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 ملخص

 

دور االستجابة اإلدارية في العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات  

 الجوهرية للموارد البشرية: دراسة ميدانية 

 سلوكيات أصوات العاملينفي العالقة بين  االستجابة اإلدارية: التعرف على دور الهدف من الدراسة

)صمت العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، واحتواء العاملين( 

 )المقدرات الفكرية، ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة(.   والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية

 

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، باإلضافة إلى الدراسة :منهج الدراسة

( فردا عامال في القطاع المصرفي التجاري في محافظة 300، وطبقت الدراسة على عينة بلغت )الميدانية

وتم إجراء التحليالت اإلحصائية ( فرداً، 1039)بلغ مجتمع يار عينة الدراسة من وتم اختأسيوط، 

( في تحليل البيانات، وتم وضع عدة 25النسخة ) SPSSباستخدام الحزمة اإلحصائية لعلوم االجتماع 

تم استخدام اختبارات متعددة للتأكد من صحة هذه الفروض، وقد استعملت الدراسة قائمة فروض، و

 اء كوسيلة للحصول على البيانات.االستقص

 

فروق معنوية في إدراك سلوكيات أصوات العاملين )صمت  إلى وجود توصلت الدراسة: نتائج الدراسة

والمقدرات العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، واحتواء العاملين( 

واالستجابة  ية، ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة(الجوهرية للموارد البشرية )المقدرات الفكر

عالقة كما توصلت الدراسة إلى وجود  اإلدارية لصالح البنوك الخاصة حسب نوع البنك )حكومي/خاص(،

موجبة معنوية بين سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية، وأخيراً توصلت 

أدى إلى زيادة العالقة الموجبة بين بعض   -كمتغير وسيط تداخلي -االستجابة اإلدارية الدراسة إلى أَن 

 سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية. 
 

تفعيل برامج تدريبية لتنمية سلوكيات أصوات العاملين، ورفع المقدرات : التطبيقات اإلدارية للدراسة

ات إدارة الذات لتطوير معارف األفراد اإلدراكية؛ ألَن التغييرات السريعة تتطلب الفكرية لألفراد، ومقدر

 . مهارات ومعارف متقدمة لمواجهتها

 

سلوكيات أصوات العاملين، واالستجابة اإلدارية، والمقدرات الجوهرية للموارد الكلمات الدالة: 

 البشرية.
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The role of the Managerial Responsiveness in the relationship between the 

Behaviors of Employees' Voices and the Core Human Resources Capacity: 

A Field Study  

Abstract: 

 
   The study aims at examining the role of the managerial responsiveness in the 

relationship between behaviors of employees' voices and the core human 

resources capacity. A sample of (300) employees working in the commercial 

banking sector in Assiut Governorate. A questionnaire used to collect the 

required data. 

 
   The study revealed a moderate degree of behaviors of employees' voices, 

managerial responsiveness and the core human resources capacity. The study 

also found a significant positive relationship between behaviors of employees' 

voices  and core human resources capacity . The study found that there are 

significant differences in employees' awareness of behaviors of employees' 

voices, managerial responsiveness  and core human resources capacity  by bank 

type (governmental / private).  The managerial responsiveness  mediated the 

relationship between some behaviors of employees' voices and the core human 

resources capacity. 

 

   The study concluded with some relevant recommendations.   

 
Key Words: Behaviors of employees' voices, managerial responsiveness, core human 

resources capacity. 
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 مقدمة:`

يعد العنصر البشري الركيزة األولي في أي عملية إدارية ومعرفية، وكذلك أكثر الموارد قيمة في حياة    

المنظمات. ويعتبر التغيير أحد المسلمات األساسية لجميع المنظمات على حد سواء، وهذا يعكس حاجة 

أو  فعالة وقادرة على مواجهة التحديات الداخليةاإلدارة بصفة مستمرة إلى إحداث تغييرات مرنة و

الخارجية، فمن األمور الحتمية أَن هذه التغييرات  سوف تنعكس بصورة أساسية على سلوكيات األفراد 

داخل المنظمة، لذلك فالمنظمات في حاجة ماسة إلى موارد بشرية رشيدة تتصف بمجموعة من 

 ا منظماتهم نحو التغيير والتطور.المواصفات والخصائص التي تؤهلهم أْن يوجهو

وبظهور األفكار اإلدارية الحديثة، زاد االهتمام بموضوع أصوات العاملين، فأظهرت الدراسات    

اإلدارية الحديثة الدور المهم لهذا المصطلح في تدعيم السلوكيات االيجابية داخل التنظيم، فالتركيز على 

في نجاح أي عمل إداري، والتعرف على ما يرغبه العاملين،  أصواتهم يمثل جانب أساسي العاملين وسماع

فتؤثر برامج المشاركة تأثيراً فعاالً على الموارد البشرية داخل التنظيم عن طريق رفع مستوى قدراتهم 

وشعور األفراد بأهميتهم في تحقيق أهداف المنظمة عبر عملهم التشاركي، فهذا يحفزهم للحفاظ على 

ا. فتؤدي المشاركة إلى زيادة درجة والئهم التنظيمي، وينظروا إلى التحديات منظمتهم، والرقي به

 والتهديدات التي تواجه المنظمة بأنها تهدد أمنهم واستقرارهم الشخصي.

 

 موضوع  الدراسة: -1

تؤثر التغييرات الحالية في البيئة بجميع متغيراتها على جميع المنظمات باختالف أنواعها سواء كانت    

منظمات صناعية أو خدمية، وهذا الوضع جعل جميع المنظمات على حد سواء في موضع تهديد مستمر، 

فمن الضروري أْن تهتم اإلدارية التقليدية أْن تلحق وتواكب هذه التغييرات؛ لذلك  وال تستطيع األعمال

المنظمات بأهم مواردها أال وهو )المورد البشري( واستثمار هذا المورد بشكل فعّال بما يخدم أهداف 

 .(Torres, Moreno & Verdu, 2010)العاملين وأهداف المنظمة 

ملين وتكمن مشكلة الدراسة الرئيسة في وجود قصور في إدراك المنظمات المصرية بأهمية أصوات العا   

وتأثير ذلك على مقدرات العاملين. فأظهرت العديد من الدراسات في الوقت الراهن تباين واضح في 

إدارات العديد من المنظمات في درجة اهتمامها بالعاملين وآرائهم في القرارات التي تؤثر في أعمالهم 

(Johnstone & Ackers, 2015; Anyango, Ojera & Ochieng, 2015) 

( فرداً يعملوا في القطاع المصرفي  التجاري في 60الباحثة بدراسة استطالعية بمقابلة ) تحيث قام   

وتم توجيه عدة أسئلة لهم مثل: )هل توجد برامج مشاركة في الشركة للعاملين؟ هل تهتم محافظة أسيوط، 

بسماع آرائكم في الموضوعات المصيرية بالنسبة للشركة؟ هل لدى الشركة خطة واضحة لزيادة  الشركة

مقدرات العاملين الفكرية؟ هل تقوم الشركة بإعداد صف ثاني من القيادة؟ هل توجد استجابة إدارية 

م البنوك  لطلباتكم التي تخص العمل؟(، وبتحليل إجابات المستقصي منهم توصلت الباحثة إلى أَن اهتما

بمشاركة العاملين ليست بالدرجة الكافية، وتركز فقط على نشر وإخبار الفرد بالمعلومات التي تخص أدائه 

 دون التطرق إلى الموضوعات التي تخص البنك بصفة عامة. 
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ن وبناًء على ما تقدم ينصب موضوع الدراسة الحالية حول دراسة دور االستجابة اإلدارية في العالقة بي    

ومن ثم فقد تبلورت مشكلة الدراسة في سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية، 

 اإلجابة عن التساؤل اآلتي:

ما هو دور االستجابة اإلدارية في العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات 

 الجوهرية للموارد البشرية؟  

 
 ؤل من خالل اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:ويتم اإلجابة عن هذا التسا   

، واالستجابة اإلدارية، والمقدرات الجوهرية  للموارد البشرية ما مدى توافر سلوكيات أصوات العاملين 1/1

 في القطاع المصرفي التجاري في محافظة أسيوط؟

، واالستجابة اإلدارية، والمقدرات هل توجد فروق معنوية في إدراك سلوكيات أصوات العاملين 1/2

 حسب نوع البنك )حكومي/ خاص(؟الجوهرية للموارد البشرية 

 ؟والمقدرات الجوهرية للموارد البشريةما طبيعة العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين  1/3

ة وجود نتيجالمقدرات الجوهرية للموارد البشرية هل تتغير العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين  1/4

 بالمسار المباشر لهذه العالقات؟ –كمتغير وسيط تداخلي  –االستجابة اإلدارية
 

 أهداف الدراسة: -2
 

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:    
 

واالستجابة اإلدارية، والمقدرات الجوهرية للموارد التأكد من توافر سلوكيات أصوات العاملين،  2/1

 في القطاع المصرفي في محافظة أسيوط. البشرية

في إدراك العاملين لسلوكيات أصوات العاملين، واالستجابة اإلدارية، التأكد من وجود فروق  2/2

 والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية  حسب نوع البنك )حكومي/ خاص(.

 .جوهرية للموارد البشريةوالمقدرات الالتعرف على طبيعة العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين  2/3

دراسة الدور الوسيط لالستجابة اإلدارية في مسار العالقة المباشرة بين سلوكيات أصوات العاملين  2/4

 من جانب آخر.المقدرات الجوهرية للموارد البشرية من جانب و

العاملين  تقديم وصياغة مجموعة من التوصيات التي تساعد الشركة في االستجابة لسلوكيات أصوات  2/5

 .المقدرات الجوهرية للموارد البشرية بفعالية بحيث تؤدي إلى زيادة
 

 أهمية الدراسة:  -3
 

 يمكن تحديد أهمية الدراسة على المستوى األكاديمي والميداني:     

 

 فعلى المستوى األكاديمي تتجلي أهمية الدراسة في اآلتي: 3/1

 

والمقدرات الجوهرية للموارد ركزت أغلب الدراسات والبحوث على سلوكيات أصوات العاملين  3/1/1

كل على حدة أو الربط بين متغيرين منهما فقط )على حد علم الباحثة( إذ لم تجد الباحثة الدراسات  البشرية

المتغيرات التي لم يتم التطرق  التي تجمع بين تلك المتغيرات، إذ تٌمثل هذه الدراسة محاولة للربط  بين هذه

 إليها سابقاً.
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المقدرات الجوهرية للموارد التعرف على أهم سلوكيات أصوات العاملين  المستخدمة في بناء  3/1/2

 البشرية.

تسهم هذه الدراسة في استنباط دراسات جديدة تلقي الضوء على سلوكيات أصوات  أنْ  من المتوقع 3/1/3

 .المقدرات الجوهرية للموارد البشريةوتطوير العاملين ودورها في بناء

تساعد العالقات بين متغيرات الدراسة التعرف على المتغيرات األقوى ارتباطا بغرض زيادة  3/1/5

 . المقدرات الجوهرية للموارد البشريةاالهتمام بها واالرتقاء بمستوى خبرات ومهارات العاملين وتعزيز

العاملين  المدخل األكثر حداثة واستعماالً من قبل الباحثين الذين يسعون إلى تٌعد سلوكيات أصوات  3/1/6

تحقيق التكامل بينه وبين األساليب اإلدارية الحديثة، ومن ثم تناوله نظرياً وتطبيقياً إنما يٌعد تواصالً مع هذا 

 التكامل.

لتنظيمي، ومن ثم تناوله نظرياً  يٌعد تٌعد االستجابة اإلدارية المدخل األكثر حداثة في تحقيق التفوق ا 3/1/7

 تأصيال لهذا المفهوم.
 

 أما على المستوى الميداني: 3/2
 

تقديم األسس العملية التي يمكن أن تستند عليها المنظمات محل التطبيق، في ضوء توضيح  3/2/1

 .البشريةالمقدرات الجوهرية للموارد تسهم به  في تعزيز  أنْ  سلوكيات أصوات العاملين، وما يمكن

توضيح مالمح محددة لسلوكيات أصوات العاملين لدمجها مع المجتمع المنظمي كمنظمة فعّالة  3/2/2

 .المقدرات الجوهرية للموارد البشريةومتكاملة، والتعرف على أهم المعوقات التي تحد من فاعلية 

التهديدات، واإلقدام  قراءة متغيرات البيئة بشكل صحيح بهدف استغالل الفرص المتاحة، وتجنب 3/2/3

 على المخاطر المحسوبة ،واتخاذ القرارات الحاسمة، والتعامل مع المشاكل.

ً لهذه الدراسة من خالل ما تسفر عنه من نتائج وآليات ونماذج عملية  3/2/4 تنبع األهمية العملية أيضا

 يمكن االستفادة منها في تطوير مقدرات العاملين. 

دروسة في هذه الدراسة تمثل أبعادا مهمة في الدراسات المتعلقة بالموارد طبيعة المتغيرات الم 3/3/5

 والمقدرات الجوهرية للموارد البشريةالبشرية في الوقت الراهن؛ ألن سلوكيات أصوات العاملين 

واالستجابة اإلدارية عوامل مهمة في فاعلية ونجاح المنظمات، والتي لها دور كبير في تحفيز المورد 

 البشري. 
   

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة -4
 

 Employees Voices Behaviors : سلوكيات أصوات العاملين 4/1
 

يرجع مفهوم أصوات العاملين إلى بداية الثورة الصناعية، وأدي التطور االقتصادي وترسخ مفهوم    

المجتمعات، وكذلك تطور النظريات اإلدارية والفكر اإلداري إلى ظهور مفهوم سلوكيات  الرأسمالية  في

أصوات العاملين بصورة أكثر تطوًرا. ووجه الباحثون في حقلي السلوك التنظيمي والموارد البشرية 

اً للدور اهتماماتهم البحثية إلى هذا المفهوم، وأصبح متغير مهم في الدراسات اإلدارية والتنظيمية؛ نظر

 .(Mowbray, Wilkinson & Tse, 2015)المهم الذي يلعبه في نجاح وتفوق المنظمات 
 

المفهوم  هذاوال يوجد اتفاق محدد بين الكتاب والباحثين حول مفهوم سلوكيات أصوات العاملين، فشهد    

جدالً كبيراً بينهم نظرا لتناول هذا المفهوم في أكثر من حقل من حقول المعرفة، والبعض يرى أن هذا 

المفهوم صعب التنبؤ به، واآلخرون  ينظرون إليه بأنّه ال يخرج أنه مجرد مشاركة العاملين آرائهم وحرية 

 & Dundon, Wilkinson. وأوضح (Anyango,  Ojero & Ochieng,  2015)التعبير عنها 

Marchington &Ackers (2004)  أن أصوات العاملين لها معاني متنافسة، فيغطي صوت العامل 
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جميع أنواع الفرص التي يستطيع العامل أن يؤثر فيها وفي القرارات الخاصة بها. وفي تعريف مختلف 

لنفوذ على القرارات بأنَه ممارسة العاملين ا Boxail & Purcell (2011)لصوت العاملين عرفه 

نظر إلى صوت العاملين  Dyne, Ang & Botero (2003)الخاصة بأعمالهم في المنظمة، أما 

 باعتباره التحدث عن القضايا والمشاكل في المنظمة. 
 

ً ألصوات العاملين، لخص     & McCabeكل من  وفي محاولة الحصول على تعريف أكثر حسما

Lwin (1992) يمثل الشكاوي والتظلمات في العنصر األول، نصوت العاملين بأنه يتألف من عنصري :

: مشاركة العاملين في عملية صنع واتخاذ والعنصر الثانيسياق العمل المرفوعة من العاملين إلى اإلدارة، 

القضايا على أساس القرارات أو االتصاالت، حيث تتاح الفرصة للموظفين والمديرين لتبادل اآلراء بشأن 

ً بتوصيل االقتراحات والمخاوف أو  فردي من خالل المشاورة الجماعية. عندما يقوم الموظفون طوعا

المعلومات حول المشاكل واآلراء المتعلقة بالعمل إلى اإلدارة العليا، فإنَهم بذلك يتبعون الصوت 

يمهم من المعلومات المفيدة التصاعدي، وعندما يلتزمون الصمت فإنهم يحجبون هذا، ويحرمون تنظ

 .  (Morrison, 2014)المحتملة
 

التعبير عن  أوالً:إلى أصوات العاملين من أربعة اتجاهات كالتالي:  Dundon et al., (2004)ونظر  

عدم الرضا الفردي الذي يحدث بين الموظفين والمديرين التنفيذيين، والتي تحدث خالل إجراءات التظلم، 

المساهمة في عملية اتخاذ ثالثا: عن عدم الرضا الجماعي الذي تثيره نقابات العمال، التعبير ثانياً: 

اتفاقات الشراكة المتبادلة واللجان  رابعاً:القرارات اإلدارية من خالل االتصال الصاعد، وحل المشاكل، 

والتي أجريت   Holland, Cooper & Pyman (2012)االستشارية ومجالس العمل. وأكدت دراسة 

ً مقيد في النقابات العمالية على تأثير صوت العاملين على الثقة في اإلدارة، وأَن 1022على ) ( موظفا

سلوكيات أصوات العاملين المباشرة لها صلة إيجابية بثقة الموظفين. وتتوقف درجة صوت الموظف على 

  .(Duan, Li, Xu & Wu, 2017)درجة توقعاتهم لدرجة استيعاب القادة ألصواتهم  
 

حيث   Unitary Theoryأولها: نظرية الوحدوية وتوجد نظريات عدة فسرت أصوات العاملين،    

أكدت هذه النظرية على ضرورة تقسيم األهداف والمصالح بين العاملين وأصحاب المنظمات، حتى تتمكن 

تلك المنظمات من معرفة سبل التعاون والمشاركة في القرارات، وحل النزاعات، ومنع ظهور حالة عدم 

 ,Abbott, 2006; Chidi & Okpala, 2012; Johnstone & Ackers)الرضا بين العاملين 

، والتي تعترف بحتمية وجود الصراعات Pluralist & Theoryثانيهما: النظرية التعددية: .  (2015

والخالفات في موقع العمل، وظهور أصوات العاملين في هذه الحالة لحل هذه الصراعات، ووصوالً لحالة 

لول التوافقية بين كال من االتفاق والتوازن بين أصوات العاملين واإلدارة، حتى يتم التوصل إلى الح

وثالثهما النظرية . (Abbott, 2006;  Rose, 2008; Chidi & Okpala, 2012)الطرفين 

، وتركز تلك النظرية على وجهة النظر الماركسية أو الرأسمالية ، بمعنى Critical Theoryالحرجة: 

اع أصوات العاملين تغليب مصلحة أصحاب العمل وحملة األسهم ضد مصالح العاملين، وال تسمح بسم

(Budd, 2004; Johnstone & Ackers, 2015). 
 

الظاهرة األكثر  انتشاراً في معظم المنظمات  Employees Silenceتمثل ظاهرة صمت العاملين     

(Tabatabei, Mirghaed & Jooneghani, 2014)العاملين ليس مفهوم يتعارض مع  . وصمت

صوت العاملين، فيكمن الفرق بينهم في الدافع من حيث رفض العاملين تقديم المقترحات واألفكار الخاصة 

 ,Mirmohhamdi & Marefat, 2014; Sholekar & Shoghi)بأعمالهم داخل التنظيم 

مناخ التنظيمي يسوده سياسة التخويف وأكثر ما يدل هذا المفهوم يدل على العالقات السيئة أو ال. (2017

يعتبر صمت العاملين مفهوم غير مألوف، . و(Ozcinar, Demirel & Ozbelek, 2014)والترهيب 

فيشير البعض إلى الصمت بأنه عدم تحدث العاملين عن المشاكل، تخوفا من انتشار المعلومات عن تلك 

 ارة إلى صمت العاملين بأنه امتناع . أو يمكن اإلش (Moorrison & Milliken, 2000)المشاكل
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 ,Nikmaram.  وبالتالي عرف كل من  (Nafie, 2016)العاملين في تقديم الحلول عن مشكالت عملهم

Yamchi, Shojaii, Zahrani & Alvani (2012)  صمت العاملين بأنه سلوك غير فعّال يسبب في

ضياع الجهود التنظيمية، ويٌمثل السلوك األكثر خطورة على المنظمات ألنه يؤدي إلى حدوث حالة من 

 Amirkhani  & Oliaeiالالمباالة بين العاملين خالل فترات العمل. ومن وجهة نظر أخرى عرف 

ي التعبير عن أرائهم الفكرية واالبتكارية عن أوضاع صمت العاملين بأنه تحفظ العاملين ف (2015)

بأن صمت العاملين   Radmard & Adrdakani (2014)المنظمة. وأكد على هذا التعريف من قبل 

 هو الحجب المتعمد للمعلومات واألفكار واالقتراحات واالمتناع عن التعبير عنها كتابياً أو لفظياً.
 

الخوف من ردود الفعل السليبة إذا تم إبداء اآلراء واالقتراحات اتجاه وتعبر ظاهرة صمت العاملين عن    

أولها: . وهناك ثالثة أسباب تنظيمية لصمت العاملين: (Nafie, 2016)المشاكل التي تواجه منظماتهم 

، فالتغذية العكسية السليبة المستمرة من قبل الرؤساء، تجعل بعض العاملين يفضلون األسباب اإلدارية

 Sohojaie, Matin)باإلضافة إلى الفشل الفعلي في معالجة المشكالت التي تواجه المنظمة  الصمت،

& Barani, 2011) .:ويأتي الخوف من التوبيخ وخسارة المكآفات من أول  ثانيها: األسباب الشخصية

 Akbarian, Ansari, Shaemi & Keshtiaray)األسباب الشخصية التي تؤدي إلى الصمت 

 ,Gulluce & Erkilic)ك أشخاص يفضلون العزلة خوفاً من تعرض أفكارهم للرفض . وهنا(2015

ومن أكثر األسباب التنظيمية المؤدية لصمت العاملين تعقد إجراءات  ثالثها األسباب التنظيمية:.  (2016

 . (Slade, 2008)صنع القرار، وانتشار الفساد اإلداري، وانخفاض الكفاءة التنظيمية 

ً لها،  Participation تعتبر مشاركة العاملين    شكالً من أشكال أصوات العاملين، ولكن ليس مرادفا

فتؤدي المشاركة الحقيقية إلى تحديد جميع األطراف نتائج القرارات التي تؤثر فيهم، وكذلك دعمهم 

العمل، والتي عادة للقرارات التي اشتركوا في صنعها، وكذلك إعطاء المعلومات الصحيحة والفعلية عن 

قد تكون غير متاحة للمديرين واالستشاريين، فقد ينظر إلى مشاركة العاملين بأنها تمثل ديمقراطية 

 ,Anyango) اإلدارة، بمعنى مساحة الحرية المعطاة لألفراد في مجال عملهم وصنع واتخاذ القرارات 

Ojera & Ochieng,  2015) ،سيؤدي ذلك إلى تخفيض . فإذا تمت المشاركة بطريقة صحيحة

 . (Prabhakar, 2015)الصراع  التنظيمي، ورفع كفاءة وفعالية االتصاالت التنظيمية 
 

أحد العناصر الرئيسة ألصوات العاملين، ولكن الشكل األقل قوة من  Involvementويعتبر االحتواء    

عاملين وفرق العمل في المشاركة أصوات العاملين، فيعتبر االحتواء استراتيجية تتبعها المنظمات لدفع ال

في جميع أعمال ونشاطات المنظمة، وذلك بمنحهم مزيد من التفويض، وجعلهم مسئوولين عن األداء 

 . (Rollinson & Dundon, 2007)التنظيمي لمنظماتهم 
 

كما يعد إتباع سلوكيات أصوات العاملين من قبل المنظمات أحد سبلها المهمة في االستثمار في مواردها    

البشرية، فاكتساب ميزة تنافسية لهذه المنظمات يعتمد بدرجة كبيرة على اهتمامهم بآراء العاملين وأفكارهم 

في دنيا األعمال، وسيبلها لخلق وتنمية ومقترحاتهم البناءة، وكذلك هي المرتكز األساسي لنجاح المنظمات 

  Budd, 2004; Brson, Charlwood)والء العاملين، وتحسين وتطوير منتجات وخدمات المنظمة

& Forth, 2006; Benson & Brown, 2010;   Torrington, Holl, Taylor & 

Atkinson, 2011; Anyango,  Ojero & Ochieng,  2015; Park & Kim. 2016)    .    

واعتماداً على نظرية التوقع في الدوافع  فاألشخاص يتحفزون لتنفيذ األعمال إذا رغبوا بذلك، وامتالكهم    

على  BBus (2014). وأكد (Wilkinson & Fay, 2011)الرغبة والقدرة على تحقيق تلك األعمال  

وعلى  دائها وأعمالها. أن المنظمات ذات األداء العالي يكون أصوات العاملين هو مكون أساسي في أ

العكس ممكن أن يحدث إذا أهملت المنظمات هذه األصوات، فتحرم المنظمات أنفسها في تطوير سياساتها، 

وانتشار حالة عدم الرضا بين العاملين بها مما يؤثر على إنتاجية المنظمة وارتفاع معدل الغياب بين 
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 Greenwell, Brownlee, Joudan)ل التنظيمالعاملين، والقضاء على مناخ المشاركة واالندماج داخ

& Popp, 2008;  BBus, 2014)  . 
 

