
      

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

  

  

 2020مارس والثالثون عدد  الرابعاجمللد 

Soh.Comm.Journal@commerceSohag.edu.eg 
ISSN:111-8452 

 الحمد مصطفى صالح د. أبو

 المصرية المالية قاألورا سوق فى المقيدة الشركات فى األسهم على الداخلية والتعامالت األرباح إدارة

  د. أحمد بخيت محمد أحمد

معامالت األطراف ذوي العالقة واألداء المالي 

 المستقبلي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
 

 أحمد سعيد إبراهيم المحالويد. 

دور اإلبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديقة 

دراسة ميدانية بالتطبيق على قطاع  - البيئة

 كهربائية في مدينة العاشر من رمضانالصناعات ال

 د.خالد عبد الوهاب البندارى الباجورى

محددات النمو االقتصادى االحتوائى فى االقتصاد 

 المصرى

 

 د.على الجوهري رمضان دراسة مدى

مالئمة استخدام نظام التكاليف المعيارية ألغراض  

الرقابة على التكاليف فى ظل استحداث نظم 

ة المتقدمة بالتطبيق على بيئة المحاسبة اإلداري

 االعمال المصرية.

 د/ محمد محمد السيد حافظ
 قياس الوعى التأمينى لدى طالب كلية التجارة

 جامعة بنى سويف 
 

  نورهان السيد محمد عبد الغفار .ا  

ستخدام أسلوب التنقيب في البيانات لدعم المحتوى 

 ك للقوائم المالية المستقبلية وأثر ذل المعلوماتي

 الستثمارية في السوق  على تعزيز كفاءة القرارات

 المصري" دراسة تطبيقية " المالي
 

 

 

mailto:Soh.Comm.Journal@commerceSohag.edu.eg
mailto:Soh.Comm.Journal@commerceSohag.edu.eg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. أبوالحمد مصطفى صالح

 أستاذ مساعد بقسم المحاسبة

 جامعة جنوب الوادى - كلية التجارة

 

  

 

 الشركات فى األسهم على الداخلية والتعامالت األرباح إدارة

 المصرية المالية األوراق سوق فى المقيدة



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 الشركات فى األسهم على الداخلية والتعامالت األرباح إدارة

 المصرية المالية األوراق سوق فى المقيدة 

 

 د. أبوالحمد مصطفى صالح

 أستاذ مساعد بقسم المحاسبة

 الوادىجامعة جنوب  -كلية التجارة 

 

 ملخص

ارة األربىا  والتعىامال  العالقىة بىيإ  دمحاولىة اتتبىار  يتمثل الهدف الرئيسىى للبحىف  ىى

 42وطمىىا الدراسىىة الميداعيىىة علىىى عينىىة طت ىىو  مىىإ  ،الداتليىىة المرطبطىىة ب ىىرا  وبيىى  األسىىهم

، 2017، 2016 عىامىشركة مإ ال ركا  المقيدة  ى سوق األوراق الماليىة المصىرية تىال  

المسىتحقا  ييىر العاديىة كنائى  عىإ  دارة  بىيإ عدم وجىود عالقىة معنويىةل البحف  لى وطوص

األربا  وصا ى التعامال  الداتليىة التىى طىتم قبىل اح صىا  عىإ القىوائم الماليىة، ممىا يعنىى أ  

المصرية ال يسىتخدمو   دارة األربىا   المقيدة  ى سوق األوراق المالية الداتلييإ  ى ال ركا 

أسىىعار األسىىهم ومىىإ عىىم طخفىىي  تطىىر  لهىىا طىى عير علىىىامالطهم عىىإ األتبىىار التىىى حبعىىاد طعىى

التقاضى، بينما طوصل البحف  لى وجود عالقة طرديىة ومعنويىة بىيإ المسىتحقا  ييىر العاديىة 

وصا ى التعامال  الداتلية التى طىتم بعىد اح صىا  عىإ القىوائم الماليىة، ممىا يىو ر م شىر علىى 

 .على طلك األسهم قبل التعامال  المستقبليةأسعار األسهم  علىلت عير استخدام  دارة األربا  ل
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 ( اإلطار العام للبحث1) 

 مقدمة ومشكلة البحث: 1/1

يتوا ر لدى الداتلييإ معلوما  تاصة حو  األدا  المستقبلى لل ركة، ومإ عم يسىتطيعو  

خارجيىىة، حيىىف األطىىراف ال مصىىالح اسىىتخدام طلىىك المعلومىىا  لتحقيىىم مصىىالحهم علىىى حسىىاب

 أدا  ال ركة  ىىإ علوما  ط ير  لى طحسيستطي  الداتليو  شرا  األسهم عندما طتوا ر لديهم م

المستقبل، وعلى الع س مىإ ذلىك يسىتطيعو  بيى  األسىهم التىى  ىى حىو طهم  ذا طىوا ر  لىديهم 

 م شرا  حو  اعخفاض األدا   ى المستقبل. 

ى معلوما  تاصىة يعتبىر سىلوي ييىر م ىرو   ل الذى يستند وريم أ  التعامل على األسهم

طبقاً للقواعد والقواعيإ التى طنظم أسواق رأس المىا   ىى كثيىر مىإ الىدو ،  ال أعى  يصىع   عبىا  

ذلك  ى بع  األحيا ، باعتبار أ  التعامال  الداتلية
1
قد طتم ألسباب أترى ال طىرطب  باسىتلال   

كمىا أ  البيةىة .  (Shin & Wang, 2011) المعلومىا  الخاصىة مثىل الحاجىة للسىيولة والتنويى

القاعوعية قد ال طىو ر  رشىادا  واضىحة  يمىا يتعلىم بمحتىوى اح صىا  عىإ المعلومىا ، ومىإ عىم 

إ يريبو   ى التعامل على األسهم اح صا  عإ بع  المعلوما  ول ىنهم يستطي  الداتليو  الذي

 . (Rogers, 2008)يحتفظو  بالسلطة التقديرية  يما يتعلم بجودة اح صا  

لم متزايد لدى الباحثيإ والم رعيإ والمنظميإ بعىد احتفاقىا  المحاسىبية وقد أصبح هناي ق

 . حيىىف يحىىاو  البىىاحثو لقليلىىة الماضىىيةتىىال  السىىنوا  اواعهيىىار كثيىىر مىىإ كبىىرى ال ىىركا  

  واعخفىىاض جىىودة التقىىارير التالعىى   ىىى األربىىا بىىدوا   الوصىىو   لىىى أدلىىة ميداعيىىة  يمىىا يتعلىىم

عتج عإ طلك احتفاقىا  طلييىرا  ط ىريعية وطنظيميىة  ىى كثيىر مىإ  . كما (Xiao, 2015)المالية

  .(Feng et al., 2011)الدو  

  المحاسبية عنىد حىد التالعى   ىى األربىا  للو ىا  بتوقعىا  ولم يتوقف القلم مإ احتفاقا

السىىىوق، بىىىل امتىىىد لي ىىىمل طحقيىىىم الىىىداتلييإ عوائىىىد ييىىىر عاديىىىة عتيجىىىة التعىىىامال  الداتليىىىة 

(Thevenot, 2012) .  ىىريم أ  الىىداتلييإ يعلمىىو  أ  القىىوائم الماليىىة ط ىىو  متحيىىزة،  ال أ 

ضىلو   دارة األربىا  حتفىا  الحقىائم عىإ الريبة  ي الىدتو   ىى طعىامال  مربحىة طجعلهىم يف

و ىىى هىىذا السىىياق أشىىار رئىىيس مجلىىس  (Ronen et al., 2006).األطىىراف الخارجيىىة 

االحتيىىاطى الفىىدرالى األمري ىىى  ىىى طقريىىر طىىم طقديمىى   لىىى ال ىىوعجرس حىىو  أسىىباب االحتيىىا  

لمالية، وأ  المحاسبى  لى أ  كثير مإ المديريإ يسعو   لى طحقيم م اس   ى سوق األوراق ا

 Erickson et)الريبة  ى طملك األسهم ولد  دوا   لىديهم لتضىخيم األربىا  ب ى ل مصىطن  

                                                           
1
 بشراء المرتبطة الداخليين تعامالت إلى لإلشارة الداخلى التعامل أو يةالداخل التعامالت مصطلح يستخدم 

 .شركاتهم أسهم وبيع
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al., 2006)  دوا ىى  لىىدى  ولىىد والمحللىىو  أ  التعىىامال  الداتليىىة . كمىىا يعتقىىد االقتصىىاديو

لألسىهم  خىاط الالتقيىيم عجح هذا السىلوي  ىى الحفىال علىى  وقداألربا ،   ى للتالع الداتلييإ 

                     .(Huddart & Louis, 2011) لفترة مإ الوقا

ترضىىا الدراسىىا  المرطبطىىة بهىىذا المجىىا  أ   دارة األربىىا  قىىد طىىتم قبىىل أو بعىىد وقىىد ا   

 & Beneish et, al., 2004; Sawicki)التعىامال  الداتليىة وذلىك علىى النحىو التىالى 

Shrestha, 2008; Jiang, 2018) : 

مرطف  بعد  با  قبل التعامل على األسهم بهدف ال را  بسعر منخف  أو البي  بسعر دارة األر -

 اح صا  عإ المعلوما .

 دارة األربا  بعد التعامل على األسهم بهدف ط تير اح صا  عإ األتبار التى لها ط عير علىى  -

     أسعار األسهم. 

التعىامال  و  دارة األربىا  إار العالقة بىيما سبم طتمثل م  لة البحف  ى اتتبو ى ضو  

الداتلية  ى ال ركا  المقيدة  ى سوق األوراق المالية المصرية. ويم إ  عىادة صىياية م ى لة 

 البحف  ى التساؤال  التالية:

هل طوجد عالقة بيإ  دارة األربا  والتعىامال  الداتليىة التىى طىتم قبىل اح صىا  عىإ القىوائم  -

 المالية.

ارة األربا  والتعىامال  الداتليىة التىى طىتم بعىد اح صىا  عىإ القىوائم هل طوجد عالقة بيإ  د -

 المالية.

 أهمية البحث: 1/2

 طم طصنيف أهمية البحف  ى مستوييإ على النحو التالى:

 المستوى النظرى:  1/2/1

ريم أهمية دراسة العالقة بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتلية على األسهم،  ال أ  هىذا 

لم ينل االهتمىام ال ىا ى مىإ قبىل البىاحثيإ  ىى البيةىة المصىرية، ومىإ عىم طبىدو أهميىة الموضو  

طنظىىيم القواعىىد التىىى لبحىىف، والتعىىرف علىىى عتىىائج الدراسىىا  السىىابقة المرطبطىىة بموضىىو  ا

، وأعر التعامال  الداتلية على بيةة المعلوما  المرطبطة بال ىركة، والعالقىة التعامال  الداتلية

 .  الداتلية على األسهم التعامال و ربا  دارة األ بيإ

 :بيقىالمستوى التط 1/2/2

كفىا ة  ب حد العوامل التى طى عر بالسىل  علىىطو ير أدلة ميداعية للجها  التنظيمية  يما يتعلم  -

علىىى أ   (Tang & xin, 2017)أكىىد  دراسىىة  و ىىى هىىذا السىىياقطخصىىيص المىىوارد. 

عقة المستثمريإ  ى  على   عر بالسل متاحة لللير طمعلوما  يير  طستند  لىالتعامال  التى 
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 لى أ  السىلوي االعتهىا ى ي ىو   (Del Brio et al., 2016)األسواق. كما أشار  دراسة 

 أسعار األسهم ومإ عم طخصص الموارد. اقتصادية تطيرة طالما أع  ي عر علىل  آعار 

مىىإ تىىال  اسىىتنتا  بعىى   مسىىاعدة المسىىتثمريإ علىىى طرشىىيد قىىراراطهم المرطبطىىة بال ىىركة -

، حيىىف أشىىار  دراسىىة المعلومىىا  الخاصىىة التىىى ال ط ىىو  متاحىىة مىىإ تىىال  اح صىىا  العىىام

(Beneish & Vargus, 2002)  لى أ  الداتلييإ يتىوا ر لىديهم دوا ى  قويىة ل ىرا  مزيىد 

مىىإ األسىىهم عنىىدما يتوقعىىو  اسىىتمرار ارطفىىا  األربىىا   ىىى المسىىتقبل، ومىىإ عىىم قىىد يفسىىر 

و  العمليا  المرطبطة ب را  األسهم كإشارة الرطفا  جودة األربا ، وعلى الع س المستثمر

مإ ذلك  ذا كا  ارطفىا  األربىا  بسىب  التالعى   ىى طلىك األربىا  حتفىا  سىو  األدا ،  ىإ  

الداتلييإ سوف يستخدمو  معىر تهم باعخفىاض اسىتمرار المسىتحقا   ىى المسىتقبل ومىإ عىم 

 أسعارها  ى السوق.يبيعو  أسهمهم قبل اعخفاض 

طعمىيم     يالبية الدراسا  المرطبطة بهذا المجا  طما  ى الىدو  المتقدمىة، ومىإ عىم يصىع  -

 لىى أ   (Tang et al., 2013)و ىى هىذا السىياق أشىار  دراسىة  عتائجها  ى الدو  النامية.

كثر أهميىة  حص العالقة بيإ التعامال  الداتلية واستخدام المستحقا  بطريقة اعتها ية يعد أ

 (Chauhan et al., 2016) ى الدو  النامية مقارعة بالدو  المتقدمىة. كمىا أشىار  دراسىة 

 لىىى أ  هي ىىل المل يىىة  ىىى الىىدو  الناميىىة عىىادة ي ىىو  مركىىزاً لىىدى الم سسىىيإ أو العائلىىة ممىىا 

تحقىم مصىالحهم الخاصىة. لىذا يعتبىر البحىف امتىداد للدراسىا  السىابقة المرطبطىة سمح لهم بي

 المجا . بهذا

 أهداف البحث:  1/3 

 يهدف البحف  لى طحقيم ما يلى:   

 التعرف على عتائج الدراسا  السابقة المرطبطة بموضو  البحف. -

 طنظيم التعامال  الداتلية.التى قواعد الالتعرف على  -

 التعرف على أعر التعامال  الداتلية على بيةة المعلوما  المرطبطة بال ركة. -

 التعامال  الداتلية. دارة األربا  والعالقة بيإ  التعرف على -

 التعامال  الداتلية.و دارة األربا  محاولة اتتبار العالقة بيإ  -

 تنظيم البحث:  1/4

 لتحقيم أهداف البحف  قد طم طنظيم  على النحو التالى:    

 احطار العام للبحف. -1

 احطار النظرى للبحف. -2

 ية.منهجية الدراسة الميداع -3

     طحليل البياعا  واتتبار الفروض.        -4
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 ( اإلطار النظرى للبحث2)

 الدراسات السابقة: 2/1

حاولىىا الدراسىىا  المرطبطىىة بهىىذا المجىىا  اتتبىىار العالقىىة بىىيإ  دارة األربىىا  وطعىىامال  

 ,Beneish & Vargus)الىداتلييإ المرطبطىة ب ىرا  وبيى  األسىهم. حيىف  حصىا دراسىة 

قىىة بىىيإ التعىىامال  الداتليىىة وجىىودة األربىىا ، وطوصىىلا الدراسىىة  لىىى اعخفىىاض العال (2002

 و  مصحوبة بالتعامال  الداتلية المرطبطىة استمرار المستحقا  يير العادية الموجبة عندما ط

بينهمىىا طوصىىلا الدراسىىة  لىىى ارطفىىا  اسىىتمرار طلىىك المسىىتحقا  عنىىدما ط ىىو   ببيىى  األسىىهم،

، مما يعنى أ  التعىامال  الداتليىة يم ىإ المرطبطة ب را  األسهم بالتعامال  الداتليةمصحوبة 

 (Zhang, 2003)كما  حصا دراسة  .أ  طو ر م شر على ارطفا  أو اعخفاض جودة األربا 

العالقة بيإ المستحقا  يير العادية والتعامال  الداتلية علىى األسىهم، وطوصىلا الدراسىة  لىى 

ة بال ىرا   مى  ارطفىا  مسىتوى عخفىاض العمليىا  المرطبطىبىالبي  ووا يادة العمليا  المرطبطىة 

المستحقا  يير العادية، كمىا طوصىلا الدراسىة  لىى أ  العالقىة بىيإ مبيعىا  الىداتلييإ لألسىهم 

والمسىىتحقا  ييىىر العاديىىة ط ىىو  ضىىعيفة  ىىى عهايىىة السىىنة الماليىىة، ممىىا يىىو ر م شىىر علىىى أ  

بيىى  األسىىهم قبىىل اعخفىىاض األسىىعار لمحاولىىة الىىداتلييإ يحىىاولو   بعىىاد التعىىامال  المرطبطىىة ب

 طخفي  احتماال  التدقيم مإ قبل المستثمريإ والجها  التنظيمية.

التعىامال  الداتليىة المرطبطىة العالقىة بىيإ  (Beneish et al., 2004)وطناولىا دراسىة 

ة و دارة األربا   ى الفترا  التى طسىبم اعخفىاض أدا  ال ىركة، وطوصىلا الدراسى ببي  األسهم

 لى أ  الداتلييإ يضخمو  األربا  بعد بيى  أسىهمهم، بينمىا طوصىلا الدراسىة  لىى عىدم وجىود 

أدلة قوية  يما يتعلم بإدارة األربا  قبل بي  الداتلييإ لألسهم، مما يعنى أ  التعىامال  الداتليىة 

خفىي  طو ر دوا   لدى الداتلييإ حدارة األربا  حبعىاد مبيعىاطهم عىإ األتبىار ييىر السىارة وط

 (Park & Park, 2004)الخسائر المحتملة بسب  المقاضىاة و قىد السىمعة. وطوصىلا دراسىة 

مما يعنىى  ، لى ارطفا  المستحقا  يير العادية عندما طقوم احدارة ببي  أسهمها  ى الفترة التالية

ربىا  لى طضخيم األربا   ى الفترة الحاليىة لبيى  األسىهم بعىد اح صىا  عىإ احأ  احدارة طلج   

بعىد بيى  احدارة  الفتىرة التاليىةالمرطفعة، بينما طوصلا الدراسة  لى اعخفاض أسعار األسهم  ىى 

لتىى تير االعخفىاض  ىىى  المحاسىبية لألسىهم و سىر  ذلىىك بى   المىىديريإ يسىتخدمو  المسىىتحقا 

 أسعار األسهم.  

ا للم اسى  التىي يحققهىا الىداتليو  عنىدم (Aboody et al., 2005)وطعرضىا دراسىة 

يتعىىاملو  علىىى األسىىهم التىىي طتسىىم باعخفىىاض جىىودة األربىىا ، وطوصىىلا الدراسىىة  لىىى ارطفىىا  

التعامال  الداتلية  ى ال ركا  التي طتسم بارطفا  مخاطر جودة األربىا . ب المرطبطةالم اس  

 لىىى وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىيإ  (Darrough & Rangan, 2005)كمىىا طوصىىلا دراسىىة 
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التعىىامال  الداتليىىة المرطبطىىة ببيىى  األسىىهم ممىىا يىىو ر م شىىر علىىى المسىىتحقا  ييىىر العاديىىة و

الىداتليإ بىإدارة األربىا   مىدى قيىام (Weber, 2005)دراسىة  . و حصاالتالع   ى األربا 

بعىىد بيىى  أسىىهمهم لتخفىىي  التقلبىىا   ىىى صىىا ى الىىربح، وطوصىىلا الدراسىىة  لىىى أ  الىىداتلييإ 

 ,.Core et al)أسىهمهم. كمىا طعرضىا دراسىة يضخمو  األربا  تال  الفتىرا  التاليىة لبيى  

وطوصلا الدراسة  لى ارطفىا   ،للعالقة بيإ التعامال  الداتلية والمستحقا  المحاسبية (2006

 ىىى ال ىىركا  التىىى طتسىىم باعخفىىاض المسىىتحقا ،  األسىىهم  ىىرا الداتليىىة المرطبطىىة ب التعىىامال 

 ا  المستحقا .بينما طنخف  طلك التعامال   ى ال ركا  التى طتسم بارطف

التعامال  الداتليىة حىو  احعىال  عىإ  عىادة  (Li & Zhang, 2006)و حصا دراسة 

 صدار القوائم المالية، وطوصلا الدراسة  لى أ  الىداتلييإ يتعىاملو  علىى األسىهم اسىتناداً  لىى 

المعلومىىا  المتاحىىة لىىديهم حىىو   عىىادة احصىىدار، حيىىف طزيىىد التعىىامال  المرطبطىىة بىىالبي  قبىىل 

حعال  عإ  عادة احصدار بينما طنخف  طلك التعىامال  وطزيىد التعىامال  المرطبطىة بال ىرا  ا

طعىامالطهم لدراسىة  لىى أ  الىداتلييإ يخفضىو  بعد احعال  عإ  عادة احصدار، كما طوصىلا ا

 بالقرب مإ احعال  عإ  عادة احصدار لتخفي  ت  التقاضى.

 دارة األربىىا  والتعىىامال  عالقىىة بىىيإ ال (Jaggi & Tsui, 2007)وطناولىىا دراسىىة 

والتعىامال  الداتليىة الداتلية، وطوصلا الدراسة  لى وجىود عالقىة طرديىة بىيإ  دارة األربىا  

ة األربىا  بعد عهاية السنة المالية مما يعنىى أ  الىداتلييإ يسىتخدمو   دارالمرطبطة ببي  األسهم 

 لىى أ    (Sawicki & shrestha,  2008)كمىا طوصىلا دراسىة لتحقيم مصالحهم الخاصىة.

  عند بيى  الداتلييإ يخفضو  األربا  عند شرا  األسهم  ال أعهم يسعو   لى طضخم طلك األربا

العالقىىىة بىىىيإ التعىىىامال  الداتليىىىة وكىىىل مىىىإ  (Huang, 2010)دراسىىىة  األسىىىهم. و حصىىىا

مسىتحقا  المستحقا  يير العادية ومبيعا  األصو ، وطوصلا الدراسة  لى ارطفىا  كىل مىإ ال

، كمىا طوصىلا المرطبطىة ببيى  األسىهم ومبيعىا  األصىو  قبىل التعىامال  الداتليىةيير العاديىة 

ما يعنىى أ  ير العادية ومبيعا  األصو ، مالدراسة  لى وجود عالقة طردية بيإ المستحقا  ي

 احدارة طستخدم كالهما لتحقيم هدف  دارة األربا .   

التعىامال  الداتليىة  العالقىة بىيإ  حىص (Huddart & Louis, 2011)وحاولا دراسة 

، وطوصىلا الدراسىة  لىى و دارة األربا  تال  األ مة المالية  ى التسعينا  مإ القر  الماضى

كما طوصىلا الدراسىة  لىى أ  ال ىركا  التىى  ،األربا  قبل بي  أسهمهم ضخمو ي أ  الداتلييإ

حققىىا ارطفاعىىاً  ىىى أسىىعار األسىىهم تىىال   تىىرة األ مىىة شىىهد  طضىىخيم األربىىا  وبيىى  األسىىهم 

للعالقىة بىيإ التعىامال  الداتليىة و دارة  (Beneish et al., 2012)المالية. وطعرضا دراسة 

لىىذيإ يقومىىو  ببيىى  أسىىهمهم طوصىىلا الدراسىىة  لىى أ  المىىديريإ ااألربىا  قبىىل طعثىىر ال ىىركة، و

 لىى  (Baryeh et al., 2012)دراسىة تعثىر. كمىا طوصىلا اليسىتخدمو   دارة األربىا  قبىل 
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ال ىىركا  التىىى يقىىوم  يهىىا الىىداتليو  ببيىى  أسىىهمهم مقارعىىة   دارة الىىربح بطريقىىة طعسىىفية  ىىى

 بال ركا  التي يقوم  يها الداتليو  ب را  األسهم.

العالقىىة بىىىيإ  Shrestha, 2012) & (Sawicki و ىىى عفىىس السىىياق  حصىىا دراسىىىة

المحاسبية، وطوصىلا الدراسىة  لىى وجىود عالقىة معنويىة بىيإ التعامال  الداتلية والمستحقا  

بيإ التعامال  بينما ال طوجد عالقة  ،م األربا يوطضخ التعامال  الداتلية المرطبطة ببي  األسهم

 (Ali et al., 2013)وطخفي  األربا . كما  حصا دراسىة  الداتلية المرطبطة ب را  األسهم

مإ تال  التالع   ى األربا  قبل بي  األسىهم، وطوصىلا م اسبهم  مدى قيام المديريإ بتعزيز

كبىىار المىىديريإ وكىىل مىىإ  األسىىهم مىىإ قبىىل الدراسىىة  لىىى وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىيإ مبيعىىا 

،  ال أعى  طوجىد عالقىة ع سىية بىيإ طلىك التعىامال  يير العادية واح راط  ى احعتا المستحقا  

 والمصرو ا  التقديرية.

 رض السلوي االعتها ى حيف طوصىلا الدراسىة  (Olsen, 2013)ودعما عتائج دراسة 

بالتعىىامال  المرطبطىىة ببيىى  مقارعىىة  التعىىامال  الداتليىىة المرطبطىىة ب ىىرا  األسىىهم لىى اعخفىىاض 

للعالقىة بىيإ  (Tang et al., 2013)عنىدما يىتم طضىخيم األربىا . وطعرضىا دراسىة  األسىهم

يسىىتخدمو  الدراسىىة  لىى أ  الىىداتلييإ  التعىامال  الداتليىىة والمسىىتحقا  المحاسىبية، وطوصىىلا

المستحقا  يير العادية لتضليل السوق قبل طعىامالطهم المخططىة، حيىف طوصىلا الدراسىة  لىى 

أ  الىداتلييإ يسىىتخدمو  المعلومىىا  الخاصىىة المتاحىىة لىىديهم حىىو  المسىىتحقا  المنخفضىىة قبىىل 

لمستحقا  المرطفعة وبيى  عهم يستخدمو  معر تهم با  عنها ومإ عم شرا  األسهم، كما أاح صا

لهىا  لألسىهم أسهمهم لتحقيم عوائد يير عادية، كما طوصلا الدراسة  لىى أ  مبيعىا  الىداتلييإ

لهىا طى عير سىلبى  لألسىهم ط عير موج  علىى المسىتحقا  ييىر العاديىة بينمىا م ىتريا  الىداتلييإ

لبيى  أسىىهمهم  ممىا يعنىى أ  الىداتلييإ قىىد يفصىحو  عىإ أربىا  مرطفعىة ،علىى طلىك المسىتحقا 

عىإ أربىا  منخفضىة ل ىرا  مزيىد مىإ األسىهم بعىد اح صىا  عىإ  بسعر مرطفى  كمىا يفصىحو 

 التقارير المالية.

 المحاسىبية لمسىتحقا لالىداتلييإ  مىدى اسىتخدام (kraft et al., 2014)و حصا دراسة 

ة احتمىا  للو ا  بتنب ا  احدارة لألربا  قبل شرا  وبيى  األسىهم، وطوصىلا الدراسىة  لىى  يىاد

الو ا  بتنب ا  األربا  عندما يخط  الداتليو  لبيى  أسىهمهم، بمعنىى أ  الىداتلييإ يسىتخدمو  

 دارة األربا  باستخدام المسىتحقا  للو ىا  باألربىا  المتوقعىة قبىل بيى  األسىهم، بينمىا طوصىلا 

 ا  األربا . ليس لها ط عير على احتما  الو ا  بتنب لألسهم الدراسة  لى أ  م تريا  الداتلييإ

العالقىة بىيإ التعىامال  الداتليىة وكىل  (Sawicki & Shrestha, 2014) واتتبىر  دراسىة 

مإ  دارة األربا  باستخدام المستحقا  و دارة األربا  الحقيقية، وطوصلا الدراسىة  لىى وجىود 

ندما عالقة طردية بيإ التعامال  الداتلية والمستحقا  يير العادية حيف يتم طضخيم األربا  ع
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يري  الداتليو   ى بي  األسهم، وطخفي  األربا  عندما يريبو   ى شرا  األسىهم، بينمىا لىم 

 طتوصل الدراسة  لى أدلة حو  وجود عالقة بيإ التعامال  الداتلية و دارة األربا  الحقيقية. 

طعىامال  الىداتلييإ قبىل احتفاقىا   (Agrawal & cooper, 2015)وطناولىا دراسىة 

التىىى ك ىىفا عنهىىا عمليىىا   عىىادة  صىىدار القىىوائم الماليىىة، وطوصىىلا الدراسىىة  لىىى المحاسىىبية 

األسىىهم تىىال   تىىرة التقريىىر الخىىاط  عنىىدما طزيىىد التعىىامال  الداتليىىة المرطبطىىة ببيىى  ارطفىىا  

الم اس  التى يحققها الداتليو  قبىل اح صىا  عىإ الم ى ال  المحاسىبية، ممىا يعنىى أ  ريبىة 

 و  دا   للتالع   ى األربا . و حصا دراسة هم بسعر ملالى  ي  قد طى بي  أسهمالداتلييإ  

(Xiao, 2015)  على  دارة األربا   ى الصيإ وطوصلا الدراسىة  لىى  التعامال  الداتليةأعر

الىداتلييإ. وطوصىلا  األسىهم مىإ قبىل  يادة احتما  ممارسىة  دارة األربىا  مى   يىادة مبيعىا 

 لى أ  الداتلييإ عادة يحر و  األربا  لتحقيم مصالحهم  (Del Brio et al., 2016)دراسة 

ومإ عم  األسهم شرا بي  األسهم وطخفي  األربا  قبل  الخاصة، حيف يتم طضخيم األربا  قبل

 يحققو  م اس  أكثر مإ األطراف الخارجية.

للعالقىىىة بىىىيإ  دارة األربىىىا   (Lhaopadchan et al., 2016)وطعرضىىىا دراسىىىة 

تلية علىى األسىهم، وطوصىلا الدراسىة  لىى عىدم وجىود عالقىة بىيإ المسىتحقا  والتعامال  الدا

ييىىر العاديىىة والتعىىامال  الداتليىىة، ممىىا يعنىىى أ  الىىداتلييإ ال يسىىتخدمو  ميىىزة المعلومىىا  

 ,Ayu)المتاحة لديهم  يما يتعلم ب رقام الىربح للتعامىل علىى أسىهم ال ىركة. وطوصىلا دراسىة 

بينمىىا  إ اللىىف  ىىى التقىىارير الماليىىة والتعىىامال  الداتليىىة. لىىى عىىدم وجىىود عالقىىة بىىي (2018

 لىىى وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىيإ التعىىامال   (Chowdhury et al, 2018)طوصىىلا دراسىىة 

الداتلية التى طسطير عليها عمليىا  البيى  والمسىتحقا  ييىر العاديىة، وط ىو  العالقىة قويىة  ىى 

مىدى   (Jiang, 2018)و حصىا دراسىة  ال ركا  التى طتسم بارطفا  عدم طماعىل المعلومىا .

الىىداتلييإ بىىإدارة األربىىا  عنىىدما يريبىىو   ىىى التعامىىل علىىى األسىىهم بعىىد اح صىىا  عىىإ  قيىىام

األربا ، وطوصلا الدراسة  لىى  يىادة احتمىا  طضىخيم األربىا  عنىدما يخطى  الىداتليو  لبيى  

ضىىخيم األربىىا  أسىىهمهم بعىىد اح صىىا  عىىإ األربىىا ، بمعنىىى أعىى  طوجىىد عالقىىة طرديىىة بىىيإ ط

 ومبيعا  الداتلييإ لألسهم.

 :ابم للدراسا  السابقة يتضح ما يلى ى ضو  العرض الس

المعلومىا  المتاحىىة ة بىيإ التعىىامال  الداتليىة وميىىزة    الدراسىا  السىىابقة طعرضىا للعالقىى -

 لدى الداتلييإ  ي لل استخدام  دارة األربا .

تخدمو   دارة األربىىا  لتعظىىيم م اسىىبهم مىىإ ا ترضىىا الدراسىىا  السىىابقة أ  الىىداتلييإ يسىى -

التعامىل علىىى األسىىهم بعىىد اح صىا  عىىإ التقىىارير الماليىىة، أو محاولىة أبعىىاد طعىىامالطهم علىىى 

 األسهم. طلك األسهم عإ األتبار التي ي و  لها ط عير على أسعار
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ئج متباينة، التعامال  الداتلية طوصلا  لى عتاو  دارة األربا     الدراسا  التى ربطا بيإ -

التعىىامال  حيىىف طوصىىلا بعىى  الدراسىىا   لىىى ارطفىىا  المسىىتحقا  المحاسىىبية مىى   يىىادة 

التعىىامال  الداتليىىة واعخفىىاض طلىىك المسىىتحقا  مىى   يىىادة الداتليىىة المرطبطىىة ببيىى  األسىىهم 

 ,park & park, 2004; Zhang, 2003; Core, 2006)مثىل  المرطبطة ب را  األسهم

Sawicki & Shrestha, 2014, Olsen, 2013)   بينمىا طوصىلا دراسىا  أتىرى  لىى

 ,.Lhaopadchan et al)عدم وجود عالقة بىيإ التعىامال  الداتليىة و دارة األربىا  مثىل 

2016; Ayu, 2018)يىرطب  بتضىخيم  مىا عتىائج بعى  الدراسىا  الفىرض الىذى. كما دع

يم الفىرض الىذى يىرطب  األربا  عندما يري  الداتليو   ىي بيى  أسىهمهم، بينمىا لىم يىتم طىدع

 ,Sawicki& shresthe)بتخفي  األربا  عندما يري  الداتليو   ى شرا  األسهم مثىل

2012; kraft, 2014)  . 

التعامال  الداتلية  ى البيةىة العربيىة بصىفة و  دارة األربا  عدرة الدراسا  التى ربطا بيإ -

 ف.عامة والبيةة المصرية بصفة تاصة وذلك  ى حدود علم الباح

 تنظيم التعامالت الداخلية: 2/2

ي ير مصطلح التعامال  الداتليىة  لىى العمليىا  المرطبطىة ب ىرا  أو بيى  األوراق الماليىة 

يإ وكبىىار يلل ىىركة بواسىىطة األطىىراف الداتليىىة مثىىل أعضىىا  مجلىىس احدارة والمىىديريإ التنفيىىذ

ا  الخاصىىىة الوصىىىو   لىىىى المعلومىىى يسىىىتطيعو المسىىىاهميإ وييىىىرهم مىىىإ األشىىىخا  الىىىذيإ 

 المرطبطة بال ركة.

قواعد طسهم  ي الحد مىإ دو  على وض  وقد عمل الم رعو  والمنظمو   ي كثير مإ ال

التعىىامال  التىىى طسىىتند  لىىى معلومىىا  تاصىىة ي ىىو  لهىىا طىى عير علىىى أسىىعار األوراق الماليىىة 

(Clacher et al., 2009)مال  علىى عىالقواعد المرطبطىة بتلىك الت. وعادة طق  مسةولية طنفيذ ا

عاطم الهيةىا  الم ىر ة علىى أسىواق رأس المىا  مثىل لجنىة طىداو  األوراق الماليىة  ىى أمري ىا 

اق مثىل التقىارير الماليىة والتى طتولى أيضاً األشراف علىى الجواعى  األتىرى المرطبطىة باألسىو

على أ  كثير مإ عمليا  التقاضىى   حدى الدراسا وقد أكد   (Gu & Li, 2007). المضللة

ماعيىىة مىىإ قبىىل المسىىتثمريإ طىىرطب  بالتعىىامال  ييىىر القاعوعيىىة التىىى طسىىتند  لىىى معلومىىا  الج

 . (Nting, 2008) جوهرية يير متاحة ل ل الم اركيإ  ي السوق

التعىامال  التىى طسىتند  لىى معلومىا  لىم يىتم اح صىا  عنهىا ل ىل المسىتثمريإ  وعظراً أل 

 قىىد حظىىر  بعىى  الىىدو  طعىىامال  لىىذا ، علىىى سىىوق األوراق الماليىىة ي ىىو  لهىىا طىى عير سىىلبى

الداتلييإ على األوراق المالية لل ركة تال  أوقا  محىددة مىإ العىام، كمىا ططلبىا دو  أتىرى 

 اح صا  عإ المعلوما  الخاصة قبل طنفيذ طلك التعامال . 
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حظر  الواليا  المتحدة األمري ية التعىامال  التىى طسىتند  لىى معلومىا  ييىر متاحىة   قد

 عإ المعلومىا لداتلييإ اح صا  ينبلى على احيف  .(Agrawal & Nasser, 2012) لللير

وريىم أ  لجنىة  .(Fischel & Carlton, 1983) أو االمتنىا  عىإ التعامىلالتى  ى حىو طهم 

طداو  األوراق المالية كاعا طسمح للىداتلييإ باح صىا  عىإ طعىامالطهم حتىى اليىوم العاشىر مىإ 

ططلى   Sarbanes Oxleyطمىا  يى  طلىك التعىامال ،  ال أ  قىاعو  ال هر التالى لل ىهر الىذى 

  (Nting, 2008).اح صا  عإ طلك التعامال  تال  يوميإ عمل بعد طنفيذها 

و ى ضو  ما سبم يم إ القو  أ  قواعد التعامل الداتلى  ى أمري ا ال طحدد  ترة معينة   

لل ىىركة بىىل ينبلىىى علىىى الىىداتلييإ يحظىىر تاللهىىا طعىىامال  الىىداتلييإ علىىى األوراق الماليىىة 

االتتيار بيإ اح صا  عىإ المعلومىا  الداتليىة قبىل التعامىل علىى األوراق الماليىة أو االمتنىا  

 عإ التعامل.

مىإ القواعىد األمري يىة حيىف  شىدةطبنا بورصة لنىد  لىألوراق الماليىة قواعىد أكثىر وقد   

 ركة تال  ال ىهريإ السىابقيإ لالعىال  حظر  على الداتلييإ التعامل على األوراق المالية لل

 Betzer)عإ األربا  النهائية أو المرحلية، وال هر السابم لالعال  عإ األربا  رب  السنوية 

& Theissen, 2009, Hillier & Marshall, 2002) . قيىام  وباحضا ة  لىى مىا سىبم  ىإ

ا  ييىر من ىورة أو لهىا ال خص ب را  أو بي  أوراق ماليىة  ىى البورصىة اسىتناداً  لىى معلومى

 .(Banoff, 1988)ط عير على سعر الورقة المالية يعتبر جريمة جنائية 

 ,Nting)وعادة يوج  لل خص طهمة مخالفة قواعد التعامىل الىداتلى  ىى الحىاال  التاليىة 

2008): 

   التعامل على األوراق المالية التى ط عر  أسعارها بالمعلوما .  -

 تعامل على األوراق المالية التى ط عر  أسعارها بالمعلوما .ط جي  شخص آتر على ال -

 اح صا  عإ المعلوما  ل خص آتر. -

، ول ىىإ ينبلىىى علىىى الىىداتلييإ الداتليىىة ال طوجىىد  تىىرة معينىىة لتقييىىد التعىىامال و ىىى ألماعيىىا 

 (Betzer & Theissen, 2009).تال  تمسىة أيىام عمىل بعىد طنفيىذها  اح صا  عإ طعامالطهم

علىى األشىخا  الىذيإ يمتل ىو  معلومىا  داتليىة التعامىل علىى األوراق  قىد حظىر  بلجي ىا أما 

المالية بال را  أو البي  باستخدام طلك المعلوما  أو طوصيلها  لى طرف عالف  ال  ى سياق العمىل 

العادى، كما ينبلى علىى الىداتلييإ اح صىا  عىإ طعىامالطهم علىى األوراق الماليىة لل ىركة تىال  

  (Van Geyt et al, 2014).أيام عمل بعد طنفيذها  تمسة

وحظىىر  لجنىىة طنظىىيم األوراق الماليىىة  ىىى الصىىيإ علىىى التنفيىىذييإ التعامىىل علىىى األوراق 

المالية لل ركة تال  ع رة أيام قبل احعال  عإ األربا ، وعالعىيإ يومىاً قبىل  صىدار التقىارير 
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% مىإ األسىهم 30الىذيإ يمتل ىو  أكثىر مىإ المالية الرسمية، كما يحظر على كبىار المسىاهميإ 

شرا  أسهم ال ركة تىال  ع ىرة أيىام قبىل  عىال  األربىا ، وع ىرة أيىام قبىل  صىدار التقىارير 

المالية الرسمية، كما يحظر عليهم بيعها تال  عالعيإ يوماً قبل  صدار التقارير الماليىة السىنوية 

ايالعىد ال يىتم السىما  ألعضىا  و ىى ط. (Zhu & Wang, 2015, Jiang, 2018)والمرحلية 

% مىإ األسىهم 10مجلس احدارة أو أى مسةو   دارى أو المساهميإ الىذيإ يمتل ىو  أكثىر مىإ 

بال را  أو البيى  عنىدما طتىوا ر لىديهم معلومىا  لهىا طى عير  لل ركة التعامل على األوراق المالية

 (Tang et al., 2013)سعر الورقة المالية قبل اح صا  العام عنها  على

  مإ قواعد التسىجيل واحدرا  50حظر  المادة رقم و ى الممل ة العربية السعودية  قد و

الصادرة عإ هيةة السوق المالية على أعضا  مجلىس احدارة أو كبىار التنفيىذييإ أو األشىخا  

ذوى العالقة ب ى منهم التعامل  ى األوراق المالية لل ركة تىال  تمسىة ع ىر يومىاً قبىل عهايىة 

ب  السنة المالية حتى طاريخ  عال  القوائم المالية األولية بعد  حصها، وعالعيإ يوماً قبل عهايىة ر

السنة المالية حتى طىاريخ  عىال  القىوائم الماليىة األوليىة بعىد  حصىها أو القىوائم الماليىة السىنوية 

  .2016المراجعة وهيةة السوق المالية، 

لسىىنة  95الالئحىىة التنفيذيىىة للقىىاعو  رقىىم    مىىإ323و ىىى مصىىر  قىىد حظىىر  المىىادة رقىىم و

أى طعامىىل علىىى ورقىىة ماليىىة  ذا كىىا  المتعامىىل مطلعىىاً سىىوا  بطريقىىة مباشىىرة أو ييىىر  1992

لىى المطلعىيإ علىى طلىك مباشرة على معلوما  جوهرية طرطب  بها ويير معلنة، كما حظر  ع

ذلك االطال  والالئحىة  يطلعوا عليها أى شخص آتر ليس ل  صفة قاعوعية طخو  المعلوما  أ 

  .1992لسنة  95التنفيذية للقاعو  رقم 

قواعىىد قيىىد وشىىط  األوراق الماليىىة بالبورصىىة المصىىرية    مىىإ38كمىىا أ  المىىادة رقىىم و

علىىى أعضىىا  مجلىىس احدارة والمسىىةوليإ بال ىىركة واألشىىخا  الىىذيإ  ىىى م نىىتهم  حظىىر 

علىى سىعر الورقىة الماليىة شىرا  أو   و  لها طى عير  على معلوما  يير متاحة لللير وياالطال

 . كمىا 2018العامة للرقابىة الماليىة،  بي  األوراق المالية التى طتعلم بها هذه المعلوما  والهيةة

مىإ ال ىركا   تطىار البورصىة بىاحجرا ا  الداتليىة المتبعىة لىديها والتىى ططلبا عفس المىادة 

   :2018طضمإ ما يلى والهيةة العامة للرقابة المالية، 

حظر طعامل الداتلييإ أو المجموعا  المرطبطة بهم على األوراق المالية لل ركة تال   -

 تمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد ع ر معلوما  جوهرية.

مإ األسهم  ال بعد  تطار البورصة قبل    كثر% 20عدم طعامل المساهميإ الذيإ يمل و   -

 التنفيذ.
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 لومات المرتبطة بالشركة:التعامالت الداخلية وبيئة المع 2/3

الجد  حو  ط جي  التعامال  الداتلية أو حظرها منذ الستينا  مإ القر  الماضى،  لهر 

 Cadyعندما قرر  لجنىة طىداو  األوراق الماليىة  ىى أمري ىا  داعىة طلىك الممارسىة  ىي قضىية 

Roberts  1961عام.(Prentice & Donellson, 2010)        

يتعلىىم بىى عر التعىىامال  الداتليىىة علىىى بيةىىة المعلومىىا  المرطبطىىة  ويوجىىد اطجىىاهيإ  يمىىا  

 بال ركة وذلك على النحو التالى:

 االتجاه األول:

يعتقد أعصار هذا االطجاه أ  التعامال  الداتلية طسهم  ى طحسيإ بيةة المعلوما  المرطبطىة 

الداتلية طنع س  ى  بال ركة ومإ عم كفا ة السوق، باعتبار أ  طلك التعامال  طجعل المعلوما 

أسىىعار األسىىهم، ومىىإ عىىم يسىىتطي  المتعىىاملو  اسىىتنتا  معلومىىا  جديىىدة مىىإ تىىال  مالحظىىة 

 طحركا  أسعار طلك األسهم.

توا ر لديهم معلوما  مميزة مقارعىة التعامال  أ  الداتلييإ طحيف يفترض الم يدو  لتلك 

ي طحسيإ بيةة المعلومىا  وعمليىة طسهم  ومإ عم  إ  التعامال  الداتلية باألطراف الخارجية، 

كما أ  عدم الت كد المرطب  بنتائج  (Chang et al., 2017)اطخاذ القرارا  المرطبطة بال ركة 

قارعىة ببىاقى الم ىاركيإ األدا  المستقبلي لل ركة عادة ي و  منخفضاً لدى األطراف الداتليىة م

لتعىامال  الداتليىة طع ىس لىذا يفتتىرض أ  ا  (Piotroski & Roulston, 2008). ىي السىوق

 ,Gu & Li)المعلوما  الخاصة المتاحة لدى الداتلييإ  يما يتعلم بىاألدا  المسىتقبلى لل ىركة 

.2007)   

وطبقاً لنظرية احشارة  إ  التعامال  الداتلية التى طتم قبل اح صا  عىإ المعلومىا  التىى 

إ عم ي و  للسوق رد  عل قوى لها ط عير على السعر قد ط و  م شر على التسعير الخاط ، وم

(Clacher et al., 2009) احدارة قد طرسل  شارا  للسىوق حىو  األربىا  المتوقعىة وقيمىة  .

.  علىى سىبيل المثىا  (Lhaopadchan et al., 2016)ال ركة مإ تىال  التعىامال  الداتليىة 

يإ  ىىى السىىوق سىىهم  ىىإعهم يرسىىلو   شىىارا   يجابيىىة للم ىىاركاألعنىىدما يقىىوم الىىداتليو  ب ىىرا  

باعتبىىار أعهىىم يخصصىىو  المزيىىد مىىإ عىىرواطهم لالسىىتثمار  ىىى طلىىك األسىىهم، وريىىم ذلىىك  ال أ  

قىىد ال طنقىىل  شىىارا  سىىلبية حىىو  ال ىىركة باعتبىىار أ  طلىىك  التعىىامال  المرطبطىىة ببيىى  األسىىهم

 .(Fidrmuc et al., 2013) والتنوي  لسيولةعا  قد طتم بسب  الحاجة لالمبي

البحوث التجريبية هذا االطجىاه، حيىف طوصىلا  لىى وجىود رد  عىل قىوى وقد دعما عتائج 

 ,.Clacher et al)للسىوق بعىد التعىامال  الداتليىة وتاصىة التعىامال  التىى طىرطب  بال ىرا  

. وأ  التعامال  الداتلية ال طضر بالسوق على ع س االعتقاد السىائد، حيىف ي ىو  لهىا (2009



15 

دة المعلومىىا  التىىى طو رهىىا المصىىادر األتىىرى محتىىوى  عالمىىى وتاصىىة عنىىدما طىىنخف  جىىو

(Tang et al., 2009). 

هناي عىدة عوامىل قىد طجعىل على أ   (Fischel & Carlton, 1983)كما أكد  دراسة 

 :مثلال ركة طسمح للداتلييإ بالتعامل على أسهمها 

لوما  عوامل طرطب  بالمعلوما : حيف طستطي  ال ركة مإ تال  التعامال  الداتلية عقل مع -

للم اركيإ  ى السوق قد يصع  اح صىا  العىام عنهىا  مىا بسىب  ط عيرهىا السىلبى علىى قيمىة 

قىد ينىتج عنى   عدم الت كد الذى يرطب  بهىا والىذى طلك المعلوما  أو أعها ط و  م لفة أو بسب 

 احضرار بال ركة  ذا اطضح  يما بعد عدم صحتها.

دارة كوكيىىل عىىإ المىىالي الىىدا   والقىىدرة علىىى حيىىف يتىىوا ر لىىدى اح :عوامىىل طىىرطب  بال فىىا ة -

سىىهم أحىىد األعىىد مىىنح احدارة حصىىة مىىإ الخاصىىة، وي را  التىىى طعظىىم مصىىالحهااطخىىاذ القىىرا

تحقيىىم االطسىىاق بىىيإ مصىىالح احدارة ومصىىالح المىىالي ومىىإ عىىم طىىنخف  م ىى ال  لاآلليىىا  

 الوكالة.

 االتجاه الثانى:

ما  تاصىة ي ىو  لهىا طى عير سىلبى علىى بيةىة ويفترض أ  التعامال  التى طستند  لى معلو

 ريم أ  الداتلييإ طتوا ر لديهم معر ة أ ضل مإ  المعلوما  المرطبطة بال ركة وكفا ة السوق.

المستثمريإ الخارجييإ حو  اآل اق المستقبلية لل ركة،  ال أ  السوق ي و  بط   ى االستجابة 

 حىدى . و ى هذا السىياق طوصىلا (Tavakoli et al., 2012)لالشارا  التى طرسلها احدارة 

ب ىى ل  األسىىهم بيىى المرطبطىىة ب لىىى أ  المسىىتثمريإ يف ىىلو   ىىى طفسىىير المعلومىىا    الدراسىىا 

صحيح، و سر  ذلك بصعوبة التمييز بيإ عمليا  البي  بدا   المعلوما  وعمليا  البي  بدا   

ا  المرطبطىة بتلىك المبيعىا  السيولة، أو بسب  أ  المستثمريإ ال يعطىو  اهتمىام كبيىر لالشىار

 ,Beneish & Vargus)  حىو  ربحيىة ال ىركةالسىابقة عنىدما طتعىارض مى  طصىوراطهم 

2002). 

ا وجود شىركتيإ متمىاعلتيإ  حىداه (Fischel & Carlton, 1983)وقد ا ترضا دراسة 

علىىى التعىىامال  التىىى طسىىتند  لىىى معلومىىا  تاصىىة وطتطلىى  اح صىىا  عىىإ طلىىك  اً طضىى  قيىىود

ال ، بينما ال طض  ال ركة األترى قيوداً على التعىامال  الداتليىة وال طتطلى  اح صىا  التعام

عنها،  ى هذه الحالة  إ  المستثمريإ سوف يعرضو  سعر منخف  ألسهم ال ركة الثاعية مما 

يفرض على  دارطها طبنى استراطيجية مماعلة لل ركة األولى لتعظيم قيمة ال ركة، ومىإ عىم  ىإ  

 الداتلية ط عر بالسل  على عقة المستثمريإ  ى السوق.التعامال  



16 

 تلى ي عر علىى طو يى  لى أ  التعامل الدا (Clacher et al., 2009)كما أشار  دراسة 

المعلوما  بيإ المتعىامليإ، حيىف طتركىز المعلومىا  لىدى عىدد قليىل مىإ األشىخا  ممىا يىو ر 

  التعامال  الداتلية قد طقلل مإ أهمية لديهم ميزة معلوما  على حساب باقى المتعامليإ، كما أ

القىىوائم الماليىىة والتىىى طعىىد المصىىدر الرئيسىىى الموعىىوق  يىى  للحصىىو  علىىى المعلومىىا  حىىو  

 ال ركة.

 وريىم أ  هنىاي وجهىىة عظىر طىىرى ضىرورة ط ىىجي  التعىامال  الداتليىىة كم ا ى ة لمىىولفى

قىد يولىد عىدة دوا ى  ضىارة  ،  ال أ  السما  بتلىك التعىامال ال ركة على  عتا  معلوما  جديدة

 :(Prentic & Donelson, 2010)مثل 

التركيىىز علىىى المصىىالح الخاصىىة علىىى حسىىاب مصىىلحة ال ىىركة: حيىىف  عىى  عنىىدما طتىىوا ر  -

معلوما  لدى أحد المولفيإ  إع  قد يف ر  ى عدم عقلهىا  لىى الرؤسىا  واالحتفىال بهىا لنفسى  

 المنا سة على األربا . الستخدامها  ى التعامل على أسهم ال ركة وطقليل

ط تير اح صا  للرؤسا :  عندما ي و  التعامل الداتلى م روعاً  إ  الداتلييإ يتوا ر لديهم  -

للحفال على سرية المعلوما  حتى يتم نوا مىإ اسىتلاللها، وكىل مسىتوى  دارى  قوية دوا  

ا  للعائلىىة قىىد يىى تر وصىىو  المعلومىىا  للمسىىتوى احدارى األعلىىى أو طمريىىر طلىىك المعلومىى

 واألصدقا  ومإ عم ي و  الت تير النهائى كبير وضار لل ركة.

ط وي  المعلوما :  على سبيل المثا  عندما يتىوا ر لىدى الىداتلييإ معلومىا  ييىر سىارة قىد  -

ي و  لها ط عير سلبى على سعر السهم، ومعلوما  سارة طسهم  ى الحد مإ ط عير المعلوما  

عىإ كالهمىا  ىى عفىس الوقىا،  ىإ  الىداتلييإ يم ىنهم مضىاعفة  يير السارة  ذا طىم اح صىا 

  أرباحهم عإ طريم اح صا  عإ المعلوما  يير السارة لتخفي  سىعر السىهم قبىل ال ىرا

 .عم يفصحو  عإ المعلوما  السارة

 إدارة األرباح والتعامالت الداخلية على األسهم: 2/4

تليىة  مىا مىإ تىال  مالحظىة أتطىا  يستطي  الداتليو  طحقيم م اس  مىإ التعىامال  الدا

مىة أو االعتمىاد التسعير التى طتم مإ تال  األطراف الخارجية عتيجة اسىتخدام عمىاذ  ييىر مالئ

، أو مىىإ تىىال  ميىىزة المعلومىىا  المتاحىىة لىىديهم حىىو  التىىد قا  النقديىىة علىىى أح ىىام متحيىىزة

ا  المسىتثمريإ، و ىى المستقبلية لل ركة، و ى الحالىة األولىى يتعامىل الىداتليو  ع ىس طصىور

الحالة الثاعية يتعامل الداتليو  على أسهم ال ركة عندما طختلف المعر ة الخاصة المتاحة لديهم 

  (piotroski & Roulstone, 2005).  حو  التد قا  النقدية المستقبلية عإ طوقعا  السوق

هم ال ىركة يإ علىى أسىيوأكد  الدراسا  المرطبطة بهىذا المجىا  علىى أ  طعىامال  الىداتل

حيىف يسىتطي   (Beneish & Vargus, 2004).عىادة طىرطب  بتضىخم األربىا  أو طخفيضىها 
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الىىداتليو  طلييىىر محتىىوى المعلومىىا  و قىىاً لىىدوا عهم، وتىىال  الفتىىرة بىىيإ  عتىىا  المعلومىىا  

. (Dalko &Wang, 2016) هم ميزة الوصو   لى طلك المعلوما واح صا  عنها يتوا ر لدي

رى علىىى أ  التعىىامال  الداتليىىة طىىو ر دوا ىى  لىىدى الىىداتلييإ لحجىى  األدا  وأكىىد  دراسىىة أتىى

الحقيقىىى لل ىىركة مىىإ تىىال  طىىو ير معلومىىا  منخفضىىة الجىىودة بهىىدف  يىىادة ميىىزة المعلومىىا  

المتاحة لديهم ومإ عم طحقيم مزيد مإ األربا  باعتبار أع  كما ارطفعىا جىودة المعلومىا  التىى 

تقىارير الماليىة كلمىا اعخفضىا ميىزة المعلومىا  وأربىا  التعامىل يتم اح صا  عنها مإ تال  ال

(Zhang & Zhang, 2018). 

أسىعار  علىىوعلى ع س بىاقى الم ىاركيإ  ىى السىوق  ىإ  الىداتلييإ يسىتطيعو  التى عير  

 :(Sawicki & Shrestha, 2008)األسهم مإ تال  ما يلى 

ر التىد قا  النقديىة لل ىركة والمخىاطر قرارا  التمويل واالستثمار التى طسهم  ى طلييىر مقىدا -

 المرطبطة بها.

   احعالعا  واألع طة التى طو ر معلوما  طجعل السوق يعيد طقييم ال ركة. -

لوكالة بىيإ وريم أ  السما  للداتلييإ بتملك أسهم ال ركة قد يسهم  ى طخفي  م  ال  ا

يإ والبىاحثيإ مىإ طىوا ر دوا ى  ال أ  هناي مخاوف كبيرة مإ قبل المنظماحدارة والمساهميإ،  

يعتبر دالىة  ها الخاصة، باعتبار أ  سعر السهملدى احدارة للتالع   ي األربا  لتحقيم مصالح

الىىداتلييإ الىىذيإ  . (Armstrong et al., 2010) ىىي األربىىا  التىىى يىىتم اح صىىا  عنهىىا 

ها طلىك القىوائم يصدرو  قىوائم ماليىة مضىللة قىد يسىتخدمو  معىر تهم بالمعلومىا  التىى طتضىمن

لحماية عرواطهم أو  يادطها،  قد يلج  الداتليو   لى التضليل والتعامال  يير الم روعة استناداً 

لتنويى  والسىيولة وقىد يىتم طبريىر اآلعىار المسىتقبلية تعامال  يتم طفسيرها بالحاجىة ل لى أ  طلك ال

 .(Summer & Sweeney, 1998)للقوائم المالية المضللة بسو  األدا  احقتصادى 

دا عىيإ لتضىخيم وجىود  (Beneish et al., 2004)ا ترضىا دراسىة  ىى هىذا السىياق و

 وذلك على النحو التالى: األربا  قبل طعثر ال ركة

   طضخيم األربا  يحقم منفعة للمساهميإ واحدارة باعتبار أ  اح صا  عىإ وجىود طحسىإ  -

 مة. ى األدا  يساعد على التمويل الخارجى ب روط مالئ

المرطبطىة ببيى   الىداتلييإ طعىامال  ع  مىإ تىال  طضىخيم األربىا  وطى تير التعثىر يىتم  بعىاد  -

 عإ احعال  عإ التعثر ومإ عم طخفي  احتماال  المقاضاة. األسهم

وحاولا الدراسا  المرطبطىة بهىذا المجىا  طفسىير العالقىة بىيإ التعىامال  الداتليىة و دارة 

 لنحو التالى:األربا  مإ تال   رضيإ على ا
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 :خطر التقاضى -1

ريم أ  الداتلييإ طتوا ر لديهم معلومىا  تاصىة حىو  قيمىة ال ىركة ومىإ عىم يسىتطيعو  

،  ال أ  طلىك التعىامال  األسىهمطحقيم م اس  يير عادية مإ التعامال  المرطبطة ب را  وبيى  

رضىها ال ىركا   لىى القيىود التىى طف لتدقيم مإ قبل المنظميإ باحضا ةعادة طخض  للفحص وا

(Ali & Hirshleifer, 2017).  البيةىة القاعوعيىة قىد طقيىد   حدى الدراسىا  علىى أ  وقد أكد

 .(Rogers, 2008) قدرة الداتلييإ على طحقيم م اس  عتيجة استخدام طلك المعلوما 

 على سبيل المثىا  يواجى  الىداتليو  تطىر التقاضىى  ىى حالىة حىدوث اعخفىاض كبيىر  ىى 

بعد بي  أسهمهم، حيف يستطي  المسىتثمرو  الىذيإ يحققىو  تسىائر االدعىا  بى   أسعار األسهم 

الداتلييإ يتعاملو  على معلوما  يير متاحىة لبىاقى الم ىاركيإ  ىى السىوق، أو أعهىم ينته ىو  

. مما يعنى أ  األطراف الداتليىة قىد (Chen & Lo, 2006)القواعد المرطبطة بحظر التعامل 

الة بي  أسهمهم قبل ع ر معلوما  لها ط عير سلبى على سعر السهم، طواج  عقوبا  كبيرة  ى ح

حيف يو ر ذلك م شر على أ  البي  طم بهدف طجن  الخسارة المتوقعة عتيجة اح صا  عإ طلىك 

 .(Weber, 2005)المعلوما  

 لىى أ  احدارة قىد طتحمىل ط ىاليف  (Agrawal & Cooper, 2015)وأشىار  دراسىة 

 ا قبل  عادة  صدار القوائم المالية، وط مل طلك الت اليف كل مما يلى:كبيرة عند بي  أسهمه

  قد الوليفة  ى ال ركة. -

 الت عير السلبى على السمعة. -

 العقوبا  المدعية والجنائية التى طفرضها قواعيإ التعامل الداتلى. -

علىى  ويستطي  الداتليو  طخفي  احتماال  التقاضى والتدقيم مىإ قبىل الجهىا  الم ىر ة

السوق مإ تال  ط تير اح صا  عىإ األتبىار ييىر السىارة ومىإ عىم  يىادة الفتىرة الزمنيىة بىيإ 

طعامالطهم واالعخفاض  ى أسعار األسهم، بمعنىى أعى  يىتم طى تير االعخفىاض  ىى أسىعار األسىهم 

(Beneish & Vargus, 2002) . 

عنىدما يتعىاملو  ويستند هذا الفرض  لىى أ  الىداتلييإ يحىاولو  طخفىي  تطىر التقاضىى 

على أسهم ال ركة سوا  مىإ تىال  اتتيىار طوقيىا طعىامالطهم أو مىإ تىال   دارة األربىا ،  قىد 

يلج  الداتليو   لى طنفيذ عمليا  ال را  والبي  الخاصة بهم قبل  تىرة كا يىة مىإ اح صىا  عىإ 

ارة األربىا  بعىد المعلوما  التى ي و  لها ط عير على أسعار األسهم، كما  عهم قد يلج و   لى  د

 طنفيذ طلك التعامال  للحفال على أسعار األسهم عند مستوى معيإ.
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التعىامال  الداتليىة المرطبطىة ببيى  أ   (Beneish et al., 2012)وقد ا ترضىا دراسىة 

طع س المخاوف مإ تطر التقاضىى. وأشىار  أو طسبقها  دارة األربا   م  التى طتزامإاألسهم 

الىداتلييإ يىديرو  األربىا  حبعىاد طعىامالطهم عىإ اح صىا  عىإ  أ  (Weber, 2005)دراسة 

على أ  الداتلييإ يقومو  ببيى   (Beneish et el., 2004)األربا  السلبية. كما أكد  دراسة 

األسىىهم عىىم يىىديرو  األربىىا  ألعلىىى حتىىى ال يىىتم اح صىىا  عىىإ األتبىىار ييىىر السىىارة ومىىإ عىىم 

 ارة األربا  طحدث بعد بي  األسهم. طخفي  احتماال  المقاضاة، بمعنى أ   د

 السلوك االنتهازى:  -2

 ىىى عقىىل معلومىىا  مفيىىدة حىىو  ال ىىركة عنىىدما طسىىتخدم احدارة  قىىد طسىىهم  دارة األربىىا 

المروعة المتاحة لها  ىى اتتيىار السياسىا  المحاسىبية حرسىا   شىارا  للم ىاركيإ  ىى السىوق 

. حيىف ألهىر  بعى  (Ronen & Yaari, 2008)حو  المعلومىا  الخاصىة المتاحىة لىديها 

البحوث المحاسبية أ   دارة األربا  ليسا ضارة  ى كىل األحىوا ،  األربىا  المىدارة قىد طسىهم 

وريىم ذلىك  ال أ  . (Arya et al., 2003) ى عقل معلوما  أ ضل مإ األربا  ييىر المىدارة 

لتعامىىل علىى أسىىهم ال ىىركة  ىىى طلىىك المروعىة للتالعىى   ىىي األربىا  بهىىدف اقىد طسىىتخدم احدارة 

أصىبح هنىاي اعتقىاد سىائد بى    دارة األربىا  اعتها يىة . حيف (tang et al., 2013)المستقبل 

بطبيعتها وتاصة بعد اعهيار كثير مإ كبرى ال ركا   ى أمري ا وييرها مإ الدو ، مما جعل 

رهىىا السىىلبية طحسىىيإ  عاليىىة حوكمىىة ال ىىركا  كمحاولىىة للحىىد مىىإ أعا  لىىى المنظمىىيإ يسىىعو 

(Jiraporn et al., 2008)         . 

ويرط ز  رض السلوي االعتها ى على أع   ذا كا  الداتليو  يخططو  للتعامل على أسهم 

علىى  ال ركة بعد اح صا  عإ األربا ،  إعهم قد يلج و   لى التالع   ي طلىك األربىا  للتى عير 

يقومىو  بتضىخيم األربىا  أو طخفيضىها  .  الىداتلييإ(Jiang et al., 2018)أسىعار األسىهم 

. بمعنىىى أ  هىىذا (Chowdhury et al., 2018)للحصىىو  علىىى طىى عير  يجىىابى لتعىىامالطهم 

طصىورا  الم ىاركيإ  ىى  يقومو  بإدارة األربىا  للتى عير علىىالفرض يستند  لى أ  الداتلييإ 

تم طقيمهىا بى على مىإ السوق  يما يتعلم ب دا  ال ركة، ومإ عم يسىتطيعو  بيى  أسىهمهم عنىدما يى

 قيمتها الحقيقية، أو شرا  مزيد مإ األسهم عندما يتم طقييمها ب قل مإ قيمتها الحقيقة.

وقد أكد  الدراسا  المرطبطة بهىذا المجىا  علىى أ  المىديريإ قىد يسىتخدمو  المسىتحقا  

. (Sawicki & Shrestha, 2012)للحفال على التقييم الخاط  حتى يسىتطيعوا بيى  أسىهمهم 

و يادة احتماال   دارة األربا   ى ال ركا  التىى طملىك  يهىا احدارة عسىبة كبيىرة مىإ األسىهم، 

 & Agrawal)كما أ  مبيعا  احدارة لألسهم ط ىو  كبيىرة عنىدما ط ىو  األربىا  مبىال   يهىا 

Cooper, 2015) كما أ  الداتلييإ ال يقومو  بتليير طوقيىا طعىامالطهم لتحقيىم م اسى  مىإ .

 Huddart et)عإ المعلومىا ، ول ىنهم يقومىو  بتلييىر طوقيىا ومحتىوى اح صىا  اح صا  
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al., 2007) واحدارة قد طتعامل على أسهم ال ركة اسىتناداً  لىى المعلومىا  الخاصىة التىى  ىى .

 .(Beneish & Vargus, 2002)حو طها  يما يتعلم بجودة األربا  

طضىخيم األربىا  مىإ تىال  طخفىي  وريم أ  السوق قد يعاقى  ال ىركا  التىى طلجى   لىى 

أسعار أسهمها، وقد ي و  مقدار الخصم كبيراً لبع  ال ركا  وصليراً ل ركا  أترى عتيجة 

تىىوا ر لىىديهم معلومىىا  حىىو  مسىىتوى  دارة األربىىا  عىىل المعلومىىا ،  ال أ  الىىداتلييإ طعىىدم طما

ذا كا  سعر السهم ملالى ومإ عم يستطيعو  طحديد ما  ذا كا  مقدار الخصم ملالى  ي  أم ال،  إ

 ي   إعهم يسىتطيعو  طحقيىم أربىا  عتيجىة بيى  أسىهمهم، أمىا  ذا كىا  السىعر أقىل ممىا يجى   قىد 

 .       (Baryeh et al., 2012)يفضلو  شرا  األسهم وبيعها عندما يتم طصحيح التسعير الخاط  

 ى القوائم المالية، بىل  وقد ال طتوقف احدارة عند حد  دارة األربا  التى يتم اح صا  عنها

أسىعار األسىىهم بالطريقىة التىىى  قعىىا  المحللىيإ المىىالييإ للتى عر علىىىقىد يمتىد األمىىر  لىى  دارة طو

طعظىىىىم م اسىىىىبها عتيجىىىىة التعامىىىىل علىىىىى أسىىىىهم ال ىىىىركة. و ىىىىى هىىىىذا السىىىىياق أكىىىىد  دراسىىىىة 

(Richardson et al., 2004) ى علىى أ  المىديريإ يسىتطيعو   دارة طوقعىا  األربىا  التى

يصدرها المحللىو  المىاليو ،  ىاحدارة طعىد المصىدر الرئيسىي للمعلومىا  بالنسىبة لهىم ومىإ عىم 

طسىىتطي  الىىتح م  ىىى محتىىوى وطوقيىىا المعلومىىا  التىىى يىىتم اح صىىا  عنهىىا، وحاولىىا الدراسىىة 

طفسير العالقة الطردية بيإ التعامال  الداتلية المرطبطة ببي  األسهم بعد احعىال  عىإ األربىا  

 عا  األربا  المت ائمة التى يصدرها المحللو  الماليو  وذلك على النحو التالى: وطوق

    المحلليإ المالييإ يصدرو  طوقعا  أربا  متفائلة وأو يير متحيزة   ى البداية.  -

    المحلليإ المالييإ يقومو  بمراجعة طوقعاطهم لتصبح مت ائمة قبل اح صا  عإ األربا .  -

قىىوم ببيىى  أسىىهمها بعىىد طجىىاو  أربىىا  ال ىىركة لتوقعىىا  األربىىا  المنقحىىة التىىى    احدارة ط -

 يصدرها المحللو  الماليو . 
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 ( منهجية الدراسة الميدانية3)

 فروض الدراسة الميدانية: 3/1

 :الفرض األول 3/1/1

طوصىىلا الدراسىىا  السىىابقة  لىىى اعخفىىاض مبيعىىا  الىىداتلييإ لألسىىهم مىى  ارطفىىا  ط ىىاليف 

. (Thevenot, 2012)المرطبطىىة بمخالفىىة مبىىادا المحاسىىبية المقبولىىة قبىىوالً عامىىاً  المقاضىىاة

 Beneish et)وطسعى احدارة  لى طضخيم األربا  بعد بي  أسىهمها لتخفىي  تطىر التقاضىى 

al., 2004; Weber, 2005) ويحىىاو  الىىداتليو  عىدم التعامىىل علىىى األسىهم بىىالقرب مىىإ .

. واعخفىاض العالقىة بىيإ (Li & Zhang, 2006)م الماليىة احعىال  عىإ  عىادة  صىدار القىوائ

مبيعىىا  الىىداتلييإ لألسىىهم والمسىىتحقا  ييىىر العاديىىة  ىىى عهايىىة السىىنة الماليىىة، ممىىا يعنىىى  عهىىم 

 .(Zhang, 2003)يحاولو  طجن  التعامل على األسهم قبل اعخفاض األسعار 

 ى النحو التالى:مإ  روض الدراسة عل و  ما سبم يتم صياية الفرض األو و ى ض

Ho1 ال طوجد عالقة معنوية بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتلية قبل اح صا  عإ القوائم :

 المالية.

 الفرض الثانى: 3/1/2

طوصىىلا الدراسىىا  المرطبطىىة بهىىذا المجىىا   لىىى ارطفىىا  المسىىتحقا  ييىىر العاديىىة عنىىدما 

. واعخفىاض (Park & Park, 2004)يريى  الىداتليو   ىى بيى  أسىهمهم  ىى الفتىرة التاليىة 

اسىىتمرار المسىىتحقا  الموجبىىة عنىىدما ط ىىو  مصىىحوبة بمبيعىىا  األسىىهم مىىإ قبىىل الىىداتلييإ، 

 ىتريا  األسىهم مىإ قبىل الىداتلييإ وارطفا  استمرار طلك المستحقا  عندما ط و  مصحوبة بم

(Beneish & Vargus, 2002)لداتلييإ . وطوجد عالقة طردية بيإ  دارة األربا  ومبيعا  ا

. واعخفىاض عمليىا  شىرا  األسىهم (Jaggi & Tsui, 2007)لألسهم بعد عهاية السىنة الماليىة 

المرطبطة بالداتلييإ عندما يتم طخفي  األربا  مقارعة بعمليا  البي  عندما يتم طضخيم األربا  

(Olsen, 2013) طتسىم . وارطفا  طعامال  الداتلييإ المرطب  ب را  األسهم  ى ال ركا  التى

 .(Core et al., 2006)باعخفاض المستحقا  

 مإ  روض الدراسة على النحو التالى: لذا يتم صياية الفرض الثاعى

Ho2 ال طوجد عالقة معنوية بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتلية بعىد اح صىا  عىإ القىوائم :

 المالية.
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 نموذج الدراسة: 3/2

ر العالقىىة بىىيإ  دارة األربىىا  والتعىىامال  الداتليىىة اسىىتخدم الباحىىف النمىىوذ  التىىالى التتبىىا

 على األسهم:

EMit = a0 + a1 NITit + a2 LEVit + a3 SIZEit + a4 PROFITit + eit    

 حيف   :

EMit   لل ركة  ط ير  لى  دارة األرباi  ى الفترة t. 

 NITit ةط ير  لى صا ى التعامال  الداتلية المرطبطة ب را  وبي  أسهم ال ىرك i  ىى الفتىرة t 

 .قبل أوبعد اح صا  عإ القوائم المالية

LEVit لل ركة  ط ير  لى الرا عة الماليةi  ى الفترة t. 

SIZEit ط ير  لى حجم ال ركة i  ى الفترة t. 

PROFITit ط ير  لى ربحية ال ركة i  ى الفترة t. 

eit لل ركة ط ير  لى بواقى عموذ  االعحدارi  ى الفترة t. 

 اس المتغيرات:قي 3/3

 إدارة األرباح: 3/3/1

استخدم الباحف المستحقا  يير العادية كنائ  عإ  دارة األربىا ، وطىم قيىاس المسىتحقا  

النمىىوذ   هىىذا . حيىىف يقىىيس(Defond & Park, 2001)ييىىر العاديىىة باسىىتخدام عمىىوذ  

امىل الفعلىى المستحقا  يير العاديىة لىرأس المىا  العامىل مىإ تىال  الفىرق بىيإ رأس المىا  الع

طسىىتمر  ىىى  ذا الفىىرق يمثىىل المسىىتحقا  التىىى قىىد الورأس المىىا  العامىىل المتوقىى ، باعتبىىار أ  هىى

 المستقبل، وي تذ هذا النموذ  الصورة التالية:

AWCAt = WCt-1 –  [(WCt-1 / St-1) × St]    

 حيف   :

AWCAt  ط ير  لى المستحقا  يير العادية لرأس الما  العامل  ى الفترةt. 

WCt   ط ىير  لىى رأس المىا  العامىل ييىر النقىدى  ىى الفتىرةt   وطىم حسىاب  كمىا يلىى واألصىىو

الىىديو  قصىىيرة  –وااللتزامىىا  المتداولىة  –النقديىىة واالسىىتثمارا  قصىيرة األجىىل   –المتداولىة 

 األجل .
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WCt-1   ط ير  لى رأس الما  العامل يير النقدى  ى الفترةt-1. 

St  و احيرادا   ى الفترة ط ير   لى المبيعا  أt. 

St-1   ط ير  لى المبيعا  أو احيرادا   ى الفترةt-1. 

 جمىالى األصىو  علىى  tوطم قسمة المستحقا  يير العادية لرأس الما  العامل  ىى الفتىرة 

  ى بداية الفترة. 

 التعامالت الداخلية على األسهم: 3/3/2

بالىداتليإ تىال  عالعىة أشىهر قبىل  طم قياس كل مإ م تريا  ومبيعا  األسهم المرطبطىة

ا  الدراسىىا  شىىهر بعىىد اح صىىا  عنهىىا، وقىىد اسىىتخدماح صىىا  عىىإ القىىوائم الماليىىة وعالعىىة أ

السابقة عدة م شرا  لقياس التعامال  الداتلية على األسهم، واطساقاً م  طلىك الدراسىا   قىد 

لىك علىى النحىو التىالى استخدم الباحف صا ى طعامال  الداتلييإ كمقيىاس لتلىك التعىامال  وذ

(Park & Park, 2004; Beneish et al., 2012; Sawicki & Shrestha, 2008; 

Jiang, 2018). 

NITit = (Sit – Bit) / (Sit + Bit) 

 حيف   :

NITit   ى ال ركة  التعامال  الداتليةط ير  لى صا ى i  تال  الفترةt. 

Bit   ى ال ركة  ا  األسهمالتعامال  الداتلية المرطبطة ب رط ير  لى i  تال  الفترةt. 

Sit   ال ركة  ى  التعامال  الداتلية المرطبطة ببي  األسهمط ير  لىi  تال  الفترةt. 

 متغيرات الرقابة: 3/3/3

 الرافعة  المالية: -1

أحىد دوا ى   دارة األربىا ، بمعنىى أعى   رأس المىا قد ي و  ارطفا  عسبة الديو   ىى هي ىل 

وقىىد . (Park & Shin, 2003)يىىة بىىيإ الرا عىىة الماليىىة و دارة األربىىا  طوجىىد عالقىىة طرد

 لىىى ارطفىىا  الم ىىو  المسىىتحم  ىىى الىىربح  (Januarsia et al., 2014)طوصىىلا دراسىىة 

 لىى  (Amertha et al., 2014)المحاسىبى مى   يىادة الرا عىة الماليىة. بينمىا طوصىلا دراسىة 

  دارة األربا .عدم وجود ط عير معنوى للرا عة المالية على 

 وطم قياس الرا عة المالية مإ تال  عسبة  جمالى االلتزاما   لى  جمالى األصو .
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 حجم الشركة: -2

يعتبىىر حجىىم ال ىىركة مىىإ أكثىىر المتليىىرا  التىىى طسىىتخدم لتفسىىير التلييىىر  ىىى المسىىتحقا ، 

، كمىا أ  طلىك  ال ركا  ال بيرة يتم مراجعة قوائمهىا الماليىة مىإ قبىل م اطى  المراجعىة ال بيىرة

سمعة طيبة  ى السوق مقارعة بال ركا  الصليرة ومإ عىم طىنخف  ي و  لديها ال ركا  عادة 

احتماال  ممارسة  دارة األربا   ى ال ركا  ال بيرة مقارعة بال ركا  الصليرة، ومإ عاحيىة 

ى أو قد طسعى  لى ممارسىة  دارة األربىا  لزيىادة التمويىل الخىارجال بيرة أترى  إ  ال ركا  

 اد حجىم ال ىركة كلمىا  اد  أعى  كلمىا  . كما (LLukani, 2013)السياسية  ت اليفطخفي  ال

 ىىىر  طحقيىىىم الىىىربح، ومىىىإ عىىىم طزيىىىد الضىىىلوط لممارسىىىة  دارة األربىىىا  للو ىىىا  بتوقعىىىا  

 . (Amertha et al., 2014) المستثمريإ

 وطم قياس متلير حجم ال ركة مإ تال  لوياريتم  جمالى األصو .

 لربحية:ا -3

قد طو ر ربحية ال ركة دوا   للتالع   ى األربا ، حيف أع  عندما ي و  األدا  الت ىليلى 

منخفضىىاً  ىىإ  احدارة طميىىل  لىىى طضىىخيم األربىىا ، وعلىىى الع ىىس مىىإ ذلىىك عنىىدما ي ىىو  األدا  

. وقىد (Sun & Rath, 2009)الت ىليلى مرطفعىاً  ىإ  احدارة قىد طميىل  لىى طخفىي  األربىا  

لدراسىىا  السىىابقة  لىىى وجىىود طىى عير معنىىوى لربحيىىة ال ىىركة علىىى جىىودة األربىىا  طوصىىلا ا

(Warrad, 2017)  وال يوجىد طى عير معنىوى لربحيىىة ال ىركة علىى ممارسىا   دارة األربىىا .

(Lisboa, 2016) وطسىىتخدم ال ىىركة  دارة األربىىا  للوصىىو   لىىى متوسىى  أربىىا  الصىىناعة .

(Yamaguchi, 2018). 

