

لرتسفي.ل
 Pigeanل  ل ل لأثالار وس الاردالتلعال لاردالتلار ول ر   لجلضحال ساستل 

et al., 2017) وتتل ثتل لاردعتسلال تتلجعضتسالاجلاسعتتلدح وتهل عتضلارمدتسئ لا يبس ارتتلسلار ستويلر
لا سطملتتتتتسطلا مظاتتتتتتلل تتتتتتال رتتتتتسسرتلا  سلستتتتتتلقلعاالوتتتتتتلاختتتتتتسذلار تتتتت اسا لاللجستتتتتف  ل ساستتتتتتل

 Dewettinck and Ameijde, 2011لل   لعلقتتلايبس وتتل تتلار وتس الاردالتتلل تتلرتلل ت ل)
اسطملتسطلل (El Hassan et al., 2013رتتالاردتس عتالراتسلل تتل لا عوتسسرار ضتسلارت  وف للا ردت امل

(لة ل2016ار  تتتا ل.للط تتتالال ساستتتل ج   ستتتالللا ردت امايبتسهلل تت ؤ رل تتتلار وتتس الاردالتتتل
  سلستتتتللاردالتتتتلاردالتتتتللار وتتتس الار اطوتتتتلرتتتتالال تتتتلار وتتتس الةيبتتتسهلل تتت ؤ رلل تتت  لاسطملتتتسط

ل.لر    لار ول
س س لر تال روس لار وتس الاردالتتلمب تد ال(لجالتسسستلا تتNing li, 2017ؤ االلل تل 

 طفتت ل تت لل تت  ل متتسخل وتتتلرالتتتعيلاردمظواتت لستتء رلة ل اي ال  تتد التسسستتتلارعتتس التلر تتال روس ل 
لا  ابمتلاردمظواوت.

(لة لجالار تتتس الاردالتتتلطتت طمليلايبتتتساًلKim and Beehr, 2018لاجدفتتال ساستتتل 
ار  وفوتتتتلطتتتء رلة ل  تتتد الجقتتتلل تتت لا ردئتتتسبلل  تتتال روس لار اعتتتتلار  وفوتتتتاللل تتتتلجالار اعتتتت

 متتتسخلايبتتتسهللل تتت  ل لعالتتت ردتتت املا فتتت اللسعتتتتلذرتتت ل ء تتتل  تتتد الجعالتتت ل تتت لار ضتتتسلا فتتت للا 
لر ال روس لا رسسرتلا ع  ت.
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(للجالؤمتس لأثتالPenberg et al., 2004; Zhang and Partol, 2010لجلضتحل 
ارعس التل  ل ل لحت تلل اي ال  تد الارلفتساالار اطوتتللايبسهلل  ؤ رلرال وس الا لتلعال لج اا

ل.( Coniels , 2017 )للاحرتامللط تس لار ا 
 لل   لاسطملتسطلايبتسهلل ت ؤ رل تتل(لاlorinkova & Perry, 2017لط تالال ساستل 

تلارتدفليللار تخ سلفسلل تعل  لل  ؤ رل وملاسطملسطلل تالاردالتللار وس الاردملس روتالراسلار وس 
للضوسعلار قا.

ج تتسلعتت لارتساستتس لارتت لطمسلرتتالارعلقتتتل تتتلار وتتس الاردالتتتللا رتتسسرتلا ع  تتتلال  تتتل
(لة لل   لأثتالايبتسهلل ت ؤ رلرال وتس الاردالتتلyajiong Xue et al., 2011ط تالال ساستل 

رف ستتهلستتءث لعالتت لستتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتتلرتتتالجعضتتسالارف ستتهالراتتسلل تتت لارتساستتتلجال متتسخلا
ل  ؤ ايًلعال لسال روس لا رسسرتلا ع  ت.

(لعت لل ت  لأثتالايبتسهلل ت ؤ رلرال وتس الTung and Chang, 2011لررفال ساستل 
ط تتتتالالارتساستتتتلة لل تتت  لأثتتالايبتتتسهلل تتت ؤ رلرال وتتتس اللراتتساردالتتتلعالتتت لا رتتتسسرتلا ع  تتتتالل

لسسرتلا ع  تللمتسس لاجلاسعت.اردالتلعال لج االارف سهللطد سيلؤ دلارعلقتلا ر
س الوتت(لعتت لل تت  لأثتتالايبتتسهلل ملس تت لرال Wu and Lee, 2017لجستتف  ل ساستتتل 

ارتساستتلجالسجيلا تس لار تول ر   لسد ستيلارعلقتتل تتلللل تت اردالتلعال لا رسسرتلا ع  تتال
لار وس الاردالتللا رسسرتلا ع  ت.

ردالتللا رتسسرتلا ع  تتل ت ل تل لاأل عتس لا ا تتللميل لط ضوحلارعلقتل تلار وس الا
ليدفلار سستتتسال عاتتتلل ثتتتس لرالا سلستتتتل تتت ل تتتل ل رتتتسسرا تتتتس س لرال وتتتس الاردالتتتتالحوتتت لس تتت مل

لاردتتتسسبلرالا سلستتتلعالتت لروفوتتتلا طصتتس لارفعتتس ل تت ل عضتتفيللاردعالتتويل اجلً الراتتسلس   تتليمبعتت  دف
ملعتتلا تس لمبرتسسرتلارعتس التلقلرتلل الل ت ل تل لارارملعضللطرجوعفيلعال لاردعسلالقلحللا 

ار ت اسا لاأل ت لارت رليبعتتللاردتس عتل  تد التللعالت ل ساستتلثتتللا رتلل الراتسلطعبت ل تت  للاختتسذ
رالدس عتل د تميلآسائفيللاقرتاحسهتيل فتيل ت ال فتيلقلتتم لار ت اسالمبتسليبعتللرتتسفيلار غملتتللارتا عوتتل

جرثتت لقتتتساللرفتتسااالل تت ل تتل لا تتتا لا تتتس س للار سستتساللروصتتملح اجلاتت لا ع  تتتللا صتت  لعالوفتتسل
للمجسعتتلجلل  ستهللارملح لع لحال  ل ا تللل تسسالاث اسالردس وعفيلا عال  س لسديل   لا  سلستل

سلا ؤداتتتسملفتتتسارعاتتتلللسل جتتت الجرثتتت لرفتتتساالقل  تتتسعتال عضتتتفيل تتت ل تتتل لا رتتتسسرتلا ع  تتتت.للا 
ل ع قس لا ستتلا رسسرتلا ع  ت.اردس عتلس سللارع ملس للا
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ستتتال روس لا  ابمتتتتلل  تتتد الؤتت االا ضتتتس تلة لجالار وتتتس الاردالتتتلطعاتتتللعالتتت لحت تتت
اردمظواوتلرتتالارعتس التالل ت لا الت لجالسلت ال عتترلا رتسسرتلا ع  تتل ط تتميلا ع  تتاللا صت  ل

 ,.Srivastava and Partol, 2006; Yajiong Xue et alعالوفتس(لاحتتلارمدتسئ لا يبس وتتلهلتسل 

2011; Wu and Lee, 2016.)ل

ل  ر ل فم لأثالايبسهلرال وس الاردالتتلعالت لستال روس لا رتسسرتلا ع  تتلارت لميسسستفسل
لا  سلست.

ل : وعالقته بالمشاركة بالمعرفة " النفسي " رأس المال السيكولوجي 2/2/2
لPsychological Capital(ل.Psy. Capر تتتلر تت ل ففتت ملسجيلا تتس لار تتول ر   ل 

ارملسحثتللا اسسستال  تتل ل ساستتلاسطملسبت لارسؤتس للستال روس للج االارعتس التلقلل  اؤداسملرملال
ل(.Newman et al., 2014  د اي للدالفتل  لاردحالولل 

ل  ضتتت عس لار تتتال  لاردمظواتتت لا يبتتتسهلل تتتتا للسعدتتت لسجيلا تتتس لار تتتول ر   لجحتتتتل
 POB) Positive Organizational Behavior للس عتت ال..Luthans, 2002bلار تتال  ل)

ل  لار  الا ستتتلا ت اس لارملرت ستلا   فتتلايبس وتسًلا(لوج  لة ساستللطبملوهلPOBاردمظوا لا يبسهل 
طب س ؤتتتسللة اسهتتتتسل فعسروتتتتاللللاربسقتتتس لار تتتول ر  وتلا   فتتتتلايبس وتتتسًلارتتت لميلتتت لقوسستتتفسللطماودفتتتسل

ل(.Avey et al., 2010االقل لسالارعالل ردح تلاأل 

لميل لمتوو لسجيلا س لار ول ر   لع لاأل لس لاأل  ال  لسجيلا س لا  طمليلارملرت ال
للؤ لسجيلا س لاثج س للسجيلا س لا  داسع اللذر لرسردسيل 

 سجيلا س لاثج س  لHuman Capitalل

ر تسا للار لميل ل اي هتسل  ل ل لا  اللسرالة لل لالارف  ل  لا ع  تللا فسسا للا
للا سدثاسسلقلاردعالويللاردتسسب.

 سجيلا س لا  داسع  لSocial Capitalل

سمرتتثلسجيلا تتس لا  داتتسع ل تت لعالتتيلا  داتتسعللسدعالتتهلمبجاتت علا تت اس لارفعالوتتتللايحمداالتتتل
لارد تتتتس للا ؤداتتتسملللارتتت لطتتت طمليلا تتتدل ل تتتمللتلق ستتتتلل دومتتتتل تتت لارعلقتتتس لاررخصتتتوتلا دملس رتتتت

لا دملس  .
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ل مل سبتالسدعالهلسجيلا س لاثج س لمبسذالطع ا؟للسجيلا س لا  داسع لمب لطع ا؟ل وماسل
لسدعالهلسجيلا س لار ول ر  و لمب لججا؟لل سذالط ستلجالطصملح؟

 Luthans & Youssef, 2004; Luthans et al., 2006; Newman et al., 2014)ل
ل س لار ول ر   لوج ل لميل لطع سشلسجيلا

ةا سرتلارمف توتلا يبس وتتلرالعس تللار س التتلرالدبت س للارت لطداوت لارث تتلةارلفتساالار اطوتتةلجرل
 س لل مسالار ال روس لا دل لارث تلارل  تلرالمجسثلقلا فسملارصعملتالةلاردفسس ةللار رلسداثللقلطل

 تتلةلجرلا ثتتس  الحنتت لحت وتتهلاألؤتتتااللةعتتس ال  تتتلرالمجتتسثلقلا سضتت للا  تتد مللالةلاألا يبس وتتتلارل
ارد   ل دال لاألؤتاال  لج للحت وهلارمجسثللاسدعس الارد ا االةلا  لجتةللطداثتللقلقتتسالارعس تلل

 Luthansعال لارع  ال سرد لاربملوعوتلقلحسرتلطع ض لرالارلل للايحم لقلسملوللحت وهلارمجسثةل 

et al., 2007.)ل
ول ر   لجحتلا  ضت عس لاهلس تتلارت لهلتسلجثت لرملتالقلطماوتتللطبت س للسعد لسجيلا س لار 

ل(.Luthan et al., 2010ا  اس لارملر ستلل اي الاجدس ودفسل 
لج عس لسجيلا س لار ول ر    

سدل السجيلا س لار ول ر   لةارمف  ةل  لجس عتتلج عتس لمتثتلل ت اس لستول ر  وتلايبس وتتال
ل واسلسال لط ضوحفسلا دصسس 

 Self Efficacy(لارلفساالار اطوت ل ل1 

لطرتتالة لث تتتلاأل تت ا لقلقتتتسهتيلعالتت لحت ستت ل ا عوتتدفيللاستتدختامل تت اس ؤيلا تسرتتتل تت ل
ج تتلل تت  لاجلفتت  لارضتت لسستلرالمجتتتسثلقلا فتتسملارتت لطد تتيلاردحتتتترللحت وتتهل  تتد اي لعسروتتتل تتت ل

تسسبللارد سبلا  ا اللطماوتلاأل اااللميل ل اي اللحت تل  د الارلفساالار اطوتل  ل ل لارد
لار تسا .

لOptimism(لاردفسس  ل2 
ارت لميداللفتسلارفت  للارت للارصتفس لسرالة لط قت لارفت  لرالمدتسئ لا يبس وتتاللطمبت رلعالت ل

لا دفتتتسئال ال وتتتهلارمجتتتسثلقلا سضتتت للا  تتتد مللل.لطعلتتتولط قعسطتتت لا يبس وتتتتلرالحتتتتااللارل  تتتتلردح
اللسد قعت الارمجتسثل رتللل متدظياللس تدبوع ال  ا فتتلجحتتاالا وتسالرتسفيلجظ ال س التلع لا وس

ارضسغبتاللميل ل اي ال  د الاردفسس لرتالارعس التل ت ل تل لاردتتسسبللاردبت س للطماوتتلقتتسا ل
لارعس الت.
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لHope(لاأل ل ل3 

قلار ع لحن لحت وهلاألؤتاااللا ثس  اللارصا  لقلارد   لحن ؤتسللعمتتلارضت لسالللسداثل
س الط  و لا  سسا لحن لطال لاألؤتاالردح وهلارمجسثللسدضا لاأل لل ل جتل  عوتل س لار  الةع

لطداثللقلاربسقتلا   فتلاهلتال ار  الارتا الوت(اللارب قللا  تسسا لا ء ستتلردح وتهلاألؤتتاا.ل
ربت قللار ستسئلللطرالار  الة ل ا عوتلارف  لرالمجسثلقل فاتلحمت القل وئتل عومتللا  سسا لؤ لا

لار ل  ل لهلسلميل لا.س لا فات.

لResilience لةلار تسالعال لاردلوشة(لا  لجتل4 
لطرتالة لقتتسالارفت  لعالت لاردحت  ل  ت عتل ت لا  اقتشلارصتعملتللا بت االلارت لسلدمففتسل

ارعسروتتتلا  طملبتتت.للاأل تت ا لارتت س لسدصتتف الا  لجتتتلللا دبالملتتس عتتتملاردثرتتتلجللاردلوتتشل تت لاردغوتتال
سل جتتت الجرثتتت لقتتتتسالعالتتت ل  ا فتتتتلارظتتت لالارصتتتعملتلقلارملوئتتتتلا سس وتتتت.للعمتتتتل  ا فتتتتلا رتتتسرلل

 ,Avey et al., 2011; Morganلاررتتائتلسلت الرتتسفيلقتتسالعالت لارعاتلللحت وتهلارمجتسثل 

2014; Luthans et al., 2007; Newman et al., 2014; Rehmani et al., 2017.)ل

ال تت لارملتتسحثتاللط  تتتلارعتستتتل تت لارتساستتس لارتت ل علاؤداتتسملرملتتر تتتلحظتت لؤتت الا  ضتت
طمسلرالسجيلا س لار ول ر   للارمدسئ لاردمظواوتلا يبس وتلا رتطملتلعالو ال  لؤ دلارتساسس ل ساستتل

 Luthans et al., 2008لارتت لط تتتالالة لجالسجيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالارعتتس التلستت طمليل)
يللر ر لاردت ا فيلاردمظوات لراتسلل تتلججت ل دغتاللستويل تتلا متسخلاردمظوات لايبس وًسلو ائفيللسضسؤ

لارتاعيللج االارعس الت.ل

(لعت لاالسجيلا تس لار تول ر   لرتتالارعتس التلLiao et al., 2017ررتفال ساستتل لل
راسلل تلجج لسعاللرادغاللسويل تلار وس الللار  وف للار ضسلع لا وسالرتسفي.لق  للستعيلار ضس

اردملس روتلل تلرلل  لار ضسلار  وف للار ضسلعت لا وتساالحوت لجالار وتس الاردملس روتتلطتء رلة ل اي ال
ل  د السجيلا س لار ول ر   لرتالارعس الت.

(لة لل ت  لعلقتتلايبس وتتلل  ؤ ستتل تتلWalambwa et al., 2011لط تتالال ساستتل 
األ االعال ل  د الاجلاسعتاللسال روس لسجيلا س لار ول ر   لرتالجعضسالاجلاسعتلل تلرلل  ل

لا  ابمتلاردمظواوتلار لميسسسفسلجعضسالاجلاسعت.
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(ل لارد تتللة لل تت  لاسطملتسطلايبتتسهل تتلسجيلا تتس لAvey et al., 2010لقل ساستتل 
لار ول ر   لا يبسهلل تلسال روس لا  ابمتلاردمظواوتل ا   فتلرالف  للا   فتلرالامظات(اللر ر 

س طمليلايبس وسل  لط ا هلارف  ل  لا مظاتاللط ا هلارف  ل  لل وفد لالل  لانحوتلج  الل تللج ل تلج
ار تتول ر   لل تتتلرتتلل تت لارتتدفليلاردمظواتت للارموتتتلرتترت لارعاتتلاللاسطملتتسطلعل تت ل تتتلسجيلا تتس 

(لة لجالسجيلا تتس لار تتول ر   لLuthans et al.,2010لار تتال روس لا مسلئتتتلرالعاتتلاللج تتسسل 
 Agrawal رلة لجدسئ لايبس وتلعال ل  د الارف  للعال ل  د الا مظاتاللقتلررفال ساستل سءل

& Farndale et al., 2011جالسجيلا تس لار تول ر   لسد ستيلارعلقتتل تتلجظتيلارعاتللعت ل(ل
ل.عسروتلاأل االلطبملوهلا  دلسس

ار تول ر   لراسلطضامال عضلارتساسس لث لل ساستلارع ا للا ءث العال لسجيلا تس للل
ال وتس الاردالتتللار وتس الر(لقل ساستد لة لل ت  لأثتالايبتسهلل ت ؤ رلAvey, 2014  تلط تلل 
سجيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتالارعتتتس الت.لراتتتسلل تتتت لارتساستتتتلجالأثتتتالار وتتتس اللعالتتت األ لقوتتتتل

السلتت الار سئتتتلاردالتتتلجعالتت ل تت لأثتتالار وتتس الاأل لقوتتتاللميلتت لاس تتسعلذرتت لة لججتت ل لسلفتت لج
ج لقوتتسًلردح وتتهلؤتت دلارمدوجتتتلقلع عوتت لرلتت ليبتتبلجالسلتت ال   فتتسًلاردالتتتال ضتتًللعتت لذرتت ل

ل لارتساستلأثالعل  لل  ؤ رلرل  االار  العال لسجيلا س لار ول ر   .تل 

 Wuج سلع لارعلقتل تلسايلا س لار ول ر   للا رسسرتلا ع  تل  تتلررتفال ساستتل 

and Lee, 2016سال روس لتسسستل(لع لل   لأثالايبسهلل  ؤ رلر جيلا س لار ول ر   لعال ل
ا رسسرتلا ع  تالراسلط تالالة لل   لأثالعل  لل  ؤ رلرل  االار ت الرالاتتس لعالت لرتلل

ل  لسجيلا س لار ول ر   لرالا سلستللتسسسدفيلر ال روس لا رسسرتلا ع  ت.

(لة لل ت  لأثتالعل ت لرل ت االار ت العالت لKim et al., 2016لط تتالال ساستتل 
ا رتتتسسرتلا ع  تتتتاللجالاأل تتت ا لذلرلا  تتتد الا تتتمخفضلقلسجيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتسفيلسغملتتتتل

السجيلا تتتس لار تتتول ر   ل مخفضتتتتلقلا رتتتسسرتلا ع  تتتتاللميلتتت لطف تتتالذرتتت لوجتتت لعمتتتت سلسلتتت ل
ايحموبتتتالل تت لا التت لجالسعتتسج ال تت لليدعالتتهل ملوئتتدف تتملبلقالتتتلارث تتتاللعتتتملاردفتتسس ل واتتسلس مخفضتتسًل 

.لتسلسء رلع  تل  لجعضسالاجلاسعتلجللارف سهاخنفسضل  د الاأل سالار  وف للقالتلا ص  لعال لا 
.للقدتتسالاأل تت ا لة ل  تتد العتتسيلل تت لا يبس وتتتلر  تت س ة لاخنفتتسضل  تتد الط تتتميلل تتمحلا ع  تتتل

ا ع  تلر   س اللر ر لقدس  الة لا يبس وتللارتا عوتللا ثس  اللارتا عوتلح لس    المبمحللط تميل
لعمتلبالبلا ع  تللحمسلرتلا ص  لعالوفسلرصع  تلذر .
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ل تتت ر ل تتتإالاأل تتت ا لارتتت س لسلتتت الرتتتتسفيل  تتتد الجعالتتت ل تتت لسجيلا تتتس لار تتتول ر   ل
لرتتت جيلا تتتس ل تتتتلأثتتتالايبتتتسهس لميسسستتت الستتتال روس لا رتتتسسرتلا ع  تتتتلمب تتتد الجعالتتت اللعالتتت لذرتتت ل

لار ول ر   لرتالارف  لعال ل  د التسسسد لر ال روس لا رسسرتلا ع  ت.

 رأس المال السيكولوجي والمشاركة بالمعرفة:  القيادة بالتمكين و  العالقة بين  2/2/3

طرتتالارتساستتس لة لل تت  لعلقتتتلايبس وتتتللأثتتالايبتتسهلرال وتتس الاردالتتتلعالتت لسجيلا تتس ل
(للارت لجثملدتال لسلار ستسبتلارت رلPark et al., 2017 دلارتساستس ل ساستتل ار ول ر   ال  لؤ

سالعملتت لسجيلا تتس لار تتول ر   لقلارعلقتتتل تتتلار وتتس الاردالتتتلل عتتضلا دغتتاا لاأل تت االحوتت ل
جثملدتتالارتساستتتلجالار وتتس الاردالتتتلطتتءث لايبس وتتسًلعالتت لةسطملتتسطلارعتتس التل   تتسئففياللجالسجيلا تتس ل

سد ستتتتيلؤتتتت دلارعلقتتتتتاللرتتتت ر لسد ستتتتيلارعلقتتتتتل تتتتتلار وتتتتس الاردالتتتتتللار  سؤوتتتتتلار تتتتول ر   ل
ار ول ر  وتلرالعس التاللجلضحال عضلارتساسس لجالسال روس لار وس الاردالتلطعاللعال ل اي ال

ل(.للVecchio & Pearce, 2010; Mc Phee, 2014   د الارتا عوتلارتا الوتلرالعس التل

(لل ت  لأثتالايبتسهلل ت ؤ رلرال وتس الاردالتتلعالتت لAvey, 2014  ساستتلراتسلجثملدتال
رعتتس التاللميلتت لطف تتالذرتت لوالستتال روس لار وتتس الاردالتتتلط تتتملرتتتالالسجيلا تتس لار تتول ر   

اؤداتسملعتتسيللل عتيلرالعتتس التاللارملوئتتتلارتاعاتتلرعالفتتيلسملحثت العتت لبتت قللدالفتتللج ضتتلللسرتتجع ال
جرثتت ل تتوًللرالمظتت ل دفتتسس لرال تت س.لل تت للت االلسل جتت اجف تتفيلحنتت لاألؤتتتاالايحمتتاجف تتفيللستتت ع الج

ايبتس لا الت  لعس التلل عالفيلجست علقل ل لار وس الا ثس للار تلاللاردعالويللاردتسسبلسديلاس س لار
رتتتالللحت تتتلقتتتساهتيلل تت ر ل فمتتس لأثتتالايبتتسهلرال وتتس الاردالتتتلعالتت لسجيلا تتس لار تتول ر   

وتتللارتساستتس لار تتس  تلجالسجيلا تتس لار تتول ر   لستتءث لايبس وتتسًلعالتت لرعتتس الت.لراتتسلاطضتتحل تت لحتالا
لا رسسرتلا ع  ت.

ستال روس لل تتلر تلجثملدالارعتستل  لارتساسس لارتلسلار سويلرت جيلا تس لار تول ر   ل
ار وتتس الا يبس وتتتاللار تتال  لاردمظواتت لا يبتتسهللارمدتتسئ لا يبس وتتتل ثتتل لستتال روس لا  ابمتتتلاردمظواوتتتل

لررتفالعت لل(.Avey et al., 2010; Park et al., 2017  دلتسسللا  تتاعللس سؤوتتلارعاتلل لا
جالا  سلستلار س لسديلطماوتل  د السجيلا س لار ول ر   لرتسفيل  ل ل لار وس الا يبس وتل  ل

ل  د اي لعسروتل  لاأل اا.ل اا ال لجالق  
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لذا لأثتتتالايبتتتسهلعالتتت لستتتال روس لؤتتت االلط تتتتالالارتساستتتس لة لجالار وتتتس الاردالتتتت
 ,Lorinkova and Perryارعتتس التل تت ل تتل ل اي ال  تتد الحتتسردفيلار تتول ر  وتلا يبس وتتتل 

2017; Li et al., 2017; Wu and Lee, 2017)لقتتلط تتالال ساستتلل( Wu and Lee , 

 الارداتتول لا لاالسجيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلسد ستتيلارعلقتتتل تتتلار وتتسل ( 2017
ل.لا رسسرتلا ع  تل

 مشكلة البحث: -ثالثا  

 تتتتت ل تتتتتل لارتساستتتتتس لار تتتتتس  تالميلتتتتت لار تتتتت  لجالؤمتتتتتس لقالتتتتتتلقلارتساستتتتتس لا صتتتتت ستل
لارع  وتتتتتتلارتتتتت لقس تتتتتال تساستتتتتتلارعلقتتتتتتل تتتتتتلار وتتتتتس الاردالتتتتتتللسجيلا تتتتتس لار تتتتتول ر   لرتتتتتتال

 تتتت لارتتتت رلسدبالتتتتبلةر تتتتسالارضتتتت العالتتتت لاألاللا  سلستتتتتللتسسستتتتدفيلر تتتتال روس لا رتتتتسسرتلا ع  تتتتت
ل ساستتتتدفسلقلحمسلرتتتتتلرالا تتتتس تلقلستتتتتلارفجتتتت القلؤتتتت الا تتتتس الل تتتت ر لطتتتتتلسللس ؤتتتت دلارعلقتتتت

ل رلالتلارتساستلح  ل تالل   لعلقتل تلؤ دلا دغاا .
لجدوجتتتتتتتل س تتتتتتتلا مظاتتتتتتتس لل مفتتتتتتسلاررتتتتتتت رس لاردس عتتتتتتتلرالرتتتتتتت رتلار س ضتتتتتتتلرالصتتتتتتتمسعس ل

تلرتتتتت اي القتتتتتتسهتسلاردمس  تتتتتوتال إعتتتتتسلقلحس تتتتتتلة لطماوتتتتتتلارعمستتتتتت لارغ ائوتتتتتتلقل صتتتتت لحمتتتتتللارتساستتتتت
 تتتتت لار تتتتتس الهلتتتتتء الارعتتتتتس التلمبتتتتتسللا لئتتتتتيلا تتتتت اس لا يبس وتتتتتتلرتتتتتتالارعتتتتتس التاللة لط تتتتتتميلارتتتتتتعيل

ميلتتتتتمفيل تتتتت ل اي ال عتتتتتسس فيلل فتتتتتسساهتيلل تتتتت اهتياللألالارعتتتتتس التلؤتتتتتيلارتتتتت س لسرتتتتتسسر الا ع  تتتتتتل
 سستتتتسالعالتتتت لرتتتتللا  تتتتد اي ل  تتتتال روس لقوس ستتتتتلمتلتتتتمفيل تتتت لحت وتتتتهلاللارلليبتتتتبلجالسد  تتتت لا تتتتتس ل

لذر .لاأل  لار رلسءرتلض لسالة  االؤ دلارتساست.
لرالدعتتتت العالتتتت ل تتتتتالا س تتتتتلرتساستتتتتلا دغتتتتاا ل  ضتتتت لارملحتتتت لقلاررتتتت رس لاردس عتتتتتل
رالرتتتتتت رتلار س ضتتتتتتتلرالصتتتتتتمسعس لارغ ائوتتتتتتتلقل صتتتتتت القتتتتتتسملارملسحتتتتتت لإب تتتتتت اال  تتتتتتس ل ل خصتتتتتتوتل

 عاتتتتاللجرتتتتت لج وتتتتتل ساستتتتتلؤتتتت دلل( ؤتتتت دلاررتتتت رس ل عتتتتضلضلارعتتتتس التلق فد حتتتتتل تتتت ل عتتتت
س تتتتتتلرتتتتت اي ال  تتتتتد اؤسلقل وئتتتتتتلارعاتتتتتلل تتتتت دلاررتتتتت رس لالحوتتتتت لا دغتتتتتاا ل  ضتتتتت لارملحتتتتت للا 

لل ت 
لرسسرتلا  سلست.مبلل لسفدا ااختسذلار  اسا لوجف فيلس    ال تس س لا عضللجال-
طدعالتتتتهلارعاتتتتلاللعمتتتتتلط تتتتتميلاقرتاحتتتتس ل لستتتتديلل لستتتتديلاردرتتتتجو لعالتتتت لط تتتتتميلاقرتاحتتتتس ل-

لا ؤداسمل س.

                                                 
(


( شملت هذه الشركات شركة السكر والصناعات التكاملية , وشركة النيل للزيوت والمنظفات ,والشركة المصرية 

  م.2018للنشا والخميرة, وذلك خالل شهر يوليو 
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ا تتتتتس س لمبرتتتتسسرتلارعتتتتس التلقلحتتتتلل رتتتتلل لارعاتتتتللارتتتت لط تتتتس الفيلجللحتتتت لقالتتتتتلاؤداتتتتسملل-
لطعالوافيلروفوتلحللا رلل لوجف في.

لقالتلا ؤداسملارعس الت.ل-
ل  لا رلل .ل ع سل عضلارعس التلوج لروولرتسفيلار تسالارلس وتلعال لاردعس لل-
سفضتتتتلل عتتتتضلارعتتتتس التلعتتتتتملاردعس تتتتلل تتتت لاألبتتتت االا سس وتتتتتلا دعس التتتتتل تتتت لاررتتتت رتل ثتتتتللل-

لارعالاللا  س س لعمتلل   ل رلل .
يلرعتتتتتملقتتتتتسهتيلفيلقملبتتتت ال تتتت لا  اقتتتتشلارصتتتتعملتلارتتتت لطتتتت ا فجلضتتتتحل عتتتتضلارعتتتتس التلوعتتتتل-

لاردص ا.لقتلسدعبللارعاللجدوجتلر التلار تسالعال لل عفسعال لاردعس لل
ل لسرع ل عضلارعس التلجعيل   فتلاهلتا.ل-
 واتتتتسلسدعالتتتتتهلمب تتتتد ملللارعاتتتتتلل تتتتتسأل  سل لرعتتتتس التلة لجعتتتتتيلقالوالتتتت لاردفتتتتتسس لج تتتتسسل عتتتتتضلال-

لط الراسلس ستلالقلل سئففي.
لقالتلا رسسرتلا ع  تللا  ا ل  لارعس التلاآل  س .ل-
لاألق تتتتسمللاث اسا لاأل تتتت الردملتتتتس  ل لسرتتتتج ل عتتتتضلا تتتتتس س لاردعس تتتتلل تتتت لارعتتتتس التلقل-

لا عسساللا  ا لا دعال تلارعال.
سغملتتتتتلارعتتتتس التلقلا حدفتتتتسربلمبعتتتت  دفيلل تتتت اهتيلألجف تتتتفيللعتتتتتملط تتتتتميفسلر  تتتت س ل   تتتتسًلل-

لعال لق هتيلل لسجدفيلقلارعال.
لجال عضلا تس س لميوال الة لعتملط تميلا ع  تللا  ا لرالعس التل عفي.ل-
بالملفتتتتتتسل تتتتتتت للعمتتتتتتتا صتتتتتت  لعالتتتتتت لا ع  تتتتتتتللا تتتتتت ا لا بال  تتتتتتتتل .تتتتتتس لارعاتتتتتتلللتتتتتتتع  تل-

لار  لا.

ؤتتتتتت دلللث تتتتتت ااؤمتتتتتتس لضتتتتتت لسالرتساستتتتتتتلؤتتتتتت دلا دغتتتتتتاا للجااجبلقتتتتتتسلتتتتتتتسلستتتتتتملهل.تتتتتتتل
لارتساستلقلارر رس لحمللارتساست.

عالتتتت لارد تتتتسس  للا س تتتتتلةيبتتتتس لميلتتتت لتتتتتوسغتل رتتتتلالتلارتساستتتتتللطالخوصتتتتفسلقلحمسلرتتتتتل
لاردسروت 

للس  تتتتتلأثتتتتتالايبتتتتسهلرال وتتتتتس الاردالتتتتتلعالتتتت ل  تتتتتد السجيلا تتتتس لار تتتتتول ر   لؤتتتتل-1
لرتالا  سلست؟
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دالتتتتلعالتتت ل  تتتد التسسستتتتلارعتتتس التلر تتتال روس لرؤتتتللس  تتتتلأثتتتالايبتتتسهلرال وتتتس الال-2
ل؟ا رسسرتلا ع  ت

ؤتتتتللس  تتتتتلأثتتتتالايبتتتتسهلرتتتت جيلا تتتتس لار تتتتول ر   لرتتتتتالا  سلستتتتتلعالتتتت ل  تتتتد الل-3
لر ال روس لا رسسرتلا ع  ت؟لتسسسدفي

ؤتتتتللسعدتتتت لسجيلا تتتتس لار تتتتول ر   لرتتتتتالا  سلستتتتتل دغتتتتاللستتتتويلسد ستتتتيلارعلقتتتتتلل-4
ل تلار وس الاردالتللتسسستلؤء الا  سلستلر ال روس لا رسسرتلا ع  ت؟

لفيؤتتتتتتللس  تتتتتتتلأثتتتتتتال صتتتتتت  لارعتتتتتتس التلعالتتتتتت لا ع  تتتتتتتل تتتتتت لاآل تتتتتت س لعالتتتتتت لط تتتتتتتميل-5
ل  س ؟اع  تلة لاآلرال

ؤتتتتللط  تتتتتل تتتت لقل  ؤ ستتتتتل تتتتتلاررتتتت رس لحمتتتتللارتساستتتتتل تتتت لحوتتتت لجتتتت علارصتتتتمسعتلل-6
لارف ع لقل  د الل   لا دغاا لحمللارتساستل س؟

 أهداف البحث : -رابعا  

لسفتالؤ الارملح لة لحت وهلاألؤتاالاردسروت 

التلعالت لأثالايبسهلذلل  رتل عم ستلر ال روس لار وس الارداردع العال ل تالل   لل-1
سال روس لا رسسرتلا ع  تلار لميسسسفسلا  سلستلس االا دعال تلمبمحللط تتميلا ع  تتالالل

لا ص  لعالوفسلارر رس لحمللارتساست.

أثالايبسهلذلل  رتل عم ستلر ال روس لار وس الاردالتلعالت لاردع العال ل تالل   لل-2
لحمللارتساست..لسجيلا س لار ول ر   لرتالا  سلستلارر رس 

اردعت العالت ل تتتالل ت  لأثتالايبتتسهلذلل  رتتل عم ستتلرتت جيلا تس لار تول ر   لرتتتالل-3
ا  سلستلعال لتسسسدفيلر ال روس لا رسسرتلا ع  تتلست االا دعال تتلمبتمحللط تتميلا ع  تتل

لجللا ص  لعالوفسلارر رس لحمللارتساست.

اردالتتتتللسجيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتالثتتت لبملوعتتتتلارعلقتتتتل تتتتلستتتال روس لار وتتتس الل-4
ا  سلستتتتلل تتتتلستتتال روس لا رتتتسسرتلا ع  تتتتلارتتت لميسسستتتفسلا  سلستتتتلاررتتت رس لحمتتتلل

لارتساست.
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ار قتتت العالتتت ل تتتتالل تتت  لأثتتتالايبتتتسهلذلل  رتتتتل عم ستتتتلرالحصتتت  لعالتتت لا ع  تتتتل تتت لل-5
لاآل  س لعال لط تميلل محلا ع  تلر   س لارر رس لحمللارتساست.

 وسال تتالل ت  ل ت لقل تتلاررت رس لحمتللارتساستتل ت لحوت لجت علارمرتسطلارف عت لقلل-6
ل.  د الل   لا دغاا ل  ض لارتساستلقلؤ دلارر رس 

لفروض البحث : -خامسا  
لاجبلقسًل  ل  ا عتلارتساسس لار س  تللحت و سًلألؤتاالارملح ل لتوسغتلارف لضلراسلسال  لل

رتتتتتل عم ستتتتتلر تتتتال روس لار وتتتتس الاردالتتتتتلعالتتتت لسجيلا تتتتس لةس  تتتتلأثتتتتالايبتتتتسهلذلل  ل-1
لار ولال   لرتالا  سلستلارر رس لحمللارتساستة.

أثالايبسهلذلل  رتل عم ستلر ال روس لار وس الاردالتلعال لسال روس لا رسسرتلةس  تلل-2
للللللللللللللة.ا ع  تلار لميسسسفسلا  سلستلارر رس لحمللارتساست

لهل  لؤ الارف ضلارف ضتلارف عوتلاردسروت لسمملث

لا ع  تتل محل ج(لةس  تلأثالايبسهلذلل  رتل عم ستلر ال روس لار وس الاردالتلعال لط تميل
لارر رس لحمللارتساستة.ل  س ر 

س  تتتلأثتتالايبتتسهلذلل  رتتتل عم ستتتلر تتال روس لار وتتس الاردالتتتلعالتت لا صتت  لعالتت لة ب(ل
لارر رس لحمللارتساستة.ل س    لاآللا ع  ت

ةس  تتتلأثتتتالايبتتتسهلذلل  رتتتتل عم ستتتتلرتتت جيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتالا  سلستتتتلعالتتت لل-3
لللللللللللللللارر رس لحمللارتساستة.تسسسدفيلر ال روس لا رسسرتلا ع  تل

للسمملثهل  لؤ الارف ضلارف ضتلارف عوتلاردسروت 

لط تميل عم ستلر جيلا س لار ول ر   لرتالا  سلستلعال لل ج(لةس  تلأثالايبسهلذلل  رت
لارر رس لحمللارتساستة.لرل  س لا ع  تللل مح

 ب(لةس  تتتلأثتتالايبتتسهلذلل  رتتتل عم ستتتلرتت جيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلعالتت ل
لارر رس لحمللارتساستة.ل  س   لاآللا ع  تحص هليلعال ل
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   لرتتتتتالا  سلستتتتتلرادغتتتتاللستتتتويلسد ستتتتيلارعلقتتتتتل تتتتتلةجالسجيلا تتتتس لار تتتتول رل-4
لسال روس لا رسسرتلا ع  تلار لميسسستفسلل«رادغال  د ل»سال روس لار وس الاردالتل

ررتت رس لال«رادغتتالع تت »لا صتت  لعالوفتتسللاا ع  تتتللل تتمحل م عوفتتس لط تتتميا  سلستتتل
 حمللارتساستة.

 محللللرالحص  لعال لا ع  تل  لاآل  س لعال لط تميلأثالايبسهلذلل  رتل عم ستةس  تلل-5
لارر رس لحمللارتساستة.ا ع  تلر   س ل

تساستتتل تت لحوتت لجتت علارصتتمسعتلةط  تتتل تت لقلذا ل  رتتتل عم ستتتل تتتلاررتت رس لحمتتللارل-6
 ة.قل  د الل   لا دغاا لحمللارتساستلقلؤ دلارر رس لارف ع 

 أهمية البحث : -سادسا  

لتسلسال  لج وتلارملح لطممل 

ج وتل ساستلا دغاا لحمللارتساستللا داثالتلقلار وس الاردالتللسجيلا س لار ول ر   لل-1
لستتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتتل تتسلهلتتسل تت لجدتتسئ لايبس وتتتلعالتت ل  تتد الارفتت  للعالتت ل  تتد ال

لا مظاتلمبسلسء رلة ل.سثلا مظاس لل اي القتسهتسلاردمس  وت.

ر تال روس لا رتسسرتللا تتس س سلاهلسمللا و رلرال وس الاردالتلعال لتسسستل وسالج وتلارتللل-2
ا ع  تتتتللج وتتتتلارتتتتلسلار ستتتويلرتتت جيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتالا  سلستتتتلقلط  ستتتتلؤتتت دل

ل.ا  سلستارعلقتلل اي ال  د السال روس لا رسسرتلا ع  تلار لميسسسفسلؤء ال

  لأثتتتالار وتتتس الاردالتتتتلعالتتت لا سرتتتتلار تتتول ر  وتلقالتتتتلارتساستتتس لارتتت لثثتتتاللا دتتتل-3
لر ر لقالتتلارتساستس لارت لطمسلرتالسجيللرتسفيل مفسلسجيلا س لار ول ر   للرالا سلست

لرادغتتتتاللستتتتويلقلارعلقتتتتتل تتتتتلار وتتتتس الاردالتتتتتللا  سلستتتتتا تتتتس لار تتتتول ر   لرتتتتتال
لطعدت لؤت دلل.تللارملوئتلارع  وتلعا  تسًلقلارملوئتلا ص سللتسسسدفيلر ال روس لا رسسرتلا ع  ت

لارتساستلمبثس تل  س تلقلستلارفج القلؤ الا س ل  لارتساسس .

ا سروتل  لجدسئ للط تتوس لميلت لجالس تسعتلة اسالا مظاتس لقللتجال سلط ف لعم لارتساسل-4
دتسئ لاردمظواوتتلحت تل  د الا رسسرتلا ع  تتلارت لميسسستفسلارعتس التل تسللاردتسيللحت وتهلارم

لا يبس وتلا رتطملتلعال لذر .
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 أسلوب البحث : -سابعا  

 متغيرات البحث، وكيفية قياسها : 7/1
 القيادة بالتمكين: (1)

لل لقوسس لا  وسيلاألل لقلقسئاتلا سد صسااللسدضا لا دغاا لارف عوتلاردسروت 
ل.3ال2ال1ار وس الا ثس للار تلا للسديلقوسس لارعملسسا  لل-ج

ل.6ال5ال4ا رسسرتلقلاختسذلار  اسا  للسديلقوسس لارعملسسا  لل-ب
ل.9ال8ال7اردتسسبللاردعالوي للسديلقوسس لارعملسسا  لل-ا
ل.12ال11ال10اثعلم للسديلقوسس لارعملسسا  لل- 
ل.15ال14ال13ة فسسلا ؤداسمللار عسستلارعس الت للسديلقوسس لارعملسسا  لل-ؤت

ل (    (لسجيلا س لار ول ر2 
للسديلقوسس لا  وسيلارثس لقلقسئاتلا سد صسااللسدضا لا دغاا لارف عوتلاردسروت 

ل.6 لل1ارلفساالار اطوت للسديلقوسس لارعملسسا  ل  لل-ج
ل.12 لل7األ ل للسديلقوسس لارعملسسا ل  لل-ب
ل.18 لل13ا  لجت للسديلقوسس لارعملسسا ل  لل-ا
ل.24 لل19سسا ل  لاردفسس  للسديلقوسس لارعملل- 

ؤتتت الاللميثتتتللسجيلا تتتس لار تتتول ر   لا دغتتتالار ستتتويلقلؤتتت دلارتساستتتتلقلارعلقتتتتل تتتتل
لار وس الاردالتلةلا دغالا  د لةلللا رسسرتلا ع  تلةلا دغالاردس  لةل.

ل(لا رسسرتلا ع  ت 3 
ل لارف عوتلاردسروت لسديلقوسس لا  وسيلارثسر لقلقسئاتلا سد صساللسدضا لا دغاا

ل.6 لل1 للسديلقوسس لارعملسسا ل  لر   س ا ع  تللل محلط تميل-جلللل
ل.10 لل7( لل لقوسس لارعملسسا ل  ل  لاآل  س للمج لا ع  تل ا ص  لعال لا ع  تل-بللل
 

                                                 

عند  ( معكوسة, تم تحوويلها إلى عبارات ايجابية واعطاء االجابة الوزن الصحيح لها23, 20, 13العبارات رقم ) 

 اجراء التحليل االحصائي.
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 مجتمع البحث وعينته : 7/2

ار س ضتلرالصمسعس للارر رس لارصمسعوتلاردس عتلرالر رتسدل الندا لارملح ل  لارعس التل
وتتسالارتت رلحصتتلل(ل فتت  االل  تتسًلرالملل18024ل عتتت لؤتتء الارعتتس التل التت لللالا.م.ع.ارغ ائوتتلقل

لمبعال  وتتلللجظت ًالر  ت  لةبتسسلرس تلللغتال د تس م.لعالو لارملسح ل  لار بسعلاث اسرل  دلاررت رس 
 تتتت لارعتتتتس التلل(لحوتتتت لسدلتتتت النداتتتت لارملحتتتت 1995اللألالا داتتتت ل دجتتتتسجول ا سعتتتتتالا داتتتت ل

 اردس عت(لقلارر رس لحمللارتساستلميل لاسدختامل عس رتلردحتستلحجيلارعومتتلط اعت لمتثوتللارعومتتل
%للج تتملتلطتت ا  ل5±%للحتتتل ل بتتثل95 داتت لارملحتت الل س تتتلارتقتتتلا بال  تتتلعمتتتل عس تتللث تتتل

ل.ل0.50 ستوتلا دا ل

ل عس رتلحتتستلحجيلارعومت

 = ن

 
  ق ك2ه

  2د 

1 + 
1 

( 
 ق ك 2ه 

- 1) 
 2د  ن

لحو لجا 

ل18024ا لحجيلا دا للؤ ل=ل

ل%ل95ؤت ل عس للارث تلعمتل

لق لج ملتلط ا  لا ستوتلقلا دا ل.

لق.ل–ل1  ل

ل%.5ل±  ل بثلا عسسمتلا  ا ثل  ل

ةل فتت  الرتت اي ال400 فتت  اللقتتتل ا ؤتتسلارملسحتت لة لةل381ل تت ر ل تتإالحجتتيلارعومتتتل=ل
  تتدجوملتلرلسد صتتساةالذرتت لردتت  الث تتتلجعالتت لقلارمدتتسئ لتتتسلسعبتت لا لسجوتتتلج تتملتلارتت  ل لةعتتت لا

لرالدعاوي.

(لط  ست ل فتت  ا لارعومتتلعالت لاررت رس لحمتللارتساستتلل  تتسًل1لس ضتحلاجلتتل لاردتسيللسقتيل 
ل.ا دمسسبرب س تلارد  س ل

ل
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ل(1 تل لسقيل 

لط  س ل ف  ا لارعومتلعال لارر رس لحمللارتساست

لاسيلارر رتلم
ا داتتتتت للحجتتتتتي

لحجيلارعومتلةعت لارعس التة
عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
لا  دجوملت

ل140ل157ل7100ل  رتلار ل للارصمسعس لاردلس الوتل1
ل47ل52ل2336لارموللرال س  للا مظفس ل2
ل43ل55ل2471لبمبسلرال س  للارصس  ال3
ل45ل50ل2285لاثسلمتسستلرال س  للارصس  ال4
ل26ل28ل1240لا ص ستلرصمسعتلارمرسللا ااال11
ل35ل38ل1737لا الحللارص  الا ص ستل12
ل19ل20ل855لرالغ ستلايحمف  تلا  ومسل13
ل355ل400ل18024لاثمجسيلل
 .القطاع اإلداري بالشركات محل الدراسة: المصدر

 العينة عشوائيًا في كل شركة من الشركات محل الدراسة. مفردات هذا، وقد تم اختيار

 أداة القياس : 7/3

جستتال بلا سد صتتسالر ستتوالتلجلاتت لارملوتتسان ل تت لا  د صتت ل تتمفيالاعداتتتلارملسحتت لعالتت ل
حو لقسملارملسح لمب ا عتللحتالوللارتساسس لار س  تاللط تلل ت ل لهلتسلة لنا عتتل ت لا  تسسوول

لار ل ل  ل لهلسلقوسيلا دغتاا لا ستتتلارتساستت.للقتتلطضتامالقسئاتتللا سد صساار لطضامفسل
لردسيل   سسوولرسلثلثتا سد صسال

قت تت لاللؤتت الا  وتتسيلستتال روس لار وتتس الاردالتتت لا عداتتس لعالوتت لقلقوتتسيلللا  وتتسيلاألل  ل
 Arnold et al., 2000ستتال روس لار وتس الاهلس تتتلل  تد ال(للس تتدختملر وتسي

 للار تتلااللا رتسسرتلقلسردالتلارعس التللسدضا لمخ تلج عس لؤ  لار وس الا ثت
بللاردعالوياللاثعلماللة فسسلا ؤداسمللار عسستاللسدل اللاختسذلار  اسا اللاردتسس

عملتتتسساالل لط  وتتت لؤتتت الل15عمستتتت .لل تتت ر ل فتتت لسدلتتت ال تتت لل3 تتت لرتتتلل عتتتتل
ا  وسيلرالا د ص ل مفيلرالدع العالت ل تتالتسسستتل تتسائفيلر تال روس لار وتس ال

لاردالت.
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لؤتت الا  وتتسيللال  لةارمف تت ةسجيلا تتس لار تتول ر لا  وتتسيلارثتتس  لل لا عداتتس لعالوتت لقلقوتتسيل
لؤت الا  وتسيلسدلت ال ت للا(Luthans , Youssef & Avolio, 2007قت ت ل 
للاأل تللاللا  لجتتعملسساالحو لسدل ال  لجس عتلا عس لؤ  لارلفتساالار اطوتتالل24

عملسسا الل لط  و لؤت الا  وتسيلرالا د صت لل6اللاردفسس اللسدل الرلل عتل  ل
ل ل  د السجيلا س لار ول ر   لرتسفي. مفيلارعس التلرالدع العال

 Hoof andلؤ الا  وسيلقت  ل الا رسسرتلا ع  ت لل لا عداس لعالو لقلقوسيلارثسر ا  وسيل

Ridder, 2004تت ل عتتتس للعملتتسسا اللسدلتت الؤتت اللا  وتتسيل10(للسدلتت ال تت ل 
لع  تتعملسسا اللا صت  لعالت لا ل6 س لط تميلل محلا ع  تلر   س للسدل ال  ل

عملسسا الل لط  و لؤت الا  وتسيلرالعتس التلا  د صت لل4لسدل ال  لل  لاآل  س 
ل.ار لميسسس عس مفيلرالدع العال ل  د السال روس لا رسسرتلا ع  تل

للقتل لطصاويلمجو لا  سسوولل  سًل  وسيلرول  لمخسس لارتس س .
وولارتتتت لطضتتتتامفسلعالتتتت لا  تتتتسسلارصتتتتتقللقتتتتتلقتتتتسملارملسحتتتت لا تتتت االا دملتتتتسسا لارثملتتتتس ل

لالل عس للارصتقالل سا لارمدسئ لراسلسال  Alpha Cronbachلا سد صسااللذر لاسدختام
ل(2 تل لسقيل 

لا دملسسلارثملس للارصتقل  سسوولارتساست

عت للا  وسيلم
لارعملسسا 

ر لجملسخل عس لل
لةارثملس ة

 عس للارصتقل

ل
ل0.93ل0.86ل15لار وس الاردالتل1
ل0.94ل0.88ل24لسجيلا س لار ول ر   ل2
ل0.96ل0.93ل10ل( لا رسسرتلا ع  تل3

تا ال لعسروتتتتتتلجلاوتتتتت لتل لار تتتتتس هلجال س تتتتتس لارثملتتتتتس للا ط تتتتتسقلارتتتتتسدضتتتتتحل تتتتت لاجلتتتتت
ل  لذر لعال للار احتلارصحوحا  سسوولحو لجج لرالاسلاقرت القواتلجرفسلر لجملسخل  ل

                                                 
 )ل

   0.95ومعامل الصدق =   0.90( "الثبات " للبعد األول : تقديم ومنح المعرفة لآلخرين   بلغ معامل ) 

   0.93ومعامل الصدق =  0.85( "الثبات " للبعد الثاني : الحصول على المعرفة من اآلخرين    بينما بلغ معامل ) 
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رالا تتتتسسوولل0.85قواتتتتتلةجرفتتتتسلر لجملتتتتسخةلجعالتتتت ل تتتت لاسطفتتتتسعل س تتتتتلارثملتتتتس ل لقتتتتتلرسجتتتتال
ارثلثتتتتتالراتتتتسلسدضتتتتحلاسضتتتتسًلجال عس تتتتللتتتتتتقلا  تتتتسسوول  طفتتتت للس تتتترتبل تتتت لار احتتتتتلارصتتتتحوحل

لجلاو لا  سسوو.ل0.9حو لرسجالقواتلؤ الا عس للجعال ل  ل
 أنواع البيانات ومصادر الحصول عليها : 7/4

 البيانات الثانوية: 7/4/1
السال روس لار وس الاردالتت تلا دغاا لحمللارتساستللار لطداثللقللؤ لارملوسان لا دعال

.للقتتل لط  اؤتسل ت ل تل لابتلعلارملسحت للسجيلا س لار ول ر   اللسال روس لا رتسسرتلا ع  تت
عال لا  ا  لارع  وتللاأل مملوتلا داثالتلقلارلدتبللارتتلساي الؤت ال ضتللعت لاثحصتساا لا دعال تتل

لار بسعلاث اسرلارر رس لحمللارتساست. ل لا ص  لعالوفسل  لارللارعاسرتل

 البيانات األولية: 7/4/2
لؤتت لارملوتتسان لارتت ل لمجعفتتسل تت ل تتل لارتساستتتلا وتاجوتتتلاستتدختاملا سد صتتسالا عتتتلهلتت ال

لط ضتحلؤت دلارملوتسان ل  تد الل ت  لا دغتاا ل  ضت لارملحت لا داثالتتلق لستال روس لار وتس الارغ ضال
دالتاللسجيلا س لر ول ر   لرتالا  سلستاللسال روس لا رسسرتلا ع  تلار لميسسسفسلا  سلستلار

لقلارر رس لحمللارتساستلراسل لاسدختا فسلقلاردح هل  لتحتلارف لضلحمللارتساست.

 ت:انتحليل البيا 7/5
تل لردحالوتتتتتللارملوتتتتتسان لارتتتتت ل لمجعفتتتتتساللقتتتتتلSPSS لاستتتتتدختاملارتتتتت ان  لاثحصتتتتتسئ ل

لاسدختاملاألسسروبلاثحصسئوتلاردسروت 
 عس ل لارثملس للارصتقاللاسدخت الرد وويل س تلا عداس لعالت لا  تسسوولا  تدخت تلل-1

لقلارتساستلا وتاجوت.
األستتسروبلاثحصتتسئوتلار تتتتفوتلا داثالتتتلقلار ستتيلا  تتتسهللا حنتت االا عوتتسسرلل عس تتتللل-2

اللرالاتتسلقتتتلل عس تتللا  تتتدلالرسجتتتال تتتسا اثا  تتدلالارتتت رلس ضتتحل س تتتتلطرتتدال
جرثت لرسج تًسللجقتللطرتددًس.للؤت دلاألستسروبلطعبت لجدتسئ ل ملتئوتتللط ضتحلة سا للاث سا 

ل ف  ا لارعومتل  د الل   لا دغاا لحمللارتساست.
ل  دملتتسسلارفتت ضلاألل للارثتتس للارثسرتت لSimple Regressionحنتتتاسلارمل تتويلحتالوتتللا ل-3

ل.لا س و
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ل

ل  دملسسلارف ضلار ا  .لMultiple Regressionحتالوللا حنتاسلا دعت لل-4

ل.ار س ي  دملسسلارف ضللOne Way ANOVAحتالوللاردملسس لجحس رلا رسدلل-5

 نتائج البحث ومناقشتها: -ثامنا  

 توصيف متغيرات الدراسة : 8/1

ر سستتسالراتتسلرالدعتت العالتت ل  تتد الستتال روس لار وتتس الاردالتتتلارتت لميسسستتفسلا تتتس لاللا
اللر ر لا  سلستلستسرفسلارعس التلارر رس لحمللارتساستالل  د السجيلا س لار ول ر   لرتر
رتلللل  تد الج عتس لاردع العال ل  د السال روس لا رسسرتلا ع  تلار لميسسس عسال  لاردع العالت 

ا عوتتسسرلل عس تتللل لاستتدختاملا  تتسسوولاثحصتتسئوتلار تتتفوت لار ستتيلا  تتسهللا حنتت اال.ل دغتتا
لا  دلا.

 سلوكيات القيادة بالتمكين: 8/1/1
ة سا لا  د ص ل مفيلقلارر رس لحمللارتساستل  د التسسستل(ل3 ملتلاجلتل لاردسيللسقيلسللللللل
لاردالتلو عس ؤسلا خدالفت.لاار وس لسسسسئفيلر ال روس للي تساالؤ

ل(3 تل لسقيل 
لس لحمللارتساستلر ال روس لار وس الاردالت  د التسسستلا تس س لقلارر ر

 أبعاد القيادة بالتمكين       م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 الترتيب

ل4ل0.22ل0.855ل3.87لار وس الا ثس للار تلال1
ل2ل0.17ل0.730ل4.33لا رسسرتلقلاختسذلار  اسا ل2
ل1ل0.16ل0.690ل4.41لاردتسسبللاردعالويل3
ل2ل0.17ل0.734ل4.29لاثعلمل4
ل3ل0.19ل0.807ل4.30لة فسسلا ؤداسمللار عسستلا  سلستل5

لل0.14ل0.582ل4.25لا  وسيلارلال 
لا سد صسا.لا  د ص ل مفيلرالا وسيلاألل لقلقسئات لة سا لا صتس

ل
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لسدضحل  لاجلتل لار س هل سلسال  لللل
 تتتتتل تس تتتتتلرملتتتتااالحوتتتت ل التتتت لار ستتتتيلا  تتتتسهلل للردتتتتتسسبللاردعالتتتتويالارملعتتتتتلا تتتتس جالل-1

(اللسرتتتتتتتتتال عس تتتتتتتتتللا  تتتتتتتتتدلالة لارد تتتتتتتتتسسبلقل0.16(لمبعس تتتتتتتتتللا تتتتتتتتتدلال 4.41 
ر تتتتتال روس لل تتتتتتسائفيقلة سارفتتتتتيل اسسستتتتتتلللعتتتتتتملطرتتتتتددفسلة تتتتتسا لا  د صتتتتت ل تتتتتمفي

ؤتتت الارملعتتتتاللقتتتتلاحدتتتللاررتطوتتتبلاألل ل فتتت لاألرثتتت لتسسستتتتل تتت لقملتتتللا تتتتس س لارم تتتملتل
لأل عس .رمل وتلا

قلاررتطوتتتتتبلارثتتتتتس ل  ستتتتتيلح تتتتتسهللل رتتتتتسسرتلقلاختتتتتتسذلار تتتتت اسا ال تتتتتسالارمل عتتتتتتلا تتتتتس لل-2
(للسرتتتتتتالذرتتتتتت لة لجالا  د صتتتتتت ل تتتتتتمفيلستتتتتتتسر ال0.17(لل عس تتتتتتللا تتتتتتدلال 4.33 

 تس تتتتتتتلرملتتتتتتاااللسرتتتتتتاللقلاختتتتتتتسذلار تتتتتت اسا جال تتتتتتتسائفيلميسسستتتتتت الستتتتتتال روس لا رتتتتتتسسرتل
الل تتتتتت لطرتتتتتتددفسلعتتتتتتتملا  د صتتتتتت ل تتتتتتمفيللة تتتتتتسا  عس تتتتتتللا  تتتتتتدلالة لارد تتتتتتسسبلقل

%(ل تتتتتتتتت لا  د صتتتتتتتتت ل تتتتتتتتمفيلجال تتتتتتتتتتسائفيللسسستتتتتتتتتسئفيلقلارعاتتتتتتتتتلل25ذرتتتتتتتت لج تتتتتتتتتس ل 
ثقتتتتتلالل تتتتت ر لقدتتتتتسالؤتتتتت ال د ستتتتتبتل للاأل لتتتتتسسل تس تتتتتتلا قرتاحتتتتتس سرتتتتتجع الط تتتتتتميل
رتتتتت ل تتتتت ل تتتتتل لطتتتتتتسسملفيللحتتتتتثفيلعالتتتتت لتسسستتتتتتلل  تتتتتد التسسستتتتتتلا تتتتتتس س ارملعتتتتتتلة لحت تتتتتتل

ل.سال روسط ل
قلاررتطوتتتتتبلارثتتتتتس الحوتتتتت لل تتتتتتلجالا تتتتتتس س لميسسستتتتت الللثعتتتتتلماللسالارملعتتتتتتلا تتتتتس  تتتتتل-3

(لل عس تتتتتلل4.29ستتتتتال روس لؤتتتتت الارملعتتتتتتل تس تتتتتتلرملتتتتتااالحوتتتتت لرتتتتتسالار ستتتتتيلا  تتتتتسهل 
(للسرتتتتتتتال عس تتتتتتتللا  تتتتتتتدلالة لارد تتتتتتتسسبللا طفتتتتتتتسقلقلة تتتتتتتسا ل0.17ا  تتتتتتتدلال 

ل.طرددفسا  د ص ل مفيلح  لعمست لؤ الارملعتاللعتمل
 فتتتتتتتسسلإبلستتتتتتتتس لا  د صتتتتتتت ل تتتتتتتمفيلجالا تتتتتتتتس لالميسسستتتتتتت الستتتتتتتال روس لارملعتتتتتتتتلا تتتتتتتس لل-4

 تس تتتتتلرملتتتتاالحوتتتت ل التتتت لار ستتتتيلا  تتتتسهلهلتتتت الارملعتتتتتلللا ؤداتتتتسمللار عسستتتتتلرالا سلستتتتت
(اللسرتتتتتتتتتتال عس تتتتتتتتتتتللا  تتتتتتتتتتدلالة لط تتتتتتتتتتتسسبل0.19(لل عس تتتتتتتتتتللا  تتتتتتتتتتتدلال 4.30 

عتتتتتالل تتتتسالؤتتتت الارملعتتتتتلعمستتتتت لؤتتتت الارملحتتتت  لللعتتتتتملطرتتتتددفسلا  د صتتتت ل تتتتمفيلة تتتتسا 
لقلاررتطوبلارثسر .

قلاررتطوتتتتبلاأل تتتتال فتتتت لاألقتتتتللتسسستتتتتلللر وتتتتس الا ثتتتتس للار تتتتتلاال تتتتسالارملعتتتتتلا تتتتس لل-5
(ل3.87رتتتتسالار ستتتتيلا  تتتتسهل احوتتتت للستتتتتس لا  د صتتتت ل مفي تتتت لقملتتتتللا تتتتتس س لراتتتتسل
لة تتتتتتتتتتسا (اللسرتتتتتتتتتتال عس تتتتتتتتتتللا  تتتتتتتتتتدلالة لط تتتتتتتتتتسسبل0.22ل عس تتتتتتتتتتللا  تتتتتتتتتتدلال 

تلحمتتتتتللارتساستتتتتتلستتتتتتسر الال ل تتتتتمفيللعتتتتتتملطرتتتتتددفساللس ضتتتتتحلذرتتتتت لجالارعتتتتتس ا  د صتتتتت
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جال تتتتتتسائفيلميسسستتتتت الستتتتتال روس لؤتتتتت الارملعتتتتتتل تس تتتتتتل تتتتت قل د ستتتتتبتالل تتتتت ر ل فتتتتت لقل
لحس تلة لس  ل  د التسسستلا تس س لر ال روسط .

لعال ل  د الا  وسيلارلال لر ال روس لار وس الاردالتلطرالارمدسئ لة لجالا  د صت ل
مفيلستسر الجال تسائفيلميسسس الؤ دلار ال روس ل تس تتلرملتاالعا  تسًلحوت ل الت لار ستيلا  تسهل 

لا  د صتت ل تتمفيلة تتسا لط تتسسبل(للستتترللذرتت لعالتت 0.14(لل عس تتللا  تتدلال 4.25رال وتتسيل 
 واتتسلسدعالتتهلإب سارفتتيلر تتال روس لا تتتس س للطتت  ففيلار وتتس الاردالتتتالليبتتبلعالتت لللعتتتملطرتتددفس

جالطعاللعال لحت تل  د السال روس لار وتس الاردالتتلارت لميسسستفسلرر رس لحمللارتساستلة اسالا
ل  ل ل لطماوتللطب س ل عسسالل فسسا لا تس س لقلؤ الارصت .لذر لا تس س للار سسسال سل

 :رأس المال السيكولوجي "النفسي" 8/1/2
رتتتتتتالا  سلستتتتتتلل(ل  تتتتتد السجيلا تتتتتس لار تتتتتول ر   4سقتتتتتيل س ضتتتتتحلاجلتتتتتتل لاردتتتتتسيلل

لرر رس لحمللارتساست الا  د ص ل مفي

ل(4 تل لسقيل 

ل  د السجيلا س لار ول ر   لرتالا  د ص ل مفي

 م
أبعاد رأس المال 

 السيكولوجي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 الترتيب

ل3ل0.19ل0.779ل4.02لارلفساالار اطوتل1

ل2ل0.18ل0.726ل3.90لاأل لل2

ل4ل0.20ل0.766ل3.77لا  لجتل3

ل1ل0.17ل0.727ل4.21لاردفسس ل4

لل0.15ل0.616ل3.97لا  وسيلارلال 
ل لة سا لا  د ص ل مفيلعال لا  وسيلارثس لقلقسئاتلا سد صسا.ا صتس

ل
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لسدضحل  لاجلتل لار س هل سلسال  
قلل ل سا لحتل سلل ت لارلفساالار اطوتلرتالا  سلستلا  د ص ل مفيل تس تلرملاالةل-1

(للسرال عس للا  دلالارت رل الت ل4.02 ال لار سيلا  سهلهلسل اررتطوبلارثسر لحو ل
%(ل34جال لاث تتسا في.للرتت ح ل تت لؤتت دلط تتسسبلا تتسا لا  د صتت ل تتم(لة ل0.19 

سرتتع لالارث تتتلعمتتتلا  تتسعتالقلحتتستتتلاألؤتتتاالقلنتتس لعاالفتتيلا  د صتت ل تتمفيل تت ل
 سسال  ل%(ل مفيلسرع لالارث تلعمتلا طصس لوب اال50قلاللجال  تس تل د سبتل ث

اررتتت رتل تس تتتتل د ستتتبتل ثقتتتل.للؤتتت السعتتت لجعتتتيلقلحس تتتتلة لحت تتتتل  تتتد ال عال  تتتسهتيل
ل فسساهتيلقلتسسستلاردخبويللا رسسرتل و اللرت ر لقلحس تتلة لطتتسسبلرت اي ال فتسساهتيل

التتت لاردعس تتتللارمتتتس حل تتت لاألبتتت االا سس وتتتتلقلا طصتتتس للاردفتتتسلضلحتتت لطتتت  ا لقتتتتسهتيلع
للق   ال لسسبلجعال لرر رسهتي.

رتالارعس التلارر رس لحمللارتساستل تس تل  قل د سبتلحو للل  تلارملعتلا س ل تسأل لل-2
لط تسسب(لة ل0.18(للسرتال عس تللا  تدلالارت رل الت ل 3.90 لهلتسل ال لار سيلا  سه

ل%(ل ت لا  د صت ل تمفيلست لالجعتيلان حتت36ال ا  د ص ل تمفيلاللرت ح لجلة سا 
قلعاالفيل تس تل د سبتل ثقلاللسع لذر لاخنفسضل  د القتتساهتيللة لتسانهتيلا سروتتلالل

%ل تت لا  د صتت ل تتمفيلس تتدبوع الاردفلتتال عتتتالبتت قلرال تتت  لة ل50راتتسلل تتتلجال
للاث تتاعلسدبالبلذر ل اي ال  تد الحت سدفيلقلاردفلتالاألؤتاال تس تل د سبتل ثقلال

قلارعالللار اعتلللاث تاعلحت تل مسخلارعاللمبسلق  ل  ل  د القتسهتيلعال لا  دلسسل
لار  وفوت.

قلاررتطوبلاأل االحو لستس لارعس التلا  د ص ل مفيلجال عتللس ل تس  لجت  سالارملعتلال-3
(للسرال عس لل3.77 قل د سبتالحو ل ال لار سيلا  سهل  تس تل حت هلا  لجتلرتسفيل

لاسلاللقدتللعتملطرتددفسلا  د ص ل مفيلة سا (لة لط سسبل0.20  دلالار رل ال ل ا
لرتالارعس الت.لسستلسال روسط لحت تلتسلارر رس ل دماوتلارملعتلة لاؤداسملاث اسالؤ ا

ملتس تتتلرملتتاالحوتت ل التت لار ستتيلحت تتهل  لاحدتتللارملعتتتلا تتس لاردفتتسس لاررتطوتتبلاألل الحوتتل-4
ا  د صت ل تمفيللط سس تسللة سا لط سسب(للسرال عس للا  دلالة ل4.21ا  سهلر ل 
ل(.0.17حو ل ال ل 
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لا تتتتتتتتدلا(لمبعس تتتتتتتتلل3.97ؤتتتتتتتت االلقتتتتتتتتتل التتتتتتتت لار ستتتتتتتتيلا  تتتتتتتتسهلرالا وتتتتتتتتسيلارلالتتتتتتتت ل 
 صتتتتت ل تتتتتمفيل(للسظفتتتتت لذرتتتتت لجال  تتتتتد السجيلا تتتتتس لار تتتتتول ر   لرتتتتتتالارعتتتتتس التلا  د0.15 

لا  د صتتتت ل تتتتمفيلة تتتتسا لط تتتتسسب تتتت قل د ستتتتبتاللسرتتتتال عس تتتتللا  تتتتدلالة للسدح تتتتهل تس تتتتت
 تتتتت  لاجلفتتتتت  لردح تتتتتتل  تتتتتد اللايلللالل تتتتت ر ل تتتتتإالؤتتتتت دلاررتتتتت رس لقلحس تتتتتتلعتتتتتتملطرتتتتتددفس

ل سل  ل ل لاردتسسبللا  داسعس .لارعس التسجيلا س لار ول ر   لةارمف  ةلرتال

 :بالمعرفةسلوكيات المشاركة  8/1/3
(ل  د السال روس لا رسسرتلا ع  تلار لميسسسفسلارعس التل5سملتلاجلتل لاردسيللسقيل لللللللل

لا  د ص ل مفيلارر رس لحمللارتساست

ل(5 تل لسقيل 

ل  د السال روس لا رسسرتلا ع  تلرتالارعس التلا  د ص ل مفي
 

 أبعاد المشاركة بالمعرفة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 الترتيب

ل1ل0.20ل0.817ل4.06ل.ط تميلل محلا ع  تلر   س ل1

ل2ل0.21ل0.808ل3.94لا ص  لعال لا ع  تل  لاآل  س .ل2

لل0.19ل0.766ل4.01لا  وسيلارلال 
ل لة سا لا  د ص ل مفيلعال لا  وسيلارثسر لقلقسئاتلا سد صسا.ا صتس

ل سلسال  سدضحل  لاجلتل لار س هل

س التلا  د صتت ل تتمفيلعتتا ع  تتتلر  تت س الطرتتالارمدتتسئ لة لجالارلل تتمحلد تتتمي ل واتتسلسدعالتته -1
لارت لرتتسفيميسسس السال روس لؤ الارملعتل تس تلرملاالة لحتتل تسالجرلجعتيلس تت  الا ع  تتل

رالعتتتس التلاآل تتت س ل ا تتتللة اسهتتتتيلل سس فتتتسل تس تتتتلرملتتتاالة لحتتتتل تتتس.لحوتتت ل التتت لار ستتتيل
(لاأل تتتت لارتتتت رلسعلتتتتولط تتتتسسبل0.20(لل عس تتتتللا  تتتدلال 4.06سهلهلتتتت الارملعتتتتتل ا  تتت

لا  د ص ل%(ل  ل44ا  د ص ل مفيللعتملطرددفس.لل  لذر لر ح لجال لة سا 
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 ت ل  لئفتيل تسسالاث اسالارت لسعاالت ال تسل تس تتللسالل عتميسرسسر الا عال  س لار ل مفيل
سرتسسر المبفتسساهتيل ت لارت  لال تسسالاث اساللجعتي%(ل تمفيل31 د سبتل ثقلالراسلج س ل 

ار لسعاالت ال تسل تس تتل د ستبتل ثقتل.للسرتالذرت لة لاخنفتسضل  تد الؤت دلار تال روس ل
حتت لذرتت لعتت لب ستتهلاأل تت لارتت رلس  تتبلط  وتت لاؤداتتسملاررتت رس لحنتت لحت تتتل  تتد اؤسل.ل

عال  تسهتيل مفتسلمبتسللطرجو لارعس التلعالت ل رتسسرتل  لئفتيل تسسالاث اسالارت لسعاالت ال تسلمب
لس فيلقلحت تل   الا مدجس لل  د الاأل االعال ل  د الا مظاتلرلل.

ل تتتتلجالستتتال روس لؤتت الارملعتتتتللا دعال تتتتل واتتسلسدعالتتتهلا صتتت  لعالتت لا ع  تتتتل تتت لاآل تت س لل-2
تل  لقملللارعس التلاآل  س لمتسسيل تس تل  قلا د سبتلحو ل الت لار ستيلا ع  ا رسسرتل
ا  د صت للة تسا (للارت رلسعلتولط تسسبل0.21(لمبعس تللا تدلال 3.94سل ا  سهلهلت

 تتتمفيلحنتتت لل تتت  لؤتتت دلار تتتال روس لاررتتت رس لحمتتتللارتساستتتت.لل تتت ر ليبتتتبلعالتتت لة اسال
ا ستتتللتا ع  تارر رس لحمتللارتساستتلجالطعاتللعالت لحت تتل  تد الستال روس لا رتسسرتل

منتتتسطلقوتتتس اللة تتت اال اعاتتتتل تتت الارملعتتتتل تتت ل تتتل لل تتت  ل متتتسخلاطصتتتس لق تتتهلذرتتت للج
لردح و فس.

لا ع  تلر  ت س  محللللد تمي د ص ل مفيلر ال روس لارملعتلا س ل جالتسسستلارعس التلا ل-3
لارت رلسدعالتهلا صت  لجعال ل  لا رتسسرتلا ع  تتل ت لقملتللاآل ت س للا ستتتلارملعتتلارثتس 

لارر رس لحمللارتساست.ل  لاآل  س لتا ع  عال ل

سيلارلال ل سال تس تلرملاالة لحتل سلحو لو الا رسسرتلا ع  تلعال ل  د الا  جال  دل-4
ل(.0.19(لمبعس للا دلال 4.01 ال للار سيلا  سهلرالا وسيل 

ل   تت  لاثحصتتسئ ل واتتسلسدعالتتهلا سطملتتسطل تتتل دغتتاا لارتساستتتالج تتس  لجدتتسئ لاردحالوتتلل
(للسدضحلذر ل0.01مجوعفسل ارتلعمتل  د ال  تلمجو ل دغاا لارتساستللللل  ؤ راسطملسطلايبسهل
لحو ل ل(6 لقلاجلتل لسقي

 ل تتتتتلاسطملتتتتسطلةيبتتتتسهلل تتتت ؤ رل تتتتتلار وتتتتس الاردالتتتتتللسجيلا تتتتس لار تتتتول ر   لرتتتتتال
 ل0.65ا  سلستللقتل ال ل عس للاألسطملسطل

 للل تلاسطملسطلةيبسهلل  ؤ رل تلار وس الاردالتللا رسسرتلا ع  تل ملعتسفسل  لسال عس 
ل  لارملعتلا س لا صت  لعالت لا ع  تتل ت لللل0.46ا سطملسطل  لط تميلا ع  تلر   س ل

 ل0.56اآل  س ل
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 ل تتتلاسطملتتسطلةيبتتسهلل تت ؤ رل تتتلسجيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلل تتتلا رتتسسرتل
ل تتت لارملعتتتتلللل0.54ا ع  تتتتل ملعتتتتسفسل حوتتت لرتتتسالا سطملتتتسطل تتت لط تتتتميلا ع  تتتتلر  تتت س ل

 ل0.57 لا ص  لعال لا ع  تل  لاآل  س لا س

 ل تلاسطملسطلةيبتسهلل ت ؤ رل تتلا صت  لعالت لا ع  تتل ت لاآل ت س للط تتميلل تمحلا ع  تتل
 لل0.77ر   س للرسجالقواتل عس للا سطملسطل

 اختبارات الفروض : 8/2

 اختبار الفرض األول: 8/2/1
لسم لؤ الارف ضلعال لجج  ل

تل عم ستلر ال روس لار وس الاردالتتلعالت لسجيلا تس لس  تلأثالايبسهلذلل  رة
لة.ار ول ر   لرتالا  سلستلارر رس لحمللارتساست

لرسجتتالارمدتتسئ لراتتتسللحتالوتتللا حنتتتاسلارمل تتويال  دملتتسسلتتتحتلؤتت الارفتت ضل لاستتدختامل
ل (6سقيل لاجلتل لاردسيللطدضحلق

ل(6 تل لسقيل 
ل  د التلعال لا دغاا لاردس عتحتالوللا حنتاسلارمل ويلردثثالا دغاا لا

B R Rقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل م
2

 Tقيمة  Fقيمة  
مستوى 

 الداللة

المعنوية 

Sig. 

ل عم رل0.000ل15.9ل253.15ل%42ل( 0.65ل0.673لسجيلا س لار ول ر   لتار وس الاردالل1

  عم رل0.000ل9.79ل96.02ل%21ل( 0.46ل0.639لر   س لط تميلا ع  تلتار وس الاردالل2

غال لا ع  تل  لا ص  للتار وس الاردالل3
لا   س 

  عم رل0.000ل12.55ل157.47ل%31ل( 0.56ل0.759

  عم رل0.000ل11.99ل143.79ل%29ل( 0.54ل0.713لر   س لط تميلا ع  تلسجيلا س لار ول ر   ل4

ل5
  للا ص  لعال لا ع  تلسجيلا س لار ول ر   

لا   س 
  عم رل0.000ل12.96ل168.04ل%32ل( 0.57ل0.745

  عم رل0.000ل22.39ل501.16ل%59ل( 0.77ل0.770ل محللط تميلا ع  تلا ص  لعال لا ع  تل6

ل0.01(ل ارتلعمتل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.اثحصسئ  لجدسئ لاردحالوللا صتس

ل
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(لجثتتتت لار وتتتتس الاردالتتتتتلعالتتتت لسجيلا تتتتس ل6 لار تتتتس هلسقتتتتيل س ضتتتتحلارصتتتتشلاألل لاجلتتتتتلل
 رتتل عم ستتلل ت  لأثتالايبتسهلذلل لاثحصتسئ ار ول ر   لرتتالا  سلستتاللج فت  لجدتسئ لاردحالوتلل

ر وتتس الاردالتتتلعالتت لسجيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتالحوتت لر تتال روس لالاسسستتتلا تتتس س  
.للقتتتل التتت ل عس تتتلل0.001سءرتتتتل عم ستتتلارماتتت ذاللؤتتت ل ارتتتلعمتتتتل(لتتتسل253.15ةل F الغتتالقواتتتتلة
%ل تتتت ل  تتتتد السجيلا تتتس لار تتتتول ر   لرتتتتتال42%(لتتتتتسلسعتتت لججتتتت لميلتتتت لطف تتتال42اردحتستتتتل 
فيل  ل ل لسال روس لار وس الاردالتلار لميسسسفسل تسائفي.للط ضحلارمدتسئ للا  د ص ل ما  سلست
.للؤتتتت السعتتتت لجال اي ال  تتتتد ال0.001(للؤتتتت ل ارتتتتتلعمتتتتتل0.673ةل عس تتتتللا حنتتتتتاسل Bجالقواتتتتتلة

لاحتتتتتالطتتتتء رلة ل اي القل  تتتتد السجيلا تتتتس للا  حتتتتتستتتتال روس لار وتتتتس الاردالتتتتتلرتتتتتالا تتتتتس س ل
لقلارر رس لحمللارتساست.ل س تللذر لل0.673ل  سلسوفيلمبسلقواد ار ول ر   لرتال

لل .لسءرتلذر لعال لتحتلارف ضلاألل .ل  ر لس ملللارف ضلاأل

 )ل ساستتل ل ( Avey , 2014 )لارمدسئ لار لط تالالاروفسل ساستلطدفهلؤ دلارمدوجتل  ل

Park et al., 2017 )  

 اختبار الفرض الثاني: 8/2/2
لسم لارف ضلارثس لعال لجج  

ر تتال روس لار وتتس الاردالتتتلعالتت لستتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتتلل عم ستتتس  تتتلأثتتالايبتتسهلذلل  رتتتلة
لة.سسفسلا  سلستلارر رس لحمللارتساستار لميس

ل  لؤ الارف ضلارف ضتلارف عوتلاردسروت لهلسمملثلللللللللل
 تتتمحلا ع  تتتتلط تتتتميلللرتتتتل عم ستتتتلر تتتال روس لار وتتتس الاردالتتتتلعالتتت ل  لس  تتتتلأثتتتالايبتتتسهلذلةل-ج

ل.ةارر رس لحمللارتساستر   س ل
  للوس لار وس الاردالتلعال لا ص  لعال لا ع  تس  تلأثالايبسهلذلل  رتل عم ستلر ال رةل-ب

ل.ةارر رس لحمللارتساستلاآل  س 
ا حنتتتاسلارمل تتوياللرسجتتالارمدتتسئ لراتتسلس ضتتحفسللجستتال بل  دملتتسسلتتتحتلؤتت الارفتت ضل لاستتدختامل

ر تتال روس للل تت ؤ رل لأثتتالايبتتسه ل(لل تت6(ل.لس ضتتحلارصتتشلارثتتس ل تت لاجلتتل ل 6 تتل لسقتتيل 
(لتتتسلسءرتتتل96.02ةل Fا ع  تتتلر  تت س الحوتت ل الغتتالقواتتتلةلل تتمحلعالتت لط تتتميلار وتتس الاردالتتت

%ةلتتتسلسعتت لججتت لميلتت ل21لقتتتل التت ل عس تتللاردحتستتتلةل0.001 عم ستتتلارماتت ذاللؤتت ل ارتتتلعمتتتل
تلارتتت للتتتس الارداوتتت%ل تتت ل  تتتد الط تتتتميلا ع  تتتلر  تتت س ل تتت ل تتتل لستتال روس لار 21طف تتال
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لؤت ل ارتتلعمتتلل0.639=لل Bاردحالوتللجالقواتتل عس تللا حنتتاسلل.للط ضحلجدتسئ ا تس لالسميسسسف
طتء رلل  حتتاللاحتتاللؤ السع لجال اي ال  د السال روس لار وس الار لميسسسفسلا تتس س ل0.001

ر   س لارر رس لحملللي ع  دفا  سلستلل محل س تلقل  د الط تميلل0.639ة ل اي القتسؤسل
لارتساست.
لتحتلارف ضلارف ع لاألل ل  لارف ضلارثس .ل  ر لسثملالللللللل

(لل تتت  لأثتتتالر تتتال روس لار وتتتس الاردالتتتتلعالتتت لحصتتت  ل6لس ضتتتحلارصتتتشلارثسرتتت لقل تتتتل ل 
(للؤت ل157.47ةل Fا  سلستللا  د صت ل تمفيلعالت لا ع  تتل ت لاآل ت س الحوت ل الغتالقواتتلة

%لتسلسع لجج لميل ل31ستللسءرتلذر ل عم ستلارما ذا.للقتل ال ل عس للاردحتل0.001 ارتلعمتل
%ل  ل  د الحص  لا  سلستلعال لا ع  تل  لاآل  س لارر رس لحمللارتساستل  ل31طف ال

 تتل لستتال روس لار وتتس الاردالتتتلارتت لميسسستتفسل تتتسائفي.للط ضتتحلجدتتسئ لاردحالوتتللجالقواتتتل عس تتلل
ل  تد الستال روس ل اي الجالؤت السعت لل0.001لؤت ل ارتتلعمتتلل0.759ا حنتاسل   ملتللؤت ل=ل

  حتتتاللاحتتتالستء رلة ل اي ال  تتد الحصتت  لا  سلستتتللا تتتس لالار وتس الاردالتتتلارتت لميسسستفس
ل س تلارر رس لحمللارتساست.ل0.759لعال لا ع  تل  لاآل  س 

لل  ر لسثملالتحتلارف ضلارف ع لارثس ل  لارف ضلارثس .للللللل
ل.ل  ر لسثملالتحتلارف ضلارثس اللسديلقمل ر 

ل( Srivastava and Partol , 2006 ) ساستتللارمدتسئ لارت لط تتالالاروفتسلللطدفتهلؤت دلارمدتسئ ل ت 
 ( Wu and Lee , 2017 )ل ساستلل ( Yajiong et al., 2016 )ل ساستل

 اختبار الفرض الثالث: 8/2/3
لسم لارف ضلارثسر لعال لجج  

   لرتتتتالا  سلستتتتلعالتتت لتسسستتتدفيلرتتت جيلا تتتس لار تتتول رل عم ستتتتةس  تتتتلأثتتتالايبتتتسهلذلل  رتتتتل
لر ال روس لا رسسرتلا ع  تلارر رس لحمللارتساستة.