بدراسة دور االستجابة اإلدارية  Bryson, Charlwood & Forth (2006)وقامت دراسة كل من    

في العالقة بين ممارسات أصوات العاملين وإنتاجية العمل، وتوصلت الدراسة إلى أن متغير االستجابة 

عب دور الوسيط بين صوت العاملين وأداء الموارد البشرية، واالستجابة اإلدارية لصوت اإلدارية يل

العاملين تؤدي إلى إنتاجية عالية، وال توجد عالقة بين الصوت الرسمي واإلنتاجية، وبالتالي اإلدارة األكثر 

فز المديرين على أن استجابة لصوت العاملين تتمتع بإنتاجية عالية، لذلك البد من التركيز على كيفية ح

أدلة تجريبية قوية   Park & Kim (2016)يصبحوا أكثر استجابة لموظفيهم.  وقدمت دراسة كل من 

على تأثير الثقافة على سلوك الموظف الصوتي، وتزيد من فهمنا لسلوك الموظف الصوتي عبر الثقافات، 

( فرداً 198من خالل دراسة  القيم الثقافية في التنبؤ  بسلوك الموظف الصوتي  وطبقت الدراسة على )

ة مثل )تجنب الصراعات( ترشد وتتنبأ بسلوك يعملوا في صناعة السيارات، وتوصلت إلى أن القيم الثقافي

 الموظف.

 

دور الوساطة لكل من الدوافع  Su, Liu & Rasmussen (2017)بينما تناولت دراسة كل من    

)االجتماعية، والبناءة( في العالقة بين الصوت )المانع، والتشجيعي( وتقييم أداء العاملين، فأوضحت 

صورة ايجابية إلى الدوافع االجتماعية  والبناءة، وكذلك تلك الدوافع الدراسة أن الصوت التشجيعي يرجع ب

بنوعيها لها أثر إيجابي على تقييم األداء، وتوصلت الدراسة إلى أن الدوافع االجتماعية والبناءة تتوسط 

بناءة العالقة بين الصوت التشجيعي وتقييم األداء، بينما ليس هناك أي عالقة وساطة للدوافع االجتماعية وال

   في العالقة بين الصوت المانع وتقييم األداء.   

 

  Managerial Responsivenessاالستجابة اإلدارية:  4/2
 

على أهمية االستجابة اإلدارية في تحديد النتائج المترتبة على  Freeman & Medoff (1984)أكد    

ر الصوتية، وتعتبر االستجابة اإلدارية صوت العاملين، وكذلك أهمية االستجابة اإلدارية في تشكيل اآلثا

وظيفة أساسية للصوت، وإدراك المديرون ألهمية االستجابة اإلدارية للصوت تؤدي إلى تعظيم المنافع 

للمنظمة. وتعتمد جودة العالقات بين المنظمة والقوي العاملة إلى حد كبير على سلوك اإلدارة اتجاه صوت 

م وشد مع أصوات العاملين، يؤدي ذلك إلى سوء العالقات، بعكس العامل، فاإلدارة التي تتعامل بحس

 اإلدارة التي تظهر استجابتها اإلدارية لصوت العاملين، فتتولد لديهم سلوكيات معتدلة ومتعاونة

(Bryson, Charlwood &Forth 2006)  . 

 

فاالستجابة اإلدارية الناقصة وغير الكافية، تحد من قدرة اإلدارة في التعامل مع المعلومات التي    

تستخدمها في اتخاذ القرارات، لذلك ينبغي على المديرين تحديد النظم المثلي  لالستجابة  اإلدارية، وبدوره 

 & Charlwood, 2006; Pedersen)تحدث عملية التكامل والتوازن بين العاملين واإلدارة 

Stritch, 2018)  فعندما يواجه المديرون أنظمة صوتية غير مالئمة، فمن المحتمل أن يتوقفون عن .

االستجابة، ومن المتوقع أن تكون االستجابة اإلدارية أكثر أهمية من أي ممارسة  صوتية، ومن األهمية 

ل عمل دراسة استقصائية للمديرين، حتى تحديد الممارسات الصوتية المعمول بها في أنظمة العمل من خال

 .  (Bryson, Charlwood & Forth 2006)يمكن تحديد االستجابة اإلدارية المناسبة  
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 Core Human Resources Capacity :المقدرات الجوهرية للموارد البشرية 4/3

 
 

المقدرات الجوهرية للموارد البشرية من أهم السبل في مواجهة التغييرات البيئية    

، فالمقدرات البشرية أحد أهم الموارد الموجودة في أي منظمة، وإذا  (Audigier, 2000)المتسارعة

في دنيا  امتلكت المنظمة مقدرات بشرية، فقد امتلكت العديد من المزايا الفريدة لبناء ميزة تنافسية قوية

فتعتبر المهارات  .  (Garavan & McGuire, 2001; Wooten & James, 2008)األعمال

والمعارف والتجارب الخاصة بالموارد البشرية المصدر الرئيس الكتساب ميزة تنافسية تفوق الميزة 

 & Hafeez & Essmail, 2007; Gupta, Woodside,  Dubelaar)التنافسية للمنافسين 

Bradmore, 2009;   Yu, Yu  & Yen, 2009;   Chuang, Lui & Chen, 2015). 

 

وتساعد المقدرات الجوهرية للموارد البشرية في المنظمات على إدارة الصراعات الناتجة عن     

االختالفات األخالقية والثقافية، وبناء فرق عمل مرنة، وإعداد صف ثاني من القيادة، والتحفيز الذاتي 

 ,Hurn)داخل التنظيم للعاملين، وكذلك استخدام هذه المقدرات في التعليم والتدريب المستمر للعاملين 

المهام التي تقوم بها المنظمة   Chuang, Lui  & Chen (2015); Hurley (2007). وعدد(2007

بتنفيذها باالعتماد على المقدرات الجوهرية للموارد البشرية على سبيل المثال )رفع معدالت االلتزام 

ين، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة التنظيمي، وإدارة األعمال المالية، رفع فعالية التدريب للعامل

على أهمية كل من )المهارات األخالقية،  Chuang, Jen & Chen (2015)التغيير(. وأكد 

والمهارات الفنية، والمهارات الشخصية( في امتالك مقدرات موارد بشرية مميزة. وهناك العديد من 

الذي  Coyne (1997)البشرية وفي مقدمتها تقسيم  المقدرات الجوهرية التي يجب أن تتمتع بها الموارد

 صنف مقدرات الموارد البشرية إلى اآلتي: 

 

 Intellectual Abilitiesالمقدرات الفكرية:  4/3/1

 
تزايد االهتمام الشديد بالمقدرات الفكرية للموارد البشرية في مختلف المنظمات سواء كانت صناعية أو    

 ,Audigier)ذه المقدرات في مواجهة التغييرات الشديدة في دنيا األعمالخدمية، وذلك نتيجة ألهمية ه

وتساعد المقدرات الفكرية على تضيق الفجوة في االختالفات الثقافية واألخالقية، وزيادة القدرة  .(2001

. وتشير (Hurely, 2007; Chuang, Lui & Chen 2015)على بناء فرق العمل المتوافقة فكرياَ 

الفكرية إلى المهارات المطلوبة للتفكير بشكل نقدي، والقدرة على حل المشكالت الجديدة المقدرات 

والمتغيرة بطريقة إبداعية، ولم يتفق العلماء على تعريف موحد للمقدرات الفكرية، ولكن أكدوا على أن 

على اكتساب  هذه المقدرات يجب أن تشمل مستوى عاٍل من التفكير التجريدي والمهارات الذهنية والقدرة

 . ((Chuang, Lui & Chen 2015 المعرفة وحل المشاكل

 

وتشير األبحاث إلى أن القدرة الفكرية قابلة للتوريث جزئياً، حيث قارن فريق بحثي في جامعة     

Edinburgh  الحمض النوويDNA ( شخص، وأظهرت النتائج أن أكثر من 3500ألكثر من )40 %

إلى االختالفات الجينية، وارجعوا االختالفات الباقية إلى عوامل بيئية من االختالفات الفكرية يرجع 

ً في المقدرة الفكرية للفرد،  Memoryوجينيات لم يستطع الباحثون معرفتها. وتلعب الذاكرة  دوراً هاما

فتشير الذاكرة إلى قدرة الفرد على تذكر وحفظ المعلومات، والذاكرة الجيدة تساعد األفراد على حل 

   .(Banks, Batchelor, McDaniel. 2010)اكل بشكل أكثر فعالية المش
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 Self-Management Capabilitiesمقدرات إدارة الذات:  4/3/2
 

 Emotionalكبعد أساسي من أبعاد الذكاء الشعوري  Self-Managementذٌكر مفهوم إدارة الذات    

Intelligence (Sheena &Umesh, 2006) حيث بين .Sheila (2006)  أن إدارة الذات يستطيع

الفرد من خاللها التعرف على طبيعة إحساسه ومشاعره، وكيفية التعامل مع هذه المشاعر واألحاسيس، 

وتوظيفها واستغاللها بطريقة إيجابية في مختلف أنشطة حياته العملية والحياتية، بمعنى انعكاس ما تعلمه 

تتسم بالصدق والتفاؤل، وزيادة قدرته على مواجهة الغير  من ذلك على سلوكه الشخصي من تصرفات

 والسيطرة على حاالت الغضب والحزن.
 

وتتكون إدارة الذات من عدة أبعاد )الثقة، والتكيف، ويقظة الضمير، ورقابة الذات، والمبادأة، والتوجه    

ظراً ألنه يساعد على . وأهم هذه األبعاد بعد رقابة الذات، ن(Sheena &Umesh, 2006)نحو األداء( 

منع السلوكيات التي تعترض تحقيق الهدف، وإذا لم يمارس الشخص الرقابة على ذاته؛ فإنه تكون 

تصرفاته تلقائية حتى لو كانت هذه التصرفات غير صحيحة، واألفراد الذين يملكون رقابة ذاتية عالية 

 ;Tiffnay, 1990; Tangney, Baumeister & Boone, 2004)يحققون أهدافهم بسرعة وبدقة 

Muravren, Shmueli & Burkely, 2006; Wirtz, Stalls, Scollon & Wuensch, 

. وتعد الثقة شرط أساسي للعالقات الشخصية وعالقات العمل داخل التنظيم، وخاصة في األعمال (2016

ألهمية لجميع التي تتطلب تعاون واعتماد متبادل، والثقة مطلب سلوكي أساسي وليس خياراً، وبالغ ا

ً عن المنظمات التي تفتقر إلى الثقة ً وإبداعا ً وتكيفا  Cho)المنظمات؛ ألنَها تجعل المنظمات أكثر نجاحا

&Ringquist, 2007)  وتبرز أهمية يقظة الضمير من خالل ارتباطها المباشر باألداء، كما أنها تعد .

رق غير شريفة في طن أي وسيلة قوية لتوجيه األهداف إلى االتجاه الصحيح، وبعيداً ع

 .  (Anderson, 2009)تحقيقها
 

إدارة الذات بأنها انعكاس لمدركات الفرد بخصوص قدراته اإلدراكية   Malone (2010)ووصف  

والدافعية الذاتية إضافة إلى احتماالت إنجاز الفرد مهام وظيفته بغض النظر عما يحدث في المحيط 

تنعكس على القدرات إلدراكية االجتماعية،  ءأنا إلدارة الذاتية الكف Millard (2011)التنظيمي. ويرى 

فهي تمثل ثقة األفراد بقدراتهم لحشد وتحريك الموارد لتنفيذ المهام بنجاح ضمن المحيط التنظيمي، 

فاالعتقادات المتوافرة لدى األفراد حول قدراتهم ومواردهم الخاصة منشأتها التأثير على فهمهم و تفسيرهم 

أن اإلدارة الذاتية الكفء كما في مسماها )ذاتية( وليست  (2013الكرداوي )حداث. ويرى لأل

)موضوعية( ، أي أنها قد ال تمثل الواقع، فقد يعتقد الشخص بأنه غيـر قادر على القيام بعمل معين، مع أنه  

 في الحقيقة قادر عليه، وقد يكون أفضل من غيـره في القيام بهذا العمل.
 

بأنها قدرة الفرد على إدارة  Guun & Oladepo (2014) : عرفها كل منتعاريف إدارة الذاتومن    

جميع حاالته الداخلية السلبية واإليجابية، وتوجيه ذلك في تحقيق رقابة الذات والصدق والنزاهة ويقظة 

 الضمير والقدرة على التكيف مع مختلف األحداث. 
 

: أنها تختص بما يحمله اإلنسان من الداخل من مشاعر لباحثةوتشير إدارة الذات من وجهة نظر ا   

 وأحاسيس إيجابية وسلبية، والتي تقوده إلى تفسير ما يحدث من حوله.
 

بدراسة المقدرات الفعلية للكفاءات البشرية، وكذلك  Srikanth & Jomon (2015)وقامت دراسة    

( فرداً يعملون في الخدمات 202دراسة المقدرات المستقبلية، واعتمدت الدراسة على عينة بلغت )

المصرفية والمالية الموجودة في الهند، للتحقق الفعلي من تواجد الكفاءات اإلدارية، وتم تحديد ست 

وثماني مجموعات من الكفاءات اإلدارية من أجل المستقبل، وكشفت مجموعات من الكفاءات الحالية 

النتائج عن وجود قصور في الكفاءات القائمة، ووجود ثغرات بين متطلبات الكفاءات الحالية والمستقبلية. 

بدراسة تأثير قدرات الموارد البشرية على رضا  Chang & Huang (2010)بينما قامت دراسة 
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( من مديري الموارد البشرية والمديرين 238لفعالية التنظيمية، وبقت الدراسة على )العمالء الداخليين وا

التنفيذيين، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة بين بعض قدرات الموارد البشرية ورضا العمالء الداخلين 

ين، والفعالية التنظيمية، وأكدت الدراسة على أهمية العمالء الداخليين في تعزيز معنويات الموظف

 والتزامهم التنظيمي، وإنتاجيتهم، ومعدل الدوران، وقدرة المنظمة على اجتذاب المواهب.

 

تأثير صوت الموظفين في  Holland, Cooper,  Pyman & Teicher (2012)ودرس كل من    

ً مقيد في النقابات العمالية، وتوصلت إلى أن 1022الثقة في اإلدارة، وأجريت الدراسة على ) ( موظفا

 Bryson, Charlwoodلوكيات أصوات العاملين لها عالقة إيجابية بثقة الموظفين. بينما قام كل من س

& Forth (2006)  بدراسة دور االستجابة اإلدارية في العالقة بين ممارسات أصوت العاملين وإنتاجية

مارسات أصوات العاملين، وتوصلت الدراسة إلى أَن متغير االستجابة اإلدارية يحسن العالقة بين م

العاملين وأداء الموارد البشرية، وأكدت الدراسة على أن االستجابة اإلدارية لصوت العمال تؤدي إلى 

إنتاجية متفوقة، وال توجد عالقة بين الصوت الرسمي واإلنتاجية، وبالتالي اإلدارة األكثر استجابة لصوت 

كز القادة على كيفية حفز المديرين على أن العاملين حتما سوف تتحسن إنتاجيتها، لذلك البد من أن ير

 يصبحوا أكثر استجابة لموظفيهم. 

 

 : Leadership capabilitiesمقدرات القيادة:  4/2/3

   
تتطلب المنظمات قادة بمهارات وكفاءات وقدرات معينة، حتى تتمكن المنظمات من خلق ميزة تنافسية    

إلى الصفات والسمات التي يجب أن يتصف بها   Leadershipوأسبقية عن بقية المنظمات، فتشير القيادة

ومن القدرات األساسية للقائد قدرته على التعامل مع المعلومة، وتوظيفها في  .(Oxford, 2003)القائد 

المكان والوقت المناسب، فصحة القرار تعتمد بصفة أساسية على صحة المعلومة، وكذلك ترتبط مقدرة 

 ;Day & Schaemaker, 2008)ظرته السريعة للمتغيرات الداخلية والخارجية القائد بدرجة تيقظه ون

 MacGillivray, 2018) . 

 

ويعتبر التفوق الوظيفي مؤهالً أساسياً لرفع مقدرات القائد، وكذلك درجة تيقظ القائد للمتغيرات المحيطة    

 ً ً External Focus)التركيز خارجيا ، والتركيز االستراتيجي Internal Focus، والتركيز داخليا

Strategic Focus )(Day & Schaemaker, 2008; Gao, Janssen & Shi, 2018) .

من بيئة العمل بغرض دعم القرارات  فتساعد درجة اليقظة العالية للقائد على استخالص إشارات مبكرة

بشرية للقائد . وينظر إلى يقظة الموارد ال(MacGillivray, 2018)االستراتيجية داخل المنظمة 

Vigilance on Human Resources  المصدر األساسي لتحقيق الميزة التنافسية، فيساعد تيقظ القائد

ألداء األفراد االيجابي والسلبي على استثمار هذا األداء لصالح المنظمة، ويعد االستشراف االستراتيجي 

سع في إدراك اإلشارات التي تحدث في مقدرة أساسية من مقدرات القيادة، فالقائد الذي يتمتع بخيال وا

البيئة الخارجية، واستخدام مداخل أكثر مرونة في التعامل مع المستقبل، ودراسة المستقبل بأدوات تساعد 

   .(Detert & Burris, 2007)على فهمه 

 

أن سلوكيات القيادة لها التأثير األقوى على السلوك  Detert & Burris (2007)وبينت دراسة     

لصوتي ألفضل أداء الموظفين، فقامت الدراسة بالتحقق من العالقة بين القيادة الموجهة للتغيير )القيادة ا

التحويلية، واالنفتاح اإلداري( وسلوكيات أصوات العاملين المرتبطة بالتحسين، وتوصلت الدراسة إلى أَن 

ملين للتحسين. وأكدت دراسة كل هناك درجة ارتباط عالية بين االنفتاح اإلداري وسلوكيات أصوات العا

على العالقة بين ثقة العاملين في قائدهم و تعزيز صوت  Gao, Janssen & Shi (2018)من  

العاملين، وكذلك أكدت الدراسة على عالقة الوساطة لتمكين القيادة في العالقة بين ثقة القيادة وصوت 

  الموظف لثالثة أنواع من سلوكيات القيادة )صنع القرار التشاركي، واإلعالم، والتدريب(.          
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 ةمنهج الدراس  -6
 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إلى الدراسة التطبيقية في تناول متغيرات     

لتحليل متغيرات الدراسة واختبار فروضها تم إعداد استمارة استقصاء التي تعد أحد أساليب والدراسة، 

 القياس التي يعتمد عليها في جمع المعلومات.  

 

 سة:نموذج وفروض الدرا 6/1
 

 نموذج الدراسة:  6/1/1

 
يعتمد النموذج العلمي لهذه الدراسة على افتراض وجود عالقة  مباشرة  وغير مباشرة وإيجابية  ذات    

صمت العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير، ) داللة  إحصائية بين سلوكيات أصوات العاملين

المقدرات والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية )( ومشاركة العاملين في القرارات، واحتواء العاملين

وبناًء على نتائج  ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة،(، الفكرية، ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة

الدراسات السابقة، وفي ظل األهداف المحددة للدراسة، تم تحديد العالقة المباشرة  وغير المباشرة بين 

 (:1نحو الموضح في الشكل رقم )متغيرات الدراسة على ال
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H2 

    

 

 
 

 

 

 (1شـــــكل رقم )                                                               

 العالقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة

 

 عالقات مباشرة

 غير مباشرة عالقات

 

 فروض الدراسة: 6/1/2
 

العالقات الواردة في الشكل السابق ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة، ونتائج الدراسات السابقة،  في ضوء   

 تم صياغة فروض الدراسة لإلجابة عن تساؤالتها كما يلي:

 :الفرض األول 
 

 

"توجد فروق معنوية في إدراك سلوكيات أصوات العاملين )صمت العاملين، ومشاركة العاملين في    

والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، واحتواء العاملين( 

رية حسب نوع البنك واالستجابة اإلدا )المقدرات الفكرية، ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة(

 .)حكومي/خاص("

 المتغيرات المستقلة

سلوكيات أصوات 

 الموظفين

 صوت العاملين -1

 

 المشاركة في التغيير -2

 

 المشاركة في القرارات -2

 

 احتواء العاملين  -4

 المتغير الوسيط

االستجابة 

 اإلدارية

 

 المتغير التابع

المقدرات الجوهرية 

 للموارد البشرية

 

 المقدرات الفكرية       -1

 

 مقدرات إدارة الذات             -2

 

 مقدرات القيادة  - 3 
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  :الفرض الثاني 
 

سلوكيات أصوات العاملين )صمت العاملين، ومشاركة "توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين    

كمتغيرات مستقلة من جانب العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، واحتواء العاملين( 

والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية )المقدرات الفكرية، ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة( 

ً للمتغير التابع  كمتغيرات تابعه من جانب آخر".  وينبثق من الفرض إلى ثالثة فروض فرعية تبعا

 كالتالي:

 

 الفرض الفرعي األول: -

سلوكيات أصوات العاملين )صمت العاملين، ومشاركة "توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين 

كمتغيرات مستقلة من جانب العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، واحتواء العاملين( 

كمتغير تابع من جانب آخر". ومن المتوقع وجود عالقة سلبية بين صمت العاملين  والمقدرات الفكرية

 .والمقدرات الفكرية

 

 الفرعي الثاني:  الفرض -

العاملين )صمت العاملين، ومشاركة  أصوات سلوكيات إحصائية بين  داللة ذات إيجابية عالقة "توجد

( كمتغيرات مستقلة من جانب واحتواء العاملينالعاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، 

وجود عالقة سلبية بين صمت العاملين  ومقدرات إدارة الذات كمتغير تابع من جانب آخر". ومن المتوقع

 ومقدرات إدارة الذات.

 

 الفرض الفرعي الثالث:  -

"توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين سلوكيات أصوات العاملين )صمت العاملين، ومشاركة 

انب ( كمتغيرات مستقلة من جواحتواء العاملينالعاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، 

ومقدرات القيادة كمتغير تابع من جانب آخر". ومن المتوقع وجود عالقة سلبية بين صمت العاملين 

 ومقدرات القيادة.

 

 :الفرض الثالث 

 

صمت )"تؤثر االستجابة اإلدارية كمتغير وسيط تداخلي في العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين    

واحتواء العاملين( كمتغيرات ومشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات،  العاملين،

)المقدرات الفكرية، ومقدرات إدارة الذات، مستقلة من جانب والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية 

ية تبعاً ومقدرات القيادة( كمتغيرات تابعة من جانب آخر". وينبثق من هذا الفرض ثالثة فروض فرع

 للمتغير التابع كالتالي:

 

 الفرض الفرعي األول: -

صمت )"تؤثر االستجابة اإلدارية كمتغير وسيط تداخلي في العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين  

واحتواء العاملين( كمتغيرات مشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، و العاملين،

 والمقدرات الفكرية كمتغير تابع من جانب آخر".مستقلة من جانب 
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 الفرض الفرعي الثاني:  -

صمت )"تؤثر االستجابة اإلدارية كمتغير وسيط تداخلي في العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين 

واحتواء العاملين( كمتغيرات العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات،

 .ومقدرات إدارات الذات كمتغير تابع من جانب آخر"مستقلة من جانب 

 
 الفرض الفرعي الثالث:  -

صمت )"تؤثر االستجابة اإلدارية كمتغير وسيط تداخلي في العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين 

واحتواء العاملين( كمتغيرات ي القرارات، العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين ف

 .ومقدرات القيادة كمتغير تابع من جانب آخر"مستقلة من جانب 

  

 مجتمع وعينة الدراسة: 6/2
 

من جميع العاملين في القطاع المصرفي التجاري في محافظة أسيوط، وتشمل  مجتمع الدراسةيتكون    

من الفرد العامل  وحدة المعاينةالعاملين في بنوك القطاع الحكومي وبنوك القطاع الخاص، وتتمثل  العينة

 Stratified randomعلى العينة الطبقية العشوائية  نوع العينةواعتمدت الباحثة في تحديد  في البنك،

sample ( 1039)بحث يبلغ ، وبالرجوع إلى الجداول اإلحصائية الخاصة بتحديد حجم العينة من مجتمع

ورغبة في زيادة نسبة االستجابة فقد تم . (2002)ريان، مفردة  (282حجم العينة تبلغ )، فتبين أن مفردة

 Proportional وقد تم استخدام طريقة التوزيع النسبي ( مفردة،300زيادة حجم العينة إلى )

Allocation ، للعينة على طبقات المجتمع بما يعكس الوزن النسبي لكل ً ً متناسبا والتي تتضمن توزيعا

( توزيع عينة البحث 2(، و)1. ويوضح الجدوالن رقمي )(2002)العبد وعزمي، طبقة داخل المجتمع 

 :على القطاع المصرفي التجاري في محافظة أسيوط

 

 (1جدول )

 

 في التجاري في  محافظة أسيوطتوزيع عينة الدراسة على القطاع المصر

 

 

 

 القطاع المصرفي

 

 

 أعداد

 العاملين

 

 

 

% 

 

 

توزيع العينة 

 على البنوك

 

عدد االستمارات 

الصحيحة 

 الواردة

 

نسبة الردود 

 الصحيحة

% 

 93,2 165 177 58,9 612 بنوك القطاع الحكومي

 95,1 117 123 41,1 427 بنوك القطاع الخاص

 94 282 300 100 1039 اإلجمالي        

 .2018المصدر: سجالت إدارة تخطيط القوي العاملة بالبنوك 

 

%( أعلى من بنوك القطاع 95,1( أن نسبة الردود في بنوك القطاع الخاص )1يتبين من الجدول رقم )

 %(.94%(، وبلغت نسبة الردود في إجمال العينة )93,2الحكومي )
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 (2جدول رقم )

 

 وفقاً للتوزيع النسبيمجتمع وعينة الدراسة 

 

 

 م

 

 بيــــــــــــــــــــــــــــان
 

 المجتمع
 

 

% 

 
عدد 

االستمارات 

 الموزعة

 
عدد 

االستمارات 

 الصحيحة

 

1 

 أوالً: بنوك القطاع الخاص 

 بنك قطر الوطني األهلي.