 لربحية مإ تال  معد  العائد على األصو .           وطم قياس متلير ا

 عينة الدراسة: 3/4

و قىىاً لل ىىروط  2017، 2016شىىركة تىىال  عىىامى  50اتتىىار الباحىىف عينىىة طت ىىو  مىىإ 

التالية
1
: 

 أ  ط و  ال ركة مقيدة أسهمها  ى سوق األوراق المالية المصرية. -

 طوا ر البياعا  المطلوبة للدراسة. -

وقد طم استبعاد ال ركا  التى ال طتوا ر عنها بياعىا  كاملىة أو التىى طتضىمإ قيمىاً متطر ىة 

 شىىركة طمىىا  يهىىا طعىىامال  داتليىىة سىىوا  قبىىل أو بعىىد 42ومىىإ عىىم أصىىبح حجىىم العينىىة النهىىائى 

 . 2017، 2016اح صا  عإ القوائم المالية تال  عامى 

                                                           
1
 http://www.mubasher.info /countries/EG مصر مباشر معلومات موقع من للدراسة المطلوبة البيانات على الحصول تم 
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 ( تحليل البيانات واختبار الفروض4)

 اإلحصاءات الوصفية: 4/1

 ى مجا  التحليل الوصفى للعالقىة بىيإ  دارة األربىا  والتعىامال  الداتليىة علىى األسىهم، 

  قد طم طقسيم الم اهدا   لى مجموعتيإ على النحو التالى:

طعامال  داتلية قبل اح صا  عإ القىوائم  طما  يهالى: وط مل الم اهدا  التى المجموعة األو

 المالية.

طعامال  داتلية بعد اح صىا  عىإ القىوائم  طما  يهاالمجموعة الثاعية: وط مل الم اهدا  التى 

 المالية.

وقد طم حساب كل مإ الوس  الحسىابى واالعحىراف المعيىارى لمتليىرا  الدراسىة  ىى كىال 

  :1وعتيإ كما  ى الجدو  رقم والمجم

   عتائج اححصا ا  الوصفية لمتليرا  الدراسة1جدو  رقم و

 المتليرا 

 المجموعة الثاعية المجموعة األولى

الوس  

 الحسابى

االعحراف 

 المعيارى

الوس  

 الحسابى

االعحراف 

 المعيارى

 0,143 0,045 0,125 0,031 المستحقا  يير العادية

 0,895 0,128- 0,874 0,207-  لداتليةالتعامال  اصا ى 

 0,204 0,308 0,200 0,383 الرا عة المالية

 0,954 9,038 0,684 9,067  جمالى األصو  

 0,097 0,113 0,103 0,097 العائد على األصو   

 يتضح مإ الجدو  السابم ما يلى:

ى والمجموعىة  ىى المجموعىة األولى 0,045، 0,031بل  متوسى  المسىتحقا  ييىر العاديىة  -

الثاعيىىة علىىى التىىوالى، ممىىا يعنىىى ارطفىىا  المسىىتحقا  ييىىر العاديىىة  ىىى ال ىىركا  التىىى ط ىىهد 

طعىىامال  داتليىىة بعىىد اح صىىا  عىىإ القىىوائم الماليىىة مقارعىىة بال ىىركا  التىىى ط ىىهد طعىىامال  

داتلية قبل اح صا  عإ طلك القوائم، وبمعنى آتىر  يىادة احتمىا  اسىتخدام المسىتحقا  ييىر 

بعىىد اح صىىا  عىىإ عنىىدما يخطىى  الىىداتليو  للتعامىىل علىىى األسىىهم اديىىة لتضىىخم األربىىا  الع

 القوائم المالية مقارعة بالتعامال  التى طتم قبل اح صا  عإ طلك القوائم.
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 ىىىىى المجموعىىىىة األولىىىىى  0,128-، 0,207- التعىىىىامال  الداتليىىىىة بلىىىى  متوسىىىى  صىىىىا ى  -

م شىر علىى ارطفىا  التعىامال  المرطبطىة ب ىرا  والمجموعة الثاعية على التوالى، مما يىو ر 

األسهم مقارعىة بالتعىامال  المرطبطىة ببيى  األسىهم  ىى كىال المجمىوعتيإ، وريىم ذلىك  ال أ  

الم اهدا  التى طما  يها طعامال  داتلية بعد اح صا  عإ القوائم المالية شهد   يىادة  ىى 

داتلية قبىل  طعامال التى طما  يها المبيعا  أو اعخفاض  ى الم تريا  مقارعة بالم اهدا  

اح صا  عإ طلك القوائم، وعظراً أل  المستحقا  يير العادية  ى المجموعة الثاعية أكبر مإ 

بعىد اح صىىا  عىىإ  لألسىىهم المجموعىة األولىىى، لىىذا يم ىإ القىىو  أ   يىىادة مبيعىا  الىىداتلييإ

 وجبة.القوائم المالية يصاحب  ارطفا   ى المستحقا  يير العادية الم

حققىىا المجموعىىة األولىىى مىىإ الم ىىاهدا  متوسىى  أعلىىى مىىإ المجموعىىة الثاعيىىة  يمىىا يتعلىىم  -

المجموعىىة األولىىى  ىىى  0,308، 0,383بالرا عىىة الماليىىة، حيىىف بلىى  متوسىى  هىىذا المتليىىر 

التعىامال  الداتليىة التىى طىتم وجود على التوالى، مما يعنى  يادة احتما   والمجموعة الثاعية

مقارعىىة  ى طتسىىم بزيىىادة الرا عىىة الماليىىة  عىىإ القىىوائم الماليىىة  ىىى ال ىىركا  التىىقبىىل اح صىىا

التعامال  الداتلية التى طىتم بعىد اح صىا  عىإ وجود احتما  ، بينما يزيد بال ركا  األترى

 .مقارعة بال ركا  األترى القوائم المالية  ى ال ركا  التى طتسم باعخفاض الرا عة المالية

األولىىى مىىإ الم ىىاهدا  متوسىى  أعلىىى مىىإ المجموعىىة الثاعيىىة  يمىىا يتعلىىم سىىجلا المجموعىىة  -

 ىى المجموعىة  9,038، 9,067بمتلير  جمىالى األصىو ، حيىف بلى  متوسى  هىذا المتليىر 

األولى والمجموعة الثاعية على التوالى، مما يعنى أ  التعىامال  الداتليىة قبىل اح صىا  عىإ 

ل بيىرة مقارعىة بال ىركا  األتىرى، بينمىا التعىامال  القوائم المالية عىادة طىتم  ىى ال ىركا  ا

 الداتلية بعد اح صا  عإ القوائم المالية عادة طتم  ى ال ركا  األقل حجماً.

 ى المجموعة األولىى والمجموعىة  0,113، 0,097بل  متوس  معد  العائد على األصو   -

لداتلية التى طتم قبل اح صىا  التعامال  ا وجود الثاعية على التوالى، مما يعنى  يادة احتما 

عإ القوائم المالية  ى ال ركا  التى طحقم معد  عائد منخف  مقارعة بال ىركا  األتىرى، 

التعامال  الداتلية بعد اح صا  عإ القوائم المالية  ى ال ىركا  وجود بينما طزيد احتماال  

ك  لى ريبة الداتلييإ التى طحقم معد  عائد مرطف  مقارعة بال ركا  األترى، وقد يرج  ذل

  ى بي  أسهمهم بعد اح صا  عإ األتبار السارة المرطبطة بارطفا  ربحية ال ركة.

حققا المجموعة األولى مإ الم ىاهدا  اعحىراف معيىارى أكبىر مىإ المجموعىة الثاعيىة  يمىا  -

لىى  وطبىايإ قىيم هىذا المتليىر  ىى المجموعىة األ ارطفا يتعلم بالعائد على األصو ، مما يعنى 

، بينمىىىا حققىىىا المجموعىىىة الثاعيىىىة اعحىىىراف معيىىىارى أكبىىىر مىىىإ مقارعىىة بالمجموعىىىة الثاعيىىىة

 المجموعة األولى  يما يتعلم بباقى المتليرا .
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طىىم حسىىاب  قىىد  وللتحقىىم مىىإ عىىدم وجىىود عالقىىا  ارطبىىاط عاليىىة بىىيإ المتليىىرا  المسىىتقلة

ولىى والمجموعىة الثاعيىة مىإ المجموعىة األ  ىى بيإ طلك المتليرا  مصفو ة معامال  االرطباط

  : 2وذلك كما  ى الجدو  رقم و الم اهدا 

   مصفو ة معامال  االرطباط بيإ المتليرا  المستقلة 2جدو  رقم و

عة
مو

ج
لم
ا

 

 المتليرا 

صا ى 

التعامال  

 الداتلية

الرا عة 

 المالية

اجمالى 

 األصو 

العائد على 

 األصو 

ى
ول
أل
ا

 

 0,237- 0,147 0,161 1 التعامال  الداتليةصا ى 

 0,232- 0,026- 1 0,161 الرا عة المالية

 0,076- 1 0,026- 0,147  جمالى األصو 

 1 0,076 0,232- 0,237- العائد على األصو 

ية
اع
لث
ا

 

 0,048- 0,169 0,038- 1 التعامال  الداتليةصا ى 

 0,019- 0,160- 1 0,038- الرا عة المالية

 0,107 1 0,160- 0,169  جمالى األصو 

 1 0,107 0,019- 0,048- العائد على األصو 

بىيإ العائىد علىى  0,237 –يتضح مإ الجدو  السابم أ  أعلى معامل ارطباط بللا قيمت  

بىىيإ  جمىىالى األصىىو   0,169األصىىو  وصىىا ى التعىىامال  الداتليىىة  ىىى المجموعىىة األولىىى، 

مما يعنى عىدم وجىود عالقىا  ارطبىاط عاليىة وصا ى التعامال  الداتلية  ى المجموعة الثاعية، 

 بيإ المتليرا  المستقلة  ى كال المجموعتيإ.

 اختبار الفرض األول: 4/2

طم اتتبار العالقة بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتلية قبل اح صىا  عىإ القىوائم الماليىة 

  الداتليىة التىى التعىامالمإ تال  اعحدار متلير المستحقا  يير العادية علىى كىل مىإ صىا ى 

، والرا عة المالية، واجمالى األصو ، والعائد على األصو  طتم قبل اح صا  عإ القوائم المالية

  :3كما  ى الجدو  رقم و
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 ار العالقة بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتلية  عتائج عموذ  االعحدار التتب3م وجدو  رق

 قبل اح صا  عإ القوائم المالية

 مستوى المعنوية Tقيمة  معامل االعحدار را المتلي

 0,004 3,049 0,770 عابا النموذ 

 0,702 0,386 0,008 التعامال  الداتليةصا ى 

 0,037 2,166- 0,204- الرا عة المالية

 0,012 2,637- 0,071- اجمالى األصو  

 0,451 0,763- 0,145- العائد على األصو 

 النموذ  ك ل
 0,149لمعد  معامل التحديد ا

 0,043مستوى المعنوية             F  2,755قيمة 

 يتضح مإ الجدو  السابم ما يلى: 

ممىىا يعنىىى أ  المتليىىرا  المسىىتخدمة  ىىى  0,149   قيمىىة معامىىل التحديىىد المعىىد  بللىىا  -

 % مإ التليير  ى المستحقا  يير العادية.14,9النموذ  طفسر 

ممىىىا يعنىىىى أ  المتليىىىرا   0,05عنويىىىة أقىىىل مىىىإ ومسىىىتوى الم 2,755بللىىىا  F   قيمىىىة  -

 المستخدمة  ى النموذ  لها ط عير معنوى على المستحقا  يير العادية.

ا  ييىر العاديىة قوالمسىتح التعامال  الداتليىةطوجد عالقة طردية ويير معنوية بيإ صا ى  -

تعىامال  مما يعنى أ  ال 0,05حيف أ  معامل االعحدار موج  ومستوى المعنوية أكبر مإ 

الداتلية التى طىتم قبىل اح صىا  عىإ القىوائم الماليىة لىيس لهىا طى عير معنىوى علىى ممارسىا  

 دارة األربا ، بمعنى أ  الداتلييإ ال يستخدمو   دارة األربىا  كى داة حبعىاد طعىامالطهم عىإ 

 اح صا  على المعلوما  التى لها ط عير على أسعار األسهم لتخفي  تطر التقاضى. 

ممىا يعنىى  0,05عامل اعحدار متلير الرا عة المالية سىال  ومسىتوى المعنويىة أقىل مىإ    م -

 اعخف  المستحقا  يير العادية الموجبة م   يادة الرا عة المالية.

طوجىىد عالقىىة ع سىىية ومعنويىىة بىىيإ  جمىىالى األصىىو  والمسىىتحقا  ييىىر العاديىىة، حيىىف أ   -

مما يو ر م شر علىى أ  ال ىركا   0,05 معامل االعحدار سال  ومستوى المعنوية أقل مإ

ال بيرة ال طلج   لى طضخيم األربا  باستخدام المستحقا  ييىر العاديىة الموجبىة، وطتفىم طلىك 

النتيجىىة مىى  اال تىىراض السىىائد بىى   ال ىىركا  ال بيىىرة قىىد طسىىتخدم المسىىتحقا  ييىىر العاديىىة 

 السالبة لتخفي  األربا  ومإ عم طخفي  الت اليف السياسية.
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ممىا  0,05  معامل اعحدار متلير العائد على األصو  سال  ومستوى المعنويىة أكبىر مىإ   -

 يعنى أ  ربحية ال ركة ليس لها ط عير معنوية على مستوى المستحقا  يير العادية.

: ال طوجد عالقة معنوية بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتلية قبل اح صا  عإ القوائم النتيجة

 المالية. 

 :  اختبار الفرض الثانى 4/3

إ لداتليىة علىى األسىهم بعىد اح صىا  عىار العالقة بيإ  دارة األربا  والتعىامال  اطم اتتب

القوائم المالية مإ تال  اعحدار المستحقا  يير العادية على كل مإ صا ى التعامال  الداتليىة 

لى األصىو ، والعائىد علىى بعد اح صا  عىإ القىوائم الماليىة، والرا عىة الماليىة، و جمىاالتى طتم 

  :4األصو  كما  ى الجدو  رقم و

 ر العالقة بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتلية  عتائج عموذ  االعحدار التتبا4جدو  رقم و

 بعد اح صا  عإ القوائم المالية

 مستوى المعنوية Tقيمة  معامل االعحدار المتليرا 

 0,786 0,274- 0,060- عابا النموذ 

 0,023 2,394 0,059  ى التعامال  الداتليةصا

 0,020 2,457 0,262 الرا عة المالية

 0,816 0,235 0,005  جمالى األصو  

 0,471 0,730- 0,163- العائد على األصو 

 النموذ  ك ل
 0,191معامل التحديد المعد   

 0,028مستوى المعنوية           F   3,120قيمة

 ما يلى:يتضح مإ الجدو  السابم 

مما يعنى أ  المتليرا  المستخدمة  ى النمىوذ  طفسىر  0,191   معامل التحديد المعد  بل   -

 % مإ التلير  ى المستحقا  يير العادية.19,1

ممىىىا يعنىىىى أ  المتليىىىرا   0,05ومسىىىتوى المعنويىىىة أقىىىل مىىىإ  3,120بللىىىا  F   قيمىىىة  -

   يير العادية.المستخدمة  ى النموذ  لها ط عير معنوى على المستحقا

 0,05   معامل اعحدار متلير صا ى التعامال  الداتلية موج  ومستوى المعنوية أقىل مىإ  -

مما يعنى وجود عالقة طردية ومعنوية بيإ  دارة األربا  والتعىامال  الداتليىة علىى األسىهم 
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حتمىىا  بعىىد اح صىىا  عىىإ القىىوائم الماليىىة، وطتفىىم طلىىك النتيجىىة مىى  االعتقىىاد السىىائد بزيىىادة ا

ممارسة  دارة األربا  عندما يخط  الداتليو  للتعامل على أسهم ال ركة بعد اح صىا  عىإ 

 القوائم المالية.

والرا عىة الماليىة، حيىف    معامىل  المستحقا  يير العاديةطوجد عالقة طردية ومعنوية بيإ  -

مسىتحقا  ممىا يىو ر م شىر علىى  يىادة ال 0,05االعحدار موج  ومستوى المعنوية أقل مإ 

يير العادية م   يادة الرا عة المالية  ىى ال ىركا  التىى طتسىم بوجىود طعىامال  داتليىة علىى 

 األسهم بعد اح صا  عإ القوائم المالية.

طوجد عالقة طردية ويير معنوية بيإ المستحقا  يير العاديىة و جمىالى األصىو ، حيىف     -

، ممىىا يعنىىى عىىدم وجىىود طىى عير 0,05 معامىىل االعحىىدار موجىى  ومسىىتوى المعنويىىة أكبىىر مىىإ

 معنوى لحجم ال ركة على ممارسا   دارة األربا .

طوجد عالقة ع سية ويير معنوية بيإ المستحقا  يير العادية والعائد علىى األصىو ، حيىف  -

، ممىا يعنىى أ  ربحيىة ال ىركة 0,05ومستوى المعنوية أكبىر مىإ      معامل االعحدار سال

 لى ممارسا   دارة األربا .ليس لها ط عير معنوى ع

طوجد عالقة طردية ومعنوية بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتليىة علىى األسىهم بعىد  النتيجة:

 اح صا  عإ القوائم المالية.
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 الخالصة والنتائج والتوصيات

العالقة بيإ  دارة األربا  والتعىامال  الداتليىة المرطبطىة بار هدف البحف  لى محاولة اتت

 قىد طىم  هىذا الهىدف، ولتحقيىم األسهم  ى ال ركا  المقيدة  ى البورصىة المصىرية وبي  ب را 

كىىل مىىإ عتىىائج الدراسىىا  السىىابقة التىىى طناولىىا موضىىو  البحىىف، عىىم طنىىاو  البحىىف  اسىىتعراض

، وأعىر التعىىامال  الداتليىىة علىى بيةىىة المعلومىىا  تليىىةالقواعىد المرطبطىىة بتنظىيم التعىىامال  الدا

 المرطبطة بال ركة، والعالقة بيإ  دارة األربا  والتعامال  الداتلية على األسهم.

طمىىا الدراسىىة الميداعيىىة علىىى عينىىة الدراسىىة الميداعيىىة، حيىىف لمنهجيىىة  عىىم طعىىرض البحىىف

اليىة المصىرية مو عىة بىيإ المقيىدة  ىى سىوق األوراق المشىركة مىإ ال ىركا   42طت و  مىإ 

واستخدما الدراسة مجموعة مإ  ،2017 ،2016 ىتال  عام القطاعا  االقتصادية المختلفة

كمىىا طىىم اسىىتخدام أدوا  المتوسىىطا  واالعحىىراف المعيىىارى، مقىىاييس اححصىىا  الوصىىفى مثىىل 

 حصائى لمعادلة االعحدار التتبار الفروض.التحليل اح

 مثل أهمها  يما يلى:وطوصل البحف  لى عدة عتائج يت

طعىىامال  داتليىىة بعىىد  ط ىىهدارطفىىا  المسىىتحقا  ييىىر العاديىىة الموجبىىة  ىىى ال ىىركا  التىىى  -1

 عإ اح صا طعامال  داتلية قبل  ط هدعإ القوائم المالية مقارعة بال ركا  التى  اح صا 

 .طلك القوائم

التعىامال  المرطبطىة ببيى  مىإ  ط ىو  أكبىرالتعامال  الداتليىة المرطبطىة ب ىرا  األسىهم     -2

 طعامال  داتليىة بعىد اح صىا  عىإ القىوائم الماليىة أو ط هداألسهم سوا   ى ال ركا  التى 

 .طلك القوائمعإ  اح صا طعامال  داتلية قبل  ط هدال ركا  التى 

تعىامال  الداتليىة قبىل اح صىا  عىإ القىوائم الماليىة يزيىد  ىى ال ىركا  ال   احتما  وجود  -3

 المالية مقارعة بال ركا  األترى. رة وال ركا  التى طتسم بزيادة الرا عةال بي

   احتما  وجود التعىامال  الداتليىة بعىد اح صىا  عىإ القىوائم الماليىة يزيىد  ىى ال ىركا   -4

 التى طتسم بارطفا  الربحية مقارعة بال ركا  األترى.

التعىامال  الداتليىة صىا ى ادية وطوجد عالقة طردية ويير معنوية بيإ المستحقا  يير الع -5

التىىى طىىتم قبىىل اح صىىا  عىىإ القىىوائم الماليىىة، ممىىا يعنىىى أ  الىىداتلييإ  ىىى طلىىك ال ىىركا  ال 

 أسعار األسهم.  مالطهم عإ المعلوما  التى ط عر علىيستخدمو   دارة األربا  حبعاد طعا

مىىالى األصىىو  طوجىىد عالقىىة ع سىىية ومعنويىىة بىىيإ المسىىتحقا  ييىىر العاديىىة وكىىل مىىإ  ج -6

، عىإ القىوائم الماليىة اح صا طعامال  داتلية قبل  ط هد ى ال ركا  التى  والرا عة المالية

و يادة المستحقا  يير العادية السىالبة المستحقا  يير العادية الموجبة  اعخفاضمما يعنى 

 م   يادة كل مإ حجم ال ركة والرا عة المالية  ى طلك ال ركا .
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ية ويير معنوية بىيإ المسىتحقا  ييىر العاديىة والعائىد علىى األصىو   ىى طوجد عالقة ع س -7

طعامال  داتلية قبل اح صا  عإ القوائم المالية، مما يعنى أ  مستوى  ط هدال ركا  التى 

 األربا  ليس ل  ط عير معنوى على  دارة األربا   ى طلك ال ركا .

اديىة وصىا ى التعىامال  الداتليىة  ىى بيإ المستحقا  ييىر العطوجد عالقة طردية ومعنوية  -8

طعامال  داتلية بعد اح صا  عإ القوائم المالية، مما يو ر م شر على  ط هدال ركا  التى 

 أسعار األسهم قبل التعامال  المستقبلية. علىاستخدام  دارة األربا  للت عير 

 ىى ال ىركا   ليىةوالرا عىة الماطوجد عالقة طرديىة ومعنويىة بىيإ المسىتحقا  ييىر العاديىة  -9

، مما يعنى  يادة احتما  طضخيم طعامال  داتلية بعد اح صا  عإ القوائم المالية ط هدالتى 

 األربا  م   يادة الرا عة المالية.

 ىى و جمىالى األصىو  معنويىة بىيإ المسىتحقا  ييىر العاديىة ييىر طوجد عالقىة طرديىة و -11

طوجىد عالقىة بينمىا ، عىإ القىوائم الماليىةطعامال  داتلية بعىد اح صىا   ط هدال ركا  التى 

 والعائد على األصىو   ىى طلىك ال ىركا معنوية بيإ المستحقا  يير العادية ع سية ويير 

 ط عير معنوى على  دارة األربا . اليس لهوالربحية حجم ال ركة كل مإ مما يعنى أ  

 و ي ضو  عتائج البحف يوصى الباحف بما يلى:

 ية والتنظيمية:بالنسبة للجها  المهن -1

 وأ يمىىا يتعلىىم باتتيىىار السياسىىا  المحاسىىبية سىىوا  مسىىاحة المتاحىىة لىىالدارة الطخفىىي   -

 . استخدام احح ام ال خصية عند  عداد القوائم المالية

مراجعىىة القواعىىد المرطبطىىة بالتعىىامال  الداتليىىة علىىى أسىىهم ال ىىركا  المقيىىدة  ىىى سىىوق  -

 األوراق المالية المصرية.

محاولة اسىتنتا  بعى  المعلومىا  التىى ي ىو  لهىا  :والمحلليإ المالييإ بة للمستثمريإبالنس -2

بعىد طلىك التىى طىتم طعامال  الداتلييإ وتاصة ط عير على أسعار األسهم مإ تال  مالحظة 

 اح صا  عإ القوائم المالية.

علىى الداتليىة المرطبطىة بالتعىامال   المحاسىبية بالنسبة للباحثيإ:  جرا  مزيد مىإ البحىوث -3

 األسهم مثل:

  عادة  صدار القوائم المالية.والتعامال  الداتلية على األسهم  -

 .وعدم طماعل المعلوما التعامال  الداتلية على األسهم  -

 قوائم المالية.اح صا   ى الالتعامال  الداتلية على األسهم ومستوى  -

 با  المحاسبية.التعامال  الداتلية على األسهم وتصائص جودة األر -
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العالقة واألداء المالي المستقبلي للشركات  معامالت األطراف ذوي
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 ملخص

العالقةة للة   يطراف ذور معامالت األثيتمثل الهدف الرئيس للبحث في محاولة اختبار أ

الدراسةةة الميداةيةةة  وقةةد قامةةت ،المصةةرية بالبورصةةةداء المةةالي المسةةتقبلي للتةةركات المقيةةدة األ

 البورصةةب( شةركة مةد التةركات المقيةدة أسةهمها 50لينةة مووةةة مةد لةدد   باسةتخدا للبحث 

المعةدع برةر    ".Tobin's Q" ، وقةد اسةتخد  البحةث مقيةاس 2017المصةرية خةالع لةا  

وقةد ووصةل البحةث  لة  لةد   ،لينةة الدراسةة الميداةيةةتقبلي لتةركات داء المةالي المسةقياس األ

% مد أصوع التةركة( 1 < العالقة  يلألطراف ذو للمعامالت المنخفضة يمعنو وأثيروجود 

سةال  للمعةامالت المروفعةة لألطةراف  يير معنةوثبينمةا يوجةد وةأ ،لل  األداء المالي المسةتقبلي

داء المةةالي المسةةتقبلي للتةةركات المقيةةدة للةة  األ % مةةد أصةةوع التةةركة(1 ≤  العالقةةة يذو

 المصرية. بالبورصة

  



46 

 ( اإلطار العام للبحث1)

 مقدمة ومشكلة البحث: 1/1

ممةةا بهةةا،  حلوةةل أصةةحاب المصةةال اكبيةةر   االمسةةتقبلي للتةةركات  اجس ةة المةةالي األداء يمثةةل

 مةةد بةةيد كافةةة القةةرارات األخةةر  اكثةةر وعقيةةد  األ فةةي الةةدوع الناميةةة قةةرار اتسةةتثماريجعةةل 

(Shimbar, A., and Ebrahimi, S., 2020) ي المسةتقبلي األداء المةال ، ويؤكةد للة  كةو

-Al) صةةحاب المصةةالح الحةةالييد والمةةروقبيدأوع مةةد قبةةل األ  تمةةا اتع للتةةركات  ةةو مو ةة

Matari, E., et al., 2014) وخاصة فةي لةل التبةايد الوبيةر فةي قةدراوهم واحتياجةاوهم مةد ،

بعةاد كثيةرة أويةروب  األداء المةالي للتةركة ب، (Samonas, S., et al., 2020)المعلومةات 

قةةدرة التةةركة للةة  اسةةترالع  ، باإل ةةافة  لةة  مهةةا قةةدروها للةة  اتسةةتمرار والنمةةو المسةةتقبليأ

 ةتةاء رة وطويلةة األجةل وذلةغ برةر  يموارد ا بالتول األمثةل فةي مقابةل اتسةتخدامات قصة

، وبناء  لل  ما سبق، يروب  األداء (Daniel, A., et al., 2019) لها القيمة المستقبلية وونمية

و وجةةاو  أقيةةق األولةة  فةةي وح المجمولةةة وتمثةةلالمةةالي للتةةركات بمجمةةولتيد مةةد األ ةةداف، 

الثاةيةة فةي  المجمولةة بينمةا وتمثةل ،مستويات األرباح القياسية ووحقيق ةمو فةي ةسةبة المبيعةات

بالقيمةةة  وحقيةق ةمةةو فةةي أصةةوع التةةركة باإل ةةافة  لةة  وحقيةةق ةمةةو فةةي قيمتهةةا السةةوقية مقارةةةة  

 . (Al-Matari, E., et al., 2014)لديها الدفترية لحقوق الملوية

بتحليةل  (Baker, H., and Haslem, J., 2015)، قامةت دراسةة السةابق وفةي ةفةس السةياق

احتياجات المستثمر األمريوي مد المعلومات المتعلقةة بقةرارات اتسةتثمار، وقةد أشةارت ةتةائ  

بدرجةة  الخاصةة بةاألداء المةالي المسةتقبلي للتةركاتالدراسة  ل  ا تما  المستثمر بالمعلومةات 

أ  المسةةتثمر يعتمةةد بنسةةبة  كمةةا أكةةدت، لةةق بالما ةةي والحا ةةرلتةةي وتعأكبةةر مةةد المعلومةةات ا

 القةوائم الماليةة  %( فقة  للة9,7بنسةبة  يعتمد ، في حيد التنبؤية المعلومات لل  %(46,8 

 .للتركات

حةةدثت للوثيةةر مةةد التةةركات خةةالع الفتةةرات الما ةةية فةةي  التةةيات راهيةةاتة وسةةببتوقةةد 

وحةةدد داخةةل التةةركة للةة  وقةةديم  ةةما  ةسةةبي  التةةيالتركيةةع للةة  مةةد  قةةدرة الممارسةةات 

، (Carolina, B., et al., 2017) المالي المستقبلي ئهاأداوطور  لل  بهاألصحاب المصالح 

دراسةةات كمةةا اوفقةةت ال .العالقةةة مةةد أ ةةم ولةةغ الممارسةةات يووعةةد المعةةامالت مةةع األطةةراف ذو

ينعوس مد خالع محصةلة القةرارات  للتركات  األداء المتوقع ء التمويل لل  أالمروبطة بعلما

مع اروبةاط ولةغ القةرارات والتصةرفات الماليةة بالمخةاطرة وخاصة  والتصرفات المالية لإلدارة 

، وفةي  ة ا السةياق (Narjess, B., et al., 2012) وسيادة فر ية وعةار  المصةالح والعائد

مةع األطةراف  معامالتالأ   ل   (Renna, M., and Yanuar, D., 2015)دراسة  أشارت

وةأثير  ، وذلةغ لمةا لهةا مةدالماليةة للوثيةر مةد التةركات اتةهيةاراتفةي  اكاةت سبب  ذوي العالقة 

 .المستقبلي المالي داءوبالتالي لل  األ ،المختلفة اتستثماريةكبير لل  القرارات 
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فيمةا بةيد  يةتيجةة لمليةات التةداخل الحقيقةي أو ال ةا ر باألساس وعار  المصالح ينتأو

باإل ةةافة  لةة  مفهةةو  السةةيطرة المصةةاح   ،المصةةالح التخصةةية أو التابعةةة ومصةةالح التةةركة

يروب  مفهو  ، كما (Lin, W., and Angela, L., 2010) لمعامالت األطراف ذوي العالقة

السيطرة ب هور ةوع آخر مد متوالت الوكالة بجاة  الموجودة بيد المالك واإلدارة، ووتبلور 

السةةيطرة مةةد المةةالك يهةةدفو   لةة  مصةةادرة الثةةروة سةةواء بتحويةةل  ي  ذوأتةةولة فةةي ولةةغ الم

لتع ةةيم مصةةالحهم  يأو السةةع وقةةع وحةةت سةةيطروهماألربةةاح مةةد التةةركة  لةة  شةةركات أخةةر  

أشةةارت ومصةةالح األقليةةة مةةد المسةةا ميد بهةةا، وقةةد  التخصةةية للةة  حسةةاب مصةةالح التةةركة

  لة  (Kang, M., et al., 2014; Persakis, A., and Iatridis, G., 2016) اتدراسة

 يةادة ةسةبة معةامالت أ  حيةث ، يدارفر ية وعار  المصالح بفر ية التحصةيد اإلاروباط 

دائهةا ألة  الحةد مةد ووقعةات أصةحاب المصةالح لقيمةة التةركة و  يالعالقةة يةؤد ياألطراف ذو

 .وقصور لمليات الرقابة ،اتةتها يالمتوقع مستقبال  ةتيجة ووافر مقومات السلوك 

معةامالت األطةراف  بتةأ  حالة مد الجدع والرؤ  المتنولة  ناكومد الجدير بال كر أ  

 ,Bonini) القيمة وونمية وسيلة إلةتاء  يالعالقة، حيث ير  البعض أ  ولغ المعامالت  يذو

S., et al., 2019)، التةركةدرة مةوارد خر لل  أةها وسيلة لمصةافي حيد يرا ا البعض اآل ،

وجةا  أ ةداف أخةر  بخةالف األ ةداف  هاووجيهؤدي  ل  ي ال ي وعار  المصالح لوجودوذلغ 

 ,.Un, W) المتوقةع مسةتقبال   المةالي األداءللة   امما يةؤثر سةلب  ألصحاب المصالح  الجو رية

and Angela, L., 2010)أةهةا وعةادع فةي وأثير ةا معةامالت التةركة  ، وير  البعض اآلخةر

ولةغ المعةامالت واألداء  بيد خاصة لد  وجود لالقةمع غير ذوي العالقة، ويدلم ذلغ التوجه 

 .(Pozzoli, M., and Venuti, M., 2014)المالي المستقبلي للتركات 

 يطةراف ذو"أثر معةامالت األ :وبناء  لليه، يمود صياغة متولة البحث في السؤاع حوع

 ".المصرية؟ بالبورصةداء المالي المستقبلي للتركات المقيدة العالقة لل  األ

 أهداف البحث: 1/2

 ة للبحث لتحقيق ما يلي:جاءت األ داف الرئيس

 .مجاع البحثبصة ( لر  ووحليل ةتائ  الدراسة السابقة الخا1 

 المسةةةتقبليداء المةةةالي العالقةةةة للةةة  األ ي( لةةةر  ووحليةةةل أثةةةر معةةةامالت األطةةةراف ذو2 

 المصرية. بالبورصةللتركات المقيدة 

العالقة لل  األداء المالي المستقبلي للتركات المقيةدة  ي( اختبار أثر معامالت األطراف ذو3 

 المصرية. بالبورصة
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 أهمية البحث: 1/3

 لر  أ مية البحث الحالي في مستوييد  ما: يتم 

 ( المستوى النظري:1)

فيمةةا يخةةص ونةةاوع  يكةةاديمأ(  لةة  وجةةود قصةةور 2016حمةةد، أسةةماء ت دراسةةة  أراشةةا

 ذاتوفة  ، بعاد األداء المةالي للتةركاتأولالقتها بالوثير مد  األطراف ذوي العالقة معامالت

   ناك وبايد ة ري وا ةح بةيد الدراسةات (  ل  أ2018ناء محمد، سأشارت دراسة  السياق 

كما أكدت دراسةة ، بالتركات اف ذوي العالقةطرمعامالت األل ات المحتملةتأثيرالالتي وناولت 

(Arpita, A., and Saurabh, B., 2019)  بيد الدراسةات ذات  وجود اختالفات كبيرة لل

وفةي  ة ا السةياق،  ،األداء المةالي المسةتقبلي للتةركاتبتأ  وأثير ولةغ المعةامالت للة   الصلة

وبنةي وجهةة ة ةر وةدلم وجةود وةأثير  يجةابي، بينمةا  (Ge, W., et al., 2010)قامةت دراسةة 

بتبني وجهة ة ر ودلم وجود وأثير سلبي، في  (Marchini, P., et al., 2018)قامت دراسة 

 ل  لد  وجود   ا التأثير  ت وحت شروط محددة،  (Pizzo, M., 2013)حيد أشارت دراسة 

 البحثية. وضييق ولغ الفجوة المسالدة في ويسع  البحث الحالي  ل 

باإل افة  ل  أةةه وللة  الةرغم مةد جو ريةة مو ةوع معةامالت األطةراف ذوي العالقةة 

 ت  ،سهم التةركة ذاوهةابالنسبة ألصحاب المصالح ولل  رأواألداء المالي المستقبلي للتركات 

الدراسات المروبطة  أةه لم ينل ات تما  الوافي في البيئة المصرية، ويالحظ ذلغ مد خالع ةدرة

وفي حدود للم الباحث، ووفق ا لتاريخ بدايةة العمةل، يعةد  ة ا البحةث األوع فةي ، به ا المو وع

معةامالت األطةراف ذوي العالقةة للة  األداء المةالي المسةتقبلي للتةركات فةي قيمةة  اختبار أثر

 البيئة المصرية.

 ( المستوى التطبيقي:2)

يةداةي مناسة  لمسةالدة أصةحاب المصةالح بالتةركات يسع    ا البحث  ل  ووفير دليةل م

وةةأثير  اتلتبةةارفةةي  اتثمارية مناسةةبة اخةة   قةةرارات اسةة اوخةةاذالمصةةرية للةة   بالبورصةةةالمقيةةدة 

ير ف، ولتةوات تمةا ة لل  وقل  األداء المستقبلي للتركات محل قالعال يمعامالت األطراف ذو

حيةةةث أكةةةدت دراسةةةة  ،المعةةةدع ".Tobin's Q"مةةةوذ  ة باسةةةتخدا الي حةةةذلةةةغ قةةةا  البحةةةث ال

(Daniel, A., et al., 2019) الي داء المةةألمةةة  ةة ا النمةةوذ  للتنبةةؤ بةةاءللةة  أ ميةةة ومال
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 (Oyakhilome, W., and Fellicia, O., 2018)دراسةة  أكةدتكمةا  ،المستقبلي للتركات

القياس األخةر   قطر التي وصاح الوثير مد المتاكل  يعمل لل  والفي    ا النموذ  أ لل 

  .أفي   ا الت التي وستخد 

ةة ير دليةةل ميةةداةي مناسةة  لمسةةالدة القةةائميد للةة  و ةةع ف لةة  وةةو اكمةةا يسةةع  البحةةث أيض 

  مةد  الحاجةة  لة  أبتة وقوالةد القيةد وقوالةد الحوكمةة ووطوير معايير المحاسةبة والمراجعةة

مةد  الحاجةة باإل ةافة ل ،العالقةة ذويالمروبطة بمعامالت األطةراف  والقوالد وعديل المعايير

 .لتالفي التأثيرات السلبية المحتملة لتلغ المعامالت ليات حماية المستثمريدآوطوير  ل  

 حدود البحث: 1/4

 معةامالت األطةراف ذوي العالقةة (قيمةة أو مسةتو  يركع البحث الحالي لل  اختبار أثر 

 بالبورصة المصرية.األداء المالي المستقبلي للتركات المقيدة لل  

 تنظيم البحث: 1/5

 ي:كما يل ون يمهجاء ، ا داف البحث المتار  ليها سابق  أبرر  وحقيق 

 العا  للبحث. اإلطار( 1 

 للبحث. يطار الن ر( اإل2 

 ( منهجية الدراسة الميداةية.3 

 .( وحليل البياةات واختبار الفر يات4 
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 للبحث النظري( اإلطار 2)

 السابقة: الدراسات 2/1

واألداء  العالقةة يمعامالت األطةراف ذوختبار العالقة بيد ت الموجهةووصلت الدراسات 

 ل  ةتائ  متباينة، وقةد يرجةع  ة ا التبةايد  لة  المتريةرات المروبطةة المالي المستقبلي للتركات 

اسات باختالف البيئات أو الفترات العمنية للدراسة، وفي   ا السياق ووصلت مجمولة مد الدر

واألداء المةةالي المسةةتقبلي  العالقةةة يمعةةامالت األطةةراف ذو لةة  وجةةود لالقةةة  يجابيةةة بةةيد 

طبيعة العالقةة بةيد معةامالت  يبتقص (Asian, A., 2017)قامت دراسة ، ، وكمثاعللتركات

العالقة واألداء المالي المتوقع للتركات المقيدة في بورصة ةيجيريا، وذلةغ مةد  ذويطراف األ

، وقةةد وجةةدت صةةوع، والعائةةد للة  حقةةوق المسةا ميدخةالع ممارسةةات وضةخيم العائةةد للة  األ

كدت الدراسة أداء المتوقع للتركة، كما ولغ المعامالت واأل الدراسة أ   ناك لالقة طردية بيد

وسةةتخد  ولةةغ المعةةامالت لتضةةخيم األربةةاح،  دة فةةي بورصةةة ةيجيريةا تللة  أ  التةةركات المقيةة

 ,Yongjia, R., and Xiaoging) دراسةة فحصةتكمةا في األسواق،  لتععيع فعاليتها و ةما

M., 2017) شةارت ةتةائ  الدراسةة أوقةد  ،وأثير الملوية المؤسسية لل  أداء التركات الصينية

وذلغ لد طريةق جة ب  ،ا لل  األداء المستقبلي للتركات ل  أ  الملوية المؤسسية وؤثر ايجابي  

، كمةا العالقةة يطةراف ذوالمعةامالت مةع األاتستفادة مةد معايةا والمعيد مد المحلليد المالييد 

داء أ ووطةةور راراسةةتقللةة   ميةةداةيدليةةل  (Bonini, S., et al., 2019) وجةةدت دراسةةة

 .العالقة ذويالمدلومة مد قبل المالك واألطراف  اإليطالية التركات

 لة  وجةود  السةابقة ولل  لوس النتائ  السابقة، ووصةلت مجمولةة أخةر  مةد الدراسةات

، وكمثاع، واألداء المالي المستقبلي للتركات العالقة يمعامالت األطراف ذولالقة سلبية بيد 

العالقةة والةداخلييد  ياألطةراف ذووعةامالت وةأثير ببحةث  (Dean, K., 2018)قامت دراسةة 

 خاصةةة  وكةةدت الدراسةةة للةة  أ  الةةداخلييد أسةةترالية، وقةةد للةة  األداء المسةةتقبلي للتةةركات ات

 ،وقةت مناسة لل  المعلومات في  اتطالعميعة يمتلوو   مد المديريد دارةلضاء مجلس اإلأ

مةد  الف غيةر مبخة خاصةة لهةم مةد معلومةات مةا يتةاحب مدلومةة مةع التةركة ووتم معةامالوهم

للةة  القيمةةة  سةةلب ا اتةتهةةا يكةةدت الدراسةةة للةة  وةةأثير ذلةةغ السةةلوك أ، كمةةا أصةةحاب المصةةالح

 ,.Arpita, A., and Saurabh, B)سةعت دراسةة ، كمةا السوقية الحالية والمستقبلية للتركة

العالقةةة للةة  وةةدويل التةةركات فةةي  يطةةراف ذو لةة  فهةةم التةةأثير السةةلبي لمعةةامالت األ (2019

 المةالي للة  وقلة  األداء اللة  أ  ولةغ المعةامالت وعةد مؤشةر   كةدت ةتةائ  الدراسةةأالهند، وقد 

 يةةمواة ولةغ المعةامالت وبةيد وجةود المستقبلي للتركات، وبالتالي وجدت الدراسة وأثير سلبي 

 الهندية. لتركاتا ودويل
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مد الدراسات بتةدليم وجةود لالقةة سةلبية بةيد ولةغ المعةامالت   وقد قامت مجمولة أخر

القائةل بةأ  معةامالت  الةرأي (Agatha, R., 2015)دلمةت دراسةة في   ا السةياق وواألداء، 

، كمةةا حاولةةت دراسةةة المسةةتقبلي للتةةركة األداءللةة   سةةلبيالعالقةةة ذات وةةأثير  يطةةراف ذواأل

(Renna, M., and Yanuar, D., 2015)  العالقةة  يوةأثير معةامالت األطةراف ذوفحةص

لل  القيمة المستقبلية للتركات المدرجة في البورصة اتةدوةيسةية، وقةد وجةدت الدراسةة دليةل 

وذلةغ  ،الماليةة للوثيةر مةد التةركات اتةهيةاراتفةي  الل  أ  ولغ المعامالت كاةت سبب  ميداةي 

 المسةةتقبليداء وبالتةةالي للةة  األ ،المختلفةةة اتسةةتثماريةوةةأثير كبيةةر للةة  القةرارات لمةا لهةةا مةةد 

 يلل  أ  معامالت األطراف ذو (Ahsan, H., et al., 2017) دراسة كما أكدت، ، للتركة

 يضةةرللةة  القيةةا  بةةادارة األربةةاح ممةةا اإلدارة  ا وجبةةرالقةةة فةةي التةةركات المروبطةةة سياسةةي  الع

وقةد وجةدت ، لتركة في المسةتقبلداء اأمة ويبأصحاب المصالح ويؤثر ك لغ في وولفة الديد وق

للة  أ  األبعةاد  سباةيةاتدليل ميداةي مد التركات  (Carolina, B., et al., 2017)دراسة 

للةةة  األداء  االعالقةةةة وةةةؤثر سةةةلب   يلمعةةةامالت األطةةةراف ذو واتسةةةتثماريةالماليةةةة والتتةةةريلية 

كفةةةاءة سةةوء المسةةتقبلي وقيمةةة التةةركة، حيةةةث وةةروب  ولةةغ المعةةامالت بالةةةدوافع اتةتها يةةة و

 ,.El-Helaly, M., et al)ركةعت دراسةة ، وفةي ذات السةياق، مةوارد التةركاتوخصةيص 

 دارة األربةةاح العالقةةة ولمليةةات  ذويطةةراف للةة  وحليةةل التفالةةل بةةيد معةةامالت األ (2018

 ةداأ، وقةةد ووصةةلت الدراسةةة  لةة  أ  ولةةغ المعةةامالت وعةةد بالتةةركات المقيةةدة فةةي بورصةةة أثينةةا

 .المتوقع في المستقبل دائهاألل   امما يؤثر سلب   ،ركةالت اتثرو لمصادرة

مالت ولةغ المعةا  أ  لة  (Liu & Liu, 2007)دراسةة باإل افة  لة  مةا سةبق، ووصةلت 

 (Cheung, Y., et al., 2009) ةدراسة قامةت كمةا مسةتقبال ، التةركة أداء ا لفعاليةوعد وععيع  

يةدت ةتةائ  الدراسةة أ  أ، وقةد ذوي العالقةة فةي التةركات الصةينيةطةراف بتحليل معةامالت األ

طراف لد الصفقات مع األ لإللال سوأ في السنة المالية السابقة أداء وتريلي أالتركات قدمت 

لل  وجةود لالقةة ايجابيةة  (Shenglan, C., et al., 2012)دراسة كما أكدت ، العالقة يذو

العالقة في الصنالات غيةر  يطراف ذوبيد التدفقات النقدية المستقبلية للتركات ومعامالت األ

وجةدت ، كمةا منافسة في سوق المنتجات الصينية    العالقة مع  يادة ال ضعفالتنافسية بينما و

العالقةة  ذويطةراف لالقة معتدلة بيد معةامالت األ (Yin-Hua, Y., et al., 2012) دراسة

حوكمةة الوحوكمة التةركات فةي سةوق األوراق الماليةة فةي وةايوا ، حيةث ألهةرت ةتائجهةا أ  

 (Weihong, Z., et al., 2018)راسةة وجةدت د كمةا، الجيدة فعالة في وقييةد ولةغ المعةامالت

للة  مالت األطةراف ذوي العالقةة ومعةا واتسةتحواذ اتةةدما عمليةات لأ   ناك وأثير ايجةابي 

والمعةامالت الناشةئة، حيةث أ  ولةغ العمليةات  اتيقتصاداتفي  للتركات العاملة المتوقع األداء

 .الثابتةنها الرأسمالي في األصوع يووو دلملل  النمو، باإل افة  ل   اتقدرة الترك ودلم
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 بعض الدراسات السابقة لتفسير النتائ  التي ودلم وجود لالقة  يجابية فيما بيد ووعر ت

أشةارت واألداء المالي المستقبلي للتركات، وفي   ا السةياق،  العالقة يمعامالت األطراف ذو

طةراف معةامالت األامواةيةة ووجيةه  لة   (Gordon, E., and Henry, E., 2005)دراسةة 

وبةة لغ ووةةو  أ ةةم مةةد معةةامالت  ،للتةةركة اتسةةتراويجيةالعالقةةة ةحةةو وحقيةةق األ ةةداف  يذو

مواةيةة  مةع  (Cheung, Y., et al., 2009)وقةد اوفقةت دراسةة ، العالقةة ياألطراف غير ذو

مد خالع دلم كبار  وذلغ ،صحاب المصالح بالتركةوحقيق ولغ المعامالت للمصلحة العامة أل

، وبناء  لل  غ بما فيهم األقلية مد المسا ميدثرواوهم الخاصة وذل دا باستخالمسا ميد للتركة 

 ;Aharony., J., et al., 2010; Utama, S., et al., 2010) مةا سةبق اوجهةت دراسةات 

Munir, S., et al., 2013)  ةاةحو التأكيد لل  أةه أ  وسةتخد  معةامالت  مد غير الوارد دائم 

لد  مرالاة األقليةة مةد المسةا ميد، كمةا أ  األطراف ذوي العالقة لمصادرة ثروات التركة و

 .االعالقة لل  رد فعل السوق وجا ه ييجابي كبير لمعامالت األطراف ذو وأثير   ناك

 فيمةا بةيد سةلبيةووعر ت بعض الدراسات السابقة لتفسير النتائ  التي ودلم وجود لالقة 

قامةت واألداء المالي المسةتقبلي للتةركات، وفةي  ة ا السةياق،  العالقة يمعامالت األطراف ذو

للتةأثير السةلبي  المفسةرة اتن ريةالبمناقتةة  (Un, W., and Angela, L., 2010)دراسةة 

 يالعالقةةة، وقةةد ألهةةرت ةتةةائ  الدراسةةة أ  معةةامالت األطةةراف ذو يمعةةامالت األطةةراف ذول

ما يضةعف مةد أدائهةا مبها قلية التايواةية وحقوق األات ادرة موارد التركالقة وسهم في مصالع

و ةماةات  اتئتمةا مةد خةالع التاللة  فةي ةسة  التةدفقات النقديةة وشةروط  ، وذلةغالمستقبلي

المعايير في المعامالت المالية  وا دواجيةاستخدا  آليات السيطرة المتاحة لد طريق القرو  

بتحليةل العالقةة  (Kang, M., et al., 2014)دراسة  وا تمت، لا بتول للتركات التايواةية 

العالقة ومتوالت الوكالة والتحوم في الملوية والسيطرة واروبةاط  ذويبيد معامالت األطراف 

ولةغ ادت ةسةبة  ت ةتائ  الدراسة لل  أةه كلمةا أكد دوق ،في كوريا ةذلغ بأداء التركات الوبير

 .داء التركةأصحاب المصالح لقيمة وأد  ذلغ  ل  الحد مد ووقعات أالمعامالت 

 العالقةةة يمعةةامالت األطةةراف ذووحاولةةت بعةةض الدراسةةات السةةابقة بحةةث العالقةةة بةةيد 

قامةةةت دراسةةةة واألداء المةةةالي المسةةةتقبلي للتةةةركات مةةةد  وايةةةا مختلفةةةة، وفةةةي  ةةة ا السةةةياق، 

(Kohlbeck, M., Mayhew, B., 2010)  وقةو   يت التاسهم التركالسوقية ألبتقييم القيمة

ووتةير ةتةائ   ،وفعةل ت يالعالقةة مقارةةة بتلةغ التة يطةراف ذوفصاح لد معةامالت مةع األباإل

لد ولغ المعامالت لديها وقييمات منخفضةة مةع  باإلفصاحقامت  التيالدراسة  ل  أ  التركات 

 فحةص(Wenxia, G., et al., 2010) دراسةة ، كما حاولت ياةخفا  لائداوها بتول  امت

العالقةة ودور ةا فةي األداء المسةتقبلي  يالقيمة المالئمةة لإلفصةاح لةد معةامالت األطةراف ذو

التركيع للة  مبيعةات بةوذلةغ  ،أمريوا التةمالية مةد خةالع جةودة أرباحهةاات العاملة في للترك
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طةراف لديها معامالت مع األ التيأ  التركات  لل  الدراسة ةتائ  األصوع، وقد أكدتوالسلع 

 ,Hwang)دراسة  تبحث، وتركات األخر بال العالقة لديها معامل وقييم منخفض مقارةة   يذو

S., Kim, W., 2015) العالقةةة كوسةةيلة لةةدلم  يفةةي كيفيةةة اسةةتخدا  مبيعةةات األطةةراف ذو

هم ذلغ بتععيع السةيطرة ل حويسم ،فيهالندما يصبح الورثة مسا ميد  خاصة  و ا،التركات مالي  

وقةد  يجةابي للة  العالقةة المة كورة، دليل ميداةي  الدراسةلل  التركات األخر ، وقد وجدت 

أثةر مسةتو  اإلفصةاح لةد معةامالت األطةراف  اختبةار( 2016حمد ، ألت دراسة  أسماء وحا

لمسةتو   ي ل  وجود وأثير سةلب الدراسة وووصلت ،ات المصريةالعالقة لل  قيمة الترك يذو

 ,Tao)يةدت دراسةة ، كمةا أقيمةة التةركةللة  العالقةة  يطةراف ذواإلفصاح لد معامالت األ

R., and Zhao, H., 2018) ةتائ  الدراسة السابقة. 

 (Kohlbeck, M., Mayhew, B., 2010)حاولةت دراسةة  سةبق، وباإل ةافة  لة  مةا

الداخليةةة والخارجيةةة مةةع مريويةةة لةةد المعةةامالت األ اتفصةةاح التةةرك العالقةةة بةةيد  اختبةةار

فصةاح وقد ووصلت الدراسةة  لة  وجةود لالقةة موجبةه بةيد اإل ،داءالعالقة واأل يطراف ذواأل

 ،داءلد المعةامالت الداخليةة واأل اإلفصاحداء ولالقة سالبة بيد لد المعامالت الخارجية واأل

وقةد ، لتةركةللة  مصةادرة ثةروات ا ينطةوووقد بررت الدراسة ذلغ بأ  المعةامالت الداخليةة 

يما  ذا كاةت  ياكل الحوكمة الرشةيدة وسةالد فبالبحث  (Lo, A., et al., 2010) قامت دراسة

بورصةة شةنرهاي فةي التاللة  بأسةعار التحويةل  العفي وقييد السلوك اتةتها ي لإلدارة مد خة

ض مد احتماع التالل  فللمراجعة يخ يةوقد أكدت الدراسة لل  أ  وجود لجنة قو ،في الصيد

 ,.Mehdi, N., Moe 2, C)دراسةة  بحثةتوقةد ، العالقة ذويفي مبيعات التركة لألطراف 

العالقةةة للةة  قيمةةة التةةركات المدرجةةة فةةي بورصةةة  يطةةراف ذووةةأثير معةةامالت األ (2011

مةةد  لةةةأخةة  مجموب الدراسةةة قامةةت ، وقةةد  2005  وحتةة   2002خةةالع الفتةةرة مةةد  بةةاريس

، وقةد اإلدارة وموت  المراجعةةمجلس المتريرات في الحسبا  مثل حجم ولغ المعامالت وحجم 

معةةامالت يةةؤثر بتةةول  ةةار للةة  التةةركات الفرةسةةية ولةةغ ال لةة  أ  وةةواور  ووصةةلت الدراسةةة

 ويمود أ  يدمر قيمتها السوقية المستقبلية.

ولةغ أ ميةة وطبيعيةة أ   اثبةات (Lo, A., and Wong, R., 2016)دراسةة  وقد حاولت

فصاح  رورية ومناسبة للمستثمريد ال يد يستنتجو  قيمة التركة معامالت وجعل شفافية اإلال

لةد فصةاح كةدت الدراسةة للة   ةرورة اإلأفصةاحات، وقةد دائها المتوقع مد خةالع ولةغ اإلأو

العالقةةة وأسةةعار  يذو لألطةةرافوخاصةةة مبةةالم المبيعةةات  ،اوفاصةةيل ولةةغ المعةةامالت العامي ةة

الصةينية، كمةا اسةتنتجت  للتركات المستقبليوذلغ لتحسيد دقة لمليات التنبؤ باألداء  ،ويلحالت

فصةاح لةد وجود لالقةة موجبةه بةيد اإل (Kohlbeck, M., Mayhew, B., 2017)دراسة 

 .داءلد المعامالت الداخلية واأل اإلفصاحداء ولالقة سالبة بيد المعامالت الخارجية واأل
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 (Pozzoli, M., and Venuti, M., 2014)دراسةة ا تمةت  وباإل ةافة  لة  مةا سةبق،

العالقةةةة واألداء المةةةالي المسةةةتقبلي للتةةةركات  يمالت األطةةةراف ذوافحةةةص العالقةةةة بةةةيد معةةةب

يةةدت ةتةةائ  الدراسةةة لةةد  وجةةود لالقةةة معنويةةة بينهمةةا خةةالع الفتةةرة مةةد لةةا  أوقةةد  ،اإليطاليةةة

ووصةةلت  لةة   (Marchini, et al., 2017)دراسةةة   ت أ ،   2011  وحتةة  لةةا   2008

كوةهةةا  ات اإليطاليةةة، وذلةةغمسةةتقبل التةةرك لتلةةغ المعةةامالت للةة  معنةةوي ير سةةلبيثوةةأوجةةود 

وقةد قامةت دراسةة ، المحاسةبي ايةلمةد لمليةات التح اوتضمد ةول   لمليات و مية وغير حقيقية

(Meg, A., and Chaiporn, V., 2019)   يعمةل  ديو  التركات استحقاقبمناقتة فورة أ

فةةي مجمةةولتيد مةةد الةةدوع الناميةةة  لهةةا، وذلةةغبمثابةةة مؤشةةر جيةةد للةة  وقلةة  األداء المسةةتقبلي 

 ، وقةد ووصةلت الدراسةة  لة  لةد  وجةود  2013  وحتة   1991والمتقدمة خةالع الفتةرة مةد 

القطةةةاع المصةةةرفي، وكثافةةةة  أ  دت الدراسةةةةوجةةةدليةةةل ميةةةداةي يةةةدلم فوروهةةةا الرئيسةةةة، كمةةةا 

التأ ، وعد مد العوامل ذات التأثير الها  في   ا  اتقتصادية، ودرجة التقد  والتنمية المعامالت

ةا للمي ةا ت (Shan, Y., 2019) دراسةة كمةا اوخة ت بمبةاد   اتلتةعا ختبةار مةا  ذا كةا  منهج 

العالقةة  يألطةراف ذوحوكمة التركات يؤدي  ل   يةادة اإلفصةاح اتختيةاري لةد معةامالت ا

يد ولمةر جنبيةة وةسةبة المةديريد المسةتقلألفي الصيد، وقةد ووصةلت الدراسةة  لة  أ  الملويةة ا

بينما وجدت الدراسةة أ  حجةم التةركة والملويةة الحووميةة،  يجابي، التركة لوامل ذات وأثير 

العالقةة  يمعةامالت األطةراف ذو وةسةبةوالمراجعة مد قبةل مواوة  المراجعةة األربعةة الوبةار 

 .المعامالتولغ جمالي األصوع ليس لها وأثير وا ح لل  اإلفصاح لد   ل  

 :معامالت األطراف ذوي العالقة واألداء المالي المستقبلي للشركات 2/2

 :معامالت األطراف ذوي العالقةطبيعة  2/2/1

 :بعنةوا    2015معايير المحاسةبة المصةرية المعدلةة لعةا   مد ( 15المعيار رقم   ووافق

 لعةا  معايير المحاسبة الدوليةةمد  (24رقم   "، والمعيارالعالقة ذويفصاح لد األطراف "اإل

العالقةة  ةو كةل  ي  الطةرف ذأ" لل  العالقة ياإلفصاحات لد الطرف ذ" :بعنوا    2018

دارة العليةا إلو فةي اضو لأو ةفوذ مؤثر أنتأة وله سيطرة أو سيطرة متتركة مد له لالقة بالم

التةةقيقة و بهةةا، كمةةا وعةةد المنتةةأة ذات لالقةةة  ذا كاةةةت فةةي ةفةةس مجمولتهةةا كالتةةركات التابعةةة

 عامليد ما بعد الخدمة.لاعايا مت المعدة لن ا  آالمتتركة، باإل افة للمنتو

العالقة ونطةوي للة  لمليةات وبةادع  ير  ل  أ  معامالت األطراف ذويايالمع تكما أشار

ض الن ةر رةوذلةغ ب ،لطةرف ذو العالقةةالخدمات فيما بةيد المنتةأة وأو ا اتللموارد أو اتلتعام

  السيطرة لبارة لد قدرة الطرف لل  التحوم أ ل   اييرالمع تأشارو، لد ثمد ولغ العمليات

وةتم  يلمليةات المتةاركة التة ية، والسةيطرة المتةتركة  ةأفي السياسة الماليةة والتتةريلية للمنتة

النفةةوذ المةةؤثر مقةةدرة الطةةرف للةة   يتضةةمدكمةةا  ،للسةةيطرة للةة  ةتةةاط معةةيد وعاقةةديبايقةةاف 
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سةيطرة المتاركة في لمليات اوخاذ القرار المتعلق بالسياسة المالية والتتةريلية للمنتةأة بةدو  ال

بعةض األمثلةة للة  معةامالت  ايير سالفة الة كرالمع توقد لر ، أو السيطرة المتتركة لليها

 ها:العالقة من يطراف ذواأل

 لمليات التراء والبيع المتعلقة بالبضالة والعقارات واألصوع األخر . -

 و ولق  الخدمات.ألمليات وقديم  -

 ص والتمويل.يلمليات ةقل المعرفة والبحود والتطوير والنقل  مد اوفاقيات الترخ -

 سوية اتلتعامات بالنيابة.ووقديم التعهدات والضماةات و -

:   بعنةوا  2010مد معايير المحاسبة البريطاةية المعدلةة لةا   (8  رقم كما فرق المعيار

بيد ةوليد مد ولغ المعامالت، يتمثل النوع األوع في  "،العالقة يفصاح لد األطراف ذو"اإل

لةد طريةق السةيطرة أو التةأثير الهةا ، بينمةا  التباريةة لالقةة ذو وتم مع طرف التيالمعامالت 

لةةد طريةةق العمةةل  افترا ةةيةلالقةةة  ذو التةةي وةةتم مةةع طةةرفالنةةوع الثةةاةي بالمعةةامالت يتعلةةق 

 Accounting) ةسةةةبة مةةةد حقةةةوق التصةةةويت وأفةةةراد العائلةةةة المقةةةربيدو ملويةةةة أاإلداري 

Standard Board (ASB), 2010). 

 :  بعنةوا  2008( لسةنة 550أشةار معيةار المراجعةة المصةري رقةم   ،السةياق ذاتوفي 

العالقة"  ل  أةه ليس مد المتوقع أ  ووتةف ألمةاع المراجعةة كةل المعةامالت  يذو األطراف"

امواةية وجود قيةود وةؤثر للة  درجةة القنالةة لل  المعيار  أكدكما  ،العالقة يطراف ذومع األ

طةراف ووفر ا األدلة المتاحة بتأ  وأكيدات معينة بالقوائم المالية فيما يتعلق بمعةامالت األ التي

 :وذلغ يؤدي  ل  "،قةالعالي ذو

 بالقوائم المالية. جو ري يادة خطر وجود وحريف  -

 .العالقة يطراف ذوحدود وحريف جو ري يتعلق بمعامالت األ أو -

 بحس  كل حالة. وج  لل  المراجع أ  يصدر وقرير معدع وفي     الحاتت

للرقابة الماليةة لةا   لحوكمة التركات الصادر لد الهيئة العامة يأشار الدليل المصر كما

العالقة كةل المةروبطيد بالتةركة سةواء بعالقةة مباشةرة  ذوياألطراف بةه يقصد أ   ل   2016

  وسمح لهم     العالقة بالتأثير للة  قراراوهةا وسةواء ةتةأت العالقةة أبترط  ،و غير مباشرةأ

 و ملوياوهم.أمد خالع مواقعهم 

الهيئةة  لد والصادرة ،بالبورصة المصرية وشط  األوراق المالية كما أشارت قوالد قيد

 ي   لة  أةةه يقصةد بةاألطراف ذو 2018العامة للرقابة المالية في ةسختها المحدثة فةي ةةوفمبر 
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مةد الحةاتت  اي ةأيروب  بعالقة مباشرة أو غير مباشرة بالتةركة فةي  يطراف التالعالقة ولغ األ

 التالية:

 .المتتركة معها السيطرة لل  التركة أو السيطرة -

 .لل  القرارات الجو ريسهم أو حقوق وصويت ومود مد التأثير أ امتالك -

 دارة والمديريد التنفي ييد سواء بالتركة القابضة أو التابعة أو التقيقة.لضاء مجالس اإلأ -

 ذات وأثير كبير.سهم أو حقوق وصويت أشخاص لديهم و المتتركة ألأالسيطرة الواملة  -

 .يختص الطرف بن ا  منفصل لد التركة للمعايا أو المعاشات أ  -

دارات بالتةركة القابضةةة أو أ  الةداخلييد  ةم ألضةةاء مجةالس اإل القيةةد قوالةدوأو ةحت  

 لة  أي  باإل ةافة واجهةم، أوتد ةم القصةر وأهم ويممثلةوالتابعة أو التقيقة أو المسيطر لليها 

 .لل  المعلومات الداخلية للتركة اتطالعطرف بامواةه 

 ;Kohlbeck, M., Mayhew, B., 2010)أشةةارت دراسةةات  ،السةةياق ةفةةسوفةةي 

Kohlbeck, M., Mayhew, B., 2017)  ولةغ المعةامالت   ةي ل  أ  المعةامالت الداخليةة

وةتم مةع كبةار المسةا ميد ومجلةس  التيالمروبطة بوجود السيطرة الجو رية بيد الطرفييد مثل 

وةتم  يوخلو مةد السةيطرة الجو ريةة مثةل التة يالت يالتركة، بينما المعامالت الخارجية   دارة 

 تاركة في المخاطر.تمع التركات التقيقة والتركات الم

 :األداء المالي المستقبلي للشركات ومقاييس طبيعة 2/2/2

أشارت المعايير المصرية للتقييم المالي للمنتآت الصادرة لد الهيئة العامة للرقابة المالية 

فةي الملكية  لملية وقدير قيم حقوق يت  آ  لملية وقييم األداء المالي للمنتأ   ل   2017لا  

ويةتم  ،ا يتعلق بحصةص الملويةة مةد حقةوق ومعايةا وقيةودم واريخ معيد مع األخ  في اتلتبار

 :ما يليلل  متريرات وتعلق ب باتلتمادلغ ذ

 ة للعوائد المستقبلية.أوحقيق المنت -

 الوها مد المنتآت األخر .ية مع مثأمقارةة قيمة المنت -

 ة  ذا وطل  األمر ذلغ.أوقدير لوائد وصفية المنت -
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 ،وشةةط  األوراق الماليةةة بالبورصةةة المصةةرية ( مةةد قوالةةد قيةةد8المةةادة رقةةم   بينةةتكمةةا 

  أةةه مةد  2018الهيئة العامةة للرقابةة الماليةة فةي ةسةختها المحدثةة فةي ةةوفمبر  لد والصادرة

وم وأسيسها بطرح اسهمها في اكتتاب لا  ولم وصةدر  التيشروط قيد أسهم التركات المصرية 

ييد قةةوائم ماليةةة لسةةنتيد متتةةاليتيد أ  وقةةد  التةةركة دراسةةة معتمةةدة مةةد أحةةد المستتةةاريد المةةال

رية للتقيةيم المةالي للتةركات للة  أ  وو ةح بةه صةللمعةايير الم ايد بسةجالت الهيئةة وفق ةالمقيد

 سةةتثماراتلالالنمةةو والربحيةةة المتوقعةةة  صداء المةةالي وفةةرالتوقعةةات الماليةةة المسةةتقبلية لةةأل

 .الخاصة بالتركة

 للتةركة  األداء المتوقةع ء التمويةل للة  أاوفقت الوثير مد الدراسات المروبطةة بعلمةا وقد

يةةنعوس مةةد خةةالع محصةةلة مجمولةةة القةةرارات والتصةةرفات الماليةةة لةةإلدارة مةةع اروبةةاط ولةةغ 

ويةروب  ، (Narjess, B., et al., 2012)القةرارات و التصةرفات الماليةة بالمخةاطرة والعائةد 

و أ ةةدافها قصةةيرة وطويلةةة األجةةل، ووتمثةةل األولةة  فةةي وحقيةةق أاألداء المةةالي للتةةركة بتحقيةةق 

بينما وتمثل الثاةية في وحقيق  ،ويات األرباح القياسية ووحقيق ةمو في ةسبة المبيعاتوجاو  مست

بالقيمةة الدفتريةة  ةمو في أصوع التركة باإل ةافة  لة  وحقيةق ةمةو فةي قيمتهةا السةوقية مقارةةة  

   نةاك حالةة مةد الجةدع أ للة  (Lim, J., et al., 2011)دراسةة  ، كما أكةدتلحقوق الملوية

  المقةاييس المحاسةبية لقيةاس األداء المةالي للتةركات،  ت أ  أالمقةاييس السةوقية  حوع استخدا 

 داء التاريخي ووتجا ل الوثير مد المتريرات المؤثرة.خيرة وعتمد لل  األاأل

 كات  لةة  ثةةةالدداء المةةالي للتةةرس األييموةةد وقسةةيم مقةةةاي ،وبمراجعةةة األدب المحاسةةبي

 ,.Lim, J., et al., 2011; Al-Matari, E) للة  النحةو التةالي يمود لر ها ،مجمولات

et al., 2014) : 

 لموجهة بالقياس المحاسبي:امجموعة المقاييس ( 1)

وقةةد اسةةتخدمت بتةةول كبيةةر مةةد خةةالع الدراسةةات السةةابقة و ةة  مثةةل معةةدع العائةةد للةة  

لتلةةغ وقةةد وجهةةت ، الملويةةة، ومعةةدع العائةةد المبيعةةات األصةةوع، ومعةةدع العائةةد للةة  حقةةوق

 .المحاسبية اتختالفات أغلبها بتأثير لدة اةتقادات وتعلق المجمولة مد المقاييس
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 :مجموعة المقاييس الموجهة ببيانات السوق( 2)

 ومد أ م     المقةاييس مقيةاس أو المالي للتركات في األجل الطويل ووروب  بتقييم األداء

، وقةد ية المضةافة وةسةبة مضةالفة الربحيةةالسةوقباإل افة  ل  القيمة " .Tobin's Q" ةموذ 

 ".Tobin's Q" مةة ةمةوذ ءللة  أ ميةة ومال (Daniel, A., et al., 2019)أكةدت دراسةة 

 Oyakhilome, W., and)دراسةة  أكةدتكمةا  ،الي المسةتقبلي للتةركاتداء المةألللتنبةؤ بةا

Fellicia, O., 2018)  قطةر التةي وصةاح الوثير مد المتةاكل  يتالف     ا النموذ  أ لل 

ولألسباب سالفة ال كر التمد الباحةث للة  ةمةوذ  ،  أفي   ا الت التي وستخد القياس األخر  

"Tobin's Q."  المعدع في قياس األداء المالي المستقبلي للتركات المدرجة في لينة الدراسةة

 الميداةية.

 مقاييس أخرى:( 3)

ةتاجيةة، اإل معةدع األول  والثاةية مثل تيدت وندر  وحت المجمول التيو   ولغ المقاييس 

 .ومعدع وولفة الخدمات المقدمة للعملية / العميل

األداء الميييالي علييي  الفرضييييات المفسيييرة لتيييالتير معيييامالت األطيييراف ذوي العالقييية  2/2/3

 :المستقبلي للشركات

العالقةة  يمعةامالت األطةراف ذو  أثةر أ ناك حالة قائمة مد الجدع والرؤ  المتنولة بت

لل  األداء المالي المستقبلي للتركات، وقد حاولت الدراسات المروبطةة وفسةير ذلةغ األثةر مةد 

 ة ر ما: وجهتيخالع 

 ( فرضية المعامالت االقتصادية الرشيدة:1)

لالحتياجةةات  االعالقةةة وةةتم وفق ةة ذوي  معةةامالت األطةةراف أيةةر  مؤيةةدوا  ةة   الفر ةةية 

وحقق األ داف اتستراويجية للمنتاة، وفي   ا السةياق أشةارت دراسةة  التيبالتروط الحقيقية و

(Han, et al., 2014)   يوبتعةد لةد وبنةي أو اتقتصةاديدارة التركات وتسةم بالرشةد   ل  أ 

العالقةة  ياةها لةد وحةاوع اسةتخدا  معةامالت األطةراف ذوفقرارات وضر بمصالحها، وبالتالي 

للة   يسةلب بتةول ذلةغ يةؤثر حيةث ،روات التةركةثة ةو مصادرأفي وحقيق مصالحها الخاصة 

دراسةةة  قامةتر ، كمةا تةممةةا يتنةاف  مةع اوسةاق المصةةالح المف ،يداء التةركة المسةتقبلأقيمةة و
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(Pizzo, M., et al., 2013)  الرشةيدة مةع األطةراف  اتقتصةاديةالت ام  المعأ لل بالتأكيد

أةهةا ذات كفةاءة  لصالح التركة كوةها وعامالت بديلةة للمبةادتت السةوقية  ت ووجهقة العال يذو

 ,Matteo, P., and Marco, V., 2014; Rashid) اتدراس بنتوقد و ،ة ووواليف أقليلال

A., 2016) ودور ةا اإليجةابي  الرشةيدة اتقتصةاديةدة لفر ةية المعةامالت يةوجهة الن ر المؤ

 في استقرار ووطور األداء المستقبلي للتركات.

 :فرضية تعارض المصالح( 2)

 سةةتخدا لالوسةةيلة  يالعالقةةة  ةة ي  معةةامالت األطةةراف ذوأيةةر  مؤيةةدوا  ةة   الفر ةةية  

لمصةالح ممةا يعةر  ل  ولغ المعامالت وتضمد وعار  أو ،لموارد وثروات التركات السيء

 ل   (Tareq, M., et al., 2017)المالك  ل  مخاطر كثيرة، وف    ا السياق أشارت دراسة 

فةي كوةهةا وسةةيلة  المتمثلةةةخالقيةة أللة  مخةاطر  معةامالت األطةراف ذوي العالقةة ونطةةوي  أ

مخةاطر اتختيةار العوسةي ةتيجةة اسةترالع  وسةببها فةيباإل افة  ل   ،لمصادرة ثروات التركة

 ,.Dean, K)دراسةة  المعلومات الخاصة فةي غيةر صةالح التةركة، وفةي  ة ا السةياق أشةارت

السيطرة المتتركة  العالقة بمفهو  السيطرة أو ي ل  أ  اروباط معامالت األطراف ذو (2018

ارات للمحاف ةةة للةة  حيةةث وتخةة  اإلدارة قةةر ،يةةروب  بالمعلومةةات الداخليةةة ووعةةار  المصةةالح

مما يعر  المةالك لمخةاطر أخالقيةة ومخةاطر اتختيةار  ،ميعة المعلومات الداخلية المتاحة لها

 لة   يةادة احتمةاتت  يالسةيطرة ممةا يةؤد  ويا للتركيع لل  المصالح الخاصة لة ر  ةالعوسي 

 وقل  األداء المالي المستقبلي للتركات. بوط و

العالقة بها قد وعط   يطراف ذومعامالت التركة مع األ  أوبول األحواع، ير  الباحث 

خر  بخالف وحقيق مصالح التركة وأصةحاب أد مد متريرات مبأ  قراروها وست اولي  أاةطبالا  

و حصةةولها للةة  منتجةةات ألوجةةود حةةاتت لتقةةديم التةةركة  احتمةةاعالمصةةالح بهةةا،  ت أ   نةةاك 

وةتم بالتعةاو  مةع  التةياس مماثةل لتلةغ لالقةة بهةا للة  أسة ذويوخدمات بالتعاو  مع أطراف 

ا و الخدمةةة وفق ةةأمةةد  وةةوافر المنةةت   اتلتبةةارفةةي  اخةة   أالعالقةةة، وذلةةغ  يأطةةراف مةةد غيةةر ذو

ةتةاء سةوق ا ميةعةامواةيةة اتسةتفادة مةد  تلتبارات الجةودة والوميةة والطبيعةة، باإل ةافة  لة 

 .داخلي لمجمولة التركة
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( منهجية الدراسة الميدانية3)  

 فرضية الدراسة الميدانية: 3/1

العالقةةة للةة  األداء  يأثةةر معةةامالت األطةةراف ذو تختبةةارووصةةلت الدراسةةات الموجهةةة 

 ,Renna) المالي المستقبلي للتركات  لة  ةتةائ  متباينةة، وفةي  ة ا السةياق ووصةلت دراسةات

M., and Yanuar, D., 2015; Dean, K., 2018)  لةة  وجةةود لالقةةة لوسةةية بةةيد 

 بينمةا ووصةلت دراسةات، للتةركات يالمسةتقبل العالقةة واألداء المةالي يت األطراف ذومعامال

(Asian, A., 2017; Bonini, S., et al., 2019) يةدلم وجةود  ي لة  وجةود دليةل ميةداة

أشةارت الدراسةات  حيةثمعامالت واألداء المالي المستقبلي للتركات، ولغ اللالقة طردية بيد 

 .العالقة ي ل  لد  وقل  األداء المالي المستقبلي للتركات المدلومة بمعامالت األطراف ذو

 ث بصياغة فر ية الدراسة كما يلي:وبناء لليه، قا  الباح

Ho :العالقةةة للةة  األداء المةةالي المسةةتقبلي  يلمعةةامالت األطةةراف ذو يت يوجةةد وةةأثير معنةةو

 المصرية. بالبورصةالمقيدة  للتركات

 الدراسة: فيالنموذج المستخدم  3/2

العالقةةة  يأثةةر معةامالت األطةراف ذو اختبةاريهةدف النمةوذ  المسةتخد  فةةي الدراسةة  لة  

 المدرجة في لينة الدراسةو المقيدة بالبورصة المصرية لل  األداء المالي المستقبلي للتركات

 و  ةموذ  الدراسة مما يلي:ويتوالميداةية، 

FFPit = B0 + B1 RPTit + B2 FSit + B3 LEVit + B4 ASit + B5 BSit + B6 

ACTit + Eit. 

 :حيث أ 

:B0  ت  والتةي ،، وومثةل محةددات األداء المةالي المسةتقبلي للتةركاتاتةحدارموذ  ةقيمة ثابت

 .ر بالمتريرات المستقلة أو الرقابيةأثوت

FFPit : للتركة  األداء المالي المستقبليi )  في الفترةt.) 

RPTit :للتركة  العالقة  يمعامالت األطراف ذوi  في الفترة )t.) 

FSit : لتركة  احجمi  في الفترة )t.) 

LEVit : للتركة  الرافعة الماليةi  في الفترة )t.) 

ASit : للتركة  حجم موت  المراجعةi  في الفترة )t.) 

BSit :للتركة  اإلدارة مجلس  حجمi  في الفترة )t.) 

ACTit  ةوع ةتاط التركة :i  في الفترة )t.) 

Eit :  للتركة   اتةحداربواقي ةموذi  في الفترة )t.) 
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متغيرات الدراسة: 3/3  

 معامالت األطراف ذوي العالقة: 3/3/1

-Ryngaert, M., and Thomas, S., 2012; El)اوفةةق الباحةةث مةةع دراسةةات 

Helaly, M., et al., 2018) وذلةغ لةد  ،العالقةة يمعامالت األطةراف ذو قياس في طريقة

، وووةةو  التةةركة أصةةوع جمةةالي العالقةةة و يطريةةق ةسةةبة قيمةةة المعةةامالت مةةع األطةةراف ذو

أصةولها، مةد  جمةالي  (%1 أقل مد  هاةسبة معامالوالتركة ذات معامالت منخفضة  ذا كاةت 

مةد  جمةالي فةأكثر  (%1  هةاةسةبة معامالوبينما ووو  التركة ذات معامالت مروفعة  ذا كاةةت 

 أصولها.

 األداء المالي المستقبلي: 3/3/2

المعدلةة  ".Tobin's Q"ةسةبة  األداء المةالي المسةتقبلي للتةركاتلقيةاس استخدا  الباحةث 

 ،وقل  األداء المالي المستقبلي للتركات محةل الدراسةةأو  استقرار أو وطور للوقوف لل  مد 

 :ووتوو      النسبة مما يلي

AP. T.Q. = CMVE + PS + BEPT / TA 

 حيث أ :

AP. T.Q. :ةسبة "Tobin's Q." .المعدلة 

CMVE :  سهم التركةألدد  ×سعر سهم التركة في ةهاية العا. 

PS :.القيمة النقدية لألسهم الممتا ة للتركة 

BEPT : القيمةةة الدفتريةةة  + قيمةةة األصةةوع قصةةيرة األجةةل - قصةةيرة األجةةل لتعامةةاتاتقيمةةة

 جل.طويلة األ لاللتعامات

TA :اليةمالقيمة الدفترية ألصوع التركة اإلج. 