ل  لؤ الارف ضلارف ضتلارف عوتلاردسروت لهلسمملثللللللل
 تمحلط تتميلللس  تلأثالايبسهلذلل  رتل عم ستتلرت جيلا تس لار تول ر   لرتتالا  سلستتلعالت لةل-ج

ل.ةساستارر رس لحمللارتلر   س لا ع  ت
لحصتت هليس  تتلأثتتالايبتتسهلذلل  رتتتل عم ستتتلرتت جيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلعالتت لةل-ب

ل.ةارر رس لحمللارتساستل  لا   س لعال لا ع  ت



122 

 

ا حنتتتتاسلارمل تتتوياللرسجتتتالارمدتتتسئ لراتتتسللجستتتال بل  دملتتتسسلتتتتحتلؤتتت الارفتتت ضل لاستتتدختامللللللل
(لل تت  لأثتتالايبتتسهل6 تت لاجلتتتل لسقتتيل لا تت ار لس ضتتحلارصتتشلحوتت ل(.6س ضتتحفسل تتتل لسقتتيل 

د تتتميلا ع  تتتلر  تت س لقوتتس فيل ا  سلستتتلعالتت ل  تتد اللاترتتل تت ؤ رلرتت جيلا تتس لار تتول ر   ل
تسلسءرتل عم ستلل0.001لؤ ل ارتلعمتلل143.79ةلFارر رس لحمللارتساست.لحو ل الغالقواتلة

%ل تت ل  تتد الط تتتميل29 لطف تتال%لتتتسلسعتت لججتت لميلتت29ارماتت ذااللقتتتل التت ل عس تتللاردحتستتتل
ا  سلستتل ت ل تتل لسجيلا تس لار تول ر   لرتتسفي.لراتسلط ضتحلجدتتسئ لل ت لقملتلا ع  تتلر  ت س ل

لؤتت السعتت لجالل0.001لؤتت ل ارتتتلعمتتتلل0.713   ملتتتل=للBاردحالوتتللجالقواتتتل عس تتللا حنتتتاسل
ل  تتتد ال اي ال اي ال  تتتد السجيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتالا  سلستتتتل  حتتتتاللاحتتتتالستتتء رلة 

ل س ت.ل0.713لمب تاسط تميفيلرالاع  تلر   س لارر رس لحمللارتساستل
لل  ر لسثملالتحتلارف ضلارف ع لاألل ل  لارف ضلارثسر .

(لل تتت  لأثتتتالايبتتتسهلل تتت ؤ رلرتتت جيلا تتتس ل6 تتت لاجلتتتتل لسقتتتيل لا تتتس ولس ضتتحلارصتتتشل
 س لاررتت رس لحمتتللارتساستتتالاآل تتل ار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلعالتت لحصتت هليلعالتت لا ع  تتتل تت

تسلسءرتل عم ستتلارمات ذااللقتتل الت لعس تللل0.001لؤ ل ارتلعمتلل168.04لFحو ل الغالقواتل
%ل  ل  تد الحصت  لا  سلستتلعالت لا ع  تتل ت ل32%لتسلسع لجج لميل لطف ال32اردحتستل

لBللا حنتتاسلر   لرتسفياللجلضتحالارمدتسئ لجالقواتتل عس ت لاآل  س ل  ل ل لسجيلا س لار ول
لؤ السع لجال اي ال  د السجيلا س لار ول ر   لرتالل0.001لؤ ل ارتلعمتلل0.745   ملتل

ل0.745ا  سلستل  حتاللاحتالسء رلة ل اي ال  د الحص هليلعال لا ع  تل  لاآل  س ل تس تل
ل س ت.
لل  ر لطثملالتحتلارف ضلارف ع لارثس ل  لارف ضلارثسر .لللللل

لتلارف ضلارثسر للسديلقمل ر .ل  ر لطثملالتح
  (Wu and Lee , 2017 )ل ساستلل (( Kim et al., 2016 ساستللجدسئ لطدفهل  لؤ دلارمدوجتللللللل

 اختبار الفرض الرابع: 8/2/4
لسم لؤ الارف ضلعال  ل

السجيلا س لار ول ر   لرتالا  سلستتلرادغتاللستويلسد ستيلارعلقتتل تتلستال روس لجة
 رادغتتال  تتد ل(للستتال روس لا رتتسسرتلا ع  تتتل م عوفتتسلط تتتميلا ع  تتتتللار وتتس الاردالتتت

ل رادغالع  (لارر رس لحمللارتساستة.ل  لاآل  س للا ص  لعال لا ع  تر   س ل
ة لارمدتتتسئ لارتتت ل للاثضتتتس تل  دملتتتسسلتتتتحتلؤتتت الارفتتت ضل لاستتتدختاملحتالوتتتللا حنتتتتاسلا دعتتتت ال

ل.ارد تللةروفس
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ل(7 تل لسقيل 
ار سويلةسجيلا س لار ول ر   ةلعال لارعلقتل تلار وس اللاردثثالا دغلا دعت الوللا حنتاسلحت

ل ملعتسفسلاردالتللا رسسرتلا ع  ت
B R Rقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل م

2
 Tقيمة  Fقيمة  

مستوى 

 الداللة

المعنو

 .Sigية 

ل1
لار وس الاردال 

لسجيلا س لار ول ر   
ل0.272لتميلا ع  تلر   س ط 

ل0.544
0.56 )ل3.401ل79.83ل%31ل

ل7.089
ل0.000
ل0.000

ل عم ر

ل2
لار وس الاردال 

لسجيلا س لار ول ر   
ا صتت  لعالتت لا ع  تتتل

ل  لاآل  س 
ل0.442
ل0.471

0.62 )ل5.90ل109.48ل%38ل
ل6.54

ل0.000
ل0.000

  عم ر

ل.اثحصسئ  لجدسئ لاردحالوللا صتس
ليلع ضلارمدسئ  دسل واسلسال ل

ل تلار وس الاردالتللط تميلا ع  تلر   س  قلارعلقتلسجيلا س لار ول ر   لرادغاللسويل-1
ل(ل سلسال ل 6سدضحل  لاجلتل لسقيل 

ل تتتتت  لأثتتتتتالايبتتتتتسهلذلل  رتتتتتتل عم ستتتتتتلر تتتتتال روس لار وتتتتتس الاردالتتتتتتلعالتتتتت لسجيلا تتتتتس لل-
ل.ا  سلستار ول ر   لرتال

سهلذلل  رتتتتتل عم ستتتتتلر تتتتال روس لار وتتتتس الاردالتتتتتلعالتتتت لط تتتتتميلا ع  تتتتتلل تتتت  لأثتتتتالايبتتتتل-
لر   س .

عالتت لط تتتميلا  سلستتتلل تت  لأثتتالايبتتسهلذلل  رتتتل عم ستتتلرتت جيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالل-
لا ع  تلر   س .

سجيلا س لار ول ر   لرتالا  سلستلرادغاللسويلقلارعلقتتل تتلستال روس لللإب  س 
ال سا لارمدسئ لراسلس ضحفسلارصشلاألل لقلاجلتل لسقيلر   س لتا ع  الاردالتللط تميلار وس 

ا دغتتالار ستتويلسجيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتل تت للة  تتس (الحوتت لسدضتتحلججتت لعمتتتل7 
%لاللرت ح لل ت  لأثتال31%لة ل21ا دغالا  د للج الذرت لة ل اي ال عس تللاردحتستتل ت ل

 لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتل ا دغتتالار ستتوي(ال تت ل لحظتتتلججتت ل لستت ا لؤمتتس لأثتتالرتت جيلا تتس
ر ال روس لار وتس الاردالتتلارت لميسسستفسل تتسائفيلعالت لط تتميلا ع  تتلر  ت س الحوت لرسجتالقواتتل

غتتتتالالتللؤتتتت لجعالتتتت ل دغتتتتالسجيلا تتتتس لار تتتتول ر   لحوتتتت ل الةل عم ستتتتتلرلتتتتللا دغتتتتاس لا  تتتتد tة
لسلحتت لجالقواتتتلل0.001لؤتت ل عم ستتتلعمتتتلل3.40لارم تتملتلرال وتتس الاردالتتتل الغتتالةل7.089ة
لتسلست لعال ل عم ستلارمدسئ .ل0.001لؤ ل عم ستلعمتلل79.83ةلFة
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ل تت ر ل تتإالسجيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلرادغتتاللستتويلسد ستتيلارعلقتتتل تتتل
لع  تلر   س .سال روس لار وس الاردالتللقوسملا  سلستل د تميلا 

لسجيلا س لار ول ر   لرادغاللسويل تلار وس الاردالتللا ص  لعال لا ع  تلر   س  ل-2
ل(ل سلسال  6سدضحل  لاجلتل لسقيل 

لل   لأثالايبسهلذلل  رتل عم ستلر ال روس لار وس الاردالتلعال لسجيلا س لار ول ر   ل-
ل.رتالا  سلست

  رتل عم ستلر ال روس لار وس الاردالتلعال لحص  لا  سلستتلعالت للل   لأثالايبسهلذلل-
ل.اآل  س ا ع  تل  ل

ل   لأثالايبسهلذلل  رتتل عم ستتلرت جيلا تس لار تول ر   لرتتالا  سلستتلعالت لحصت هليلل-
لعال لا ع  تل  لاآل  س .

 تتلستال روس لرادغاللسويلقلارعلقتتلللا  سلستر   لرتال لسجيلا س لار ولللإب  س 
ار وس الاردالتللحص  لا  سلستلعال لا ع  تل  لاآل  س ال سا لارمدسئ لراسلس ضتحفسلارصتشل

ا دغتالار ستويلةسجيلا تس لار تول ر   للة  تس (الحوت لسدضتحلججت لعمتتل7ارثس لقلاجلتل لسقيل 
%ال38ة لل%31رتالا  سلستتةل ت لا دغتالا  تد للج الذرت لة ل اي ال عس تللاردحتستتل ت ل

لر ح لل   لأثتالرت جيلا تس لار تول ر   لرتتالا  سلستتلةا دغتالار ستويةل ت ل لحظتتلججت ل ل
ستت ا لؤمتتس لأثتتالر تتال روس لار وتتس الاردالتتتلارتت لميسسستتفسل تتتسائفيلعالتت لحصتت  لؤتتء الا  سلستتتل

تللؤت لجعالت ل دغتالةل عم ستتلرلتللا دغتاس لا  تد الtعال لا ع  تل  لاآل  س الحو لرسجتالقواتتلة
لؤت ل عم ستتلل5.90لارم تملتلرال وتس الاردالتتل الغتالل6.54سجيلا س لار ول ر   لحوت ل الغتال

لتسلست لعال ل عم ستلارمدسئ لل0.001لؤ ل عم ستلعمتلل109.48ةلؤ لFلسلح لجالقواتلةل0.001عمتل
علقتتل تتلل  ر ل إالسجيلا س لار ول ر   لرتالا  سلستلةرادغاللسويةلسد ستيلار

لسال روس لار وس الاردالتللحص  لا  سلستلعال لا ع  تل  لاآل  س .
ارعلقتتل تتلستال روس لل  ئوتسًللل  ر ل إالسجيلا س لار ول ر   لرتتالا  سلستتلسد ستي

 لط تتتتميلا ع  تتتتللا رتتتسسرتلا ع  تتتتلارتتت لميسسستتتفسلا  سلستتتتل م عوفتتتسلستتتال روس للار وتتتس الاردالتتتت
ل ص  لعال لا ع  تل  لاآل  س ل.ر   س لاللا

ل.سديلقمل ر طثملالتحتلارف ضلار ا  اللللل  ر 
ل( Wu and lee , 2017 )  لجدسئ ل ساستللارمدوجتلطدفهلؤ دل
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 اختبار الفرض الخامس: 8/2/5
لسم لؤ الارف ضلعال لجج  ل

للةس  تتتلأثتتالايبتتسهلذلل  رتتتل عم ستتتلرالحصتت  لعالتت لا ع  تتتل تت لاآل تت س لعالتت لط تتتميل
لا ع  تلر   س لارر رس لحمللارتساستة.محل 

ا حنتتتاسلارمل تتوياللرسجتتالارمدتتسئ لراتتسللجستتال بل  دملتتسسلتتتحتلؤتت الارفتت ضل لاستتدختامل
لؤت ل عم ستتلعمتتلل501.36لةF(.لحوت ل الغتالقواتتلة6 لسقتيلاجلتتل لار س يس ضحفسلارصشل

%ل59لججت لميلت لطف تال%لتتسلسعت 59تسلسءرتل عم ستلارمدسئ اللقتل ال ل عس للاردحتستتلل0.01
رعس التل سلجللاث اسا لا  ل  د الط تميلا  سلستلرالاع  تلل محفسلر   س لقلار  يلجللاث اسال

 تتت ل تتتل لحصتتت هليلعالتتت لا ع  تتتتللطال تتتوفيلهلتتتسل تتت لاآل تتت س ل ا تتتللاث اسالارتتت للتا مظاتتتاأل تتت ال
ل سس فسلارر رس لحمللارتساست.اللسعاال ال سل

لؤتت ل   ملتتتلل عم ستتتلعمتتتلل0.772=للBئ لجالقواتتتل عس تتللا حنتتتاسلراتتسلج فتت  لارمدتتس
 تت لاآل تت س لقلار  تتيلجلللعالتت لا ع  تتتللؤتت السعتت لجال اي ال  تتد الحصتت  لا  سلستتتل0.001

اث اسا لاأل تت الا مظاتتتل  حتتتاللاحتتتالستتء رلة ل اي ال  تتد اللقلاث اسالارتت لسعاالتت ال تتسلجل
لمب تتتاسلل محفتتسلر  تت س ل ا تتللل تتسسالاث اسالارتت لسعاالتت ال تتسلط تتتميلؤتتء الا  سلستتتلرالاع  تتت

ل س تلارر رس لحمللارتساست.ل0.772
سدضتتحل تت لذرتت لججتت لميلتت ل اي ال  تتد الط تتتميلا  سلستتتلرالاع  تتتلل محفتتسلر  تت س ل تت ل

ل ل ل اي ال  د الحص هليلعال لا ع  تل  لاآل  س .
لتحتلارف ضلا س ولل ديلقمل ر .ل  ر لسثملال

ل(Hoof and Ridder, 2004ةروفسل ساستل لادفهلؤ دلارمدوجتل  لارمدوجتلار لط تاللط

 اختبار الفرض السادس: 8/2/6
لسم لؤ الارف ضلعال لجج  ل

ةط  تتتل تت لقلذا ل  رتتتل عم ستتتل تتتلاررتت رس لحمتتللارتساستتتل تت لحوتت لجتت علارصتتمسعتل
لارف ع لقل  د الل   لا دغاا لحمللارتساستل  دلارر رس ة.

 One Way دملتتسسلتتتحتلؤتت الارفتت ضل لاستتدختاملحتالوتتللاردملتتسس لجحتتس رلا رتتسدلل 

Anova ل( 8اللرسجالراسلس ضحفسلاجلتل لاردسيللسقيل
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ل(8 تل لسقيل 
حتالوللاردملسس لجحس رلا رسدلرملوسال تالل   ل  لقل  ؤ ستل تلارر رس لحمللارتساستل  لحو ل

لحمللارتساستلج علارصمسعتلارف ع لقل  د الل   لا دغاا 
 م

 ان ـــــبي

 ""المتغير

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

المعنوية  Fقيمة 

Sig. 

ل1
ل تلا ا عس لار وس الاردال 

ل ا للا ا عس 
لاثمجسيل

ل4.37
ل119.94
ل124.07

ل2
ل352
ل354

ل2.184
ل0.340

ل6.424
 عم ستلعمتل
ل0.01

ل2
لسجيلا تتتس لار تتتول ر   

لرتالا  سلست
ل تلا ا عس 

ل ا للا ا عس 
لاثمجسيل

ل3.926
ل130.69
ل134.616

ل2
ل352
ل354

ل1.963
ل0.371

 عم ستلعمتلل5.287
ل0.01

ل3
ل تلا ا عس لط تميلا ع  تلر   س 

ل ا للا ا عس 
لاثمجسيل

ل4.18
ل232.27
ل236.45

ل2
ل352
ل354

ل2.089
ل0.660

ل3.166
 عم ستلعمتل
ل0.01

ل4
 لا ع  تل ت لا ص  لعال
لاآل  س 

ل تلا ا عس 
ل ا للا ا عس 

لاثمجسيل

ل6.99
ل224.67
ل231.66

ل2
ل352
ل354

ل3.495
ل0.638

ل5.48
 عم ستلعمتل
ل0.01

ل لجدسئ لاردحالوللاثحصسئ .ا صتسلللللل

ل(ل سلسال  8سدضحل  لاجلتل لار س هلسقيل 

صتمسعتلارف عتت لجرتسطلاراررت رس لحمتتللارتساستتل ت لحوتت لل تتل  ؤ ستتتل ت  ل ت لقلل-1
تتتمسعتلا مدجتتس لارغ ائوتتتلاأل تت ا(ل تت لحوتت لل–تتتمسعتلار ستت  للا مظفتتس لل– تتتمسعتلار تتل ل

تسسستلا تس س لر ال روس لار وس الاردالتلراسلستسرفسل  سلسوفيلا  د ص ل مفي.للج تس لاردحالوتلل
 مدجتتس لار تتل لسالوفتتسلتتتمسعتلار ستت  للارصتتس  اللالتجالؤتت دلارفتت لقلرصتتس لتتتمسعلLSD ب س تتتل

لا(ل0.13ال4.15 ارغ ائوتتتتلاأل تتت الحوتتت لرسجتتتالاأللستتتسطلا  تتتس وتلل عتتتس ل لا  تتتدلالهلتتتسل
لؤ ل عم ستلع لل6.42لFعال لارد ايلاللقتل الغالقواتل(لل0.15ال4.06 لل(لالل0.14الل4.26 

ل.0.01

ل ت  ل ت لقل  ؤ ستتتل تتلاررت رس لحمتتللارتساستتل ت لحوتت لجرتسطلارصتمسعتلارف عتت لل-2
مب د السجيلا س لار ول ر   لرتتالا  سلستتلا  د صت ل تمفيل ت دلاررت رس للل ت ل واسلسدعالهل

حوت لتسسستتلا تتس س لر تال روس لار وتس الاردالتتلراتسلستتسرفسل  سلستوفيلا  د صت ل تمفي.للج تتس ل
جالؤتتت دلارفتتت لقلرصتتتس لتتتتمسعتلار تتتل لسالوفتتتسلتتتتمسعتلار ستتت  للارصتتتس  اللLSDاردحالوتتتلل ب س تتتتل
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ال4.07وتتتتلاأل تتت الحوتتت لرسجتتتالاأللستتتسطلا  تتتس وتلل عتتتس ل لا  تتتدلالهلتتتسل لا مدجتتتس لارغ ائ
لؤت لل5.287لF(لعال لارد ايلاللقتل الغالقواتتلل0.22ال3.8(لالل لل0.20الل3.98(لال 0.14

ل.0.01 عم ستلع ل

ط تتميلا  سلستتلل   ل  لقل  ؤ ستل تل ئس لارمرسطلارصمسع لارف عوتتل ت لحوت لل-3
لج تتس لل0.01لؤتت ل عم ستتتلعمتتتلل3.166ةلFاررتت رس الحوتت ل الغتتالقواتتتلةا ع  تتتلر  تت س ل تت دل

جالارف لقلرصس لتمسعتلار ل لسالوفتسلتتمسعتلار ست  للارصتس  اللLSDلاسدختاملب س تللدحالولار
ا  تتتدلالهلتتتسلل مثلتتتتمسعتلا مدجتتتس لارغ ائوتتتتلاأل تتت الحوتتت ل الغتتتالاأللستتتسطلا  تتتس وتلل عتتتس ل

ل(لعال لارد ايل.0.21ال3.86(ال 0.20ال4.09(ال 0.18ال4.13 

جرتسطلارصتمسعتلارف عتت للاررت رس لحمتتللارتساستتل ت لحوتت لل ت  ل ت لقل  ؤ ستتتل تتل-4
ال5.48ةل=لF تت لحوتت لا صتت  لعالتت لا ع  تتتل تت لاآل تت س ل تت دلاررتت رس الحوتت ل الغتتالقواتتتلة

جالارفت لقلرصتس لتتمسعتلار تل للLSDلاستدختاملب س تتلدحالوتلارلج تس لل0.01لؤ ل عم ستتلعمتتل
سلتمسعتلار س  للارصس  اللا مدجس لارغ ائوتلاأل  الحو ل الغالاأللستسطلا  تس وتلل عس تللسالوف

ل(لعال لارد ايل.0.21ال3.67(ال 0.20ال3.9(ال 0.19ال4.05ا  دلالهلسل 

لل  ر لسثملالتحتلارف ضلار س ي.

لاالاث ت للاث اسستؤ دلارمدوجتلة لجال  رتلار ل لهتديل دتسسبلار وس ا للةس سعلميل ل
لر ر لارعس التللختص لهلسلا  اس للاث لسجوس لراسلجعسل   فتل  دلارث س تالجرث ل  لارصمسعس ل

ارتتت لاررتت رس ل تت ر للختصتتتو لا تت اس للة اسالارف عوتتتلاأل تت الاأل تتت لارتت رلسدبالتتبل اي الاؤداتتتسم
ل.متلمفسل  لطماوتل  د رلا دغاا لحمللارتساستل

 خالصة النتائج والتوصيات : -تاسعا  

 خالصة النتائج : 9/1

رادغتتتالرتتتترلا  سلستتتتلل لسلسجيلا تتتس لار تتتول ر   لل الارتساستتتتلاردعتتت العالتتت استتتدفت
اردبملوتتتهلعالتتت للا رتتتسسرتلا ع  تتتتتسسستتتدفيلر تتتال روس للستتتويلقلارعلقتتتتل تتتتلار وتتتس الاردالتتتتللل

 لجؤتتتيللطتتتدالخل.ال.مل.علار س ضتتتتلرالصتتتمسعس لارغ ائوتتتتلقلارصتتتمسعوتلاردس عتتتتلرالرتتت رتللس اررتتت ر
لارمدسئ لار لط تالالةروفسلارتساستل واسلسال  
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سديلتسسستلسال روس لار وس الاردالتلقلارر رس لحمللارتساستل تس تلرملتاااللرتسالجقتللل9/1/1
األ عتتس لتسسستتتل تت لقملتتللا تتتس س لارملعتتتلا تتس لار وتتس الا ثتتس للار تتتلالسالوتت لا ؤداتتسمل

لا  سلست.
ار تول ر   لةارمف ت ةلرتتالارعتس التلاررت رس لحمتللارتساستتلل تل  د السجيلا تس لل9/1/2

 تس تل  قلا د سبتاللل تلرتسفيلارملعتلا س لاردفسس ل تس تلرملاالة لحتتل تسل وماتسلل
لاأل للرتسفيلؤ لاألقللحو لل تلل تس تل  قلا د سبت.للرسال  د الج عس لا  لجتل

 تس تل  قلا د سبتاللا ع  تس لا رسسرتلميسسيلارعس التلارر رس لحمللارتساستلسال رول9/1/3
تسسستتدفيلر تتال روس لارملعتتتلا تتس ل د تتتميلل تتمحلا ع  تتتلر  تت س لجعالتت ل تت للل  تتد ا

ل  د الحص  لارعس التلعال لا ع  تل  لاآل  س .
لل   لاسطملسطلايبسهلل  ؤ رل تلمجو ل دغاا لارتساست.ل9/1/4
ر وتتتتس الاردالتتتتتلعالتتتت ل  تتتتد السجيلا تتتتس لل تتتتتلأثتتتتالايبتتتتسهلل تتتت ؤ رلر تتتتال روس لال9/1/5

لار ول ر   لرتالا  سلست.
جالؤمتتتس لأثتتتتالايبتتتتسهلل تتت ؤ رلر تتتتال روس لار وتتتتس الاردالتتتتلعالتتتت لتسسستتتتتلا  سلستتتتتلل9/1/6

ر ال روس لا رسسرتلا ع  تل ملعتسفس لط تميلل محلا ع  تلر   س للا ص  لعال لا ع  تل
ل  لاآل  س .

يبتتسهلل تت ؤ رل  تتد السجيلا تتس لر تتول ر   لرتتتالارعتتس التلةا  سلستتتةلل تت  لأثتتالال9/1/7
ا ع  تتتتتللل تتتتمحلعالتتتت ل  تتتتد التسسستتتتدفيلر تتتتال روس لا رتتتتسسرتلا ع  تتتتتل ملعتتتتتسفس لط تتتتتمي

لر   س للا ص  لعال لا ع  تل  لاآل  س .
اردالتتتلجالسجيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتلسد ستتيل  ئوتتسًلارعلقتتتل تتتلار وتتس الل9/1/8

لتسسستتتلارعتتتس التلر تتتال روس لا رتتتسسرتلا ع  تتتتل ملعتتتتسفس لط تتتتميلل تتتمحلا ع  تتتتلر  تتت س ل
للا ص  لعال لا ع  تل  لاآل  س .

ل تلأثالايبسهلل ت ؤ رلرالحصت  لعالت لا ع  تتل ت لاآل ت س لعالت لط تتميلل تمحلا ع  تتلل9/1/9
لر   س .

تلحمتللارتساستتل فئسهتتسلارثلثتتلقل  تد الل ت ل  لقل  ؤ ستل تتلاررت رس لارصتمسعول9/1/10
ل   لا دغاا لحمللارملح ل تس.لحوت لرسجتالارفت لقلارم تملتلجلاوت لا دغتاا لا داثالتتل
قل لار وتتس الاردالتتتللسجيلا تتس لار تتول ر   لرتتتالا  سلستتتللتسسستتدفيلر تتال روس ل

  اللا مدجتتتس لار ستتت  للارصتتتستتتتمسعتلا رتتتسسرتلا ع  تتتتالرصتتتس لتتتتمسعتلار تتتل لسالوفتتتسل
لارغ ائوتلاأل  ا.
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لارتساست ل    ل9/2
جستتف  لارمدتتسئ لارتت لط تتتالالةروفتتسلارتساستتتلعتت لنا عتتتل تت لارتتت   لعالتت لا  تتد ال

لارمظ رللاردبملو  الميل لةيبس ؤسل واسلسال  
ل    لعال لا  د الارمظ ر ل9/2/1

ار تتول ر   لرتتتالجرتتت لجدتتسئ لارتساستتتلعالتت ل لسلار ستتسبتلارتت رلس تت مل تت لسجيلا تتس ل
 تتتال روس لا رتتتسسرتلا ع  تتتتاللطعتتتتلؤتتت دلرلقتتتتل تتتتلار وتتتس الاردالتتتتللتسسستتتدفيا  سلستتتتلقلارعل

لقلؤ الا س .لتا دسحرال وس لار الوالتللةضس تارعلقس لمبثس تل  رتلمتثلل
ل    لعال لا  د الاردبملو   ل9/2/2
 تت ؤ رلر تتال روس لار وتتس الاردالتتتلعالتت لجرتتت لجدتتسئ لارتساستتتلعالتت لل تت  لأثتتالايبتتسهلللل-1

سال روس لا رسسرتلا ع  تلار لميسسسفسلا  سلستالتسلسعب ل  رتلؤس تلعال لجالطماوتتللحت تتل
 لار وس الاردالتلستء رلة ل اي ال  تد التسسستتلا  سلستتلس  د التسسستلا تس س لر ال رو

ردثروتتلعالت لاؤداتسملة اسالاررت رس للا مظاتس لة لالستتع ار ال روس لا رسسرتلا ع  تت.للؤت ال
لعا  سًل مل  لاجلف  لار لطء رلة لحت تل  د التسسستلا تس س لر ال روس لار وس الاردالت.

جرتتت لجدتتسئ لارتساستتتلعالتت لل تت  لأثتتالايبتتسهلل تت ؤ رلر تتال روس لار وتتس الاردالتتتلعالتت لل-2
سعبتت ل  رتتتلؤس تتتلعالتت لججتت لميلتت لحت تتتلالا  سلستتتلتتتسلت  تتد السجيلا تتس لار تتول ر   لرتت

  تتتد السجيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتالا  سلستتتتل تتت ل تتتل ل اي ال  تتتد التسسستتتتلا تتتتس س ل
ر ال روس لار وس الاردالت.للستع لذر لة لاردثروتتلعالت لاؤداتسملة اسالاررت رس للا مظاتس ل

ر تتتال روس لار وتتتس اللعا  تتتسًل ملتتت  لاجلفتتت  لارتتت لطعاتتتللعالتتت لحت تتتتل  تتتد التسسستتتتلا تتتتس س 
لاردالت.

جرت لجدسئ لارتساستلعال لل   لأثالر جيلا س لار ول ر   لرتالا  سلستلرادغاللسويلل-3
لتسسستتلا  سلستتلر تال روس للا تتس لاقلارعلقتل تلسال روس لار وس الاردالتتلارت لميسسستفسل

  تتتتلارتتت لميسسستتتفسلا  سلستتتتلل اي الا رتتتسسرتلا ع  تتتتلتتتتسلستتتترللعالتتت لجالطفعوتتتللا رتتتسسرتلا ع
  تتتد اؤسلميلتتت لجالستتتديل تتت ل تتتل ل اي ال  تتتد السجيلا تتتس لار تتتول ر   لرتتتتالا  سلستتتتل.ل

 ؤداتتسمل تت جيلاة اسالاررتت رس للا مظاتتس لعا  تتسًلة للعالتت لدثروتتتارلستتترللذرتت لعالتت لج وتتتل
عالتت ل اي اللحت تتتللا  تتد اي للارعاتتللرتتلللا تتس لار تتول ر   لرتتتالمجوتت لارعتتس التل تتسللعالتت 

ل  د ادلردح وهلارمدسئ لا يبس وتلا رتطملتلعالو .
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 التوصيات: 9/3
لاجبلقسًل  لارمدسئ لار ل لارد تللةروفسالس تملارملسح لارد توس لاردسروت 

يبتبلعالت لة اسالاررت رس لحمتللارتساستتلجالهتتديل ملمتساللطماوتتل فتسسا لا تتس س للقتتتساهتيلل9/3/1
للعال  وس الاردالتالل مسالسجيلا س لار ول ر   لرتالارعس التللط  ففيل  ال روس لار

لرللا  د اي لرا ململس لردح وهلا رسسرتلا ع  ت.
طصتاويللطمفوتت لارت ا  لاردتسسملوتتتلردعالتويللطتتتسسبلا تتس س للار سستتسالعالت لرتتللا  تتد اي لل9/3/2

تل فسساهتيلقلؤ الارر رس لحمللارتساستالردماوتل صسئ لار وس الاردالتلرتسفيللطماو
و عس ؤتتتسللا تتتس الل  عفتتتيللحتفوتتت ؤيل ستتتدختا فسللتسسستتتتلستتتال روس لار وتتتس الاردالتتتت

ا ا تتتتل لار وتتتس الا ثتتتس للار تتتتلاللا رتتتسسرتلقلاختتتتسذلار تتت اسا لللاردتتتتسسبللاردعالتتتويل
للا علمللا ؤداسملا  سلستل.

 تتت دلاررتتت رس لللاث تتت ا وت وس ستتتتلجالطدضتتتا لجظتتتيلا دوتتتسسلا تتتتس س لررتتتغللارمستتتتبلارل9/3/3
ار وتتتس الاردالتتتتلرتتتتالا   تتتحتلررتتتغللؤتتت دلار  تتتسئشلل  فتتتسسالاردثروتتتتلعالتتت لطتتت ا  

فيلمباسسستتتلستتال روسهتس.للط تتدبو لة اسالاررتت رس لحت وتتهلذرتت ل تت ل تتل لطضتتاتلفلطتت  
 تتال روس لار وتتس الرلسسستتدفيس س للار سستتسال تتسل متت  لط تتوول تتتالتتجظتتيلط وتتويلج االا تت

لدالتلقلل سئففيلا سروتلل عالفسل عوسساًلرالد ووي.ار
يببلعال لة اسالا مظاس لجالطمل لجظيل لس ثالا تس س لمبسلسدضا ل لس ثالا تس س لار س لل9/3/4

غالا سروتتللجلا لس آ لا سروتالس االميسسس السال روس لار وس الاردالتللسد  ف ال سل
احت لرالد تمللاررتق الردح وتهلا متس  لعالت ل  تد ال ثل لارد تس للارداوو اللة فسسؤسلر

ل.ارف  لل  د العال لا مظاتل
لحت تل  د السجيلا س لل دماوتجالهتديلة اسالارر رس لحمللارتساستللا مظاس لعا  سًلل9/3/5

للايبس وت.لطمظواوتار ول ر   لرتالمجو لارعس التل سللعال لرللا  د اي ل سلر ل  لجدسئ ل
لطماوتللحت تل  د الج عس لسجيلا س لار ول ر   لرتالارعس التلراسلسال  ميل لل9/3/6
لارلفساالار اطوت ل-1

ا ت ا لرتالارعس التل  ل ل لاردتسسبللارد سبللميل لحت تلل اي ال  د الارلفساالار اطوت
للار تسا للميل ل اي ال  د الارث تللارلفساالار اطوتلرتالارعس التل  ل ل  

لال لة س الارف  لرالافاتللاألعاس لا لالشل سللار اعتلقلج ائفس.اردثروتلعل-
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ل تلارتلس. منل-
ل.إب ل للاثس س ط تميلارمصحلل-
لاردغ ستلا  طتا.ل-
ا ؤداتتسملاردثروتتتلعالتت لارصتتحتلارمف تتوتللاجل تتاسجوتلرالعتتس التال س رتتسع لار تتالملوتل ثتتللاردعتتبلل-

لارف  ل مف  .لاألسقللا ردئسبللارضغ طلط اللل  ل  د الث تل
لاأل ل ل-2

لميل ل اي ط ل  ل ل  للللللل
لطماوتلا  سسا للاربت قلارت لطتء رلللةيبس ؤتااالتلقتسا لارعس التلقلحتتستلللض لا طماول-

لة لحت و فس.
ليبس لحال  ل رسرللارعالللجب  العسروت.طماوتلقتسا لارعس التل ل-
لهلس.ؤتاالا  غ بل وفسالل عالفيل د ملالتلط ضوحلا ل-
رالحتاالعس التاللطص سلا سرتلا  رتاضوتللرتالارلج سدمدس  طب س للطماوتل فسسا لاردفلالل-

لار س  تللا سدعتا ل  ا فتلارع ملس لللاردصترلهلس.
لا  لجت ل-3

للميل ل اي هتسل  ل ل  للللللل
ا طصتس  لا فد حتتللاررتفس وتلارعلقتلا يبس وتل تلار س اللاردتس عتلار سئاتتلعالت لارث تتاللقتويلارعاتللللل-

لعمتلرلل  لار س اللاردس عت.لللاأل لقوس 
لط الوللاأل بسسللرمبلا لا.ل-
ا مظاتتتلرالعتتس التلحتت لسل جتت العالتت للإبستترتاطوجوتا ستتتتلارعاتتلللاسطملسبفتتسللاثستترتاطوجوت تت ثللطف تتالل-

لاسدعتا ل  ا فتلاردغاا لار لقتلطء رلر اي ال   لارمجسث.
لدفسس  ارل-4

للميل ل اي ط ل  ل ل  لللللل
رتتسرللارتت ل ل عسجلدفتتسلقللعتتتملا جتتت سعل ص تتتسًلعمتتتل فتت سلا للاألاندلاردثروتتتلعالتت لارصتت ل-

لالل مسالا فسسا لارل  تل الفس.ا سض 
لرال اق لةا سض ةللاردع العال لاجل اجبلا يبس وتل  .ل ارد تس لا  و ل-
وتلارت لطءرتتلعالت لجالارعاتللا مظاتتل  تدا للقلحسرتتلط تتمالة فسسللط ضوحلارفت  لا  تد ملالل-

للجالارمدسئ لا يبس وتلقلسملوالفسلرالد تم.
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لاردثروتلعال ل   الحوسالارعاللرالعس الت.ل-
اردثروتتتلعالتت لج وتتتلا رتتسسرتلا ع  تتتلرالامظاتتتل تت ل تتل لاؤداتتسملاث اسالارعالوتتساللط  تت لل9/3/7

  تسعتالارف ستهللطملتس  لاآلسااللاأل لتسسلللارعاتلل ت لثلا تس س ل سل ملمسالث س تلحت لعال ل
لارمظيللاث  ااا للار  اعتلا مظاتلر ر .ل لئاتاآل  س اللاردثروتلعال ل

 ل تتتل لا تتتتس س للار سستتتساللارعاتتتللعالتتت لطرتتتجو ل تتتل تتت  ل متتتسخلاطصتتتس ل اعتتتيلل عتتتس لل9/3/8
جوتتتل تتتلللفسعالوتتتللطعسا طصتتس  لاأل  وتتتللار جستتوتلتتتسلستتء رلة لطلتت س لعلقتتس لايبس وتتتلط

لا للل سسالاث اسا لارعس التل سللجر لا ع  تل ومفي. جعضسالمجسعس لارعالل
طضتتتاتلتسسستتتس لة اسالا تتت اس لارملرتتت ستلا ؤداتتتسملمباسسستتتتلستتتال روس لا رتتتسسرتلا ع  تتتتالل9/3/9

ويلاردع سضتس للط وتلللاررتلس لهلسل  ل ل لا  دوسسللاردعوتللاردتسسبللطماوتتلار تتسا ل
ج االارعتتتس التللاررتقوتتتس الثوتتت لس تتت ملا تتتتس س لا دوتتتسسللطعوتتتتلارعتتتس التلارتتت س لرتتتتسفيل
استتدعتا لرالارتتسسرتلا ع  تتتللطتتتسسملفيلجثمتتسالارعاتتللردح وتتهلذرتت الل لس تتثال تت لميتتسسيل
سال روسهتياللطضاتلط سسس لط وويلج االارعس التل تالقوس فيل  ال روس لا رسسرتلا ع  تتل

اسالار لسعاال ال سللعال ل  تد الا مظاتتلرلتللل عالفتسل ت لحمتت ا لعال ل  د الاث 
لط قوتلارعس الت.
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ل
ل
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ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل



133 

 

ل
 قائمة المراجع 

 أوال   : المراجع العربية  :
(لالجثت لا رتتسسرتلا ع  تتل  تتتففسل دغتااًللستوبسًلقلارعلقتتتل تتلارث تتتلل2015 .لمجتس لعملتتلا اوتتتل اؤتشلل ل -1

 ل ع  تلال ساستلطبملو وتلعال ل  رس لاجدتسالا  لستتل  بتسعلا عاتس لارعتسملقل صت لالاردمظواوتلل سعالوتلا اسالا
ل.لل232ل–ل199(لال ل ل لل2(لالارعت ل لل2النالتل للا التلارع  وتلرالعال ملاث اسستل(

(لالستتال روس لار وتتس الارتاعاتتتلرالدالتتتللعلقدفتتسلار ضتتسلارتت  وف لل2016 .لمحتتس دل تت  رلا تتالا تت ل ستتتل ل -2
الل لا التتتلارعالاوتتتلرلقدصتتس للاردجتتسسال( تتتاعلقل تتللأثتتالار وتتس الار اطوتتتللاردالتتتلارمف تت لرالا سلستتتلاللا 

 .ل235ل–ل199(لال ل ل لل4ارعت ل ل

ال للثتتت الارد تتت سهلرالدخبتتتويللار قس تتتتللاختتتتسذلار تتت اسا لارد تتت س وت(لالل1995 .لحماتتت  لتتتتس قلا سعتتت ل ل -3
 .ار سؤ ال ل اسلارمفضتلارع  وتل(ل

(لالجث لا جباتسسلارت  وف لقلارعلقتتل تتلسجيلا تس لارمف ت لل  تد الل2013 .ل صبف لحماتلارل  الرل ل -4
ا التلل لنالتلا  اسالارعس تل(اررع سلا حد سالاردمظوا لرتالارعس التلار بسعلا ل   لقلحمس ظتلارتقفالوتلال

 .810–ل739(لال ل ل لل3(لالارعت ل لل53 ل

 جع األجنبية :ثانيًا : المرا
1- A.J. McMurray, et al,( 2010) , Leadership, climate, psychological 

capital, commitment, and wellbeing in a non-profit organization , 

(Leadership & Organization  Development Journal ) ., Vol. 31 No. 

5,  pp:436-457.  

2- Abhishek Srivastava, et al. (2006) Empowering Leadership in 

Management Teams: Effects on Knowledge Sharing, Efficacy, and 

Performance , ( academy of management journal), vol. 49,      no. 6, 

pp: 1239–1251. 

3- Alexander Newman , et.al , (2014) Psychological capital: A review 

and synthesis . (Journal of Organizational Behavior), 35, pp: 120–

138. 

4- Anitha Chennamaneni, et al. (2012), A Unified Model Of 

Knowledge Sharing Behaviours: Theoretical Development and 

Empirical Test, (Behaviour & Information Technology), Vol. 31, 

No. 11, pp: 1097–1115. 

5- Arnold, J. A., et al. (2000) The empowering leadership 

questionnaire: The construction and validation of a new scale for 

measuring leader behaviors. (Journal of Organizational Behavior), 

21, pp: 249-269. 

6- Bart van den Hooff, and Jan A. de Ridder, (2004) Knowledge 

sharing in context: the influence of organizational commitment, 

communication climate and CMC use on knowledge sharing, 

(Journal of Knowledge Management), Vol. 8 ,No 6, pp:117-130. 



134 

 

7- Bei Hu And Yidan Zhao (2016)  creative self-efficacy mediates the 
relationship between knowledge sharing and employee innovation, 
(social behavior and personality) , 44(5), pp: 815–826. 

8- Bei Hu and Yidan Zhao (2016) Creative Self-Efficacy Mediates 
The Relationship Between Knowledge Sharing And Employee 
Innovation   (social behavior and personality) 44(5), pp: 815–826. 

9- Carl F. Fey and Patrick Furu, (2008), Top Management Incentive 
Compensation and Knowledge Sharing in Multinational 
Corporations,  (Strategic Management Journal), Vol. 29, No. 12 , 
pp: 1301-1323. 

10- Carolyn M. Youssef-Morgan (2014 ) Advancing OB Research: An 
Illustration Using Psychological Capital (Journal of Leadership & 
Organizational Studies ) Vol. 21(2) pp:130–140 . 

11- Chee-Yang  Fong, et.al. (2011), HRM practices and knowledge 
sharing: an empirical study, (International Journal of Manpower), 
Vol. 32 No. 5/6, pp:704-723. 

12- Cummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity, and 
Knowledge Sharing in a Global Organization. (Management 
Science), 50 (3), pp: 352−364.  

13- Fred Luthans  and Carolyn M. Youssef, (2007) Emerging Positive 
Organizational Behavior , (Journal of Management ),  Vol. 33, 
No.2, pp: 321-349. 

14- Fred Luthans, et al. (2008) The Mediating Role of Psychological 
Capital in the Supportive Organizational Climate–Employee 
Performance Relationship, (Journal of Organizational Behavior),  
29, pp: 219–238. 

15- Fred Luthans1 and Bruce J. Avolio2 , (2014,) Brief Summary of 
Psychological Capital and Introduction to the Special Issue, 
(Journal of Leadership & Organizational Studies) , Vol. 21(2), 
pp:125–129. 

16- FRED O. WALUMBWA ,et.al(2011), Authentically leading 
groups: The Mediating Role Of Collective Psychological Capital 
And Trust , (Journal of Organizational Behavior) , 32, pp: 4–24. 

17- Gangeswari Tangaraja, et.al,(2015):Fostering knowledge sharing 
behaviour among public sector managers: a proposed model for the 
Malaysian public service, (Journal of Knowledge Management), Vol. 
19 No1, pp:121-140, 

18- Hansika Singhal, and Renu Rastogi, (2018) Psychological capital 
and career commitment: the mediating effect of subjective well-
being,( Management Decision), Vol. 56, No. 2, pp:458-473. 

19- Heng-Wei Lin,and Louis Yi-Shih Lo, (2015) Mechanisms to 

Motivate Knowledge Sharing: Integrating The Reward Systems 

And Social Network Perspectives, (Journal of Knowledge 

Management), Vol. 19 No. 2, pp:212-235.  



135 

 

20- Hsu-Hsin Chiang et al (2011) The relationship between high-

commitment HRM and knowledge-sharing behavior and its 

mediators (International Journal of Manpower) , Vol. 32 No. 5/6 

pp: 604-622. 

21- Hui‐ Ling Tung and Yu‐ Hsuan Chang, (2011) Effects of 

empowering leadership on performance in management team: 

Mediating effects of knowledge sharing and team cohesion", 

(Journal of Chinese Human Resources Management), Vol. 2, No1, 

pp:43-60. 

22-  Hui-Ling Tung and Yu-Hsuan Chang, (2011), Effects of 

Empowering Leadership  On Performance In Management Team 

Mediating Effects Of Knowledge Sharing And Team Cohesion, 

(Journal of Chinese Human Resource Management), Vol. 2 No. 1,  

pp: 43-60. 

23- James B. Avey ,et al, (2013)  The Additive Value of Positive 

Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors 

, (Journal of Management), Vol. 36 No. 2 pp: 430-452. 

24- James B. Avey1, (2014,) The Left Side of Psychological Capital: 

New Evidence on the Antecedents of PsyCap, (Journal of 

Leadership & Organizational Studies) , Vol. 21(2), pp: 141– 149.  

25- Jong Gyu Park, et al. (2017) The effects of empowering leadership 

on psychological well-being and job engagement: The mediating 

role of psychological capital, (Leadership & Organization 

Development Journal), Vol. 38 , No. 3, pp:350-367.                                                                                                 

26- Jungwoo Lee, et.al. (2014) Exploring The Impact Of Empowering 

Leadership On Knowledge Sharing, Absorptive Capacity And 

Team Performance In It Service, (Information Technology & 

People), Vol. 27 No 3, pp:366-386 

27- Kaisa Henttonen, ej.al (2016) Knowledge sharing and individual 

work performance: an empirical study of a public sector 

organisation, (Journal of Knowledge Management), Vol. 20 ,No. 4, 

pp:749-768. 

28- Kaisa Henttonen, et al.( 2016) , Knowledge sharing and individual 

work performance: an empirical study of a public sector 

organization , (Journal of Knowledge Management), Vol. 20 Issue: 

4, pp:749-768.                             

29- Koen Dewettinck, and Maaike van Ameijde, (2011) Linking 

Leadership Empowerment Behaviour To Employee Attitudes And 

Behavioural Intentions: Testing the mediating role of Psychological 

Empowerment, (Personnel Review), Vol. 40 No. 3, pp:284-305.     



136 

 

30- Liu, W.C. and Fang, C.L. (2010) The Effect of different motivation 

factors on knowledge-sharing willingness and behavior”, (Social 

Behavior and Personality), Vol. 38 No. 6, pp:753-758. 

31- Lorinkova, N. M., et al. (2013) Examining the differential 

longitudinal performance of directive versus empowering 

leadership in teams. (Academy of Management Journal), 56, PP: 

573-596. 

32- Luthans , F. et al.  (2007) Psychological Capital Development the 

human competitive edge , Oxford university press .   

33- Marilyne Pigeon, et.al. (2017) How do empowering conditions lead 

to empowered behaviours? Test of a mediation model,            

(Journal of Managerial Psychology), Vol. 32 No. 5, pp:357-372. 

34- Marjolein C.J. Caniëls, et.al. (2017) Ambidexterity of Employees: 

The Role Of Empowerment And Knowledge Sharing, (Journal of 

Knowledge Management), Vol. 21 No. 5, pp:1098-1119. 

35- Mingze Li,and Pengcheng Zhang, (2016) Stimulating learning by 

empowering leadership: Can we achieve cross-level creativity 

simultaneously?, (Leadership & Organization Development 

Journal), Vol.37, No. 8, pp:1168-1186. 

36- Minseo Kim, and Terry A. Beehr, (2017) Directing Our Own 

Careers, But Getting Help From Empowering Leaders, (Career 

Development International), Vol. 22 No. 3, pp:300-317. 

37- Natalia m. Lorinkova, et al. (2013) Examining The  Differential 

Longitudinal Performance Of Directive Versus Empowering 

Leadership In Teams (Academy of Management Journal) , Vol. 56, 

No. 2, pp:573–596. 

38- Ning Li , Dan S. Chiaburu , Bradley L. Kirkman , April( 2017) 

Cross-Level Influences of Empowering Leadership on Citizenship 

Behavior: Organizational Support Climate as a Double-Edged 

Sword , (Journal of Management ) Vol. 43 No. 4, pp:1076 –1102.  

39- Omran AlShamsi,and Mian Ajmal, (2018) Critical Factors For 

Knowledge Sharing In Technology-Intensive Organizations: 

Evidence From Uae Service Sector,  (Journal of Knowledge 

Management) , Vol. 22, NO. 2, pp:384-412. 

40- Pei-Lee Teh , and Hongyi Sun, ( 2012)  Knowledge sharing, hjob 

attitudes and organisational citizenship  behavior (Industrial 

Management & Data Systems ) Vol. 112 No. 1,  pp:64-82. 

41- Phong Ba Le,and Hui Lei, (2018) The mediating Role Of Trust In 

Stimulating The Relationship Between Transformational 

Leadership And Knowledge Sharing Processes, (Journal of 

Knowledge Management), Vol. 22 , NO. 3, pp:521-537. 



137 

 

42- Reinout E. de Vries , et.al , (2010) , Leadership = Communication? 

The Relations of Leaders' Communication Styles with Leadership 

Styles, Knowledge Sharing and Leadership Outcomes ,(Journal of 

Business and Psychology) ,  Vol. 25, No. 3 , pp: 367-380 . 

43- Riege, A. (2005), ‘Three-dozen knowledge-sharing barriers 

managers must consider’,( Journal of Knowledge Management) 9 

(3), pp:18-35. 

44-  Seckyoung Loretta Kim , et al. (2015)  Knowledge Sharing, 

Abusive Supervision, and Support: A Social Exchange Perspectiv, 

(Group & Organization Management),   Vol. 40(5), pp: 599–624. 

45- Seckyoung Loretta Kim, et.al. (2016) Abusive supervision, 

knowledge sharing, and individual factors: A conservation-of-

resources perspective, (Journal of Managerial Psychology), Vol. 31 

,NO. 6, pp:1106-1120 . 

46- Seung Hyun Han, et.al. (2016) Transformational leadership and 

knowledge sharing: Mediating roles of employee’s empowerment, 

commitment and citizenship behaviors, (Journal of Workplace 

Learning), Vol. 28 ,No. 3, pp:130-149 . 

47- Shahidul Hassan, et.al. (2013) Ethical And Empowering 

Leadership And Leader Effectiveness, (Journal of Managerial 

Psychology),  Vol. 28 No: 2, pp:133-146 . 

48-  Sheng Wang and Raymond A. Noe,( 2010) Knowledge sharing: A 

Review and Directions for future research, (Human Resource 

Management Review), 20 ,  pp: 115–131. 

49- Sheng Wang et.al. (2014),  Motivating Knowledge Sharing in 

Knowledge Management Systems: A Quasi–Field Experiment, 

(Journal of Management),  Vol. 40, No. 4, pp:978-1009.  

50- Shu-sien Liao, pp. (2017) LMX and employee satisfaction: 

mediating effect of psychological capital, (Leadership & 

Organization Development Journal), Vol. 38, No. 3, pp:433-449. 

51- Steffen Raub and Christopher Robert (2010), Differential Effects 

of Empowering Leadership on In-Role and Extra-Role Employee 

Behaviors: Exploring The Role Of Psychological Empowerment 

And Power Values (Human Relations),  63(11), pp:1743–1770 .   

52- Stewart, G. L., et al. (2011) Self-leadership: A multilevel review. 

(Journal of Management), 37, pp: 185-222. 

53- Torsten Biemanna, et al. (2015) Empowering leadership and 

managers' career perceptions: Examining effects at both the 

individual and the team level (The Leadership Quarterly) 26, 

pp:775–789. 



138 

 

54- Tsung-Hsien Kuo (2013) How expected benefit and trust influence 
knowledge sharing (Industrial Management & Data Systems)  Vol. 
113 No. 4 , pp: 506-522. 

55- Tsung-Hsien Kuo (2013) How expected benefit and trust influence 
knowledge sharing (Industrial Management & Data Systems)  Vol. 
113 No. 4 , pp: 506-522. 

56- Vincenzo Cavaliere, et.al (2015) Knowledge sharing in knowledge-
intensive manufacturing firms. An empirical study of its enablers, 
(Journal of Knowledge Management), Vol. 19, No.: 6, pp:1124-
1145.  

57- Watcharee Lekhawipat, et.al. (2018) How internal attributions 
Affect Knowledge Sharing Behavior, (Journal of Knowledge 
Management), Vol. 22 No 4, pp:867-886. 

58- Wei-Li Wu, and Yi-Chih Lee, (2017) Empowering Group Leaders 
Encourages Knowledge Sharing: Integrating The Social Exchange 
Theory And Positive Organizational Behavior Perspective, 
(Journal Of Knowledge Management), vol. 21, no. 2, pp:474-491. 

59- Wei-Li Wu, Yi-Chih Lee, (2016) Do employees share knowledge 
when encountering abusive supervision?, (Journal of Managerial 
Psychology), Vol. 31 No. 1, pp:154-168. 

60- Wen-Chung Liu and Chen-Ling Fang ,( 2010,), The Effect of 
Different Motivation Factors on Knowledge-Sharing Willingness 
and Behavior, (Social Behavior And Personality), 38(6), pp:753-
758. 

61- Xiaohong Zhang et al. (2015) The impact of employees’ 
relationships on tacit knowledge sharing (Chinese Management 
Studies)  Vol. 9 No. 4, pp: 611-625.  

62- Xiaomeng Zhang, and Kathryn M. Bartol(2010), linking 
empowering leadership and employee creativity: the influence of 
psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative 
process engagement, (academy of management journal) , vol. 53, 
no.1, pp: 107–128. 

63- Yajiong Xue, et.al. (2011) Team Climate, Empowering Leadership, 
and knowledge sharing, (Journal of Knowledge Management), Vol. 
15 ,No. 2, pp:299-312. 

64- Yong Woon Kim and  Jaekwon Ko ,( 2014)   HR Practices and 
Knowledge Sharing Behavior: Focusing on the Moderating Effect 
of Trust in Supervisor, (Public Personnel Management), Vol. 43(4) 
, pp: 586–607. 

65- Yuan Jiang. And Chao C.  Chen,( 2018), Integrating Knowledge 
Activities for Team Innovation: Effects of Transformational 
Leadership (Journal of Management), Vol. 44 No. 5, pp: 1819–
1847. 



139 

 

ل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيد الفاضل /   

 السيدة الفضلي/   

 

لار لملعالوليللسمحتلهللالل  رسط 

س  ملارملسح لإبعتا ل ساستللطدعالهل دثثالار وس الاردالتللسجيلا تس لار تول ر   لارمف ت لللللللل
وس لا رتتسسرتلا ع  تتتلاللأل وتتتلار قتت العالتت لل فتتتلجظتت ريلقلؤتت العالتت لتسسستتتلارعتتس التلر تتال ر

ا  ض عل  تلتتااالتتحوفتلا سد صتسالا    تتل تتالاردعت العالت ل تترلل ت  لا دغتاا لحمتلل
ارتساستلارر رتلار لطعالل سلالقلحمسلرتلردماوتللحت تل  د رلتسسستلسال روس لا رسسرتلا ع  تل

ل.قلا مظاس لا ص ستل
لةذلج ل لر وس طليلطعسلجليلقلاسدلاس ل وسان لؤ الا سد صسالاللس عت لجالجسرتلعال لللللللل

جالل تتسلستت  ل تتسل تت ل وتتسان لستت الطعتتس,ل ب س تتتلستت ستلاللستت الط تتدختملارمدتتسئ لألغتت اضلارملحتت ل
لارعالا ل  يل.

للطفضال السوس طليل  مل  للا  لحتوسجللط تس ر
ل

لارملسح 
   لعملتالرعس لعسب .لعسبشلعملتالرع س لحما

لجسدسذل  سعتلة اسالاألعاس 
 عفتلارملح الللارتساسس لاثسرتاطوجوتلرتل ل

ل س عتلارفو مل-لح ضلارمول
ل
ل
ل
ل



140 

 

ار ئوولقللطدعالهل  ال روس لار وس الار لميسسسفسلا تس لجل واسلسال لنا عتل  لارعملسسا لار لل-1
قوسملسئو  لقلتل  ا  د لعال ل س ارعا  للار رلسعلولل(لق√ارعالل   ساللض لعل تل 

  س ل ا تس لا ملس  لار رلطعاللحتالسائسد ل(لارعال

 ارعملتتتتتتتتتتتتسسا لم

  ا هل
لمتس س

  ا هلل  ا ه
 تس تل
ل د سبت

  ا هل
 تس تل
لقالوالت

لغا
ل  ا ه

قتتت ل  تتتد اي لعسروتتتل عتتتسسالاأل اال متتساالعالتتت لطصتتت   لل1
للسال ر ل.ل

للللل

للللللل لب س د لقلار ال  ل.لس تملمن ذال وتل  ل ل2
للللللس   لا ثس لللار تلال.ل3
سرج ل  سلسو لعال لط تميلاأل لسسللا قرتاحس للا تاالل4

لار جرل.ل
للللل

للللللسمصالرال لسسللا قرتاحس لار لس ت فسل  سلسو .لل5
س دختملا قرتاحس لارت لس تت فسلرت لا  سلستتلقلاختتس لل6

لار  اسا .ل
للللل

للللللس رتثلب قلردح تلج اال  سلسو ل.ل7
لللللل.لوفوتلحللا رلل ل  ل عضفيلارملعضسعاليل  سلسو لرل8
للللللخي ل  سلسو لعمت سلسل الج ائفيل وتل.لل9

للللللس ضحلروفوتلط ا هل  سلسو ل  لارر رتل.ل10
للللللس ضحلارغ ضل  لسوسسس لارر رتل  سلسو .للل11
لللللل.لا للاردعالواس ل  سلسو   لار  اسلس ضحللسفل12
للللللسظف لا ؤداسملجب  الحوسالارعالل  سلسو .ل13
س ضتت للقدتتسل مسقرتتتللتتسلاللاؤداس تتس ل  سلستتو لسصتت لل14

للجانا.ل
للللل

للللللسظف لا ؤداسمل مجسثل  سلسو ل.لل15
 

 



141 

 

   ساللض للا(* لةف  ارمةا دعال تل  جيلا س لار ول ر   ل واسلسال لنا عتل  لارعملسسا لل.-2
  س تل  ا  د لعال لرلل مفسل ارعا  لار رلسعلولل(لق√عل تل 

لللم
لارعملتتتتتتتتتتتتسسا 

  ا هل
لمتس س

  ا تتتتتتتتهلل  ا هلل
 تس تتتتتتتتل
ل د سبت

  ا تتهل
 تس تل
لقالوالتل

غتتتتتتتتتتال
ل  ا هل

للللللج ع لارث تلعمتلحتالولل رلالتلب سالتلاأل لل يبس لحللهلسل.لل1
  تتتتس تلقلا مسقرتتتتس لا ستتتتتتلاستتتترتاطوجوتلج تتتتع لارث تتتتتلعمتتتتتلال2

لارر رت.
للللل

لللللل. لعاال لقلا  داسعس ل  لا  اساج ع لارث تلعمتلمتثوللنسل3
لللللل.القلحتتستلاألؤتاالقلنس لعاال ج ع لارث تلعمتلا  سعتل4
ج ع لارث تلعمتلا طصس لو  ا ل  ل تسسالاررت رتل  ثتل لا ت س س لل5

ل(ل مسقرتلا رلل ل.للارعالا
للللل

للللللج ع لارث تلعمتلع ضلا عال  س لعال لنا عتل  لار  لال.للللل6
عمتتتت سلج تتتتلجف تتت لقلضتتتغيل تتتتستلقلعاالتتت لجستتتدبو لجالج لتتت لل7

ل ب قلغتستالرالخ لال م ل.لل
للللل

للللللقلار قالا سض لجع  لجؤتاالعاال ل مرسطل.ل8
لللللل رلالتل.ؤمس لارلثال  لارب قل للجرلل9

للللللجسرلجف  لان حللاسعل تالقلعاال لا ال.ل10
للللللجسدبو لجالج ل ل ب قلعتستالرال ت  لألؤتاالعاال لا سروت.لل11
لللللل.لهلجؤتاالارعاللار لحت هتسلرمف  قلار قالا سيللجح ل12
عمتتتت سلجلا تتت لعتتتسئهلقلارعاتتتللج تتتتلتتتتع  تلقلارتتتدخال ل متتت للقلل13

لرتلاربملوعوت.لارع  الرالحس
للللل

للللللعس الج س لارصع ا لقلارعالل ب س تلجللو  رل.ل14
لللللل.  رلقلارعاللاذالطبالبلا   لذر جسدبو لجالجر المبفل15
للللللعس ال سلجطعس لل  لاألعاس لا فتالقلارعاللإبقتاملل تلالط   .ل16
س ل دجتتسسبلجستدبو لجالجعتت لاأللقتتس لارصتتعملتلقلارعاتتللألجتت ل تت لل17

لتعملتل  لقملل.
للللل

                                                 

 لسرتتالايللارد وتتويلا يبتتسهلرالظتت لاللاحداتتس لارمجتتسثلاستتدمس العالتت لةارمف تت ةلسجيلا تتس لار تتول ر   ل*
 اجلفتلا ت  عللا ثس  ا.



142 

 

جسدبو لجالجطعس لل  لارعتستل  لاأل توسالقلج تولار قتالقلؤت دلل18
لار  وفت.

للللل

عمتتت سلطلتت الاأل تتوساللارظتت لالغتتال ءرتتتالقلارعاتتللارم تتوتليللل19
لعس ال سلجط ق لاأل ضلل.

للللل

للللللحتلالاأل بسالقلارعاللج  لبملوع لل  لا لاتل.ل20
لللللل ائاسلايللاجلسجبلا ر قلقلاأل وسالا ستتل   وف ل.ججظ لل21
جانل دفسئلل رثال سلسوحتالقلا  تد ملللارم تملتليلللرت ر ل واتسلل22

لخي لارعالل.
للللل

قلؤتتت دلار  وفتتتتل لط تتتالاألحتتتتااللاأل تتتوسالل  تتتسلرالب س تتتتلارتتت لل23
لجحت ؤس.

للللل

لللللل.لج سسيلؤ دلار  وفتلعال لجعسلقلغسستلارمف ل24

 واسلسال لنا عتل ت لارعوتسسا لا دعال تتل  تال روس لا رتسسرتلا ع  تتلارت لستديلار وتسمل تسل -3 
  قلارعا  لار السعلول س تلل   ؤسلقلعاال ل( قلارعالال   ساللض لعل تل

  ا هللارعملتتتتتتتتتتتتسسا لم
لمتس س

  ا تتتتتتتتهلل  ا هلل
 تس تتتتتتتتل
ل د سبت

  ا تتهل
 تس تل
لقالوالت

غتتتتتتتتتال
له  ا 

عمت سلجطعاليل  ال سل تستلججظ لارو لعال لجج لميل لرال  لالقلار  يلطعالات لل1
ل.

 لللل

للللللج سس لا عال  س لار لج اللفسل  لار  لال ا للار  يلار رلجعالل  .ل2
للللللج سس لمبفسساجل  لار  لال ا للار  يلار رلجعالل  .للل3
ججت لميلت لرالت  لال تسسالار  تيللعمت سلجطعاليل ت ال تسل تستتلججظت لاروت لعالت ل4

لار رلجعالل  لطعالا .لللل
للللل

للللللج سس لا عال  س لار لج اللفسل  لار  لال سسالار  يلار رلجعالل  .ل5
للللللج سس لمبفسساجل  لار  لال سسالار  يلار رلجعالل  .لل6
بل تمفيلار  لالارعتس التل عت ل ا تللار  تيلخي لجت لمبتسلسع   جت لعمتت سلجبالتل7

لذر ل.ل
للللل

ارتت  لالارعتتس التل عتت ل ا تتللار  تتيلخي لجتت لمبفتتسساهتيلعمتتت سلجبالتتبل تتمفيلل8
لذر .

للللل

للللللار  لال سسالار  يلخي لج لمبسلسع   ج لعمت سلجبالبل مفيلذر .لل9
للللللار  لال سسالار  يلخي لج لمبفسساهتيلعمت سلجبالبل مفيلذر ل10



143 

 

  : بيانات أخري -4

 م الشركة  : ...................................................اس 

 ........................................................ :  الوظيفة 

 ........................................ :  اإلدارة التي تعمل بها 

 ............................................  :  المؤهل العلمي.. 

 

 مع شكري وتقديري لتعاونكم                                        

 د. عاطف عبد العزيز محمود عبدا لعال تايب
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 معوقات اإلفصاح عن تقرير املراجعة الداخلية: دليل من البيئة املصرية 

 () د.عبدالناصر عبداللطيف محمد نصير             
 مستخلص الدراسة:

الداخلية ضمن  رير المراجعةعن تق معوقات اإلفصاحأهم استهدفت الدراسة تحديد  :هدف الدراسة
 .المالية ة، وذلك من وجهة نظر معدي التقاريرلشركات المدرجة بالبورصة المصريالتقارير المالية ل

الداخلية  عدم قيام شركات العينة باإلفصاح عن تقرير المراجعة إلى أنتوصلت الدراسة : نتائج الدراسة
أهمية لدى إدارة الشركات أن تقرير المراجعة الداخلية ليس له  اقتناع (1) هي:يعزى إلى أسباب رئيسة 

فصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلتنظيم محاسبي ل عدم وجود (2) أصحاب المصالح الخارجيين
 .ونشرها المالية التقارير زيادة تكاليف إعداد تجنب(3)

، حوكمة الشركاتالمراجعة الداخلية، اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، : الكلمات المفتاحية
 .معوقات اإلفصاح

Abstract: 

Objective: The study aimed at identifying the main disclosure obstacles of the 

internal audit report within the financial reports of companies listed on the 

Egyptian Stock Exchange, and that is from the perspective of the financial 

reports preparers. 

Findings: The study reached that the companies included in the sample did not 

disclose of the internal audit report, and this can be attributed to the following 

reasons; (1) The preparers of the financial reports are convinced that the internal 

audit report has not an importance for stakeholders (2) Lack of accounting 

regulation that regulate the disclosure of the internal audit report (3) Avoiding 

increasing costs of preparing and publishing the financial reports. 

 

Key Words: Internal Audit, Internal Audit Report Disclosure, Corporate 

Governance, Disclosure Obstacles. 

 

 

                                                           

(


 (E-mail: abdelnasser.mohamed@commerce.sohag.edu.egجامعة سوهاج )  –كلية التجارة –قسم المحاسبة ب مدرس  (
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 مقدمة الدراسة: -1
 ,Enron, WorldComحول العالم مثل الكبرى في أعقاب انهيار العديد من الشركات 

Parmalat  لذلك ؛ اآلخرين في مهنة المحاسبة والمراجعةانهارت ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح
ستعادة ثقة اإلفصاح والشفافية الاتخذت الجهات التشريعية والتنظيمية مجموعة من اإلجراءات لتعزيز 

  .حاسبة والمراجعةالمستثمرين وأصحاب المصالح اآلخرين في مهنة الم

تطلب فقط نشر كمية كبيرة من المعلومات المالية ال يفصاح والشفافية اإلتعزيز ومن منطلق أن 
، لذلك اتجهت انظار الجهات وغير المالية، لكن أيضًا يجب أن تكون هذه المعلومات موثوق فيها

التشريعية والتنظيمية نحو االهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية، وتفعيل وتطوير دور وظيفة المراجعة الداخلية 
 (. 41، ص 2012 ،أمينة محمد ،معتوق  المكيللقيام بتلك المهمة )د. 

الشركات بوظيفة المراجعة الداخلية وزادت التوقعات بما  فقد اهتمت الجهات المهتمة بحوكمة
شمل قانون يمكن أن تقدمه وظيفة المراجعة الداخلية في مجال تحسين حوكمة الشركات. كما 

Sarbanes-Oxley,2002 مجموعة من اإلصالحات التي أثرت على وظيفة المراجعة الداخلية. 
على أهمية تمتع وظيفة المراجعة  الداخليين المراجعين معهد أكدوبالمثل، وتماشيًا مع هذه اإلصالحات 

الداخلية باالستقالل والموضوعية وتوسيع نطاق ومهام المراجعة الداخلية بإضافة مهام جديدة هي تقييم 
 (IIA, 2003). وتحسين عمليات إدارة المخاطر، والرقابة، والحوكمة

حوكمة الشركات وتعزيز الثقة في تحسين في نتيجة لزيادة أهمية دور وظيفة المراجعة الداخلية و 
 ;eg: Lapides, et al., 2007) االكاديمية تيار جديد من البحوثظهر التقارير المالية، 

Archambeaul, et al., 2008; Holt, 2009; Holt, 2012; Holt and DeZoort, 2009 ) 
 إلى تقييم حاجة البيئة الخارجية لتقرير المراجعة الداخلية.   يدعو

تؤكد حاجة أصحاب المصالح الخارجيين  ميدانيةسابقة أدلة وثقت الدراسات ال في هذا السياق،
والمساءلة،  تعزيز الشفافية في كبير بشكل يسهم أن يمكن لتقرير المراجعة الداخلية، وأن هذا التقرير

؛ أحمد 2011)د.حميدة محمد، أصحاب المصالح الخارجيين في التقارير الماليةوبالتالي يعزز ثقة 
 ,Archambeaul, et al., 2008; Holt and DeZoort ؛2017؛ محمود جالل،2012نبيل،

2009; Holt, 2012; Ackermann, et al., 2016) 

 مجال في مهماً  موضوعاً  تقرير المراجعة الداخلية عن اإلفصاح مفهوم من هذا المنطلق، أصبح
 دور حول أصحاب المصالح من والتوقعات المطالبات تزايد عن نشأ والذي األكاديمية، واألوساط األعمال

 وظيفة المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات. 
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 مشكلة الدراسة: -2
 المراجعة لجنة جانب تعد وظيفة المراجعة الداخلية جزءًا أساسيًا في أطر الرقابة والحوكمة إلى

 ;Prawitt, et al., 2009, p, 1256)التنفيذية واإلدارة الخارجية، والمراجعة اإلدارة، لمجلس التابعة
Caratas and Spatariu, 2014, p. 531) . 

أحد أركان حوكمة الشركات، فإن واقع أهمية وظيفة المراجعة الداخلية بوصفها  من الرغم وعلى
 الخارجي، والمراجع المراجعة، لجنة باإلفصاح عن تقارير الممارسة العملية يكشف عن قيام الشركات

الداخلية ألصحاب المصالح  المراجعة عن تقرير إفصاح أي حالياً  يوجد ومناقشات وتحليالت اإلدارة، وال
عايير المراجعة الداخلية حيث تلزم م .(Holt, 2012, p.881; Ege,2015, p. 495)الخارجيين 

لى لجنة المراجعة المراجع الداخلي بتوصيل نتائ  ,IIA,2008)ج عملية المراجعة إلى اإلدارة التنفيذية وا 
p.4; 17-18) من هنا يتضح أن التقرير عن نتائج المراجعة الداخلية قاصر فقط على االستخدامات .

 الداخلية. 

وهذا الوضع ينطبق أيضًا على مصر، فالتنظيم المحاسبي في مصر )قواعد حوكمة الشركات، 
وقواعد قيد وشطب األوراق المالية معايير المراجعة، وقانون سوق رأس المال، و  الشركات،قانون و 

 المصالح ألصحاب الداخلية اإلفصاح عن تقرير المراجعةلزم الشركات بي ال (المصرية بالبورصة
 . (1) الخارجيين ضمن التقارير المالية للشركات المسجلة ببورصة األوراق المالية المصرية

هذه الوظيفة  حول المعلومات إلى يفتقرون  الخارجيين المصالح هذا األساس فإن أصحابعلى و 
ينتج عنه عدم تماثل  االفتقار هذا. األخرى  الحوكمة بآليات بالمقارنة والتي تعد متاحة لألطراف الداخلية

ناقض مع أحد المبادئ األساسية للحوكمة وهو الشفافية واإلفصاح ، وهذا يتي المعلوماتف
(Archambeaul, et al., 2008, p.375)المصالح أصحاب على الصعب من يجعل ، مما 

 العام لحوكمة الشركات الهيكل في الرئيسي المكون  هذا بدور تتعلق مستنيرة قرارات اتخاذ الخارجيين
(Holt, 2012, p.879). 

حين أن الدراسات السابقة سلطت الضوء على مشكلة نقص المعلومات المتاحة ألصحاب  وفي
لدراسة األسباب التي  إال أن األدبيات السابقة لم تتصدالمصالح الخارجيين حول وظيفة المراجعة الداخلية، 

 ضمن تقاريرها المالية. الداخليةتمنع الشركات من اإلفصاح عن تقرير المراجعة 
                                                           

( من خالل اطالع الباحث على التقارير المالية للشركات المسجلة في البورصة المصرية ، المنشورة على موقع (1
جانب عدم وجود إلزام باإلفصاح عن تقرير ه إلى أن ، اتضحMubasher.info مباشر مصر البورصة المصرية وموقع
ً هذه الشركات  المراجعة الداخلية فإن ً باإلفصاح عن معلومات تفصيلية حول وظيفة المراجعة أيضا ال تقوم اختياريا

 الداخلية.
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 اآلتي:الرئيس هذا المنطلق، تتجسد مشكلة الدراسة في التساؤل  من

ما هي معوقات اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية في الشركات المصرية؟ وينبثق من هذا 
 التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية؟ -
 ة؟ما طبيعة اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلي -
لشركات المدرجة ل ضمن التقارير الماليةما معوقات اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية  -

  بالبورصة المصرية؟

 أهداف الدراسة: -3
استنادًا إلى الخلفية النظرية التي تم مناقشتها أعاله فإن الهدف الرئيس للدراسة هو تحديد معوقات 

لشركات المسجلة في البورصة المصرية. التقارير المالية لاإلفصاح عن تقارير المراجعة الداخلية ضمن 
 -ويتفرع من هذا الهدف األهداف الفرعية اآلتية:

 المراجعة الداخلية.وظيفة طبيعة التعرف على  -
 رير المراجعة الداخلية.طبيعة اإلفصاح عن تقالتعرف على  -
مالية للشركات المصرية رير المراجعة الداخلية ضمن التقارير التحديد معوقات اإلفصاح عن تق -

  .المسجلة في البورصة

 :أهمية الدراسة -4
 وذلك على النحو اآلتي: ،تستمد الدراسة أهميتها من االسهامات العلمية والعملية المحتمل أن توفرها

 تستمد الدراسة أهميتها العلمية من االعتبارات اآلتية: االهمية العلمية:

الداخلية من الموضوعات الحديثة بالغة األهمية في الوقت الراهن رير المراجعة يعد اإلفصاح عن تق -
، خاصة مع اتساع نطاق وظيفة المراجعة الداخلية وتزايد أهمية دورها في يلم تنل االهتمام الكاف التيو 

 تحسين حوكمة الشركات.
جعة رير المرالة تؤكد على أهمية اإلفصاح عن تقعلى الرغم من وجود مجموعة متزايدة من األد -

الداخلية ألصحاب المصالح الخارجيين، لم تتناول البحوث السابقة حتى اآلن األسباب التي تدفع 
عن  الممارسة العملية والدراسات األكاديمية حيث يكشف واقعركات إلى عدم توفير هذا التقرير؛ الش

  .جيينلدى أصحاب المصالح الخار  رغم أهميتهفي الشركات هذا النوع من اإلفصاح عدم وجود 
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 :عتبارات اآلتيةتستمد الدراسة أهميتها العملية من اال االهمية العملية:

ر دليل ميداني حول معوقات اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية في الشركات المصرية، يتوف -
 وبالتالي سد الفجوة البحثية في هذا المجال.

والوقوف على األسباب الحالية من نتائج الدراسة في مصر الجهات المهنية والتنظيمية امكانية استفادة  -
لتحقيق  لإلفصاح التنظيم الحاليوذلك لتطوير  ؛تقرير المراجعة الداخليةعن الرئيسة لعدم اإلفصاح 

 .مزيد من اإلفصاح والشفافية
المقترحة للتغلب على معوقات اإلفصاح عن تقرير المراجعة  مجموعة من اآللياتتقدم الدراسة  -

  الداخلية في البيئة المصرية.