 

27 

 

6,23 

 

8 

 

7 

 7 7 5,62 24 البنك التجاري الدولي. 2

 2 3 2,10 9 العربي اإلفريقي الدولي. البنك 3

 5 5 4,04 13 بنك اتش اس بي سي. 4

 4 4 3,28 14 بنك كريدي أجريكول. 5

 3 3 2,81 12 بنك األمارات دبي الوطني. 6

 4 4 3,28 14 البنك المصري الخليجي. 7

 2 2 1,87 8 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية. 8

 3 3 2,10 9 المؤسسة العربية المصرفية. بنك 9

 3 3 2,52 11 بنك بيرىوس. 10

 4 4 3,5 15 بنك قناة السويس. 11

 3 3 2,10 9 البنك الوطني المصري. 12

 2 2 1,6 7 بنك االتحاد الوطني. 13

 17 18 14,52 62 بنك فيصل اإلسالمي المصري. 14

 3 3 2,10 9 بنك أبو ظبي الوطني. 15

 2 2 2 10 أبو ظبي اإلسالمي.بنك  16

 2 2 2 10 المصرف المتحد.  17

 3 3 2,50 11 بنك باركليز. 18

 41 44 35,83 153 بنك اإلسكندرية. 19

 البنـــــــــــــــــــــوك الحكوميـــــــــــــــــــــة
 

1 

 

 البنك األهلي المصري

 

225 

 

36,76 

 

64 

 

62 

 38 41 23,86 146 بنك مصر 2

 65 70 39,38 241 بنك القاهرة 3

 165 175 100 612 إجمالي  البنــــــــــــوك الحكوميــــة 

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء بيانات العاملين في البنوك الحكومية وبنوك القطاع الخاص في محافظة أسيوط
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 خصائص عينة الدراسة:  6/3
 

 ( خصائص عينة الدراسة3) يوضح الجدول رقم 

 

 (3جدول رقم )

 

 الخصائص الدىموجرافية لمفردات عينة الدراسة المشاركة

 

 البنــــــــــك    

 
 

 

 الخصائص الدىموجرافية

 

البنــــــوك 

 الحكوميـة 

 

البنــــــوك 

 الخاصــة

 

 

 إجمــــالي

 

 

 

 

 ( النــــــــــــــوع:1)

 ذكر         

 النسبة العدد

% 

 النسبة العدد

% 

 النسبة العدد

% 

 

 

120 

 

 

72,72 

 

 

77 

 

 

65,81 

 

 

197 

 

 

76 

 24 85 34,19 40 27,28 45 أنثي        

 100 282 100 117 100 165 أجمالي

 ( فئـــــــــات العمر:2)

 سنة 30أقل من 

 

35 

 

21,21 

 

30 

 

25,64 

 

65 

 

23 

 20,56 58 21,36 25 20 33 سنة 35إلى أقل من  30من 

 12,76 36 13,67 16 12,12 20 سنة 40إلى أقل من  35من 

 15,99 45 11,11 13 19,39 32 سنة 45إلى أقل من  40من 

 27,69 78 28,22 33 27,28 45 سنة فأكثر 45

 100 282 100 117 100 165 إجمالي

 ( المؤهــــــل التعليمي:3)

 مؤهل متوسط

 

39 

 

23,63 

 

5 

 

4,27 

 

44 

 

15,60 

 10,29 29 6,84 8 12,72 21 مؤهل فوق متوسط

 64,89 183 76,93 90 56,37 93 مؤهل جامعي

 9,22 26 11,96 14 7,28 12 مؤهل فوق جامعي

 100 282 100 117 100 165 إجمالي

 مـــدة العمل في المنظمة:( 4)

 سنوات 5أقل من 

 

44 

 

26,66 

 

23 

 

19,66 

 

67 

 

23,75 

 23,75 67 27,35 32 21,21 35 سنة10إلى أقل من  5من 

 10,65 30 13,68 16 8,48 14 سنة15إلى  أقل من  10من 

 14,89 42 22,22 26 9,70 16 سنة20إلى  أقل من 15من 

 26,96 76 17,09 20 33,95 56 سنة فأكثر 20من 

 100 282 100 117 100 165 إجمالي

 .                                       المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الميدانية
 مفردة( البنوك الحكومية 165مفردة( البنوك الخاصة، ن= ) 117مفردة( إجمالي عينة الدراسة، ن= ) 282ن= )

 

 

 



 

 
 
 
 
 

20 

 اآلتي:(2يتضح من قراءة نتائج الجدول رقم )

 ( من الذكور، وهي مشابهة لنسبهم بمجتمع الدراسة.76أن معظم أفراد العينة )% 

   ( وهي الفئات الفاعلة في العمل. 45%( تقع أعمارهم في الفئة العمرية من )29,69أن ،)فأكثر 

  (  يحملون مؤهالً جامعياً، وهذا يرفع من درجة الجدية في استيفاء بيانات 64,89أعلى فئة )%

 االستقصاء، ويوفر بيئة أفضل لدقة بياناته .

  (26,96من أفراد العينة تقع في الفئة ال )% سنة فأكثر في العمل. 20تي أمضت 

 

 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة: 6/4

 سلوكيات أصوات الموظفين: 4/1/ 6

 تردد  الشخص في الحديث عن مشاكل العمل، بغرض الحفاظ على صمت العاملين :

 العالقات بينه وبين األخرين، والخوف من تفسيرها بشكل خاطئ من قبل األخرين.

 إعطاء  الفرصة للعاملين االشتراك في عمليات التغيير التي تحدث التغيير المشاركة في :

داخل المنظمة، وتوضيح ما هو مطلوب منه في عملية التغيير حتى ال يصبحوا عائقاً أمام 

 التغيير.

 إعطاء المنظمة العاملين الصالحيات الالزمة لصنع واتخاذ المشاركة في القرارات :

 ملين القدرة في التأثير على القرارات التي تخص أعمالهم.القرارات، وامتالك العا

 إحساس العاملين بدرجة عالية  من االنتماء والوالء لمنظماتهم، ورغبتهم احتواء العاملين :

 العالية  في بذل مزيد من الجهود الكتساب منظماتهم ميزة تنافسية في دنيا األعمال. 

 :المقدرات الجوهرية للموارد البشرية 6/4/2

 :تبسيط المعلومات وتحليلها ونشرها،  المقدرات الفكرية: امتالك األفراد المقدرة على

 والمساعدة في حل مشكالت العمل، وإدارة الوقت الخاص بالعمل.

 :تحديد نقاط القوة والضعف في  مقدرات إدارة الذات: امتالك األفراد المقدرة على

شخصياتهم، واالستفادة من األحداث التي تقع داخل محيط العمل، والسيطرة العالية على 

 الذات، والتعبير عن  األفكار واآلراء التي تخص العمل.

  :إدراك كل جوانب المشاكل التي تخص مقدرات القيادة: امتالك األفراد المقدرة على

ات الجوهرية الخاصة بالمشاكل، وتقديم األفكار والتوصيات لمتخذ العمل، وتفسير المعلوم

 القرارات. 

حلول المشاكل التي  االستجابة الفورية آلراء العاملين بخصوصاالستجابة اإلدارية:  4/3/ 6

تخص أعمالهم، ووجود لجنة مختصة لتلقي الشكاوي واالقتراحات واتخاذ قرارات لمعالجة 

 الشكاوي بدون أي تأخير.
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 :تصميم أداة الدراسة واختبارها 6/5
 

ألغراض جمع البيانات واختبار فروض الدراسة، قامت الباحثة بتصميم قائمة االستقصاء    

دور االستجابة اإلدارية من خالل اإلطالع على األدبيات ذات العالقة بالموضوع، ولقياس 

قامت البشرية  للموارد في العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات الجوهرية

الباحثة بتصميم قائمة استقصاء وتطويرها ألغراض الدراسة، وتم االعتماد على استقصاءات 

 معدة مسبقاً لهذا الغرض، وتكونت قائمة االستقصاء من ثالثة أقسام كما يلي: 
 

: واعتمدت الباحثة على مقياس كل من أوالً: القسم األول: يقيس سلوكيات أصوات الموظفين

Zubair, Bashir, Abrar, Baig & Hassan (2015); Dyne, Ang & 

Botero (2003)  ( لقياس 7 -1موزعة كالتالي: العبارات ) العبارات التالية:ويتكون من

( 17 -14( لقياس المشاركة في التغيير، والعبارات )13 -8صمت العاملين ، والعبارات )

ولقياس ( لقياس احتواء العاملين. 24 -18لمشاركة في القرارات، والعبارات )لقياس ا

 ,Tangney اعتمدت الباحثة على مقياس كل منالمقدرات الجوهرية للموارد البشرية 

Baumeister & Boone (2004); Chuang, Jen Liu & Chen (2015) ،

( لقياس مقدرات إدارة 34 -30( لقياس المقدرات الفكرية، والعبارات )29 -25فالعبارات )

لقياس  (44 -40العبارات )( لقياس مقدرات القيادة. و39 -35الذات، والعبارات )

 لقياس هذا المتغير. Bryson (2004)واعتمدت الباحثة على مقياس  االستجابة اإلدارية

عن : ويشمل المعلومات الشخصية والوظيفية مخصص للبيانات العامةثانيا: القسم الثاني: 

النوع، والمرحلة العمرية، والمؤهل التعليمي، ومدة العمل في : مفردات الدراسة  وهي

 المنظمة.

 

الصدق واستخدمت الباحثة طريقتين للتأكد من صدق محتوى قائمة االستقصاء هما:    

: تم التأكد من صدق القائمة ظاهرياً بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الظاهري

فاءة في مجاالت اإلدارة وإدارة األعمال والبحث العلمي، وبناًء على آراء هؤالء الخبرة والك

المحكمين، فقد قامت الباحثة بتعديل أو حذف أو إضافة عبارات جديدة لتطوير بناء قائمة 

تم استخراج معامل الثبات، طبقاً الختبار ألفا  صدق وثبات أداة الدراسةاالستقصاء. ولحساب 

من االتساق الداخلي لفقرات االستقصاء كافة، ولفقرات كل متغير من كرنباوخ للتأكد 

( قيم الثبات والصدق لمتغيرات الدراسة حيث 4متغيرات الدراسة. ويبين الجدول التالي رقم )

 .(Sekaran & Bougie, 2013)%( 60كانت جميعها أعلى من الحدود المقبولة )
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(4جدول رقم )  

 

الثبات والصدق لمتغيرات الدراسة معامالت  

 

 

 م

 

 المتغيـــــــرات

معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق

 

1  

 المتغيرات المستقلة : )سلوكيات أصوات العاملين(

 صمت العاملين.

 

0,854 

 

0,924 

 0,844 0,713 .مشاركة العاملين في التغيير  2

 0,934 0,873 .مشاركة العاملين في القرارات 3

 0,912 0,832 .العاملين احتواء 4

   المتغير الوسيط التداخلي: )االستجابة اإلدارية( 

 

1  

 المتغير التابع : )المقدرات الجوهرية للموارد البشرية(

 المقدرات الفكرية.

 

0,901 

 

0,949 

 0,874 0,765 مقدرات إدارة الذات. 2

 0,940 0,884 مقدرات القيادة. 3

 .لبيانات الدراسة الميدانيةالمصدر: التحليل اإلحصائي  
 

 إلى اآلتي: (4وتشير بيانات الجدول رقم )

  أن معامالت الثبات والصدق المسجلة لمتغيرات الدراسة مقبولة، حيث كانت أقل

 (.713 ,0قيمة مسجلة لمعامل ألفا )

   أما فيما يتعلق بمعامالت الصدق، فقد سجلت النتائج معامالت صدق مرتفعة لجميع

المتغيرات محل الدراسة، ومن  ثم فإن هذه النتائج تشير إلى وجود مالئمة من 

بين البنود المستخدمة في قياس  Internal Consistencyاالتساق الداخلي

من الناحيتين المنطقية واإلحصائية متغيرات الدراسة، وبالتالي صالحية أداة الدراسة 

 لجمع بيانات الدراسة الميدانية.

 

 :التحليل اإلحصائي للبيانات وكيفية اختبار الفروض 6/6

تّم تبويب وتحليل البيانات باستخدام الحاسب اآللي، وتم إجراء التحليالت اإلحصائية    

وذلك على   SPSS/PC  (Version 25) +باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 : النحو التالي

  الختبار ألفا كرونباخ ً ، Reliability Analysis Alpha Scaleتحليل الثبات وفقا

 وذلك لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة. 
 مقاييس اإلحصاء الوصفيDescriptive Statistic Measures ،  والنسب المئوية

وساط الحسابية واالنحرافات وذلك بغرض وصف وتلخيص خصائص العينة، واأل

المعيارية، كوسيلة لقياس التوسط في إجابات أفراد العينة وانحرافاتها، وتهدف األوساط 

ً وتعطي نتائج  الحسابية واالنحرافات المعيارية إلى عرض البيانات بصورة أكثر تقدما

 بين متغيرات الدراسة. Correlationأفضل، ومعامالت االرتباط  الخطي الثنائي 
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  اختبارT. Test  سلوكيات أصوات الختبار معنوية الفروق في إدراك أفراد العينة

تبعاً لنوع البنك  الموظفين، والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية، واالستجابة اإلدارية 

( 0.05)بنك حكومي / بنك خاص(، وتم تحديد مستوى المعنوية لهذا االختبار عند )

 الفروق. للوقوف على مدي معنوية هذه
  أسلوب االنحدار المتعددMultiple Linear Regression Analysis وقد اتبعت ،

الختبار العالقة بين  Stepwise Regressionالباحثة أسلوب تحليل االنحدار المتدرج 

سلوكيات أصوات العاملين، والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية، واالستجابة 

 اإلدارية.
 

 نتائج الدراسة  -7
 

 نتائج المؤشرات المبدئية للدراسة: 7/1
 

( توصيّف المتغيرات الداخلة في الدراسة ممثلة في األوساط الحسابية مقاسه 5يوضح الجدول رقم )   

 على مقياس خماسي، وانحرافاته المعيارية وذلك على النحو التالي:
 

 (5جدول رقم )
 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة األوساط
 

 

 م

 

 المتغيـــــــرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

1  

 المتغيرات المستقلة: )سلوكيات أصوات العاملين(

 صمت العاملين.

 

3,77 

 

0,701 

 0,634 3,92 .مشاركة العاملين في التغيير  2

 0,644 3,71 .مشاركة العاملين في القرارات 3

 0,767 3,62 .احتواء العاملين 4

 0,693 3,64 المتغير الوسيط: )االستجابة اإلدارية( 

 

1 

 المتغير التابع: )المقدرات الجوهرية للموارد البشرية(

 المقدرات الفكرية.

 

3,72 

 

0,821 

 0,903 3,60 مقدرات إدارة الذات. 2

 0.826 3,63 مقدرات القيادة. 3

 ( مفردة . 282ن= )  المصدر:التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.
 

 ( اآلتي:5ويتضح من الجدول رقم )   

  سجل الوسط الحسابي لسلوكيات أصوات العاملين تقديراً أعلى من المتوسط، وأعاله في

فكان (، 3,62(، وأدناه احتواء العاملين )3,92اإلدراك مشاركة العاملين في التغيير )

الوسط الحسابي لهذه المتغيرات أعلى من الوسط الفرضي لمقياس ليكرت خماسي التدرج 

(3.) 

  لمقدرات العاملين  فوق المتوسطة، فأعالها في اإلدراك  وكانت درجة إدراك العاملين

(، وأقلها في اإلدراك متغير مقدرات إدارة الذات 3,72متغير المقدرات الفكرية )

ط الحسابي لهذه المتغيرات أعلى من الوسط الفرضي لمقياس (، فكان الوس3,378)

ليكرت خماسي التدرج. وسوف تستفيد الباحثة من مؤشرات توصيف متغيرات الدراسة 

 عند مناقشة النتائج الحقاً.
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  أظهرت قيم االنحراف المعياري التي تقل عن الواحد الصحيح وجود درجة عالية من

العينة حول المتغيرات محل الدراسة، وذلك باستثناء التوافق في اآلراء بين مفردات 

االنحراف المعياري لمتغير )إدارة الذات(، والتي كادت أن تقترب من الواحد الصحيح دالة 

 بذلك على وجود درجة عالية من التباين في آراء مفردات العينة بشأن هذا المتغير.
 

 :دراسةمعامالت االرتباط الخطي الثنائي بين متغيرات ال 7/2

معامالت االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة محل الدراسة والمتغيرات  (6يبين الجدول رقم )   

 التابعة:

 (6جدول رقم )

 معامالت االرتباط الخطي الثنائي بين متغيرات الدراسة

 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Z بيـــان

X1 1        

X2 0,621- ** 1       

X3 0,647 - ** 0,665** 1      

X4 0,678 - ** 0,637 ** 0,736 ** 1     

Y1 0,476-  ** 0,500** 0,452 ** 0,541 ** 1    

Y2 0,402- ** 0,393 ** 0,467** 0,549 ** 0,646 ** 1   

Y3 0,284 - ** 0,390 ** 0,511 ** 0,464** 0,488 ** 0,663** 1  

Z 0,456  ** 0,509 ** 0,566 ** 0,609 ** 0,839 ** 0,891 ** 0832 ** 1 

 **     P < 0. 01مفردة                               282المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية  ن= 

= =X4= مشاركة العاملين في القرارات،X3= مشاركة العاملين في التغيير، X2= صمت العاملين ، X1مالحظة ) 

= االستجابة  Z= مقدرات القيادة، Y3= مقدرات إدارة الذات، Y2=  المقدرات الفكرية، Y1احتواء العاملين ، 

 اإلدارية(.

 ( اآلتي: 6يالحظ من الجدول رقم )

 ارتباط موجبة ومعنوية وقوية بين معظم متغيرات الدراسة. عالقة وجود 

 عالقة ارتباط عكسية ومعنوية بين صمت العاملين ومعظم متغيرات الدراسة. وجود 

   جميع معامالت االرتباط عالية أو متوسطة أو منخفضة بشكل عام على النحو

 المبين بالجدول.
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 نتائج اختبار الفروض: 7/3
 

 :األول نتائج اختبار الفرض 7/3/1

 

"توجد فروق معنوية في إدراك سلوكيات أصوات العاملين )صمت هذا الفرض على أنه  وينص   

والمقدرات العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، واحتواء العاملين( 

)المقدرات الفكرية، ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة( واالستجابة  الجوهرية للموارد البشرية

 .سب نوع البنك )حكومي/خاص("ح اإلدارية 

 

 الختبار صحة هذا الفرض: T. Test( نتائج اختبار 7ويوضح الجدول رقم )      

 

 (7جدول رقم )

 

لسلوكيات أصوات العاملين و االستجابة اإلدارية والمقدرات الجوهرية   T. Testنتائج تحليل اختبار

 للموارد البشرية باختالف نوع البنك )حكومي/ خاص(
 

 المتوسط نوع البنك المتغيـــــــــــــــــــرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T. value  مستوى

 المعنوية

Sig.t 

 سلوكيات أصوات العاملين -1

 صمت العاملين.

  2.345 0,695 3,707 حكومي
NS 

 
 0,697 3,914 خاص

  2,811 0,610 3,852 حكومي مشاركة العاملين في التغيير.

NS 

 
 0,657 4,081 خاص

 مشاركة العاملين في القرارات.

 

 

 5,927 0,603 3,564 حكومي

 

 

** 
 0,619 4,022 خاص

 احتواء العاملين.

 

 

 0,683 3,502 حكومي

4,080 ** 

 0,864 3,889 خاص

 االستجابة اإلدارية.-2

 

 0,519 3,459 حكومي
6,139 *** 

 0,749 4,002 خاص

للموارد المقدرات الجوهرية -3

 البشرية.

 المقدرات الفكرية.

 5,129 0,876 3,362 حكومي

 

 

 
 0,832 3,923 خاص **

  0,723 3,308 حكومي .مقدرات إدارة الذات

5,282 

 

** 
 0,924 3,841 خاص

  5,254 0,605 3,676 حكومي مقدرات القيادة.

** 
 0,782 3,841 خاص

 P.<0.01 **  مفردة(  البنوك الحكومية 165الخاصة ، ن= )  مفردة( البنوك117ن= ) مفردة( إجمالي عينة الدراسة، 282ن= )
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 ويالحظ من نتائج الجدول السابق ما يلي:

  وجود فروق معنوية لصالح البنوك الخاصة عن البنوك الحكومية فيما يخص

سلوكيات أصوات العاملين )كمتغير مستقل( بصفة عامة، حيث كان المتوسط 

لمشاركة العاملين في القرارات بالنسبة للبنوك الخاصة والبنوك الحكومية الحسابي 

( على التوالي، وكان المتوسط الحسابي الحتواء العاملين في 3,564، 4,022)

 ( على التوالي.3,502، 3,889البنوك الخاصة والحكومية )

  وجود فروق معنوية لصالح البنوك الخاصة عن البنوك الحكومية فيما يخص

ستجابة اإلدارية )كمتغير وسيط( بصفة عامة، حيث كان المتوسط لالستجابة اال

 ( على التوالي.3,459، 4,002اإلدارية بالنسبة للبنوك الخاصة  والبنوك الحكومية )

  كذلك وجود فروق معنوية لصالح البنوك الخاصة  عن البنوك الحكومية  فيما يخص

ير تابع( بصفة عامة، حيث كان المتوسط المقدرات الجوهرية للموارد البشرية )كمتغ

( على 3,362، 3,3923والحكومية ) الحسابي لمقدرات الفكرية في البنوك الخاصة

والحكومية   التوالي، وكان المتوسط الحسابي لمقدرات إدارة الذات في البنوك الخاصة

نوك ( على التوالي، وكان المتوسط الحسابي لمقدرات القيادة في الب3,308، 3,841)

 ( على التوالي.3,676، 3,841الخاصة والحكومية  )

 
ً 7يتضح من نتائج تحليل الجدول )    فروق معنوية فيما يتعلق بوجود  ( قبول صحة الفرض األول جزئيا

في إدراك العاملين سلوكيات أصوات العاملين )صمت العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة 

والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية )المقدرات الفكرية، العاملين في القرارات، واحتواء العاملين( 

 .حسب نوع البنك )حكومي/خاص( واالستجابة اإلدارية ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة(

 

ومن نتائج الجدول السابق سوف يتم فصل كل من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والتعليق عليها    

 في اختبار الفرض الرئيس الثاني:

 

 نتائج اختبار الفرض الثاني: 7/3/2
 

هذا الفرض العالقات المباشرة بين سلوكيات أصوات العاملين كمتغيرات مستقلة من  يختبر   

والختبار هذا كمتغير تابع من جانب آخر.  والمقدرات الجوهرية للموارد البشريةجانب 

 Multiple Linearالفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل االنحدار المتعدد 

Regressionيل االنحدار التدريجي ، وقد تم استخدام أسلوب تحلStepwise 

Regression  وذلك لمقارنة األهمية النسبية لسلوكيات أصوات العاملين في تحديد المقدرات

الجوهرية للموارد البشرية؛ لتحديد أفضل مجموعة متغيرة مفسرة، وذلك بالنسبة للبنوك  

( نتائج 9(، و)8) رقمي التاليين الحكومية والبنوك الخاصة كل على حده، ويبين الجدوالن

 هذا التحليل:
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 (8جدول رقم )

 

بالمقدرات الجوهرية للموارد البشرية تحليل االنحدار المتعدد في سلوكيات أصوات العاملين  

 

 
 المتغيــــــــــــــــر الداخـــــــــــــــل 

 
R 

 

 
R
2
 

 

 

R
2
 

 

Adj R
2
 

 

 قيمة

F 

 
Sig.f 

 

 إجمـــــــــــــــــــــــالي

 العينـــــــــــــة
 أوالً: المقدرات الفكرية:

 احتواء العاملين. (1)

 

 

0,541 

 

 

0,293 

 

 

 ـــ

 

 

0,291 

 

 

116,106 

 

 

0.000*** 

 ***0.000 69,789 0,329 0,04 0,333 0,577 مشاركة العاملين  في التغيير. (2)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 ( احتواء العاملين.1)

 

0,549 

 

0,301 

 

 ــ

 

0,298 

 

120,521 

 

0.000*** 

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
 مشاركة العاملين  في القرارات. (1)

 

0,511 

 

0,261 

 

 ـــ

 

0,258 

 

98,791 

 

0.000*** 

 ***0.000 53,627 0,273 0,017 0,278 0,527 احتواء العاملين. (2)

 ***0.000 38,303 0,285 0,014 0,292 0,541 صمت العاملين. (3)

 الحكــومية البنــــــــــوك

 أوالً: المقدرات الفكرية: 
 احتواء العاملين. (1)

 

 

0,383 

 

 

0,146 

 

 

 ـــ

 

 

0,142 

 

 

32,394 

 

 

 

0.000*** 

 ***0.000 19,957 0,166 0,029 0,175 0,418 مشاركة  العاملين في التغيير. (2)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 ( احتواء العاملين. 1)

 

0,334 

 

0,112 

 

 ـــ

 

0,107 

 

23,763 

 

0.000*** 

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
 ( مشاركة العاملين في القرارات.1)

 

0,355 

 

0,126 

 

 ـــ

 

0,121 

 

27,274 

 

0.000*** 

 البنـــــــوك الخاصـــــــة

 أوالً: المقدرات الفكرية:
 احتواء العاملين. (1)

 

 

0,738 

 

 

0,544 

 

 

 ـــ

 

 

0,539 

 

 

107,332 

 

 

0.000*** 

 ***0.000 72,733 0,612 0,076 0,620 0,788 العاملين  في التغيير.مشاركة  (2)

 ***0.000 54,263 0,637 0,029 0,649 0,806 صمت العاملين. (3)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 احتواء العاملين. (1)

 

0,747 

 

0,559 

 

 ـــ

 

0,554 

 

113,880 

 

0.000*** 

 ***0.000 61,800 0,573 0,022 0,581 0,762 مشاركة العاملين  في التغيير. (2)

 ثالثاً: مقدرات القيادة: 
 مشاركة العاملين  في القرارات. (1)

 

0,594 

 

0,353 

 

 ـــ

 

0,346 

 

44,089 

 

0.000*** 

 ***0.000 30,094 0,390 0,052 0,403 0,635 مشاركة  العاملين في التغيير. (2)

 ***0.000 22,877 0,419 0,035 0,438 0,662 صمت العاملين. (3)

 P< 0.001***.                                                                            التحليل اإلحصائي لبيانات الميدانيةالمصدر: 

 مفردة( البنوك الحكومية. 165مفردة( البنوك الخاصة، ن= ) 117مفردة( إجمالي عينة الدراسة، ن= ) 282ن= )
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 ( ما يلي:8نستنتج من الجدول رقم )

  تٌشير قيم معامالت االرتباط(R)  إلى وجود ارتباط معنوي موجب بين سلوكيات أصوات

العاملين ذات التأثير المعنوي من جانب والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية )المقدرات 

 الفكرية، ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة(  من جانب آخر. 