 James -  جيمس ووبد العالم اتقتصادي بواسطة ".Tobin's Q"ةموذ   اقتراحوقد وم 

Tobin)   وذ  لقيةاسمةوقةد وةم وطةوير الن،   1981الحائع لل  جائعة ةوبل في اتقتصاد لةا 

داء قيمةة ووطةوير األالعةد  ةتةاء يحيةث ، لالسةتثماراتالمسةتقبلي المتوقةع  والعائةداألداء المالي 

، اتسةتثماركبةر قةدر مةد العائةد الحقيقةي للة  ا ألهةمقياس للة  وحقيق للتركة المستقبلي المالي

 "".Tobin's Qموذ  ةاستخدا    ميةألل   (Daniel, A., et al., 2019) كدت دراسةأ وقد

 المستقبلي للتركات. المالي في التنبؤ باألداء لالستثمار

سةةتبدالية ألصةةوع التةةركة، بةةيد القيمتةةيد السةةوقية واإل" .Tobin's Q" ووقةةار  ةسةةبة

في قياس قدرة التركة لل  وحقيق معدع لائةد للة  اتسةتثمارات  الرئيسة لهافورة الووتمحور 

الواحةد الصةحيح،  يبينهمةا فةا  النسةبة وسةاو ييقار  بمعدع وولفة رأسمالها، وفي حالة التسةاو

 روطو ينت حيث ، للتركة األداء المستقبليوطور والنمو  صفر وم وعديل     النسبة لقياس وقد
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وةتم داخةل التةركة لتحقيةق أ ةدافها،  التةيةتةطة مستقبلي مد مجمولة الممارسةات واألاألداء ال

 بها. العالقة ذويوتم بيد التركة واألطراف  التيولغ المعامالت ها ومد أ م

  أصةةحاب المصةةالح يووةةةوا غيةةر قةةادريد للةة  وأكيةةد افةة 1=  (.Q)أ  ةسةةبة حالةةة وفةةي 

حيث أ  ولةغ الفةرص وسةهم فةي الحصةوع للة   ات تما ،للتركة محل  ةفرص النمو المستقبلي

كبيةةرة  ووقعةةات فةةا   نةةاك 1< د  ذا كاةةةت النسةةبة يفةةي حةة ،س المةةاعألتولفةةة ر يلائةةد مسةةاو

الح للةيهم الحة ر   أصةحاب المصةافة 1>  وللة  العوةس  ذا كاةةت النسةبة ،بالتوسع المستقبلي

قيمتهةا للة   ووطةويروقةدرة التةركة للة   ةتةاء  ،ر األداء المالي المسةتقبليوجا  ووقعات وطو

 .المحاسبيةناوجة لد المتريرات التقديرية اء الخطاأل     النسبة  فتال، ووالمد  الطويل

 :أو الضابطة ةيمتغيرات الرقابال 3/3/3

معةامالت بخةالف  األداء المةالي المسةتقبلي للتةركات فةيمتريةرات أخةر  قةد وةؤثر ووجةد 

 يل : فيماأ مها  يمود للباحث لر  ،األطراف ذوي العالقة

 حجم الشركة:( 1)

ة يركةةعت لليهةةا الدراسةةات المحاسةةب التةةية يةةيعةةد حجةةم التةةركة مةةد أ ةةم المتريةةرات الرقاب

لتفسير ثبات أو وقل  األداء المالي للتركات، حيث وتصف التركات كبيةرة الحجةم بدرجةة مةد 

التعقيد والضروط مد جاة  المن مات الحووميةة والمحللةيد المةالييد، باإل ةافة توسةاع ةطةاق 

فالتركات كبيةرة ،  (Derek, A., and Aleksandar, S., 2018)الملوية ووولفة الوكالة بها

 اتستتةاريةللة  المواوة   التماد ةا لل  موارد كثيرة، باإل افة  لة  اتلتمادالحجم وستطيع 

، وفي  ة ا مد معايا الحجم والنطاق اتستفادةةها وستطيع أمور المعقدة، كما لتقديم الدلم في األ

بفحص مد  وةأثير حجةم التةركة وةةوع  (Esteban, F., et al., 2019)قامت دراسة السياق 

والصةةريرة يموةةد  ةداء التةةركات الوبيةةرأدائهةةا، ووتةةير ةتةةائ  الدراسةةة  لةة  أ  أالصةةنالة للةة  

 بنوع الصنالة. داء التركات متوسطة الحجمأوفسير  مد خالع حجم التركة، في حيد يتأثر 

م التةركة أ مية حج (Derek, A., and Aleksander, S., 2018)دراسة  وقد وناولت

مريويةة، األ اتدائها في التركات المدرجةة فةي البورصةأ وةوع الصنالة ولمر التركة ووقل 

مت الدراسةات دوقةد قة، دائهةا المسةتقبليأوحجةم التةركة لالقة طردية بيد وقد وجدت الدراسة 

 ميتواللوغةةار ،والقيمةةة السةةوقية د،المحاسةةبية مقةةاييس كثيةةرة لحجةةم التةةركة منهةةا لةةدد العةةاملي

 .جمالي أصوع التركةإلالطبيعي ا

حيةث ، لوغاريتم الطبيعي إلجمةالي األصةوعويعتمد الباحث في قياس حجم التركة لل  ال

ويقةو   ا،بيد الثابت والمترير منهفيما لل  التواليف التتريلية  اتقتصادييل ريتوقف حجم التت

متولة اختالف وبايد الخطأ في ةموذ   يفالطبيعي بعملية  ب  لفروق الحجم، ووال اللوغاريتم

 .الميداةية المستخد  في الدراسة اتةحدار
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 ( الرافعة المالية:2)

للةة  مصةةادر التمويةةل الخارجيةةة، كمةةا وعةةد  التةةركات مةةد  التمةةادوحةةدد الرافعةةة الماليةةة 

ا  اتسةتخدا  المتوقةع للتوةاليف   ةيعةة الماليةة فراوال، يهاحجةم السةيولة لةدلالرافعة المالية مؤشر 

تم اسةةتخدا  يةةأةهةةا و هةةر لنةةدما  يربةةاح التتةةريلية للتةةركة، أة لعيةةادة وةةأثير وريةةرات األبتةةالثا

، ووةؤثر الرافعةة الماليةة للة  درجةة  ةافية للتةركة مصادر التمويل الخارجي لتحقيةق أربةاح 

اسةتنتجت  ة ا السةياق ، وفةي ربةاحبجاة  وأثير ةا للة  األ المخاطرة التي وتعر  لها التركة

 أداء أ  وأثير الرافعة المالية للة  (Oyakhilome, W., and Felicia, O., 2018)دراسة 

ض الن ر التركة يعتمد لل  حجمها أي أ  التأثير السلبي للرافعة المالية يتضاءع مع ةمو ا بر

 ,.Oyakhilome, W., and Felicia, O)أشةارت دراسةة ، كمةا لد ةسبة الديو  الموجودة

داء المةالي المسةتقبلي للتةركات عةة الماليةة واألفرال ل  وجود لالقة لوسية بيد ةسبة ا (2018

  التماد التركة للة  المصةادر الخارجيةة للتمويةل يعمةل للة  اروفةاع ووةاليف الوكالةة أحيث 

فيما بيد المالك والمقر يد ةتيجة رغبة المقر يد في  يادة لمليات الرقابة مما يؤدي لعيادة 

ةتيجةة احتمةاتت  وذلةغ ،مما يؤثر بالسل  لل  قيمة التركة وأدائهةا المتوقةع مسةتقبال   ،وواليفها

 التعثر المالي للتركة و يادة درجة المخاطر التي وتعر  لها.

جمةالي  وقد قدمت الدراسةات المحاسةبية مقةاييس كثيةرة لقيةاس ةسةبة الرافعةة الماليةة منهةا 

جمةالي القيمةة  مالي القيمة الدفترية للديو  طويلةة األجةل  لة   ج ،اتلتعامات  ل  حقوق الملوية

 .جمالي األصوع مقياس  جمالي اتلتعامات  ل  ، سهمالدفترية لأل

قيةاس ةسةبة فةي  جمةالي األصةوع مقياس  جمةالي اتلتعامةات  لة  خد  الباحث توسوف يس

 لتركات العينة. الرافعة المالية

 حجم مجلس اإلدارة:( 3)

للةة  األداء المةةالي  الوبيةةر تةةأثيرذات ال ةحجةةم مجلةةس اإلدارة مةةد المتريةةرات الرقابيةة يعةةد

 ;Hoque, M., et al., 2013)دراسات ووصلت وفي   ا السياق ، للتركةالمحتمل مستقبال  

Eluyela, D., et al., 2018)   مةع األداء المةالي  اأ  حجةم مجلةس اإلدارة يةروب  طردي ة لة

وذلغ  ،داءاألالرقابة لل   ةة لدد ألضاء المجلس يعمل لل   يادة فعاليللتركة، حيث أ   ياد

 Yu, C., et)ةاقتت دراسة ، كما الخبرة يلضاء المستقليد مد ذولدد أكبر مد األ بتضمينه

al., 2019)  داء المةالي للتةركات دارة و يول الملوية واألاإل مجلسوجاةس حجم والعالقة بيد

الدراسةةة وجةةود لالقةةة  يجابيةةة بةةيد وجةةاةس  يةةدت ةتةةائ أالتونولوجيةةة المقيةةدة فةةي الصةةيد، وقةةد 

 مجلس واألداء.المجلس اإلدارة واألداء، في حيد وجدت الدراسة لالقة سلبية بيد حجم 

 لعدد األلضاء. يويتم قياس حجم مجلس اإلدارة مد خالع العدد اإلجمالي السنو

 حجم مكتب المراجعة: (4)

يمثةل والقةوائم الماليةة،  سةالمةدور رقةابي وصةحيحي للتأكيةد للة  بةموت  المراجعةة  يقو 

قيامةه محل المراجعة، باإل افة  ل   اتاستمرارية التركمستقبل ولتأكيد لل  حدود لرأيه أداة 
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الرةةو والتحريةةف التأكيةةدات المروبطةةة بالتقةةديرات المحاسةةبية وخلةةو القةةوائم الماليةةة مةةد بتقةةديم 

 ؛ معةةايير  2008،  المعةةايير المصةةرية للمراجعةةة والفحةةص المحةةدود ومهةةا  التأكةةد األخةةر  

 ;Simpson, A., 2010)، وفةي  ة ا السةياق أكةدت دراسةات  ( 2015المحاسبة المصةرية، 

Agyei-Mensah, B., 2012)   أ  مراجعةةة حسةةابات التةةركة مةةد قبةةل أحةةد مواوةة  للةة

أداء  اسةةتقرار ةةما   للةة بصةةورة مباشةةرة أو غيةةر مباشةةرة  الوبةةار يسةةالدالمراجعةةة األربعةةة 

 ,.Lai, K., 2013; Michal, K., et al) اتو حت دراسةأالمحتمل مستقبال ، وقد  التركة

 تمتالكهةاوذلةغ  مد غير ةا، لل أ  مواو  المراجعة الوبيرة وقو  بالمراجعة بجودة أ (2019

  مراجعة حسابات التركة مد خالع فا وبالتالي ،كبيرةوالتقنيات والخبرات بدرجة  اإلمواةيات

مسببات وقل  األداء  تكتتافيعد  ماةة ةسبية  (Big 4)الوبار  األربعةمواو  المراجعة  أحد

 (El-Helaly, M., et al., 2018)دراسةة كةدت أ، وفةي ةفةس السةياق المةالي المسةتقبلي لهةا

 (Big 4)ربعةةة الوبةةار حةةد مواوةة  المراجعةةة األأللةة  أ  مراجعةةة حسةةابات التةةركة بواسةةطة 

 داء المستقبلي للتركة.لل  استقرار األا رباح مما يعد مؤشر  دارة األ يخفض مد لمليات 

 ذا ومةت ( 1مترير و مي بتخصيص القيمةة   لد طريقالباحث بقياس   ا المترير  ويقو 

في ، (Big 4)أحد مواو  المراجعة األربعة الوبار  لد طريقمراجعة حسابات التركة  لملية

بيةا  بمواوة  المراجعةة ( 1ويعر  الجةدوع رقةم  ، القيمة  صفر( لخالف ذلغ وخصصحيد 

 اركة لهم في مصر.والمواو  المت (Big 4)األربعة الوبار 

والمواو  المتاركة  (Big 4)(: "بيا  بمواو  المراجعة األربعة الوبار 1جدوع رقم  

 "مصرلهم في 
 مصرالمواو  المتاركة في  (Big 4)مواو  المراجعة األربعة الوبار   

1 Deloitte Touche Tohmatsu Limited  صالح وبرسو  ولبد الععيع- (Deloitte) 

2 Price Water houses Coopers (PWC) 
منصور وشركا م برايس وور اوس 

 (PWC) -كوبر  

3 Ernst & Young (E & Y) 
 Ernst -لمحاسبة والمراجعة لالمتضامنو  

& Young 

4 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)  حا   حسد- (KPMG) 

 (Bloomberg, 2016; Bloomberg, 2017)المصدر: مد  لداد الباحث باتلتماد لل : 

 ( نوع نشاط الشركة:5)

ةةةوع  بةةاختالفاسةةية ووقلةة  األداء المةةالي للتةةركات سمةةد المتوقةةع أ  وختلةةف درجةةة ح

 احتمةاتت لة  أ   (Esteban, F. et al., 2019)شةارت دراسةة أوفةي  ة ا السةياق  ،ةتةاطها

لاليةةة مثةةل المنتجةةات  ةذو حساسةةي يونتمةةي لقطةةاع صةةنال التةةيوقلةة  األداء المةةالي للتةةركات 

 ,.Cleina, Y., et al) ةدراست كما أكد ،ونتمي لقطاع آخر التيالصنالية ألل  مد ة يروها 

داء للةة  أ  ةةةوع الصةةنالة واسةةتراويجية التصةةنيع وعةةد متريةةرات  امةةة فةةي وحديةةد األ (2019

 بمختلف أةوالها. المستقبلي للتركات

( فةي حالةة 1القيمةة  وخصيص  لد طريق ميويتم قياس ةوع النتاط مد خالع مترير و 

 .خالف ذلغل، والقيمة  صفر( يالنتاط الصنال



65 

 :الميدانية لدراسةعينة ا 3/4

 للتروط التالية: الينة الدراسة الميداةية مد التركات المصرية وفق   باختيارقا  الباحث 

 .البورصة المصريةب( أ  ووو  التركة مد التركات المقيدة 1 

 .بالجنية المصري لتركة بنتر قوائمها الماليةا قو ( أ  و2 

 وتوافر البياةات المالية للتركة خالع فترة الدراسة. ( أ 3 

 ،  2017وبعد وطبيق التروط السابقة للة  التةركات المقيةدة بالبورصةة المصةرية لةا  

لينةة مووةةة مةد لةدد للة   ختيةاروقةع ات ،متطرفةة وأقيم شاذة  أي باستبعادبعد قيا  الباحث و

 .(1 و مو ح بالملحق رقم   كما ،( شركة50 

 مصادر الحصول عل  بيانات الدراسة الميدانية: 3/5

المعرو ة بالجةدوع لل  المصادر  لل  بياةات الدراسة الميداةيةللحصوع  التمد الباحث

 :(2رقم  

 مصادر الحصوع لل  بياةات الدراسة الميداةية""(: 2جدوع رقم  

 بيا   

 (.1رقم    ملحق المواقع اإللوتروةية لتركات لينة الدراسة الميداةية 1

https://www.mubasher.info/countries/e موقع معلومات مباشر. 2

g 
http://www.egx.com.eg/ar/homepage.as موقع البورصة المصرية. 3

px/ 
 /http://www.egidegypt.com/arabic موقع مصر لنتر المعلومات. 4

 https://www.argaam.com/ موقع شركة أرقا  للمعلومات. 5

 . Refinitivقالدة بياةات  6

 

https://www.refinitiv.com/ 

 /Reuters. https://www.reuters.comقالدة بياةات  7

 /Bloomberg. https://www.bloomberg.comشبوة  8

 /Market Screener. https://www.marketscreener.comشبوة  9

 

https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/institutional-brokers-estimate-system-ibes
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/institutional-brokers-estimate-system-ibes
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ضياتتحليل البيانات واختبار الفر( 4)  

العالقة لل  األداء المالي المسةتقبلي للتةركات اوفةق  يأثر معامالت األطراف ذو تختبار

 Ryngaert, M., and Thomas, S., 2012; El-Helaly, M., et)الباحث مع دراسات 

al., 2018) العالقةة وذلةغ لةد طريةق ةسةبة قيمةة  يمعةامالت األطةراف ذو قيةاس في طريقةة

قسةيم شةركات ولليةه وةم  وبنةاء   ،التةركة أصوع جمالي العالقة و يالمعامالت مع األطراف ذو

 :كما يلي العينة  ل 

- Group (A) : العالقةة  يلديها معةامالت مةع األطةراف ذو التيووتضمد مجمولة التركات

 .صوعمد  جمالي األ (%1 بنسبة أقل مد 

- Group (B)العالقةة  ذويلديها معةامالت مةع األطةراف  التيوتضمد مجمولة التركات : و

 .فأكثر مد أجمالي األصوع (%1 بنسبة 

 حصائي:يل اإلاختبار مدى مالءمة بيانات الدراسة للتحل 4/1

برةر  فحةص مةد  خضةوع بةواقي   "Shapiro-Wilk"اختبةارباسةتخدا   قةا  الباحةث 

 (.3بالجدوع رقم   و  كماوقد جاءت النتائ   ،للتو يع الطبيعي أو اتلتدالياتةحدار ةموذ  

 " Shapiro-Wilk(: "ةتائ  اختبار3جدوع رقم  

Shapiro-Wilk Test of Normality 

Sig. DF. Statistic V. 

0.775 49 0.885 Unstandardized Residual 

 أو الدتلةة اإلحصةائية وةالحظ مةد ةتةائ  اتختبةار أ  قةيم مسةتو  المعنويةة أو الجو ريةة

  أو و دتلةة للة   ،(0,05لند   بر مد مستو  المعنويةأكو ي  (0.775  ختبارلالبالنسبة 

 .اتلتداليو أالتو يع الطبيعي  لد ات وختلف معنوي   اتةحداربواقي ةموذ  

 اختبار االرتباط الذاتي بين متغيرات نموذج الدراسة: 4/2

 اتروبةاطد مد لد  وجود متولة كللتأ "Durbin Watson" اختبار باستخدا  ثقا  الباح

، وقةد جةاءت ةتةائ  اتختبةار المسةتخد اتةحةدار ال اوي بيد متريرات الدراسةة الةواردة بنمةوذ  

 (.4بالجدوع رقم  كما 
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 " Durbin Watson"ةتائ  اختبار(: 4جدوع رقم  

Durbin Watson Test - Model Summary 

D - W Model No. 

2.108 1 

المحسةةةوبة وسةةةاو   ""Durbin Watson  قيمةةةة اختبةةةار أبةةةيد الجةةةدوع السةةةابق يو

لةد   دمما يؤية ،(2,500،  1,500، و    مد النطاق المقبوع فيما بيد القيمتيد  (2,108 

 فترا  دقة ةتائجها.اوجود متولة اتروباط ال اوي بيد متريرات النموذ  ويدلم 

 :لمتغيرات الدراسة الوصفية اإلحصاءاتنتائج  4/3

شةةركات  يحصةةاءات الوصةةفية المتعلقةةة بمتةةا دات مجمةةولت( اإل5يو ةةح الجةةدوع رقةةم  

 العالقة  ل   جمالي أصولها. يمع األطراف ذو هالنسبة قيمة معامالو االعينة طبق  

 صاءات الوصفية لمتريرات الدراسة"(: "ةتائ  اإلح5جدوع رقم   

Group B (RPT ≥ 1%) Group A (RPT <1%) 
Model Variables 

Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean 

1.657 1.524 1.653 1.631 AP. Tobin's Q. 

1.823 1.428 0.063 0.056 RPT 

0.773 8.602 0.532 7.241 FS 

0.240 0.445 0.236 0.361 LEV 

3.207 8.224 2.352 8.013 BS 

0.595 0.535 0.482 0.418 AS 

0.421 0.640 0.390 0.425 ACT 

 (  ل  ما يلي:5بالجدوع رقم   ةووتير ةتائ  التحليل اتحصائي المو ح

ة ينةةمةةد شةةركات الع (A) المعدلةةة بالنسةةبة للمجمولةةة" .Tobin's Q"بلةةم متوسةة  ةسةةبة  -

 اا احتمالي ةعةد ذلةغ مؤشةر  يو (B)،( بالنسةبة للمجمولةة 1,524بينما بلرت النسةبة   ،(1,631 

للةة  وفةةوق األداء المةةالي المسةةتقبلي للتةةركات ذات المعةةامالت المنخفضةةة مةةع األطةةراف ذوي 

 العالقة مقارةة  بالتركات ذات المعامالت الوثيفة.
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 (B)، (A) التةةةةركات يمجمةةةةولتلالعالقةةةةة  يراف ذوبلةةةم متوسةةةة  قيمةةةةة معةةةةامالت األطةةةة -

 .األصوع  جمالي  ل  وذلغ ةسبة  ( لل  التوالي، 1,428، 0,056 

ممةةا  ،للة  التةةوالي (B)، (A)( للمجمةةولتيد 8,602، 7,241بلةم متوسةة  حجةم التةةركة    -

ذات الحجةةم لعالقةةة داخةل التةةركات ا يطةراف ذوروفةاع متوسةة  قيمةة معةةامالت األايةدع للةة  

 .الوبير ةسبي ا

ممةا  ،للة  التةوالي (B)، (A) ( للمجمةولتيد0,445، 0,361بلم متوسة  الرافعةة الماليةة   -

 يأكبةر مةع األطةراف ذو لديها معامالت التيتركات بالنسبة للروفاع الرافعة المالية ايدع لل  

 ، مما يدع لل  التماد ا بصورة أكبر ةسبي ا لل  مصادر التمويل الخارجي.العالقة

 ،للة  التةوالي (B)، (A)( للمجمةولتيد 8,224، 8,013بلم متوس  حجم مجلةس اإلدارة   -

 يمةع األطةراف ذو الوثيفةةمعةامالت ال ذاتمما يدع لل  اروفاع حجم المجلس داخل التركات 

 .بها العالقة

، (A)التةركات  ي( بالنسةبة لمجمةولت0,535، 0,418موت  المراجعةة    بلم متوس  حجم -

(B)   مةع  الوثيفةةذات المعةامالت  كبيةرة الحجةم ةسةبي امما يدع للة  أ  التةركات  ،التواليلل

، ويعةةد  ةة ا األربعةةة الوبةةار  المراجعةةة وةةبموا اسةةتعاةة  كثةةر األ ي ةة بهةةا العالقةةة ياألطةةراف ذو

 منطقي ا في لل ووافر الموارد واإلمواةيات.

مما يعني  ،لل  التوالي (B)، (A)للمجمولتيد  (0,640، 0,425بلم متوس  ةوع النتاط   -

بخالف الصنالية ذات معامالت مروفعة  وغير ا مد التركات التركات التجارية والخدميةأ  

 مع األطراف ذوي العالقة.

 اتاتةحرافة قيمةة اروفةاع الميداةيةة حصاءات الوصفية لمتريرات الدراسةيالحظ مد ةتائ  اإل -

ويةدع ذلةغ للة  اروفةاع  ،(A) التةركات بمجمولةة ة  مقارة (B) التركات مجمولةل يةالمعيار

ذات المعةةامالت الوثيفةةة مةةع األطةةراف ذوي  (B)وبةةايد قةةيم المتريةةرات المروبطةةة بالمجمولةةة 

ذات المعةامالت المنخفضةة مةع األطةراف  (A) بالمجمولةة األخةر  مقارةةة   ، وذلغبها العالقة

 .بها ذوي العالقة
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 :الدراسةنتائج انحدار متغيرات نموذج  4/4

شركات العينة  يمتريرات النموذ  المستخد  في الدراسة في مجمولت اةحدارت ةتائ  ءجا

كمةةا  ةةو مبةةيد  ،أصةةولها العالقةةة  لةة   جمةةالي ذويا لنسةةبة قيمةةة معامالوهةةا مةةع األطةةراف طبق ةة

 .(6  بالجدوع رقم

   الدراسة"(: "ةتائ  اةحدار متريرات ةموذ6جدوع رقم  

Group B (RPT ≥ 1%) Group A (RPT <1%) 
Model Variables 

Sig. T B Sig. T B 

0.015 -1.620 -4.125 0.013 -1,310 -3.422 B0 (Model Constant) 

0.000 -1.521 0.304 0.105 0.829 0.201 RPT 

0.005 2.061 0.825 0.001 1.225 0.624 FS 

0.000 -2.811 -1.926 0.000 -2.541 -1.213 LEV 

0.002 2.513 1.552 0.002 2.316 0.820 BS 

0.000 2.110 2.361 0.000 2.533 1.136 AS 

0.021 0.325 0.022 0.031 0.282 0.015 ACT 

0.426 

3.271 

0.000 

Adjusted R2 

F 

Sig. 

 

 ( ما يلي:6ويبيد الجدوع رقم  

 التةي وحةددمةد التريةرات  (%42,6 وفسر المتريرات المستخدمة في ةموذ  الدراسةة ةسةبة  -

بينمةةةا وفسةةةر ةسةةةبة (، A  بالنسةةةبة لمجمولةةةة التةةةركات المعدلةةةة ".Tobin's Q"فةةةي ةسةةةبة 

 .(B) التركات بالنسبة لمجمولة (32,5% 

، (A) التةركات يلمجمةولت F لقةيم أو الجو رية أو الدتلةة اإلحصةائية ةالمعنويبلم مستو   -

(B)  0,000  ،0,002للة  معنويةة وةأثير متريةرات ةمةوذ   امما يعةد مؤشةر   ،( لل  التوالي

وبنةةاء  لليةةه، ةسةةتطيع القةةوع أةةةه بامواةنةةا وعمةةيم ةتةةائ  "، .Tobin's Q"الدراسةةة للةة  ةسةةبة 

%(، 95الدراسة مد العينة  ل  المجتمع، وذلغ وفق ةا لنسةبتي الثقةة والخطةأ المحةددويد بمقةدار  

 %( لل  التوالي.5 
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فةةةي  يالعالقةةةة سةةةال  وغيةةةر معنةةةو يمتريةةةر معةةةامالت األطةةةراف ذو اةحةةةدارجةةةاء معامةةةل  -

قة للة  العال يلمعامالت األطراف ذو يمما يدع لل  لد  وجود وأثير معنو ،(A) المجمولة

مةد % 1>  ومثةل ةسةبة التةيمعةامالت الللتةركات ذات ، وذلةغ بالنسةبة األداء المالي المستقبلي

  جمالي أصولها.

 فةي المجمولةة يمعنةوالعالقةة سةال  و ذويمعةامالت األطةراف  متريةر اةحةدارمةل اجاء مع -

 B ،)قةة للة  األداء المةالي الالع ذويلمعةامالت األطةراف  يمما يدع لل  وجود وةأثير معنةو

مةةةد  جمةةةالي  %1 ≤ومثةةةل ةسةةةبة  التةةةيمعةةةامالت الللتةةةركات ذات  ، وذلةةةغ بالنسةةةبةالمسةةةتقبلي

 أصولها.

 ، وةةوع النتةاطاإلدارة، حجةم موتة  المراجعةةحجةم مجلةس ت متريرات حجةم التةركة، ءجا -

ذات  اممةا يةدع للة   أةهة (B)، (A)معنويةة فةي كةال المجمةولتيد وموجبةة  اةحةداربمعامالت 

مسةتويات مختلةف ة فةي لةل ينةلتركات الع المستقبليلل  األداء المالي  ومعنويوأثير موج  

 العالقة. ذويمعامالت األطراف 

، (B)، (A)فةي كةال المجمةولتيد  يسةال  ومعنةو اةحةدارمترير الرافعة المالية بمعامل  جاء -

داء المةالي المسةتقبلي لتةركات العينةة فةي للة  األ ومعنةويةها ذات وأثير سال  أمما يدع لل  

 .العالقة يمستويات معامالت األطراف ذومختلف لل 

ومتريةرات ةمةوذ  الدراسةة فةي كةال  المعدلةة" .Tobin's Q"ووجد لالقة معنوية بةيد ةسةبة  -

داء للةة  التةةأثير المعنةةوي لتلةةغ المتريةةرات للةة  األ اممةةا يعةةد مؤشةةر  ، (B)، (A) المجمةةولتيد

 العالقة. ذويمعامالت األطراف  مختلف المالي المستقبلي للتركات في لل

 :متريرات ةموذ  الدراسة النتائ  التالية اةحداروبناء  لليه، ودلم ةتائ  

العالقةةة للةة  األداء المةةةالي  يللمعةةامالت المنخفضةةة لألطةةةراف ذو ييوجةةد وةةأثير معنةةةو ت -

 .بالبورصة المصريةالمستقبلي للتركات المقيدة 

العالقةةة للةة  األداء المةةالي  يسةةال  للمعةةامالت المروفعةةة لألطةةراف ذو يير معنةةوثيوجةةد وةةأ -

 .المصرية بالبورصة المستقبلي للتركات المقيدة
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 الخالصة والنتائج والتوصيات

ة للة  قةالعال ذويومثل الهدف الرئيس للبحث في محاولة اختبار أثر معةامالت األطةراف 

أ منهجيةة وبةد ه  البحةثالمصةرية، وقةد اةةت بالبورصةةداء المالي المستقبلي للتركات المقيدة األ

ر معةةامالت ثةةووحليةةل ةتةةائ  الدراسةةات السةةابقة الخاصةةة بمجالةةه، ثةةم لةةر  ووحليةةل أ بعةةر 

وبرةر  اختبةار أثةر معةامالت  ،العالقة لل  األداء المالي المستقبلي للتركات يطراف ذواأل

 بالبورصةةة المصةةريةداء المةةالي المسةةتقبلي للتةةركات المقيةةدة العالقةةة للةة  األ يطةةراف ذواأل

لينةة مووةةة مةد لةدد  باسةتخدا ومةت  والتةي ،ر  منهجيةة الدراسةة الميداةيةةعةاةته  البحث ب

 ، وقةةد  2017المصةةرية خةةالع لةةا   بالبورصةةة( شةةركة مةةد التةةركات المقيةةدة أسةةهمها 50 

 المنخفضةةةة معةةةامالتالللتةةةركات فةةةي لةةةل  المسةةةتقبلي داء المةةةالياسةةةتخد  البحةةةث لقيةةةاس األ

% مةد 1 ≤المروفعةة   المعامالت وك لغ (،% مد أصوع التركة1 > العالقة  يطراف ذوألل

، كمةةا قةةا  البحةةث بعةةر  ووحليةةل ةتةةائ  المعةةدع "".Tobin's Q أصةةوع التةةركة( مقيةةاس

 فر ةةيةالختبةةار ااإلحصةةاءات الوصةةفية، وةتةةائ  ةمةةوذ  اةحةةدار متريةةرات الدراسةةة برةةر  

 .لبحثل الرئيسة

 ووتمثل أ م ةتائ  البحث فيما يلي:

 النتائج عل  المستوى النظري:( 1)

أثةر معةامالت  ووصل البحث  ل  وجود اختالف في وجهات ة ر الدراسات السةابقة بتةأ 

داء المالي المستقبلي للتركات، حيةث يةر  الةبعض أةهةا وسةيلة العالقة لل  األ يطراف ذواأل

  ي حةيد، فةها المالي المتوقةع مسةتقبال  لل  أدائ ارواوها مما يؤثر سلب  ثموارد التركة و ةلمصادر

لمجمولةة وجةود سةوق داخليةة  معايةا باسةترالعوسةيلة إلةتةاء القيمةة  اخةر أةهةير  البعض اآل

 .لمالي المتوقع مستقبال  مما يؤثر باإليجاب لل  أدائها ا ،العالقة يالتركات ذو

 يطةةراف ذوكمةةا ووصةةل البحةةث  لةة  وجةةود مقةةاييس كثيةةرة لقيةةاس كةةل مةةد معةةامالت األ

ة لة  أصةوع التةركة وةسةب داء المالي المستقبلي،  ت أ  ةسبة قيمة ولةغ المعةامالت العالقة واأل

"Tobin's Q. "  وكةة لغ  ،ضةةلية مةةد وجهةةة ة ةةر الدراسةةات السةةابقةفالتةةوالي لهمةةا األللةة

 الدراسات الحالية.

 ( النتائج عل  المستوى التطبيقي:2)

 ذويللمعامالت المنخفضة لألطةراف  معنوي وأثيرلد  وجود  اإلحصائيةألهرت النتائ  

سةةال  للمعةةامالت  معنةةوي، بينمةةا يوجةةد وةةأثير للتةةركات داء المةةالي المسةةتقبليالعالقةةة للةة  األ

 بالبورصةةةة داء المةةالي المسةةتقبلي للتةةركات المقيةةدالعالقةةة للةة  األ ذويالمروفعةةة لألطةةراف 

 .المصرية
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 وبناء  لليه، يوصي الباحث بما يلي:

المعةةةايير المصةةةرية ذات العالقةةةة مثةةةل معةةةايير المحاسةةةبة المصةةةرية،  اإلصةةةداراتوطةةةوير  -

، قوالةةةد قيةةةد وشةةةط  األوراق الماليةةةة األخةةةر للمراجعةةةة والفحةةةص المحةةةدود ومهةةةا  التأكةةةد 

رةر   يةةادة ب ،بالبورصةة المصةرية، وقوالةد حوكمةةة التةركات المقيةدة بالبورصةةة المصةرية

 ذويطةةراف لمعةةامالت األ المحتملةةة ثةةار السةةلبيةالح مةةد اآلدور ةةا فةةي حمايةةة أصةةحاب المصةة

 .داء المالي المستقبلي للتركات المصريةالعالقة لل  األ

دلةةة األو اإلصةةدارات بتوثيةةفوخاصةةة الهيئةةة العامةةة للرقابةةة الماليةةة  ،ئةةات المعنيةةةقيةةا  الهي -

بتةا  كيفيةة قيةاس  األقليةخدمة التركات وأصحاب المصالح بها وخاصة الموجهة لاإلرشادية 

ولةد   اسةتقراروةدليم برةر  العالقة بوفةاءة وفعاليةة  ذوياف طرلد معامالت األ واإلفصاح

 المستقبلي للتركات المصرية.داء المالي وقل  األ

وب   ة ا الحةد بقيمةة أصةوع يةر، للة  أ  العالقةة ذويو ع حد أقص  لمعةامالت األطةراف  -

 خالع السنة المالية. لها و بقيمة المعامالت الوميةأالتركة 

واألداء المةةةالي  العالقةةةة ذويطةةةراف حاسةةةبة المروبطةةةة بمعةةةامالت األف البحةةةود الميةةةووث -

 :مثل المستقبلي

 باسةةتخدا  للتةةركات العالقةةة للةة  األداء المةةالي المسةةتقبلي ذوي( أثةةر معةةامالت األطةةراف 1 

 .مقياس المستخد  في الدراسة الحاليةالخر  بخالف أمقاييس 

 العالقة لل  األداء المالي المستقبلي ذويمعامالت األطراف ( أثر متريرات أخر  بخالف 2 

 للتركات.

 للتركات. األداء المالي المستقبلي( أثر  يول الملوية لل  3 

 .عالقة لل  جودة التقارير الماليةال ذويفصاح لد معامالت األطراف ( أثر اإل4 

 .العالقة لل   لادة اصدار القوائم المالية ذوي( أثر معامالت األطراف 5 

 .العالقة لل  ةوع وقرير المراجعة ذوي( أثر معامالت األطراف 6 

 دقة ونبؤات المحلليد المالييد.لل  العالقة  ذوي( أثر معامالت األطراف 7 

 العالقة لل  قرارات المستثمريد. ذوي( أثر معامالت األطراف 8 

 .المقر يدذوي العالقة لل  قرارات ( أثر معامالت األطراف 9 

 .كفاءة اتستثمار بالتركات العالقة لل  ذوي( أثر معامالت األطراف 10 
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 دور اإلبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديقة البيئة
  دراسة ميدانية بالتطبيق على قطاع الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ملخص البحث:
  التعرف على واقع تطبيق اإلبتكار األخضر في قطاع الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من  :الهدف

 رمضان ومعرفة دوره في تصميم المنتجات صديقة البيئة. 
مفـردة( والممللــة فـي مــديري إدارات  112( مفــردة  عـدد المســتجيبين 136تــم اختيـار عينــة قوامهـا   العينة::

 ومديري إدارات الجودة بالشركات محل الدراسة. ،البحوث والتطوير والعاملين بها
 تشير نتائج البحث إلى: :النتائج

 تكـار األخضـر علـى الجـودة الذي ينص على أنه ال يوجد تألير معنوي ألبعـاد اإلب رفض الفرض األول
 المدركة بقطاع الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان. وبالتالي تم قبول الفرض البديل.

 الذي ينص على أنه ال يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر على العالمة  رفض الفرض الثاني
 رمضان. وبالتالي تم قبول الفرض البديل.البيئية بقطاع الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من 

 الذي ينص على أنه ال يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر علـى التعبئـة  رفض الفرض الثالث
والتغليــا الخضــراط بقطــاع الصــناعات الكهربائيــة فــي مدينــة العاشــر مــن رمضــان. وبالتــالي تــم قبــول 

 الفرض البديل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلبتكار األخضر ، تصميم المنتجات صديقة البيئة الكلمات المفتاحي::
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The Role of Green Innovation In Environmentally friendly product design 
A field Study Applied on The Electrical Industrial Sector In 10th Of Ramadan City 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Abstract: 
Objective of the study: This field study aimed at knowing the role of The Role of 
Green Innovation In Environmentally friendly product design,. 
The sample: A sample of (136) individuals (112 responses) was selected, 
represented  of R & D departments managers and their employees and managers 
of quality departments in the companies under study. 
Results: 

The results of the study are the following: 
Refusal of the first hypothesis which is: There is not moral Effect for the 
factors of the Green Innovation (Green product – Green Process) on the 
Perceived quality. So the alternative hypothesis was accepted. 
Refusal of the second hypothesis which is: There is not moral Effect for the 
factors of the Green Innovation (Green product – Green Process) on the 
Environmentally Label. So the alternative hypothesis was accepted. 
Refusal of the third hypothesis which is: There is not moral Effect for the 
factors of the Green Innovation (Green product – Green Process) on the Green 
packaging. So the alternative hypothesis was accepted. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Keywords: Green Innovation - Environmentally friendly product design 
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 :المقدم:
مما ال شك فيه أن المجتمع في الوقت الحاضر يعيش عصر التكنولوجيا والمعرفة والتقدم الهائل، 

التي ال وهذه التكنولوجيا لها منافعها المختلفة في شتي المجاالت إال أنها أيضا لها أضرارها الواضحة 
  يمكن اإلغفال عنها وهذه األضرار شكلت الخطر األكبر على البيئة وما تحتويه.

فمنذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي وفي إطار المسؤولية االجتماعية واألخالقية شهد العالم 
تناقص  -اه:تزايدًا مستمرًا بالوعي البيئي في مختلا المجاالت، ومن أهم األسباب التي دفعت بهذا االتج

الموارد األولية في الطبيعة وخاصة غير القابلة للتجديد ، االرتفاع المستمر في تكلفة الطاقة وضرورة 
 (.2010درويش، الدراسة عن مصادر بديلة، تزايد معدالت التلوث البيئي بما يشكل تدميرًا للبيئة الطبيعية  

، ولهذا انتشرت جمعيات ها المحلية والعالميةلي لمستوياتهتمام بالبيئة أخذ الطابع الشمو كما أن اإل
وكانت مصر من الدول التي أولت لهذه القضية  لى المستوى العالمي،ومنشآت دولية لحماية البيئة ع

اهتمامًا كبيرًا حيث قامت بإنشاط وزارة للبيئة وجهاز الشئون البيئية ، كما وضعت خطة قومية لحماية البيئة 
لحماية البيئة وألزم كل أجهزة الدولة بتبنى سياسات  1994( لسنة 4رقم  ، وصدر القانون  1992عام 

 (.2004تراعى حماية البيئة وتضعها موضع التنفيذ  عبد الفتاح، 
المنتجات الخضراط ضمن  كما أدى ذلك إلى زيادة اهتمام بعض الشركات في السنوات األخيرة بتبنى

منتجاتها ألنه يزيد من قيمة عالمتها التجارية التي تمتلكها وميزتها التنافسية في األسواق سواًط كانت 
محلية أو عالمية ، فمن المنتجات البيئية المنزلية التي أخذت في االنتشار في اآلونة األخيرة اللمبات 

نزلية الخالية من الفوسفات ، والمبيدات الحشرية الخالية من الكهربائية الموفرة للطاقة ، والمنظفات الم
المواد الكيماوية ، واللالجات المستخدمة للفريون بنسبة أقل مقارنة باللالجات األخرى ، حيث تعد هذه 
الصناعات من الصناعات القليلة في مصر مقارنة بالدول األخرى ، حيث زاد اهتمام مختلا الدول 

بيئية  الخضراط( وذلك لما تالقيه من مشاكل التلوث البيئي والذي يزداد يومًا بعد يوم ، بإنتاج المنتجات ال
 .(2010درويش،   لذا أصبح لزامًا عليها أن تهتم بزيادة المنتجات البيئية اآلمنة

ومن الفرص المتاحة للشركات هي االتجاه نحو االبتكار األخضر، ويرجع ذلك أساسًا إلى 
المعلومات المستندة إلى المعرفة الحديلة. كما يجب على الشركات أن تحفز موظفيها استخدام تكنولوجيا 

على األفكار والمشاريع، وخلق بيئة يمكن أن تحفز روح المبادرة. ويجب السعي نحو إحداث التكامل بين 
 ,Saade  قدرات الشركة المختلفة واستغالل الكفاطات الموجودة داخل الشركة الستكشاف الفرص الجديدة

et al., 2011). 
( أنه يجب تطوير التكنولوجيا لالبتكار الذي يحسن رفاهية العمالط. Millán, 2016وقد ذكر  

االبتكار هو وسيلة هامة لتخفيا أو تجنب األضرار البيئية الناتجة من المنتجات المصنعة، ومن لم وأن 
 لشركات. زيادة القدرة التنافسية وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية ل
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اإلبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديقة  إلى دراسة دور البحثوفي هذا السياق يهدف 
 البيئة بالتطبيق على قطاع الصناعات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان.

 الدراسات السابق:: -:أولا 
 بتكار األخضر:لعربي: واألجنبي: التي تناولت اإلالمحور األول: الدراسات ا

 بعنوان:والمقدم:  (Huang & Li, 2018دراس: ) -1
How resource alignment moderates the relationship between environmental 

innovation strategy and green innovation performance 
 :أهداف الدراس:

  .تحديد مواطمة الموارد كآلية معتدلة محتملةهدفت الدراسة إلى  -
دراسة العالقات بين استراتيجية اإلبتكار البيئي وأداط اإلبتكار األخضر بالتطبيق على شركات صناعة  -

 تكنولوجيا المعلومات في تايوان.
 :التي توصلت إليها الدراس: أهم النتائج

أن استراتيجية االبتكار البيئي ومواطمة الموارد بين الشركاط ترتبط بشكل إيجابي بأداط االبتكار  -
ن األلر األ خضر. كما توفر هذه الدراسة دعما كبيرا لمحاور الوحدات الرئيسية لمواطمة الموارد. وا 

اإليجابي إلستراتيجية اإلبتكار البيئي على أداط اإلبتكار األخضر أقوى في ظل ظروف مستوى أعلى 
 من المواطمة بين الشركاط.

البيئي للشركات بدمج القضايا البيئية في عملياتها التجارية. ويمكن  تسمح استراتيجية اإلبتكار -
للمديرين تعلم كيفية تنفيذ برامج الحوافز البيئية لتعزيز التنمية المستدامة للمنتجات الخضراط الجديدة 

 والعملية الخضراط ألن ذلك يحقق الميزة التنافسية للمنظمة.
 :: بعنوانوالمقدم( Morant et al., 2018دراس: )-2

Absorptive capacity and relationship learning mechanisms as complementary 
drivers of green innovation performance 

 أهداف الدراس::
االستكشاف العميق لكيفية تألير العوامل الداخلية والخارجية المستندة إلى استهدفت الدراسة 
شركة تابعة لقطاع تصنيع مكونات  112األخضر للشركات بالتطبيق على  المعرفة على أداط اإلبتكار

 .السيارات اإلسبانية
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس::

أن القدرة اإلستيعابية للمعرفة الجديدة لها تألير إيجابي على أداط اإلبتكار األخضر بالشركات  -
 اإلسبانية.
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من الشركاط الخارجيين ودمجها بطرق جديدة مع قاعدة إن قدرة الشركات على اكتساب المعرفة  -
معارفها الحالية هي من االختصاصات الرئيسية لضمان اإلدخال الفعال للمنتجات الخضراط الجديدة 

 في السوق.
أن قيام الشركة بأنشطة مشتركة مع الموردين و / أو العمالط لتبادل المعلومات، وتطوير الحواس  -

معرفة المختلفة أمر ذو أهمية خاصة في دعم قدرة الشركات على تقديم المشتركة ودمج قواعد ال
 مجموعة واسعة من اإلبتكارات لتقليل البصمة البيئية للشركة.

 :والمقدم: بعنوان( Millán et al, 2016دراس: )-3
IT and relationship learning in networks as drivers of green innovation and 

customer capital: evidence from the automobile sector 
 أهداف الدراس::

معرفة ألر استخدام تكنولوجيا المعلومات في العالقة بين إدارة االبتكار األخضر ورأس مال 
شركة من شركات الصناعات التحويلية وخاصة شركات صناعة  140العمالط بالتطبيق على على 

 السيارات.
 

 النتائج التي توصلت إليها الدراس:: أهم
نما تتحقق الميزة التنافسية  أن تكنولوجيا المعلومات هي - ليست وحدها قادرة على إنتاج ميزة تنافسية، وا 

 ل أصول المنظمة مع بعضها البعض. من خالل تكام
ات هناك عالقة بين إدارة اإلبتكار األخضر ورأس مال العمالط، وذلك من خالل استغالل معلوم -

 العمالط.

 :والمقدم: بعنوان (Guoyou et al, 2013دراس: )  -4
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case 

Study of Manufacturing Firms in China 
 أهداف الدراس::

 . الصناعيةمعرفة تأليرات أصحاب المصلحة على استراتيجية االبتكار األخضر في الشركات  -
 البيئية في استراتيجيات أعمالها.دمج أنظمة اإلدارة  -
 .بالتطبيق على الشركات الصناعية في الصين وضع استراتيجيات االبتكار الخضراط -
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 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس::
اإلبتكار األخضر أن العمالط األجانب يلعبون دورًا هامًا في دفع الشركات إلى تبني استراتيجية عملية  -

وابتكار المنتجات الخضراط. وأن أصحاب المصلحة المجتمعية والتنظيمية ليس لهم تألير على تبني 
 الشركات استراتيجية اإلبتكار األخضر.

 :والمقدم: بعنوان (Kam & Wong, 2012دراس: )-5
The influence of green product competitiveness on the success of green 
product innovation: Empirical evidence from the Chinese electrical and 

electronics industry 
 أهداف الدراس::

االبتكار توريد دراسة تألير ابتكار المنتجات الخضراط وابتكار عملية المنتج على النين من سلسلة  -
 . (المنتج األخضر الجديدالميزة التنافسية للمنتجات الخضراط ونجاح  : وهما األخضر

فحص آلار الميزة التنافسية للمنتجات الخضراط كوسيط جزئي في العالقة بين ابتكارات المنتجات /  -
إدارات البحوث والتطوير في بالتطبيق على  العمليات الخضراط والنجاح األخضر للمنتجات الجديدة

 .شركات قطاع اإللكترونيات في الصين
 

 النتائج التي توصلت إليها الدراس:: أهم
أن ابتكارات المنتج األخضر وعملية المعالجة مرتبطة بشكل إيجابي بالميزة التنافسية للمنتجات  -

الخضراط ونجاح المنتج األخضر الجديد، والميزة التنافسية للمنتجات الخضراط تتوسط جزئًيا في 
راط ونجاح المنتج األخضر الجديد. كما وجد أن العالقات بين ابتكارات المنتجات / العمليات الخض

 ابتكار المنتجات الخضراط يمارس تأليرًا أقوى على التركيبات الالحقة من ابتكار العمليات الخضراط.
 المحور اللاني: الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت المنتجات صديق البيئة:

 :والمقدم: بعنوان (Bai et al., 2018دراس: ) -1
Green product deletion decisions: An integrated sustainable production and 

consumption approach 
 أهداف الدراس::

تحديد كيا يمكن للمنظمات تقييم قرار حذف المنتج األخضر في بيئة اإلستهالك واإلنتاج 
ون المنتجات مستهلكين الذين يستخدمالمستدامة بيئيًا من خالل نهج تقييم متعدد المعايير بالتطبيق على ال

 المنظمات الصناعية األمريكية والصينية. الخضراط التي تنتجها
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 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس::
أن المنتجات الخضراط يمكن تقييمها من أعبائها البيئية النسبية وأيضًا من فوائدها.  تشير النتائج إلى -

وبالتالي يتم تحديد عوامل االستهالك واإلنتاج المستدامة التي تلعب دورًا في قرار حذف المنتج من 
 . عدم حذفهالسوق أو 

ة حول المنتجات الخضراط التي كما أظهرت النتائج أن التقييم الشامل يمكنه التقاط صورة شاملة فعال -
 سيتم حذفها. بمعنى أن المستهلك هو من يقرر مصير المنتج في السوق.

 :والمقدم: بعنوان( Lin & Chen, 2016دراس: )-2
User expectancies for green products: A case study on the internal customers 

of a social enterprise 
 أهداف الدراس::
توقعات المستخدم للمنتجات الخضراط أي تحديد العناصر التي تؤلر على العمالط الختيار تحديد 

 المنتجات الخضراط بدولة تايوان.
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس::

المستهلكين على مغزى المنتجات وتفوقها أكلر بكلير مما أكدوا على صورة الشركة وصورة  شدد -
العالمة التجارية عندما كانوا يحاولون تبني المنتجات الخضراط. لم يعبر المستهلكين عن عدم رغبتهم 

 للتعلم.في تبني المنتجات الخضراط، حتى لو اضطروا لمواجهة تعقيد المنتجات ودفع تكاليا إضافية 
أن هناك عالقة عكسية بين معدل إستخدام وطلب المستهلكين للمنتجات الخضراط وأسعارها. بمعنى  -

 كلما كان سعر المنتج األخضر منخفض كلما زاد طلب المستهلكين لشراطه والعكس صحيح.
 :والمقدم: بعنوان (Papadopoulos et al., 2014دراس: )-3

Mainstreaming green product strategies: Why and how furniture companies 
integrate environmental sustainability 

 أهداف الدراس::
استكشاف جدوى األسواق المتخصصة لأللاث البيئي في اليونان وقبرص. وبشكل أكلر تحديًدا ، يقوم  -

والتخطيط في إدخال المؤلفون بالتحقيق في الطلب الحالي على األلاث البيئي واستراتيجية العمل 
 السوق اليونانية والقبرصية.  منتجات األلاث البيئي في

تحليل الحواجز المتعلقة باتخاذ القرارات في الشركات اليونانية والقبرصية من أجل إدماج األلاث البيئي  -
من  24شركة ألاث قبرصية و  25شركة ألاث يونانية و  36بالتطبيق على  في أنشطتها الحالية

 ط القطاعيين والمعاهد المعنية في اليونان وقبرص.الخبرا
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 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس::
حساسية متزايدة للقضايا البيئية وجهد لدمجها مع األسواق الخضراط  على أن هناككشفت الدراسة  -

 الناشئة. 
األلاث اليونانية يمكن لالستراتيجيات الخضراط أن تؤدي إلى تحقيق مزايا تنافسية كبيرة لشركات  -

 بعد انتعاش الركود طويل األمد.  والقبرصية ، خاصة
بسلوكيات المستهلك وصورته  اً يا البيئية مرتبطة ارتباطًا وليقيعتقد صانعي األلاث أن القضا -

حقيقي بالبيئة والنظر في االستراتيجيات الخضراط كطريقة رئيسية ال اهتمامه وكشااالجتماعية، 
 للتمييز. 

على المواد الخام والعمليات التي تم تكييفها لتالئم المتطلبات البيئية.  محل الدراسةشركات ال ركزت -
من ناحية أخرى ، تشكل هذه القضايا عوائق رئيسية لتطبيق هذه االستراتيجيات جنًبا إلى جنب مع 

 مخاطر العمل ونقص المعرفة فيما يتعلق بمتطلبات االستدامة البيئية.
 :والمقدم: بعنوان (D'Souza et al., 2007دراس: )-4

Green decisions: demographics and consumer understanding of environmental 
labels 

 أهداف الدراس::
معرفة مدى فهم المستهلكين للعالمات البيئية وربط هذه المفاهيم بالعوامل الديموغرافية 

 للمستهلكين.
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس::

توصلت إلى أن االرتياح للعالمات البيئية كان األعلى للمستهلكين كبار السن لم متوسطي العمر إال  -
أن المجيبين اختلفوا في أن العالمات بها صعوبة لفهمها والبعض األخر يرى أنها سهلة الفهم إال أنهم 

لدورة حياة المنتج من  إتفقوا في أن أفضل أنواع العالمات البيئية هو النوع الذي يحتوى على تقييم
حيث المؤشرات البيئية والتي تتملل في  استخدام الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة والنفايات 

 الصلبة...الخ( إلنه أكلر مصداقية ويقلل من عدم الرضا وعدم الدقة.
 :والمقدم: بعنوان( D'Souza et al., 2006دراس: )-5

An Empirical Study On The Influence of Environmental Labels On Consumer 
 أهداف الدراس::

التعرف على العوامل المختلفة لتكوين التصور العام للمستهلكين نحو المنتجات الخضراط لمناقشة 
وتحديد آلارها على استراتيجيات المنظمة، لمحاولة اقتراح نموذج للتعرف على العوامل البيئية التي تشكل 

 التصور العام للمستهلكين نحو المنتجات الخضراط.



 

97 
 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس::
تشير النتائج إلى أن هذه العوامل تتملل في التجربة السابقة للمنتج والبطاقات الملصقة على المنتجات  -

تحديد وتنفيذ أفضل  العالمة البيئية(، ومكونات المنتج ، ومعرفة تلك العوامل يوفر إلدارة المنظمة 
 .االستراتيجيات للتألير على اتجاهات العمالط لتغيير النظرة السلبية نحو المنتج األخضر

 التعليق على الدراسات السابق::
هــا الدراســات الســابقة التــي لــم تغطومــن عــرض الدراســات الســابقة يتبــين أن هنــاك بعــض الجوانــب 

 والتي يمكن اإلشارة إليها على النحو التالي:
 اختبار العالقة ميدانيًا بين اإلبتكار األخضر وتصميم المنتجات صديقة البيئة في منظمات األعمال.  -1
واختبــار هــذه العالقــة  تحليــل العالقــة بــين تصــميم المنتجــات صــديقة البيئــة فــي ظــل اإلبتكــار األخضــر  -2

 إحصائيًا.
حيـث نجـد أن معظـم الدراسـات  مجـال التطبيـق مـن حيـثتختلا الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -3

علـى  – أي دراسـة مـن قبـل توجـدالسابقة تم تطبيقها على صناعة السيارات والصناعات التحويليـة ولـم 
 .قطاع الصناعات الكهربائية مطبقة على -حد علم الباحث

 الدراس: اإلستطالعي:: -ثانياا:-4
 Chiouعاماًل حاسمًا في بقاط الشركات وسالحًا للحفاظ على الميزة التنافسية   لقد أصبح اإلبتكار

et al., 2011.)  ويمكن أن يكون اإلبتكار أداة قوية جدًا للشركات لتحسين مركزها في السوق، وتأكيد
 Mu etسمعة عالمتها التجارية، والتفوق على المنافسين، وخلق اختراقات، وجذب المزيد من العمالط  

al., 2009 البيئية الشركات إلى تطوير منتجات خضراط جديدة  باألمور(. وقد دفع اإلهتمام المتزايد
وعمليات تصنيع خضراط إلرضاط األنظمة البيئية الصارمة والتغلب على المنافسين من خالل استراتيجيات 

 (.Lin et al., 2013  التمايز
كان الهدف منها صياغة مشكلة البحث  استطالعي:دراس: إجراط ب قام الباحثوفي إطار ما سبق 

، وتحديد المتغيرات المؤلرة على دور االبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديقة البيئة، والتعرف 
، على أهم الظواهر المحددة لمشكلة البحث في قطاع الصناعات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان

والكتب البيانات المستخرجة من سجالت المنظمات موضع الدراسة  علىوذلك من خالل اإلعتماد 
وكما تبين من نتائجها كما تم عرضها سالفًا،  ،والمراجع والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة

باإلضافة إلى التعرف وكذلك إجراط المقابالت الشخصية مع المتخصصين والمسئولين في هذه المنظمات، 
من المديرين والعاملين بشأن إنعكاسات وتألير االبتكار األخضر على تصميم المنتجات  على أراط عينة
 وتم على النحو التالي:، صديقة البيئة

. 
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ي شكل حوار مفتوح مع مديري إدارات البحوث والتطوير ومديري إجراط مقابالت شخصية متعمقة ف .1
شركة السويدي وهي شركات لمان العاملين في قطاع الصناعات الكهربائية بو إدارات الجودة 

للصناعات الكهربائية ، شركة فريش إليكتريك لألجهزة المنزلية والكهربائية ، شركة أوتوكول لتنمية 
الصناعات الهندسية ، شركة كريازي لصناعة األجهزة الكهربائية والمنزلية ، الشركة الدولية للصناعات 

ية ، شركة أنيريجيا لكابالت الطاقة ، شركة بيراميدز ، شركة أرب تك للصناعات الكهربائية والتكميل
وذلك للتعرف على آرائهم حول دور اإلبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديقة  ،لألجهزة اإللكترونية

 .(1ملحق رقم   عليهم كما تم عرض مفهوم وأبعاد كاًل من االبتكار األخضر والمنتجات صديقة البيئة البيئة.
 بإدارات البحوث والتطوير في أربعمفردة( من العاملين  30مبدئي لعينة ميسرة قوامها   إستقصاط .2

شركات تعمل في مجال الصناعات الكهربائية وهم  شركة السويدي للصناعات الكهربائية ، شركة 
فريش إليكتريك لألجهزة المنزلية والكهربائية ، شركة أوتوكول لتنمية الصناعات الهندسية ، شركة 

آرائهم حول دور اإلبتكار األخضر  للتعرف علىوذلك ريازي لصناعة األجهزة الكهربائية والمنزلية( ك
 في تصميم المنتجات صديقة البيئة.

 :اآلتي نتائج الدراس: اإلستطالعي:تبين من وقد 
مديري إدارات البحوث والتطوير  بعضأن  تي:بالت الشخصية المتعمقة عن اآلأسفرت نتيجة المقا .1

والجودة  بشركة كريازي، شركة السويدي، شركة فريش، شركة أنيريجيا( يرون أن شركتهم تطبق 
ع موظفيها على اإلبتكار واإلبداع يحث وتشجقوم على أفضل األساليب الحديلة في عملية اإلنتاج وت

حمل الشركة زيادة في تكاليا تة، وتبالشكل الذي يحقق أهداف المنظمة مع أهداف المجتمع والبيئ
من حيث تقليل المراحل  ريب إلنتاج منتجات صديقة للبيئة.تكاليا التدفي البحوث والتطوير وأيضًا 

اإلنتاجية وتقديمها لمنتجات جديدة أو متطورة بشكل ملحوظ استجابة للمتطلبات البيئية. بمعني 
 –منتجات مانعة للتلوث  –رة للطاقة منتجات موف –تصميم أخضر  – منتجات خام غير سامة 

البعض منتجات مخفضة لحجم النفايات(. بينما كانت إجابات  –ابلة إلعادة تدوير النفايات منتجات ق
 بالشركة الدولية ، شركة أوتوكول ، شركة أرب  والجودة من مديري إدارات البحوث والتطوير األخر

منتجاتها بالشكل المطلوب والملحوظ ألنها تصميم تك ، شركة بيراميدز( أن شركتهم ال تبتكر في 
مراحل التجميع. أي أنها ال يوجد اط األساسية للمنتجات، لم تقوم بتعتمد على عملية إستيراد األجز 

لديها إبتكار في تصميم المنتج بل أنها من الممكن أن تبتكر في العمليات والمراحل اإلنتاجية لتقليل 
 نتاجية كما أنها تبتكر في تصميم المنتجات من حيث التعبئة والتغليا.عددها ولتقليل التكاليا اإل

بإدارات  والعاملينمفردة( من المديرين  30فيما يخص اإلستقصاط المبدئي لعينة ميسرة حجمها   .2
مفردة( بنسبة إستجابة  22فقد أجاب على االستقصاط المبدئي  البحوث والتطوير والجودة 

 سئلة الموجهة للعينة المختارة ونتائجها في الجدول التالي:%(، ويمكن استعراض األ73.3 
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 (1جدول رقم )
 ( مفردة من المديرين والعاملين بإدارات البحوث والتطوير والجودة30العين: المختارة لعدد )

 م
 درجة األهمية                  

 
 العبارة 

غير موافق على  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 اإلطالق

إجمالي 
عدد 
 % ك % ك % ك % ك % ك المفردات

 اإلبتكار األخضر:

تستخدم الشركة في منتجاتها الجديدة  1
 22 - - - - - - %32 7 %68 15 مواد غير سامة وغير ملولة.

تستخدم الشركة عند تصميم المنتج  2
 22 %14 3 %9 2 %27 6 %41 9 %9 2 مواد قابلة إلعادة التدوير.

3 

الشركة في عمليات اإلنتاج تستخدم 
تقنية أنظا أو متجددة  تكنولوجيا 
الطاقة المتجددة( لتحقيق وفورات 

  ملل الطاقة والمياه والنفايات(.

12 54% 4 18% 2 9% 3 14% 1 5% 22 

4 
تقوم الشركة بإعادة تصميم عمليات 
اإلنتاج والتشغيل لتحسين الكفاطة 

 البيئية.
2 9% 1 5% 2 9% 4 18% 13 59% 22 

 تصميم المنتجات صديقة البيئة:

5 
تركز الشركة على تصميم منتجات 
تحافظ على البيئة وتجعلها بيئة أمنة 

 من األضرار.
3 14% 13 59% 6 27% - - - - 22 

6 
تطبق الشركة خطط تحسين الجودة 
بشكل علمي وعملي عند تصميم 

 المنتج.
10 45% 8 36% 4 18% - - - - 22 

7 

معلومات عن المنتج توفر الشركة 
األخضر نسبة إلى خصائصه البيئية 
بحيث يستطيع المستهلك استخدام هذه 
 المعلومات عند المفاضلة بين المنتجات.

15 68% 2 9% 1 5% 4 18% - - 22 

8 

تقوم الشركة عند تصميم المنتج 
بالتخلص من الطبقات غير الضرورية 

وتعبئة  التي تستخدم عند تغلفة
 المنتجات الخضراط.

6 27% 8 36% 7 32% 1 5% - - 22 

هل تقوم الشركة باإلبتكار في تصميم  9
 22 %18 4 %50 11 - - %14 3 %18 4 المنتجات صديقة البيئة.

 ، نتيج: تحليل بيانات قائم: الستقصاءالمصدر: من إعداد الباحث

 مايلي: من الجدول السابق تستخلص الباحث
مفردات العينة يرون أن الشركة تستخدم مواد غير سامة وغير ملولة للبيئة وهذا يدل  % من100 .1

 على أن الشركة تحافظ على البيئة.
العينة يرون أن الشركة تستخدم مواد قابلة إلعادة التدوير يمكن إستخدامها مرة مفردات % من 50 .2

 نتاجية.أخرى في العملية اإل
يرون أن الشركة تستخدم في عمليات اإلنتاج تقنية أنظا أو متجددة مفردات العينة % من 72 .3

 تكنولوجيا الطاقة المتجددة( لتحقيق وفورات  ملل الطاقة والمياه والنفايات(. ويعني ذلك أن 
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جزأ من الشركة تفكر في تحقيق أهدافها بما يتوافق مع أهداف المجتمع والبيئة ألنها جزطال يت
 .المجتمع التي تعمل فيها

يرون أن الشركة تقوم بإعادة تصميم عمليات اإلنتاج والتشغيل لتحسين مفردات العينة % من 77 .4
 الكفاطة اإلنتاجية لها ولتحسين مبيعاتها وأيضًا لتحسين الكفاطة البيئية.

أن الشركة تركز على تصميم المنتجات التي تحقق أهدافها على أكدوا مفردات العينة % من 73 .5
 محيطة التي تعمل بها. وأهداف البيئة ال

أن الشركة تطبق خطط تحسين الجودة بشكل علمي وعملي مفردات العينة اتفقوا على % من 81 .6
 عند تصميم المنتج. 

في السوق  وفر معلومات عن المنتج الذي تقدمهبأن الشركة تمن مفردات العينة أجمعوا % 77 .7
 بحيث يستطيع المستهلك استخدام هذه المعلومات عند المفاضلة بين المنتجات.

يتفقون على أن الشركة تقوم عند تصميم المنتج بالتخلص من الطبقات مفردات العينة % من 63 .8
غير الضرورية التي تستخدم عند تغلفة وتعبئة المنتجات الخضراط ألن ذلك يريح المستهلك وأيضًا 

 تكاليا على الشركة المصنعة.يوفر 
 % من مفردات العينة أكدوا على أن الشركة ال تبتكر في تصميم المنتجات صديقة البيئة.68 .9
 مشكل: البحث: -ثالثاا:

على الرغم من أن تصميم وتطوير المنتجات صديقة البيئة يعتبر أكلر المجاالت اهتمامًا وقيمة  
في القرن الحادي والعشرين وخاصة في المنظمات الصناعية القائمة على اإلبتكار واإلبداع، إال أن هناك 

ية، األمر الذي صر أوجه من القصور التي ترتبط بتحديد وقياس اإلبتكار األخضر في معظم المنظمات الم
  بتكارية في تصميم المنتجات صديقة البيئة.يحد من قدرتها اإل

التي تعكس أوجه القصور في والدراسات السابقة عية ومن إستعراض نتائج الدراسة اإلستطال
يمكن بقطاع الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان  صديق البيئة بتكار في تصميم المنتجاإل

  شكل: البحث في التساؤل التالي:صياغ: م
اإلبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديق:  بتطبيقما مدى قيام الشركات محل الدراس: 

 ؟ بقطاع الصناعات الكهربائي: بمدين: العاشر من رمضانالبيئ: 
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األخضر في قطاع  التعرف على واقع تطبيق اإلبتكار تملل الهدف الرئيس لهذا البحث في     

، الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان ومعرفة دوره في تصميم المنتجات صديقة البيئة
  ويمكن تقسيم هذا الهدف إلى األهداف الفرعي: التالي::
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الجودة المدركة لإلبتكار األخضر على  دور الشركات محل الدراسة في تحديد األلر اإليجابي تحليل  .1
 صديقة البيئة.جات لمنتل
اإليجابي لإلبتكار األخضر على العالمة البيئية  األلرتقييم دور الشركات محل الدراسة في تحديد  .2

 للمنتجات صديقة البيئة.
علــى تعبئــة إلبتكــار األخضــر التعــرف علــى دور الشــركات محــل الدراســة فــي تحديــد األلــر اإليجــابي ل .3

 وتغليا المنتجات صديقة البيئة.
في تعزيز أداط ومساعدتها محل الدراسة  على التقنيات الصناعية النظيفة في الشركاتإلقاط الضوط  .4

 والتي تقلل من التلوث واألضرار.لالستفادة من اإلتجاهات البيئية  اإلبتكار األخضر
باإلضافة لما سبق يهدف هذا البحث إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في  .5

قة البيئة في المنظمات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في ظل إدارة تصميم المنتجات صدي
 ودعم اإلبتكار األخضر.

 فروض البحث: -:خامساا 
 الفرض الرئيس للبحث:

تصميم المنتجات صديقة البيئة بقطاع  علىبعاد اإلبتكار األخضر أل ر معنوي يألتيوجد ال 
الفرض الرئيس للبحث الفروض الفرعي:  منوينبثق ربائية في مدينة العاشر من رمضان، الصناعات الكه

 التالي:: 
 الفرض الفرعي األول: 

خضر ، إبتكار العملية  إبتكار المنتج األمعنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر  تأليريوجد ال 
الجودة المدركة  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعات الكهربائية  الخضراط( على

 مدينة العاشر من رمضان.في 

 الفرض الفرعي الثاني: 
خضر ، إبتكار العملية  إبتكار المنتج األألبعاد اإلبتكار األخضر  معنوي تألير يوجد ال 

العالمة البيئية  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعات الكهربائية الخضراط( على 
 في مدينة العاشر من رمضان.

 لفرعي الثالث: الفرض ا
خضر ، إبتكار العملية  إبتكار المنتج األألبعاد اإلبتكار األخضر  معنوي تألير يوجد ال 

التعبئة والتغليا الخضراط  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعات الخضراط( على 
 الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان.
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 الدراس: كما يلي :هيكل متغيرات وفي إطار ما سبق يمكن بيان      
 

                                                         
 المتغير المستقل                                    

 المتغير التابع                                

 

 
  

     
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحث
 الدراس:هيكل متغيرات  (:1شكل رقم )

 أهمي: البحث: -سادساا:
 :ترجع أهمية البحث للعديد من اإلعتبارات العلمية والتطبيقية كما يتضح على النحو التالي     
، فلم سد الفجوة في الدراسات العربية فيما يتعلق بدور اإلبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديقة البيئة  -1

 .وتحتاج لمزيد من اإلضافات العالقة بينهما - في حدود علم الباحث -تتناول دراسة عربية حتى األن 
 -توفر الدراسة أساس للمقارنة يمكن استخدامه من قبل الدراسات المستقبلية حيث لم يسبق أن تمت دراسة   -2

 على دور اإلبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديقة البيئة. -على حد علم الباحث
قدم يأهمية قطاع الصناعات الكهربائية حيث أنه من الصناعات الحيوية والتي  تنبع أهمية البحث من  -3

 . منتجات وخدمات تدعم االقتصاد القومي
تتضح األهمية التطبيقية لهذا البحث من خالل النتائج والتوصيات التي يستفيد منها قطاع الصناعات  -4

 الكهربائية. 
اإلجراطات التي تساعدها على تفعيل دور  في وضع مجموعة من التطبيق موضعشركات ال مساعدة -5

 اإلبتكار األخضر في تصميم المنتجات صديقة البيئة.

 اإلبتكار األخضر

 المنتجات الخضراءابتكار 

 ابتكار العمليات الخضراء

 الجودة المدرك:

تصميم المنتجات 
 صديق: البيئ:

 

 العالم: البيئي:

 التعبئ: والتغليف الخضراء
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 اإلطار النظري للبحث: -:اا سابع
 اإلبتكار األخضر: - أ

 مفهوم اإلبتكار األخضر: -1
 Chiouلقد أصبح اإلبتكار عاماًل حاسمًا في بقاط الشركات وسالحًا للحفاظ على الميزة التنافسية  

et al., 2011 ويمكـن أن يكـون اإلبتكـار أداة قويـة جـدًا للشـركات لتحسـين مركزهـا فـي السـوق، وتأكيـد .)
 Mu etسـمعة عالمتهـا التجاريـة، والتفـوق علـى المنافسـين، وخلـق اختراقـات، وجـذب المزيـد مـن العمـالط  

al., 2009المتزايــد بالشــواغل البيئيــة الشــركات إلــى تطــوير منتجــات خضــراط جديــدة  (. وقــد دفــع اإلهتمــام
وعمليات تصنيع خضراط إلرضاط األنظمة البيئية الصارمة والتغلب على المنافسين من خالل استراتيجيات 

 (.Lin et al., 2013التمايز 
األخضر يرتبط بالمنتجات أو العمليات  ( إلى أن اإلبتكارChen et al., 2006وأشار  

الخضراط، بما في ذلك اإلبتكار في التقنيات التي تشارك في توفير الطاقة، ومنع التلوث، وا عادة تدوير 
 النفايات، وتصميمات المنتجات الخضراط.

 Laiويستخدم اإلبتكار األخضر لتعزيز أداط اإلدارة البيئية من أجل تلبية متطلبات حماية البيئة  
et al., 2003.) 

ويمكن اعتبار اإلبتكار األخضر بأنه مجموعة فرعية مـن جميـع اإلبتكـارات. تعمـل هـذه المجموعـة 
الفرعية من اإلبتكار األخضر على توسيع مجاالت جديدة من خالل إدخال منتجات جديدة جـذريًا والتعـدي 

خضــراط  أو الــتخلص التــدريجي التــام علــى أرض اإلبتكــار التقليــدي عــن طريــق إزالــة أســواق البــدائل  غيــر ال
 (. Kam & Wong, 2012من المنتجات والعمليات الضارة بالبيئة  

كما يشير اإلبتكار األخضر إلى اإلبتكار الذي يسهل تقليل تألير الشركة على البيئة، مما يسمح 
ية مما يسمح لهم بطلب للشركة بتحقيق األهداف البيئية، ودمج الفوائد البيئية في العمليات التجارية الحال

 ,.Wong, et alأسعار أعلى لمنتجاتهم البيئية ، وتعزيز صورة الشركة والتوسع في أسواق جديدة  
(. ومع ذلك، فإن عملية اإلبتكار األخضر تحتاج إلى إشراك الموردين في تطوير منتجات جديدة 2013

 أو عملية اإلبتكار. 
ر األخضر بأنه عملية تطوير وتنفيذ لمنتجات ( اإلبتكاRong et al., 2014أيضًا يعرف  

وعمليات جديدة من أجل تحقيق أهداف إجتماعية وخفض األضرار البيئية من خالل عملية تصنيع كاملة 
ودورة حياة للمنتج. تلك الجهود قد تساعد الشركات علي تحسين إنتاجيتها وتعزيز سمعة الشركة باإلضافة 

ول. عالوة علي ذلك، واستجابة للمشكالت والقضايا البيئية للعوامل الي تحقيق فضل صاحب االبتكار األ
  المؤلرة.

أن اإلبتكار األخضر يستخدم للتعبير عن أداط المنتجات أو  (Huang & Li, 2018وأوضح  
العمليات الخضراط للتنافس في السوق، والذي يتحقق عن طريق الحد من التأليرات البيئية للشركة. حيث 
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خفض تكاليا اإلنتاج وزيادة الكفاطة اإلقتصادية من خالل تطبيق اإلبتكار المتعلق  يمكن للشركات
بالبيئة، ملل الحد من استهالك الطاقة وا عادة استخدام المواد وا عادة تعريا عملية اإلنتاج. كما أن 

 اإلبتكار األخضر يحسن سمعة وصورة الشركات أمام العمالط.
 أبعاد اإلبتكار األخضر:-2

 إبتكار المنتج األخضر:)أ( 
يعني تقديم لمنتجات جديدة أو محسنة بشكل ملحوظ استجابة للمتطلبات البيئية. بمعني  منتجات   

 –قابلة إلعادة تدوير النفايات  –مانعة للتلوث  –موفرة للطاقة  –تصميم أخضر  –خام غير سامة 
نه وسيلة فعالة لخفض التكاليا لدي مخفضة لحجم النفايات(. وينظر الي إبتكار المنتج األخضر علي أ

كاًل من المنتج والعميل من أجل مواجهة المتطلبات واألعمال البيئية. يمكن أيضًا للشركات أن تنفذ إبتكار 
 (. Chen, 2008المنتج األخضر من خالل تصميم المنتج وتعبئته لزيادة المزايا الخاصة بتنويع المنتج  

 )ب( ابتكار العملي: الخضراء: 
يشير هذا المصطلح إلى التعديالت التي تحدث في عمليات التصنيع واألنظمة بهدف إنتاج منتجات 
صديقة للبيئة وتفي بالمتطلبات واالحتياجات البيئية، علي سبيل الملال، توفير الطاقة، منع التلوث، وا عادة 

التصنيع وذلك من أجل خفض  تدوير المخلفات. ويمكن للشركات تنفيذ عمليات االبتكار األخضر ألناط عملية
 (. Guoyou et al, 2013  زمن العملية اإلنتاجية وبالتالي خفض التكاليا

مبتكرة هي عملية أو نشاط يتميز باجتماع المعايير البيئية التي حددتها الصناعة الخضراط و العملية الو 
اق والعمالط الذين تعتزم خدمتهم والسياقات االجتماعية التي تعمل فيها الشركة وكذلك تلك التي تضعها األسو 

؛ مع مراعاة كاملة الستخدام الطاقة والموارد، واأللر البيئي، وقضايا االستدامة في تصميم وتنفيذ العملية / 
دراج آلية تقييم وآلار مستمرة في العملية / النشاط    (.Chiou et al., 2011النشاط ؛ وا 

ت العمليات الخضراط في العديد من السمات المشتركة. وتشترك ابتكارات المنتجات الخضراط وابتكارا
 ,.Chiou et alحيث أن كل ابتكار منتج ينطوي على درجة معينة من اإلبتكار في العملية والعكس صحيح  

2011.) 
، فإن تغييرًا أو عملية اإلنتاج د تؤدي إلى إصالح شامل لإلدارة و/في حين أن فكرة المنتج المبتكر ق

عمال أو عملية اإلنتاج قد يؤدي أيًضا إلى تطور سلسلة جديدة أو سلسلة من المنتجات الجديدة صغيرًا في األ
 Nielsen, 2006 عند تطوير أي منتج / عملية خضراط جديدة ، يتم تفعيل خصائص  اللون األخضر  و .)

ذا تم تقييم هذه الخصائص من ِقبل ال عمالط / المستخدمين  الجديدة  كمتغيرات مستمرة طوال دورة حياتها. وا 
ذا كان المنتج / العملية يتفوق على منتج / عملية بديلة على أحد أو كال  المقصودين للمنتج األخضر، وا 

 (.Driessen & Hillebrand, 2002الخصائص، يمكن تكوين ميزة تنافسية  
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 المنتجات صديق: البيئ: )المنتجات الخضراء(:  -ج
 البيئ:: مفهوم المنتجات صديق: -1

هي منتجات تتخذ أحد أشكال التصاميم التي لها دوٌر وتألير كبيٌر في الحّد من العوامل المدمرة 
للبيئة من حيث المواد المستخدمة في عملية التصنيع، والتي يمكن أن تستخدم في إعادة تحليلها 

تلعب دورًا هامًا في  وصناعتها، وذلك من خالل دمجها مع عدد من العمليات الحياتية، وهذه المنتجات
 .الحفاظ على البيئة من حولنا

(  المنتج صديق البيئة بأنه المنتج الذي يشعر المنظمة بالمسئولية Zsolnai, 2002عرف  
البيئية، حيث تعطي هذه المسئولية لكافة دورة الحياة الخاصة بالمنتج، من تصميم وتصنيع وبيع وتوزيع ، 

 حتى يصل إلى المستخدم النهائي ، وأيضا التخلص من النفايات  
بأنه منتج غير سام ، مصنوع من مواد معادة ( المنتج صديق البيئة Ottman, 2003وعرف  

 التدوير ، يستهلك أقل قدر من مواد التعبئة ذات التألير السلبي على البيئة.
 الصديقة المواد يستخدم الذي المنتج ( المنتج صديق البيئة بأنه2004الصمادى، كما يعرف  

 ضمن بقائه لضمان حياته دورة احلمر  خالل متابعته ضرورة مع تدويرها(، يعاد أن يمكن  والتي للبيئة
 .البيئي اإللتزام

( أن  المنتجات الخضراط صديقة البيئة هي Manaktola & Jauhari, 2007في حين أوضح  
منتجات تصمم بموارد مادية أقل من الموارد المطلوبة خالل دورة حياتها  ، فالمنتجات غير الخضراط تباع 
للمستهلك ولن تعود مرة أخرى للمنتج ، أما المنتجات الخضراط فتعود مرة أخرى للمنتج وذلك إلنتاجها 

( في أن  المنتج األخضر الصديق للبيئة هو 2009م  البكري والنوري ،وتصنيعها مرة أخرى. وأتفق معه
أي منتج مصمم ومصنع وفقًا لمجموعة من المعايير التي تهدف إلى حماية البيئة وتقليل استنزاف الموارد 
الطبيعية مع المحافظة على خصائص األداط األصلية ، كما أن المنتج صديق البيئة ليس بالضرورة أن 

دًا كليًا، وأنه يمكن أن يتم إجراط مجموعة من التعديالت على المنتج االعتيادى بحيث يقترب يكون جدي
  .من تحقيق الهدف المنشود من تقليل المواد المستخدمة وتخفيض مستوى اآللار السلبية للمنتج على البيئة

ًا لمعايير بيئية أو وفقمن البداية أن المنتج صديق البيئة هو المنتج المصمم والمصنع  ويرى الباحث
ة ويشعر يالذي يتضمن صفات بيئية تتملل في دورة حياة المنتج، بحيث تشعر المنظمة بمسئوليتها البيئ

المستهلك أيضًا بمسئوليته تجاه البيئة التي يعيش فيها ، مع المحافظة على خصائص األداط األصلية 
  للمنتج. 
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 أبعاد تصميم المنتجات صديق: البيئ:: -2
 Perceived quality  الجودة المدرك:: )أ( 

( الجودة المدركة بأنها هي اإلدراك الكلي لتفوق وجودة المنتج فيما يخص Zeithaml,1988يعرف  
 . الوظيفة المطلوبة منه وذلك بالمقارنة مع البدائل األخرى 

( بين الجودة والجودة المدركة ويعرفان الجودة المدركة على Mitra & Golder, 2006ويميز  
أنها   تقدير المستهلك اإلجمإلى لجودة المنتج بالمقارنة مع توقعاته   بينما يعرفان الجودة بأنها   األداط 

 اإلجمإلى لجميع خصائص المنتج  ، ملل الخصائص التي يفضلها المستهلك بأن تكون أعلى أو أقل.
 Eco - Label        البيئي:: )ب( العالم: 

العالمة البيئية أو بطاقة البيان هي بطاقات توفر معلومات عن المنتج األخضر نسبة إلى 
خصائصه البيئية بحيث يستطيع المستهلك استخدام هذه المعلومات عند المفاضلة بين المنتجات ، 

لطلب عليها بإبراز مزاياها البيئية  جميل والغرض منها إبراز القيمة التنافسية للمنتجات الخضراط وزيادة ا
 ،2004.) 