 :الدراسة حدود -5
المالية المصرية، اقتصرت الدراسة على عينة من الشركات غير المالية المسجلة ببورصة األوراق 

خرج عن نطاق الدراسة وبالتالي ت ، S&P/EGX ESGالشركات في المؤشر المصري لمسئوليةمدرجة الو 
 .شركات الماليةالالشركات غير المدرجة في المؤشر المصري لمسئولية الشركات و 

 :الدراسة تنظيم -6
انطالقًا من المشكلة البحثية وتحقيقًا ألهداف الدراسة تم تقسيم الجزء المتبقي من الدراسة إلى 

 قسمين على النحو اآلتي:

 للدراسة وصياغة الفروض.يتناول الخلفية النظرية  القسم األول:

 يتناول الدراسة الميدانية. لثاني:القسم ا
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 القسم األول: اخللفية النظرية للدراسة وصياغة الفروض

الباحث في هذا الجزء اإلطار النظري للدراسة وصياغة الفروض، وذلك من خالل تناول  يتناول
طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية، وطبيعة اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، ثم تحديد المعوقات 

 المحتملة لإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية وصياغة فروض الدراسة. وذلك على النحو اآلتي:

 طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية: -1

 : تعريف وظيفة المراجعة الداخلية:1/1
 وموضوعي، مستقل نشاط" :بأنها الداخلية المراجعةيعرف الدليل المصري لحوكمة الشركات 

 أسلوب تبني خالل من أهدافها تحقيق على ليساعدها الشركة عمليات أداء وتحسين قيمة إلضافة مصمم
جراءات الداخلية الرقابة ونظم وسائل تقييم إلى يهدف ومنظم منهجي  والتأكد الشركة، في المخاطر إدارة وا 

 والمالية التنفيذية واألنشطة اإلدارات كافة يخص فيما سليم نحو لىع بها الحوكمة قواعد تطبيق سالمة من
 .(28، ص 2016" )الدليل المصري لحوكمة الشركات، والقانونية

من هذا التعريف، والذي جاء متوافقًا مع التعريف الذي قدمه معهد المراجعين الداخليين  ويتضح
اتساع نطاق عمل وظيفة المراجعة الداخلية ليتعدى مجرد تأكيد الرقابة المالية ، (IIA, 2003)األمريكي 

على استقالل وظيفة المراجعة الداخلية عن اإلدارة التنفيذية،  التأكيدليشمل أيضًا الخدمات االستشارية. و 
  . كما يجب أن تسهم وظيفة المراجعة الداخلية في إضافة قيمة للشركة

أن الهدف الرئيس لوظيفة المراجعة الداخلية هو مساعدة الشركات على  كما يوضح التعريف
وذلك حتى تتماشى طر، والرقابة، والحوكمة. تحقيق أهدافها من خالل تحسين فعالية عمليات إدارة المخا

 .األخيرةمع التطورات التي شهدتها البيئة التنظيمية والتشريعية في اآلونة 

 : أهمية وظيفة المراجعة الداخلية:1/2
أداة مهمة في تحقيق الحوكمة الفعالة للشركات، وضمان جودة تعد وظيفة المراجعة الداخلية 

 .(Johl, et al., 2013, p.780; Park, et al., 2019, p. 623) التقارير المالية

 تعد حاسمة الفعالة الداخلية المراجعة وظيفة إلى أنHolt and DeZoort, 2009 فقد أشار 
 ,Holt and DeZoort) ةدقكثر أ مالية تقارير إعداد وفي االحتيال، الحد من في شركة أي لنجاح

2009, p. 63). كما أشار Richard Chambers  المدير التنفيذي لمعهد المراجعين الداخليين
التي نقدمها إلى  التأكيدات بقوله "إنفي ضمان جودة التقارير المالية المراجعة الداخلية  دوراألمريكي إلى 
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دارة المخاطر والرقابة  ،حوكمةالحول اإلدارة اإلدارة ومجلس  ساس األ، غالبًا ما تكون بمثابة في شركاتناوا 
 بمثابة خط الداخليون  المراجعون  حيث يعد ،(Chambers, 2013, p.1) عن المعلوماتم العا إلفصاحل

نظام  في الضعف نقاط عن الناتجة المتعمدة غير األخطاء ويحددون  اإلفصاح، أخطاء ضد األول الدفاع
  . (Mercer 2004, p. 190)االحتيال بسبب واالخطاء المتعمدة للشركة الداخلية الرقابة

سياق متصل، وثقت الدراسات المحاسبية السابقة أدلة ميدانية توضح العالقة اإليجابية بين  وفي
لمراجعة الداخلية عالية الجودة وجودة القوائم المالية. فقد قدمت العديد من الدراسات السابقة أدلة اوظيفة 

ن انخراط اإلدارة في ميدانية على أن وجود وظيفة للمراجعة الداخلية عالية الجودة يسهم في الحد م
 ;Prawitt, et al., 2009; Schneider, 2013; Johl, et al., 2013)ممارسات إدارة األرباح

Ege, 2015) فعلى سبيل المثال، وثقت دراسة . Prawitt, et al., 2009بين معنوية سلبية عالقة 
. وبالمثل، (Prawitt, et al., 2009)المطلقة  العادية غير جودة وظيفة المراجعة الداخلية واالستحقاقات

للحد  رادع تأثير له كان وظيفة المراجعة الداخلية وجود أن إلى Schneider, 2013نتائج دراسة  تشير
 . (Schneider, 2013)الزائد  من ممارسات اإلنتاج

راجعة بين الدور التأكيدي والدور االستشاري لوظيفة الم إيجابياً  كما وجدت دراسات أخرى ارتباطاً 
 ,Muchiri and Jagongo, 2017; Newman and Comfort)للشركة  المالي الداخلية واألداء

2018). 

أيضًا تعد وظيفة المراجعة الداخلية ذات أهمية بالغة بالنسبة للمراجع الخارجي، حيث تسهم 
العمل )محمود المراجعة الداخلية الفعالة في تخفيض إجراءات المراجعة الخارجية ومن ثم تخفيض ساعات 

 ,.Mihret and Admassu, 2011, p. 68; Al-Sukker, et al، 22، ص 2017جالل، 
2018,p. 317.والذي يقود بدوره إلى تخفيض تكاليف المراجعة ،) 

وظيفة المراجعة الداخلية لها دور مهم في مساعدة مجلس اإلدارة وعلى ضوء ما سبق يتضح أن 
وضمان جودة التقارير وتقييم االمتثال للسياسات والقوانين واللوائح المعمول بها،  في رقابة فعالية الحوكمة

 الشركة. أنشطةعلى  جوهري والتي يمكن أن يكون لها تأثير المالية، وتقييم فعالية عمليات إدارة المخاطر 

 مسئوليات وظيفة المراجعة الداخلية: :1/3
فقد . الماضية السنوات خالل الهيكلية التغييرات من لسلسلة الداخلية وظيفة المراجعة خضعت

 والحاجة االقتصادية واألزمة ،قواعد حوكمة الشركاتو  ،Sarbanes-Oxley,2002تطبيق قانون  أدى
 عملية في فقط ليس التغييرات، من العديد إلى الشركات قبل من والمستمرة المكثفة المراجعة من المزيد إلى
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 ,Drogalas)الداخلية  للمراجعة العام والنطاق الداخليين المراجعين دور في أيًضا ولكن الداخلية المراجعة
et al., 2016, p. 570). 

معايير المراجعة قواعد حوكمة الشركات و اإلصدارات الحديثة من في  وقد بدا ذلك واضحاً  
الرئيسة لوظيفة  معايير المراجعة الداخلية المسئولياتقواعد حوكمة الشركات و الداخلية. فقد تضمنت 

( بعنوان "طبيعة العمل"، على ضرورة قيام 2100رقم ) المراجعة معيارحيث نص  ،المراجعة الداخلية
 :(IIA, 2016, p.12-14) بالمهام اآلتية وظيفة المراجعة الداخلية

( بعنوان 2110في مجال حوكمة الشركات: تضمنت معايير المراجعة الداخلية المعيار رقم ) -1
 عمليات الحوكمة بتقييم وينص هذا المعيار على ضرورة قيام وظيفة المراجعة الداخلية"الحوكمة" 

  .في الشركة الحوكمة أساليب لتحسين المناسبة التوصيات واقتراح
( بعنوان "إدارة 2120مجال إدارة المخاطر: تضمنت معايير المراجعة الداخلية المعيار رقم ) في -2

فعالية عمليات  بتقييم المخاطر" حيث ينص هذا المعيار على ضرورة قيام وظيفة المراجعة الداخلية
 .والمساهمة في تحسينها إدارة المخاطر في الشركة

( بعنوان 2130في مجال الرقابة الداخلية: تضمنت معايير المراجعة الداخلية المعيار رقم ) -3
 كفاية مدى "الرقابة" حيث ينص هذا المعيار على ضرورة قيام وظيفة المراجعة الداخلية بتقييم

  :المتعلقة بالمجاالت اآلتية الشركة مخاطر مع التعامل في الرقابية الضوابط وفعالية

 للشركة. االستراتيجية ألهدافا تحقيق -
 .التشغيليةو  المالية معلوماتال ومصداقية موثوقية -
 .والبرامج العمليات وكفاءة فعالية -
 حماية األصول. -
 .والعقود واإلجراءات والسياسات واألنظمة للقوانين االمتثال -

هذا المنطلق، يتضح أن مسئوليات وظيفة المراجعة الداخلية قد اتسعت لتتعدى مجرد تأكيد  من
الداخلية  المراجعة لوظيفة الموسع الرقابة المالية لتشمل أيضًا تقديم الخدمات االستشارية. وال شك أن الدور

 حوكمة الشركات.نتيجة إدراك الجهات التنظيمية والتشريعية ألهمية هذه الوظيفة في تعزيز  جاء

 وظيفة المراجعة الداخلية في مصر:موقف الجهات المهنية والتنظيمية من : 1/4
المراجعة الداخلية موقف الجهات المهنية والتنظيمية في مصر من وظيفة من المهم التعرف على 

 .المراجعة الداخلية وظيفةلالجهات هذه للوقوف على مدى األهمية التي أولتها 
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في ف ،في مصر من جانب الجهات المهنية والتنظيميةاهتمام كبير نالت وظيفة المراجعة الداخلية 
دليل قواعد ومعايير حوكمة النسخة األولى من  (1مركز المديرين المصري ) أصدرم 2005كتوبر عام أ

 الداخلية يتولىعلى ضرورة وجود وظيفة فعالة للمراجعة فيه أكد  ،الشركات بجمهورية مصر العربية
 لجنة إلى الفنية تبعيته وتكون  ،ويكون من القيادات اإلدارية بها إدارتها مسئول متفرغ في الشركة،

كما جعل تعيين مدير إدارة المراجعة . للشركة لتنفيذيا الرئيس أو المنتدب العضو اً إداري ويتبع المراجعة،
ف لجنة المراجعة إدارة المراجعة الداخلية تحت إشراالداخلية، وتحديد مكافأته، وتحديد مهامه وصالحيات 

 (.  14 ، ص2005حوكمة الشركات، )دليل قواعد ومعايير 

شركات قطاع األعمال  دليل مبادئ حوكمة المصري  م أصدر مركز المديرين2006وفي يوليو 
العام بجمهورية مصر العربية أشار فيه إلى ضرورة قيام الشركة القابضة بالتأكد من وجود إدارة للمراجعة 

دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع األعمال الداخلية في الشركات التابعة لها. وتتبع مباشرة مجلس اإلدارة )
 (.23ص. ، 2006، العام

ز المديرين المصري بإصدار النسخة الثانية من دليل قواعد ومعايير م قام مرك2011وفي مارس 
وظيفة المراجعة الداخلية  دورأهمية حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية وأكد فيها أيضًا على 

 (.25ص ، 2011دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات، باعتبارها أحد أركان حوكمة الشركات )

في دليل  للحوكمة مركز المديرين المصري بتحديث ودمج األدلة السابقةقام م 2016وفي يوليو 
التركيز بشكل أكبر على مكونات البيئة تم واحد وهو الدليل المصري لحوكمة الشركات. في هذا الدليل 

)الدليل المصري  الرقابية الداخلية لما لها من أهمية كبيرة داخل الشركة ومنها إدارة المراجعة الداخلية
 .(29، ص 2016وكمة الشركات، لح

م قواعد قيد وشطب األوراق المالية 2014كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في يناير 
( من هذه القواعد على أنه يشترط لقيد أسهم الشركات في 7بالبورصة المصرية. وتنص المادة رقم )

( على وجوب 34، كما تنص المادة رقم )هاالبورصة ضرورة أن تقدم الشركة تقريرًا عن سياسة الحوكمة ب
وجود لجنة للمراجعة تختص بمراجعة آليات وخطط المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ 

وهو ما يعني  (،37، 13، ص 2014بالبورصة المصرية، )قواعد قيد وشطب األوراق المالية  توصياتها
 لمراجعة الداخلية.وظيفة لغير مباشر على أهمية وجود التأكيد بشكل 

                                                           

على حوكمة  للتركيزكأول معهد م  2003 عام أسيس معهد المديرين المصري )مركز المديرين المصري( فيم تت (1)  
مركز المديرين  تبعيةغير  - 2004/  231لمرسوم الرئاسي رقم صدر ا 2004. وفي عام شركات في المنطقة العربيةال

ً ، أصدر المجلس العسكري مرسوم2011في نوفمبر . والمصري من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة االستثمار  ا
ً رئاسي  .ي من وزارة االستثمار إلى هيئة الرقابة الماليةمركز المديرين المصر تبعيةبشأن نقل  2011/  251رقم  ا
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 الرسمي الممثلالذي يعد  (IIA Egypt) مصر في الداخليين المراجعين معهد تم تأسيسكما 
 المهنية الكفاءة تعزيز في مصر في مهمة المعهد . وتتمثل(IIA)المراجعين الداخليين األمريكي  لمعهد

 .مصر في الداخلية المراجعة مهنة وتعزيز محليًا، الداخلية المراجعة لممارسي

وعلى ضوء ما سبق يتضح أن الهيئات المهنية والتنظيمية في مصر قد أولت أهمية كبيرة لوظيفة 
 .عالية الجودة المراجعة الداخلية باعتبارها أحد أهم اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات

 :طبيعة اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية -2

المال واق رأس بالغ األهمية لتحقيق التخصيص الفعال للموارد في أس اً يعد اإلفصاح االختياري أمر 
يؤدي اإلفصاح االختياري إلى التخفيف من مشكلة االختيار الخاطئ التي تنشأ من عدم  لسببين أولهما:

تسهيل رصد سلوكيات المديرين وبالتالي تقليل  :ين المديرين والمستثمرين. وثانيهماتماثل المعلومات ب
 .(Lee, et al., 2017, p. 181)لوكالة مشكلة ا

التي لم تلق أي  فصاح االختياري أحد أشكال اإلويمثل اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية 
اهتمام من جانب الشركات، حيث تشير الدراسات السابقة في هذا المجال إلى عدم وجود هذا النوع من 

 اإلفصاح. 

مراجعة االدبيات  لية يتناول الباحثالمراجعة الداخوللتعرف على طبيعة اإلفصاح عن تقرير 
، عن تقرير المراجعة الداخلية االفصاح ير المراجعة الداخلية، وأهميةتعريف االفصاح عن تقر السابقة، و 

موقف التنظيم المحاسبي من اإلفصاح عن تقرير  وأخيراً  المحتوى المعلوماتي لتقرير المراجعة الداخليةو 
 :وذلك على النحو اآلتي المراجعة الداخلية

 :مراجعة األدبيات السابقة :2/1
ة ساسي على تقييم مدى حاجأركزت البحوث حول اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية بشكل 

وتقديم أدلة ميدانية حول دور هذا التقرير في تحسين بيئة اإلفصاح  بيئة اإلفصاح لمثل هذا التقرير،
 وقرارات المستثمرين.

تقييم مدى الحاجة لإلفصاح عن تقرير Archambeaul, et al., 2008 فقد استهدفت دراسة 
المراجعة الداخلية لزيادة شفافية الحوكمة ألصحاب المصالح الخارجيين. كما قامت الدراسة بتقييم المنافع 

لوب المقابالت والتكاليف المحتملة لإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية. وقد اعتمدت الدراسة على أس
مع المحللين الماليين، وأعضاء لجان المراجعة، والمراجعين الداخليين، وصانعي السياسات. كما اقترحت 
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لإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية ألصحاب المصالح الخارجيين. وتوصلت  اً وصفي اً الدراسة نموذج
قة أصحاب المصالح في جودة التقارير ث الدراسة إلى أن اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية يزيد من

 .    (Archambeaul, et al., 2008) المالية

 ثقة على الوصفي الداخلية المراجعة تقرير تأثير بتقييمHolt and DeZoort, 2009  قامكما 
 الداخلية المراجعة بـتقرير تزويدهم تم الذين المشاركين أن إلى النتائج وتشير. االستثمار وقرارات المستثمر

كما أن  .الذين لم يصل اليهم التقرير المشاركين من المالية التقارير موثوقية في أكبر ثقة كانت لديهم
 للشركات خاص بشكل كان واضحاً  المالية التقارير موثوقية في الثقة الداخلية على المراجعة تأثير تقرير

 .(Holt and DeZoort, 2009) العالية االحتيال مخاطر ذات

رير المراجعة الداخلية والجهات تأثير اإلفصاح عن تقبفحص  Holt, 2009وفي دراسة تالية قام 
التي يتم التقرير إليها على إدراك المستثمرين لمصداقية اإلفصاح. وتشير النتائج إلى أن المشاركين في 

ير المراجعة الداخلية، الدراسة كان لديهم ثقة في مصداقية اإلفصاح في حالة تضمين التقارير المالية تقر 
لى  كما أن هذه الثقة تزداد في حالة قيام الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية باإلفصاح إلى لجنة المراجعة وا 

  (Holt, 2009).المدير التنفيذي، في مقابل اإلفصاح فقط للمدير المالي  

مدى حاجة البيئة المصرية إلى اإلفصاح عن  ( بفحص2011) دراسة د. حميدة محمد قامتو 
أثر هذا اإلفصاح على تحسين فعالية حوكمة  لية ضمن التقارير المالية. وتحديدتقرير المراجعة الداخ

الشركات في مصر. ومن خالل عينة من المهتمين بوظيفة المراجعة الداخلية في مصر توصلت الدراسة 
عن تقرير المراجعة الداخلية ضمن التقارير المالية. وكذلك تشير إلى حاجة البيئة المصرية إلى اإلفصاح 

نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية على تحسين فعالية حوكمة الشركات 
 (.2011)د.حميدة محمد، 

عة ( تقييم مدى تأثير اإلفصاح عن تقرير وصفي عن المراج2012واستهدفت دراسة أحمد نبيل )
الداخلية على جودة المراجعة الداخلية، وترشيد قرارات المستثمرين في سوق المال. وتوصلت الدراسة إلى 
عدم وجود اختالفات بين آراء العينة حول تأثير اإلفصاح عن المراجعة الداخلية على تحسين جودة 

 .(2012)أحمد نبيل،  المراجعة الداخلية، وكذلك على ترشيد قرارات المستثمرين

 وعالقات الداخلية وظيفة المراجعة دور كان إذا ما تقييم Holt, 2012كما استهدفت دراسة 
دراك المستثمرين وتشير النتائج إلى أن إ .اإلفصاح لمصداقية ينالمستثمر  تصورات على تؤثر التقرير

لمصداقية اإلفصاح في القوائم المالية كان أعلى في حالة تقديم تقرير المراجعة الداخلية إلى كل من لجنة 
 . (Holt, 2012)المراجعة والرئيس التنفيذي للشركة 
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لفحص تأثير نوع تقرير المراجعة الداخلية، وعالقات  Boyle, et al., 2015وتصدت دراسة 
ييمات وأحكام المراجعين الداخليين لمخاطر الغش ومخاطر الرقابة. وتناولت الدراسة تأثير التقرير على تق

( عدم إصدار تقرير خارجي لوظيفة المراجعة الداخلية وهو ما يجسد 1نوع التقرير على أربعة مستويات )
( إصدار 3إصدار تقرير وصفي عن أنشطة المراجعة الداخلية ) (2وضع الحالي للممارسة العملية )ال

وتقرير تأكيد  ،( إصدار تقرير وصفي عن أنشطة المراجعة الداخلية4تقرير تأكيد حول الرقابة الداخلية )
حول الرقابة الداخلية. أما عالقات التقرير فتم التعامل معها على مستويين )رفع التقرير إلى اإلدارة، أو 

 التقرير وعالقة الداخلية المراجعة تقرير من نوع كالً  أن إلى لجنة المراجعة(. وتشير نتائج الدراسة إلى
 بعض يترتب عليه زيادة مستوى التحفظ لدى المراجعين في مما الداخليين، المراجعين أحكام على يؤثر

 ,.Boyle, et al) المراجعة لجنة أو المصلحة أصحاب أمام المساءلة زيادة عند المخاطر تقييمات
2015) . 

استكشاف واقع اإلفصاح عن تقرير المراجعة ب Ackermann, et al., 2016دراسة  وقامت
. وتشير نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم 2012/2013الداخلية في بلديات جنوب أفريقيا للعام المالي 

من عدم وجود متطلبات قانونية تلزم البلديات باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، إال أنها تفصح 
ير المراجعة الداخلية. وبالتالي وثقت الدراسة اختالفات معنوية في مستويات اإلفصاح عن عن تقر اختياريًا 

 .(Ackermann, et al., 2016)تقرير المراجعة الداخلية في بلديات جنوب أفريقيا 

 إلي المصرية األعمال بيئة حاجة مدي واختبارتحليل  م2017واستهدفت دراسة محمود جالل، 
 البيئة مئيال بما اإلفصاح ذاه خصائص لىع والوقوف ،مراجعة الداخليةال ريرتق عن الخارجي اإلفصاح
البيئة  فيتقرير المراجعة الداخلية  نع الخارجي لإلفصاح . وتوصلت الدراسة إلى وجود حاجةالمصرية

، والحد من ظاهرة عدم تماثل المالية وائمالق مصداقيةو  دقة يفن المستخدمي ثقة تعزيزلالمصرية 
 (.2017المعلومات، ودعم حوكمة الشركات من خالل زيادة الشفافية والمساءلة )محمود جالل، 

 ومن خالل العرض السابق ألدبيات اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية يمكن مالحظة اآلتي:

 صحاب المصالح الخارجية.توثق األدبيات السابقة أدلة حول أهمية تقرير المراجعة الداخلية أل -
 لإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية. غياب اإلطار التنظيمي -
 ال يوجد حتى اآلن إفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية ضمن التقارير المالية للشركات. -

 تعريف اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية:: 2/2
باإلفصاح بصفة عامة نشر المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بجوانب األداء  يقصد
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المختلفة للشركة في الوقت المناسب، والتي تعطي صورة واضحة وصحيحة عن األداء الكلي للشركة، 
 وذلك لمساعدة أصحاب المصالح على اتخاذ القرارات على أسس سليمة.  

جعة الداخلية إلى قيام الشركات بنشر تقرير منفصل لألطراف ويشير اإلفصاح عن تقرير المرا
وظيفة المراجعة الداخلية، سئوليات وأنشطة وموارد وم يتضمن بيانات وصفية حول تشكيلالخارجية 

فعالية نظام الرقابة  حول باإلضافة إلى معلومات حول نتائج عمليات المراجعة وآراء المراجعين الداخليين
دارة الداخلية  .المخاطر، والحوكمة، وا 

لألطراف الخارجية يختلف عن التقرير  لقول إن تقرير المراجعة الداخليةوفي هذا السياق، يمكن ا
حيث يتضمن تقرير المراجعة الداخلية لألطراف الخارجية معلومات  ليدي الذي يرفع لألطراف الداخلية؛التق

دارة المراجع الداخلي في فعالية عمليات إ وصفية حول هيكل وظيفة المراجعة الداخلية. كما يتضمن رأي
 وهو ما يعكس الدور الموسع لوظيفة المراجعة الداخلية. المخاطر، والرقابة والحوكمة،

 اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية: أهمية: 2/3
بالنظر إلى أن تقرير المراجعة الداخلية سوف يوفر معلومات تفصيلية حول وظيفة المراجعة 
الداخلية ألصحاب المصالح الخارجيين، فمن المتوقع أن يؤدي إضافة هذا التقرير ضمن التقارير المالية 

 هي:مجموعة من المنافع للشركات إلى تحقيق 

التخفيفمنمشكلةعدمتماثلالمعلومات: -أ

بين المديرين  المصالحينشأ الطلب على اإلفصاح نتيجة لمشاكل عدم تماثل المعلومات وتعارض 
 . (Healy and Palepu, 2001, p. 406)والمستثمرين الخارجيين 

وعدم قدرة  ،ومما ال شك فيه أن توافر معلومات لألطراف الداخلية حول وظيفة المراجعة الداخلية
على تلك المعلومات ينتج عنه بالضرورة مشكلة عدم تماثل المعلومات  الحصول على األطراف الخارجية

(Archambeault, et al., 2008, p.375)   . 

وللتغلب على مشكلة نقص المعلومات المتاحة عن وظيفة المراجعة الداخلية ألصحاب المصالح 
 Lapides, et al., 2007; Archambeault, et al., 2008; Holt)الخارجيين، دعا بعض الباحثين 

and DeZoort, 2009; Holt, 2009; Boyle, et al., 2015; Ege, 2015)  إلى إصدار تقرير
حاب المصالح الخارجيين حول تشكيل خارجي عن وظيفة المراجعة الداخلية يوفر إفصاحًا مباشرًا ألص

أكيد، وبالتالي يمكن وأنشطة وظيفة المراجعة الداخلية. باإلضافة إلى توفير بعض أنواع الت ومسئوليات
لمثل هذه المعلومات أن تسهم في زيادة فهم أصحاب المصالح لوظيفة المراجعة الداخلية وتخفيف مشكلة 
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 عدم تماثل المعلومات في هذا المجال. 

عنها من قبل بشكل عام يتم تخفيض التباين في  اً فمن خالل نشر معلومات لم يكن مفصح
 .(19، ص 2005السوق )د. صفا محمود،  المعلومات المتاحة للمتعاملين في

تعزيزالمساءلة: -ب

الشفافية جاءت الدعوة لإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية نتيجة لزيادة الحاجة لتعزيز قضايا 
أن عدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية  Archambeault, et al., 2008المساءلة. حيث يذكر و 

 ,.Archambeault, et al)المتمثلة في تعزيز الشفافية والمساءلة ف الحوكمة ال يتماشى مع أهدا
2008, p. 375). 

إلى أن التقرير الخارجي عن وظيفة المراجعة  Boyle, et al., 2015وفي هذا السياق، يشير 
الداخلية يعزز المساءلة أمام أصحاب المصالح الخارجيين، ويعزز من رقابة لجنة المراجعة على وظيفة 

ة الداخلية، ويعزز المساءلة أمام مجلس اإلدارة وفي النهاية أمام أصحاب المصالح الخارجيين المراجع
مسئولين أمام أصحاب المصالح الخارجيين  فعندما يكون المراجعون الداخليون  الذين يمثلهم المجلس.

 Boyle, et)يقومون بشرح وتبرير سلوكهم، ويمكن ألصحاب المصالح تقييم سلوكهم وأحكامهم ومعاقبتهم 
al., 2015, p. 700) ،قدم  كماArchambeaul, et al., 2008  ًعن اإلفصاح أن ميدانيًا على دليال 
 .(Archambeaul, et al., 2008)المراجعين الداخليين  يعزز من مساءلة تقرير المراجعة الداخلية

المصالح صحاب اح عن تقرير المراجعة الداخلية ألوعلى الجانب اآلخر، فإن عدم اإلفص
نهم ن الداخليين ويؤثر على دقة عملهم؛ حيث إالخارجيين يمكن أن يضعف من عملية مساءلة المراجعي

 .(Ackermann, et al., 2016, p.44)يرون أنهم غير مسئولين أمام أصحاب المصالح 

تعزيزثقةأصحابالمصالحفيالتقاريرالمالية: -ج

إلى أن الشركة يعد اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية بمثابة إشارة جيدة ألصحاب المصالح 
وأن الشركة ملتزمة بتحديد نقاط الضعف في هذا النظام  ،بأهمية الرقابة الداخلية قد أصبح لديها وعي

 ومعالجتها والتي يمكن أن تؤثر على جودة التقارير المالية.

مبادئ حوكمة الشركات التي تعزز ثقة  Lapides, et al., 2007 استعرضت دراسةكما 
أحد هذه المبادئ هو توفير تقرير عن وظيفة المراجعة الداخلية  حاب المصالح في التقارير المالية،أص

. حيث إن هذا التقرير سوف يوفر (Lapides, et al., 2007, p. 3)ألصحاب المصالح الخارجيين 
مالية حول طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية، ومدى فعالية عمليات إدارة المزيد من المعلومات غير ال
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وبالتالي سوف تزداد مالءمة المعلومات المقدمة ألصحاب المصالح والحوكمة؛  ر والرقابة الداخليةالمخاط
 األمر الذي ينعكس بدوره في صورة زيادة جودة التقارير المالية.    

اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية سوف يؤدي إلى على الجانب اآلخر، ومن منطلق أن 
زيادة مساءلة المراجعين الداخليين أمام أصحاب المصالح الخارجيين، فمن المتوقع أن يؤدي هذا اإلفصاح 

 ,.Boyle, et al)إلى قيام المراجعين الداخليين بالتركيز على مراقبة اإلدارة وضمان جودة القوائم المالية 
2015, p. 701). 

في هذا السياق، قدمت دراسات سابقة أدلة ميدانية على أن اإلفصاح عن تقرير المراجعة قد ارتبط 
 Holt and DeZoort, 2009 نتائج دراسة بزيادة ثقة أصحاب المصالح في التقارير المالية. فقد أشارت

 التقارير موثوقية في أكبر ثقة كانت لديهم بـتقرير المراجعة الداخلية تزويدهم تم الذين المشاركين أن إلى
 ,Holt and DeZoort)الذين لم يتم تزويدهم بهذا التقرير  المشاركين من أعلى الرقابة وفعالية المالية

 تقرير بإضافة على أنه اً ميداني دليالً فقد قدمت  Holt, 2009 وهذا ما دعمته نتائج دراسة .(2009
 وظيفة المراجعة الداخلية، والذي يوفر معلومات تفصيلية عن الحالية، الحوكمة لتقارير الداخلية المراجعة

 . (Holt, 2009)التقارير المالية  في المقدمة المعلومات في تزداد ثقة المستثمرين

 وعلى ضوء المناقشة السابقة يمكن القول إن اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية يعد مؤشًرا
 الداخلية المراجعة فيما يتعلق بوظيفة الشفافية زيادة نإ حيث ؛شركةلل المالية التقارير نظام لجودة صالًحا

 المالية. التقارير مصداقية ثقة أصحاب المصالح في سوف يسهم في زيادة

:تحسينسمعةالشركةومركزهاالتنافسي -د

الشك أن تخفيض مستوى عدم تماثل المعلومات بين األطراف الداخلية واألطراف الخارجية فيما 
أمام المساهمين بشكل في صورة تحسين سمعة الشركة  بوظيفة المراجعة الداخلية سوف ينعكسيتعلق 

 مما يؤدي إلى تعزيزوانخفاض تكلفة رأس المال خاص وأمام أصحاب المصالح األخرين بشكل عام، 
 .الميزة التنافسية للشركة

 تقرير المراجعة الداخلية:المحتوى المعلوماتي ل: 2/4
، ص 2017؛ محمود جالل،  30-26ص ، 2011)د. حميدة محمد،  بعض الباحثين أوضح

85-99(Archambeault, et al., 2008, pp. 383-384;  لألغراض  تقرير المراجعة الداخلية أن
  :الخارجية يجب أن يتضمن المعلومات اآلتية

أصحاب المصالح  بالغإ يمكن معلومات عن تكوين وظيفة المراجعة الداخلية. على سبيل المثال، -1
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أو يتم الحصول عليها من مصدر  موجودة داخليًا، الداخلية المراجعة كانت إذا ما الخارجيين حول
 . مصدر مشترك أو من خارجي،

 معلومات حول نطاق وطبيعة أنشطة وظيفة المراجعة الداخلية داخل الشركة.  -2
 تستوفي وظيفة المراجعة الداخلية كانت إذا وما ،المساءلة التي تخضع لها وظيفة المراجعة الداخلية -3

موضوعية وظيفة  تضعف قد التي المصالح تضارب احتماالت المهنية. وتحديد الجودة معايير
 المراجعة الداخلية.

معلومات عن أنواع األنشطة التي تؤديها المراجعة الداخلية، ونسبة أنشطة التأكيد إلى األنشطة  -4
 المراجعة تفاعل وتكرار طبيعة الفترة، ومعلومات تتعلق بتقييم خالل بها القيام تم االستشارية التي

 . األخرى للحوكمة األطراف مع الداخلية
 اإللزامي اإلفصاح غرار معلومات عن الموارد المالية المخصصة لوظيفة المراجعة الداخلية، على -5

 لخارجي. ا المراجع وأتعاب أعضاء مجالس اإلدارة،و  المديرين التنفيذيين مكافآت حول
رأي المراجع الداخلي، حيث يمكن توسيع نطاق تقرير المراجعة الداخلية ليشمل معلومات حول رأي  -6

المراجع الداخلي تجاه األمور التي تخص نطاق عمله مثل مراقبة إعداد التقارير المالية، ومراجعة 
  .حوكمةوتقييم فعالية عمليات الرقابة، إدارة المخاطر والمدى االمتثال للقوانين، 

 من اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية: : موقف التنظيم المحاسبي2/5
 كميةو  إعداد تحكم التي والقواعد والقوانين المعايير تلك لإلفصاح المحاسبي بالتنظيم يقصد

 (.2، ص 2014المالية )خالد اسماعيل،  األوراق بسوق  المنشورة وتداول المعلومات وتوقيت

إلى جانب مجلس على الرغم من أن وظيفة المراجعة الداخلية تعد أحد آليات حوكمة الشركات و 
 اإلفصاح عنعلى الشركات ال يفرض  التنظيم المحاسبيفإن ، جنة المراجعة والمراجعة الخارجيةاإلدارة ول

وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المتطلبات ألصحاب المصالح الخارجيين الداخلية وظيفة المراجعة 
 ,Ege, 2015)التنظيمية المفروضة على مجلس اإلدارة، ولجان المراجعة، والمراجعين الخارجيين 

p.495) . 

متطلبات هيئة تداول و قواعد حوكمة الشركات، فإن  في الواليات المتحدةعلى سبيل المثال، ف
اإلفصاح عن تقرير يلزموا الشركات ب ال، Sarbanes-Oxley,2002قانون و ، SECاألوراق المالية 

 ,Sarbanes-Oxley Act,2002)يراجع في ذلك؛  المراجعة الداخلية ألصحاب المصالح الخارجيين
SEC, 2003).  
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م 1992( لسنة 95قانون سوق رأس المال رقم )فإن في مصر،  باالنتقال إلى البيئة التنظيميةو 
الشركات المدرجة بالبورصة  الم يلزم قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وتعديالته

الدليل  نكما أ .ألصحاب المصالح الخارجيين تقرير عن وظيفة المراجعة الداخليةالمصرية بتقديم 
عن وظيفة تقرير إلزام الشركات بإعداد وات اإلفصاح دالمصري لحوكمة الشركات لم يتناول ضمن أ

؛ وقواعد قيد 1992لسنة  95)يراجع في ذلك؛ قانون رقم  ألصحاب المصالح الخارجيين المراجعة الداخلية
  . (2014وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية، 

وعلى الرغم من عدم وجود الزام للشركات باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية ألصحاب 
إدراكًا منه ألهمية تقرير المراجعة الداخلية لدى  (IIA)المصالح الخارجيين، فإن معهد المراجعين الداخليين 

تقرير المراجعة  أصحاب المصالح الخارجيين، ولمواجهة احتمال قيام الشركات باإلفصاح اختياريًا عن
الذي  ،(3:أ 2410المعيار رقم )ر بتحديث المعايير واصدقام الداخلية ألصحاب المصالح الخارجيين فقد 

يتضمن اإلفصاح القيود أن  يجب ،شركةال خارج أطراف لىعن معلومات إ اإلفصاح عندعلى أنه ينص 
 .(IIA, 2016, 18) على تداول واستعمال هذا اإلفصاح

العرض السابق لموقف التنظيم المحاسبي من قضية اإلفصاح عن تقرير المراجعة وعلى ضوء 
  الداخلية يمكن استخالص اآلتي:

عن وظيفة تقرير  لمتقدمة لم يلزم الشركات بتقديمأن التنظيم المحاسبي سواء في مصر أو في الدول ا -
  . لألطراف الخارجية المراجعة الداخلية

لإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى خلق مشكلة عدم تماثل يؤدي عدم وجود تنظيم محاسبي  -
 واألطراف الخارجية حول وظيفة المراجعة الداخلية. الداخلية المعلومات بين األطراف

 ،قد أخذ بعين االعتبار احتمال قيام بعض الشركات باإلفصاح (IIA)أن معهد المراجعين الداخليين  -
 .اإلفصاحهذا ضوابط يحدد معيار اجعة الداخلية لألطراف الخارجية فأصدر عن تقرير المر  ،اختيارياً 

 الدراسة: فروضواشتقاق  رير المراجعة الداخليةمعوقات اإلفصاح عن تق -3

 Skinner, 1994; Ali, et al.,1994; Rogers and) االختياري  توثق أدبيات اإلفصاح
Buskirk, 2009; Gillan and Panasian, 2014; Kamardin, et al., 2015; Glaeser, 

2018; Hawashe, 2019; Orhun, 2019)  من بالشركات الخاصة اإلفصاح سياساتأدلة حول أن 
؛ عدم إدراك الشركات ألهمية بعض أنواع اإلفصاح مثلالعوامل  من متنوعة بمجموعة تتأثر أن المحتمل

 التنافسية القدرة وضعفالتقاضي،  تكاليفإلفصاح، وتجنب تنظيم محاسبي لعدم وجود و  االختياري،
رغبة الشركات في و ، ونشرها التقارير المتعلقة بإعداد المنافسين، والتكاليف إلى المعلومات إلفشاء نتيجة



   162 
 

 ، باإلضافة إلىإضافية )عبء المعلومات( معلومات نتيجة الستيعاب المستخدم أداء تجنب انخفاض
  .ضعف أداء الشركات في النشاط المراد اإلفصاح عنه

عن المزيد من  لإلفصاح الشركات مقاومة شرح كبيرًا في دوًرا األرجح علىتؤدي  العوامل هذه
 من هذا المنطلق تتناول الدراسة هذه العوامل بشيء من التفصيل على النحو اآلتي: و . المعلومات

 تقرير المراجعة الداخلية:اإلفصاح عن عدم إدراك الشركات ألهمية : 3/1
التي لها قيمة  المعلومات عن اإلفصاح من تستفيد الشركات أن إلى االقتصادية النظرية تشير

تقوم الشركات باإلفصاح اختياريًا عن المعلومات  ؛ ولذلك(Chung et al., 2019, p.38)مالءمة 
 ;Francis, et al., 2008)المالية وغير المالية ألصحاب المصالح من أجل تخفيض تكلفة التمويل 

Michaels and Grüning, 2017)وتحسين سمعة الشركة  ،، وكسب ثقة أصحاب المصالح(Bravo, 
2016; Cao, et al., 2017; Li, et al., 2018)،  وتحسين األداء المالي للشركة(Sahore and 

Verma, 2017) . 

اقتناعها دراكها و إلفصاح ألصحاب المصالح من منطلق إويتضح مما سبق أن الشركات تعزز ا
 أصحاب المصالح للشركات عند اتخاذهم قراراتهم االستثمارية.أن هذا اإلفصاح يؤثر في تقييمات 

ليًا باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، واستنادًا إلى وبالنظر إلى أن الشركات ال تقوم حا
المبررات السابقة لإلفصاح االختياري، يمكن القول إن عدم قيام الشركات باإلفصاح عن تقرير المراجعة 

همية هذا اإلفصاح لدى أصحاب المصالح الخارجيين، ومن ثم قد يرجع إلى عدم إدراك الشركات أ الداخلية 
 فرض األول للدراسة على النحو اآلتي:يمكن صياغة ال

ة الداخلية إلى يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجع": (H1)الفرض األول 
 ."لدى أصحاب المصالح الخارجيين اقتناع اإلدارة بعدم أهمية التقرير

 إلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية:محاسبي لم يعدم وجود تنظ: 3/2
دور مهم في تنظيم ورقابة السائدة في البيئة التي تعمل فيها الشركات ب والمعاييرتسهم القوانين 

 التزام الشركات بمتطلبات وقواعد هذا اإلفصاح.فالتنظيم المحاسبي لإلفصاح يؤدي إلى . اإلفصاح

 لإلفصاح، كما هو الحال بالنسبة لإلفصاحمن هذا المنطلق فإن عدم وجود تنظيم محاسبي 
فبدون وجود  االختياري، سوف  يترتب عليه وجود تباين في انواع ومستويات اإلفصاح بين الشركات.

 .تنظيم لإلفصاح فإن المعلومات المقدمة للمستثمرين سوف تكون دون المستوى األمثل
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 )قانون الشركات، والدليل المصري لحوكمةومن خالل مراجعة التنظيم المحاسبي في مصر 
 هتضح أنابالبورصة المصرية( األوراق المالية شطب راجعة الداخلية، وقواعد قيد و الشركات، ومعايير الم

ولم يفرض على الشركات لألطراف الخارجية، لقضية اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية لم يتطرق 
، كما أنه ي تقرير آخرالمدرجة بالبورصة المصرية إجراء هذا اإلفصاح سواء في تقرير مستقل أو ضمن أ

 .لم يوفر إرشادات تنظم هذا اإلفصاح

نظم اإلفصاح عن تقرير ي تنظيم محاسبيواستنادًا إلى المناقشة السابقة يمكن القول إن عدم وجود 
وعلى فصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، المراجعة الداخلية قد يكون السبب في عدم قيام الشركات باإل

 الفرض الثاني للدراسة على النحو اآلتي:صياغة  يمكنذلك، 

يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى ": (H2)الفرض الثاني 
 ."عن تقرير المراجعة الداخلية الفصاحلمحاسبي تنظيم عدم وجود 

 عبء المعلومات:تجنب : 3/3
ن زيادة مستوى اإلفصاح له أهمية قصوى من أجل إعادة بناء الثقة في مهنة على الرغم من أ

 .eg: Mio and Fasan, 2014, p. 5; Chung et al) بعض الدراساتالمحاسبة والمراجعة، إال أن 
2019, p. 37)  على مستخدمي  اً سلبي اً تأثير  أيضاً  له يكون  أن يمكن الموسع إلى أن اإلفصاحتشير

 معالجة المعلومات. على قدرتهم يضعف قد هإن حيث ،المعلومات

عبء  فبمشكلة "عبء المعلومات". وُيعر  ويشار إلى هذه الظاهرة في أدبيات العلوم االجتماعية
 .Casey, 1980, p)إضافية  معلومات نتيجة الستيعاب المستخدم أداء في انخفاض بأنه المعلومات

 معالجة على محدودة قدرة لديهم األفراد أن االجتماعية إلى. حيث تشير الدراسات في مجال العلوم (37
وبالتالي  .(Tuttle and Burton, 1999, p.675; Morunga and Bradbury, 2010, p.4) المعلومات

هؤالء  استجابة تصبح أن في زمنية وحدة لكل تقدم للمستخدمين التي المعلومات زيادة كمية تتسبب قد
  .(Beerbaum, 2016, p. 5)تدريجي  كلبش فعالية المستخدمين أقل

معالجة المعلومات  على المستثمرين قدرات يضعف قد من هذا المنطلق فإن عبء المعلومات
(Chung et al. 2019, p. 37). القرار جودة انخفاض إلى ويؤدي(Morunga and Bradbury, 

2010, p. 50; Beerbaum, 2016, p. 5)  

ومن منطلق أن تقرير المراجعة الداخلية ينطوي على مجموعة كبيرة من المعلومات لذلك، فقد ترى 
اإلدارة أن اإلفصاح عن هذا التقرير ضمن التقارير المالية للشركة يمكن أن يؤدي إلى  زيادة عبء 
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الداخلية لتجنب  المعلومات لدى المستخدمين. ومن ثم فقد تقرر اإلدارة عدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة
 هذه المشكلة.

واستنادًا إلى المناقشة السابقة يمكن القول إن رغبة إدارة الشركة في تجنب مشكلة عبء 
ثم يمكن صياغة ومن  المعلومات قد يكون السبب في عدم قيام الشركات باإلفصاح عن هذا التقرير.

 للدراسة على النحو اآلتي: الفرض الثالث

 يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى": (H3) الثالث الفرض
 ."الرغبة في تجنب مشكلة عبء المعلومات

 :ونشرها المالية التقارير تكلفة إعداد: 3/4
 ،(FASB)معايير المحاسبة المالية األمريكي صدرها مجلس ( التي أ8لقائمة المفاهيم رقم ) وفقاً 

)معايير المحاسبة المصرية،  تعد التكلفة قيدًا على اإلفصاح عن المعلوماتمعايير المحاسبة المصرية و 
 .(FASB,SFAC No.8, 2010, p. 21، 19، ص 2016

 وتقديم إعدادفتتحمل الشركات بعض التكاليف إلعداد وعرض التقارير المالية بشكل سليم. حيث 
ومن ثم فإن اتباع منهج  (.519ص  ،2005 ،السيد أمين.تكلفة )د يتم بدون   ال المحاسبية المعلومات

التوسع في اإلفصاح من خالل قيام الشركات بإعداد ونشر تقارير اضافية سوف يؤدي إلى تحمل 
 الشركات مزيد من التكاليف.

وتوصيل المعلومات إلى  ،، وتشغيل، واسترجاععيجمتتكاليف  التكاليف في هذه وتتمثل
وتؤثر هذه التكاليف سلبًا على التدفق النقدي للشركة،  (.13، ص 1993د.أحمد عبدالمالك، ) مستخدميها

ولذلك فهي تؤثر على حقوق المالك والعاملين الذين تتحدد مصلحتهم في تخفيض هذه التكاليف إلى أدنى 
  .(265، ص 2003،عارف عبدهللاحد ممكن )د.

 قرارات على اإلفصاح تكاليف تأثير فحصب السابقة الدراسات بعضوفي هذا السياق، قامت 
والنتيجة النهائية  (eg:Ali, et al.,1994; Farvaque, et al., 2011) اإلفصاح االختياري للشركات

 شير إلى وجود عالقة سلبية بين تكاليف اإلفصاح ومستوى اإلفصاح االختياري.تلهذه الدراسات 

، فإن اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية ضمن التقارير المالية للشركة وبناًء على ما سبق
يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف إعداد ونشر التقارير المالية. حيث إن اإلفصاح عن تقرير المراجعة 
الداخلية سوف يقتضي من الشركة زيادة االهتمام بإدارة المراجعة الداخلية من خالل االستعانة بأشخاص 

المخصصة إلدارة المراجعة الداخلية حتى تتمكن من المالية والمادية ؤهلين علميًا وعمليًا، وزيادة الموارد م
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 . ، وذلك باإلضافة إلى تكاليف إعداد ونشر تقرير المراجعةإنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية

 بنظرة اإلفصاح ومنافع تكاليف نبي ما مفاضلتها عند الشركة تنظر أن على الجانب اآلخر يجب
 االستفادة وتنتظر أو السريعة، القريبة للمنافع تنظر ال الشركة أن بمعنى مستقبلية نظرة أو بعيدة المدى،

نما منها  بتكلفة مقارنة البعيد المدى يمكن تحقيقها على التي المنافع أيضاً  اعتبارها في تأخذ يجب أن  وا 
 .(128ص ، 2012الحالي )محمود تغيان،  الوقت في ستتحملها التي اإلفصاح

واستنادًا إلى المناقشة السابقة يمكن القول إن رغبة إدارة الشركة في تجنب زيادة تكاليف اإلفصاح 
للدراسة  الرابع الفرض، لذا يمكن صياغة المراجعة الداخلية تقريركون السبب في عدم اإلفصاح عن د تق

 :على النحو اآلتي

يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى ": (H4)الفرض الرابع 
 ."الرغبة في تجنب زيادة تكاليف اإلفصاح

 األضرار التنافسية/ تكلفة الملكية:: 3/5
 بمركز الضرر تلحق قد أنواع اإلفصاح بعض أن الكامل اإلفصاح أمام المحتملة العوائق أحد

عن  مهمة معلومات ينقل المفصل اإلفصاح حيث إن، (Li, et al., 2018, p. 265) التنافسي الشركة
 مما ،الحاليين والمحتملين للمنافسين خاصة معلومات عن أيضاً  يكشف قد لكنه ،مساهميها إلى الشركة
 رفاهية على وسلبية إيجابية آثار على الحالة هذه في اإلفصاح وينطوي . للشركة التنافسية الميزة من يقلل

 ,Rezaee and Tuo)ملكية"  تكلفة" أنه على السلبي التأثير إلى يشار ما وغالباً . الشركة مساهمي
2017, p.48). 

 قرارات على الملكية تكاليف تأثير بفحص السابقة الدراسات بعضوفي هذا السياق، قامت 
 على. الداخليةغير اإلفصاح عن تقرير المراجعة  أخرى  سياقات اإلفصاح االختياري للشركات لكن في

 Berger and)، واإلفصاح القطاعي (Ali, et al., 2014)المثال، اإلفصاح عن تنبؤات اإلدارة  سبيل
Hann, 2007; Talha, et al., 2008)الكبار  العمالء ، واإلفصاح عن معلومات حول(Ellis, et 

al., 2012)وتكاليف المبيعات المبيعات عن ، واإلفصاح عن معلومات (Dedman and 
Lennox,2009). 

 الناحية من فيه لبس ال أمر هو قرار اإلفصاح على الملكية تكاليف تأثير أن من الرغم وعلى
الملكية. حيث قدمت دراسات  تكلفة فرضية على قاطعاً  دليالً  تقدم السابقة لم األدبيات أن إال النظرية،

بالرغم  المزيد من المعلومات عن فصاحاإل عدم على يحفز الشركات المنافسين سابقة أدلة على أن تهديد
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 ,eg: Kamardin, et al., 2015; Rezaee and Tuo)اإلفصاح  يمكن أن يقدمها فائدة أي من
2017,p.48; Glaeser, 2018; Hawashe, 2019) على النقيض، قدمت دراسات أخرى أدلة .

 تفصح قد المثال، سبيل على. المعلومات حجب إلى دائماً  الشركات يدفع ال قد التنافسي على أن التهديد
 ,Beyer, et al., 2010; Leuz and Wysocki)المنافسين  دخول لردع معلومات عن الشركات
2016).  

 الناتجة عن اإلفصاح قابلة الملكية تكاليف تكون  ما أنه نادرا بسبب وهذا التباين في النتائج ربما
 المتكبدة التكلفة أساس على وحجمها نطاقها استنتاج كما إن. مباشرة تقديرها يمكن ال لذلك للمالحظة،

 يصعب أو جًدا منخفضة التجنب تكلفة تكون  الظروف، معظم وفي. أيًضا صعب أمر اإلفصاح لتجنب
 .(Lang and Sul, 2014, p. 272; Bernard, et al., 2018, p. 94) تقديرها

إلى المناقشة السابقة يمكن القول إن رغبة إدارة الشركة في تجنب األضرار التنافسية قد  واستناداً 
فصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، ومن ثم يمكن صياغة الفرض يكون السبب في عدم قيام الشركات باإل

 :للدراسة على النحو اآلتيالخامس 

قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى  يعزى عدم": (H5)الفرض الخامس 
 ."الرغبة في تجنب األضرار التنافسية

 مخاطر التقاضي:: 3/6
 اإلدارية االنتهازية لكبح استخدامها المساهمون  التي يستطيع اآلليات إحدى التقاضي تعد مخاطر

يمكن للمساهمين رفع دعاوى قضائية ضد حيث  ، (Habib et al., 2014, p. 155)ثرواتهم وحماية
الشركة وذلك في حالة وقوع أي أضرار عليهم جراء اعتمادهم على التقارير المالية للشركة عند اتخاذ 

 قراراتهم.

يودًا أكثر صرامة لإلفصاح، ق الذي وضع Sarbanes-Oxley,2002نتيجة لتطبيق قانون و 
لتي تتعرض لها فقد زادت مخاطر التقاضي االمضلل،  اإلفصاح على المفروضة العقوبات وغلظ

 .الشركات

 ,Li) اإلفصاح عند اتخاذ قرارات للشركات كبير قلق مصدر التقاضي تهديد وعلى ذلك، يشكل
2016, p.2) وفي هذا السياق، يرى بعض الباحثين .(Healy and Palepu, 2001, p. 422-

423; Habib et al., 2014, p.153)  قرارات اإلفصاح  على تؤثر أن يمكن القضائية أن الدعاوى
 اإلجراءات بسبب اإلفصاح لزيادة حوافز الشركات لدى يكون  قد أواًل: ؛بطريقتين للشركة االختياري 
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 اإلفصاح، لتقديم اإلدارة دوافع تقليل يتم قد ثانيًا:. الكافي غير اإلفصاح بسبب المديرين ضد القانونية
 التقاضي. خطرخوفًا من  التنبؤية، المعلومات خاصة

واإلفصاح  التقاضي مخاطر حول الميدانية السابقة ومن هذا المنطلق، جاءت نتائج الدراسات
 فمع واإلفصاح، التقاضي مخاطر بين إيجابية عالقة وجود البعض حيث يوثق ؛حاسمة غير االختياري 

 ,eg: Dong and Zhang)اختياريًا  باإلفصاح الشركات تقوم التقاضي، لمخاطر التعرض زيادة
2018; Billings and Cedergren 2015; Li, 2016; Marinovic and Varas, 2016) على .

النقيض أظهرت نتائج دراسات أخرى وجود عالقة سلبية بين مخاطر التقاضي ومستوى اإلفصاح 
  (eg: Rahman, 2012; Habib et al., 2014)االختياري 

لمراجعة الداخلية فهناك احتمال أن يؤدي اإلفصاح أما فيما يتعلق بموضوع اإلفصاح عن تقرير ا
حيث إن  ها الشركة،عن تقرير المراجعة الداخلية إلى زيادة المخاطر القانونية التي يمكن أن تتعرض ل

ودور وظيفة المراجعة الداخلية في تقييم نظام الرقابة الداخلية  صاح عن بيانات تفصيلية حول تشكيلاإلف
ورقابة وضمان جودة التقارير المالية يجعل الشركة أكثر عرضة للمساءلة القانونية عند فشل التقارير 

 . (Archambeault, et al., 2008, p. 380)المالية 

 :للدراسة على النحو اآلتيالسادس يمكن صياغة الفرض  واستنادًا إلى المناقشة السابقة

يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى ": (H6)الفرض السادس 
 .مخاطر التقاضي"ب نالرغبة في تج

 :ف كفاءة وظيفة المراجعة الداخليةضع: 3/7
تتمكن وظيفة المراجعة الداخلية من أداء الدور المنتظر منها يجب أن تتسم بالفاعلية.  حتى

 ;Mustika, 2015; Dellai and Omri, 2016; Kaboi, et al., 2018وتشير دراسات سابقة )
Eulerich, et al., 2019  ،ودليل اخالقيات مهنة المراجعة (2018؛ د. يحيى أبو طالب ،

إلى أن فعالية وظيفة المراجعة الداخلية ترتبط بالعديد من العوامل، وعلى وجه  ، (IIA, 2009)الداخلية
حيث إن استقالل وظيفة  لية، وكفاية الموارد المخصصة لها؛التحديد استقالل وظيفة المراجعة الداخ

الية والمادية الضرورية المراجعة الداخلية وتوافر المراجعين ذوي الخبرة باإلضافة إلى توافر االمكانيات الم
 لقيام وظيفة المراجعة الداخلية بمهامها على أكمل وجه هو أساس سالمة إجراءات المراجعة الداخلية. 

ترتبط ثقة المستخدم الخارجي لتقرير المراجعة الداخلية بمدى ثقته في كفاءة  من هذا المنطلق
 إلى عن اإلدارة التنفيذية يؤدي المراجع الداخلي استقالل عدم فإن ظيفة المراجعة الداخلية. ومن ثمو 

 فقد أصحاب المصالح الخارجييناألمر الذي يؤدي إلى  .التقارير وا عداد وتقييمها األدلة جمع في التحيز
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 .عنه باإلفصاح وما يقوم أعماله ئجنتا في مثقته

كما أن عدم تمتع فريق المراجعة الداخلية بالخبرة الكافية، باإلضافة إلى عدم توافر االمكانيات 
قة المالية والمادية الالزمة للقيام بجميع المهام التي تتطلبها عملية المراجعة سوف ينعكس سلبًا على د

 المراجعة. أعمال ئجانت في مثقته يفقد أصحاب المصالح الخارجيين ومن ثم ،نتائج عملية المراجعة

: وبالنظر إلى أن من أهم المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها ألصحاب المصالح الخارجيين
لذلك يمكن القول إن عدم استقالل وظيفة المراجعة  استقالل وتشكيل وموارد وظيفة المراجعة الداخلية؛

غير ذات الداخلية عن اإلدارة التنفيذية، وعدم كفاية الموارد المخصصة لها سوف يجعل نتائج أعمالها 
ويصبح اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية ليس له عائد اقتصادي لدى  أهمية لدى أصحاب المصالح،

 الشركة.

اقشة السابقة يمكن القول إن عدم كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية قد يكون السبب واستنادًا إلى المن
يمكن صياغة الفرض السابع  فصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، وعلى ذلكفي عدم قيام الشركات باإل
 :للدراسة على النحو اآلتي

قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى  يعزى عدم": (H7)الفرض السابع 
 ."الداخلية ضعف وظيفة المراجعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   169 
 

 القسم الثاني
 الدراسة امليدانية

يتطرق هذا الجزء من الدراسة إلى التعريف بمجتمع وعينة الدراسة، وأسلوب جمع وتحليل      
وعلى ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة  .مناقشة وتحليل النتائج، ثم ، واختبار فروض الدراسةالبيانات

الميدانية من تحديد لمعوقات اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية في الشركات المصرية تقترح الدراسة 
 مجموعة من الحلول للتغلب على تلك المعوقات. 

 مجتمع وعينة الدراسة:  -1
مجتمع الدراسة من الشركات المصرية المدرجة في البورصة المصرية، وتتكون عينة  يتكون 

( شركة من الشركات المدرجة في المؤشر المصري لمسئولية الشركات والتي 11عدد )من الدراسة 
استجابت لقائمة االستقصاء. ويرجع السبب في اختيار تلك الشركات إلى أن هذه الشركات من المفترض 

 اإلفصاح.و  حاب المصالح لمزيد من الشفافيةأكثر حرصًا على تلبية متطلبات أصأن تكون 

وقد تم توجيه استمارة االستقصاء ألعضاء مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين )األعضاء 
( 1المنتدبين( بهذه الشركات، وذلك باعتبارهم المسئولين عن ممارسات اإلفصاح. ويوضح الجدول رقم )

 .موزعة حسب قطاعات االقتصاد القوميعينة الدراسة 

 (: عينة الدراسة موزعة حسب القطاعات1جدول رقم )

 عدد الشركات في العينة اسم القطاع

 2 التشييد ومواد البناء

 1 موارد أساسية

 3 العقارات

 2 الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

 1 غاز وبترول

 1 منتجات منزلية وشخصية

 1 االتصاالت

 11 المجموع
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 جمع البيانات: أسلوب  -2
الختبار فروض الدراسة اعتمد الباحث على اسلوب قائمة االستقصاء والتي تضم مجموعة من 
األسئلة التي تمثل المعوقات المحتمل أن تكون سببًا لعدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير 

( مفردة تغطي فروض الدراسة. وتم استخدام مقياس 21عدد ) المراجعة الداخلية. وتتكون هذه القائمة من
 ليكرت الخماسي للتعرف على آراء مفردات العينة وذلك على النحو اآلتي:

1 2 3 4 5 

 موافق تماماً  موافق محايد غير موافق غير موافق نهائياً 

 األساليب االحصائية المستخدمة: -3
متوسط الرتب،  وهي؛ اليب االحصائيةاألسمجموعة  استخدم الباحثالختبار فروض الدراسة 

 .(SPSS,16)وذلك باستخدام برنامج   Mann-Whitney واالنحراف المعياري، واختبار
 :نتائج اختبار فروض الدراسة  -4
 :H)1(اختبار الفرض األول  -أ 

هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة  ينص
اإلدارة بعدم أهمية التقرير لدى أصحاب المصالح الخارجيين". ويوضح الجدول اآلتي  اقتناعالداخلية إلى 

 ( نتائج اختبار هذا الفرض احصائيًا. 2رقم )
 نتائج اختبار الفرض األول( 2) جدول رقم 

متوسط  سبب عدم اإلفصاحم
 الرتب

االنحراف 
 المعياري 

Sig. 
 

مقدرة  فيال يؤثر عدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية  1
 0.843 3.95 الحصول على التمويل المطلوب علىالشركة 

0.000 

ال يؤثر عدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية على سمعة  2
 0.971 4.09 الشركة.

عدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية في زيادة ال يؤثر  3
 0.740 2.50 عدم تماثل المعلومات.

تقرير المراجعة الداخلية ليس له أهمية لدى أصحاب المصالح  4
 0.79 4.18 الخارجيين.

ال يعد تقرير المراجعة الداخلية من متطلبات إدراج الشركات  5
 0.59 4.40 ضمن المؤشر المصري لمسئولية الشركات.

   3.83 وسط متوسطات الرتب
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( أن مفردات 2ويتضح من نتائج التحليل االحصائي للفرض األول كما هو موضح بالجدول رقم )
وسط المقترحة للفرض األول. حيث أن  ( أسباب من األسباب4العينة تتفق بنسبة كبيرة على عدد )

، مما يشير إلى أن مفردات العينة تقبل الفرض (3.83)الرتب لمفردات الفرض األول يبلغ متوسطات 
 األول.

، مما يدل (Sig < 0.05)أن قيمة   Mann- Whitneyاختبار  كما يتضح من خالل نتائج
على عدم وجود اختالفات معنوية بين رؤساء مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين/األعضاء المنتدبين بشأن 

اإلدارة  اقتناعالمصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى الفرض األول "يعزى عدم قيام الشركات 
 ".بعدم أهمية التقرير لدى أصحاب المصالح الخارجيين

 :H)2(اختبار الفرض الثاني  -ب 
ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة 

إلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية". ويوضح الجدول اآلتي ل عدم وجود تنظيم محاسبيالداخلية إلى 
 ( نتائج اختبار هذا الفرض احصائيًا. 3رقم )

 ( نتائج اختبار الفرض الثاني3) جدول رقم 

متوسط  سبب عدم اإلفصاحم
 الرتب

االنحراف 
 المعياري 

Sig. 
 

ال يتطلب قانون الشركات اإلفصاح عن تقرير المراجعة  1
 الداخلية

4.45 0.595 

0.000 
2 

اإلفصاح بالبورصة المصرية ال تتطلب قواعد القيد والشطب 
 0.55 4.72 عن تقرير المراجعة الداخلية

 0.595 4.54 ال يوجد معيار ينظم اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية 3

4 
ال تتطلب قواعد حوكمة الشركات اإلفصاح عن تقرير المراجعة 

 الداخلية
4.50 0.597 

   4.55 وسط متوسطات الرتب

( أن مفردات 3ويتضح من نتائج التحليل االحصائي للفرض الثاني كما هو موضح بالجدول رقم )
الرتب متوسطات وسط مقترحة للفرض الثاني. حيث أن العينة تتفق بنسبة كبيرة على كل األسباب ال

 أن مفردات العينة تقبل تمامًا الفرض الثاني. مما يشير إلى (4.55)لمفردات الفرض الثاني 
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، مما يدل (Sig < 0.05)أن قيمة   Mann- Whitneyكما يتضح من خالل نتائج اختبار 
وجود اختالفات معنوية بين رؤساء مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين/األعضاء المنتدبين بشأن عدم 

عدم وجود الفرض الثاني "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى 
 ".ر المراجعة الداخليةإلفصاح عن تقريلتنظيم محاسبي 

 :H)3(اختبار الفرض الثالث  -ج 
ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة 

( نتائج اختبار هذا 4الداخلية إلى الرغبة في تجنب مشكلة عبء المعلومات". ويوضح الجدول اآلتي رقم )
 الفرض احصائياً 

 ( نتائج اختبار الفرض الثالث4) جدول رقم 

 متوسط سبب عدم اإلفصاحم
 الرتب

االنحراف 
 المعياري 

Sig. 
 

1 
يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى طول وتعقد 

 وصعوبة فهم التقارير المالية من جانب أصحاب المصالح
2.22 0.812 

يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى انخفاض  2 0.583
 كفاءة اتخاذ القرارات لدي أصحاب المصالح

1.90 0.683 

3 
يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى زيادة تكلفة 

 0.617 2 المعلومات لدي أصحاب المصالح

   2.04 وسط متوسطات الرتب

( أن مفردات 4ويتضح من نتائج التحليل االحصائي للفرض الثالث كما هو موضح بالجدول رقم )
الرتب متوسطات وسط المقترحة للفرض الثالث. حيث أن العينة ال تتفق بنسبة كبيرة على كل األسباب 

الفرض أن مفردات العينة ال تقبل  %، مما يشير إلى50أي أقل من ( 2.04)لمفردات الفرض الثالث 
 الثالث.

، مما يدل (Sig > 0.05)أن قيمة   Mann- Whitneyكما يتضح من خالل نتائج اختبار 
اإلدارة والرؤساء التنفيذيين/األعضاء المنتدبين بشأن الفرض وجود اختالفات معنوية بين رؤساء مجالس 

الثالث "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى الرغبة في تجنب 
 ".مشكلة عبء المعلومات
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 :H)4(اختبار الفرض الرابع  -د 
صاح عن تقرير المراجعة ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلف

هذا  ( نتائج اختبار5الداخلية إلى الرغبة في تجنب زيادة تكاليف اإلفصاح". ويوضح الجدول اآلتي رقم )
 الفرض احصائيًا 

 ( نتائج اختبار الفرض الرابع5) جدول رقم 
متوسطسببعدماإلفصاحم

الرتب

االنحراف

المعياري

Sig.



 1.25 3.63 مستقبالً تجنب انخفاض اإليرادات 1
تكاليف اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية تتجاوز العائد 2 0.04

 المتوقع منه.
4.27 0.455 

   3.95 وسط متوسطات الرتب

( أن مفردات 5ويتضح من نتائج التحليل االحصائي للفرض الرابع كما هو موضح بالجدول رقم )
الرتب متوسطات وسط المقترحة للفرض الرابع. حيث أن العينة تتفق بنسبة كبيرة على كل األسباب 

 ، مما يشير إلى أن مفردات العينة  تقبل الفرض الرابع.(3.95)لمفردات الفرض الرابع يبلغ 

، مما يدل (Sig < 0.05)أن قيمة   Mann- Whitneyكما يتضح من خالل نتائج اختبار 
عدم وجود اختالفات معنوية بين رؤساء مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين/األعضاء المنتدبين بشأن 

ة في الفرض الرابع "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى الرغب
 ".تجنب زيادة تكاليف اإلفصاح

 :H)5(اختبار الفرض الخامس  -ه 
ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة 

نتائج اختبار هذا ( 6الداخلية إلى الرغبة في تجنب األضرار التنافسية". ويوضح الجدول اآلتي رقم )
 الفرض احصائيًا.

 ( نتائج اختبار الفرض الخامس6) جدول رقم 
متوسطسببعدماإلفصاحم

الرتب

االنحراف

المعياري

Sig.



 0.038 0.49 1.363 تضر بمركز الشركة التنافسي للمنافسين تجنب توفير معلومات 1
   1.36 وسط متوسطات الرتب
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( أن 6)ويتضح من نتائج التحليل االحصائي للفرض الخامس كما هو موضح بالجدول رقم 
الرتب متوسطات وسط المقترح للفرض الخامس. حيث أن  مفردات العينة ال تتفق بنسبة كبيرة على السبب

%(، مما يشير إلى أن مفردات العينة  ال تقبل إلى حد 50أي ال يتجاوز ) (1.36)للفرض الخامس يبلغ 
 كبير الفرض الخامس.

، مما يدل (Sig < 0.05)قيمة  أن  Mann- Whitneyكما يتضح من خالل نتائج اختبار 
عدم وجود اختالفات معنوية بين رؤساء مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين/األعضاء المنتدبين بشأن على 

غبة في الفرض الخامس "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى الر 
 تجنب األضرار التنافسية".

 :H)6(السادس اختبار الفرض  -و 

ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة 
( نتائج اختبار هذا الفرض 7". ويوضح الجدول اآلتي رقم )مخاطر التقاضيالداخلية إلى الرغبة في تجب 

  .احصائياً 
 ( نتائج اختبار الفرض السادس7) جدول رقم 

متوسطسببعدماإلفصاحم

الرتب

االنحراف

المعياري

Sig.



قد يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى تعرض 1
المنشأة لمخاطر التقاضي، خاصة عند إبداء المراجع الداخلي 

 رأيه حول ضعف نظام الرقابة الداخلية.
2.09 0.75 

0.317 
قد يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى تعرض 2

المنشأة لمخاطر التقاضي، خاصة عند إبداء المراجع الداخلي 
 رأيه حول ضعف عمليات إدارة المخاطر.

2.59 0.95 

قد يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى تعرض 3
المنشأة لمخاطر التقاضي، خاصة عند إبداء المراجع الداخلي 

 رأيه حول ضعف نظام الحوكمة.
2.27 0.98 

   2.32 متوسطات الرتب وسط

( أن 7ويتضح من نتائج التحليل االحصائي للفرض السادس كما هو موضح بالجدول رقم )
متوسطات وسط المقترحة للفرض السادس. حيث أن مفردات العينة ال تتفق بنسبة كبيرة على كل األسباب 
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 أن مفردات العينة ال تقبل %(، مما يشير إلى50أي ال يتجاوز ) (2.32)الرتب لمفردات الفرض السادس 
 هذا الفرض.

، مما يدل (Sig > 0.05)أن قيمة   Mann- Whitneyكما يتضح من خالل نتائج اختبار 
وجود اختالفات معنوية بين رؤساء مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين/األعضاء المنتدبين بشأن الفرض 
السادس "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى الرغبة في تجب 

 ."مخاطر التقاضي

 :H)7(اختبار الفرض السابع  -ز 
هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية  ينص 

 ( نتائج اختبار هذا الفرض احصائيًا. 8". ويوضح الجدول اآلتي رقم )الداخلية إلى ضعف وظيفة المراجعة
 ( نتائج اختبار الفرض السابع8) جدول رقم 

متوسطسببعدماإلفصاحم

الرتب

االنحراف

المعياري

Sig.



 0.331 1.27 ضعف كفاءة أعضاء المراجعة الداخلية.1

 0.255 2.72 ال تتمتع وظيفة المراجعة الداخلية باالستقالل التنظيمي 2 0.006
الموارد المالية والمادية المخصصة لوظيفة المراجعة الداخلية 3

 0.357 2.36 غير كافية لقيامها بدورها بكفاءة

   2.12 وسط متوسطات الرتب

( أن 8ويتضح من نتائج التحليل االحصائي للفرض السابع كما هو موضح بالجدول رقم )
متوسطات وسط المقترحة للفرض السابع. حيث أن تتفق بنسبة كبيرة على كل األسباب ال مفردات العينة 

 تقبل هذا الفرض.ال أن مفردات العينة  ، مما يشير إلى(2.12)الرتب لمفردات الفرض السادس يبلغ 

، مما يدل (Sig < 0.05)أن قيمة   Mann- Whitneyكما يتضح من خالل نتائج اختبار 
عدم وجود اختالفات معنوية بين رؤساء مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين/األعضاء المنتدبين بشأن 

عن تقرير المراجعة الداخلية إلى ضعف  الفرض السابع "يعزى عدم قيام الشركات المصرية باإلفصاح
 ".الداخلية وظيفة المراجعة

 مناقشة النتائج: -5
ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات  :: مناقشة وتحليل نتائج الفرض األول5/1
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المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى اقتناع اإلدارة بعدم أهمية التقرير لدى أصحاب 
إدارة الشركات أن عدم  بوضوح عن اقتناعالمصالح الخارجيين". وتكشف نتائج اختبار هذا الفرض 

، لنجاح الشركة تقييمات أصحاب المصالح الخارجيينعلى اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية ال يؤثر 
 الحيث تشير نتائج اختبار مفردات الفرض األول إلى أن عدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية 

، وال على سمعة الشركات، كما أن هذا على التمويل المطلوبعلى الحصول قدرة الشركات  فييؤثر 
 ات.اإلفصاح ال يعد من متطلبات اإلدراج في المؤشر المصري لمسئولية الشرك

ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات  : مناقشة وتحليل نتائج الفرض الثاني:5/2
المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى عدم وجود تنظيم محاسبي لإلفصاح عن تقرير 

والتنظيمية في أن الجهات المهنية هذا الفرض عن مفردات المراجعة الداخلية". وتكشف نتائج اختبار 
مصر ال تلزم الشركات باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، ومن ثم تجاهلت الشركات هذا النوع من 

  اإلفصاح.

ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات  : مناقشة وتحليل نتائج الفرض الثالث:5/3
ي تجنب مشكلة عبء المعلومات". وتكشف المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى الرغبة ف

نتائج اختبار مفردات هذا الفرض عن أن مشكلة عبء المعلومات ال تمثل سببًا في احجام الشركات 
 المصرية عن اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية. 

ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات  :: مناقشة وتحليل نتائج الفرض الرابع5/4
المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى الرغبة في تجنب زيادة تكاليف اإلفصاح". وتكشف 

تمثل سببًا في احجام الرغبة في تجنب زيادة تكاليف اإلفصاح نتائج اختبار مفردات هذا الفرض عن أن 
، خاصة مع اقتناع إدارة الشركات أن هذا عن تقرير المراجعة الداخليةالشركات المصرية عن اإلفصاح 

 . اإلفصاح ال يؤثر على تقييمات أصحاب المصالح الخارجيين لنجاح الشركة

ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات  :: مناقشة وتحليل نتائج الفرض الخامس5/5
ية إلى الرغبة في تجنب األضرار التنافسية". وتكشف نتائج المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخل

اختبار مفردات هذا الفرض عن أن األضرار التنافسية ال تمثل سببًا في احجام الشركات المصرية عن 
 اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية. 
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ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات  :: مناقشة وتحليل نتائج الفرض السادس5/6
المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى الرغبة في تجب مخاطر التقاضي". وتكشف نتائج 
اختبار مفردات هذا الفرض عن أن مخاطر التقاضي ال تمثل سببًا في احجام الشركات المصرية عن 

  اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية.

ينص هذا الفرض على أنه "يعزى عدم قيام الشركات  :: مناقشة وتحليل نتائج الفرض السابع5/7
المصرية باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية إلى ضعف وظيفة المراجعة الداخلية". وتكشف نتائج 

الشركات  اختبار مفردات هذا الفرض عن أن ضعف وظيفة المراجعة الداخلية ال تمثل سببًا في احجام
 المصرية عن اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية. 

 وسائل التغلب على معوقات اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية: -6
تمنع الشركات المصرية من التي معوقات ال ت إليه الدراسة الميدانية من تحديدفي ضوء ما توصل

هذه المعوقات يمكن التغلب عليها من خالل اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية، يمكن القول إن 
 تضافر جهود  الشركات والجهات التنظيمية والتشريعية معًا وذلك من خالل اآلتي:

التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، حيث كشفت نتائج المقابالت مع المختصين في بعض  -
يهم المسئولين هو  الحوكمة، وكل ماقواعد شركات العينة عن وجود قصور جوهري في تطبيق 

 استيفاء نماذج وتقارير الحوكمة وفقًا لمتطلبات البورصة بغض النظر عن واقع الممارسة العملية.
رفع كفاءة مديري وأعضاء المراجعة الداخلية من خالل عقد دورات لهم لتعريفهم بالدور الجديد  -

 الملقاةكون المهام الجديدة ال يدر والموسع للمراجعة الداخلية، فمعظم أعضاء المراجعة الداخلية 
 .على عاتقهم

تعديل قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية لتتضمن إلزام الشركات بإعداد تقرير للمراجعة  -
 على غرار تقرير المراجع الخارجي.ألصحاب المصالح الخارجيين الداخلية 

الموقع االلكتروني يمكن إعداد تقرير المراجعة الداخلية بشكل سنوي ونشر هذا التقرير على  -
 للشركة، وذلك لتخفيض تكاليف إعداد ونشر التقرير.   

 :خالصة الدراسة
استهدفت الدراسة تحديد معوقات اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية في البيئة المصرية. 

 ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة إلى قسمين أساسيين على النحو اآلتي:
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 :اآلتيالخلفية النظرية للدراسة وصياغة الفروض؛ وتناول فيه الباحث  :القسم األول

التعريف بطبيعة وظيفة المراجعة الداخلية من حيث التعريف، واألهمية، والمسئوليات، وموقف  -
 من وظيفة المراجعة الداخلية.  الجهات المهنية والتنظيمية في مصر

التعريف بطبيعة اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية حيث استعرضت الدراسة األدبيات السابقة  -
الدراسة تعريف ومزايا اإلفصاح عن تقرير حول اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية. ثم تناولت 

قف التنظيم مو والمحتوى المعلوماتي لتقرير المراجعة الداخلية، وأخيرًا تحديد ، المراجعة الداخلية
 المحاسبي في مصر من اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية.

عة الداخلية وصياغة فروض الدراسة، حيث تناولت الدراسة معوقات اإلفصاح عن تقرير المراج -
بالتحليل المعوقات المحتملة لإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية وهي؛ عدم إدراك الشركات 

المراجعة الداخلية، عدم وجود تنظيم محاسبي لإلفصاح عن تقرير  ألهمية اإلفصاح عن تقرير
تكلفة إعداد التقارير المالية ونشرها، األضرار التنافسية/ تكلفة ، عبء المعلومات المراجعة الداخلية،

 الملكية، مخاطر التقاضي، وضعف كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية.
 :هي على النحو اآلتياسة في هذا القسم إلى عدة نتائج وخلصت الدر 

 تعد وظيفة المراجعة الداخلية أحد أهم آليات حوكمة الشركات في الوقت الراهن. -
على الرغم من وجود معهد للمراجعين الداخليين في مصر، يتبع ويتبنى معايير معهد المراجعين  -

 ة.  الداخليين األمريكي، إال أن أغلب الشركات في مصر ال تطبق معايير المراجعة الداخلي
في حاجة ملحة للحصول على صحاب المصالح الخارجيين تشير األدبيات السابقة إلى أن أ -

 المراجعة الداخلية. معلومات حول وظيفة
هناك عدم إدراك من جانب الشركات ألهمية تقرير المراجعة الداخلية ألصحاب المصالح  -

 الخارجيين. 
إلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية كما أهمية لالمهنية والتنظيمية في مصر لم توِل أن الجهات  -

 هو الحال بالنسبة لتقرير المراجعة الخارجية.

( شركة من الشركات المدرجة في 11عددها )التي تمت على عينة  دانيةالدراسة الميتناول : القسم الثاني
إلى أن عدم قيام الشركات المصرية  . وتوصلت الدراسة في هذا القسمالمؤشر المصري لمسئولية الشركات

 باإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية يرجع بشكل أساسي إلى األسباب اآلتية:
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وسط اب المصالح الخارجيين. حيث بلغ اإلدارة بأهمية تقرير المراجعة الداخلية ألصح اقتناععدم  -
 %.76تمثل نسبة وهى  3.827الرتب لمفردات العينة فيما يتعلق بهذا السبب متوسطات 

متوسطات وسط حيث بلغ إلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية. محاسبي لعدم وجود تنظم   -
 % .91وهى تمثل نسبة  4.55الرتب لمفردات العينة فيما يتعلق بهذا السبب 

الرتب لمفردات العينة فيما متوسطات وسط . حيث بلغ الرغبة في تجنب زيادة تكاليف اإلفصاح -
 % .79وهى تمثل نسبة  3.95لسبب يتعلق بهذا ا

 توصيات الدراسة:
 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث باآلتي:

ضرورة قيام الجهات التنظيمية والتشريعية بمتابعة تطبيق الشركات المصرية لقواعد حوكمة  -
 الشركات بشكل سليم.

و معايير ترتيب الشركات في المؤشر جعل اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية أحد مؤشرات أ -
 المصري لمسئولية الشركات كحافز للشركات لإلفصاح عن هذا التقرير.

 إلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية.ا متنظيب قيام الجهات المهنية والتنظيمية في مصر -

 آفاق البحوث املستقبلية:
ضوء حدود الدراسة، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات يقترح الباحث األفكار اآلتية التي  في

 يمكن أن تصلح ألن تكون دراسات مستقبلية:
اقتصرت الدراسة على تحديد معوقات اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية في الشركات غير  -

لمالي للتعرف على معوقات اإلفصاح في المالية، وبالتالي يمكن إجراء دراسة أخرى في القطاع ا
 هذا القطاع.

في ظل اتجاه الفكر المحاسبي المعاصر نحو استخدام التقارير المتكاملة كوسيلة لإلفصاح المالي  -
وغير المالي، يمكن إجراء دراسة حول امكانية تضمين التقارير المتكاملة تقرير المراجعة الداخلية 

 لمراجعة الداخلية لزيادة منفعة وجودة التقارير المتكاملة. أو حتي أهم مؤشرات أداء وظيفة ا
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 الوظيفة:

 رئيس تنفيذي/عضو منتدب            عضو مجلس إدارة             

 المؤهالت:

 مدة سنوات العمل

 سنوات 10أكثر من            سنوات            10-5من             سنوات         5أقل من 

 

ثانياً: األسباب المحتملة لعدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية ضمن التقارير المالية 

 :الخارجية للشركة

 ( أمام االختيار الذي يعبر عن وجهة نظر سيادتكم√و التكرم بوضع عالمة )أرج

 عدم إدراك اإلدارة ألهمية اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية ألصحاب المصالح الخارجيين -ا

 سبب عدم اإلفصاح
غير موافق 

 نهائياً 
غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 تماماً 

تقرير المراجعة ال يؤثر عدم اإلفصاح عن  -1
الداخلية على مقدرة الشركة في الحصول على 

 التمويل المطلوب.

     

ال يؤثر عدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة -2
 الداخلية على سمعة الشركة. 

     

ال يؤثر عدم اإلفصاح عن تقرير المراجعة -3
 الداخلية في زيادة عدم تماثل المعلومات.

     

الداخلية ليس له أهمية لدى  تقرير المراجعة-4
 أصحاب المصالح الخارجيين.

     

ال يعد تقرير المراجعة الداخلية من متطلبات -5
إدراج الشركات ضمن المؤشر المصري لمسئولية 

 الشركات.
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 إلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية:لتنظيم محاسبي وجود عدم  -2

 سبب عدم اإلفصاح
غير موافق 

 نهائياً 
غير 
موافق  موافق محايد موافق

 تماماً 
 تقرير عن اإلفصاح الشركات قانون  يتطلب ال-1

 الداخلية المراجعة
     

بالبورصة ال تتطلب قواعد القيد والشطب -2
 اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخليةالمصرية 

     

ال يوجد معيار ينظم اإلفصاح عن تقرير -3
 المراجعة الداخلية

     

ال تتطلب قواعد حوكمة الشركات اإلفصاح -4
 عن تقرير المراجعة الداخلية

     

 عبء المعلومات:تجنب  -3

 سبب عدم اإلفصاح
غير موافق 

 نهائياً 
غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 تماماً 

يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية -1
إلى طول وتعقد وصعوبة فهم التقارير المالية 

 أصحاب المصالحمن جانب 

     

يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية -2
إلى انخفاض كفاءة اتخاذ القرارات لدي أصحاب 

 المصالح

     

يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية -3
إلى زيادة تكلفة المعلومات لدي أصحاب 

 المصالح

     

 

 :ونشرها التقاريرتكلفة إعداد  -4

 اإلفصاح سبب عدم
غير موافق 

 نهائياً 
غير 
موافق  موافق محايد موافق

 تماماً 
      تجنب انخفاض اإليرادات مستقبلً -1

تكاليف اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية -2
 تتجاوز العائد المتوقع منه.
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 األضرار التنافسية/ تكلفة الملكية: -5

 سبب عدم اإلفصاح
غير موافق 

 نهائياً 
غير 
موافق  موافق محايد موافق

 تماماً 
تضر بمركز للمنافسين تجنب توفير معلومات 

الشركة التنافسي

     

 مخاطر التقاضي: -6

 سبب عدم اإلفصاح
غير موافق 

 نهائياً 
غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 تماماً 

قد يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة -1
التقاضي، الداخلية إلى تعرض المنشأة لمخاطر 

خاصة عند إبداء المراجع الداخلي رأيه حول 
 ضعف نظام الرقابة الداخلية.