 :واء العاملين هو أهم متغير ٌمفسر للتباين في أن متغير احتبالنسبة إلجمالي العينة

%( من التباين يليه متغير المشاركة في 29,3المقدرات الفكرية حيث أسهم في تفسير )

%( في التباين. كذلك كان احتواء العاملين أهم متغير مفسر في 4التغيير حيث أسهم في )

ن التباين. والمشاركة في ( م30,1التباين في مقدرات إدارة الذات حيث أسهم في تفسير )

%(، 1,7%(، و)26,1القرارات، واحتواء العاملين، وصمت العاملين أسهموا في تفسير)

 %(  على التوالي من التباين في مقدرات القيادة.1,4)

  :أن متغير احتواء العاملين أهم متغير ٌمفسر للتباين في بالنسبة لبنوك القطاع الحكومي

%( من التباين، يليه متغير 14,6ث أسهم في تفسير )إدراك المقدرات الفكرية حي

%( من التباين. كذلك كان احتواء 2,9المشاركة في التغيير حيث أسهم في تفسير )

العاملين أهم متغير مفسر في التباين في مقدرات إدارة الذات حيث أسهم في تفسير 

ير في إدراك مقدرات ( من التباين. ومتغير مشاركة العاملين في القرارات أهم متغ11,2)

 من التباين.(12,6%) القيادة حيث أسهم في تفسير

  :أن متغيرات احتواء العاملين، والمشاركة في التغيير، بالنسبة لبنوك القطاع الخاص

وصمت العاملين أهم متغيرات ٌمفسرة للتباين في إدراك المقدرات الفكرية حيث أسهموا 

على التوالي في التباين. كذلك كان ( 2,9%(، و )%7,6%(، و)54,4في تفسير )

احتواء العاملين أهم متغير مفسر في التباين في مقدرات إدارة الذات حيث أسهم في تفسير 

%( من 2,2( من التباين، يليه متغير المشاركة في التغيير حيث أسهم في تفسير)55,9)

أسهموا في التباين. والمشاركة في القرارات، واحتواء العاملين، وصمت العاملين 

 %(  على التوالي من التباين في مقدرات القيادة. 3,5%(، )5,2%(، و)35,3تفسير)

 

( الشكل النهائي لمعادلة االنحدار المتعدد في عالقة سلوكيات 9ويوضح الجدول رقم )   

 Stepwise أصوات العاملين بالمقدرات الجوهرية للموارد البشرية بطريقة 

Regression : 
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 (9جدول )

 

الشكل النهائي لمعادلة االنحدار في عالقة سلوكيات أصوات المستهلكين بالمقدرات الجوهرية للموارد 

 البشرية

 

 T. Sig.tقيمة  Beta المتغيـــــــــر الداخــــــــــــــــــل

 

المعامل 

 الثابت 

 F Sig.fقيمة 

 

إجمــــــــــــــالي  

 العينـــــــــــــة
 المقدرات الفكرية:أوالً: 

 احتواء العاملين. (1)

 

 

0,541 

 

 

10,775 

 

 

0.000*** 

 

 

1,246 

 

 

69,789 

 

 
0.000*** 

 ***0.000 4,109 0,260 مشاركة العاملين  في التغيير. (2)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 احتواء العاملين. (1)

 

0,549 

 

10,978 

 

0.000*** 
 

1,326 

 

120,521 

 
0.000*** 

 مقدرات القيادة:ثالثاً: 
مشاركة العاملين  في  (1)

 القرارات.

 

0,511 

 

9,939 

 

0.000*** 
 

 

1,755 

 

 

38,303 

 

 
0.000*** 

 
 * 2,553 0,192 احتواء العاملين. (2)

 * 2,41- 0,173- .صمت العاملين (3)

 البنـــــــــــوك  الحكـــــــومية

 المقدرات الفكرية:
 ( احتواء العاملين.1) 

 

0,383 

 

5,692 

 

0.000*** 
 

1,645 

 

19,957 

 
0.000*** 

 ** 2,562 0,211 ( مشاركة  العاملين في  التغيير.2)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 ( احتواء العاملين.1)

 

0,334 

 

4,875 

 

0.000*** 
 

2,063 

 

23,763 

 

0.000*** 

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
( مشاركة العاملين  في 1)

 القرارات.

 

0,355 

 

5,222 

 

0.000*** 
 

2,384 

 
27,274 

 

0.000*** 
 

 البنـــــــــــــوك الخاصــــــــــــة

 المقدرات الفكرية
 احتواء العاملين. (1)

 

 

0,738 

 

 

10,360 

 

 

 

0.000*** 

 

 
1,161 

 

 
107,33 

 

 

 

0.000*** 

 ***0.000 72,733 ***0.000 4,235 0,372 (مشاركة العاملين  في التغيير.2)

 ***0.000 54,263 ** -2,682 0,242 العاملين.(صمت 3)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 ( احتواء العاملين.1)

 

0,747 

 

10,672 

 

0.000*** 
 

0,731 

 
61,800 

 

0.000*** 

 ** 2,203 0,203 ( مشاركة  العاملين في التغيير.2)

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
( مشاركة العاملين  في 1)

 القرارات.

 

0,594 

 

7,006 

 

0.000*** 
 

1,187 

 
22,877 

 

0.000*** 

 

 ** 2,745 0,274 مشاركة العاملين في التغيير. (2)

 * 2,332- 0,295- صمت العاملين. (3)

 P< 0.001     **P<0.01           *P<0.05***.                                                     المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الميدانية
 مفردة( البنوك الحكومية. 165مفردة( البنوك الخاصة، ن= ) 117مفردة( إجمالي عينة الدراسة، ن= ) 282ن= )
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 ( ما يلي:9نستنتج من الجدول رقم )

 

  وجود عالقة مباشرة إيجابية ذات داللة إحصائية بين سلوكيات تٌؤكد إشارات المعلمات

المعنوي من جانب ومقدرات العاملين )المقدرات الفكرية، أصوات العاملين  ذات التأثير 

 ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة( من جانب آخر.

   تٌشير نتائج(T. vaule)  إلى معنوية معلمات النموذج، كما يشير معامل جوهرية

 (.0,001إلى معنوية هذه النتائج عند مستوى معنوية قدره ) (Sig.F)النموذج 

  بين صمت العاملين ومقدرات العاملين )المقدرات الفكرية،  ابط عكسيترأن هناك

 ومقدرات القيادة(.

  .تٌشير معلمات النموذج إلى التأثير السلبي لمتغير صمت العاملين على مقدرات القيادة 

 
يتضح من نتائج تحليل الفرض السابق  قبول صحة الفرض الثاني بصورة جزئية بالنسبة لسلوكيات    

أصوات العاملين التي ثبت التحليل اإلحصائي أنه توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بينها وبين 

حصائي أنه ال توجد مقدرات العاملين، ورفضه بالنسبة لسلوكيات أصوات العاملين التي ثبت التحليل اإل

 .عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بينها وبين المقدرات الجوهرية للموارد البشرية
 

 نتائج اختبار الفرض الثالث: 7/3/3
 

يهدف هذا الفرض إلى التعرف على دور المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية(    

 لين والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية.في العالقة المباشرة بين سلوكيات أصوات العام

 

إلى ضرورة توافر ثالثة شروط أساسية  Baron & Kenny (1986)وقد أشار    

 :للوقوف على الوساطة التداخلية
 

 . وجود عالقة بين المتغير المستقل والمتغير الوسيط 

 . وجود عالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع 

 عالقة بين المتغير الوسيط )االستجابة اإلدارية( والمتغير التابع )المقدرات  وجود

الجوهرية للموارد البشرية(، وانحدار المتغير التابع المقدرات الجوهرية للموارد 

البشرية على كل من المتغير المستقل )سلوكيات أصوات الموظفين( وعلى 

 يتم عرضه في الصفحات التالية:  المتغير الوسيط )االستجابة اإلدارية( وهذا ما

 

 Stepwise والختبار هذا الفرض تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد بطريقة   

Regression  لمقارنة األهمية النسبية للمتغير الوسيط التداخلي، والمتغيرات المستقلة في

( مراحل إدخال سلوكيات أصوات العاملين، 10تحديد المتغير التابع. ويٌِظهر الجدول رقم )

ً ألهميتها النسبية في تفسير التباين في  والمتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية( طبقا

 ات الجوهرية للموارد البشرية.إدراك المقدر
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 (10جدول رقم )

تحليل االنحدار المتعدد  لسلوكيات أصوات العاملين على المقدرات الجوهرية للموارد البشرية بعد دخول 

 المتغير الوسيط التداخلي االستجابة اإلدارية

 
 المتغيــــــــــــــــر الداخـــــــــــــــل 

 
R 

 

 
R
2
 

 

 

R
2
 

 

Adj R
2
 

 

 قيمة

F 

 
Sig.f 

 

 إجمـــــــــالي العينـــــة
 أوالً: المقدرات الفكرية:

 (االستجابة اإلدارية.1)

 

 

0,839 

 

 

0,704 

 

 

 ـــ

 

 

0,703 

 

 

667,133 

 

 

0,000*** 

 ***0,000 349,864 0,713 0,011 0,715 0,846 ( صمت العاملين.2)

 ***0,000 243,795 0,722 0,01 0,725 0,851 (مشاركة العاملين  في القرارات.3)

 ***0,000 187,803 0,727 0.006 0,731 0,855 (مشاركة العاملين  في التغيير.4)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 االستجابة اإلدارية. (1)

 

0,891 

 

0,790 

 

 ــ

 

0,794 

 

1083,966 

 

0,000*** 

 ***0,000 556,905 0,798 0,065 0,855 0,894 مشاركة العاملين في التغيير. (2)

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
 االستجابة اإلدارية. (4)

 

0,832 

 

0,693 

 

 ـــ

 

0,691 

 

630,856 

 

0,000*** 

 ***0,000 332,861 0,703 0,012 0,705 0,839 صمت العاملين. (5)

 ***0.000 238,553 0,717 0,015 0,720 0,849 مشاركة العاملين في القرارات. (6)

 البنــــوك الحكــــــومية

 أوالً: المقدرات الفكرية: 
 (االستجابة اإلدارية.1)

 

 

0,811 

 

 

0,658 

 

 

 ـــ

 

 

0,656 

 

 

363,355 

 

 

 

0,000*** 

 ***0,000 188,034 0,663 0,009 0,667 0,817 (مشاركة العاملين في التغيير .2)

 ***0,000 133,909 0,677 0,015 0,682 0,826 مشاركة العاملين في القرارات. (3)

 ***0,000 103,498 0,683 0,004 0,690 0,831 العاملين.صمت  (4)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 ( االستجابة اإلدارية . 1)

 

0,817 

 

0,667 

 

 ـــ

 

0,665 

 

378,293 

 

0,000*** 

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
 ( االستجابة اإلدارية.1)

 

0,738 

 

0,545 

 

 ـــ

 

0,543 

 

226,597 

 

0,000*** 

 البنـــــــــــوك الخاصـــــــــة

 أوالً: المقدرات الفكرية:
 (االستجابة اإلدارية.1)

 

 

0,859 

 

 

0,737 

 

 

 ـــ

 

 

0,734 

 

 

252,469 

 

 

0,000*** 

 ***0,000 153,025 0,770 0,038 0,775 0,880 صمت العاملين. (2)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 (االستجابة اإلدارية .1)

 

0,938 

 

0,881 

 

 ـــ

 

0,879 

 

664,816 

 

0,000*** 

 ثالثاً: مقدرات القيادة: 
 (االستجابة اإلدارية.1)

 

0,847 

 

0,718 

 

 ـــ

 

0,715 

 

228,980 

 

0,000*** 

 ***0,000 135,453 0,747 0,035 0,753 0,868 (صمت العاملين.2)

 ***0,000 99,847 0,765 0,02 0,773 0,879 مشاركة العاملين في القرارات. (3)

 ***0,000 83,934 0,785 0,021 0,794 0,891 احتواء العاملين. (4)

   P< 0.001***.                                                                        المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الميدانية
 مفردة( البنوك الحكومية. 165 مفردة( البنوك الخاصة، ن= )117مفردة( إجمالي عينة الدراسة، ن= ) 282ن= )
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 (  النتائج التالية :10نستنتج من الجدول رقم )

  وجود أَثر للمتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية( على العالقة المباشرة بين سلوكيات

أصوات العاملين الداخلة في معادلة االنحدار والمتغير التابع )المقدرات الجوهرية للموارد 

 البشرية(.

  تٌشير قيم معامالت االرتباط(R)  إلى وجود ارتباط معنوي موجب بين سلوكيات أصوات

العاملين  ذات التأثير المعنوي والمتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية ( من جانب وبين 

 أبعاد المقدرات الجوهرية للموارد البشرية  من جانب آخر. 

 ( أهم متغير ٌمفسر للتباين في المقدرات الجوهرية المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية

 للموارد البشرية.

 :وهو انخفاض تأثير المتغير المستقل على  تٌوفر الشرط الثالث من شروط الوساطة التداخلية

 المتغير التابع عند دخول المتغير الوسيط في معادلة االنحدار.
 

 Stepwise Regression النهائي لمعادلة المتعدد بطريقة ( الشكل 11ويوضح الجدول رقم )   
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 (11جدول رقم )

الشكل النهائي لمعادلة االنحدار في عالقة سلوكيات أصوات العاملين على المقدرات الجوهرية للموارد 

 البشرية بعد دخول المتغير الوسيط التداخلي االستجابة اإلدارية

 T. Sig.tقيمة  Beta المتغيـــــــــر الداخــــــــــــــــــل

 

المعامل 

 الثابت 

 F Sig.fقيمة 

 

إجمــــــــــــــالي 

 العينـــــــــــــة
 أوالً: المقدرات الفكرية:

 االستجابة اإلدارية. (1)

 

 

0,839 

 

 

25,829 

 

 

0,000*** 

 

 

 

1,092 

 

 

 

187,804 

 

 

 
0,000*** 

 ***0.000 3,216 0,786 صمت العاملين. (2)

 ** 3,121 0,140 المشاركة في القرارات. (3)

 * 2,487 0,112 المشاركة في التغيير. (4)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 (االستجابة اإلدارية.1)

 

0,891 

 

32,924 

 

0,000*** 
 

0,412 

 

556,905 

 
0,000*** 

 * 2,631 0,82 (مشاركة العاملين في التغيير.2)

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
 (االستجابة اإلدارية.1)

 

0,832 

 

25,117 

 

0,000*** 
 

 

0,736 

 

 

238,553 

 

 
0,000*** 

 
 ***0,000 3,378 0,211 (مشاركة العاملين في القرارات.2)

 ***0,000 3,931- 0,178- .(صمت العاملين3)

 البنـــــــوك  الحكـــومية

 المقدرات الفكرية:
 االستجابة اإلدارية. (1)

 

 

0,811 

 

 

19,062 

 

 

0,000*** 

 

 

 

0,770 

 

 

 

103,498 

 
 

 
0,000*** 

 ** 2,238 0,777 مشاركة العاملين في التغيير. (2) 

 ***0,000 3,965 0,179 مشاركة العاملين في القرارات. (3)

 * 2,140 0,116 صمت العاملين. (4)

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 اإلدارية. ( االستجابة1)

 

0,817 

 

19,450 

 

0,000*** 
 

0,135 

 

378,293 

 

0,000*** 

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
 ( االستجابة اإلدارية.1)

 

0,738 

 

15,053 

 

0,000*** 
 

1,037 

 
27,274 

 

0,000*** 
 

 البنـــــــوك الخاصــــــــــة

 المقدرات الفكرية:
 (االستجابة اإلدارية.1)

 

 

0,859 

 

 

15,889 

 

 

 

0.000*** 

 

 
0,073 

 

 
 

 

 

 

0,000*** 
 ***0.000 3,843 0,246 (صمت العاملين.2) 

 ثانياً: مقدرات إدارة الذات:
 ( االستجابة اإلدارية.1)

 

0,938 

 

15,132 

 

0.000*** 
 

1,168 

 
664,816 

 

0.000*** 

 ثالثاً: مقدرات القيادة:
 االستجابة اإلدارية. (1)

 

0,847 

 

15,132 

 

0.000*** 
 

0,635 

 
83,934 

 

0.000*** 

 

 ** 3,542 0,237- صمت العاملين. (2)

 ** 2,799 0,232 مشاركة العاملين في القرارات. (3)

 ** 2,999 0,262 احتواء العاملين. (4)

   P<0.05                     P < 0. 01     **              ***P< 0.001*.                       المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الميدانية
 مفردة( البنوك الحكومية. 165مفردة( البنوك الخاصة، ن= ) 117مفردة( إجمالي عينة الدراسة، ن= ) 282ن= )
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 :( اآلتي11يالحظ من رقم )

  توضح إشارات المعلمات التأثير الموجب لسلوكيات أصوات العاملين والمتغير الوسيط

 اإلدارية( على أبعاد المقدرات الجوهرية للموارد البشرية.التداخلي )االستجابة 

  تشير نتائج(T. vaule)      إلى معنوية معلمات النموذج، كما يشير معامل جوهرية النموذج

(Sig.f) ( 0.001إلى معنوية هذه النتائج عند مستوى معنوية قدره.) 

 

يمكن قبول صحة الفرض فروض وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة بنتائج إثبات ال    

فيما يخص زيادة العالقة الموجبة لبعض لسلوكيات أصوات العاملين   الثالث بصورة جزئية: 

الداخلة في معادلة االنحدار كمتغيرات مستقلة من جانب وأبعاد المقدرات الجوهرية للموارد 

االستجابة اإلدارية البشرية كمتغير تابع من جانب آخر بعد دخول المتغير الوسيط التداخلي 

 في مسار العالقات المباشرة.
 

 مناقشة وتفسير النتائج:  -8
 

إلى مستوى إدراك العاملين لسلوكيات أصوات  (5بيانات الجدول رقم )أشارت  8/1

صمت (، ويليها 3,92األعلى في اإلدراك ) مشاركة العاملين في التغييرالعاملين، فكانت 

احتواء العاملين (، وأخيراً 3,71(، ويليها مشاركة العاملين في القرارات )3,77)العاملين 

(، ويمكن تفسير هذه النتيجة بان القيادات اإلدارية في البنوك عندها رؤية مستقبلية 3,61)

توظيف استراتيجيات المعرفة  لدى األفراد لالستفادة من ذلك في تنفيذ رسالة قادرة على 

 البنوك .
 

إلى مستوى إدراك العاملين ألبعاد المقدرات الجوهرية  (5بيانات الجدول رقم )ارت أش 8/2

ً للترتيب التالي:  (، 3,72) المقدرات الفكرية األعلى في اإلدراكللموارد البشرية كانت وفقا

(، ويرجع هذا إلى أَن 3,60) مقدرات إدارة الذات(، وأخيراً 3,63) مقدرات القيادةيليها 

المقدرات الفكرية  تمثل إحدى المقدرات المهمة في مجال العمل في البنوك وبدونها ال 

 تستطيع البنوك تحقيق مكانة متميزة في القطاع المصرفي.

إلى ارتفاع مستوى إدراك العاملين لمتغير االستجابة اإلدارية  (5نتائج الجدول رقم )أشارت  8/3

لى حد ما مقارنة بالمتغيرات األخرى للدراسة، وقد ترجع هذه النتيجة إلى أهمية (، إ3,64)

االستجابة الفورية للمشاكل التي تحدث في القطاع المصرفي، بمعنى سرعة استجابة اإلدارة العليا  

 آلراء ومقترحات العاملين لحلول هذه المشاكل.  

نوي بين سلوكيات أصوات العاملين  أسفرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط موجب ومع 8/4

والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية، وتٌفسر هذه النتيجة الدور المهم لسلوكيات أصوات العاملين 

 في مساندة وتدعيم المقدرات الجوهرية للموارد البشرية.

 

أوضحت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب ومعنوي بين االستجابة اإلدارية وكل من  8/5

سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية، وهذا يوضح الدور المهم 

 لالستجابة اإلدارية في التأثير في المقدرات الجوهرية للموارد البشرية . 
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 نتائج اختبار الفرض األول: مناقشة وتفسير 8/6

  أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود فروق معنوية لصالح البنوك الخاصة

)كمتغير مستقل(، حيث  عن البنوك الحكومية فيما يخص سلوكيات أصوات العاملين

كان المتوسط الحسابي لمشاركة العاملين في القرارات  بالنسبة للبنوك الخاصة 

بأن  ويمكن تفسير هذه النتيجة ( على التوالي،3,563، 4,022)والبنوك الحكومية 

البنوك الخاصة لديها قدرة أكبر من البنوك الحكومية في إشراك العاملين بها في 

عملية صنع القرارات، وأكثر سرعة في قراراته ألنها تعتمد على رؤية استراتيجية 

وك الخاصة والحكومية واضحة. وكان المتوسط الحسابي الحتواء العاملين في البن

باالحتواء الفعّال  ويمكن تفسير هذه النتيجة( على التوالي، 3,502، 3,882)

للعاملين في البنوك الخاصة، وبارتفاع الروح المعنوية لدى العاملين في البنوك 

 الخاصة نتيجة توفير الجانب المادي لهم الذي يوازي حجم عطائهم.

 

 ألول وجذذود فذذروق معنويذذة لصذذالح البنذذوك كذذذلك أسذذفرت نتذذائج اختبذذار الفذذرض ا

الخاصذذة عذذن البنذذوك الحكوميذذة فذذي إدراك المتغيذذر الوسذذيط التذذداخلي )االسذذتجابة 

بأأن اإلدارة  ويمكذن تفسذير هذذه النتيجذة( على التوالي، 3,459، 4,002) اإلدارية(

العليأأا لهأأذه البنأأوك تتبنأأي سياسأأات إداريأأة تسأأتطيع مأأن خاللهأأا االسأأتجابة اإلداريأأة 

فورية ألي أحداث لها تأثير في تحقيق أهداف البنوك. وكذلك تٌفسر هذه النتيجة  بأأن ال

سرعة اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه تصبح من العوامل الحاسمة المؤثرة في تفأوق تلأك 

 البنوك الخاصة. 