  Green packagingوالتغليف الخضراء:          )ج(  التعبئ:
هي المراحل المتعاقبة التي تمر بها السلع ومكوناتها من مصادر اإلنتاج إلى المستهلك النهائية 

ا وتعبئة المنتجات يعند تغلوفيها تقوم الشركة بالتخلص من الطبقات غير الضرورية التي تستخدم 
 (.2004الخضراط  جميل ، 

 :البحث منهج -:اا ثامن
في إجراط هذه الدراسة على  اعتمد الباحثواختبار فروضها،  الدراسةسعيًا نحو تحقيق أهداف 

المختلفة كما تم حيث تم توصيا الظاهرة محل الدراسة بمتغيراتها حليلي الكمي، األسلوب الوصفي الت
 حصائية ذات الداللة .اإل تجراط العالقاوالتحليلية إل يةاليب االحصائية الكمية الوصفعلى األساالعتماد 

 العناصر التالية :  يتناول الباحثوفي إطار منهجية البحث سوف 
 وكيفي: قياسها: البحثمتغيرات  -أ 

 (:مستقلالمتغير الالبتكار األخضر )
 ,Kam & Wong األخضر على المقياس الذي وضعه  بتكاراإلفي قياس أبعاد  اعتمد الباحث 
بتكار اإل، حيث تشمل أبعاد عبارة( 13من   المكون  (Chiou et al., 2011و  ( 2012
 -قائمة استقصاط الدراسة 2 ملحق رقم  ابتكار العمليات الخضراط( –ابتكار المنتجات الخضراط  األخضر
 (. األولالقسم 
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 البيئ: )المتغير التابع(: تصميم المنتجات صديق: 
من  كل  على المقياس الذي وضعه  تصميم المنتجات صديقة البيئةفي قياس أبعاد  اعتمد الباحث

 Ramos & Franco, 2005) مقياسو  بالنسبة لُبعد الجودة المدركة  D'Souza et al, 2007 ) بالنسبة لُبعد
حيث أنه ( بالنسبة لُبعد التعبئة والتغليا Alwitt & Pitts, 2001 و (Roberts,1997 مقياس و العالمة البيئية 

 -قائمة استقصاط الدراسة 2 ملحق رقم  (رةعبا 22  خاللمن سيتم قياس أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة 
 . ( القسم اللاني

 حدود الدراس:: -ب
 في إطار الحدود التالية:هذا البحث إجراط  تم

فـي مـتن هـذه  مـن قبـل التزمت هذه الدراسة بأهدافها وفروضها المصاغة والتـي تـم تحديـدها :الموضوعي: الحدود -
 الدراسة.

مــع اختيــار عينــة متاحــة مــن لمــان شــركات كمجــال اإلعتمــاد فــي تحديــد مجــال التطبيــق تــم  المكانيةة:: الحةةدود -
والبــالع عــددهم قطــاع الصــناعات الكهربائيــة بمدينــة العاشــر مــن رمضــان، للتطبيــق، مــن الشــركات العاملــة فــي 

، وتشمل الشركات موضع الدراسة والتطبيق ما يلي: وهي شـركة السـويدي للصـناعات الكهربائيـة ، شركة( 55 
، شــركة كريــازي لصــناعة ألنظمــة التكييــا والتبريــدشــركة فــريش إليكتريــك لألجهــزة الكهربائيــة ، شــركة أوتوكــول 

للصـــناعات الكهربائيـــة والتكميليـــة،  جهـــزة الكهربائيـــة والمنزليـــة، الشـــركة الدوليـــة للصـــناعات، شـــركة أرب تـــكاأل
 .، شركة بيراميدز لألجهزة اإللكترونيةشركة أنيريجيا لكابالت الطاقة

وتعتبــر  م2018 ســبتمبرحتــي  م2018اقتصــرت عمليــة جمــع البيانــات علــى الفتــرة مــن مــارس  :الحةةدود النمنيةة: -
 هذه الفترة كافية لتحقيق أهداف الدراسة.

 :البحثمجتمع وعين:  -ج 
 :البحثمجتمع  -1

يتملل مجتمع البحث من جميع المفردات التي قد تكون محاًل للدراسة أي جميع المفردات التي تتوافر  
فيها الخصائص المرتبطة بموضوع البحث، وبناط على موضوع البحث ومشكلته وأهدافه فإن المجتمع المستهدف 

والعاملين بها، ومديري وحدات يملل وحدات معاينة من مديري إدارات البحوث والتطوير وفي إطار حدود البحث 
الجودة في شركات قطاع الصناعات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان باعتبارهم المسئولين عن اإلبتكار في 

( 55تصميم المنتجات في هذه الشركات، ونظرًا لصعوبة التطبيق على جميع هذه الشركات والتي يبلع عددها  
على وضع أسس  بريات الشركات حيث قامت الباحثفقط والتي تعتبر ك ( شركات8شركة، فقد تم اختيار عدد  
 لإلختيار على النحو التالي: 

 .أكبر الشركات من حيث رأس المال وعدد العاملين 
  أكبر الشركات التي تهتم بإمتالك التكنولوجيا وتحليل البيئة للمنافسة في األسواق المحلية والعالمية كما

مع أصحاب المصالح من الموردين والعمالط والحكومة ويتضح ذلك من قيمة أنها تتمتع بشبكة عالقات 
 رأس المال المستلمر في السوق.
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 .الشركات التي تلتزم بإرشادات الشركة األم وتنتهج سياستها 
شركات( كانت األكلر مالئمة لموضوع البحث ويمكن تحديدها في  8وقد توافرت هذه األسس في عدد       

 الجدول التالي:
 (2جدول رقم )
 محل التطبيقتوصيف الشركات 

 النسبة إجمالي عدد العاملين قيمة رأس المال الشركات م
 %25.8 1814 378119000 شركة السويدي للصناعات الكهربائية 1
 %9.7 684 43478000 شركة فريش إليكتريك لألجهزة المنزلية والكهربائية 2
 %4.1 293 3241000 لتنمية الصناعات الهندسية شركة أوتوكول 3
 %44 3108 172000000 شركة كريازي إليكتريك لصناعة األجهزة الكهربائية والمنزلية 4
 %10.1 714 16532000 الشركة الدولية للصناعات  ستار مكس( 5
 %0.7 50 27346000 شركة أرب تك للصناعات الكهربائية والتكميلية 6
 %3 210 17500000 أنيريجيا لكابالت الطاقةشركة  7
 %2.6 186 12500000 شركة بيراميدز لألجهزة اإللكترونية 8

 %100 7059  إجمالي
 بناءا على بيانات الشركات محل الدراس: التي تم الحصول عليها من إدارة الشركات نفسها. من إعداد الباحثالمصدر: 

 :البحثعين: -2
فإنه يتم اختيار العينة عند مجتمع لقة   ، وفي ضوط البحوث اإلداريةكل تملل عينة البحث جزط من 

أسلوب الحصر  الباحث فقد آلر%، وعند توزيع العينة على مجتمع البحث 5% وخطأ مسموح به قدره 95قدره 
 ويمكن توضيحها على النحو التالي:ل نظرًا لقلة عدد المفردات الشام

على إستطالع أراط مديري اإلدارات في قطاع الصناعات عند إجراط الدراسة الميدانية  الباحث اعتمد :الفئ: األولى
أنهما  رى الباحثستطالع مديري إدارتين يعلى إ عاشر من رمضان ، حيث ركز الباحثالكهربائية في مدينة ال

 :لموضوع البحث ، وهذه اإلدارات هياألقرب 
 إدارة البحوث والتطوير. .1
 إدارة الجودة. .2

، ونظرًا لقلة مفردة( 16   إدارة البحوث والتطوير ، إدارة الجودة( ويبلع عدد مديري اإلدارات المذكورة     
على أسلوب الحصر الشامل وكانت نسبة اإلستجابة بين مديري  عتمد الباحثعدد هذه المفردات فقد ا 

    .(%100  اإلدارات
الشركات با تخصصاتهم في إدارة البحوث والتطوير ل: وتشمل هذه الفئة العاملين بمختالفئ: الثاني:
نظرًا لقلة على أسلوب الحصر الشامل  اعتمد الباحثمفردة(، حيث  120والبالع عددهم   موضع الدراسة

 %(.80 ، وقد بلغت نسبة اإلستجابة من العاملين بإدارة البحوث والتطوير عددهم 
 توزيع عينة البحث كما هو مبين على النحو التالي: (4والجدول رقم   (3وفيما يلي يوضح الجدول رقم  
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 تونيع عين: البحث :(3جدول رقم )

  استمارة استجابات غير صحيحة  24 *( عدد 
 

 (4جدول رقم )
 مفردات عين: البحثبيان تفصيلي ل

  استمارات االستقصاط حجم العينة   

 الشركات موضع الدراسة م

العاملين 
بإدارة 
البحوث 
 والتطوير

مديرو 
إدارات 
البحوث 
 والتطوير

مديرو 
إدارات 
 الجودة

عدد 
االستمارات 
 الموزعة

عدد االستمارات 
 المستردة

عدد االستمارات 
 المستبعدة

عدد 
االستمارات 
 الصحيحة

نسبة 
 االستجابة
% 

السويدي للصناعات  1
 72.2 26 5 31 36 1 1 34 الكهربائي:

2 
فريش إليكتريك لألجهنة 

 90.9 10 1 11 11 1 1 9 المننلي: والكهربائي:

لتنمي:  شرك: أوتوكول 3
 78.9 15 3 18 19 1 1 17 الصناعات الهندسي:

4 
شرك: كرياني لصناع: 

األجهنة الكهربائي: 
 والمننلي:

25 1 1 27 25 2 23 85 

5 
الشركة الدولية 
 للصناعات

  ستار مكس( 
5 1 1 7 7 - 7 100 

6 
شركة أرب تك 

للصناعات الكهربائية 
 والتكميلية

3 1 1 5 5 - 5 100 

7 
أنيريجيا لكابالت شركة 

 الطاقة
15 1 1 17 16 2 14 82.3 

8 
شركة بيراميدز لألجهزة 

 اإللكترونية
12 1 1 14 13 1 12 85.7 

 حجم العينة
120 8 8  

136 136 126 14 112 82.3% 
  الشركات محل الدراس:. سجالتبناءا على  المصدر: من إعداد الباحث

 بيان
 

 فئات مجتمع البحث
 العدد 

عينة/حصر 
 شامل

عدد اإلستجابات 
 الصحيحة

االستمارات الغير 
 صالحة للتحليل

 نسبة االستجابة
% 

 %100 - 16 حصر شامل 16 مديرو اإلدارات
 %80 24 *96 حصر شامل 120 والتطويرالعاملون بإدارة البحوث 
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 طرق وأساليب جمع البيانات: -د
في جمع البيانات األولية من المفردات محل الدراسة على المسح الشامل من خالل  الباحثاعتمد 

 مفردة( 30قوامها   عينةالمقابالت الشخصية والتي اعتمدت على قائمة استقصاط مهيكلة تم توجيهها إلى 
والتجريب إجراط  بهدف أختبار وتجريب اإلستقصاط، وتنقيحه قبل التعميم، وقد ترتب على اإلختبار

ضافة عبارات أخرى أكلر  تعديالت شكلية وموضوعية في القائمة تضمنت حذف بعض العبارات وا 
وضوحًا وداللة، مع وضع مؤشرات إضافية ضمن القائمة حتى يمكن التأكد من قياس المتغيرات الفرعية 

 شكل كامل.لإلبتكار األخضر وتصميم المنتجات صديقة البيئة في الشركات محل الدراسة ب
 أساليب التحليل اإلحصائي: -ه

( في تحليل بيانات SPSSعلى برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية   اعتمد الباحث 
الوصفية الدراسة الميدانية واختبار مدى صحة الفروض مستخدمة مجموعة من األساليب اإلحصائية 

 على النحو التالي:والتحليلية 
  راط عينة الدراسةأالمتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لمعرفة اتجاه. 
 معامل االرتباط البسيط Simple Correlation coeffiiecnt  بين  لقياس قوة واتجاه العالقة

 متغيرات الدراسة.
   أسلوب اإلنحدار المتعددMulti Regression  لتحديد مدى تألير كل متغير مستقل على حده على

 المتغير التابع. 
 :واختبار الفروض الدراس: الميداني: -:اا تاسع

ولقــد تــم مراجعــة اســتمارات االستقصــاط للتأكــد مــن اكتمالهــا وصــالحيتها إلدخــال البيانــات والتحليــل 
اإلحصائي، وترميز المتغيرات والبيانات لم تفريغها بالحاسب اآللي وفقًا لبرنـامج الحزمـة اإلحصـائية للعلـوم 

 حليـل االحصـائي( قبـل الت . Statistical Package for Social Sciences (SPSS)االجتماعيـة 
 : )ألفا كرونباخ( والثبات الصدق يحساب معامل

 التالي:جدول اللقائمة االستقصاط ويتضح ذلك من  الصدق واللباتمن درجة للتحقق      
 ( 5جدول رقم  

 االستقصاط لقائمة الصدق واللباتمعامل 
 معامل الثبات لصدقامعامل  البعد

 0.701 0.837 األبتكار االخضر
 0.756 0.869 تصميم المنتجات صديقة البيئة
 0.802 0.896 اإلجمالي

 في ضوء تحليل بيانات قائم: الستقصاء               المصدر : إعداد الباحث
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( وهي درجة مرتفعة، 0.802يتضح من بيانات الجدول السابق أن درجة اللبات للقائمة بلغت  
( وهي درجة مرتفعة، ويشير ذلك إلى صالحية عبارات 0.896 وانعكس ذلك على درجة المصداقية التي 

مكانية االعتماد على نتائجها والولوق بها.  القائمة وا 
 :البجثاختبار فروض  - أ

 الفرض الرئيس للبحث:
تصميم المنتجات صديقة البيئة بقطاع تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر على وجد ال ي

 العاشر من رمضان.الصناعات الكهربائية في مدينة 
 وينبلق عن الفرض الرئيس للبحث الفروض الفرعية التالية:

 الفرض الفرعي األول: 
خضر ، إبتكار العملية  إبتكار المنتج األتألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر وجد ال ي

الكهربائية  الجودة المدركة  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعاتالخضراط( على 
 في مدينة العاشر من رمضان.

 الفرض الفرعي الثاني: 
خضر ، إبتكار العملية  إبتكار المنتج األيوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر ال 

العالمة البيئية  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعات الكهربائية الخضراط( على 
 رمضان. في مدينة العاشر من

 الفرض الفرعي الثالث: 
 إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر ال 
التعبئة والتغليا الخضراط  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعات على الخضراط( 

 الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان.
  الفرعي األول: اختبار الفرض 

 إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر ال 
الجودة المدركة  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعات الكهربائية على الخضراط( 

 في مدينة العاشر من رمضان.
نحدار المتعدد اإلباستخدام معامل االرتباط البسيط وتحليل  الختبار فرض الدراسة قام الباحث

 توضح ذلك.والجداول التالية 
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 ( 6جدول  
  والجودة المدركة األخضرمعامل االرتباط بين أبعاد اإلبتكار 

 الجودة المدركة البيان
إبتكار المنتجات 
 الخضراط

إبتكار العمليات 
 الخضراط

    الجودة المدركة
   **0.689 المنتجات الخضراط إبتكار

  **0.528 **0.617 إبتكار العمليات الخضراط
 0.01**: دالةعند         في ضوط تحليل بيانات قائمة االستقصاط   المصدر : إعداد الباحث

  :يتضح من بيانات الجدول السابق
 إبتكار المنتج األخضر ، وأبعاد االبتكار األخضر   الة إحصائيًا بين الجودة المدركةوجود عالقة ارتباطية د

، 0689، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط على الترتيب  0.01إبتكار العملية الخضراط(  عند مستوى داللة 
 (، وذلك يدل على أنه كلما توفرت أبعاد االبتكار األخضر توفرت الجودة المدركة.0.617

  ًسبب ازدواج خطي ولقد قام خضر، مما قد ياألبين أبعاد االبتكار  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
وهي قيمة  10أقل من  وهي 2.128 باختباره من خالل اختبار معامل تضحم التباين فكان الباحث

 مسموح بها، والتي تدل على عدم وجود ازدواج خطي.
 كاألتي:من خالل أربع مراحل  نحدار المتعددبإجراء تحليل اإل  ولقد قام الباحث

 .المرحلة األولى : صياغة النموذج 
 . المرحلة اللانية : تقدير المعالم 
 . المرحلة اللاللة : اختبار صالحية النموذج 
  .المرحلة الرابعة : استخدام النموذج في التنبؤ 

 وسيتم استعراض تلك المراحل كما يلي : 
 : صياغ: النموذج المرحل: األولى

 : المدركةالجودة  المتغير التابع  Y) 
 :تتضمن المتغيرات المستقل : 
  إبتكار المنتجات الخضراطX1 
 إبتكار العمليات الخضراط X2 
  : ومن خالل تلك المتغيرات تأخذ الدالة التي توضح العالقة بينهم ما يلي 

 Y=F(X1,X2) 
 : شكل النموذج العام يصبحأما 

 Y=b0+b1X1+b2X2 
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  :تقدير المعالم -:المرحل: الثاني:
 ( 7 جدول 

 نتائج تحليل انحدار أبعاد االبتكار األخضر على الجودة المدركة

 البيان
معامل 

 النحدار 
β 

 "قيم: "ت
t 

مستوى 
 الدلل:

 قيم: "ف"
F 

مستوى 
 الدلل:

p 

معامل الرتباط 
 الكلي
R 

معامل 
 التحديد 

R2 

 0.008 2.693 0.783 الثابت
 0.000 5.190 0.513 المنتجات الخضراء إبتكار 0.494 0.709 0.000 55.215

 0.014 2.486 0.291 إبتكار العمليات الخضراء
 عداد الباحث في ضوء تحليل بيانات قائم: الستقصاء              : إالمصدر

 اتضح من  بيانات الجدول السابق: 
 مما يدل على وجود عالقة  0.01وهى دالة عند مستوى داللة  0.709ن قيمة معامل االرتباط الكلي بلغت أ

 ايجابية بين الجودة المدركة وأبعاد االبتكار االخضر إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية الخضراط(. 
  :مما يدل على جودة توفيق 0.01ن قيمة  ف  دالة عند مستوى داللة أالمعنوي: الكلي: للنموذج ،

 المستقلة الداخلة في النموذج ذات تألير معنوي.المتغيرات لنموذج االنحدار وان المتغيرات 
  49.4ن التغير الحادث في القيمة التنبؤية   المتغير التابع( بنسبة أ :المصححمعامل التحديد %

المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج  إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية  إلىيرجع 
 الخضراط(. 

 اختبار من خاللتغيرات المستقل:(: معنوي: الجنئي: )معنوي: الم  T)  وهو خارج قسمة قيمة المعلمة
النموذج، وحيث ان على الخطأ المعياري لها، والذي يقيس تألير المتغير المستقل على حده في 

 .فذلك يدل على تألير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع  0.05قل من  مستوى الداللة أ
2X 291.0+1X 513.0+  0.783=1Y 

 التغير  إلىبمقدار الوحدة يرجع  الجودة المدركةن التغير الحادث في ومن المعادلة السابقة يتضح أ
 إلبتكار العملية الخضراط.  0.291وبمقدار  0.513الحادث في إبتكار المنتج األخضر بمقدار 

المربعـات الصـغرى المتمللـة فـي ، يلـزم التأكـد مـن شـروط لتحري دق: النموذج فةي تقةدير المعةالم السةابق:
 اآلتي:

  .اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي 
 . االستقالل الذاتي للبواقي 
 . اختبار تجانس البواقي 

 وسيتم إيضاح تلك الشروط كما يلي : 
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 تــم التأكــد مــن اعتداليــة التوزيــع مــن خــالل الشــكل البيــاني الــذي : داليةة: التونيةةع الحتمةةالي للبةةواقياعت
يوضـح العالقــة بــين االحتمــال التجميعــي للمشــاهدة واالحتمــال التجميعــي المتوقــع للبــواقي ، ومــن خــالل 

 التالي:اختبار االعتدالية يتضح ذلك من خالل الشكل 

 
 ( تونيع البواقي3شكل رقم )

 
أن البـــواقي لهـــا التوزيـــع الطبيعـــي المعيـــاري بمتوســـط صـــفر  ة( يتضـــح للباحلـــ3مـــن الشـــكل رقـــم  

 .وانحراف معياري يقترب من الواحد الصحيح مما يتفق مع افتراضات المربعات الصغرى 
  :للحكــم علــى وجــود اســتقالل ذاتــي للبــواقي مــن عدمــه تــم اســتخدام اختبــار السةةتقالل الةةذاتي للبةةواقي

الذي يوضح عالقة االرتباط الذاتي بين حدود األخطـاط. وبالبحـث  Durbin-Watsonديربن واتسون 
( N = 112( وهـي عـدد المتغيـرات التفسـيرية و K' = 2( و  0.05في الجدول عنـد مسـتوى معنويـة  

ومن نتائج النموذج اتضح أن قيمة اختبـار .  du = 1.72و  d1 = 1.63عدد المشاهدات وجد أن : 
ذن إ   dL  >d  >0المحسـوبة  كانـت  d، ونظـًرا ألن  1.402ت ( بلغـDWواتسـون بلغـت   -داربـن

 .بطأبأخذ فترة أ يوجد ارتباط ذاتي موجب . ولقد تم حل هذه المشكلة
 :)حصـائية مـن خـالل اختبـار الطريقـة اإل اسـتخدم الباحـث اختبار تجانس البواقي )اختبةار ثبةات التبةاين

هــى قيمــة اقــل مــن قيمــة  ف  الجدوليــة  1.287االختبــارفبلغــت قيمــة (Goldfield-Quandt) جولدفيلــد 
 .وبذلك نلبت وجود لبات التباين  3.18

 اختبار صالحي: النموذج )جودة التوفيق(: -:المرحل: الثالث:
بـين وهـي  R2وقيمـة معامـل التحديـد  (F لنموذج من خالل قيمـة اختبـار تم اختبار جودة التوفيق ل
 قيمة تدل على حسن المطابقة. 

 القدرة التنبؤي: للنموذج: -:المرحل: الرابع:
تــم اختبــار القــدرة التنبؤيــة للنمــوذج مــن خــالل دراســة مــدى اخــتالف القــيم المقــدرة مــن النمــوذج عــن 

، فإذا جـاطت فـروق جوهريـة دل ذلـك  T )Paired Sample Testالقيم الفعلية، وذلك باستخدام اختبار  
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، وعنــد إجــراط االختبــار وجــد عــدم وجــود فــرق معنــوي كــس صــحيحرة التنبؤيــة للنمــوذج والععلــى ضــعا القــد
مما يدل على عدم وجود فرق بين القيم المقدرة والقيم الفعلية مما يؤكد قوة  0.00بينهم حيث بلغت  ت  = 
 القدرة التنبؤية للنموذج. 

األخضر  يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكارال ومما سبق اتضح عدم صحة فرض الدراسة القائل: 
الجودة المدركة  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعات الكهربائية في مدينة على 

والجودة يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر  وقبول الفرض البديل االقائلالعاشر من رمضان. 
الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من المدركة  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع 

 رمضان.
  :اختبار الفرض الفرعي الثاني 

العالمة البيئية  كأحد أبعاد على  ،يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضرال ينص على أنه       
 .بالقطاع محل التطبيق  تصميم المنتجات صديقة البيئة(

باستخدام معامل االرتباط البسيط  الباحث قامالفرعي اللاني من الفرض الرئيس فرض الالختبار و 
 والجداول التالية توضح ذلك.نحدار المتعدد، وتحليل اإل

 (8جدول  
 معامل االرتباط بين أبعاد اإلبتكار األخضر والعالمة البيئية

 العالمة البيئية البيان
إبتكار المنتجات 
 الخضراط

العمليات  إبتكار
 الخضراط

    العالمة البيئية
   **0.753 إبتكار المنتجات الخضراط
  **0.528 **0.766 إبتكار العمليات الخضراط

 0.01في ضوط تحليل بيانات قائمة االستقصاط            **: دالةعند  المصدر: إعداد الباحث
 يتضح من بيانات الجدول السابق 

  عند مستوى داللة  األخضر إحصائيًا بين العالمة البيئية وأبعاد االبتكاروجود عالقة ارتباطية دالة
( ، وذلك يدل على كلما 0.766، 0.753، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط على الترتيب  0.01

 توفرت أبعاد االبتكار األخضر توفرت العالمة البيئية.
 خضر، مما قد يسبب ازدواج خطي ولقد قام وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين أبعاد االبتكار األ

وهي قيمة  10قل من ( أ 2.128الباحث باختباره من خالل اختبار معامل تضحم التباين فكان  
 مسموح بها، والتي تدل على عدم وجود ازدواج خطي.
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 من خالل أربع مراحل كاألتي: ولقد قام الباحث بإجراء تحليل اإلنحدار المتعدد
 صياغة النموذج. المرحلة األولى : 
 المرحلة اللانية : تقدير المعالم. 
  اللاللة : اختبار صالحية النموذجالمرحلة. 
  .المرحلة الرابعة : استخدام النموذج في التنبؤ 

 وسيتم استعراض تلك المراحل كما يلي : 
 المرحلة األولى : صياغة النموذج 

 : العالم: البيئي: المتغير التابع  Y) 
  تتضمن  المستقل:المتغيرات : 
  إبتكار المنتجات الخضراطX1 
 إبتكار العمليات الخضراط X2 
  : ومن خالل تلك المتغيرات تأخذ الدالة التي توضح العالقة بينهم ما يلي 

 Y=F(X1,X2) 
  : أما شكل النموذج العام يصبح 

 Y=b0+b1X1+b2X2 

 تقدير المعالم:  -المرحلة اللانية:
 ( 9جدول  

 تحليل انحدار أبعاد االبتكار األخضر على العالمة البيئيةيوضح نتائج 

 البيان
معامل 

 النحدار 
β 

 قيم:"ت "
t 

مستوى 
 الدلل:

 قيم: "ف"
F 

مستوى 
 الدلل:

p 

معامل الرتباط 
 الكلي
R 

معامل 
 التحديد 

R2 

 0.050 1.960 00.461 الثابت
 0.000 5.982 0.367 إبتكار المنتجات الخضراء 0.648 0.809 0.000 103.118

 0.000 4.596 0.565 إبتكار العمليات الخضراء
 في ضوط تحليل بيانات قائمة االستقصاط               المصدر :إعداد الباحث

 اتضح من  بيانات الجدول السابق: 
  مما يدل على وجود  0.01وهي دالة عند مستوى داللة  0.809أن قيمة معامل االرتباط الكلي بلغت

 عالقة إيجابية بين العالمة البيئية وأبعاد االبتكار األخضر. 
  :مما يدل على جودة توفيق 0.01أن قيمة  ف  دالة عند مستوى داللة المعنوي: الكلي: للنموذج ،

 نموذج ذات تألير معنوي.المتغيرات لنموذج اإلنحدار وأن المتغيرات المستقلة الداخلة في ال
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  :يرجع 64.8أن التغير الحادث في القيمة التنبؤية  المتغير التابع( بنسبة معامل التحديد المصحح %
 إلى المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج  إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية الخضراط(. 

  :):خالل اختبار  ت( وهو خارج قسمة قيمة المعلمة من معنوي: الجنئي: )معنوي: المتغيرات المستقل
على الخطأ المعياري لها، والذي يقيس تألير المتغير المستقل على حده في النموذج، وحيث أن 

 فذلك يدل على تألير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع  0.05مستوى الداللة أقل من  
2X 565.0+1X 367.0+  461.0-=2Y 

  بمقدار الوحدة يرجع إلى التغير  العالمة البيئيةالسابقة يتضح أن التغير الحادث في ومن المعادلة
 إلبتكار العملية الخضراط.  0.565وبمقدار  0.367الحادث في إبتكار المنتج األخضر بمقدار 

، يلـزم التأكـد مـن شـروط المربعـات الصـغرى المتمللـة لتحري دق: النموذج فةي تقةدير المعةالم السةابق:
 اآلتي:في 
  .اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي 
 . االستقالل الذاتي للبواقي 
 . اختبار تجانس البواقي 

 وسيتم إيضاح تلك الشروط كما يلي : 
  : تــم التأكــد مــن اعتداليــة التوزيــع مــن خــالل الشــكل البيــاني الــذي اعتداليةة: التونيةةع الحتمةةالي للبةةواقي

يوضح العالقة بين االحتمال التجميعي للمشاهدة واالحتمال التجميعي المتوقع للبواقي ، ومن خالل اختبار 
 التالي:االعتدالية يتضح ذلك من خالل الشكل 

 
 ( تونيع البواقي4شكل رقم )

البـــواقي لهـــا التوزيـــع الطبيعـــي المعيـــاري بمتوســـط صـــفر  ( يتضـــح للباحلـــة أن4مـــن الشـــكل رقـــم  
 وانحراف معياري يقترب من الواحد الصحيح مما يتفق مع افتراضات المربعات الصغرى.

  :للحكم على وجود استقالل ذاتي للبواقي من عدمـه تـم اسـتخدام اختبـار ديـربن الستقالل الذاتي للبواقي
الـــذي يوضــــح عالقـــة االرتبـــاط الــــذاتي بـــين حـــدود األخطــــاط. وبالبحـــث فــــي  Durbin-Watsonواتســـون 

( عـدد N = 112( وهـي عـدد المتغيـرات التفسـيرية و K' = 2( و  0.05الجـدول عنـد مسـتوى معنويـة  
 -ومن نتائج النموذج اتضح أن قيمة اختبار داربـن.  du = 1.72و  d1 = 1.63المشاهدات وجد أن : 
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اذن يوجـــد ارتبـــاط ذاتـــي    dL  >d  >0المحســـوبة  كانـــت  d، ونظـــًرا ألن  1.381( بلغـــت DWواتســـون بلغـــت  
 .بأخذ فترة أبطأموجب. ولقد تم حل هذه المشكلة 

 :)الطريقـــة االحصـــائية مـــن خـــالل اختبـــار  اســـتخدمت الباحـــث اختبةةةار تجةةةانس البةةةواقي )اختبةةةار ثبةةةات التبةةةاين
  3.18هــي قيمــة أقــل مــن قيمــة  ف  الجدوليــة  0.093فبلغــت قيمــة االختبــار (Goldfield-Quandt) جولدفيلــد 

 وبذلك نلبت وجود لبات التباين.
 اختبار صالحي: النموذج )جودة التوفيق(: -المرحل: الثالث::

قيمـة  وهـي  R2تم اختبار جودة التوفيق النموذج من خالل قيمة اختبار ف وقيمة معامـل التحديـد 
 تدل على حسن المطابقة. 

 القدرة التنبؤي: للنموذج: -المرحل: الرابع::
تــم اختبــار القــدرة التنبؤيــة للنمــوذج مــن خــالل دراســة مــدى اخــتالف القــيم المقــدرة مــن النمــوذج عــن 

، فإذا جـاطت فـروق جوهريـة دل ذلـك  T )Paired Sample Testالقيم الفعلية، وذلك باستخدام اختبار  
القـدرة التنبؤيـة للنمـوذج والعكـس صـحيح ، وعنـد إجـراط االختبـار وجـد عـدم وجـود فـرق معنـوي  على ضعا

مما يدل على عدم وجود فرق بين القيم المقدرة والقيم الفعلية مما يؤكـد قـوة  T =  0.00بينهم حيث بلغت  
 القدرة التنبؤية للنموذج. 

يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار ال  الذي ينص على أنه ومما سبق اتضح عدم صحة فرض الدراسة 
العالمة البيئية  كأحد أبعاد تصميم المنتجات على  إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية الخضراط( األخضر 

 إبتكار المنتج يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر أنه " الذي ينص علىوقبول الفرض البديل   ،صديقة البيئة(
 . إبتكار العملية الخضراط( والعالمة البيئية  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة(األخضر ، 

  :اختبار الفرض الفرعي الثالث 
التعبئة والتغليا الخضراط  كأحد أبعاد تصميم على يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر ال 

 مدينة العاشر من رمضان.المنتجات صديقة البيئة( بقطاع الصناعات الكهربائية في 
لختبار فرض الدراس: قام الباحث باستخد معامل الرتباط البسيط  وتحليل النحدار المتعدد والجداول 

 التالي: تتوضح ذلك
 (10جدول  

 معامل االرتباط بين أبعاد اإلبتكار األخضر  والتعبئة والتغليا الخضراط

التعبئ: والتغليف  البيان
 الخضراء

المنتجات  إبتكار
 الخضراء

إبتكار العمليات 
 الخضراء

    التعبئ: والتغليف الخضراء
   **0.744 إبتكار المنتجات الخضراء
  **0.528 **0.889 إبتكار العمليات الخضراء

 0.01عداد الباحث في ضوط تحليل بيانات قائمة االستقصاط   **: دالةعند إ  :المصدر
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 يتضح من بيانات الجدول السابق 
  إبتكار المنتج وأبعاد االبتكار األخضر  وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين التعبئة والتغليا الخضراط

، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط على الترتيب 0.01عند مستوى داللة  خضراط(األخضر، إبتكار العملية ال
 ر توفرت العالمة البيئية.( ، وذلك يدل على كلما توفرت أبعاد االبتكار األخض0.889، 0744 
  وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين أبعاد االبتكار االخضر، مما قد يسبب ازدواج خطي ولقد قام

وهى قيمة  10قل من ( أ 1.860امل تضحم التباين فكان  الباحث باختباره من خالل اختبار مع
 مسموح بها، والتي تدل على عدم وجود ازدواج خطي.

 من خالل أربع مراحل كاألتي: الباحث بإجراء تحليل اإلنحدار المتعدد ولقد قامت
 .المرحلة األولى : صياغة النموذج 
 . المرحلة اللانية : تقدير المعالم 
 . المرحلة اللاللة : اختبار صالحية النموذج 
  .المرحلة الرابعة : استخدام النموذج في التنبؤ 

 وسيتم استعراض تلك المراحل كما يلي : 
  :صياغ: النموذج -:المرحل: األولى

 : التعبئ: والتغليف الخضراء المتغير التابع  Y) 
 :تتضمن  المتغيرات المستقل : 
  إبتكار المنتجات الخضراطX1 
 إبتكار العمليات الخضراط X2 
  : ومن خالل تلك المتغيرات تأخذ الدالة التي توضح العالقة بينهم ما يلي 

 Y=F(X1,X2) 
  :أما شكل النموذج العام يصبح 

 Y=b0+b1X1+b2X2 

  :تقدير المعالم -المرحلة اللانية:
 ( 11جدول  

 يوضح نتائج تحليل انحدار أبعاد االبتكار األخضر على التعبئة والتغليا الخضراط

 البيان
معامل 
 النحدار
β 

 قيم:"ت "
t 

مستوى 
 الدلل:

 قيم: "ف"
F 

مستوى 
 الدلل:

p 

الرتباط  معامل
 الكلي
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 0.000 5.832 1.269- الثابت
 0.000 4.782 0.324 إبتكار المنتجات الخضراء 0.824 0.909 0.000 260.22

 0.000 13.103 1.057 إبتكار العمليات الخضراء
 عداد الباحث في ضوط تحليل بيانات قائمة االستقصاط              : إ المصدر
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 : ما يلي بيانات الجدول السابق اتضح من
 مما يدل على وجود  0.01وهى دالة عند مستوى داللة  0.909ن قيمة معامل االرتباط الكلي بلغت أ

خضر إبتكار المنتج األخضر، إبتكار االبتكار األعالقة ايجابية بين التعبئة والتغليا الخضراط وأبعاد 
 العملية الخضراط(. 

  :فيق ، مما يدل على جودة تو 0.01ن قيمة  ف  دالة عند مستوى داللة أالمعنوي: الكلي: للنموذج
 ن المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج ذات تألير معنوي.نحدار وأالمتغيرات لنموذج اإل

 :82.4ن التغير الحادث في القيمة التنبؤية   المتغير التابع( بنسبة أ معامل التحديد المصحح %
يرجع الى المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج  إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية 

 الخضراط(. 
  :):من خالل اختبار ت وهو خارج قسمة قيمة المعلمة معنوي: الجنئي: )معنوي: المتغيرات المستقل

النموذج، وحيث ان  على الخطأ المعياري لها، والذي يقيس تألير المتغير المستقل على حده في
 .فذلك يدل على تألير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع  0.05مستوى الداللة اقل من  

2X1.057+1X0.324+  1.269-=3Y 

 التغير  إلى بمقدار الوحدة يرجع  العالمة البيئيةن التغير الحادث في ومن المعادلة السابقة يتضح أ
 إلبتكار العملية الخضراط.  1.057وبمقدار  0.324بمقدار الحادث في إبتكار المنتج األخضر 

لتحري دق: النموذج في تقدير المعالم السابق:، يلةنم التككةد مةن شةروط المربعةات الصةغرى المتمثلة: 
 في اآلتي:

  .اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي 
 االستقالل الذاتي للبواقي. 
 ار تجانس البواقياختب. 

 وسيتم إيضاح تلك الشروط كما يلي : 
 تــم التأكــد مــن اعتداليــة التوزيــع مــن خــالل الشــكل البيــاني الــذي : داليةة: التونيةةع الحتمةةالي للبةةواقياعت

يوضح العالقة بين االحتمال التجميعي للمشاهدة واالحتمال التجميعي المتوقع للبواقي ، ومن خالل اختبار 
 التالي:االعتدالية يتضح ذلك من خالل الشكل 
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 ( تونيع البواقي5شكل رقم )

البـــواقي لهـــا التوزيـــع الطبيعـــي المعيـــاري بمتوســـط صـــفر ( يتضـــح للباحـــث أن 5مـــن الشـــكل رقـــم  
 وانحراف معياري يقترب من الواحد الصحيح مما يتفق مع افتراضات المربعات الصغرى.

  :للحكم على وجود استقالل ذاتي للبواقي من عدمـه تـم اسـتخدام اختبـار ديـربن الستقالل الذاتي للبواقي
الـــذي يوضــــح عالقـــة االرتبـــاط الــــذاتي بـــين حـــدود األخطــــاط. وبالبحـــث فــــي  Durbin-Watsonواتســـون 

( عـدد  N = 112( وهـي عـدد المتغيـرات التفسـيرية و K' = 2( و  0.05الجـدول عنـد مسـتوى معنويـة  
 -ومن نتائج النموذج اتضح أن قيمة اختبار داربـن.  du = 1.72و  d1 = 1.63المشاهدات وجد أن : 

اذن يوجـد ارتبـاط    dL  >d  >0المحسـوبة  كانـت  d، ونظـًرا ألن  1.294غـت ( بلDWواتسون بلغـت  
 بأخذ فترة ابطأ  ذاتي موجب . ولقد تم حل هذه المشكلة

 :)حصائية من خالل اختبـار الطريقة اإل استخدمت الباحث اختبار تجانس البواقي )اختبار ثبات التباين
هــى قيمــة اقــل مــن قيمــة  ف  الجدوليــة  0.461فبلغــت قيمــة االختبــار (Goldfield-Quandt) جولدفيلــد 
 وبذلك نلبت وجود لبات التباين.  3.18

 اختبار صالحية النموذج  جودة التوفيق(: -المرحلة اللاللة:
وهـي قيمـة   R2تم اختبار جودة التوفيق النموذج من خالل قيمة اختبار ف وقيمة معامـل التحديـد 

 تدل على حسن المطابقة. 
 القدرة التنبؤي: للنموذج: -:المرحل: الرابع:

تــم اختبــار القــدرة التنبؤيــة للنمــوذج مــن خــالل دراســة مــدى اخــتالف القــيم المقــدرة مــن النمــوذج عــن 
، فإذا جـاطت فـروق جوهريـة دل ذلـك  T )Paired Sample Testالقيم الفعلية، وذلك باستخدام اختبار  

على ضعا القـدرة التنبؤيـة للنمـوذج والعكـس صـحيح ، وعنـد إجـراط االختبـار وجـد عـدم وجـود فـرق معنـوي 
مما يدل على عدم وجود فرق بين القيم المقدرة والقيم الفعلية مما يؤكد قوة  0.00بينهم حيث بلغت  ت  = 
 القدرة التنبؤية للنموذج. 

يوجد تألير معنوي ألبعاد ال   في صورته العدمية التي نصت على أنه فرض رفض ال نيمكومما سبق 
التعبئة والتغليا الخضراط على  إبتكار المنتج األخضر، إبتكار العملية الخضراط( اإلبتكار األخضر 
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يوجد تألير معنوي  "الذي ينص على أنه وقبول الفرض البديل   ، كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة(
 إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية الخضراط( والتعبئة والتغليا الخضراط ألبعاد اإلبتكار األخضر 

 .  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة(
 نتائج البحث: -حادي عشر:

 :البحثاختبار فروض نتائج  - أ
األخضر مرتبطة وتؤلر بدرجة كبيرة في  اإلبتكاريتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن أبعاد 

اإلبتكار األخضر توفرت أبعاد تصميم . مما يعني أنه كلما توفرت أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة
 .المنتجات صديقة البيئة

 النتائج التفصيلي: الخاص: بمتغيرات الدراس:: وفيما يلي يعرض الباحث     
 :نتائج اختبار الفرض الفرعي األول

  وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة إحصـــائيًا بـــين الجـــودة المدركـــة وأبعـــاد اإلبتكـــار األخضـــر  إبتكـــار المنـــتج
، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط علـى 0.01عند مستوى داللة  ألخضر ، إبتكار العملية الخضراط(ا

رت الجـودة (، وذلك يدل علـى أنـه كلمـا تـوفرت أبعـاد االبتكـار األخضـر تـوف0.617، 0.689الترتيب  
 المدركة.

  يرجـع إلـى المتغيـرات المسـتقلة 49.4أن التغير الحادث في القيمة التنبؤية   الجودة المدركة( بنسبة %
 الداخلة في النموذج  إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية الخضراط(. 

  إبتكـــار المنـــتج  بمقـــدار الوحـــدة يرجـــع إلـــى التغيـــر الحـــادث فـــي الجـــودة المدركـــةأن التغيـــر الحـــادث فـــي
 إلبتكار العملية الخضراط.  0.291وبمقدار  0.513األخضر بمقدار 

 وبناء عليه تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل
 الفرض البديل الفرض الصفري 

 إبتكار  يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضرال 
خضر ، إبتكار العملية الخضراط( على المنتج األ
المدركة  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة الجودة 

البيئة( بقطاع الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر 
 من رمضان.

 إبتكار يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر 
خضر ، إبتكار العملية الخضراط( على المنتج األ

الجودة المدركة  كأحد أبعاد تصميم المنتجات 
لصناعات الكهربائية في صديقة البيئة( بقطاع ا
 مدينة العاشر من رمضان.

 قبول رفض

 نتائج اختبار الفرض الفرعي الثاني:
  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين العالمة البيئية وأبعاد االبتكار األخضر  إبتكار المنتج

بلغت قيمة معامل االرتباط على  ، حيث0.01األخضر، إبتكار العملية الخضراط( عند مستوى داللة 
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( ، وذلك يدل على كلما توفرت أبعاد االبتكار األخضر توفرت العالمة 0.766، 0.753الترتيب  
 البيئية.

  يرجـع إلـى المتغيـرات المسـتقلة 64.8أن التغير الحـادث فـي القيمـة التنبؤيـة  العالمـة البيئيـة( بنسـبة %
 ضر ، إبتكار العملية الخضراط(. الداخلة في النموذج  إبتكار المنتج األخ

  بمقـــدار الوحـــدة يرجـــع إلـــى التغيـــر الحـــادث فـــي إبتكـــار المنـــتج  العالمـــة البيئيـــةأن التغيـــر الحـــادث فـــي
 إلبتكار العملية الخضراط.  0.565وبمقدار   0.367األخضر بمقدار 

 وبناء عليه تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل    
 البديل الفرض الفرض الصفري 

 إبتكار المنتج يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر ال 
العالمة البيئية خضر ، إبتكار العملية الخضراط( على األ

 كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع 
 الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان.

إبتكار المنتج   يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر
العالمة البيئية خضر ، إبتكار العملية الخضراط( على األ

 كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة( بقطاع 
 الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان.

 قبول رفض

 نتائج اختبار الفرض الفرعي الثالث:
  والتغليا الخضراط وأبعاد االبتكار األخضر  إبتكار وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين التعبئة

، حيث بلغت قيمة معامل 0.01المنتج األخضر، إبتكار العملية الخضراط(  عند مستوى داللة 
( ، وذلك يدل على كلما توفرت أبعاد االبتكار األخضر 0.889، 0744االرتباط على الترتيب  
 توفرت العالمة البيئية.

  ــــا الخضــــراط( بنســــبة ــــة والتغلي ــــة   التعبئ ــــي القيمــــة التنبؤي ــــر الحــــادث ف ــــى 82.4أن التغي % يرجــــع ال
 المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج  إبتكار المنتج األخضر ، إبتكار العملية الخضراط(.

  لمنـــتج بمقـــدار الوحـــدة يرجـــع الـــى التغيـــر الحـــادث فـــي إبتكـــار ا العالمـــة البيئيـــةأن التغيـــر الحـــادث فـــي
 إلبتكار العملية الخضراط.  1.057وبمقدار   0.324األخضر بمقدار 

  وبناء عليه تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل
 الفرض البديل الفرض الصفري 

 إبتكار يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر ال 
التعبئة خضر ، إبتكار العملية الخضراط( على المنتج األ
الخضراط  كأحد أبعاد تصميم المنتجات صديقة  والتغليا

البيئة( بقطاع الصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من 
 رمضان.

 إبتكار يوجد تألير معنوي ألبعاد اإلبتكار األخضر 
خضر ، إبتكار العملية الخضراط( على المنتج األ

التعبئة والتغليا الخضراط  كأحد أبعاد تصميم 
ئة( بقطاع الصناعات الكهربائية المنتجات صديقة البي

 في مدينة العاشر من رمضان.
 قبول رفض
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 تائج العام: للبحث:-ب 
 ما يلي: هذا البحثمن  استنتج الباحث

، تصميم المنتجات صديقة البيئةتألير قوي وفعال على أبعاد  ذاتأن أبعاد اإلبتكار األخضر  -1
 مفهوم اإلبتكار األخضرلالمنظمات إدراك وذلك بناًط على اختبار فروض البحث. مما يؤكد 

تأليرات إيجابية في تصميم المنتجات من شأنه تحقيق وهذا ضمن استراتيجياتها التنظيمية، 
  .صديقة البيئة

أن درجة تألير اإلبتكار األخضر على أبعاد تصميم المنتجات صديقة البيئة  البحثبينت نتائج  -2
لمتغير اإلبتكار األخضر كانت على على درجة تألير تختلا لكل بعد عن األخر، حيث نجد أن أ 

 .بعد الجودة المدركة
إستخدام تقنية أنظا أو متجددة  تكنولوجيا الطاقة المتجددة( بمحاولة  البحثالشركات محل  تقوم -3

 . في عملياتها اإلنتاجية لتحقيق وفورات  ملل الطاقة والمياه والنفايات(
  .بتصميم المنتج وفقًا لمعايير بيئية  البحثالشركات محل  بعض -4
ال تبتكـــر فـــي تصـــميم منتجاتهـــا بالشـــكل المطلـــوب والملحـــوظ ألنهـــا  البحـــثمحـــل  جميـــع الشـــركات -5

 تعتمد على عملية إستيراد األجزاط األساسية للمنتجات، لم تقوم بمراحل التجميع. 
التكـاليا  خفـيضتومـن لـم  ،تبتكر في العمليات والمراحل اإلنتاجية لتقليل عـددها بعض الشركات  -6

 كما أنها تبتكر في تصميم المنتجات من حيث التعبئة والتغليا. ،اإلنتاجية
 توصيات البحث: -ثاني عشر:

وآليات تنفيذها مع توضيح المسئول  البحث الخاصةتوصيات خطة مقترحة ليوضح الجدول التالي 
 عن تنفيذها:

 (12جدول رقم )
  البحثالخط: التنفيذي: المقترح: لتطبيق توصيات 

 اإلطار الزمني مسئولية التنفيذ إجراطات التنفيذ التوصيات م

1 

تباع منهجية  تطبيق وا 
 .اإلبتكار األخضر

من خالل الوصول إلى أحدث المنتجات  -
 المعتمدة على تقنيات الصناعة الصديقة للبيئة.

 لتعبير عن أداط المنتجات أو العملياتا -
الخضراط للتنافس في السوق، والذي يتحقق عن 

 طريق الحد من التأليرات البيئية.

 .اإلدارة العليا 

 سنة

2 
خفــــــــض تكــــــــاليا اإلنتــــــــاج 
ــــــــــــــــــــــــــــادة الكفــــــــــــــــــــــــــــاطة  وزي

 .اإلقتصادية

 :من خالل تطبيق اإلبتكار المتعلق بالبيئة، ملل -
الحد من استهالك الطاقة وا عادة استخدام المواد 

 وا عادة تعريا عملية اإلنتاج.
كما أن إتباع إستراتيجية اإلبتكار األخضر  -

 يحسن سمعة وصورة الشركات أمام العمالط.

 .اإلدارة الهندسية 
  التطوير.و إدارة البحوث 
 .إدارة الجودة 

 شهر
 إلى
 شهور 3
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3 
إجــــــــــراط البحــــــــــوث وتنفيــــــــــذ 

فــــي تصــــميم حلــــول خالقــــة 
 وتطوير المنتج.

بشـــكل ملحـــوظ  مطـــورةتقـــديم منتجـــات جديـــدة أو  -
 متطلبات البيئة.للسوق و استجابة 

 .إدارة البحوث والتطوير 
 .إدارة الجودة 
 إدارة التسويق 

 شهور 3
 إلى
 شهور 6

4 

إدخــــــــال التعــــــــديالت التــــــــي 
ــــــــــــات  ــــــــــــي عملي ُتحــــــــــــدث ف
التصــــنيع واألنظمــــة بهــــدف 
ــــــــاج منتجــــــــات صــــــــديقة  إنت

 للبيئة.

إدخــــــــال التعــــــــديالت التــــــــي تفــــــــي بالمتطلبــــــــات   -
 والسوقية. واالحتياجات البيئية

تنفيــــذ عمليــــات االبتكــــار األخضــــر ألنــــاط عمليــــة  -
التصـــنيع وذلـــك مـــن أجـــل خفـــض زمـــن العمليـــة 

 اإلنتاجية وبالتالي خفض التكاليا. 

 .اإلدارة الهندسية 
 .إدارة البحوث والتطوير 
 .إدارة الجودة 
 إدارة التسويق 

 شهر
 إلى
 شهور 3

تفعيل وضع العالمة البيئية  5
 على المنتجات.

وضع العالمة البيئية أو بطاقة البيان على  -
المنتجات ألنها توفر معلومات عن المنتج 
األخضر نسبة إلى خصائصه البيئية بحيث 
يستطيع المستهلك استخدام هذه المعلومات عند 
 المفاضلة بين المنتجات والتي تعد من حقوقه.

القيمة التنافسية للمنتجات الخضراط وزيادة إبراز  -
 الطلب عليها بإبراز مزاياها البيئية.

 .اإلدارة العليا 
 .إدارة البحوث والتطوير 
 .إدارة الجودة 
 .إدارة التسويق والمبيعات 

 مستمر
ألناط إنتاج 
المنتجات 
  لحظيًا(

6 

بــــــــالجودة  زيــــــــادة اإلهتمــــــــام
المدركــــة للمنتجـــــات، ألنهـــــا 
تملـــل اإلدراك الكلـــي لتفـــوق 

 .الشركة على منافسيها

ينبغي على الشركات معرفة إدراك وتقدير  -
المستهلك اإلجمإلى لجودة المنتج بالمقارنة مع 

 توقعاته.

 .إدارة البحوث والتطوير 
 .إدارة الجودة 
 .إدارة التسويق 

 شهر
 إلى
 شهرين

باســــــتخدام  زيــــــادة اإلهتمــــــام 7
 التعبئة والتغليا الخضراط.

من خالل قيام الشركات بالتخلص من الطبقات  -
غير الضرورية التي تستخدم عند تعبئة وتغليا 

 المنتجات وا عادة تدويرها. 

 .إدارة البحوث والتطوير 
 .إدارة الجودة 
 .إدارة التسويق 

 شهر
 إلى
 شهور 3

8 

إدارة المصــــــــادر المتجــــــــددة 
للتأكيــــــــــــد علــــــــــــى متابعــــــــــــة 
المتطلبــــــات البيئيــــــة والتــــــي 
تـــوفر طاقـــة ووقـــت وتكلفـــة، 
وتقليـــــل أو اســـــتبعاد معظـــــم 

 األشياط الضارة بالبيئة.

مــــــن خــــــالل اإلعتمــــــاد علــــــى أحــــــدث األســــــاليب  -
التكنولوجيــــة المتعلقــــة بالعمليــــات اإلنتاجيــــة وفــــي 
نفــس الوقــت تتوافــق مــع متطلبــات وامــن وســالمة 

 البيئة.
 .تقليل إستخدام المصادر غير المتجددة -

 .اإلدارة العليا 
 .إدارة البحوث والتطوير 
  إدارة الســــــــــالمة والصــــــــــحة

 مستمر المهنية.

 توصيات بكبحاث مستقبلي::  -ج
إمكانية إستكمال البحث في بعض  نتائج وتوصيات البحث يرى الباحث في ضوط ما أسفرت عنه

 الموضوعات التي يمكن بحلها ودراستها في المستقبل كاآلتي:
 األخضر في تحقيق التميز التنظيمي.دور اإلبتكار  -1
 خضر.دور إدارة المعرفة في دعم اإلبتكار األ -2
 .المستدام والسلوك اإلستهالكي ديقة البيئةصدراسة العالقة بين تبني المستهلك للمنتجات  -3
 تطبيق االبتكار اآلخضر في قطاعات مختلفة. -4
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 قائم: المراجع
 المراجع العربي:: -أولا:
  تـــألير المنـــتج األخضـــر علـــى اتجاهـــات المســـتهلك البيئيـــة، 2010أحمـــد  درويـــش، أســـماط ســـيد ،)

 .2رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ص
    نموذج مقترح لمحـددات سـلوك المسـتهلك الـواعى بيئيـًا   رسـالة  2003زيدان، بشري حامد   ، )

  دكتوراه غير منشورة ، كلية تجارة ، جامعة عين شمس.
   التســـويق األخضـــر  ، دار اليـــازوري العلميـــة 2009البكـــري ، لـــامر و النـــوري ، أحمـــد نـــزار  ، )

 .188،  187للنشر والتوزيع،  ص 
   الخدمات المصرفية اإللكترونية وألرهـا علـى رضـاط العمـالط، 2012جواهر إبراهيم أمين منشي ،)

 .48رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنصورة، ص 
   العوامل المؤلرة على تبني فكر التسويق البيئى   ، رسـالة ماجيسـتير 2004عبد الفتاح، داليا   ،)

 . 80غير منشورة ، كلية تجارة ، جامعة عين شمس ، ص 
   إطـــار مقتـــرح لتحقيـــق التكامـــل بـــين نظـــم جمـــع ومعالجـــة 2004زينـــب عبـــد   أحمـــد جميـــل  ،)

الة ماجيسـتر غيـر منشـورة  ، كليـة تجـارة ، جامعـة عـين المخلفات وصناعة التعبئة والتغليـا ، رسـ
 .123شمس ، ص 

  ،فـي االدارة اللـاني العربـي ( ، المعوقات في المنطقة العربية   ، المـؤتمر2004 سامي الصمادي 
 .اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ،
 دور وأهميـة االبتكـار التكنولـوجي فـي خلـق ميـزة تنافسـية 2012  قطاف، ليلى و إيمان بوشنقير ،)

 -29نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة، مجلــة دراســات وأبحــاث، جامعــة الجلفــة، العــدد الســابع، ص 
 .3، الجزائر، ص48

   دور مبادرة العميل في تطـوير نوايـا تبنـي المنتجـات الجديـدة، رسـالة 2014أمين، محمد أحمد  ،)
 .165كلية التجارة، جامعة المنصورة، مصر، صدكتوراه، 

   تقيــيم دورالمعلوماتيــة فــى الحــد مــن التلــوث فــى بيئــة التصــنيع 2000درويــش، محمــد الشــحات  ،)
جامعـة   -األخضر فى المنظمات الصناعية   ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجـارة ، كليـة التجـارة 

 عين شمس، العدد الرابع .
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 الملخص

 128دولة فى مؤشر التنمية البشرية ، والترتيب  189من اصل 2018لعام  115احتلت مصر المرتبة   
والتى يصدرها البنك الدولى عام  ممارسة انشطة االعمال التجاريةدولة فى تقرير  190من اصل 

تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادى العالمى من اصل  فى 94، والمرتبة 2018
% ، اال أن النمو ال يترجم في كافة قطاعات 5دولة، وحققت معدل نمو فى المتوسط اكثر من  140

الدولة وعلى كافة فئات الشعب ، وهذا واضح فى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة. وتقدم هذه الورقة تحليًلا 
يبياا للعًلقة بين النمواالقتصادى االحتوائى ومحدداته حيث أن الدراسات في هذا المجال محدودة. على تجر 

، واستخدمت كًل من  2017حتى عام  1991هذه الخلفية ، استخدمت الدراسة بيانات سنوية من عام 
 Autoregressive Distributed Lag (ARDL)الموزعة اإلبطاء لفترات الذاتي االنحدار نموذج

approach ( باستخدام بيانات السًلسل الزمنية ونموذج تصحيح الخطأ ،ECM لتقديرالمعلمات على )
المدى الطويل والمدى القصير بين المتغيرات. تشير النتائج إلى وجود عًلقة سلبية بين االستهًلك 

لمدى الطويل. في الحكومي والنمو السكاني والنمو االقتصادى االحتوائى على المدى القصير وعلى ا
المقابل ، يشير متغير التضخم إلى وجود تأثير إيجابي على النمو االقتصادى االحتوائى في المدى 

 واالنفتاح التجارى  القصير والمدى الطويل. أخيراا ، وجود عًلقة سلبية بين االستثمار األجنبي المباشر
في المدى القصير والطويل. بناءا على هذه النتائج ، توصي الدراسة بأن  والنمو االقتصادى االحتوائى

يتخذ صانعو السياسات الخطوات المناسبة لزيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر نحو المجاالت 
االنتاجية التى تساهم بشكل فعال فى عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ، والحد من التضخم ، 

حو تحسين نوعية السكان من أجل تحقيق نمو اقتصادى احتوائى، وذلك من خًلل االهتمام واالتجاه ن
 بالصحة والتعليم بشكل أكثر.

نموذج  الكلمات الدالة: النمو االقتصادى االحتوائى، نموذج االنحدار الذاتى لفترات االبطاء الموزعة،
 مصر تصحيج الخطا،
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Abstract 
Egypt ranked 115th of 2018 out of 189 countries in the Human Development Index, ranking 
128 out of 190 countries in the Doing Business Report issued by the World Bank in 2018 and 
ranked 94th in the Global Competitiveness Report of the World Economic Forum out of 140 
countries. The average growth rate of more than 5%, but the growth does not translate in all 
sectors of the state and all categories of people, and this is evident in the high rates of 
poverty and unemployment. This paper provides an empirical analysis of the relationship 
between the exclusive economic growth and its determinants, as studies in this area are 
limited. Against this background, the study used annual data from 1991 to 2017. Both the 
Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach, using time series data and the error 
correction model (ECM), was used to estimate long- and short-term parameters between 
variables. The results indicate a negative relationship between government consumption, 
population growth on short- and long-term and exclusive economic growth. In contrast, the 
inflation variable indicates a positive impact on short- and long-term and exclusive economic 
growth. Finally, there is a negative relationship between FDI, Trade openness on short- and 
long-term and exclusive economic growth. Based on these findings, the study recommends 
that policy makers take appropriate steps to increase the flow of foreign direct investment 
towards productive areas that contribute effectively to economic and social development, 
reduce inflation and move towards improving the quality of the population in order to 
achieve Exclusive economic growth through more attention to health and education. 

Key Words: Exclusive Growth, Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Error Correction Model 
(ECM),Egypt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 مقدمة: 1/1

منذ الخمسينيات وحتى وقتنا الحالى التي تحول العديد من التحديات لقد واجه االقتصاد المصرى 
دون تحقيق التقدم المطلوب في عملية التنمية فى جميع ربوع الوطن، وتمكنه من التعامل مع األولويات 

على رأسها تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر،  المدرجة فى خطط التنمية السابقة والحالية، والتى
وتقليل التفاوت فى توزيع الدخل، وتوفير فرص عمل الئق ومنتج لكافة االفراد داخل المجتمع، ونشر النمو 

 .فى كل القطاعات وفي كافة المناطق، وخصوصاا المناطق األكثر احتياجاا 

السياسات االقتصادية تصب في اتجاه تم اتخاذ عدد من  ، وحتى نهاية الستينات1952فمنذ عام 
إعادة توزيع الموارد ، من خًلل تدخل الدولة الواضح في النشاط االقتصادي ، تجاه تحقيق أهداف عملية 

والعمل على رفع  1965 – 1960التنمية االقتصادية واالجتماعية، البدء بأول خطة خمسية شاملة 
 – 1957لك  المرحلة متوسط معدل النمو خًلل الفترة وحققت خًلل ت ،(1) المستوى المعيشي للمواطنين

نسب الفقر فى تلك المرحلة الزالت مرتفعة حيث بلغت في الخمسينات ، و % 7بلغ ما يقرب من  1967
. ومع بداية (2) ٪ )مع التوسع في تمليك االراضي للفًلحين(2٣٪ ثم هبطت في الستينات نحو 27

تبني سياسة االنفتاح االقتصادي، وذلك  اتجهت الحكومة المصرية الى، 1974السبيعينيات وبالتحديد عام 
بقصد تعبئة الموارد الوطنية وتشجيع رأس المال العربي واألجنبي للمساهمة في عملية التنمية االقتصادية 

برامج  واالجتماعية.  وا عطاء دوراا أكبر للقطاع الخاص، والتحول من نظام التخطيط الشامل الى اتخاذ
% ولكنه 9.8خًلل تلك الفترة وصل إلى  (٣)وقد تحقق معدل نمو مرتفع ة في شكل خطط متحركة،سنوي

ارتفاع التفاوت فى توزيع ، لكن هذه المرحلة شهدت ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون اإلنتاجية
فضة ، وكانت نسبة البطالة منخ1974/1975فى عام  ٣9الى حوالى (4)الدخل حيث وصل معامل جينى

                                                           
، اتجهت الدولة إلى القيام بمشروعات لتنمية اإلنتاج القومي، فأنشأت المجلس الدائم لتنمية 1952بعد ثورة يوليو عام  (1)

وأناطت بهما مهمة القيام بعملية التنمية االقتصادية  195٣اإلنتاج القومي والمجلس الدائم للخدمات العامة عام 
 1961مع بداية عقد الستينات في القرن العشرين فصدرت قوانين يوليو  واالجتماعية،وتزايد االهتمام بالتخطيط الشامل

االشتراكية التي قضت بتأميم العديد من المشروعات وتحديد حد أقصى للملكية في مشروعات أخرى، وقد انبثق عن ذلك 
 اتساع نشاط القطاع العام لينهض بأعباء التنمية االقتصادية خًلل تلك الفترة.

(2)
https://books.google.com/books?id=_K7CRzUF18wC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=egypt+1

952+poverty+rate&source=bl&ots=KLQc45xoj5&sig=tGRngVTblrQIftNr4bG3UhZuvDc&h

l=en&sa=X&ved=2ahUKEwj59zyvvYAhVJzFMKHW3QCTkQ6AEwEXoECAIQAQ#v=on

epage&q=egypt%201952%20poverty%20rate&f=false 
(3) https://www.marefa.org 

 .100معطى هنا كعدد مطلق الحد االدنى صفر واالعلى  معامل جينى (4)

https://books.google.com/books?id=_K7CRzUF18wC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=egypt+1952+poverty+rate&source=bl&ots=KLQc45xoj5&sig=tGRngVTblrQIftNr4bG3UhZuvDc&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj59z
https://books.google.com/books?id=_K7CRzUF18wC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=egypt+1952+poverty+rate&source=bl&ots=KLQc45xoj5&sig=tGRngVTblrQIftNr4bG3UhZuvDc&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj59z
https://books.google.com/books?id=_K7CRzUF18wC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=egypt+1952+poverty+rate&source=bl&ots=KLQc45xoj5&sig=tGRngVTblrQIftNr4bG3UhZuvDc&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj59z
https://books.google.com/books?id=_K7CRzUF18wC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=egypt+1952+poverty+rate&source=bl&ots=KLQc45xoj5&sig=tGRngVTblrQIftNr4bG3UhZuvDc&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj59z
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% بنهاية السبعينات وهى نسبة 18، وكانت نسبة الفقر حوالى 1975% فى عام 2.5حيث بلغت
   (1) منخفضة مقارنة بفترتى الخمسينات والستينات.

( بعد فترة انتقالية الستكمال المشروعات تحت 1982 – 1978وقد تم وضع خطة خمسية )
تخطيط التأشيري، وذلك بتعديل الخطة الخمسية التنفيذ، وأتخذ أسلوب التخطيط في هذه الفترة شكل ال

بنهاية كل عام ليضاف عام جديد. ولكن تم العدول عن أسلوب التخطيط التأشيري إلى وضع الخطة 
( كبداية لمواجهة االختًلالت الهيكلية 86/1987 – 82/198٣الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية )

، )1990-1982(ى تمثل مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل، وهالتي يعاني منها االقتصاد المصري 
توقيع برنامج اإلصًلح ومواصلة السير في سياسة االنفتاح االقتصادي وتشجيع االستثمار، وتم 

، 1991االقتصادي والتكيف الهيكلي مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر عام 
ادي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم  وهذا ذلك الوقت. لمعالجة االختًلالت فى

% واستقرار سعر الصرف ، باإلضافة إلى تحرير التجارة والقضاء علي قيود ومعوقات ٣إلى أقل من 
% من شركات القطاع العام، مما ادي الى ارتفاع معدل النمو إلى 50االستثمار ، وخصخصت أكثر من 

 . (2)ينياتبنهاية التسع 5%

 2012-2007وتم تطبيق خطط خمسية من بداية القرن الواحد والعشرين وحتى الخطة الخمسية 
بنهاية الخطة، وبالفعل تم   % 5 وخفض معدل التضخم إلي  %8، واستهدفت الخطة تحقيق معدل نمو 
ية نجد . ولكن على جانب العدالة االجتماع2010% بنهاية عام7تحقيق معدل نمو يصل الى حوالى 

مظاهر الًلمساواة والفقر والحرمان ، واتجاه معظم المؤشرات للتفاقم  والتي منها : أنه بينما حصل ارتفاع 
% 20، لم يحصل أفقر 2010% من الدخل في عام 40% من السكان على ما يقرب من 20أغنى 

% من 10 % وتزداد درجة الًلمساواة في الحضر عنها في الريف حيث حصل أغنى9على أكثر من 
% ، في حين لم يزد الرقم المناظر في الريف على 10مثل ما حصل عليه أفقر  8.5سكان الحضر على 

الي حوالي  1975% في عام 40مثل . وكذلك تراجع نصيب األجور في الدخل االجمالي من  4.5
الي  2004/2005% في عام 40. كما أن نسبة الفقراء زادت من  2005/  2004% في عام 26
) حسب خط الفقر األعلى ، مع التحفظ على تقديره المتواضع ( . كما أن  2010% في عام 48الي حو 

                                                           
(1) https://books.google.com.eg/books?id=7CImDwAAQBAJ&pg=PT44&lpg=PT44&d. 
(2)
 –El Samalouty. G (2002), "Reform of the Fiscal policy in Egypt", presented at the 

conference on international and policy challenges facing the Egyptian Economy, May 26 

– 27, Center for Economic and Financial research and studies in collaboration with USAID, 

P. 2. 
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% من ريف الوجه البحري ، وحيث يعاني 17نصف سكان ريف الوجه القبلي يعانون من الفقر مقابل 
 . (1)% في حضر الوجه البحري 10ر مقابل % من سكان الحضر في الوجه القبلي من الفق٣0نحو 

، 2011يناير  25ويعتبر غياب العدالة االجتماعية أحد األسباب األساسية على تأجيج ثورتى 
% 25مليون شاب ، وهو ما يعادل  8، والتي منها أن حجم البطالة في مصر تجاوز (2)201٣يونيه ٣0و

حوالي  مليون عامل ، وقد زاد معدل البطالة إلى ٣٣من القوى العاملة في المجتمع المصري ، البالغة 
 عاماا . 29 – 15% من إجمالي المتعطلين من الشباب بين 7٣.9، وأن حوالي  2012% في عام 1٣

 % طبقاا للبنك الدولى.٣0الى جانب تزايد التفاوت والفقر الذى اقتربت نسبته من 

 نظام إصًلح بينها من ،2014هامة فى بداية عام  هيكلية تحديات معالجة في الحكومة وقامت 
 وتحسين شبكات الضمانالبنية التحتية بتطوير المرافق المختلفة،  كفاءة وتحسين الطاقة، أسعار دعم

الضيق، واالتجاه نحو تحسين  الضريبي الوعاء نطاق وتوسيع النقدية، للتحويًلت برامج باتباع االجتماعي
ر المرتبة ، والذى احتلت مص البشرية التنمية مؤشر وضعية مصر فى بعض المؤشرات الهامة مثل

دولة شملها التصنيف )تراجع فى المؤشر بأربعة مراكز عن العام  189من اصل 2018لعام  115
 ممارسة انشطة االعمال التجاريةدولة فى تقرير  190من اصل  128السابق( ، واحتلت مصر الترتيب 
ة الصادر عن فى تقرير التنافسية العالمي 94وترتيب مصر ، 2018والتى يصدرها البنك الدولى عام 

ولكن من الواضح من قراءة هذه المؤشرات ان مصر  دولة. 140المنتدى االقتصادى العالمى من اصل 
 تحتاج الى العمل الدؤوب لرفع المستوى التعليمى والصحى للمواطنين وتحسين بيئة االعمال، اى البد من
تحفيز النمو االقتصادي االحتوائي والمستدام لتحسين جودة حياة االفراد خاصةا في التعليم والصحة، وبما 
يراعي العدالة االجتماعية في توزيع ثـمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وذلك بتوجيه نسبة كبيرة من 

 شة واألكثر احتياجاا والمناطق العشوائية.هذه االستثمارات لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمهم

 احتوائياا  مصر في االقتصادي النمو يكن لم كما يتًلحظ من تطور اداء االقتصاد المصرى، انه
 يتشارك الذي شمولية النمو أو الفقراء أعداد في تخفيض عن تسفر لم المتزايد النمو فترات إن بل للجميع،
 بنحو الفقر معدل زاد ، 2010 و 2005 ما بين عامى الفترة ًللفخ . االستفاده من منافعه في الجميع

فى هذا  االقتصاد أن من الرغم %، على1.٣ بنسبة السكان من األدنى %40 شريحة دخل وتقلص%5
 يؤد لم األجل قصيرة النمو فترات في مكاسب من تحقق ما أن على هذا ويدل .سريعاا  نمواا  يشهد الوقت
- 2014الدخل. وخًلل الفترة من ) في دائمة مكاسب تحقيق إلى السكان من كبيرة لشريحة بالنسبة
ً بعد تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر عام 30ارتفع معدل التضخم الى اكثر من  (2017 %، وخصوصا

                                                           
  1٣5 – 100( ، الكتاب السنوي ،القاهرة ، سبتمبر ، ،ص ص 2012الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) (1)

 دارة جماعة االخوان المسلمين للدولة. إسوء  (2)
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%، وتزايد التفاوت 12، ومعدل البطالة حوالى 2015% عام 28، وارتفعت نسبة الفقر الى حوالى  2016

 (.1)2017% عام 4ارتفاع معدل النمو الى حوالى  ، على الرغم من35ى حوالى فى توزيع الدخل ال
 العامة موازنتها في الكلىالعجز المصرى، والتى تتمثل فى وهناك مشاكل اخرى تواجه االقتصاد

% من الناتج 12.5التجاري حوالى  يزانهاوم 2018عام  من الناتج المحلى االجمالى %10غ حوالى لوالبا

 يرجع وهذا، %99.8حوالى ونسبة الدين العام الى الناتج المحلى االجمالى  ، 2018االجمالى عام المحلى 
 االستهًلك مستويات ، وارتفاع ( 2)الكفاءة إلى تفتقره مشوه ماليةت أدوا استخدام منها أسباب، عدة إلى

 إلى األجنبية األموال رؤوس تدفقات أمام االنتقائي االنفتاح على السياسات واضعي وتركيز ، الحكومي
وعدم  المال، لرأس االستخدام كثيفةت القطاعا في االستثمار على شديدا اداعتما تعتمد النمو حلقات جعل

 روح وهذا يقوض تكافؤ الفرص فى مجال االستثمار سواء للمشروعات الجديدة أو الصغيرة الحجم،
 تحول الحداث كافياا  لم يكن األجل قصيرة االستثمارية تبالتدفقا النمو المدفوع المنافسة. بالتالى فان

 72.8وخصوصاا مع زيادة عدد سكان مصر من  الوظائف، خلق على أثاره لمحدودية بالنظر هيكلي
)آخر تعداد سكانى(، وارتفع إلى  2017مليون نسمة عام  94.8الى حوالى  2006مليون نسمة عام 

ارتفعت الكثافة ، وبالتالى مليون نسمة 1.5بزيادة قدرها  8201مليون نسمة في بداية عام  96.٣حوالى 
دراكاا لًلثار (٣) .2018عام  2نسمة/كم 95.٣إلى  2006عام  2نسمة/كم 71.5السكانية من  وا 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية السلبية لهذه االتجاهات ، لم يعد يكفي تحقيق نمو اقتصادي سنوياا ، 
 .من التفاوت والفقر والبطالةمن شأنه أن يخدم الفئات الضعيفة ويقلل احتوائياا ولكن نمواا 

                                                           
1
  1٣5 – 100( ، الكتاب السنوي ،القاهرة ، سبتمبر ، ،ص ص 2018( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) 
، وهي نسبة تفوق ما 201٣/2014% من إجمالي الناتج المحلي في عام  7كانت واضحة فى دعم الطاقة اكثر من ( 2)

وعلى جانب حة والتعليم واالستثمارات العامة مجتمعة، وُيعد أحد األسباب الرئيسية لعجز الموازنة. يتم إنفاقه على الص
، فإن هذا الدعم يشجع الشركات على استخدام تقنيات إنتاجية تعتمد على الطاقة ورأس المال بدال من األيدي اإلنتاج

، ُيعد هذا وعلى جانب االستهالكال مناوئة للمنافسة. العاملة ، وهو ما يقلص من نمو التوظيف ويسهم في خلق بيئة أعم
% من دعم الطاقة كله. وقد  60% من األسر المصرية األكثر ثراءا على 20الدعم ذا طبيعية تنازلية، حيث تستولي نسبة 

ود ، حيث قامت برفع األسعار الرسمية للوق 2015/2016بدأت الحكومة في معالجة هذه المشكًلت في السنة المالية 
في المائة، مع تنويع مزيج الطاقة باتجاه زيادة االعتماد على الطاقة المتجددة والتحول باإلنفاق  80و  40بنسبة تتراوح بين 

% من إجمالي  ٣نحو البنية التحتية والقطاعات االجتماعية. وأدى ذلك إلى تراجع قيمة فاتورة دعم الطاقة إلى حوالي 
، وانخفضت فاتورة دعم الطاقة 2015/2016المصروفات الحكومية في السنة المالية % من إجمالي  8الناتج المحلي و 

 انظر فى: .2017/2018مع رفع اسعار الطاقة مرة اخرى فى العام المالى 

 .1٣-10،ص صدراسة تشخيصية منهجية عن مصر" إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك:" (،2015البنك الدولى) -
http://documents.worldbank.org/curated/en/797221467999713994/99722-ARABIC-v2-
CAS-P151429-PUBLIC-Box393257B.docx 

 
 
٣
  1٣5 – 100( ، الكتاب السنوي ،القاهرة ، سبتمبر ، ،ص ص 2018( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) 
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دى االحتوائى فى تصاساسى وهو ما هى محددات النمو االقويحاول هذا البحث االجابة على تساؤل أ

 ؟االقتصاد المصرى

 االقتصادى االحتوائىهو دراسة العوامل المختلفة التي تؤثر على النمو  لدراسةالهدف من هذه او 

، سواء مصرفي  ، مع التركيز بشكل خاص على دور متغيرات االقتصاد الكلي فى االقتصاد المصرى
لتحديد العوامل التى تؤثر على  المحاولة األولى وتعتبر هذه .في المدى القصير أو على المدى الطويل

كي خطي يعتمد على التي تقوم بإجراء دراسة لتقدير نموذج ديناميو  ، االحتوائى فى مصراالقتصادى النمو 
 Autoregressive Distributed Lag (ARDL)الموزعة اإلبطاء لفترات الذاتي االنحدار نموذج

approach  ومن ثم ،  .2017إلى  1991، باستخدام بيانات السًلسل الزمنية التي تغطي الفترة من
تطبيق النماذج االقتصادية في  ، حيث أنالمساهمة في المجموعة الحالية من األدب حول هذا الموضوع

سيمكن صانعي القرار االقتصاديين من تطوير فهم أكثر  االحتوائى االقتصادىشرح ديناميكيات النمو 
 .مًلءمة لألفق الزمني لًلقتصاد الكلي وممارسة حكمهم بطريقة أكثر تنظيما ا 

خمس محاور،  على اسةفان هذه الدراسة تشمل بجانب المقدمة والتوصيات لصانعى السيوبالتالي   
المحور الثانى ، بينما  السابقة ومراجعة لألدبيات االحتوائى االقتصادىيناقش تفسير النمو  المحور االول

، اما النموذج والبيانات العوامل التى تؤثر على النمو االحتوائى فى مصر، اما المحور الثالث فيتناول
المحور  مصر، واخيراا في  االحتوائى االقتصادىدات النمو يناقش التقديرات التجريبية لمحدالمحور الرابع ف

 .اآلثار المترتبة على السياسات فيتناول الخامس فى الدراسة
 :حتوائىاأل االقتصادى قضايا مفاهيمية بشأن النمو 1/2

إلى  Pro Poor Growth النمو المحابى للفقراءيشهد اقتصاد التنمية تحوالا نموذجياا من    
الدخل  متوسط نصيب الفرد من النمو يعني زيادةف ،inclusive growthاالحتوائى االقتصادى النمو 

ثم فجأة ، انتقل  ،على مدى عقود ، ركزت العديد من الدول على تسريع النمو االقتصاديو الحقيقي. 
ى زيادة عدم أدى النمو إل المحابى للفقراء، حيثالنمو  تأييدالخطاب العالمي في اقتصاديات التنمية إلى 

إلى تعزيز عدم االستقرار  أن يؤدى ، وهذا من شأنه( 1)، وزادت الفجوة بين االغنياء والفقراءالمساواة 
                                                           

(1 )
لعجز عن توفير تكاليف فى امستوى من الفقر يتمثّل  على انه  ،   Absolute povertyالفقر المطلَقيمكن تعريف 

المتطلبات الدنيا الضرورية من حيث المأكل والملبس والرعاية الصحية والمسكن. وبعبارة أخرى فإن الناس الذين يعيشون 

، وهو ال يُعنى بنوعيّة مسائل الحياة  مدقع فقر حالةتحت خط فقر محدد هم أناس يمكن أن يوصفوا بأنهم يعيشون في 

األشمل، وال يُعنى المستوى العام لحاالت عدم المساواة في المجتمع، وبالتالي فإّن هذا المفهوم ال يعترف بوجود االحتياجات 

من خالل تقييم الوضع االقتصادي  هيتم قياسف  Relative poverty :الفقر النسبي أماالمختلفة لألفراد،االجتماعيّة والثقافيّة 

 تسود دولة معينة.يتم تصنيف الناس على أنهم فقراء إذا كانوا دون مستويات المعيشة التي ولألفراد اآلخرين في المجتمع، 

هو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو األسرة حتى يكون  poverty line أو poverty threshold خـط الفـقـرأما 

خط الفقر المتعارف عليه عالمياً كان حوالي دوالر أمريكي واحد في اليوم  ،باإلمكان توفير مستوى معيشة مالئم في بلٍد ما

. 2005لعام  الشرائيةالقوة  دوالر عند مستويات 1.25ورفع هذا الخط إلى  2008في عام  عاد  البنك الدولي للفرد، لكن

كان خط الفقر  2009ومع ذلك فإن العديد من الدول تضع خطوط فقر خاصة بها وفق ظروفها الخاصة. فمثالً عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


144 

 .االقتصادي الكلي وسيعيق النمو ذاته

 من الدخل الفقراء نصيبزيادة  على أنهللفقراء  محابىالنمو ال بتعريف Kakwani (2000) لقد قام   
الفقراء، وفي هذه الحالة ينخفض الفقر أسرع  دخول غيرتنمو دخول الفقراء أسرع من  أن ،بكلمات اخرى )

على التحسين المطلق لمستويات المعيشة  Ravallion (2004)، وفي المقابل ، ركز  (الدخل  من نمو
على  اآلثار المترتبةعلى    Ravallionللفقراء، بغض النظر عن التغير في عدم المساواة، وعادةا ما ركز 

النمو في الصين ألنها خفضت الفقر المدقع ، بغض النظر عن تفاقم عدم المساواة في البًلد ، في حين 
شديد المرونة  لنمو المحابى للفقراء، واكد على انه تعريفلـ Ravallionتعريف رفض   Kakwaniأن 

  عريف االقتصادىهو االخر ت Ravallion وانتقد ،ويمكن أن يشمل معظم عمليات النمو في التاريخ
Kakwani   تعزيز النمو لسياسات ومؤسسات كد على انه البد ان يكون هناك أللنمو المحابى للفقراء، و

 اآلخرين في المجتمع  بشكل متناسب. وكذلكالتي تنتهي لصالح الفقراء 

 ركزت على انه اذا كان  والتى ات حول مفهوم النمو المحابى للفقراء،المناقش ودارت العديد من
، ADBتعزيز المساواة ) فان مفهوم النمو المحابى للفقراء ال ينظر نحوالحد من الفقر  هو االسمىالهدف 
بأن النمو يساعد تفق الهدف األسمى ، وي باعتبارهإذا وافق الجميع على القضاء على الفقر ، ف( 2007

تضمن بعض تال  شتمل أوتقد  ،من الفقر للحدلنمو السياسات التي تزيد من تأثير ا فانعلى تحقيقه ، 
المساواة. وركزت معظم المناقشات التي دارت في التسعينات على الروابط بين النمو والحد  تحقيق أساليب

الفرد من الدخل وعدد األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر. وبناءا  بمتوسط نصيب هسامن الفقر المق
 نصيب الفقراء منويعزز  التفاوتإذا كان يقلل من الفقر ، ويقلل من  اا للفقراءمحابيعلى ذلك ، فإن النمو 

ولكنهم ال يشاركون في  ،ولكن إذا كان الفقراء يحصلون على فوائد (.Han and Throat,2013الدخل )
عملية النمو ، فإن ذلك سيوسع من عدم المساواة. لذلك يجب أن يركز صانع السياسة على الحد من عدم 

هذا استلزم الحاجة إلى و  ،مساواة. نحتاج إلى تحديد المقايضات بين السياسات البديلة واستراتيجيات النموال
 .على أساس شامل احتوائى نمو

مركز السياسات الدولية التابع لبرنامج األمم المتحدة و  البنك الدولى ركزفى األونة االخيرة 
، االحتوائىالنمو  اساس منظور التنمية على على UNDP’s International Policy Centre اإلنمائي

فمن ناحية ، ، هو نتيجة وعملية الحتوائىن النمو اعلى أالتحول العالمي في مناقشات التنمية  وهذا يمثل
                                                                                                                                                                                     

 21,756دوالر سنويا، ولعائلة من أربعة أفراد من بينهم طفلين هو  11,161هو  65للفرد دون سن  الواليات المتحدة في

 .انظر:دوالر سنويا

 https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%
D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8
%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8
2%D8%B1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
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 واستمرارية يضمن هذا األمر للجميع المشاركة في عملية النمو ، سواء من حيث صنع القرار لتنظيم تقدم
بشكل  يحصلون وكذلك في المشاركة في النمو نفسه. ومن ناحية أخرى ، فإنه يتأكد من أن الجميع  ،النمو
 ".فوائد النموعلى  عادل 

 لًلفراديسمح  inclusive growth احتوائياا يتطلب الحد من الفقر السريع والمستدام نمواا و 
ان سرعة النمو ضرورية للحد من الفقر بشكل ، حيث ( 1)للمساهمة في النمو االقتصادي واالستفادة منه

عبر  نطاق واسعكبير ، ويجب ان يكون  النمو مستدام على المدى الطويل ، وانه ينبغي أن يكون على 
يحوى  حتوائى. هذا التعريف للنمو اال( ٣)لجزء كبير من القوى العاملة في البلد احتوائيا  و ،   ( 2)القطاعات

 الكلية والجزئية للنمو.  االقتصادية بين المحدداتضمنياا على الربط المباشر 
إلى كل من سرعة النمو ونمطه ، اللذان يعتبران مترابطين ، وبالتالي  حتوائىيشير النمو اال

ن الفكرة القائلة بأن كل من سرعة النمو ونمطه حاسمان لتحقيق سجل نمو و  ،يحتاجان إلى المعالجة معاا  ا 
الحد من الفقر ، يتفقان مع النتائج الواردة في تقرير النمو: استراتيجيات النمو مرتفع ومستدام ، فضًلا عن 

  حتوائيةلجنة النمو والتنمية اكدت أن اال الصادر عن البنك الدولى . ( 4)حتوائية المستدام والتنمية اال
inclusiveness - والعمالة تحوالت السوق  من وهو مفهوم يشمل العدالة ، وتكافؤ الفرص ، والحماية- 

تمثل عنصر أساسي في أي استراتيجية ناجحة للنمو. وتركز على فكرة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالوصول 
 إلى األسواق والموارد والبيئة التنظيمية غير المتحيزة للشركات واألفراد. 