     

قد يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة -2
الداخلية إلى تعرض المنشأة لمخاطر التقاضي، 
خاصة عند إبداء المراجع الداخلي رأيه حول 

 ضعف عمليات إدارة المخاطر.

     

قد يؤدي اإلفصاح عن تقرير المراجعة -3
الداخلية إلى تعرض المنشأة لمخاطر التقاضي، 
خاصة عند إبداء المراجع الداخلي رأيه حول 

 ضعف نظام الحوكمة.

     

 ضعف وظيفة المراجعة الداخلية : -7

 سبب عدم اإلفصاح
غير موافق 

 نهائياً 
غير 
موافق  موافق محايد موافق

 تماماً 
      أعضاء المراجعة الداخلية.ضعف كفاءة -1

ال تتمتع وظيفة المراجعة الداخلية باالستقلل -2
 التنظيمي الكافي

     

الموارد المالية والمادية المخصصة لوظيفة -3
المراجعة الداخلية غير كافية لقيامها بدورها 

 بكفاءة
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 تحليل العائد االقتصادي من تدوير مخلفات المحاصيل الزراعية في مصر
 إعداد

 محمد حسين حفني غانمد/ 
 قتصادمدرس اال

 معهد العبور العالي لإلدرة والحاسبات ونظم المعلومات

 الملخص
لزراعية بمختلف أنواعها زيادة كبيرة ومن ثم فإن إهمال هذه تزايدت الكميات الناتجة من المخلفات ا    

المخلفات أو استخدامها على النحو الذي ال يحقق تعظيم قيمة االنتفاع بها اقتصاديًا يمثل إهدارًا للموارد 
يئة وعلى االقتصادية المحدودة. كذلك أصبحت األضرار البيئية لتلك المخلفات أمرًا يدعو إلى القلق على الب

لطاقة الحيوية أو اهدف تدوير المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية إلنتاج يوبالتالي فإن ، حة اإلنسانص
مما  ،ن الغذاء لإلنسان مثل عيش الغرابأعالف غير تقليدية للحيوان أو أسمدة عضوية وأنواع جديدة م

تؤدي تدوير هل  التالي: لالبحث فى السؤا مشكلةتتمثل و ها، يعمل على زيادة العائد االقتصادي من
 :الفرض التالييقوم البحث على محاولة إختبار صحة و  ،؟المخلفات الزراعية إلي زيادة العوائد االقتصادية
إرتفاع في ضوء  البحث أهميةعوائد االقتصادية، وتتمثل تؤدي تدوير المخلفات الزراعية إلي زيادة ال

ا حرق المخلفات الزراعية، والتلوث الناتج من مخلفات وذلك للعديد من األسباب، ومنه ،معدالت التلوث
ثار االقتصادية األبيان  البحث فى محاولة هدفيتمثل المصانع، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة، و 

عتمد البحث على وا  ،لتدوير المخلفات الزراعية، باالضافة إلي اآلثار غير المباشر كالحد من التلوث
ستنباطى معًا، وذلك الستنباط مجموعة من الدروس المستفادة، كما تم االعتماد المنهجين االستقرائى واال

تدوير المخلفات الزراعية والعوائد على المنهج الوصفى والتاريخى فى تحليل أبعاد العالقة الترابطية بين 
فة دعم المشروعات الهاد ضرورةب البحث، وأوصي البحثية صحة الفرضيةالبحث  من تبينو  ،االقتصادية

 للحفاظ على البيئة من التلوث وخاصة ما يتعلق بتلوث التربة بالمخلفات الزراعية النباتية والحيوانية.
 .البيئة العائد االقتصادي، المخلفات الزراعية، التلوث، األسمدة العضوية،الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
The quantities of agricultural waste of various types have increased significantly. Therefore, 

the neglect or use of these wastes, which do not maximize the value of their use, represents a 

waste of limited economic resources. The environmental damage to these wastes is also a 

cause of concern for the environment and human health. Therefore, the recycling of 

agricultural and animal plant wastes for the production of bioenergy, non-conventional animal 

feed or organic fertilizers and new types of food for humans, such as mushrooms, The research 

problem is the following question: Does the recycling of agricultural waste increase the 

economic returns? The research attempts to test the validity of the following hypothesis: 

Recycling of agricultural waste increases the economic returns. The rates of pollution, for a 

number of reasons, including the burning of agricultural waste and the pollution resulting from 

the remnants of factories, causing great economic losses. The goal of the research is to try to 

demonstrate the economic effects of recycling agricultural waste, in addition to the indirect 

effects such as pollution reduction. The theoretical and historical approaches to analyzing the 

dimensions of the correlation between the recycling of agricultural waste and economic 

returns. The research showed the validity of the research hypothesis. Supporting projects 

aimed at protecting the environment against pollution, especially with respect to soil pollution 

with agricultural and animal waste. 
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 مقدمة: -1
يعتبرر تعرررف الشررعوب علري مواردهررا الطبيعيررة واسرتغاللها االسررتغالل األمثررل هرو السرربب الرئيسرري    

في قيام حضارتها. وقد كان لتعرف قدماء المصرريين علري مرواردهم الطبيعيرة واسرتغاللها االسرتغالل 
 األمثل الفضل الكبير في قيام الحضارة الفرعونية العريقة علي ضفاف النيل.

وتمشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة لالصالح والتحرير االقتصادي وتشجيع القطاع الخرا     
 فقد تركز الدولة في قطاع الزراعة علي البحوث واالرشاد الزراعي.

كمرررا تجررردر االشرررارة إلررري أن اسرررتراتيجية التنميرررة الزراعيرررة فررري مصرررر قرررد اسرررتهدفت تحقيرررق التنميرررة   
ي يضررمن الوفرراء باحتياجررات االجيررال الحاليررة دون االخررالل بحررق االجيررال المتواصررلة باالسررلوب الررذ

القادمرررة. وذلرررك مرررن خرررالل تنميرررة المررروارد البشررررية والمررروارد الطبيعيرررة وصررريانتها ومقاومرررة التصرررحر 
 ومكافحة التلوث البيئي.

ني كما أن هناك مصدرين إلنتاج المخلفات الزراعية وهي المحاصيل الزراعية واالنتاج الحيوا  
سواء كانت حبوبا أو خضراوات أو فواكه تنتج عنها أجزاء غير صالحة  فالمحاصيل الغذائية

ف في مراحاللحصاد والتصنيع والتسويق مثل قوالح وأحطاب الذرة ونوي تلالستهالك اآلدمي وتخل
ف عنهااألحطاب في القطن وكذلك مخلفات الخضار تالبلح والمشمش ومحاصيل األلياف أيضا تخل

ية والتسمين بلعروش واالنتاج الحيواني الذي تنتج عنه مخلفاتسواء أثناء عمليات التر مثل ا
لالستهالك اآلدمي من الذبائح مثل القرون والحوافر. وكذلك  الصالحة روث"أو األجزاء غير"كال

 م لعدم صالحيتها طبياللذبح حيث أنها أفضل سماد طبيعي.دالحيوانات التي تنفق أو تع
االهتمام المتزايد بقضية المخلفات الزراعية وأساليب استخدامها وعالقة ذلك في إطار و     

باالعتبارات البيئية وأولويات قضايا التنمية الزراعية المستدامة حيث تزايدت الكميات الناتجة من 
المخلفات الزراعية بمختلف أنواعها زيادة كبيرة ومن ثم فإن إهمال هذه المخلفات أو استخدامها على 

لنحو الذي ال يحقق تعظيم قيمة االنتفاع بها اقتصاديًا يمثل إهدارًا للموارد االقتصادية المحدودة. ا
كذلك أصبحت األضرار والمخاطر البيئية لتلك المخلفات أمرًا يدعو إلى القلق المتزايد على عناصر 

فإن النظم  البيئة بصفة عامة، وعلى صحة اإلنسان في المناطق الريفية بصفة خاصة وبالتالي
المتكاملة في معالجة المخلفات تهدف إلى تدوير المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية وذلك في 
سلسلة حيوية إلنتاج مصادر جديدة للطاقة الحيوية أو أعالف غير تقليدية للحيوان أو أسمدة 

جات صناعية عضوية ومخصبات للتربة وأنواع جديدة من الغذاء لإلنسان مثل عيش الغراب ومنت
عديدة مما يعمل على زيادة العائد االقتصادي من تلك المخلفات مع المحافظة على البيئة من 
التلوث وتأتي أهمية هذا الكتاب في تعميق الوعى العام بأهمية التعامل مع المخلفات الزراعية كمورد 

 .(1)بيئيةاقتصادي أساسي يتحقق من استخداماتها المثلى عوائد اقتصادية واجتماعية و 
                                                           

 (
1
، رسالة ماجستير، الفيوم قتصادي لتدوير المخلفات الزراعية دراسة تببيقية عل  محافةةالعائد اال ، صالح سعيد عبد الغني إبراهيم (
 .34(،   2006، : كلية الزراعةجامعه الفيوم)
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 : مشكلة البحث:2
يمكن تعظيم العوائد الخاصة بالمزارعين عن طريق إعادة التفكير في المخلفات الزراعية النباتية 
والتي قد تمثل عبئًا كبيرًا للمزارعين خاصة في عملية التخزين ، ومن المسلم به أن المخلفات 

الزراعي والتي يجب االستفادة منها  الزراعية النباتية هي منتجات ثانوية داخل منظومة اإلنتاج
بتحويلها إلي أسمدة عضوية أو أعالف غير تقليدية أو طاقة نظيفة أو استخدامها في صناعة 

 . (1)الورق . مما يساهم في التوسع في الزراعة العضوية ، وحماية البيئة من التلوث
يحتم ضرورة  ، مماطنمليون  41.66حونب في مصر تقدر كمية المخلفات الزراعية سنوياو     

 التخل  منها، ويترتب على التخل  منها بأساليب غير سليمة أحداث أضرار جسيمة بالبيئة.
استخدام هذه المخلفات بالشكل الذي يهدر قيمتها االقتصادية ما بين الحرق أو كما أن    

كما تعالج قضايا  االستخدامات التقليدية، وا عادة تدوير هذه المخلفات لها فوائد بيئية واقتصادية
 تتعلق باألمن القومي "المياه".

طريقها استغالل هذه المخلفات بطريقة عن بالرغم من وجود العديد من التقنيات التى يمكن و    
 بكيفية تدوير المخلفات الزراعية.المزارعين الوعى لدى في اقتصادية إال أن هناك إنخفاض 

اعية صناعيًا ولها مردود اقتصادي مرتفع ولكنها في للمخلفات الزر  عديدة استخدامات وتوجد     
 نفسالوقت تحتاج إلي إمكانات مادية وتكنولوجية غير متوفرة في المجتمع.

 تحويلها إليبواالستفادة منها إما  الزراعية الحل األفضل هو إعادة تدوير المخلفاتوعليه يعتبر     
 رضورفع نسبةالمادة العضوية في األ كسمادأو إلنتاج األلبان أو إلي أعالف لتسمين الحيوانات 

ة ألنها مصدر لتغذية النبات في بعض عناصرها فتزيد منالنشاط بوزيادة النشاط الحيوي للتر 
وبالتالي تزداد خصوبة التربة وتقلل من استخدام األسمدة الكيماوية. لذا فهي ذات مردود  ،الميكروبي

ليل التكلفة المستخدمة في إنتاج المحصول وتقليل كبير وأيضا مردود اقتصادي يتمثل في تق بيئي
المعدنية مهما كانت درجة نقاوتها عالية تحتوي علي عناصر سامة ثقيلة تؤدي  التلوث ألن األسمدة

المشاكل البيئية المختلفة مثل مشاكل التصحر، فزيادة المادة  كما أنها تعالج ،إلي تلوث البيئة
 لعوامل التعرية المختلفة. متماسكة مقاومة تالي تجعلهاالعضوية تزيد من تحبب التربة وبال

 التالي: السؤالومن ثم تتمثل مشكلة البحث فى محاولة اإلجابة عن 
 ؟.عوائد االقتصاديةلتؤدي تدوير المخلفات الزراعية إلي زيادة اهل 
 فروض البحث: -3

 :الفرض التالييقوم البحث على محاولة إختبار صحة 
 . عوائد االقتصاديةت الزراعية إلي زيادة التؤدي تدوير المخلفا

                                                           
1
ستصالح اآلراضي، مركز البحوث الزراعية ، مشروع إستخدام ونقل التكنولوجيا الزراعية ، ( تدوير المخلفات الزراعية ( وزارة الزراعة وا 

 . 2001، مجموعة عمل الزراعة العضوية يناير لسماد العضوي إلنتاج ا
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 :أهمية البحث -4
وذلرك للعديرد مرن األسرباب، ومنهرا حررق المخلفرات الزراعيرة،  ،إرتفاع معردالت التلروثفي ضوء      

والتلرروث النرراتج مررن مخلفررات المصررانع، باالضررافة إلرري التلرروث النرراتج وسررائل المواصررالت المختلفررة، 
خسائر اقتصادية كبيرة، وتتمثل في المليار المنفقة علري محاولرة الحرد  وخاصة السيارات، مما يسبب

مررن التلرروث بسرربب األمررراض الترري يسررببها، بالضررافة إلرري تكلفررة الفرصررة البديلررة والترري كرران باالمكرران 
االسررتفادة بهررا مررن ترردوير المخلفررات الزراعيررة فرري تحويلهررا إلرري مصرردر مررن مصررادر توليررد الطاقررة، أو 

مما يرؤدي إلري زيرادة انتراج اللحروم، ممرا يحرد مرن اسرتيرادها، وكرذلك الحرد مرن  ،فبتحويلها إلي أعال
استيراد الذرة الصفراء وغيرها التي تدخل في صناعة االعالف، مما يقلل من عجرز الميرزان التجراري 

 والعجز في الموازنة العامة للدولة.
 أهداف البحث:   -5

 تصرادية لتردوير المخلفرات الزراعيرة، وخاصرة األربراحثار االقاألبيان  هدف البحث فى محاولةيتمثل 
 ثار غير المباشر كالحد من التلوث.باالضافة إلي اآل المباشرة،

 تتنوع وسائل تدوير المخلفات الزراعية لتعظيم اإلستفادة منها تبعا لنوع المخلفات والتكنولوجياو     
ية لتحويل هذه المخلفات العضوية ما بين طرق بيولوج ،المتاحة والغرض من تدوير هذة المخلفات

طرق كيماوية و طرق ميكانيكية إلنتاج مستلزمات صناعية، و جدوى اقتصادية، ات إلى منتجاتذ
طرق فيزيائية مثل الكبس والطحن والتقطيع لسهولة و الوسيطة،  إلنتاج بعض المركبات الكيماوية

االقتصادية للتقنيات المختلفة  على العوائد التعرف إلي استخدامها وغيرها. ومن ثم يهدف البحث
المزارعين بأهمية تدوير المخلفات الزراعية لزيادة  لتدوير المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية الرشاد

ي حماية البيئة وذلك من فيجابي إ من زراعة المحاصيل لما لهذا العامل من تأثير قتصاديالعائد اال
 :األتي خالل
  والتقنيات الحديثة لتدوير المخلفات.التعرف على التكنولوجيا 
 .تقدير العوائد االقتصادية من تدوير المخلفات النباتية والمخلفات الحيوانية 
  المعوقات التي تواجه تدوير المخلفات الزراعيةأهم التعرف على. 
 منهج البحث: -6

جموعة من الدروس إعتمد البحث على المنهجين االستقرائى واالستنباطى معًا، وذلك الستنباط م    
المستفادة، كما تم االعتمراد علرى المرنهج الوصرفى والتراريخى فرى تحليرل أبعراد العالقرة الترابطيرة برين 

 .تدوير المخلفات الزراعية والعوائد االقتصادية
 :ينالتالي ينالمحور تم تناول البحث من خالل  خبة البحث: -7

 األهمية، الخصائ ، العقبات األهداف، تدوير المخلفات الزراعية: المفهوم، المحور األول:
 .تحليل العوائد االقتصادية لتدوير المخلفات الزراعيةالمحور الثاني: 
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 المحور األول
 األهمية، الخصائص، العقباتاألهداف، تدوير المخلفات الزراعية: المفهوم، 

البيئي  نسبة التلوث يلعب تدوير المخلفات الزراعية دورأ هامًا في التخل  من هذه المخلفات وتقليل
 في المناطق الزراعية، وبالتالي حماية اإلنسان والحيوان والنبات من كثير من األمراض التي ةصاخ

حو نتنقلها هذه المخلفات. وتوضح اإلحصاءات أن حجم المخلفات الزراعية النباتية يصل إلى 
مليون طن  4ن علف، مليون ط 7) فقط مليون طن11حو نمليونطن سنويًا يستفاد منها ب 41.66

مليون  3حوى نيستفاد منها ب مليون طن سنوياً  12سماد عضوى(، وتبلغ المخلفات الحيوانية نحو 
طن فقط كسماد عضوى، كما يتم التخل  من ماليين األطنان األخرى إما بحرقهاأو بإلقائها في 

 خلفات والتي تؤديالترع والمصارف وتعترف الدراسات نفسها بالخطورة الناجمة عن حرق هذه الم
علما بأن تدوير المخلفات الزراعية يعد أسهل علميا وتكنولوجيا  ،خطيرةإلي أضرار صحية وبيئية 

من الثروة  ماليين األطنان من المخلفات الزراعية تتراكم سنويا مخلفة جباالً  لك مازالتذورغم 
 .(1)المهدرة التي ال يتم التعامل سوى بحرقها

اتية ثروة عظيمة وكبيرة لو استغلها اإلنسان فى الريف المصرى اإلستغالل تمثل البقايا النبو   
األمثل ولكن نظرًا لنق  الوعى لدى معظم األفراد أو عدم المعرفة بالوسائل التى يمكن من خاللها 

 Compost(تحويل هذه المخلفات أو البقايا النباتية إلى أشياء نافعة مثل األسمدة العضوية )كمبوست
نتاج األعالف الخضراء على تلك أو إقام ة صناعات صغيرة على هذه المتبقيات مثل استنبات وا 

البقايا النباتية وأيضًا إنتاج عيش الغراب وغيرها من الصناعات الصغيرة على هذه البقايا النباتية 
 –قش األرز  –والتى تكون فى الصيف وأثناء موسم الخريف بكميات كبيرة مثل حطب القطن 

ة وهى المحاصيل الرئيسية التى يزرعها الفالح أما فى الموسم الشتوى فتكون هذه البقايا حطب الذر 
مستغلة فى األنشطة الزراعية مثل تبن القمح والشعير حيث يستغلها الفالح فى تغذية الحيوانات 
كأعالف خشنة أو جافة مع إضافة بعض الحبوب أو األعالف المركزة لهذه البقايا فال تكون 

ة له مشكلة كما يستغلها الفالح فى الفرش فى مزارع الدواجن وبالتالى تتحول إلى أسمدة بالنسب
يتهافت عليها مزارعين الخضر والفاكهة واألراضى الصحراوية هذا باإلضافة إلى عروش وبقايا 

 إلخ. ………. نباتات الخضر مثل الطماطم واللوبيا والبسلة
 ط التالية:النقا وسيتم تناول هذا المحور من خالل   
 مفهوم تدوير المخلفات الزراعية: -1
 التدوير عامة:  -1-1

هي عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء المنزلية أم الصناعية أم الزراعية، وذلك : األول
لتقليل تأثير هذه المخلفات وتراكمها على البيئة، تتم هذه العملية عن طريق تصنيف وفصل 

 .المواد الخام الموجودة بها ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدىالمخلفات على أساس 

                                                           

 .2015، عام قباع الشئون االقتصادية -لالقتصاد الزراعي  بيانات اإلدارة المركزية( 1)
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: تحقيق استدامة الموارد من خالل إسترجاع أكبر قدر ممكن منها سواء كانت مخلفات ثانيال
 .(1)األنشطة البشرية، أو مخلفات صلبة، أو زراعية أو صناعية أو سوائل الصرف وغيرها

عالمية األولى والثانية، حيث كانت الدول تعاني من النق  بدأت فكرة التدوير أثناء الحرب الو     
الشديد في بعض المواد األساسية مثل المطاط، مما دفعها إلى تجميع تلك المواد من المخلفات 

 .إلعادة استخدامها
وبعد سنوات أصبحت عملية التدوير من أهم أساليب إدارة التخل  من المخلفات؛ وذلك للفوائد 

لهذه العملية لسنوات عديدة كان التدوير المباشر عن طريق منتجي مواد المخلفات  البيئية العديدة
)الخردة( هو الشكل األساسي إلعادة التصنيع، ولكن مع بداية التسعينيات بدأ التركيز على التدوير 
غير المباشر أي تصنيع مواد المخلفات إلنتاج منتجات أخرى تعتمد على نفس المادة الخام مثل: 

ر الزجاج والورق والبالستيك واأللمنيوم وغيرها من المواد التي يتم اآلن إعادة تصنيعها. وقد تدوي
وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج التدوير بمأخذ الجد من الممكن أن تساعد في تخفيض 

 .تكلفة المواد الخام وتكلفة التشغيل، كما تحسن صورتهم كمتهمين دائمين بتلوث البيئة
 :المخلفات الزراعية تدوير مفهوم -1-2
 :(2)، منهاالمخلفات الزراعية تدويرتتعدد مفاهيم    
هو إنتاج الغذاء بطريقة ال ( Organic Agriculture) : المفهوم األساسي للزراعة العضويةولاأل 

قير تلحق الضرر بالبيئة وذلك بتجنب الكيماويات الزراعية كاألسمدة والمبيدات والهرمونات والعقا
البيطرية والمواد الحافظة وغير ذلك من المواد المصنعة، كما تتحاشى الزراعة العضوية بعض 

 .التطبيقات الحديثة للهندسة الوراثية كالمنتجات المعدلة وراثيا
 .: يعرف المخلف الزراعى بأنه الجزء من النبات الذي لم يستغل إقتصادياً نيالثا

 .نبات مثل األحطاب والعروش والقش وغير ذلكأي أنه الجزء غير اإلقتصادي من أي 
ة أو ثانوية خالل عمليات إنتاج المحاصيل الحقلية سواء أثناء أرضكل ما ينتج بصورة ع :هوثالثال

 .الحصاد أو الجمع أو اإلعداد للتسويق أو التصنيع لهذه المحاصيل
للحيوانات فقد توصل البحث نظرا لما يمكن ان تقوم به هذه المخلفات فى سد الفجوة الغذائية و    

ثرائها  العلمى إلى إمكانية إيجاد أعالف بديلة من المخلفات الزراعية الحقلية من خالل تقطيعها وا 
نتاج أعالف غير تقليدية لتغطية العجز الحالى فى األعالف وخاصة  ببعض المركبات الكيماوية وا 

تبن  –تبن البرسيم  –بن الفول ت –تبن الشعير  –أن المتاح من مخلفات الحقل ) تبن القمح 
حطب  –حطب القطن  –حطب األذرة الرفيعة  –حطب األذرة الشامية  – رزقش األ –الحم  

                                                           
المررررردود االقتصررررادى والبيئررررى لتكنولوجيررررا انترررراج االعررررالف التقليديررررة مررررن المخلفررررات  ،محمررررود عبررررد الحلرررريم جرررراد، ىمررررال محمررررد المغررررازى (1)
 .2000 ،1عدد  ، 12مجلد  ،القاهرة ،مجلة البحوث البيئية،اتيةالنب
(

2
المجلد  ،المجلة المصرية لالقتصاد الزراع ،اآلثار البيئية واالقتصادية لتدوير قش االرز ،محمد شوقى الروينى، هدى محمد رجب(

 .2002مارس  ،العدد االول ،الثان  عشر
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 رزباإلضافة إلى قوالح األذرة وسرسة األ حطب الترمس(، –تبن الحلبة  –تبن العدس  –السمسم 
 رزمثل قش األمليون طن فى مصر )ي 33-24وعروش الخضروات والفواكه فى مجملها نحو من 

مليون طن(من الممكن تخصي  جزء منها فى تصنيع أعالف غير تقليدية  3.6ما يقرب من 
ولقد أجريت بحوث مكثفة الختيار أنسب المعامالت  ،تغطى الفجوة الموجودة فى األعالف الحالية

يوانات وذلك على لزيادة القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية الحقلية غير المستغلة حاليًا فى تغذية الح
مستوى القرية المصرية على أن تكون هذه المعامالت سهلة وميسورة للفالح المصرى مع تحاشى 
التكنولوجيا التى تحتاج إلى مهارات كبيرة فى التطبيق وأن تتم بتكاليف مناسبة وفى متناول مربى 

يتغذى عليها أو اإلنسان الحيوان بالقرية وال يؤدى تنفيذها إلى مخاطر صحية سواء للحيوان الذى س
 .الذى سيتغذى على ألبان ولحوم هذه الحيوانات

 أهداف تدوير المخلفات الزراعية: -2
 :(1)، في األتيتدوير المخلفات الزراعيةتتمثل أهم أهداف 

خفض معدالت التلوث البيئى الناشئ عن حرق البقايا النباتية وتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون  -أ
كربون وغازات أخرى مما يتسبب فى ظاهرة االحتباس الحرارى وبالتالى زيادة أول أكسيد الو 

 .وظهور السحابة السوداء رضارتفاع دراجات الحرارة على سطح األ
الكيماوية مثل اليوريا وغيرها وذلك اإلتجاه إلى  –خفض معدالت استخدام األسمدة الصناعية  -ب

 يماوية.الزراعات العضوية والخالية من المبيدات الك
زيادة دخل الفالح نتيجة لزيادة إنتاجية األراضى وتخفيض معدالت استخدام األسمدة المعدنية  -ج

 وكذلك إنخفاض معدالت استخدام المبيدات الكيماوية. ،والصناعية
القطن فى  قطع دورة حياه الكثير من الحشرات مثل دورة ورق القطن نتيجة استخدام حطب -د

لصغيرة مثل صناعة الحشيش وبعض أنواع من األخشاب وكذلك إقامة بعض الصناعات ا
 . مما يسبب نق  فى المحصول رزوالفئران نتيجة تخزين أو تكوين قش األ أرضمقاومة القو 

زيادة إنتاجية وخصوبة األراضى نتيجة استخدام األسمدة العضوية الغنية بالمواد العضوية  -هـ
األراضى ونقل الطبقة السطحية الخصبة لتجفيف  واآلزوتية مع تقليل حاالت ومعدالت تجريف

 . الحظائر تحت أرجل الحيوانات مما يؤدى إلى تدهور خصوبة األراضى ونق  اإلنتاجية
إقامة بعض الصناعات الصغيرة على البقايا النباتية وبالتالى زيادة دخل الفالح من تنفيذ  -و

 إلخ. .……ءاألعالف الخضرا –وعائد هذه الصناعات مثل عيش الغراب 

                                                           

(
1
اإلدارة المركزية لإلرشادالزراعي، مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة  المخلفات الزراعية ،، إنتاج األعالف غير التقليدية من رأفت طه(

 .2005،  942واستصالح األراضي،  نشرة رقم 
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 . توفير فر  عمل للشباب من الخريجين إلقامة المشروعات الصغيرة على البقايا النباتية -ز
الحفاظ على البيئة من التلوث الناشئ عن تراكم المخلفات والبقايا النباتية والحيوانية  -ح

يب والمنزلية وذلك بإقامة كومات سماد أو مكمورات سمادية لدى كل فالح حيث سيتم التدر 
 . وتعليم كل فالح على إنشاء كومة سماد خاصة ودائمة

 :تدوير المخلفات للزراعةاالقتصادية والبيئية ل هميةاأل -3
 :(1)، في األتيتدوير المخلفات للزراعةتتمثل األهمية االقتصادية والبيئية ل  
 :تدوير المخلفات الزراعيةاألهمية البيئية ل -3-1
 لمخلفات واالستفادة منها اقتصاديا.التخل  اآلمن والصحي من ا -أ
 التخل  من الحشرات وأطوارها التي تعيش على المخلفات. -ب
 التخل  من اإلشعاعات الناتجة من تحلل عناصر المركبات العضوية. -ج
 .المحافظة على التركيب البنائي التربة من التدهور والتلوث بسبب إنشاء مرادم دفن النفايات -د
الهواء من التلوث نتيجة النبعاث الغازات السامة الناتجة عن دفن وحرق  المحافظة علي -هـ

 . المخلفات
 التخل  اآلمن والصحي لبقايا المبيدات الحشرية والفطرية. -و
 تالف مخزون المياه الجوفية من التلوث.إالمحافظة علي عدم  -ز
 :تدوير المخلفات الزراعيةاألهمية االقتصادية ل -3-2
ووسائل تدوير المخلفات الزراعية لتعظيم اإلستفادة منها تبعا لنوع المخلفات تتنوع نظم و   

والتكنولوجيات المتاحة والغرض من تدوير هذة المخلفات ما بين طرق بيولوجية بتطويع الكائنات 
الدقيقة لتحويل هذة المخلفات العضوية إلى منتجات ذات جدوى إقتصادية، طرق ميكانيكية إلنتاج 

لمنازل والنوادى والصناعة، طرق كيمياوية إلنتاج الورق والمركبات الكيمياوية الوسيطة، مستلزمات ل
طرق فيزيائية مثل الكبس والطحن والتغطين لسهولة إستخدامها، وأخرى إلنتاج منتجات يدوية 

 وغيرها.
ويل وقد أدى التقدم فى علوم التكنولوجيا الحيوية الى تطويع الكائنات الحية الدقيقة لتح    

المركبات والنفايات العضوية إلى منتجات إقتصادية مع المحافظة على البيئة من التلوث، فضال 
عن إستغالل قدرة هذة الكائنات الحية الدقيقة فى انتاج الغذاء واألعالف والطاقة الحيويةوالمركبات 

وبات للحفاظ على الوسيطة وتنقية مياة الصرف با إلضافة الى مقاومة التأثير السلبى لهذة الميكر 
 . صحة اإلنسان ومصادر ثرواتة

                                                           

(
1
، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، مركز األثار البيئية واالقتصادية لتدويرقش األرزمحمد شوقي محمد الروبى، هدى محمد رجب، (

 .2003الزراعة واستصالح األراضي، وزارة عية، البحوث الزرا 
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ومن األمور المهمة لتوطين الزراعة العضوية فى مصر تحويل النفايات العضوية والمنتجات      
الثانوية الزراعية، إلى أسمدة عضوية لكون مصر تقع فى نطاق المناطق شبة الجافة حيث ندرة 

رتفاع درجة ا لحرارة فضال عن نظام الزراعة الكثيفة وبالتالى يوجد األمطار وقلة الغطاء النباتى وا 
فقر شديد فى مستوى المادة العضوية والمخصبات الحيوية للحفاظ عاى خصوبة التربة وترشيد 

 . إستخدام األسمدة المعدنية
طبقا للغرض من المعالجة ودرجة الطلب على المنتج  يةعضو المعالجة المخلفات ختلفت نظم ا  و    

تصادية ومدى تقبل المزارعين للتكنولوجيا والمردود اإلجتماعى على مستقبلى والجدوى اإلق
 . التكنولوجيا والبعد البيئى المستهدف من النظم تدوير هذة المخلفات العضوية

يلعب االهتمام بتدوير مخلفات الحاصالت الزراعية دورًا ايجابيا في التخل  من هذه المخلفات و    
لوث البيئي خصوصا في المناطق الزراعية أو بالقرب من مصانع حفظ وبالتالي تقليل نسبة الت

 . وتعليب المواد الغذائية حيث تتبع أساليب غير سليمة للتخل  من هذه المخلفات
ونظرًا لزيادة النمو السكاني أصبحت مصانع حفظ وتجميد الخضراوات والفاكهة وسط كتلة سكانية 

الزراعية  رضبها إلي منشآت ومباني وأصبحت األ حيطةهائلة حيث تتحول األراضي الزراعية الم
 . الباقية محاطة بتجمع سكاني رهيب مما أدي إلي صعوبة التخل  من المخلفات الزراعية

وحيث أن جميع هذه المخلفات تقريبا من المواد العضوية سريعة التحلل والتي تعيش عليها    
ت والحشرات وغيرها مما يشكل إضرارا بالغا بالبيئة العديد من الكائنات الحية مثل الخمائر والفطريا

داخل المصانع وعند التخل  من هذه المخلفات خارج المصانع فإنها أيضا تشكل ضررًا أكثر 
 . بالبيئة وبالتالي علي الصحة العامة للسكان

علي  تدوير الحاصالت الزراعية لما لهذا العامل من تأثير ايجابيإعادة وتهدف هذة الدورة إلي   
 . حماية البيئة من التلوث حيث تتبع أساليب غير سليمة للتخل  منها

ونظرًا التساع الرقعة الزراعية المستغلة في زراعة أنواع مختلفة من الذرة تزايدت أهمية االستفادة من 
أن زراعة  1996كميات الحطب والقوالح الناتجة منها بطريقة اقتصادية. وتبين إحصاءات عام 

طن  929.191مليون طن باإلضافة إلي  3.12امية علي مستوي الجمهورية يتخلف عنها الذرة الش
 . حطب من زراعة الذرة الرفيعة

يضاف إلي ذلك أن محصول الذرة عموما ينتج عنه كميات كبيرة من القوالح التي يمكن و    
ذلك مع اتساع يضا بدال من الحرق الذي يسبب ضررا بالغا علي البيئة ونظافتها . كأاستغاللها 

الرفعة الزراعية المستغلة في زراعة القطن حيث وصلت كمية القطن المنزرعة باحدي محافظات 
إلي نصف مليون طن ينتج عنها كميات هائلة من حطب القطن الذي  1997الجمهورية عام 

ا يستخدم كوقود مما ينتج عنه تلوث شديد للجو نتيجة تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون الضار جد
 حدوثبالصحة كما أن تشوين حطب القطن علي أسطح منازل الفالحين يمثل السبب األول في 

 . الحرائق في الريف والتي غالبا ما تسبب خسارة في األرواح واألموال
يضا لها األهمية االقتصادية في إنتاج العلف أباإلضافة إلي أهمية الدورة من حيث التأثير البيئي 

 لمحلي في زيادة الثروة الحيوانية والداجنة.الذي يحتاجه السوق ا
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 :(1)برق إعادة تدوير المخلفات الزراعية في مصرأهم  -4
وال يمثل قش األزر ، ماليين طن 4االستفادة منه، خاصة أنه يمثل و رز استغالل قش األيجب   

تجيد ، خاصة فى الهند والصين وجنوب شرق ىسيا ألنها رزمشكلة فى الدول األخرى المنتجة لأل
من إنتاج مادة  رزن تمكنوا بعد سنوات طويلة من البحوث على قش األو االستفادة منه. والباحث

التى تدخل فى كثير من الصناعات الحيوية بعد مروره بعدة خطوات تبدأ بعملية تبييض ” السليليوز“
تخدم فى إنتاج وقود التى تس” الهولو سليليوز“له بإزالة المادة المعيقة لالستخدام مما ينتج عنه مادة 

 .الذى يفيد عند نضوب البترول” اإليثانول“
يكبد الدولة مبالغ طائلة نتيجة التلوث البيئى وأضراره على  رزن لجوء الفالح لحرق قش األإ   

التربة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها الستخدامه فى إنتاج فطر عش الغراب أو 
ال يحتاج لتدويره ولكن  رزالمحتوى البروتينى له، مؤكدًا أن قش األ لتغذية الحيوانات بعد رفع

 مليون طن مادة كربوهيدراتية حية. 25لتصنيعه، وذلك الحتوائه على 
ينجم عنها عدة مكونات باهظة الثمن تدخل فى صناعات متعددة، ” الهولو سيليوز“ن مادة إ   

الصناعات الدوائية وأدوات التجميل ومادة  على الشموع والدهون التى تدخل فى رزويحتوى قش األ
اللجنين التى تدخل فى صناعة البالستيك والبطاريات وحبر الطباعة والسيليكا التى تدخل فى 

 .صناعة العدسات القرنية ومكونات شرائح الكمبيوتر والخاليا الشمسية وغيرها
مادة بوزوالنية )إضافات لتحسين خوا  الخرسانة بإضافة  رزاالستفادة باستغالل قش األو     

 المصرى الذى يحتوى على نسبة سيليكا مرتفعة. رزكيميائية( وهى رماد قش األ
من كافة الزراعية المخلفات تدوير ن عددًا من رجال األعمال أبدوا استعدادههم لدراسة مشروع إ   

، مشيرًا إلى ياً واجتماع ياً اقتصاد اً للبدء فيه مما يحقق عائد األوجه والعائد االقتصادى منه تمهيدا
 .مشاركة عدد من الجهات البحثية فى ورشة العمل

 :رزخضر نامي عل  قش األ أعلف 
في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في السادس  عقدتي تال” يئة والتنمية المستدامةالب“ قمة وفي

التي نجحت في تجاربها المعملية والعملية، و مصرية كرة فتم تقديم . 2002والعشرين من أغسطس 
نتهاء موسم حصاد إوالتي تسعى لحل مشكلة السحابة السوداء التي تغطي سماء القاهرة عقب 

، والتي تعتبر من أكبر المشاكل البيئية الناتجة عن التخل  من المخلفات والقمح كل عام رزاأل
الزراعية بالحرق، على الرغم من القيمة االقتصادية العالية لهذه المخلفات إذا ما تم إعادة تدويرها 
واالستفادة بها لتوفير مصادر جديدة لغذاء اإلنسان والحيوان واألسمدة العضوية والطاقة الحيوية، 

تحويه من مواد ذات طاقة عالية من ألياف السيليلوز والهيموسيليلوز واللجنين، فضال عن  بما
 .المحافظة على البيئة ومنع القدر الكبير من التلوث الذي ُيحدثه حرق هذه المخلفات

                                                           

(
1
 .2003المخلفات الزراعية خاصة فى تحسين األراضى الزراعية، ندوة مركز البحوث الزراعية،  محمد، تكنولوجيا تدويرقدري وجيه (

http://zr3h.mosw3a.com/arabq2173/
http://zr3h.mosw3a.com/arabq2173/
http://zr3h.mosw3a.com/arabq2173/
http://zr3h.mosw3a.com/arabq2173/
http://zr3h.mosw3a.com/arabq2173/
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 محاوالت سابقة لالستفادة:
ن المخلفات كانت معظم األبحاث والدراسات السابقة قد ركزت على كيفية تعظيم االستفادة م

تباع العديد من أساليب المعالجة إالزراعية كعلف للحيوان؛ بتحسين قيمتها الغذائية من خالل 
البيولوجية والميكانيكية؛ للتغلب على المشاكل المرتبطة بالتركيبات الفيزيائية والكيميائية لهذه 

نسب عالية من المخلفات، التي تعمل على خفض معامل الهضم لدى الحيوان؛ الحتوائها على 
األلياف واللجنين، التي تعيق تأثير اإلنزيمات الهاضمة وميكروبات الكرش على هضم تلك 

% 3المخلفات، باإلضافة إلى انخفاض محتواها البروتيني؛ حيث تحتوي في المتوسط على أقل من 
 من البروتين الخام، فضال عن انخفاض محتواها من األمالح والفيتامينات، وكذلك انخفاض

% مجموع عناصر 45معامل نشا، وأقل من %29محتواها من الطاقة؛ حيث تحتوي على أقل من 
 .للكيلوجرام /% ميجاجول7غذائية مهضومة، وأقل من 

 القديمة: برق الرتفاع تكلفة إ -4-1
تحتاج بعض أنواع تلك المخلفات لعمليات التقطيع أو الطحن؛ وهو ما قد يمثل زيادة في تكلفتها، 

لحاجة لتجفيف المخلفات ذات المحتوى العالي من الرطوبة حتى يمكن االحتفاظ بها فضال عن ا
لحين الحاجة الستخدامها، يضاف إلى ذلك موسمية تواجد تلك المخلفات المرتبطة بمواسم الحصاد، 
والتكلفة العالية لتجميعها ونقلها. ويزيد من صعوبة األمر عدم توافر بيانات كاملة ودقيقة عن 

لمخلفات المتوافرة على مدار العام، وأنواعها، وأماكن تواجدها حتى يمكن وضع الخطط كميات ا
 .واإلستراتيجيات الالزمة لتصنيعها وا عادة تدويرها

على الرغم من أن المعالجة البيولوجية التي يستخدم فيها العفن األبيض تعد من التكنولوجيا و    
تحليل وكسر الروابط اللجنوسيليلوزية؛ مما يعمل على  الواعدة في هذا المجال بما لها من قدرة على

زيادة معامل هضم المخلفات لدى الحيوانات، فضال عن قدرة تلك الفطريات على بناء البروتين 
حداث تحلل جزئي لها، إال أنه  الفطري الذي يساهم بدوره في زيادة المحتوى البروتيني للمخلف وا 

تفعة بالقياس إلى المردود منها؛ وهو ما جعل الفالح ال ُيقبل وجد بالتطبيق العملي أن تكاليفها مر 
 .(1)عليها ويفضل التخل  من المخلفات بحرقها

زراعة أعالف خضراء عل  مدار ) في المعالجة البيولوجية ةالجديد برق ال -4-2
 :(السنة باستخدام المخلفات الزراعية بدون تربة

لفات الزراعية؛ بحيث ال تهدر وال يتبقى أي جزء منها بتكار أسلوب جديد متكامل لتدوير المخإقد تم
دون استخدام، واستغاللها لتوفير األعالف الخضراء على مدار العام دون الحاجة لوجود تربة 
زراعية؛ نظرا لقلة األراضي الصالحة لألغراض الزراعية، خاصة أن هناك عجزا في االحتياجات 

                                                           
صناعى بمحافظة  المردود االقتصادى لتدوير المخلفات الزراعية النباتية الى سماد بلدى ،عبد العزيز على مصطفى ربيع(1)

 .2003يوليو  ،العدد الثان  ،المجلد الثالث عشر  ،المجلة المصرية لالقتصاد الزراع ،الشرقية
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ماليين طن سنويا  3.5حو نول العربية تقدره الدراسات بالفعلية من األعالف المصنعة في سائر الد
 .في مصر وحدها

وتعتمد التكنولوجيا الجديدة على تجميع المخلفات الزراعية، واستخدامها كوسيط إلنبات حبوب 
الشعير التي تتميز بارتفاع قيمتها الغذائية، وارتفاع محتواها البروتيني، وقصر دورتها الزراعية، 

 .إنتاجها، وقلة احتياجها للمياه، وسهولة زراعتها وانخفاض تكاليف
وتعتمد الفكرة على االستفادة من قدرة المخلفات الزراعية على االحتفاظ والتشرب بالماء بما يسمح 

أيام؛ ليمكن بعدها استخدام الوسط  10إلى  7بنمو البادرات في دورة إنبات سريعة تستغرق من 
ور وبادرات خضراء كعلف جيد للحيوان؛ حيث تؤدي هذه بالكامل بما يحويه من سيليلوز وجذ

وتبن القمح وحطب الذرة عن طريق استخدامها  رزالطريقة إلى رفع القيمة الغذائية لمخلفات قش األ
 (x 2 3) كمرقد إلنبات حبوب الشعير عليها؛ وذلك عن طريق إعداد وحدات صغيرة المساحة

ة، وتعمل الوحدة بأسلوب استغالل المساحات أمتار، تعد على شكل صوبة أو تعريشة أو حجر 
% من 2الرأسية؛ وهو ما يجعلها اقتصادية من حيث المساحة واستهالك المياه؛ حيث ال يزيد عن 

 .استهالك المياه في الزراعة العادية، فضال عن عدم تأثرها بالتغيرات الجوية خارجها
اقتصادية أيضا في تكاليف العمالة، وتبلغ وتحتاج الوحدة إلى عامل واحد لتشغيلها؛ وهو ما يجعلها 

جرام للدورة الواحدة من األعالف ذات المحتوى العالي من  كيلو 200قدرة الوحدة اإلنتاجية 
، والمحتوى المرتفع من الطاقة، فضال عن تميزه %12 البروتين الخام التي تصل إلى أكثر من

 .كرش الصناعيبال %65.6 معمليا و 57.2 بارتفاع درجة الهضم إلى نحو
 نجاح التجربة:

% من 50أظهرت التجارب التي أجريت لتغذية األرانب بالعلف الناتج بهذه الوسيلة بنسب استبدال 
أعطت مؤشرات إيجابية عن صالحية إحالل هذا المنتج بنسبة و العلف المركز نتائج ممتازة، 

 .لعلف األخضريساعد على توافر امما نسبة كبيرة من األعالف المصنعة، % محل 100
لتغذية الماشية وكافة الحيوانات والطيور صالحة بادرات الشعير المنتجة بهذه التكنولوجيا تعتبر و 

الحقلية، كما تستخدم المخلفات الناتجة عن إنتاج األعالف الخضراء بهذه الوسيلة كسماد عضوي 
مساحات الفضاء غير ؛ بحيث ال يهدر أي جزء منها، ويمكن االستزراع بهذه الطريقة على رضلأل

المستخدمة في الزراعة واألراضي البور وأسطح المنازل وزرائب الحيوان واألجران، وهو ما يوفر 
 .األعالف الخضراء دون الحاجة لزراعتها في األراضي الزراعية

بمحافظة ” مشتهر”وهذه التكنولوجيا مطبقة بنجاح في محطات التدريب التابعة لوزارة الزراعة بر
ن كان ينقصها اإلعالم الجيد المكثف الفالحون ية، وأقبل عليها القليوب ، وأنها ىخذة في االنتشار وا 

 .لتعميمها، وأنه يمكن استخدام نفس التكنولوجيا إلنتاج عيش الغراب ذي القيمة الغذائية العالية
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 :حفظ القيمة الغذائية للعلف
القمح وحطب الذرة المنبت عليها حبوب  وتبن رزكما يمكن بعد رفع القيمة الغذائية لمخلفات قش األ

، وهي العملية التي تتم عن طريق التخمير الالهوائي للعلف لتحويله ”سيلجة“الشعير.. إجراء عملية 
إلى علف جيد قابل للحفظ في أقرب صورة لحالته الطبيعية للمحافظة على قيمته الغذائية، وزيادة 

يلجة عن طريق تفكيك وتقطيع الكتلة الحيوية الناتجة معامل هضم المادة المتخمرة. وتتم عملية الس
من إنبات حبوب الشعير والبادرات الخضراء والقش، وخلطها جيدا ببعض اإلضافات مثل معلق 

% بعد ضبط 3، وموالس قصب السكر بنسبة 3ماليين خلية/ سم 10بكتيريا حمض الالكتيك 
أسابيع مع  8ي أكياس محكمة الغلق لمدة %، وتعبئتها ف65درجة رطوبة المادة المتخمرة في حدود 

كبسها جيدا لتفريغها تماما من الهواء إلتاحة الفرصة للتخمر الالكتيكي )الالهوائي(، ويفضل أن تتم 
كيلوجرامات؛ ليسهل استخدامها لمرة واحدة بعد  10التعبئة في وحدات صغيرة ال تتعدى حمولتها 

 .فتحها
ا تتم في أماكن تواجد المخلفات الزراعية؛ وهو ما يؤدي إلى ومن مميزات عمليات السيلجة هذه أنه

تخفيض تكاليف نقلها، كما يشغل السيالج حيًزا أضيق كثيًرا من الحيز الذي تشغله المخلفات 
% 85الجافة، فضال عن كونه أسلوًبا جيًدا إلنتاج علف ذي قيمة غذائية عالية تصل إلى أكثر من 

صلية، ويتميز في ذات الوقت بارتفاع معامل هضم المركبات الكلية من القيمة الغذائية للمادة األ
 .(1)المهضومة نتيجة مفعول الميكروبات واإلنزيمات النباتية خالل عملية السيلجة

قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بوضع برامج متكاملة لالستخدام األمثل للمخلفات الزراعية وقد    
ليون طن سنويًا وذلك لتجنب الملوثات الناتجة عن حرقها م 30حو نفي مصر والتي تصل إلى 

مليون طن ويعد  4 - 3فى مقدمة هذه المخلفات وتصل كميته سنويًا من  رزويأتي قش األ
 . التخل  منه بالحرق أحد مسببات ظاهرة تلوث الهواء الحادة فى مصر

ل المختلفة لألزمة والتي وقد بدأت معالجة أزمة المخلفات الزراعية بفكر منهجي يتناول المداخ
تنتهي بتوظيف واستخدام هذه المخلفات استخداما اقتصاديا مفيدًا مرورًا بحل مشكالت الجمع 

 . والكبس والنقل وخلق القيمة المضافة فى كل مرحلة من هذه المراحل
مليون فدان سنويًا بالدلتا  2- 1فى مصر فى مساحات كبيرة تصل إلى  رزيزرع األو    

الناتج فى  رززيادة قدرها مليون فدان بالمخالفة وقد أعطيت أسبقية أولية للتعامل مع قش األوالوادىب
أربعة محافظات من خالل منظومة متكاملة فى الشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية لتقليل أحمال 

 . التلوث عن هذه المحافظات والقاهرة الكبرى 

                                                           

 23/9/2007اإلدارة المركزية لإلعالم والتوعية البيئية والتدريب التاريخ:  (1)
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حافظة الشرقية واللذين تمت إقامتهما الهيئة العربية بم رزتم تنفيذ مصنعى تدوير قش األو    
ألف طن  300ألف طن سماد عضوى سنويًا ويستهلكان نحو  160للتصنيع وبطاقة إنتاجية نحو 

 . مليون جنيه 25فدانًا بمنطقتى القرين والخطارة وبتكلفة نحو  60قش وأقيما على مساحة 
لتفعيل بروتوكول التعاون  رزكبير لمنظومة قش األقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر التل الو    

بين وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسحلة المتمثلة فى شركة كوين 
بداًل من التخل  منه عن طريق الحرق، حيث أن  رزسرفيس لإلستفادة اإلقتصادية من قش األ
خالل العامين الماضيين حقق نجاحًا فى محافظة الشرقية  التعاون بين وزارة البيئة والقوات المسلحة

وذلك فى إطار المشاركة مع جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات  رزفى جمع وكبس قش األ
 .أرزألف طن قش  70المسلحة شركة كوين سرفيس للعام الثالث على التوالى وبطاقة 

را زراعيًا باإلضافة إلى التكلفة المالية لتشغيل جرا 70مكبسًا و  180قامت وزارة البيئة بتوفير و     
فرد  1200المنظومة كما وفرت وزارة الدفاع اإلمكانات الالزمة من عنصر بشرى متمثل فى 

 95مدربين على إستخدام المكابس والجرارات وفنيين لإلصالح باإلضافة إلى إمداد المشروع بر 
قوات المسلحة بأعمال نقل القش من القرى إلى مصانع جرارًا زراعيًا ومقطورة وقيام إدارة النقل بال

عربة لورى حمولة  80 السماد بالخطارة والقرين التابعة للهيئة العربية للتصنيع مصنع قادر بإجمالى
 . أطنان 7

ألف طن  170بمحافظة الدقهلية بطاقة إنتاجية نحو  رزكما تم افتتاح مصنعين لتدوير قش األ
فدان بقرية قالبشو  100ألف طن قش وأقيما على مساحة  300ك نحو سماد عضوى سنويًا وتستهل

مليون جنيه وتمت إقامتهما بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحربىووزارة التنمية المحلية  20وبتكلفة نحو 
 . 2007تم إفتتاحهم للتشغيل الكامل فى سبمتبر 

عية تأسيسًا على احتياجات مصر وتؤكد برامج الوزارة على تصنيع األسمدة من المخلفات الزرا    
مليون  2من السماد العضوي حيث يصل حجم األراضي الصحراوية المستزرعة في مصر حوالي 

طن سماد عضوي /عام ومعدل إستصالح األراضي الصحراوية كل  3  فدان يحتاج الفدان الواحد لر
بة سنويًا التقل عن ألف فدان، ومن هذا يتضح أن كمية السماد العضوي المطلو  250عام حوالي 

 .ألف طن 600مليون طن في حين أن ما ينتج حاليًا حوالي  6
باإلضافة إلى تشغيل مصنعين إلنتاج الغاز الحراري من القش بمحافظتي الدقهلية والشرقية    

حيث تم  ،ألف طن قش سنويًا كما تم توصيل الغاز منهما إلى المنازل 15يستهلك كل منهما 
 300زاًل وجار إستكمال إجراءات التوصيل لمنازل أخرى ليصل عددها إلى من 50التوصيل إلى 

 منزل من كل مصنع وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني.
وقد تم اإلتفاق بين وزراء البيئة والتنمية المحلية والزراعة تفعيل االستفادة من الميكنة الزراعية فى    

والتى تشمل الجمع والكبس  رزة قش األإطار دعم وتحديث وتطوير ىليات العمل فى منظوم
 ز ررررلى المراكرررريئة عرررن وزارة البرررة مررريًا للقش مقدمرررًا ىلرررمكبس380 عرررتدوير حيث تم توزيرررروالتجميع وال
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واإلدارات المختلفة وفقًا للمساحة المزروعة بكل محافظة، وفى هذا اإلطار قام قامت وزارة البيئة 
سًا ىليًا جديدًا لقطاع الميكنة الزراعية بمحافظة القليوبية لدعم العمل بمنظومة قش مكب 50بتسليم 

 . ألف طن هذا العام 75ومن المتوقع قيام القطاع بتدوير  رزاأل
ليسجل نقلة نوعية في مجال تدوير المخلفات الزراعية حققتها وزارة الدولة لشئون  2007ويأتي عام 

على االستثمار في هذا المجال ضمن برامج اإلدارة البيئية المتكاملة البيئة بتشجيع رجال األعمال 
 . للمخلفات الزراعية

فدان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية نفذت إحدى شركات اإلستثمار  35وعلى مساحة    
إلنتاج تربة صناعية كبديل للتربة باإلراضى الرملية على مساحة  رزمشروعًا رائدًا لتحويل قش األ

ألف متر ويتمثل نشاطه الرئيسي فى إعادة تدوير المخلفات الزراعية والورقية للحصول على  35
 أرزألف طن قش  20منتج يستخدم كبديل للتربة فى األراضي الرملية ومن المتوقع أن يستهلك 

ألف طن في المرحلة الثانية بخالف المخلفات الزراعية  50سنويًا فى المرحلة األولى تزيد إلى 
 . خرى والورقية والبلدية التي يمكن أن تدخل كمواد بديلة أولية فى اإلنتاجاأل
وزارة البيئة جاهدة لتوفير فر  عمل للشباب ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بتوفير عدد  وتسعي   

جنيه من  2500جنيه للمكبس يتم دعمه بمبلغ  7500بسعر  رزمكبس يدوى لكبس قش األ 700
شهور وبالتنسيق مع  6على تقسيط لخمس سنوات بدون فوائد مع فترة سماح جانب الوزارة والباقي 

 . المجلس القومي للشباب فى محافظات الدقهلية والشرقية والغربية
مكبس  1000مكبس من المقرر زيادتها إلى  880صلت الطلبات على هذه المكابس إلى قد و    

فرصة عمل وبهذا يحقق المشروع عناصر منهج التنمية  3000مليون جنيه تتيح  2.5بدعم مالى 
 . المستدامة بمحاورها الثالث االجتماعية واالقتصادية والبيئية

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة  رزش األوتحقيقًا للحصول على أقصى استفادة من ق    
بواسطة المزارعين وعناصر اإلرشاد الزراعي بدعم مالي قدره  أرزألف طن قش  50الزراعة بتدوير 

 ألف جنيه إلنتاج األسمدة واألعالف الغير تقليدية مع تدريب المزارعين على هذه العمليات. 982
لجهات مستمرة فى التوسع فى برامج تدوير المخلفات الزراعية ن وزارة البيئة وبالتعاون مع كافة اإ  

نظرًا لما تمثله من قيمة اقتصادية مضافة وتساهم فى الحد من تلوث الهواء نتيجة أعمال الحرق 
 . المكشوف وما يتسبب عنها من أضرار صحية وبيئية

 :ةالزراعي ومنها المخلفات عامةالصناعات التي تقوم عل  تدوير المخلفات -5
يمكن إقامة العديد من الصناعات على مخلفات الصناعات الغذائية مثل مخلفات صناعة السكر 
والخضر والفاكهة وصناعة األلبان، حيث يمكن االستفادة من هذه المخلفات في إنتاج الكحول 

 .(1)إلخ…وحمض الستريك وفطر عيش الغراب والعلف الحيواني
 

                                                           
كلية )جامعة عين شمس: ، رسالة ماجستير، مصر راعية ف دور التعاونيات ف  اقتصاديات التدوير المتكامل للمخلفات الز نهى رمضان على خضير، (1)

 .(2006الزراعة
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 :ات الهندسية والمعدنيةصناعات تقوم عل  مخلفات الصناع -5-1
ينتج عن هذه الصناعات العديد من المخلفات مثل البالستك والكاوتش والمعادن، ويمكن إقامة 
العديد من الصناعات الصغيرة لتدوير هذه المخلفات مثل تدوير البالستك أو تصنيع مخلفات 

دن بصورة يمكن معها الكاوتش إلنتاج عدة منتجات مثل الخراطيم، كما يمكن تجهيز مخلفات المعا
 .عن طريق تصنيفها وكبسها مثاًل، لسهولة النقل والتداول-إعادة استخدامها

 :صناعات تقوم عل  المخلفات الزراعية -5-2
تعتبر المخلفات الزراعية والمحاصيل الغير ناضجة أو التي زاد نضجها، تعتبر ثروة يجب االستفادة 

قامة ال كثير من الصناعات الصغيرة عليها )مثال ذلك األعالف منها وتصنيعها وا عادة تدويرها وا 
لب -أسمدة حيوية-كحول-غاز حيوي -مواد إنتاج السكريات-فطر عيش الغراب-الحيوانية
 إلخ(.…الورق 
 :صناعات تقوم عل  المخلفات المنزلية -5-3

مثل الزجاج تنتج الكثير من المخلفات المنزلية أو الفندقية أو المكتبية التي يمكن إعادة تدويرها 
 .والصفيح والورق والكرتون، ويمكن إقامة العديد من الصناعات وا عادة تدوير هذه المخلفات

 :الخبوات التاليةولتطوير هذه الصناعات القائمة على تدوير المخلفات يجب اتخاذ 
وعات تقييم التقنيات المستخدمة حاليًا في تدوير المخلفات واستخدام تقنيات حديثة مناسبة للمشر  -أ

 .الصغيرة مع عمل دراسات للتسويق
تقديم تصميمات للمشروعات المقترحة متضمنة أساليب تطوير التقنيات الموجودة حاليًا تؤدي  -ب

 .أن تكون التقنيات متوافقة مع قوانين البيئةو إلى تقليل األثر البيئي السلبي لألنشطة البشرية، 
 :الزراعية إعاده تدوير المخلفاتمجاالت االستفادة من  -6

 :(1)األتي تتمثل أهم هذه المجاالت، في
 :تحويل المخلفات الزراعية إل  سماد عضوي  -6-1

والمخلفات الزراعية المختلفة غنية بالمادة العضوية والكربون ولذلك يمن االستفادة  رزيعتبر قش األ
م في نسبة منها كسماد عضوي عن طريق إضافة مادة أخرى غنية بالنيتروجين حتى يمكن التحك

الكربون إلى النيتروجين. وهناك العديد من المخلفات األخرى الغنية بالنيتروجين مثل روث 
الحيوانات والطيور وكذلك مخلفات الصرف الصحي. كما يجب التحكم في نسبة الرطوبة حتى ال 

% حتى يتم عمل كمر هوائي للمخلفات وا عطاء فرصة للبكتريا 60%وال تزيد عن 50تقل عن 
وائية للتكاثر. وتساعد التفاعالت البيولوجية خالل عملية الكمر الهوائي على القضاء على اله

 .األمراض وبذور الحشائش
 

                                                           

(
1
 المرجع السابق،، نهى رمضان على خضير(
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 :تحويل المخلفات الزراعية إل  علف حيواني -6-2
مليون طن سنويًا، وتحويل المخلفات  3حو نتمثل الفجوة الغذائية لإلنتاج الحيواني في مصر 

ولكن يجب عمل تحويل طاقة لإلنتاج الحيواني يساعد على تقليل هذه الفجوة، الزراعية إلى مصدر لل
للمخلفات الزراعية حت  تصلح كعلف للحيوان وذلك عن بريق تقبيعها وزيادة معدل هضمها 

األعالف باستخدام اليوريا والحقن باالمونيا ، عمل ويتم ذلك إما ميكانيكيًا أو كيميائيًا أو بيولوجيًا 
 .(1)قرية( 192 مركز، 51ظة )محاف 15في 
 تحويل المخلفات الزراعية إل  وقود غير تقليدي )القولبة(: -6-3

  يتم ذلك عن طريق تقطيع المخلفات الزراعية إلى قطع صغيرة جدًا ثم كبسها في نوع معين من
 المكابس والتي تقوم بكبس حبيبات المخلفات بفعل الحرارة المتولدة من االحتكاك بين الجزيئات
وبعضها وتحويلها إلى قوالب منتظمة الشكل يمكن استخدامها كوقود صلب لألفران الصناعية أو 

)قرية كفر في عدد من القري بمصر إنتاج الطاقة الحرارية ، وقد تم األفران المستخدمة في القرى 
 .حماد شرقية وقرية تمى االمديد بالدقهلية( العزازى بأبو

 الزراعه العضوية: -6-4
مارس اإلنسان الزراعة هو يتبع أسلوب الزراعة النظيفة والتى تعتمد على استخدام كل من منذ أن 

الزراعة العضوية والحيوية، واستمر هذا القرن وبالتحديد بعد الحرب العالمية األولى حيث استغلت 
الزراعى  المصانع الحربية إلنتاج األسمدة األزوتية، وتزايد بالتدريج استخدمها بدعوى زيادة اإلنتاج

ونتج عنه زيادة تعرض النباتات لإلصابة باألمراض واآلفات وبالتالى استخدام متزايد للمبيدات 
الكيمائية ومن هنا بدأ ظهور اآلثار السلبية الستخدام تلك المواد الكيمائية وعادت الدعوة إلى 

وهذا المركب كان  ddt ختراعة لمركبإأول تدخل لإلنسان فى الطبيعة هو الزراعة النظيفة . وكان 
نتهاء الحرب تم إيستخدم ألغراض عسكرية حيث انتشرت اآلفات الحشرية على الجنود أنفسهم وبعد 

تجربته فى الحقل وأعطى نتائج ممتازة ومن هنا تسابقت الشركات إلنتاج هذا المركب ليس فقط بل 
 .مركبات أخرى جديدة تختلف فى الجرعة والسمية

الكيمائية بدور هام فى زيادة اإلنتاج و القضاء على العديد من هذه لقد ساهمت المبيدات و    
الممرضات إال إنها تواجه العديد من النقد المتزايد بما تؤدية من حدوث ىثار سلبية على البيئة 

نها تشكل تهديد أووجود مستويات من متبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية باإلضافة إلى 
ها المباشر على الكائنات الدقيقة النافعة الموجودة فى التربة الزراعية وظهور لصحة اإلنسان، وتأثير 

 سالالت جديدة من الممرضات مقاومة لفعل المبيد.
وفى السنوات األخيرة إزداد االهتمام العالمى بموضوعات الصحة والبيئة وارتبط ذلك بتزايد و    

 ذلك بعد التأكد من اآلثار السلبية العديدةأعداد المستهلكين المهتمين بنوعية غذائهم وسالمته و 

                                                           

(
1
االثـار االقتصـادية والفنيـة المترتبـة علـ  اسـتخدام سـيالج الـذرة الشـامية بـالكيزان وقـش حسن محمود بيومى سرمور )دكترور( وىخررون، (

 .2007اكتوبر  ،المؤتمر الخامس عشر لالقتصاديين الزراعيين ،  عليقة ماشية اللبناالرز المعامل باليوريا واالمونيا ف



 

210 
 

 

 
 

الناتجة عن االستخدام الموسع للمبيدات وبدء التفكير فى بدائل المبيدات والزراعة النظيفة أو  
الزراعة العضوية والحيوية حتى تتخل  البيئة من بقايا السموم الموجودة فى الهواء والتربة ولتصبح 

 .البديل الهام للمبيدات الكيمائية
 :صناعة الخشب والورق  -6-5

 حيث يتم تصنيع الخشب من مخلفات األشجار وبعض النباتات، والورق من قش األرز خاصة.
 معوقات االستفادة من المخلفات الزراعية: -7

 بإستطالع أراء ووجهات نظر الفنيين العاملين بمجال تدوير المخلفات الزراعية بوجود العديد من
 :(1)األتير المخلفات الزراعية من وجهة نظرهم والتى تتمثل فىالمعوقات التى تواجه تدوي

وأتى فى المرتبة األولى عدم  ،مجال تدوير المخلفات الزراعية مرشدين وخبراء فيتوفر عدم  -أ
 .% من إجمالي العينة90بنسبة نحو  مرشدين وخبراء في هذا المجال وذلكتوفر 
اآلالت والتكنولوجيا المناسبة توفر يليها مشكلة عدم و  ،اآلالت والتكنولوجيا المناسبةتوفر عدم  -ب

 .% من إجمالي العينة80بنسبة  في المرتبة الثانية
العمالة المدربة في المرتبة الثالثة بنسبة توفر ثم تأتى مشكلة عدم  ،العمالة المدربةتوفر عدم  -ج

 .إجمالي العينة % من60
قطع غيار اآلالت المستخدمة في دور توفر عدم  ،المستخدمة قطع غيار اآلالتتوفر عدم  -د

 .% من إجمالي العينة40بنسبة  المخلفات الزراعية فى المرتبة الرابعة
رتفاع أسعار الوقود فى المرتبة الخامسة إثم مشكلة  ،إرتفاع أسعار الوقود الالزم لتشغيل اآلالت -ه

 .%10بنسبة 
رعينلقلة الوعي بأهميتها لدى ا صعوبة تسويق المنتجات -و صعوبة تسويق  مشكلةوأخيرًا  ، لمزا 

 .% من إجمالي العينة10المنتجات فى المرتبة السادسة بنسبة 
  

                                                           
(

1
، العوائد االقتصادية لتدوير المخلفات الزراعية باستخدام التكنولوجيا المتاحة بمحافظة الدقهليةأمل عبد الغني، وحمود معوض،   (

 .11، ص 2015معهد بحوث االقتصاد الزراعي، 
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 المحور الثاني
 تحليل العوائد االقتصادية لتدوير المخلفات الزراعية

صبحت مشكلة تؤرق جميع المستويات سواء أن مشكلة المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية أالشك 
نتشار تكنولوجيا البيوجاز وتدوير المخلفات لم إن أن أو الزراعيين أو البيطريين السيما المسئولي

د تنتشر بالصورة المالئمة بالرغم مما تحتويه البالد من ثروات يمكن استثمارها ولمس العائ
 .فراد قبل كل هؤالءلشركات والجمعيات االهلية بل واألو اأاالقتصادي علي مستوي الدولة 

 علي مدي نجاح وتطبيق هذه التكنولوجيات التقت )التعاون(. وللوقوف
سمدة عضوية باستخدام المخلفات الزراعية وهو ما يعرف باسم )الكومبست( وتحويل أنتاج ويتم إ   

لي بيوجاز وهو اقتصادي وليس له أية مشاكل وذلك ألن البيوجاز نظريا إالبيور( )روث الماشية 
يضا من ورد النيل، ولكن مازالت التكنولوجيا تواجه ألفات النباتية و انتاجه من المخ يمكنومعمليا 

ولذلك كان االتجاه هو استخدام المخلفات النباتية مع )روث الماشية( غير  ،صعوبات في االنتشار
البيور النتاج السماد العضوي )الكومبست( ولدي المركز موقع النتاج هذا السماد ويتم فيه ايضا 

نه تم تنفيذ فكر يمكن وضعه في االعتبار لدي أنقل التكنولوجيا باالضافة الي ذلك التدريب والبيع و 
سمادا عضويا ثم  رضاأل إيجارحد المزارعين وفي المقابل يكون أمن  أرضالجمعيات كأخذ قطعة 

ثم  فرادأكثر من عمل في ىن واحد. األول تدريب األتم تقديم كون قد يالذي يفيض يتم بيعه وبذلك 
 رضلأل يجارالنتاج الكمبوست وبعد ذلك بيع الفائض بعد سداد قيمة اإل أرضعلي قطعة الحصول 

 .ليس نقدا ولكن بسماد كومبست
 النقاط التالية:وعليه سيتم تناول هذا المحور من خالل    
 :(1)فات الزراعية عل  الزراعةلأثر تدوير المخ -1
 يزيد من محتوي التربة من المادة العضوية. 
  زيادة القدرة علي االحتفاظ بالماءيؤدي إلي. 
 يررسررراعد في تحمل الجفاف. 
 يحسن من الخوا  الطبيعية للتربة. 
 يرسراعد في تجميع حبيبات التربة المفككة. 
 .يزيد من مسامية التربة الثقيلة فيعمل علي تقليل تضاغطها 
  لكبري والصغرى والنادرةايحتوي علي العناصر الغذائية. 
  بالعناصر الغذائيةاإلمداد المستمر. 
 يزيد من نشاط الكائنات الحية الدقيقة في التربة. 
 مصدر لإلمداد بالهرمونات ومنظمات ومنشطات النمو الطبيعية. 
 يساعد في القضاء علي الممرضات في التربة. 
 خالي من بذور الحشائش. 

                                                           

(
1
، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعيماوي، العائد االقتصادى الستخدامات مخلفات المزرعة فى تغذية الحيوانات، خيرى حامد العش(

 . 2003، ديسمبر ، العدد الثالث عشر 8مجلد
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 خالي من النيماتودا. 
 يساعد في الحصول علي محاصيل خالية من التلوث. 
  المقاومة الطبيعية للنباتيزيد من. 

 :ومميزات األسمدة العضوية المصنعة
 .جودة التحلل وانعدام الرائحة -ا
 إرتفاع محتواه من العناصر السمادية والمادة العضوية. -ب
 .خلوه من بذور الحشائش والنيماتودا ومسببات األمراض للنبات -ج
 Socio – Economic Environmental: التقييم اإلقتصادى واإلجتماع  والبيئ  -2

Impact: 
يعد تقييم العائد اإلقتصادى والمردود اإلجتماعى والبيئى للنظم البيولوجية لتدوير المنتجات الزراعية الثانوية 
من حيث ربط مدخالت ومخرجات التكنولوجيات المستخدمة ببعضها فى منظومة متكاملة فنيا وماليا 

قتصاديا ذات أثر واضح فى تقبل المزا رعين لهذة النظم وتأثيرها على التنمية المستدامة بالقرية المصرية، وا 
كما أدت إلى نظافة مناطق التطبيق وحماية البيوماس من الحرق المباشر وتطبيق نظم الزراعة العضوية 

نتاج مصادر متجددة لألعالف والغذاء والقضاء على  وتوفير مصادر بديلة للطاقة البترولية الناضجة وا 
 .قاء مياة الصرف الصحى بالمجارى المائيةمشكلة إل

 لجمهورية:ا الزراعية علي مستوي األهمية النسبية ألهم المحاصيل  -2-1
عنها للتعرف على حجم المخلفات الزراعية يجب اإلشارة الى مساحة أهم المحاصيل التى ينتج 

بالجدول  راء البياناتزراعية بنسبة أكبر وذلك على مستوى الجمهورية، حيث يتضح أنه بإستق مخلفات
-الشعير-القمح-القصب-الذرة شامى -رزاأل-الذى تضمن مساحة أهم المحاصيل )القطنالتالي و 
الخضروات األخرى( أن -الطماطم-البطاطس-الحدائق النخيل -العدس-الفواللبلدى-األشجار-بنجرالسكر

 .2015وذلك عام  مليون فدان على مستوى الجمهورية11.56جملةمساحة هذه المحاصيل بلغ نحو 
 "فدان"مليون  2015( مساحة أهم المحاصيل عل  مستوى الجمهورية عام1جدول )

 (فدانمليون )مساحة الجمهوربة المحاصيل
 0.52 القطن
 1.41 األرز

 1.78 الشامىالذرة 
 0.33 القصب
 3.1 القمح
 0.16 الشعير

 0.362 ر السكرجبن
 0.03 األشجار

 0.15 البلدىالفول 
 0.003 دسالع

 1.4 الحدائق
 0.1 النخيل

 0.40 البطاطس
 0.51 الطماطم

 1.3 الخضروات األخرى 
 11.56 اإلجمالى

 .قطاع الشئون االقتصادية-بيانات اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي: المصدر      



 

213 
 

 

 
 

 :في مصراألهمية النسبية لحجم المخلفات النباتية المنتجة من أهم المحاصيل  -2-2
إلي حجم المخلفات الزراعية النباتية والتي تنتج من أهم  التاليشير البيانات الواردة بالجدول ت

حيث قدر إجمالي حجم المخلفات الزراعية على  ،المحاصيل بمحافظة الدقهلية مقارنة بالجمهورية
 .2015مليون طن على مستوى الجمهورية عام  41.66بنحو  مستوي الجمهورية

 (2)جدول 
 2015الثانوي النباتي ألهم المحاصيل عل  مستوى الجمهورية عام الناتج

 المخلفات
 لجمهوريةامستوى على كمية الناتج الثانوى

 "جاف/ سنةطن "مليون 

 0.98 حطب القطن

 3 األرزقش 

 4.6 حطب الذرة

 5.8 مصاصة القصب

 1.82 زعازيع القصب )الفالوج(

 0.7 القصب )السفير(قش 

 8.6 القمحتبن 

 0.32 الشعيربن ت

 1.6 عروش بنجر السكر

 2.3 تقليم األشجار

 1.2 مخلفات الخضار

 2.11 مخلفات الموز

 0.3 الفولتبن 

 0.13 تبن العدس

 0.15 البسلةتبن 

 2.6 الحدائق والمنتزهات

 1.42 حطب السورجم

 0.43 حطب السمسم

 0.8 النخيل

 0.6 عروش البطاطس

 2.2 عرش الطماطم

 41.66 اإلجمالى

 قطاع الشئون االقتصادية.-: جمعت وحسبت من بيانات اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعيالمصدر
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 العوائد االقتصادية لتدوير المخلفات الزراعية: -2-3
 طرق وأساليب اإلستفادة من المخلفات الزراعية عند القيام بتدويرها وا عادة استخدامها ناتناول هتم ي

تم التوصل إليه من مؤشرات اقتصادية تتعلق بمتوسطات التكاليف واإليرادات وذلك من خالل ما 
التي من المتوقع الحصول عليها من كل مخلف من المخلفات الزراعية موضع  وصافى العوائد

الحديثة للقيام بتدويرها وا عادة استخدامها لالستفادة منها في إنتاج  الدراسة باستخدام بعض التقنيات
الكمبوست(، )تصنبع السماد العضوي الصناعي  تي لها قيمة اقتصادية مثلبعض السلع ال

شكلية من شأنها رفع القيمة االقتصادية  األعالف غير التقليدية، أوعن طريق مجرد إضافة منفعة
وتخزينها بتكلفة أقل ومن  لهذه المخلفات مثل عمليات فرم وكبس هذه المخلفات حيث يسهل نقلها

العائد  من حيث صافىاألكثر الجدوى ات رف على األولوية للتقنية ذخالل ذلك يمكن التع
االقتصادي بالتالي يساعد ذلك على اتخاذ القرارات الخاصة بتوجيه المخلفات الزراعية نحو إنتاج 

بعض السلع التي تدخل وتساهم في تنمية النشاط اإلنتاجي بالقطاع الزراعي أو غيره من  وتصنيع
قطاعات األخرى بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ال األنشطة اإلنتاجية

 .من التلوث بالمخلفات الزراعية
 .المخلفات النباتية والحيوانية من تدويرالتوصل  تمالتي  فيما يلي عرض ألهم النتائجو

 المختلفة:أواًل : العوائد االقتصادية لتدوير المخلفات الزراعية النباتية وفقا للتقئيات 
تتمثل أهم التقنيات المستخدمة لتدوير المخلفات الزراعية النباتية فى كبس المخلفات وفرم المخلفات 

 :كما يلي، السماد العضوي )الكومبست(، وتصنيع األعالف غير التقليدية وتصنيع
 العوائد االقتصادية لكبس المخلفات الزراعية النباتية: -أ

األرز(  الزراعية )كبس قشيرادات وصافي العائد لتقنية كبس المخلفات من خالل تحليل التكاليف واال
جنيه/طن، في حين قدر  170كما بالجدول تبين أن تكاليف كبس قش األرز قد قدرت بنحو 

 جنيه/طن. 260جنيه/طن، أي أن هناك صافي عائد يقدر بنحو  430إيرادبيع الطن بنحو 
 (3)جدول 

 17/2018رز موسمالعوائد االقتصادية لكبس قش األ 
 جنيه/بن البيان

  :التكاليف
 60 االرزقش سعر 

 110 األرزقش تكاليف عملية كبس 
 170 جملة التكاليف

 430 :االيراد
 260 صافى العائد

 252.9 نسبة اإليراد إلى إجمالى تكاليف كبس قش األرز %
 1.53 الجنية المستثمر ربحية

 .يدانيةالم الدراسةجمعت وحسبت من  :المصدر
كما بين أنه بتقدير نسبة اإليراد إلي التكاليف لعملية كبس قش األرز قد قدرت بنحو 

 جنيه. 1.53الجنية المستثمر لها بنحو  ربحية %، وأخيرًا قدرت252.9
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 :العوائد االقتصادية لفرم المخلفات الزراعية النباتية -ب
الجنيه  ربحية متوسط ية حيث قدرتعتبر تقنية فرم المخلفات الزراعية ذات جدوى اقتصاد   

حطب  -جنيه كمتوسط لمختلف النواتج الثانوية التى تم تقيمها )قش األرز 2.1المستثمر بنحو
حطب الذرة الرفيعة عروش بنجر السكر عروش الطماطم(، وقد  -حطب الذرة الشامية -القطن 
يه وقدرت أدناها لفرم جن 2.4الجنيه أقصاها لفرم حطب الذرة الرفيعة حيث بلغت  ربحيةقدرت 

الكلية لعملية فرم الطن من الناتج الثانوي  جنيه، وقدرت التكاليف 2عرش الطماطم حيث قدرت 
لعملية فرم الناتج الثانوى(  جنيه 48.3جنيه لطن الناتج الثانوي +  50.9جنيه للطن ) 99.2نحو 

 يف الكلية لعمليةكمتوسط للنواتج الثانوية للمحاصيل موضع الدراسة. وقد قدرت التكال
جنيه للطن وبلغت أدناها  115حيث بلغت  ،فرم الطن من الناتج الثانوى أقصاها لفرم قش األرز

جنيه للطن. فى حين قدر إيراد بيع الطن من مفروم الناتج  85السكر حيث بلغت لفرم عرش بنجر
وقد قدر اإليراد من  متوسط للنواتج الثانوية للمحاصيل موضع الدراسة. جنيه للطنك 310.8الثانوى 

جنيه للطن وقدر  370حيث قدر بنحو  ،أقصاه لفرم قش األرز بيع الطن المفروم من الناتج الثانوي 
جنيه للطن، أى أن 265الطماطم حيث قدر بنحو  أدناه لكل من مفروم عرش بنجر السكر وعرش

حاصيل موضع للنواتج الثانوية للم جنيه للطن كمتوسط 211.7هناك صافى عائد يقدر بنحو 
حيث قدر بنحو  ،األرز قصى صافى عائد من فرم الطن من الناتج الثانوى لفرم قشأالدراسة. وقدر 

للطن.  جنيه 180جنيه للطن وقدر أدني صافي عائد لفرم عرش الطماطم حيث قدر بنحو  255
النواتج  أيضًا تفوق الناتج الثانوي لفرم حطب الذرة الرفيعة على مختلف التاليجدول ويوضح ال

، في حين كان أقل نسبة اإليراد %336.8الثانوية في نسبة اإليراد إلي التكاليف حيث قدر بنحو 
 %.290.9حيث قدرت بنحو  ،حطب القطنالتكاليف على مختلف النواتج الثانوية لفرم  إلي

 (4جدول )
 نيه/طن""ج 2017/2018العوائد االقتصادية لتقنية فرم المخلفات الزراعية النباتية موسم 

 الييان

 سعر

 الطن

 للمخلفات

 تكلفة

 التدوير

 جملة

 التكاليف
 اإليراد

 صافى

 العائد

 يرإداإل نسبة

 التكاليفالى 

 ربحية

 الجنيه

 2.22 321.7 255 370 115 60 55 قش األرز

 1.91 290.9 210 320 110 50 60 حبب القبن

 2.2 320 220 320 100 50 50 حبب الذرة الشامية

 2.4 336.8 225 320 95 45 50 لرفيعةحبب الذرة ا

 2.12 311.8 180 265 85 40 45 السكر عروش بنجر

 2 300 180 270 90 45 45 عروش البمابم

 2.1 313.5 211.7 310.8 99.2 48.3 50.9 المتوسط

 .الميدانية الدراسةجمعت وحسبت من المصدر : 
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 ت( من المخلفات الزراعية النباتية:العوائد االقتصادية لتصنيع السماد العضوى )الكومبس -ج
جدوى اقتصادية ات يعتبر تصنيع السماد العضوى )الكومبوست( من المخلفات الزراعية ذ

جنيه كمتوسط للنواتج الثانوية للمحاصيل  1.4الجنيه المستثمر بنحو  ربحية متوسط قدرحيث 
اد العضوي من قش األرز ( تفوق تصنيع السم5الواردة بجدول ) موضع الدراسة. وتشير البيانات
جنيه، في حين  1.95الجنية المستثمر حيث قدرت بنحو  ربحيةعن مختلف النواتج الثانوية في 

جنيه، وبلغت التكاليف الكلية  1.1للجنيه المستثمر لعرش الطماطم حيثقدر بنحو  ربحيةكان أقلهم 
جنيه لطن الناتج  52.5للطن ) جنيه 108.8لعملية تصنيع السماد العضوي )الكومبوست( نحو 

للمحاصيل موضع  جنيه لعملية تصنيع السماد العضوي( كمتوسط للنواتج الثانوية 56.3الثانوى + 
 الدراسة وقد بلغت التكاليف الكلية لعملية تصنيع السماد العضوي أقصاها لحطب القطن حيث

جنيه للطن،  100جنيه للطن بينما قدرت أدناها لعرش بنجر السكر حيث بلغت  118قدرت بنحو 
جنيه للطن كمتوسط للنواتج الثانوية  264.2إيراد بيع الطن من السماد العضوي  فى حين قدر

للمحاصيل موضع الدراسة، كما قدر اإليراد من بيع الطن من السماد العضوي أقصاه لقش األرز 
صافى جنيه للطن، أي أن هناك 230الطماطم بنحو  جنيه للطن وقدر أدناه لعرش 310حيث بلغ 

الثانوية للمحاصيل موضع الدراسة، كما تشير  جنيه للطن كمتوسط للنواتج 155.3عائد يقدر بنحو 
السماد العضوي لقش األرز قد قدر  بيانات الجدول أيضًا إلي أن صافى العائد من تصنيع طن من

جنيه للطن كحد 120جنيه للطن كحد أقصى، في حين قدر لعرش الطماطم بنحو  205بنحو 
ع السماد ي. وبتقدير نسبة اإليراد إلي التكاليف يبين تفوق قش األرز في تصنأدنى

، في حين %295.2حيث قدرت بنسبة  ،العضوي)الكومبست( على مختلف النواتج الثانوية األخرى 
 %.209.1الطماطم حيث قدرت نسبة اإليراد إلي التكاليف له بنحو  كان أقلهم عرش

 (5)جدول 
موسم  من المخلفات الزراعية النباتية  قنية تصنيع السماد العضوى )الكومبوست(العوائد االقتصادية لت

 "جنيه/طن" 2017/2018

 البيان
 سعر الطن

 للمخلفات

 تكلفة

 التدوير

 جملة

 التكاليف
 االيراد

 صافى

 العائد

نسبة اإليراد 

 الى التكاليف

 ربحية

 الجنيه

 1.95 295.2 205 310 105 50 55 قش األرز

 1.54 254.2 182 300 118 58 60 حطب القطن

 1.36 236.4 150 260 110 60 50 حطب الدرة الشامية

 1.23 222.7 135 245 110 60 50 حطب الذرة الرفيعة

 1.4 240 140 240 100 50 50 عرش بنجر السكر

 1.1 209.1 120 230 110 60 50 عرش الطماطم

 1.4 242.9 155.3 264.2 108.8 56.3 52.5 المتوسط

 .الميدانية الدراسةجمعت وحسبت من لمصدر : ا
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 :العوائد االقتصادية لتصنيع األعالف غير التقليدية من المخلفات الزراعية النباتية -د
جدوى اقتصادية، وبتقدير ات يعتبر تصنيع األعالف غير التقليدية من المخلفات الزراعية ذ

جنيه 1.8قدرت بنحو المستثمر الجنيه  ربحيةأن (، تبين 6كما بجدول )المستثمر  الجنية ربحية
الجنيه أقصاها لتصنيع  ربحيةالثانوية للمحاصيل موضع الدراسة، كما قدرت  كمتوسط للنواتج

جنيه في حين قدر أدناها 1.95بنجر السكر حيث قدرت بنحو  األعالف غير التقليدية من عرش
نيع االعالف غير التقليدية بنحو التكاليف الكلية لعملية تص جنيه، وقدرت 1.6لحطب القطن بنحو 

جنيه لعملية تصنيع األعالف غير  67.5جنيه لطن الناتج الثانوي+  52.5جنيه للطن ) 120
التقليدية( كمتوسط للنواتج الثانوية للمحاصيل موضع الدراسة. حيث تبين تفوق قش األرز في 

جنيه للطن، كما قدر  140نحو التكاليف الكلية لعملية تصنيع األعالف غير التقليدية حيث قدرت ب
األعالف غير  جنيه للطن، فى حين قدر إيراد بيع الطن من 105أدناها لعرش بنجر السكر بنحو 

جنيه للطن كمتوسط للنواتج الثانوية للمحاصيل موضع الدراسة، وقد قدر االيرادمن  332.5التقليدية 
نيه للطن كحد أقصى، وقدر لعرش ج 370ببع الطن من االعالف غير التقليدية لقش األرز بنحو 

 212.5جنيه للطن كحد أدنى، مما يعني تحقيق صافى عائد يقدر بنحو  310السكر بذحو بنجر
للنواتج الثانوية للمحاصيل موضع الدراسة، وقد بلغ صافى العائد من تصنيع  جنيه للطن كمتوسط

للطن وقدر أدناه لحطب جنيه  230أقصاه لقش األرز حيث بلغ  طن من األعالف غير التقليدية
نسبة لعرش أقصى اإليراد إلي التكاليف كانت  جنيه للطن. وبتقدير نسبة 200القطن حيث بلغ 

حيث قدرت  ذرة الرفيعةنسبة لحطب الأقل، في حين كانت %295.2بنجر السكر حيث قدرت بنحو 
 %.266.7بنحو 

 النباتية الزراعية المخلفات من تقليدية غير عالفأ تصنيع لتقنية االقتصادية ( العوائد6) جدول
 "جنيه/طن"2017/2018موسم

 الييان
 الطنسعر

 اتفللمخل

 تكلفة

 التدوير

جملة 

 التكاليف
 اإليراد

 صافى

 لعائدا

 اإليرادنسبة 

 اليالتكاليف

 ربحية

 الجنيه

 1.77 264.3 230 370 140 85 55 االرزقش 

 1.6 260 200 325 125 65 60 حطب القطن

 1.83 283.3 220 340 120 70 50 يةحطب الذرة الشام

 1.7 266.7 200 320 120 70 50 حطب الذرة الرفيعة

 1.95 295.2 205 310 105 55 50 السكرعرش بنجر

 2 300 220 330 110 60 50 الطماطمعرش 

 1.8 278.3 212.5 332.5 120.0 67.5 52.5 المتوسط

 .الميدانية المصدر: جمعت وحسبت من الدراسة
الجنيه المستثمر لوحظ  ربحيةالتقنيات المختلفة لتدوير المخلفات الزراعية النباتية وفقًا ل وبترتيب

 2.1الجنيه المستثمر بنحو  ربحيةحيث قدرت  ،فرم المخلفات الزراعية تحتل المرتبة األولىأن تقنية
عالف غير المرتبة الثانية تقنية تصنيع المخلفات الزراعية النباتية فى صور أ  جنيه، وتأتى فى

جنيه، بينما تحتل المرتبة الثالثة تقنية كبس 1.8المستثمر بنحو  الجنيه ربحيةقليدية حيث قدرت تال
جنيه، بينما تأتي  1.53الجنيه المستثمر لها بنحو  ربحيةباالت حيث قدرت صورة قش األرز فى 

 حيث قدرتكومبوست( سماد عضوى )الفى المرتبة الربعة واألخيرة تقنية تدوير المخلفات الزراعية 
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التقنيات المختلفة لتدوير  أن جميعجنيه. ويتضح مما سبق  1.4الجنيه المستثمر بنحو  ربحية
 المخلفات الزراعية ذات جدوى اقتصادية.