 

  كذلك أسفرت نتائج اختبار الفرض األول عن وجود فروق معنوية لصالح البنوك

 ك الحكومية فيما يخص المقدرات الجوهرية للموارد البشريةالخاصة عن البنو

( 3.362، 3.932)كمتغير تابع(،  حيث كان المتوسط الحسابي للمقدرات الفكرية )

على التوالي، وكان المتوسط الحسابي لمقدرات إدارة الذات في البنوك الخاصة 

لمقدرات ( على التوالي، وكان المتوسط الحسابي 3,308، 3,841والحكومية )

ويمكن ( على التوالي، 3,676، 3,841القيادة في البنوك الخاصة والحكومية )

إلى إتباع البنوك الخاصة عملية التحسين المستمر في جميع أنشطة البنك،  إرجاع ذلك

والسعي المستمر لهذه البنوك  في اكتساب ميزة تنافسية في مواردها البشرية، ألن 

 .لها األثر الكبير على تفوقها

 مناقشة وتفسير نتائج اختبار الفرض الثاني: 8/7
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يختبر هذا الفرض العالقات المباشرة لسلوكيات أصوات العاملين محل الدراسة كمتغيرات مستقلة   

توفر من جانب على المقدرات الجوهرية للموارد البشرية كمتغير تابع من ناحية أخرى للتأكد من 

وهو جود عالقة معنوية بين المتغير المستقل والمتغير  التداخليةالشرط الثاني من شروط الوساطة 

 التابع.

وتمثلت اإلضافة التي سعت إليها الدراسة الحالية في تناول دور سلوكيات أصوات العاملين     

كمتغيرات  مستقلة في إدراك المقدرات الجوهرية للموارد البشرية، حيث لم تتناول الدراسات 

متغيرات في إدراك المقدرات الجوهرية للموارد البشرية، وكذلك سعت الدراسة السابقة دور هذه ال

الحالية إلى معرفة أكثر المقدرات الجوهرية للموارد البشرية تأثراً بمتغيرات سلوكيات أصوات 

وقد أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين بعض العاملين، 

ن محل الدراسة والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية ويمكن تفسير ذلك سلوكيات أصوات العاملي

 كما يلي:

  اختبار العالقات المباشرة بين سلوكيات أصوات العاملين محل الدراسة والمقدرات الجوهرية للموارد

 :البشرية إلجمالي  العينة

اثنين من سلوكيات أصوات أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين  -

وجاء متغير احتواء العاملين )احتواء العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير( والمقدرات الفكرية، 

العاملين أهم متغير ٌمفسر للمقدرات الفكرية، ألن هذا المتغير يساعد في رفع المقدرات الفكرية  

 منظماتهم.للعاملين من خالل إحساس العاملين باالنتماء العالي ل

متغير واحد من سلوكيات أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين  -

وجاء متغير احتواء العاملين أهم متغير أصوات العاملين )احتواء العاملين( ومقدرات إدارة الذات، 

 اتجاه منظماتهم.ٌمفسر لمقدرات إدارة الذات، ليؤكد على أهمية تنمية روح الوالء لدى العاملين 

اثنين من سلوكيات أصوات  أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين -

وجاء متغير مشاركة  ،العاملين )مشاركة العاملين في القرارات، واحتواء العاملين( ومقدرات القيادة

القة تأثير عكسية بين صمت العاملين في القرارات أهم متغير مفسر لمقدرات القيادة، وكذلك توجد ع

العاملين ومقدرات القيادة، ويمكن تفسير ذلك؛ ألن صمت العاملين يقود إلى نقص المعلومات التي 

 يعتمد عليها القائد في اتخاذ القرارات، وبالتالي يكون هناك تخبط في حال عدم وضوح األهداف.  

 ل الدراسة والمقدرات الجوهرية اختبار العالقات المباشرة بين سلوكيات أصوات العاملين مح

 للموارد البشرية للبنوك الحكومية :

اثنين من سلوكيات  أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين -

 أصوات العاملين )احتواء العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير( والمقدرات الفكرية،
ر ٌمفسر للمقدرات الفكرية، ألن هذا المتغير يعتبر أهم متغيمتغير احتواء العاملين وجاء 

محرك أساسي على تحفيز العاملين على التعلم ورفع قدراتهم العقلية، وتعلم الحقائق والنماذج 

 التي تعد تقود لإلبداع والمعرفة.

أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين واحد فقط من سلوكيات  -

، فيعتبر احتواء العاملين المحرك ملين )احتواء العاملين( ومقدرات إدارة الذاتأصوات العا

األساسي لمقدرات إدارة الذات، فتنظيم وتحديد األولويات داخل العمل، وتحديد مهام العمل بدقة، 
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وتقديم رؤى وتعزيز المهارات الخاصة باألفراد محرك أساسي لدعم درجة احتواء العاملين داخل 

 .البنك

سفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين واحد فقط من سلوكيات أ -

فيساعد تبني اإلدارة مفهوم أصوات العاملين )مشاركة العاملين في القرارات( ومقدرات القيادة، 

المشاركة في القرارات في مختلف المستوىات اإلدارية على إعداد صف ثاني من القادة يكون لديهم 

   .لقدرة على إدارة المنظمة في المستقبلا

 

  اختبار العالقات المباشرة بين سلوكيات أصوات العاملين محل الدراسة والمقدرات الجوهرية للموارد

 البشرية للبنوك الخاصة وأسفرت عن:

أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين اثنين من سلوكيات  -

ألن أصوات العاملين )احتواء العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير( والمقدرات الفكرية، 

هذين المتغيرين يساعدان في تنمية المعرفة والمهارات  الفكرية واإلمكانيات والقدرات لألفراد. 

أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة سلبية معنوية  بين صمت العاملين  وكذلك

 والمقدرات الفكرية لألفراد. 

أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين متغيرين من متغيرات  -

رات إدارة سلوكيات أصوات العاملين )احتواء العاملين، ومشاركة العاملين في التغيير( ومقد

، فقدرة اإلنسان على تطوير ذاته وتنميتها يتأثر بقدر كبير بدرجة التحفيز من البيئة الذات

المحيطة، فيعتمد أدارك الفرد لمعطيات وآليات  التنمية والتطور لذاته على درجة احتوائه داخل 

وااليجابية لكل ما  بيئة العمل، فالتحفيز واالحتواء اإليجابي يؤهل األفراد على الممارسة الفعلية

 يتعلمه.  

أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن وجود عالقة موجبة معنوية بين ثالثة متغيرات من   -

متغيرات سلوكيات أصوات العاملين )مشاركة العاملين في القرارات، ومشاركة العاملين في 

قرارات أهم متغير ، ومتغير مشارك العاملين في الالتغيير، وصمت العاملين( ومقدرات القيادة

مفسر لمقدرات القيادة،  فالمشاركة  تخلق المناخ الصالح والمالئم لتشجيع التغيير وتقبله، كما 

 األقل.يعمل على تنمية صف ثاني من القيادات اإلدارية في المستوىات اإلدارية 

 

قة بين سلوكيات يختبر هذا الفرض دور المتغير الوسيط التداخلي االستجابة اإلدارية  في العال 8/8 

أصوات العاملين محل الدراسة المقدرات الجوهرية للموارد البشرية. وقد أسفرت نتائج اختبار هذا الفرض 

عن أنه قام المتغير الوسيط التداخلي االستجابة اإلدارية  بدور الوساطة التداخلية في العالقة بين بعض 

 الجوهرية للموارد البشرية محل الدارسة.سلوكيات أصوات العاملين محل الدراسة والمقدرات 

 وأسفرت نتائج اختبار هذا الفرض عن  النتائج التالية:      

 بالنسبة إلجمالي العينة: 8/8/1

  قام المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية( بدور الوساطة التداخلية الجزئية في

املين في القرارات، ومشاركة العالقة بين متغيرات  ) صمت العاملين، ومشاركة الع

 العاملين في التغيير( والمقدرات الفكرية .

  قام المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية( بدور الوساطة التداخلية الجزئية في

 العالقة بين مشاركة العاملين في التغيير ومقدرات إدارة الذات.
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 ية( بدور الوساطة التداخلية الجزئية في قام المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدار

العالقة بين متغيري )صمت العاملين، ومشاركة العاملين في القرارات( ومقدرات 

 القيادة.
 

ويرجع وجود وساطة تداخلية في العالقة المباشرة بين سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات 

ي لألفراد قوة تحفيزية لهم في تنمية الجوهرية للموارد البشرية إلى أن االستجابة اإلدارية تعط

 مهاراتهم وقدراتهم. 
 

 بالنسبة للبنوك الحكومية: 8/8/2
 

  قام المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية( بدور الوساطة التداخلية الجزئية في العالقة

بين متغيرات )مشاركة العاملين في التغيير، ومشاركة العاملين في القرارات، وصمت 

 العاملين( والمقدرات الفكرية.

   في العالقة المباشرة بين سلوكيات  دور الوساطة المثليلعب متغير االستجابة اإلدارية

أصوات العاملين ومقدرات إدارة الذات، فتم إزاحة المتغيرات المستقلة )سلوكيات أصوات 

ً عند دخول المتغير الوسيط االستجابة اإلد ارية في معادلة العاملين( من النموذج تماما

 االنحدار المتعدد.

   في العالقة المباشرة بين سلوكيات  دور الوساطة المثليلعب متغير االستجابة اإلدارية

أصوات العاملين ومقدرات القيادة، فتم إزاحة المتغيرات المستقلة )سلوكيات أصوات 

ً عند دخول المتغير الوسيط االستجابة اإلد ارية في معادلة العاملين( من النموذج تماما

 االنحدار المتعدد.
 

ويرجع قيام المتغير الوسيط التداخلي بدور الوساطة الكاملة في العالقة المباشرة بين سلوكيات    

أصوات العاملين ومقدرات إدارة الذات والقيادة إلى اتسام األنظمة اإلدارية باالستجابة الفورية في 

 البنوك الحكومية ، وعدم التحيز.

 النسبة للبنوك الخاصة:ب 8/8/3

  قام المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية( بدور الوساطة التداخلية الجزئية في

 العالقة بين متغير صمت العاملين  والمقدرات الفكرية.

   في العالقة المباشرة بين سلوكيات  دور الوساطة المثليلعب متغير االستجابة اإلدارية

أصوات العاملين ومقدرات إدارة الذات، فتم إزاحة المتغيرات المستقلة )سلوكيات أصوات 

ً عند دخول المتغير الوسيط االستجابة اإلدارية في معادلة  العاملين( من النموذج تماما

 االنحدار المتعدد.

 رية( بدور الوساطة التداخلية الجزئية في قام المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدا

العالقة بين متغيرات )صمت العاملين، ومشاركة العاملين في القرارات، واحتواء 

 العاملين( ومقدرات القيادة.
 

ويمكن تفسير انخفاض تأثير المتغيرات  المستقلة  )سلوكيات أصوات العاملين( نتيجة     

دخول المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية(، بأن االستجابة اإلدارية الفورية في 

 العمل أقوى في التأثير من سلوكيات أصوات العاملين  في إدراك مقدرات القيادة.
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فة التي سعت إليها الدراسة الحالية في معرفة ترتيب المقدرات الجوهرية للموارد وتمثلت اإلضا   

البشرية  حسب دور المتغير الوسيط التداخلي االستجابة اإلدارية  في العالقة غير المباشرة بين 

سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية. وجاءت نتائج الدارسة الميدانية 

ضح سلوكيات أصوات العاملين الذي لعب فيها متغير االستجابة اإلدارية  دور الوساطة لتو

 التداخلية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كالتالي:

 

 .مقدرات إدارة الذات 

 .المقدرات الفكرية 

 .مقدرات القيادة 

اإلدارية  التي تقوم على الصراحة وتعتبر هذه النتيجة منطقية إلى حد كبير، فتكفل االستجابة    

والصدق والثقة والشفافية بتوفير المعلومات الالزمة للعاملين التي تساعدهم على تطوير ذاتهم، 

 وكذلك تسمح االستجابة اإلدارية  بمشاركة األفراد في القرارات والتغيير.

 :استنتاجات الدراسة -9
 

 د مجموعة من االستنتاجات كما يتضح فيما يلي:أسفرت مناقشة نتائج الدراسة الحالية عن وجو   

 

نستنتج من عالقات االرتباط القوية بين أنواع المقدرات الجوهرية للموارد البشرية )المقدرات  9/1

الفكرية، ومقدرات إدارة الذات، ومقدرات القيادة( أهمية كل نوع من أنواع هذه المقدرات  في 

 لفرد لرفع مقدرات إدارة ذاته دون وجود مقدرات فكرية له.تحقيق النوع اآلخر، فمثالً ال يمكن ل

نستنتج من وجود فروق معنوية لصالح البنوك الخاصة عن البنوك الحكومية فيما يخص  9/2

إدراك سلوكيات أصوات العاملين  أن عملية االتصال واستخدام تقنيات االتصال في البنوك 

 الخاصة  أعلى من البنوك الحكومية. 

نستنتج من وجود فروق معنوية لصالح البنوك الخاصة عن البنوك الحكومية فيما يخص  9/3

إدراك المقدرات الجوهرية للموارد البشرية أن البنوك الخاصة  األعلى في االهتمام في تنمية 

 مواردها البشرية  بالنسبة للقطاع المصرفي  التجاري في محافظة أسيوط.

ملين، ومشاركة العاملين في التغيير أهم المتغيرات المفسرة  للمقدرات نستنتج من احتواء العا 9/4

الجوهرية للموارد البشرية في البنوك الخاصة وجود قيادات في تلك البنوك لديه القدرة على اتخاذ 

 القرار، وقيادات ناضجة وقوية واثقة بنفسها ومؤمنة بدورها وٌمتحملة تبعية اتخاذ القرار.

نستنتج من انخفاض إدراكات األفراد لمتغير احتواء العاملين، عن وجود قيادات تتفرد برأيها  9/5

 وال تسمع أصوات العاملين. 

نستنتج من العالقة القوية بين المتغير الوسيط التداخلي )االستجابة اإلدارية(  ومقدرات إدارة   9/6

ية في االستجابة اإلدارية آلراء األفراد في الذات  على األهمية الكبيرة للقيم والمعتقدات اإلدار

 التأثير على توجهم في تنمية مقدراتهم الذاتية.
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إن عدم وجود دور للمتغير الوسيط  التداخلي االستجابة اإلدارية في العالقة المباشرة بين بعض  9/7

لى وجود سلوكيات أصوات العاملين والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية؛ فيمكن إرجاع ذلك إ

هذه  متغيرات أخرى تفاعلية أو تداخلية تدخل في هذه العالقة، مما يوضح ضرورة دراسة دور

 المتغيرات.

 

 دالالت الدراسة: -10
 

أسفرت مناقشة نتائج الدراسة الحالية عن وجود بعض الدالالت على مستوى النظرية والتطبيق    

 كما يتضح فيما يلي:

تٌعد سلوكيات أصوات العاملين من أهم المتغيرات اإلدارية الحديثة، حيث ينظر لهذه   10/1

المتغيرات على أنها مصدر الحصول المنظمات على األفكار اإلبداعية ، وبالتالي فتعزيز 

 سلوكيات أصوات العاملين  البد أن يكون في مقدمة االهتمامات االستراتيجية للمنظمة.

 

الحالية على دور الوساطة التداخلية لالستجابة اإلدارية  على العالقة بين  أكدت الدراسة  10/2

سلوكيات أصوات الموظفين والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية، فقامت الدراسة الحالية 

بالربط بين هذه المتغيرات، وهذا الربط بين هذه المتغيرات التي تناولتها الدراسة الحالية لم توجد 

ابقة، ومن ثم فإن الدراسة الحالية تضيف إلى األدبيات القليلة نسبياً والمتاحة في هذا في دراسات س

 المجال من البحث.

أسفرت نتائج اختبار الفرض األول عن  وجود فروق معنوية لصالح البنوك الخاصة عن  10/3

المقدرات البنوك الحكومية فيما يخص إدراك سلوكيات أصوات العاملين، واالستجابة اإلدارية، و

الجوهرية للموارد البشرية، وهذا يدل على أن البنوك الخاصة تتبنى سياسات إدارية حديثة اتجاه 

مواردها البشرية، ألنها تدرك أن هذه الموارد هي بواباتها للحصول على ميزة تنافسية في مجال 

حكومية في العمل المصرفي، وتدل أيضا على  ثقة العمالء في البنوك الخاصة  عن البنوك ال

 محافظة أسيوط.

أن مشاركة العاملين في  فيما يخص البنوك الخاصةأسفرت نتيجة اختبار الفرض الثاني،   10/4

التغيير والقرارات أهم المتغيرات المفسرة ألبعاد المقدرات الجوهرية للموارد البشرية، ويدل هذا 

االستراتيجيات البديلة،  ووضع تغييرال عمليةعلى أن السرعة في اتخاذ القرار في تلك البنوك تفيد 

الميزة التنافسية،  والدفع بقراراتها نحو  في االستمرارية وتحقيق واقعية، تحسين أهداف ووضع

 السرعة في اتخاذها مع التركيز على تفعيلها.

 توصيات الدراسة وتطبيقاتها اإلدارية: -11

من التوصيات إلى البنوك الخاصة والبنوك  في ضوء نتائج الدراسة يمكن توجيه مجموعة   

 الحكومية كما يلي:
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 توصيات موجهه للبنوك الخاصة:   11/1

  إتاحة الفرصة أكثر للعاملين إلدارة ذاتهم، وذلك من خالل االعتماد على الرقابة الذاتيأة، واالبتعأاد

 قدر اإلمكان عن  األساليب التقليدية في الرقابة.

  البنكية بشكل يغلب عليها طابع التحدي، مما يؤهل العأاملين مأن تطأوير مقأدراتهم إعادة صياغة األهداف

 الفكرية.

  تنظيم دورات تدريبية تطويرية تقوم على األفكار اإلدارية المعاصرة في العمأل مثأل رقابأة الأذات وإدارة

 الذات.

 .استثمار الثقة الموجودة لدى العاملين لبناء بيئة عمل قائمة على التعاون 

 توجأأه إلأأأى إسأأأناد اإلدارة إلأأأى األشأأأخاص المبأأأدعين، وذلأأأك بتأأأوفير المنأأأاخ اإلداري المالئأأأم للتطأأأوير ال

 واإلبداع.

  استثمار مقدرات القيادة الموجودة لدى العاملين، وذلك بتوفير صأف ثأاني مأن القأادة وتهيئأتهم ألي

 عملية تغير محتملة.

 غيير بشأأكل  دوري بغأأرض تنميأأة مأأنح العأأاملين فأأرص المشأأاركة فأأي المناقشأأات الخاصأأة بأأالت

 مهاراتهم اإلدراكية في مهارات التغيير.

  واعتماد اإلدارة العليأا علأى األسأاليب اإلداريأة الحديثأة التأي تهأدف تحسأين المنأاخ التنظيمأي مثأل

)تنمية الوالء المنظمي، واستراتيجيات إدارة المواهب( التي من شأنها تعزيز مشاركة العاملين في 

 لقرارات(.صنع واتخاذ ا

  ضرورة عقد اجتماعات دورية، يسمح من خاللها العأاملين بأالحوار، بهأدف التعأرف علأى آرائهأم

ومقترحاتهم، بغرض تبادل المعلومات والمعرفة والتحدث عن المشأاكل التنظيميأة التأي تأواجههم، 

 وتشخيص األسباب التي تسبب شعورهم بالصمت التنظيمي.

 الدراسأأة الحاليأأة وجأأود عالقأأة ارتبأأاط وتأأأثير بالمقأأدرات الجوهريأأة  إدارة صأأمت العأأاملين طالمأأا أثبتأأت

 للموارد البشرية.

  التركيز على الكفاءة الذاتية للعاملين من خالل شعورهم بثقتهم العالية فأي إدارتهأم، ومأن خأالل تشأجيعهم

 في عمليات المشاركة في التغيير والقرارات.

 ن عمأأل البنأأوك يعأأاني مأن التغييأأر المسأأتمر، وهأأذا يؤهأأل دعأم المرونأأة الداخليأأة فأأي إجأراءات العمأأل؛ أل

 العاملين على تحمل ومواجهة المشكالت من أجل تحقيق ميزة تنافسية. 

  جعل مشاركة العاملين في التغييأر وفأي صأنع واتخأاذ القأرارات سياسأة إداريأة، وذلأك مأن خأالل بأرامج

 تدريبية تدعم تلك السياسة.

 القادة على كيفية التفويض، وكيفية اشتراك العاملين في عمليأة اتخأاذ  العمل على زيادة التفويض وتدريب

 القرارات.

  زيادة مهمات ومسؤوليات بعض العاملين الذين يتمتعون بمستوىات عالية من القأدرات، ومأنحهم تفأويض

 أكبر في حل المشكالت واتخاذ القرارات.

 هداف البنكية، وهذا بدوره يؤدي إلى التقليل العمل على إجراء المناقشة والمشاركة الجماعية في تحديد األ

 من المخاوف المتعلقة بالعمل الذي يعاني منه بعض العاملين. 

  ضرورة سعي إدارة تلك البنوك إلى بناء العالقات بين الموظفين مأن خأالل إعطأائهم مسأاحة مأن التعبيأر

 عن آرائهم وأفكارهم.  
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 توصيات موجهه للبنوك الحكومية:   11/2

 ثقافة تنظيمية قائمة على نشر قيم العمل الجماعي، ورفع مبادئ التعاون والمشاركة للعاملين. بناء 

  في ضوء أهداف الدراسة ونتائج التحليل اإلحصائي ودالالتها واستنتاجاتها، تقأدم الدراسأة الحاليأة

 المين.نموذجاً عملياً، يمكن لإلدارة العليا لتلك البنوك في االسترشاد به لمعالجة صمت الع

  تفعيل مشاركة العاملين في جميأع مراحأل صأنع واتخأاذ وتنفيأذ القأرار، ألن ذلأك يسأاهم فأي تقليأل

 مقاومة التغيير.

  ،االهتمام بآراء ومقترحات العاملين، ألَن ذلك يساهم في تكوين المواقف االيجابية عند تنفيذ القرار

 ورفع مستوىات االتصال بين األطراف ذات العالقة بالقرار.

   دعم البيئة التنظيمية المحفزة والمساندة للمشاركة في التغيير، من خالل االهتمام بعوامل الدعم

المترتبة على ذلك من خالل  للتغير، وتوعية العاملين بأهداف وأهمية التغيير التنظيمي والنتائج

 سي.الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات وورش العمل بهدف  تحقيق التفوق والتميز المؤس

  تشجيع العاملين على التحدث عن  أفكارهم الجديدة، وخروجهم من حالة الصمت، واخذ هذه

 األفكار بشيء من االهتمام .

   إيجاد مناخ تنظيمي مالئم لتطبيق مفهوم التمكين اإلداري عمليًا في البنك، وتشجيع بعض

 الممارسات اإلدارية كبناء الفريق، والعدالة في المعامالت.

   د على أهمية ودور تطوير الموارد البشرية كأحد االستراتيجيات التي يمكن تبنيها من قبل التأكي

 البنوك في مجال تحسين المقدرات الجوهرية للموارد البشرية.

   فلسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبيق االستجابة اإلدارية من قبل اإلدارة العليا وذلك أتباع

لموارد المالية البشرية الكافية وغرس ثقافة تنظيمية مرنة عن طريق العمل على تخصيص ا

 وتعاونية تدعم المعرفة والمشاركة فيها لبلوغ التفوق التنظيمي.

  .تعزيز دور ثقافة رفع المقدرات الجوهرية للموارد البشرية، لما ينعكس ذلك على أداء الموارد البشرية 

   زيادة االهتمام بعامل الخبرة لدى العاملين في البنوك، حتى يمكن مواجهة  المشكالت ووضع

الحلول المناسبة التي تساهم في عملية تحقيق الرضا للعمالء، وتشجيع العاملين لديها على توليد 

د أفكار جديدة وتنفيذ التغيير لحل المشكالت واقتراح الحلول االستراتيجية وذلك من خالل عق

 االجتماعات الدورية التي تؤدي إلى بناء عالقات قوية بين القادة والعاملين لديهم.

   زيادة االهتمام بقوة المكافآت، وتقديم المكافآت بأنواعها لموظفيها المبدعين والمتميزين من أجل

الي تشجيعهم على توليد أفكار جديدة وتنفيذ التغيير المناسب الذي يؤدي إلى حل المشكالت وبالت

 مواجهة البيئة بأزماتها وتحدياتها.

   ،التأكيد على قيادات اإلدارة العليا إلتاحة فرص المشاركة بصورها المختلفة للعاملين في البنك

مما يساهم في كسب المعارف ثم تغيير سلوك العاملين وزيادة أدائهم، وبالتالي تحسين المقدرات 

 الجوهرية للموارد البشرية .