حيث يركز على العمالة المنتجة بدالا من إعادة  طويل األجل،منظوراا  حتوائىيأخذ منهج النمو اال
على المدى القصير ، يمكن و توزيع الدخل المباشر ، كوسيلة لزيادة الدخول للمجموعات المستبعدة. 

للحكومات استخدام خطط توزيع الدخل لتخفيف التأثيرات السلبية على الفقراء من السياسات الرامية لقفزة 
حول قد ال ينجم عنها اثار ايجابية على المدى الطويل، ويمكن أن تكون ، لكن خطط التالبداية للنمو

                                                           
االقتصادي بشأن النمو  يتفق هذا التعريف مع بيان سياسة لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان ( 1)

هو أن المنهج  الحتوائى. ومع ذلك ، فإن الفرق بين النمو المحابى للفقراء واpro-poor growth لصالح )المحابى( الفقراء
بالفرص المتاحة  inclusive growth االحتوائى المحابى للفقراء يهتم بشكل رئيسي برفاهية الفقراء، بينما يهتم النمو 

 العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة على حد سواء.لغالبية القوى 
( أن البلدان تنوع على معظم مسارها التنموي. وتبدأ البلدان في التخصص في Imb and Wacziag, 2003يوضح )( 2)

 دوالر باسعار 10000وقت متأخر من عملية التنمية ، وتحدث نقطة التحول عند مستوى قوي من الدخل للفرد )حوالي 
(. ويستنتجون إلى أن زيادة التخصص القطاعي ال تنطبق إال على االقتصادات ذات الدخل المرتفع. 1985سنة اساس 

 .ومن الهام مًلحظة أن بعض البلدان قد ال توسع نطاقها

-Imbs, J. and R. Wacziarg (2003), “Stages of Diversification” American Economic Review 

93(1), pp. 63-86. 
ال يعني العودة إلى السياسات الصناعية التي ترعاها الحكومة ،  احتوائىواسع النطاق و إن التشجيع على تحقيق نمو  ( 3)

 .ولكنه بدالا من ذلك يركز على السياسات التي تزيل القيود على النمو وخلق فرص متكافئة لًلستثمار
(4 )
Commission on Growth and Development (2008) Growth Report: Strategies for 

Sustained Growth and Inclusive Development, the World Bank.. 
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ا على المدى القصير . ففى الدول الفقيرة مثل هذه الخطط تمثل أعباء كبيرة على الميزانيات ( 1)مشكلة أيضا
دان التي تعاني بالفعل من الضغوط ، ومن المستحيل نظرياا الحد من الفقر من خًلل إعادة التوزيع في البل

دوالر أمريكي في السنة. وفقاا لدراسة حديثة لمنظمة التعاون  700التي يقل فيها متوسط الدخل عن 
االقتصادي والتنمية ، حتى في الدول المتقدمة ، ال يمكن أن تكون خطط إعادة التوزيع هي االستجابة 

 .( 2)الوحيدة الرتفاع معدالت الفقر في قطاعات معينة من السكان
، ولكن يختلف فى  للنمو المحابى للفقراءمع التعريف المطلق  حتوائىالنمو االتعريف  يتماشى    

التعريف النسبى. وبموجب التعريف المطلق ، يعتبر النمو لصالح  للفقراء طالما يستفيد الفقراء من الشروط 
وعلى  ، (Ravallion and Chen,2003المطلقة ، كما يتضح في بعض مقاييس الفقر المتفق عليها )

النقيض من ذلك ، في التعريف النسبي ، يكون النمو "محابياا للفقراء" إذا كان فقط نمو دخول الفقراء أسرع 
من نمو السكان ككل. ومع ذلك ، ففي حين يمكن للنمو المطلق لصالح الفقراء أن يكون نتيجة لخطط 

فرص عمل  وخلقسين اإلنتاجية ، يجب تح احتوائيا   النموإعادة توزيع الدخل المباشرة ، ولكي يكون 
يشمل رفع وتيرة النمو وتوسيع حجم االقتصاد ، وخلق فرص  حتوائىالنمو االجديدة. باختصار ، فإن 

 متكافئة لًلستثمار  وزيادة فرص العمل المنتجة.
ا على أنه  حتوائىاال االقتصادىيعرف بنك التنمية اآلسيوي  النمو      نوع من النمو ال يخلق فرصا

ا تحقيق تكافؤ الفرص لجميع شرائح المجتمع ، وخاصة للفقراءاقتصا  ( ٣) .دية جديدة فحسب ، بل أيضا
النمو االقتصادي ونمطه المترابطان  سرعةعلى أنه  حتوائىاال االقتصادىالنمو  ( 4)يعّرف البنك الدولي

ا بهدف الحّد من الفقر المدقع األجل ويعني وجود  يعتمد هذا التعريف على منظور طويل .والمقّيمان معا
 .الكلية والجزئية للنمو االقتصادية صلة مباشرة بين المحددات

هو النمو الذي ال يخلق  الحتوائىالنمو ا أن Ali, I. and J. Zhuang (2007) ولقد اكدت دراسة  
ا متساوية للوصول إلى الفرص المتاحة لجميع  ا فرصا ا اقتصادية جديدة فحسب ، بل يضمن أيضا فرصا

يشمل رفع وتيرة النمو  حتوائىولذلك ، فإن النمو اال  .المجتمع، بما في ذلك المحرومين والمهمشين شرائح
 .ستثمار وزيادة فرص العمل المنتجوتوسيع حجم االقتصاد ، مع تشجيع اال

أن النمو االقتصادي األسرع والمستدام هو شرط  Vellala,P. and et al (2014) واشارت دراسة    
الثمانية للنمو  هلنظري الذي يظهر العوامل الرئيسالنموذج ا وحددت تلك الدراسة،  حتوائىللنمو االمسبق 

للجميع مثل النمو االقتصادي  حتوائىللنمو اال هثم شددوا على أن العوامل الرئيس .ما دولةفي  حتوائىاال
للجميع ، بينما يجب على الحكومة تعزيز الكفاءة  أساسيةتوفر وسائل اجتماعية واقتصادية  يجب أن

                                                           
(1 )

 على أنه يعني التركيز على خطط توزيع الدخل ، وهذا هو سبب تفضيل مصطلح "النمو المشترك"يمكن أن يُساء فهم 

 .الحتوائىالنمو ا مصطلح
(2 )
OECD (2008)," Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries. 

(3 )
Asian Development Bank (2013), Framework of Inclusive Growth: Key Indicators 

for Asia and the Pacific; p.10. 
(4 )
World Bank (2009), “What is Inclusive Growth?”. World Bank, Washington DC. 

Available from http://siteresources. w 

orldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-12185678 

84549/WhatIsInclusiveGrowth20081230.pdf. 
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زيادة مشاركة  ، وبالتالىاإلدارية وضمان المساواة بين الجنسين، التي من شأنها تعزيز القدرات البشرية
ل وذلك طبقا الدخ توزيع في التفاوتالحد من الفقر، والحد بدرجة كبيرة من  من ثمالعمالة المنتجة ، و 

 .(1-1للشكل )
 للشكل طبقا ذلك ،ما دولة فياالحتوائى القتصادى يعرض النموذج النظري الدوافع الرئيسية للنمو ا   
. ولعل حتوائى(. أوالا وقبل كل شيء، النمو االقتصادي األسرع والمستدام هو شرط مسبق للنمو اال1-1)

يرها على النمو هذا هو أفضل تفسير لتركيز االقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين والهند وغ
االقتصادية  خدماتينبغي أن يوفر النمو االقتصادي الو االقتصادي المتسارع في العقدين األخيرين. 

االجتماعية األساسية في شكل غذاء للجميع ، والصحة للجميع ، والتعليم للجميع ،والكهرباء للجميع، و 
تحقق الكفاءة اإلدارية وأن تضمن يجب على الحكومة أن  كما ومياه الشرب المأمونة. الصرف الصحىو 

الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين سيعززان القدرات و تحقق تأثير النمو. يالمساواة بين الجنسين حتى 
المحرك الرئيسي  وتستفيد منه، تمثل العمالة المنتجة الذى يشارك فيه النمو االقتصادي كما انالبشرية. 

المنتج  توظفالف ،ن نمو معدالت البطالة ال يقل خطورة عن الركود، حيث أ حتوائىللنمو االقتصادي اال
 .زيد من إنتاجية العمالةييمكن أن 

تيجة مهمة لًلحتوائية، وبالمنطق فان التوظف سيكون له تأثير على الحد حيث تمثل نتائج التوظيف نو   
القضاء على الفقر المطلق، كما يمكن للنمو  من الفقر. ويفترض أن النمو االحتوائى له أهمية كبيرة فى

االقتصادى االحتوائى أن يقلل بشكل كبير من التفاوت فى توزيع الدخل سواء رأسياا أو أفقياا، وكل هذا 
 سيعزز من جودة القدرات البشرية.

 حتوائىاال للنمو النظري  النموذج (:1-1الشكل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Vellala,P.and et al(2014), "A Theoretical Model for Inclusive Economic Growth in Indian Context", 
International Journal of Humanities and Social Science; 4(13), p.232. 
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يركز على النمو   Inclusive Growth (IG) حتوائىاال االقتصادى النمو القول أنيمكن  مما سبق
وجهة  الحتوائىا االقتصادى االقتصادي الذي يعد شرطا ضروريا وحاسماا للحد من الفقر. ويتبنى النمو

 :ويؤكد على النقاط التالية. بالنمو المستدامنظر طويلة األجل ويهتم 

عبر القطاعات. ولذلك فإن  واسع النطاقلكي يستمر النمو على المدى الطويل ، ينبغي أن يكون  -
قضايا التحول الهيكلي من أجل التنويع االقتصادي تأخذ مرحلة متقدمة. قد تكون بعض البلدان 

 ا وتواصل التخصص عند تطورها نظراا لظروفها الخاصة )مثل الدول الصغيرة(.استثناءا 
إلى تكافؤ  حتوائيةلجزء كبير من القوة العاملة في البلد ، حيث تشير اال احتوائيا  ينبغي أن يكون ايضاا  -

الفرص من حيث الوصول إلى األسواق والموارد والبيئة التنظيمية غير المتحيزة لألعمال التجارية 
 واألفراد.

ن كيفية توليد النمو أمر بالغ وتيرة ونمط النموعلى كل من  حتوائىاال االقتصادىالنمو يركز  - . وا 
مًلئمة للظروف  حتوائىلنمو االاستراتيجيات ا أن تكون  األهمية لتسريع الحد من الفقر ، ويجب

 الخاصة بكل بلد.
بدالا من إعادة توزيع الدخل. ومن ثم ، ال  العمالة المنتجةعلى  حتوائىاال االقتصادىيركز النمو  -

 ينصب التركيز على نمو العمالة فحسب ، بل على نمو اإلنتاجية.
، وليس التعريف  المحابى للفقراءالتعريف المطلق للنمو مع   حتوائىاال االقتصادىيتوافق النمو  -

 النسبي.
من حيث أهداف محددة مثل توليد فرص العمل أو توزيع  الحتوائىا االقتصادىيتم تعريف النمو  ال -

األهداف المحددة. كما يجب ان تلعب الحكومة دورا فى  تالدخل. هذه هي النتائج المحتملة ، وليس
 .تشجيع النمو

 الدراسات السابقة: 1/3

 ال قضية الحتوائىا االقتصادي النمو أصبح ، 2008 عام في العالمية االزمة المالية أعقاب في
  الدراسات من العديد حققت. والنامية المتقدمة البلدان من كل في كبيرة وتجريبية نظرية أهمية ذات تزال
ا كان الذي ، Ifzal, Ali and Hwa Son (2007) من بدءاا  حتوائىاال النمو ومزايا أهمية في  في رائدا

 وكشفت. social opportunity function االجتماعية خًلل دالة الفرص من حتوائىاال النمو قياس
 االجتماعية الفرص دالة زيادة إلى أدى إذااحتوائى  أنه على تعريفه يتم النمو أن إليها توصلوا التي النتائج

 ما يلي: الجدول التالى التوصل اليها فىتم والنتائج التى  هذه الدراسات يمكن سردو  ،
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1 Ali, I. and J. 

Zhuang (2007)  
 الستراتيجية تكون  أن اقترحت هذه الدراسة التى طبقت على الدول األسيوية

 منهما كل يعزز استراتيجيتين ركيزتين االحتوائى النمو ذات التنمية
 ، والثانية. والئقة منتجة عمل فرص لخلق ومستدام مرتفع نمو ،األولى:اآلخر
 الفرص. إلى الوصول في المساواة لضمان االجتماعي الشمول

2 Ifzal, Ali and 

Hwa Son 

(2007)  

 

 االجتماعيـة خـًلل دالـة الفـرص مـن االحتوائى النمو بقياس قامت هذه الدراسة

social opportunity function وكانـــت. وذلـــك بـــالتطبيق علــى الفلبـــين 
ــتم النمــو أن إليهــا توصــلوا التــي النتــائج  إلــى أدى إذا شــامل أنــه علــى تعريفــه ي
ـــة زيـــادة ـــة الفـــرص دال  متوســـط: همـــا عـــاملين علـــى تعتمـــد والتـــي ، االجتماعي

 .السكان بين الفرص تقاسم يتم وكيف ، للسكان المتاحة الفرص

٣ Rauniyar, G. 

and R. Kanbur 

(2009) 

 التنمية أو االحتوائى للنمو شامل تعريف يوجد ال أنهاكدت هذه الدراسة 
 الدخل في توزيع التفاوت انخفاض يرافقهحتوائى اال النمو ولكن ، الشاملة
 الدخل ذوي  مع متناسب غير بشكل الدخل في الزيادة تتراكم بحيث

 والفوائد ، التحتية البنية جودة تحسين أنراسة الد هذه المنخفض.ووجدت
 لسكان الزراعية بالتكنولوجيات والنهوض ، المستحقين لألشخاص االجتماعية

، هذه العوامل  المنتج االستثمار من لمزيد مجدية أعمال بيئة وخلق ، الريف
 حتوائيةواال العدالة تساعد على تحقيق

4 Ianchovichina, 

E. and S. 

Lundstrom 

(2009) 

 المال رأس إلى والوصول ، والصحة التعليم ضعف أن وجدت هذه الدراسة وقد
 االحتـوائى النمـو أمـام عقبـات هـي الحكومة وفشل ، التحتية والبنية ، واالئتمان

 .زامبيا في

5 Klasen, 

S.(2010) 

 الحد أجل من شك بًل ضرورية السريع النمو اشارت هذه الدراسة الى أن وتيرة
ا النمـو يكون  لكي ولكن ، كبير بشكل الفقر من  ، الطويـل المـدى علـى مسـتداما

 قـــوة مــن الكبيــر للجــزء وشــامًلا  القطاعـــات عبــر النطــاق واســع يكــون  أن يجــب
 يزيــد بشــكل كبيــر مــن الفــرص الشــامل النمــو أن اعتبــروا كمــا. الــبًلد فــي العمــل
 ومرافـــق والتغذيـــة العامـــة والخـــدمات والنقـــل واالتصـــاالت والتعلـــيم الصـــحة مثـــل

 .المجتمع من المعدم للجزء الصحي الصرف
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6 Balakrishnan 

R, and 

et.al(2013) 

 الصــحة علــى اإلنفــاق زيــادة) الماليــة السياســات أهميــة اكـدت هــذه الدراســة علــى
، وذلـك فـى  االحتـوائى النمو تحقيق في( االجتماعي الضمان وشبكات والتعليم

 العمـل سـوق  إصًلحات إلى الحاجة اقترحوا كما. الدول االسيوية محل الدراسة
و تعزيــز اإلصــًلحات فــى المجــال  ؛ الــدخل إجمــالي مــن العمــل حصــة لتعزيــز
 .شمولية أكثر المالية األنظمة لجعل المالى

7 Anand, Rahul, 

Saurabh 

Mishra, and 

Nikola 

Spatafora 

(2015) 

 إلــى 1979 مـن سـنوات خمـس مـدتها بيانــات مجموعـة اسـتخدمت هـذه الدراسـة
 الناشـئة األسـواق مـن لكـل االحتـوائى النمـو محـددات وقيـاس تحليـل فـي 2010
 اســــتقرار أن إليهــــا توصــــلوا التــــي النتــــائج وكشــــفت. الــــدخل منخفضــــة والبلــــدان
 األســــاس هــــي الهيكليــــة والتغييــــرات ، البشــــري  المــــال ورأس ، الكلــــي االقتصــــاد
 التركيز تم الذي التكنولوجي التغير دور أن حين في ، االحتوائى النمو لتحقيق
 .وضوحا أقل تأثير له األدبيات في عليه

8 Tella, SA and 

o. Alimi (2016) 
 دولة 14 في االحتوائى النمو على السكاني والنمو الصحة قامت بدراسة دور 

منهجيــة  مسـتخدماا  2012 إلـى 1995 مـن عـام( نيجيريـا ذلـك فـي بمـا) أفريقيـة
 Anand, Rahul, Saurabh Mishra, and Nikola Spatafora دراسة

 تــــــــــــــــــــأثير مــــــــــــــــــــن يقلـــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــكاني النمــــــــــــــــــــو أن واكتشـــــــــــــــــــفوا. (2015)
 أمــــر الصــــحة قطــــاع علــــى االنفــــاق أن حــــين فــــي inclusivenessحتوائيــــةاال

 .أفريقيا في الفقراء لصالح النمو لتحسين أساسي

9 Ayinde, TO 

and OG, 

Yinusa (2016) 

 االحتوائى النمو خًلل من واحد اتجاه ذات سببية ان هناك الدراسة وجدت
 financial deepening المالي العمق خًلل مقياس من المالية للتنمية

measure .التجارة مستوى  على االنفتاح مستوى  أن أيضاا  واكتشفوا 
 نيجيريا في االحتوائى للنمو فيه مرغوب أمر الرأسمالي واالستثمار

10 Khan, A. and et 

al (2016) 

 

للجميع ،  االحتوائىجوهر النمو هو تكافؤ الفرص اكدت الدراسة على ان 
على خلق فرص العمل وفرص التنمية األخرى من يساعد  االحتوائىالنمو و 

خًلل النمو االقتصادي السريع والمستدام ، وتعزيز العدالة االجتماعية 
والمساواة في تقاسم نتائج النمو عن طريق الحد من عدم تكافؤ الفرص. 
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 محدداته ثم اختبار فى باكستان، الحتوائىقياس النمو ابهذه الدراسة  وقامت

المنهجية التي  ت الدراسةستخدما االحتوائىبشكل تجريبي. لقياس النمو 
طورها بنك التنمية اآلسيوي باستخدام األوزان وعشرات المؤشرات المختلفة. 

، والذي يدمج النمو  االحتوائى بتطوير مقياس موحد للنمو وقامت الدراسة
مكانية الوصول والحكم والتفاوت النتائج  واظهرتواحد.  مقياسفي  دالراش وا 

 النمو.  احتوائيةأن باكستان في مستوى أداء مرضي فيما يتعلق بأدائها في 
من ى تعميق المالالأن استقرار االقتصاد الكلي و  ARDLنتائج لـ التظهر حيث 

، والحد من الفقر وعدم المساواة ، في حين  حتوائيةالمحددات الهامة لتعزيز اال
ت في قطاع التجارة مطلوبة لزيادة كفاءتها فيما يتعلق أن اإلصًلحا

 .االحتوائيةب

11 Oluseye,I and 

Aremo 

Gabriel(2017)  

فــى  ومحدداتـه حتــوائىللعًلقــة بـين النمـو اال اا تحلـيًل تجريبيـ قـدمت هـذه الدراســة
ـــا ـــات الســـنوية مـــن عـــام و ،  نيجيري ـــى عـــام  1981اســـتخدمت الدراســـة البيان حت
 Autoregressive Distributed lag Model، واســتخدمت  2014

(ARDL) and the Error Correction Method (ECM)  للتحقـق فـي
تشـير النتــائج  .المعلمـات علـى المـدى الطويــل والمـدى القصـير بـين المتغيــرات

إلى وجود عًلقة سلبية بين االستهًلك الحكومي ونفقات التعليم والنمو الشـامل 
لتضخم ل نجد ان هناك تأثير موجبفي المقابل ،  .الطويلو في المدى القصير 

كان في المدى القصير ، لكنهما  االحتوائىالنمو السكاني على النمو ومتوسط 
رأس المـال ل ت النتائج ان وأخيراا ، أظهر  .سلبياا على المدى الطويل لهما تاثيراا 

ولكــن ســلبي فــي المــدى القصــير ،  تــأثيراألولــي واالســتثمار األجنبــي المباشــر 
علـى هـذه  اا وبنـاء. االحتـوائىالنمو  موجباا على تاثيرهما فى المدى الطويل كان

الدراســة بـــأن يتخـــذ صــانعو السياســـات خطـــوات مناســـبة  تلـــك النتــائج ، توصـــي
برفــع لزيــادة تــدفق االســتثمار األجنبــي المباشــر ، وخفــض التضــخم ، واالهتمــام 

العملية االنتاجيـة  مـن أجـل تحقيـق النمـو  االفراد المساهمين فى جودةمستوى و 
 االحتوائى
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دراسات تمت على  الحديثة الدراسات نًلحظ ،التجريبية للدراسات السابق االستعراض من خًلل
االقتصادى النمو  محددات عن بعض الدول النامية ، وال توجد دراسات تمت على االقتصاد المصرى 

 التوظيف تواجه التي والتحديات األعمال بيئة أن الدراسات بعض نتائج تظهركما . مصر االحتوائى في
 حتوائىاال االقتصادى النمو على أخرى  دراسات ركزت بينما ،حتوائىاال االقتصادى للنمو قيود هي

 محددات عن تجريبي بحث إجراء الضروري  من ، لذلك. المالية والتنمية الفقر حدة من للتخفيف كوسيلة
 .مصر في االحتوائى االقتصادىالنمو 

 :تواجه االقتصاد المصرى التي الثالثة التحديات 1/4

 وجه وعلى ، النمو نوعية معالجة إلى الحاجة والتنمية التعاون االقتصادى منظمة أبرزت
 القياسية المستويات فيها فشلت مشاكل ثًلثة حددوا ، ذلك إلى باإلضافة. شموليته تحسين الخصوص

 والفقر البطالة مشاكل وبداية القرن الواحد والعشرين فى التصدى لها، وتتمثل فى التسعينات في للنمو
 . ،والتى واجهت االقتصاديات النامية والتى منها االقتصاد المصرى  والتفاوت

 :فى االقتصاد المصرى  فقرال1/4/1

خط السكان الذين يعيشون تحت  عدد بنسبة يقاس والذي ، مصر في الفقر انتشار معدل تزايد
 في( والحضرية الريفية) والقطاعات السياسية الجغرافية المناطق جميع في ،the headcount ratioالفقر
وتبلغ نسبة الفقر حوالى . الفقر خط تحت مصرى  مليون  ٣0 حوالي يعيش حيث 2017 عام في البلد
األعلى منذ عام  ، وأن نسبة الفقراء هى2017فى عام  فقر في يعيشون  اجمالى السكان من 28%

 في أعلى تكون  أن إلى الفقر نسبة تميلو  % من اجمالى السكان،16.7، حيث كانت حوالى 2000
 .شمالال في منهاجنوب ال

وعلـى الــرغم مـن الزيــادة فـي القــيم المطلقــة للـدخل، إال انــه مـن المًلحــظ أن دخـول األغنيــاء ترتفــع 
بسرعة أكبر من دخول الفقراء، وبل إن إحـدى الدراسـات ذهبـت ألبعـد مـن ذلـك حيـث تـرى أن الفئـات ذات 

االقتصـادي الدخول المنخفضة تخسر سواء من حيث الفقـر المطلـق أو النسـبي. وتـرى أن التضـخم والنمـو 
ـا لخفـض الـدخول الحقيقيـة ألفقـر  % مـن السـكان 40والتجارة في القطاع التقليـدي والتحضـر كلهـا تتحـد معا
 . (1)في الدول ذات الدخل المنخفض، وذلك في مرحلة ما قبل االنطًلق من مراحل التنمية

تنميـة، إال ورغـم أن هنـاك مؤشـرات تـرى أنـه يحـدث تحسـن فـي حالـة الفقـراء مـع المراحـل األولـى لل
أن هذه النتيجة لم يتم حسمها بعد. ولكن بدون شك أن الفقر وباء منتشر على نطاق واسع فـي كـل الـدول 

ا، فإنه لم يتراجع بسرعة كافية.  ذا لم يكن يزداد سوءا  النامية. وا 

                                                           
(1)   Ahluwalia, M. and et al (1979), "Poverty ….", op.cit. p. 10.  
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السبب الرئيسي للفقر في الدول النامية إلى تدهور مستويات التنمية بعد زيـادة حـدة التفـاوت  يرجع
فــي توزيــع الــدخل، وهــذا علــى عكــس الــدول الغنيــة التــي تملــك األدوات التــي تمكنهــا مــن تحســين مســتوى 

الناميــة تســود المعيشــة لجميــع األفــراد. وينشــأ الفقــر فــي الــدول المتقدمــة بســبب توزيــع الــدخل أمــا فــي الــدول 
المستويات المعيشية الفقيرة، وكـل مـا يمكـن أن تفعلـه سياسـات توزيـع الـدخل فـي تلـك الـدول هـو التخفـيض 

 النسبي من اآلثار الناجمة عن مشكلة الفقر. 

ا ريفياا حيث أن معدالت الفقر في األوساط الريفية أعلى من معدالت الفقـر فـي األوسـاط ان     الفقر طابعا
وال يسـتطيعون  2015% مـن السـكان فـى عـام 27.8الحضرية، حيث بلغت نسبة الفقر فى مصر حـوالى 

القبلــى  % مــن ســكان ريــف الوجــه57الوفــاء باحتياجــاتهم األساســية مــن الغــذاء وغيــر الغــذاء، وأن حــوالى 
% فـى حضـر الوجـه القبلـى، 27.4% من ريف الوجـه البحـرى، وأن نسـبة الفقـر حـوالى 19.7فقراء مقابل 

 % فى حضر الوجه البحرى طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء.9.7وتقل النسبة الى حوالى 

ستغًلل الزراعي، وضعف أما بالنسبة ألسباب الفقر في مصر فتتمثل في الضغط السكاني وأنماط اال   
قاعدة الموارد الطبيعية والتدهور البيئي،. ويتركز الفقر في مصر في المناطق الريفية وتتفاوت كثافة الفقر 

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء أن حولى الريفي فى الوجه القبلى عن الوجه البحرى، 
إلى أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتا  %من سكان المحافظات الحضرية فقراء، الفتا 15

%، وبين أن محافظة القاهرة يصل نسبة الفقراء  58%، ثم محافظة قنا بنسبة  66أسيوط وسوهاج بنسبة 
%  6،7% فى حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات في نسبة الفقراء والتي تبلغ  18بها نحو 

 . % 11،6ة يليها محافظة االسكندرية بنسب

ويجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن االنخفـــاض الكبيـــر فـــي المســـتويات المعيشـــية فـــي مصـــر يرجـــع إلـــى عـــدة 
عوامــل مــن أهمهــا نقــص رؤوس األمــوال، وقصــور المهــارات والقــدرات اإلداريــة، والعًلقــات غيــر المتكافئــة 

السياسـات الحكوميـة بين كل من الـدول التـي تحتـل مكاناـا شـاؤاا فـي االقتصـاد الـدولي ومصـر ، وسـوء أداء 
وغيرها من العوامل األخرى التي تقلل من المستويات المعيشية في مصر التي أدت الى زيادة نسبة الفقراء 

 إلى إجمالي السكان. 

، خاصــة لتــأثيره المباشــر علــى تحــدياا كبيــراا أمــام االقتصــاد المصــرى  (1)يمثــل معــدل النمــو الســكاني و     
معدالت الفقر والنفاذ إلى الخدمات االجتماعية ونوعيـة المرافـق العامـة. ورغـم تراجـع معـدل النمـو السـكاني 

                                                           
)التزايد  نمو السكانإن المشكلة السكانية ليست مشكلة تزايد السكان فحسب ولكنها ذات ثًلثة أبعاد، ُبعد يخص   1))

)الكثافة السكانية على الكيلو المتر المربع، والثالث يتعلق  توزيعهمالسكاني على مر السنين بشكل متزايد( وُبعد يخص 
 يب الزراعية، نسبة اإلعالة( انظر في هذا الخصوص ما يلي: )نسبة األمية، مشاركة المرأة، األسال بخصائصهم

، الجمعية المؤتمر العلمي السنوي الثاني لالقتصاديين المصريين(، "السكان والتنمية"، 1977عزيز البنداري ) -
 . 448المصرية لًلقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاهرة، ص
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في عدد من الدول ، إال أن هذه المعدل ما زال مرتفع بالمقارنة مع أقاليم العالم األخـرى، حيـث نًلحـظ أن 
كمــا نًلحظــه فــي مصــر حيــث بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي معــدل النمــو الســكاني فــي تزايــد مســتمر، 

% وهـو معـدل نمـو مرتفـع للغايـة، وبالتـالى فـان الضـغط السـكاني 2.٣حـوالى  2017-2010خًلل الفترة 
لــه تــأثيرات علــى الكثيــر مــن المتغيــرات التــي تعــوق جهــود التنميــة االقتصــادية فــي مصــر، ومــن ثــم يســتقر 

 دالت الفقر في مصر. األثر في النهاية على تزايد مع

وتتطلـــب الزيـــادة الســـكانية بـــذل جهـــد مضـــاعف للتنميـــة، وهنـــا يعـــزي إلـــى تزايـــد التنـــافس علـــى المـــوارد     
المحــدودة بــين متطلبــين أساســيين للتنميــة: االســتثمارات المطلوبــة فــي الجهــاز اإلنتــاجي، واســتثمارات البنيــة 

ر كـان ذلـك علـى حسـاب قـدرة االقتصـاد علـى توسـيع لتوفير الخدمات األساسية، وكلمـا تزايـد العـبء األخيـ
قاعدته اإلنتاجية، وهذا يعني أن هناك تنافس مرهق بين زيادة سكانية سريعة وبين جهود التنمية تسـتهدف 

 زيادة الدخل بشكل يفوق الزيادة السكانية. وهذا التنافس يؤثر على صعوبة تحقيق أهداف التنمية.

 رى:فى االقتصاد المص بطالةال1/4/2
 وبالتـالي ، العاملـة القـوى  نمـو معـدل تضـاهي لـم المنتجـة العمالـة توليـد علـى المصـرى  العمل سوق  قدرة إن
يتصـف سـوق العمـل المصـرى بالتشـوهات الهيكليـة و  ،على العمالـة الطلب يفوق  العمالة من المعروض فإن

قامت بها مصر ، وعدم وجود ربط بين النمو السكانى وعرض  الناجمة عن عملية التنمية االقتصادية التى
العمل من ناحية ، والطلب على العمل من ناحية اخرى ، مما ادى الى التزايـد الكبيـر فـى معـدالت البطالـة 

 بشكل متباين سواء من الناحية الجغرافية وحسب النوع.
يـع سـواء متخـذى القـرار او االفـراد وقد ارتفعـت معـدالت البطالـة فـى مصـر ، واصـبحت مشـكلة تـؤرق الجم 

، الــذى World Bank Report (2018)انفســهم اللــذين فــى حالــة بطالــة. وطبقــا لتقريــر البنــك الــدولى 
، ثـم وصـلت الـى  1998% عام 8.٣الى حوالى  1988% عام 6يوضح ارتفاع معدل البطالة من حوالى

. وعلى الرغم من ان معظم المجموعات العمرية شهدت ارتفاع فى البطالة خًلل 2017% عام 12حوالى 
هذه الفترة، اال ان الشباب البالغين كان حالهم االسوء عن الباقيين . فقـد ارتفعـت بطالـة الشـباب فـى مصـر 

ــــى حــــوالى  1998% فــــى عــــام 18الــــى حــــوالى  1988% فــــى عــــام 11مــــن حــــوالى  % 24ووصــــلت ال
 .2017( سنة فى عام 29-15العمرية ) وخصوصا فى المجموعة

( ســنة مــن خــًلل التعلــيم وحســب النــوع  64- 15وبــالنظر الــى توزيــع االفــراد العــاملين فــى مصــر) 
% مـــن ٣5، يتضـــح  ان اجمـــالى القـــوة العاملـــة ذات المهـــارة االقـــل فـــى مصـــر بلغـــت حـــوالى  2010عـــام 

ءة والكتابــة . امــا الخــريجين مــن التعلــيم الفنــى اجمــالى القــوة العاملــة وهــم مــن االميــين والــذين يعرفــون القــرا
% من كـل 16المتوسط يمثلوا ثلث القوة العاملة المصرية ، ووصلت نسبة خريجى التعليم الجامعى حوالى 

 (.CAMAS 2011الخريجين ، ونًلحظ ان كل الفئات تواجه بمعدل مرتفع للبطالة )
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تبين األشكال العديدة للبطالة أنه ال يمكن االعتماد على عامل واحد أو عاملين لتفسير مشكلة البطالة في 
عوامل تؤثر على  فمنهامصر وتحديد أسبابها، فهناك العديد من العوامل التي تساعد على خلق هذه المشكلة، 

النقص في ويمثل )تؤثر على الطلب على العمل  وعوامل، (الزيادة المطردة في عدد السكان )عرض العمل

إلى ، الى جانب أحد المعوقات الرئيسية للنمو في الدول النامية والتي من بينها مصر االدخار واالستثمار
. فخًلل الستينات والسبعينات وضعت العديد من (التي تبنتهاوالتكنولوجيا التي اتبعتها، استراتيجيات التنمية 

التي من بينها مصر جل اهتمامها استراتيجيات تنبني على صناعات اإلحًلل محل الواردات، حيث الدول النامية و 
حًلل الواردات )في ظل قيود حمائية مرتفعة(، إال أن  كان التصنيع يري على أنه أسهل طريقة لتحديث االقتصاد وا 

لب كمية كبيرة من رأس المال، الصناعات التي تقلد الصناعات االستهًلكية في الدول الصناعية الغربية تتط
  (1)والمهارات اإلدارية في الوقت الذي تخلق فيه عدد قليل من الوظائف للعمالة غير الماهرة. 

 ( كما يلي : 2017-1991( التغير في معدل نمو قوة العمل والبطالة خًلل الفترة )1-1ويوضح الجدول )
 (1-1جدول )

 ( )بالمليون نسمة(2017-1991المصري خالل الفترة )قوة العمل ومعدل البطالة في االقتصاد 

 البيان

 السنة
 قوي العمل الكلية عدد السكان 

معدل نمو قوة العمل  

% 
 معدل البطالة )%( 

1991 53,5 16,00 - 11,2 

1992 54,5 16,2 1,2 11,1 

1993 55,7 16,8 3,7 11,1 

1994 56,9 17,00 1,2 11,3 

1995 58,2 16,90 - 0,5 9,6 

1996 59,3 17,3 2,3 8,4 

1997 59,4 17,6 1,7 8,2 

1998 60,7 18,2 3,4 8,1 

1999 61,3 18,9 3,8 9,0 

2000 63,3 19,3 2,1 9,2 

2001 64,7 19,9 3,1 10,2 

2002 65,9 20,4 2,5 11,0 

2003 67,3 20,9 2,4 10,3 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

68,6 

69,9 

71,3 

72,9 

74,4 

76,1 

77,8 

21,8 

22,1 

23,2 

24,2 

24,7 

25,4 

26,2 

4,3 

3,6 

2,6 

4,3 

2,1 

2,8 

3,1 

11,2 

11,3 

10,6 

8,9 

8,7 

9,4 

9 

2012 83.7 27.0 3.05 12.7 

2015 90.1 28.4 5.18 12.8 

2017 97.19 29.5 3.87 11.8 

 للتعبئة العامة واالحصاء.  الجدول من أعداد الباحث اعتمادا  على بيانات الجهاز المركزى 
                                                           

(1)
 Holmlund B. and A. kolm (1995), "progressive taxation, wage setting and Unemployment: 

theory and Swedish evidence", Swedish economic policy Re-view 2, pp. 66-75. 
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 (: 1-1ونستنتج عدد من المًلحظات من الجدول)
( أن عـــــدد الســــــكان فــــــي مصـــــر فــــــي تزايــــــد مســـــتمر، وبشــــــكل كبيــــــر، 1-1يتضـــــح مــــــن الجــــــدول ) -

ـــــــث زاد عـــــــدد الســـــــكان مـــــــن حـــــــوالي  ـــــــون نســـــــمة عـــــــام  5٣,5حي ـــــــى حـــــــوالي  1991ملي  97.19إل
أجهـــــزة الدولـــــة،  ونًلحـــــظ أن  مـــــن خـــــًلل رصـــــدها تـــــم، وهـــــذه الزيـــــادة 2017مليـــــون نســـــمة عـــــام 

 للغايـــــة ( وهـــــذه النســـــبة مرتفعـــــة2017-1991% خـــــًلل الفتـــــرة )82نســـــبة الزيـــــادة بلغـــــت حـــــوالي 
مقارنـــــة بالـــــدول األخـــــرى، والتـــــي تمـــــر بـــــنفس مرحلـــــة اإلصـــــًلح والتنميـــــة االقتصـــــادية، باإلضـــــافة 

ذه يمثــــل تحــــدي أمــــام إلــــى أن هــــذه الزيــــادة تمثــــل ضــــغط علــــى المــــوارد المتاحــــة داخــــل الدولــــة، وهــــ
ــــــــوفير االحتياجــــــــات  ــــــــدخل، والبحــــــــث عــــــــن مــــــــوارد أخــــــــرى لت ــــــــوفير مصــــــــادر أخــــــــرى لل ــــــــة لت الدول
األساســـــــية للعـــــــدد الكبيـــــــر والضـــــــخم للســـــــكان وتـــــــوفير الخـــــــدمات المدنيـــــــة والبنيـــــــة التحتيـــــــة لتلـــــــك 

 الزيادة الضخمة. 
ــــــة ارتفعــــــت بشــــــ  - ــــــوة العمــــــل الكلي ــــــرة )نًلحــــــظ أيضــــــا أن ق  (2004-1991كل واضــــــح خــــــًلل الفت

ـــــث زادت مـــــن حـــــوالي  مليـــــون نســـــمة  21,8إلـــــى حـــــوالي  1991مليـــــون نســـــمة فـــــي عـــــام  16حي
ـــــد مســـــتمر، 2004/2005عـــــام  ـــــه فـــــي تزاي ـــــوة العمـــــل نجـــــد أن ـــــالنظر لمعـــــدل نمـــــو إجمـــــالي ق . وب

وانخفـــــض معـــــدل النمـــــو   2004% عـــــام 4,٣إلـــــى حـــــوالي  1992% عـــــام 1,2حيـــــث تزايـــــد مـــــن 
وبلغــــــت قــــــوة العمــــــل الكليــــــة  2010عــــــام % ٣,1الــــــى حــــــوالى  2004%  عــــــام 4,٣مــــــن حــــــوالى 

 %.84بنسبة زيادة قدرها  2017مليون نسمة فى عام  29.5

أمــــا بــــالنظر إلــــى معــــدل البطالــــة خــــًلل فتــــرة اإلصــــًلح االقتصــــادي، نجــــد أن معــــدل البطالــــة فــــي  -
(، وهـــــذه نســـــبة مرتفعـــــة، كمـــــا أنـــــه مـــــن 2017-1991% خـــــًلل الفتـــــرة )11.5المتوســـــط حـــــوالي 

ــــي، فمــــا نًلحظــــه أن المًلحــــظ أن هــــذا المعــــ ــــة الحقيق ــــق عــــن معــــدل البطال ــــر بشــــكل دقي دل ال يعب
 معدل البطالة يفوق هذا المعدل بكثير. 

قـدرة االقتصـاد علـى خلـق فـرص  مع النمو الكبير والسـريع فـى عـرض العمـل فـان ذلـك يـؤثر علـىو 
توظف جديدة تكفـي السـتيعاب األعـداد المتزايـدة التـي تنخـرط فـي سـوق العمـل، وينطبـق ذلـك علـى القطـاع 
الحضــري، حيــث تــؤدي زيــادة الهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر إلــى زيــادة معــدل نمــو ســكان الحضــر بمعــدل 

الذي يؤكـد علـى قـوة الجـذب التـي تتمتـع  Todaro أسرع من معدل زيادة السكان. وقد أوضح ذلك تودارو 
بهـا المــدن. وأوضـح العًلقــة التـي تــربط بـين الهجــرة والبطالــة الحضـرية. ففــي مصـر نجــد أن بهـا نقــص فــي 
األراضي الزراعية، والنمو السكاني الكبير فـي الريـف يـؤدي إلـى هجـرة هـؤالء السـكان إلـى الحضـر، بالتـالي 

مرتفع من التقدم الفني، فسوف يؤدي إلـى خفـض األجـور فـي سـوق  فإن النمو السكاني ما لم يًلزمه معدل
الزراعــة أو أنــه يزيــد مــن تــواتر حــدوث البطالــة الســافرة بــين العمــال المعــدمين. وقــد يقلــل ذلــك مــن الــدخول 
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ومتوســط حجــم مســاحة مــزارع العائلــة. ومــن ثــم يخــرج المزيــد مــن العمــال إلــى الحضــر أو إلــى ســوق العمــل 
 ق الشرعية أو غير الشرعية مما يسبب مشاكل كثيرة مرتبطة لهؤالء العمال. الخارجي سواء بالطر 

قــوة العمــل فــي الحضــر إلــى تواجــد البطالــة الســافرة فــي الحضــر، وتتزايــد التزايــد الكبيــر فــى  يــؤديو 
البطالــة فــي الحضــر بشــكل واضــح نتيجــة إلــى أن األجــور المرتفعــة فــي القطاعــات الحضــرية الحديثــة أعلــى 

جور العمل الزراعي وغيره من القطاعات الريفية، وفـي هـذه الحالـة يواجـه اتخـاذ قـرار الهجـرة مـن كثيراا من أ
الريف إلى الحضر باعتبارين اقتصاديين متعارضين : أولهما إمكانية الحصول على مستوي معيشة أفضل 

بالتـالي من الموجود في الريف، وثانيهما هو خطر اإلخفاق في الحصول على فرصة عمـل فـي الحضـر، و 
مواجهــة مشــكلة البطالــة. لــذا ســوف يقــارن الفــرد بــين الفــروق الدخليــة بــين الحضــر والريــف وفــرص إيجــاد 
وظيفة، كما يؤثر علـى قـرار الهجـرة اعتبـارات أخـرى غيـر اقتصـادية تتمثـل فـي مزايـا حيـاة الحضـر "أضـواء 

صادية لها التأثير األقوى في اتخـاذ المدينة"، إال أن الدراسات التطبيقية اإلحصائية توضح أن العوامل االقت
  (1)قرار الهجرة. 

كمــا تعــد الفــروق الدخليــة الكبيــرة بــين الريــف والحضــر مــن أهــم العوامــل التــي تفســر ارتفــاع معــدالت 
البطالــة فــي الحضــر، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فهنــاك جانــب أخــر لهــذه المشــكلة، وهــو أن تــدفقات األفــراد مــن 

قت إلى تخفيض معدل البطالة في الريف. كمـا أن النظـام التعليمـي يـؤثر الريف للحضر تؤدي في نفس الو 
علـى البطالـة فــي الحضـر، حيـث يأخــذ حجـم قـوة العمــل المتعلمـة فـي التزايــد بسـرعة كبيـرة، تزيــد عـن معــدل 
زيادة إجمالي قوة العمل في الحضر، بشكل يجعل مـن الصـعب اسـتيعاب فـرص العمـل المتاحـة للزيـادة فـي 

نتاجية. هذا فضًلا عن زيادة عـدم رضـا المتعلمـين عـن الحيـاة الريفيـة، ورغبـتهم فـي الحصـول قوة العمل اإل
علـــى وظيفـــة أفضـــل فـــي الحضـــر. وهـــذا يشـــجعهم أيضـــاا علـــى أن ينظـــرون بصـــورة غيـــر واقعيـــة عـــن نـــوع 
الوظيفة المتوقع الحصول عليها، لذا فالمتعلمون سوف ينضـمون لقافلـة المهـاجرين البـاحثين عـن عمـل فـي 

 الحضر. 

على الرغم من تحقيق معدالت مرتفعة في التصنيع، وكذلك تبني إستراتيجيات تصنيع كثيفة رأس و 
يعاني من البطالة المرتفعة نظراا لتبني المنشآت آلليات إنتاجية  االقتصاد المصرى  المال، إال أنه مازال

قد ساهمت عوامل كثيرة في هذا متحيزة ضد االستخدام األكبر للعمالة الغير ماهرة ومتوسطة المهارة. و 
التحيز، فالطرق المعروفة لهذه الدول سواء في قطاع الصناعة أو األنشطة الحديثة هي الطرق التي نشأت 

                                                           
)1)

 Harding, A. and S. Richardson (1998), 'Unemployment and income  distribution', in G. 

Debelle and J. Borland (eds.), Unemployment and the Labour Market, Reserve Bank of 

Australia, Sydney, pp. 193-150. 

King, A. (1998), 'Income poverty since the early 1970s', in R. Fincher and J. Niewenhuysen, 

(eds.), Australian Poverty: Then and Now, Melbourne University Press, Melbourne, PP. 71-

85. 
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في االقتصاديات الغربية التي تعاني من ندرة العمل، وكثافة رأس المال. ولم تبذل مصر إال جهداا ضئيًلا 
اجية المتوافرة أو تطوير تقنيات جديدة مًلئمة للظروف المحلية لتعديل هذه الطرق لتناسب الموارد اإلنت

 يتبنونها تلقائياا دون االستفسار عن مدي توافر طرق أكثر استخداماا لعنصر العمل في مكان ما. 

مما سبق يمكن القول أن النمو السكاني السريع أدى إلى )المدعم بزيادة معدالت المشاركة بين البالغين( 
ي قوة العمل الكلي في مصر، وتتفاقم هذه المشكلة في الحضر بسبب الفروق الكبيرة بين زيادة حادة ف

دخول الحضر والريف، والتي تسبب هجرة كبيرة من المناطق الريفية، خاصة المتعلمين، وفي جانب 
قيوداا عند سعيه لتعجيل التنمية، هذه القيود تقيد قدرة االقتصاد على  يواجه االقتصاد المصرى الطلب 

استيعاب النمو في عرض العمل في وظائف إنتاجية، وهذه القيود عادة تزداد حدتها باختيار استراتيجيات 
 التنمية وطرق إنتاجية معينة. 

 التفاوت فى توزيع الدخل: 1/4/3
دخل عبــر الدولــة مــن المحتمــل أن يختلــف عبــر الــزمن أن توزيــع الــ 1955لقــد أثبــت كــوزنتس عــام 

مع تقدم الدولة من المجتمع الزراعي الفقير إلى المجتمع الصناعي الغني. فطبقاا لكوزنتس توصـف العًلقـة 
" Uبين التفـاوت فـي توزيـع الـدخل ومتوسـط نصـيب الفـرد مـن الـدخل مـن خـًلل منحنـى علـى شـكل حـرف "

لــة االرتفــاع )االتجــاه إلــى أعلــى( يزيــد التفــاوت فــي توزيــع الــدخل مــع المقلوبــة، والــذي يوضــح أنــه مــع مرح
ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل. وفي مرحلة االنخفاض )االتجاه إلى أسفل( فإن التفاوت فـي توزيـع 

( الـدخل فـي التفـاوت مقيـاس) جيني مؤشر قياس وتم الدخل يقل مع زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل.
 أكــدت طبقـاا للبنـك الـدولى. وقـد 2011عـام  فـي ٣4.4 بــ مقارنـة ، 2015 عـام فـي ٣1.8 عنـد مصـر فـي
 اإلنمــائي المتحــدة األمــم وبرنــامج الــدولي والبنــك الــدولي النقــد صــندوق  مثــل اقتصــادية دوليــة مؤسســات عــدة
ــذلك. االقتصــادي النمــو للتفــاوت فــى توزيــع الــدخل علــى الضــار األثــر علــى  المصــرية الحكومــة قامــت ، ل

وترشـــيد  ، والماليـــة التجاريـــة واإلصـــًلحات ، تعـــويم الجنيـــه) االقتصـــادية واإلصـــًلحات السياســـات بتطبيـــق
 .التفاوت وتقليل النمو إنعاش أجل من( االنفاق ومساعدة محدودى الدخل

ويجب اإلشارة هنـا إلـى عـدد مـن القـوى فـي المراحـل األولـى للتنميـة والتـي تـدفع التفـاوت فـي توزيـع 
حيـث يصـاحب  أولها: الهجـرة الـى الح،ـر، –الذى تعرض لها االقتصاد المصـرى  –االرتفاع الدخل إلى 

عملية التنمية تدفقات هجرة متزايدة من الريف إلى الحضر سعياا وراء فرص العمل فـي المكاتـب والمحـًلت 
فـي المــدن، وهـذا يخلــق ازدواجيــة الهيكـل االقتصــادي، حيـث أن الهجــرة يترتــب عليهـا نقــص فـي عــدد القــوى 

اعية المتـوفرة، وبوجـه  خـاص فـي موسـم دوره العاملة الماهرة في الزراعة وبالتالي، ارتفاع أجور العمالة الزر 
النشاط الزراعي، وزيادة تكاليف اإلنتاج الزراعـي، وتراجـع االسـتثمار فـي هـذا القطـاع.  وتكمـن أسـباب ذلـك 
فـي ارتفـاع األجـور فـي المنـاطق الحضـرية حيـث تتــوفر فـرص العمـل المجـزي فـي القطاعـات األخـرى، هــذا 

لخـــدمات الصـــحية والتعليميـــة واالجتماعيـــة بـــين الريـــف والحضـــر إلـــى جانـــب التفـــاوت الكبيـــر فـــي مســـتوى ا



159 

، يرتبط التصنيع وانتشار األنشطة الحديثة األخرى بنقل التكنولوجيـا والتـي تتطلـب ثانيها: نقل التكنولوجيا.
مـــدخًلت كبيـــرة مـــن رأس المـــال ورأس المـــال البشـــري المـــاهر، والتـــي تخلـــق وظـــائف قليلـــة للمهـــاجرين ذوي 

خفضــة، ويــؤدي ذلــك إلــى زيــادة التفــاوت فــي توزيــع الــدخل فــي الحضــر.ويمكن إرجــاع زيــادة المهــارات المن
التفاوت في توزيع الدخل في مصر إلى ضـعف مسـتوى التعلـيم حيـث يسـود مسـتوى التعلـيم دون المتوسـط، 

يمي وارتفاع فئة األميين من القوى العاملة في مصر. ويًلحظ أن العمالة المصرية قد ال تمتلك مستوى تعل
يشابه تعليم عمالة بعـض األقـاليم الناميـة األخـرى، علـى سـبيل المثـال دول جنـوب شـرق أسـيا، ويعـزي ذلـك 

 إلى انخفاض جودة التعليم.
كما أن معظم العمالة ذات التعليم العالي تتكون من خريجي كليات العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، 

ما بـين ربـع وثلـث خريجـي التعلـيم العـالي. وتشـير البيانـات وتتراوح نسبة خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا 
دارة 46% و ٣2المتاحـة أن مــا بـين  % مــن خريجــي التعلـيم العــالي متخصصــون فـي العلــوم االجتماعيــة وا 

األعمــال والقــانون فــى مصــر. ويســتخلص مــن البيانــات المــذكورة أن نســبة عاليــة مــن القاعــدة العريضــة مــن 
حصل على التعليم والمهارات المناسبة مما يشير إلى احتمال استمرار معاناة الشباب العامل في مصر ال ي

ــة مــن الــزمن ، وبالتــالي ضــعف قــدرة الدولــة علــى التنــافس  أســواق العمــل مــن ضــعف المهــارات لفتــرة طويل
بكفــاءة فــي األســواق العالميــة. هــذا باإلضــافة إلــى ضــعف قــدرتها علــى اســتيعاب التكنولوجيــا الحديثــة والــذي 

كـان توزيــع الــدخل أقـل تفاوتاــا فــي  وثالثهــا:تطور القطــاز الزراعــى،رأس المــال البشـري أهــم مــدخًلتها. يمثـل
الريــف عنــدما كــان القطــاع الزراعــي ينــتج لًلســتهًلك الــذاتي، ولكــن مــع تحــول إنتــاج القطــاع الزراعــي لســد 

مــن المـزارعين مــن  احتياجـات السـوق، ازداد التفــاوت فـي توزيــع الـدخل فــي مصـر بســبب اسـتفادة عــدد قليـل
ــــــي تســــــتخدم أحــــــدث أســــــاليب اإلنتــــــاج  ــــــي تنــــــتج للتصــــــدير ، وتلــــــك الت هــــــذا التحــــــول، خاصــــــة الفئــــــة الت

تـؤدي الزيـادة السـكانية المسـتمرة إلـى زيـادة التفـاوت فـي توزيــع  ورابعها:اسـتمرار الزيـادة السـكانية،الزراعـي.
ا في مصـر ذات الكثافـة السـكانية المرتفعـة ، وال ير  جـع ذلـك فقـط إلـى كبـر حجـم العـائًلت الدخل وخصوصا

ــا إلــى زيــادة عــرض العمــل بمعــدل أكبــر مــن زيــادة الطلــب عليــه، ويــؤدي فــائض  نمــا يرجــع أيضا الفقيــرة، وا 
عرض العمل غير الماهر إلى انخفاض األجور، ومن ثم تدهور نصيب العمـل مـن الـدخل مقارنـة بنصـيب 

، يؤدي تركيز ملكية الصناعات الحديثـة فـي يثةوخامسها:تركز ملكية عدد من الصناعات الحدرأس المال.
 أيدي عدد محدود من األفراد في مصر إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل.

وعلـــى الـــرغم مـــن التحليـــل الســـابق والـــذي قـــد يكـــون تحلـــيًلا منطقياـــا للقـــوى المختلفـــة التـــي تزيـــد مـــن 
إلــى نتيجــة عامــة وهــي أنــه عنــد ظهــور التفــاوت فــي توزيــع الــدخل فــي مصــر، إال أن هــذا التحليــل قــد ينقلنــا 

 التفاوت في توزيع الدخل تتولد قوى ذاتية تعمل على تجدده باستمرار.
فعنـدما يحقـق األغنيـاء بعــض المزايـا، فـإنهم يـؤثرون علــى النظـام االقتصـادي واالجتمـاعي لتحقيــق 

قــة التبادليـة بــين توزيــع مزيـد مــن المزايـا ، ومــن أهــم العوامـل التــي تــدعم التصـحيح الــذاتي للتفـاوت هــو العًل
أن توزيع الثروة أكثر تفاوتاا من التفاوت في توزيع الدخل، حيث يملك األغنيـاء  حيثالثروة وتوزيع الدخل، 
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نصيباا أكبر من األصول المادية التي تدر دخوالا، األمر الذي يزيد من حدة التفاوت في توزيع الدخل، ولما 
فـإن معـدل االدخـار لـدى األغنيـاء أكبـر مـن الفئـات األقـل دخـًلا. لـذا  كان االدخار دالة متزايـدة فـي الـدخل،

فهــم يســتطيعون زيــادة أصــولهم ممــا يــؤدي إلــى زيــادة التفــاوت فــي الثــروة ويتبعــه بالتــالي زيــادة التفــاوت فــي 
 توزيع الدخل، وبهذا يتضح أننا أمام حلقة مفرغة للتفاوت.
وزيع الثروة والدخل إلى آثار سياسية حيـث يـتمكن وغالباا ما يؤدي هذا االختًلف في التفاوت من ت

األغنيـــاء مـــن خًللهـــا بـــإدارة النظـــام السياســـي والحكـــومي لخدمـــة مصـــالحهم الخاصـــة، كمـــا تشـــكل العًلقـــة 
التبادلية بين الثروة والتعليم حلقة مفرغة أخرى، حيث أن التعليم يزيد من القدرة على اكتساب الدخل، حيـث 

علــى دخــولهم أعلــى، وحيــث أن فئــة المتعلمــين هــي فئــة الفقــراء، فتعمــل العًلقــة يحصــل األفــراد المتعلمــون 
الســببية بــين التعلــيم والــدخل فــي االتجــاه المعــاكس حيــث يــتمكن األغنيــاء مــن الحصــول علــى فــرص أفضــل 
لتعليم أطفالهم، وتنتقل هذه الميزة بالتوالي من جيل إلى أخر، كما أنهم يوفرون لهم ظروف معيشـية وبيئيـة 

فضل تمكنهم من التفوق في دراستهم، لذا فتوفير التعليم ألبنـاء الفقـراء لـن يـؤدي إلـى حرمـان فئـة األغنيـاء أ
 من هذه الميزة.

ــديموجرافي، حيــث يــدعم زيــادة حجــم األســرة الفقيــرة مقارنــة باألســرة الغنيــة  كمــا أن هنــاك العامــل ال
مـن ادخـار جـزء مناسـب مـن دخلهـا، أو تـوفير  استمرار التفاوت في توزيـع الـدخل، فاألسـر الفقيـرة ال تـتمكن

ـا بسـبب زيـادة عـدد األفـواه  مستوى تعليمي أفضل ألطفالهم، وليس فقـط بسـبب انخفـاض دخـولهم ولكـن أيضا
التي تحتاج للطعام، كما يؤدي زيادة حجم األسرة في الريف إلى زيادة الضغط على األرض كأحد عناصـر 

يـــازة الزراعيـــة وبالتـــالي انخفـــاض الـــدخول. ولمـــا كـــان الريفيـــون اإلنتـــاج، األمـــر الـــذي تـــؤدي إلـــى نقـــص الح
ينظـرون إلـى األطفـال كتأمينـا لهـم فـي المسـتقبل فـإنهم ال يسـتجيبون لفكـرة تنظـيم األسـرة األمـر الـذي يــؤدي 
إلــى زيــادة األثــر الــديموجرافي بمــرور الوقــت. هــذا فضــًلا عــن أن الزيــادة المطــردة فــي قــوة العمــل تــؤدي إلــى 

 مشكلة البطالة، ومن ثم ضعف إمكانية حدوث تحسن في األجور. زيادة حدة
ـــب المســـتهلك بأنهـــا آليـــة أخـــرى لـــدعم  ـــع الـــدخل وهيكـــل طل ـــة بـــين توزي كمـــا ينظـــر الـــبعض للعًلق
االستمرار الذاتي للتفاوت. فالتفاوت الشديد في توزيع الدخل يخلق هيكًلا متحيزاا للطلب لصالح السـلع التـي 

هم يملكون معظم القـوة الشـرائية، األمـر الـذي يـؤدي إلـى خلـق سـوق للسـلع الصـناعية يستهلكها األغنياء ألن
التي يستهلكها األغنياء، وفـي ظـل تـوفير مزيـد مـن الحمايـة للقطـاع الصـناعي فـإن نمـو هـذا القطـاع سـوف 

خلـق  يتحيز لصالح هذا النمط للطلب الذي يتطلب استخدام أساليب إنتاجية فنية كثيفة رأس المال وبالتـالي
القليــل مــن فـــرص التوظيــف وطلـــب األيــدي العاملـــة وبالتــالي المزيـــد مــن تفـــاوت توزيــع الـــدخل فــي القطـــاع 
الصــناعي. لــذا فســوف يســاعد الهيكــل اإلنتــاجي الــذي يظهــر فــي ظــل التفــاوت علــى دعــم االســتمرار الــذاتي 

لوجيـا المتقدمـة يشـجع علـى للتفاوت، وطبقاا لوجهة النظر سـالفة الـذكر فـإن المنـتج المحلـي المسـتخدم للتكنو 
 خلق تفاوت في توزيع الدخل حتى يوفر سوق للسلع التي ينتجها.
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 والمنهجية والنموذج البيانات 1/5

 لدراسةا نموذج1/5/1

 علماء أكد حين في ، حتوائىاال النمو على تؤثر التي العوامل من العديد الكلي االقتصاد نظرية حددت
 Raheem ID, Isah KO, Adedeji AA. 2016),) Tella SA, Alimi O. Anand ((2016مثل

R, Mishra S, Peiris S.(2015), االستثمار ، السكان ، البشري  المال رأس ؛ تشمل العوامل هذه أن 
 المحلي الناتج إلى االئتمان ، الثابت االستثمار ، التجاري  االنفتاح ، الطبيعية الموارد ، المباشر األجنبي
 ، التحتية البنية جودة ، اإلجمالي المحلي الناتج تقلبات ، التضخم ، الحكومي االستهًلك ، اإلجمالي
 النمو محددات تفسير في رغبتنا إلى بالنظر. الكثير وغيرها REER معدل الصرف الحقيقى انحرافات

 Anand R, Mishra S, Peiris S.(2015) نموذج مع تتكيف الدراسة هذه فإن ، مصر في حتوائىاال
 .social opportunity function االجتماعية الفرصة على دالة يعتمد والذي،

 االقتصادي النمو توزيع إلى باإلضافة نمو الناتج أداء على االقتصادى االحتوائى النمو دالة تتضمن
 ؛ التالي النحو على المحدد

 �̅�𝑡
∗

=  𝑎0 + 𝛽1�̅� + 𝛽2𝑋𝑡 + 𝜀𝑡                       
 

 المعادلة يمكن توضيح المتغيرات التالية: فى
 �̅�𝑡

يمتوسط نصيب الفرد  يقاس الذي ، حتوائىاال االقتصادى النمو إلى يشير ∗
 المنتجة للعمالة كمقياس اإلجمالي المحلي الناتج العامل)الموظف( من

�̅� للدخل األولي المستوى  هو 
𝑋𝑡 التفسيرية المتغيرات متجه هو 
𝜀𝑡  العشوائىحد الخطأ 
 مصر في فيه النظر تم الذي قتصادى االحتوائىاال للنمو المحددة العوامل فإن ، الدراسة هذه ألغراض

 األجنبي واالستثمار ، ويمثل نسبة التجارة الى الناتج المحلى االجمالى (OPEN) التجاري  االنفتاح هي
 السكاني والنمو ، المباشر الى الناتج المحلى االجمالى ويمثل نسبة االستثمار االجنبى (FDI) المباشر

(POPG) الحكومي االستهًلكى اإلنفاق ، ويمثل معد النمو السكانى (GC)  وذلك كنسبة من الناتج
 المعادلة صياغة إعادة يتم ، لذلك. الداخلي االستقرار ليعكس( INF) التضخممعدل و  ، المحلى االجمالى

 كالتالى:
𝐿𝑌𝐸 = 𝑎0 + 𝛽1𝑌𝑃𝐶 + 𝛽2𝑂𝑃𝐸𝑁 + 𝛽3𝐹𝐷𝐼   
+ 𝛽4𝐺𝐶 +  + 𝛽5𝐼𝑁𝐹 + + 𝛽6𝑃𝑂𝑃𝐺 +  𝜖𝑡 

                                             (2) 
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 اإلجمالي المحلي الناتج بواسطة قياسه يتم الذي حتوائىاال النمو استخدام يتم ،( 2) المعادلة في
 اإلجمالي المحلي الناتج ويستخدم متوسط نصيب الفرد من. تابع كمتغير يعمل فى االقتصاد شخص لكل

 ونفقات ، المباشر األجنبي االستثمار يستخدم حين في ،(YPC )للدخل األولي المستوى  ليعبر عن
 نستخدم ، أخرى  ناحية من. اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة التجاري  واالنفتاح ، الحكومي االستهًلك
 سنوية. كنسب السكاني والنمو التضخم

 المنهجية 1/5/2
. المتغيرات فى االجل الطويل بين الختبار التكامل المشترك االقتصاد القياسى طرق  من العديد اقتراح تم

 Autoregressive Distributed Lag (ARDL) منهجية الدراسة هذه تستخدم ، ذلك ومع
Bound Testing Approach  مبدئياا اقتراحها تم التي Pesaran MH, Shin Y.(1998) تكمن، و 

 تكون  عندما مفيدة تكون  أن صغيرة، ويمكن عينة دراسة مع مرونتها في ARDL لنمذجة الرئيسية الميزة
 .مختلفة فى رتبة التكامل المتغيرات

 حول مسبقة معلومات أي وجود دون . خطوتين من إجراء استخدام يتم ، المدى طويلة العًلقة تقدير عند
 صيغة فإن ، المتغيرات بين المدى طويلة عًلقة بوجود تتنبأ األولى الخطوة كانت إذا ، العًلقة اتجاه

 والمحددة. صياغتها تمت( ٣) المعادلة في الممثلة بالمتغيرات والمتعلقة ARDL لمنهجية الخطأ تصحيح
 :التالي النحو على

 

∆𝐼𝑛 𝐿𝑌𝐸𝑡 = 𝑎0 + ∑ 𝛽1

𝑛

𝑖−1

∆𝐿𝑌𝐸𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2

𝑛

𝑖−1

∆𝑌𝑃𝐶𝑡−𝑖 +  + ∑ 𝛽3

𝑛

𝑖−1

∆𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖  

+  ∑ 𝛽4

𝑛

𝑖−1

∆𝐺𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽5

𝑛

𝑖−1

∆𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−𝑖 +  ∑ 𝛽6

𝑛

𝑖−1

∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽7

𝑛

𝑖−1

∆𝑃𝑂𝑃𝐺𝑡−𝑖 

+ 𝜑1𝑖𝑛 𝐿𝑌𝐸𝑡−1 +  𝜑2 𝑌𝑃𝐶𝑡−1 + 𝜑3𝐹𝐷𝐼𝑡−1 

+ 𝜑4𝐺𝐶𝑡−1 + 𝜑5𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−1 + 𝜑6𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝜑7𝑃𝑂𝑃𝐺𝑡−1 + 𝜖𝑡 

                   (3) 

وتمثل . الحد الثابت هو𝑎0و ، معامل الفروق االولى هي  ، الطبيعي اللوغاريتم ln تمثل حيث
  ( 1 -7) المعامًلت تمثل بينما ، للنموذج القصير المدى ديناميكية  ( 1 - 7 )المعًلمًلت فى هذه الصيغة

 .ثبات تباين حد الخطأ العشوائى وثبات المتوسط  هي   tو المدى طويلة العًلقة
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 لحدود ا اختبارات منهج استخدام يتم ، النظام في المتغيرات بين األمد طويلة عًلقة وجود من وللتحقق

the bound tests approach  بواسطة تطويره تم الذي Pesaran MH, Shin Y.(1998)،  يعتمدو 
 القيمة من أقل المحسوبة F إحصائيات كانت إذا". F-statistic" أو" Wald" إحصاء على االختبار هذا

 تكامل وجود عدم هي العدم فرضية فإن ، األدنى الحد ذات الحرجة
(1  2  3  4  5  6  7  0 ) 

 التكامل على وجود يدل مما العدم فرضية رفض يتم ، العليا الحرجة القيم من أكبر كانت إذا. قبوله يتم
ذا ، ذلك ومع. المشترك  .حاسمة غير النتيجة تصبح ، والعليا الدنيا الحدود ضمن تقع كانت وا 

 على التالي النموذج تقدير يمكن ، المتغيرات بين التكامل المشترك وجود تأسيس بعد ، التالية الخطوة في
 :االقتصادي للنمو الطويل المدى

𝐼𝑛 𝑌𝑃𝐸𝑡 = 𝑎0  + 𝜑1𝑖𝑛 𝑌𝑃𝐸𝑡−1 + 𝜑2𝑖𝑛 𝑌𝑃𝐶𝑡−1 + 𝜑3𝑖𝑛𝐹𝐷𝐼𝑡−1 + 𝜑4𝐺𝐶𝑡−1 +

 𝜑5𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−1 + 𝜑6𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝜑7𝑃𝑂𝑃𝐺𝑡−1 + 𝜖𝑡         (4) 

 هذه لتحديد مختلفة معايير خمسة باستخدام للمتغيرات فترات االبطاء المثلى اختيار يتم
 ,Schwarz (SC، معيار معلومات Akaike (AIC; 1973) معلومات معيار: هي الفترة

، معيار خطأ التوقع Hannan and Quinn (HQ; 1979، ومعيار معلومات (1978
، ومعيار Akaike 1969المقترح من جانب   final prediction Error (FPE)النهائي 

LR بافتراض وجود  2، وعند تطبيق هذه المعايير تم البدء باستخدام فترة إبطاء مساوية لعدد
 طويلة المضاعفات وحساب m)، n، o، p، q )ARDL مواصفات تقدير بعد. . حد ثابت واتجاه عام

 .القصير المدى ديناميكية تقدير أجل من التالي الخطأ تصحيح نموذج صياغة يتم ، المصاحبة المدى
 

𝐼𝑛 𝑌𝑃𝐸𝑡 = 𝑎0  + ∑ 𝛽1

𝑛

𝑖−1

∆𝑖𝑛𝑌𝑃𝐸𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2

𝑛

𝑖−1

∆𝑌𝑃𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽3

𝑛

𝑖−1

∆𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖  

+  ∑ 𝛽4

𝑛

𝑖−1

∆𝐺𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽5

𝑛

𝑖−1

∆𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽6

𝑛

𝑖−1

∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽7

𝑛

𝑖−1

∆𝑃𝑂𝑃𝐺𝑡−𝑖 + 𝜖𝑡  

(5)   
 المتوقع من التي التكيف سرعة هي معاملو القصير المدى هى المعلمات فى1 - 7حيث ان 

 عليه الحصول تم الذي ذو فترة االبطاء الخطأ تصحيح نموذج ECMويمثل  . الصفر من أقل تكون  أن
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 والمدى الطويل المدى على المعامًلت استقرار ولتحديد(. 5) للمعادلة المقدر التكامل المشترك نموذج من
 إذا ما فحص أجل من المعادلة بقايا على CUSUMSQ و CUSUM اختبارات تطبيق يتم ، القصير
 .٪5 مستوى الثقة ضمن تبقى اإلحصائيتين كانت

 مصادر البيانات 1/5/3
، والتي  2017حتى  1991تستند هذه الدراسة إلى بيانات السًلسل الزمنية السنوية التي تغطي الفترة من 

نقطة بيانات. تم الحصول على البيانات من البنك الدولي ومؤشرات التنمية العالمية  24تضم 
(WDI,2018.) 

 نتائج الدراسة:   1/5/4
بعد تحديد نموذج الدراسة والذى يبين العوامل المختلفة المؤثرة على النمو االقتصادى االحتوائى فى 

تتمثل فى  الخطوة الثانيةاالقتصاد المصرى ، باالضافة الى تحديد مصادر البيانات والفترة الزمنية فان 
، تليها KPSSالمتغيرات وهو اختبار سكون المتغيرات باستخدام احد االختبارت الجيدة فى اختبار سكون 

 الخطوة الرابعةوهى اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج اختبار الحدود، وبعد ذلك  الخطوة الثالثة
الخطوة ، ثم بعد ذلك ARDL – ECM) ARDLوهى تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد  لنموذج 

اختبار األداء التنبؤي واخيرا  ، ARDL – ECMي لمعامًلت كلوهى اختبار االستقرار الهي الخامسة
 لنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد المقدر.  

 :  KPSSاوال : اختبار سكون المتغيرات باستخدام اختبار 
 ,Kwiatkowski , Phillips, Schmidt and Shin (KPSS اختبار من ان الهدف

في الفروق الثانية لقيمها أو متكاملة من  ساكنة ليست االهتمام محل المتغيرات أن من التأكد هو(1992
 للتكامل  ARDL([، من أجل تجنب النتائج المضللة، وذلك قبل تطبيق منهج  2الرتبة الثانية )أي )

 . المتغيرات لهذه المشترك التكامل رتبة تحديد الًا  أو يجب الدراسة محل للمتغيرات المشترك
المحسوبة ال يمكن  -fلثانية، فإن القيمة الحرجة الختبار واذا كانت هناك متغيرات متكاملة من الرتبة ا

تطبيقها بسبب أن المنهج المذكور مبني على افتراض أن المتغيرات إما أن تكون متكاملة من الرتبة 
 ,I Frimpong and oteng – Abayle(1أو متكاملة من الرتبة واحد صحيح ]أي )I(0صفر[ أي )
للتكامل المشترك البد من تطبيق اختبار جذور   ARDLولهذا، فإنه قبل تطبيق منهج )  (2006:9

الوحدة لتحديد رتبة التكامل المشترك ألنه ضروري للتأكد من عدم وجود أي متغير متكامل من الرتبة 
 .  PESARAN ET AL.( 1999)الثانية أو أكثر 

 من ويتضح. التقدير في المستخدمة يراتللمتغ االختبار هذا تطبيق نتائج يوضح الجدول التالى
 محل المتغيرات بأن القول يمكن ثم ومن. المتغيرات هذه لمستويات األصلية القيم سكون  الجدول هذا

 .I(0صفر، أي ) الرتبة من متكاملة الدراسة
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Table (1-2): Unit Root Test Results 

Variables Specifications KPSS 

statistics 

Order of Integration  

LYE With C 
With C and T 

0.2385*** 
0.1727* 

I(1) 
I(0) 

GC With C 
With C and T 

0.2059*** 
0.1505* 

I(0) 
I(0) 

OPEN With C 
With C and T 

00.525* 
0.09756*** 

I(0) 
I(0) 

INF With C 
With C and T 

0.27620*** 
0.17555* 

I(0) 
I(0) 

FDI With C 
With C and T 

0.1644*** 
0.08635*** 

I(0) 
I(0) 

POPG With C 
With C and T 

0.1651*** 
0.1515* 

I(0) 
I(0) 

YPC With C 
With C and T 

0.0982*** 
0.0939*** 

I(0) 
I(0) 

 

* Indicates significant values at level 1%. 