 :ثانيًا: العوائد االقتصادية لتدوير المخلفات الزراعية الحيوانية
حيث يتضح أن عدد األبقار قدر  ،د الحيوانات على مستوى الجمهوريةأعدا (7)يوضح جدول    
، مليون رأس 4.2عدد الجاموس نحو  ، في حين قدرمليون رأس على مستوى الجمهورية5 حونب

مليون 4.4مليون رأس، 5.5والبغال نحو  كما قدر عدد األغنام والماعز واإلبل والخيول والحمير
س على مستوى رأ مليون 0.03مليون رأس،  1.3رأس،  مليون 0.074رأس،  مليون 0.15رأس، 

 .الجمهورية
 2015( أعداد الحيوانات عل  مستوى الجمهورية عام 7جدول )

 "رأس"مليون مستوى الجمهورية على الحيوانات عداد أ الصنف
 5 ارقاألب

 4.2 الجاموس

 5.5 األغنام

 4.4 الماعز

 0.15 األبل

 0.074 الخيول

 1.3 الحمير

 0.03 البغال

 بوزارة الزراعة. ،قطاع الشئون االقتصادية -حيوانية النشرات الثروة المصدر : 
لى العوائد االقتصادية الناتجة عن تدوير المخلفات الزراعية الحيوانية، تعتبر تقنية إوبالنظر 
الجنيه المستثمر نحو  ربحيةالزراعية الحيوانية ذات جدوي اقتصادية حيث قدرت  تدوير المخلفات

الكلية لعملية تدوير الطن من المخلفات الزراعية الحيوانية بنحو  التكاليف جنيه، بينما قدرت 2.62
جنيه لعملية تدوير الطن من المخلفات  50الحيوان +  جنيه لطن روث 55جنيه للطن ) 105

جنيه للطن،  380الحيوان بعد تدوير  الطن من روثبيع  الزراعية الحيوانية(، فى حين بلغ إيراد
إلي التكاليف قد اإليراد نسبة وأنجنيه للطن،  275ئد يقدر بنحو هناك صافى عاأن مما يشير إلي 
 (.8)جدول رقم  %361.9قدرت بنحو 

 يةن( العوائد االقتصادية لتدوير المخلفات الزراعية الحيوا8جدول )
 جنيه/طن البيان

  :التكاليف

 55 روث حيوان

 50 تدويرتكاليف 

 105 جملة التكاليف

 380 :االيراد

 275 دصافى العائ

 361.9 نسبة االيراد إلى التكاليف%

 2.62 الجنيه المستثمر ربحية

 .الميدانية : جمعت وحسبت من الدراسة لمصدرا
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 اً : أولويات تدوير المخلفات الزراعية:ثالث
أولويات تدوير المخلفات الزراعية من وجهة نظر الفنيين العاملين فى مجال تدوير المخلفات بترتيب 

ا للتقنيات المتاحة لوحظ أن تقنية تصنيع السماد العضوي )الكمبوست( من المخلفات الزراعية وفق
% من إجمالي العينة، ويأتي في المرتبة الثانية تصنيع 44في المرتبة األولى بنحو  الزراعية يأتي

إنتاج عيش الغراب فى المرتبة الثالثة ثم % من إجمالي العينة، 40بنحو  األعالف غير التقليدية
% 6في المرتبة األخيرة إنتاج الغاز الحيوي )البيوجاز( بنحو  % من إجمالي العينة، ويأتي10حو بن

 .من إجمالي العينة
 ولويات تدوير المخلفات الزراعية( أ9)دول ج

 % إلجمالي العينة 50 =ن التكرار  األولوية لتوجيه وتدوير المخلفات الزراعية
 44 22 سماد عضوى صناع  )كمبوست(

 40 20 غير نقليديةف أعال
 10 5 عيش غراب

 6 3 (الغاز الحيوي ) البيوجاز
 100 50 اإلجمال 

 .الدراسة الميدانيةلمصدر : جمعت وحسبت من ا
 أنها تتفق وتعبر عن القضايا الضرورية والملحة في الفترة الراهنة والمتمثلة بحثيتضح من نتائج الو 

ي الزراعة العضوية وما نحتاجه من توفير كميات كبيرة من في الدعوة الدائمة للتأكيد على التوسع ف
العضوية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتصدير حيث األسواق التي تتطلب شروط  األسمدة

السلعة المنتجة. لعل أهم هذه الشروط أن تكون السلعة أو المنتج خالي من  ومواصفات معينه من
لحصول على الغذاء اآلمن والنظيف والذي يضمن السالمة الصحية ل األسمدة والمبيدات الكيماوية

األعالف غير التقليدية إنعكاسا للفجوة العلفية في مصر وعدم  لإلنسان، كذلك تأتى أولوية تصنيع
على األعالف في جمهورية مصر العريية نتيجة  توفر األعالف والمراعى الطبيعية وتزايد الطلب

الحيواني في غذاء اإلنسان وينخفض  حمراء التي تمثل مصدرًا للبروتينتزايد الطلب على اللحوم ال
مما يجعل  ،لنصيب الفرد نصيب الفرد المصري من البروتين الحيواني مقارنة بالمتوسط العالمي

الحيوانية، كما  الحاجة ملحه لزيادة اإلنتاج من البروتين الحيواني وإل يأتي ذلك إال بتوفير األعالف
 مصادر البروتين العالية القيمة الغذائية الذي يساهم في زيادة نصيبأحد ش الغراب يعتبر فطر عي

 الفرد من البروتين في مصر لذلك فهو يمثل أولوية هامة عند توجيه المخلفات الزراعية وتدويرها.
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 النتائج والتوصيات
 :البحثية القائلة صحة الفرضيةالبحث  تبين من أواًل: النتائج:

 األسباب التالية: وذلك إلي، عوائد االقتصاديةوير المخلفات الزراعية إلي زيادة التؤدي تد
 :بتببيق التقنيات المستخدمة للتعامل مع المخلفات الزراعية -أ

تبين تفوق التقنية الخاصة بالكبس من حيث صافي العائد حيث قدر صافي العائد لكبس قش  
الفرم المرتبة الثانية حيث حققت صافى عائد  عمليةقنية تجنيه/طن، ثم احتلت  260األرز بنحو 
جذيه/طن. حيث تفوق فرم طن من المخلف من قش األرز إلنتاج طن من  211.7قدر بنحو 

 255صافي عائد حيث قدر بنحو  المخلف المفروم على باقي المخلفات النباتية في تحقيق أعلى
رة الرفيعة حيث حقق صافى عائد جنيه/طن، يليه إنتاج طن من المخلف المفروم من حطب الذ

جنيه/طن وأخيرًا  220جنيه/طن، يليه عرش الذرة الشامية بصافي عائد قدربنحو  225قدر بنحو 
متوسط صافي العائد  جنيه/طن .بينما قدر 180عروش الطماطم حيث حقق صافى عائد قدرة 

جنيه/طن، حيث 212.5لتقنية تصنيغ أعالف غير تقليدية من المخلفات الزراعية النباتية بنحو 
األرز حيث  صافى العائد من تصنيع طن من األعالف غير التقليدية قد بلغ أقصاه لقشأن تبين 

 جنيه للطن. 200جنيه للطن وبلغ أدناه لحطب القطن حيث قدر بنحو  230قدر بنحو 

قدر متوسط صافي العائد لتقنية تصنيع السماد العضوى )الكومبوست( من المخلفات  وأخيراً 
جنيه/طن، حيث بين أن صافى العائد من تصنيع طن من السماد 155.3النباتية بنحو  الزراعية
جنيه للطن كحد أقصى، في حين قدر لعرش الطماطم  205لقش األرز قد قدر بنحو  العضوي 
 للطن كحد أدني. جنيه 120بنحو 
 :الجنيه المستثمر ربحيةلبترتيب التقنيات المختلفة لتدوير المخلفات الزراعية النباتية وفقًا  -ب

الجنيه المستثمر بنحو  ربحيةأن تقنية فرم المخلفات الزراعية تحتل المرتبة األولى حيث قدرت تبين 
جنيه، وتأتى فى المرتبة الثانية تقنية تصنيع المخلفات الزراعية النباتية فى صور أعالف غير  2.1

جنيه، بينما تحتل المرتبة الثالثة تقنية كبس  1.8الجنيه المستثمر بنحو  ربحيةقدرت  التقليدية حيث
جنيه، بينما تأتي 1.53الجنيه المستثمر لها بنحو  ربحيةصورة باالت حيث قدرت  قش األرز فى

واألخيرة تقنية تدوير المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي )كومبوست( حيث  فى المرتبة الرابعة
يتضح مما سبق أن جميع التقنيات المختلفة و  ،جنيه 1.4المستثمر نحو  الجنيه ربحيةقدرت 

 جدوي اقتصادية.ات ذ لتدوير المخلفات الزراعية
 :المخلفات الزراعية الحيوانيةأما عن العوائد االقتصادية لتدوير  -ج
جنيه/طن ومتوسط  55أن متوسط سعر شراء الطن من المخلفات الحيوانية قدر بنحو  تبينف 

جنيه/طن وقدر متوسط صافى العائد الذي يمكن  50قدرت بنحو  التكاليف الالزمة لتصنيع الطن
 جنيه/طن . 275الحصول عليه نحو 
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 ثانيًا: التوصيات:
دعم المشروعات الهادفة للحفاظ على البيئة من التلوث وخاصة ما يتعلق بتلوث التربة  ضرورة -1

 بالمخلفات الزراعية الصلبة النباتية والحيوانية.
خالل دعم المشاريع التنموية، وتوفير برنامج تدريب للشباب توفير فر  عمل من ضرورة  -2

عمل للشباب العاطل إلى جانب دعم المزارعين بطريقة غير مباشرة  على إدارة المخلفات فر 
المشروع مصدر دخل لعمال جمع المخلفات  من خالل تقديم المنتج لهم مجانًا، كما يوفر

 النباتية والحيوانية.
ن على مختلف التقنيات البسيطة لكي يمكن االستفادة من المخلفات تدريب المزارعي ةضرور  -3

الزراعية المتاحة والتأكيد على العوائد االقتصادية المكتسبة من هذه التقنيات ودورها في زيادة 
 دخل المزارع.

توفير وتقديم السماد العضوي الطبيعي للمزارعين بدل االعتماد على األسمدة الكيميائية ضرورة  -4
والفطرية، والتي لها العديد من السلبيات على البيئة والصحة العامة، حيث  دات الحشريةوالمبي

 من المواد الضارية. يعتبر الكمبوست من المواد الخالية
حمالت اعالنية بالتنسيق مع الجهة البحثية وصناع القرار والمزارعين وصغار المنتجين القيام ب -5

 كل متكامل يؤدي للقضاء علي الظاهرة نهائيًا .لحث الجميع علي إدارة هذه المخلفات بش

يستلزم األمر توفير فر  عمل من  على البيئة، كماالتي تحافظ دعم المشروعات  ضرورة -6
عن العمل  خالل دعم المشاريع التنموية، حيث يتم توفير فر  التدريب للشباب العاطل

مباشرة من خالل تقليم المنتج  لتزويده بالخبرة المطلوبة إلى جانب دعم المزارعين بطريقة غير
مجانًا، ضرورة توفير وتقديم السماد العضوي الطبيعي للمزارعين بدل االعتماد على  لهم

الحشرية والفطرية. التنسيق مع الجهة البحثية وصناع القرار  األسمدة الكيميائية والمبيدات
 كل متكامل.هذه المخلفات بش والمزارعين وصغار المنتجين لحث الجميع علي إدارة

توفير المعدات واالالت الالزمة للتدوير وذلك عن طريق تدوير المخلفات الزراعية  تشجيعضرورة   -7
، تفعيل دور االرشاد الزراعى فى توفير المعلومات الفنية، تحفيز لكل المزارعينبتكلفة مناسبة 

زمات التدوير من امونيا عن طريق الدعم المالى لهم، دعم مستل المزارعين لتدوير المخلفات الزراعية
 . ويوريا وغيرها ، توفير القروض ذات الفائدة المنخفضة لتشجيع القطاع الخا 
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"  الصحيةتحسين مستوى جودة الخدمة وممارسات إدارة سالسل االمداد  تحليل العالقة بين

 "بـأقليم جنوب الصعيدالعاملة دراسة تطبيقية على المستشفيات الجامعية 

 (*)د. ياسر احمد مدنى محمد                                                             
 

 ملخص الدراسة
جودة  تحسين مستوىوممارسات إدارة سالسل االمداد ذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين هدفت ه 

، من  بـأقليم جنوب الصعيدالعاملة دراسة تطبيقية على المستشفيات الجامعية  - الصحيةالخدمة 
يثة سالسل االمداد كأحد المناهج اإلدارية الحد إدارة ممارساتاستخدام التعرف على مدى إمكانية  خالل

، وذلك من خالل االجابة على تساؤالت مشكلة الدراسة. فى تحسين مستوى الخدمة الصحية بأبعادها
ثالث مستشفيات جامعية ) سوهاج الجامعى، وقنا الجامعى، واسوان الجامعى( وأجريت الدراسة على 

استمارة  % من مجتمع الدراسة، وذلك عن طريق100تمثل و  .بـ ج.م.عالعاملة بأقليم جنوب الصعيد 
استمارة صالحة للتحليل االحصائى. وتم استخدام المنهج  370عددها حجم العينة بلغ حيث استقصاء 

الوصفى التحليلى فى هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة من خالل تطبيق حزمة البرنامج 
حصائية بين وجود عالقة ارتباط موجبة قوية ذات داللة ا :نتائج منها عدةإلى   SPSS, V. 21االحصائى

)العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية، العالقة مع ممارسات إدارة سالسل االمداد والمتمثلة فى 
بأبعادها )بعد العاملة بأقليم جنوب الصعيد بمصر وتحسين مستوى جودة الخدمة الصحية  العمالء( 

  .ف(االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاط
Abstract 

This study aimed at analyzing the Relationship between Supply Chain Management 

Practices and improving Quality of Health Service. An applied study on University 

Hospitals operating in southern Upper Egypt region by identifying the possibility of 

using Supply Chain Management Practices as one of the modern administrative 

approaches in improving the level of Health Service in its Dimensions. By answering the 

questions of the study problem. The study was conducted on three University Hospitals 

(Sohag University, Qena University, and Aswan University) in South Upper Egypt. 

Representing 100% of the study population, by means of a questionnaire with a sample 

size of 370 valid for statistical analysis. The analytical descriptive method was used in 

this study. Through the application of the SPSS, V. 21, the study has reached several 

results, including: a strong positive statistical correlation between supply chain 

management practices (supplier relationship, internal relationships, customer 

relationship) and improved quality of service In the southern region of Upper Egypt in 

dimensions (reliability, response, warranty, concrete, sympathy). 
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فرع  -باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عميد كلية االدارة والتكنولوجيا قائم باعمال أستاذ إدارة االعمال المساعد، و  )*(
 .جنوب الوادى باسوان

  :مقدمة
 ،Health Services فـى مجـال الخـدمات الصـحية  المعاصـرالمنافسة فى عالمنا  تمت     

والمستشــفيات الجامعيــة اء ورفــع الكفــاءة فــى المستشــفيات بشــكل عــام مــن خــالل تحســين ا د
جراءاتهــا لتقــدم خـدماتها بــأعلى جـوده، وبأقــل تكلفــة ،بشـكل خــا   ،إلعـادة هيكلــة أنهمتهـا واء

لتتجــاوب مــع العمــالء والمســتفيدين منهــا بســرعة ومصــداقية داخـــل وفــى التوقيــت المناســب، 
العاملـة بــأقليم جنـوب المستشـفيات الجامعيـة  وخارجهـا. وهنـاك توجـل ملحـوى لـدى المستشفى
أســوه بريرهــا مــن المستشــفيات الجامعيــة فــى الــدول المتقدمــة نحــو إعطــاء دور اكبــر الصــعيد 

وعلــــى رأســــها تطبيــــق نهــــام  ،وخصوصــــاب تطبيــــق ا نهمــــة االلكترونيــــة للتطبيــــق اللوجيســــتى
مؤسسـة )  Supply Chain Management Practices ممارسات إدارة سالسل اإلمـداد

يلعــب دوراه هامــاب فــى تكامــل جميــع  ىالــذو ، كمثــال عملــى فــى مصــر(دكتــور مجــدى يعقــوب 
ا نشــطة المرتبطــة بتــوفير المــواد واجالت والتجهيــزات واالحتياجــات مــن مصــادرها الرئيســية 

ومن أهم أهداف  .ذلك تدفق المعلومات صعود أو هبوطاب  ىلعميل، ويرافقها فل وتدفقها لتصل
 اشــــباع ام ممارســــات إدارة سالســــل اإلمــــداد تحقيــــق رضــــا المســــتفيد مــــن خــــاللتطبيــــق نهــــ
اال انل مازال هناك نق  فى االبحـاث  .من حيث السعر والنوع والكمية والتوقيت ،احتياجاتل

ـــة بصـــفة عامـــة  التـــى تتنـــاول مفهـــوم ممارســـات إدارة سالســـل االمـــداد بالمنهمـــات الخدمي
 (.Cherian et. al., 2010.) والمستشفيات بصفة خاصة

أو قــد تفــوه االهتمــام بجــودة الســلع فــى الكثيــر مــن بلــدان  تعــادلإن االهتمــام بجــودة الخــدمات     
العالم، والسيما المتقدمة منها، لكـن جـودة الخدمـة الصـحية قـد حهيـت باهتمـام أكبـر عـن  يرهـا مـن 

 رض. وقــد تبلــور نهــراب لتعلــق ا مــر بصــحة وحيــاة اإلنســان الــذى هــو قيمــة عليــا علــى ا ،الخــدمات
بتحديــد أبعــاد جــودة الخدمــة  ،هــذا المجــالفــى هــذا االهتمــام بجــودة الخدمــة الصــحية بقيــام المهتمــين 

فمـــع ارتفـــاع  وهـــذه ا بعـــاد تعـــد بمثابـــة مؤشـــرات لقيـــاة مســـتوى جـــودة الخدمـــة الصـــحية. ،الصـــحية
 ،دات الالزمـة الخـدماتوالمع ،تكلفة المواد المهماتفى التفاع او  ،تكاليف الخدمات الصحية المقدمل

ازدادت الضــروط علـــى إدارات المستشــفيات إلدارة المـــواد بطريقــة أكثـــر كفــاءة وتحقيـــق وفــورات فـــى 
اضــــافة إلــــى ضــــرورة رفــــع مســــتوى جــــودة الخدمــــة الصــــحية المقدمــــة، وازدادت حاجــــة  ،التكــــاليف
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 & Stockاءة )المستشـفيات لتطبيـق منـاهج واسـاليب جديـدة إلدارة أنشـطة االمـداد بطريقـة اكثـر كقـ
Boyer, 2009). 

 Quality of ونهـراب لمحدوديـة الدراسـات التـى تناولـت أبعـاد جـودة الخـدمات الصـحية      
Health Services  فقـد أخـذ الموضـوع  أقليم جنـوب الصـعيد بجمهوريـة مصـر العربيـة.بـ
يلـزم  فـى المســتشفيات الجامعيـة التـى وهـو القطـاع الصـحى متمـثالب  ،أهميـة القطـاع المـدروة

فيها تطبيق ممارسات إدارة سالسل االمداد بالتطبيق على الكـوادر الطبيـة واءعـدادها بمختلـف 
فئاتهــا مــن أطبــاء وممرضــات وفنيــين. وهـــذا ال يعنــى أن يقتصــر علــى الدارســين فــى كليــات 
الطــب والتمــريض ومــا شــابل ذلــك. ومــن جهــة أخــرى فــان مــن شــأن تطبيــق ممارســات إدارة 

كـان ولــذلك  .تحسـين جـودة الخـدمات فـى المستشـفى ،ستشفيات الجامعيةسالسل االمداد بالم
 ،دراسة جودة الخدمة فى المستشفيات الجامعيـة بـأقليم جنـوب الصـعيد بمصـرمن الضرورى 

الـذى و  ،من خالل تطبيق ممارسات إدارة سالسل االمداد على هـذه النوعيـة مـن المستشـفيات
 و ا مر الذى تعرضت لل الدراسة الحالية.الخدمات الصحية، وه مستوى جودةينعكة على 

 وتساؤالتها البحثية محل الدراسةمشكلة الأوال : 
رتفاع تكاليف هذه الخدمات ونتيجة الحاجة إلنتيجة  ،ازداد االهتمام بجودة الخدمات الصحية    

 إلى التخص  الطبى الدقيق، وزيادة الطلب على مختلف أنواع الخدمات الصحية الحديثة، إضافة
إلى زيادة الوعى لدى المستفيدين من هذه الخدمات واهتمامهم بعنصر الجودة. كما أن إدارة الجودة 
الشاملة تساعد المستشفيات فى تحديد المعايير المناسبة لضمان الجودة، واالسترالل ا مثل 

صلت إليل المستشفيات العامة التى تعد مرآة للمستوى الحضارى الذى و لإلمكانيات المتاحة، السيما 
الدولة، والتى تتولى تقديم مزيج متنوع من الخدمات العالجية والوقائية والتعليمية والتدريبية 

 لبالد . فى اوالبحثية، وبذلك فهى تسهم فى رفع المستوى الصحى 
تقوم التى نشطة اال والتى تعتبر من ،ممارسات إدارة سالسل االمداداالخيرة  ةونفى اج ههرتو     

سالسل االمداد بوصفها طرف من بين اطراف سالسل االمداد. ممارسات بهدف إدارة  سةمؤسبها ال
وقد تناولت الدراسات أنشطة أو ممارسات مختلفة عند دراستها للعالقة بين هذه الممارسات واالداء 

 (Cook et al., 2006; Spina et al., 2015 ) التنهيمى للشركات. حيث اعتبر البعض 
أنها عالقات  (Prajogo et al.,2013)بادل المعلومات والمواد، فى حين اعتبر أنها تتكون من ت
انها ليوضح  (Li et al.,2006)، وبينما جاءوالعمليات الداخلية ،والعمالء ،مع الموردين
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والعالقة مع العمالء، ومستوى تشارك  الممارسات التالية: العالقة اإلستراتيجية مع الموردين،
 .تشارك المعلوماتالمعلومات، وجودة 

بصفة عامة وعلى أقليم جنوب  ويالحظ الباحث أن هناك ندرة فى الدراسات العربية    
ممارسات إدارة سالسل االمداد بالمستشفيات  العالقة بين، التى تتناول الصعيد بصفة خاصة

، لذا فان هناك نقصاب فى المعرفة المتاحة الصحيةتحسين مستوى جودة الخدمة و الجامعية 
الجامعية بالمستشفيات  لعالقة بين ممارسات إدارة سالسل االمدادلحول الهروف المقيدة 

،  Gap، وتسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة الصحيةتحسين مستوى جودة الخدمة و 
تاحة تلك المعرفة.  واء

، أجرى خاللها العديد من المقابالت *وقد قام الباحث باجراء دراسة استطالعية   
والبالغ عددها ثالث مستشفيات  ،شخصية مع مديرى المستشفيات الجامعية محل الدراسةال

لم يستخدم الباحث فيها اطاراب و  ،جامعية )سوهاج الجامعى، قنا الجامعى، اسوان الجامعى(
مفردة من العاملين فى ( 45) محدداب للدراسة، وانما قام باالعتماد على عينة ميسرة قوامها

مفردة  15مفردة من مستشفى سوهاج الجامعى،  15تى )موزعة كاج ،تثالث مستشفياال
مفردة من مستشفى اسوان الجامعى(، ممثلة فى االطباء،  15من مستشفى قنا الجامعى، 

موهفين، استخدم خاللها أطاراب للمقابلة التمريض، وفنى المعامل، و السنان، و  والصيدلل، وا
( لآلسهام فى تحديد مشكلة الدراسة، 1ملحق رقمالشخصية، وقائمة استقصاء استطالعية )

 وصيا ة فروضها، وتكوين متريراتها. 
تحديد ا ساليب المناسبة لجمع البيانات، واءعداد قائمة االستقصاء، والوقوف  ومن ثم    

على هواهر الدراسة، ومدى إمكانية وقابلية مجتمع الدراسة لتطبيق محتوى الدراسة. وأمكن 
تحليل بيانات استمارة االستقصاء االستطالعية، رصد العديد من الهواهر للباحث من خالل 

Phenomena  ما يلىموضوع الدراسة، من أهمها لالمتعلقة بالجوانب المختلفة والنتائج المبدئية:  
 .لهم الشكوى المتكررة من المرضى عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة -
نحو  ،بأقليم جنوب الصعيد محل الدراسة ملةالعا االتجاة العام للعاملين بالمستشفيات -

 . صورى من أجل التقرب من الرؤساء فى العملعمل فريق  تكوين
عدم وجود مناقشة لقيم وأخالقيات العمل مع العاملين، ونق   %62تبين أيضاب بنسبة  -

 .%95بنسبة  وجود قدوة فى كيفية القيام با عمال من الناحية ا خالقية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2018/ 10إلى  8/2018قام الباحث بالدراسة االستطالعية، خالل الفترة من   *

زداد عليهم ممن يرون أن هناك مساعدة من قبل اجخرين عندما ي %24هناك نسبة  -
 لمساعدة رئيسهم المباشر فى إنجاز مهام عملل.استعداد  هناكعبء العمل، و 

 .%76بنسبة  تناقض فى المواقف الخاصة بالعاملين عند اتخاذ القرار فى مشاكل العمل يوجد -
اى التركيز  ،فى صورة مناقصةالعمل تم يوانما  ،عدم االعتماد على موردين محددين -

 .على السعر بشكل اساسى
 لمهماتتكاليف التشريل للمخازن نتيجة االجراءات الروتينية فى توريد ازيادة فى الوقت و  -

 الطبية.
 عدم التنسيق الزمنى فى الطلبيات الخاصة بالمخازن. -

الجامعية العاملة بأقليم جنوب  العملى للمستشفيات للواقع الميدانية خالل الزيارات ومن      
وعدم  ،جودة الخدمة الصحيةمستوى  نق  منها شاكلم من تعانى أنها تبينالصعيد، 

 لدراسة الباحث لدى الر بة أثار مما التطبيق السليم لمنهج ممارسات إدارة سالسل االمداد،
 .لها المناسبة أيجاد الحلول ومحاولة أسبابها، على والوقوف المشكلة ماهية
مام بممارسات إدارة سالسل لتؤكد اإلهتة بناءاب على ما سبق، تأتى الدراسة الحالي      

فى البيئة  صحيةاالمداد بالمستشفيات الجامعية، وعالقتها بتحسين مستوى جودة الخدمة ال
المصرية، ولزيادة المعرفة حول ممارسات إدارة سالسل االمداد وأبعاد جودة الخدمة 

ى طبيعة فى التعرف علتتمثل الحالية  مشكلة الدراسة فان، وكذلك العالقة بينهما. الصحية
 بالمستشفيات الصحيةالعالقة بين ممارسات إدارة سالسل االمداد وأبعاد جودة الخدمة 

بأقليم جنوب الصعيد بمصر محل الدراسة. وبتعبير آخر، فان مشكلة العاملة الجامعية 
 الدراسة تتمثل فى إيجاد أجابة على التساؤالت اجتية :

ممارسات إدارة سالسل ة مع المورين كأحد لعالقللعالقة بين اما هو الوضع الحالى  1/1
بالمستشفيات  العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية، العالقة مع العمالء()االمداد 
جودة الخدمة تحسين ، و محل الدراسة أقليم جنوب الصعيد بمصرالعاملة ب الجامعية

الملموسية، بعد )بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الصحية بأبعادها 
 ؟التعاطف(
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لعالقات الداخلية كأحد ممارسات إدارة سالسل للعالقة بين اما هو الوضع الحالى  1/2
بالمستشفيات العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية، العالقة مع العمالء( )االمداد 
 جودة الخدمةتحسين ، و محل الدراسة أقليم جنوب الصعيد بمصرالعاملة ب الجامعية

)بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد الصحية بأبعادها 
 ؟التعاطف(

لعالقة مع العمالء كأحد ممارسات إدارة سالسل للعالقة بين اما هو الوضع الحالى  1/3
بالمستشفيات  العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية، العالقة مع العمالء()االمداد 
جودة الخدمة تحسين ، و محل الدراسة أقليم جنوب الصعيد بمصرالعاملة ب يةالجامع

)بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد الصحية بأبعادها 
 ؟التعاطف(

)العالقة مع الموردين، العالقات  ممارسات إدارة سالسل االمداد هل توجد عالقة بين 1/4
بالمستشفيات  الصحيةجودة الخدمة تحسين و  ،ع العمالء(الداخلية، العالقة م

)بعد االعتمادية، بأبعادهامحل الدراسة  أقليم جنوب الصعيد بمصرالعاملة ب الجامعية
 ؟بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف(

 الدراسات السابقةمراجعة نيا : ثا

تحليل جنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة، " يوجد العديد من الدراسات العربية واال    
 ، " صحيةممارسات إدارة سالسل االمداد على تحسين مستوى جودة الخدمة ال العالقة بين

سواءب كان ذلك بطريق مباشر او  ير مباشر. وقد تناول الباحث هذه الدراسات من زاويا: 
ل، وأهم النتائج والتوصيات، أهدافها، ومجال تطبيقها، وعينتها، وأدواتها، وأساليب التحلي

وذلك بررض تحديد الموقف الحالى لهذه الدراسات، وبما يمكن الباحث من االستفادة منها 
 ، وتحديد منهجية سد تلك الفجوة.  Research gapفى تحديد الفجوة البحثية

 وهى: تتفق ومتريرات الدراسة، ةور رئيسيامحثالث وقد قام الباحث بعرض هذه الدراسات فى     
  .ممارسات إدارة سالسل االمدادالدراسات التى تناولت  2/1
  .جودة الخدمة الصحيةالدراسات التى تناولت  2/2
  .جودة الخدمة الصحيةو  ممارسات إدارة سالسل االمداد العالقة بين الدراسات التى تناولت 2/3
.  بحثيةديد الفجوة الصوالب لتحالتعليق العام على الدراسات السابقة، و  2/4
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  :ممارسات إدارة سالسل االمدادالدراسات التى تناولت  2/1
يوجد العديد من الدراسات ذات الصلة بهذا المحور من محاور الدراسة، سواءب بطريق مباشر أو  ير مباشر.       

 :(1قد قام الباحث بوصفها كما هى مبينة بالجدول )و 
 (1جدول رقم )

 ارة سالسل االمدادالدراسات المتعلقة بممارسات إد
اسم 

المؤلف 
 والتاريخ

اسلوب  الدراسة عنوان
 التحليل

 النتائجأهم  العينة

كدسة، 
2016. 

إدارة  اتممارس
 ىسالسل اإلمداد ف

المنطقة الغربية 
 .بالسعودية

الوصفى  -
 التحليلى

تحليل  -
 .االنحدار

تم توزيع أكثر من 
ستمارة ا 120

بحيث ترسل 
واحدة  مارةاست

تم و  ،لكل شركة
 61ستعادت ا

وبعد  ،مارةاست
التقييم تبين وجود 

 مارةاست 57
 .صالحة للتحليل

أن ممارسات سالسل اإلمداد تزيد  -
من مقدرة الشركة على تحقيق 

وتسهل  ،قيمة اقتصادية مضافة
منافذ  ىعملية طرح المنتجات ف

 ىكما إنها تساهم ف .التوزيع
وقدرتها على  ،زيادة أرباح الشركة
إلى زيادة  ىا يؤداستخدام مواردها بم

الربحية، باإلضافة لكونها تقلل 
 تكاليف التسويق لمنتجات الشركة.  

 ،وجود أثر للعالقة مع الموردين -
 ،والعالقة مع الوسطاء

 العمالءوالعالقة مع  ،والموزعين
ضمن سلسلة اإلمداد على 
مستوى أداء الشركات العاملة 

 ،السعوديةببالمنطقة الغربية  
كل  ىإحصائية فبقيمة ذات داللة 

 .العوامل الثالثة
 شاهين،
2016.  

ور الثقة بين أطراف د
 ىسالسل اإلمداد ف

العالقة بين تضامن 
هذه األطراف واألداء 

  ىالتنافس
 

 مقياس -

Cronbach’

s Alpha  

أسلوب  -
التحليل 
 ىالعامل

 ى.االستكشاف

شركات صناعة 
المالبس الجاهزة 
بمدينة العاشر من 
رمضان، ومن خالل 
الحصر الشامل لتلك 

 .الشركات

عالقة تأثير طردية معنوية وجود  -
للتضامن مع المستهلكين، 
والتضامن مع الموردين، والثقة بين 

على كال  –أطراف سالسل اإلمداد 
 ىألداء التنافسعلى ا –حدة 
 .للمنظمة
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للمنظمة: دراسة تطبيقية 
على شركات صناعة 
المالبس الجاهزة بمدينة 

 .العاشر من رمضان

 

االنحدار   -
 ىالخط
 .جىالتدري

 

عالقة تأثير طردية معنوية وجود  -
للتضامن مع المستهلكين والثقة 
بين أطراف سالسل اإلمداد 

 ىعلى األداء التنافس ،مجتمعين
 .للمنظمة

عالقة تأثير طردية معنوية وجود  -
للتضامن مع الموردين والثقة بين 
أطراف سالسل اإلمداد مجتمعين 

للمنظمة، إال  ىعلى األداء التنافس
أن دور الوساطة التفاعلية للثقة 
بين أطراف سالسل اإلمداد ظهر 

تأثير  ىف ىفقط وبشكل جزئ
التضامن مع الموردين على األداء 

 .للمنظمة ىالتنافس
Diab et 

al., 2015. 
ثر ممارسات سالسل أ

االمداد الخضراء فى األداء 
التنظيمى فى قطاع 

الصناعات الغذائية فى 
 .االردن

لوصفى ا -
 .التحليلى

 

شركات من  6
شركات التصنيع 
 الغذائى فى االردن

وجود أثر معنوى لممارسات إدارة سالسل 
االمداد الخضراء فى االداء التنظيمى 

 للشركات.

Gomez-

Cedeno 

et al., 

2015. 

أثر الموارد البشرية فى 
إدارة سالسل االمداد 
واالداء والتى بدورها 
تؤثر فى رضا العمالء 

 داء التنظيمى.واال

المنهج 
 .الوصفى

شركة من  800
الشركات الصناعية 

 االسبانية.

ان ممارسات إدارة الموارد البشرية  -
ير مباشر غر معنوى مباشر و يأثتذات 

والتى تلعب  ،فى إدارة سالسل االمداد
دورا وسيطا فى العالقة بين إدارة 
الموارد البشرية ومخرجات إدارة 

دورا سالسل االمداد، كما تلعب 
وسيطا فى العالقة بين مخرجات إدارة 

 سالسل االمداد واالداء التنظيمى.
Tanco et 

al., 2015. 
المعوقات المؤثرة فى 

 .أداء سالسل االمداد
المنهج 
 .الوصفى

مديرًا لشركات  940
الصناعية 

المتوسطة والصغيرة 
الحجم فى 

 .ىااوروجو 

عاماًل تشكل معوقات تحول 18وجود 
اعل لسالسل االمداد، دون األداء الف

صنفت ضمن المجموعات التالية: 
، المعوقات الخاصة بتدفق المواد الخام

المعوقات المرتبطة بإدارة سالسل و 
المعوقات ذات الطبيعة ، و االمداد
 المعوقات المرتبطة بااليدى، و العالمية
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معوقات تكنولوجيا المعلومات ، و العاملة 
 .والبنية التحتية للتخزين

Skipwort

h et al., 

2015. 

استكشاف العالقة بين 
مستوى انسجام أو 
توافق سالسل االمداد 

 .واألداء التنظيمى

المنهج 
 .الوصفى

عينة تألفت من 
من مديرى  151

الشركات الصناعية 
الكبيرة والمتوسطة 
فى المملكة 

 .المتحدة

وجود أثر مباشر فقط لتوافق  -
 العمالء فى االداء التنظيمى.

العليا يعتبر  أن دعم اإلدارة -
مؤثرًا فى توافق العمالء على 

 حد سواء. 

أن الهيكل التنظيمى وتشارك  -
المعلومات والنظام المتبع فى 
تقييم األداء تؤثر فى توافق 

 حملة االسهم. 

أن سلوك العالقات الداخلية  -
 يؤثر فى توافق العمالء.

Hallavo, 

2015. 
الدور الوسيط لمتغير 
عدم التأكد الخاص 

والتكنولوجيا بالطلب 
فى العالقة ما بين 
االستجابة التشغيلية 
ممثلة باستجابة 
سالسل االمداد 
واستجابة عملية 
التصنيع فى أداء 

 .الشركة

المنهج 
 .الوصفى

شركة من  875
الشركات 
الصناعية 

الروسية فى 
القطاعين العام 

والخاص 
باإلضاقة إلى 

الشركات 
الصناعية 

األجنبية العاملة 
 .فى روسيا

يط االستجابة التشغيلية تخط -
بحيث تتوافق مع عدم التأكد 
البيئى يؤدى إلى تحسين االداء 

 التنظيمى. 

وجود ارتباط مباشرة بين  -
االستجابة التشغيلية للشركات 

 .وتحسن األداء التشغيلى

Spina et 

al., 

2015. 

العالقة بين 
ممارسات إدارة 
سالسل االمداد  

 .واألداء التشغيلى

المنهج 
 .الوصفى

شركة  800
قطاع  13تعمل 
 .مختلف

ان ممارسات إدارة سالسل االمداد 
معنوى فى التسليم فى تأثير ذات 

الوقت المناسب، ودقة التنبؤ، 
وعدد ايام التخزين، والتكاليف 
الكلية إلدارة المخزون فى األداء 

 .التشغيلى
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Abdalla

h et al., 

2014. 

أثر ممارسات 
سالسل االمداد فى 

ضافة باإل ،االداء
إلى تحديد الدور 
الوسيط لشدة 
المنافسة فى العالقة 
بين ممارسات 

 .سالسل التوريد

المنهج 
 .الوصفى

شركة من  104
الشركات 

الصناعية فى 
 االردن.

ان ثالثة من ممارسات إدارة  -
التكامل  :سالسل االمداد

الداخلى، وتشارك المعلومات، 
ذات أثر إيجابى فى  ،والتأجيل

 اد.أداء سالسل االمد
ان تكامل الموردين وتكامل  -

عالقة  وليس ذكالهما العمالء 
 بأداء سالسل االمداد. 

ان شدة المنافسة تتوسط  -
العالقة بين كل من التكامل 

وتكامل الموردين وتكامل الداخلى 
العمالء وأداء سالسل 

 االمداد)الكفاءة(.
، شاهين
2014. 

تأثير تكامل سالسل 
اإلمداد على مستوى 

اسة در  :أدائها
تطبيقية على 
شركات صناعة 

السيراميك 
بجمهورية مصر 

 العربية

- Cronbac

h’s Alpha. 

 التحليل -
 ىالعامل

 ىاالستكشاف

واالنحدار  
 ىالخط

 جىلتدريا

الحصر الشامل 
شركات صناعة ل

السيراميك 
بجمهورية مصر 

 .العربية

طردية ومعنوية العالقة بين 
التكامل مع المستهلكين، والتكامل 

ين، والتكامل الداخلي مع المورد
من جانب، ومستوى اداء سالسل 

 .اإلمداد من جانب آخر

، شاهين
2014. 

أثير مرونة سالسل ت
اإلمداد على سرعة 

للتغيرات  استجابتها
دراسة   البيئية

تطبيقية على 
 صناعة شركات

السيراميك 
بجمهورية مصر 

 .العربية

- Cronb
ach’s 

Alpha  

أسلوب -
التحليل 
 ىالعامل

 ىفاالستكشا

واالنحدار  
 ىالخط
 جىالتدري

الحصر الشامل 
شركات صناعة ل

السيراميك 
بجمهورية مصر 

 .العربية

كال طردية ومعنوية العالقة بين 
مرونة مصادر التوريد، من 

، ىومرونة نظام التصنيع الداخل
ومرونة منافذ التوزيع من جانب، 
وسرعة استجابة سالسل اإلمداد 

 .للتغيرات البيئية من جانب آخر
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Prajogo 
et al., 
2013. 

العالقة بين هذه 
الممارسات واألداء 

 .التشغيلى للشركة

المنهج 
 .الوصفى

مدير  1300
تنفيذى  لشركة 
استرالية من 
الشركات الحاصلة 
على مواصفة 

فى  9001االيزو
 .استراليا ونيوزلندا

ان التطبيق المتقدم لمواصفة األيزو  -
ذو اثر معنوى فى ممارسات سالسل 

العالقات مع  :وهى ،داد الثالثةاالم
الموردين، والعالقات مع العمالء،  

 والعمليات الداخلية. 

أن العمليات الداخلية والعالقات مع  -
 علىالموردين ذات أثر إيجابى 

 األداء التشغيلى.

ليس هناك عالقة بين العالقات مع  -
 .العمالء واألداء التشغيلى

Deshpan
de, 
2012. 

سل ممارسات سال
وتحديد ابعاد  داداالم
 االمدادسل دارة سالإ

ترتبط مباشرة  ىالت
االمداد سل بأداء سال

سل وتحديد ابعاد سال
ترتبط  ىالت االمداد

مباشرة باألداء 
 ىالتنظيم

المنهج 
 .الوصفى

اء ر وجود أثر ايجابي للش - .الشامل المسح
طويلة  العالقات ىف ىاتيجر االست

تؤثر  ىالمدى مع الموردين، والت
 العمالءوقت استجابة  ىفبدورها 

ومرونة  وتخفيض تكاليف التخزين
 التسليم. 

أن مرونة التسليم ترتبط ايجابيا  -
ووقت  بتخفيض تكاليف االنتاج

. العمالءورضا  العمالءاستجابة 
ومن جهة اخرى فان تخفيض 

ايجابية  تكاليف التخزين ذات عالقة
 .للشركة ىوالمال ىباألداء السوق

 ،غنيم
، وخشبة
2012. 

 إدارة ممارسات أثر
 ىعل االمداد سلسال
 المنتجات جودة ى مستو 

 الغزل قطاع ىف
 .والنسيج

 ثبات اسلوب
 النسبة،
 تحليل وأسلوب
 .المسار

 قطاع شركات
 العام األعمال
 والنسيج للغزل

 نطاق ىف تقع ىالت
 .الدلتا وسط إقليم

 مجتمع ويتمثل
 المديرين ىف اسةدر ال

 موضع بالشركات
 فيما التطبيق،

 العينة بحجم تعلقي
 قوامها بلغ فقد

 .مفردة 278

 نحو ايجابية المستجيبين اتجاهات أن
 أبعاد تطبيق ىمد ىعل الموافقة
 االمداد. سلسال إدارة ممارسات
 داللةذو  تأثير وجود إلى باالضافة
 سلسال إدارة ممارسات ألبعاد إحصائية
ى مستو  ىعل مستقلةرات كمتغي االمداد
 .تابع ركمتغي المنتجات جودة

Miguel & 
Brito, 

استكشاف العالقة بين 
 االمدادسل دارة سالإ

تحليل 
 .االرتباط

 تألفت عينة
 143اسة من ر الد

دارة إوجود عالقة إحصائية موجبة بين 
 . ىواألداء التشغيل االمدادسل سال
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 ىف ىواألداء التشغيل .2011
 .يليةراز الشركات الب

من الشركات 
 .يليةراز الب

Wong & 
Wong, 
2011. 

سل أثر ممارسات سال
 األداء ىفمداد اال

ظل  ىف ىىالتنظيم
ات ر الدور الوسيط لقد

 .دارة المعرفةإ

المنهج 
 .ىالوصف

مدير من  844
المديرين التنفيذيين 
ى العاملين ف

الشركات الصناعية 
 .الماليزية

مباشر وغير  ى وجود أثر معنو  -
 ىات ادارة المعرفة فر لقد مباشر

 . ىاألداء التنظيم
عدم وجود عالقة معنوية بين  -

والثقافية إلدارة  ،الهيكلية اتر القد
سل دارة سالإوممارسات  ،المعرفة

 مداد.اال
ات الهيكلية والثقافية ذات ر أن القد -

األداء  ىمباشر ف ى معنو  أثر
 ى.التنظيم

Cook, et 
al., 
2011. 

تحديد العالقة بين 
 سلممارسات سال

واألداء  االمداد
 .ىالتنظيم

المنهج 
 .ىالوصف

عضوًا غير 145
معهد  ىف ىكاديما
 االمدادارة إد

 .ىاألمريك

 طلممارستين فق ى وجود أثر معنو  -
هما  ،االمدادسل من ممارسات سال

تشارك المعلومات وهيكل شبكة 
 . ىاألداء التنظيم ىالتوزيع ف

معنوية بين  عدم وجود عالقة -
  :، وهىاالمدادسل ممارسات سال

ظمة وأن ،العالقات طويلة المدى
 ،وفعالية االنترنت التخطيط المتقدمة

األداء و وهيكل شبكة التوريد 
 .من جهة أخرى  ىالتنظيم

لى إات المعدلة ر ادخال المتغيعند  -
سل أن أدوار سالف ،نموذج االنحدار

ى ومقدم ،للموزعين االمداد
والمصنعين تؤثر معنويًا  ،الخدمات

من حيث تعديل أثر ممارسات 
 .ىالتنظيم ءاألدا ىف االمدادسل سال

Singh, 
et al., 
2010. 

العالقة بين ممارسات 
 االمدادسل سال دارةإ

 والميزة التنافسية 
 ى.واألداء التنظيم

المنهج 
 .ىالوصف

على  ستمارةأ 544
 ىالمديرين ف

 مختلف المستويات
 14 ىاالدارية ف

 ىشركات كبرى ف
 .الهند

على  بالرغم من قدرة الشركات الهندية
قة بين ممارسات فهم أهمية العال

والميزة التنافسية،  االمدادسل سال
الميزة  وكذلك أهمية العالقة بين

اال أن هذه  ،ىالتنافسية واألداء التنظيم
على توظيف الشركات غير قادرة 

من أجل تحسين  االمدادسل ممارسات سال
 .ىاألداء التنظيم
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 (.1المصدر: الدراسات الواردة بذات الجدول رقم )
 

Khan, et 
al., 
2009. 

ممارسات التوزيع 
 االمدادلسالسل 

 ىف قة وأثرهاالرشي
 .ىاألداء التنظيم

المنهج 
 .ىالوصف

تكون مجتمع 
 475اسة منر الد

شركة من الشركات 
 الصناعية من عدة

وتم  ،قطاعات
شركة  128اختيار 

 ىمنها تعمل ف
 قطاعات مختلفة

ات ر قطاع السياك
 ،والنسيج

والصناعات 
 ،الدوائية

والمواد  ،والدهانات
وصناعة  ،الكيمائية

الورق والمنتجات 
غذائية. وتم ال

قصاء است توزيع
رين يعلى المد

هذه  ىالتنفيذيين ف
الشركات. وبعد 

تصنيف الشركات 
 أربعة فئات ىف

حسب درجة رشاقة 
 .االمدادسل سال

التوزيع  ممارساتل ى وجود أثر معنو 
األداء على الرشيقة  االمدادسل سالل

 .للشركة ىالتنظيم

Li, et 
al., 
2006. 

سل دارة سالإأثر ممارسات 
األداء  ىف المدادا

والميزة  ىالتنظيم
 .التنافسية

المنهج 
 .ىالوصف

اسة ر تألفت عينة الد
 .منظمة 165من 

 دارةإأن ارتفاع مستويات تطبيق ممارسات 
الى تحسين الميزة  ىسل التوريد تؤدسال

 .للشركات ىالتنافسية واألداء التنظيم

Kim, 
2006. 

العالقات بين ممارسة 
 االمدادسل دارة سالإ
القدرة التنافسية و 

سل ومستوى تكامل سال
واألداء االمداد 

 ى.التنظيم

المنهج 
 .ىالوصف

سل سال ومدير 
 وأو مدير  االمداد

ى االدارة العليا ف
شركة من  594

الشركات الصناعية 
الصغيرة  الكورية
 .والكبيرة

 اً ر تلعب دو  االمدادسل ان كفاءة تكامل سال
ن تحسي ىللشركات الصغيرة ف بالنسبة هاماً 

اما بالنسبة للشركات . ىاألداء التنظيم
مستوى  الكبرى فان العالقة الوثيقة بين

والقدرة  االمدادسل دارة سالإممارسات 
تحسين  ىاكبر ف ى التنافسية ذات أثر معنو 

 .ىالتنظيم األداء
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 ، تبين للباحث اجتى: لمتعلقة بهذه المجموعة من الدراساتالدراسات السابقة امراجعة ومن خالل      
بيئات مختلفة بعضها عربية  ىف 2016إلى  2006أجريت هذه الدراسات خالل الفترة من  -

 .( دراسة أجنبية16( دراسات عربية و)5حيث انقسمت هذه الدراسات إلى ) .وبعضها اجخر أجنبية
 لقياة ابعاد ممارسات إدارة سالسل االمدادالدراسات على أسلوب االستبانة  كلاعتمدت  -

 .وعالقتها با داء التنهيمى
; 2016)كدسة،  الشركات الصناعيةعلى قامت هذه الدراسات فى مجال التطبيق  -

 ,.Diab et al., 2015; Gomez-Cedeno et al) ،(2014; شاهين ،2016شاهين،
2015; Hallavo, 2015; Spina et al., 2015; Abdallah et  al., 2014; 

Miguel & Brito, 2011; Khan, et al., 2009; Li, et al., 2006) ، فئات  أو
 Tanco et al., 2015; Skipworth et al., 2015; Prajogo)المديرين داخل الشركات

et al. 2013; Wong & Wong, 2011; Cook, et al., 2011; Cook, et al., 2011; 
Singh, et  al., 2010; Kim, 2006)(. 2011 وخشبة، ،) نيم، و            

شاهين، ; 2016ماعدا دراسات )شاهين، ،لعينةاوب لاسعلى هذه الدراسات  أعتمدت -
2014( ،)(Deshpande, 2011 الحصر الشامل. اسلوبطبقت ف 

المقايية  بعض تاال ان بعضها استخدم ى،المنهج الوصفهذه الدراسات  استخدمت -
تحليل االنحدار الخطى التدريجى و (، 2016دار )كدسة، مثل تحليل االنح االحصائية
(، Miguel & Brito, 2011معامل بيرسون )و (، 2014شاهين ، ;2016)شاهين، 

 (. 2011وخشبة، ، نيمواسلوب تحليل المسار )
 ,Prajogo et al., 2013; Miguel & Brito)(،2016كدسة،  اتفقت الدراسات ) -

2011; Li, et al., 2006; Kim, 2006)  ممارسات سالسل بين عالقة  وجودعلى
االمداد )الموردين، العالقة مع الوسطاء والموزعين، والعالقة مع العمالء( مع االداء 

 .  او القدرة التنافسية للشركاتالتنهيمى 
 Abdallah et)  (، 2014; شاهين ،2016)كدسة،  قد اتفقت الدراسات السابق عرضها  -

al., 2014; Prajogo et al., 2013)    على ان ممارسات إدارة سالسل ا مداد تتكون
التى  الممارساتوهى  .من العالقة مع الموردين، والعمليات الداخلية، والعالقة مع العمالء

 تم تبنيها فى الدراسة الحالية.
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 الدراسات التى تناولت جودة الخدمة الصحية : 2/2
ر من محاور الدراسة، سواءب بطريق مباشر أو  ير يوجد العديد من الدراسات ذات الصلة بهذا المحو 

 :(2كما هى موضحة بالجدول رقم )مباشر. 
 (2جدول رقم )

 بأبعاد جودة الخدمة الصحيةالدراسات المتعلقة 
اسم المؤلف 

 والتاريخ
الهدف من 
 الدراسة

 النتائج العينة اسلوب التحليل

بابا،  
2017. 

قياس أثر ابعاد 
جودة الخدمة 
 الصحية على

رضا العمالء فى 
المستشفيات 

 الحكومية االردنية
)محافظة عمان( 
من وجهة نظر 

 والمرضى التمريض

المنهج الوصفى التحليلى 
يسمى  بمقياس

SERVQUAL  والذى
تم تطويره من قبل 

 Parasurmanالباحث)
et al.,.) 

مستشفيين فى 
 .االردن

ان الرضا تبين عينة الممرضات فى 
المقدمة  عن جودة الخدمات الصحية

تأثرت اتجاهات عينة و % ، 58.7
بينما باقى  ،الدراسة بمتغير العمر فقط

بينما  .المتغيرات الديمغرافية لم تتأثر
جاءت نتائج عينة المرضى ان الرضا 
عن جودة الخدمات الصحية المقدمة 

% ، لم تتأثر اتجاهات عينة 64.4
 .الدراسة بالمتغيرات الديمغرافية

البارونى ، 
2016. 

ثر ابعاد جودة أ
 ىالخدمات الصحية ف
 ىرضا العمالء ف

حالة دراسية منتقاة 
 ىمن القطاع الصح

 .بليبيا

استخدام اختبار 
الفاكرومباخ، تحليل 
 االنحدار البسيط، واختبار

(T)  واستخدم تحليل ،
 .المسار 

مفردة تم  384
تحليل بيانات 

مفردة  305
صالحة لالختبار 

 .والتحليل

ية إيجابية قوية وجود عالقة ارتباط
بين أبعاد جودة الخدمات الصحية 
ورضا العمالء بالمستشفى قيد 

 .الدراسة

العامرى ، 
2016. 

الجودة  ةكلفتأثر 
أبعاد جودة  ىف

الخدمات الصحية: 
دراسة استطالعية 
 ىتحليلية ف

مستشفى بغداد 
 .ىالتعليم

فردا من  50 .ىالمنهج الوصف
مستشفى بغداد 
التعليمي من 

مع أصل المجت
 127البالغ 

فرد، إذ كانت 
نسبة العينة 

76% 

أن مالك المستشفى عينة البحث ضعيف 
االهتمام بمراقبة جودة الخدمات الصحية 

حدوث مشكالت  ىالمقدمة للمريض، وهذا يعن
لدى المرضى أثناء حصولهم على العالج، وقلة 

المستشفى إلى تقديم  ىف ىالمالك الطب ىسع
ا المريض بسرعة يحتاجه ىالخدمة الصحية الت

انخفاض مستوى  ىوبصورة فورية، وبالتال
أبعاد جودة الخدمة الصحية وارتفاع معدالت 

 .تكاليف جودة الخدمات الصحية المقدمة

، أبو حمادة
2016. 

يادة األعمال ر 
وجودة الخدمات 
الصحية داخل 

 ىالمنهج الوصف
 .التحليلى

مفردة من  400
لمسئولين داخل ا

هذه 

ضعف توجه المستشفيات الحكومية 
السعودية بمنطقة تبوك نحو ريادة 
األعمال، وأن بعد االبداع احتل الترتيب 
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المستشفيات 
الحكومية بمنطقة 

 .تبوك

المستشفيات 
والبالغ عددهم 

عشر  حدأ
 .مستشفى

األول، ثم تحمل المخاطر، وأخيرا استغالل 
الفرص. وأن هناك اهتمام متوسط بجودة 

شفيات الخدمات الصحية داخل المست
الحكومية السعودية بمنطقة تبوك، وأن بعد 

درجة  ىالملموسية احتل الرتيب األول ف
بينما بعد التعاطف احتل الترتيب  ،االهتمام

األخير. وأن كل بعد من أبعاد التوجه نحو 
ريادة األعمال )االبداع، تحمل المخاطر، 
استغالل الفرص( له أثر ذو دالله 

الخدمات االهتمام بجودة  ىإحصائية ف
الصحية، وأن هذه األبعاد مرتبة تنازليًا 

تحمل  ىحسب درجة تأثيرها تتمثل ف
وأخيرًا استغالل ، المخاطر، االبداع 

 .الفرص
سيف، 
2013. 

أثر تطبيق أبعاد 
جودة الخدمات 

نتاج  ىف
دراسة  :المرضى

ميدانية على 
مراكز الرعاية 
الصحية األولية 

 .األردن ىف

مريضا  340 .ىوالنوع ىالمنهج الكم
 ىومريضة ف

المختبرات 
المركزية التابعة 
لوزارة الصحة 

 .األردنية

أن مراكز الرعاية الصحية األولية تطبق 
أبعاد جودة الخدمات بمستويات مقبولة، 
وأن رضا المرضى يتصف بالمقبول، وأن 

من  ى الخدمات المقدمة لمرضى السكر 
مراكز الرعاية الصحية  ىف ىالنوع الثان
دت إلى تحقيق نتائج صحية األولية أ

مقبولة، وأن هناك أثرًا لتطبيق أبعاد جودة 
مستويات نتائج المرضى.  ىالخدمات ف

وكشفت نتائج الدراسة النوعية عن حاجة 
المراكز الصحية األولية إلى تجاوز 
مجموعة من معوقات تطبيق أبعاد جودة 

 .الخدمات
الحاكم، 
2013. 

أبعاد تطبيق جودة 
خدمة الرعاية 

لتمريضية في ا
مستشفى كسال 

 .بالسودان ىالتعليم

والتحليل  ،كرونباخ ألفا 
العاملي للتأكد من 
، االعتمادية والثبات

استخدام تحليل التباين و 
 .ANOVA لالنحدار

استبانة  100
 88أسترجع منها 

بنسبة استجابة 
 %،88بلغت 

عدم وجود عالقة بينهما بصورة عامة، 
لتحليل وجود وبصورة جزئية أظهرت نتائج ا

عالقة بين أبعاد تطبيق التعاطف ومستوى 
 ىجودة خدمة الرعاية التمريضية ف

 .المستشفى بشكل عام
سلطان، 
2013. 

أبعاد جودة 
الخدمات الصحية 
من وجهة نظر 
المستفيدين : 

 ىوسط الحسابال
يارى واإلنحراف المع

ومعامل االرتباط البسيط 
وتحليل التباين ومستوى 

ثالثة مستشفيات 
أهلية فى 
 محافظة البصرة.

فر أبعاد جودة الخدمات اتو أمكانية  -
 .فى المستشفيات الصحية

أن هناك فروق ذات داللة  -
مجال جودة الخدمات  ىإحصائية ف
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 ىدراسة تطبيقية ف
مجموعة من 

المستشفيات األهلية 
 .محافظة البصرة ىف

 .الصحية بين المستشفيات األهلية معنوية االرتباط

الضمور، 
2012. 

أثر جودة 
الخدمات الصحية 

درجة والء  ىف
 ىالمرضى ف

مستشفى الجامعة 
 األردنية.

 ىالمنهج الوصف
 .التحليلى

مريضا  318
)مراجعا( 
 للمستشفى
الجامعة 
 .األردنية

 ىإن مستوى جودة الخدمات الصحية ف
مستشفى الجامعة األردنية حسب مقياس 

وذلك راجع لكون  ،متدن نسبيا الفجوات
وقعة من قبل مرضى الجودة المت

المستشفى تفوق الجودة المدركة من 
ن أهم األبعاد المكونة لجودة و   .قبلهم ا 

مستشفى  ىالخدمات الصحية السائدة ف
 الجامعة األردنية وفقا لمقياس الفجوات

: بعد الملموسية، بعد ىعلى التوال ىه
االستجابة، بعد االعتمادية، بعد التأكيد، 

داللة  ىر ذوجد أثكما  .وبعد التعاطف
إحصائية لجودة الخدمات الصحية المقدمة 

درجة  ىمستشفى الجامعة األردنية ف ىف
كانت الملموسية األكثر و  ،والء المرضى

والء المرضى، تالها التعاطف، ثم  ىتأثيرا ف
األخير  ىالتأكيد، وف ىاالعتمادية، ثم يأت

االستجابة وفقا الستخدام مقياس  ىتأت
وجود فروق و ، (Servqual)  الفجوات

ذات داللة إحصائية بين مفردات عينة 
الدراسة من مرضى المستشفى لمستوى 

تعزى للمتغيرات )التأمين، العمر،   والئهم
(. بينما ى ، الدخل الشهر ىالمستوى التعليم

فروق ذات داللة إحصائية  ىلم بوجد أ
 .تعزى لمتغير الجنس

دياب ، 
2012. 

قياس ابعاد جودة 
الخدمات الصحية 

مقدمة فى ال
المستشفيات 

األردنية  .الحكومية
من منظور 

المرضى 
 .والمؤظفين

المرضى  .المنهج الوصفى
ظفين فى و والم

ثالث مستشفيات 
فى شمال ووسط 
 .ووجنوب األردن

أن المستشفيات الحكومية يتوفر فيها 
مستوى جيد لتطبيق ابعاد الخدمة الصحية 
وفقا لمعايير االعتمادية، والملموسية، 

اطف، واألمان، بأستثناء بعد والتع
االستجابة وذلك من وجهة نظر العاملين 
فى المستشفيات مع األخذ فى االعتبار ان 
هناك تباينًا بين األبعاد الخمسة فى 
المستشفيات قيد الدراسة، وكان تقييم 
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المرضى لألبعاد نفسها متقاربا فيما يتعلق 
ما عدا بعدى االستجابة  ،باألبعاد جميعها

 .طفوالتعا
سليمان، 
2012. 

قييم جودة الخدمة ت
بالعيادات الصحية 
للعاملين: حالة 
مدينة الملك فهد 

 .الطبية بالرياض
 

 ىف Servqualمقياس 
جمع البيانات من عينة 
عشوائية ممثلة لجميع 

مدينة  ىالمهن الطبية ف
الملك فهد الطبية عن 

 .ىطريق البريد اإللكترون

مدينة الملك فهد 
الطبية 
 .ضبالريا

 

كل جوانب  ىوجود ثغرات سلبية ف
 .الخدمات الطبية بتلك العيادات

الرواشدة، 
2010. 

تقييم ومعرفة 
مستوى الخدمات 
الصحية المقدمة 
 ىللمستفيدين ف
 ىالقطاع الصح
 .)العام والخاص(

المستشفيات  .المنهج الوصفى
الحكومية 
 والخاصة.

أن مستوى الخدمات الصحية المقدمة 
 ىف ىلتأمين الصحللمستفيدين من ا

المستشفيات الحكومية والخاصة منخفضة، 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
للمتغيرات الديموغرافيه الفئة العمرية، وال 
يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعود 

 ىغرافية الباقية، وهو للمتغيرات الديم
ومكان اإلقامة،  ى الجنس والراتب الشهر 

 ىصائية فووجود فروق ذات داللة إح
مستوى خدمات المستشفيات الحكومية 

 .والخاصة تعزى لصالح القطاع الخاص
الطويل، 
2009. 

 أمكانية تحديد
 جودة أبعاد أقامة

 الصحية الخدمات
 من مجموعة ىف

 ىف المستشفيات
 .نينوى  محافظة

ثالث مستشفيات  .المنهج الوصفى
فى محافظة 

 نينوى.

 جودة ابعاد ىف تباينا هناك ان
 قيد المستشفيات بين الصحية اتالخدم
 ابن مستشفى جاءت حيث، البحث
 ابن مستشفى ثم ،الولىا بالمرتبة سينا
 ومستشفى ،الثانية بالمرتبة االثير

 .االخيرة بالمرتبة ىالتعليم الخنساء
Hardeep, 
2008. 

تحليل العالقة بين 
والء المرضى 
وجودة الخدمة 
 ىالمقدمة ف

المستشفيات 
 ىفالحكومية ممثلة 

أكبر مستشفى 
 .بالهند ىحكوم

مستشفى  .المنهج الوصفى
 بالهند ىحكوم

 .)أحمد آباد(

توجد عالقة بين والء المرضى للمستشفى 
وجودة الخدمات المقدمة، كما توصلت إلى 
أن المرضى يحسون بإشباع أفضل عند 
 ىمعاملتهم بشكل جيد من قبل موظف

المستشفى، وهم على استعداد إلعادة 
العالج نفسه أو عالج  ىاء لتلقالتجربة سو 

مختلف، كما أنهم سينصحون أقاربهم 
هذا  ىالعالج ف ىوأصدقاءهم بتلق
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نظرا لجودة خدماته المقدمة و  ،المستشفى
ال تختلف عن جودة خدمات  ىوالت

 .المستشفيات األخرى 
Ronald 
& 
Michele, 
2006. 

Loyalty and 

Positive Word 
-of- Mouth: 
Patient and 
Hospital 
Personnel as 
Advocates of a 
Customer - 
Centric Health 
Care 
Organization". 

 مستشفى .المنهج الوصفى
(Shouldice- 

Canada) 

أن اإليجابية والمعاملة الجيدة من 
الخدمـة مـن أقـوى  ىمقدم

تبناها  ىاإلسـتراتيجيات التسويقية الت
 (Shouldice-Canada) مستشفى

عاليـة مـن والء للحصول على درجة 
كما توصل الباحثان إلى  .المرضى له

وجود عالقة إيجابية بين المرضـى 
الخـدمات الصحية أصحاب  ىومقـدم

المعاملة الجيدة والكلمة الطيبة مما 
 .يعزز والء المرضى لهذا المستشفى

Sungjin, 
2005 

Service 
Quality at 
Hospitals. 

المستشفيات  .المنهج الوصفى
 والمراكز
 .الصحية

 ىأن المحددات الرئيسة لرضا العمالء ف
الملموسية،   ىعلى التوال ىالمستشفيات ه

كما أكدت الدراسة أن  .التعاطف، الموثوقية
 ىالمعاملة الحسنة من قبل موظف

جذب  ىالمستـشفى تسهم بشكل فعال ف
 .المرضى والحصول على والئهم

Yildiz & 
Şenol, 
2004. 

Measuring 
Patient 
Satisfaction 
and The 
Quality of 
Health Care: 
A Study of 
Hospitals in 
Turkey. 

المستشفيات  .المنهج الوصفى
 .التركية

تطوير أداة لقيـاس رضا المرضى 
يساعد الباحثين  ىبالشكل الذ

إجـراء  ىالقـرار فـ  والممارسين وصناع
بحـوث ودراسات حول تحسين رضا 

 ىة فالمرضى وجودة الخدمات المقدم
المستشفيات، كما توصلت إلى أن رضا 

جودة الرعاية  ىفالمريض هام جدا 
الصحية وأن تصورات المرضى حول 
نظم الرعاية الصحية تم تجاهلها إلى 

  .الرعاية الصحية ى حد كبير من قبل مدير 
Boshoff 
& Gray, 
2004. 

The 
Relationships 
Between 
Service 
Quality, 

المستشفيات  المنهج الوصفى.
 .الخاصة

هناك عالقة إيجابية قوية نسبيا بين أبعاد 
جودة الخدمة الصحية ومؤشرات رضـا 

إذ أثبتت أن التعاطف من الطاقم  .المريض
والء المريض  ىا فيالتمريضي يؤثر إيجاب
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Customer 
Satisfaction 
and Buying 
Intentions in 
The Private 
Hospital 
Industry. 

كما أثبتت  .ىالتراكمالنـاتج عـن رضاه 
 ىأيضا أن الرضا واالرتياح للطاقم التمريض

 ىف ىوتكلفة العالج المناسـبة لها أثر إيجاب
والء المريض الناتج عن تراكم الرضا 

  .لديه

 
الريس، 
2004. 

 نظم تطبيق مدى
 ىف الجودة

 المستشفيات
 بمحافظة الخاصة

 .جدة

 المستشفيات المنهج الوصفى.
 الخاصة
 .ةجد بمحافظة

 لدى الجودة بمفهومى الوع قصور ان
 ىالسعود ىالصح القطاع ىف العاملين

ى ف الجودة نظم تطبيق على سلبا يؤثر
 التحسين عمليات ان كما  .القطاع هذا

 ىالت الصحية الخدمات ىف والتطوير
 االهتمام التلقى المستشفيات تقدمها
 ى.الكاف

، عبد الحليم
 ،ىوالشلب
2001. 