  ين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم ووضع األهداف التنظيمية، والرؤية مشاركة العامل

 المستقبلية الواضحة التي تصنع مستقبل المنظمة.
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   االهتمام بتمكين العاملين وتدريبهم باستمرار لتنمية مهاراتهم السلوكية والذهنية، واالهتمام

 ذات.بتطبيق العدالة في مختلف الجوانب للرفع مقدرات إدارة ال

   إتباع سياسات إدارية وثقافة مرنة تستجيب للمتغيرات، وتؤدي إلى تعزيز والء العاملين

 لمنظماتهم.

  .تدعيم العالقات بين القيادات اإلدارية والعاملين  للقضاء على صمت العاملين 

  استقطاب الكفاءات  للعمل في البنوك، فهم يوظفون ذكاءهم بشكل مبتكر، وال يتمسكون بالقيود 

واإلجراءات العقيمة، ويبحثون عن تركيبات جديدة، وترابطات نادرة لألفكار واألشياء، ولهم 

 تفكير متشعب. 

 ( خطة عمل إرشادية لتنفيذ التوصيات الموجهة للبنوك12ويوضح الجدول رقم )

 (12جدول رقم )

 خطة عمل إرشادية لتنفيذ التوصيات الموجهة للبنوك التجارية في محافظة أسيوط

 

 التوصية       

 

 كيف

 

 لماذا

 

 متى

 

 من يقوم بها

القيام بعمليات  -1

تدريبية، من خالل 

توفير برامج 

وسياسات مخططة 

 في التدريب.

عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال  -

 رفع مقدرات الموارد البشرية .

لدعم المقدرات الفكرية،  -

ومقدرات إدارة الذات، 

 ومقدرات القيادة .

فترات زمنية  في

مستمرة وأال 

يجب أن تكون 

 متباعدة.

إدارات التدريب 

 في البنوك .

رفع مستوىات  -2

 .للعاملين  التفويض

بعقد دورات تدريبية للمديرين عن كيفية  -

 تفويض األعمال للمرؤوسين.

الستغالل المهارات التي  -

 يتمتع بها هؤالء العاملين

كل مراحل تأدية 

 العمل.

 

 . رؤساء العمل

 

رفع مقدرات  -3

 الذات. إدارة

 

 

تقديم المكآفات والحوافز المادية  -

 والمعنوية مباشرة بعد األداء المتميز.

تقدير المواهب على األداء المتميز بتقديم  -

 حافز ملموس وغير نقدي لألداء المتميز.

 التخطيط الوظيفي والتنمية الوظيفية. -

أن المجهود  للتأكيد على -

 المتميز يتم إثابته سريعاً.

 

 بصفة مستمرة .

 

 

إدارات الموارد 

البشرية  في 

 البنوك .

 تدعيم العالقات .  -4

 

من خالل التدريب المباشر وغير المباشر، 

 وتدعيم قنوات االتصاالت في الشركات.

لتبادل البيانات والمعلومات 

بين اإلدارات واألقسام في 

 الشركات.

 بصفة

 مستمرة.

 

إدارات التدريب 

في الشركات، 

 ورؤساء العمل.

إتاحة فرص  -5

المشاركة بصورها 

 المختلفة للعاملين.

من خالل  إيجاد اآلليات المناسبة 

 للمشاركة )سياسة الباب المفتوح(.

لكسب المعارف ثم تغيير 

سلوك العاملين وزيادة 

 الوالء.

 رؤساء العمل. بصفة مستمرة.
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 يتبع

 (12جدول رقم )تابع 

 خطة عمل إرشادية لتنفيذ التوصيات الموجهة لشركات األدوية

 

 التوصية

 

 كيف

 

 لماذا

 

 متى

 

 من يقوم بها

رفع قدرات االستجابة  -6

 اإلدارية لدى المديرين

 

تنمية المهارات المتعلقة 

بسرعة االستجابة اإلدارية 

 لسلوكيات أصوات العاملين.

بمرونة اختيار إفراد يتمتعون  -

 عالية في التعامل .

استخدام أحدث األساليب  -

 الحديثة في تقييم األداء.

في فترات زمنية 

مستمرة وأال يجب 

 أن تكون متباعدة.

 

االستعانة بجهات   -

وخبراء متخصصين 

في وظائف إدارة 

 الموارد البشرية.

رفع مقدرات إدارة  -7

الذات ، و المقدرات 

الفكرية، ومقدرات  

 القيادة.

عن طريق إعطاء دورات  -

متخصصة في تطوير الذات، 

والتنمية الفكرية، ومقدرات 

 القيادة.

مكأفاة المتميزين  مما يحفز  -

األشخاص العاديين على 

 .الوصول لمستواهم

االستعانة بجهات   بصفة مستمرة.

وخبراء متخصصين 

في وظائف إدارة 

 الموارد البشرية.

 تنمية الوالء لدى -8

 .العاملين

 

 

خلق فرص لإلبداع  -

 وتحقيق الذات.

 تعزيز الثقة لدى العاملين. -

إعطاؤهم الفرصة للتعبير  -

عن آرائهم ومقترحاتهم 

 اإليجابية.

للحفاظ على المتميزين وعدم 

 انتقالهم إلى بنوك   أخرى.

 الرؤساء المباشرون بصفة مستمرة.

إدارة الموارد 

 البشرية في البنوك.

وضع استراتيجية  -9

 للكشف عن المبدعين

 والمتميزين

إنشاء إدارة لإلبداع تكون  -

مسئولة عن دعم وتشجيع 

 المبدعين والمتميزين.

للحفاظ على أفكار المبدعين 

 ومنعها من التسرب.

إدارة الموارد  بصفة مستمرة.

 البشرية.

 

 :مجاالت البحث المستقبلية المتصلة بمجال الدراسة  -12

نتائج الدراسة الحالية واستنتاجاتها ودالالتها ومحدداتها عدداً من النقاط التي يمكن أن  أثارت   

 تكون مجاالً مفيداً للدراسة في المستقبل منها:
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إضافة أبعاد مرتبطة بطبيعة وخصائص الوظيفية التي يشغلها الفرد وأثر ذلك على المقدرات  12/1

 الجوهري للموارد البشرية.

 

دراسة وتحليل التباين المتوقع لبعض سلوكيات أصوات العاملين  األخرى على إدراك   12/2

 المقدرات الجوهرية للموارد البشرية 

  

البحث عن عمل عدة عوامل وسيطة أخرى تتوسط العالقة بين سلوكيات أصوات العاملين  12/3

تداخلي االستجابة اإلدارية  عند والمقدرات الجوهرية للموارد البشرية ، ألن المتغير الوسيط ال

دخوله على العالقة لم يٌخفض أثر المتغير المستقل على التابع ليصبح صفر، مما يدل على أن هناك 

 عدة متغيرات وسيطة تخفض بشكل معنوي العالقة بين المتغير المستقل والتابع. 

 

املين  والمقدرات إجراء المزيد من الدراسات حول العالقة بين سلوكيات أصوات الع 12/4

 الجوهرية  للموارد البشرية في قطاعات أخرى غير قطاع البنوك.

القيام بدراسات حول تأثير بعض المحددات المنظمية )النمط القيادي، والثقافة التنظيمية،  12/5

 واستراتيجيات الموارد البشرية( في سلوكيات أصوات العاملين.

 يفية المؤثرة في تكوين سلوكيات أصوات العاملين.القيام بدراسة حول المحددات الوظ 12/6

دراسة تأثير أبعاد مشاركة العاملين في صنع القرارات على المقدرات الجوهرية للموارد  12/7

 البشرية، فهذا يمكن أن يساعد على بناء نموذجاً أكثر شموالً وعمقاً.

  حدود الدراسة: -13

اقتصرت الدراسة الحالية على العاملين في البنوك التجارية في محافظة أسيوط ، ولم تشمل  13/1

البنوك المتخصصة مثل )بنك التنمية واالئتمان الزراعي(، ومن منظور الصدق الخارجي 

External Validity .فال يمكن تعميم نتائج الدراسة عليهم 

ء كأأداة لقيأاس متغيراتهأا، وعلأى الأرغم مأن أن هأذا اعتمدت الدراسة على أسلوب االستقصأا 13/3

األسلوب معتمد عليه في منأاهج الدراسأات الوصأفية، إال أنأه لأم يخأل مأن االنتقأادات التأي يمكأن أن 

 تمثل محدداً في ذاته.

اقتصرت الدراسة على تناول العالقات بين المتغيرات على النحو الوارد بفروضها العلمية،  13/4

في إدراك سلوكيات أصوات العاملين واالستجابة اإلدارية  والمقدرات الجوهرية وتحليل الفروق 

للموارد البشرية، ولم تتطرق إلى تحليل معنوية الفروق في إدراك متغيرات الدراسة باختالف 

النوع أو السن أو الخبرة أو المؤهل التعليمي، وذلك إلفساح المجال لدراسات أخرى لتحليل دالالت 

 . هذه الفروق
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 قسم إدارة األعمال
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العاملين في القطاع المصرفي التجاري في قائمة استقصاء للسادة 

 محافظة أسيوط
 

 إعداد
 الدكتورة/ سناء مصطفي محمد أبوليفة
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تقوم الباحثة بدراسة عن سلوكيات أصوات العاملين وعالقتها بمقدرات للموارد البشرية      

بغرض مساعدة الشركة في تدعيم هذه المقدرات، والباحثة تتقدم بخالص الشكر لتعاونكم في 

اإلجابة عن فقرات قائمة االستقصاء، وسوف تعامل المعلومات الواردة فيها بسرية تامة، ولن 

 إال ألغراض البحث العلمي.تستخدم 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،،،                                      

 

 

 

 

 

 :القسم األول

يرجي قراءة كل عبارة من العبارات التالي مع تحديد درجة انطباق كل عبارة عليك، ثم ضع دائرة واحدة 

حتواها. درجة اتفاقك أو عدم اتفاقك موزعة فقط  أو عالمة حول الرقم الذي يبين مدى موافقتك على م

 كما هو مبين أدناه. 1: 5على األرقام من 
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 موافق

 بشدة

 

 موافق

موافق 

إلى 

 حد ما

 

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقاً 

 أعبر التسلسل الهرمي في البنك صارم بمعنى ال استطيع من خالله أن  -1

 عن أفكاري.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ال توجد آلية رسمية تدعم التكلم عن المشاكل. -2
 1 2 3 4 5 اقلق من عدم امتالكي الخبرة الكافية للتحدث عن المشاكل. -3
 1 2 3 4 5 عن مشكلة ما. تحدثيأتعرض إلى سوء المعاملة وعدم العدالة عند  -4
 1 2 3 4 5 الخوف من فقدان وظيفتي أو منصبي الحالي يمنعني من الكالم. -5
أتوقع ردود فعل سلبية من زمالئي ومديري المباشر عند التحدث عن  -6

 المشاكل.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 أن تحدثي عن المشاكل يمكن أن يؤثر على عالقتي مع األخرىن. -7
 1 2 3 4 5 تسمح إدارة البنك بالمشاركة في األمور ذات العالقة بعملك. -8
يطرح رئيسك في العمل المشاكل التي تواجه البنك، والتي تطلب  -9

 عمليات تغير ويدعو العاملين للمشاركة إليجاد حلول لها.

5 4 3 2 1 

يعرض رئيسك في العمل إجراءات التغيير في سياسات وإجراءات  -10

 البنك، ويتلقي االقتراحات من الموظفين.

5 4 3 2 1 

يشرح رئيسك في العمل الوضع الراهن ويحدد معالم التغيير، ويطلب  -11

 من الموظفين أن يشاركوه في تحديد معالم التغيير

5 4 3 2 1 

يترك رئيسك في العمل مهمة تحديد المشكلة ذات العالقة بالتغيير  -12

 وإيجاد الحلول ألممكنه له.

5 4 3 2 1 

يعطى البنك الفرصة للموظفين توضيح أفكارهم عن العمل موضع  -13

 التغيير.

5 4 3 2 1 

تفوض إدارة البنك العاملين الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات  -14

 الالزمة لمعالجة مشكالت تخص العمل.

5 4 3 2 1 

تتيح إدارة البنك الفرصة لك لصنع القرارات الخاصة المهمة التي  -15

 تخص عملك بالبنك.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 على قرارات الرئيس المباشر يستطيع العاملون في البنك التأثير -16
يسهم العاملون في البنك في اتخاذ القرارات ذات العالقة بتعيين  -17

 الموظفين الجدد.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 أتطلع للحصول على مرتبة وظيفية متميزة في البنك. -18
 1 2 3 4 5 استثمار ويفياً جيد بالنسبة لي. وجودي على رأس عملي الحالي  يمثل -19
 1 2 3 4 5 سأكون سعيداً طول حياتي في العمل في البنك. 20
 1 2 3 4 5 أرغب في استمرار العالقة التي قامت بيني وبين زمالئي في البنك. -21
توقعاتي وما أؤمن به يجعلني احرص أن أكون عضواً في هذا البنك  -22

 واعمل لصالحه.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 احصل على مكاسب كثيرة عند االنتماء لهذا البنك. -23
أرغب في أن أكون في مكان يتطلب جهوداً كبيرة يساهم في نجاح   -24

 البنك.

5 4 3 2 1 

 

 

 :تابع القسم األول
منك قراءة العبارات التالية بعناية، ثم ضع دائرة أو عالمة واحدة فقط حول الرقم الذي يعبر  المطلوب

 عن رأيك.
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موافق 

 بشدة

 

 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

 

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقاً 

القدرة على تبسيط المعلومات من خالل اشتقاقها لتوضيح  امتلك -25

 الحاالت المعقدة.

5 4 3 2 1 

امتلك القدرة على تحليل ونشر المعلومات بسرعة لمواجهة  -26

 المشكالت والتغييرات المتعددة.

5 4 3 2 1 

امتلك القدرة على مساعدة زمالئي في العمل في حل المشكالت  -27

 المتعلقة بالعمل.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 امتلك القدرة على إدارة الوقت الخاص بعملي. -28
عندي القدرة على فهم العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -29

 المؤثرة على عملي.

5 4 3 2 1 

لدى القدرة في تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بشخصيتي  -30

 بشكل جيد.

5 4 3 2 1 

امتلك القدرة على االستفادة من األحداث التي تقع في العمل  -31

واجعلها فرصة لتطوير وتوسيع خبرتي واالستفادة من تجارب 

 وخبرات األخرىن.

5 4 3 2 1 

لدى القدرة على السيطرة على ذاتي وشعوري بالثقة عندما ال  -32

 يوجد أشراف مباشر على عملي.

5 4 3 2 1 

لدى القدرة على النظر إلى األمور بمنظور األخرىن وتفهم  -33

 سلوكياتهم.

5 4 3 2 1 

عندي المقدرة على التعبير عن أفكاري وآرائي في العمل بما يخدم  -34

 حالة التواصل الجديد والمفيد في العمل. 

5 4 3 2 1 

لدى القدرة على تحديد المكونات األساسية للمشكلة وأهم أسبابها  -35

 وأبعادها اآلنية والمستقبلية.

5 4 3 2 1 

عندي القدرة على جمع وتفسير المعلومات األساسية والجوهرية  -36

 المتعلقة بالمشاكل التي تحدث في العمل.

5 4 3 2 1 

القدرة على تقديم مجموعة من األفكار والتوصيات الالزمة  عندي -37

 لخدمة متخذي القرارات.

5 4 3 2 1 

أقوم بالتشاور مع األخرين واألخذ بآرائهم بشأن القرارات الالزم  -38

 اتخاذها.

5 4 3 2 1 

القدرة على الموائمة بين محددات القرار وتوقيته مع حدود  عندي -39

 السلطة الممنوحة إليها ودقة البديل من بين البدائل الممنوحة.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 يظهر رئيسى في العمل اهتمامه بأي مشاكل تظهر في العمل.   -40
 1 2 3 4 5 هناك سرعة في اتخاذ القرارات الخاصة بمشاكل عملي. -41

تجد اقتراحاتي وآرائي بخصوص إجراءات عملي ترحيب من قبل  -42

 رئيسى في العمل. 

5 4 3 2 1 

هناك لجنة مختصة داخل المنظمة لدراسة الشكاوي والمقترحات  -43

 الخاصة بالعمل.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 لدى القدرة على فهم و تفسير االتصاالت  اإلدارية في المنظمة -44
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 القسم الثاني:

 
 .أرجو من سيادتك وضع دائرة أو عالمة حول البيانات الشخصية التي تنطبق عليك    

 

 :النوع -1
 

             ذكر 

 أنثى 

 

 :المرحلة العمرية، أو السن -2
 

 ( سنة30أقل من ). 

 ( سنة35( إلى أقل من )30من ). 

 ( سنة40( إلى أقل من )35من ). 

 ( سنة45( إلى أقل من )40من ). 

     (45سنة فأكثر ). 

 

 

 :المؤهل التعليمي -3
 

 مؤهل متوسط. 

 مؤهل فوق متوسط. 

 مؤهل جامعي. 

 ( دبلوممؤهل فوق جامعي )دراسات عليا ، ماجستير، دكتوارة. 
 

 :مدة العمل في المنظمة -4
 

 ( سنوات5أقل من ). 

 ( سنوات10( إلى أقل من )5من ). 

 ( سنة15( إلى أقل من )10من ). 

 ( سنة20( إلى أقل من )15) من. 

      (20سنة فأكثر ). 

 

 شكراً على حسن تعاونكم،،،،،،،،،،                                                                    
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 منظمات المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى مصر 
  2017إلى  2011ى الفترة من ف

 مقدمة:
دورًا هامًا فى تدعيم  ىالمجتمع المدنتعد منظمات المجتمع المدني من أهم قنوات المشاركة، ويلعب 

وتأكيد قيمها األساسية، وينبع ذلك من طبيعة المجتمع المدني وما  وترسيخ المبادئ الديمقراطية
صبح بذلك بمثابة إطار للتطور الديمقراطى من المجتمع لت ىتقوم به منظماته من دور ووظائف ف

، إذ يمثل ة والتربية المدنية على المواطنةخالل القيام بدورها كمدارس للتنشئة السياسية واالجتماعي
زيادة معدالت التنمية السياسية للمجتمع مما لغرس وتنمية القيم الديمقراطية و  بيئة مالئمة ومناسبة

وبيئة مالئمة لتوعية المجتمع بما له من حقوق وما عليه من  يساعد على تهيئة ظروف مناسبة
إلى  االنتقالخلق ثقافة ديمقراطية تساعد على و واجبات مما يرفع درجة الوعى لدى المواطنين 

 الديمقراطية واستدامتها.
المجتمع المدني فى مناطق عديدة من العالم وازداد الدور الذى تلعبه فى  نظماتز دور مبر وقد 
وخاصة نشر  نظماتمن خالل المجاالت العديدة التى تهتم بها هذه الم ىالتحول الديمقراط عملية

االنتخابات، وفى مصر ظهر جليا دوره  شاركة فى النشاطات السياسية مثلالثقافة الديمقراطية والم
 .حركة مجتمعية نشطة فى التحفيز نحو يناير 25قبل ثورة  هطاونش

 رة الخامس والعشرين من يناير،ذا الدور فى مرحلة ما بعد ثو تحليل ه وتتناول هذه الدراسة
جراء كال 2014والتحوالت الى حدثت مع ثورة الثالثون من يونيه مرورا على صدور دستور  ، وا 

فى  ثالثال اتاالستحقاق مباعتباره 2015االنتخابات البرلمانية ، و 2014من االنتخابات الرئاسية 
صدور قانون الجمعيات  ، وحتىمن يونيو ونهاية لمرحلة انتقاليةخريطة الطريق لثورة الثالثين 

مما ينعكس على  2017/ 5/ 24فى  وتصديق رئيس الجمهورية عليه األهلية الجديدوالمؤسسات 
 . فى مصر المجتمع المدنىمستقبل 

 المشكلة البحثية:
 ى هيأالذ عىرفع الوعى السياسى والحراك المجتمكان للمجتمع المدنى فى مصر دور مهم فى 

لتطور عمل المجتمع المدنى فى  ، وبرغم أن الظروف كانت مؤاتية2011يناير  25لقيام ثورة 
الدولة  مجتمع المدنى ذاته وعالقته بمؤسساتمصر عقب الثورة، إال أن تطورات أحاطت بأداء ال

وبعد مرور أكثر لم تساعد على حدوث هذا التطور المنشود.  والعالمية واألحداث الداخلية واإلقليمية
قد تأثر و ، أنه قد واجه فى مصر تحديات كبرى ، إال 2011يناير  25ت على ثورة سنوا سبعةمن 
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يونيه، وذلك بالتركيز على  30وثورة  يناير 25وتراجع دوره فى الفترات االنتقالية ما بعد ثورة 
 .الجمعيات والمؤسسات األهلية

فى  ىوالتحول الديمقراط ىلمدنالمجتمع اعالقة بين ال ق تتضح أهمية البحث فىفى إطار هذا السيا
والتحول  ى: ما هو مفهوم المجتمع المدنراسة هذا الموضوع تساؤالت عدة من أهمهاثير د. وتمصر

؟ وما هو واقع ىوالتحول الديمقراط ى؟ وما هى طبيعة العالقة بين المجتمع المدنىالديمقراط
التحوالت فى دور  ى؟ وما هر؟ والعالقة بينهمافى مص ىوالتحول الديمقراط ىالمجتمع المدن

 .المجتمع المدنى؟
 فرضية الدراسة:

القانون الجديد للجمعيات العالقة بين الدولة والمجتمع المدنى والتى يعبر عنها تشريعيا إن 
، ومن ثم فقد والمؤسساتالجمعيات  هذهتأثيرات سلبية على عمل  ااألهلية فى مصر لهوالمؤسات 
 عاقة دورها فى اإلسهام فى عملية التحول الديمقراطى فى مصر.يؤدى إلى إ 

 ثالثة محاور نقسم إلى، وت2017إلى  2011ه الدراسة على الفترة من ذتركز هلى هذا األساس ع
األول،  محورفى ال ىوالتحول الديمقراط ىمجتمع المدنواستعراض مفاهيم ال لتأصيل النظرى ا ناولتت

فى مصر فى فترة ما بعد  ىوالتحول الديمقراط ىى واقع المجتمع المدنالثان محورفى حين يتناول ال
، 2017فى  للعمل األهلىصدور القانون الجديد وحتى  2011ثورة الخامس والعشرين من يناير 

مستقبل المجتمع المدنى بين الفرص يتضمن المحور الثالث وأخيرا والتحوالت التى طرأت عليه، 
 .جديدفى ظل القانون ال والتحديات

 :المجتمع المدنى والتحول الديمقراطىمفاهيم المحور األول: 
والتى تركز على كل ما يتعلق فى البداية سيتم استعراض مجموعة من المفاهيم التى تؤطر للدراسة 

، كما يسعى البحث وعالقة الدولة بالمجتمع المدنى المجتمع المدنى، والتحول الديمقراطىب
ى تحديد مفهوم المجتمع المدن ؛تتمثل فى التى النظرية األساسية من القضايا تجالء عدد  إلس

 ىالمجمتمع المدندور . كما يوضح هذا القسم أيضًا طبيعة مدلوالتهما النظريةو  والتحول الديمقراطى
انطالقًا من ضرورة الربط بين عمليات اإلصالح فى المجالين السياسى  ىالتحول الديمقراطفى 

بما  والثقافية واالجتماعيةقتصادية االالحقوق السياسية والمدنية والحقوق  واالجتماعى تالزمًا مع
على  ىبه المجتمع المدن المنوط، وكذلك فهم الدور ىيضمن استمرار عملية التحول الديمقراط

ماعية مع الدولة في واالقتصادية واالجت لة واالنخراط في العملية التنمويةأساس الشراكة الكام
 وذلك على النحو التالى: ،بصفة خاصة ىاإلصالح وعملية التحول الديمقراط وأ عمليات التغيير
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  المجتمع المدنى:مفهوم 
، هذا المفهوم حسب التوجهات والمرجعية الفكرية التى يستند إليهاتتعدد التعريفات التى تتناول 

د بعضها اآلخر. بحيث يمكن القول أن هناك قدرًا كبيرًا من هذه التعريفات يتقارب بعضها ويتباع
ن ن مواطنين أحرار، يستطيعون وقادرو مجتمع يتألف م"على أنه  ىفهناك من يعرف المجتمع المدن

لتى أصبحت عادات ال يمكن على العيش سويًا وبشكل مشترك، بحسب القواعد التي نظموها، وا
  .(1)"تجاوزها

بين مؤسسات القرابة  ىأ ،دولةمجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة عن اله بأنه "وهناك من يعرف
ار في عضويتها، هذه التنظيمات مجال لالختي ال ىمؤسسات الدولة الت)األسرة والقبيلة والعشيرة( و 

التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها كالجمعيات األهلية والحركات االجتماعية والمنظمات غير 
ن أو لممارسة أنشطة إنسانية للمواطني اجتماعيةالحكومية، كما تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات 

والتسامح والمشاركة  ىتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير االحترام والتراض ىمتنوعة، وه
 . (2)واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف"

تميز الدولة عن المجتمع، ومن مسؤولياتها تنظيم  ىوهناك من يشير إلى الطبيعة المدنية الت
الجتماعيين من خالل قنوات مؤسسية أهلية تعمل على تمكين األفراد من المشاركة في الفاعلين ا

وعلى نفس المنوال يعرف  .ىالعمل التطوعمجال العام وتتميز ممارسته كونها قائمة على ال
والقطاع  ىالدولة، حيث القطاع األول هو القطاع الحكوم ىالقطاع الثالث فى بأنه "المجتمع المدن

تقوم بملء الفراغ مابين الفرد/ األسرة  ىالقطاع الخاص، ويتكون من المؤسسات التهو  ىالثان
 .(3)"والدولة لتحقيق مصالح أفرادها

ما بين السياسية واالقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها، كما تشمل  ىالمجتمع المدن وتتنوع منظمات
االتحادات فية والجمعيات و الثقا نديةأيضًا المؤسسات المهنية المتخصصة والجمعيات الخيرية واأل

لتعريف في الواليات المتحدة ليضم تتسع في بعض التعريفات مثل االلجان العمالية. حيث أو 
 .(4)األحزاب والنقابات

المؤسسات السياسية بأنه جملة  ىعلى نحو اجرائ ىمدنهناك من يعّرف المجتمع الهكذا و 
عن سلطة  ىاستقالل نسب ىتعمل في ميادينها المختلفة ف واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي

، ىصنع القرار على المستوى الوطن ىأغراض سياسية كالمشاركة فمنها: الدولة ألغرض متعددة 
كالدفاع عن المصالح االقتصادية ألعضاء مهنية ومثال ذلك األحزاب السياسية، ومنها غايات 

 ىتعبير عن مصالح أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما فالمهنة وال وتطوير مستويات أداءالنقابة، 
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 أعضاءنشر الوعي وفقًا التجاهات  إلىاتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف 
 كل جمعية، ومنها أغراض اجتماعية لإلسهام في العمل االجتماعي لتحقيق التنمية. 