** Indicates significant values at level 5%. 

*** Indicates significant values at level 10%. 

 : ARDLثانيا : اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج 
 :منها( المتغيرات بين األجل طويلة توازنية عًلقة وجود) المتغيرات بين المشترك التكامل اختبارات إن

 johasen، اختبار  Johansen (1988, 1991)، اختبار  Engle and Granger (1987اختبار 
and juelius (1990) اختبار ،Gregory and Hansen (1996)محل المتغيرات تكون  أن . تتطلب 

 كان إذا حالة في دقيقة غير نتائج عنها ينتج االختبارات هذه أن كما. الرتبة نفس من متكاملة الدراسة
 Theالحدود  اختبار منهج أصبح المشكلتين لهاتين ونتيجة. صغيراا( المشاهدات عدد) الدراسة عينة حجم

 Bounds Testing Approach شائع  االستخدام في السنوات األخيرة، وقد تم نشر هذا المنهج بواسطة
 ,pesaran and smith , pesaran and pesaran (1995) pesaran et a., (2001)كل من 

pesaran and Shin (1999), (1998) 
 ,Frimpong-Oteng-Abayie, 2006منها:  ويتميز منهج اختبار الحدود بعدة مزايا

shrestha, 2005, 2-3 :أنه يمكن تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت المتغيرات محل الدراسة  اولها
أو متكاملة من نفس  I(1أو متكاملة من الرتبة واحد صحيح، أي ) I(0متكاملة من الرتبة صفر، أي )

في حالة إذا كان حجم العينة )عدد المشاهدات( صغيراا كما أن نتائج تطبيقه تكون جيدة  وثانيها:الرتبة. 
في حالة الدراسة الحالية وهذا عكس معظم اختبارات التكامل المشترك التقليدية التي يتطلب أن يكون حجم 
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إن استخدامه يساعد على تقدير المكونات األجلين وثالثها:العينة كبيراا حتى تكون النتائج أكثر كفاءة. 
ا في نفس الوقت.   الطويل وال  قصير معا

سوف تقوم الدراسة باستخدام  نموذج محددات النمو االقتصادى االحتوائى فى االقتصاد المصرى، فإن 
اختبار التكامل المشترك طبقاا الختبار الحدود لهذا النموذج سوف يتم من خًلل تقدير نموذج تصحيح 

 ( السالفة الذكر٣طبقاا للمعادلة ) Unrestricted Error correction modelالخطأ غير المقيد 
([، فإن معامل األثر طويل األجل ٣وبتقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد ]أي المعادلة رقم )

لمتغير مستقل ما هو عبارة عن حاصل قسمة معامل هذا المتغير المبطأ لفترة واحدة )مضروباا في إشارة 
 ,.Aeong et al., 2005: 16 chang et alأ لفترة واحدة )سالبة( على معامل المتغير التابع المبط

( فعلى سبيل المثال، في المعادلة السابقة، فإن معامل األثر طويل األجل للنمو االقتصادي 123 :2005
)عبارة عن

𝜑2

𝜑1
. أما معامًلت اآلثار قصيرة األجل لهذه المعادلة، فهي عبارة عن معامًلت الفروق (

 فس المعادلة المذكورة.  األولي للمتغيرات في ن
 يتمثل: إجراءات بأربعة القيام يستلزم الحدود اختبار باستخدام المشترك التكامل اختبار ولتطبيق

 ([،  ذلك٣أي المعادلة رقم ) UECMاألولي  في  للفروق  المثلي اإلبطاء فترة اختبار في األول اإلجراء
 مع Autoregressive Model Unrestricted Vectorمقيد  غير ذاتي انحدار متجه نموذج باستخدام

  .عام واتجاه ثابت حد وجود
 Akaike معلومات معيار: هي الفترة هذه لتحديد مختلفة معايير خمسة باستخدام ذلك يتم وسوف

(AIC; 1973) معيار معلومات ،Schwarz (SC, 1978) ومعيار معلومات ،Hannan and 
Quinn (HQ; 1979توقع النهائي ، معيار خطأ الfinal prediction Error (FPE)   المقترح من

اكدت على ان    LRمعيار  ، وعند تطبيق هذه المعايير باستثناءLR، ومعيار Akaike 1969جانب 
 طبقاا للجدول التالى: 2فترة اإلبطاء المثلى هي تساوي 

 غير المقيدة.( معايير اختبار فترة اإلبطاء المثلى لنماذج تصحيح الخطأ 3-1جدول )
 LR FPE AIC SC HQC فترة اإلبطاء 

0 NA 153.17606 21.06931 21.67518 21.19885 
1 53.15197* 118.1369 22.54581 22.97729 21.09895 
2 47.15860 13.96648* 16.95515* 22.5453* 17.45891* 

 تشير إلى فترة اإلبطاء المختارة بواسطة المعيار. *
( ولتحديد كل OLSبواسطة طريقة المربعات الصغيرة العادية ) UECMتقدير  في يتمثل الثاني واإلجراء

 General toنموذج من هذه النماذج تم اتباع إجراء اختبار النموذج الذي ينتقل من العام إلى الخاص 

Specific  والذي يتمثل في إلغاء متغير الفروق األولي ألي متغير تكون القيم المطلقة إلحصاءt-   
 (.Tang, 2002: 10الخاصة به أقل من الواحد الصحيح، وذلك بشكل متتالي. )
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لفترة  المبطأة المتغيرات مستويات لمعامًلت المشتركة المعنوية اختبار في يتمثل الثالث واإلجراء
 (-F)إحصاء اختبار  Waldواحدة بواسطة اختبار 

المحسوبة لمعامًلت المتغيرات المستقلة  -Fإحصاء  قيمة مقارنة في فيتمثل ، الرابع اإلجراء أما
 pesaran et al., 1999الحرجة )الجدولية( المناظرة المحسوبة  -Fالمبطأة لفترة واحدة بقيمة إحصاء 

له توزيع غير معياري، فإن هناك قيميتن حرجتين إلحصاء هذا االختبار: قيمة  -Fونظراا ألن اختبار 
ساكنة في قيمتها األصلية )أو في مستواها(، بمعنى أنها متكاملة الحد األدنى وتفترض أن كل المتغيرات 

. قيمة الحد األعلى وتفترض أن المتغيرات ساكنة في الفروق األولى لقيمها، I(0من الرتبة صفر  أي )
 قيمة من المحسوبة أكبر -F.واذا كانت القيمة  I(1بمعنى أنها متكاملة من الرتبة واحد صحيح  أي )

 المتغيرات بين مشترك تكامل وجود بعدم القائلة العدم فرضية إحصاء رفض يتم فسوف ، األعلي الحد
 بين مشترك تكامل عًلقة وجود ذلك ويعني ، للمتغيرات المشترك التكامل رتب عن النظر بغض

ذا كانت قيمة إحصاء .المتغيرات المحسوبة أقل من القيمة الحد األدني، ال يمكن رفض فرضية   -Fوا 
 األجل طويلة توازنية عًلقة وجود عدم ذلك ويعني. المتغيرات بين مشترك تكامل وجود بعدم القائلة العدم
 . المتغيرات بين

  النتائج فإن ، واألعلي األدني الحدين قيم بين تقع المحسوبة -F  إحصاء قيمة كانت إذا أما
 مشترك تكامل هناك كان إذا عما لتحديد قرار اتخاذ على القدرة عدم ذلك ويعني. محددة غير تكون  سوف
 عدمه.  من المتغيرات بين

 يتم الذي فإن القرار I(1) أي ، صحيح واحد الرتبة من متكاملة المتغيرات كل كانت إذا أنه الحظ
 قيم مقارنة أساس علي يتم عدمه سوف من المتغيرات بين مشترك تكامل هناك كان إذا عما لتحديد اتخاذه

 الرتبة من متكاملة المتغيرات كل كانت بالقيمة الحرجة للد األعلى، وبالمثل إذاالمحسوبة   -Fإحصاء 
المحسوبة بالقيمة  -f، فإن هذا القرار سوف يتم اتخاذه على أساس مقارنة قيمة إحصاء I(0) أي ، صفر

 (.  keong et al., 2005: 15الحرجة للحد األدنى )
 من ويتضح. الحدود اختبار باستخدام المشترك التكامل اختبار نتائج( 4-1) رقم الجدول ويوضح

المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة للحد األدنى المناظرة عند مستوى  -fإحصاء  قيمة إن الجدول هذا
%، ومن ثم ، فإن فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات يتم رفضها، 1معنوية  

 نية طويلة األجل بين المتغيرات في النموذج المستخدم.ويعني ذلك وجود عًلقة تواز 
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 ( نتائج اختبار التكامل  المشترك باستخدام اختبار الحدود4-1جدول )
P- value   إحصاءf-1   العالقة الدالية 

 
0.038820 

*** 

7.708 𝐿𝑌𝐸𝐿𝐺 (𝐿𝑌𝐸 𝑃𝑂𝑃𝐺, 𝑌𝑃𝐶, 𝑂𝑃𝐸𝑁, 𝐹𝐷𝐼, 𝐼𝑁𝐹, 𝐺𝐶) 

 مستوى المعنوية  (F-1الحرجة )الجدولية إلحصاء )القيم 
  [1( 0قيمة الحد األدنى  ])

K= 6   عند    
3.15 1% 
2.45 5 % 
2.12 10 % 
 مالحظات:

 القيم الحرجة مأخوذة من : 
 %10% . * معنوى عند مستوى 5% . ** معنوي عند مستوى 1*** معنوي عند مستوى 

 SCالتي تم اختياره بواسطة  – ARDLنموذج  –عدد المتغيرات المستقلة في النموذج  إلى Kتشير  -

 :ARDLثالثا : تقدير نموذج 
 فترة االبطاء المثلىالمحدد على المدى الطويل ، تم تعيين  ARDL(3, 1, 1, 2, 2, 2, 2) في نموذج

 تمعامالتقديرات ال والحصول على المعادلةوتم تقدير Schwarz Bayesian (SBC) باستخدام معايير

 .كما فى الجدول التالىالمدى الطويل فى 
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 نتائج تقدير المعادلة (5-1جدول)

Dependent Variable: LYE   
Method: ARDL    
Selected Model: ARDL(3, 1, 1, 2, 2, 2, 2)  

     
     

Variable 
Coefficien
t Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
     LYE(-1) -0.623533 0.249522 -2.498907 0.0668 

LYE(-2) -0.985513 0.304542 -3.236054 0.0318 
LYE(-3) -0.730946 0.315375 -2.317706 0.0813 
POPG -0.643115 0.138458 -4.644831 0.0097 

POPG(-1) 0.352505 0.081095 4.346795 0.0122 
INF 0.002052 0.000868 2.362291 0.0775 

INF(-1) 0.002581 0.000924 2.793696 0.0491 
FDI -0.005211 0.003370 -1.546458 0.1969 

FDI(-1) 0.005215 0.002873 1.815317 0.1437 
FDI(-2) -0.014774 0.004521 -3.268099 0.0308 
OPEN -0.000711 0.000950 -0.748220 0.4959 

OPEN(-1) -0.000302 0.001073 -0.281644 0.7922 
OPEN(-2) -0.003244 0.001260 -2.575307 0.0616 

YPC 0.000508 0.000237 2.138156 0.0993 
YPC(-1) -8.40E-05 0.000289 -0.290415 0.7859 
YPC(-2) 0.000699 0.000259 2.695607 0.0543 

GC 0.005246 0.006683 0.785020 0.4763 
GC(-1) 0.007340 0.008174 0.898000 0.4200 
GC(-2) -0.016404 0.008948 -1.833173 0.1407 

C 32.74795 5.636023 5.810471 0.0044 
     
          

Panel B (Diagnostic checking) 

R-squared 0.99 
    Mean dependent 

var 
10.3127
8 

Adjusted R-
squared 0.99     S.D. dependent var 

0.12800
9 

LM   
Test=0.978(0.5.5)  

Jarque-
bera=0.382(0.825)  

F-statistic 420.4039     Durbin-Watson = 
2.58580
5 

Prob(F-statistic) 0.000012  

ARCH 

=1.57(0.35)  

     
 

 ARDL(3, 1, 1, 2, 2, 2, 2)(نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ لنموذج 5-1يوضح الجدول )
. وقبل اعتماد هذا النموذج الستخدامه في تقدير اآلثار قصيرة وطويلة األجل ينبغي SCالمختار بواسطة 

 التأكد من جودة أداء هذا النموذج، ويتم ذلك بإجراء االختبارات التشخيصية التالية: 
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 larange Multiplier Test ofاختبار مضروب الجرانج لًلرتباط التسلسلي بين البواقي  .1

Residual [Breush-Godfrey (BG)]   
 Autoregressive conditionalاختبار عدم ثبات التباين المشروط باالنحدار الذاتي  .2

heteroscedasticity (ARCH) 
 [. Jarque – Bera (JB)اختبار التوزيع الطبيعي ألخطاء العشوائية ] .٣
لهذا النموذج  الدالي الشكل حيث من المقدر النموذج تصميم أو تحديد مًلئمة اختبار مدى .4

[Ramsey (RESET)] 
 .  (مستقلين متغيرين كل بين االرتباط معامل) الخطي االزدواج اختبار .5

 ويتضح من هذا الجدول ما يلي:  

 إلى خلو النموذج من مشكلة االرتباط التسلسلي.  BG LMيشير إحصاء اختبار  .1
عدم رفض فرضية العدم القائلة بثبات تباين حد الخطأ العشوائي  إلى ARCHيشير إحصاء  .2

Homoscedasticity   .في النموذج المقدر 
إلى عدم رفض الفرضية القائلة بأن األخطاء العشوائية موزعة توزيعاا  JBيشير إحصاء اختبار  .٣

 طبيعياا في النموذج محل التقدير.  
 إلى صحة الشكل الدال الستخدم في النموذج المستخدم.    Restيشير إحصاء اختبار  .4

 تقدير تم في النموذج المقدر Multicollinearityخطي  ازدواج مشكلة هناك كان إذا عما والختبار
 .النموذج لهذا المستقلة المتغيرات من مستقلين متغيرين كل بين االرتباط معامل

االرتباط بين متغيرين  معامل قيمة كانت إذا حالة في حادة خطي ازدواج مشكلة توجد عامة، وكقاعدة
(مصفوفة 6-1( ويشمل الجدول رقم )Ruth, 2005: 12) 0.7مستقلين داخل معادلة ما أكبر من 

معامًلت االرتباط للمتغيرات المستخدمة في التقدير التي توضح معامل االرتباط بين كل متغيرين، 
ومن ثم ال توجد  0.7اط بين كل متغيرين مستقلين لم يتجاوز ويتضح من هذا الجدول قيمة معامل االرتب
 مشكلة ازدواج خطي في النموذج المقدر.  
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 ( مصفوفة االرتباط6-1جدول)
 POPG INF FDI OPEN YPC GC 

POPG  1.000000  0.437630 -0.493644 -0.268228  0.110847 -0.195185 

INF  0.437630  1.000000  0.080466  0.323131  0.255696 -0.394279 

FDI -0.493644  0.080466  1.000000  0.580376  0.277340  0.159841 

OPEN -0.268228  0.323131  0.580376  1.000000 -0.259989 -0.044214 

YPC  0.110847  0.255696  0.277340 -0.259989  1.000000  0.208993 

GC -0.195185 -0.394279  0.159841 -0.044214  0.208993  1.000000 

االهتمام ( إلى ارتفاع القوة التفسيرية للمتغيرات المستقلة محل R2وتشير قيمة معامل التحديد )
 إلى جودة النموذج المقدر ككل من الناحية اإلحصائية.   -f( كما تشير قيمة إحصاء اختبار 0.99)

( أن معامًلت المتغيرات المستقلة ، والتى توضح النسبة المئوية للتغير في 6-1نًلحظ فى الجدول )و    
( YPCالمتغير التابع بسبب التغير في المتغيرات المستقلة، فنجد أن  معامل الدخل األولي للفرد )

مما يشير إلى أن الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل األولي سوف تسبب زيادة بنسبة  0.00005
. Tella SA, Alimi O.(2016)في النمو االحتوائى على المدى الطويل. هذا يتفق مع دراسة ٪  0.05

ومن المثير لًلهتمام ، أن معدل التضخم له تأثير موجب على النمو االحتوائى في مصر، وهو ما 
، في حين أن االستهًلك   Anand R, Mishra S, Peiris S.(2015)يتعارض مع نتائج دراسة 

االنفتاح التجاري واالستثمار االجنبى المباشر ليس لهما تأثير واضح على النمو االحتوائى على الحكومى و 
ؤدي إلى انخفاض بنسبة تلك أن الزيادة في النمو السكاني المدى الطويل. ، في حين يكشف الجدول كذ

ا مع نتائج 64 التي  Tella SA, Alimi O.(2016)  دراسة  % في النمو االحتوائى، وهذا يتفق أيضا
 اقترحت أن الدول اإلفريقية بحاجة إلى االستفادة من عدد سكانها المتزايد كمنحة وليس كتهديد.
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 ديناميكية األجل القصير)نموذج تصحيح الخطأ(: رابعا :
 نتائج المعلمات على المدى القصير إلى جانب نتائج تصحيح الخطأ (7-1)يعرض الجدول 

 نموذج تصحيح الخطأ تقدير( نتائج 7-1جدول )

ARDL Cointegrating And Long Run Form  

     
     Cointegrating Form 

     
     

Variable 
Coefficien
t Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(LYE(-1)) 1.716459 0.506134 3.391313 0.0275 

D(LYE(-2)) 0.730946 0.315375 2.317706 0.0813 

D(POPG) -0.643115 0.138458 -4.644831 0.0097 

D(INF) 0.002052 0.000868 2.362291 0.0775 

D(FDI) -0.005211 0.003370 -1.546458 0.1969 

D(FDI(-1)) 0.014774 0.004521 3.268099 0.0308 

D(OPEN) -0.000711 0.000950 -0.748220 0.4959 

D(OPEN(-1)) 0.003244 0.001260 2.575307 0.0616 

D(YPC) 0.000508 0.000237 2.138156 0.0993 

D(YPC(-1)) -0.000699 0.000259 -2.695607 0.0543 

D(GC) 0.005246 0.006683 0.785020 0.4763 

D(GC(-1)) 0.016404 0.008948 1.833173 0.1407 

CointEq(-1) -3.339992 0.579708 -5.761507 0.0045 

     
         Cointeq = LYE - (-0.0870*POPG + 0.0014*INF  -

0.0044*FDI  -0.0013*OPEN  

        + 0.0003*YPC  -0.0011*GC + 9.8048 )  
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 للعام الماضي له تأثير موجب وكبير على النمو االحتوائى حتوائىبشكل أساسي ، فإن النمو اال
الحالي على المدى القصير ، في حين أن زيادة النمو السكانى ستقلل من النمو االحتوائى بنسبة 

%على المدى القصير والطويل. وعلى المدى القصير نًلحظ أن التضخم له تأثير إيجابي على النمو 64
حتوائى موجب وكذلك على المدى الطويل. ال يزال تأثير االستهًلك الحكومي على النمو اال حتوائىاال

وغير معنوى ، في حين أن االستثمار االجنبى المباشر له تأثير سالب على المدى القصير والطويل ولكن 
غير معنوى. باإلضافة إلى ذلك ، فإن معامل متوسط نصيب الفرد من الدخل له تأثير إيجابي على النمو 

أن تأثير االنفتاح التجاري ال يزال سالبا االحتوائى على المدى القصيروالطويل ولكن ليس كبيراا ، في حين 
 .ولكنه غير معنوى 

سالب ومعنوى بشكل كبير كما هو متوقع ،  ٣.٣٣9992-كما أن معامل تصحيح الخطأ ، المقدر بـ    
ا للتوازن. يؤكد مصطلح تصحيح الخطأ الكبير للغاية وجود عًلقة مستقرة  مما يعني سرعة تعديل عالية جدا

 طويلة األجل.
 : ARDL – ECMخامسا : اختبار االستقرار الهيكلي لمعامالت 

 الخطأ تصحيح صيغة تقدير بعد التالية الخطوة فإن Pesaran and Pesaran 1997وبإتباع 
 ذلك ولتحقيق. والطويل القصير األجلين لمعامًلت الهيكلي االستقرار اختبار في يتمثل ARDLلنموذج 

(: اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي Brown et al , 1975هما ) سوف يتم استخدام اختبار
 ويتحقق،  Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMSQ)المعاودة 
إذا وقع الشكل البياني  ARDLلنموذج  الخطأ تصحيح لصيغة المقدرة للمعامًلت الهيكلي االستقرار

 هذه تكون  ثم ومن%.  5 معنوية مستوي  ود الحرجة عندداخل الحد CUSUMSQإلحصاء كل من 
 هذا عند الحرجة الحدود خارج المذكور االختبار إلحصاء البياني الشكل انتقل إذا مستقرة غير المعامًلت
 .المستوي 
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 CUSUM اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة( الحصاء 1-1شكل)

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2014 2015 2016 2017

CUSUM of Squares 5% Significance 
 المقيد يرغ الخطأ تصحيح لنموذج المقدرة المعامًلت أن( 1-1)  رقم الشكل من ويتضح

 المذكورين االختبارين إلحصاء البياني الشكل وقع حيث الدراسة، محل الفترة عبر هيكلياا مستقرة المستخدم
 %.  5 معنوية مستوي  عند الحرجة الحدود داخل النموذج لهذا

 : المقدر المقيد غير الخطأ تصحيح لنموذج التنبؤي  األداء سادسا : اختبار
 جودة ألن ،للتقدير الزمنية الفترة خًلل التنبؤ علي جيدة بقدرة يتمتع النموذج هذا أن من التأكد يجب  

 الخطأ تصحيح لنموذج التنبؤي  األداء جودة علي تعتمد المقدرة النتائج
 الزمنية الفترة خًلل الكلية القياسية االقتصادية للنماذج التنبؤي  األداء مقاييس أهم استخدام وقد تم

( الخطأ مصادر) التساوي  عدم (، ونسبU)   Theilبواسطة  المقترح التساوي  عدم معامل: وهي للتقدير
(. وثالثهما نسبة التغاير USوثانيها نسبة التباين ) Um).) ، التحيز نسبة أولها: نسب ثًلثة من تتكون  التي

(Uc  .) 
الخطأ غير المقيد بطريقة  تصحيح لنموذج التنبؤي  األداء تقييم نتائج (2-1)الشكل التالى ويوضح

 ويتضح ما يلي: ARDLنموذج 
 قيمة منخفضة، وأقل من الواحد الصحيح.  U( تبلغ 1 
 قيمة كانت مساوية للصفر.  Um( إن  2
 قيمة كانت قريبة من الصفر.    Us( إن ٣
 قيمة كانت قريبة من الواحد الصحيح.  Uc( إن 4
 
 
 



175 

 الخطأ غير المقيد تصحيح لنموذج التنبؤي  األداء تقييم نتائج(2-1شكل )

10.0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

LYEF ± 2 S.E.

Forecast: LYEF

Actual: LYE

Forecast sample: 1991 2017

Adjusted sample: 1994 2017

Included observations: 24

Root Mean Squared Error 0.009575

Mean Absolute Error      0.009025

Mean Abs. Percent Error 0.087446

Theil Inequality Coefficient  0.000464

     Bias Proportion         0.000229

     Variance Proportion  0.000458

     Covariance Proportion  0.999313

 
 جيد تنبؤي  بأداء يتمتع المستخدم المقيد غير الخطأ تصحيح نموذج بأن القول يمكن ثم ومن

 الذي (٣-1)التالى الشكل إلي النظر بمجرد تتبعه يمكن الجيد األداء هذا. الدراسة محل الفترة خًلل
 المقيد غير الخطأ تصحيح لنموذج طبقاا للنمو االقتصادى االحتوائى والمقدرة الفعلية القيم سلوك يوضح
 .االقتصادية السياسات إلغراض النموذج هذا نتائج علي االعتماد يمكن ثم ومن. المقدر

 
 ( القيم الفعلية والمقدرة للنمو االقتصادى االحتوائى فى مصر خالل الفترة3-1شكل)
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 :االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالسياسة 1/6

 منهجمن خًلل تطبيق  مصرفي  االقتصادى االحتوائىتبحث هذه الورقة في محددات النمو   
(ARDL( ونموذج تصحيح الخطأ )ECM ) تشير نتائج 2017-1991خًلل الفترة .ARDL  إلى

)متوسط نصيب الفرد والمتغيرات التفسيرية مثل الدخل األولي حتوائىوجود تكامل مشترك بين النمو اال
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، والنمو السكاني ، ونفقات االستهًلك ، واالستثمار األجنبي المباشر  ، واالنفتاح التجاري  من الدخل(
 الحكومي ، والتضخم. 

 تم ،2017-1991( خًلل الفترة ECM( ونموذج تصحيح الخطأ )ARDL) نموذج تحليل بعد
 ، المباشر األجنبي واالستثمار ، األولي الدخل أنوالتى تتمثل فى  متواضعة ائجنت على الحصول

 في الشامل النمو محددات هما الحكومي واالستهًلك ، السكاني والنمو ، والتضخم واالنفتاح التجارى 
التضخم ونفقات االستهًلك و  )متوسط نصيب الفرد من الدخل(األولي الدخل وباستثناء ، ذلك ومع. مصر

 . الطويل المدى على النمو شمولية على سلبية آثار لها أعًله المذكورة المتغيرات فإن ،الحكومى
 على العمل الحكومة على يتعين أنه هي إليها توصلنا االستنتاجات الغرض السياسة، قد فإن ، ولذلك
الى المجاالت االنتاجية  المباشر األجنبي االستثمار تدفق زيادة أجل من الكلي االقتصاد استقرار تحسين

ا تعمل حين في ، التى تزيد شمولية النمو فى كافة القطاعات والفئات  من التضخم معدل خفض على أيضا
 ، السكاني النمو تأثير تعظيم أجل من ، ذلك على عًلوة. متشددة ونقدية مالية سياسات في الشروع خًلل
 الصحة تحسين خًلل من) السكان نوعية تحسين إلى يهدف مناسب تمويل تخصيص إلى الحكومة تحتاج
 . للنمو الًلزم والتقني المبتكر التقدم إلى سيؤدي الذي األمر ،( والتعليم
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 الملخص 
دراسة مدى مالئمة استخدام نظام التكاليف المعيارية ألغراض الرقابة على التكاليف فى 

 ظل استحداث نظم المحاسبة اإلدارية المتقدمة
 بالتطبيق على بيئة االعمال المصرية.

اليف استهدف هذا البحث دراسة مدى مالئمة تطبيق نظام التكاليف المعيارية ألغراض الرقابة على التك
وتحليل انحرافات عناصر التكاليف وخاصة مع ظهور أدوات وتقنيات المحاسبة اإلدارية الحديثة المطبقة 
فى بيئة التصنيع المتغيرة وذلك بالتطبيق على بيئة األعمال المصرية )القطاع الصناعي و القطاع 

 عليهو عفا  قديما سلوباا أصبحالتكاليف المعيارية  اسلوب األكاديميين أن  بعض  الخدمي(. فقد رأى
من تحليل قوائم  اتضح ومع ذلك  فقد محاسبة التكاليف. برامج تدريسمن  استبعاده ينبغىالزمن و 

االستبيان التي تم إعدادها وتوزيعها على عينة من الشركات في القطاع الصناعي و القطاع الخدمي في 
في إتخاذ و في يد اإلدارة للتحكم في التكاليف  امفيد ااسلوب اليزالالتكاليف المعيارية اسلوب  مصر أن 

و تقنيات المتطورة  العديد من القرارات اإلدارية وذلك رغم ظهور و استخدام اساليب إدارة التكاليف 
على نطاق واسع و  ققد تك اثبات ان اسلوب التكاليف المعيارية مازال يستخدم المحاسبة اإلدارية المتقدمة 

ضرورة مع  تهاعلى زيادة كفاء يساعدن استخدامه مع تلك األساليب المستحدثة للتقادم بل أ امعرض ليس
 و التطوير إن لزم األمر . تبعض التعديالاجراء 

إدارة  –المحاسبة اإلدارية المتقدمة  –الرقابة على التكاليف  –الكلمات الدالة : التكاليف المعيارية 
 التكاليف .
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Summary 
Examine the appropriateness of using the standard cost system for cost control 

purposes in the development of advanced management accounting systems 
Applied to the Egyptian business environment 

This study aimed to study the appropriateness of applying the standard cost 
system for the purposes of cost control and analysis of deviations of cost 
elements, especially with the emergence of modern managerial accounting 
tools and techniques applied in the dynamics manufacturing environment by 
applying to the Egyptian business environment (industrial and service sector).  
Some academics have argued that the standard cost method has become 
obsolete and should be excluded from cost accounting teaching programs. 
However, the analysis of the questionnaire lists prepared and distributed to a 
sample of companies in the industrial and service sectors in Egypt showed that 
the method of standard costs is still a useful method for management to 
control costs and to make many administrative decisions, despite the 
emergence and use of management methods Advanced costs and advanced 
management accounting techniques can prove that the standard cost method 
is still widely used and is not subject to obsolescence, but that its use with 
these new methods helps to increase its efficiency with the need for some 
modifications and development if necessary 
Key words: Standard costs - Cost control - management accounting - Cost 
management 
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 لمقدمة و طبيعة المشكلة ا
و التكلفة  -منذ استحداث نظم أو أساليب إدارة التكلفة المتطورة مثل محاسبة التكلفة على أساس النشاط

مدى مالئمة استخدام نظام التكاليف بتتعلق  جدلية  ظهرت مشكلة  بطاقات األداء المتوازن  -المستهدفة
تحليل انحرافات عناصر التكاليف سواء المباشرة   أدوات المعيارية التقليدي من حيث تأسيس المعيار و

منها أو غير المباشرة و ما هو الفرق في استخدام هذا النظام قبل استحداث نظم إدارة التكلفة وبعد ظهور 
  .تلك األساليب مؤخرًا 
للمنتج أو  مقياس و يسمى بالتكلفة المحددة مسبقاً  يعتبرالتقليدية   بصورته المعياروجدير بالذكر فان 

ج  10ج بالتالي فإن التكلفة المعيارية للقلم هي  10يجب أن تكون تكلفة قلم  ,فعلى سبيل المثال ,الخدمة
ولقد  ,منظمة تنظيمًا جيداً  تشغيلوفقًا لظروف  تكبدهاهي التكلفة المستهدفة, و التي يتم تعتبر  لذلك  وفقا

ر التكلفة ألغراض الرقابة على التكاليف ولكن الدافع تعددت األسباب و المبررات الداعمة إلستخدام معايي
األكثر شيوعًا كان هو دائمًا حساب و تقدير تكلفة المنتج و تحليل االنحرافات عن التكاليف الفعلية وذلك 

فكان ال بد من ال يساعد على تحقيق الرقابة المستهدفة  ألن االعتماد على نظام التكاليف الفعلية فقط 
تتعلق بالرقابة على التكاليف وتوفير السرعة و البساطة في حساب تكلفة االنتاج  تكاليفية  توفير معلومات

المنتجات و قياس اداء اإلدارة وذلك من خالل مقارنة التكاليف  تسعيرو اعداد الموازنات التخطيطية و 
 بالتكاليف المعيارية  الفعلية
  -السؤال االساسى االتى: مشكلة البحث في  وتتمثل

كفاءة في قياس و رقابة التكاليف و إعداد الموازنات و تحليل  ذونظام التكاليف المعيارية  يظلل ه
 أم الاالنحرافات و اتخاذ القرارات في ظل استخدام نظم إدارة التكاليف المتطورة ؟

دي ال ما يزيد من حدة المشكلة أن هناك عدد من الدراسات ذكرت أن التكاليف المعيارية بفكرها التقليمو 
و أنه يجب على الشركات استخدام نظم أخرى مثل نظام الديناميكية  تتناسب مع بيئة التصنيع الحالية 

إدارة الجودة -التكاليف المستهدفة  -(, إعادة هندسة العملياتJIT)  Just in timeالتوقيت المناسب 
 نافسية الشاملة وذلك لتلبية رغبات و احتياجات األعمال التجارية العالمية الت

أن تلك األدوات تعزز قدرة الشركات على تحقيق األهداف االستراتيجية و  علىرأي تلك الدراسات  يستندو 
تلك  ت, و لقد توقع وبالتالى فهى اصبحت ضرورة فى التطبيق العملى  المنافسة على الصعيد العالمي

التكاليف  ألسلوبن بديل دورات حياة المنتجات أقصر و بالتالي يجب البحث ع تكون الدراسات أن 
ومن هنا كان توقع عدد . التكلفة  ادارةمع األساليب المتقدمة في  ليتوائم األسلوب ذلكالمعيارية أو تعديل 

زوال اسلوب تحليل التكاليف المعيارية و تحليل االنحرافات حيث أنه اصبح أسلوب غير بمن الباحثين 
حسب متطلبات البيئة التنافسية الشديدة  الصناعةوى واقعي و منفصل عن الممارسات الفعلية على مست

 الشركات من قبل بعض  كل هذه االنتقادات في رفض نظام التكاليف المعيارية خاصةساهمت ولقد 
و التكاليف المستهدفة وقد تعدى ذلك إلى حد سؤال أحد  ABCالكبيرة التي تستخدم طرق أكثر تعقيدًا مثل 
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تستمر  فى   انا كان من المناسب لبرامج المحاسبة في الجامعات عن ما اذ Mike Lucasالباحثين 
 ؟موضوع التكاليف المعيارية أم ال تدريس 

وفي ظل هذه االنتقادات العنيفة الموجهة من بعض الباحثين لنظام التكاليف المعيارية كأسلوب للرقابة 
ا النظام المحاسبي ال يزال نجد أن هناك آخرون الحظوا أن هذ , على التكاليف و تحليل االنحرافات

يستخدم على نطاق واسع في جميع انحاء العالم, ولقد أظهرت تلك الدراسات التي اجريت في بعض الدول 
إلى  يصلالتكاليف المعيارية في ظل وجود اساليب إدارة التكلفة المتطورة  نظامالمتقدمة معدالت تطبيق 

 , Caro Rahmشكل أكثر تحديدًا ذكر كل من و ب اليابان% في 86% في المملكة المتحدة, و 73

David Lyall  شركة في المملكة المتحدة تطبق نظام التكاليف  231% من بين 90أن أكثر من
يستخدمون ذلك  ما زالوا  المديرين% من 63المعيارية ألغراض الرقابة على التكاليف عالوة على ذلك أن 

 األسلوب في اتخاذ القرارات .
من  85% من بين 73محاسب في المملكة المتحدة و  303% من 76وجدت أن  في دراسة أخرى و 

المتخصصين في مجاالت المحاسبة و التمويل في نيوزالندا يستخدمون اسلوب التكاليف المعيارية . ولقد 
ال تؤثر على  المستحدثة توصلت تلك الدراسات أيضًا أن المحاسبين ينظرون إلى أدوات إدارة التكاليف 

ان تلك يعلى قوائم استبجيبين استخدام التكاليف المعيارية و تحليل االنحرافات التقليدي بل أن المطريقة 
دراسة قد تمت  هناككما أن  .نظام التكاليف المعيارية التقليدي اهمية  زيادة فيحدوث  الدراسات توقعوا 

ض الشركات على بع  Nike Nazi , Khayat Mold , Nike Ahmed, Maliah Sleimanبواسطة 
وقد توصلوا إلى أن تلك الشركات هي أكثر الشركات تطبيقًا لنظام التكاليف المعيارية  ماليزياالتجارية في 

و لقد توصلت تلك الدراسات , شركة يابانية  21% من بين 76شركة محلية و  66% من بين 70بنسبة 
في ظل اساليب إدارة  أنهالتكاليف بل إلى أن نظام التكاليف المعيارية ال تستخدم فقط في الرقابة على 
المرتبطة بذلك  االمورمن اهم ف بل  التكلفة الحديثة يمكن أن تفيد في مجاالت أخرى مثل إدارة الجودة,

مع ظهور اساليب  يثير قضية اخرى عن مدى مالئمته وخاصة  وهذا تأسيس المعاييرلاسلوب  انهالنظام 
 إدارة التكلفة 

أن التى توصلت الى   Lucas and Sulaimonدراسات مثل ال رت عدد من ظهوفي هذا المجال فقد 
مسبقًا  المحددةالمعايير الهندسية  التاريخى عند اعداد المعايير بدال من الشركات تستخدم اسلوب اإلداء 

بشأن التكاليف الفعلية بداًل من استخدام االنظمة االحدث و التي تعتبر أكثر تكلفة فقد اختارت تلك 
أي تطوير نظام التكاليف المعيارية  صرامة .أكثر  بمخططاتركات إعادة تطوير االنظمة الحالية الش

 .نهائيا  ولكن لم تتخلى عن ذلك النظام  ,للشركة  حتياجات الخاصةاالحسب 
وبهذا تتمثل مشكلة البحث في دراسة مدى استمرار مالئمة نظام التكاليف المعيارية كأسلوب للرقابة على  

هذا النظام و خاصة في حالة  عليهالذي تأسس  التقليدى   ر التكاليف و تحليل االنحرافات بالفكرعناص



187 
 

صياغة مشكلة البحث في  يمكنو بالتالي  مالئما؟ام لم يعد   استخدام نظم إدارة التكاليف الحديثة كما هو
 -التساؤالت اآلتية :

والخدمية  الشركات الصناعية المعيارية في هل ما زال من المالئم استخدام و تطبيق نظام التكاليف -
  بمصر ام ال ؟

التي يؤديها نظام التكاليف المعيارية في ظل وجود نظم  واولوياتها  ما مدى أهمية الوظائف المختلفة -
 إدارة التكلفة المتطورة ؟ 

ى و الرقابة علفى الشركات لحساب التكلفة المعيارية  ما هو معدل استخدام معايير التكاليف  -
 مع استخدام نظم إدارة التكلفة المتطورة؟  ينقصوهل يزيد أم  الفعلية التكاليف 

على التكاليف فى ظل نظم ادارة التكلفة  أهمية تحليل االنحرافات ألغراض الرقابة  استمرار  ما مدى -
 ؟ المستحدثة 

رية فى ظل نظم مأهم تاطرق المستحدثة لفحص االنحرافات الناتجة عن تطبيق نظام التكاليف المعيا -
 ادارة التكلفة المتطورة ؟

 أهمية البحث : 
الحفاظ على فكر نظام التكاليف المعيارية الذي نشأ اساسًا ألغراض تقييم و  تنبع أهمية البحث من اهمية 

الرقابة على التكاليف و تشخيص مشاكل التكاليف و تحليل انحرافات عناصر التكاليف و خاصة بعد 
 ادى وجودها الى ظهور إدارة التكلفة المتطورة و التي االدارية الحديثة و اساليب المحاسبة  ظهور نظم 

احتماالت عزل ذلك النظام عن التطبيق و التشكك في قدراته و الحاجة إلى تطويره ليتمشى مع تلك 
 -: يمكن حصرها فيما يليفي عدد من االعتبارات  تكمناألساليب, وبالتالي يمكن القول بأن اهمية البحث 

 مفتاح النجاح اإلداري ويعتبر  أن نظام التكاليف المعيارية تساعد اإلدارة على التخطيط للمستقبل  -1
للمساعدة في تقييم اداء وذلك يبدأ مع تأسيس المعايير لكل انشطة المشروع و عناصر التكاليف  الذى 

 اإلدارة. 
في ظل وجود نظم إدارة التكاليف  هتطبيقضرورة توضيح اهمية هذا النظام للشركات أو متطلبات  -2

 .الحديثة
ح أنه ليس هناك تعارض بين تطبيق نظام التكاليف المعيارية ألغراض الرقابة و تقييم األداء و يتوض -3

و انهم ليست نظم بديلة بل أنها نظم مكملة  التكلفة المتطورة إدارة  نظمبين استخدام  و الربحيةتعظيم 
 لبعضها البعض . 

من عدم  استخدامهلبحوث التطبيقية التي اجريت في مجال نظام التكاليف المعيارية وجدوى ندرة ا -4
 إدارة التكلفة الحديثة . طرق استخدامه في ظل تطور 
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 هدف البحث : 
دراسة مدى استمرار مالئمة تطبيق نظام التكاليف المعيارية ألغراض  فىالهدف األساسي للبحث  يتمثل

اى دراسة السناريو الحالى الستخدام  ي ظل استحداث نظم إدارة التكلفة المتطورةالرقابة على التكاليف ف
و يتفرع من هذا الهدف عدة أهداف  اسلوب التكاليف المعيارية فى القطاع الصناعى والخدمى بمصر 

  -فرعية :
ر الشركات في مصر ما زالت تطبق نظام التكاليف المعيارية و خاصة بعد ظهو  تدراسة ما إذا كان -

 .؟أم ال  ةإدارة التكلفة الحديث نظم

ودراسة اسباب استمرار  دراسة مزايا تطبيق نظام التكاليف المعيارية و مدى أهمية وظائف هذا النظام -
استخدام هذا االسلوب التقليدى من قبل القطاع الصناعى والخدمى بمصر على الرغم من ظهور 

 .الحديثة  االداريةاساليب المحاسبة 

أوجه التطوير المطلوبة يتمشى مع نظم إدارة التكلفة و المرتبطة بذلك النظام  القصور  دراسة أوجه -
 .المتطورة

 فى تلك القطاعات محل الدراسة  دراسة االهمية النسبية لوظائف التكاليف المعيارية  -
 

 حدود البحث : 
بيئة االعمال في  البحث على دراسة مدى مالئمة استمرار و استخدام نظم التكاليف المعيارية يقتصر

 ادارةألساليب  التعرضدون و على مستوى القطاع الصناعي و الخدمي دون القطاع التجاري, و  المصرية 
 حيث ان ذلك يخرج عن نطاق البحث . التكاليف المستحدثة 
 فروض البحث : 

  -"على الفروض اآلتية يستندتحقيقًا ألهداف البحث و التزامًا بحدود البحث فهو 
Ho1: نظام التكاليف المعيارية في الشركات المصرية و خاصة بعد ظهور اساليب  مالئمة استخدام عدم

 إدارة التكلفة الحديثة.
H1  نظام التكاليف المعيارية فى الشركات المصرية بالرغم من ظهور اساليب المحاسبة مالئمة استخدام

 االدارية الحديثة
H2: بعد ظهورفي الشركات المصرية  تطبيقهالمعيارية عند  ظام التكاليفتختلف اهمية ابعاد واركان ن 

التختلف االهمية النسبية لوظائف H21 -فرعية: يتفرع منه عدة فروض و  المتطورةالتكلفة  ادوات ادارة
 المتطورة فى بيئة االعمال المصريةادارة التكلفة  تطبيق طرق نظام التكاليف المعيارية فى حالة 

H22: العمالة و الخامات عند تطبيق نظام  تكاليفمة لتحديد معايير عناصر الطرق المستخد تختلف
 فى بيئة االعمال المصرية   المعياريةالتكاليف 
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 H23 المعيارية فى تختلف انواع المعايير المستخدمة فى الشركات المصرية عند تطبيق نظام التكاليف  ال
 بيئة االعمال المصرية

H24المعيارية فى بيئة االعمال تطبيق نظام التكاليف  دعايير عنالم ة: يختلف معدل تكرار مراجع
 المصرية

H25:  الناتجة عن تطبيق نظام التكاليف المعيارية فى بيئة  وتفسير االنحرافات تحليلتتعدد مداخل
 االعمال المصرية
 منهج البحث : 

 باطي معًا كما يلي: في إطار محاولة تحقيق اهداف البحث يتبع الباحث المنهجين االستقرائي و االست
بيات الدراسات السابقة التي تضمنتها االبحاث في مجال اد الستقراءأوال: تطبيق المنهج االستقرائي 

 إدارة التكلفة  نظم و ةالتكاليف المعياري
التكاليف المعيارية  حقيقة مالئمة استمرار تطبيق نظام لمحاولة استنباط  االستنباطىثانيًا : تطبيق المنهج 

وتحليل االنحرافات فى ظل استحداث اساليب المحاسبة االدارية الرقابة على عناصر التكاليف  راضألغ
 الحديثة 

 خطة البحث: 
 -تحقيقًا لهدف البحث و التزامًا بحدود البحث يقترح الباحث تقسيم باقي اجزاء البحث كما يلي :

 ة و مزاياه و عيوبه و معوقات تطبيقه . المبحث األول : اإلطار المفاهيمي لنظام التكاليف المعياري -1
 مقدمة  1/1
 ةاالطار المفاهيمي لنظام التكاليف المعياري 1/2
 مفاهيم اساسية 1/2/1
 أنواع التكاليف المعيارية 1/2/2
 صفات المعايير الناجحة 1/2/3
 طرق وضع المعايير 1/2/4
 اسس وقواعد نظام التكاليف المعيارية  1/2/5
 نظام التكاليف المعياريةشروط  نجاح  1/2/6
 مزايا وعيوب ومعوقات استخدام نظام التكاليف المعيارية   1/3
 مزايا استخدام نظام التكاليف المعيارية 1/3/1
 عيوب ومعوقات استخدام نظام التكاليف المعيارية 1/3/2
دارة التكلفة المبحث الثانى : تقييم نظام التكاليف المعيارية كأسلوب للرقابة فى ظل وجود طرق ا-2

 المتطورة 
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 طبيعة العالقة بين نظام التكاليف المعيارية والرقابة على التكاليف 2/1
 نظرة انتقادية لنظام التكاليف المعيارية فى ظل وجود طرق ادارة التكلفة المتطورة   2/2
بيق بدراسة السيناريو الحالى الستخدام وتط : الدراسات السابقة المتعلقة  الثالثالمبحث  -3

 .نظام التكاليف المعيارية  فى ظل وجود اساليب المحاسبة االدارية الحديثة
الميدانية  لمعرفة مدى مالئمة استمرار  استخدام نظام التكاليف : الدراسة  الرابعالمبحث  -4

 المعيارية فى ظل اتحداث نظم المحاسبة االدارية المتقدمة  على بيئة االعمال المصرية 
 لتوصيات الخالصة و ا -5
  قائمة المراجع -6
 مالحق البحث -7
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 المبحث األول  -1
 تطبيقهاإلطار المفاهيمي لنظام التكاليف المعيارية ومزاياه و عيوبه و معوقات  -2

 مقدمة  1/1
شروط  من  مجموعة فى ظل التكلفة المحددة مسبقًا وذلك  بانها ICMAالتكاليف المعيارية وفقًا لـ  تعرف

المواصفات الفنية ذات الصلة بمعايير الخامات و العمالة و معدل االجور المتوقع  والعمل المحددة 
 معايير عناصر التكاليف استخدامتطبيقه خالل فترة 

 هذا  ويتضمن عن الفعلى  انحراف المعيارللتحكم في التكاليف من خالل حساب  االمعيار اساسويوفر 
  -نورد منها ما يلى :سية لنظام التكاليف المعيارية المبحث عدد من المفاهيم االسا

بتحديد  يهتمانكل من المعايير و الموازنات  الموازنات حيث أن  معايير التكاليف باعداد ترتبط-أ
 .والتحكم فى التكاليف ألغراض الرقابة  المتوقعة  مستويات االداء و التكلفة

لكل المنشات بل ان المعيار هو ما تراه المنشاة معيارا ال يوجد معيار واحد مناسب  معايير التكلفة: -ب
 تالئم المنشاتطرق نمطية و مناسبة و اجراءات  باستخدام المعايير  و تؤسسلها . 

و االنشطة التي تم  المعيارية التكاليفمقارنة  وهى تعتمد على اساس  المحاسبة عن االنحرافات: -ج
الفرق بين تلك  أن  و,بالفعليات  لمعياري, هامش ربح معياري التعبير عنها في الموازنات, سعر البيع ا

الفعليات  ينتج االنحراف  وقد يكون فى صالح المنشاة  أو فى غير صالح المنشأة وذلك و  المعايير
 لتحديد المسئولية.

 اساسية لشخص محدد. كمسئوليةهو انحراف التكلفة الذي يمكن تحديده و  االنحراف الخاضع للرقابة  -د
 وفيما يلى نتعرض لالطار المفاهيمى لنظام التكاليف المعيارية 

 -اإلطار المفاهيمي لنظام التكاليف المعيارية: 1/2
 مفاهيم اساسية 1/2/1

تستند محاسبة التكاليف المعيارية على تحديد عناصر التكاليف مقدما بطرق أكثر دقه مماهو عليه فى 
ر بطرق علمية وعملية تحدد عناصر التكلفة بدقة كبيرة التكاليف التقديرية , حيث يتم وضع معايي

يتم التعبير عن التكلفة المعيارية كمقياس الغراض الرقابة وتحديد االنحرافات  وفى االدب المحاسبى 
 معتمد أو كنقطة يتم المقارنة بها أو كعالقة أو مرجعية فكرية أو مستوى يتم المقارنة به

كون عليه التكاليف وذلك فى ظل ظروف التشغيل العادية : وعليه فان فالمعايير هى تنبؤ بما يجب أن ت
معايير التكلفة يجب أن تكون خالية من االسراف أو الضياع الحتمى والتى يمكن تحقيقها عن طريق 

 العاملين فى حدود كفايتهم االنتاجية التى البد وأن يعرفها جيدا من يقوم باعداد تلك المعايير 
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 من  هو التأكد اساسي  لغرض استخدامهارية هي طريقة محاسبة تكلفة تقليدية يتم التكاليف المعياف
التكلفة الفعلى فى ضوء مقارنته بمعيار تم تحديده مقدما على اسس موضوعية  وتحديد مقدار معقولية 

 و ما يجب أن يكون عليه هذا المقدار الفعلياتاالختالفات بين  تلك  و تحليل  االختالفات 
نظام محاسبة التكاليف  على انها   المعياريةلألعمال التكلفة   Cambridgeقاموس  ف ولقد عر 

باستخدام البيانات من المشروعات المماثلة لقياس  للمنتج او الخدمة المستخدم لحساب التكلفة المتوقعة 
 . الحقيقية الفعليةو الرقابة على التكاليف 

التكلفة  عنيمكن من تحليل أي انحرافات  رقابى ارية كنظام التكلفة المعي فقدعرف   CIMA official أما
نظام لعناصر  ةاقترحوا اربع التفصيل وفى هذا الصدد  فقد المعيارية او الموازنة التقديرية بشيء من 

 -التكاليف المعيارية هي:
 او نشاط او عنصر تكلفة وضع معايير لكل عملية  -1
)ما يجب ان يكون ( ويسمى الفرق باألداء المعياري  علية ( ) النتائج الفمقارنة األداء الفعلي -2

 باالنحراف
  بين االداء الفعلي و االداء المعياري . الفرق  عن االفصاحتحليل االنحرافات و  -3
 المناسب . التصحيجىالتحقيق في االنحرافات الهامة و اتخاذ االجراء  -4

 أو عنصر ما  أو مورد ما  لتكلفة المقدرة لعمليةالتكلفة المعيارية بأنها ا  Oxfordقاموس  ولقد عرفق
حيث يمكن اكتشاف الحاالت بومقارنتها بالتكلفة الفعلية  أو خدمية  صناعية مؤسسةيستخدم في  تكلفة 

 الشاذة بسهولة .
المباعة  البضاعةاستخدام اساليب التكاليف المعيارية لقياس تكلفة  المنشأةيمكن إلدارة وبصفة عامة 

 لالنتاجقيم معينة  يتم تقدير نظام التكاليف المعيارية  فى حيث أنه  .االسعار وتحديدكفاءة  بشكل اكثر
مقارنة  غير المباشرة ويتم الخامات, االجور, التكاليف  عناصر التكاليف مثل من  عنصر من كل التام 

التي  للفروق  والوصولة, ربع سن كل  نهاية كل شهر أو وذلك فى هذه التكاليف المعيارية بالتكلفة الفعلية 
 . من التكاليف الفعلية  اقلالتكاليف المعيارية أعلى أو  تعنى ان 
و  الفعليةالتكاليف  مقدار  إذا تجاوزت التكاليف المعيارية  المنشأةفى صالح  أو الفرق  االنحراف ويعتبر

  االنحرافات بانتظام حسابالتكلفة المعيارية كأداة إدارة فعالة إذا تم  تعمل يمكن ان و  العكس صحيح, 
انحراف يمثل مقياس  وأن  أى وحدة االنتاج  اساسوطبقًا لذلك فإن التكاليف المعيارية تحسب على 

 انحراف عناصر التكاليف  تمثلالفرق بين التكاليف المعيارية و الفعلية  حيث أن لألداء 

نظام محاسبي يعتمد على  أنه على Nweze 2010التكاليف المعيارية بواسطة لذلك يتم تعريف نظام 
 يعتبر و تكاليف غير مباشرة و هو -اجور -تحديد معايير لكل عنصر من عناصر التكاليف خامات
  جزء ال يتجزأ من المحاسبة االدارية و محاسبة المسئولية.
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عليها حساب التكاليف المعيارية  ينطوى فإن الخطوات االساسية التي  Adeniyi 2009وفقًا لرأي و 
 -: هي 

 تحديد االهداف طويلة األجل -أ

 تحقيقها على المدى القصير  الممكنتحديد االهداف -ب

 اجراء بحوث سوق لتحديد احتياجات العمالء -ج

 الحصول على دعم االدارة لتطبيق اساليب التكاليف المعيارية .-د

 تجديد كمية وجودة الخامات.-ه

  ( او المتغيرةةالكلي )الطريقة  تصميم طريقة تحميل التكاليف-و

  Kaplan & Johnson , Lee Modem, Ferrariمثل  دراساتهناك كان  في السنوات االخيرة و 
 تقييمألغراض الرقابة على التكاليف و  لم يعد  مالئما االن ان تحليل انحرافات التكاليف المعيارية  ذكروا

الصناعة االستراتيجية التي  مع اهداف متسقاصبح استخدامه غير  حيثاالداء في القطاع الصناعي 
 المنافسة الشديدة في االقتصاد الدولي. حتى تضمن البقاء فى السوق  ومواجهة  تحتاج الشركة ان تحققها 

 التكاليف المعيارية  انواع 1/2/2
 تتعدد انواع التكاليف المعيارية كما يلى:

ممكن للموارد المتاحة فى المنشأة استخدام  أفضلالتكلفة النموذجية النظرية والتى تحدد على اساس -1
وهى تمثل الحالة المثلى للنشاط , وجدير بالكر ان هذه الحالة المثالية التتحقق بسهولة اال فى حاالت 

 استثنائية بل يكون بمحاولة االقتراب منها بقدر االمكان 
بار ظروف السوق ولكن ال تأخذ بعين االعت والتى  تنافسية تكلفةالتكلفة المعيارية المحددة انطالقا من -2

الذى يجب الوصول اليه وخاصة فى حالة ضعف المنافسة فى السوق  الفنيةالفعالية   تحدد دائما مستوى 
وال تتحدد بصورة حقيقية معايير االنتاج والتوزيع التى تعتمد عليها , فرغم سهولة تحديدها فهى تستجيب , 

 دائما الهداف المثالية 
التاريخية تحددعلى اساس الفترة السابقة أو الجمع بين تكاليف عدة فترات سابقة التكلفة النموذجية -3

فى طياتها الضعف المسجل فى الفترات  تحملمقومة بالقيمة الحالية , اال ان هذه التكلفة بهذه الطريقة 
 فى تحديدها لذا فيجب استخدامها بكل حذر  المستخدمةالسابقة 

دد بداللة التقديرات المتعلقة بالظروف العادية لالنتاج والتوزيع فى المنشأة التكلفة المعيارية العادية تح-4
وهى تتعلق بتكاليف دورة أو دورات سابقة بعد استبعاد التكاليف الناتجة عن نقص الفاعلية وبحسابها ,

حالة  بالقيم الحالية مع االخذ فى االعتبار التغيرات الممكن حدوثها مستقبال فى دورة االعمال ولكن فى
 حدوث تغيرات جوهرية وغير محتملة فان هذه الطريقة تفقد من جودتها فى االستخدام 

التكلفة المعيارية المتوقعة تحدد فى اطار الظروف التشغيلية المتوقعة خالل الفترة وغالبا ما تتحدد  -5
 وفق او بناءا على الموازنات المعدة فى المنشأة 
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تم تحديدها حسب قواعد فنية ودراسات دقيقة لمتطلبات االنتاج والعمليات التكلفة المعيارية الهندسية ي -6
 الضرورية فى اطار النشاط العادى 

التكلفة المعيارية الجارية تحدد أو تتبع وفق ظروف التشغيل السائدة تتصف بالمرونة واخذها فى  -7
 االعتبار المسموحات الحتمية 

 

  صفات المعايير الناجحة 1/2/3
معايير واقعية دقيقة تتناسب مع اعداد اح نظام التكاليف المعيارية على مدى النجاح فى يتوقف نج

مواصفات عناصر االنتاج ومع الظروف الخاصة بالعملية االنتاجية ولعل أهم الصفات الواجب توافرها فى 
 المعيار الناجح هى :

ق من ناحية وأن يراعى اقتصاديا وسهل التطبي بأنه معيار وهى ان يتصف المعيار :الواقعية  -1
ولكى تتصف  من ناحية أخرى  والظروف المحيطة بالمنشأه اثناء تطبيقه  االنتاجظروف 

مسموحات -المعايير بالواقعية يجب ان تتضمن المسموحات الطبيعية من مسموحات المواد 
 مسموحات التكلفة  –العمل البشرى 

قائمين على التنفيذ بالمعايير الموضوعة . المشاركة واالقناع : اى يجب ان يقتنع المشرفين وال -2
 لذلك فمن الضرورى مشاركة جميع المستويات االدارية المعنية فى اعداد المعايير 

الوضوح والفهم : من الضرورى ان تكون المعايير الموضوعة واضحة لكل من سيتولى تطبيقها  -3
 ومفهومة منه وان ال تحمل االلتباس أو التأويل والتفسير 

النسبى : أى أن يكون المعيار ثابتا الطول مدة ممكنة حتى يمكن استخدامه كمقياس  الثبات -4
للحكم على فترات متعددة ولمقارنة أعمال هذه الفترات لذلك يفضل عدم تعديل المعايير اال اذا 

 حدثت ظروف جديدة واتضح ان هذه الظروف سوف تستمر لمدة طويلة 

 وضع المعايير  طرق  1/2/4
 التكاليف وهذه االساليب هى ووضع معايير عناصر  م اربعة اساليب مختلفة لتحديد يمكن استخدا

 وتعتبر اسهل الطرق للوصول الى تقدير للتكاليف اال انها اقل دقة تقدير المشرفين  -1

:وهى طريقة فنية ولكنها تتطلب ان يتم التحليل على مستوى كل عملية الى المعايير الهندسية  -2
ثم يتم تحديد االزمنةالمعيارية لتلك العناصر وتجميع هذه االزمنة معا  العناصر المكونة لها

 للحصول على الزمن المعيارى للعملية 

تحليل النتائج السابقة من السجالت : وهى طريقة يمكن ان تنتج ارقاما اكثر تفصيال واكثر دقة  -3
ينبغى توخى الجذر فى  للتكاليف الوظيفية بالمقارنة باية طريقة اخرى لتحديد التكاليف اال انه

استخدام الخبرة السابقة عند وضع المعايير حتى ال تعكس عدم الكفاءة فى االداء الماضى على 
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االداء الحالى أو االداء المستقبل , بمعنى اخر يجب ان يجرى للمعيار فى هذه الحالة تعديل 
 معين بحيث يعكس ما يتوقع حدوثه فى الفترة المقبلة 

ية )العينات( اى تجميع بيانات التكلفة خالل الفترة االختبارية ثم وضع المعايير االساليب االحصائ -4
يمكن التعرف  وهو اسلوب يكون قابال للتطبيق عندما ,على اساس المتوسطات الدورية بعد ذلك 

 على المدخالت بالنسبة لكل منتج على حدة 

 اسس نظام التكاليف المعيارية   1/2/5
د من االسس الهامة عند حساب التكاليف المعيارية يمكن اجمالها فيما ينبغى االعتماد على عد

 يلى :
 مبدأ التمييز بين وحدات القياس الكمية والمالية وذلك تتحديد اسباب االنحراف -1
مبدأ القياس االقتصادى : ويعنى االخذ فى االعتبار اثر التغير فى قيمة النقد على اسعار  -2

 المواد واالجور 
لمنفعة : يعنى عدم تضمين التكاليف المعيارية أو المعيار بأى تكلفة ناتجة عن سوء مبدأ ا-3

فى  لها  استخدام الموارد أو االسراف أو الطاقة العاطلة او غيرها من المصروفات التى ال اثر
 تحقيق الدخل 

م مراعاة مبدأ االقتصاد فى النفقة : ويقصد به ان تكون تكايف اعداد المعايير مالئمة وان يت-4
اقل عندما يتم التخطيط لفترات قصيرة نسبيا أو كان حجم  تكون الوفر فى نفقات التخطيط التى 

 المشروع صغيرا 
 تقبل التأويل وتتسم بالوضوح الالوضوح ويعنى ان تكون االرقام المعيارية    -5

بين تحديد دقيق للمسئوليات عن طريق تقسيم العمل الى مراكز مسئولية بحيث يسهل الربط  -6
 االنحراف فى حالة وجوده ومركز المسئولية المتسبب فيه

 متابعة تنفيذ المعايير ومعالجة أى خلل يتم اكتشافه فيها اثناء التنفيذ -7

قادرة على توجيه النفقة  وتكون المرونه : بحيث تكون المعايير قابلة للتغير لمواجهة أى مستجدات  -8
 الى مراكز بديلة فى حالة حدوث أمر غير متوقع 

 شروط نجاح نظام التكاليف المعيارية  1/2/6
 هناك عدد من الشروط يجب توافرها للحصول على نظام تكاليف معيارية ناجح وهى :

 

توافر وعى محاسبى تكاليفى لدى االدارة التنفيذية وهذا الوعى يؤدى الى اداء جيد فى كل  -1
 اوجه االعمال مما يساهم فى النهاية الى تحقيق االرباح

ن الوثيق بين الفنيين والمهندسين ومحاسب التكاليف لتحديد طرق وأساليب االداء وذلك التعاو  -2
 الستكشاف افضل تلك االساليب الالزمة لعملية معايرة  ناجحة
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العمل على االستفادة من البيانات والمعلومات المحاسبية الموجودة بالدفاتر والسجالت من  -3
 ن عن التنفيذ من جهة اخرى جهة وايضا الحصول على اقتراحات المسئولي

 ضرورة تحديد مراكز المسئولية  -4

 تحديد واضح ودقيق لعالقة عناصر التكاليف المختلفة لوحدة التكلفة  -5

 وأهداف نظام التكاليف المعياريةالربط الجاد الهادف بين االهداف الخاصة بالعاملين  -6

اسبابها والمسئولين عنها نظام معلومات يستخدم كوسيلة فعالة فى حصر وتحديد االنحرافات و  -7
 بما يتفق مع محاسبة المسئولية 

 استخدام نظام التكاليف المعيارية عيوبو مزايا  1/3
 مزايا استخدام نظام التكاليف المعيارية  -:1/3/1

 -هناك عدد من المزايا التى تنتج من استخدام وتطبيق نظام التكاليف المعيارية وهى :
وبذلك يمكن ان ليف وتحليل االنحرافات واتخاذ اجراءات مصححة نظام  جيد للرقابة على التكا -1

يساعد على تطبيق محاسبة المسئولية , حيث تحدد المسئولية عند رقابة التكاليف كما يمكن تقديم 
 ذلك من خالل اعداد تقارير االداء

ختيار بين المفاضلة واال عندوذلك  توفير معلومات اكثر فائدة للتخطيط االدارى واتخاذ القرارات  -2
ع , فيمكن لالدارة التعرف على التغيرات التى تحدث فى هيكل يالسياسات البديلة لالنتاج أو الب

 نتيجة تغير هذه السياسات  التكاليف 

 توفير مقياس اكثر معقولية لقياس تكلفة المخزون  -3

يف ,  حيث يمكن االحتفاظ ببطاقة التكالتحقيق وفر ملموس فى تكلفة االحتفاظ بالسجالت -4
يسهل العمل المحاسبى ,كما ان وضع المعايير العملية يؤدى  االمعيارية لكل منتج او عملية وهذ

باالضافة الى ذلك فانه يمكن  ,الى تحقيق المزيد من اقتصاديات التشغيل فى الكفاءة بين العاملين
 ربط نظم  حوافز االجر بنظام التكاليف المعيارية بمجرد وضع المعايير  

 يمكن الى ادنى حد ممكن كهدف استراتيجى  تخفيض ملموس فى تكاليف االنتاجارة و اد تحقيق  -5
عن طريق السيطرة على السوق من خالل لها تقوية المركز التنافسى من  المنشأة فى النهاية 

 توفير المنتج بأقل تكلفة مقارنة بالمنافسين 

ئف االدارية مثل التسعير وسياسات التكاليف المعيارية تخدم كمرشد لالدارة فى العديد من الوظا -6
 االنتاج

 التخطيطية سواء الموازنات الثابتة او الموازنات المرنة  المساعدة فى اعداد الموازنات -7

يساعد على  تسهيل تفويض السلطة والمسئولية بطريقة فعالة لوضع معايير تكلفة لكل مركز  -8
 تكلفة
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  معياريةاستخدام نظام التكاليف ال ومعوقات  عيوب-: 1/3/2
  -:هناك عدد من االنتقادات الموجهة لنظام التكاليف المعيارية نذكرها فيما يلى

المنشأة تقدير مستوى االهمية النسبية لالنحرافات وهى قضية جدلية , حيث ان كل ادارة داخل -1
امرا  عليها مسئولية لتحديد ما يعتبر ذو اهمية نسبية ام ال , حيث تعتبر االهمية النسبية ويكون 

يتعلق بالحكم الشخصى وقد تظهر عدد من المشاكل او الصراعات عند تقدير حدود االهمية 
 النسبية 

عن بعض االنحرافات  وخاصة التى ينجح العمال او االدارة فى  و االفصاحعدم التقرير -2
ته فى احكام عن االنحرافات الغير عادية وبالتالى يفقد النظام كفاء المنشأةتركز اخفائها  وبالتالى 

 الرقابة بصورة كفء
الى انخفاض الروح المعنوية للعمال أو لبعض قد يؤدى استخدام نظام التكاليف المعيارية -3

 المنشأةالعمال وذلك من خالل التركيز على االنحرافات الغير مرغوب فيها أو  فى غير صالح 
  المنشأةمع تجاهل االنحرافات التى فى صالح 

مال ان االداء غير الجيد ملفت لالنتباه لدى االدارة بينما يتم تجاهل االداء للعوقد يصل رسالة 
 الجيد

حيث ان التكاليف المعيارية تتضمن معايير تعتمد على درجة عالية  من المهارة الفنية    -4
لذلك يعتبر نظام مكلف وخاصة  للشركات الصغيرة التى ال تستطيع استخدام هذا النظام وذلك 

 فى الموارد المالية  بسبب العجز
االنحرافات يجب فصل االنحرافات الممكن رقابتها من الضرورى عند االعتماد على تحليل  -5

ولكن فى بعض االحيان يكون من الصعب اجراء هذا الفصل حيث , وتلك الغير ممكن رقابتها 
 انها مهمة غير سهلة

يحتاج لعدد كبير من العمالة  ان استخدام التكاليف المعيارية قد يكون مستهلك للوقت و -6
ويرتبط هيكل التكاليف الخاص باالنتاج بالمعايير المحددة مقدما  ويستلزم ذلك ضرورة تعديل 
المعايير مع كل تغيير فى هيكل التكاليف وهو امر يسبب عدد من المشاكل وخاصة فى حالة 

 تقييم المخزون 
بيقه فى االنشطة التى يصعب فيها يرى البعض ان نظام التكاليف المعيارية اليمكن تط-7

على سبيل المثال ادارة االعالن , كما اليصلح تطبيقه عند اتباع نظام , اختيار وحدة التكلفة 
 االوامر االنتاجية لعدم نمطية االنتاج

 على افتراضين  اساسيين  على سبيل المثال  تعتمد  انحرافات ساعات العمل والكفاءة --8
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نتاج تسير بخطى سريعة واذا كان العمل يسير بشكل اسرع سوف يؤدى ذلك اوال : ان عملية اال 
من خالل السرعة  لم يعد محددا  المنشأتالى زيادة الناتج ومع ذلك فان االنتاج فى العديد من 

 فى ساعات العمل بل من خالل ربطه بسرعة معالجة االالت 
العمل تكاليف  تكون تكلفة ومع ذلك قد ف العمالة هى تكلفة متغيرة ييفترض النظام ان تكالثانيا 

مباشرة ثابتة بشكل اساسى , حينئذ يكون التركيز على التغير فى كفاءة العمل يكون غير مبرر 
النه يخلق نوع من انواع الضغط على العمال لتحقيق فائض فى االنتاج التام , وبهذا وفى بعض 

أو أسوأ من االنحراف الذى فى غير سيء  المنشأةالحاالت قد يكون االنحراف الذى فى صالح 
ثال على ذلك يوجد لدى ماكدونالد معيار لمقدار لحم الهامبرجر الذى يجب موك  المنشأةصالح 

أن يكون فى البيج ماك , هذا معناه ان االنحراف يكون فى صالح المشروع لوانه تم استخدام 
وقد يؤدى ذلك من حيث الجودة  بيج ماك متدنية  والمنتج كميات اقل من اللحوم عن المعيار , 

 الى عميل غير راضى 
 معينة وهى  بالقطع  استراتيجياتعادة ما يكون لها  في مجال الصناعة  العاملة  ان الشركات-9

متطلبات العمالء, لمقابلة , زيادة المرونة  تحسين الجودةمثل  اهداف معينة   تهدف لتحقيق 
هام جدا   تكلفة الوحدة تعتبر  خفيض بنود المخزون, واوقات التسليم, تو   االنتاجوقت  تخفيض

وبالتالى كان البد من نظام يوفر بيانات عن معيار تلك التكلفة وسجال توفر بيانات عن فعليات 
وخاصة فى ظل استخدام اساليب  ادارة التكلفة  للمساعدة في تحقيق تلك االهداف,تكلفة الوحدة  

المستمر , ولقد ناقش  والتحسين( و AMTة المستخدمة )يصناع, التكنولوجيا الJITمثل  المتقدمة
Kaplan  ا تلك مثل   عادل فينظام   باعتباره   المعياريةالتكاليف  نظام و آخرون 

  ولكن من وجهة معارضى    الستراتيجيات 
نظرا لعدم مالئمة تطبيقه فى ظل اساليب  معاكس لالنتاجية  يعتبره البعض   النظامتطبيق 
المتعلق بتقييم نظام التكاليف  من المبحث الثانىسبة االدارية المتقدمة وذلك كما سيتضح المحا

  المعيارية كأسلوب للرقابة على التكاليف فى ظل وجود طرق ادارة التكلفة المتطورة
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 المبحث الثانى-2
 طرق للرقابة  على التكاليف فى ظل وجود   كأسلوبتقييم نظام التكاليف المعيارية 

 ادارة التكلفة المتطورة
  طبيعة العالقة بين نظام التكاليف المعيارية والرقابة على التكاليف 2/1

يعتبر نظام التكاليف المعيارية من اهم االساليب التى تعتمد عليها المنشات وخاصة الصناعية فى 
واقعية وفى نفس  ه على اسس علمية ووجود معاييرسالرقابة على عناصر التكاليف وذلك بشرط تأسي

 الوقت معايير مرنة 
قدرته على توفير معلومات مالئمة  خاللبانه نظام جيد من ويمكن وصف نظام التكاليف المعيارية  

ويقصد بالهدف هنا هو تحقيق الرقابة على  من استخدامها وفى التوقيت المناسبللهدف ومناسبة 
ير المحددة مقدما واتخاذ االجراء المصحح لالداء التكاليف اى التحقق من مدى مطابقة الفعليات للمعاي

اتخاذ  اجراء مصحح لالداء يكون النظام هنا نظام  علىبدون وجود نظام يساعد متخذ القرار  هحيث ان
 عليها للتكاليف دون الرقابة  متابعةمختل ويحقق مجرد 

خفض التكاليف   د على مما يساعمستمر وليس برنامج مؤقت برنامج  هوعلى التكاليف  فالرقابة     
وذلك من خالل دراسة طرق التصنيع وتطوير اسلوب تنفيذها لزيادة مخرجات النشاط مع ثبات 

مما يؤدى الى ارتفاع الكفاءة , ان  , المدخالت أو ثبات مخرجات النشاط مع تخفيض المدخالت
رة من خالل حاجة كل نظام التكاليف المعيارية بنظام الرقابة على التكاليف هى عالقة مباش عالقة

منهما لالخر فالرقابة تتضمن مراجعة االداء للتحقق من توافقه مع الخطط الموضوعة وتتطابقه مع 
 المحددة فى شأن تنفيذها أو تحقيقها  االداءمعايير 

ان االسلوب الرقابى يمكن ان يتم تطبيقه بسهولة فى حالة وجود خطة معيارية لعناصر التكاليف مع 
بين الخطة المعيارية والنتائج الفعلية , وان ربط االسلوب الرقابى باالسلوب المعيارى  ظهور انحراف

 االنحرافات  فحصيساعد فى تحديد االنحراف والشخص المسئول عن االنحراف مما يساعد فى عملية 
 السالبة أو تدعيم االنحرافات الموجبة واتخاذ االجراءات المصححة لالداء 

 -ص االنحرافات المتعلقة بعناصر التكاليف وهناك اتجاهين فى هذا الصدد  هما:ولقد تعددت نماذج فح
ويعتمد على الحكم والخبرة الشخصية للمدير المسئول فى فحص كافة االنحرافات الناتجة -االتجاه االول :

ويقوم سواء كانت فى صالح المشروع او فى غير صالح المشروع    او يعتمد على مبدأ االدارة باالستثناء 
بفحص جزئى لالنحرافات الشاذة التى تخرج عن نطاق حدود معينة من المعيار وتجاهل االنحرافات التى 

 تقع داخل نطاق تلك الحدود 
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انحرافات  معنويةالمتطورة للتحقق من االتجاه الثانى : وهو يعتمد على استخدام االساليب االحصائية 
ية والديناميكية وتحليل السالسل الزمنية وايضا لتحديد ما اذا التكاليف كالخرائط الرقابية والبرامج الخط
 كانت االنحرافات تستحق الفحص ام ال 

اساسيين فى الفكر المحاسبى المتطور لتحديد مدى معنوية االنحرافات وما اذا  اتجاهينكما ان هناك 
 -كانت تستحق الفحص ام ال كما يلى :
 يدة االتجاه االول : معيار التكلفة قيمة وح

حيث ينظر الى معيار التكلفة قيمة وحيدة باعتباره متوسط لعدد من القيم لما يجب ان تكون عليه تكاليف 
مستوى النشاط الفعلى , كما انه من الطبيعى أن يحدث اختالف بين المعيار بصفته قيمة وحيدة وبين 

اسبابها والمسئولين عنها سواء  القيمة الفعلية لمستوى النشاط الفعلى ثم تحليل هذه االختالفات لمعرفة
 كانت فى صالح المنشأة أو فى غير صالح المنشأة والعمل على تنمية االول والتخلص من الثانى 

االتجاه الثانى : معيار التكلفة كمدى للقيم أى يتم النظر للمعيار كمدى للقيم وليس كقيمة وحيدة وان وقوع 
على أن تكلفة االداء الفعلى مازالت تقع داخل نطاق الرقابة ,  القيم الفعلية فى حدود نطاق هذا المدى يدل

وال يستدعى االمر اجراء الفحص لمعرفة اسبابها ما لم تخرج عن حدى هذا المدى أى أنها مازالت تقع 
 داخل منطقة القبول وال تستوجب الفحص 

ه من انتقادات يستند على مما سبق يتضح ان نظام التكاليف المعيارية بشكله التقليدى رغم ما يوجه الي
قاعدة عريضة من المعايير المحددة بشكل علمى ومدروس تعتبر مقياسا لالداء وكفايته فى استخدام 
عوامل االنتاج فى كافة مراكز التكلفة والمستويات االدارية للمنشأة وهذه المعايير تحدد على اساس العالقة 

المنشأة وطبيعة عملها ومستوى تجهيزها الفنى  النموذجية بين المدخالت والمخرجات مع اخذ ظروف
 والتكنولوجى ومواصفات منتجاتها وكفاءة عامليها بعين االعتبار 

 

  نظرة انتقادية لنظام التكاليف المعيارية فى ظل وجود طرق ادارة التكلفة المتطورة   2/1/2
يف المعيارية واالراء المؤيدة يتعرض هذا الجزء من المبحث الثانى لبعض االراء المعارضة لنظام التكال

 -التى تفند تلك االراء المعارضة وذلك كما يلى :
 اراء المعارضين - أ
فان    Just-in -timeة االنتاج فى الوقت المناسب فلسففى ظل استخدام  هانيرى المعارضون    -اوال

قد  الرقابة وتقييم االداء الفعلية عن التكاليف المعيارية الغراض انحرافات التكاليف  اسلوب تحديد وتحليل 
هو زيادة  JITاالساسي لنظام الوقت المحدد  الهدفان  حيث  الوظيفي بالخلل يؤدى الى وضع يتسم 

هناك حيث ان  الحد من المخزون الزائد  سياسة تم ذلك من خالليو  التكاليف تخفيضاالرباح من خالل 
وال تستلزم وجود مخزون اال فى الوقت حسب الطلب  سوف تنتج فقط في الوقت المطلوب انتاج  بنود

ذات  دفعات صغيرة بنتاج وبالتالى  فى هذه الحالة  يتم اتباع استراتيجية اال  و بكميات دقيقة. المناسب 
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مقاييس االداء  لذلك يجب ان تكون  التي يجب ان تخفض االوقاتتحدد  احجام اقتصادية, و لتحقيق ذلك
لتحقيق الهدف الفرعي لدفعات ذات  و تخفيض الوقتتشجيع العمل  نحو ل للمديرين وللقوى العاملة  محفزة

ه يجب عدم االعتماد انومن ثم فللوصول الى بنود اقل للمخزون  احجام صغيرة اقتصادية كمتطلب سابق 
نتاج على فكرة اال تلك المعتمدةاو من من االنتاج  احجام كبيرة  على  القائمة مقاييس االداء  على 

تتسق اساليب تقييم االداء يجب ان  حيث انه زين مثل اسلوب انحرافات التكاليف المعيارية التخ بغرض 
هذا   صفرى والشراء فى الوقت المناسب المخزون المع طريقة االنتاج فى الوقت المناسب ومستوى 

المعيارية عدم مالئمة استمرار تطبيق نظام التكاليف  –فى رأى معارضى نظام التكاليف المعيارية  -معناه
 -استنادا على الدالئل االتية :  JITلنظام  التوقيت المناسب 

انحراف  انحرافات الكفاءة من المتعارف عليه فى نظام انحرافات التكاليف المعيارية التقليدى تقيس   -1
ة ) ساعات معياريمقابل ساعات العمل المعيارية لالنتاج الفعلي, فى   كمدخالت  الفعلية  ساعات العمل

ان وقت  يعنى  ان انتاج دفعات صغيرة نجد    JITساعات فعلية (  وبالتالى فى ظل  –فعلى ال لالنتاج
الساعات المعيارية فالعمل سوف ينفق )يستهلك( في تحضير االالت و بالتالي  ساعات   كبير من

 اف كفاءة عكسيمما يؤدي إلى انحر  من قبل  بالمعيار المحدد بالمقارنةللمخرجات ستكون اقل نسبيًا 
بهذه الكيفية )سالب (  فى غير صالح المنشأة وهو ليس صحيح من الناحية المنطقية وان هذا االنحراف 

 وغير موضوعى  اغير معبر يصبح 
من التكاليف غير محدد مسبقا لمستوى  كنتيجةانحراف حجم التكاليف غير المباشرة الثابتة ينشأ  -2

لمواجهة   النتائج وبتعديلالموازنة  فى وحدات االنتاجتلف من على عدد مخ ويتم توزيعه المباشرة 
 تتحمل كل وحدات اقل من االنتاج سوف أن  هذافي الطلب في االجل القصير, يعني  االنخفاض المتوقع

المبنى عليها التحليل فسيؤدى ذلك حتما  الى وجود انحراف فى غير صالح  التكاليف الثابتة غير المباشرة
وللتغلب على تلك النتيجة المتوقعة والغير مرغوب فيها حتى ال يكون هناك   سالب,انحراف  أى  المنشأة 

ولذا فان   JITالمديرين الى االنتاج بغرض التخزين باحجام كبيرة مما يتعارض مع فلسفة  مسائلة فيتجه
ليف المعيارية مع المعارضون يرون عدم مالئمة نظام تحليل االنحرافات المبنى على الفكر التقليدى للتكا

   JITنظام 
سعر فعلى ( مضروبا فى الكمية -وينقسم الى انحراف السعر )سعر معيارى  انحراف سعر الخامات -3

 قد يكون مضلل ايضا حيث انه قد تم  ولكنهانحراف موجب فى صالح المنشأه  عن هذاينتج قد   الفعلية 
ومحاولة مسايرة تلك السياسة فى  , JITفلسفة  معا وذلك تمشياقل  بمخزون الشراء بكميات قليلة لالحتفاظ 
ضغط  التقليدية يمثل  بالمعادلةالفكر التقليدى فى قياس االنحراف  علىظل ارتفاع االسعار واالعتماد 

ولذلك يعطي انحراف سعر في صالح , كمية  خصمللوصول إلى  اتعلى مديري المشروعات لشراء دفع
 المنشأة.