مستويات الخدمات 
لصحية المقدمة ا
المستشفيات  ىف

الحكومية األردنية 
من وجهة نظر 

العاملين و األطباء 
 .بها

 932عينة من  المنهج الوصفى.
طبيبًا يعملون 

بالمستشفيات 
الحكومية 

األردنية بمراكز 
 .المحافظات

أن مدى الموافقة العامة ألفراد  -
العينة حول جميع مجاالت الدراسة 

حول موقع )كان متوسطًا 
ستشفى وتجهيزاته والكوادر الم

البشرية العاملة والتجهيزات الطبية 
والخدمات المخبرية وكفاية األدوات 

، كما (واإلجراءات اإلدارية الروتينية
آراء  ىبّينت الدراسة وجود تباين ف

أفراد العينة ترجع إلى العوامل 
 .غرافيةو الديم

تباين في مستوى الخدمات الصـحية  -
ــــ ــــ المستشــــفيات ىالمقدمــــة ف  ىوالت

تعــزى إلــى موقــع وحجــم المستشــفى 
لى كونه تعليميًا أم غير  من ناحية وا 

ـــــــــر ىتعليمـــــــــ ، وتخصصـــــــــيًا أم غي
 .من جهة أخرى  ىتخصص

 (.2المصدر: الدراسات الواردة بذات الجدول رقم )
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 ، تبين للباحث اجتى: الدراسات السابقة المتعلقة بهذه المجموعة من الدراسات مراجعةومن خالل      
بيئات عربية  ىبيئات مختلفة بعضها ف ى( ف2017إلى  2001أجريت هذه الدراسات خالل الفترة )من  -

 ة( دراس7( دراسات عربية و)13انقسمت هذه الدراسات إلى )حيث  .بيئات أجنبية ىوبعضها اجخر ف
 .أجنبية

  .رضا المرضىبوعالقتها جودة الخدمة الصحية ابعاد الدراسات على االستبانة لقياة  كلاعتمدت  -
 ;2012(، )دياب، Baba, 2017)  المستشفى ككل على ،قامت هذه الدراسات فى مجال التطبيق -

 ,Hardeep, 2008  Ronald & Michele,2006; Sungjin(، ) 2009الطويل،  ;2010الرواشدة، 
2005; Yildiz and Şenol,2004; Boshoff & Gray,2004; ،)المستشفىداخل  عينةو أ  (
 ;2013سلطان،  ;2013الحاكم،  ;2013سيف،  ;2016عبد هللا،  ;2016العامرى،  ;2016ى، البارون

   .(2001عبد الحليم والشلبى،  ;2002الرية،  ;2011سليمان،  ;2012الضمور، 
المنهج (، 2011سليمان،  ;2012الضمور،  ;2016(،)عبد هللا، Baba, 2017) اتدراس استخدمت -

 ;2016بينما بعض الدراسات )العامرى،  ،SERVQUALياة خا التحليلى باستخدام مق ىالوصف
 & Hardeep, 2008 Ronald(، )2009الطويل،  ;2010الرواشدة،  ;2012دياب، 

Michele,2006; Sungjin, 2005 Yildiz and Şenol,2004;)، (عبد الحليم  ;2002لرية، ا
الحاكم،  ;2016، البارونىدار )تحليل االنح :استخدمت المقايية االحصائية مثل .(2001والشلبى، 
  (.2013)سلطان، معامل بيرسون و (، 2013، سيف ) والمهنج الكمى والنوعى (،2013

 ( ، )2012دياب،   ;2012الضمور،  ;2013سلطان،  ;2016) ابو حمادة، ةاتفقت الدراسات السابق -
Sungjin, 2005 ) :دية، بعد االستجابة، بعد بعد االعتماعلى ان أبعاد جودة الخدمات الصحية تتمثل فى

 عاد التى تم تبنيها فى الدراسة الحالية.بوهى ا  .الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف
 :بأبعادها جودة الخدمة الصحيةو  ممارسات إدارة سالسل االمدادالدراسات التى تناولت العالقة بين  2/3

إدارة سالسل االمداد وأبعاد جودة  ن اى دراسات سابقة فى الربط بين ممارساتلم تتطره حتى اج
 على حد علم الباحث. - الخدمة الصحية المقدمة

 :السابقة اساتر الد على التعليق العام  2/4
وا جنبية،  ،والعربية ،استعرض الباحث عدداب من الدراسات ذات الصلة بالدراسة الحالية، سواءب المحلية    

 لى:وقد تبين من خالل االستعراض السابق، ما ي
 ,.Diab et al)(، 2011 ،وخشبة ، نيم ;2016)كدسة،  إتفقت العديد من الدراسات السابقة 2/4/1

2015; Gomez-Cedeno et al., 2015; Hallavo, 2015; Spina et al., 2015; 

Abdallah et al., 2014;  ،Miguel & Brito, 2011; Khan, et al., 2009; Li, et al., 
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2006; Tanco et al., 2015;  ،Skipworth et al., 2015; Prajogo et al. 
2013; ، Singh, et al., 2010; Kim, 2006; Wong & Wong, 2011; Cook 

et al., 2011; )تحليل ممارسات إدارة سالسل  فىتطبيق المهنج الوصفى  على
تفقت العديد إ، وكذلك )العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية، العالقة مع العمالء(االمداد

 ،سليمان ;2012الضمور،  ;2016(،)عبد هللا، Baba, 2017من الدراسات السابقة )
الحاكم،  ;2013سيف،  ;2016عبد هللا،  ;2016العامرى،  ;2016البارونى،  ;2011
عبد  ;2002الرية،  ;2011سليمان،  ;2012الضمور،  ;2013سلطان،  ;2013
) بعد االعتمادية، ل ابعاد جودة الخدمة الصحية ( فيما يخ  تحلي2001والشلبى،  ،الحليم

تطبيق المهنج الوصفى على بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف( 
       لذلك سيقوم الباحث بتطبيق المهنج الوصفى. ،SERVQUALباستخدام مقياة

وابعاد  ارة سالسل االمدادممارسات إدوجد اى دراسة من الجانب التطبيقى للربط بين تال  2/4/2
، بأقليم جنوب الصعيد العاملة ، وذلك على المستشفيات الجامعيةجودة الخدمة الصحية

بينما ابعاد جودة الخدمة  ،حيث يتم تطبيق ممارسات إدارة سالسل االمداد على الشركات
 على المستشفيات.الصحية المقدمة 

العالقة بين تناولت عربية أو أجنبية  واءس –على حد علم الباحث  -وجد دراسات ال ت 2/4/3
بحثية الفجوة ال، وهذا ما يمثل عاد جودة الخدمة الصحيةأبو  ممارسات إدارة سالسل االمداد

 .البحثية لسد هذه الفجوة فاه جديدة للوصول إلى عالقة من عدملآحاول الباحث فتح التى 

 ثالثا : فروض الدراسة
مناقشة العالقة بين بو وا دبيات العلمية، ، ئج الدراسة االستطالعيةستناداب إلى ما سبق من نتاا      

; 2016الدراسات السابقة )كدسة، ممارسات إدارة سالسل االمداد وتحسين جودة الخدمة الصحية. فتشير 
ممارسات إدارة  نإلى إ (Abdallah et  al., 2014; Prajogo et al., 2013) (،2014شاهين ،

تفقت العديد  العمالء.العالقة مع و العالقات الداخلية، و لعالقة مع الموردين، افى  سالسل االمداد تتمثل واء
  ;Prajogo et al., 2013; Miguel & Brito, 2011) (، 2016) كدسة، من الدراسات السابقة

Kim, 2006; Li, et al., 2006)  على أن ممارسات إدارة سالسل االمداد ذات تأثير إيجابى على
; 2012; الضمور، 2013; سلطان، 2016ات السابقة )ابو حمادة، الدراس وأيضاب إتفقت ،نهيمىاالداء الت
بعد االعتمادية،  :تمثل فىتجودة الخدمة الصحية أبعاد ان  على( Sungjin, 2005( ، )2012دياب، 

 قة منمعرفة وجود عاللباحث حاول ايو ، بعد التعاطفو بعد الملموسية، و بعد الضمان، و بعد االستجابة، و 
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، وتأسيسا على المناقشة بأبعادها عدمل بين ممارسات إدارة سالسل االمداد وتحسين جودة الخدمة الصحية 

بين ممارسات إدارة  ارتباط موجبةتوجد عالقة على فرض رئيسى مــــــــــــــــــــــؤداه:" قامت هذه الدراسة السابقة، 
تحسين مستوى جودة و  قات الداخلية ، العالقة مع العمالء()العالقة مع الموردين، العالسالسل االمداد 

، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف( ستجابة، بعد االعتمادية) بعد االبأبعادها الصحيةالخدمة 
وينبثق من هذا الفرض الرئيسى ، "بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسةالعاملة بالمستشفيات الجامعية 

 التالية:لخمسة االفروض الفرعية 
H11 ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، العالقات  توجد عالقة ارتباط موجبة بين

جودة مستوى تحسين بعاد أالداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد االعتمادية كاحد 
 محل الدراسة"بـأقليم جنوب الصعيد،  العاملةالخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية 

H12  توجد عالقة ارتباط موجبة بين ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، العالقات
جودة مستوى  تحسينبعاد أالداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد االستجابة كاحد 

 الدراسة". بـأقليم جنوب الصعيد، محل العاملةالخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية 
H13 ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، العالقات  توجد عالقة ارتباط موجبة بين

جودة الخدمة مستوى  تحسينبعاد أالداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد الضمان كاحد 
 اسة.بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدر العاملة الجامعية  الصحية بالمستشفيات

H14 ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، العالقات  توجد عالقة ارتباط موجبة بين
جودة مستوى  تحسين بعادأالداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد الملموسية كاحد 

 .بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة العاملةالجامعية  الصحية بالمستشفياتالخدمة 
H15 ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، العالقات  توجد عالقة ارتباط موجبة بين

جودة مستوى  تحسينبعاد أالداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد التعاطف كاحد 
 بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة. العاملة الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية

  عا : أهداف الدراسةابر 

العالقة )فى الممثلة إدارة سالسل االمداد ممارسات تحليل العالقة بين  الحالية إلى دراسةهدف الت           
 صحيةجودة الخدمة التحسين مستوى و  (العالقة مع العمالءو العالقات الداخلية، و مع الموردين، 

بعد التعاطف( و بعد الملموسية، و بعد الضمان، و بة، االستجابعد و ، االعتماديةبعد الممثلة فى  بأبعادها
 :خالل من وذلك ،بالمستشفيات الجامعية بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة

إدارة ممارسات  التعريف على إدراكات ا فراد العاملين فى المستشفيات قيد البحث بمفهوم 4/1
 ب الصعيد، محل الدراسة.بـأقليم جنو العاملة سالسل االمداد بالمستشفيات الجامعية 
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التعريف على إدراكات ا فراد العاملين فى المستشفيات قيد البحث بمفهوم وأهداف تحسين  4/2
بـأقليم جنوب الصعيد، العاملة مستوى أبعاد جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية 

 محل الدراسة.
العالقة مع الموردين، متمثلة فى والإدارة سالسل االمداد ممارسات العالقة بين  تحديد 4/3

بأبعادها  الصحيةجودة الخدمة تحسين مستوى و ، العالقة مع العمالءو العالقات الداخلية، و 
بعد و بعد الملموسية، و بعد الضمان، و ، بعد االعتمادية، وبعد االستجابة المتمثلة فى 

 دراسة.بـأقليم جنوب الصعيد، محل الالعاملة التعاطف بالمستشفيات الجامعية 
تقديم بعض التوصيات والدالالت النهرية والعلمية لتوسيع مجال البحث فى مجال  4/4

، وكذلك تقديم الوسائل التى تساعد على دعمها داخل إدارة سالسل االمدادممارسات 
هذا فضالب عن تقديم دليل  .محل الدراسة المستشفيات الجامعية بـأقليم جنوب الصعيد

 جنوب الصعيدبـأقليم العاملة بالمستشفيات الجامعية المسئولين ارشادى مقترح لمساعدة 
 الدراسة.فى تنفيذ توصيات 

 همية الدراسة أخامسا: 

 :خر عملى، وذلك كما يلىتنبع أهمية الدراسة من عدة إعتبارات بعضها نهرى، واج
 للدراسة، من خالل ما يلى: النهرية: تبرز ا همية اإلعتبارات النظرية 5/1
سالسل االمداد فى المستشفيات للحد من التكلفة والوقت إدارة أهمية تطبيق ممارسات  5/1/1

 .والذى تتوقف عليهما 
إدارة سالسل ممارسات بين لنوع العالقة تستمد تلك الدراسة أهميتها، من إختبارها  5/1/2

 (عمالءالعالقة مع الو العالقات الداخلية، و العالقة مع الموردين، )المتمثلة فى االمداد 
بعد و االعتمادية، بعد )والمتمثلة فى بأبعادها  الصحيةجودة الخدمة تحسين مستوى و 
 بالمستشفيات الجامعية (بعد التعاطفو بعد الملموسية، و بعد الضمان، و ، ستجابةاال

إدارة ممارسات وهو ما يؤدى إلى التعرف على  بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة. العاملة
، كما يساعد على فتح بـأقليم جنوب الصعيدالعاملة المستشفيات الجامعية ى فسالسل االمداد 

 ،الصحيةابعاد جودة الخدمة لتحسين مستوى المجال للبحث عن العوامل المعيقة 
 ومحاولة الحد منها.

 ،إدارة سالسل االمدادممارسات  حيث أنها تتعرض إلى، منفردةتعد الدراسة الحالية  5/1/3
، للمساهمة فى سد الفجوة البحثية بالمكتبة العربية، الصحيةجودة الخدمة  ابعادوالربط مع 

 الصحية، وتحسينجودة الخدمة  ابعادوخاصة فى البحوث التى ترتبط بتحليل العالقة بين 
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 .الصحيةابعاد جودة الخدمة مستوى 
 تبرز ا همية العملية للدراسة من خالل ما يلى: اإلعتبارات العملية: 5/2
 .قطاع الصحة يمثل قطاع عريض يؤثر فى جميع قطاعات االقتصاد المحلى ن أ 5/2/1
اثبات وجود او عدم وجود عالقة بين ممارسات إدارة سالسل االمداد وابعاد جودة  5/2/2

وتقليل  ،جديدة، ويساعد على الحد من ارتفاع التكاليف اب فاقآيفتح  ،الخدمة الصحية
 .الجودة فى مصرمن لى درجة عأ على  صحيةالوقت فى هل تقديم خدمة 

ان نتائج هذه الدراسة سوف تعمل على تمكين المسئولين من تحديد نقاط القوة  5/2/3
وأقل وقت ممكن مع تحقيق أعلى مستويات  ،والضعف فى الوصول إلى أقل تكلفة
 الجودة فى أداء الخدمات الصحية. 

 أهم المصطلحات العلمية المستخدمه فى الدراسة :: ادساس

تمثل المصطلحات العلمية أمراب ضروريا فى مجال البحث العلمى، وذلك حتى يسير الباحث                
فى دراستل منذ البداية وفقاب لمفاهيم علمية محددة ومتفق عليها لمتريرات الدراسة. ويعرض الباحث 

 فيما يلى  هم المصطلحات العلمية المستخدمة فى الدراسة الحالية:
 هى  Supply Chain Management Practices :مدادسل االسالإدارة  ممارسات 6/1

يمكن  ى، والتالمدادالفاعلة لسلسلة ا تقوم بها الشركة بهدف تحقيق اإلدارة ىا نشطة الت
فى ممثلة  المدادا اف سلسلةر على تعزيز عالقتها بأط المنهمةقياسها من خالل قدرة 

المنتجات  شركة بعملياتها الداخلية بهدف ضمان جودة، ومن خالل اهتمام الالعمالءالموردين و 
 :ى. وعليل فقد استخدم الباحث ثالثة ممارسات لسلسلة التوريد هعمالءوالخدمات المقدمة لل

  Prajogo et al., 2013) ).عمالءقة مع الالقة مع الموردين، والعمليات الداخلية، والعالالع

تزام بقواعد اختيار اللقات مع الموردين تتضمن االدارة العإان  :قة مع الموردينالالع 6/1/1
نشطة الا ىالمورد، وقواعد تشارك المعلومات، والقواعد المرتبط بمشاركة المورد ف

   .ويؤيد الباحث هذا التعريف فى هذه الدراسة.الداخلية
 الداخلية من اجل تمييزها عن العمليات الخارجية العملياتان  : العمليات الداخلية 6/1/2

 وتبنىوالعمالء، مثل الموردين  االمدادسل قات خارجية مع اطراف سالالالمتمثلة باقامة ع
   .الباحث هذا التعريف فى هذه الدراسة
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تحليل بتتطلب من الشركة القيام  بأنها قةالالعت عرفالعمالء: قة مع العال 6/1/3
والتوقعات  ،باتوتحسين قدرتها على التكيف مع المتطل ،استجابات السوه لمنتجاتها

شطة المتعلقة النتتضمن كافة ا عمالءقات مع الالان الع ويرى الباحث ،المتريرة
، والحصول على الترذية عمالء، وادارة شكاوى اللعمالء، وخدمة العمالءباحتياجات ا

  . عمالءمنهم، ورضا الالعكسية ا
 ىالصحية تعن( بأن جودة الخدمة 2006يبين )العسالى،  :جودة الخدمة الصحية 6/2

تقديم خدمات صحية أكثر أماناب وأسهل مناالب وأكثر إقناعاب لمقدميها وأكثر أرضاءاب 
للمستفيدين منها بحيث تتولد في المجتمع نهرة إيجابية إلى الرعاية الصحية المقدمة. 

 ,Chia-Mingوأجتماع عدد من الكتاب على أن أبعاد جودة الخدمات الصحية هى )
et  al., 2002، ) (Holdford, et al., 2003( ، )Hsing-Yun, et al., 

(: بعد االعتمادية ، وبعد االستجابة، وبعد الضمان ، وبعد الملموسية ، وبعد 2008
التعاطف. ونهراب لتصنيف خصائ  جودة الخدمات الصحية أو احتواء االبعاد أعاله 

 ثنا بعاد فى بحهذه االعلى على جميع خصائ  جودة الخدمات الصحية فقد اعتمادنا 

أن االعتمادية فى مجال الخدمات الصحية تعنى  :  Reliabilityبعد االعتمادية  6/2/1
االلتزام بالمواعيد المحددة للمستفيدين )المرضى( فضالب عن تسليم نتائج الفحوصات 
المختبرية وا شعة و يرها الى المستفيدين حسب المواعيد المحددة وكذلك تخفيض نسبة 

 (Slack, et  al, 2004)الملراة الى أدنى حد ممكن.  المواعيد
االستجابة بأنها الرضا وقابلية تقديم الخدمة  تذكر  :Responsivenessبعد االستجابة  6/2/2

 (Chang, 2008)السريعة.
أن الضمان يعنى المعرفة وحسن معاملة المستخدمين " :  Assuranceبعد الضمان  6/2/3

الشاعة أو نشر روح الثقة والصده، وأيضاب تشمل االتصاالت مقدمى الخدمة" وقابليتهم 
 (Shahril et  al., 2004)الشفوية والتحريرية بين مقدمى الخدمات والعمالء. 

أن المقصود بالجوانب الملموسة حداثة وجاذبية : Tangiblesبعد الملموسية  6/2/4
و يرها من التسهيالت المبانى والتصميم الداخلي والتطور التقنى للمعدات وا جهزة 

المادية المستخدمة فى أنتاج الخدمة، وا ثاث والديكور، ومههر العاملين فى مواقع 
 (2006)أدرية،  الخدمة.

أن مكونات التعاطف هى: العاملين فى المستشفى  :Empathyبعد التعاطف  6/2/5 
ه الشخصى يتمتعون باللطف والكياسة ، الطبيب ينادى المريض بأسمل، اعطاء االنتبا

  (Shaikh & Rabbani,2005) للمريض.
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 وخطواتها االجرائية الدراسة يةمنهجسابعا : 
، Descriptive Analytical Methodالتحليلى  منهج الوصفىعلى الهذه الدراسة  تقوم    

وذلك من خالل تجميع البيانات التى  ،والذى يتناول الهواهر والممارسات كما هى فى الواقع
وصف هذه الهواهر والممارسات ثم تحليلها واشتقاه االستنتاجات ذات الداللة بالنسبة تساعد على 

كما تم  .حيث يعد المنهج المناسب لمثل هذه النوعية من الدراساتمحل الدراسة، لمشكلة 
 االعتماد على اسلوبى الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية، وذلك على النحو التالى:

البيانات الثانوية الالزمة  اعتمدت هذه الدراسة المكتبية للحصول على ية:الدراسة المكتب 7/1
 Chia-Ming et al., 2002; Shaikh, 2005; Tanco)لصيا ة الخليفة النهرية 

et al., 2015) محل الدراسة.  
على البيانات االولية التى يصعب الحصول اعتمدت هذه الدراسة  الدراسة الميدانية: 7/2

يق الدراسة المكتبيىة، والالزمة لتحقيق أهداف الدراسة، والتوصل إلى نتائجها عليها عن طر 
باالضافة إلى المقابالت الشخصية، ستقصاء المصممة لهذا الررض، الااستمارة من خالل 

 .فى هذا الجزء وفقا للخطوات العلمية المتعارف عليها فى هذا المجالالباحث  سار قدو 
 :تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة ووحدة المعاينة ، على النحو التالى :مجتمع وعينة الدراسة  7/3
جميع العاملين فى ثالث  من Population ةراسالد مجتمع يتكون  : مجتمع الدراسة 7/3/1

مستشفى اسوان و مستشفى قنا الجامعى، و مستشفيات جامعية ) مستشفى سوهاج الجامعى، 
عضاء هيئة أ : منتمثل الهيكل الى مستشفى جامعى ويالعاملة بأقليم جنوب الصعيد،  الجامعى(

أطباء االسنان، و اطباء االمتياز، و االطباء االخصائيين، و االطباء المقيمين، و التدرية والمعاونيين، 
الجهاز و المعامل(، و  ،الفنيين) االشعةو هيئة التمريض، و  اخصائيين العالج الطبيعى،و الصيادلة، و 

نهام الفاروه إلدارة )  عامل 9792لإلحصائيات الرسمية المنشورة والبالغ عددهم وفقاب ، االدارى 
 .( 2018يناير التابع لكل جامعة، ،TP / IC، الموارد البشرية

لوجــود إطــار كامــل  تــم االعتمــاد علــى العينــة العشــوائية الطبقيــة، نهــراب : الدراســة نــةيع 7/3/2
دراســة، حيــث ركــز الباحــث علــى  يــر متقــادم بأســماء وعنــاوين المفــردات الداخلــة فــى مجتمــع الو 
  مستشفيات جامعية 3عامالب لعدد  9792فقط حيث بلغ عدد العاملين جامعية المستشفيات ال

 محل الدراسة.  ) مستشفى سوهاج الجامعى، مستشفى قنا الجامعى، مستشفى اسوان الجامعى(
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مفــردة فــى  370أن هــذا الحجــم بلــغ  وبــالرجوع إلــى الجــداول اإلحصــائية لتحديــد حجــم العينــة، تبــين       
مفــردة لمواجهــة  380( وتــم زيادتهـا إلــى 2002% ) ريــان، 5% ، ومسـتوى معنويــة 95ضـوء معامــل ثقــة 

مستشــفيات جامعيــة ) مستشــفى حــاالت الــرفض وزيــادة مســتوى الثقــة فــى النتــائج. وتــم توزيــع العينــة علــى 
مـن خـالل التوزيـع ، لجـامعى( محـل الدراسـةمستشـفى اسـوان او مستشـفى قنـا الجـامعى، و سوهاج الجـامعى، 

 وذلك كما هو موضح بالجدول التالى مباشرة: المتناسب فى ضوء عدد العاملين الدائمين بكل شركة
 (3) جدول رقم

 مجتمع ومفردات عينة الدراسة
                       بيان            

 المسمى الوظيفى
النسبة  اجمالى عدد العاملين

 المئوية
 العينة ينةالع

 اسوان قنا سوهاج اسوان قنا سوهاج
 6 13 9 28 %7.3 198 305 218 طيب بشرى 

 2 4 3 9 %2.2 68 85 70 صيدلى
 1 1 1 3 %0.6 16 23 19 طيب اسنان

 2 4 3 9 %2.3 62 84 65 تمريض
 49 72 45 166 % 44 1449 1527 1334 فنى

 43 49 39 131 %34.7 1119 1201 1075 موظف
 10 12 7 29 %7.7 33 37 30 ى معاملفن

 1 3 1 5 %1.2 221 297 255 امن
 114 158 108 380 %100 9792 االجمالى

 .2018، التابع لكل جامعة، ينايرTP / ICنهام الفاروه إلدارة الموارد البشرية،  المصدر:  
تمع الدراسة، وتم وقد قام الباحث باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية الممثلة لمج     
محل الدراسة، اال إن عدد االستمارات التى تم المستشفيات الجامعية أستمارة على  380توزيع 

%، 4.7أستمارة صالحل للتحليل االحصائى، بنسبة عدم ردود بلرت  362استرجاعها بلرت 
حماسهم  ويرجع ذلك  سباب عدة، منها: عدم وجود وقت لدى العاملين الستيفاء ا ستمارات ر م

محل الدراسة من استيفاء االستمارة  المستشفيات الجامعيةوتهرب بعض موهفى  عند تقديمها،
 لخوفهم من المديرىن المباشرين. 

 لطبيباو هيئة التدرية والمعاون،  وعضتمثلت وحدة المعاينة فى : وحدة المعاينة 7/3/3
العالج  ىخصائوأ، ىالصيادلو  االسنان، يبطبو االمتياز،  وطبيب ى،االخصائ لطبيباو المقيم، 
من  مستشفىفى كل  الجهاز االدارى و المعامل(، و  ،)االشعةوالفنى ، الممرضةو  الطبيعى،

 محل الدراسة. الثالثة  المستشفيات الجامعية
يعرض الباحث خصائ  العينة محل الدراسة، من حيث:  توصيف خصائص عينة الدراسة:: 7/3/4

 :(4رقم )ل العلمى، والجهة الوهيفية. وذلك كما هو موضح بالجدول النوع، والعمر، والخبرة، والمؤه



251 
 

 (  4جدول رقم ) 
 توصيف خصائص عينة الدراسة

النسبة  العدد الخصائص الديموغرافية  بيان
% 

النسبة  العدد الخصائص الديموغرافية  بيان
% 

الجهة   70.2 254 ذكر النوع 
 الوظيفية

 12.2 44 طيب بشرى 

 12 43 صيدلى 29.8 108 انثى
 19.6 71 طيب اسنان 100 362 االجمالى 

 العمر 

 23.7 86 تمريض 26.2 95 سنه.30اقل من 

 39.2 142 سنة. 40 >سنه  30من 
 19 69 فنى

 7.1 26 معامل

 6.4 23 امن 4.4 57 سنه  50>سنه  40من 

 100 362  االجمالى  18.8 68 .فأكثر سنه 50من 

 22.7 82 دراسات عليا  100 362 االجمالى

 الخبرة

 32 116 بكالوريوس .  24.6 89 أقل من سنه.
المؤهل  17.1 62 سنوات. 5>من سنه 

 العلمى
 45.3 164 دبلوم فوق متوسط ومتوسط

 7.1 26 سنوات. 10>سنوات  5من 

 27.9 101 سنوات. 15 >سنوات  10من  

 23.3 84 سنوات. 15اكثر من 

 100 362 االجمالى  100 362 االجمالى

 القسم الثالث. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر   
 
 

 تشمل الدراسة حدود تطبيقية وزمانية وموضوعية، كما يلى: حدود الدراسة : 7/4
 الحدود الموضوعية:  7/4/1

)العالقة مع ممارسات إدارة سالسل االمداد تحليل العالقة بينهذه الدراسة  تناولت 7/4/1/1         
جودة الخدمة الموردين، العالقات الداخلية ، العالقة مع العمالء ( وتحسين مستوى 

بأبعادها) بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد الصحية 
بـأقليم جنوب الصعيد، العاملة الثالثة ات الجامعية بالتطبيق على المستشفي التعاطف( 

 محل الدراسة.
االستقصاء فى جمع البيانات الميدانية، على الر م ما بها من استمارة تم استخدام   7/4/1/2         .

مسالب،  ير ان الباحث قام بتجاوزها عن طريق قياة ثبات وصده قائمة 
  يرها.االستقصاء، وبتعدديل مصادر البيانات و 
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بـأقليم جنوب العاملة بالمستشفيات الجامعية  لتطبيقيةتمت الدراسة االحدود التطبيقية:  7/4/2
مستشفى اسوان و مستشفى قنا الجامعى، و مستشفى سوهاج الجامعى، ، وهى: الصعيد 
 الجامعى.

اسة الميدانية تتمثل فى الفترة الزمنية التى تم أسترراقها لإلنتهاء من الدر : الحدود الزمانية 7/4/3
 م.2017 يونية، وحتى 2017وهى الفترة من فبراير 

 : طبيعة بيانات الدراسة وأسلوب جمعها 7/5
ساسية لجمع البيانات، تم اعدادها من كأداة أ ستقصاءاالستمارة اعلى الحالية الدراسة  اعتمدت    

 نهراب  ،ت طابع مرلقسئلة ذاأ ت القائمةتضمن(، و 2قبل الباحث لهذا الررض)ملحق الدراسة رقم
االستقصاء على ثالث أقسام اساسية، وهى  قائمة واحتوت .لضيق الوقت لدى المستقصى منهم

كمترير  ممارسات إدارة سالسل االمداد ( عبارة تمثل21كاجتى: القسم االول ويحتوى على عدد )
ل إلى ثالث ، حيث ينقسم المترير المستق(21 -1مستقل محل الدراسة، ويتضمن العبارات من )

(، والعمليات 7- 1) نـــضمن العبارات مــتــوردين ويـقلة وهى : العالقة مع المـيرات مستـمتر
بينما  (.21 - 15(، والعالقات مع العمالء تتضمن من )14- 8الداخلية تتضمن العبارات من )
تابع محل  كمتريرابعاد جودة الخدمة الصحية ( عبارة تمثل 41القسم الثانى يحتوى على عدد )

وهى : أبعاد  خمسة ، حيث ينقسم المترير التابع إلى(62 -22) من الدراسة، ويتضمن العبارات
 والبعد الثانى ويتمثل فى، (29 -22) من العباراتاالعتمادية ويتضمن االول ويتمثل فى  بعدال

 الضمان ويتضمن والبعد الثالث ويتمثل فى(، 36 -30االستجابة وتتضمن العبارات من )
 – 44والبعد الرابع ويتمثل فى الملموسية وتتضمن العبارات من )، (43- 37العبارات من )

ويأتى القسم (، 62 -53والبعد الخامة ويتمثل فى التعاطف ويتضمن العبارات من )  (،52
النوع، والعمر، والمؤهل العلمى، : الثالث  فيحتوى على بيانات المستقصى منهم، وتتضمن

 والخبرة.  المسمى الوهيفى،
وقد قام الباحث بتوزيع قائمة االستقصاء وجمعها بنفسل، وذلك لتسهيل عملية شرح أهداف      

الدراسة للمستقصى منهم، واالجابة على اى تساؤل فى قائمة االستقصاء. وقام الباحث باجراء 
 وب الصعيد،المستشفيات الجامعية بـأقليم جنبعض العاملين مع ، المقابالت الشخصية العديد من 

 محل الدراسة.
 (1رقم )انطالقاب من مشكلة الدراسة وتحقيقا  هدافها، يوضح الشكل نموذج الدراسة :   7/6

 نموذج متريرات الدراسة والعالقات بينها:
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 (1شكل رقم )
 نموذج متغيرات الدراسة

 
 

 .على مراجعة الدراسات السابقة اعتماداب  لمصدر : اعداد الباحثا
 متغيرات الدراسة: 7/7

ممارسات : المترير المستقل) امهو  أساسيين، متريرينالدراسة على  متريراتتحتوى        
(، وفيما يلى التعريف جودة الخدمة الصحية(، والمترير التابع )إدارة سالسل االمداد

 االجرائى لتلك المتريرات وكيفية قياسها:
 عن: وهى عبارة ، بأبعادها لصحيةجودة خدمة ا ويتمثل فى: (Y) التابعالمتغير  7/7/1
االعتماديــة فــى الخــدمات الصــحية يمكــن التعبيــر بعــد أن  :(Y1)بعــد االعتماديــة  7/7/1/1

 ةعنها بأنها حل أو ايجاد الحلول للمشاكل المتوقعة فضالب عـن أعطـاء الحلـول المطلوبـ
 (Shaikh & Rabbani,2005للمشاكل. )

أن بعـد االسـتجابة تعنـى قيـام العـاملين فـى المستشـفى بتقـديم  :(Y2)بعـد االسـتجابة 7/7/1/2
عنايـــــة ســــــريعة للمــــــريض اعتمــــــاداب علــــــى احتياجاتــــــل للعنايــــــة وبأقصــــــر وقــــــت ممكــــــن.  

(Shaikh & Rabbani,2005) 

H1 

H11 

H12 

H13 

H14 

H15 

ممارسات  
سالسل إدارة 

 العالقـة مع المورد اإلمداد

 ـةالداخليالعمليـات 

العالقة مع العمالء 

أبعاد جودة 
اخلدمة الصحية 

 املقدمة
اإلعتمادية 

اإلستجابة 

الـضـمــان 

الملموسية 

التـعـاطـف 

 تابعالمتغير ال
 

 المتغير المستقل



254 
 

الضـمان يتضـمن العناصـر اجتيـة: المستشـفى جـديرة بالثقـة بعـد أن  (:Y3)بعد الضـمان 7/7/1/3
 فـــــوء، العـــــاملين بالمستشـــــفى يتمتعـــــون بالكياســـــة واللطـــــف.واالعتمـــــاد، الطبيـــــب مؤهـــــل وك

(Shaikh & Rabbani ,2005  ) 

ـــ (:Y4)بعـــد الملموســـية 7/7/1/4 مجـــال جـــودة الخدمـــة الصـــحية يتضـــمن  ىأن بعـــد الملموســـية ف
المستشــفى يســتخدمون الوســائل أو  ىمكاتــب االطبــاء نهيفــة، العــاملين فــ العناصــر االتيــة:

الطبية )أدوية ومستلزمات طبية( يجـب أن تكـون سـهلة الفهـم. االالت القياسية، والوصفات 
(Shaikh & Rabbani ,2005  ) 

أن التعاطف يقصد  بـل وضـع مصـلحة المسـتفيدين فـي مقدمـة اهتمامـات  (:Y5)لتعاطفبعد ا 7/7/1/5
مــع طالــب الخدمــة العــاملين واإلدارة ، وتــوفير العنايــة الشخصــية لكــل مــنهم، والشــعور بالتعــاطف 

 (2006)ادرية،  .ضل لمشكلة ما، واحترام عادات وتقاليد المستفيدينعند تعر 
تعرف بأنها ا نشطة  ،االمداد إدارة سالسل ممارسات ويتمثل فى: (X)المتغير المستقل 7/7/2

 ى، والتالمدادسل االفاعلة لسال بهدف تحقيق اإلدارة المستشفى الجامعىتقوم بها  ىالت
ممارسات اف ر على تعزيز عالقتها بأط شفى الجامعىالمستيمكن قياسها من خالل قدرة 

 المستشفى الجامعى، ومن خالل اهتمام لعمالءممثلة بالموردين وا المدادا سلسالإدارة 
. وعليل فقد استخدم لعمالءل الصحية الخدمات بعملياتها الداخلية بهدف ضمان جودة

ع الموردين، والعالقات العالقات م :ىه ،االمدادسل سالإلدارة الباحث ثالثة ممارسات 
 :ائياب ر وتعبر اج ،، والعمليات الداخليةالعمالءمع 

مع الموردين  المستشفى الجامعىتقيمها  ىبأنها الشراكة الت :(X1)الموردين مع العالقات 7/7/2/1
قات تشارك المعلومات والمواد الالخاصة بها، وتتضمن هذه الع االمدادسل ضمن سال

يذها بكفاءة والتخطيط المشترك والعمل على حل المشاكل لتزام بتنفاالنشطة و الوا
تحسين استخدام الوقت  ى. وتكمن اهميتها فالخدمات الصحيةتصميم  ىوالمساهمة ف

  .وتنهيم الجهد عند تنفيذ مهام وأنشطة السلسلة
المستشفى تقوم بها  ىنشطة والعمليات التالبأنها كافة ا :(X2)الداخلية العمليات 7/7/2/2

المكان  ى، وتقديم المنتجات والخدمات فعمالءلالصحية للضمان جودة خدمات  عىالجام
 .شطة وتحسين القدرات التشريليةاالنل الرقابة على الوالزمان المناسبين، وذلك من خ

 يةالجامع ياتالمستشفى الروابط بين إلبأنها تشير  :(X3)العمالء مع العالقات 7/7/2/3
عن الخدمات  عمالءى تحسين رضا الإلجل، تهدف الروابط طويلة ا ىها، وهعمالئو 
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والعمل  المقدمل، الصحيةتزام بجودة الخدمات لل االالتقدمها، من خ ىالتالصحية 
 .وخدمتهم عمالءهتمام باحتياجات الال، واعمالءدارة شكاوى الإالمستمر على 

لعبارات  Back Translationومن الجدير بالذكر أن الباحث قام بالترجمة العكسية      
 استمارة االستقصاء حتى تم التأكد من سالمة الترجمة من اللرة االنجليزية إلى اللرة العربية.

بتفريغ كافة ا ستمارات المتحصل عليها ، قام الباحث االساليب االحصائية المستخدمة:  7/8
ومن ثم  ،Microsoft Excelوالتى ليست بها اخطاء فى عملية االستيفاء، باستخدام برنامج 

وهو    .SPSS, V. 21االحصائية الجاهزةبرامج حزمة الستخدام ابتحليل قوائم االستقصاء 
 البرنامج المناسب لمثل هذه النوعية من البحوث، وتم استخدام ا ساليب االحصائية التالية:

، لتحديد االهمية Std. Deviationواالنحراف المعيارى   Meanالمتوسط الحسابى 7/8/1
 ،الدراسة(ة الستجابات مفردات عينة الدراسة تجاه متريرات الدراسة )وصف مجتمع النسبي

 وعرض البيانات فى صورة أكثر تقدماب.
االتساه الداخلى  ، لقياةPearson correlation coefficientمعامل ارتباط بيرسون  7/8/2

 صده االتساه البنائى لمتريرات الدراسة.لفقرات االستقصاء، و 
: ارتباط الرتب لسبيرمان لقياة مستوى العالقة بين Reliabilityياة االعتمادية مق  7/8/3

اختبار ألفا و . Non Parametric Correlation متريرات البحث ذات اإلرتباط االمعلمى
 لمعرفة ثبات فقرات ا ستقصاء. Cronbach's Alph كرونباخ 

 معامل ارتباط بيرسون لقياة صده الفقرات.   7/8/4
 لقياة الثبات. Spearman- Brownمعادلة سبيرمان براون   7/8/5
( لمعرفة نوع البيانات، وهل تتبع Sample K-S-1سمرنوف) -اختبار كولومجروف 7/8/6

 التوزيع الطبيعى أم ال؟
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  (T-Test)فى حالة عينة واحدة  Tاختبار  7/8/7

أم زادت أو قلت عن ذلك. وقام الباحث باستخدامها  6متوسطة وهى قد وصلت إلى الدرجة ال
 .للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات استمارة االستقصاء

 الدراسة التطبيقية :  ثامنا
عرض الباحث فى هذا الجزء من الدراسة، لنتائج قياة مدى ثبات وصده قائمة االستقصاء     

التحقق من  ،وأخيراب  .لميدانية، وكذلك توصيف متريرات الدراسةالمستخدمة فى جمع البيانات ا
 مدى صحة فروض الدراسة، وذلك كما يلى : 
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 اختبارات مدى ثبات وصدق أداة الدراسة:  8/1
 قام الباحث فى هذه المرحلة بحساب االتساه الداخلى والبنائى لفقرات االستقصاء، وذلك من خالل :  

تم حساب االتساه الداخلى لفقرات االستقصاء، على عينة  بيرسون: لاط اختبار معامل األرتب  8/1/1
مفردة من مفردات عينة الدراسة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من  35بلغ حجمها 

فقرات االستقصاء والدرجة الكلية لكل من المتريرات التابعة لل على حدة. وجاءت النتائج كما هى 
 :(5)رقمموضحة بالجدول 

 (5جدول رقم )
 Yاستمارة االستقصاء مع المتغير التابع الكلى  الصدق الداخلى لفقرات

Q معامل 
 االرتباط

مستوى 
معامل  Q الداللة

 االرتباط
مستوى 
معامل  Q الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 
Q 
 

 معامل
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
0.792 .000 2 0.962 .000 3 0.967 .000 4 0.919 .000 

5 
0.792 .000 6 0.864 .008 7 0.902 .000 8 0.922 .000 

9 
0.969 .000 10 0.932 .000 11 0.889 .000 12 0.970 .000 

13 
0.916 .000 14 0.952 .000 15 0.962 .000 16 0.969 .000 

17 
0.932 .000 18 0.963 .000 19 0.950 .000 20 0.954 .000 

21 
0.930 .000 22 0.848 .000 23 0.961 .000 24 0.962 .000 

25 
0.950 .000 26 0.950 .000 27 0.917 .000 28 0.963 .000 

29 
0.941 .000 30 0.932 .000 31 0.926 .000 32 0.970 .000 

33 
0.962 .000 34 0.962 .000 35 0.923 .000 36 0.955 .000 

37 
0.961 .000 38 0.930 .000 39 0.929 .000 40 0.969 .000 

41 
0.903 .000 42 0.930 .000 43 0.941 .000 44 0.930 .000 

45 
0.826 .000 46 0.931 .000 47 0.930 .000 48 0.826 .000 

49 
0.961 .000 50 0.930 .000 51 0.903 .000 52 0.920 .000 

53 
0.961 .000 54 0.969 .000 55 0.795 .000 56 0.941 .000 

57 
0.902 .000 58 0.871 .000 59 0.932 .000 60 0.940 .000 

61 
0.932 .000 62 0.931 .000 - -- - -- - - 

 0.296" تساوى  33ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة R قيمة    

 .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر  

 0.05 ( أن معامالت االتباط دالة عند مستوى داللة 5رقم ) السابق ويتضح من الجدول       
 Rوقيمة  0.05 " حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من 33(= "N-2حرية ) ودرجة

وبذلك تعتبر فقرات استمارة   0.296الجدولية التى تساوى  Rالمحسوبة أكبر من قيمة 
 االستقصاء صادقة لما وضعت لقياسل.
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 صدق االتساق البنائى لمتغيرات الدراسة :   8/1/2
  :(6رقم )بين متريرات الدراسة، والنتائج موضحل بالجدول عرض الباحث لنتائج معامالت االرتباط      

 (6جدول رقم )
  المستقلةمعامالت االرتباط بين متغيرات 

العالقات مع   المتغيرات المستقلة م
 الموردين

العالقات مع  العمليات الداخلية
 العمالء

 - - 000. .العالقات مع الموردين  1

 - 000. 0.976 .العمليات الداخلية  2

 000. 990. 0.990 .العالقات مع العمالء  3
 0.257" تساوى  34ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة R قيمة         

 القسم االول. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجاعداد الباحث، اعتماداب على من   :المصدر      

 
 

المستقلة متريرات المعامالت االرتباط بين كل  إن( 6)رقم السابق جدول الوأشار       
أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  الدراسة ذات عالقة ترابط جوهرية موجبة، كمامحل 

، حيث إن مستوى الداللة  (0.990:  0.976تراوحت بين ) ىوالت 0.05مستوى داللة 
 ى تساو  ىالجدولية والت Rقيمة كبر من أالمحسوبة  Rوقيمة  0.05قل من ألكل فقرة 

 وما سبق يعنى صده االتساه البنائى لمتريرات الدراسة. .0.257
 (7جدول رقم )
   التابعة متغيرات المعامالت االرتباط بين 

 المتغيرات التابعة م
بعد 

 االعتمادية
بعد 

 االستجابة
بعد 
 الضمان

بعد 
 الملموسية

بعد 
 التعاطف

   - - 000. بعد االعتمادية 1

   - 000. 0.993 بعد االستجابة 2

   000. 967. 0.984 بعدالضمان 3

  000. 0.990 0.952 0.971 بعد الملموسية 4

 000. 0.926 0.945 0.987 0.984 بعد التعاطف 5
 0.257" تساوى  34" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة R قيمة         

 القسم الثانى. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجعتماداب على من اعداد الباحث، ا : المصدر      
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المتريرات التابعة محل معامالت االرتباط بين كل  إن( 7)وأشار الجدول السابق رقم        
أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  الدراسة ذات عالقة ترابط جوهرية موجبة، كما

قل من أ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة  (0.993:  0.926تراوحت بين ) ىوالت 0.05داللة 
وما سبق يعنى  .0.355 ى تساو  ىالجدولية والت Rكبر من قيمة أالمحسوبة  Rوقيمة  0.05

 صده االتساه البنائى لمتريرات الدراسة.
   :Reliabilityمقياس االعتمادية  8/2
 بقياة مدى االعتمادية على أداة الدراسة، وذلك كما يلى:من الدراسة ء قام الباحث فى هذا الجز       
رتباط بيرسون ا: تم إيجاد معامل  Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  8/2/1

وقد تم تصحيح  .بين معدل ا سئلة الفردية الرتبة ومعدل ا سئلة الزوجية والرتبة لكل بعد
 Spearman-Brownرتباط سبيرمان براون للتصحيح )ام معامل ستخداارتباط بالمعامالت ا

Coefficient= حسب المعادلة التالية: معامل الثبات )
1

2

ر

. رتباطالمعامل ا (ر)حيث  ر

  (:8رقم )والنتائج موضحل بالجدول 
 (8جدول رقم )

 معامل الثبات لمتغيرات الدراسة ) طريقة التجزئة النصفية (

 م

 
 متغيرات ال

 

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 الداللة

 
 000. 0.9924 0.985 7 العالقات مع الموردين 1
 000. 0.9935 0.987 7 العمليات الخارجية 2
 000. 0.9924 0.985 7 العالقات مع العمالء 3
 000. 0.9873 0.975 8 عتماديةبعد اال 4
 000. 0.9919 0.984 7 ستجابةبعد اال 5
 000. 0.9685 0.939 7 بعدالضمان 6
 000. 0.9827 0.966 9 بعد الملموسية 7
 000. 0.9858 0.972 10 بعد التعاطف 8

تحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على من اعداد الباحث، اعتماداب على : المصدر      
 .SPSSالبرنامج
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لفقرات االستقصاء، مما  ان معامل الثبات كبير جداب ( 8)رقم السابق الجدول  ويتضح من       
 يعطى الثقة فى النتائج المتحصل عليها من قائمة االستقصاء المستخدمة فى الدراسة الميدانية.

والذى تتراوح قيمتل بين الصفر والواحد  :Cronbach's Alph اختبار ألفا كرونباخ  8/2/2
بار هل البيانات التى تم الحصول عليها من اجابات استمارات الصحيح، وذلك الخت

معامالت الاالستقصاء صحيحة، وما مدى إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة؟ وقيم 
 ;Nunnally, 1978) 0.60والذى تنزل بل بعض اجراء المسيرة إلى  االمتعارف عليه

Sckaran,2000)0.70 ، وترفعل بعض اجراء المتشددة إلى (Wiley,1999)  وجاءت .
 :(9رقم )النتيجة كما هى موضحل بالجدول 

 (9جدول رقم )
 قيم معامالت الثبات والصدق للمتغيرات الدراسة 

 متغيرات الدراسة 
عدد 
 الفقرات

اختبار االعتمادية 
 معامل الفا كرونباخ

اختبار الصدق )الجذر التربيعى 
 لمعامل الفا كرونباخ( 

 0.967 0.958 7 وردينالعالقات مع الم
 0.977 0.970 7 العمليات الخارجية

 0.986 0.981 7 العالقات مع العمالء
 0.981 0.977 8 عتماديةبعد اال
 0.984 0.980 7 ستجابةبعد اال

 0.982 0.976 7 بعدالضمان
 0.982 0.974 9 بعد الملموسية
 0.984 0.982 10 بعد التعاطف

 .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجلباحث، اعتماداب على من اعداد ا :المصدر        

( ان مقايية الدراسة سجلت معامالت ثبات مرتفعة، 9رقم )السابق يتضح من الجدول       
إن قيمة الفا المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، مما يحقق نفة النتيجة الكلية لهذا  حيث

يالحظ إن جميعها أكبر من القيمة الجدولية و كل مترير على حدة ، االختبار. وبالنهر إلى 
، وبالتالى تأكيد للنتيجة االجمالية السابقة، فقد سجلت النتائج أيضا معامالت صده  0.60

وبالتالى تشير النتائج إلى وجود درجة مالئمة من ا تساه  .مرتفعة لجميع المتريرات محل الدراسة
الداخلى بين البنود المستخدمة فى قياة متريرات الدراسة، وبالتالى صالحية أداة الدراسة منطقياب 
حصائياب لجمع بيانات الدراسة الميدانية، واستخدامها فى اجراء التحليالت الخا  باختبار  واء

 الفروض. 
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حث مما سبق من نتائج، إلى صده وثبات استمارة االستقصاء التى تم من يخل  البا      
 خاللها جمع البيانات الميدانية، ومن ثم فانها تعد صالحة لجمع البيانات الميدانية.

  توصيف متغيرات الدراسة :  8/3
ط من خالل استخدام مقايية التشتت )المتوس قام الباحث بتوصيف كافة متريرات الدراسة،      

 : (10رقم )الحسابى، واالنحراف المعيارى، ومعامل االختالف(  وجاءت النتائج كما هى بالجدول 
 (10جدول رقم )

  قياس التشتت لمتغيرات الدراسة
 معامل االختالف االنحراف المعيارى  الوسط الحسابى متغيرات الدراسة 

 0.182 0.744 4.084 العالقات مع الموردين
 0.178 0.733 4.105 العمليات الخارجية

 0.169 0.711 4.205 العالقات مع العمالء
 0.159 0.672 4.232 عتماديةبعد اال
 0.178 0.749 4.206 ستجابةبعد اال

 0.161 0.667 4.135 بعدالضمان
 0.122 0.537 4.387 بعد الملموسية
 0.129 0.582 4.502 بعد التعاطف

       .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجاداب على من اعداد الباحث، اعتم :المصدر         

(، كبر قيم الوسط الحسابى عن الوسط االفتراضى 10رقم ) السابق يتضح من الجدول      
، مما يدل على أهمية كل متريرات محل الدراسة بصفة عامة، ولكل مترير باجخر 3بقيمة 

أنخفاض قيم االنحراف و  همية فيما بين المتريرات.على الر م من تفاوت ا ، بصفة خاصة
المعيارى عن الواحد الصحيح، مما يدل على مدى تالئم واءعتدالية كافة ا جابات التى تم 
الحصول عليها من استمارات االستقصاء للمتريرات، وبالتالى أنخفاض التشتت فى تركز 

ى مدى التشتت فى االجابات االجابات. وقام الباحث بحساب معامل االختالف للوقوف عل
ح صرر قيمة معامل االختالف، مما يدل على التجانة فيما بين صبتلالمتحصل عليها. 

 ا جابات المتحصل عليها من استمارات االستقصاء.

مما سبق من نتائج، يتبين أهمية متريرات الدراسة فى التحليل، وانخفاض التشتت فى     
 مما يعنى صالحية المتريرات محل الدراسة.االجابات والتجانة فيما بينها، 
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 تحليل عبارات استمارة االستقصاء: للعينة الواحدة ل Tاستخدام اختبار   8/3/1
لتحليل عبارات  (One Sample T- test)للعينة الواحدة  Tقام الباحث باستخدام اختبار       

العينة يوافقون على  بمعنى أن مفردات -تكون العبارة ايجابية و  .استمارة االستقصاء
( 1.962الجدولية والتى تساوى ) Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tإذا كانت قيمة  -محتواها 

بمعنى أن مفردات العينة ال يوافقون على  -، وتكون العبارة السلبية  362بدرجة حرية 
( 1.962الجدولية والتى تساوى ) Tالمحسوبة أصرر من قيمة  Tإذا كانت قيمة  -محتواها

. وتكون آراء العينة فى العبارة محايدة، إذا كان القيمة االحتمالية لها 383بدرجة حرية 
. وعليل قام الباحث بتحليل عبارات استمارة االستقصاء لكل مترير على 0.05اكبر من 

 حدة، والنتائج يوردها الباحث، فيما يلى:
قليم أبالعاملة مستشفيات الجامعية كمتغير مستقل لدى ال (X1)ات مع الموردين قالعال بعد 8/3/1/1

قام الباحث بتحليل كافة عبارات أستمارة االستقصاء موضوع  :جنوب الصعيد محل الدراسة
التحليل، وذلك لكل عبارات المترير المستقل على حده لمعرفة ترتيب العبارات، ومدى 

 :(11)ل رقمكانت النتائج كما هى موضحة بالجدو أهميتها بين العبارات محل التحليل، و 
 (11جدول رقم )

 باقليم جنوب الصعيدالعاملة المستشفيات الجامعية كمتغير مستقل لدى  (X1) ات مع الموردينقالعالتحليل عبارات متغير 

 العبارات
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

القيمة  Tقيمة 
 االحتمالية

 000. 155.41 0.57 4.71 سجل للموردين مرتب.المستشفى الجامعى يتوافر لدى  -1

لـــدى المعلومـــات شـــبكة متخصصـــة فـــى الحصـــول علـــى   وجـــود -2
 المستشفى الجامعى

4.09 0.72 107.74 .000 

 000. 48.50 1.22 3.12 المستشفى الجامعىمتخصصة لدى توجد برامج تدريبية  -3

بالوقـــــت  تطلبـــــاال المـــــوردينمـــــع  المستشففففففى الجفففففامعى تعمـــــل -4
 المناسب

4.12 0.96 81.51 .000 

تنهـــيم  ىن فـــيعلـــى اشـــراك المـــورد مستشففففى الجفففامعىالتحـــر   -5
 .وتطوير الخدمات المقدمة

4.71 0.53 167.71 .000 

علـى خدمـة التـزود علـى  المـوردين مـع المستشفى الجفامعىعمل ت -6
 اوقات السنةمدار 

3.22 1.13 53.87 .000 

حسـب  الطلبيـاتعلـى  المـوردينمـن  المستشفى الجفامعىتحصـل  -7
 000. 149.72 0.59 4.61 مطلوبةالمواصفات والمقايية ال

 000. 104.29 0.74 4.08 االجمالى

 1.962" تساوى  361ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   Tقيمة 
 القسم االول. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر
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( ان ترتيب العبارات طبقاب لألهمية النسبية من خالل الوسط 11رقم ) لسابقا ويتضح من الجدول      
( على التوالى ، مما يعنى أنها ايجابية. وان درجة استجابة 3، 6، 2، 4، 7، 5، 1الحسابى، هى: )

(  حيث إن 7، 5، 4، 2، 1المستقصى منهم تتجل نحو العبارات المشار إليها بدرجة أكبر فى العبارات )
(. ويالحظ إن X1طات الحسابية لها أعلى من المتوسط الحسابى االجمالى للمترير المستقل  )المتوس

مما يعنى وجود بعض المخاطر  (6، 4، 3) فى العباراتمرتفعة  (X1)االنحراف المعيارى للمترير 
، إال ان معامل االختالف أقل من الواحد الصحيح، مما يدل مترير العالقات مع الموردين فى 
مدى تالئم واءعتدالية كافة االجابات التى تم الحصول عليها من استمارات ا ستقصاء،  على

 Tوبالتالى انخفض التشتت فى تركز االجابات . وأنها ذات داللة احصائية، حيث إن قيمة 
ن كافة  361( بدرجة حرية 1.962الجدولية والتى تساوى ) Tالمحسوبة أكبر من قيمة  ، واء

( لجميع العبارات  ير محايدة وايجابية، بما يعنى عدم وجود 0.05ل من )مستويات الداللة أق
كأحد ( كمترير مستقل X1)العالقات مع الموردين  اختالفات فى وجهات النهر لعينة الدراسة نحو

  .قليم جنوب الصعيد محل الدراسةأبالعاملة الجامعية المستشفيات ممارسات إدارة سالسل االمداد ب
قليم جنوب أبالعاملة العاملة المستشفيات الجامعية لدى  مستقلكمتغير  (X2)ات الخارجية العملي 8/3/1/2

قام الباحث بتحليل كافة عبارات أستمارة االستقصاء موضوع التحليل، وذلك لكل  :الصعيد محل الدراسة
، التحليل عبارات المترير التابع على حده لمعرفة ترتيب العبارات، ومدى أهميتها بين العبارات محل

 :(12رقم ) الجدول التالىب ىوكانت النتائج كما هى
 (12جدول رقم )

 باقليم جنوب الصعيد العاملة المستشفيات الجامعية لدى  مستثلكمتغير  (X2) العمليات الخارجية تحليل عبارات متغير

 العبارات
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 
 Tقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

 000. 75.01 0.90 3.57 .سريعمستمر و شبكات داخلية لتبادل المعلومات بشكل تشفى الجامعى المس تمتلك -1

 000. 94.62 0.82 4.09 المستشفى الجامعىجميع اقسام  ىنهام للمعلومات ف تواجد -2

 000. 165.67 0.52 4.60 االقسام اجتماعات دورية بين مختلف المستشفى الجامعى تعقد -3

 000. 93.96 0.80 3.97 فره للقيام ببعض المهام وحل المشاكل ىالمستشفى الجامع تمتلك -4

 000. 85.22 0.89 4.03 المستشفى الجامعىالتابعة المخازن تكاليف التشريل لدى معهم  تناسب -5

 000. 72.73 1.09 4.18 انهمة حديثة خاللبحجم المخزون من  المستشفى الجامعىتتحكم  -6

 000. 145.52 0.56 4.30 الوقت المناسبفى  االقساميع على توز عملية الب المستشفى الجامعىتقوم  -7

 اجمالى العبارات
4.10 0.73 106.3

7 
.000 

 1.962" تساوى  361ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   Tقيمة  
 سم االول.الق – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر
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(: إن ترتيب العبارات طبقاب لألهمية النسبية من خالل الوسط 12ويتضح من الجدول رقم )       
( على التوالى، مما يعنى أنها ايجابية، ودرجة استجابة 4، 5،  2، 6،  7، 1، 3الحسابى، هى: )

لهم أعلى من المتوسط المستقصى منهم تتجة نحو العبارات المشار إليها، حيث إن المتوسطات الحسابية 
( من الوسط الحسابى االجمالى 7،4،  6، 3، 1، فى العبارات أرقام )X2الحسابى ا جمالى للمترير 

( مما يعنى وجود 6) ةفى العبار ، ويالحظ ذلك إن درجة االنحراف المعيارى للمترير مرتفعة X2للمترير 
ك انخفاض فى معامل االختالف، مما يدل ، اال ان هنامترير بعد العمليات الخارجيةبعض المخاطر فى 

على مدى تالئم واءعتدالية كافة االجابات التى تم الحصول عليها من استمارات ا ستقصاء، وبالتالى 
 Tأنها ذات داللة احصائية، حيث إن قيمة  نجد Tانخفض التشتت فى تركز االجابات. وبمقارنة قيمة

ن361بدرجة حرية  962.اوى الجدولية والتى تس Tالمحسوبة أكبر من قيمة  كافة مستويات الداللة  ، واء
( لجميع العبارات، اذن فهى  ير محايدة وايجابية، بما يعنى عدم وجود اختالفات فى 0.05أقل من)

كأحد ممارسات إدارة سالسل  مستقلكمترير  (X2)العمليات الخارجية وجهات النهر لعينة الدراسة نحو
 . قليم جنوب الصعيد محل الدراسةأبالعاملة  المستشفيات الجامعيةب االمداد

قليم جنوب أبالعاملة المستشفيات الجامعية لدى  مستقل( كمتغير X3العالقات مع العمالء ) 8/3/1/3
قام الباحث بتحليل كافة عبارات أستمارة االستقصاء موضوع التحليل،  :الصعيد محل الدراسة

يب العبارات، ومدى أهميتها بين العبارات محل وذلك لكل عبارات المترير على حده لمعرفة ترت
 :(13كما هو مبين بالجدول رقم ) التحليل، وذلك

 (13جدول رقم )
 المستشفيات الجامعية باقليم جنوب الصعيد ( كمتغير معدل لدى X3) العالقات مع العمالءتحليل عبارات متغير 

 العبارات
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

القيمة  Tقيمة 
 االحتمالية

 000. 94.22 0.80 3.97 العمالءمن اجل خدمة  مكاتب الخدمةعدد  تناسب -1
 000. 88.73 0.85 3.98 بعناية العمالءبدراسة شكاوى المستشفى الجامعى تهتم  -2
و أارتفــــاع  فــــى للوحــــات االعالنيــــة عــــن المستشفففففى الجففففامعى تعلــــن -3

 .سعار االانخفاض 
4.56 0.63 136.51 .000 

 000. 82.97 0.92 4.03 من أجل تطوير العمل العمالءبآراء  ى الجامعىالمستشف تهتم -4
 000. 90.76 0.91 4.33 النتهار العمالء لحين تلبية الخدمةكن اما المستشفى الجامعىتوفر  -5
 000. 113.51 0.72 4.28 على نوفير المعلومات الكاملة للعميلالمستشفى الجامعى  تعمل -6
 000. 145.31 0.56 4.28 للعمالء.اضافية مجانية  خدمات المستشفى الجامعىتقدم  -7

 000. 112.30 0.71 4.20 اجمالى العبارات
 1.962" تساوى  361ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   Tقيمة 
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(، إن ترتيب العبارات طبقاب لألهمية النسبية من خالل الوسط الحسابى 11يتضح من الجدول رقم )و       
( على التوالى، مما يعنى أنها ايجابية ودرجة استجابة المستقصى منهم تتجة نحو 5،1، 4، 3هى )

بى ا جمالى للمترير العبارات المشار إليها، حيث إن المتوسطات الحسابية لهم أعلى من المتوسط الحسا
X3 ( من الوسط الحسابى االجمالى للمترير 6،2 ، 1، وتقارب العبارات أرقام )X3  على الر م من انها

يجابية. ويالحظ X3 أقل من المتوسط الحسابى للمترير المستقل  ، اال إن درجة االستجابة للمستقصى منهم كبيرة واء
منخفضة، اال ان هناك انخفاض فى معامل االختالف، مما  X3  إن درجة االنحراف المعيارى للمترير المستقل

يدل على مدى تالئم واءعتدالية كافة ا جابات التى تم الحصول عليها من استمارات ا ستقصاء، وبالتالى انخفض 
المحسوبة أكبر من  Tنجد أنها ذات داللة احصائية، حيث إن قيمة  Tالتشتت فى تركز ا جابات. وبمقارنة قيمة 

( لجميع 0.05كافة مستويات الداللة أقل من ) ، وان 361( بدرجة حرية 1.962الجدولية والتى تساوى ) Tقيمة 
مترير العالقات العبارات  ير محايدة وايجابية، بما يعنى عدم وجود أختالفات فى وجهات النهر لعينة الدراسة نحو 

قليم جنوب أبالعاملة الجامعية االمداد بالمستشفيات كأحد ممارسات إدارة سالسل ( كمترير معدل X3)مع العمالء 
 الصعيد محل الدراسة. 

قليم جنوب الصعيد محل أبالعاملة المستشفيات الجامعية كمتغير تابع لدى  (Y1) بعد االعتمادية 8/3/1/4
ترير قام الباحث بتحليل كافة عبارات أستمارة االستقصاء موضوع التحليل، وذلك لكل عبارات الم :الدراسة

التابع على حده لمعرفة ترتيب العبارات، ومدى أهميتها بين العبارات محل التحليل، وكانت النتائج كما هى 
  :(14رقم )الجدول ب

 (14جدول رقم )
 المستشفيات الجامعية باقليم جنوب الصعيد كمتغير تابع لدى  (Y1) بعد االعتماديةتحليل عبارات متغير 

 العبارات
الوسط 
 الحسابى

نحراف اال 
 المعيارى 

 
 Tقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

 جد بالمستشفى الجامعى جميع التخصصات المطلوبة .يو .1
4.14 0.56 140.66 .000 

 تتميز المستشفى الجامعى بتقديم كافة الخدمات الطبية بصورة مميزة فى الدقة والمرجعية. .2
4.26 0.59 137.08 .000 

 الصحية الى العمالء فى الوقت المناسب  تلتزم المستشفى الجامعى بتقديم الخدمات .3
4.20 0.89 89.92 .000 

 تهتم المستشفى الجامعى بمشاكل واستفسارات العمالء بصورة كبيرة. .4
4.26 0.63 128.07 .000 

 تحظى المستشفى الجامعى بثقة واستحسان المستفيدين من خدماتها الصحية  .5
4.32 0.83 99.17 .000 

 خدمات الصحية بطريقة علمية وعملية .تقدم المستشفى الجامعى ال .6
4.36 0.72 115.50 .000 

 تعمل المستشفى الجامعى على تنفيذ الخدمات الطبية فى وقت المناسب للعمالء. .7
3.78 0.95 75.75 .000 

 تمتلك المستشفى الجامعى معلومات وسجالت دقيقة اول باول . .8
4.54 0.66 129.52 .000 

 اجمالى العبارات
4.23 0.73 19.50 .000 

 1.962" تساوى  361ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   Tقيمة  
 القسم الثانى. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على : المصدر 
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النسبية من خالل  (: إن ترتيب العبارات طبقاب لألهمية14ويتضح من الجدول رقم )       
( على التوالى، مما يعنى أنها 7، 1، 3،  2، 4،  5، 6، 8الوسط الحسابى، هى: )

ايجابية، ودرجة استجابة المستقصى منهم تتجة نحو العبارات المشار إليها، حيث إن 
، فى  Y1المتوسطات الحسابية لهم أعلى من المتوسط الحسابى ا جمالى للمترير 

، مما يدل  Y1( من الوسط الحسابى االجمالى للمترير 8، 6، 5، 4 ،2العبارات أرقام )
 على مدى تالئم واءعتدالية كافة االجابات التى تم الحصول عليها من استمارات ا ستقصاء

 T، وبالتالى انخفض التشتت فى تركز االجابات. وبمقارنة قيمة لمترير بعد االعتمادية 
الجدولية والتى  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tقيمة أنها ذات داللة احصائية، حيث إن  نجد

ن361( بدرجة حرية 1.962تساوى ) ( لجميع 0.05كافة مستويات الداللة أقل من ) ، واء
العبارات، اذن فهى  ير محايدة وايجابية، بما يعنى عدم وجود اختالفات فى وجهات 

مستوى  تحسين أبعاد كأحدكمترير تابع  (Y1) بعد االعتماديةالنهر لعينة الدراسة نحو 
 . قليم جنوب الصعيد محل الدراسةأبالعاملة المستشفيات الجامعية جودة الخدمة الصحية ب

قليم أبالعاملة المستشفيات الجامعية كمتغير تابع لدى  (Y2) بعد االستجابة 8/3/1/5
قام الباحث بتحليل كافة عبارات أستمارة  :جنوب الصعيد محل الدراسة

التحليل، وذلك لكل عبارات المترير التابع على حده لمعرفة  االستقصاء موضوع
ترتيب العبارات، ومدى أهميتها بين العبارات محل التحليل، وكانت النتائج كما 

   :(15رقم)الجدول بن بيم هى
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 (15جدول رقم )
 باقليم جنوب الصعيد المستشفيات الجامعية كمتغير تابع لدى  (Y2) بعد االستجابةتحليل عبارات متغير 

 العبارات
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 
 Tقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

تعقد المستشفى الجامعى دورات تدريبية لضمان تقديم  .1

 خدماتها الصحية طوال الوقت 
4.51 0.63 134.54 .000 

 000. 86.14 0.86 3.90 يهتم العاملين في المستشفى الجامعى بمساعدة العمالء دائماً. .2

 يقوم موظقى المستشفى الجامعى بتلبية طلبات العمالء. .3
3.88 0.84 87.80 .000 

كامل واستعداد دائم على العاملين في المستشفى الجامعى  .4

 للتعاون مع العمالء.

4.13 0.79 
99.29 .000 

تبسيط اجراءات العمل بالمستشفى الجامعى لضمان السرعة  .5

 ية .والسهولة في تقديم الخدمة الصح
4.15 0.95 82.57 .000 

 000. 100.31 0.83 4.41 تقوم المستشفى الجامعى بالرد على استفسارات وشكاوى العمالء . .6

 000. 119.19 0.71 4.45 تقوم المستشفى الجامعى بإبالغ المرضى بموعد تقديم الخدمة بدقة . .7

 اجمالى العبارات
4.11 0.73 106.68 .000 

 1.962" تساوى  361ودرجة حرية " 0.05 ستوى داللة الجدولية عند م  Tقيمة  
 القسم الثانى. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر

(: إن ترتيب العبارات طبقاب لألهمية النسبية من خالل الوسط 15ويتضح من الجدول رقم )
( على التوالى، مما يعنى أنها ايجابية، ودرجة 3، 2،  4 ،5،  6، 7، 1) الحسابى، هى:

استجابة المستقصى منهم تتجة نحو العبارات المشار إليها، حيث إن المتوسطات الحسابية لهم 
( من 7، 6،  5، 4، 1، فى العبارات أرقام ) Y2أعلى من المتوسط الحسابى ا جمالى للمترير 

ويالحظ ذلك إن درجة االنحراف المعيارى للمترير  ، Y2الوسط الحسابى االجمالى للمترير 
، اال ان هناك انخفاض بعد االستجابةمما يعنى وجود بعض المخاطر فى  (5) ةفى العبار مرتفعة 

فى معامل االختالف، مما يدل على مدى تالئم واءعتدالية كافة االجابات التى تم الحصول عليها 
 نجد Tلتشتت فى تركز االجابات. وبمقارنة قيمة من استمارات ا ستقصاء، وبالتالى انخفض ا
الجدولية والتى تساوى  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tأنها ذات داللة احصائية، حيث إن قيمة 

ن361( بدرجة حرية 1.962) ( لجميع العبارات، اذن 0.05كافة مستويات الداللة أقل من ) ، واء
الفات فى وجهات النهر لعينة الدراسة نحو فهى  ير محايدة وايجابية، بما يعنى عدم وجود اخت

جودة الخدمة الصحية مستوى تحسين  كأحد أبعادكمترير تابع   (Y2) بعد االستجابة
 . قليم جنوب الصعيد محل الدراسةالعاملة بأالمستشفيات الجامعية ب
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لصعيد قليم جنوب اأبالعاملة المستشفيات الجامعية كمتغير تابع لدى  (Y3) لضمانبعد ا 8/3/1/6
قام الباحث بتحليل كافة عبارات أستمارة االستقصاء موضوع التحليل، وذلك  :محل الدراسة

لكل عبارات المترير التابع على حده لمعرفة ترتيب العبارات، ومدى أهميتها بين العبارات 
 :(16رقم)الجدول بن بيم محل التحليل، وكانت النتائج كما هى

 (16جدول رقم )
 قليم جنوب الصعيد أبالعاملة المستشفيات الجامعية كمتغير تابع لدى   (Y3)ضمانبعد الير تحليل عبارات متغ

 العبارات
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 
 Tقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

 0.79 4.25 لمتابعة المستمرة للعمالء في المستشفى الجامعى اثناء التواجد.ا .1
102.3

6 .000 

128.9 0.64 4.34 عند التعامل مع المستشفى الجامعى.يشعر العمالء باألمان  .2
7 .000 

 يتميز موظفى المستشفى بالمعرفة والمهارة والخبرة الصحية المناسبة. .3
3.52 0.99 67.20 .000 

 ىتتوافر الثقة لدى العمالء بخبرات ومهارات ومؤهالت الكادر الصح .4

 المستشفى الجامعى. ىف

3.89 0.90 
81.83 .000 

138.6 0.52 4.29 .ومات الخاصة بالعمالء احد مميزات المستشفى الجامعىسرية المعل .5
6 

.000 

يتميز سلوك موظفى المستشفى الجامعى باألدب وحسن المعاملة مع  .6

 العمالء . 

4.30 0.59 158.6
5 

.000 

139.0 0.58 4.35 تتميز المستشفى الجامعى بسمعة جيدة فى البيئة المحيطة . .7
9 

.000 

 تاجمالى العبارا
4.13 0.67 117.7

6 .000 

 1.962" تساوى  362ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   Tقيمة  
 القسم الثانى. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر

همية النسبية من خالل الوسط (: إن ترتيب العبارات طبقاب لأل16يتضح من الجدول رقم )       
( على التوالى، مما يعنى أنها ايجابية، ودرجة 3، 4،  1، 5،  6، 2، 7الحسابى، هى: )

استجابة المستقصى منهم تتجة نحو العبارات المشار إليها، حيث إن المتوسطات الحسابية لهم 
( من 7، 6،  5، 2، 1، فى العبارات أرقام ) Y3أعلى من المتوسط الحسابى ا جمالى للمترير 

، ويالحظ ذلك إن درجة االنحراف المعيارى للمترير  Y3الوسط الحسابى االجمالى للمترير 
، اال ان هناك انخفاض بعد الضمانمما يعنى وجود بعض المخاطر فى  (3) ةفى العبار مرتفعة 

لحصول عليها فى معامل االختالف، مما يدل على مدى تالئم واءعتدالية كافة االجابات التى تم ا
 نجد Tمن استمارات ا ستقصاء، وبالتالى انخفض التشتت فى تركز االجابات. وبمقارنة قيمة 
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الجدولية والتى تساوى  Tقيمة من المحسوبة أكبر  Tأنها ذات داللة احصائية، حيث إن قيمة 
ن361( بدرجة حرية 1.962) اذن  ( لجميع العبارات،0.05كافة مستويات الداللة أقل من ) ، واء

فهى  ير محايدة وايجابية، بما يعنى عدم وجود اختالفات فى وجهات النهر لعينة الدراسة نحو 
المستشفيات جودة الخدمة الصحية بمستوى تحسين كأحد أبعاد كمترير تابع  (Y3)بعد الضمان
 . قليم جنوب الصعيد محل الدراسةأبالعاملة الجامعية 

قليم جنوب أبالعاملة المستشفيات الجامعية ابع لدى كمتغير ت (Y4) بعد الملموسية 8/3/1/7
قام الباحث بتحليل كافة عبارات أستمارة االستقصاء موضوع التحليل،  :الصعيد محل الدراسة

وذلك لكل عبارات المترير التابع على حده لمعرفة ترتيب العبارات، ومدى أهميتها بين العبارات 
  :(17رقم)ن الجدول بيم محل التحليل، وكانت النتائج كما هى

 

 (17جدول رقم )
المستشفيات الجامعية باقليم جنوب الصعيد محل كمتغير تابع لدى (Y4) بعد الملموسيةتحليل عبارات متغير 

 الدراسة

 العبارات
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 
 Tقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

 000. 142.02 0.58 4.35 . توفير دورات مياه صحية نظيفة وبما يحقق راحة للعمالء .1

تعمل المستشفى الجامعى على لصق لوحات وعالمات إرشادية  .2

 لتسهيل الوصول إلى األقسام المختلفة .
4.39 0.49 170.64 .000 

تعتمد المستشفى الجامعى على مرافق مادية وتسهيالت مالئمة  .3

 وصحية ممتازة .

4.35 0.60 
136.52 .000 

عى على توافر درجة عالية من يعمل موظفى المستشفى الجام .4

 النظافة وحسن االمظهر 

4.32 0.58 
140.62 .000 

 000. 170.00 0.49 4.42 توفر المستشفى الجامعى صاالت انتظار نظيفة ومكيفة وكافية . .5

 000. 140.19 0.59 4.33 .تتميز المستشفى الجامعى بموقع جغرافى يسهل الوصول إليها بسرعة .6

 000. 150.61 0.55 4.42 .الجامعى وبشكل مالئم لتقديم الخدمة الصحية  اختيار موقع المستشفى .7

 000. 139.82 0.60 4.40 تعتمد المستشفى الجامعى على أجهزة ومعدات عالية التكنولوجيا.  .8

الممرات والطرقات في المستشفى الجامعى واسعة ومريحة  .9

 وبما يضمن تنقل العمالء دون صعوبة .
4.50 0.64 134.27 .000 

 000. 155.31 0.53 4.38 اجمالى العبارات

 1.962" تساوى  361ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   Tقيمة  
 القسم الثانى. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر
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رتيب العبارات طبقاب لألهمية النسبية من خالل (: إن ت17ويتضح من الجدول رقم )            
( على التوالى، مما يعنى أنها ايجابية، 4، 6، 1، 3،  2، 8،  5، 7، 9الوسط الحسابى، هى: )

ودرجة استجابة المستقصى منهم تتجة نحو العبارات المشار إليها، حيث إن المتوسطات الحسابية 
( 9، 8،  7، 5، 2، فى العبارات أرقام ) Y4رير لهم أعلى من المتوسط الحسابى ا جمالى للمت

، ويالحظ ذلك إن درجة االنحراف المعيارى للمترير  Y4من الوسط الحسابى االجمالى للمترير 
،  بعد الملموسيةمما يعنى وجود بعض المخاطر فى  (7، 13، 12، 4، 1) فى العباراتمرتفعة 

على مدى تالئم واءعتدالية كافة االجابات اال ان هناك انخفاض فى معامل االختالف، مما يدل 
التى تم الحصول عليها من استمارات ا ستقصاء، وبالتالى انخفض التشتت فى تركز االجابات. 

 Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tأنها ذات داللة احصائية، حيث إن قيمة  نجد Tوبمقارنة قيمة 
ن361( بدرجة حرية 1.962الجدولية والتى تساوى ) ( 0.05ة مستويات الداللة أقل من )كاف ، واء

لجميع العبارات، اذن فهى  ير محايدة وايجابية، بما يعنى عدم وجود اختالفات فى وجهات 
جودة مستوى تحسين كأحد أبعاد كمترير تابع  (Y4) بعد الملموسيةالنهر لعينة الدراسة نحو 

 . د محل الدراسةقليم جنوب الصعيأبالعاملة المستشفيات الجامعية بالخدمة الصحية 
قليم جنوب الصعيد أبالعاملة المستشفيات الجامعية كمتغير تابع لدى  (Y5) بعد التعاطف 8/3/1/8

قام الباحث بتحليل كافة عبارات أستمارة االستقصاء موضوع التحليل، وذلك لكل عبارات  :محل الدراسة
ين العبارات محل التحليل، وكانت النتائج المترير التابع على حده لمعرفة ترتيب العبارات، ومدى أهميتها ب

 :(18) رقمن الجدول بيم كما هى
 (18جدول رقم )

 قليم جنوب الصعيد أالمستشفيات الجامعية بكمتغير تابع لدى (Y5)لتعاطف بعد اتحليل عبارات متغير 

 العبارات
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 
 Tقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

لجامعى بمصالح المستفيد " العميل " في مقدمة تهتم المستشفى ا .1

 اهتمامات اإلدارة والموظفين . 

4.30 0.68 118.91 .000 

 000. 92.46 0.84 4.09 تولي المستشفى الجامعى العميل اهتماماً على أعلى مستوى . .2

 تتعامل المستشفى الجامعى مع كافة العمالء فى جميع االوقات . .3
4.73 0.44 203.30 .000 

 طي موظفى المستشفى الجامعى الوقت الكافي لرعاية العميل .يع .4
4.52 0.63 134.83 .000 

 000. 136.00 0.64 4.58 يتعامل موظفى المستشفى الجامعى مع ظروف المريض بكل ذكاء. .5

يملك موظفى المستشفى الجامعى المعرفة والدراية باحتياجات  .6

 ورغبات العميل 

4.64 0.56 157.51 .000 
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وظفى المستشفى الجامعى بالروح المرحة والصداقة في يتميز م .7

 التعامل مع العميل 

4.60 0.58 150.04 .000 

مراعاة موظفى المستشفى الجامعى العادات والتقاليد واألعراف  .8

 السائدة في المجتمع.

4.59 0.57 154.30 .000 

يوضح موظفى المستشفى الجامعى للعميل المشاكل الصحية التي  .9

 بطريقة يفهمها العميل . يعانون منها

4.44 0.68 123.18 .000 

يتعامل مسئولى المستشفى الجامعى بشكل كامل الى شكاوى المرضى  .11

. 

4.50 0.63 136.05 .000 

 اجمالى العبارات
4.50 0.58 148.97 .000 

 1.962" تساوى  361ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   Tقيمة  
 القسم الثانى. – SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجالباحث، اعتماداب على من اعداد  :المصدر

(: إن ترتيب العبارات طبقاب لألهمية النسبية من خالل 18يتضح من الجدول رقم )        
على التوالى، مما يعنى  (2، 1، 9، 10، 4، 5، 8،  7، 6، 3الوسط الحسابى، هى: )

درجة استجابة المستقصى منهم تتجة نحو العبارات المشار إليها، حيث إن أنها ايجابية، و 
، فى  Y5المتوسطات الحسابية لهم أعلى من المتوسط الحسابى ا جمالى للمترير 

 Y5( من الوسط الحسابى االجمالى للمترير 10، 8،  7، 6،  5، 4، 3العبارات أرقام )
ما يدل على مدى تالئم واءعتدالية كافة ، اال ان هناك انخفاض فى معامل االختالف، م

االجابات التى تم الحصول عليها من استمارات ا ستقصاء، وبالتالى انخفض التشتت فى 
 Tأنها ذات داللة احصائية، حيث إن قيمة  نجد Tتركز االجابات. وبمقارنة قيمة 

ن، 361( بدرجة حرية 1.962الجدولية والتى تساوى ) Tالمحسوبة أكبر من قيمة  كافة  واء
( لجميع العبارات، اذن فهى  ير محايدة وايجابية، بما 0.05مستويات الداللة أقل من )

 (Y5) بعد التعاطفوجهات النهر لعينة الدراسة نحو يعنى عدم وجود اختالفات فى 
المستشفيات الجامعية ب الصحيةجودة الخدمة تحسين مستوى بعاد كأحد أكمترير تابع 

 . الصعيد محل الدراسةقليم جنوب أبالعاملة 
 : إلى يخل  الباحث مما سبق

يجابية، بما يعنى عدم وجود أختالفات فى وجهات  - ان جميع العبارات  ير محايدة واء
 النهر لعينة الدراسة لكافة المتريرات محل الدراسة.
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ارتفاع درجة المخاطرة فى بعض العبارات لمتريرات محل الدراسة، اال ان الباحث قام بحساب  -
وجد انل منخفض، مما يدل على مدى تالئم واءعتدالية كافة ا جابات التى و  ،مل االختالفمعا

 وبالتالى انخفض التشتت فى تركز ا جابات. ،تم الحصول عليها من استمارات ا ستقصاء

 نتائج الدراسة التطبيقية ومناقشتها وتفسيرها ودالالتها:  8/3/2
تحليل العالقة بين ممارسات إدارة بهدف  ،حصائية المشار إليهاقام الباحث باستخدام االساليب اال     

بـأقليم جنوب  العاملة المستشفيات الجامعيةب الصحيةتحسين مستوى جودة الخدمة و سالسل االمداد 
 كاجتى: الباحث  وردهاي، و الصعيد"

سمرنوف  -تم استخدام اختبار كولمجروف :Sample K-S -1) ) اختبار التوزيع الطبيعى 8/3/2/1
لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعى أم ال ؟ وهو اختبار ضرورى فى حالة اختبار الفرضيات،  ن 
معهم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات توزيعا طبيعيا. والنتائج موضحة بالجدول 

 : (19رقم)
 (19جدول رقم )

 الدراسة اختبار تتبع التوزيع الطبيعى للعينة محل
 قيمة مستوى الداللة Zقيمة  عدد الفقرات الدراسةمتغيرات 

 000. 3.416 7 .العالقات مع الموردين
 000. 2.893 7 .العمليات الخارجية

 000. 2.744 7 .العالقات مع العمالء
 000. 2.410 8 .بعد االعتمادية
 000. 3.455 7 .بعد االستجابة
 000. 3.515 7 .بعدالضمان

 000. 4.857 9 .الملموسيةبعد 
 000. 4.745 10 .بعد التعاطف

 .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر       
أقل مترير من المتريرات ( أن قيمة مستوى الداللة لكل 19رقم )السابق الجدول  يتضح من      
أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعى، ويجب استخدام االختبارات ( مما يدل على 0.05من )

 المعلمية .
 يلخص الباحث من خالل االختبارات االحصائية السابقة إلى ما يلى:   
 ان استمارة االستقصاء التى تم التعامل عليها مع عينة الدراسة صالحة للتحليل االحصائى. -
 .ثبات االتساه والثبات للعينة محل الدراسة  -
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  ةالتابع اتمع المترير  لالمستقل اتمعنوية معامالت االرتباط بين عبارات االستقصاء، وكذلك المترير  -
 

، واحد ىتقوم الدراسة الحالية على فرض رئيساختبار مدى صحة فروض الدراسة :   8/3/2/2 
موجبة  توجد عالقة ارتباط قام الباحث فى هذا الجزء من الدراسة باختبار مدى صحتل، ومؤداه:و 

بين ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية ، العالقة مع العمالء 
( وتحسين مستوى جودة الخدمة الصحية بأبعادها) بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، 

الصعيد، محل الدراسة"،  بـأقليم جنوبالعاملة بعد الملموسية، بعد التعاطف( بالمستشفيات الجامعية 
 وينبثق من هذا الفرض الرئيسى الفروض الفرعية الخمسة التالية:

H11 ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين،  توجد عالقة ارتباط موجبة بين
تحسين بعاد أالعالقات الداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد االعتمادية كاحد 

 بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة" العاملةدة الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية جو مستوى 
H12  ،توجد عالقة ارتباط موجبة بين ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين

تحسين بعاد أالعالقات الداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد االستجابة كاحد 
 بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة". العاملةالخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية جودة مستوى 

H13 ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين،  توجد عالقة ارتباط موجبة بين
تحسين بعاد أالعالقات الداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد الضمان كاحد 

 بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة.العاملة الجامعية  الصحية بالمستشفياتة جودة الخدممستوى 
H14 ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين،  توجد عالقة ارتباط موجبة بين

 تحسينبعاد أالعالقات الداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد الملموسية كاحد 
 بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة. العاملةالجامعية  لصحية بالمستشفياتاجودة الخدمة  مستوى 

H15 ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين،  توجد عالقة ارتباط موجبة بين
تحسين بعاد أالعالقات الداخلية، العالقة مع العمالء( وتحسين مستوى بعد التعاطف كاحد 

 بـأقليم جنوب الصعيد، محل الدراسة. العاملة بالمستشفيات الجامعية جودة الخدمة الصحيةمستوى 
 المنبثقة من ذلك الفرض الرئيسىالخمسة  وتم ذلك من خالل اختبار مدى صحة الفرضيات الفرعية      
H1 اتوالمترير  ةالتابع ات، وذلك من خالل مرحلتين: ا ولى بيان اختبار معامالت االرتباط بين المترير 
نتائج كل مرحلة الباحث عرض ي. والثانية: اختبار تحليل االنحدار الخطى البسيط. وفيما يلى ةلالمستق

 على حده.
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ويوضح : ةالمستقل اتوالمتغير  ةالتابع اتالمرحلة االولى: بيان اختبار معامالت االرتباط بين المتغير 
 نتائج ذلك االختبار: (20رقم ) الجدول التالى

 (20جدول رقم )
 والمتغيرات المستقلة  Y1الرتباط بين المتغير التابع  معامالت ا

 درجات الحرية مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات           
 361 000. 0.972 .العالقات مع الموردين

 361 000. 0.963 .العمليات الخارجية
 361 000. 0.984 .العالقات مع العمالء

 .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجداب على من اعداد الباحث، اعتما :المصدر

( انل تم استخدام اختبار معامل االرتباط لبيرسون اليجاد العالقة بين 20بين الجدول رقم )وي       
العالقة مع  الممثلة فىوالمتريرات المستقلة و  عتماديةكال من المترير التابع والممثلة فى بعد اال

، والذى يبين أن 05.0العالقة مع العمالء عند مستوى داللةو عالقات الداخلية، الو الموردين، 
المحسوبة  R(، كما أن أقل قيمة لـ 0.05وهى أقل من ) (0.000)قيمة مستوى الداللة تساوى 

مما يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة أحصائية عند مستوى  0.969تساوى 
05.0العالقة مع الممثلة فى والمتريرات المستقلة و  االعتمادية كمترير تابع، بين بعد ا

وما سبق يعنى قبول صحة الفرضية العالقة مع العمالء. و العالقات الداخلية، و الموردين، 
 . H11الفرعية

 (21جدول رقم )
 المستقلة والمتغيرات  Y2معامالت االرتباط بين المتغير التابع  

 درجات الحرية مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات           
 361 000. 0.963 .العالقات مع الموردين

 361 000. 0.968 .العمليات الخارجية
 361 000. 0.981 .العالقات مع العمالء

 .SPSSعلى البرنامجتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد من اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر  
 

( انل تم استخدام اختبار معامل االرتباط لبيرسون اليجاد العالقة بين 21بين الجدول رقم )وي      
العالقة مع الممثلة فى والمتريرات المستقلة و بعد االستجابة كال من المترير التابع والممثلة فى 

 والذى يبين أن قيمة ،05.0مستوى داللةعند  الداخلية، والعالقة مع العمالءالعالقات و الموردين، 
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المحسوبة تساوى  R، كما أن أقل قيمة لـ (0.05)وهى أقل من  (0.000)مستوى الداللة تساوى 
مما يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة أحصائية عند مستوى  0.969

05.0 ، العالقة مع  الممثلة فىوالمتريرات المستقلة و كمترير تابع  بعد االستجابةبين
وما سبق يعنى قبول صحة الفرضية الفرعية . العالقة مع العمالءو العالقات الداخلية، و الموردين، 

H12 . 
 (22جدول رقم )

 والمتغيرات المستقلة  Y3معامالت االرتباط بين المتغير التابع  

 درجات الحرية مستوى الداللة رتباطمعامل اال  المتغيرات           
 361 000. 0.965 .العالقات مع الموردين

 361 000. 0.975 .العمليات الخارجية
 361 000. 0.969 .العالقات مع العمالء

 .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر

( انل تم استخدام اختبار معامل االرتباط لبيرسون اليجاد العالقة بين 22بين الجدول رقم )وي     
العالقة مع الممثلة فى والمتريرات المستقلة و  الضمانكال من المترير التابع والممثلة فى بعد 

ن ، والذى يبين أ05.0العالقة مع العمالء عند مستوى داللةو العالقات الداخلية، و الموردين، 
المحسوبة  R(، كما أن أقل قيمة لـ 0.05وهى أقل من ) (0.000)قيمة مستوى الداللة تساوى 

مما يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة أحصائية عند مستوى  0.969تساوى 
05.0 مع  العالقةالممثلة فى والمتريرات المستقلة و بعد الضمان كمترير تابع ، بين

وما سبق يعنى قبول صحة الفرضية الفرعية العالقة مع العمالء. و العالقات الداخلية، و الموردين، 
H13 . 