المبادرات االجتماعية، فإنه يمكن أنه تتشكل  أو أما عن العالقة بين المجتمع المدني والحركات
الحركات االجتماعية والشبابية من مجموعة من منظمات المجتمع المدني، أو بحافز من هذه 
المنظمات، أيًا كان فإن بناء حركة اجتماعية قوية يظل دومًا مهمة المجتمع المدني خاصة عندما 

ج إلى إحداث تغيير. ويتمثل الفرق بين المجتمع المدني يعمل في بيئة محلية، إقليمية أو دولية تحتا
والحركات االجتماعية فى كون المجتمع المدني ال يهدف بالضرورة للتغيير ودائمًا تأخذ كياناته 

تأخذ بالضرورة شكال  أشكااًل مؤسسية، بينما الحركات االجتماعية هي سلسلة من األفعال ال
 .(5)ث تغييرمؤسسيًا وتتميز بأنها تهدف إلى أحدا

بعدة مراحل من أجل بلورته  تقد مرّ  بشكل عامنشأة مفهوم المجتمع المدني أن يمكن القول وهكذا 
وسوف تركز هذه  .وتحديد المنظمات التى تقع ضمن المفهوم وصياغته بشكل أدق وأكثر وضوحاً 
 األهلية.والمؤسسات الدراسة على تناول دور الجمعيات 

 :مفهوم التحول الديمقراطي  
، وُتسمي في بعض األحيان بعملية "الدمقرطة" كما هناك ص موضوع التحول الديمقراطيفيما يخ

لموضوعات ، فهي إحدي امن مثل التعزيز الديمقراطى أخرى لظواهر أكثر تقدما اصطالحات
ة بدًءا من الربع األخير من القرن العشرين، حيث اتجه عدد كبير من الرئيسية في علم السياس

للبحث في هذا الموضوع، سواء علي مستوي التأصيل النظري للمفهوم ونظرياته ومقوالته  الباحثين
، أو حول التطبيقات المختلفة لهذا المفهوم في العديد ومؤشراته ومناهجه وأبعاده ومراحله وأنماطه

سبانيا واليونان، ثم بلدان أمريكا الالتينية  من دول العالم بدًءا من دول جنوب أوروبا وهي البرتغال وا 
 العربية.القارة األفريقية والمنطقة وآسيا، ثم دول أوروبا الشرقية، و 

طاق ون ة تتسع وتضيق وفقًا للمنهج المستخدموُيشير مفهوم التحول الديمقراطي إلي معاني مختلف
التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي سواء كانت  :، وأحد تعريفاته الكالسيكية هيالدراسة

 .(6)أو شمولية أو غيرها إلي صيغة نظام حكم ديمقراطيسلطوية 
أما عن أنماط التحول فقد يكون من أعلي أي عبر النخبة السياسية الحاكمة ذاتها والتي تدرك في 

قوي الثورات  لحظة ما ضرورة التحول نحو الديمقراطية، وقد يكون التحول من أسفل عبر
مرحلة من التفاوض بين النخبة الحاكمة وقوي ، أو يكون التحول عبر واالحتجاجات الشعبية

 . المعارضة
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نما هول الديمقراطي ليس مرحلة واحدة أوتحدث مرة واحدة ن مفهوم االنتقامما سبق يتضح أ  وا 
بمرحلة تفكيك النظام غير الديمقراطي القديم أو تحلله وانهياره،  أعملية تتضمن مراحل مختلفة تبد
بناء نظام ديمقراطي جديد، ثم المرحلة الثالثة تمثل نتقالية التي ثم مرحلة وسيطة وهي المرحلة اال

وهي مرحلة الترسيخ والتماسك الديمقراطي، وهي مرحلة التأكد من اعتماد الديمقراطية كبديل وحيد 
في المجتمع، وتختلف الفترات الزمنية لكل مرحلة من حالة ألخري وفقًا لتفاعالت كل حالة 

عي بها، كما أنه قد يحدث انقطاع أو ارتداد أو انحراف في مسار وعمليات التفاوض المجتم
 .(7)االنتقال الديمقراطي في أية مرحلة

مؤشرات التحول الديمقراطي، والتي ُتشير إلي اكتمال أو نجاح عملية التحول نحو ب أما فيما يتعلق
فاعلين السياسيين الدستورية والمؤسسية بالتوافق بين ال مثل فى؛ وضع األطراطي فتتنظام ديمقر 

الرئيسيين في الدولة، وذلك من أجل التوافق علي انشاء نظام سياسي جديد، وما يتضمنه هذا 
جراءالتوافق علي سبيل المثا انتخابات عامة تتصف بالحرية والنزاهة،  ل إصدار دستور جديد، وا 

للسلطات  ى أخرى قو  تصارعللحكومة الجديدة علي ممارسة صالحياتها، وعدم  وجود القدرةو 
 .(8)التنفيذية والتشريعية والقضائية للنظام الجديد

التحول الديمقراطي المختلفة مجموعة  وتجارب تقدم خبراتيمقراطي، فأما بشأن أسباب التحول الد
من األسباب الداخلية والخارجية الدافعة للتحول أو المسببة له، وبعض تلك األسباب قد يعود 

اقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتاريخية لحالة االنتقال لعوامل موضوعية تتعلق بالسي
الديمقراطي، أو ما يمكن تسميتها بمجموعة األسباب المتعلقة ببيئة التحول الديمقراطي، وبعضها 

 السياسية وبرامجهم تجاه التفاعالتيتصل بتفاعالت الفاعلين السياسيين أنفسهم وخلفياتهم ورؤيتهم 
د تختلف أهمية أي من تلك األسباب وتأثيرها من حالة ألخري وفقًا لتفاعالت كل ، وقفى الدولة

 .(9)حالة
وفيما يتصل بمجموعة األسباب الداخلية فيمكن ذكر أسباب من قبيل تفاقم حدة األزمات السياسية 

، مة عسكرية خارجيةنتيجة هزيعلى سبيل المثال أو االقتصادية أو االجتماعية أو حتي العسكرية 
ومن ثم عجز النظام السلطوي عن الوفاء بوظائفه األساسية بفاعلية، والتعامل الكفء مع تلك 
األزمات، وهو العجز الذي ينتهي عادة بفقد النظام لشرعيته، ومن ثم تنامي المعارضة في 
مواجهته، وهو ما يفتح احتماالت عدة نحو التحول إما من خالل تبني النخبة الحاكمة لخيار 

قد  السياسية ممااالنفتاح السياسي، أو احتمال اتساع المعارضة الشعبية واالضطرابات الحراك و 
 .(10)ينتهي بثورة أو انتفاضة تجاه النظام غير الديمقراطي
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ية الكفء للنظام غير الديمقراطي مع التنم غير وقد يكون من ضمن األسباب الداخلية التعامل
للحالة االقتصادية  ثورة التوقعات تنامى عن ذلك مناالقتصادية أو االجتماعية، وما قد ينتج 

 .(11)واالجتماعية الجديدة ومن ثم االتجاه نحو صيغ جديدة في الحكم تتصف بالديمقراطية
 أهمها ، ومنبيعة الفاعليين السياسيين أنفسهمومن ضمن األسباب الداخلية أيضًا تلك المتصلة بط

ؤسسات العسكرية واألمنية من النخبة الحاكمة والنظام هي درجة تماسك النخبة الحاكمة، وموقع الم
السلطوي، وقدرة قوي المعارضة في مواجهة النخبة الحاكمة، أما ثالث األساب المتصلة بالداخل 

مكانياتهفهي تلك المتصلة بالمجتمع المدني و  ، وهذا وتنوعه وفاعليته، وقدرته علي ممارسة الضغط ا 
 .(12)ما تتناوله هذه الدراسة

ا عن مجموعة األسباب الخارجية الدافعة للتحول فأهمها هو الضغوط الدولية من القوي الكبري أم
والمنظمات الدولية في االتجاه نحو المزيد من عمليات التحول الديمقراطي، وهي الضغوط التي يتم 

 .(13)ممارستها عبر وسائل عدة اقتصادية وثقافية وعسكرية
  2011يناير  25ل الديمقراطي في مصر فى مرحلة ما بعد ثورة إشكاليات التحوالمحور الثانى: 

من هذا المحور على ما شهدته مصر  فىبادئ ذى بدء يجدر التنويه إلى أن التحليل يقتصر 
مرت مصر بفترات انتقالية عقب ثورة يناير حيث قد  ،خالل فترة هذه الدراسةتغيرات وتطورات 
 30ومن ثم فترة ما بعد سبق محمد مرسى، م الرئيس األلمجلس العسكرى، ثم حكبدأت بفترة حكم ا

انتخاب عبد الفتاح تالها و فترة الرئيس المؤقت عدلى منصور، وخريطة الطريق و  2013يونيو 
هناك أن  .، وحتى صدور القانون الجديد لجمعيات والمؤسسات األهليةرئيسا للجمهورية السيسى

وتوثر  تحقق رضا وقبول مجتمعىتنعكس على مدى  شهدتها مصر العديد من القضايا واإلشكاليات
  :على النحو التاليويمكن استعراضها ، بيعة وشكل النظام السياسى الجديدعلى ط
 :السياسات العامة فى الدولة -1

من  تزيد المخاوف والتوتراتالرئيس على شعبيته وعلى الثقة بينه وبين الشعب فقط، ولكن يعتمد  
فى  الحكومات المتعاقبةم المشكالت اليومية للمواطن، بسبب فشل تآكل هذه الثقة مع تزايد حج

التى مازالت بحاجة  التحدياتمن حجم  وهناكحتياجات األساسية للمواطن، ة لالالجيد ستجابةاال
تخاذ سياسات أكثر استجابة السلطة التنفيذيةمن  كفاءة وفعاليةإجراءات وخطوات أكثر إلى  ، وا 

 .الحتياجات المواطنين
ال توجد معارضة واضحة المعالم وهو ما يشكل عبًئا إضافًيا على النظام.  أنه إلى ما سبقأضف 

خاصة وأن المعارضة هى جزء من النظام السياسى القائم، وال تشكل قيدا على الحكومات، بل هى 
 ، وذلك ألن إحدى الوظائف األساسية التى تقوم بها المعارضة هى التقييم والتقويملها عامل مساعد
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يجاد بدائل لما يجب أن يكون. وبالتالي، فعلى الرئيس العمل على تشجيع  للسياسات القائمة وا 
إلقاء تهم الخيانة والعمالة على ب قيام بعض اإلعالميين والصحفيين وبلورة قوى المعارضة، وليس

 .(14)كل من يختلف فى الرأى أو الرؤية
 إعادة تنظيم اإلعالم المصرى: -2

اإلعالم الرسمى وخاصة ًدا حقيقية لتنظيم وضبط سلوك اإلعالم المنفلت، لم تبذل السلطة جهو 
)الصحافة والتليفزيون( حيث عجزت الحكومة عن إعادة هيكلة وتصحيح األوضاع المضطربة 

نشاء الهيئات  مية الرسميةداخل المؤسسات اإلعال والخاصة، وحتى مع تفعيل المواد الدستورية وا 
إال أن الملمح وكذلك التوسع فى اإلنتاج اإلعالمى الضخم الصحافة، و  الوطنية الجديدة لإلعالم

 المؤيدة الخاصة سياسيةال توجهاتها أو إيديولوجيتها لها مجموعة واحتكار سيطرة األساسى هو
إلى مؤسسات  الصحفية و سسات اإلعالميةالمؤ  بشكل يمكن القول معه بأن تحولت، الراهن للنظام

ناهيك عن غلق  مؤسسات مهنية تخدم باألساس المواطن المصري،أكثر منها دعاية سياسية، 
هو ما وفر بيئة مناسبة لتراجع دور التوجهات العامة للدولة، و المواقع اإللكترونية اإلخبارية فى ظل 

وسائل اإلعالم المصرية لصالح بعض الصحف والقنوات العربية واإلقليمية، وأفقدت مصر وتأثير 
 .(15)ناعمةأحد أهم مصادر القوة ال

 تعظيم آليات مشاركة الشباب: -3
المحتجزين تعبر عن  فراج سابقا عن مجموعة من الشبابإذ أن الخطوة التى اتخذها الرئيس باإل

، حيث خلت القائمة من أسماء بعض الشباب موقف إيجابى له من هذه القضية، ولكنها ال تكفى
 لإلفراج عن باقى الشباب المحتجزين يتطلعالذين لعبوا دوًرا مهًما فى الثورتين،  ومازال البعض 

غياب واضح لمسألة تمكين  ذلكعلى ذمة قضايا متعلقة بانتهاكهم قانون التظاهر. يضاف إلى 
وتفعيل البرنامج الشباب فى المواقع القيادية فى مؤسسات الدولة، وتفعيل دور من تم اختيارهم 

لتمكين الشباب يظل إحدى المعضالت . إن غياب إستراتيجية واضحة الرئاسى لتأهيل الشباب
يونيو، خاصة فى ظل تحول ثورة التوقعات لدى الشباب إلى  30الكبرى التى تواجه نظام ما بعد 

، وتجدر اإلشارة هنا إلى المؤتمر الوطنى األول للشباب ثورة إحباط قد تنفجر فى أى وقت الحق
د استعادت مصر فيه قدرًا من ، وقكان عام الشباب فى مصر 2016الذى عقد باعتبار العام 

 .(16)سمعتها على مستوى مسار التحول الديمقراطى
إن المؤتمر الوطنى للشباب يستهدف أن يفتح مجال للمشاركة أمام الشباب المصرى لمواجهة 
التحديات، وتضمن مؤتمر شرم الشيخ الذى جاء تحت عنوان )ابدع، انطلق(  تنظيم ماراثون 

تضمن عقد جلستين عامتين تشمالن س السيسى بجانب الشباب، كما لرئيللسالم، يشارك فيه ا
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وتشمل قضايا تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى البرلمان، والعالقة بين ، مختلف المحاور
ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية للشباب، ورؤية الشباب إلصالح منظومة التعليم العالى 

تهم لربط منظومة التعليم بسوق العمل، وتأثير السينما والدراما فى تشكيل والبحث العلمى، ورؤي
الوعى الجمعى واألنماط السلوكية للشباب، ودراسة مسببات العنف فى المالعب وسبل عودة 
الجماهير، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القضاء على البطالة، وتحديات الدولة 

يمقراطية والحريات العامة فى ظل التحديات األمنية، وأسباب الهجرة المصرية فى ترسيخ مبادئ الد
من هنا فإن الحوار مع الشباب وبمشاركة وحضور الرئيس السيسي  غير المشروعة وكيفية حلها.

هو حالة نوعية جديدة في مصر تؤكد في شكل غير مباشر عودة السياسة والحوار والتفاوض إلى 
أن فرضت تحديات اإلرهاب تغليب الحلول األمنية على السياسية  المجتمع والسياسة في مصر بعد

وتغييب السياسة. صحيح أن بعض الحركات الشبابية المعارضة قاطعت الحوار وشكَّكت في آليات 
ترشيح واختيار ممثلي الشباب في المؤتمر، كما أشارت إلى أن المشاركين هم من الشباب المتعلم 

يونيو من الشباب  30يناير و 25. لكن كثيرًا من رموز ثورتي وهم أقلية بين الشباب المصري 
والشيوخ شاركوا في الحوار، كما طرحت قضايا مهمة تتجاوز مشكالت وآمال الشباب وتشتبك مع 
تحديات سياسية واجتماعية عامة مثل الحريات والعدالة االجتماعية والمشاركة السياسية واإلعالم 

تصاد وسعر الصرف والهجرة غير الشرعية، ما يؤكد صعوبة فصل والتعليم والبحث العلمي واالق
قضايا وهموم الشباب عن قضايا الوطن. وانتهى المؤتمر إلى قرارات مهمة، منها تشكيل لجنة 
لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتعديل قانون التظاهر، وصياغة 

ادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا، تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتأهيل الكو 
تكليف الحكومة ومجلس النواب بإصدار التشريعات المنظمة لإلعالم، عالوة على إجراء حوار 
صالح التعليم. ومن أهم ما جاء في القرارات  مجتمعي حول تصويب الخطاب الديني، وتطوير وا 

ات للمتابعة والتنفيذ، ألن أحد أهم مشكالت مصر التي أعلنها الرئيس هو النص صراحة على آلي
هو غياب المتابعة والتقييم، وسيطرة لجان بيروقراطية على األداء العام، ما يؤخر أو يؤجل تنفيذ 
ت قرارات المؤتمر على قيام الرئاسة بالتنسيق  كثير من القرارات والمبادرات اإليجابية. من هنا نصَّ

تمر شهري للشباب من مختلف األطياف واالتجاهات يتم خالله مع أجهزة الدولة كافة بعقد مؤ 
ت على عقد مؤتمر  عرض ومراجعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر األول للشباب. كما نصَّ
التعليم خالل شهر، على األكثر، بهدف وضع ورقة عالج لمشكالت التعليم خارج الحلول 

 .(17)التقليدية
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اإليجابي معه يطرح كثيرًا من الفرص والتحديات أهمها ضرورة إن نجاح المؤتمر والتفاعل الشعبي 
اإلسراع بتنفيذ ما صدر عن المؤتمر من قرارات وتوصيات، ما يدعم صدقية الحكومة وصدقية 

 وتعظيم دوره في المجتمع والسياسة.الخطاب الداعي إلدماج الشباب 
 عبد الفتاح الرئيس اتخذ 2017أما فى مؤتمر الشباب بمحافظة أسوان الذى عقد خالل يناير 

إنشاء الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر، والتي تهدف إلى االرتقاء قرارات من أهمها؛ السيسي 
ستمرار العمل فــي توسيع نطــاق و بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة،  ا 

مة، ليتضمن برامج تشغيل ألبناء إجراءات الحماية االجتماعية من خالل تطوير برنامج تكافل وكرا
زيادة الجهود الموجهة الل إطالق مشروعات كثيفة العمالة، و األسر التي يشملها البرنامج من خ

 لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خالل العمل على استمرار تكثيف الجهود في مجاالت
 .النقل واإلسكانالصحة والتعليم و 

، 2017يوليه  25و 24رابع للشباب فى محافظة اإلسكندرية فى يومى وكما عقد المؤتمر الدورى ال
، وقد شدد الرئيس على دور اإلعالم فى تعبئة 2030والذى تناول استعراض لرؤية مصر 

المواطنين لمواجهة ما يسمى مخطط "إفشال الدولة"، وكان من أبرز التوصيات قيام الحكومة 
، كما محافظات حتى يتسنى عرضه على البرلمان إلقراراهباالنتهاء من التقسيم اإلدارى الجديد لل

، وهذا يعبر 2017نوفمبر  10إلى  4عقد منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 
عن كون الشباب قد أضحوا فاعل دولى وخاصة فى مواجهة العنف وتحقيق التنمية المستدامة 

 .مثلما عبرت عنه جلسات هذا المنتدى
 الفساد السياسى واالقتصادى: محاربة -4

ال شك فى أن هناك عالقة قوية بين انتشار الفساد من ناحية وارتفاع مستوى الفقر ومستوى 
التطور الديمقراطي، فالدول غير الديمقراطية ذات النظم التسلطية هى الدول األكثر فسادا والعكس 

قبل الثورات المصرية كان يعود  صحيح. وفى هذا اإلطار، فإن انتشار ظاهرة الفساد فى فترة ما
إلى خلل هيكلى فى طبيعة العالقات بين سلطات الدولة الثالث )التشريعية والتنفيذية والقضائية(، 
فضاًل عن الخلل فى استقاللية األجهزة الرقابية، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم كفاءتها المادية 

لى التضارب التشريعى الذى نتج عنه  تضارب المصالح، وهو ما جعل المشرع والبشرية وا 
على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم « 218»فى مادته  2014الدستورى يؤكد فى دستور 

الهيئات واألجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، 
ب أمام أى فساد وأى استبداد، ومما يحسن من ق الباولكن أيًضا فى ديباجة الدستور بضرورة غل
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، وتجدر اإلشارة هنا إلى الدور اإليجابى ر الدولية للنزاهة ومكافحة الفسادموقف مصر فى التقاري
 . (18)والبارز الذى تلعبه هيئة الرقابة اإلدارية فى مكافحة الفساد اإلدارى والمالى

 :العالقة بين الدولة والمجتمع المدني -5
وذلك يناير  25ة غير صحية تماًما بين الدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدنى منذ تسود عالق

أحد الملفات المهمة التى بحاجة إلى وضعها فى ترتيب متقدم  وتمثللدورها فى الحراك المجتمعى 
على أجندة الرئيس، وال تتحمل أيًضا أى تأجيل، حيث تسود عالقة غير صحية تماًما بين أجهزة 

بعدم المعرفة . وتتسم هذه العالقة (19)يناير 25ض مؤسسات المجتمع المدنى منذ الدولة وبع
بين بعض أجهزة الدولة وبين مؤسسات العمل األهلي، خاصة بعدما قامت جماعة وتجاهل الدور 

اإلخوان باستخدام العديد منها للسيطرة على الدولة المصرية. وهنا، نسجل أن على مؤسسات 
ا مهًما فى إعادة تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عنها من جانب، وكشف المجتمع المدنى دورً 

المنظمات المشبوهة من جانب ثان. وعلى الدولة أال تضع البيض كله فى سلة واحدة، وذلك ألن 
قوة أى دولة فى العالم، تقاس بمدى قوة المجتمع المدني، كما بات على الدولة أن توفر البيئة 

، مع ضرورة إحكام الرقابة وتنفيذ (20)جيد لعمل هذه المؤسسات دون قيد أو شرطواإلطار القانونى ال
دور المجتمع مستقبل التنبؤ بو  وهذا ما سوف تركز عليه الدراسة .القانون على المخالف منها

 .المدنى
 :تقوية األحزاب السياسية  -6

بة التحديات التى صعو  منتبدو معظم األحزاب والقوى السياسية فى مصر مفككة، وهو ما يزيد  
تواجهها. وبالرغم من محاوالت الرئيس تجميع األحزاب فى قائمة واحدة، لتوحيد الصف الوطنى فى 
هذا المرحلة من عمر الدولة المصرية، وبالرغم من التقائه بقيادة األحزاب أكثر من مرة، واحتوائه 

سة مازالت تفتقد البوصلة ألزمة حزب الوفد التى كادت تعصف به، إال أن الدولة ومؤسسة الرئا
والجميع، بمن فيهم  .تجاه ضرورة تفعيل دور األحزاب، كأحدى أدوات النظم السياسية الديمقراطية

الحزبيون أنفسهم، يعرف ما آلت إليه الحياة الحزبية من غياب األطر المؤسسية التنظيمية لعمل 
مج واألسماء، إال أن هذا ال يعنى األحزاب، ونخبوية وفردية اإلدارة، والتشابه الكبير فى البرا

 .بالضرورة تهميش دورها
( لسنة 12ضرورة تفعيل عمل األحزاب، من خالل إعادة النظر فى قانون رقم ) يستوجب ذلكبل 