202 
 

ال فى رألآ المعارضين  يل انحرافات تكلفة المواد المباشرة بصورته الراهنة ان تحل مماسبق نخلص الى
من الناحية التكاليفية وال يشجع على التحسين  للمنشأةيوفر معلومات مناسبة عن الموقف التنافسى 

 المستمر وبالتالى لم يعد مناسبا أو كافيا لبيئة التصنيع الحديثة 
هي تلك المرتبطة تكون  فالتكاليف االساسية  AMTولوجية المتقدمة في البيئة الصناعية التكن -ثانيا 

االجور وتكاليف   الخامات تكاليف  بالتسهيالت االنتاجية فضاًل عن التكاليف المرتبطة بحجم االنتاج مثل
 التكاليف المعيارية وتكون مهمة التي تحدد تكاليفها المعيارية في االساس ألغراض التخطيط و الرقابة . 

 اساس على هنا تحسب الثابتة  فالتكاليف  الفعلية للوحدة بالتكلفة المعيارية للوحدة التكلفة مقارنة نا هى ه
لن يكون للوحدة  الثابتة الفعلية للوحدة و المعيارية الثابتة  أي فرق بين التكلفة  . وان  وحدة المنتج نظرياً 

كس اي تحميل اقل او على من الالزم هي فقط ألنها ال تع وذلك  ألغراض الرقابةيفيد  أي معنى  له 
االهم هو اجمالي التكاليف الثابتة وليس تكاليف الوحدة  حيث أن  .تعكس ببساطة الفرق في حجم االنتاج 

 عدم االعتماد على اى محتوى معلوماتى  بيئة االعمال الصناعية المتقدمة ,يجب فى ظل لذلك .الثابتة 
 معاكسة  مقاييس تكون اسوأ وقد  ويكون دور اقل اهمية  حيث انه يلعب  نحرافات التكاليف المعياريةال

ليس لها اى محتوى معلوماتى مفيد  . فعلى ان يركزوا على امور  المديرينتجبر  حيث انها لالنتاجية 
التي تحرك  االنشطة  على التركيز على  من المناسب قد يكون  ABCنظام  ففى ظل  سبيل المثال 
للرقابة و  القابلةحجم من التكاليف تمثل غير المباشرة  ومن ثم فالتكاليف اقسام الخدمات التكاليف في 

للتحكم   ABCولذا يرى المعارضون انه  يجب من اجل ذلك البحث عن اسلوب مالئم لطبيعة  التحكم
 والرقابة على التكاليف غير المباشرة بصفة خاصة  

تكون القوى العاملة عادة  AMT, JIT د يجتمع فيها كل من والذى ق في بيئة التحسين المستمر ثالثا: 
 وبنود مادية محدد طبقا لخطة محكومة وقت بذلك  منظمة في شكل فريق محدد المهام وهو يتطلب 

المتعلقة بالتكاليف لن يكون لها محتوى معلوماتى فإن التقارير عن االنحرافات  وتسهيالت انتاجية كبيرة 
مصممة على اساس ان المعلومات الفعلية لن يتم تكون  ت المناسب حيث انها كافى ولن تأتى فى الوق

وهو االمر الذى يتعارض مع فكرة اتخاذ القرارات المناسبة  التكاليفيةفى نهاية الفترة  اال الحصول عليها 
  فى الوقت المناسب 

اساليب المحاسبة االدارية وهو احد  TQMادارة الجودة الشامة تطبيق واستخدام اسلوب  في حالة رابعا : 
باسلوبه التقليدى يرى المعارضون لهذا الفكر التقليدى   المعيارية فإن مقياس انحراف التكاليف  الحديثة 
 TQM من قبل  بينما  يتطلب على رقابة التكاليف في حدود الجودة المحددة  يعطى تركيزا  انه  

 ان للمشاكل المرتبطة بذلك, و  حلتفاظ بالجودة و لتحسين و االح خاصة  و ادارةمعينة عمل  اخالقيات
بالشكل  االنحراف فان تحليل فقط وبالتالى رقابة التكلفة على دائما   المعيارية يكون  التكاليف  تركيز

االلتزام بمتطلبات تحسين الجودة  واالمور التى يستلزمها  و العمال عن  المؤسسة يبعد  التقليدى سوف 
 الميزةبالجودة و  التضحيةمع ولكن بهذا فإن الرقابة على التكاليف قد تتحقق  . و TQMتطبيق اسلوب 
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بيئة التحسين المستمرة تتطلب مجهود فان   TQMالتنافسية التى يمكن تحقيقها من وراء تطبيق اسلوب 
باالعتماد على ظروف مقدما تم تحديده  لتحقيق معيار  فقط   ليس و  افضل اعمالمستمر الداء 

 . لتحقيق الرقابةعلى عناصر التكاليف مفترضة 
وهي في  على معايير هندسية  فى االساس  ان التكاليف المعيارية تعتمد Ferrara وفى هذا الصدد ذكر 

يحدد فيها   لكن تتناسب مع بيئة ساكنة وليست بيئة عمل ديناميكية المقابل محددة مقدمًا بأفضل الطرق و 
 ماهية بعد تحديد  وضعتالتكلفة المعيارية وبذلك فان  لفة + السعر التك هامش الربح  على اساس معادلة

  ان أى  ربح للوصول إلى سعر البيع كهامشو تضاف إليه الربح المطلوب  تكلفته تحسبالذي  المنتج
 التى وضعت من قبل ان المعايير  من  التأكد  يكون هدفها فقط هو  حينئذ الغراض الرقابة   التكلفة ادارة 
الحالية, لم تعد تهتم كثيرًا بإجمالي تكلفة الديناميكية  البيئة التنافسية  ظل  فيأما    االلتزام بها. قد تم 

استخدام سعر البيع للمساعدة في تحديد التكلفة التي سيقبلها السوق  بل يتم الوحدة لتحديد سعر البيع, 
يحركها السوق على عكس فكر نظام  تكلفةفاصبحت بها أو المستهدفة للوحدة,  المسموحهى هذه التكلفة 

المرغوب فيها ففي البيئة حتى يتم الوصول الى االرباح  و يجب الوصول لها  التكاليف المعيارية التقليدى 
في االعتبار الضغط  ان نأخذ  الذى نعيشه االن اصبح لزاما علينا   العالم الديناميكيو  التنافسية العالمية

بحيث  سيتغير التكلفة إدارة  هدف  ومن ثم فانتلك التكلفة المستهدفة.ل متطلبات الوصول علىالمفروض 
واستمرار   مستمروتحسين  دائمة للتكاليف وتحكم دائم فى سلوكها صيانة  التأكد دائما من وجود  يجب

 قيمة أىيرى المعارضون أن  للتحسين  دائماالتنافسية والساعية  البيئةوفي مثل هذه   .تحسين التكلفة
 الى تخفيض مستمر فى التكلفة  سيؤدى   مسبقا   ةمعايير هندسية محدد على يؤسسيار تكاليف لمع

والن برنامج تخفيض التكلفة ليست برنامج مستمر مثل برنامج الرقابة  وليس تحسين لمستوى التكاليف
 حيث انه يهدف للوصول الى المعيار المحدد بعيدا عن سوق العمالء على التكاليف 

 العمليات مستقرة مما يؤدي إلى اختفاءفيه  وعادة ما تكون  واسع مميكن ي ظل نظام انتاجي فسادسا :
اساليب مع استخدام  هأن  Gagne and DiCenzo ذكر كل من  فعلى سبيل المثال .لالنحرافات  نسبى

وغالبا  , ها وموثوق فيمتناسقة ما تكون  غالبا  تكون   االنتاجية فان العمليات,  االحصائيةرقابة الجودة 
وبالتالى  ,ما تختفى الحاجة الى قياس االنحرافات بالشكل التقليدى المعتمد على فكر التكاليف المعيارية  

 تصميم المنتج  وتحديد التكلفة المستهدفة وليس التكلفة المعيارية مرحلتى الى يتحول التركيز 
التكاليف المعيارية فى ظل اساليب المحاسبة  من المناقشة السابقة الراء المعارضين للفكر التقليدى لنظام
 االدارية الحديثة يمكن اشتقاق الفرض البحثى االول وهو 

  Ho1 :التكاليف المعيارية في الشركات المصرية و خاصة بعد ظهور  مالئمة استخدام نظام عدم
 اساليب إدارة التكلفة الحديثة.
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 اراء المؤيدين  -ب
فى ضوء افتراض وجود طرق ادارة التكلفة  لنظام التكليف المعيارية  سابقةاالنتقادات الان  بالرغم من
كما هو فالمبدأ األساسي لتحليل انحرافات التكاليف المعيارية يبقى  بالتأكيد  وانه  منطقيةقد تبدو  المتطورة

 و حقيقهمدى ما تم ت قياستم ي ثم يكون عليه عناصر التكاليفيجب أن  لما  مقدما التحديد متمثال فى 
على  في الرقابة تفيد بالقطعومحتوى معلوماتى تكاليفى   عميقةمدلوالت يظل لها المنتج  ة وحدة أن تكلف

قاموا بتفنيد تلك  وبالتالى فان البعض الذى يرى اهمية نظام التكاليف المعيارية  , عناصر التكاليف 
مة استخدام نظام التكاليف المعيارية حتى فى مالئ يةللتأكيد على استمرار  كما سيرد ذكره وذلك  االنتقادات 

 . -ظل تطبيق اساليب ادارة التكلفة المتطورة وفيما يلى تفنيد تلك االنتقادات كل على حدة :
يؤدي  قد  قياس انحرافات التكاليف قد يعطي أو يرى المعارضون كما سلف ذكره ان  JITفي بيئة  -1

الوظيفى والسلوكى نحو االتجاه الى االنتاج من اجل التخزين الستيعاب اكبر خلل ال حالة من   الى
لعدم اهمية نظام تحليل   ا قويا سبب  المؤيدون لكن رغم ذلك ال يرى  , من التكاليفممكن  قدر 

 وخاصة  فى ظل وجود نظم ادارة التكلفة المتطورة  التكاليف المعيارية االنحرافات القائم على نظام 
 -كما يتضح من النقاط االتية :  JITة في حال

( والتشغيلالحق في اقتراح أن أي مقياس يقارن إجمالي تكلفة الوقت )التحضير  بعضقد يكون هناك  . أ
نسبة وقت التحضير  الخاص  لتخفيض كبيرةبعدد الوحدات المنتجة قد يشجع اإلنتاج بكميات 

 اللغاء مبررا فال يعتبر هذا  ائج التحليل على نت خطورةتم اعتبار هذا االمر يمثل لو و  , باالالت
 نظام بالكامل ولكن يجب البحث عن حلول بديلة  كما يلى : 

 و / أو معادلة االنحراف  مدخالتاستبعاد أوقات التحضير من  -

 وتفوق  بأوقات اكبر من الالزم  التشغيلال يشجع و تبني مؤشر اآلداء المتوازن الذي يجازي/ يعاقب  -
 .الدفعةأو متوسط حجم  المخزون مستوى 

غير مالئم يعتبر من وجهة نظر المعارضين  حجم التكاليف غير المباشرة الثابتة  يالنسبة النحراف  . ب
ال يظهر كنتيجة لتحميل  انحراف التكاليفمن أن  حيث انه من وجهة نظرهم  , ةألغراض الرقاب
اخرى حقيقةوهناك  لمنتجة. اعدد الوحدات  فىلالختالفات  نتيجة هو ببساطة بل  ,  أعلى أو أقل

مرتبطة بالحجم على  الغيرالتكاليف  توزيعهناك سبب قوي لعدم  ترتبط بهذا االنحراف وهو  ان 
لو أن التكاليف غير المرتبطة حيث ب(. يةفي التكاليف المعيار  يتضمنمستوى وحدة المنتج )وال 
متزايدة أو تفاضلية  تكلفةة لن تكون الوحدة الناتج فان تكلفةالمنتج,  وحدةبالحجم حملت على مستوى 

 لن تكون مناسبة التخاذ القرار. وبالتالى إلنتاج وحدة 

  المعياري بدال من نظام تكاليف الكلي المعياري  ةاستخدام نظام التكاليف الحدي فىهنا يتمثل الحل 
 وليس االتجاه الى الغاء نظام بالكامل 
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مما يؤدى  كبيرة دفعات يع مديري المشتريات لشراء الميل نحو قياس انحراف سعر الخامات لتشج-ج -
الن السعر , حبث يكون انحراف السعر فى هذه الحالة انحرافا فى صالح المنشاة  الى زيادة المخزون 

 . JITالمعيارى اقل من السعر الفعلى وبالتالى يتعارض مع سياسة

 الىمقارنة السعرين فقط بل  ركز على مجردي الذىالحل فى ضرورة تغيير فكر االدارة  ويتمثل  
 والسلوكى الخلل الوظيفيخطر الوقوع فى  حدةوبالتالى تخفيف  التركيز ايضا على الناحية الكمية  

 أخرى مثل مستوى المخزون   مؤشراتوباالضافة الى التركيز على 
اعتبار أن على سبيل المثال على  ان تطوير التحليل التقليدى النحرافات تكلفة المواد المباشرة  -د

 -يجب ان يتم فى ضوء االعتبارات االتية :المواد المباشرة يمثل قيمة كبير من تكاليف االنتاج 
فى نخفيض او التخلص من التكالبف التى ال  المتمثلمراعاة الهدف االساسى لمدخل ادارةالتكلفة  -1

 تضيف قيمة للمنتج

صاح عن الموقف التنافسى للوحدة ارتفاع حدة المنافسة واتساع نطاقها مما يقتضى ضرورة االف -2
 االقتصادية من الناحية التكاليفية 

اال يجب توسيع نطاق التحليل لالنحرافات لتوفير االحتياجات الحديثة من المعلومات كما يجب  -3
المدخالت الى  عناصرتحليل االنحرافات المتكامل لعملية االنتاج فى تقويم كفاءة تحويل  ينحصر 

يجب على التحليل ان يتضمن ايضا تقويم لكفاءة وظيفة االنتاج فى تزويد او  منتجات تامة , وانما
يجب ان تركز  االنحرافات, بحيث ان  تحليل امداد قسم التسويق بالكمية المناسبة من االنتاج التام 

انحراف االنتاج  اعتباروربطها بمستوى االنتاج والجودة ,  ويمكن  تعلى المخرجات بدال من المدخال
مع وهذا يتفق , ر ماليا لقياس مدى االلتزام بسياسة االنتاج فى التوقيت المحدد وتقييم المخزون مؤش

فلسفة نظم التصنيع الحديثة والتى تهدف الى انتاج ماهو مطلوب لتلبية احتياجات المبيعات , ويعتبر 
دة فى التكلفة بالنقص انحراف غير مالئم , ويتمثل انحراف الجو  أواالنحراف سواء كان بالزيادة 

المعيارية لالنتاج غير الجيد والتى تتوقف قيمها على ما اذا كان االنتاج غير الجيد غير صالح نهائيا 
مع اضافة بعض المواد  اعادة استخدامه% مواد خام تضاف مرة أخرى , أم يمكن 100, أى يتطلب 

هذا االنحراف يساعد  االدارة على الخام , وعلى ما اذا كانت هذه  المواد نادرة أم ال, وبالتالى فان 
تقييم جودة منتجاتها خاصة اذا ما زودت تقارير هذه االنحرافات بتقارير تكلفة الجودة بما تتضمنه من 

 وخارجى وتكاليف منع ووقاية من العيوب ولجعل المنتج مطابقا للمواصفات  داخلىتكاليف فشل 

 معظم التكاليف ال ترتبط بحجم اإلنتاج. جد ان ن  AMTفي بيئة التصنيع التكنولوجية المتقدمة --4
على مستوى  تحملأن التكاليف الثابتة ال يجب أن ب اقتناع كافي ABCMالمؤيدين لنظام ويكون لدى 
.ولذلك يرى أسلوب التكاليف المعيارية كما يصنفها  لذلك ال تكون قابلة للتحكم  ,وحدة المنتج
تحليل انحرافات التكاليف المعيارية ليس له دور  ان  JIT ,AMTانظمة  أنه في ظل المعارضون 

العديد من الدراسات أن معظم الصناعات في مختلف  تالتكلفة. وقد توصلورقابة  أساسي في إدارة 
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% % 70بينما  % من اجمالى  التكاليف 30من  بحد أقصىغير مباشرة  لديها تكاليف يكون  الدول
ميداني  مسحمن   Druryذكر بواسطة ما  مع  تتسقالنتائج  ترتبط بالحجم هذه مباشرةيعتبر تكاليف 

 -اقترح ما يلي: وقد AMTصناعات  ظل  في

 الصنع.تكاليف  تكاليف الخامات تعبر عن أعلى نسبة من إجمالي  . أ

مستوى يضمن   و هو  % من إجمالي التكاليف15بنسبة  التحاسب عنها تكاليف العمالة قد تم  . ب
 يكون من السهل ومع وجود قاعدة بيانات تكنولوجية منطقيةف على التكالي الرقابة  تحقيق

   -:استخدام اسلوبين معا الدارة التكلفة هما

 )التكاليف المباشرة (  تحليل انحرافات التكاليف المعيارية للتكاليف المرتبطة بالحجم اسلوب -1

  أسلوبABCM  التكاليف غير المباشرة(بالحجم مرتبطة للتكاليف الغير(. 

 تغذية فعلى و وقت حقيقيلفريق العمل يحتاج حيث   AMT ,JITي بيئة التحسين المستمر ف-5
وفى رأى المؤيدين يرون ضرورة الحفاظ على  ومعلومات مالية دوريةكمية  متمثلة فى بيانات عكسية

 نظام التكاليف المعيارية لالسباب االتية 
   -تفيد فيما يلى:  

 الذى يتعاملعمل الفريق ل على سبيل المثال المتعلقة بأنشطتهم ف مالية ال بالمدلوالتإعالم فريق العمل  . أ
أو مالية تفيد فى تعديل ففى حالة اعالمهم بتغذية عكسية بمعلومات كمية   الخامات مع تكاليف 

قد كميات الخامات المستخدمة او اسعار الخامات فى الوقت المناسب قد يفيد ذلك فى تحسين الناتج و 
. واذا كانت  التعامل مع الخامات المستخدمة وتقليل الفاقد وترشيد االستهالك  ةيغيرون طريق

المعلومات مرتبطة بالوقت  المستنفد فقد يكون ا لتحسين متمثال  فى تقليل الوقت الضائع  وقد يحقق 
ملة اآللية المتكا ةالصناعي فإن نظم المحاسبة ذلك وفر اكثر مما تحققه الخامات فى االنتاج . وبذلك 

 مالى و انحراف كمى انحراف  سواء فى شكل   مفيدةمعلومات   نظم التكاليف المعيارية  قد تعطي
 يفيد فى  ااتحسين واتخاذ القرار المناسب

 . أعلى كفاءة  مستوى الموارد المتاحة برقابة إدارة  . ب

وبالتالى ال يجب ان  التحكم في النواتج المالية ألنشطة فريق العمل/ رقابة الاإلدارة العليا في  ترغب 
يكون  لدى اى عضو من اعضاء الفريق ضيق افق فى تفهم طبيعة االنحرافات  او تفسيرات متعلقة 
بالنواتج  حيث يؤدى ذلك الى عدم تعظيم الكفاءة فى استغالل الموارد  وبالتالى لتعظيم الفوائد من 

ب تدريب االدارة العليا سلوكيا على يجنظام التكاليف المعيارية بالتعاون مع نظم التصنيع المتقدمة 
تفهم طبيعة البيانات والمعلومات التى تنتج من تحليل االنحرافات  حتى يتم تحقيق الرقابة المنشودة 

  من الكفاءة مرتفع على ادارة الموارد المتاحة وذلك بمستوى 

يارية مثل مؤشر / يمكن البحث عن اساليب اخرى لقياس االداء الى جانب وجود نظام التكاليف المع-6
التكلفة الجودة  ومؤشر االوقات الحقيقية / مؤشر مستويات المخزون لدعم المعلومات التكاليفية التى تنتج 
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عن انحرافات عناصر التكاليف بدال من الغاء نظام بالكامل بحجة ان هذا النظام من وجهة نظر 
 .  المعارضون يركز على انحرافات التكاليف وال يهتم بالجودة 

ويفضل  مع اسلوب التحسين المستمر وال يعطى ميزة تنافسية ال تتالئم  المعايير الهندسية  القول بأن-7
التحسين المستمر من  أسلوب  هذا القول مرود عليه بدليل  ان   /العاديةالمعايير التاريخية  استخدام 

/ الرقابة على  يه  هو التحكمف المبدأ األساسي  و يستخدم في مصانع تويوتا kaizen خالل التكاليف 
وهو ما يجسد الحفاظ على جوهر  نظم التكاليف المعيارية    .باستخدام المعايير الهندسية  تكلفة الوحدة 

 السابقةيستخدم إجمالي تكاليف للسنة  kaizenأن اسلوب  يتمثل فى  الفرق الوحيدالتقليدى  ولكن  
حساب االنحراف لحدد مسبقا( ومعدل التخفيض المستهدف كاساس للمقارنة )بخالف المعيار الهندسي الم

التعديل على  ويكون   هذه الفترةعن التكاليف الفعلية -التخفيض المستهدف(   -)أساس التكلفة أى
ومن  السائدة اثناء عملية الرقابة  على الظروف يعتمدسوف و  مالئم هنا  التكاليف المعيارية التقليدي 

مستويات كفاءة منخفضة بالمقارنة بالمعايير  تتضمنقد  الفعلية السابقيف العام أن تكال الننسىان  المهم 
 في الصناعة. ةالمتوقع

تكون  الزامية ومرتبطة بمرحلة تصميم المنتج, حيث  معظم التكاليف تكون  المؤتمت. في نظام اإلنتاج -8
كايزن  طريقة ا هو متبع فى كمالتكلفة في مرحلة اإلنتاج.  لتغير, هناك حدود قصيرة فعلية  معظمها 
مرحلة تصميم  دالتكاليف عن ادارة في  التكلفة المستهدفة تطبق  االلتزام بالتكلفة المستهدفة.  يتمحيث 

بديال عن التكاليف المعيارية  ولكن يتم التعامل مع التكلفة   هندسة القيمةما يسمى المنتج من خالل 
 بغرض كايزن حينئذ لتشجيع التحسين المستمر ويستخدم يدى . االنحرافات التقل تحليلباسلوب  المستهدفة

 بين المقارنةثم يتم  ة يمستهدفة على تكلفة الوحدة الحالال الرقابةذلك بواسطة  ويتمتخفيض التكلفة, 
ولكن من خالل  التخفيضات المستهدفة اى نفس منطق التكاليف المعيارية تلك  التخفيضات الفعلية 
 .خفيضات مستهدفةتخفيضات فعلية مع ت

 مماسبق يتضح ما يلى:
ان اى تطوير لتحليل االنحرافات يجب ان يحقق التكامل والترابط بين االهداف التشغيلية واالهداف -1

االستراتيجية وخاصة فى ظل مدخل المحاسبة االدارية االستراتيجية لمقابلة متطلبات بيئة التصنيع 
وكثرة الجدل حول  الداخلية المافسةوالتعاون بدال من تشجيع  المتقدمة  ويعمل على تنمية روح المشاركة

مسئولية االقسام المختلفة عن االنحرافات كما يجب أن تقدم عملية تحليل وفحص االنحرافات مؤشرات 
عملية وواقعية عن اسباب عدم تحقق المعايير بما يتيح لالدارة امكانية تحديد طرق ومداخل تحسين 

يادة كفاءة استغالل الموارد المتاحة بصورة اكثر فعالية واعادة النظر فى المعايير ذاتها وز  واالدارةالعمليات 
 اذا لزم االمر بما يحقق فعالية نظام المحاسبة عن المسئولية
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ان المبدأ االساسى للرقابة المحاسبية  ما زال متجسد ا فى اسلوب التكاليف المعيارية  حيث ان هذا -2
مع والبصر رغم ان اساسيات المعيار من حيث تقديره او تفسيره قد يتغير مع االسلوب مازال تحت الس

 التغير فى بيئة  االنتاج وطرق التصنيع
 مما سبق يمكن اشتقاق الفرض البحثى االول البديل

 H1 استخدام نظام التكاليف المعيارية فى الشركات المصرية بالرغم من ظهور اساليب المحاسبة  مالئمة
 حديثةاالدارية ال

والشتقاق بقية فروض البحث سوف يتعرض الباحث فى المبحث الثالث الستقراء الدراسات السابقة لدراسة 
السيناريو الحالى الستخدام وتطبيق نظام التكاليف المعيارية فى ظل وجود اساليب المحاسبة االدارية 

 الحديثة 
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 المبحث الثالث-3
المتعلقة  بدراسة السيناريو الحالى الستخدام وتطبيق نظام  قةاستقراء الدراسات الساب

 التكاليف المعيارية  فى ظل وجود اساليب المحاسبة االدارية الحديثة.
النسبة // الهندسة  للحساب انشر ملخصما  هو األب الروحي للمحاسبة بعد  luca Pacielloيعتبر -1

فكرة نظام إمساك  Paciello ذكر الكتابفي هذا . 1494عام بايطاليا  البندقية  مدينة في والتناسب
 اعداد والتكاليف  اتبعض القضايا المتعلقة بحسابباالضافة الى مناقشة  لدفاتر بطريقة القيد المزدوج, ا

 االنحرافات عن  محاسبة الالموازنات و 
فكرة التكلفة  من الباحثين السابقين الذي أعطى واحدا George Nortonويعتبر المحاسب البريطاني -2

 ,Solomon)كما ورد فى دراسة  1889المعيارية في كتابه مسك دفاتر مصنعي المنسوجات لعام 

1994 ) . 
كما وذلك   1910أول وصف تفصيلي لنظام التكاليف المعيارية لعام  john whit mereوقد قدم -3

كما ورد فى دراسة  1920منذ عام تقديم نظام التكلفة المعيارية فعليا  تم  ( ثمChatfield 1996ورد في )
(Richen  1996 )  أثار بعض بصفة عامة  التكنولوجية السريعة في قطاع الصناعات  التطورات و مع

سؤاال حول ما اذا كان ال يزال من المناسب االستمرار في تدريس (  Nike)  Lucasاألكاديمين امثال 
 التدريس فى البرامج المحاسبية ام ال ؟   رراتمقضمن  بشكله التقليدى موضوع التكاليف المعيارية 

 Richard ايضا  بأن نظام التكاليف المعياريةيتضمن Johnsen , 2002  كما ورد فى دراسة --4 

Fleischman, 1995  أن التكلفة المعيارية ال يمكن ان تعطى مساعدة كافية في حاالت استراتيجية
التكاليف المعيارية الحظ بعض المؤلفين أن  لنظام النتقادات على الرغم من هذه ا . واإلدارة التشغيلية 

ال تزال تستخدم على نطاق واسع في كل من  ومحاسبة التكاليف  من اهم ادوات ما زالت  هذه االداة 
 و قطاع الخدمات حول العالم . القطاع الصناعى 

لشركات في اليابان تستخدم % من ا86المتحدة,  المملكة% من الشركات في 73 فان  على سبيل المثالف
 ( Gorgios Hydeck and Namoki, 2003كما ورد في دراسة ) وذلك  نظام التكاليف المعيارية

فيما يتعلق بممارسات التكلفة المعيارية  أمريكامتخلفة عن  يةلم تكن بريطان 1945, 1940في أواخر -5
التكلفة المعيارية قابلة للتطبيق في  فقد ورد أن  (Fleischman, Boyne Tyson 2008) يعتقدكما كان 
 التصنيع والخدمات  قطاعات 

أن التكلفة المعيارية يتم تطبيقها في صناعات تكرير البترول, والصناعات  Williams 1996افاد كما -6
  الدوائية والكيميائية, صناعة السيارات, الخضروات المعبأة والفواكه, 

المنظمات  من أن التكلفة المعيارية تم تطبيقها أيضا في العديد  Hilton(2001 ) ولقد أظهرت دراسة -7
 للربح. وغير الهادفةالخدمية 
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التكاليف المعيارية هو التحكم في نظام  كشفت معظم الدراسات أن الغرض األساسي من تطبيق ولقد  
وا عداد الموازنات  التكلفة, ومع ذلك فإن بعض االستخدامات األخرى للتكاليف المعيارية مثل تقييم األداء

 مختلفة. الدراسات عدد من ال من خالل  تم التأكيد عليها وعلى اهميتها واتخاذ القرارات  والتسعير 
التكلفة المعيارية على نطاق واسع في البلدان  ه قد تم استخدام أن  Bujumbura    2011ذكرت -8

الحفاظ على التكاليف  هدف  يمثل كما  يرلتسعاالمتقدمة في الرقابة على التكاليف, واعداد الموازنات و 
ضمن المستوى المحدد مسبقا تحديا كبيرا تواجهه معظم المشروعات في بيئة األعمال شديدة التنافسية 

من أنظمة و ظهور عدد تصبح دورة حياة المتنج أقصر حيث  التطور التكنولوجي والعولمة فى ظل  اليوم
   JIT, TOC, T&M, ABCالمتقدمة مثل  االداريةالمحاسبة 

 ايقافويجب   اصبح اسلوبا غير مالئم  أن التكلفة المعيارية فقد رأى  ( Lucas  1997) دراسة -9
إجراء العديد من الدراسات في العديد من  وقد تم  المعيارية ضمن برامج كليات التجارةنظام التكلفة تدريس 

 مفيدة أداة وانها لم تعد  التكلفة المعيارية نظام   عدم مالئمة لتبرير  المؤلفينالبلدان من قبل العديد من 
 في يد اإلدارة,

 231 على   2012عام  ميدانيةدراسة وقد اجروا   David, Lyall, coral Gorham دراسة   -10
 شملتها% من الشركات التي 90أن أكثر من وقد توصلوا  الى نتيجة مفادها  شركة في المملكة المتحدة 

% من المديرين 63 وان  المعيارية ألغراض الرقابة على التكاليف نظام التكاليفتطبق  يةالدراسة الميدان
 بنفس االعتبارات التقليدى للنظام اتخاذ القرارات لدعم مقتنعون به  كوسيلة  ذلك النظام الذي يستخدمون 

مارس التي تعن الشركات في نتائج دراستهم   Maliah Sylmar, Ninkasi  2013’’كما ذكر -11
نظام  شركة يابانية تستخدم  21% من 76% من الشركات المحلية و70أن  ماليزياأعماال تجارية في 
لمحاسبة يستخدمون افي التمويل و  المتخصصين% من 73في نيوزيالدنا ال يزال , التكاليف المعيارية 

  ام التقليدى باالعتماد على نفس أركان النظ فى الرقابة واتخاذ القرارات التكلفة المعيارية
 في دبي لتبرير تعملشركة  100 على  ميدانيةدراسة  Marie, Cheffi Lucas 2010ولقد أجرت -12 

من القطاع الصناعي  % 57 من العينة وتكونت قيمة ذات  يزالال و  التكلفة المعيارية نظام    استخدام 
كات في القطاع الصناعي % من الشر 77أن وقد توصلوا  الى  % من قطاع الخدمات والتجارة, 43و
 خلصوا الى التكاليف المعيارية, لقد  يستخدمون نظام  مازالوا% من الشركات في القطاع الخدمي 39و

 المتخصصين في من وجهة نظر  في محاسبة التكاليف  مفضلةطريقة  مازالتأن التكلفة المعيارية 
 تحميل التكاليف.المحاسبة والتمويل بسبب بساطته ومرونته وقدرته على  مجاالت 

  ظهرتوقد أصناعة السيارات في تركيا, مجال   في  وقد طبقت  Egrin, drury (2013)دراسة -14
 التكاليف المعياريةنظام % من الشركات في المتوسط ال تزال تستخدم 77النتائج أن 

 Chill Out)على  اجريت هذه الدراسة  Amy J. Fredin &Roopa Venkatesh (2010)دراسة -15

s Company  )  2010   مكن أن الذى يالتى تعمل فى مجال االطعمة الباردة وذلك لمعرفة الدور و



211 
 

تلعبه نظام محاسبة التكاليف المعيارية فى بيئة الصناعة والبيئات االنتاجية والخدمية االخرى وأيضا معرفة 
لشركة وقد اوصت الدراسة الى اى مدى استفادت االدارة من نظام التكاليف المعيارية المستخدمة فى ا

وتطبيق أنظمة أخرى لمحاسبة التكاليف بتطبيق مفهوم محاسبة التكاليف الفعلية أو التكاليف العادية 
 باالضافة الى االنظمة القائمة 

لدراسة مدى تطبيق اسلوب التكاليف المعيارية تلك ا تناولت وقد   Marie Attiea (2010)دراسة -16
وقد توصل  هى :االمارات العربية المتحدة  والمملكة المتحدة وماليزيا  بين المنشات فى عدة دول

تلك بل التزال  الباحث الى ان ظهور أساليب ادارة التكلفة اليعنى زوال أو تقادم التكلفة المعيارية 
على الرغم من ظهور أساليب ادارة التكلفة بشكل واسع  وان  مستخدمة بشكل كبير  وذلك االداه 

 والعكس صحيح  لتكلفة المعيارية اليمنع من استخدام أساليب ادارة التكلفة استخدام ا
تمثلت مشكلة ادراسة فى فقدان القرينة المالئمة فى االساليب   Justo Wane Lade(2010)دراسة -17

التقليدية لمحاسبة التكاليف مما دعا الهمية وجود منهج جديد للمحاسبة االدارية وهدفت الى اختبار 
طرق ادارة التكلفة المتطورة والتغيرات التى حدثت نتيجة المنافسة الحادة وتعقيدات قة بين تطبيق العال

االنتاج والنظم التقليدية للتكاليف ومنها التكاليف المعارية وتوصلت الى ضرورة تحسين البرامج 
 الدراسية فى الجامعات للربط بين النظم المتطورة والنظم التقليدية وليس الغائها 

تمثلت مشكلة الدراسة فى التطور الذى صاحب عمليات التصنيع   Beata& Carl (2002)دراسة  -18
كثرت أدوات محاسبة التكاليف لمعالجة مشاكل تكاليف االنتاج مثل  فى السنوات االخيرة لذلك 
ك نجد التكلفة المستهدفة , على الرغم من ذل –بطاقة االداء المتوازن  –التكلفة على اساس النشاط 

ان نظام التكاليف المعيارية شائع االستخدام ولمن اوصت الدراسة بضرورة تطوير ذلك النظام 
 التقليدى ان لزم االمر بدال من االستغناء عنه 

 -وقد تناولت بعض الدراسات فى بعض الدول العربية هذه القضية كما يلى : 
 ( 2010دراسة محمد سالم خير )-1

 -على عدد من االسئلة هى :تناولت الدراسة االجابة 
الحديثة على فعالية  التصنيعاالدارية المصاحبة لبيئة  االستراتيجياتهل اثرت المتغيرات التى طرأت على 

الدور الرقابى للتكاليف المعيارية , هل نظام التكاليف المعيارية بصورته التقليدية مالئم كأداة للرقابة 
, هل نظام التكاليف المعيارية التقليدى مازال قادرا على فى ظل مستجدات بيئة التصنيع الحديثة 

توفير بعض المعلومات المهمة وذات الجدوى لالدارة , هل يجب تطوير نظام التكاليف المعيارية 
 .التقليدى حتى يواكب بيئة التصنيع الحديثة 

تغيرات والتطورات فى الى ان محاسبى التكاليف المعيارية قد تخلفت عن مالحقة الم الدراسة  وقد توصلت
تكنولوجيا التصنيع مما جعلها بشكلها الحالى غير صالحة لالستخدام فى بيئة التصنيع الحديثة وان 
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نظام التكاليف المعيارى التقليدى ما زال قادرا على توفير معلومات هامة وذات جدوى لالدارة وايضا 
 يئة التصنيع الحديثة التقليدى حنى يواكب ب المعياريةيجب تطوير نظام التكاليف 

( تناولت الدراسة دور التكلفة المعيارية والموازنات التخطيطية 2012دراسة كامل على وفريال كاظم )-2
والرقابة فى العراق وخلصت الدراسة الى اهمية استخدام التكلفة المعيارية كأداه للتخطيط والرقابة وذلك 

االدارة فى تحديد االنحرافات ة المعيارية عتمد على قدرة لقصور التكلفة التاريخية وان نجاح نظام التكلف
 التخاذ القرار التصحيحى السليم وتشخيص مسبباتها فى الوقت المناسب 

( وقد تناولت اثر تطبيق نظام المعلومات التكاليفية على جودة االنتاج 2012دراسة اسماعيل عثمان )-3
بعض المنشات الصناعية تركزعلى خفض التكلفة  ومعايير التكلفة  وقد تثلت مشكلة الدراسة فى ان

الى الحد الذى يخل بالجودة مما يؤثر سلبا على المركز التنافسى وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج 
منها ان نظام المعلومات التكاليفية من خالل اسلوب التكاليف المعيارية يساعد فى وضع المواصفات 

 القياسية
تمثلت مشكلة الدراسة فى عدم قيام شركات ومنشات القطاع الصناعى  (2004دراسة صالح البدوى) -4

فى تطبيق نظم الرقابة المحاسبية من خالل نظام التكاليف المعيارية التى تستهدف الرقابة على 
تكاليف االداء وقد هدفت الدراسة الى دراسة االطار التطبيقى للمفاهيم االساسية لمحاسبة التكاليف 

النظام فى الحياه العملية لتحقيق الرقابة على التكاليف مدى استخدام هذا  على المعيارية للتعرف
الصناعية   وكان من اعم توصيات الدراسة هو محاولة تطوير نظام التكاليف المعيارية من خالل 
تحقيق االندماج والتوافق بين نظام التكاليف المعيارية وربطه بنظام التكاليف على اساس االنشطة 

 ن خالل مالمح وسمات نظام مقترح من قبل الدراسة وذلك م
بنفس ابعاده  المعيارية  مماسبق يتضح ان معظم الدراسات اجمعت على استمرار استخدام نظام التكاليف

 -:واركانه وبالتالى يمكن اشتقاق الفرض البحثى الثانى وهو 
H2 في الشركات المصرية بعد ظهور تختلف اهمية ابعاد واركان نظام التكاليف المعيارية عند تطبيقه

 -ادوات ادارة التكلفة الحديثة و يتفرع منه عدة فروض فرعية: 
H21 تتنوع الطرق المستخدمة لتحديد معايير عناصر تكاليف العمالة و الخامات عند تطبيق نظام :

 التكاليف المعيارية.
H22اليف عند تطبيق نظام التكاليف المعيارية : تتعدد انواع المعايير التي تستخدم في الرقابة على عناصر التك 
H23 يختلف معدل تكرار مراجعة المعايير عن تطبيق نظام التكاليف المعيارية : 
H24تتعدد مداخل تحليل وتفسير االنحرافات :  

ويتناول الباحث فى المبحث الرابع اجراء دراسة ميدانية لمعرفة مدى مالئمة استمرار استخدام نظام 
معيارية فى ظل استخداث نظم المحاسبة االدارية المتقدمة على بيئة االعمال المصرية وذلك التكاليف ال

 الختبار فروض البحث
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 المبحث الرابع-4
الدراسة الميدانية  لمعرفة مدى مالئمة استمرار  استخدام نظام التكاليف المعيارية 

 ال المصريةفى ظل استحداث نظم المحاسبة االدارية المتقدمة  على بيئة االعم
 تجميع البيانات:طريقة  4/1

معدل  وقد كان  المعدة لذلك من خالل قائمة االستبيانالمتعلقة بالدراسة الميدانية  البيانات  تم تجميع 
بشكل عشوائي, بحيث تغطي جميع  شركات العينة  وقد تم اختيار إلى حد معقول,  جيداستجابة 
 -كما يلى:األسئلة  عدد من  القائمة على وتجيب  وخاصة  للقطاع الصناعي والخدمي التابعة الشركات

نظام التكاليف المعيارية أو بعض الطرق األخرى  مصرالمحاسبون ورجال التمويل في  يستخدمهل  .1
 ؟التخاذ القرارات اإلدارية.

ات المعتمدة على دراس سواء  ما هي االساليب المستخدمة في التكاليف المعيارية فيما يتعلق بالمعايير .2
 المالحظات المعتمدة على تجارب التشغيل أو أساليب العمل /الدراسة أو من  أو هندسية / تصميم 

 متوسط االستخدام التاريخي؟ طريقة

فيما  الصناعية وذلك أنواع مختلفة من معايير التكاليف من قبل الشركات  تقدير واستخدامتم يكيف  .3
 ؟تنفيذها الصعبولكن من  تحقق تعتبر قابلة للالتي و  يتعلق بمعايير الكفاءة 

أم تتم  ؟شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي أو باستمرارهل  ,يتم مراجعة المعايير كم مرة  .4
الشركات في مصر  تستخدم  ؟ ام قد تغيرت المعايير عندما تشير االنحرافات على أن  المراجعة 
 ؟افاتعلى التكاليف بخالف تحليل االنحر للرقابة اخرى  أدوات 

ام بناء  ؟شخصى ما هي الطرق التي تستخدم لفحص انحراف معين؟ هل القرارات تعتمد على حكم  .5
من خالل استخدام  أم  ؟انحراف محسوب يفوق مبلغ ما أو نسبة معينة معطاه من المعايير على 
 ؟للرقابة. اخرى  معايير

 على التكاليف؟  تحليل االنحرافات ألغراض الرقابة اهميةما مدى  .6
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  توزيع العينة ونسبة الردود ومعدل االستجابة 4/2
 -( كيفية توزيع عينة البحث وتحليل نسبة الردود ومعدل االستجابة كما يلى :1يوضح الجدول رقم )

 (1جدول )
 توزيع النسبة ونسبة المجتمعين

 نسبة المجبين% القطاع الصناعي
 14 الكيماويات
 12 الهندسية
 11 المالبس

 14 لغذائيةتجات المن
 21 البناء

 12 الورق والتعبئة
 11 اإللكترونيات

 5 البترول والغاز
 100 اجمالى نسبة القطاع الصناعى

 نسبة المجيبين  قطاع الخدمات
 42 الخدمات المالية )بنوك / تأمين / تمويل 

 58 الخدمات غير المالية )عقارات / فنادق /استشارات
 %100 ى اجمالى القطاعى الخدم

  تقسيم عينة البحث من اجمالى االصول لتحديد حجم الشركة 1/ 4/3
 لتحديد حجم المنشاة( خصائص الشركات فى العينة من حيث حجم االصول 2يوضح الجدول رقم )

 (2جدول )
 خصائص الشركات من حيث إجمالي األصول

            التكرار% دميالقطاع الخ               التكرار% القطاع الصناعي إجمالي األصول

 32 14 33 19 مليون  100 –مليون  10
 49 21 42 24 مليون  500 –مليون  101

 14 6 16 9 مليون  500أكبر من 
 5 2 9 5 ال يوجد
 100 43 100 57 االجمالى
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 تقسيم عينة البحث من حيث عدد العمال لتحديد حجم المنشأة 4/3/2
 ة البحث من حيث  عدد العمالء (  خصائص عين3يوضح  الجدول رقم )

 (3جدول )
 القطاع الصناعي عدد العمال

 التكرار            %
 القطاع الخدمي

          %               التكرار
 26 11 21 12 10أقل من 

100 – 500 27 47 22 51 
 21 9 25 14 500أكبر من 
 2 1 7 4 ال يوجد

 100 43 100 57 االجمالى
 

 فروض البحث اختبار  4/4
 اختبار الفرض البحثى االول 4/4/1
 Ho1 ال يستخدم نظام التكاليف المعيارية في الشركات المصرية و خاصة بعد ظهور اساليب إدارة :

 التكلفة الحديثة.
H1  يستخدم نظام التكاليف المعيارية فى الشركات المصرية بالرغم من ظهور اساليب المحاسبة االدارية

 ( درجة استخدام نظام التكاليف المعيارية فى العينة 4الجدول رقم ) ويوضح .الحديثة
 (4جدول )

 درجة استخدام التكاليف المعيارية
 القطاع نظام التكاليف المعيارية درجة استخدام

 خدمي صناعي 
 %39 %77 نعم
 %61 %23 ال

 100 100 االجمالى
التكاليف المعيارية باستخدام المتوسط الحسابى اجابات المستقصى منهم حول مدى استخدام نظام بدراسة  

 % 77فى القطاع الصناعى المصرى اتضح ان والمدى واالختالف المعيارى لالجابات توصلنا الى  انه 
 لديهميستخدمون اسلوب التكاليف المعيارية فى الرقابة على التكاليف  أو على االقل  من عينة البحث 

وذلك  المعيارية  % من نفس القطاع ال يستخدمون نظام التكاليف23بينما االستعداد والرغبة فى التطبيق  
او عدم معرفتهم له او بسبب عدم  اما بسبب عدم االهتمام بالرقابة او بسبب تكلفته العالية مقارنة للفائدة 

لقطاع من ا اما بالنسبة للقطاع الخدمى نجد ان الشركات التى التستخدم النظام اكبر اقتصادية استخدامه 
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% فقط 39%  والشركات التى تطبق  او على االقل لديها االستعداد للتطبيق 61حيث تبلغ  الصناعى 
 عكس القطاع الصناعى 

 :وبالتالى نجد ان الفرض البديل يتحقق فى القطاع الصناعى بينما يتحقق فرض العدم فى القطاع الخدمى بمصر 
عيارية عند تطبيقه في الشركات المصرية بعد ظهور ادوات تختلف اهمية ابعاد واركان نظام التكاليف الم 

 ادارة التكلفة المتطورة و يتفرع منه عدة فروض فرعية:
 - H21 التختلف االهمية النسبية لوظائف نظام التكاليف المعيارية فى حالة تطبيق طرق ادارة التكلفة

 المتطورة فى بيئة االعمال المصرية
H22 لتحديد معايير عناصر تكاليف العمالة و الخامات عند تطبيق نظام : تختلف الطرق المستخدمة

 فى بيئة االعمال المصرية   التكاليف المعيارية
 H23  ال تختلف انواع المعايير المستخدمة فى الشركات المصرية عند تطبيق نظام التكاليف المعيارية فى

 بيئة االعمال المصرية
H24ير عند تطبيق نظام التكاليف المعيارية فى بيئة االعمال المصرية: يختلف معدل تكرار مراجعة المعاي 
H25 تتعدد مداخل تحليل وتفسير االنحرافات الناتجة عن تطبيق نظام التكاليف المعيارية فى بيئة :

 االعمال المصرية
 صريةأهمية وظائف التكاليف المعيارية في الشركات الممدى  يتضح  5في جدول بدراسة البيانات الوارده 

وجود ردود  وفى حالة  الختبار ليكرتمستويات  7باستخدام  فى القطاعين الصناعى والخدمى بمصر 
وقد كانت نتائج  .أربعة تعكس أهمية أقل من اما اذا كانت اقل مرتفعةأهمية  تعنى  من أربعة أو أعلى 

 -االجابات باستخدام المتوسطات الحسابية الخاصة باالجابات كما يلى :
 (5)جدول 

 نسبة اهمية وظائف نظام التكاليف المعيارية من وجهة نظر عينة البحث
 %الخدمي %الصناعي الوظيفة

 71 90 %(5)بمستوى معنوية رقابة التكلفة وتقييم األداء
 40 94 %(10)بمستوى معنوية تكلفة المخزون 

 46 88 %(5اتخاذ القرارات )حساب تكلفة المنتج ألغراض 
 83 78 %5ستوى معنوية م كأداة للموازنةة التكاليف المعياري

 33 42 %5مستوى معنوية  البياناتاقتصاديات تشغيل البيانات  
-( يتضح النتائج االتية :5بدراسة جدول )  

يالحظ اختيار اكثر من وظيفة للمستقصى منهم ولكن بأهمية نسبية مختلفة وبدرجات متفاوتة -1  

% بينما التحتل نفس 94مية االولى فى القطاع الصناعى بنسبة تحتل وظيفة تقييم  المخزون  االه -2
% 90%  وذلك بدرجة ثقة 40االهمية فى القطاع الخدمى حيث تحتل المكانة الرابعة بنسبة   
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%    وفى 90كانت وظيفة الرقابةعلى التكاليف قد احتلت المكانة الثانية فى القطاع الصناعى بنسبة  -3
% 95% وذلك بدرجة ثقة 71نة الثانية بنسبة القطاع الخدمى احتلت المكا  

فى المرتبة الثالثة وظيفة حساب تكلفة المنتج الغراض اتخاذ القرارات ثم وظيفة التكاليف  يأتى-3
فى القطاع الصناعى للموازنات واخيرا اقتصاديات التشغيل البيانات كأداهالمعيارية   

النسبية لتلك  اختلفت االهمية  قدتقليدى بل مماسبق يتضح عدم حدوث اختالف فى وظائف النظام ال 
 -:فى القطاع الخدمى فقط  وبالتالى يتم قبول الفرض الفرعى الثانى وهوالوظائف 

 H21 التختلف االهمية النسبية لوظائف نظام التكاليف المعيارية فى حالة تطبيق نظام التكاليف المعيارية
 فى مصر 

( يتوافق ترتيبها  فى 5كاليف المعيارية المذكورة فى جدول رقم )االولى للت الثالثةونجد ان الوظائف  
نتائج االختبار يرفض الفرض العدم  ومنوبصفة عامة حتى االن   السابقة, المتوسط مع نتائج الدراسات 

شركات القطاع الصناعى تستخدم التكاليف المعيارية الى حد اكبر من القطاع  بأنلتحيز االستجابة مقدما 
  .الخدمى 

من الفرض البحثى الثانى والمتعلق بالطرق المستخدمة لتحديد المشتق  والختبار الفرض الفرعى الثانى 
 ( 6معايير  العمالة والخدمات يتم دراسة الجدول رقم)

 (6جدول )
 الطرق المستخدمة لتحديد معايير العمالة والخدمات

 الصناعي ريقةــــالط
% 

 الخدمي
% 

 48 89 المعايير الهندسية
 39 57 مالحظات على تجارب التشغيللمعايير المعتمدة على ا 
 54 44 اساليب دراسة العملالمعايير المعتمدة على  
 67 56 األداء التاريخي المعايير المعتمدة على متوسط 

% من الشركات فى القطاع الصناعى يستخدمون الطريقة الهندسية فى 90مماسبق يتضح ان حوالى 
القطاع الخدمى تستخدم طريقة  متوسط االداء التاريخى الذى يأتى فى المرتبة الثانية  اعداد المعايير أما

بعد المعايير الهندسية مماسبق يتضح ان الواقع فى الشركات المصرية  الصناعية اختلف عن نتائج 
خدمى الفرض البديل فى حين العكس فى القطاع ال ويرفضالدراسات السابقة  وبالتالى يقبل الفرض العدم 

 حيث يركز على االداء التاريخى وهو ما اتفق عليه معظم الدراسات السابقة 
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 الفرض الفرعى الثالث من الفرض البحثى االساسى الثانى والختبار
 ( 7جدول )
 المتسخدمة أنواع المعايير 

 الصناعي النوع
% 

 الخدمي
% 

 19 15 معايير الكفاءة القصوى 
 25 30 لكن صاحب تحقيق المتوقع
متوسط معايير األداء 

 الماضي
47 50 

 6 8 أخرى 
 100 100 االجمالى

انواع المعايير فى القطاعين الصناعى والخدمى هو  أن اهم يتضح ( 7) مومن واقع الجدول رق مما سبق 
كان يتعارض مع متطلبات وان معايير االداء الماضى وهو مايتفق مع نتائج الدراسات السابقة  متوسط
 ادارة التكلفة المتطورة  باساليتطبيق 

 اختبار الفرض الفرعى الرابع من الفرض الثانى االساسى
 ( 8جدول رقم )

 تكرار مراجعة المعاييرمعدل 
 الصناعي التكرار

% 
 الخدمي

% 
 33 17 سنوي او ربع  شهريًا 

 40 52 نصف سنوي 
 27 31 سنوي 
 - 0 باستمرار

 صفر 0 عندما تدل االنحرافات ان المعايير قد تغيرت
 100 100 االجمالي

 -( ما يلى :8يتضح من دراسة جدول )
% وبالتالى اليختلف عن الدراسات 31انه فى القطاع الصناعى يتم مراجعة المعايير سنويا  بنسبة موافقة 

السابقة التى فضلت المراجعة سنويا على اعتبار ان حصر الفعليات ال ال يتم حصرها اال فى نهايىة الفترة 
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غالبا ما تكون سنة  ولمن اغلبية العينة تفضل المراجعة مرتين فى السنة  وينطبق ذلك على القطاع  والتى
 وبالتالى يقبل الفرض الفرعى الرابع من الفرض الثانىالخدمى 

 اختبار الفرض الفرعى الخامس والمتعلق بفحص االنحرافات  
 (9جدول )

 مداخل فحص االنحرافات
 الخدمي الصناعي المدخل

 50 39 ال يوجد طريقة رسمية )القرار يعتمد على الخبرة (
 21 19 عندما يزيد االنحراف عن قيمة معينة

 29 35 عندما يزيد االنحراف عن معيار معين )السنة معينة(
اساس احصائي يستخدم خرائط الرقابة أو طرق احصائية 

 اخرى 
 صفر 7%

 100 100 االجمالي
  ( يتضح10بدراسة الجدول رقم )

% من الشركات الصناعية في مصر كانت حساسة للغاية 95اهمية االنحرافات ألغراض الرقابة و ان 
% لالنحرافات في سعر البيع 87% لالنحرافات في سعر الخامات, 90للتغيرات في حجم المبيعات و 

خذ فى وقد اقر قطاع الخدمات في مصر على فحص االنحرافات  المتعلقة بحجم المبيعات ولكن مع  اال
بشكل عام, يشعر المديرون بالقلق ازاء االنحرافات في االعتبار معدالت االجور و كفاءة العمل  و 

 الحدود المقبولة,  تتعدىاستخدام الخامات و المبيعات خاصة تلك التي  التكاليف  و
 فحص االنحرافات وبالتالى يقبل الفرض العدم  طرق وبصفة عامة اتضح عدم اختالف 

  :اسة الميدانية نتائج الدر 
% في قطاع 39 و ة% من الشركات في مصر من القطاع الصناعي يستخدم التكاليف المعياري77 -1

 الخدمات.
المعيارية في القطاع  نظام التكاليف وظائف تكاليف المخزون اهم استخدام نظام التكاليف لقياس   -2

 االهم في القطاع الخدمي . الوظيفة الموازنات هي  اعدادفي  المساعدة بينما  الصناعي
قطاع الخدمات يفضل فى المعايير المعتمدة على الدراسات الهندسية بينما  القطاع الصناعي يفضل   -3

 االداء التاريخي . 
و  القصوى  الكفاءة% من القطاع الخدمي يستخدم معايير  44% من القطاع الصناعي و 45 -4

 الواقع  من الصعب تحقيقها فى لكن  الممكن
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%( و اسعار المبيعات 90في سعر الخامات ) لالنحرافاتفي مصر اكثر حساسية  القطاع الصناعى  -
وكذلك يركز القطاع %( 80الخامات ) فى تكاليف حساس لالنحراف  الخدمي بينما القطاع  %( 87)

 % .67%( ومعدالت االجور 81على االنحرافات في حجم المبيعات ) الخدمى بمصر 
 ABC, JIT, فإننا نفترض ان اساليب حساب التكلفة مثل توصل اليها االبحث  لتي في ضوء النتائج ا

, وهو ما يتوافق مع متقادمةبطاقات االداء المتوازن, التكاليف المستهدفة, لم تجعل من التكاليف المعيارية 
كاليف الت جذبمن المحتمل ان تستمر الشركات في و , البلداننتائج الدراسات التي اجريت في مختلف 

 بساطة  فان  ,قطاعاتهاالجغرافي و  وموقعهاالمعيارية و تحليل االنحرافات, بغض النظر عن حجمها 
في  مرونتها, باإلضافة إلى بكفاءة  التكاليفيل تحم الفائقة على  التكاليف المعيارية و القدرةنظام  

انه الشركات تستخدم طريقتين او  استيعاب التكنولوجيا الحديثة قد يفسر استمرارها, تفسير آخر معقول هو
معلومات متكاملة اكثر قوة وفقًا لمعايير مختلفة وفئات  انظمةاكثر من طرق محاسبة التكاليف لبناء 

 مختلفة.
 افضل الممارسات؟  والسؤال عن ماهى  ايضًا,

اكبر الجامعات  كبار محاسبة التكاليف في مصر حصلوا على شهادة من غالبيةعلى الرغم من ان 
هدر من  الحد) مراحلالمحاسبة االدارية في مصر لم تصل الى  ممارساتيبدو ان  المصرية  اال انه 

وسيظل االهتمام على استخدام اساليب المحاسبة االدارية ( المساعدة على زيادة قيمة المنشأة) و(  الموارد
  معيارية فى هدفين هما التخطيط والرقابة وهم ما يساعد فيهم بقوة نظام التكاليف ال

األداء  Six Segma   ,Lean  ,ABCتثبت هذه الدراسة أن ظهور تقنيات أكثر تقدما وحداثة مثل  .
 لم تجعل التقادم يصيب التكاليف المعيارية. TC المتوازن و

مع نتائج الدراسة التي اجريت في المملكة المتحدة ونيوزيلندا وتركيا  البحالية تتوافق نتائج الدراسةكما  
 .ودبي
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 الخالصة-6
أوجه  التغلب على يمكن و ان بقاء التكاليف المعيارية في بيئة التصنيع الحديثة يثبت فائدتها وتفوقها, -1

 القضاء عليها بأستخدام معايير أكثر دقة. و  المعارضون عنها من قبل  االفصاحالقصور التي تم 
حظ بعد بشعبية كبيرة بين الشركات المحلية وما إلي ذلك. لم ي Segma   ,Lean  ,ABCان استخدام -2

انذار بضرورة تطوير واعداد البيئة المصرية بسبب البينية التحتية االجتماعية واالقتصادية وتعطي 
 الستيعاب تلك االساليب لدعم نظام التكاليف المعيارية بدال من الغاؤه

المحاسبية وتطوير البرامح ضرورة تطوير نظام التكاليف المعيارية ودعم تدريسه فى البرامج  -2
 لتتوافق مع االساليب المتقدمة 

ودوره فى استدامة االرباح  المستدامةالتكاليف المعيارية مثل التنمية  لنظامدعم وظائف جديدة  -3
 قيمة المنشاه  وزيادة

الموجهة بالسوق وربطه بمبادى قياس االنحرافات المستنبط من نظام دعم استخدام منهج التكلفة  -4
 يف المعيارية التخاذ اجراءات مصححة لالداءالتكال

  
 7-مراجع البحث

 اوال المراجع العربية 

حسين شيخ محمد   .غيث محمد جديد "إطار مقترح لتطوير تحليل انحرافات تكلفة المواد المباشرة في -1
 مجلة جامعة البعث  2013ظل البيئة التصنيعية الحديثة  دراسة حالة     

 ( مكتبة الشباب 1994ع , محاسبة التكاليف المعيارية )محمد توفيق بلب - 2
رسالة  التكاليففي تخفيض  والتكلفة المستهدفة  التكاليف المعيارية    ( 2012)منال دبار سرور -3

 آجامعة بغداد , -كلية اإلدارة واالقتصاد ماحيستير ,
,المجلة العلمية  يةظردراسة ن ثةيدالتكاليف المعيارية في بيئة التصنيع الح امظنتطوير,   اهللادعبأمال-4

  2018كلية التجارة  - سشم نلالقتصاد والتجارة جامعة عي
في واد لمر اية لعنصرلمعياالتكلفة ( " دور ا2011م )هيارباعلى ل كام, لغني د اعبظم كافريال -5
وم للعلداد كلية بغ,  لجامعةامجلة العراق, صافة رلرون, , العشوالتاسع دد الع", اقابة رلط وايطلتخا
 دالقتصاا
لتصنيع ابيئة وء لصناعية  فى ضت المنشآم إدارة التقييرح مقتر ادى   " إطلعباراشد افى طمص-6
رة, مجلة لتجااكلية ق, يزقازلاجامعة , بنهارع فن, يرلعشوالثانية السنة , ا2012لثانىدد الع"ايثة  دلحا
م سالد محم  -7                           ية                            رلتجاوث البحت واسادارلا

رسالة ودان, لسايثة فى دلحالتصنيع ابيئة دات مستجظل ية فى رلمعياف التكالي, دور اد سعير خيد محم
 ن لنيلياجامعة ,لعليات اسادارلاكلية ,  2010 .  دكتوراه فى المحاسبة
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 املالحق
 ان(مالحق البحث )قائمة االستبي

 قائمة استقصاء 
 -----اىل السادة / شركة 

 حتية طيبة وبعد
دراسة مدى مالئمة استخدام نظام التكاليف املعيارية  يقوم الباحث باعداد بحث بعنوان

ألغراض الرقابة على التكاليف فى ظل استحداث نظم احملاسبة اإلدارية املتقدمة بالتطبيق 
لقائمة جزء من البحث ونظرا لخبرتكم العملية فى هذا وتعد هذه ا  على بيئة االعمال املصرية.

المجال فان اجاباتكم على االسئلة الواردة بالقائمة المرفقة سيكون محل تقديرى وسوف يساعدنى فى 
 الوصول الى نتائج قيمة تخدم االطراف المعنية. 

 الغراض البحث العلمىاال ويؤكد الباحث ان اجاباتكم لن تستخدم 
 ص الشكر والتقديرولسيادتكم خال

 
 د/ على اجلوهرى رمضان

 

 كلية االقتصاد واالدارة  –قسم احملاسبة   
 اكتوبر 6جامعة                                                                             
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 االستبيان
رية أو بعض الطرق األخرى نظام التكاليف المعيا شركتكمهل يستخدم المحاسبون ورجال التمويل في -1

 التخاذ القرارات اإلدارية.؟
 نعم                          ال

 ؟ما هي االساليب المستخدمة في التكاليف المعيارية فيما يتعلق بالمعايير-2
 نعم              ال      المعتمدة على دراسات هندسية / تصميم 
 م               النع   المالحظات المعتمدة على تجارب التشغيل

 نعم              ال                      أساليب العمل /الدراسة 
 نعم               ال           طريقة متوسط االستخدام التاريخي؟

وذلك  فيما يتعلق بمعايير  الشركة كيف يتم تقدير واستخدام أنواع مختلفة من معايير التكاليف من قبل -3
 ي تعتبر قابلة للتحقق  ولكن من الصعب تنفيذها؟الكفاءة  والت

 
 
 
 

 كم مرة  يتم مراجعة المعايير-4
 شهريا 
 أو ربع سنوي  
 أو نصف سنوي  

 أو سنوي 
 أو باستمرار 
 أم تتم المراجعة  عندما تشير االنحرافات على أن المعايير  قد تغيرت 

 اذكرها من فضلك  ف تحليل االنحرافاتأدوات  اخرى للرقابة على التكاليف بخال الشركةام  تستخدم  
 
 ما هي الطرق التي تستخدم لفحص انحراف معين؟ -5
 

     حكم شخصىال طريقة
 ال          نعم                      
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 بناء على  انحراف محسوب يفوق مبلغ ما أو نسبة معينة معطاه من المعايير
 نعم                               ال

 ستخدام معايير اخرى  للرقابةخالل امن 
 نعم                                ال

 اذا  كانت االجابة بنعم من فضلك اذكر تلك  المعايير االخرى 
 
 
 

 ما مدى اهمية تحليل االنحرافات ألغراض الرقابة  على التكاليف؟ -5
 هام جدا

 هام
 محايد

 غير هام
 غير هام على االطالق
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 ملخص

تهدف هذه الدراسة الى قياس الوعى التأمينى لدى طالب كلية التجارة جامعة بنى سويف من خالل قائمة 
التأمينى والمحور الثانى تناول اسباب استبيان من ثالثة محاور المحور االول تناول قياس الوعى 

ضعف الوعى التأمينى اما المحور الثالث فكان  لمحاور تنمية الوعى التأمينى وتم االعتماد فى التحليل 
االحصائى لالستبيان على المقاييس الوصفية واختبار مان واتنى وكروسكال واليس واهم النتائج هى عدم 

وق معنوية بين الطالب حول اسباب ضعف الوعى التأمينى وجود وعى كاف لدى الطالب ووجود فر 
ووجود فروق معنوية بين الطالب حول محاور تنمية الوعى التأمين  وتم استخدام اسلوب التحليل 
العاملى لتلخيص اهم اسباب ضعف الوعى التأمينى وتم تلخيص المتغيرات فى ستة عوامل يفسر العامل 

% من التباين الكلى السباب ضعف الوعى 54.2عوامل الستة % من االسباب وتفسر ال15.6االول 
التأمينى وقد توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات اهمها ضرورة قيام شركات التأمين بتعزيز الثقة فى 

 .التعامل مع العمالء واالستفادة من وسائل االعالم والتكنولوجيا الحديثة فى نشر الوعى التأمينى
 استرتيجيات تنمية الوعى التأمينى –التحليل العاملى –وعى التأمينى ال  :الكلمات الدالة

Abstract 

The aim of this study is to measure the insurance awareness between the students of the 
Faculty of Commerce, beni- Suef University, through a questionnaire from three axes. The 
first axis dealt with the measurement of insurance awareness. The second axis dealt with 
the causes of weak insurance awareness. The third axis was for the development of the 
insurance awareness and was adopted in the statistical analysis of the questionnaire on the 
Kruskal Wallis test and Mann-Whitney test and the most important results are the lack of 
sufficient awareness among students and the existence of significant differences between 
students on the causes of weak insurance awareness and the existence of significant 
differences between students on the axes of the development of awareness of insurance 
and the use of the method of the  Factor analysis for summarize the most causes of weak 
insurance awareness,  the first factor explain 15.6% of the reasons. The six factors explain 
54.2% of the total variance due to the weakness of the insurance awareness, the study 
reached a number of recommendations, the most important of which is the need for the 
insurance companies to enhance confidence in dealing with customers and benefiting Of the 
media and modern technology in the dissemination of insurance awareness.                             
                                                     
Key words:    insurance awareness - Factor analysis - strategies of development of insurance 

awareness                                                                                                                   
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 مقدمة:

تسويقه       تعتبر صناعة التأمين بوجه عام من الصناعات ذات الناتج غير المنظور الذى يعتمد فى         
 (1997)حسان, وذلك لعدم وجوده فى صورة سلعة ملموسةعلى االقتناع الكامل بأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع 

 ,الذى يجعل الشخص المقتنع به يسعى اليه فالوعى هو االقتناع بالشئ للحد  ,واألقتناع هنا يسمى بالوعى التأمينى
 ,وتوجد مجموعة من االسباب تؤدى الى انخفاض وتدنى الوعى بأهمية التأمين ودوره بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة

وهذه االسباب يجب على شركات التأمين دراستها واالهتمام بخلق االليات والوسائل التى تؤدى الى زيادة الوعى 
 .ى افراد المجتمع لما فى ذلك من فوائد عدة لالفراد ولشركات التأمين وللدولة ككل التأمينى لد
 بتلبية التأمين شركات قيام عدم خالل من القومي االقتصاد علي سلبا ينعكس التأميني الوعي نقص ان         
 الحكومية والصكوك والسندات واألسهم االدخارية الودائع في الشركات هذه مساهمات خالل من المجتمع حاجات
 في أنه ويفترض الزاميا قوميا واجبا فيها التأمين شركات مساهمة الحكومة تعتبر التي التمويل أوجه من وغيرها
 في التأمين شركات مساهمات من المزيد طلب إلي الدولة تلجأ أن السيولة نقص أو االقتصادية األزمات حاالت
 .التأميني الوعي نقص ظاهرة خالل من المدخرات علي سلبي انعكاس هناك إذن .القومي للصالح المدخرات تعبئة

 العوائد وتنمية المدخرات زيادة إلي سيؤدي السبل بجميع التأميني الوعي ورفعتنمية  ذلك أن من يتبين        
 االستثماري  القطاع قدرة علي ينعكس بما التأمين شركات من االستثمارات من المزيد لقبول القومي االقتصاد وتهيئة
 .التنمية عجلة دفع علي

 الوفاء في والتأمين المصرفي القطاع ونجاح سالمة علي بالضرورة يعتمد إنما اقتصاد أي نجاح أن        
 المعنية الجهات جميع فيها تشترك أن البد قومية ضرورة أصبح التأميني الوعي رفع وأن المجتمع تجاه بالتزاماته
 والمؤتمرات الندوات خالل ومن مقروءة, مرئية, إعالنية, تعليمية, دعائية, مصرفية, تأمينية, شعبية, حكومية,
 التأمين. إلي حاجة في أنه يشعر أن مواطن كل يستطيع حتي التليفزيونية والبرامج

 مشكلة الدراسة:
كل دول العالم لما توفره من تغطيات تأمينية فى تعد شركات التأمين أحد اهم دعامات االقتصاد القومى         

تمكنها من الحصول على جزء من مدخرات االفراد )تأمينات ممتلكات أو تأمينات حياة( من خالل ما تحصل عليه 
ت ذات منافع عدة لالفراد وللدوله بشكل عام ,لذلك تعد امن اقساط واستثمار احتياطيات تلك االقساط فى استثمار 

أمينى احد اهم القضايا التى يجب ان تهتم بها شركات التأمين والعمل على زيادة وتنمية الوعى قضية الوعى الت
ساهمة فى مساعدة شركات التأمين فى قياس وتنمية الوعى التأمينى من التأمينى لدى االفراد وتحاول هذه الدراسة الم

 .2016 عام  المجتمع )طالب كلية التجارة جامعة بنى سويف شرائحخالل الدراسة الميدانية الحد 
 أهداف الدراسة :

 تهدف هذه الدراسة بشكل اساسى الى قياس الوعى التأمينى من خالل:
 .ام ال  تحديد ما اذا كان هناك وعى او ادراك بأهمية التأمين لدى افراد عينة البحث -1
 .لدى افراد عينة البحث تحديد اسباب ضعف الوعى التأمينى -2
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استخدام احد االساليب الكمية )اسلوب التحليل العاملى( لتحديد اهم اسباب ضعف الوعى التأمينى لدى افراد عينة  -3
 .البحث

 .ثتحديد وسائل تنمية الوعى التأمينى لدى افراد عينة البح -4
 أهمية الدراسة:

بالنسبة  تهسباب ضعف الوعى التأمينى لدى االفراد واهميتحليل ألتتضح اهمية هذه الدراسة من خالل           
ذلك على  ثارألشركات التأمين وكيف يمكن التغلب على هذه االسباب وتنمية الوعى باهمية التأمين لدى االفراد و 

وحاجة تلك الشركات لمثل هذا النوع من الدراسات  رشادها عند تخطيط وتغطية خدمات التأمين,أل شركات التأمين
,يضا  الى ذلك قلة الدراسات الخاصة بالوعى كاديمية للوقو  على محددات تنمية الوعى التامينى لدى االفراداال

 التأمينى وخاصة فى المكتبات العربية.
 فروض الدراسة:

 . يوجد وعى تأمينى كافى لدى طالب كلية التجارة جامعة بنى سويفال -1
 .سباب ضعف الوعى التأمينىأحول  لطالب بين اذات داللة احصائية  توجد فروق معنوية ال  -2
 .توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين الطالب حول محاور تنمية الوعى التأمينىال   -3

 حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على طالب كلية التجارة جامعة بنى سويف )تم اختيار عينة من طالب الكلية من الفرق  -1

 .2016عام  االربعة
 الدراسة:منهج وخطة 

يعتمد الباحث فى هذه الدراسة على المنهج الوصفى لتحديد ما هية الوعى التأمينى واسباب ضعفه لدى          
االفراد باالعتماد على ما ورد فى الدراسات والمراجع  العربية واالجنبية ايضا يعتمد الباحث على الدراسة الميدانية 

على  مل تى التأمينى لدى طالب كلية التجارة جامعة بنى سويف وتشاستبيان لقياس الوع ةمن خالل تصميم قائم
والثانى لتحديد اسباب ضعف الوعى التأمين واالخير ,ثالثة اجزاء االول لقياس مدى ادراك االفراد الهمية التأمين 

الى مجموعتين لمحددات تنمية الوعى التأمينى ,وقد تم االعتماد على اسلوب العينة الطبقية وتقسيم افراد العينة 
د مقرارات  حاالولى لم يدرسوا احد مقرارات التأمين)طالب الفرقة االولى والثانية( المجموعة الثانية وهم من درسوا ا

والرابعة( وذللك لعمل مقارنة بين المجموعتين وقبول او رفض فروض الدراسة  التأمين  بالكلية)طالب الفرقة الثالة
وفقا لذلك .كذلك سو  يقوم الباحث باستخدام اسلوب التحليل العاملى لتحديد ما هى اهم اسباب ضعف  الوعى 

 التأمينى.
 وتتمثل خطة الدراسة فى :

 .التأميني الوعي نقص ومظاهر أعراض و الوعى التأمينى مفهومهالمبحث االول: 
 (الميدانية.الدراسة قياس الوعى التأمينى ) : نىالمبحث الثا
 استخدام اسلوب التحليل العاملى فى تحديد اهم أسباب ضعف الوعى التأمينى .:الثالثالمبحث 

 الوعى التأمينى. لتنميةالمبحث الرابع :االستراتيجيات المقترحة 
 .ياتالنتائج والتوص
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 المبحث االول: الوعى التأمينى مفهومه ومؤشرات قياسه
اال انه الزالت مشكلة  منذ سنوات طويلة  بالرغم من وجود نشاط التأمين بالسوق المصرى             

الوعى التأمينى لدى المتعاملين تمثل حجر عثرة امام الشركات فى رفع معدالت نموها ونسبة مساهمتها 
 5و   3تتراواح المعدالت العالمية بين  فى حين % .0.7.االجمالى والتى وصلت الى بالناتج المحلى 

 كما يتتضح من الجدول التالى:.%
           %فى مصر وبعض الدول العربيةتطور أقساط التأمين كنسبة من الدخل القومى % (1جدول رقم )

                                        

 السنة    
    
 الدولة

2001
/

2002 

2002
/

2003 

2003
/

2004 

2004
/

2005 

2005
/

2006 

2006// 
/ 

2007/ 

2007
/

2008 

2008
/

2009 

2009
/

2010 

2010
/

2011 

2011
/

2012 

2012
/

2013 

 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 1 0.93 0.83 0.84 0.79 0.52 الكويت
 3,1 3 3 3 3,3 4.02 3.05 3.06 2.9 2.8 2.7 2.6 لبنان

 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.4 0.3 0.48 0.48 0.4 0.53 0.44 السعودية
 1 1 1 1,1 1,2 1,1 0.9 1.28 1.28 1.01 0.96 0.95 عمان
 2,1 1,8 2 1,7 2 2 2 2.01 2.01 8..1 1.6 1.69 تونس

 3 3,2 3,1 2,8 2,8 2,6 3,6 2.7 2.9 3 2.82 2.79 المغرب
 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.58 0.062 0.65 0.51 0.49 الجزائر
 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.86 0.79 0.69 0.58 0.62 مصر

 2 2,2 2,1 2,2 2,4 2,3 2,2 2,1 2,4 2,4 2,2 2,1 االردن
 0.4 0.4 0.4 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 السودان

 1,8 2,4 2,1 2,5 2,4 1,8 2 1,8 2,1 2,2 2,2 2,1 البحرين

 .29ص ,  2007المصرية للرقابة على التأمين, تقرير استراتيجي, سنة الهيئة  
 .2015للمجموعة العربية للتأمين أريج الصادر فى مارس  2014التقرير السنوى لعام .

 

ويتتضح من الجدول السابق انخفاض نسبة مساهمة اقساط التأمين فى الناتج المحلى االجمالى فى         
عربية مما يدل على انخاض الوعى التأمينى لدى المجتمع المصرى والعربى مصر وفى معظم الدول ال

ه المجتمعات الى دراسة وتحليل اسباب هذه الظاهرة وتبنى استرتيجية لتنمية وحاجة شركات التأمين فى هذ
 الوعى التأمينى فى تلك المجنمعات وهو ما تحاول هذه الدراسة الوصول اليه.