 (23جدول رقم )
 والمتغيرات المستقلة  Y4معامالت االرتباط بين المتغير التابع  

 درجات الحرية مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات           
 361 000. 0.905 ينالعالقات مع المورد
 361 000. 0.936 العمليات الخارجية

 361 000. 0.933 العالقات مع العمالء
 .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر
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يجاد العالقة بين ( انل تم استخدام اختبار معامل االرتباط لبيرسون ال23بين الجدول رقم )وي     
العالقة مع  الممثلة فىوالمتريرات المستقلة و  لملموسيةكال من المترير التابع والممثلة فى بعد ا

، والذى يبين أن 05.0العالقة مع العمالء عند مستوى داللةو العالقات الداخلية، و الموردين، 
المحسوبة  R(، كما أن أقل قيمة لـ 0.05)وهى أقل من  (0.000)قيمة مستوى الداللة تساوى 

مما يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة أحصائية عند مستوى  0.969تساوى 
05.0 العالقة مع  الممثلة فىوالمتريرات المستقلة و كمترير تابع  الملموسية، بين بعد

وما سبق يعنى قبول صحة الفرضية مع العمالء. العالقة و العالقات الداخلية، و الموردين، 
 . H14الفرعية

 (24جدول رقم )
 والمتغيرات المستقلة  Y5معامالت االرتباط بين المتغير التابع  

 حجم العينة مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات           
 361 000. 0.958 العالقات مع الموردين

 361 000. 0.940 العمليات الخارجية
 361 000. 0.968 العالقات مع العمالء

 .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر

( انل تم استخدام اختبار معامل االرتباط لبيرسون اليجاد العالقة 17) ين الجدول رقمبوي       
العالقة الممثلة فى المستقلة و  اتوالمترير بعد التعاطف ى ف ةبين كال من المترير التابع والممثل

، والذى 05.0عند مستوى داللةالعالقة مع العمالء و العالقات الداخلية، و مع الموردين، 
 R(، كما أن أقل قيمة لـ 0.05وهى أقل من ) (0.000)يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوى 

ا يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة أحصائية مم 0.969المحسوبة تساوى 
العالقة الممثلة فى والمتريرات المستقلة و بعد التعاطف كمترير تابع ، بين 05.0عند مستوى 

وما سبق يعنى قبول صحة الفرضية . العالقة مع العمالءو العالقات الداخلية، و مع الموردين، 
 . H15الفرعية 

 توجد عالقة ارتباط موجبة بين" اده:ؤ ، ومH1الفرض الرئيسى قبولتم ومن خالل ما سبق،     
العالقة مع العمالء( و العالقات الداخلية، و ممارسات إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، 

ان، )بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمبأبعادهاالصحية تحسين مستوى جودة الخدمة و 
بـأقليم جنوب الصعيد، محل العاملة بعد الملموسية، بعد التعاطف( بالمستشفيات الجامعية 

 ".الدراسة
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 ،تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط لقياة مدى صحة الفروض الفرعية: المرحلة الثانية
 الل ثالث خطوات، من خيتم ذلك  H1الرئيسى وألختبار الفرض ، وتأكيد لما تم التوصل إليل من نتائج

العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية ، )ممارسات إدارة سالسل االمداد تم طرح : الخطوة االولى 
)بعد  بأبعادها الصحيةجودة الخدمة مستوى تحسين و  ةمستقل اتكمترير  (العالقة مع العمالء

لدى  ف( كمتريرات تابعةاالعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاط
محل الدراسة. ويوضح الجدول التالى رقم  بـأقليم جنوب الصعيدالعاملة المستشفيات الجامعية 

 ( نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط:18)
 (25جدول رقم )

تحسين وابعاد  ةمستقل اتكمتغير  ممارسات إدارة سالسل االمدادنتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط 
 ةتابع اتكمتغير ة صحيجودة الخدمة التوى مس

Constant نموذجال
 R R² Adj. R² T Sig. T F

 
Sig. F

 

Y1 0.329 0.985 0.969 0.969 8.345 0.000* 3765.97 0.000* 

Y2 -0.156 0.982 0.964 0.964 -3.281 0.001* 3211.25 0.000* 

Y3 0.438 0.977 0.955 0.955 9.234 0.000* 2529.88 0.000* 

Y4 1.383 0.945 0.894 0.893 23.59 0.000* 1001.58 0.000* 

Y5 1.175 0.971 0.942 0.938 25.03 0.000* 1933.45 0.000* 

 . 0.05( عند مستوى  F ،T* معنوية اختبار)      
 .SPSSتحليل نتائج االستقصاء باالعتماد على البرنامجمن اعداد الباحث، اعتماداب على  :المصدر        
 ( ما يلى: 25رقم )السابق يتضح من الجدول   
،  X2، العالقات الداخليةX1)العالقة مع الموردين والممثلة فىممارسات إدارة سالسل االمداد ان  -

مع ذات عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة احصائية كمتريرات مستقلة  (X3العالقة مع العمالء
، Y2، بعد االستجابةY1)بعد االعتماديةمثلة فى الم بأبعادها الصحيةجودة الخدمة مستوى 

المستشفيات لدى  ،ةتابع اتكمترير  (Y5، بعد التعاطفY4، بعد الملموسيةY3بعد الضمان
اال ان عالقة  .%5، عند مستوى معنوية محل الدراسة بـأقليم جنوب الصعيدالعاملة الجامعية 

وبعد  (X1 )العالقة مع الموردين لممثلة فىممارسات إدارة سالسل االمداد وابين االرتباط العكسية 
، ور م ذلك اال انها لم تؤثر فى صحيةجودة الخدمة المستوى تحسين بعاد أكاحد  Y2االستجابة 
 مجملها .
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،  0.05قيمة أختبار "ف" ) ف المحسوبة ( مما يؤكد على داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية  -
 (. 357، 3وذلك بدرجات حرية)

 مة معامل التحديد تؤكد على وجود قدرة  تفسيرية معقولة للمترير المستقل محل الدراسة.أن كبر قي -
توجد عالقة ، ومؤداه   H1الرئيسىتم قبول صحة الفرض ، فى ضوء ما سبق من نتائج     

إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية، ممارسات  ارتباط موجبة بين
)بعد االعتمادية، بعد  بأبعادها الصحيةجودة الخدمة  تحسين مستوى و العمالء( العالقة مع 

بـأقليم العاملة االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف( بالمستشفيات الجامعية 
 ".جنوب الصعيد، محل الدراسة

 : تفسيرهامناقشة نتائج الدراسة و   8/3/2/3
الدراسات السابقة من خالل التركيز على جوة البحثية للتطبيق بيحاول الباحث فى سد الف       

وعلى خر، آوالتى من الممكن ان تترير مع قطاع  ،قطاع محدد كمجتمع الدراسة لتحديد النتائج
الر م من اختالف المتريرات عن مثيلتها فى الدراسات السابقة، حيث تعتبر الدراسة االولى التى 

)بعد العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية، العالقة مع سل االمدادتربط بين ممارسات إدارة سال
بأبعادها)بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد  الصحيةجودة الخدمة العمالء( وتحسين مستوى 

الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف(، وايضا اختالف المجال التطبيقى، حيث ان مجال 
بـأقليم جنوب الصعيد ) مستشفى سوهاج العاملة يات الجامعية التطبيق تم تحديده بالمستشف

الجامعى، مستشفى قنا الجامعى، مستشفى اسوان الجامعى(، نهراب النل يعتبر مجال خصب 
 جاءت النتائج ومقارنتها بالدراسات السابقة كاجتى:  دقو . االكاديميين للباحثين

عالقة ارتباط موجبة ذات  وجودإلى  ت ككلفى اجمالى المتريراالحالية  أشارت نتائج الدراسة -
إدارة سالسل االمداد )العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية ، ممارسات داللة احصائية بين 

)بعد االعتمادية، بعد بأبعادها الصحيةجودة الخدمة تحسين مستوى و العالقة مع العمالء( 
بـأقليم  العاملة ( بالمستشفيات الجامعيةاالستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف

لعدم وجود دراسة سابقة تجمع  . وتعتبر هذه النتيجة جديدة نهراب جنوب الصعيد، محل الدراسة
 .بين المتريرين معاب 

 & Prajogo et al., 2013; Miguel)(،(، 2016ه بين الدراسات ) كدسة، ااتف وجود -
Brito, 2011; Li, et al., 2006; Kim, 2006)  بوجود أثر للعالقة ممارسات سالسل

االداء التنهيمى  علىاالمداد )الموردين، العالقة مع الوسطاء والموزعين، والعالقة مع العمالء( 
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بالتالى ايضا من خالل ما تم التوصل اليل  فى هذه الدراسة بوجود عالقة او القدرة التنافسية. 
 .الصحيةجودة الخدمة ابعاد تحسين و ارتباط قوية بين إدارة ممارسات سالسل االمداد 

ممارسات إدارة ان  جاءت نتائج الدراسة الحالية لكل مترير تابع مع المتريرات المستقلة كاجتى: -
( )العالقة مع الموردين، العالقات الداخلية، العالقة مع العمالء سالسل االمداد والممثلة فى

مستوى  تحسينمع ات داللة احصائية ذات عالقة ارتباط موجبة وقوية وذكمتريرات مستقلة 
)بعد االعتمادية، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد الممثلة فى بأبعادها  الصحيةجودة الخدمة 

اال ان  ،محل الدراسة المستشفيات الجامعية بـأقليم جنوب الصعيدب ،التعاطف( كمتريرات تابعة
 ()العالقة مع الموردين داد والممثلة فىممارسات إدارة سالسل االمعالقة االرتباط العكسية بين 

، ور م ذلك اال انها لم تؤثر فى صحيةجودة الخدمة التحسين بعاد وبعد االستجابة كاحد أ
بصفة عامة على ، وبالتالى فان الباحث يرى التركيز فى المستشفيات الجامعية مجملها

ة الصحية، وبصفة خاصة جودة الخدمتحسين مستوى ممارسات إدارة سالسل االمداد وعالقتها ب
على العالقة مع الموردين كاحد ممارسات إدارة سالسل االمداد، النها مؤثر بشكل أساسى على 

 .جودة الخدمة الصحيةمستوى بعد االستجابة كأحد ابعاد تحسين 
 ;Baba, 2017; Hardeep, 2008العديد من الدراسات السابقة)نتائج الدراسة مع إتفقت  -

Boshoff & Gray, 2004 ،2011سليمان،  ;2012الضمور،  ;2016(،)عبد هللا; 
 ;2013الحاكم،  ;2013سيف،  ;2016عبد هللا،  ;2016العامرى،  ;2016البارونى، 
عبد  ;2002الرية،  ;2011سليمان،  ;2012دياب،  ;2012 الضمور، ;2013سلطان، 

)بعد االعتمادية، بعد بأبعادها( فيما يخ  تحليل جودة الخدمة الصحية 2001الحليم والشلبى، 
وتحليل االهمية النسبية لكل بعد من االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف( 

 .      يجابية بين هذه ا بعاد ورضا العمالءإهذه ا بعاد، ووجود عالقة أرتباط 
 : توصيات الدراسة:  تاسعا

المستشفيات الجامعية  ات للقائمين علىفى ضوء نتائج الدراسة، قدم الباحث مجموعة من التوصي
 ، لذا يوصى الباحث باجتى : محل الدراسة بـأقليم جنوب الصعيدالعاملة 

)بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد بأبعادهاجودة الخدمة الصحية ل التطبيق العملى والعلمى 9/1
 بـأقليم جنوب الصعيد لةالعام لمستشفيات الجامعيةباالضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف( 

 .، مما يؤدى إلى تحقيق اقصى نتائج ممكنلمحل الدراسة
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 الساليبللموهفين لالطالع على مستجدات ا يةالقيام بالندوات التعريفية بصفة منتهمة، ودور  9/2
محل الدراسة،  لمستشفيات الجامعية العاملة بـأقليم جنوب الصعيدالعلمية الواجبة التطبيق با

بأبعادها)بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد ودة الخدمة الصحية جفى مجال 
  الملموسية، بعد التعاطف( 

لمتابعة ل ،محل الدراسة بـأقليم جنوب الصعيد العاملة لمستشفيات الجامعيةباأنشاء إدارة خاصة  9/3
ومتطلبات السوه الصحى  الجدية والمستمرة لتحسين جودة الخدمة الصحية طبقا للمعايير الصحية،

 المصرى.
)العالقة مع الموردين، إدارة سالسل االمداد ارسات ممكضرورة استخدام ا ساليب اإلدارية الحديثة  9/4

، من محل الدراسةقليم جنوب الصعيد أبالعاملة بالمستشفيات العالقات الداخلية، العالقة مع العمالء( 
 .بالمستشفيات محل الدراسةلقائمين على تطبيقها اارد البشرية لمو والتدريبية ل ،التنمية العلميةخالل 

)بعد االعتمادية، بعد االستجابة، بعد  بأبعادها جودة الخدمة الصحيةبالربط بين ضرورة االهتمام  9/5
)العالقة مع الموردين، إدارة سالسل االمداد ممارسات و  ،الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف(

محل قليم جنوب الصعيد أبالعاملة الجامعية بالمستشفيات ة، العالقة مع العمالء( العالقات الداخلي
تقديم افضل خدمة صحية  قياسى فىوزمن  ،ل تكلفةأقلى إالدراسة فى الجانب التطبيقى للوصول 

 ممكنة.
التطبيق العملى للممارسات إدارة سالسل االمداد بشكل علمى صحيح ، مما يؤدى إلى ترشيد سرعة  9/6

التكاليف، وذلك للشراء أحدث االجهزة الطبية، والسرعة فى أداء الخدمة الصحى للحد من السفر 
 لتالقى خدمة أفضل فى المدن.

 عاشرا: استنتاجات ودالالت الدراسة: 
 ممارسات إدارة سالسل االمداد والممثلة فىاستنتاج وحيد، وهو إن توصلت الدراسة الحالية إلى      

ذات عالقة ارتباط موجبة ( كمتريرات مستقلة ردين، العالقات الداخلية، العالقة مع العمالء)العالقة مع المو 
)بعد االعتمادية، بعد الممثلة فى بأبعادها  الصحيةجودة الخدمة  تحسينو وقوية وذات داللة احصائية 

بـأقليم جنوب  العاملةبالمستشفيات الجامعية  ،الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف( كمتريرات تابعة
 ممارسات إدارة سالسل االمداد والممثلة فىاال ان عالقة االرتباط العكسية بين ، محل الدراسة الصعيد

، ور م ذلك اال صحيةجودة الخدمة التحسين مستوى بعاد وبعد االستجابة كاحد أ ()العالقة مع الموردين
فى المستشفيات الجامعية بصفة عامة على  مجملها، وبالتالى فان الباحث يرى التركيزانها لم تؤثر فى 

ممارسات إدارة سالسل االمداد وعالقتها بجودة الخدمة الصحية، وبصفة خاصة على العالقة مع الموردين 
كاحد ممارسات إدارة سالسل االمداد، النها مؤثر بشكل أساسى على بعد االستجابة كأحد ابعاد تحسين 

 .جودة الخدمة الصحيةمستوى 
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 القول إن الدالالت النظرية والتطبيقية هى: لذا يمكن
وجــــود عالقـــة ارتبــــاط موجبــــة وقويــــة  ،هـــذه الدراســــةليمثـــل االســــتنتاج الوحيــــد : نظريــــاً  10/1

العالقـــة مـــع المـــوردين، العالقـــات الداخليـــة، ) لممارســـات إدارة سالســـل االمـــداد
ثلــة الممبأبعادهــا  الصــحيةجــودة الخدمــة مســتوى  تحســينو  (العالقــة مــع العمــالء

د وكذا وجـو، )بعد االعتمادية، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف(فى 
 ممارســــات إدارة سالســــل االمــــداد والممثلــــة فــــىعالقــــة االرتبــــاط العكســــية بــــين 

جــــودة مســــتوى تحســــين بعــــاد وبعــــد االســــتجابة كاحــــد أ ()العالقــــة مــــع المــــوردين
 صحية.الخدمة ال

 هميــــة قصــــوى إلــــى القــــائمين علــــى إدارةأ  ،يــــد لهــــذه الدراســــةيمثــــل االســــتنتاج الوحتطبيقيــــًا:  10/2
وذلك لدعم الناحيـة العمليـة ، محل الدراسة المستشفيات الجامعية بـأقليم جنوب الصعيد

فــى المجــال الصــحى مــن خــالل تطبيــق المــنهج اإلدارى الحــديث ممثــل فــى ممارســات 
، لمـا  (قـة مـع العمـالءالعالقة مـع المـوردين، العالقـات الداخليـة، العال)سالسل االمداد
ــــر  ــــر لهــــا مــــن أث ــــى كبي )بعــــد مســــتوى جــــودة الخدمــــة الصــــحية بأبعادهــــا تحســــين عل

   ،االعتمادية، بعد االستجابة، بعد الضمان، بعد الملموسية، بعد التعاطف(
 عاشر: آفاق الدراسة المستقبلية : حادى 
ائى، والنتـائج التـى توصـلت إليهـا فى ضوء الدراسة النهرية والتطبيقية، ونتـائج التحليـل االحصـ      

 الدراسة ومناقشتها، فان الباحث يقترح الدراسات االتية لكى يتم القيام بها:
أجراء دراسات أخرى حول ذات الموضوع محل الدراسة، وبنفة المتريرات فى فترة زمنية  11/1

 .أخرى، وذلك للتأكيد على النتائج التى تم التوصل إليها
حد المناهج أممارسات إدارة سالسل االمداد )كبين  ن على مدى العالقةتركيز الباحثي 11/2

 فى المستشفيات وجودة الخدمة الصحية بأبعادها علم اللوجيستيات(، –اإلدارية الحديثة 
 .بأقليم الصعيدالعاملة و  ،بصورة عامل

لتطبيقية فى تركيز على ممارسات إدارة سالسل االمداد من الناحية ابال أخرى أجراء دراسات  11/3
 .صر بصفة عامة، واقليم الصعيدالقطاع الصحى بم

أجراء دراسات أخرى على جودة الخدمة الصحية بأبعادها، مع زيادة االبعاد طبقا لمتطلبات  11/4
 السوه الصحى فى مصر.  
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 عشر: الدليل اإلرشادى المقترح لتنفيذ توصيات الدراسة:  اثنى
رشــادياب مقترحــاب لمســاعدة المســئولين فــى المجــال التطبيقــى علــى تنفيــذ عــرض الباحــث فيمــا يلــى دلــيالب ا     

فــى جمهوريــة مصــر  محــل الدراســة لمستشــفيات الجامعيــة بـــأقليم جنــوب الصــعيدبــاتوصــيات الدراســة فــى 
 العربية، وذلك كما هو موضح بالجدول التالى:

 (26جدول رقم )
 الدليل اإلرشادى المقترح لتنفيذ توصيات الدراسة

المسئول  يةالتوص
 عن التنفيذ

االطار  االجراءات المطلوبة
الزمنى 
 المطلوب

الموارد المادية 
 والبشرية المطلوبة

التطبيق العملى والعلمى 
جودة الخدمة الصحية ل

)بعد االعتمادية،  بأبعادها
بعد االستجابة، بعد 

الضمان، بعد الملموسية، 
بعد التعاطف( 

لمستشفيات الجامعية با
يم جنوب بـأقلالعاملة 
، مما محل الدراسة الصعيد

يؤدى إلى تحقيق اقصى 
 نتائج ممكنل.

 قسم مدير -
 .الجودة

مديرى  -
االقسام 
 .المختلفة

تطبيق اسلوب الجودة  -
بابعاده الخمسة مع ربط 

 معينةقسام كل بعد با
 .بالمستشفى

التنسيق بين عمل االقسام  -
 المختلفة بالستشقى .

المتابعة  -
تتم 

  .شهريا
  

يات انتوفير االمك -
 البشرية المناسبة.

توفيز برامج الجودة  -
المناسبة مع حجم 

 االعمال .
توفير الميزانية  -

لترطية المناسبة 
جوانب تطبيق ابعاد 

 .الجودة

أنشاء إدارة خاصة 
لمستشفيات الجامعية با

العاملة بـأقليم جنوب 
، محل الدراسة الصعيد

للمتابعة الجدية والمستمرة 
لتحسين جودة الخدمة 

ية طبقا للمعايير الصح
الصحية، ومتطلبات السوه 

 الصحى المصرى.

مدير قسم  -
 الجودة.

موهف  -
من كل  

 قسم.

توفير دورة عمل محددة   -
 لكل قسم.

عمل تقارير منتهمة  -
 ودورية لكل قسم.

عمل ارشادات للموهفين   -
 مع العناية وا خذ بها.

المتابعة   -
 اليومية.

توفير الكادر   -
الوهيفى المناسب 

 ارة.لهذه اإلد
توفير امتيازات فى   -

اتخاذ القرارات 
 التصحيحية.

القيام بالندوات التعريفية 
 يةبصفة منتهمة، ودور 

للموهفين لالطالع على 

مدير قسم  -
 الجودة.

 

توفير نماذج ناجحة فى   -
التطبيق العملى سواء فى 

 الداخل او الخارج.

توفير الميزانية  - شهريا.  -
 المناسبة .

الحوافز المستمرة  -
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العلمية  االساليبمستجدات 
الواجبة التطبيق 

لمستشفيات الجامعية با
العاملة بـأقليم جنوب 

محل الدراسة، فى  الصعيد
جودة الخدمة مجال 

)بعد بأبعادهاالصحية 
االعتمادية، بعد االستجابة، 

بعد الضمان، بعد 
  الملموسية، بعد التعاطف( 

تطبيق ورش العمل على  -
 االساليب العلمية الحديثة. 

تطبيق السريع لل
 والمتميز.

استخدام االساليب اإلدارية 
دارة إكممارسات الحديثة 

)العالقة مع سالسل االمداد 
الموردين، العالقات 
الداخلية، العالقة مع 

بالمستشفيات العمالء( 
قليم جنوب أبالعاملة 
، من محل الدراسةالصعيد 

خالل التنمية العلمية 
والتدريبية للموارد البشرية 

مين على تطبيقها القائ
 بالمستشفيات محل الدراسة.

قسم  -
 المخازن 

 قسم -
الموارد 
 البشرية .

 فسم -
 التدريب.

قسم خدمة  -
 العمالء.

 

توفير البرامج التدريبية  -
االعمال على  للموهقين

اللوجيستية )سالسل 
االمداد( فى المخازن 

 وخدمة العمالء.
العلمية تنمية المعرفة   -

سالسل االمداد باهمية 
فى جودة الخدمة ودورها 
 .بأبعادهاالصحية 

كل ثالثة  -
أشهر 
على 
االقل، 
وبصفة 
 دورية.

توفير االمكانيات  -
الالزمة من  التدريبيةا

 مدربين وخالفل.
 الميزانيةتوفير  -

 . للتدريب المناسبة

االهتمام بالربط بين جودة 
 بأبعادهاالخدمة الصحية 

)بعد االعتمادية، بعد 
االستجابة، بعد الضمان، 

الملموسية، بعد بعد 
دارة سالسل  التعاطف( واء

االمداد )العالقة مع 
الموردين، العالقات 
الداخلية، العالقة مع 
العمالء( بالمستشفيات 

مدير قسم  -
 دة.الجو 

قسم مدير  -
 المخازن 

قسم مدير  -
الموارد 
 البشرية .

فسم مدير  -
 التدريب.

قسم مدير  -

وضع جدول زمنى محدد  -
لعمليات االستالم للمواد 

الخام الالزم الداء الخدمة 
 .صحيةال
ترتيب الموردين طبقا  -

لسجل محدد بل تفاصيل 
كل عمليات التوريد من 
حيث جودة المواد مع 

 والتوقيت المناسب.التكلفة 
تصحيح صورة الخدمة  -

يوميا فى  -
البداية ، 
وبعد فترة 
تصبح 
 شهريا.

توفير موهفى مخازن  -
على على مستوى ا 
 من الكفاءة.

قائمين على توفير  -
اداء الخدمة 

 . يمواصفات محددها
توفير توقيتات  -

مناسبة لزيارة 
الشركات والمؤسسات 

 للمستشفى.
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قليم أبالعاملة الجامعية 
جنوب الصعيد محل 
الدراسة فى الجانب 

التطبيقى للوصول الى اقل 
تكلفة وزمن مع تقديم 
افضل خدمة صحية 

 ممكنة.
 

خدمة 
 العمالء.

  

من صحية بأبعادها ال
المستشفى من خالل 
الدعاية واالعالن، مع 
 عرض نماذج حقيقية.

الدعوة للشركات  -
والمؤسسات لزيارة 

المستشفى واالطالع على 
 مستوى الخدمة الحالى.

 

التطبيق العملى للممارسات 
إدارة سالسل االمداد بشكل 
علمى صحيح ، مما يؤدى 
إلى ترشيد التكاليف، وذلك 

للشراء أحدث االجهزة 
أداء الطبية، والسرعة فى 

الخدمة الصحى للحد من 
السفر لتالقى خدمة أفضل 

 فى المدن.

قسم مدير  -
 المخازن 

مدير قسم  -
 الجودة.

 

اعداد دورات وندوات   -
تعريفية بأهمية ممارسات 

 إدارة سالسل االمداد.
التأهيل العملى للقائمين  -

دارة  على إدارة المخازن، واء
دارة خدمة  المشتريات، واء

 العمالء.

كل ثالث  -
 اشهر.

وفير مدربين لديهم ت  -
الخبرة العملية 

 والعلمية.
 اعداد موازنة سنوية. -
توفير جداول زمنية  -

مناسبة تتناسب مع 
توقيتات العمل 

 الصحى.

 . .من اعداد الباحث :المصدر
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 الدراسة مراجععشر:  اثنى
 العربية :باللغة المراجع  1/ 12

مال وجودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات أبو حمادة، عبد الموجود عبد هللا، " ريادة ا ع -
المجلد جامعة االزهر، ، ىمركز صالح عبدهللا كامل لالقتصاد اإلسالم الحكومية بمنطقة تبوك "،

 .255-199،  . 2016، 58العدد ، 20
البارونى، خالد مسعود يحيى، "أثر أبعادة جودة الخدمات الصحية فى رضا العمالء فى حالة  -

، 19، جامعة الزيتونة، العدد مجلة جامعة الزيتونةمن القطاع الصحى بليبيا" ، دراسية منتقاة 
2016 .  ،135- 174 . 

تقييم مستوى الخدمات الصحية من "  محمد، ،زيادو  فارة محمد، ،ىوالصماد  ;، محمدالرواشدة -
 ،مالالمجلة االردنية في إدارة االع ،" االردن ىف ىالمستفيدين من التامين الصح- وجهة نهر

 .497-478،  . 2010،عمان ، 4 العدد، 6المجلد ة، عمادة البحث العلمي -الجامعة ا ردنية 
برضا  عوامل نجاح تطبيق نهام إدارة سلسلة اإلمداد وعالقتها، "الحضيف، سليمان بن عبدهللا -

 ،األعمال ادارة فى األردنية المجلة "،المنهمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ىالمستفيدين ف
 .81-61،   2012 ،عمان ، 1 العدد، 8المجلد ة، عمادة البحث العلمي -الجامعة ا ردنية 

أبعاد تطبيق جودة خدمة الرعاية التمريضية : دراسة تطبيقية على ، "عبدهللا محمد  ىالحاكم، عل -
يض للعلوم كلية النيل ا ب ،مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث" ،  التعليمى مستشفى كسال 

 .106-85،  . 2013، 1، العدد السودان، والتكنولوجيا

العامرى، عامر عبد اللطيف كاهم، "أثر كلف فى أبعاد جودة الخدمات الصحية : دراسة استطالعية  -
، 26، العدد كلية المنصور الجامعة ،مجلة المنصورة فى مستشفى برداد التعليمى" ،  يتحليل

2016 ، 25-47. 
مدى فعالية تطبيق نهم الجودة في المستشفيات الخاصة بمحافهة  ، "عبد الرحيم سماح  الرية، -

 .2004،  السعوديةالمملكة العربية ، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، شورةرسالة ماجستير غير من، "جـدة

المؤتمر الوطنى للبحث العلمى العسالى ، محمد أديب، " واقع ومتطلبات تطوير الواقع الصحى" ،  -
 . 11،  . 2006، دمشق، سوريا، والتطوير الثقافى

ء المرضى فى مستشفى الجامعة الضمور، هانى حامد، " أثر جودة الخدمات الصحية فى درجة وال -
العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة مؤتة،  – مؤته للبحوث والدراسات دراسة حالة" ، -ا ردنية

 .122-69،  . 2012، 3 ددعال ،27 لدمج

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%22&type=JournalTitle
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امكانية اقامة ابعاد جودة " ،وهاب، رياض جميلو ;آالء حسيب  الجليلى،و ;الطويل، اكرم احمد -
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 مالحق الدراسة 
 (1)ملحق 

 قائمــــــة استقصــــــاء الدراسة االستطالعية
 

 ـــــــاراتالعب                   

موافق 
 تماما

(5) 

 موافق
(4) 

 محايد
(3) 

غير 
 موافق

(2) 

غير 
موافق 
  تماما

(1) 

      كامل للتعاون مع العمالء.واستعداد دائم على العاملين في المستشفى  -1

      يؤدى العاملين المهام الموكلة لهم بأتقان منتاهى. -2

      االقسام. اجتماعات دورية بين مختلفالمستشفى  تعقد -3

      وانجازه. من أجل تطوير العمل العمالءبآراء المستشفى  تهتم -4

      على زمالءهم. تعاون العاملين فى انجاز االعمال ذات العبء -5

      اتخاذ القرار الصحيح للمشكلة النجاز االعمال الموكلة لهم. -6

تتميــــز المستشــــفى بتقــــديم كافــــة الخــــدمات الطبيــــة بصــــورة مميــــزة فــــى الدقــــة  -7
 لمرجعية.وا

     

      تعقد المستشفى دورات تدريبية لضمان تقديم خدماتها الصحية طوال الوقت -8

      .للموردين مرتب سجلالمستشفى يتوافر لدى  -9

      .بالوقت المناسب تطلبااللتلبية  الموردينمع المستشفى  تعمل -10

      .سريعمستمر و شبكات داخلية لتبادل المعلومات بشكل المستشفى  تمتلك -11

      .المستشفىالتابعة المخازن تكاليف التشريل لدى معهم  تناسب -12

      على نوفير المعلومات الكاملة للعميل.المستشفى  تعمل -13

      .للعمالءخدمات اضافية مجانية المستشفى تقدم  -14

حســـــب المواصـــــفات  الطلبيـــــاتعلـــــى  المـــــوردينمــــن المستشففففففى تحصــــل  -15
 .والمقايية المطلوبة

     

      .انهمة حديثة خاللبحجم المخزون من المستشفى حكم تت -16

      .المستشفىمتخصصة لدى توجد برامج تدريبية  -17

      .المستشفىجميع اقسام  ىنهام للمعلومات ف تواجد -18

                                                      
 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،،   

 الباحث                                                                                  
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 (2)ملحق 
  الدراسة الميدانية ستقصــــــاءأقائمــــــة   

 ممارسات إدارة سالسل االمدادالقسم االول : 
 :( اسفل ما يتفق مع آرائكم، وامام كل عبارةفيما يلى مجموعة من العبارات، برجاء وضع عالمة)

                            
 العـبــــــــــــــــــــــــــــــــــارات                                     

موافق 
 تماما

(5) 

 موافق
(4) 

 محايد
(3) 

غير 
 موافق

(2) 

غير 
موافق 
 تماما

(1) 

      للموردين. مرتب سجلالمستشفى يتوافر لدى  -1

لدى المعلومات ى  شبكة متخصصة فى الحصول عل وجود -2
 .المستشفى

     

      .المستشفىمتخصصة لدى توجد برامج تدريبية  -3

      .بالوقت المناسب تطلباال الموردينمع المستشفى  تعمل -4

تنهـــيم وتطـــوير  ىن فـــيعلـــى اشـــراك المـــوردالمستشـــفى تحـــر   -5
 .الخدمات المقدمة

     

ر علـــى خدمـــة التــزود علـــى مـــدا المــوردين مـــعالمستشـــفى عمــل ت -6
 .اوقات السنة

     

حســـــــب  الطلبيـــــــاتعلـــــــى  المـــــــوردينمـــــــن المستشـــــــفى تحصـــــــل  -7
 المواصفات والمقايية المطلوبة

     

شـــــبكات داخليـــــة لتبـــــادل المعلومـــــات بشـــــكل المستشـــــفى  تمتلـــــك -8
 .سريعمستمر و 

     

      المستشفى.جميع اقسام  ىنهام للمعلومات ف تواجد -9

      االقسام. فاجتماعات دورية بين مختلالمستشفى  تعقد -10

      .فره للقيام ببعض المهام وحل المشاكلالمستشفى  تمتلك -11

التابعـــــــة المخـــــــازن تكـــــــاليف التشـــــــريل لـــــــدى معهـــــــم  تناســـــــب -12
 .المستشفى

     

      .انهمة حديثة خاللبحجم المخزون من المستشفى تتحكم  -13

الوقـــــت فـــــى  االقســـــامتوزيـــــع علـــــى عمليـــــة البالمستشـــــفى تقـــــوم  -14
 .المناسب

     

      العمالء.من اجل خدمة  مكاتب الخدمةعدد  تناسب -15
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      .بعناية العمالءبدراسة شكاوى المستشفى تهتم  -16

و أارتفــــــاع  فــــــى للوحــــــات االعالنيــــــة عــــــنالمستشفففففففى  تعلــــــن -17
 .سعار االانخفاض 

     

      .من أجل تطوير العمل العمالءبآراء المستشفى  تهتم -18

      ء لحين تلبية الخدمة.النتهار العمالكن اماالمستشفى توفر  -19

      على نوفير المعلومات الكاملة للعميل.المستشفى  تعمل -20

      .للعمالءخدمات اضافية مجانية المستشفى تقدم  -21

 القسم الثانى: جودة الخدمة الصحية :
 

 العبـــــــارات                   

موافق 
 تماما

(5) 

 موافق
(4) 

 محايد
(3) 

غير 
 موافق

(2) 

ر غي
موافق 
  تماما

(1) 

      .جد بالمستشفى جميع التخصصات المطلوبة يو -22

تتميز المستشفى بتقديم كافة الخدمات الطبية بصورة مميزة فى  -23

 الدقة والمرجعية.

     

تلتزم المستشفى بتقديم الخدمات الصحية الى العمالء فى الوقت  -24

 المناسب .

     

      الء بصورة كبيرة.تهتم المستشفى بمشاكل واستفسارات العم -25

تحظى المستشفى بثقة واستحسان المستفيدين من خدماتها  -26

 الصحية .

     

      تقدم المستشفى الخدمات الصحية بطريقة علمية وعملية  -27

تعمل المستشفى على تنفيذ الخدمات الطبية فى وقت المناسب  -28

 للعمالء.

     

      .اول ب تمتلك المستشفى معلومات وسجالت دقيقة اوالً  -29

تعقد المستشفى دورات تدريبية لضمان تقديم خدماتها الصحية  -31

 طوال الوقت .

     

      يهتم العاملين في المستشفى بمساعدة العمالء دائماً. -31

 يقوم موظقى المستشفى بتلبية طلبات العمالء. -32

 

     

كامل للتعاون مع واستعداد دائم على العاملين في المستشفى  -33

 العمالء.
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تبسيط اجراءات العمل بالمستشفى لضمان السرعة والسهولة  -34

 في تقديم الخدمة الصحية .

     

      تقوم المستشفى بالرد على استفسارات وشكاوى العمالء  -35

      تقوم المستشفى بإبالغ المرضى بموعد تقديم الخدمة بدقة . -36

      لمتابعة المستمرة للعمالء في المستشفى اثناء التواجد.ا -37

      يشعر العمالء باألمان عند التعامل مع المستشفى. -38

يتميز موظفى المستشفى بالمعرفة والمهارة والخبرة الصحية  -39

 المناسبة.

     

تتوافر الثقة لدى العمالء بخبرات ومهارات ومؤهالت الكادر  -41

 الصحي في المستشفى.

     

      شفى . سرية المعلومات الخاصة بالعمالء احد مميزات المست -41

يتميز سلوك موظفى المستشفى باألدب وحسن المعاملة مع  -42

 العمالء . 

     

      تتميز المستشفى بسمعة جيدة فى البيئة المحيطة . -43

      توفير دورات مياه صحية نظيفة وبما يحقق راحة للعمالء.  -44

تعمل المستشفى على لصق لوحات وعالمات إرشادية لتسهيل  -45
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اإلفصاح  ( "القطاعات التشغيلية" يف حتسني مستوى41دور املعيار املصري اجلديد رقم )
 ( "التقارير القطاعية33القطاعي يف شركات قطاع السياحة ابملقارنة ابملعيار املصري القدمي رقم )

 

 أ.د / علي نبوي زين الدين

 ساعدأستاذ المحاسبة والمراجعة الم

 جامعة أسيوط –كلية التجارة

 .د/ طه ذكريا أبو جريشهأ

 رئيس قسم المحاسبة والمراجعة
 جامعه أسيوط –كلية التجارة 

 أمل حسن يوسف علي الشويخأ.
 جعةالمحاسبة والمرا مبقسالمعيد 

 رةلتجااكلية –طوسيأجامعة 
 

 اإلطار العام للدراسة
 :مقدمة
عمالهه   ظتههو  لنشهه   إلهه  أ    يلهها علورههو ع  علوهه علع يهه عآلونهها عيريهه    يبيئهها عمالهه    هه شههت  

وا لوه لي ومهوو  ،ووسهو اه لنلو عللره    ه  جمهو أال لته  ووعمه  أنظلوته  وأ ه ع ت  يعلضرلا كبيه   علجمهو وعلوه
 .قر ا   جسب علعللي   علصن ايا عللرولفا إل  ذه عللنش   بومسيو اللي وت  

ا السهههووه لرولهه  لههها يهه كهههن لنههو  دأو ر لهههاق أو لنرمهها م  ع وليهه  إلهه  ورهههو عل ولمهه  أ ه  ههذع 
وه    لله  ،سهووي   عللره ر  عيوس و السووه لرول  لا ل يلسووي   علنلو وعل بجيا وعإللك ني  ، وا لو ل

أثهه ه الهه  شههكن ولضههلوا علومهه     علل ليهها علوهه  وعهه    لنشهه   عمالهه  ، وأصهها   نهه   قصههو   هه  لنفعهها 
عللعلولههه   عللج سهههبيا عللنشهههو    ههه  صهههو   أ قههه و إمل ليههها منشهههروت ، عملههه  علهههذه يلكههها لعههه  علمهههو  اههه ا 

ييا أو علره  ميياق اله    عيها علوم     علل ليا علوملي يها ي وهو   علجه  علهذه يمعهن لسهور ليت  دسهوعل عله عرل
 أو لوسعا عمسوعق دعللن رق علم  ع ياق./ا بوف صين أنشرا عللنش   لوع    عللنوم   دعلر ل  ق ويك  

علل ليهها ليشههلن ومهه     ورههو   لضههلوا علومهه      ههيإجهه عت و ييهه  إلهه  ولهها  نهه  ظتهه   علج مهها  
عللنومه   دعلره ل  ق علوه  ومه لت  عللنشه  ، وكهذل    لعلول   لج سبيا وفصيليا اا لرول  أنهوع  يبوو 

تههه   هههذه عللنشهههه  ، وذلههه  ا ههه ي وهههه ايو  تهههو وعسههههويع ب يوعلههههن   يا علوهههيهههاههها لرولههه  عللنهههه رق علم  ع 
علومهه     علل ليهها وعسههويف ل عجوي مهه وتو ا لنسههاا  يا لللعلولهه   عإلمل ليهها علههوع     ههلسههور ل  علومهه     علل ليهه
ا للنومهه   وعلرهه ل   أو علل وارهها ا للنهه رق علم  ع يهها. ولهها ثههو يمههب ومسههيو  لللرهه ر  وعلعوعئهه  علل وارهها

لملواهها لهها علمر اهه   علوشهه يليا وعلعلههن الهه  إاهه ع  وم  هه  اهها كههن قرهه   ولثههن لعلول وهه  إلهه  عللنشهه   
 أ ليا نسبيا للسور ل  علوم     علل ليا. 
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 مشكلة البحث:
عللصه   عيقوصه       عيقوصه   علعه للي اشهكن اه و و و ي ضول علع ي  لا علورو ع  وعلو يه ع  علوهي يشهت

اشهههكن رههه  ، عصههها  لههها علهههر و وهههو ي  لعههه يي  لج سهههبيا ل ليههها وتهههوو ب اههه ع  ومههه     قر ايههها ذع  مهههو   
 ا ليا.

وم يو قوعا  لج سبيا إلا ع  علوم     علمر ايا، نذك  عللنظل   عللتنيا للا متو   لذع ك ا  ن   
ولملس لع يي  عللج ساا علل ليا  IASBلشو   بيا لملس لع يي  عللج ساا عل وليا علمت  عل لنت 

FASB  ونو  لا  ذع علمت  2006   ا و  ا ع  علوم     علمر اياإ ا  ي إج عت وم  ب     لسفا ،
ق اعنوعا "علمر ا   علوش يليا" IFRS، No. 8د 8إص ع  عللعي   عل ول  إلا ع  علوم     علل ليا  قو 

ص ع  لملواا لا  عيسوثل   ب    و  أل     لص   م  ق و، عللع   14ن لجن عللعي   عل ول   قو ليج
عللعي   عللص ه  قو ال  لل  وش، وق  ع2006لسنا  243الومب علم ع   قو  لع يي  عللج ساا عللص  ا

  ص  ، ثو1997عللع   ا و  14  عل ول   قو اعنوعا "علوم     علمر ايا" وعلذه م ل و ملا لللعي  33
لعي    39اش ا لع يي  عللج ساا عللص  ا علم ي   وا     2015لسنا  110 ق ع  و    عيسوثل    قو

عللعي   ، وشلل  عللع يي  علم ي    243لوجن لجن عللع يي  عللص  ا علص     ا لم ع  علو ع    قو 
ق 33ل  ل عللعي   عللص   علم يو  قو دق اعنوعا "علمر ا   علوش يليا" علذ  ق و ب 41عللص   علم ي   قو د

 علذ  يعوب  و ملا ج  يا ق41د قو  علم ي  ول  ع  علعلن س  ه    لص  ا للعي   عللص ه  وجن لجل 
 .131عللوم  ب     لسفو  لع عللعي   عمل  ك   قو  8للعي   عل ول   قو ل

 رئيسي التالي:وبناءًا على ما سبق فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة على التساؤل ال
( بتحسرين مسرتوا اإلفصرال القطراعي بالمقارنرة بالمعيرار 41المعيار المصرر  الجديرد رقرم هل يقوم 

 ؟ في شركات قطاع السياحة (33المصر  القديم رقم  

 الدراسة: أهداف 
 وولثن أ  عف عل  عسا  ي عم  عف علو ليا:

 .علمر اي عللج ساا عللص  ا عللوعلما ا إل ص ح ون و  وا ي للع يي  -أ 
ق 41د  قو علم ي  عللص    لللعي     عسا ووجلين علوعقع علفعلي اش ا عإل ص ح علمر اي رام    -ب 

 ا للعي   ا للم  نا علمر اي عإل ص ح لسووه  وجسيا  ي و و ه علسي جا قر   ش ك    ي
 ق.33د  قو علم يو عللص   
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 الدراسة: فروض
 :صي غا   ي عل  عسا  ي علف ي علو لي  ن  يلكا  ي ضول عم  عف علاجثيا علس اما 

ق بوجسهههيا لسهههووه عإل صههه ح علمرههه اي ا للم  نههها ا للعيههه   41عللعيههه   عللصههه   علم يههه   قهههوديمهههوو ي " 
 .ق "33عللص   علم يو  قو د

 أهمية الدراسة:
 علمهوعئو للسهور ل  علمر ايها علل ليها علومه      ه  علهوع    عللعلوله   أ ليها اله  للو كيه  علاجهت  ذع م ل
 سههوعل عللصهه  ا عللسهه  لا علشهه ك   وعهه    علوهه  علل ليهها وعلومهه     علمههوعئو لهها عل ئيسههييا وعللسههوفي يا علل ليهها
لس ا   لسور لي علوم         علمر ايا علوم      ذه و و  جكوليا عمت   أو لم ضيا أو لسوثل  ا ك نوع

ولهها ثههو يههو    ههذع علاجههت  لههير  الهه  لهه ه علوهه عو شهه ك    ،علل ليهها  ههي عورهه ذ علمهه ع ع  عمقوصهه  يا عل شههي  
 قر   علسي جا عللص  ا الورلا   عإل ص ح علمر اي.

 منهج الدراسة:
وههو علملههع بههيا كههن لهها عللههنت  عيسههوم عئي وعللههنت  عيسههونا ري، وذلهه  لوجميههق أ هه عف عل  عسهها، الهه  

 علنجو علو لي:

سهههها ووجليههههن علكو اهههه   عمك  يليهههها وعللتنيهههها، واعههههي   عأوي / عللههههنت  عيسههههوم عئي: وذلهههه  اهههها ر  ههههق 
عللعول   علوي أا وت  اعي عللنظل   وعممت   عل ق بيا وعلتيئه   عللرولفها برصهو  لوضهو   عإلص ع ع 

 علاجت، لوضع عإلر   علنظ   لل  عسا.

 ووجليههن   عسهها رههر  لهها ذلهه  و ههوو وجليليههاث نيهه  / عللههنت  عيسههونا ري: وذلهه  اهها ر  ههق علميهه و ب  عسهها 
 عللسهملاقره   علسهي جا  شه ك  ل علل ليها علمهوعئو    انت  عإل ص ح يوو علو  علمر ايا وعللعلول   علبي ن  
 عللص  ا بت ف لع  ا علوعقع علعللي اش ا عإل ص ح علمر اي. ا لبو صا

 خطة الدراسة:
 ،   ن  وو ومسيلت  ال  علنجو علو لي:لوجميق ع  عف  ذه عل  عسا

 للدراسة.اإلطار العام 
 عللاجت عمو : عل  عس   علس اما.

 .ربيعا عإل ص ح علمر اي  ي ضول لع يي  عللج ساا عللص  اعللاجت علث ني: 
 .عللاجت علث لت: عل  عسا علوجليليا

 علررصا وعلووصي  .
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 المبحث األول
 الدراسات السابقة

علوم     علمر ايا    وجسيا مو    ب و يتوو  ذع عللاجت اع ي لملواا لا عل  عس   عللوعلما 
وسوف يوو ا ي  ذه عل  عس   رام   للوسلسن عل لن  لنش     عللجووه عللعلول و  للموعئو علل ليا عللنشو  .

 .لا عمق و إل  عمج ت

بعنرروان: ا اإلفصررال عررن المعلومررات القطاعيرره فرري   (2007راسررة  أحمررد العمرررا و خرررون  د .1
 هه     ههذه عل  عسهها إلهه  لع  هها  :ميدانيررها للشررركات ادردنيرره : دراسررهالتقررار ر الماليرره السررنويه 

لسههههووه عإل صهههه ح اهههها عللعلولهههه   علمر ايهههها  هههه  علومهههه     علل ليهههها علسههههنويا للشهههه ك   علصههههن ايا 
، ا إلضهه  ا إلهه    عسهها أثهه  اعههي علعوعلههن دجمههو علشهه كا، وعل  ههع عللهه لي،  2002عم  نيهها لعهه و 

م ب ح، ونساا للكيا علجكولا    علش كاق ال  لسووه عإل ص ح ونساا عمصو  علم ئلا ووذبذب ع
 اا عللعلول   علمر ايا.

ق بنهه ع  21وقهه  ق لهه  عل  عسهها ا سههور عو لاشهه  لل صهه ح اهها عللعلولهه   علمر ايهها يجوههوه الهه  د 
 ووصل  عل  عسا إل  ا   لا علنو ئ  و  :و  ق14ع    قو دو م   للعي   عللج ساا عل ول  علل

ووه عإل ص ح اها عللعلوله   علمر ايها  ه  علومه     علل ليها للشه ك   علصهن ايا عنرف ي لس - أ
 % لا بنو  لاش  عإل ص ح علمر ا .15عم  نيا، جيت بلغ لووسط عإل ص ح 

ومهههو  ارقههها ع واههه   إيم بيههها ذع   يلههها عجصههه ئيا بهههيا لسهههووه عإل صههه ح اههها عللعلولههه     - ب
 لش كا ونساا للكيا علجكولا    علش كا.علمر ايا    علوم     علل ليا وكر  لا جمو ع

ا و ومو  ارقا إ وا   ذع   يلا إجص ئيا بيا لسووه عإل ص ح اا عللعلول   علمر ايها  -  
    علوم     علل ليا وعل  ع علل ل ، ونساا عمرو  علث بوا، ووذبذب عم ب ح.

المحاسرربى عررن امرردخل مقترررل لقيرراس دور اإلفصررال اعنههوعا:   (2009متررولى   دراسررة  أحمررد .2
 ه     ههذه  :المعلومرات القطاعيررة فرى التنبررؤ باأللمرات الماليررة للشرركات  مررا دراسرة اختبار ررة(ا

عل  عسا إل  إقو عح ل رن لورو   عإل صه ح عللج سهب  اها عللعلوله   علمر ايها يسه  و  ه  علونبها 
نلههوذل لعهه ي  ا م لهه   علل ليهها للشهه ك   عللصهه  ا وعرواهه  ه الليهه  ، وقهه  وضههلا عللهه رن عللموهه ح

 عللعلول   علمر ايا    ثرت ل عجن:
 وظت   ب  علمر   علوش يل . المرحلة األولى:
 وظت  ص    أ ب ج  ورس ئ ه اع  علبنو  غي  علع  يا وعلض عئب. المرحلة الثانية:
لو ل و . المرحلة الثالثة:  يوو عإل ص ح  يت  اا عللعلول   علت لا عمر ه لثن أصو  علمر   وع 
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عروبهه   عل  عسهها   ئهه   عللهه رن عللموهه ح  هه  علونبهها ا م لهه   علل ليهها للشهه ك   لونواهها علنشهه   كلهه   
وذل  لا ومت  نظ  لع ه ولسور ل  علوم     علل ليا، وذل  ا سور عو قوعئو عسومص ل وا سور عو أسلوب 

ر ايهها يسهه ا  عإلنجهه ع  علاسههيط، وووصههل  عل  عسهها إلههي أا عإلرهه   عللموهه ح لل صهه ح اهها عللعلولهه   علم
 ال  علونبا ا م ل   علل ليا للش كا لونواا علمر ا  .

–بعنوان: ادور التقار ر القطاعية لل ادة فاعلية المعلومات المحاسبية   (2010دراسة  داليا كر م   .3
علومه     وت ف  ذه عل  عسا إل  وجلين بي ن   علوم     علمر ايا وو كي  أ ليوت     لم بلا : ادراسة تطبيقية

علل ليهها عإلمل ليهها وعلو كيهه  الهه    هه    لسههووه عإل صهه ح عللج سههب  لللعلولهه   علمر ايهها علههوع     هه  علمههوعئو 
رلئن ا لل  يا ه  علل ليا لولكيا عللوع لليا    سوق عمو عق علل ليا لا إور   علم ع ع  عإلسوثل   ا بثما وع 

 سا إل  ا   لا علنو ئ  و  :وووصل  عل  ع    علورصي  عملثن للوع   عللمولعإل

إا  ن   عرورف    نساا علسيولا بيا علمر ا   وعلو  وعوب  لاش  ال  أ ليا ووع   لعلوله   ل ليها  -
 لكن قر   لا قر ا   علش كا لنف    وغي  لملعا لر لا عللسوثل  ا وعللم ضيا.

عم عل  ههه  عللنشهه   لوعههه    علمر اههه   أا عللجوههوه عيراههه  ه للومهه     علمر ايههها يههو   لاشههه ع  لوميههيو  -
 ا للم  نا ا سور عو عللاش ع  عللعول   ال  لعلول   غي  قر ايا.

أكهه   عل  عسههها الههه  أا وسههه ئن عإل صههه ح اههها عللعلولههه   علمر ايههها وولثهههن  ههه  علمهههوعئو علل ليههها ا ل  مههها  -
ا عللعلولهه   علوهه  ي عمولهه ، وعإليضهه ج   عللوللهها لتهه  ا ل  مهها علث نيهها، وعلوهه  وسههور و لل صهه ح اهه

يلكا ذك       صلب علموعئو علل ليا لثن عإل ص ح اا علسي س   عللج سبيا عللواعها، ووم  ه  لملهس 
 عإل ع   ول ع ب علجس ا  .

أكهه   عل  عسهها الهه  ضهه و   وههوع   رصهه ئ  مههو   عللعلولهه   ا لومهه     علمر ايهها وذلهه  ل  هه    لنفعهها  -
و  ههههذه علرصهههه ئ  دعلم بليهههها للفتههههو،  قهههها عللعلولهههه  ، علم بليهههها عللعلولهههه   علل ليهههها علمر ايهههها ولهههها أ هههه

 لللم  نا، علم بليا للوجمق، عم ليا علنسبياق.
 

بعنرروان: ادراسررة العبقررة بررين المعلومررات القطاعيررة وتحسررين دقررة   (2010دراسررة  فاطمررة علرري   .4
ا: لترشرريد القررارات اإلقتصررادية خرروارلم النملرةالتنبرؤ بسسرعار الشررركات متعرددة الجنسرريات باسرتخدام 

وتههه ف  هههذه عل  عسههها إلههه  بيههه ا علعرقههها بههههيا عإل صههه ح اههها عللعلولههه   علمر ايههها علم  ع يههها عل وليهههها 
عللج سبيا وغي  عللج سبيا و قا علونبا ا سع   أستو علش ك   لوع    علمنسي   عللو عولها ا لبو صها، 

يهها علم  ع يهها وبههيا وربيههق أسههلوب رههوع  و علنللهها كلهه  ون ولهه  عل  عسهها علعرقهها بههيا عللعلولهه   علمر ا
وووصهل  عل  عسها إله  ومهو  ارقها ، علونبها ا سهع   أسهتو وله  علشه ك   عإلصرن ا     وجسيا  قا

إ وا   قويا بيا عسور عو عللعلول   علمر ايا علم  ع يا وبيا  قا علونبا ا سع   أستو علشه ك   لجهن 
 لنللا عإلصرن ا .عل  عسا وذل  بوربيق أسلوب روع  و ع
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بعنرروان: اتحديررد مسررتوا اإلفصررال عررن المعلومررات القطاعيررة فررى   (2011دراسررة  هبرره رل     .5
وتهه ف  ههذه عل  عسهها إلهه  وجليههن : دراسررة تحليليررةا–التقررار ر الماليررة فررى المنلمررات العامررة المصررر ة 

عللسه  لا عللصه  ا اعه  علوعقع علعلل  اش ا عإل ص ح اا عللعلول   علمر ايا    علومه     للشه ك   
 ، وووصل  عل  عسا إل  ا   لا علنو ئ  و  :للوم     علمر ايا 33عإللو عو ا للعي   عللص ه  قو 

 نههه   قصهههو   ههه  عإللوههه عو ا إل صههه ح اههها عللعلولههه   علمر ايههها، جيهههت أثبوههه  عل  عسههها عإلسهههوررايا  -
 ا.% لا علش ك   وموو ا إل ص ح اا عللعلول   علمر اي26عللب ئيا أا 

اهههه   عللعيهههه   اعههههي علشهههه ك   علوهههه  إلو لهههه  ا إل صهههه ح اهههها عللعلولهههه   علمر ايهههها لههههو ولوهههه و الورل -
 243"علومهه     علمر ايهها" وعلصهه    الومههب قهه ع  و  هه  عإلسههوثل    قههو  33 عللج سههب  عللصهه ه  قههو

، جيت وم   عل  عسا أا عإل صه ح اها عللعلوله   علمر ايها كه     ه  اعهي علشه ك   2006لسنا 
       علاعي عآلر  لا علش ك  ، جيت ق ل  اعهي علشه ك   ا إل صه ح اها علبنهو  علوه  وغي  ك

يورلبتهههه  عللعيهههه   عللصهههه ه، واعههههي علشهههه ك   لههههو وفصهههه  اهههها مليههههع علبنههههو  علوهههه  يورلبتهههه  عللعيهههه   
عللص ه، وعري ع  ق ل  اعي علش ك   ا إل ص ح اا علبنو  علو  يورلبت  عللعي   عللص ه ا إلض  ا 

 ض  يا.إل  بنو  إ
إا مليههع علشهه ك   لههو وفصهه  اهها عللعلولهه   علمر ايهها  هه  علومهه     عل بههع سههنويا، وذلهه  اسههبب أا  -

 لورلا   عللعي   عللص ه علر   ا إل ص ح اا عللعلول   علمر ايا ي ول و بذل .
 لعظو علش ك   ق ل  اعلن علوسوي   بيا عللعلول   علمر ايا وعللعلول   عإلمل ليا.  -
بعنوان: االمحاسبة عن المعلومات القطاعية واحتياجرات مسرتخدمى   (2012األهدل  دراسة محمد  .6

وتهه ف  ههذه عل  عسهها إلهه  ورههو   إاهه ع  علومهه     علمر ايهها  هه  : ر ر الماليررة فررى البنرروا التجار ررةاالتقررا
علبنههو   ههه  ضهههول علرصههه ئ  عللليهه   لتههه  وعجوي مههه   لسهههور ل  وم     هه  علل ليههها، وذلههه  لههها رهههر  

قو عح أر   لللج ساا اا عللعلول   علمر ايا  ه  علبنهو ، وعرواه   له ه كف يوه   ه  وهو ي  صي غا وع
عللعلولهههه   عللفيهههه   وعللرئلهههها للسههههور ل  علومهههه     علل ليهههها علوهههه  ولكههههنتو لهههها علونبهههها ا  بهههه ح علبنههههو  

  وووصههل  عل  عسهها إلهه  اهه   لهها علنوهه ئ، وهه  قهه  ووعمتتهه  اشههكن أ ضههنعللسههومبليا وومهه ي  عللرهه ر  عل
 و  :

 وموو مليع علبنو  علوم   ا لجن عل  عسا ب ا ع  علوم     علمر ايا. -
عنرف ي لسووه عإل ص ح علج ل  اا عللعلول   علمر ايا    علبنو  سوعل ال  لسهووه لفه  ع   -

عللعلول   علمر ايا أو ال  لسووه عإل ص ح علع و لم  نا ال  وورلا  عللع يي  عل وليا وعللص  ا، 
 %.40% و 10ووسر   لسووه عإل ص ح بيا جيت وو وعح ل
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علونباع  ا م ب ح عإلمل ليا للبن  ا سور عو عللعلول   علمر ايا و م   للر   عللمو ح أكث   قا لا  -
علونبهاع  ا سههور عو عللعلولهه   علمر ايهها عللفصه  انتهه  لهها قبههن علبنه  لجههن عل  عسهها، ما لووسههط 

م   لألر   عللمو ح أقن لا لووسط أرر ل علونبا و مه   أرر ل علونبا    ظن عللعلول   علمر ايا و 
 لللعلول   علمر ايا عللفص  انت  لا قبن علبن .

ل رن علعوعئ  وعللر ر   و علل رن عمكثه  عسهور عل   لها قبهن علبنهو   ه  وج يه  قر ا وته  اه ل غو  -
لفيه   ولكهنتو لها لا وفضين لسور ل  علوم     علل ليها للله رن عللرهولط لله  يهو  ه لها لعلوله   

 عور ذ علم ع ع  عل شي  .
دور متطلبررات اإلبرربم المررالى القطرراعى فررى تعل ررل اعنههوعا: "  (2014دراسة سررلمان و خرررون   .7

 هه     ههذه عل  عسهها إلهه  وجليههن لورلاهه   عإلاههر  : اإلفصررال عررن المعلومررات القطاعيررةا مسررتوا 
ج سبيا علع عقيها ووجه ه له ه ووع مته  علل ل  اا عللعلول   علمر ايا علو  نص  اليت  علموعا  علل

ولعي   عللج ساا عمل  ك   (IFRS8) 8لع لورلا   كر  لا عللعي   عل ول  للوم     علل ليا  قو 
، كلهه   هه ف علاجههت إلهه    عسهها ووميههيو لسههووه عإل صهه ح اهها عللعلولهه   علمر ايهها  هه  131 قههو 

ا، ووجه ه له ه إلك نيها علوصهو  إله  علش ك   عللس  لا علل  مها  ه  سهوق علعه عق لهألو عق علل ليه
لسهههووه ل وفهههع لههها عإل صههه ج   علمر ايههها وعلسهههبن علكفيلههها لهههذل ، ووهههو وربيهههق عل  عسههها الههه  اينههها 

ق ش كا لس  لا ل  ما    سهوق علعه عق لهألو عق علل ليها 54لكونا لا علوم     علل ليا علسنويا له د
عإل صه ح اها عللعلوله   علمر ايها ، كل  ق ل  عل  عسا ب ا ع  لاشه  لميه س لسهووه 2012لسنا 

وذل  و ق  ايا عمر   علع و علذه نصه  اليه  علموعاه  علع عقيها وا إلاوله   اله  علبنهو  علوفضهيليا 
 وووصل  عل  عسا إل  علنو ئ  علو ليا:، (IFRS8) 8الومب عللعي   عل ول  للوم     علل ليا  قو 

علمه ع  عإلسهوثل  ه أو عمقو عضه   ه  كونته   يو ك   و  عللعلول   علمر ايا     او الليها إوره ذ -
وسهه ا  لورههذ علمهه ع  الهه   تههو ربيعهها الههن علشهه كا لهها رههر   تههو أ عل عممهه عل عل ئيسههيا للشهه كا 
دقر ا وت ق ال  يلكن  لا علوصو  إل  ومييو أكث   قا م عل علش كا وعللر ر  عللجيرا ا نشروت  

 و علش كا    عللسومبن.وقر ا وت  علم  ع يا، وا لو ل  ومييو     نل
إا لللعلولههه   علمر ايههها  و ع  لتلههه    ههه  وع  ههه  مهههو   لههه  وجوويههه  علومههه     علل ليههها لههها لعلولههه    -

لج سبيا لل  ولولك  عللعلول   علمر ايا لا رص ئ  نوايا أس سيا ولع  ه وستو      ع مو   
ر صههيا عللرئلهها  كفههاووليههن عللعلولهه   عللج سههبيا الولهه   وا لوهه ل  وعهه   مههو   علومهه     علل ليهها، 

ال  ر صيا علوعبي  علص  ق    عللعلول   علمر ايها اسهبب إاوله   له رن عإل ع    ه  إاه ع  وله  
عللعلول   وا و ومييه  أسهلوب علميه س عللواهع  ه  إاه ع    ب واه   عللاه  ب عللج سهبيا عللمبولها قبهوي  

 ا ل  .
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علمرههه ا   ههه  علموعاههه  عللج سهههبيا علع عقيههها للههه   نههه   قصهههو  كبيههه   ههه  لورلاههه   عإلاهههر  عللههه ل   -
يههنعكس سههلا   الهه  لسههووه إلوهه عو علشهه ك   علع عقيهها ا إل صهه ح اهها لعلول وتهه  علمر ايهها جيههت لههو 
ووضههه  عللورلاههه   عللفههه  يو علر صههها ا للعلولههه   علمر ايههها ولهههو وجههه   أسهههس علميههه س علوههه  يمهههب 

 عللعلول   علوعمب عإل ص ح انت . إوا ات  ان  إا ع  عللعلول   علمر ايا، كذل  لو وج  
ي ولوههه و أغلههههب علشهههه ك   علل  مهههها  هههه  سههههوق علعهههه عق لههههألو عق علل ليهههها ا إل صهههه ح اهههها لعلول وتهههه   -

% لها علشه ك   43علمر ايا، جيت بل   نساا علش ك   علو  إ صج  اا لعلول وت  علمر ايها 
% لل  يشي  إله  ضهع  22.7اينا علاجت، ولو ووم و  نساا عللعلول   علو  وو عإل ص ح انت  

 إلو عو علش ك   ا إل ص ح اا لعلول وت  علمر ايا.
و ك  علش ك   ال  عإل ص ح اا بنه  عله ب  دعلرسه   ق للمر اه   علم  يع يها جيهت وصهل  نسهاا  -

% و هه  أالهه  نسههاا إ صهه ح  هه  علبنههو  علر صهها ا للنهه رق 24.7عإل صهه ح اهها  ههذع علبنهه  م  ع يهه   
 علم  ع يا.

   ال  عإل ص ح اا بن  عإلي ع ع  علر  ميا ا لنساا لمر اه   علنشه   جيهت وصهل  و ك  علش ك -
% و هه  أالهه  نسههاا إ صهه ح  هه  علبنههو  29.63نسههاا عإل صهه ح اهها  ههذع علبنهه  لمر اهه   علنشهه   

 علر صا امر ا   علنش  .
بعنرروان: اتقيرريم أثررر معلومررات التقررار ر القطاعيررة علررى ترشرريد   (2015دراسررة  عبيررر محمررد    .8

: مصر ة طبقًا للمعايير المحاسبيةاكاليف الوكالة بشركات قطاع اإلتصادت المقيدة بالبورصة الت
وتهه ف  ههذه عل  عسهها إلهه  وميههيو أثهه  لعلولهه   علومهه     علمر ايهها الهه  و شههي  وكهه لي  علوك لهها وعلوهه  

   "علومههه    33ومههه لت  علشههه ك   لوعههه    علمر اههه   رامههه   للورلاههه   عللعيههه   عللج سهههب  عللصههه ه 
 2004للصه  ا لها اه و علمر ايا"، ا لوربيق ال  شه ك   قره   عإلوصه ي  عللميه   ا لبو صها ع

 ، ووصل  عل  عسا إل  ا   لا علنو ئ  و  :2012جو  ا و 
 33ع وف   لسووه عإل ص ح اش ك   قر   عإلوص ي  اع  ص و  عللعي   عللج سب  عللص ه  قهو  -

 ل  ع   وا علج  عللرلوب.اا ل  قبن ص و  عللعي  ، لع أن  
% لههها 30جيهههت وصهههل  نسهههاا عإل صههه ح اههها عللعلولههه   علمر ايههها  ههه  علمههه ل عمو  لههها عللاشههه   -

 "علوم     علمر ايا". 33إمل ل  علبنو  عللرلوب علوم    انت  و م   للورلا   عللعي   عللص ه 
% لهها إملهه ل  5لاشهه  كله  بل هه  نسههاا عإل صهه ح اهها عللعلولهه   عمرهه ه  ه  علمهه ل عمريهه  لهها عل -

 "علوم     علمر ايا"  33علبنو  عللرلوب علوم    انت  و م   للورلا   عللعي   عللص ه 
  ن   ارقا ع وا   قويا بيا لعلول   علوم     علمر ايا ووك لي  علوك لا ا لش ك   لجن عل  عسا. -
 
 علش ك   لجن عل  عسا. ن   عرورف    لعلول   علوم     علمر ايا ووك لي  علوك لا بيا  -
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"علومهه     علمر ايهها"  33لههو ورولهه  وكهه لي  علوك لهها قبههن واعهه  صهه و  عللعيهه   عللج سههب  عللصهه ه  -
 اش ك   عل  عسا.

 The Impact of IFRS 8 on"(  بعنروانLeung and Verriest, 2015دراسره   .9
Geographical Segment Information" :  وتهه ف  ههذه عل  عسهها إلهه  علوجمههق لهها وهه ثي

الهه  عإل صه ح علمره ا  علم  ع ه  وله  إذع كهه ا  (IFRS8) 8عللعيه   عله ول  للومه     علل ليها  قهو 
إ ر   عللعي   ق  أ ه إل  أه اوعقب عقوص  يا أو إارليا، وذل  لا رر  ملع بي ن   علمره   

%، اسهههبب ع واههه   50منبيههها و  ههه  اههها شههه كا أو وبيههها لهههع لبيعههه   أ 737علمع عقههه  لعينههها لههها 
 عللعلول   علمر ايا علمع ع يا وو يي    ا للسوثل  ا لا ول  علش ك  .

عللعههههه    14وقههههه  ق لههههه  عل  عسههههها الم  نههههها علبي نههههه   علو   ريههههها و مههههه   للعيههههه   عللج سهههههاا علههههه ول   قهههههو  
(IAS14R)   للومه     علل ليها لع عإل ص ج   علر صا لبي ن   علعينها عللبنيها اله  عللعيه   عله ول

عيهه  ، وذلهه  الم  نهها علسههنا علسهه اما لوبنهه  عللعيهه   لههع علسههنا علو ليهها لوربيههق علل (IFRS8) 8 قههو 
 وووصل  عل  عسا إل  ا   لا علنو ئ  لنت :

أ ه إلهههه  علل  هههه  لهههها علومهههه      (IFRS8) 8اهههه ل غو لهههها أا عللعيهههه   علهههه ول  للومهههه     علل ليهههها  قههههو  -
علمر ايا علم  ع يا عللفصلا، إي أن  أ ه إل  رفي ا   علبنو  علل ليها عللفصه  انته  لكهن قره   

 وعنرف ي عإل ص ح اا أ ب ح علمر  .
الههه  اهه   علبنهههو  عللفصههه  انتههه   (IFRS8) 8علوهه ثي  علسهههلب  لللعيههه   علههه ول  للومهه     علل ليههها  قهههو  -

جول ليا عإل ص ح اا أ ب ح علمر   يعوب  أقوه ا لنساا للش ك   علو  وولوهع السهووه اه ل  لها  وع 
 علشف  يا.

وفصه  اها  (IAS14R) 14أا علش ك   علو  وفص  الومهب لعيه   عللج سهاا عله ول  عللعه    قهو  -
علملين لا عللعلول   علمر ايا علم  ع يها ووعوبه  وكلفها عم صه ح اها علعن صه  عإلضه  يا الومهب 

 ضئيلا. (IFRS8) 8عل ول  للوم     علل ليا  قو عللعي   
يرولهه  اهه رورف شههف  يا علشهه ك   وأا  (IFRS8) 8أا وهه ثي  عللعيهه   علهه ول  للومهه     علل ليهها  قههو  -

  ن   وا يا كبي  بيا علمر ا      إر   عإللو عو ا للعي  .
 Segment Reporting: Is"بعنروان:   (Aleksanyan & Danbolt, 2015)دراسرة  .10

IFRS & Really better" :   وته ف  هذه عل  عسها إله  ونه و  علو يه ع  علوه  جه ث   ه  لورلاه
عإل ص ح اا عللعلوله   علمر ايها  ه  عللللكها عللوجه   ووجولته  أوي  لها وربيهق لعيه   عللج سهاا 

عللعههههه    14إلهههه  وربيههههق لعيههههه   عللج سههههاا علهههه ول   قههههو  (SSAP 25) 25علب  رهههه ن   قههههو 
(IAS14R)  8، ولها ثهو وجولته  إله  وربيهق عللعيه   عله ول  للومه     علل ليها  قههو 2005 ه  اه و 
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(IFRS8)  وو ثي  ول  علوجوي  ال  لسووه عإل ص ح اا عللعلول   علمر ايا 2009   ا و ،
    علش ك   علب  ر نيا.

ظهههن  جيهههت ق لههه  عل  عسههها اههه م عل لم  نههه  بهههيا لسهههووي   عإل صههه ح اههها عللعلولههه   علمر ايههها  ههه  
  شهه كا ب  ر نيهها ل  مهها  هه  علبو صهها علب ر نيهها وذلهه 127عللعهه يي  علثرثهها لهها رههر  اينهها لكونهها لهها 

 وووصل  عل  عسا إل  ا   لا علنو ئ  و  :، 2010إل  2002رر  علفو   لا 

أ ه إلههه  عنرفههه ي كبيههه   ههه   (IFRS8) 8إا وربيهههق عللعيههه   علههه ول  للومههه     علل ليههها  قهههو  -
  علوش يليا لم  نها اعه   علمر اه   انه  وربيهق لعيه   عللج سهاا عله ول  لووسط ا   علمر ا 

 .25ولعي   عللج ساا علب  ر ن   قو  (SSAP 25)و  (IAS14R)عللع    14 قو 
إا علكليا عإلمل ليا لللعلوله   عللج سهبيا علوه  وهو علكشه  انته   ه  علومه     علمر ايها وكهوا  -

، وعللعيهه   عللج سههب  (IFRS8) 8    علل ليهها  قههو أكبهه  اكثيهه  الومههب عللعيهه   علهه ول  للومهه 
 .(SSAP 25) 25لم  نا العي   عللج ساا علب  ر ن   قو  (IAS14R)عل ول  عللع   

عنرف ي لسووه عإل ص ح اا بن  أ ب ح علمر ا      علمر ا   علم  ع يا وذل  ان  وربيق  -
، ولعيه   عللج سهاا عله ول  (IFRS8) 8كر  لا لعي   عللج سهاا عله ول  للومه     علل ليها  قهو 

 .(IAS14R) 14عللع    قو 
علش ك   علو  يرلب لنت  لعلول   وفصهيليا برصهو  علمر اه   علم  ع يها وروه   عللنه رق  -

 علم  ع يا ذع  علنر ق علوعسع.
 عنرف ي للجوظ    لسووه رصوصيا علمر ا   علم  ع يا عللفص  انت . -
علم  ع يههها عللفصههه  انتههه ، وعلوههه  وعوبههه  لههها أ هههو أنهههوع  عنرفههه ي  ههه  بي نههه   أ بههه ح علمر اههه    -

 عللعلول   لللسور ليا.
 The Impact of The"بعنرروان:   (Bugeja et al., 2015)دراسررة  .11

Management Approach on Segment Reporting :وته ف  هذه عل  عسها إله  اجهت ا
أثههه  وبنههه  علشههه ك   علل  مههها  ههه  أسهههو علي  للههه رن عإل ع   انههه  إاههه ع  علومههه     علمر ايههها الههه  اههه   
علمر اههه   وعلبنهههو  علوههه  يهههوو عإل صههه ح انتههه ، كلههه  ووضهههلا  هههذه عل  عسههها وجليهههن أثههه  وربيهههق لعيههه   

 8للومههه     علل ليههها  قهههو وعللعيههه   علههه ول   2002 ههه  اههه و  (IAS14R) 14عللج سهههاا علههه ول   قهههو 
(IFRS8)  شههه كا وواهههع لعيههه   عللج سهههاا علههه ول   15، وذلههه  لههها رهههر  اينههها لههها 2009 ههه  اههه و
، (IFRS8) 8شهه كا وواههع عللعيهه   علهه ول  للومهه     علل ليهها  قههو  29و (IAS14R) 14عللعهه    قههو 

 وووصل  عل  عسا إل  ا   لا علنو ئ  عآلويا:
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 ص ح علش ك   اا ا   أكب  لا علمر ا  .أا كن لا عللعي   ا يا ه إل  إ  -
 م  وم   عل  عسا أا علش ك    (IAS14R) 14ا لنساا للعي   عللج ساا عل ول  عللع    قو  -

 علو  وكش  اا قر ا   إض  يا وم و وم     اا قر ا   أقن رس   .
يومهه  عنرفه ي  هه  اه   علبنههو   (IFRS8) 8انه  وربيههق عللعيه   علهه ول  للومه     علل ليهها  قهو  -

عللفص  انت  و ذع عينرفه ي  ه  عإل صه ح يه واط سهلبي   بومهو  قر اه   ر سه  ، و هو أاله  
 ا لنساا للش ك   علع للا    علصن ا   عمكث  و كي ع .

 نهه   أ لهها قليلهها الهه  ومههو  ارقهها ع واهه   بههيا علمهه    علون  سههيا للصههن اا وعلوهه  ومهه س بنسههاا  -
    بجيا علش كا وعلو ي     ا   علمر ا   عللفص  انت .علو كي  وع وف 

 ن    او لج و  لل ع ع و عل ا و عإل ص ح اا علمر ا   ل واط بوكلفا علوك لا وعلهذه يكهوا  -
 اشكن كبي     علش ك   علو  ل يت  ا   أكب  لا علمر ا   علل بجا.

للوعئلها عإل صه ح علمره ا  وو إله عو له رن عإل ع   لها قبهن وعضهع  عللعه يي  عللج سهبيا وذله   -
 علر  م  لع  يكن علوم     عل عرليا للش كا.