 مفهوم الوعى التأمينى:
ال يوجد تعريف محدد بين الكتاب والباحثين حول مفهوم الوعى التأمينى فقد اشار احد الكتاب    

( الى الوعى التأمينى بأنه مدى أقتناع الفرد بسباسة التأمين كأسلوب الدارة المخاطر التى 2011)جلول,
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تشار الوعى التأمينى فى يتعرض لها متى توافرت اليه القدرة على سداد التكلفة الخاصة بهذه السياسة, وان
العوامل اهمها المستوى الثقافى ,والمستوى المادى ,والمعتقدات الدينية الفراد اى مجتمع يرتبط بالعدبد من 

 .المجتمع ,هذا باالضافىة الى اسعار التأمين وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية من جانب شركات التأمين 
من خالل درجة المعرفة التأمينية لدى وعى التأمينى ال( Charles and Adobea,2012) كما عر  

 االفراد وقبولهم للخدمات التأمينية حيث يعر الوعى التأمينى بانه نسبة المعرفة والقبول للخدمات التأمينية 
ا ذنفسها , لركات التأمين  خل شدا نلتأمينى ما عىولج اريخان  دالبوتشير احدى الدراسات الى انه  

لى اباإلضافة  طناولمى ادلتأمينى لا عىولا رسل لنشرلصناعة هذه افى  نلعاملياجميع كون يان  بيج
في  بيرلعا وطنلي اوعلي مستواتحادات التأمين ولجان الوعى  نلتأمياعلى  قابةرلهيئات ا نمدور كال 
راكز لموا صخيارلتامناقشة و  قثائولو اعتماد اسة ع ودرااطلقكل احل مشاو قثائولاحملة ق وحماية حق

عن لتأمينى  ا عىولا رلة في نشودل.ويأتى دور  المختصة ةازالجهامع ت نياازلميت واناازولموالمالية ا
 .( 2003م,لسالا دعبة ز)ع  ميةولحكت الممتلكااعلى  نلتأمياء ارجإ قيطر

من خالل تحديد مظاهر نقص الوعى من جانب االفراد  ويرى الباحث انه يمكن تعريف الوعى التأمينى
 يلى : اوشركات التأمين والدولة ثم يلى ذلك وضع مفهوم للوعى التأمينى فى ضوء هذه المظاهر وذلك كم

 (2013العالم اليوم ,جريدة )التأميني الوعي نقص ومظاهر أعراض
 :والمجتمع الدولة مستوي  علي التأميني الوعي نقص ومظاهر أعراضاوال :
 .القومي الناتج باجمالي مقارنة السنوية التأمين اقساط حصيلة في الشديد االنخفاض -1
 تشير حيث الصادرة التأمين اعادة اقساط وارتفاع باالقساط االحتفاظ معدالت انخفاض - -2

 في االجنبية األسواق الي تذهب العربية التأمين أقساط من %45 من اكثر ان الي االحصائيات
 .صادر تأمين اعادة صورة

 باألسواق مقارنة ممكن حد ادني الي العربية السوق  في التأمين علي الفرد انفاق متوسط انخفاض -3
 .واليابان واالمريكية االوروبية

 .العربي الوطن اتياقتصاد داخل التأمين لصناعة النسبية األهمية في الشديد التدهور - -4
 :التأمين شركات لدي التأميني الوعي نقص مظاهر ثانيا:

 الخدمة لتسويق المختلفة العناصر تجاهل مع التأمينية الخدمة تسويق في السعري  العنصر علي التركيز -1
 علي ترتب وما إلخ ..التأمينية العملية تكامل -التأمين برامج -األفراد :ومنها السعر بخال  التأمينية

 .التأمين سوق  علي سلبية عواقب من ذلك
دراج األخري  الشركات من لمنافسيها تأمين شركة كل متابعة -2  استحدثتها التي التأمينية البرامج وا 

 االحتياجات ومناسبة للتنوع فرصة أية من البرامج هذه يفرغ بما اخري  بأسماء المنافسة الشركات
 هذا في الجديد يجد ال التأميني الفكر بعض لديه الذي الواعي المستهلك وتجعل للعمالء المختلفة
 .المدروس غير التنافس
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 المساحة أو الرقعة هذه توسيع إمكانية الي النظر دون  التأميني السوق  من محدودة مساحة علي التنافس -3
 وتنمية التأمينية الخدمة تقديم وأساليب المقدمة والخدمات التأمينية البرامج وتطوير تنمية خالل من

 .إلخ ..التسويقية االجهزة مهارات
 من عشر الحادي أحداث مثل الكافية بالدرجة التأمين رسالة تفعيل في واألزمات الكوارث استخدام عدم -4

 المحققة الخسائر حجم حيث من التأمين وا عادة التأمين أسواق علي أثر من عليها ترتب وما  سبتمبر
 الخسارة بحجم الخاصة والسيناريوهات المفاهيم وتغيير والتخريب كاإلرهاب معين لخطر التعرض وحجم
 .واحد حادث عن الناتجة

 التي المجتمعات,فى  المستجدة والمتطلبات االحتياجات تناسب التي التأمينية البرامج وجود عدم -5
 .والخصخصة المعلومات, وتكنولوجيا العولمة عصر مع تتماشي

 الفنية والمهارة الخبرة الكتساب فيها العاملة الفنية الكوادر وا عداد تدريب في التأمين شركات إهمال -  6
 مع منها يتناسب ما واستيراد العالمية األسواق في والمستجدات المتغيرات جميع مواكبة مع الالزمة

 .العربية األسواق احتياجات
 في المطلوبة الجهود بذل دون  والتقليد العالمية التأمينية البرامج استيراد علي التأمين شركات اعتماد - 7

 .التأمينية الخدمة من العمالء باحتياجات التنبؤ
 االقتصاد وتنمية االدخار وتشجيع التأمينية الحماية توفير وهي مضمونها, من التأمين رسالة افراغ - 8

 األرباح في المشتركة الحياة علي التأمين وثائق أرباح معدالت رفع في التسابق طريق عن القومي
 .فقط ادخارية وسيلة التأمين اعتبار من الجمهور لدي التأميني الوعي لنقص ترسيخا

 التأمينية المنتجات تسويق في االنترنت لتكنولوجيا والمتغيرة الجديدة األبعاد استخدام في الفشل- 9
 هائووفا المناسب بالقدر وتسويتها بسدادها تقوم التي التعويضات عن التأمين شركات إعالن عدم -10

لي العمالء, تجاه بالتزاماتها  المنشآت أصحاب العمالء تمكين في التعويضات هذه تؤثر مدي أي وا 
 .النشاط استئنا  من المتضررة المؤمنة

 :الجمهور لدي التأميني الوعي نقص مظاهر -  ثالثا: 
 صورة أو التأمين شركة سمعة عن النظر بغض,التأمين قسط, التأمين لسعر المطلقة األولوية إعطاء -1

 .التأمين طالب باحتياجات يفي الذي التأمين برنامج أو المؤداة التأمينية الخدمة
 برامجها علي البنوك تمنحها التي األرباح معدالت جهة من والبنوك التأمين شركات بين المفاضلة -2

 األرباح معدالت وبين األجل, طويلة استثمارات أو استثمار شهادات أو نقدية ودائع سواء االستثمارية
 إضافية ميزة تعتبر والتي االدخارية الحياة علي التأمين برامج بعض إلي التأمين شركات تضيفها التي

 .البنوك توفرها ال بالطبع والتي تأمينية حماية من التأمين برامج توفرها التي األصلية الميزة تتجاوز
 علي التعاقد عند النية حسن منتهي مبدأ وهو التأمين مبادئ من مهم مبدأ اهدار أو والتدليس الغش -3

 .منه الغرض انتفاء وبالتالي لألبطال التأمين عقد يعرض ذلك أن إدراك لعدم التأمين
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 االحتياج مدي تقدير علي القدرة وعدم الحياة علي التأمين وبرامج المعاشات نظم بين الواضح الخلط -4
 تاريخ في المعاش ودفع الحالي الدخل بين النقص لتعويض الحياة علي التأمين برامج في لالشتراك
 .المعاش إلي اإلحالة
 وفي عامة بصفة العربية األسواق في التأميني الوعي نقص لظاهرة السابق العرض من يتبين          

 التأميني النشاط من متوقعا كان ما بين جوهرية انحرافات هناك أن خاصة بصفة المصرية التأمين سوق 
 القومي لالقتصاد حماية أداة كونها إلي باإلضافة المدخرات, وتوجيه للتمويل وكأداة اساسية, ادخارية كأداة
 األنشطة استمرار لضمان المتضررين تعويض طريق عن والثروات والممتلكات المنشآت حماية خالل من

 في المنشورة االحصائيات من يتبين حيث التأمين لنشاط الحالي الواقع وبين طاقاتها, بأقصي االقتصادية
 وتحتل  %,0,7مصر في تبلغ القومي الناتج بإجمالي مقارنة السنوية التأمين أقساط حصيلة أن المجال هذا
 لتبين جميعا العربية البالد تجتمع الوقت نفس وفي العربية البالد بباقي بالمقارنة المتدنية الدرجات بذلك
 .واليابان وأمريكا األوروبية البالد علي قياسا الكبيرة الفجوة
 مجال في األمثلة من بعضا المجال هذا في منها ويذكر وأهميته ودوره للتأمين الحقيقي الفهم يبرز وهنا    

 :للتوضيح الحياة علي التأمين
 الزوجين واشتراك العقاري  التمويل بيوت أو البنوك أحد من قرض علي للحصول العقاري  الرهن حالة في - 
 الحياة قيد علي الباقي عاتق علي الملقاة المسئولية من ذلك يعنيه وما الديون  سداد مسئولية في الشريكين أو
 التي المعيشية األخري  األعباء إلي باإلضافة الدين سداد هي المسئولية وهذه اآلخر الشريك وفاة حالة في

 .الوفاة حالة في الديوان هذه سداد لتغطية مناسبة تأمينية تغطية وجود أهمية من يعنيه وما الشريك, فقد علي تترتب
 في النقص لتعويض الوقت مرور مع التأمين مبالغ وزيادة الحياة علي التأمين وثائق مراجعة ضرورة - 
 أو أم أو أب وكفالة رعاية عن المسئولية حالة في أيضا التضخم معدالت وارتفاع للنقود الحالية القيمة
 التأمين مبالغ وتصبح الزمن تقدم كلما المالية احتياجاتهم بالطبع تتزايد حيث الخ ..الزواج سن دون  أطفال
 .غد بعد أو غدا كافية غير أو شيئا تساوي  ال حاليا عليها المتعاقد

 ذلك يعنيه وما ذرية لديهما وليس زوجان هناك كان إذا األسرية الحياة طبيعة علي تعتمد أخري  مقابلة - 
 يشتركان الزوجان كان إذا أو العائل وفاة حالة في المفتقد الدخل مع يتناسب بمبلغ تأمين إجراء كفاية من
 المناسب ومبلغه التأمين نوع اختيار ضرورة يعني بما لإلعالة, الزوج دخل كفاية وعدم المعيشة, تكاليف في
 حالة في األمر يستلزم أيضا الزوجة وفاة عن الناتج الدخل نقص تعويض فرصة الزوج لهذا يتحقق حتي
 مبلغ برفع سواء التغيير أو باإلضافة وتعديلها التأمينية البرامج هذه تركيبة في النظر إعادة أبناء وجود
 الفهم مدي علي يعتمد كله وذلك بالتأمين االنتفاع أولوية حتي أو بالتأمين المنتفعين تعديل أو التأمين
  .والكفاية األمان معادلة تحقيق في ودوره التأمين لمنظومة واالدراك
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 )الدراسة الميدانية( : قياس الوعى التأمينى نىالمبحث الثا
 مقدمة

تتمثل الدراسة الميدانية فى اعداد قائمة استبيان لقياس الوعى التأمينى بين طالب كلية التجارة           
وتم مراعاة توافق ابعاد االستبيان مع اهدا  وفروض الدراسة وقد تم تقسيم االستبيان الى ثالثة  2016عام 
لتأمينى بين افراد عينة الدراسة من خالل اسئلة اجاباتها بنعم  وال  االول لقياس الوعى ا المحورمحاور 

ما اذا كان هناك ادراك لدى افراد عينة الدراسة حول اهمية التأمين ودوره  واحيانا واسئلة اخرى هدفها تحديد
ل عبارة( حاو  25فى حياة االفراد ,اما المحور الثانى فيتمثل فى تحديد اسباب ضعف الوعى التأمينى )

الباحث من خاللها التركيز على اهم االسباب التى يمكن الوقو  عليها لتحديد ما هى اسباب ضعف الوعى 
التأمينى , اما المحور الثالث  اشتمل على مقترحات لمعالجة اسباب ضعف الوعى التأمينى  والتى من 

, اضافة الى متغيرات ديموجرافية شملت النوع الوعى التأمينى فى السوق المصرى  خالل تطبيقها يمكن رفع
 .والفرقة الدراسية

 مجتمع وعينة الدراسة
الفرقة االولى والثانية  2016يشمل مجتمع الدراسة طالب كلية التجارة جامعة بنى سويف خالل عام 

دام استختم مفردة موزعة على الفرق االربعة و  16800والثالثة والرابعة  وقد وصل حجم المجتمع الى 
 :وذلك كما يلى  معادلة ريتشارد جيجر لتحديد حجم العينة المناسب 

 معادلة ريتشارد جيجر
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N = 16800حجم المجتمع 

   z  1.96وتساوي    0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  

d نسبة الخطأ 
                                              n = = استبيان  400مفردة وتم توزيع  376حجم العينة 

مفردة وتم توزيعها عل الفرق  400مفردة تم زيادتها الى  376وباستخدام المعادلة السابقة  بلغ حجم العينة 
تم توزيعها وعدد االستبيانات الصحيحة  االربعة حسب نسبة كل فرقة الى باقى الفرق وعدد االستبيانات التى

% وهى تعد نسبة مقبولة الى حد ما  76.75ونسبة االستجابة لكل فرقة على حدة ولكل الفرق والتى بلغت 
 كما فى الجدول التالى 
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 توزيع العينة حسب الفرق الدراسية(  2جدول رقم )

عدد  الفرقة
 الطالب

عدد االستبيانات 
 الموزعة

عدد 
االستبيانات 
 المستبعدة

عدد االستبيانات 
 الصحيحة

 %نسبة االستجابة 

 65.8 75 39 114 5200 االولى
 71.8 80 31 110 4600 الثاننية
 76.8 75 23 99 3800 الثالثة
 100 77 0 77 3200 الرابعة
 76.75 307 93 400 16800 االجمالى

 المصدر:من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج العينة

  Reliability and Validityوالصدقالثبات 
تعد قوائم االستبيان احد االدوات العلمية التى يمكن االعتماد عليها لدراسة احد اظواهر التى ال            

يتم تحليل نتائج االستبيان واول خطوة هى قياس يتوافر عنها بيانات وبعد تحديد حجم العينة المناسب 
 .الثبات والصدق لالستبيان

ويشير الثبات الى الى انه فى حالة توزيع نفس االستبيان على عينة اخرى نحصل على نفس            
وهو  spssقيمة المعامل ويتم قياس الثبات بعدة طرق اهمها معامل كرونباخ الفا وذلك باستخدام برنامج 

% او 100ن الواحد او وكلما اقتربت القيمة م 100قيمة تتراواح بين الصفر والواحد الصحيح او صفر و
%  دل ذلك على ارتفاع معامل الثبات وكذلك معامل الصدق  اما الصدق فيقصد به ان 60زادت عن 

عبارات االستبيان تعبر بصدق عن مشكلة البحث او الدراسة ويتم قياس صدق االستبيان اعتمادا على قيمة 
كرونباخ الفا وتم قياس الثبات والصدق معامل كرونباخ الفا حيث يقاس الصدق بالجذر التربيعى لمعامل 

  .لالستبيان الخاص بقياس الوعى التأمينى لكل فرقة دراسية على حدة كما فى الجدول التالى
 نتائج الثبات والصدق لكل فرقة وللدراسة ككل(   3جدول رقم ) 

 % معامل الصدق % )كرونباخ الفا( معامل الثبات الفرقة
 93.1 86.6 االولى
 95.4 91.1 الثاننية
 93.1 86.1 الثالثة
 91.5 83.8 الرابعة

 94.1 88.5 الدراسة ككل
 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 
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% لكل فرقة وللدراسة ككل 60الفا نسبة ال  ومن الجدول السابق يتتضح تجاوز معامل الثبات كرونباخ
% وهى نسب مقبولة يمكن االعتماد عليها فى نتائج  94.1% ومعامل الصدق الى  88.5حيث بلغت 

 االستبيان لقياس الوعى التأمينى بين طالب كلية التجارة جامعة بنى سويف.
 توزيع نتائج العينة حسب النوع 
% من اجمالى حجم  العينة اما نسبة االناث  36.8فى العينة تمثل يوضح الجدول التالى ان نسبة الذكور

 % من اجمالى حجم  العينة63.2وصلت الى  
 توزيع العينة حسب النوع( 4)جدول رقم 

 %النسبة  العدد النوع
 36.8 113 ذكر
 63.2 194 انثى

 100 307 االجمالى
 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 

 (قياس الوعى التأمينى المحور االول من االستبيان )نتائج 
يمثل المحور االول عدد من االسئلة حول قياس الوعى التأمينى لدى مفردات عينة الدراسة هدفها تحديد 

 مدى ادراك االفراد الهمية التأمين ودوره فى حياة الفرد والمجتمع وذلك كما يلى 
)السؤال  قياس الوعى التأمينىابعاد توزيع اجابات العينة حول (   5جدول رقم )                     

 السؤال الثالث( -االول
 ال نعم السؤال

 نسبة عدد نسبة % عدد
هل لديك تامين من اى نوع ؟ -1  67 21.8 240 78.2 

-2 هل قمت بقراءة وثيقة تامين من قبل ؟  76 24.8 231 75.2 
التامينيه ؟هل تلقيت اى من برامج التوعية    3-  95 30.9 212 69.1 

 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 

% ومن ليس لديهم تأمين 21.8يتتضح من الجدول السابق ان نسبة من لديهم تأمين من اى نوع بلغت 
حيث وصلت نسبة من قام  % من افراد عينة الدراسة , وانعكست هذه النتائج على السؤال الثانى 78.2

% من افراد عينة الدراسة وان نسبة من تلقى اى برامج توعية تأمينية  24.8بقراءة وثيقة تأمين من قبل 
حيث لم تتجاوز نسبة  انخفاض نسبة الوعى التأمينى لدى افراد عينة الدراسة% مما يدل على 30.9بلغت 
 (  et.al,2007)%   B.Reshmi.21الوعى
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 السؤال الخامس( -(  توزيع اجابات العينة حول ابعاد قياس الوعى التأمينى )السؤال الرابع 6جدول رقم ) 

 احيانا ال نعم السؤال
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة % عدد

هل أنت مهتم بالمعرفة عن خدمات التامين ؟ -4  124 40.4 50 16.3 133 43.3 
التي  هل واجهت مشاكل مع شركة التامين-5

 تتعامل معها ؟
20 6.5 223 72.6 64 20.9 

 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 
% )نعم( واحيانا 40.4يتضح من الجدول السابق ان نسبة  المهتم بالمعرفة عن خدمات التأمين بلغت      

التزود بالمعرفة عن خدمات التأمين وبتوجيه السؤال  %( مما يدل على ارتفاع رغبة افراد عينة الدراسة فى43.3)
% وهذا يؤكد انخفاض نسبة 6.5الخاص بمواجهة مشاكل سابقة مع شركات التامين بلغت نسبة االجابة بنعم الى 
 % من افراد عينة الدراسة .72.6الوعى التأمينى لدى افراد عينة الدراسة حيث وصلت نسبة من اجابوا ب ال الى 

هيئة الرقابة  وسيط التامين كة التامينشر  السؤال
 المالية

 أخرى 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
إذا كان الجواب بنعم اى جهة توجهت إليها -6

 لحل المشكلة
53 17.3 22 7.2 30 9.8 92 30 

% ووسيط 17.3مرتبط بالسابق له حيث وصلت نسبة من توجه الى شركة التأمين لحل المشاكل  سادسال والسؤال
% مما يؤكد ضعف الوعى باهمية التأمين لدى افراد 30% والجهات االخرى 9.8% وهيئة الرقابة المالية7.2التأمين

 عينة الدراسة.
 
 السؤال

 سماسرة التامين شركات التامين إذاعة وتليفزيون  الصحف
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

القنوات التي حصلت منها على  ماهى 7
 المعرفة التامينيه ؟

73 24.1 130 42.3 26 8.5 26 8.5 

ويوضح السؤال السابق ان اعلى نسبة لحصول االفراد على المعرفة التأمينية كانت ل اذاعة والتلفزيون بنسبة 
% لكال منهما مما يؤكد قصور 8.5من سماسرة التأمين وشركات التأمين بنسبة  % واقل نسبة لكال42.3

 رهما فى االعالن عن خدمات التأمين وبالتالى ضعف الوعى التأمين لدى االفراد.
 ال نعم السؤال

 نسبة عدد نسبة % عدد
هل سبق وان سمعت عن هيئة التامين ؟ -8  206 67.1 101 32.9 

% لم يسمعوا عن هيئة  32.9% و67.1يوضح الجدول السابق ان نسبة من سمع عن هيئة التأمين بلغت 
 التأمين.
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 احيانا ال نعم السؤال
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة % عدد

-9 هل وجدت ما عرضة عليك وسيط التامين حقيقيا ؟  44 14.3 158 51.5 105 34.2 
% وهى  51.5يوضح الجدول السابق ان نسبة من اجابوا ب ال حول حقيقة ما يعرضه وسيط التأمين وصلت الى 

نسبة عالية تؤكد ان احد اسباب عدم رغبة االفراد فى التأمين  عدم حقيقة ما يعرضة وسيط التأمين من خدمات 
 التأمين على عمالئه.

 تمنع من التأمين كانت اكثر الردود تكرارا كما فى الجدول التالى: وعند سؤال افراد عينة البحث عن االسباب التى
 االجابة ما الذى يمنعك من التأمين -10

 عدم الترويج الهمية التأمين- الردود االكثر تكرارا
 عدم المعرفة التامة بما تقدمه شركات التأمين من مزايا لالفراد-
 ارتفاع التكلفة -
 سوء الفهم -
 شركات التأمين عدم الثقة فى-
 االعتماد على العائلة والروابط االجتماعية-
 عدم وجود عروض تأمينية تجذب االنتباه-
 عدم شرعية التأمين-
 نخفاض مستوى المعيشة-ا
 عدم اهتمام شركات التأمين بأخذ التطورات لدى المجتمع واالفراد-
 السن-
عدم وجود وعى تأمينى  صحة الفرض االول للدراسة وهو  ومن خالل الردود على االسئلة السابقة يتضح

كا  لدى افراد عينة الدراسة مما يستدعى الحاجة الى تحديد اسباب ضعف الوعى التأمينى وهذا ما سيتم 
 تناوله فى المحور الثانى من االستبيان.

 (أسباب ضعف الوعي التامينىنتائج المحور الثانى )

وفقا لمقياس ليكرت الخماسى )غير  عبارة  25الوعى التأمينى فى  تم تحديد اسباب ضعف          
موافق تماما (  ويتم تحديد االتجاه العام الجابات االفراد  –موافق  -محايد –غير موافق  –موافق تماما 

 : وفقا للجدول التالى
 موافق تماما موافق محايد غير موافق غير موافق تماما االجابة 
 5-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80  1.79-1 الدرجة

ويوضح الجدولين التاليين توزيع اجابات افراد العينة والوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى ومعامل 
 االختال  حول اسباب ضعف الوعى التأمينى وذلك كما يلى :



241 
 

 أسباب ضعف الوعي التامينى العينة حول أجابات توزيع(  7) جدول رقم    
عدد/     أسباب ضعف الوعي التامينى

 نسبة
غير 
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 تماما

 عدم الثقة بشركات التامين                            -1
                                                           

 12 128 39 60 68 عدد
 3.9 41.7 12.7 19.5 22.1 نسبة

 45 64 123 44 31 عدد االعتماد على العائلة والروابط االجتماعية-2
 14.7 20.8 40.1 14.3 10.1 نسبة

 38 88 105 38 38 عدد قبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا-3
 12.4 28.7 34.2 12.4 12.4 نسبة

 32 71 81 54 69 عدد قلة الثقة بالتامين بسبب خبرات ماضيه سيئة-4
 10.4 23.1 26.4 17.6 22.5 نسبة

 31 74 68 75 59 عدد عدم المعرفة بوجود التامين-5
 10.1 24.1 22.1 24.4 19.2 نسبة

     عدم التقدير لمدى أهمية العملية التامينيه ودورها -6
 االقتصادي واالجتماعي   

 30 68 84 60 65 عدد
 9.8 22.1 27.4 19.5 21.2 نسبة

 29 77 65 71 65 عدد تجاهل التامين-7
 9.4 25.1 21.2 23.1 21.2 نسبة

 37 76 100 57 37 عدد ضعف برامج التسويق لدى شركات التامين-8
 12.1 24.8 32.6 18.6 12.1 نسبة

 41 69 105 47 45 عدد عدم تطوير وتحديث أنواع التامين-9
 13.4 22.5 34.2 15.3 14.7 نسبة

 35 107 76 49 40 عدد األفراد المتشككة حول شرعية التامين نظرة-10
 11.4 34.9 24.8 16 13 نسبة

 32 75 88 58 54 عدد ارتفاع تكلفة التامين-11
 10.4 24.4 28.7 18.9 17.6 نسبة

الخاطئة التي تعطى انطباعا عن شركات  الدعاية التامينيه-12
 التامين بأنها مشروع استثماري  هدفه الوحيد الربح

 36 73 99 52 47 عدد
 11.7 23.8 32.2 16.9 15.3 نسبة

اليوجد برامج فعالة لرفع الوعي التامينى في المجتمع بشك -13
 مستمر

 58 64 106 31 48 عدد
 18.9 20.8 34.5 10.1 15.6 نسبة

 59 76 101 41 30 عدد مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التامين غير جذابة-14
 19.2 24.8 32.9 13.4 9.8 نسبة

الوضع المادي لإلفراد له دور في زيادة أو انخفاض الوعي -15
 التامينى

 65 55 133 39 15 عدد
 21.2 17.9 43.3 12.7 4.9 نسبة
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في عدم إقبال األفراد على  ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا-16
 التامين

 63 67 120 26 31 عدد
 20.5 21.8 39.1 8.5 10.1 نسبة

 57 52 125 39 34 عدد عدم تركيز وسائل اإلعالم على نشر الثقافة التامينيه-17
 18.6 16.9 40.7 12.7 11.1 نسبة

شركات التامين بتطوير منتجات التامين وان غالبية  عدم قيام-18
 الوثائق تقليديه

 45 82 113 36 31 عدد
 14.7 26.7 36.8 11.7 10.1 نسبة

 43 74 115 38 37 عدد االفتقار إلى المعلومات ذات الصلة بالتامين-19
 14 24.1 37.5 12.4 12.1 نسبة

جهل المواطن بأهمية ودور التامين في التعويض من األخطار -20
 والكوارث الطبيعية

 61 50 121 39 36 عدد
 19.9 16.3 39.4 12.7 11.7 نسبة

 19 97 114 33 44 عدد األهمية عند التعاقد على التامين لقسط التامين-21
 6.2 31.6 37.1 10.7 14.3 نسبة

 34 91 86 61 35 عدد نقارن بين البنوك وشركات التامين من حيث األكثر ربحا دائما-22
 11.1 29.6 28 19.9 11.4 نسبة

 18 82 67 88 52 عدد ال يوجد فرق بين نظام المعاشات ونظم التأمينات األخرى -23
 5.9 26.7 21.8 28.7 16.9 نسبة

في حالة حدوث حادث مؤلم أمامك بدون تغطيه تأمينيه  هل-24
 يشكل لك حافزا يدفعك مستقبال إلى التامين

 37 79 122 39 30 عدد
 12.1 25.7 39.7 12.7 9.8 نسبة

 26 83 62 60 76 عدد هل تعتبر التامين هدر للنقود في غير مكانها-25
 8.5 27 20.2 19.5 24.8 نسبة

 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 

 الوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى ومعامل االختال  السباب ضعف الوعى التأمينى (8جدول رقم ) 
الوسط  ضعف الوعى التأمينى اسباب

 الحسابى
االنحرا  
 المعيارى 

االتجاه 
 العام 

معامل 
 االختال 

الترتي
 ب

 1 28.1 موافق x1 3.867 1.09عدم الثقة بشركات التامين-1
 7 30.8 موافق x2 3.849 1.19االعتماد على العائلة والروابط االجتماعية-2
 9 31.1 موافق x3 3.818 1.19قبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا-3
 23 34.3 موافق x4 3.847 1.32قلة الثقة بالتامين بسبب خبرات ماضيه سيئة-4
 19 33.3 موافق x5 3.795 1.27المعرفة بوجود التامين عدم-5
   عدم التقدير لمدى أهمية العملية التامينيه ودورها االقتصادي -6

 x6واالجتماعي
 20 33.8 موافق 1.3 3.85

 21 33.9 موافق x7 3.746 1.27تجاهل التامين-7
 8 30.9 موافق x8 3.914 1.21ضعف برامج التسويق لدى شركات التامين-8
 14 31.9 موافق x9 3.963 1.26عدم تطوير وتحديث أنواع التامين-9
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 11 31.3 موافق x10 3.755 1.18نظرة األفراد المتشككة حول شرعية التامين-10
 15 32 موافق x11 3.954 1.26ارتفاع تكلفة التامين-11
  الدعاية التامينيه الخاطئة التي تعطى انطباعا عن شركات -12
 x12التامين بأنها مشروع استثماري  هدفه الوحيد الربح  

 22 34.1 موافق 1.25 3.681

   اليوجد برامج فعالة لرفع الوعي التامينى في المجتمع بشك -13
 x13مستمر   

 24 34.6 موافق 1.32 3.809

 12 31.4 موافق x14 3.884 1.22مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التامين غير جذابة-14
  الوضع المادي لإلفراد له دور في زيادة أو انخفاض الوعي -15
 x15التامينى  

 3 30.2 موافق 1.1 3.632

    ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد على -16
 x16التامين  

 17 32.3 موافق 1.2 3.715

 18 32.4 موافق x17 3.83 1.24عدم تركيز وسائل اإلعالم على نشر الثقافة التامينيه-17
   عدم قيام شركات التامين بتطوير منتجات التامين وان غالبية -18
 x18الوثائق تقليديه    

 5 30.4 موافق 1.17 3.842

 4 30.3 موافق x19 3.99 1.21االفتقار إلى المعلومات ذات الصلة بالتامين-19
جهل المواطن بأهمية ودور التامين في التعويض من األخطار -20

 x20والكوارث الطبيعية
 16 32.2 موافق 1.27 3.93

 2 29.2 موافق x21 3.901 1.14األهمية عند التعاقد على التامين لقسط التامين-21
 دائما نقارن بين البنوك وشركات التامين من حيث األكثر -22

 x22ربحا     
 13 31.8 موافق 1.17 3.675

 10 31.2 موافق x23 3.71 1.16ال يوجد فرق بين نظام المعاشات ونظم التأمينات األخرى -23
هل في حالة حدوث حادث مؤلم أمامك بدون تغطيه تأمينيه يشكل -24

 x24لك حافزا يدفعك مستقبال إلى التامين
 6 30.7 موافق 1.14 3.716

 25 47.6 موافق x25 3.681 1.28غير مكانها هل تعتبر التامين هدر للنقود في-25
   موافق 1.22 3.814 المتوسط العام

 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 
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 سباب ضعف الوعى التأمينىأ( 1شكل رقم )

 

 المصدر : من اعداد الباحث وفقا لبيانات الجدول السابق.
 :يتتضح االتى من الجدوليين السابقين والشكل السابق 

 1.22,  3.814جاه العام الجابات افراد العينة تميل الى موافق بمتوسط حسابى وانحرا  معيارى تان اال -1
 وهذا يؤكد شمول معظم العبارات السباب ضعف الوعى التأمينى . رتيبعلى الت

  3.867ان اعلى متوسط حسابى كان للعبارة الخاصة ب عدم الثقة بشركات التامين بمتوسط  -2
هل تعتبر التامين هدر للنقود في غير وأقل متوسط كان للعبارة الخاصة ب ) 1.09وانحرا  معيارى 
 . 1.28وانحرا  معيارى    3.681مكانها( بمتوسط 

عند ترتيب العبارات حسب قيمة معامل االختال  نجد ان اهم اسباب ضعف الوعى التأمينى هو عدم الثقة  -3
يليه كال من األهمية عند التعاقد على التامين لقسط  28.1 % ال  بلغ بشركات التامين وذلك بمعامل اخت

 29.2التامين و الوضع المادي لإلفراد له دور في زيادة أو انخفاض الوعي التامينى  بممعامالت اختال  
% على الترتيب واخر عبارة من حيث الترتيب كانت ل هل تعتبر التامين هدر للنقود في  30.2% و 

 %. 47.6ا وذلك بمعامل اختال  غير مكانه
وفقا الجابات افراد العينة وقيم المتوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى ومعامل االختال  يتضح ضرورة  -4

قيام الشركات باخذ هذه االسباب والعمل على تجنبها حتى يمكنها زيادة الوعى التامينى وتوضيح دور 
 التامين فى خدمة الفرد والمجتمع .

 ور الثالث : مقترحات رفع الوعى التأمينى نتائج المح
عبارات كمقترحات وفقا لمقياس ليكرت الخماسى ويوضح الجدولين التاليين توزيع  6تم صياغة       

اجابات افراد العينة والوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى ومعامل االختال  لمقترحات رفع الوعى 
 التامينى وذلك كما يلى :
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 مقترحات لرفع الوعي التامينى توزيع اجابات العينة حول(   9جدول رقم ) 
عدد/     مقترحات لرفع الوعي التامينى

 نسبة

غير 
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 تماما

 77 128 51 33 18 عدد y1وضع مقرر دراسي عن التامين بمراحل التعليم المختلفة-1
 25.1 41.7 16.6 10.7 5.9 نسبة

 89 136 46 20 16 عدد y2تفعيل دور شركات التامين في خدمة المجتمع-2
 29 44.3 15 6.5 5.2 نسبة

عقد ندوات ولقاءات بين الطالب وممثلين عن شركات -3
 y3التامين

 91 135 38 32 11 عدد
 29.6 44 12.4 10.4 3.6 نسبة

 95 115 56 29 12 عدد y4قيام شركات التامين بإصدار نشرات دوريه عن التامين-4
 30.9 37.5 18.2 9.4 3.9 نسبة

 99 138 30 31 9 عدد y5تفعيل دور اإلعالم في نشر الوعي التامينى-5
 32.2 45 9.8 10.1 2.9 نسبة

 102 120 45 29 11 عدد y6تدريب  المستمر لرفع كفاءة وسيط التامينال-6
 33.2 39.1 14.7 9.4 3.6 نسبة

  spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 

 الوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى ومعامل االختال  لمقترحات رفع  الوعى التأمينى(   10جدول رقم )       

  الوسط مقترحات رفع  الوعى التأمينى
 الحسابى

االنحرا  
 المعيارى 

 االتجاه
 العام 

 معامل 
 االختال 

 الترتيب

مقرر دراسي عن التامين بمراحل التعليم وضع -1
 Y1المختلفة

 6 30.69 موافق 1.13 3.694

 4 27.85 موافق Y2 3.853 1.07تفعيل دور شركات التامين في خدمة المجتمع-2
عقد ندوات ولقاءات بين الطالب وممثلين عن -3

 Y3شركات التامين
 2 27.72 موافق 1.07 3.857

بإصدار نشرات دوريه عن  قيام شركات التامين-4
 Y4التامين

 5 28.59 موافق 1.09 3.821

 1 26.5 موافق Y5 3.935 1.04تفعيل دور اإلعالم في نشر الوعي التامينى-5
 3 27.82 موافق Y6 3.889 1.08تدريب  المستمر لرفع كفاءة وسيط التامينال-6

   موافق 1.08 3.841 المتوسط العام 
 spssاالحصائى باستخدام المصدر :نتائج التحليل 
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 رحات رفع الوعى التأمينىتمقترتيب ( 2شكل رقم )

 
 المصدر : من اعداد الباحث وفقا لبيانات الجدول السابق.

 من الجدولين السابقين ومن الشكل السابق يتضح االتى 
وان االتجاه العام  1.08 بانحرا  معيارى  3.841ان المتوسط العام الجابات افراد العينة بلغ  -1

 لالجابات يتجه نحو موافق مما يدل على اهمية هذه المقترحات ودورها فى رفع الوعى التامينى .
وفقا لقيمة معامل االختال  المعيارى نجد ان أهم مقترحات رفع الوعى التأمينى هو تفعيل دور  -2

%, مما يعنى ضرورة اهتمام شركات  26.5بمعامل اختال   االعالم فى نشر الوعى التأمينى
 التأمين بنشر الوعى التأمينى عبر وسائل االعالم المختلفة.

 ان ترتيب المقترحات التى من خاللها يمكن رفع الوعى التامينى تأخذ الترتيب التالى  -3
 تفعيل دور اإلعالم في نشر الوعي التامينى-1
 الطالب وممثلين عن شركات التامينعقد ندوات ولقاءات بين -2
 التدريب  المستمر لرفع كفاءة وسيط التامين-3
 تفعيل دور شركات التامين في خدمة المجتمع-4
 قيام شركات التامين بإصدار نشرات دوريه عن التامين-5
 وضع مقرر دراسي عن التامين بمراحل التعليم المختلفة-6

 28.59%, 27.85%,27.82, % 27.72% , 26.5وذلك بمعامالت اختال  
 % على الترتيب. %30.69,
 
 

30.69 

27.85 27.72 
28.59 

26.5 

27.82 

وضع مقرر -1
دراسي عن 

التامين بمراحل 
 التعليم المختلفة

تفعيل دور -2
شركات التامين 
 في خدمة المجتمع

عقد ندوات -3
ولقاءات بين 

الطالب وممثلين 
عن شركات 

 التامين

قيام شركات -4
التامين بإصدار 
نشرات دوريه 

 عن التامين

تفعيل دور -5
اإلعالم في نشر 
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التدريب  -6
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 التامين

  ترتيب مقترحات رفع  الوعى التأمينى
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 اختبار فروض البحث 
الختبار فروض البحث من خالل اختيار االسلوب االحصائى المناسب البد من التأكد من اعتدالية توزيع البيانات 

 :وذلك كما يلى 
 اختبار اعتدالية توزيع البيانات 

البيانات تمهيدا الختبار فروض البحث وتحيد ما اذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعى ام  الختبار اعتدالية تووزيع
. الى من Sigوبمقارنة قيم  Shapiro-Wilkواختبار   Kolmogorov- Smirnovaال تم اجراء اختبار 

ومما يدل على عدم اتباع البيانات للتوزيع 05و تبين ان جميع القيم اقل من .05االختبارين مع مستوى المعنوية 
 :ولذلك سو  يتم االعتماد على االختبارات االمعلمية عند اختبار فروض البحث وذلك كما يلى الطبيعى 

 فروض الدراسة:
 . يوجد وعى تأمينى كافى لدى طالب كلية التجارة جامعة بنى سويفال -1
 بين الطالب  حول أسباب ضعف الوعى التأمينى ذات داللة احصائية نويةتوجد فروق معال  -2
 ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين الطالب حول محاور تنمية الوعى التأمينى.  -3

الختبار فروض   احد االختبارات االمعلميةهو و   Kruskal Wallisس ييتم االعتماد على اختبار كروسكال وال
وبالنسبة    طبيعيا تتوزع توزيعا ال  الدراسة وهو بديل لتحليل التباين فى االختبارات المعلمية فى حالة كون البيانات

بدرجات حرية  2كا العينات الكبيرة نسبيا يكون توزيع المعاينة لهذا المقدر االحصائى هو تقريب جيد لتوزيع لحجم
,محمد توفيق المنصورى د )سلطان محمد عبد الحمي 5العينات اكبر من  حجم( ويجب ان تكون 1-)ن
 (824,ص 2005,

 الفرض االول 
 ال يوجد وعى تأمينى كافى لدى طالب كلية التجارة جامعة بنى سويف

 وتم اثبات صحته من خالل اسئلة المحور االول من االستبيان
 الفرض الثانى 

 ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين الطالب  حول أسباب ضعف الوعى التأمينى
 والثبات صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار كروسكال واليس وكانت النتائج كما فى الجدول التالى :

 ( نتائج اختبار كروسكال واليس حول اسباب ضعف الوعى التأمينى11جدول رقم )
 التأمينىأسباب ضعف الوعى 

 
Chi-
Square 
2كا  df Sig. 

 الداللة 

 معنوى  x1 11.893 3 0.008عدم الثقة بشركات التامين
 معنوى  x2 20.439 3 .000االعتماد على العائلة والروابط االجتماعية

 معنوى  x3 20.643 3 .000قبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا
 غير معنوى  x4 6.438 3 0.092سيئةقلة الثقة بالتامين بسبب خبرات ماضيه 
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 غير معنوى  x5 7.391 3 0.06عدم المعرفة بوجود التامين
عدم التقدير لمدى أهمية العملية التامينيه ودورها االقتصادي 

 x6واالجتماعي
 غير معنوى  0.041 3 8.236

 غير معنوى  x7 7.258 3 0.064تجاهل التامين
 معنوى  x8 14.164 3 0.003التامينضعف برامج التسويق لدى شركات 
  x9 4.207 3 0.24عدم تطوير وتحديث أنواع التامين

 معنوى  x10 9.062 3 0.028نظرة األفراد المتشككة حول شرعية التامين
 معنوى  x11 13.743 3 0.003ارتفاع تكلفة التامين

الخاطئة التي تعطى انطباعا عن شركات التامين  الدعاية التامينيه
 x12بأنها مشروع استثماري  هدفه الوحيد الربح

 معنوى  0.001 3 16.335

اليوجد برامج فعالة لرفع الوعي التامينى في المجتمع بشك 
 x13مستمر

 معنوى  0.001 3 17.657

 غير معنوى  x14 4.569 3 0.206مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التامين غير جذابة
الوضع المادي لإلفراد له دور في زيادة أو انخفاض الوعي 

 x15التامينى
 معنوى  0 3 20.899

ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد على 
 x16التامين

 معنوى  0 3 47.749

 معنوى غير  x17 9.027 3 0.029عدم تركيز وسائل اإلعالم على نشر الثقافة التامينيه
عدم قيام شركات التامين بتطوير منتجات التامين وان غالبية 

 x18الوثائق تقليديه
 غير معنوى  0.138 3 5.514

 معنوى  x19 28.026 3 0االفتقار إلى المعلومات ذات الصلة بالتامين
جهل المواطن بأهمية ودور التامين في التعويض من األخطار 

 x20والكوارث الطبيعية
 معنوى  0 3 19.388

 غير معنوى  x21 4.909 3 0.179ناألهمية عند التعاقد على التامين لقسط التامي
 غير معنوى  x22 10.378 3 0.016دائما نقارن بين البنوك وشركات التامين من حيث األكثر ربحا

 معنوى  x23 21.504 3 0ال يوجد فرق بين نظام المعاشات ونظم التأمينات األخرى 
في حالة حدوث حادث مؤلم أمامك بدون تغطيه تأمينيه يشكل  هل

 x24لك حافزا يدفعك مستقبال إلى التامين
 معنوى  0 3 18.673

 معنوى  x25 16.998 3 0.001هل تعتبر التامين هدر للنقود في غير مكانها
 معنوى  0.001 3 25.241  ور الثانى حللم 2كا

 spssباستخدام  المصدر :نتائج التحليل االحصائى
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 لكل فرقة دراسية كما يلى  وفقا الختبار كروسكال واليس  ويوضح الجدول التالى متوسط الرتب
 ( متوسط الرتب وفقا الختبار كروسكال واليس  لكل فرقة دراسية12جدول رقم )

متوسط N Mean Rank الفرقة 
 الرتب

اسباب ضعف الوعى 
 التامينى

 148.03 75 الفرقة االولى
 171.26 80 الفرقة الثانية
 181.39 75 الفرقة الثالثة
 115.19 77 الفرقة الرابعة
  307 االجمالى
  spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 

نجد انه توجد فروق معنوية ذات  0.001وقيمة معنوية  25.241والتى بلغت   2كاواعتمادا على قيمة 
داللة احصائية بين طالب الفرق االربعة حول اسباب ضعف الوعى التأمينى ,ولتحديد الى اى من الفرق 

للعينات المستقلة وكانت  Mann-Whitney االربعة ترجع الفروق المعنوية يتم استخدام اختبار مان وتنى
 الجدول التالى النتائج كما فى 

 للعينات المستقلة Mann-Whitney نتائج اختبار مان وتنى (13)جدول رقم 

 الداللة  Sigقيمة المعنوية Zقيمة  Mann-Whitney Uقيمة اختبار   ةالفرق
 غير دالة 0.082 -1.739- 2514.5 الثانية-االولى 

 دالة 0.014 -2.450- 2161 الثالثة-ولى اال
 دالة 0.011 -2.543- 2198 الرابعة-االولى 
 غير دالة 0.443 -767.- 2786 الثالثة-الثانية 
 دالة 0 -3.899- 1970.5 الرابعة-الثانية
 دالة 0 -4.385- 1698.5 الرابعة-الثالثة 

 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 
-الرابعة  و الثانية–االولى و   الثالثة–ويتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية بين كال من االولى        
حول اسباب ضعف الوعى  الثالثة–الثانية و  الثانية–االولى وال توجد فروق معنوية بين   الرابعة-الثالثة  و  الرابعة
مما يؤكد وجود فروق معنوية بين الطالب اللذين درسوا التأمين وعدم وجود فروق معنوية بين الطالب  التأمينى

 اللذين لم يدرسوا التأمين .
 الفرض الثالث

 الوعى التأمينى. مقترحات رفعال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين الطالب حول 
 والثبات صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار كروسكال واليس وكانت النتائج كما فى الجدول التالى :
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 رفع الوعى التأمينى( نتائج اختبار كوسكال واليس حول مقترحات 14جدول )
مقرر  وضع 

دراسي عن التامين 
بمراحل التعليم 

 المختلفة

تفعيل دور 
شركات 

التامين في 
 خدمة المجتمع

عقد ندوات ولقاءات 
بين الطالب وممثلين 
 عن شركات التامين

قيام شركات التامين 
بإصدار نشرات 
 دوريه عن التامين

تفعيل دور اإلعالم 
في نشر الوعي 

 التامينى

 تدريب  المستمر
لرفع كفاءة وسيط 

 التامين

Chi-
Square 2كا 

36.644 63.208 63.826 47.529 52.145 47.371 

Df 3 3 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

 معنوى  معنوى  معنوى  معنوى  معنوى  معنوى  الداللة
 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 

 للفرق االربعة ككل 2كاالتالى متوسط الرتب لكل فرقة وقيمة ويوضح الجدول 
 للفرق االربعة ككل 2كا( متوسط الرتب لكل فرقة وقيمة 15جدول رقم )

 متوسط الرتبN Mean Rank ةالفرق 
 158.16 75 الفرقة االولى مقترحات رفع الوعى

 175.18 80 الفرقة الثانية
 199.74 75 الفرقة الثالثة

 83.39 77 الرابعة الفرقة
Total 307  

   74.492  2كاقيمة 
Sig. .000   

 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 
ويتضح من الجدولين السابقين وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين الفرق االربعة حول مقترحات لرفع  

 الوعى التأمينى 
للعينات  Mann-Whitney من الفرق االربعة ترجع الفروق المعنوية يتم استخدام اختبار مان وتنى ولتحديد الى اى

 المستقلة وكانت النتائج كما فى الجدول التالى
 للعينات المستقلة Mann-Whitney نتائج اختبار مان وتنى (16جدول رقم )          

 الداللة  Sigالمعنوية قيمة Zقيمة  Mann-Whitney Uقيمة اختبار   ةالفرق
 غير دالة 0.174 -1.360- 2627 الثانية-االولى 
 دالة 0.002 -3.169- 1977 الثالثة-الولى 
 دالة 0.000 -5.637- 1367 الرابعة-االولى 
 غير دالة 0.122 -1.546- 2573 الثالثة-الثانية 
 دالة 0.000 -6.189- 1331.5 الرابعة-الثانية
 دالة 0.000 -8.014- 719.5 الرابعة-الثالثة 

 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 
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-الرابعة  و الثانية–االولى و   الثالثة–ويتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية بين كال من االولى        
حول مقترحات رفع الوعى  الثالثة–الثانية و  الثانية–االولى وال توجد فروق معنوية بين   الرابعة-الثالثة  و  الرابعة
مما يؤكد وجود فروق معنوية بين الطالب اللذين درسوا التأمين وعدم وجود فروق معنوية بين الطالب  التأمينى

 اللذين لم يدرسوا التأمين .
 عى التأمينىستخدام اسلوب التحليل العاملى لتحديد اهم اسباب ضعف الو أالمبحث الثالث: 

 لدى افراد عينة الدراسة
يستخدم التحليل العاملى لتلخيص الظاهرة التى يمكن تفسيرها بالعديد من المتغيرات الى تلخيص اهم هذه المتغيرات 

 ووضعها فى عدد من المجموعات يتولى الباحث القيام بتسميتها حسب طبيعة كل ظاهرة 
 :وللقيام بالتحليل العاملى البد من التأكد من 

% بين أي  90االطالع على  مصفوفة العالقات والتأكد من شرط عدم وجود أرتباط عالي أي أعلى من     -
 متغيرين حيث يتم استبعاد تلك المتغيرات التي بينها هذه النسبة العالية من االرتباط .

( ,  0001.ن )محدد المصفوفة وذلك لقياس مشكلة اإلرتباط الذاتي إذ يجب أال تقل قيمة المحدد عمن خالل  -
 ( وتحذ  أحدهما .0.80فإذا كانت قيمته أقل من ذلك ننظر إلى المتغيرات المرتبطة عالياً  أكثر من )

على مدى  KMOنحصل من خالل قياس  KMO and Bartiletts test of sphericityمن خالل اختبار  -
( حتى تكون العينة كافية وهذا شرط أساسي يجب 50كفاية عدد أفراد العينة ويجب أن تكون قيمته أكبر من )

فهو مؤشر للعالقة بين المتغيرات إذ يجب أن  sphericityللدائرية  Bartilettتحقيقه , أما فيما يتعلق بأختبار
ك حتى نستطيع التأكيد على أن هذه العالقة دالة ( وذل0.05يكون مستوى الداللة لهذه العالقة أقل من )

 (.2011عبدالحميد محمد العباسى ,), ( 2012سلمان , ثائر داودإحصائياً )
 وعند توافر  الشروط السابقة يمكن اجراء التحليل العاملى 

وذلك لتحديد اهم اسباب ضعف الوعى  spssوعند استخدام اسلوب التحليل العاملى  باستخدام البرنامج االحصائى 
 :التأمينى تبين لنا النتائج االتية

  , 9معامل االرتباط له اكبر من  متغيرفى  مصفوفة االرتباط ال يوجد  -1
 001,محدد المصفوفة يساوى  -1
 832,تساوى  KMOقيمة اختبار   -2
 (0.05)وهى أقل من   000,يساوى  Bartilettsمستوى الداللة الختبار  -3

 وكذلك معنوية العالقة بين متغيرات الدراسة.وهذا يؤكد كفاية و صالحية بيانات العينة  الجراء التحليل العاملى 
يبين الجدول التالى  درجة اسهام المتغيرات الداخلة فى التحليل فى تكوين كل عامل من العوامل 

الواحد فى طريقة المكونات االساسية مساوية الى  المستخلصة حيث تؤخذ القيم االولية السهامات المتغيرات
فى حالة اعتماد مصفوفة االرتباط كما هو واضح فى العمود االول من الجدول ويظهر فى العمو الثانى 

 . (2015)هانى عمران, عتاب درويش,درجة اسهام كل متغير
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 درجة مساهمة كل متغير فى تكوين العوامل المستخلصة  (17جدول رقم ) 
Communalities 

 Initial Extraction 
X1645. 1.000 عدم الثقة بشركات التامين 
ءاالعتماد على العائلة والروابط االجتماعية X2 1.000 .667 
ءقبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا X3 1.000 .421 

X4559. 1.000 قلة الثقة بالتامين بسبب خبرات ماضيه سيئة 
X5519. 1.000 عدم المعرفة بوجود التامين 
X6582. 1.000 عدم التقدير لمدى أهمية العملية التامينيه ودورها االقتصادي واالجتماعي 
X7544. 1.000 تجاهل التامين 
8ءضعف برامج التسويق لدى شركات التامين  1.000 .454 

X9489. 1.000 عدم تطوير وتحديث أنواع التامين 
X10 التاميننظرة األفراد المتشككة حول شرعية   1.000 .469 
 x11 1.000 .477ارتفاع تكلفة التامين
الدعاية التامينيه الخاطئة التي تعطى انطباعا عن شركات التامين بأنها مشروع استثماري  هدفه 
 x12الوحيد الربح

1.000 .537 

 x13 1.000 .675اليوجد برامج فعالة لرفع الوعي التامينى في المجتمع بشك مستمر
 x14 1.000 .589مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التامين غير جذابة
 x15 1.000 .380الوضع المادي لإلفراد له دور في زيادة أو انخفاض الوعي التامينى
 x16 1.000 .492ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد على التامين
X17515. 1.000 عدم تركيز وسائل اإلعالم على نشر الثقافة التامينيه 
X18559. 1.000 عدم قيام شركات التامين بتطوير منتجات التامين وان غالبية الوثائق تقليديه 
 x19 1.000 .566االفتقار إلى المعلومات ذات الصلة بالتامين
 x20 1.000 .651جهل المواطن بأهمية ودور التامين في التعويض من األخطار والكوارث الطبيعية
 x21 1.000 .527األهمية عند التعاقد على التامين لقسط التامين
 x22 1.000 .488دائما نقارن بين البنوك وشركات التامين من حيث األكثر ربحا

يوجد فرق بين نظام المعاشات ونظم التأمينات األخرى  ال x23 1.000 .645 
هل في حالة حدوث حادث مؤلم أمامك بدون تغطيه تأمينيه يشكل لك حافزا يدفعك مستقبال إلى 
 x24التامين

1.000 .493 

X25607. 1.000 هل تعتبر التامين هدر للنقود في غير مكانها 
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 spssاالحصائى باستخدام المصدر :نتائج التحليل 
( وهذا يدل على ,380يبين الجول السابق ان العوامل المستخلصة تفسر نسبة عالية من تباين المتغيرات حيث اقل نسب هى ).

 اهمية جميع المتغيرات فى تفسير اسباب انخفاض الوعى التأمينى .
ستمر حيث بلغت مامج فعالة لرفع الوعى التامينى بشكل ما فى تكوين العوامل المستخلصة هو عدم وجود بر ااكثر المتغيرات اسه

يشكل احد  % من التباين فى عدم وجود برامج فعالة لرفع الوعى التامينى بشكل مستمر 67.5( اى ان 675,قيمة اسهامه )
 .لدى افراد عينة البحث  اسباب ضعف الوعى التأمينى

االرتباطات )تباين المكونات( حيث يكون للمكون الرئيسي األول أكبر جذر كامن , والجدول التالي يبين الجذور الكامنة لمصفوفة 
والقسم الثاني من الجدول يتعلق بمجموع المربعات المستخلص لقيم التشبع قبل تدوير العوامل  ويظهر القسم الثالث مجموع 

 المربعات بعد تدوير المحاور.
 

وهى التى تتجاوز قيمة  عوامل 6تفسر اهم اسباب ضعف الوعى التأمينى الى  وتم تحديد عدد العوامل التى
 لتالى كما فى الجدول ا لها واحد صحيح  Eigenvalues الجذر الكامن
وبعد    الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباط ومجموع مربعات قيم التشبع قبل  ( 18جدول رقم )           

 التدوير
Total Variance Explained  

Component Initial Eigenvalues  Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

 Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 6.319 25.278 25.278 6.319 25.278 25.278 3.908 15.633 15.633 
2 1.844 7.375 32.652 1.844 7.375 32.652 3 11.998 27.631 
3 1.671 6.683 39.335 1.671 6.683 39.335 1.852 7.407 35.038 
4 1.45 5.8 45.135 1.45 5.8 45.135 1.681 6.723 41.761 
5 1.181 4.725 49.86 1.181 4.725 49.86 1.66 6.638 48.4 
6 1.086 4.342 54.202 1.086 4.342 54.202 1.451 5.803 54.202 

 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 
يعطي الجدول السابق قيم الجذور الكامنة للعوامل المستخلصة التي نستدل من خاللها على كمية التباين 

يبين الجدول ان الجذر الكامن للعامل االول و التى يرجع اليها التغير فى عامل معين  ات في المتغير 
( من هيكل التباينات السباب انخفاض الوعى التأمينى  والعامل الثانى 25.278( ويفسر )6.319يساوى )

( والعامل السادس 4.725( والعامل الخامس )5.8( والعامل الرابع )6.683( والعامل الثالث )7.375)
اقتصرنا فقط على العوامل التى  لها جذر كامن اكبر من الواحد  ( والعوامل الستة ) يالحظ ان4.342)

%(  من التباين  الكلى للمتغيرات  كما فى الشكل البيانى  54.202معا تفسر ما مقداره ) ( حالصحيص
 التالى :
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 شكل الجذور الكامنة المقابلة للعوامل المختلفة (3شكل رقم )

 

 spssباستخدام  المصدر :نتائج التحليل االحصائى
يبين الشكل السابق ان الجذور الكامنة لكل عامل تم استخالصه ويظهر الشكل أن المنطقة التي        

 لظهور بين العامل الخامس والسادسا ب أديأخذ فيها المنحى الذي يصل بين النقاط وضع أفقي تقريبا  يب
يشتمل عليها كل عامل وبعد عملية التدوير وباستخدام طريقة التدوير  ولتحديد عدد المتغيرات التى      

Varimax يمكن تحديد اسباب ضعف الوعى التأمينى لكل عامل 
ج أهم العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الوعي رااستخيمكن  جدول التحليل التالي   ومن خالل       

 :كما فى الجدول التالى  تشبع كل متغير على العوامل الستة  التأميني لدى أفراد العينةوقيم
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 قيم تشبع العوامل بالمتغيرات بعد التدوير ( 19جدول رقم )
Rotated Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 

 767.      عدم الثقة بشركات التامين
   784.    االعتماد على العائلة والروابط االجتماعية

 441.      قبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا
 505.    457.  قلة الثقة بالتامين بسبب خبرات ماضيه سيئة

   491.  470.  عدم المعرفة بوجود التامين
عدم التقدير لمدى أهمية العملية التامينيه ودورها االقتصادي 

 واالجتماعي
 .567     

     599.  تجاهل التامين
      434. ضعف برامج التسويق لدى شركات التامين

   477.   459. عدم تطوير وتحديث أنواع التامين
      574. نظرة األفراد المتشككة حول شرعية التامين

      605. ارتفاع تكلفة التامين
الخاطئة التي تعطى انطباعا عن شركات  الدعاية التامينيه

 التامين بأنها مشروع استثماري  هدفه الوحيد الربح
.676      

      776. اليوجد برامج فعالة لرفع الوعي التامينى في المجتمع بشك مستمر
      724. مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التامين غير جذابة

الوضع المادي لإلفراد له دور في زيادة أو انخفاض الوعي 
 التامينى

   .406   

ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد على 
 التامين

  .611    

     666.  عدم تركيز وسائل اإلعالم على نشر الثقافة التامينيه
شركات التامين بتطوير منتجات التامين وان غالبية  عدم قيام

 الوثائق تقليديه
 .641     

     699.  االفتقار إلى المعلومات ذات الصلة بالتامين
جهل المواطن بأهمية ودور التامين في التعويض من األخطار 

 والكوارث الطبيعية
.761      

    678.   األهمية عند التعاقد على التامين لقسط التامين
    524.   دائما نقارن بين البنوك وشركات التامين من حيث األكثر ربحا

  791.     ال يوجد فرق بين نظام المعاشات ونظم التأمينات األخرى 
هل في حالة حدوث حادث مؤلم أمامك بدون تغطيه تأمينيه 

 يشكل لك حافزا يدفعك مستقبال إلى التامين
  .417    

  729.     هل تعتبر التامين هدر للنقود في غير مكانها
 spssالمصدر :نتائج التحليل االحصائى باستخدام 
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 وهو االكثر اهمية فى تحديد اسباب ضعف الوعى التأمينى العامل االوليتتضح من الجدول السابق ان         
ويضم هذا  %15.633 حيث تشكل االهمية النسبية له من مجمل تأثير العوامل الستة  بعد تدوير المحاور  هى 

 جهل المواطن بأهمية ودور التامين في التعويض من األخطار والكوارث الطبيعية متغيرات رئيسية هى( 7 )العامل
مستمر بتشبع  لالتامينى في المجتمع بشك(  ,اليوجد برامج فعالة لرفع الوعي 0.761)بتشبع مقداره 

بتشبع ارتفاع تكلفة التامين  , (0.574بتشبع مقداره )نظرة األفراد المتشككة حول شرعية التامين  ,(0.776مقداره)
الدعاية التامينيه الخاطئة التي تعطى انطباعا عن شركات التامين بأنها مشروع استثماري  هدفه  (0.605مقداره )

بتشبع مقداره  مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التامين غير جذابة , (0.676بتشبع مقداره )ح الوحيد الرب
 ضعف برامج التسويق لدى شركات التأمين  , (0.724)
 ويمكن تسميته ب)اسباب ترجع الى شركات التأمين (    0.434) )

 والعامل الثانى يساهم بنسبة ) 11.998%(   ويضم هذا العامل  5 متغيرات رئيسية هى
االفتقار الى المعلومات ذات  (0.666)بتشبع مقدارهعدم تركيز وسائل االعالم على نشر الثقافة التأمينية 

التأمين وان غالبية عدم قيام شركات التأمين بتطوير منتجات (0.699). بتشبع مقداره الصلة بالتأمين
( ,عدم التقدير لمدى اهمية 0.599مين بتشبع مقداره ), تجاهل التأ (0.641)بتشبع مقداره الوثائق تقليدية

ويمكن تسميته ب )االسباب التى ( 0.567العملية التأمينية ودورها االقتصادى واالجتماعى بتشبع مقداره)
  ترجع الى االفراد( 

 والعامل الثاث يساهم بنسبة ) 7.407%( ويضم 4 متغيرات هى  ارتفاع معدل البطالة يشكل سبببا فى عدم اقبال 
(, 0.678)األهمية عند التعاقد على التامين لقسط التامين بتشبع مقداره (0.611)بتشبع مقدارهاالفراد على التأمين 

(524).دائما نقارن بين البنوك وشركات التامين من حيث األكثر ربحا بتشبع مقداره  
في حالة حدوث حادث مؤلم أمامك بدون تغطيه تأمينيه يشكل لك حافزا يدفعك مستقبال إلى التامين بتشبع  هل

ويمكن تسميته )طبيعة خدمة التأمين(  (0.417) مقداره  
والعامل الرابع يساهم بنسبة )  6.723 %( ويضم اربعة متغيرات هى  االعتماد على العائلة والروابط االجتماعية 

عدم تطوير وتحديث انواع التأمين  (0.491)بتشبع مقداره.عدم المعرفة بوجود التأمين  (0.784) مقدارهبتشبع 
 (0.406)الوضع المادى لالفراد له دور فى زيادة او انخفاض الوعى التأمينى بتشبع مقداره (0.459بتشبع مقداره)

 ويمكن تسميته )نظرة وانطباعات المجتمع ككل عن التأمين (
 والعامل الخامس يساهم بنسبة ) 6.638%( ويشمل متغيرين هما  ال يوجد فرق بين نظام المعاشات ونظم 

 (0.729)هل تعتبر التامين هدر للنقود في غير مكانها بتشبع مقداره( 0.791)التأمينات األخرى بتشبع مقداره
يمكن تسميته ب )نظم التأمين االخرى ( و   

 والعامل السادس يساهم بنسبة ) 5.803%( ويضم ثالثة متغيرات  هى  عدم الثقة بشركات التامين بتشبع 
بسبب قلة الثقة بالتأمين (0.441)بتشبع مقدارهقبول المصاعب واالزمات والتمتع بروح الرضا ( 0.767)مقداره.

الستة والعوامل  يمكن تسميته ب  )عدم الثقة فى شركات التأمين (  (0.505)بتشبع مقداره.خبرات ماضية سيئة 
السباب انخفاض الوعى التأمينى . % من التباين  الكلى 54.202معا تفسر ما مقداره   
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وفى نهاية التحليل العاملى يتم تحديد  قوة االرتباط بين كل عامل من العوامل الستة  السابقة وذلك من خالل 
 الجدول التالى 

Component Transformation Matrix 
Component 1 2 3 4 5 6 
1 .701 .552 .302 .270 .084 .182 
2 .310 -.484- .446 -.180- .500 -.433- 
3 -.500- .390 .120 .013 .742 .181 
4 -.270- -.327- .509 .697 -.159- .223 
5 .290 -.387- -.600- .351 .406 .345 
6 .076 -.230- .276 -.534- -.049- .760 

 spssباستخدام  المصدر :نتائج التحليل االحصائى
بين العامل الثالث)طبيعة خدمة التأمين (  والعامل الخامس)نظم كان  حيث يوضح الجدول السابق ان اقوى ارتباط 

التأمين االخرى (واقل معامل ارتباط بين العامل االول)اسباب ترجع الى شركات التأمين (   والعامل السادس )عدم 
طبيعة الخدمة التى تقدمها شركات التأمين ونظم  بين  مما يتضح انه توجد عالقة ارتباط الثقة فى شركات التأمين (

 جانب العمالء فى شركات التأمين  التأمين االخرى وارتباط بين االسباب التى ترجع الى شركة التأمين وعدم الثقة من
 الوعى التأمينى تنمية تيجيات المقترحة لااالستر المبحث الرابع :

تيجيات التى يجب على شركات التأمين فى السوق المصرى ايهد  هذا المبحث الى  تحديد وبدقة ما هى االستر 
 . اتباعها لزيادة الوعى باهمية التأمين لدى االفراد وانعكاس ذلك على تنمية الوعى التأمينى

 :التأمينى كانت الردود كما يلى وعن توجيه  السؤال  الفراد عينة الدراسة حول المقترحات االخرى لتنمية الوعى 
 االجابات هل لديك مقترحات اخرى لتنمية الوعى التأمينى -7

 
 
 

 الردود االكثر تكرارا                

 الصدق فى المعاملة والوفاء بالعهود-
 التطوير من جانب شركات التأمين وتبادل الثقة-
 التزام شركات التأمين بوعودها-
التركيز على وسائل االعالم فى توضيح رؤية وهدف -

 شركات التأمين
 التسويق الجيد لشركات التأمين-
تفعيل دور شركات التأمين فى التشجيع على -

 التأمين من خالل تخفيض اسعار التأمين
 اتوعية التأمينية عن طريق االنترنت-
 القضاء على الفكرة الخاطئة عن التامين-
 ة للتوعية باهمية التأمينعمل ندوات تثقيفي-
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 وضوء االقتراحات السابقة يمكن تحديد استرتيجيات رفع وتنمية الوعى التأمينى كما يلى :
 :العمل على زيادة ثقة االفراد فى شركات التأمين من خالل  -1
 .ان تعبر وثائق التأمين بصدق عن ما تمثله من تغطيات  - أ
 .اختيار التغطية التأمينية المناسبة الحتياجاته مساعدة العميل فى - ب
 .اجراء دراسات لبحوث السوق واعداد الوثائق وفقا الحتياجات السوق  - ت
تطوير وثائق التأمين الحالية وتسهيل صياغة عباراتها بطريقة يسهل على العميل فهمها والقدرة على  - ث

   .اخطار وما هى استثناءات الوثيقةمعرفة ما تغطيه الوثيقة من 
 .على كيفية عرض واقناع العميل بالتغطية المناسبة الحتياجاتهالتدريب المستمر لوسطاء التأمين  - ج
تطوير مهارات القائمين باالكتتاب والتسعير لالخطار المختلفة ومحاكاة االسواق االجنبية فى كيفية  - ح

 اختيار الخطر وتسعيره بطريقة عادلة .
 .المتابعة المستمرة لمدى رضاء العمالء عن خدمات التأمين  - خ
  .التكامل بين االدارات الفنية بشركات التأمين ويكون الهد  االهم لهم هو تحقيق رضا العميل - د
 .دراسة الوثائق الموجودة فى االسواق االخرى وتحديد المناسب منها للسوق المصرى  - ذ
 :االهتمام بنشر الوعى التأمينى من خالل -2
 .نشر الوعى باهمية التأمين ودوره فى حماية االفراد والمنشأت عبر وسائل االعالم المختلفة - - أ
 .االستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى رفع الوعى التأمينى - ب
 .عرض تجارب شركات التامين فى كيفية تغطية االخطار لالفراد والمنشأت - ت
ل تقديم الرعاية لهذه المؤتمرات كوسيلة لنشر مشاركة شركات التأمين فى المؤتمرات والندوات من خال - ث

 .الوعى التأمينى 
مشاركة المسؤلين عن شركات التأمين فى االحاديث واللقاءات التليفزيونية واالذاعية وعرض تغطيات  - ج

 .التأمين المختلفة  
 خالل:دور هيئة الرقابة المالية للهيئة دور فى مساعدة شركات التأمين فى نشر الوعى التأمينى من  -3
 .الحل السريع للمشاكل التى تنشأ بين العمالء وشركات التأمين  - أ
  .اعداد تقارير حول الشركات التى لديها خالفات مع عمالئها واسبابها - ب
  .الرقابة على شركات التأمين بهد  حماية حقوق حملة الوثائق - ت
 .مساعدة شركات التأمين فى كيفية التعامل الحسن مع العمالء - ث
 :دور لجنة الوعى التأمينى باالتحاد المصرى للتأمين -4
التشجيع على اقامة النوات والمؤتمرات عن التأمين ودوره فى خدمة االفراد والمنشأت  بالجامعات  - أ

 .والمعاهد والموسسات  العامة والخاصة 
 .متابعة مدى رضا العمالء عن خدمات التامين المختلفة  - ب
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 .ة لحل مشاكل العمالء مع شركات التأمين التواصل مع هيئة الرقابة المالي - ت
المختصين اصدار تقارير دورية عن الوعى التأمينى فى السوق المصرى وعرض ونشر هذه التقارير على  - ث

 .بنشر الوعى التأمينى 
 .اجراء المزيد من الدراسات حول الوعى التأمينى لدى القطاعات المختلفة - ج
 :دور هام فى العمل على نشر الوعى التأمينى من خالل  وسيط التامين لدور وسطاء التامين   -5
 .عرض تغطيات التأمين على العميل بصدق وشفافية تامة - أ
 .مساعدة العميل فى الحصول على التغطية المناسبة الحتياجاته فقط - ب
من خاللها يحصل الوسيط على عمولة اعلى وتكون غير مناسبة الحتياجات  عدم التركيز على الوثائق والتى - ت

  .العميل
 .المتابعة المستمرة مع العميل وخاصة بعد التعاقد حتى حصول العميل على مبلغ التأمين عند تحقق الخطر - ث
 .عرض تغطيات وثائق التأمين بلغة وطريقة يسهل على العميل استيعابها وفهمها - ج
 :المطالبات(-االصدار-نية بشركات التأمين)العمالءدور االدارات الف -6
 .تدريب المنتجين على كيفية العرض الجيد لوثائق التأمين التى تلبى احتياجات العمالء - أ
حرص المنتجين على تلبية احتياجات العمالء  فى المقام االول وعدم التركيز على الوثائق ذات العمولة  - ب

 .االعلى
 .اداء المنتجين وعالقتهم مع العمالءقيام شركات التأمين بمتابعة  - ت
 .قيام العاملين بادارة االكتتاب بشرح تغطيات واستثناءات الوثيقة قبل التعاقد مع العميل  - ث
 .شابهةتالقائمين بالتسعير ضرورة مراعاة العدالة والمساواة بين العمالء فى حساب القسط لالخطار الم - ج
يجب عليها السرعة فى دراسة   window of the companyادارة المطالبات والتى تعد واجهة الشركة  - ح

وصر  مطالبات العمالء فى اقرب وقت بما يساهم فى اعطاء انطباع جيد لدى العمالء الحاليين 
 والمستقبليين.

 النتائج والتوصيات
 اوال النتائج

التأمين ودوره فى  اثبتت الدراسة الميدانية عدم وجود وعى كاف لدى افراد عينة الدراسة حول الوعى باهمية -1

 حماية االفراد والممتلكات.

 .وجود اسباب متعددة لضعف الوعى التأمينى بعضها يرجع الى شركات التأمين بنسبة كبيرة  -2

ان اهم اسباب ضعف الوعى التأمينى من حيث االهمية النسبية هى  عدم الثقة بشركات التامين وذلك بمعامل  -3

مية عند التعاقد على التامين لقسط التامين و الوضع المادي لإلفراد له يليه كال من األه 28.1 % اختالف بلغ 

% على الترتيب واخر  30.2% و  29.2دور في زيادة أو انخفاض الوعي التامينى  بممعامالت اختالف 

 %. 47.6عبارة من حيث الترتيب كانت ل هل تعتبر التامين هدر للنقود في غير مكانها وذلك بمعامل اختالف 

حت نتائج الدراسة الميدانية عدم وجود فروق معنوية  ذات داللة احصائية حول اسباب ضعف الوعى اوض -4

 ى.التأمين

ان اهم المقترحات لرفع الوعى التامينى تمثل فى دور االعالم فى نشر الوعى التأمينى وذلك بمعامل اختالف  -5

 .%26.5بلغ 

لتامينى تمثلت فى تفعيل دور اإلعالم في نشر الوعي ان ترتيب المقترحات التى من خاللها يمكن رفع الوعى ا -6

التامينى, عقد ندوات ولقاءات بين الطالب وممثلين عن شركات التامين, التدريب  المستمر لرفع كفاءة وسيط 
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التامين, تفعيل دور شركات التامين في خدمة المجتمع, قيام شركات التامين بإصدار نشرات دوريه عن 

% , 26.5اسي عن التامين بمراحل التعليم المختلفة وذلك بمعامالت اختالف التامين,وضع مقرر در

 % على الترتيب. %30.69,%28.59, %27.85,%27.82 , 27.72

عوامل وهى العامل االول تم  6اسباب ضعف الوعى التأمينى فى  تلخيص تمأظهرت نتائج التحليل العاملى انه  -7

 (  ,العامل الثانى وتم تسميته ب )االسباب التى ترجع الى االفراد( تسميته ب )اسباب ترجع الى شركات التأمين 

تسميته )نظرة وانطباعات المجتمع  تم العامل الرابع و,)طبيعة خدمة التأمين ( ب تسميته  تمالعامل الثالث و,

تسميته ب   تم العامل السادس واخيرا   ,تسميته ب )نظم التأمين االخرى (تم العامل الخامس  ,ككل عن التأمين (

 .)عدم الثقة فى شركات التأمين (

تيجيات التى يمكن االعتماد عليها فى رفع الوعى التأمينى وهى  العمل اتوصلت الدراسة الى عدد من االستر -8

دور هيئة الرقابة المالية فى مساعدة , االهتمام بنشر الوعى التأمينى,على زيادة ثقة االفراد فى شركات التأمين 

دور وسطاء , دور لجنة الوعى التأمينى باالتحاد المصرى للتأمين, أمين فى نشر الوعى التأمينى شركات الت

 (.المطالبات-االصدار-, دور االدارات الفنية بشركات التأمين)العمالءالتامين

 التوصيات :ثانيا 
 ضرورة قيام شركات التامين بتعزيز ثقة العمالء فى خدمات التأمين التى تقدمها. -1

  .شركات التامين بنشر الوعى التأمينى عبر وسائل االعالم المختلفة قيام -2

ضرورة استحداث ادارة جديدة بشركات التأمين لمتابعة رضاء العمالء عن المنتجات التأمينية التى تقدمها  -3

 الشركة للعمالء.

وعى التأمينى من االستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل االنترنت ووسائل التواصل االجتماعى فى نشر ال -4

 خالل عرض وبيع وثائق التأمين .

 متابعة اداء المنتجين واصدار تقارير دورية عن عالقاتهم مع العمالء . -5

 بما يساهم فى عرض وثائق التأمين وفقا الحتياجات العمالء. بشكل مستمر وثائق التأمين  تطوير وتحديث -6

للتعامل مع العمالء وكيفية  ةيثدالح التسويق الفنية الساليب التدريب المستمر للمنتجين والعاملين باالدارات -7

 اقناعهم بالخدمات التأمينية.

متابعىة اداء ادارة التسويق بشركات التأمين وتقييم ادائها بما يساهم فى زيادة اقبال االفراد على شراء وثائق  -8

 التأمين.

 .بانواعهاعادة صياغة الصورة الذهنية لدى المواطن المصرى عن التأمين  -9

 .االرتقاء بالعنصر البشرى العامل فى مجال التأمين بما يتوافق والمتغيرات  االقليمية والعالمية -10

 .االستعانة بمراكز البحوث المتخصصة لقياس مستويات الوعى التأمينى فى المجتمع ومعدالت نموها-11

 .المصرى للتأمينانشاء موقع الكترونى لنشر الوعى التأمينى تحت رعاية االتحاد -12

ضرورة قيام شركات التأمين باالخذ بمقترحات رفع الوعى التامينى التى تم تناولها فى هذه الدراسة -13

 والسعى نحو تطبيقها واالستفادة منها.
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 ائمة استقصاء لقياس الوعي التامينىق

 لدى طالب كلية التجارة) جامعة بني سويف (
 

 عزيزى الطالب/ الطالبة 

يقوم الباحث باجراء دراسة لقياس الوعى التأمينى  لدى طالب كلية التجارة لتحديد مدى ادراك   

حماية االفراد والممتلكات وقد تم اختياركم ضمن مفردات عينة البحث  اهمية التأمين ودوره فى

 لتوجيه اسئلة االستبيان اليكم مع العلم بان هذه البيانات لن تستخدم اال الغراض  البحث العلمى فقط 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحث                                                                                

 د/ محمد محمد السيد حافظ

 جامعة بنى سويف -كلية التجارة –مدرس بقسم الرياضة والتأمين 

  : اختياريا (.......................................................االســـــــــــــــم ( 

 : الســـــــــــــــن ........................................................................ 

 ................................................................................: الفرقـــــــــــة 

 .....................................................................: النــــــــــــوع 

 أوال : قياس الوعي التامينى
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 نعم )         (             ال )        ( هل لديك تامين من اى نوع ؟ 1

 ال )        (        نعم )         (      هل قمت بقراءة وثيقة تامين من قبل ؟ 2

 نعم )         (             ال )        ( هل تلقيت اى من برامج التوعية  التامينيه ؟ 3

 نعم )        ( ال )      ( أحيانا)     ( هل أنت مهتم بالمعرفة عن خدمات التامين ؟ 4

 نعم )        ( ال )      ( أحيانا)     ( هل واجهت مشاكل مع شركة التامين التي تتعامل معها ؟ 5

إذا كان الجواب بنعم اى جهة توجهت إليها لحل  6

 المشكلة ؟

شركة التامين )      ( وسيط التامين )       ( هيئة 

 الرقابة المالية )     (      أخرى )      (

الصحف   )        (   إذاعة وتليفزيون )     (  ماهى القنوات التي حصلت منها على المعرفة التامينيه ؟ 7

 شركات التامين )    ( سماسرة التامين )     (

 نعم )         (             ال )        ( هل سبق وان سمعت عن هيئة التامين ؟ 8

 نعم )        ( ال )      ( أحيانا)     ( هل وجدت ما عرضة عليك وسيط التامين حقيقيا ؟ 9

  ما الذى يمنعك من التأمين -10 
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 ثانيا :أسباب ضعف الوعي التامينى

 
غير موافق  الســـــــــــــــــــــــــــــؤال م

 تماما

موافق  موافق محايد غير موافق

 تماما

      عدم الثقة بشركات التامين 1

      االعتماد على العائلة والروابط االجتماعية 2

      المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا قبول 3

      قلة الثقة بالتامين بسبب خبرات ماضيه سيئة 4

      عدم المعرفة بوجود التامين 5

عدم التقدير لمدى أهمية العملية التامينيه ودورها  6

 االقتصادي واالجتماعي

     

      تجاهل التامين 7

      التامينضعف برامج التسويق لدى شركات  8

      عدم تطوير وتحديث أنواع التامين 9

      نظرة األفراد المتشككة حول شرعية التامين 10

      ارتفاع تكلفة التامين 11

الدعاية التامينيه الخاطئة التي تعطى انطباعا عن  12

شركات التامين بأنها مشروع استثماري  هدفه 

 الوحيد الربح

     

برامج فعالة لرفع الوعي التامينى في  اليوجد 13

 المجتمع بشك مستمر

     

مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التامين  14

 غير جذابة

     

الوضع المادي لإلفراد له دور في زيادة أو  15

 انخفاض الوعي التامينى

     

ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال  16

 األفراد على التامين

     

عدم تركيز وسائل اإلعالم على نشر الثقافة  17

 التامينيه

     

عدم قيام شركات التامين بتطوير منتجات التامين  18

 وان غالبية الوثائق تقليديه

     

      االفتقار إلى المعلومات ذات الصلة بالتامين 19

20 

 

جهل المواطن بأهمية ودور التامين في 

 والكوارث الطبيعيةالتعويض من األخطار 

     

      األهمية عند التعاقد على التامين لقسط التامين 21

دائما نقارن بين البنوك وشركات التامين من  22

 حيث األكثر ربحا

     

ال يوجد فرق بين نظام المعاشات ونظم التأمينات  23

 األخرى

     

في حالة حدوث حادث مؤلم أمامك بدون  هل 24

تغطيه تأمينيه يشكل لك حافزا يدفعك مستقبال 

 إلى التامين

     

      هل تعتبر التامين هدر للنقود في غير مكانها 25
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 ثالثا :مقترحات لرفع الوعي التامينى

غير  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال م

موافق 

 تماما

غير 

 موافق

 موافق تماما موافق محايد

وضع مقرر دراسي عن التامين بمراحل  1

 التعليم المختلفة

     

تفعيل دور شركات التامين في خدمة  2

 المجتمع

     

عقد ندوات ولقاءات بين الطالب وممثلين  3

 عن شركات التامين

     

قيام شركات التامين بإصدار نشرات دوريه  4

 عن التامين

     

      تفعيل دور اإلعالم في نشر الوعي التامينى 5

      تدريب  المستمر لرفع كفاءة وسيط التامين 6

هل لديك مقترحات اخرى لتنمية الوعى  7

 التأمينى
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