 Segment Disclosure“اعنههوعا:   ( Andre et al., 2016)دراسررة  .12
Quantity & Quality Under IFRS 8 : Determinants & the Effect On 

Financial Analysts' Earnings Forecast Errors” 
وتهه ف  ههذه عل  عسهها إلههي  جهه  أثهه  سي سهها عإل صهه ح علر صهها ا للهه ي  ا الههي كليهها علومهه     
علمر ايههها ومو وتههه  و  عسههها أثههه  علوف اهههن بهههيا سهههع   عإل صههه ح د كليههها عإل صههه ح علمرههه اي 

اميهه س كليهها عإل صهه ح علمرهه اي الههي  ق لهه  عل  عسههاوقهه  ومو وهه  ق الههي عللجللههيا عللهه لييا، 
أنت  ا   علبنهو  الهي لسهوو  علمر اه   ووهو قيه س مهو   عإل صه ح علمره اي الهي أنته  علفه ق 
 ي عل بجيها بهيا علمر اه   وذله  اجمها أنه  يلكها لهل ع   لل  سها ل  ه  لها علسهلرا علوم ي  ها 

عو وبيها وذله   هي  شه كا 270الي علمو   أكث  لا علكليا وذل  لا رر  اينا لكونها لها 
يلكا ومسيلت  إلهي وا سور عو لع لن عإلنج ع  وو علووصن إلي ا   لا علنو ئ  ،  2009ا و 

 لملواويا و ل :
أا علل ي  ا يجلوا عللر وف عللوعلما بوك لي  علللكيها إله  اها ر  هق رفهي  المجموعة األولي:

 ص ح اها علبنهو  عللمو جها  هي كليا عللعلول   علمر ايا و و ل  يعوب  إنج عف اا إ ش  ع  عإل
عو اهها ر  ههق رفههي مههو   عإل صهه ح اهها  (IFRS 8) 8عللعيهه   علهه ولي للومهه     علل ليهها  قههو 

 IFRS) 8علمر ا   علوش يليا وذل   ي ج لا إوا   أ ش  ع  عللعي   عل ولي للوم     علل ليا  قو 
 ا لنساا للكليا . (8



306 
 

يروه  وا  عئله   مهو   علومه     علمر ايها ، يا علكليها  عا عللجلليا علله لييا ي المجموعة الثانية:
علكبي   لا عللعلول   ق  و    لا وك لي  ومتي  عللعلوله   لله  يضهع  لها قه  وت  الهي علونبها 

 ا م ب ح ب قا.
 Segment Disclosures of“اعنوعا:   (Pratoomsri et al., 2016 )دراسة .13

listed Companies in the Stock Exchange of Thailand ” : وته ف  هذه
عل  عسا إلي علوجمق لا له   علوه عو علشه ك   علو يرن يها ا إل صه ح علمره اي وذله  لها رهر  
لم  نهها علفهه ق  ههي عإل صههه ح علمرهه اي قبههن واعههه  وربيههق عللعيهه   علههه ولي للومهه     علل ليهها  قهههو 

(IFRS 8) يرنه  شه كا ل  مها  هي بو صها و 197، وذل  لا رر   ج  اينا لكونا لها 
، وذلهههه  ا سههههور عو عسهههه ليب إجصهههه ئيا لوجليههههن علبي نهههه   2013إلههههي  2012رههههر  علفوهههه   لهههها 

ويههها إلاههه ع  لاشههه  عإل صههه ح علمرههه اي، وجسههه ب عمنجههه عف عللعيههه    وعللووسهههط وعلنسهههاا عللئ
 وووصل  عل  عسا إلي علنو ئ  علو ليا :

علوش يليا وذل  رر  علفوه    أا  ن          ي عإل ص ح علمر اي اا كن بن  لا بنو  علمر ا   -
 .2013إلي  2012لا 

أا  ن     وق ذع   يلا إجص ئيا جو  لاش  عإل ص ح علمر اي  ي علوم     علسنويا للشه ك    -
 .علل  ما  ي بو صا و يرن  وذل   ي  و   ل  قبن ول  اع  وربيق عللعي   عل ولي للوم     علل ليا

 Post implementation of"اعنههههوعا :   (Johari, 2017)دراسررررة .14
MFRS 8 “Operating Segment" among listed firms in 

Malaysia”  :   هههههه     ههههههذه عل  عسهههههها إلههههههي اجههههههت لسههههههوو  عإل صهههههه ح بههههههيا علشهههههه ك 
 IFRS)علل  مههها  هههي بو صههها ل لي  ههه  وذلههه  اعههه  وربيهههق عللعيههه   علههه ولي للومههه     علل ليههها

شههههههه كا لسهههههههملا  هههههههي  250وذلههههههه  لههههههها رهههههههر  اينههههههها لكونههههههها لههههههها  2012 هههههههي سهههههههنا  (8
بو صهههها ل لي  هههه  ووههههو إاهههه ع  لاشهههه  لل صهههه ح علمرهههه اي، كلهههه  ع ولهههه   ههههذه عل  عسهههها بوج يهههه  

وووصههههههل  ق، CODMد كيفيهههههها وع  هههههه   ههههههذه علشهههههه ك   لصهههههه نع علمهههههه ع  علوشهههههه يلي عل ئيسههههههي
 عل  عسا إلي علنو ئ  علو ليا:

عا علر  ما علوي وواعت  علش ك   علل  ما  ي علبو صها علل لي  ها للوم  ه  اها عللعلوله   علمر ايها  -
وليهن إلهي عمرهورف بهيا علشه ك   نظه ع   IFRS 8الومب وربيق عللعي   عل ولي للومه     علل ليها 

 إلاول   علوم     الي لصلج  إ ع   علش كا و ربيعا عينشرا علوم   ا.
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 . ”CODM”لين لا علش ك   علل لي  ا وم و لعلول   اا ع أا  ن   ا   ق -
ق  (IFRS 8أا علشه ك   علل  مها علل لي  ها ل  عله  لهو وربهق عللعيه   عله ولي للومه     علل ليها  قهو  -

واهرو  الهي     لضل ا إلوث   علش ك   لللعيه  ،اشكن ك لن وأا  ن   ج ما إلي إ ر   وجسين
 ا قبن ا   كبي  لا علش ك    ي اينا عل  عسا.لو يووع   وع    ل  ل ”CODM“ذل  

عنرفهه ي علكشههه  اههها عللعلولههه   عللوعلمههها ا للنههه رق علم  ع يههها وعلعلهههرل عل ئيسهههيا، جيهههت أ اههه   -
علشههه ك   أا عإل صهههه ح اههها  ههههذع علنهههو  لهههها عللعلولههه   قهههه  يضههه  بوضههههعتو علون  سهههيد قهههه  يمههههوو 

 ليوههه  مصهههج ب أ لي  ق اههه ل غو لههها عللن  سهههيا ب سهههو رل  إللجههه ق علضههه   ا  ههه ق أالههه لتو عللسهههومب
عمسهههتو وذلههه  للسههه ا وتو  هههي وميهههيو كيفيههها ونظهههيو علشههه ك   وعآلليههها علوهههي يهههوو بتههه  إورههه ذ علمههه ع   

 عل ئيسيا عللوعلما ا لعللي   .

 :التعليق العام على الدراسات السابقة
 أك   لعظلت     أنت  نم  علمر ايا علوم     لعلول   ون ول  علو  لل  عس   ا لنساا .1
 علمر ا   لوع    للش ك   علمر ايا علوم     وو     علو  علمر ايا عللعلول   أ ليا ال 

 علوم     لم ل  لا غي  و إل  ولم ضيا ل لييا ولجلليا لسوثل  ا لا علوم     ول  للسور ل 
 علمر ايا علوم     لعلول    و  ال  عل  عس   ول  لللعلول  ، جيت أك    ئيس  كلص   علل ليا
 عللجلليا. ووقع   وشو  وعنرف ي علل لييا عللجلليا ونباع   قا         

 اا عإل ص ح لسووه  ال  واث  علو  علعوعلن لا لملواا عل  عس   ول  اجث  .2
 ا لبل عا عللرولفا عللع يي  إص ع  أث  وكذل  علمر ا  ، لوع    ا لش ك   علمر ايا عللعلول  
 عللوع    علمر ا   ذع  علش ك   وموو أا يمب علو  وعللعلول   علمر ايا علوم     اش ا عللرولفا
 وعلث نويا، عموليا علمر ايا علوم     إا ع  نل ذل وكذل  وعلل جليا علسنويا بوم       انت  ا إل ص ح
 علمر ايا ا لوم     انت  عإل ص ح وو علو  عللعلول   ونوايا كليا       الي علنو ئ  لعظو وأك  

 .عللع يي  ول  للورلا   و م    علمر ا   لوع    ا لش ك  
 اا عإل ص ح لسووه  ومييو اش ا علع بيا علبيئا    أم    علو  لل  عس   ا لنساا .3
  ع  ل  علمر ايا عللعلول   اا عإل ص ح لسووه  أا عل  عس   لعظو وم   علمر ايا عللعلول  
  و ول  انت  علوم    يمب علو  عللعلول      ل  وج   لو علع بيا عل  عس   أا كل  لنرفض  ،
 .عللعلول    ذه اا لل ص ح عللنرم  عمس س
 مليع عا نم  وج ي ع   عللص  ا علبيئا صعي  وال  عللجليا لل  عس   ا لنساا أل   .4
 علمر ايا علوم     لوضو  يم  لو جيت علمر اي، عي ص ح لسوو   عنرف ي ال  عك   عل  عس  

  عي ول و 2006 ا و   " علمر ايا علوم    " 33 عللص ه  عللج سب  عللعي   ص و  اع  جو 
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 اا ا إل ص ح عمنشرا لوع    عللنش   إل عو    علو ر  أ ه كل  عمك  يليا، قبن لا علك   
 عللوعلما وعلاجوت عل  عس   يم عل علر لا علبي ن   ووع   ا و إل  علمر ايا عللعلول  
 عل  عس  . لا علنو  لتذع عمس س  عللعوق  يعوب  وعلذه علمر ايا عللعلول   اا ا إل ص ح

 موقف الدراسة الحالية:
 علوههي  عسهه   علاعهه  اهه ي عل  عسهه   علسهه اما وعلوعليههق علعهه و اليتهه ،   نهه  يوضهه  للا جههت أا 

لعيه   عللج سهاا عللصه   لعظلت  اله  له ه عيلوه عو بوربيهق   يول   عرن علبيئا عللص  ا  ك   
عللعيهه   عللصهه   ولههو وورهه ق أيهه   لهها  ههذه عل  عسهه   إلهه  لهه ه عيلوهه عو بوربيههق ق ، 33علمهه يو  قههو د
وله  ره  ل علبيئها عللصه  ا  مه   كه   أغلبته  اله   علوهي، وذل  بررف عل  عسه   ق 41علم ي   قو د

 .8عللعي   عل ولي  قو ل ه عيلو عو بوربيق 

ولهه   عرههن علبيئهها عللصهه  ا  علسهه اما علوههياهه و ونهه و  عل  عسهه     ههي  اجثيهها وولثههن وا لوهه لي  نهه    مههو 
ق  ههي وجسهيا لسههووه عإل صهه ح علمرهه اي  ههي سههوق عيو عق 41ا  و  عللعيهه   عللصهه   علم يهه   قههو دل  عسه

 ههي ونهه و  واهه ي  و  لعيهه   عللج سههاا عللصهه   ، ولهها ثههو يظتهه   و  عل  عسهها علج ليهها علل ليهها عللصهه   
 هههي وجسهههيا لسهههووه عإل صههه ح علمرههه اي اشههه ك   قرههه   علسهههي جا ا للم  نههها ا للعيههه   ق 41علم يههه   قهههو د

 ق.33عللص   علم يو  قو د
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 المبحث الثاني
 اسبة الدولية والمصر ةطبيعة اإلفصال القطاعي في ضوء معايير المح

 : عنه اإلفصال يجب الذا القطاع تحديد مداخلو  القطاع مفهوم: أودً 
 لها أكثه  عللج سهب  اه م ب و   ولمه  علمر ايا، عللعلول   لج ساا الي  وموو علذه عمس س علمر   يلثن
 . عللرولط وعلل رن عإل ع  ، ول رن وعللر ر ، علعوعئ  ل رن:     وولثل  علمر   لوج ي  ل رن

 علمرهه   وج يهه   هه  عللهه عرن  ههذه علمر ايهها ا لومهه     ووعلههق علوهه  عللرولفهها عللج سههبيا عللعهه يي  ون ولهه  كلهه 
 : علو ل  علنجو ال  ا ضت  يلكا وعلو 

 : والمخاطر العوائد مدخل-1
 أا ويشههو   صههن ايا، قر اهه   إلهه  عللنشهه   ومسههيو يههوو عللهه رن لتههذع وو مهه   " علوشهه اا" الهه رن أيضهه    يسههل 
 ي أنهه  أه وعللرهه ر  ، علع ئهه  لعهه ي  جيههت لهها قرهه   كههن  عرههن لوشهه بتا علرهه ل   أو عللنومهه   وكههوا 
 .وعللر ر  علع ئ  لع ي  جيت لا لرولفا ر ل   أو لنوم   علمر   يوضلا عا يمو 

 لو عارهها لملواها أو ر لهها أو لنهو  بومهه يو يتهوو عللنشهه   لها مهه ل" ا نه  عللهه رن لتهذع و مهه    علمره   ويعه ف
 عمنشهههرا علمرههه   يعكهههس واجيهههت  ئيسههه ، اشهههكن عللنشههه   رههه  ل الهههرل إلههه  علرههه ل   أو عللنومههه   لههها

 لنوم   علوعج  علمر   يضو ي أا وال   أسي  ، عللوك للا وعمال   عمنشرا  وا  أ مي    عللوك للا وعمال  
 اها علله رن لتهذع و مه  عللنش   قر ا   وج ي  و وو، وعللر ر  علع ئ  لع ي     لوش اا غي  ر ل   أو

 -: عآلويا علرروع  ر  ق

 .إي ع عوت  وجميق    عللنش   اليت  وعول  علو  وعلر ل   ا للنوم   ق ئلا إا ع  يوو-1

 علعلليه   ربيعها أو عل ه ي، جيهت لها سهوعل عللو عارها أو عللوشه بتا وعلره ل   عللنومه  ، ومليهع يوو-2
 قر اهه   لهها قر اهه    لملواهها كههن وعكههس اجيههت لملواهه  ،  هه  علوسههو ق ورهه ق  عمسههوعق، أو عإلنو ميهها،
 . عللنش  

 ي ا نه  وجه   وعلوه  انه ، علوم  ه  علوعمهب علمره   وج يه  انه  علنسهبيا عم ليها شه و  وجميق لا علو ك -3
 أصهو  أو رسه   /   به  أو إيه ع ع  لها% 10 نسهاا اها علمره   أصهو  أو رسه   /   به  أو إيه ع ع  ومن

 .علمر   لبيع   إمل ل  لا%  75 اا علر  ميا علمر   لبيع   نساا ومن وأي ككن، عللنش  
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 .قIAS, No.14ق د14د  قو عل ول  عللعي   علل رن  ذع وربيق وبن  وق 

 : اإلدارة مدخل -2
 علومههه     ورههه بق ضههه و   و ههه  أس سهههيا   ضهههيا الههه  عللههه رن  هههذع ويعولههه  علورههه بق، الههه رن أيضههه  يسهههل 

 عللنشه   لومسهيو  رامه  عل عرليها، أغ عضهت  لر لها عإل ع   وعه    علوي عل عرليا علوم     لع عللنشو   علر  ميا
 يههوو علوههي علر  ميهها قر ا وتهه  إلهه  عللنشهه   ومسههيو يههوو  عرليهها، ومهه     انتهه  وعهه  وعلوهه  عل عرليهها منشههروت 
 .انت  علوم   

 جيهت علل ليها، علومه     وسلسهن  هي لللنشه   عله عرل  علونظيل  علتيكن ال  علل رن  ذع يعول  آر  والعن 
 مغه عي وسهور و علوهي عل عرليها للومه     لر ام  علر  ميا علوم     وكوا  أا أس س ال  علمر   وج ي  يوو

 ا مسه س علمر ايها علومه     مغه عي علوشه يليا علمر اه   وج يه  يهوو وأا عم عل، وومييو عللوع   ورصي 
 .عل عرليا علوم     مغ عي قر ا وت  وج ي   ي عللنش   وسور ل  علذ  نفس 

 عللعيههه   لههها كهههر عللههه رن  هههذع وربيهههق وبنههه  وقههه  علوشههه يل ، ا لمرههه   عللههه رن لتهههذع رامههه  علمرههه   وُيعههه ف
 قIFRS, No. 8د  8  قهو علله ل  للوم  ه  عله ولي وعللعيه  ق SFAS, No. 131د  131  قهو عمل  كه 

 ق.41وعللعي   عللص   علم ي   قود

 :المختلط المدخل-3
 عإل ع ه، ولهه رن وعللرهه ر  علعوعئهه  لهه رن لهها كههر الهه  عللنشهه   قر اهه   وج يهه  انهه  عللهه رن  ههذع يعولهه 
 .علس اميا علل رليا لا ل    علل رن  ذع يعوب  جيت

 : علمر ا   لا نوايا بيا علل رن  ذع يف ق 
 لها لملواها أو ر لها أو لنهو  ومه يو  هي ويشه    عللنشه    هي للوليي  ق بن انص  و و :نشاط قطاع.1 

 علوههي ولهه  اهها ورولهه  واوعئهه  للرهه ر  ورضههع وعلوهه  علههاعي باعضههت  علل وارهها علرهه ل   أو عللنومهه  
 .عمر ه  علنش   قر ا   لت  ورضع

 بيئها  عرهن ر ل   أو لنوم   وم يو  ي ويش    عللنش    ي للوليي  ق بن انص   و :جغرافى قطاع.2
 بيئهه    ههي وعلههن علوههي ا لعن صهه  علر صهها ولهه  اهها ورولهه  واوعئهه  للرهه ر  و رضههع لجهه   ، إقوصهه  يا
 .أر ه  إقوص  يا
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 كم ا   للش كا عل عرل  عإل ع ه  علونظيل  علتيكن لع ا لووع ق علمر   وج ي  يوو علل رن لتذع و م  عا جيت
 علل ليا علوم     وع ا ع  علواعيا ونظ و للش كا عل عرل  عإل ع ه  علونظيل  علتيكن ج    ي ولكا أوليا أس سيا
 عللسهووه  إله  علنظه  يهوو جيهت علم  ع يها عللنه رق أو علره ل   أو عللنومه   أس س ال  يعول  ي عل عرليا
 نفههس و هه  علهه عرل  عإل ع ه  علونظيلهه  علتيكههن لهها كههر لههع علمرهه   وع  هه  يووع ههق جوهه  عم نهه  علونظيلهه 
 علعوعئههه  أسههه س الههه  عم نههه  علونظيلههه  عللسهههووه  وكهههو ا اههه و ج لههها و ههه  وعللرههه ر ، علعوعئههه  لهههع علوقههه 

 علعوعئه  ك نه  إذع له  علش كا إ ع   ووج   للش كا عإل ع ه  علونظيل  علتيكن اا علورل  يوو ان ئذ وعللر ر 
 علوهي علم  ع يها ا للنه رق أكبه  اشهكن أو وواعته  علوهي علره ل   أو ا للنومه   أكبه  اشهكن و واط وعللر ر 

 . يت  وعلن

 منشهرا عله عرل  علومسهيو وج يه  ال  بن لع قر ا   إل  عللنش   ومسيو يوو علل رن لتذع واع   آر   العن 
 يضههو ي أا واشهه  ق، عإل ع   لهه رند  علرهه  مي عإل صهه ح مغهه عيق علونظيلهه  علتيكههند  عللنشهه   وأالهه  
 ق.وعللر ر  علعوعئ  ل رند  وعللر ر  علعوعئ   ي لوش بت  غي  ر ل   أو لنوم   علوعج  علمر  

 وعللعيه  ق IAS, No. 14 Rد  14  قهو عللعه   عله ولي عللج سهاا لعيه   لها كهر علله رن  هذع وبنه  وقه 
 علمر اه   وج يه  انه  عللواعها علموعاه  علسه اميا عللعيه   ا لها كهر أوضه  وقه ق، 33د  قهوعلمه يو  عللص ه 

 : يل  كل 

 علعوعئ   ي لوش بت  علوعج  علمر    ي علم  ع يا عللن رق أو علر ل   أو عللنوم   وكوا  أا يمب .1
 .وعللر ر  علعوعئ  لوم نسا غي  م  ع يا لن رق أو ر ل   أو لنوم   علمر   يوضلا وي وعللر ر ،

 ورولههه  واوعئههه  لرههه ر  ذع  إقوصههه  يا بيئههه    هههي الليههه   علوعجههه  علم  ع ههه  علمرههه   يوضهههلا ي .2
 إقلههيو أو أكثه  أو  ولوههيا لها ووكههوا  لملواها أو وعجه    ولهها علم  ع ه  علمرهه   يكهوا  وقهه  مو   ه ، إرور ه 
 .وعج    ولا  عرن

 علتيكهههن يعههه  لهههذل  عللنشههه   وع  ع   كيفيههها الههه  وعللرههه ر  للعوعئههه  علسههه ئ   عل ئيسهههيا عللصههه    وهههاث  .3
 .علمر ا   وج ي  أس س عل عرليا علوم     وع ا ع  ونظ و عل عرل  علونظيل 

  ههههو وعلع ئهههه  لللرهههه ر  عل ئيسهههه  عللصهههه   كهههه ا إذع الهههه   يئههههن يمهههه و علهههه عرل  علونظيلهههه  علتيكههههن .4
 قرههه  ق عمولههه د  عل ئيسههه  علوم  ههه  شهههكن يوجههه   سهههوف واليههه  علم  ع يههها عللنههه رق أو وعلرههه ل   عللنومههه  
 .أال  / م  ع   قر   علث نوه  علوم    شكن ذل  ال  و ووق  م  ع  ،/  أال  

 علوشه ا  اله  يعوله  ي عل عرليا علوم     أس س  ال  وع  وعلذه للمر ا   عل عرل  علومسيو ك ا إذع .5
  عللن رق إلرورف أو عللنش   ونومت  علوي وعلر ل   عللنوم   نوايا إلرورف إل  وعللر ر  علع ئ   ي
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 ك نهه  إذع لهه  بوج يهه  ومههوو أا عللعيهه   للورلاهه   و مهه  عإل ع   لهها يورلههب   نهه  بتهه ، وعلههن علوههي علم  ع يهها
 واليه  م  ع ه ، أسه س اله  ونشه  أو علر لها أو عللنهو  رهر  لا أكب  اشكن ونش  عللنش   واوعئ  لر ر 
 .علث نوه  وعلوم   ق عمول د  عل ئيس  علوم    شكن يوج  

 : كيفية تحديد القطاعات ذات األهمية النسبية التي يجب التقر ر عنها : اً ثاني

، يمب وج ي  علمر ا   علت لا علوي يمب عإل ص ح علمر ا   علوي ووكوا لنت  علش كااع  وج ي  
 انت  اشكن لسوم  وذل  منت  قر ا   مو   ا  ي علش كا . 

ويمص  ا لمر   علت و علمر   عللرلوب علوم    انه  وعلهذ  يلكها إاه ع  ومه     انه  اصهفا لسهوملا 
تذع عإل ص ح وجو  يوو علج  جيت يلثن قر   ذو  يلا مو   ا للش كا و ب   جمل  وأ ليو  وكلفا علمي و ب

لهها إلك نيهها عللا ل هها  ههي ومسههيو عللنشهه   إلههي قر اهه   صهه ي   أو عللا ل هها  ههي  لهه  علمر اهه   لههع اعضههت  
،  مه  أوضهج  عللعه يي  عللج سهبيا لملواها لها علموعاه  عيسو شه  يا علوهي يا علومسيواشكن ياث  ال  الل

   و يمب علوم    ان  . إذع عسوو   علمر   عللج   أي   لنت  يعوب  قر   

 بالنسبة لقطاع األعمال أو القطاع التشغيلي:  أ/

وعللصه  ا وومهه  ثرثها عرواهه  ع  ووعلهق ار  مها علوههي يوجه   الهه   امه   لللعه يي  عللج سههبيا عل وليهار
، و ههي ج لهها وههوع   عرواهه   وعجهه  أو أكثهه  لهها  ههذه  و أو علمرهه   علوشهه يلي علتهه وأس سههت  قرهه   عمالهه   علتهه

ا علمر اهه   عيرواه  ع    نه  يمهب الهه  عللنشه   أا ومه   اها  ههذع علمره   اصهو   لسهوملا لم  نهها ا يه ه له
 :و ذه عيروا  ع   ي

 : اختبار إيرادات القطاع:ادختبار األول

وعلهذ  يلكها ورصيصه   ا نه  مه ل لها عإليه ع  عللمه    هي ق ئلها  رهن علشه كا يقصد بإيراد القطراع
، سههوعل كهه ا لهها و  عهه  الهه  أسهه س لعمههو  الهه  علمرهه  لهها إيهه ع  علشهه كا يلكهها و، أو مهه ل لا شهه   لمرهه  

 . ع علمر ا   عمر ه  ي نفس علش كالبيع   إلي الرل ر  ميا أو لا عللع لر  ل

 .ع  لللنش   عل عرليا وعلر  ميا% أو أكث  لا إمل لي إي ع 10و مب أا وكوا إي ع ع  علمر   
وق  عشهو ر  عللعه يي  عل وليها أا وكهوا أغلبيها إيه ع  علمره   عللمه   انه  لها عللبيعه   علر  ميها   

، أله  عللعه يي  عمل  كيها  مه  عشهو ر  علوم  ه  اها علمره   علهذ  يجمهق ق دأ  عللبيع   للعلرل علر  مييا
للمر اه   عمره ه  هي  % جوه  ولهو ك نه  كلته  لها عللبيعه   عل عرليها د أو علوجهوير 10إي ع ع  بنساا 
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لاه   عل وليها انه  ، وق  أوفق عللعي   عللص   لهع عللورولكا اش   أا يفص  انت   عرلي    نفس عللنش   ق
  %10وجميق نساا 

  ادختبار الثاني: اختبار ربح أو خسارة القطاع 
وا  به  أو  هو ااه    اها إيه ع  علمره   ن قصه   لنه  لصه وف علمره   و مهب أا يكه ربح أو خسارة القطاع

 .ل  أكب  رام   لللا لغ عللرلما% أو أكث  لا لملو  أ ب ح أو رس    عللنش   ككن أيت10رس    علمر   

 ادختبار الثالث: اختبار األصول  

أصههو  علوشهه ين علوههي يسههور لت  علمرهه    ههي أنشههرو  علوشهه يليا وعلوههي يلكهها أا وعهه    أصررول القطرراع هرري
الهههه  علمرهههه   الهههه  أسهههه س لعمههههو  و مههههب أا وكههههوا أصههههو  علمرهههه   لا شهههه   للمرهههه   أو يلكهههها وو  عتهههه  

 . صصا علم بلا للوج ي  لللنش   ككن% أو أكث  لا إمل لي عمصو  عللر10عللرصصا علم بلا للوج ي  

وال  عل غو لا عمسس علكليا عللج    علوهي و    ا للعه يي  عللج سهبيا لوج يه  علمر اه   علت لها 
د عيرواه  ع  علهثرت ر   ي وووع   ا  علشه و  علسه اماأن  يلكا علوم    اا ق إي ،علوي يمب علوم    انت 

ق وذلهه  إذع  أ  عإل ع   أا  ههذع علمرهه   ذع  أ ليهها نسههبيا يههوو عإل صهه ح اهها عللعلولهه   علمر ايهها عللوعلمهها 
 . م   للورلا   عللع يي  عللج سبيابتذع علمر   وذل  را

 :بالنسبة للقطاع الجغرافي /ب
،   نتهه  ومهه   اهها اللي وتهه  ونشهه رت   ههي ألهه كا م  ع يهها لرولفههاإذع ك نهه  عللنشهه   ولهه  س أال لتهه  

 عممنبيا لبواا قر اي   جسب عللن رق علم  ع يا إذع عسوو   أل  عيروا   ا علو لييا : 
  .% أو أكث  لا إي ع ع  عللنش  10ويعني أا وجمق علعلليا عممنبيا  اختبار اإليرادات:
% أو أكثه  لها  10ثهن ويعني أا وكوا عمصو  عللسور لا  ي ول  علعلليا عممنبيا ول اختبار األصول:
 . أصو  عللنش  

 نسبة للعمبء الرئيسيين: / بالج

علعليهن شهر  ربيعهي أو شهر  ، وق  يكوا    وو ك   ي ا   لعيا لا علعلرلإذع ك ن  اللي   عللنش
يهوو علوم  ه  اها علعليهن اصهو   لسهوملا إذع ك نه  عإليه ع ع  علوهي وجممته  عللنشه   لها  هذع علعليهن عاوا   ، 
 . لا إي ع عوت  علكليا لا علعلرل% أو أمكث  10ولثن 
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 وتوجد نقطتين هامتين عن تحديد القطاعات التي يتم التقر ر عنها : 
 لنقطة األولي: تجميا القطاعاتا

 سبيا ومليع عللعلول   عللوعلمها ا لمر اه   علوهي ي ونربهق اليته  عمسهس جيت أم    عللع يي  عللج
عللج    ياوا   علمر   قر ا     له   يمهب علوم  ه  انه  و هوو ذله  اها ر  هق ومليهع قره ايا أو أكثه  إذع 

  ا ولوش بتا  ي عللم ي  عآلويا:ك ا لتل  سل   عقوص  يا لول ثل
   ربيعا عللنوم   وعلر ل . 
 لي   عينو لربيعا ال. 
 لذيا وم و لتو عللنوم   وعلر ل  أنوع  و ئ   علعلرل ع . 
 وو  ع لنوم وت  أو وم يو ر ل وت علر ق عللسور لا ل . 
 ت  إا وم   د علبيئا علونظيليا قربيعا علضوعاط عللنظلا لنش ر. 

 النقطة الثانية: نسبة الحد األدنى 

ن شه   لها علشه و  علثرثها علوهي عسهوو   اله  عمقه% ووج يه  علمر اه   10اع  إم عل عروا   علهه
، جيههت وشههو   عللعهه يي  عللج سههبيا أا وكههوا عإليهه ع ع  %75 ، يمهه   عرواهه   أرهه  و ههو عرواهه   علهههعلسهه اما

عإليه ع ع  علكليها، جيهت أا  % لها إمله لي75عللملعا للمر اه   علوعمهب علوم  ه  انته  ولثهن اله  عمقهن 
%ق  و ضل ا أا علمر ا   علوي يوو علوم    انت  ولثن م لع  أس سي   75عل  ي عل ئيسي لا عروا   عله د

 .اللي   علش كا لا

 ًا: المعلومات القطاعية التي يجب اإلفصال عنها:ثالث 

ق 33وسهههوف نونههه و  عللعلولههه   علمر ايههها علوهههي يمهههب عإل صههه ح انتههه  رامههه   لللعيههه   عللصههه   علمههه يو  قهههود
 ق.41وعللعي   عللص   علم ي   قو د

 (33المعلومات التي يجب اإلفصال عنها طبقًا للمعيار المصر  القديم رقم   - أ
 أم عل   : 3 و  ومسيلت  إل و و

 معلومات التقر ر األولي:الجلء األول: 
 سوعل قر   نش   أو قر   م  ع ي:

 عإلي ع  لا علعلرل علر  مييا. .1
 عإلي ع  لا عللع لر  لع علمر ا   عمر ه. .2
 نويما علمر  . .3
 علميلا عل  و  ا مصو  علمر  . .4
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 علو عل   علمر  . .5
 وكلفا عقون ل أصو  ث بوا وأصو  غي  لللوسا. .6
 لص و    عإل ر  وعيسوتر . .7
 عللص و    غي  علنم يا بررف عإل ر  وعيسوتر . .8
علجصا    عم به ح وعلرسه ئ  لها عيسهوثل    ه  علشه ك   علشهميما أو عللشه وا   عللشهو كا علوه   .9

 لج ساا انت  ار  ما جموق علللكيا.يوو عل
 وسو ق عإلي ع  ونو ئ  علنش   وعمصو  وعيلو عل  .  -10

 معلومات التقر ر الثانى:: الجلء الثاني

 دلوقع عمصو  أو لوقع علعلرلق: و قر   م  ع يسوعل قر   نش   أ

 جسهههب علرههه  مييا علعلهههرل لههها عإليههه ع  علعلرل لوقع جسب علر  مييا علعلرل لا عإلي ع   -11
 .علنش   قر  

 .عمصو  لوقع جسب علمر   مصو  عل  و  ا علميلا -12
 .عمصو  لوقع جسب لللوسا غي  وأصو  ث بوا أصو  عقون ل وكلفا  -13
 .عمصو  لوقع اا لرولف  ك ا إذع علم  ع   علمر   جسب علر  مييا علعلرل لا عإلي ع  -14
 .علعلرل لوقع اا لرولف  ك ا إذع عمصو  لوقع جسب علمر   مصو  عل  و  ا علميلا -15
 لوقهع اها لرولفه  كه ا إذع عمصهو  لوقهع جسهب لللوسها غيه  وأصهو  ث بوا أصو  عقون ل وكلفا -16

 .علعلرل
 : إفصاحات أخرا:الجلء الثالث

% لها إيه ع ع  عللنشه   10إي ع  أه قر   نشه   أو قره   م  ع ه  و  ه  إي ع عوه  علر  ميها اها نسهاا  -17
 قر   غي  لرلوب علوم    ان  ما لعظو إي ع عو  لا علوجوير  عل عرليا.لكن  
 أسس لوسعي  علوجوي  عل عرليا بيا علمر ا   وأه و يي  يج   اليت . -18
 علو يي     علسي س   عللج سبيا للمر  . -19
 أنوع  عللنوم   وعلر ل    عرن كن قر   نش  . -20
 وكو ا كن قر   م  ع  . -21
 (41رقم   جديدالمعلومات التي يجب اإلفصال عنها طبقًا للمعيار المصر  ال: ب

 :   أم عل 6 إل  و وو ومسيلت 
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 :عامة معلومات: الجلء األول
 لللنومهه   رامهه د  عللنشهه ه ونظههيو أسههس ذلهه   ههي الهه  عللنشهه   قر اهه   وج يهه   ههي عللسههور ل  علعوعلههن -1

 .قعلونظيليا للبيئ   رام / علم  ع يا لللن رق رام / وعلر ل  
 .إي ع عو  لنفصر ا ض  لرلوب قر   كن لنت  يسول  علوي وعلر ل   عللنوم   أنوع  -2
 وعصهههو  رسههه    أو  بههه  قيههه س ورههه ق  علوشههه يليا علمر اههه   إاههه ع  انههه  عللواعههها عللج سهههبيا علسي سههه   -3

لو عل    .علوش يلي علمر   وع 
لتلامات وأصول خسائر او أربال حول معلومات :الجلء الثاني  :التشغيلية القطاعات وا 

 علر  مييا. علعلرل لا عإلي ع ع -4
 علمر ا  . بيا عإلي ع ع -5
 علفوعئ . إي ع ع -6
 علفوعئ . لص و   -7
 علمر  . رس ئ  عو أ ب ح-8
 علمر  . عصو -9
 علمر  . إلو عل   -10
 عمصو . عضلجر  -11
 للمر  . عللو عولا غي  ا مصو  عللوعلما علنفم   -12
 وعإلسوتر . عإل ر  -13
 عل رن. ض  ا   رن عو لص وف -14
 انتهه  عللج سهاا يهوو علوهي عللشهو ك  وعللشه وا   علشههميما علشه ك   رسه  ه عو  به   هي عللنشه   جصه  -15

 علللكيا. جموق  ار  م 
 وعإلسوتر . عإل ر  ا سوثن ل علنم يا غي  علت ل  علبنو  -16
 انتههه  عللج سهههاا يهههوو علوهههي عللشهههو ك  وعللشههه وا   علشهههميما علشههه ك   علشههه ك    هههي عمسهههوثل   لبلهههغ  -17

 علللكيا. جموق  ار  م 
لتلامرات وأصرول خسرائر أو وأربرال إيررادات مطابقرة حول معلومات :الجلء الثالث  المعروضرة القطاعرات وا 

 :وتسو تها المالية القوائم في

 ككن. عللنش   إي ع ع  لع علل ليا علموعئو  ي عللع وضا علوش يليا علمر ا   إي ع ع  إمل لي -18

 أو أ بههه ح لهههع علل ليههها علمهههوعئو  هههي عللع وضههها علوشههه يليا علمر اههه   رسههه ئ  أو أ بههه ح قيههه س إملههه لي -19
 ككن. عللنش   رس ئ 
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 ككن. عللنش   أصو  لع علل ليا علموعئو  ي عللع وضا علوش يليا علمر ا   أصو  إمل لي -20

 ككن. عللنش   إلو عل   لع علل ليا علموعئو  ي عللع وضا علوش يليا علمر ا   إلو عل   إمل لي -21

 عللعلوله   بنو  لا عر    و بن  لكن علل ليا علموعئو  ي عللع وضا علوش يليا علمر ا   لا لغ إمل لي-22
 ككن.  ا للنش   وعلر   عللم بن عللبلغ لع انت  عللفص 

 الجغرافية:: معلومات حول المناطق راباالجلء ال

 .عإلي ع ع  لا علعلرل علر  مييا الي أس س لوقع علعلين -23

 .عمصو  غي  عللو عولا -24

 :العمبء كبار حول معلومات: الجلء الخامس

 أكثه  أو% 10 وسه و   وعجه  ره  مي اليهن لهع عللعه لر  لها عللوول   عإلي ع ع  ك ن  إذع ج لا  ي -25
 .عللنش   إي ع ع  لا

 :والخدمات المنتجات حول : معلوماتالجلء السادس

 وعلرههه ل   عللنومههه   لههها لملواههها لكهههن أو ر لههه  أو لنهههو  لكهههن علرههه  مييا علعلهههرل لههها عإليههه ع ع  -26
 .عللول ثلا
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 المبحث الثالث
 تحليليةالدراسة ال

 مقدمة:
علسهههه اما ذع  علصههههلا ل  عسهههه      م ههههو ععلم نههههب علنظهههه   لل  عسهههها ا ضهههه ههههي  اعلا جثهههه  اعهههه  أا ون ولهههه

 ههه ا  هههذع عإل صههه ح علمرهه اي  هههي ضهههول لعههه يي  عللج سههاا عللصههه  ا وعل وليههها.  ربيعههها ا للوضههو ، وكهههذل 
ق  هي وجسهيا لسهووه 41 و  عللعي   عللص   علم ي   قهو د للوقوف ال  وجليليايون و  عل  عسا عل عللاجت

ووو ون و   ذع  ق،33عللص   علم يو  قو دعإل ص ح علمر اي  ي ش ك   قر   علسي جا ا للم  نا ا للعي   
 :عللاجت ال  علنجو علو لي

 .لتحقيق أهداف الدراسة الميدانية ةها الباحثتالتي اتبعمنهجية الدراسة الميدانية أوًد/ 

عإل ص ح علمر اي  ي لسووه بت ف علوع ف ال   تحليل البيانات ونتائج الدراسة الميدانية ثانيًا/
 ش ك   قر   علسي جا.

 ثم بعد ذلا الخبصة والتوصيات.
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 تحليليةمنهجية الدراسة ال/ 1

 :التحليلية أهداف الدراسة 1/1

 و  عللعيهه   عللصهه   علم يهه   علوعهه ف الهه  ههي علتهه ف عل ئيسههي علوهه لي: يهها وجليلعل  عسهها عليولثههن  هه ف 
ق  ي وجسهيا لسهووه عإل صه ح علمره اي  هي شه ك   قره   علسهي جا ا للم  نها ا للعيه   عللصه   41 قو د

  ق. 33علم يو  قو د

 الدراسة: فروض 1/2

 : ي علف ي عل ئيسي علو ليعل  عسا    ي ي ضول عم  عف علاجثيا علس اما يلكا صي غا 

ق  هي وجسهيا لسهووه عإل صه ح علمره اي  هي شه ك   41صه   علم يه   قهو د و  لللعي   عللي يوم  " 
  ق. 33قر   علسي جا ا للم  نا ا للعي   عللص   علم يو  قو د

 مجتما وعينة الدراسة: 1/3

ش كا،  257سا اصفا ا لا  ي علش ك   عللسملا ا لبو صا عللص  ا وا     ع  يولثن لمولع عل 
 وذل  لألسا ب عمويا:روي   ش ك   قر   علسي جا ولوج ي  جمو علعينا وو ع

 .يعوب  قر   علسي جا لا علمر ا   علنشرا  ي علبو صا عللص  ا 
  يجوو  قر   علسي جا ال  أكب  ا   لا علش ك   علوي وموو ا إل ص ح علمر اي ا للم  نا با قي

 ش ك   علمر ا   عمر ه.

 2014علش ك   علر  ما وعل عرلا  ي عللاش  لا ا و ووو  ص  قر   علسي جا وو وواع ش ك    لذل 
 ووا    عنمر  عسول    وا  علوي قر   علسي جا ش ك   عروي   ، و ي علنت يا وو2017جو  ا و  و
و ريت  عل  عسا  وا علر ول لا  علويسنوع   عم بععسول   لمي   رر  عأه علش ك   علوي ق، 15د

 عللاش .

 ت:تصميم أداة جما البيانا 1/4

ق ق ئلها 60وجليهن دعلمره اي ل ميه س عإل صه حللاشه  وو وصليو ، لوجليليالوجميق أ  عف عل  عسا ع
 لميهه س لسههووه  ا ق لهها رههر  إاهه ع  لاشهه  2017 -2014رههر  سههنوع  عل  عسهها د شهه كا 15ل ليهها لعهه   
وهههو إاههه ع  لاشههه  عإل صههه ح علمرههه اي رامههه   للورلاههه   جيهههت  للشههه ك   اينههها عل  عسههها، علمرههه اي عإل صههه ح

 و و علع و علذ  شت   2015وجو  ا و  2014ق وذل   ي علفو   لا ا و 33دعللعي   عللص   علم يو  قو 



320 
 

ق وجهن لجله  عللعيه   33إص ع  عللع يي  عللص  ا علم ي   جيت وو إل ه ل عللعيه   عللصه    قهو د
ع  لاشههه  لميههه س لسهههوو  عإل صههه ح علمرههه اي رامههه  للورلاههه   ق، لهههذل  وهههو إاههه 41عللصههه   علم يههه   قهههو د

اولهه   ا إلوذله   ،2017وجوه  اهه و  2016ق وذله   ههي علفوه ه لهها اه و 41عللعيه   عللصه   علم يهه   قهو د
وعللعيهه   عللصهه   علم يهه   قههو ق 33 قههو دعلمهه يو للعيهه   عللصهه   ا  صهه ح عإلالهه  لهه  و   لهها لورلاهه   

ا إلضه  ا إله  نله ذل ل عقاها عإل صه ح علصه     اها علتيئها علذ  جن لجن عللعي   عللصه   علمه يو، ق 41د
عمو  علرههه   الورلاهههه   عإل صههه ح علمرههه اي رامههه   لللعيهههه   علع لههها لسهههوق عللههه  ، وقهههه  وضهههلا عللاشههه  

صه ح علمره اي ، بينل  يجوهو  عللاشه  علثه ني عللوعلهق الورلاه   عإل ق بن ع  21دق 33عللص   علم يو  قو د
 صهه ح عإل   لاشه  عاوله   عل  عسها اله  جيهت  ،ق بنه ع  26ق اله  د41رامه   لللعيه   عللصه   علم يه   قهو د

وبنههو  عإل صهه ح علههوع     ههي علمههوعئو علل ليهها   اعللاشهه  وذلهه  لهها رههر  إمهه عل عللم  نهه   بههيا بنههو   علمرهه اي
ومههو  علبنهه  علههذه وضههلن  عللاشهه   ههي علمههوعئو علل ليهها عل و  هها  أاللشهه ك   لجههن عل  عسهها، وعاوبهه   عل  عسهها 

 مر ايههاعلق انهه  علميه س، وأا رلههو علمههوعئو علل ليهها 1لهذل  يرصهه  لهه   قههو د ؛للشه ك   الث اهها إ صهه ح انهه 
 هي  إيانته  ولهذل  كه ا يرصه  له   قهو دصهف ق،  عإل صه ح هي  بن  لا بنهو  عللاشه  يعه  نمصه    أهلا 

ق  يته  علبنه  اله  علشه ك    يسهواع  لها علميه س، ولهذل  وهو عجوسه ب نسهاا عإل صه ح علوهي ي ينربه عمجوع 
اميه س لسهووه  ثهاعلا ج  ق لهجيهت ، ح لمسولا ال  لملواا بنو  عللاش لا رر  ا   وك ع ع  عإل ص 

رههر  علفوهه   لهها اهه و وذلهه  اينهها عل  عسهها  قرهه   علسههي ج لشهه ك    ههي علمههوعئو علل ليهها علمرهه اي   عإل صهه ح
 .2017 وا  إل و  2014

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:  1/5

اع  عنوت ل ل جلا ملع ول عمعا علبي ن  ، وهو و ليه  ووف  هغ بي نه   علمهوعئو عللملعها وع  ر لته  إله  علج سهب 
جيههت وههو  (SPSS)عآللههي إلمهه عل علوجليههن عإلجصهه ئي علههر و اليتهه ، وذلهه  ا سههور عو علب نهه ل  عإلجصهه ئي 

 عسور عو عيس ليب عمويا:

 ق(Descriptive Statistics :اإلحصاء الوصفي / أسلوب 1

 . ولع لن عمنج عف علوك ع ع  وعلنسب عللئويا وعللووسر  جيت يوو جس ب 

  (Confidence Interval for one Proportion): /التقدير المجالي لفترة الثقة للنسب2

  %.95للنسب ان  لسووه  يلا  علثما  و   وم ي جيت يوو        
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 تحليل البيانات ونتائج الدراسة الميدانية/ 2

، ووجلير  لل  وو علووصن إلي  لا نو ئ  عروا  ع  وجليليايون و   ذع عللاجت ا ض   لنو ئ  عل  عسا عل
 علنجو علو لي:سا. وسيوو ا ي  ذه علنو ئ  ال    وي عل  ع

، يومههه  بنهه  لهههو يهههوو عإل صههه ح انههه  نت ئيههه    هههي 2015و اههه و  2014لنوههه ئ  عللاشههه   هههي اههه و  نسههااا ل .1
 علنم يها غيه  عللصه و   ش ك   قر   علسي جا اينا عل  عسا  ي علوم    عمولهي جسهب علنشه   لثهن: 

 .وعيسوتر  عإل ر  بررف
ئيههه   اههها مليهههع علبنهههو  ، لهههو يهههوو عإل صههه ح نت 2015و اههه و  2014لنوههه ئ  عللاشههه   هههي اههه و  نسهههااا ل .2

 عللوعلما بم ل علوم    علث نو   ي ش ك   قر   علسي جا اينا عل  عسا.
، يومهه  بنههو  لههو يههوو عإل صهه ح انتهه  نت ئيهه    ههي 2015و اهه و  2014لنوهه ئ  عللاشهه   ههي اهه و  نسههااا ل .3

 ش ك   قر   علسي جا اينا عل  عسا  ي م ل عإل ص ج   عمر ه لثن:  
  إيههه ع ع  لههها% 10 نسهههاا اههها علر  ميههها إي ع عوههه  و  ههه  م  ع ههه  قرههه   أو نشههه   قرههه   أه إيههه ع 

 .عل عرليا علوجوير  لا إي ع عو  لعظو ما ان  علوم    لرلوب غي  قر   لكن  عللنش  
 اليت  يج ت و يي  وأه علمر ا   بيا عل عرليا علوجوير  وسعي  أسس. 
  للمر   عللج سبيا علسي س      علو يي. 
%ق لش ك   قره   علسهي جا اينها عل  عسها 29.17عإل ص ح علمر اي  ي عللاش  ككن دو عوج  نساا  .4

واه و  2014، جيت ي يوم  عرورف  ي نسب عإل ص ح بيا ا و 2015وا و  2014وذل   ي ا و 
2015. 

ق، 33ا لنساا لوج يه  علنلهوذل عيولهي وعلثه نو  لل صه ح علمره اي رامه   لللعيه   عللصه   علمه يو  قهو د .5
 مليع ش ك   قر   علسي جا إا علنلوذل عمولي لل ص ح علمر اي  و قر   علنش  .  ج    

ويرجهههه  لهههها نوهههه ئ  علميهههه س عللوعلمهههها ا للاشهههه  أا نسههههاا إ صهههه ح علمهههه ل عمو  لهههها عللاشهههه  عللوعلههههق  .6
%  و ههي أالهه  نسههاا إ صهه ح  ههي أمهه عل عللاشهه  علههثرت وليتهه  52.5العلولهه   علوم  هه  عمولههي  ك نهه  

%، بينله  17.5نساا إ ص ح علم ل عيريه  لها عللاشه  عللوعلهق ا إل صه ج   عمره ه بنسهاا إ صه ح 
%، ولها 0صن علم ل علث ني لا عللاش  عللوعلق العلول   علوم    علث نو  اله  أقهن نسهاا إ صه ح ج

 2015إله   2014ذل  نصن إل  أا نساا عإل ص ح علمر اي ككن  ي قر   علسي جا  ي علفوه   لها 
سهاا %ق وذله  ا لن29.17 هي د ق "علومه     علمر ايها"33رام   للورلا   عللعي   عللص   علم يو  قهو د

ق اه لي عل  عسها 33لش ك   قر   علسي جا علوي ق ل  بوربيق لورلا   عللعي   عللص   علم يو  قو د
 لل  ي  و ،  ص ح علمر ايووه عإل، لل  ي   ال  ا و ومو  وجسا أو        ي لس2015و  2014
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  هي  ايعلمره عإل صه ح لسهوو   ق  ي      33عللص   علم يو  قو دلعي   ا و ومو   و  لال   أيض   
 .وعئو علل ليا لش ك   قر   علسي جاعلم

يومههه  بنهه  لهههو يهههوو عإل صههه ح انههه  نت ئيههه    هههي ، 2017و اههه و  2016لنوههه ئ  عللاشههه   هههي اههه و  نسههااا ل .7
 لر امهها جههو  شهه ك   قرهه   علسههي جا اينهها عل  عسهها  ههي علمهه ل علث لههت لهها عللاشهه  عللوعلههق العلولهه  

لو عل   وأصو  رس ئ  أو وأ ب ح إي ع ع   ووسو وت  و و:   علل ليا علموعئو  ي عللع وضا علمر ا   وع 
 فيي القيوا ا الماليية لبيد بنيد هياا ابير مي  بنيود  إجمالي مبالغ القطاعات التشغيلية المعروضة

 علمر اه   لاه لغ إمله لي .المعلومات المفصح عنها مع المبلغ المقابد والباص بالمنشأة ببيد
 انته  عللفصه  عللعلوله   بنهو  لها عره   ه و بنه  لكهن علل ليها علمهوعئو  ي عللع وضا علوش يليا

 .ككن ا للنش   وعلر   عللم بن عللبلغ لع
 قرههه   شههه ك    هههي نت ئيههه    عإل صههه ح يهههوو لهههو، 2017و اههه و  2016لنوههه ئ  عللاشههه   هههي اههه و  نسهههااا ل .8

 وعلههذ  علعلههرل كاهه   جههو  العلولهه   عللوعلههق عللاشهه  لهها علرهه لس علمهه ل اهها عل  عسهها اينهها علسههي جا
 : و و وجي  بن  ال  يشولن
 أو% 10 وس و   وعج  ر  مي الين لع عللع لر  لا عللوول   عإلي ع ع  ك ن  إذع ج لا  ي 

 .عللنش   إي ع ع  لا أكث 
  ،علع لها ا للعلوله   عللوعلق عمو  علم ل إ ص ح ، بل   نساا 2016لنو ئ  عللاش   ي ا و  نسااا ل .9

 إ صه ح نسهاا أاله  و هي% 100 ك نه  وعلره ل   عللنومه   جو  العلول   عللوعلق علس  س وعلم ل
 عللن رق جو  العلول   عللوعلق عللاش  لا عل عاع علم ل إ ص ح نساا وليت  علسوا، عللاش  أم عل  ي

 عو أ بهه ح جههو  العلولهه   عللوعلههق عللاشهه  لهها علثهه ني علمهه ل إ صهه ح نسههاا يليهه  ،%93.8 علم  ع يهها
لو عل   وأصو  رس ئ   عللاشه  لها علث لهت علم ل إ ص ح نساا يلي  ،%74.1  علوش يليا علمر ا   وع 
لو عل   وأصو  رس ئ  أو وأ ب ح إي ع ع  لر اما جو  العلول   عللوعلق   ي عللع وضا علمر ا   وع 
 جههو  العلولهه   عللوعلههق عللاشهه  لهها علرهه لس علمهه ل جصههن بينلهه  ،%57.5 ووسههو وت  علل ليهها علمههوعئو
 %.0 إ ص ح نساا أقن ال  علعلرل كا  

عمو  عللوعلهههق ا للعلولههه    علمههه ل إ صههه ح نسهههاا، بل ههه  2017ا لنسهههاا لنوههه ئ  عللاشههه   هههي اههه و  .10
 نسهاا أاله  و هي% 100 ك نه  وعلم ل علس  س عللوعلق العلول   جهو  عللنومه   وعلره ل   علع لا 
عللوعلهق العلوله   جهو   عللاشه  لا عل عاع علم ل إ ص ح نساا وليت  علسوا، عللاش  أم عل  ي إ ص ح

 جههو  العلولهه   عللوعلههق عللاشهه  لهها علثهه ني علمهه ل يليهه  نسههاا إ صهه ح ،%93.8 عللنهه رق علم  ع يهها
لو عله   وأصهو  رس ئ  عو أ ب ح يليه  نسهاا إ صه ح علمه ل علث لهت لها  ،%75  علوشه يليا علمر اه   وع 

لو علههه   وأصهههو  رسههه ئ  أو وأ بههه ح إيههه ع ع  لر امههها جهههو  عللاشههه  عللوعلهههق العلولههه    علمر اههه   وع 
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 عللوعلههق عللاشهه  لهها علرهه لس علمهه ل جصههن %، بينلهه 57.5ووسههو وت   علل ليهها علمههوعئو  ههي عللع وضهها
 .%0 إ ص ح نساا أقن ال  جو  كا   علعلرل العلول  

وومههه  عرور ههه   مو   ههها  هههي لسهههووه عإل صههه ح علمرههه اي لشههه ك   قرههه   علسهههي جا اينههها عل  عسههها  .11
نسههههاا عإل صهههه ح علمرهههه اي  ههههي عللاشهههه  ككههههن  ، جيههههت بل هههه 2017و 2016عل  عسهههها  رههههر  اهههه لي

، بينلههه  بل ههه  نسهههاا عإل صههه ح 2016%ق لشههه ك   قرههه   علسهههي جا اينههها عل  عسههها  هههي اههه و 73.56د
 ، للهه 2017%ق لشهه ك   قرهه   علسههي جا اينهها عل  عسهها  ههي اهه و 74.04علمرهه اي  ههي عللاشهه  ككههن د

 قرهه   لشهه ك   علمر ايهها عللعلولهه   لهها علل ليهها علمههوعئو لجوههوه   ههي    هه    أو وجسهها ومههو  الهه  يهه  
ا للم  نها بنسهاا عإل صه ح علمره اي علوهي بل ه  ق 41د  قهو علم يه  عللصه    عللعيه   ضهول  ي علسي جا

 2014لهههه  رهههر  اههه لي عل  عسهههها وذ ق33د  قهههو عللل هههي علمهههه يو عللصههه    لللعيههه   %ق رامههه   29.17د
للعيهه     ل و  علههذ  يههن  الهه " يومهه  علعهه و ونمبههن علفهه ي علبهه يننهه  ي علفهه ي وا لوهه لي   ،2015و

ق  ي وجسيا لسووه عإل ص ح علمر اي  ي ش ك   قر   علسي جا ا للم  نها 41عللص   علم ي   قو د
 ."ق33ا للعي   عللص   علم يو  قو د
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 الخبصة والتوصيات

ق  ي وجسيا 41ولي عني   للوقوف ال   و  عللعي   عللص   علم ي   قو دون ول  عل  عسا ا ض   نظ     
ق ،وذل  33لسووه عإل ص ح علمر اي  ي ش ك   قر   علسي جا ا للم  نا ا للعي   عللص   علم يو  قو د

ب و  لا رر  ثرت لا جت، ون و  عللاجت عمو  لنت  ا ض   ووجلير لاعي عل  عس   علس اما عللوعلما 
، وأري ع  ون و  عللاجت لول و  للموعئو علل ليا عللنشو  علوم     علمر ايا    وجسيا مو   عللجووه عللع

ق  ي وجسيا لسووه عإل ص ح 41علث لت   عسا لي عنيا لوج ي   و  عللعي   عللص   علم ي   قو د
وق  ووصل  علا جثا  ق،33علمر اي  ي ش ك   قر   علسي جا ا للم  نا ا للعي   عللص   علم يو  قو د

 إل  علنو ئ  علو ليا:

رام   لللعي   عللص    علم يو  ي قر   علسي جا ي يوم  وجسا  ي لسووه عإل ص ح علمر اي  -1
، جيت بل   نساا عإل ص ح علمر اي رر  2015و 2014ق رر  ا لي عل  عسا 33 قو د

 %ق.29.17د 2015و2014ا لي عل  عسا 
عللعيه   عللصه   علمه يو سهوعل ي ص ح علمر اي لهو ولوه و الورلاه   اعي علش ك   علوي علو ل  ا  -2

 .ق41أو عللعي   عللص   علم ي   قو د ق33 قو د
ق 33ا لنساا لوج ي  علنلوذل عيولي وعلث نو  لل ص ح علمر اي رام   لللعي   عللص   علم يو  قهو د -3

  ، ج    مليع ش ك   قر   علسي جا إا علنلوذل عمولي لل ص ح علمر اي  و قر   علنش  . 
 قهو  وجسا لسووه عإل ص ح علمر اي  ي قر   علسهي جا نويمها عيلوه عو ا للعيه   عللصه    علم يه  -4

 .2017و  2016ق ولورلا و  رر  ا لي عل  عسا 41د
ووم  عرور    مو   ا  ي لسووه عإل ص ح علمر اي لش ك   قر   علسي جا اينا عل  عسا رهر   -5

، جيههههههت بل هههههه  نسههههههاا عإل صهههههه ح علمرهههههه اي  ههههههي عللاشهههههه  ككههههههن 2017و 2016اهههههه لي عل  عسهههههها 
، بينلهه  بل هه  نسههاا عإل صهه ح 2016%ق لشهه ك   قرهه   علسههي جا اينهها عل  عسهها  ههي اهه و 73.56د

، لل  2017%ق لش ك   قر   علسي جا اينا عل  عسا  ي ا و 74.04علمر اي  ي عللاش  ككن د
ي   ال  ومو  وجسا أو         ي لجووه علموعئو علل ليا لا عللعلول   علمر ايا لشه ك   قره   

عإل صهه ح علمرهه اي علوههي  ق ا للم  نهها بنسههاا41علسههي جا  ههي ضههول عللعيهه   عللصهه   علم يهه   قههو د
ق وذلههه  رهههر  اههه لي عل  عسههها 33%ق رامههه   لللعيههه   عللصههه   علمههه يو عللل هههي  قهههو د29.17بل ههه  د
 .2015و 2014
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 التوصيات:

 وص  ال  يلي:ا و ي ضول علنو ئ  علوي عنوت  إلي  عل  عسا،   ا علا جث

علمههههوعئو علل ليهههها ؛ ليههههوو لهههها ررلهههه  نشهههه  (Internet)ورصههههي  لوقههههع الهههه  شههههاكا عللعلولهههه    -1
للشهه ك   عللسهه  لا ولهه  وجوويهه  لهها لعلولهه   قر ايهها، سههوعل ك نهه  سههنويا أو  و  هها، لوسههتين 

 الليا وصو  عللعلول   إل  لسور لي  ذه علموعئو و   علوق  عللن سب.
ل عا   علو عو علش ك   عللمي   ا لبو صا عللص  ا اموعا  عإل ص ح وعلشف  يا رام  لموعا  علمي   -2

   بت  ا لبو صا عللص  ا.عللعلو 
 ل  ع لل ق اا علل ليا وعلبو صا؛ علع لا علتيئا قبن لا وع  فيا الن وو ش ن وع  ام  ض و   -3

 لللسوثل  ا. وعلل لي علواي عيسوثل    
 -وش ي  علعموا   لا قبن علتيئا علع لا لل ق اا علل ليا وعلبو صا ال  علش ك   علو  ي وفي -4

للورلا   عإل ص ح و م   لل  م ل العي   عللج ساا عللص ه علم ي  ا لج  عم ن   -ال  عمقن
 ق، جو  لو أ ه    علنت يا إل  شرب أستلت  لا م عو  علبو صا.41 قو د
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 مراجا الدراسة

 أوًد: المراجا باللغة العربية:

      عللم    علونبايا ، "   عسا وم  بيا ل و  عللعلول   علمر ايا    2004ال   مو ل إب ع يو جن ،  .1
 وعلومييليا للوم     علل ليا"،  س لا ل مسوي  غي  لنشو  ، كليا علوم   ، م لعا عإلسكن   ا.

، "عسور عو علوبو ب علمر اي ا  ي وجسيا عإل ص ح 2005اب  علع    لجل  قرب اب  علع   ،   .2
عه غي  لنشو  ، كليا علوم   ، م لعا   عسا وربيميا"،  س لا  كوو   -عللج سب  للموعئو علل لي  عللنشو ه

 ايا شلس.
،"عإل ص ح اا عللعلول    2007عجل  لجل  علعل ه، ليشين سعي  سو  عا، سو عا  سل  اب ،  .3

علمر ايا    علوم     علل ليا علسنويا للش ك   عم  نيا :   عسا لي عنيا"لملا كليا علوم    للاجوت 
 .85-41  - 44عللمل   قو  - 2علع    قو   -عيسكن     علعلليا، كليا علوم   ، م لعا 

، "ل رن لمو ح لمي س  و  عإل ص ح عللج سب  اا عللعلول    2009أجل   ك  جسيا لوول ،  .4
لع   عسا عروا   ا"، عللملا علعلليا علوم    وعلولو ن، -علمر ايا    علونبا ا م ل   علل ليا للش ك  

 .256-181لع   عمو ،  كليا علوم   ، م لعا رنر ، ع
 -، "  و  علوم     علمر ايا ل        اليا عللعلول   عللج سبيا 2010 علي  لجل  اروه ك  و،    .5

   عسا وربيميا"،  س لا ل مسوي  غي  لنشو  ، كليا علوم   ، م لعا قن   علسويس.
ا  ق  علونبا ا سع   ، "  عسا علعرقا بيا عللعلول   علمر اي  ووجسي2010  رل  لجل  جسا الي،  .6

علش ك   لووع  ه علمنسي   ا سور عو روع  و علنللا لو شي  علم ع ع  عيقوص  ي "،  س لا ل مسوي  غي  
 علم   ه. -لنشو  ، م لع  عي   

، "وج ي  لسووه عإل ص ح اا عللعلول   علمر ايا  ي علوم     2011 اا اب  علع ري لجل    ق،  .7
 -لا عللص  ا:   عسا وجليليا"،  عللملا علعلليا للاجوت وعل  عس   علوم   ا علل ليا  ي عللنظل   علع 

 .187 - 159،  1لص ،  
، " عللج ساا اا عللعلول   علمر ايا وعجوي م   لسور ل  علوم     2012لجل  عجل  عليا عي   ،   .8

 عا عسيو .علل ليا    علبنو  علوم   ا "،  س لا  كوو عه غي  لنشو  ، كليا علوم   ، م ل
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، " و  لورلا   عإلار  علل لي علمر اي  ي وع    لسووه 2014سلل ا اب  هللا والي عينا   ،  .9
، 76،  22عي ص ح اا عللعلول   علمر ايا"، لملا علعلوو عيقوص  يا وعللج سبيا، م لعا ا  ع ، ل 

434-463. 
  علمر ايا الي و شي  وك لي  ، "ومييو عث  لعلول   علوم   2015ابي  ال   عل يا    ي لجل ،  .10

علوك ل  اش ك   قر   عيوص ي  عللمي   ا لبو صا عللص  ا رام   لللع يي  عللج سبيا"،  س ل  
 ل مسوي  غي  لنشو  ، كليا علوم   ، م لعا عللنو يا.
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Abstract 

There are many foreign tourists coming to many countries as well as there are many 

tourist hotels that serve these tourists. We do not know the exact accuracy of the 

appropriate amount of these hotels which achieve the optimal response to the number of 

potential tourists. Using the optimal control theory we want to determine the optimal 

levels of tourists and which are suitable for the possibilities available from tourist hotels. 

Beside these levels of foreign tourists and hotels, which are considered as state variables, 

there are the domestic tourists and tourist villages, which are considered the control 

variables.  It is in this sense that we present this paper to determine the optimal levels of 

all tourists and the optimal levels of hotels and tourist villages in a specific period within 

a certain zone, which achieves the maximum possible profits for the tourism system. The 

appropriate mathematical model for this tourism system is formulated using the 

mathematical dynamical programming method based on the objective function that 

maximizes the net possible profits for the tourism system, under some assumptions and 

constraints imposed on the controlled system. The Pontryagin's maximum principle is 

used get the optimal solution using some analytical and numerical steps. Finally, the 

sensitivity analysis in this paper is used to study the sensitivity of the system to changes 

in the parameters of the system.  

_______________________________________________________________________ 

Keywords: Foreign tourists ; Domestic tourists; Hotels; Net profits; Optimal control theory. 
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1 Introduction:  

Hotel tourism is one of the most important sources of foreign income for any country. 

Hotels offer the same rooms to different types of guests. While hotel managers would 

like to fill their hotels with highly profitable guests as much as possible. The revenue 

management is usually used to improve services marketing efficiency. Goldman et al. [1] 

have studied decision rules for accepting reservations for stays in a hotel based on 

deterministic and stochastic mathematical programming techniques. They studied four 

booking control policies for hotel revenue management and show how to apply them over 

a rolling horizon of decision periods. Dynamic programming addresses how to make 

optimal decisions over time under uncertain conditions and to control a system. Most 

Revenue Management situations can be analyzed assuming a discrete-state and a discrete 

time over a planning period. The methodological reference is the one of Bertsekas [2].  

Chapuis [3] presented some basics of the dynamic programming through the most 

common model.  Lee and Hersh [4] is the most popular reference with their model for 

dynamic seat inventory control. Gallego and Van Ryzin [5] are commonly cited as the 

reference in dynamic pricing model using dynamic programming.  

Many studies have not addressed the role of optimal control theory in the tourism system, 

especially in the hotel tourism. Where there are two types of tourists; the foreign tourists 

and domestic tourists. Both are involved in the system of hotel occupancy tourism or 

there is integration between them. There are also many types of tourist establishments; 

the hotels and the tourist villages. 

In this study we will limit ourselves to two types of tourists as well as two types of 

establishments as a simplistic way to convey the scientific idea. We will introduce a new 

model for the optimal control in the preparation of tourists and tourist hotels as state 

variables, and the preparation of domestic tourists and tourist villages as control 

variables. In this case we will provide the objective function is to maximize the function 

o0f net profits for the tourism system. After obtaining the optimal paths we will use the 

sensitivity analysis of the model for some parameters of the controlled system. In this 

study we will use the Pontryagin's maximum principle to find the optimal solution. Some 

of restrictions and conditions are used for the dynamic model which we want to be 
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controlled through the time. This study is not limited to a specific area or at a specific 

time but it is subject to the researcher's assessment. This study applies at any time and in 

any place. According to this study, the aim is obtaining the optimal paths of the hotel 

levels, the foreign tourists, the tourist villages, the domestic tourists and the net profits. 

This paper is organized as follow: Section 2 give the assumptions of the model.  Section 

3 presents the numerical solution. Section 4 presents the sensitivity analysis for this 

study. Section 5 summarizes the results. Finally, Section 6 gives some conclusions. 

 

2 Assumptions of the Model 

In this section, we will present the model of hotel tourism. This model is containing an 

objective function which represents the integral of the net profits function of the tourist 

system. The dynamical change rates in the levels of hotels and the foreign tourists over 

the time is represented here as ordinary differential equations. The constraints than ensure 

the parameters of the model must be real positive values. As a result of the interaction 

between the levels of foreign tourists and the levels of hotels, we used the additional 

revenue that increases the profits of the tourism system. In addition to the above, the 

tourist villages and the levels of domestic tourists and interaction between them 

increasing also the profits of tourist establishments. 

So, we can put here some assumptions: 

1. The levels of the state variables (the hotels and the foreign tourists) as well as the 

levels of the control variables (the tourist villages and the domestic tourists) could be 

negative values.  The negative values mean that decrease in these variables. The shortage 

in the hotel levels is leading to increase the levels of tourist villages. The shortage of 

foreign tourists is leading to increase in domestic tourists, and vice versa. 

2. The levels of the foreign tourists, the domestic tourists, the tourist villages, the hotels 

and the net profits are of nearest to 0.001. 

3. There are two types of the guesthouses:  the tourist hotels and the tourist villages.  

4. There are two types of tourists: the foreign tourists and the domestic tourists. 

5. There is the planning period and specified zone for this study. 
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6. The net profits function = The total revenue – The total costs + Additional revenues for 

interactions between the hotels, the tourist villages, the foreign tourists and domestic 

tourists. 

7. There are maximum possible levels of the hotels and the foreign tourists.  

8. The foreign tourists may be leaved the hotels to the tourist village resulting in the 

worst service in the hotels. Also the foreign tourists may be leaved to their country when 

the tourism visit is finished. 

 

Let us define the next notations: 

H( )t : The levels of hotels at the time t. 

( )S t :  The levels of foreign tourists at the time t. 

t :  The time. 

T : The length of planning period. 

( )N t : The net profits function at the time t. 

p : The unit of revenue of tourists. 

c : The unit of cost of the hotels. 

1r : The unit of revenue of tourist villages. 

2r : The unit of revenue of domestic tourists. 

1f : The rate of building hotels. 

HM : The maximum possible levels of the hotels.  

1w :  The leaving rate of the foreign tourists to the tourist village. 

1U : The levels of tourist villages. 

1k : The rate of building tourist villages. 

2f : The rate of increasing the foreign tourists. 

sM : The maximum possible level of the foreign tourists.  

2w :  The leaving rate of the foreign tourists to home. 

2( )U t : The levels of the domestic tourists at the time t. 

2k : The rate of increasing the domestic tourists. 



5 
 

 

The net profits function which we want to maximize it, as objective function, can be 

determined as: 

Maximize 
1 2 1 2

2 2
( ) ( ( ) () ( ) ( ) ( ) ) .[ ]

T

o

p pSN t c t p - c SH r r U t U tt H t dt                  (1) 

Subject to: 

1 11 1

( )
(t)( ( ) ( ) (1 .) )

H

w H t S
H tdH

H f H
dt

t t
M

k U                                       (2) 

 
2 22 2

( )
(t)(1 ) ( ) ( ).

s

S tdS
w H tS f S

dt M
k U t                                                        (3) 

For  all p , c , 1r , 2r , 1f , 2f , 1k  , 2k , HM , sM , 1w  and 2w   are real positive values. 

 

As an optimal control problem, we will use the Pontryagin's maximum principle to solve 

this problem. Let us define ( )
pdN

N t
dt

 , and  introduce the co-state variables 0 ( )t , 

1( )t  and 2 ( )t  corresponding to the variables ( )N t , ( )H t  and ( )S t  respectively.   

 

We can write the Hamiltonian function  from the equations (1), (2) and (3) as :  

0 1 2= ( )aH n t H S                                                                        (4) 

The Lagrange function can be determined as:  

1 2 3 1 4 2= aL H H S U U                                                                  (5) 

 

where, )(),(,)(),( 4321 tttt   are known as Lagrange multipliers.  

These Lagrange multipliers satisfy the conditions:  

1 2 3 1 4 2= 0, = 0, = 0, = 0.H S U U   
                                                 (6) 

We can easily obtain the co-state equations as: 

0 1 2= = 0, = , = ,
L L L
N H S

  
  

  
  

                                                                        (7) 
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The first equation of the system (7) shows that the co-state variable )(0 t  remains 

constant along the optimal trajectory, and the Pontryagin's maximum principle requires 

that this constant should be: 

0( ) = 1.t                                                                                                                         (8) 

Since  1 2( ), ( ), ( ), ( ) 0H t S t U t U t  , then from the constraint (6), we have 

1 2 3 4= = = 0    .                                                                                                 (9) 

 

We can write the Lagrange function L  from the equations (1),(2),(3),(4),(5),(8) and (9) 

as  following : 

1 2 1 2

1 1

2 2

2 2

1

2 2

1

2

( ) ( ) ( ( ) ( )

( )
( )(1 )

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) (( )(1 ) )

[ ]

[ ]

[ ]

H

s

L t c t p - c)S t H t

H t
f H t

M

S t
f S t

pS H r r U t U t

w H t S t k U t

w H U
M

t k t





   

  

  


1

                   
(10) 

 

From the equations (7) and (10), we have : 

1
1 1 1 1 2 2

2 ( )
= ( ) 2 ( ) ( ) ( )( ) ( )

H

f H tL
f w S t w cH t p c S t

H M
  

        


,       (11) 

2
2 1 1 2 2

2 ( )
= ( ) 2 ( ) ( ) ( ),( ) ( )

S

f S tL
w H t f pS t p c H t

S M
  

      


          (12) 

with terminal conditions:    ( ) 0, = 1,2i T i  .  

 

To obtain the optimal levels of control variables
 

( ), =1,2iU t i , we differentiate the 

Lagrange function (10) with respect to 1U  and 2U  respectively and put it equal to zero, 

we get: 

1 2 2 1 1
1

= ( ) ( ) 0,
L

r r U t t k
U


 


 

1 2 1 2 2
2

= ( ) ( ) 0.
L

r rU t t k
U
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Then, the obtimal control variables *

1 ( )U t  and *

2 ( )U t  are become:                                       

* *2 2 1 1
1 2 1 2

1 2 1 2

( ) ( )
( ) = , ( ) = , 0, 0.

t k t k
U t U t r r

r r r r

 
                        (13) 

From equations (2),(3),(11),(12) and (13) we have the controlled system of ordinary 

differential equations as: 

1

2

2

1 2
1 2

1

2 1
1 2

1
1 1 1 1 2 2

2
2 1 1 2 2

1

2

( )
( )(1 )

( )
( )(1 )

.

2 ( )
= ( ) 2 ( ) ( ) ( )

2 ( )
= ( ) 2

( ) (

(

)

(

)

)

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

H

s

H

S

kH t
H f H t

M r r

kS t
S f S t

M r r

f H t
f w S t w cH t p c S t

M

f S t
w H t

k
w H

f pS t p c H t
M

t S t

k
w H t





  

  


   




  




      





    








        (14) 

The system (14) can be used to describe the time evolution of tourism system.  This 

system can be solved numerically with initial values 0 0[ (0) , (0) , 0]0H H S S N(0) = N    

and boundary conditions 1 2[ ( ) 0, ( ) 0]T T   .  

Then we can obtain the optimal solution for 1 2( ), ( ), ,[ ]t t H (t) S (t)  . 

Also, the total profits function can be determined at the planning period T , using the 

equations (13),  and the optimal solution of the equations (14), as: 

2 2
* 1 2

1 2

1 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .[ ]
T

o

pN p t
k k

c t p - c S t H t d
r

S H t
r

                      (15) 

The next section presents the numerical solution of the controlled system (14). 

 

3 Numerical  Solution 

In this section we will solve the system (14) numerically depending on the initial values 

and the boundary conditions with the parameter's values in Table 1: 
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Table 1: Initial values and boundary conditions with parameter's values 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-1 to Fig. 3-5 explain the optimal paths for the hotels, foreign tourists, tourist 

villages, domestic tourists and the net profits as shown below: 

 

 

 

 

Figure 3-1 explains that the optimal levels of hotels start highly from its initial levels and 

decreasing and return to increase up to the end the planning period T. Figure 3-2 explains 

that the optimal foreign tourists start highly from its initial levels and decreasing up to the 

end the planning period T. 

0H  
0S  T  

1f
 2f  

1
k  

2k  
1r  

2r  

1 5 5 0.8 0.9 0.3 0.4 0.6 0.5 

0N  
1( )T  

2( )T  p  c  
1w  

2w  
HM  

sM  

0 1 1 2 1 0.3 0.4 50 1000 
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Figure 3-3 explains that the optimal levels of tourist villages are starting highly and 

decreasing after that and return to increase again up to end the planning period T. Figure 

3-4 explains that the optimal domestic tourists is starting highly and decreasing after that 

up to the end the planning period T. 

 

 

Figure 3-5 explains that the optimal profits are increasing in the first period of the 

planning period T, decreasing slightly and be stable up to the end the planning period T. 
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We can summarize the optimal solution for the optimal levels of hotels, the optimal 

levels of foreign tourists, the optimal levels of tourist villages, the optimal levels of 

domestic levels and the optimal net profits, in Table 2: 

 

Table 2: The optimal solutions 

 

 

 

In the next section we will study the sensitivity analysis of the optimal solution to some 

changes. 

 

4 Sensitivity Analysis 

In this section, we will change the values of some initial values,  planning period and the 

terminal conditions with reset the other parameters as in Table 1, and then measure the 

changes in the optimal solutions at the end of planning period T. 

 

1. First case: change T = 1 , we have: 

Fig. 4-1.1 to Fig. 4-5.1 explain the optimal paths when T = 1: 

 

 

*( )H T  *( )S T  
*

1 ( )U T  *

2 ( )U T  *

pN  

0.617 -0.976 1.240 1.110 57.351 
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Table 3 displays the optimal solutions when T = 1 : 

 

Table 3: The optimal solution when T = 1 

 

 

 

2. Second case: when change T = 10 we have: 

Fig. 4-1.2 to Fig. 4-5.2 explain the optimal paths when T = 10: 

*( )H T  *( )S T  
*

1 ( )U T  *

2 ( )U T  *

pN  

-3.349 12.253 1.090 0.990 122.898 
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Table 4 displays the optimal solution when T = 10 : 

Table 4: The optimal solution when T = 10 

 

 

 

3. Third case: when change 0 5H   and 0 5S   we have: 

Fig. 4-1.3 to Fig. 4-5.3 explain the optimal paths when 
0 5H  and 

0 10S  : 

 

 

 

*( )H T  *( )S T  *

1 ( )U T  *

2 ( )U T  *

pN  

0.465 -0.864 1.110 1.080 57.350 
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Table 5 displays the optimal solution 0 5H   and 0 5S  : 

Table 5: The optimal solutions when 0 5H   and 0 5S   

 

 

 

 

4. Fourth case: when change 1( ) 0T   and 2( ) 0T   we have: 

Fig. 4-1.4 to Fig. 4-5.4 explain the optimal paths when  1( ) 0T   and 2( ) 0T  : 

 

*( )H T  *( )S T  
*

1 ( )U T  *

2 ( )U T  *

pN  

0.601 -1.008 1.660 1.010 100.709 



15 
 

 

 

Table 6 displays the optimal solution 1( ) 0T   and 2( ) 0T  : 

 

Table 6: The optimal solution 1( ) 0T   and 2( ) 0T   

 

 

 

 

5. Fifth case: when change 1( ) 5T   and 2( ) 5T   we have: 

Fig. 4-1.5 to Fig. 4-5.5 explain the optimal paths when  1( ) 5T   and 2( ) 5T  : 

*( )H T  *( )S T  
*

1 ( )U T  *

2 ( )U T  *

pN  

0.116 -0.142 0 0 100.535 
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17 
 

Table 7 displays the optimal solution 1( ) 5T   and 
2( ) 5T  : 

 

Table 7: The optimal solution 1( ) 5T   and 
2( ) 5T   

 

 

 

 

3. Sixth case: when change 0 5H   and 0 10S   we have: 

The system cannot be solved when 0 5H   and 0 10S  , for this error " In 

dsolve/numeric/bvp, initial Newton iteration is not converging ". 

 

5 Results 

In this section we present the all results that we obtained in the numerical solution and the 

sensitivity analysis and put some comments. 

 

Table 8 summarizes all results as shown below: 

 
 

                                     Table 8: Results summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*( )H T  *( )S T  
*

1 ( )U T  *

2 ( )U T  *

pN  

4.963 -4.238 6.430 5.400 95.752 

  *( )H T  *( )S T  
*

1 ( )U T  *

2 ( )U T  *

pN  

Original case 0.617 -0.976 1.240 1.110 57.351 

T = 1 -3.349 12.253 1.090 0.990 122.898 

T = 10 0.465 -0.864 1.110 1.080 57.350 

0 5H   and 0 5S   0.601 -1.008 1.660 1.010 100.709 

1( ) 0T   and 2( ) 0T   0.116 -0.142 0 0 100.535 

1( ) 5T   and 2( ) 5T   4.963 -4.238 6.430 5.400 95.752 

0 5H   and 0 10S   None None None None None 
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From Table 8, we have: 

1. When the planning period T is decreasing, the optimal net profits increasing. But the 

optimal levels of hotels and foreign tourists are changing dramatically. The optimal levels 

of tourist villages and domestic tourists almost remain unchanged. 

2. When the planning period T is increasing, the optimal net profits, the optimal levels of 

hotels and the optimal levels of foreign tourists, the optimal levels of tourist villages and 

the optimal levels of domestic tourists approaching their original cases. 

3. The initial values in this study must be no more 5 hotels and no more 5 foreign tourists.  

4. When the initial value for the hotels is increasing, the optimal net profits increasing but 

the other levels changing slightly. 

5. When the terminal conditions are decreased, the optimal net profits increasing but the 

optimal levels of foreign tourists levels increasing and the optima levels of hotels 

increasing. The optimal levels of tourist villages and domestic tourists become zero. 

6. Finally, when the terminal conditions are increasing, the optimal net profits increasing 

but the optimal levels of foreign tourists increasing dramatically and optimal levels of the 

hotels decreasing dramatically. The optimal levels of the tourist villages and the domestic 

tourists increasing dramatically. 

 

5 Conclusions 

In this paper we have studied the optimal control of the tourism system which we 

assumed this system is contained two types of tourists and two types of tourist 

establishments. The components of the tourism system are: the foreign tourists, the local 

tourists, the hotels and the tourist villages. With some assumptions and constraints on the 

mathematical model we have developed the appropriate mathematical formula. The 

objective function was maximizing the net profits of the tourism system resulting from 

the overlap of revenues and costs for all components of the system. In this case, we 

assumed some additional revenues resulting from the overlap of the components of 

system. After obtaining the optimal levels of the components of the aforementioned 

system, we performed a sensitivity analysis of the system to determine whether the 

system is affected by changing some of the parameters that were adopted in the numerical 

solution and we have found that it is strongly affected. 
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 ملخص البحث

هناك العديد من الس ياح ال جانب القادمني اإىل العديد من البدلان ابلإضافة اإىل العديد من الفنادق 

من هذه الفنادق  ةاملناس ب س وياتمل ا املؤكدةقدلةة ابحنن ل نعرف و  الس ياحية اليت ختدم هؤلء الس ياح

باس وخدام نظرية الوحمك ال مثل نريد حتديد ف اليت حتقق الاس وجابة املثىل لعدد الس ياح احملمتلني. 

ىل جانب  ،املس ويات املثىل للس ياح واليت تكين مناس بة للإماكنيات املواحة من الفنادق الس ياحية واإ

، هناك الس ياح احملليين  حاةلاليت تعورب متغريات ، و هذه املس ويات من الس ياح ال جانب والفنادق 

 .يف النظام والقرى الس ياحية اليت تعورب متغريات حتمك

ومن هذا املنطلق نقدم هذه اليرةة لوحديد املس ويات املثىل مجليع الس ياح واملس ويات املثىل للفنادق  

للنظام ةىص ةدر ممكن من ال رابح داخل منطقة معينة ، واليت حتقق أ  و والقرى الس ياحية يف فرتة حمددة 

ابس وخدام طريقة الربجمة ا النظام الس يايح مت صياغة المنيذج الرايض املناسب لهذالس يايح ، ف

لنظام اليت تزيد من صايف ال رابح احملمتةل ل و  حتديد داةل الهدفاقدليناميكية الراضية عىل أ ساس 

بدأ  م س وخدم كام ا املوحمك به ، ىل النظام، يف ظل بعض الافرتاضات والقييد املفروضة عالس يايح

، وأ خريا  ال ةىص لبينرتاجني يف احلصيل عىل احلل ال مثل ابس وخدام بعض اخلطيات الوحليلية والعددية

 النظام. ملمت اس وخدام حتليل احلساس ية يف هذه اليرةة قدلراسة حساس ية النظام للوغريات يف معا
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