، برفع القيود عن شروط 1977لسنة  40بتعديل بعض أحكام قانون األحزاب السياسية رقم  2011
لغاء اللجنة القضائية التى تعطى التراخيص لقيام ونشأة  تأسيس أو استمرار أى حزب سياسي، وا 
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األحزاب السياسية على أن تقوم بوظائفها الهيئة الوطنية الدائمة لالنتخابات، كما هو مأخوذ به فى 
 .(21)العديد من الدول الديمقراطية

 :الرؤية التنموية وضوحتحقيق العدالة االجتماعية و  -7
المطالبة بالعيش والحرية والعدالة االجتماعية والكرامة من أجل  أساساقامت الثورات المصرية  

ذا كانت العدالة االنتقالية تسعى إلى النظر فى الماضى للتعرف على  مدى اإلساءة اإلنسانية، وا 
حقوق اإلنسان، فإن التنمية تسعى إلى ذلك من خالل رؤية للمستقبل تهدف إلى بناء ب التى لحقت

لتحقيق العدالة االجتماعية هو زيادة معدالت النمو االقتصادي،  مجتمع الجودة. والمدخل المالئم
، وال منه وتحسين آليات توزيع الدخل بحيث تدخل كافة الشرائح االجتماعية فى دائرة المستفيدين

، ويأتى فى هذا اإلطار يعمل على تهميش الفئات التى ال تجد من يمثلها فى دوائر صنع القرار
 .(22)تمر األمم المتحدة للتنمية المستدامةفى ضوء مؤ  2030رؤية مصر 

ويواجه النظام معضلة فى هذا الصدد تتعلق ببرنامج اإلصالح االقتصادى وقضية رفع الدعم عن 
 .(23)الطاقة وكذلك دعم المواد التموينية، مع ضرورة التوسع فى برامج الحماية االجتماعية

 لية:وتطوير اإلدارة المح إصالح الجهاز اإلداري للدولة -8
إن رفع كفاءة األداء فى الجهاز اإلدارى للدولة هو إحدى القضايا الملحة التى تنتظر التحرك من  

، وذلك بهدف تدعيم قدرته على الوفـاء برسالته األساسية لتحقيق النهضة التنموية السلطة التنفيذية
وغيرها، وال يمكن بلوغ هذا  المأمولة ورفع المعاناة عن المـواطنين عنـد التعامل مع أجهزة الدولة

الهدف إال مـن خـالل معالجـة المشاكل التى تراكمت على الجهاز اإلدارى، ووضع سياسات 
وضـع القواعد لمعالجة التفعيل بهدف تحديث نظم اإلدارة الحكومية وصوال لرفع و  تحاصر المشـاكل

قامة نظام محلى فعال فى غياب ديمقراطية محلية ع، كفاءة األداء ، اً لى أساس تشاركى وليس آمر وا 
ال تنمية مستدامة بغير تنمية محلية. إال هناك تحديات أيضًا يجب أخذها فى االعتبار  هكما أن

ونحن نبدأ عملية اإلصالح التشريعى لنظام اإلدارة المحلية فى مصر والتوجه نحو الحوكمة، وهى: 
دارة المحلية وحدود السياسات العامة تحدى التوازن بين الالمركزية والمركزية، بين صالحيات اإل

والموازنة، وتحدى العالقة بين المجتمع المدني والنظام المحلي التى تتيح دور لمنظمات المجتمع 
المدنى فى المشاركة والتنمية والتدريب والمساءلة على أن يراعى ذلك في التشريعات، وأخيرا تحدى 

ما جاء فى الدستور يضمن التمثيل العادل  تطوير نظام انتخابى للمحليات من ناحية يترجم
والمتكافئ للفئات المذكورة فى الدستور وهى؛ المرأة والشباب والعمال والفالحين والمسيحيين 
واألشخاص ذوى اإلعاقة، ومن ناحية أخرى يراعى التطورات الحديثة فى الديمقراطية اإلجرائية 

ل ونزيه، بحيث يتاح لكل األحزاب والقوى واالنتخابية التى تتمثل فى نظام انتخابى حر وعاد
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السياسية وحتى األفراد المستقلون ممن يرغبون في خوض االنتخابات المحلية بتشكيل قوائم تنافسية 
 .(24)دىأو الترشح من خالل االنتخاب الفر 

 :2011يناير  25واقع المجتمع المدنى فى مصر فى مرحلة ما بعد ثورة : ثالثالمحور ال
وحتى  2011يناير  25قع منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى مرحلة ما بعد ثورة إن دراسة وا

وفى إطار عالقتها بالدولة ال بد وأن يشير إلى التحوالت في بنية ووظائف المجتمع  2017العام 
 المصرى  التفاعالت بين المجتمع المدنى ، وفيما يلى تتناول الدراسة  المدني بعد الثورات المصرية

 طبيعةيناقش هذا الجزء التحوالت في حيث  2013و 2011عد ثورتى بم العالمى واإلقليمى النظاو 
 المجتمع المدني التفاعالت بين إليضاح مدىووظائف المجتمع المدني بعد الثورات المصرية، 

 :صري والنظام العالمي واإلقليمي والم
 2011ما بعد ثورة يناير  المجتمع المدنىمنظمات  -1

العامة التـي يشـهدها مـا توافـق حولـه بـالمجتمع المـدني أو الجمعيـات األهليـة تتمثـل  إن أحد المالمح
خاصـــة الحقوقيـــة وبعـــض سياســـي وقطـــاع مهـــم مـــن المنظمـــات الخلـــط الواضـــح بـــين العمـــل ال)فـــي 

المنظمـات التنمويــة(. إن تركيـز قطــاع مـن المنظمــات علــى قضـايا حقــوق اإلنسـان ال يعنــي تســييس 
ثـــم فـــإن الصـــراع بـــين الطـــرفين، الدولـــة ومجموعـــة مـــن منظمـــات المجتمـــع المنظمـــات األهليـــة.ومن 

بصــورة التمويـل األجنبـي ب مـا يـرتبطالمـدني، والقـائم باألسـاس علـى مفهـوم المراقبـة والمحاســبة )وهـو 
 .(25)( يتم توظيفه سياسيا داخل مصر وخارجهاأدق

ضــا "ظــاهرة تــديين العمــل إن تســييس العمــل األهلــي مــن جانــب بعــض المنظمــات المدنيــة، تقابلــه أي
ذات الجـــذور األهلـــي"، وعلـــى وجـــه الخصـــوص العمـــل الخيـــري. إن اآلالف مـــن الجمعيـــات األهليـــة 

قـد وظفـت العمـل األهلـي لصـالح تعبئـة المـوالين  Grass Roots Organizationsالجماهيريـة 
ــا "للبنيــة"، فــإن الجمعيــات هــذه تتبــع بشــكل م باشــر أو غيــر لهــم، وكمــا ســنأتي فيمــا بعــد عنــد تناولن

مباشـــر تيـــارات دينيـــة وســـلفية، وبعضـــها صـــنع لنفســـه قواعـــد شـــعبية مـــن الفقـــراء، مـــن خـــالل تقـــديم 
مساعدات خيرية أو من خالل خدمات صـحية، فـي ظـاهرة يـتم التعبيـر عنهـا بــ "تسـليع الفقـراء"، أي 

يكــون  اعتبــارهم ســلعة، تمكــن مــن حشــد أصــواتهم فــي االنتخابــات والمظــاهرات واالحتجاجــات. وقــد
الجدير باإلشـارة إليـه أن آالف المنظمـات األهليـة التـي تـم تسـجيلها بعـد ثـورة ينـاير، كانـت جمعيـات 
 –خيرية دينية، تركزت في الوجه القبلي، وفي أكثر المحافظـات فقـًرا. كمـا أن مـنح القطـاع الخـاص 

خـذ أخيـرا قـد ات – Social Responsibilityالتي تدخل ضـمن ممارسـات المسـئولية االجتماعيـة 
ل هذه المؤسسات الخاصة إلى تأسيس منظمات اجتماعية أبعاًدا دعائية وا عالمية، باإلضافة إلى مي

، ووفقـا لرؤيتهـا تنشـط مؤسسـاتها األهليـة فــي مجـاالت بعينهـا مثـل تـدريب وتأهيـل الشـباب، ومــن لهـا



71 

 

لـة الـوهن" التـي أهـم أسـباب "حاالتفاصـيل عـن برامجهـا، إال أن أحـد الصـعب تقيـيم أدائهـا فـي غيـاب 
أشــرنا إليهــا لوصــف المجتمــع المــدني، قــد يكــون افتقــاد الثقــة بــين المجتمــع وبــين المنظمــات األهليــة، 

 .(26)وهي محصلة طبيعية لهذا المناخ "المشحون" بقصص الفساد والتربح من العمل األهلي
تتمثـل فـي تراجـع " هذه فـي المجتمـع المـدني باب األخرى التي تفسر حالة "الضعف والتراجعإن األس

ـــدة، وتعقـــد  العمـــل التطـــوعي إال أن هـــذا التراجـــع الحـــاد حاليـــا مصـــدره الضـــغوط االقتصـــادية المتزاي
وتشابك المتغيرات االجتماعية والثقافية، وانسحاب "الشباب" إلى الفضاء االفتراضي، والشـعور العـام 

 46.200إلـــى  2014بعـــدم جديـــة كثيـــر مـــن المنظمـــات األهليـــة )والتـــي وصـــلت مـــع نهايـــات عـــام 
، إذن يصعب القـول إن إشـكالية التمويـل وحـدها هـي المسـئولة عـن تراجـع العمـل العـام فـي  منظمة(

 .(27) منظمات المجتمع المدني
 المعوقات التى تواجه االئتالفات والتحالفات بين منظمـات المجتمـع المـدني فـى الفتـرة الراهنـةرجع وت
الفات الشباب، والتي تم تسجيل عدد كبير منها في مختلف عدم التوافق بين األطراف، منها ائت إلى

 . (28) المحافظات، وفقا لقانون الجمعيات األهلية، وبعد ثورة يناير
 المجتمع المدني بعد ثورتين وظائف منظماتالتوزيع الجغرافى والتطور فى   -2

ببنيـة منظمـات المجتمـع يتناول هذا الجزء من الدراسة التحوالت، وبدقـة أكثـر التغيـرات، التـي لحقـت 
المــدني، ويقصــد بهــا الحجــم اإلجمــالي للمنظمــات والتغيــر الــذي حــدث بــه والتوزيــع الجغرافــي لهــذه 
المنظمــات، كــذلك رصــد مجــاالت نشــاط هــذه المنظمــات، وبمعنــى أخــرى وظائفهــا التقليديــة واألخــرى 

 .المستحدثة فى ضوء الثورات التى شهدتها مصر مؤخراً 
 منظمات المجتمع المدني:التوزيع الجغرافي ل 

التوزيـع  مسـألة تنـاولاألهلية، أو المجتمع المـدني فـي مصـر،  بتحليل الواقع الراهن للجمعياتيرتبط 
تغيـرات بمالتوزيع  وارتباط هذاالجغرافي لهذه المنظمات، ومدى توافقها مع مؤشرات التنمية البشرية، 

 .؟الثورات المصريةبعد ما 
ارتباطهـا يتعلـق بالجمعيات األهلية من جهة، ووظائفهـا مـن جهـة أخـرى، إن تفسير تزايد أو تناقص 

أداء  دورها لتلبية احتياجات المواطنين فى ظـل ضـعفباحتياجات الناس في مجتمع محلي محدد، و 
 الكبـــرى  القــاهرةمحافظـــات مــن ناحيــة تســـجل الدراســات الســابقة أن فالسياســات االجتماعيــة للدولـــة. 

ثم اإلسكندرية. على الجانب اآلخر فإن المحافظات  األهلية من الجمعياتوحدها تستأثر بعدد كبير 
%( مـــن األســـر، والمنيــــا 52.2األكثـــر فقـــرا والتـــي ترتفـــع فيهـــا نســـبة األســــر الفقيـــرة مثـــل ســـوهاج )

%(، يتجه عدد الجمعيـات األهليـة إلـى االنخفـاض مقارنـة بالمحافظـات 52.2%(، وأسيوط )56.1)
 .(29)األهلية جمعياتظات الحدودية تعاني من انخفاض عدد الالحضرية. كذلك فإن المحاف
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إن عـدم التــوازن فــي التوزيــع الجغرافــي لمنظمــات المجتمـع المــدني أو الجمعيــات األهليــة فــي مصــر، 
لصــالح القــاهرة والمحافظــات الحضـــرية، قــد يفســر بعـــدة أمــور مــن بينهـــا مســتويات التعلــيم، ودرجـــة 

وسائل اإلعالم، واالقتراب من مراكز السلطة وصـنع القـرار، وغيـر الوعي، والمركزية، واالقتراب من 
ومن ناحية أخرى فإن المنظمات التنموية والخدمية  من قضايا مهمة فى دراسة المجتمع المدنى ذلك

التي تستهدف تمكين المواطن تتركز بصـفة أساسـية فـي القـاهرة والمحافظـات الحضـرية، وتتجـه إلـى 
ات الوجه البحري، وتقل إلـى درجـة كبيـرة فـي محافظـات الوجـه القبلـي االنخفاض النسبي في محافظ

)الريف والحضر(، على الرغم من حدة مخاطر الفقـر، وغيـاب فـرص العمـل، وعـدم جـودة الخـدمات 
 .(30)بالمحافظات الصحية، وأحيانا غياب الخدمات الصحية عن بعض القرى والمراكز

ير، وتسـجيل مـا يقتـرب مـن خمسـة آالف جمعيـة أهليـة ينـا 25إلى أنه في أعقاب ثورة  القول ويمكن
وذلــك فــي عــام ونصــف العــام فقــط( فــإن البيانــات  2002لســنة  84 الســابق جديــدة )ووفقــا للقــانون 

انتشار ثقافة العمل األهلى وتأسيس الجمعيات عبر الرسمية لوزارة التضامن االجتماعي تكشف عن 
ات الوجـــه القبلـــي بالعـــدد األكبـــر مـــن هـــذه ن كانـــت قـــد اســـتأثرت بعـــض محافظـــوأمحافظـــات عـــدة، 

 :(31)دينية –"الجمعيات الجديدة"، إال أنها في غالبيتها هي جمعيات خيرية 
، بعضـها مسـجل يما بـين ثـورة ينـاير وثـورة يونيـوإذا أضفنا إلى ذلك تضاعف المنظمات الحقوقية ف 

ذلـــك يبـــرز تنـــامى  ، وبعضـــها اآلخـــر شـــركات مدنيـــة، فـــإن2002لســـنة  84عبـــر القـــانون الســـابق 
وأخــرى  ،(32)حقـوقيالقطــاع منظمـات الوخطـورة "ظـاهرة التمويــل األجنبـى" بعــد الثـورتين المصــريتين ل

شهاره. وهذه المنظمات أغلبها نسوية وتثقيفية تعمل فى برامج التربية المدنية في نطـاق  تم تسجيله وا 
 .(33)الوجه القبلي القاهرة الكبرى، ثم بعض المحافظات في

 منظمات المجتمع المدني: وظائف 
إن أحـد المالمــح الجديـدة بعــد الثـورات، ووفقــا للبيانـات الرســمية ودراسـات حديثــة منشـورة، تتبــدى فــي 

مــن المالحظــات حــول التطــور النــوعى فــى أغــراض الجمعيــات والمؤسســات األهليــة، وذلــك  مجموعــة
 :(34)على النحو التالى

لحياة العامـة، وتجـدر اإلشـارة ركتهن في االنساء المصريات ويعمق مشاب تعنى، نسوية   -
التــــى نشــــأت كمبــــادرة تعنــــى بتوثيــــق دور  "المتحــــف الرقمــــى للنســــاء" هنــــا إلــــى تجربــــة

ومشاركات النساء فى الثورة وتوثيـق هـذه المسـاهمات عبـر التكنولوجيـا الرقميـة، ومـن ثـم 
يجابيــة تحولــت المبــادرة إلــى مؤسســة نســوية بمــنهج مختلــف تهــتم وتركــز علــى األدوار اال

نمــــا كــــذلك فــــى االقتصــــاد والمجتمــــع والثقافــــة وعبــــر  للنســــاء وليســــت فقــــط فــــى الثــــورة وا 
 محافظات مصر المختلفة.



73 

 

واهتمـت ، 2011ما بعد ثـورة ينـاير في السنوات األخيرة  تنامتالتنمية بالفنون، التي     -
التـدريب ، و الشوارع، وتمكين الفتيات الفقيراتقضايا ذوي االحتياجات الخاصة، وأطفال ب

 .ون التراثية والشعبيةعلى مهارات جديدة للحفاظ على الفن
وذلـــك مـــع بـــروز ، والتصـــوير الفوتـــوغرافى االهتمـــام بفنـــون المســـرح والغنـــاء والســـينما    -

 بنــاء، بأهميــة االجتماعيــة وخاصــة الفنيــة والثقافيــةاألهليــة والمبــادرات  إدراك الجمعيــات
 .ري ديدة بين الفنون والمواطن المصعالقة ج

تســجيل عشــرات مــن المنظمــات األهليــة بعــد الثــورة، تضــم مجموعــات مــن الشــباب فــي   -
ـــى االئتالفـــات الثوريـــة فـــى معظمهـــا مختلـــف المحافظـــات تســـتهدف "رســـميا"  وقامـــت عل

 تعميق المشاركة المجتمعية للشباب.
منظمات حقوقية جديـدة معنيـة بحقـوق الملكيـة الفكريـة، وأخـرى تجمـع الشـبكات  ظهور   -

كترونية للمواقع اإلخبارية، والمدونين، وغير ذلك من مجاالت اهتمام ترتبط بالفضـاء اإلل
الحقـوق  مجـاالت اإللكتروني. هذا إلى جانب بعض المنظمات الحقوقية التـي تنشـط فـي

 الثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
لزيـــادة مـــن حيـــث ا منظمـــات المجتمـــع المـــدني طبيعـــةهنـــاك تحـــوالت فـــي أن ، نســـتلخص ممـــا ســـبق

 .(35) العددية واالنتشار الجغرافى والتنوع فى الوظائف والمجاالت واألنشطة
 : مستقبل المجتمع المدنى فى مصر:رابعالمحور ال

إن إحدى المخاطر متوسطة وطويلة األجل، يتمثـل فـي تهديـد "اسـتدامة" نشـاطات المجتمـع المـدني، 
نما غيرهـا التنمويـة  والخدميـة )خاصـة فـي مجـال الصـحة والسـكان( ليس فقط المنظمات الحقوقية، وا 

إذ إن إشكالية التمويل تواجه بقوة هذه المنظمات، سواء التمويل الخارجي أو الداخلي، بما فيها دعم 
الحكومة لبعض المنظمات العاملة في مجـال الصـحة والسـكان، والتـي اعتـادت أن تسـد الثغـرات فـي 

إدراك قيمـة  -ولمصلحة المجتمع المصري  –طراف أداء الحكومة، ومن ثم يصبح من المهم لكل األ
التوافـــق بينهـــا حـــول المصـــلحة العامـــة، ومـــن جانـــب آخـــر بنـــاء شـــراكات قويـــة فـــي المجـــاالت ذات 
األولويــة. أول هــذه المجــاالت العمــل للحــد مــن الفقــر، وتشــغيل الشــباب، وتــوفير المهــارات والتــدريب 

فــي التثقيــف والتوعيــة لإلســهام فــي إنفــاذ القــانون  لهــم، والنهــوض بالمنــاطق العشــوائية، والعمــل الجــاد
 واحترام كرامة المواطن المصري.
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 تنظديم عمدل الجمعيدات وهيرهدا مدن المؤسسدات العاملدة فدى مجدال العمدل ل الجديدد قانون ال
 األهلى

تم إصدار القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات األهلية بعد تشكيل مجلس النواب وتصديقه عليه 
أشـهر مـن إقـراره، صـدق  6.  وبعـد 2002لسـنة 84، وعليه تم إلغـاء القـانون رقـم2016 في نوفمبر

. تضمن القانون 2017مايو24عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشر في الجريدة الرسمية  بتاريخ 
مــادة موزعــة علــى تســعة أبــواب، وبموجــب المــادة الثانيــة فيــه، فــإن علــى جميــع الكيانــات  89الجديــد 

س العمــل األهلــي، أيــًا كــان مســماها أو شــكلها القــانوني، أن تقــوم بتوفيــق أوضــاعها وفقــًا التــي تمــار 
ال قضـت المحكمــة المختصــة بحلهــا. وتــؤول  ألحكامـه وذلــك فــي خــالل سـنة مــن تــاريخ العمــل بــه، وا 
أموالهــا إلــى صــندوق دعــم الجمعيــات والمؤسســـات األهليــة المنصــوص عليــه فــي القــانون المرافـــق، 

قانون كل نشاط يمارس بالمخالفة ألحكام هذه المـادة. ويكـون توفيـق األوضـاع بإخطـار ويقف بقوة ال
الــوزارة المختصــة "التضــامن االجتمــاعي" أو الجهــاز القــومي لتنظــيم عمــل المنظمــات األجنبيــة غيــر 
الحكوميــة. إذ تقــوم الجهــة اإلداريــة أواًل بــأول بحصــر الكيانــات التــي لــم تقــم بتوفيــق أوضــاعها وفــق 

القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنـة أو أكثـر مـن العـاملين بالجهـة اإلداريـة  تتـولى  أحكام
تمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك وفق مـا تلزمـه المـادة الثالثـة مـن القـانون.  تنفيذ وا 

مما يدخل هذا وقد حظرت المادة الرابعة على أي جهة أو كيان ممارسة العمل األهلي أو أي نشاط 
في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافـق دون الخضـوع ألحكامـه. كمـا 
يحظر على أي جهة، باسـتثناء الجهـة اإلداريـة المختصـة، أن تسـمح أو تـرخص، بـأي شـكل وتحـت 

نـات أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل فـي أغـراض الجمعيـات وغيرهـا مـن الكيا
الـــواردة فـــي القـــانون المرافـــق، ويكـــون هـــذا التـــرخيص، حـــال صـــدوره، منعـــدًما منـــذ صـــدوره وال يرتـــب 

 .(36)أثرا
ـــد صـــدر هـــذا القـــانون  الدســـتور المصـــري  هـــذا وقـــد افـــرد 2014فـــى ظـــل الدســـتور المصـــرى الجدي
( 75فـــي البـــاب الثالـــث "الحقـــوق والحريـــات والواجبـــات العامـــة" المـــادة ) 2014الصـــادر فـــي ينـــاير 

للجمعيات والمؤسسات األهلية، والتي تنص على أن "للمـواطنين حـق تكـوين الجمعيـات والمؤسسـات 
األهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصـية االعتباريـة بمجـرد األخطـار. وتمـارس نشـاطها 

لــس بحريــة وال يجــوز للجهــات اإلداريــة التــدخل فــي شــئونها، أو حلهــا أو حــل مجــالس إداراتهــا أو مج
أمنائهــا إال بحكــم قضــائي. ويحظــر أنشــاء أو اســتمرار جمعيــات، ومؤسســات أهليــة يكــون نظامهــا أو 

ه علــى النحــو الــذي ينظمــه القــانون"، نشــاطها ســربا أو ذا طــابع عســكري أو شــبه عســكري، وذلــك كلــ
لخاصة ويبدو اهتمام الدستور بالجمعيات والمؤسسات األهلية بوضع هذه المادة تالية مباشرة للمادة ا
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( الخاصــة بإنشــاء النقابــات واالتحــادات العماليــة، 76( وقبــل المــادة )74بــاألحزاب السياســية )مــادة 
 . (37)وهو أمر مفهوم لما يمثله المجتمع المدني من أهمية ( الخاصة بالنقابات المهنية.77والمادة )

تـي صـاحبت صـدوره، الهدف مـن القـانون الجديـد، ومـن الحملـة الوتشير عدد من التحليالت إلى أن 
يتركــز أساســا علــى المنظمــات الحقوقيــة، ســواء التــي تمــارس الرصــد والمراقبــة أو الــدفاع عــن حقــوق 
المرأة والفئات الضعيفة في المجتمع، وتوجيـه االتهـام لهـا بتنفيـذ أجنـدات خارجيـة مـن خـالل التمويـل 

وع القـانون الجديـد للتـدخل ومن ثم إخضـاعها فـي مشـر  ا وشيوع الفساد في العاملين فيها،األجنبي له
، وكــــذلك قضـــية التمويــــل األجنبـــي للمنظمــــات األهليـــة التــــى تحتـــاج إلــــى توضــــيح اإلداري واألمنـــي

وتحلـــيالت مبنيـــة علـــى بيانـــات ومعلومـــات تتســـم بالشـــفافية مـــن طرفـــى الحكومـــة والمجتمـــع المـــدنى، 
وفــى جميـــع  ووضــعها فــي نطاقهــا الصـــحيح، بعيــدا عــن الضــجيج الـــذي يحــيط بهــا مــن كـــل جانــب

ـــة تقضـــى بتمكـــين  األحـــوال يتعـــين أن يؤخـــذ فـــي اإلعتبـــار أن أحكـــام المواثيـــق أو اإلتفاقيـــات الدولي
 .(38)الجمعيات من الحصول على األموال أو الموارد المحلية أو األجنبية بغير تصريح مسبق

ا األحـــزاب السياســـية ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني عـــن بـــالغ اســـتيائها ورفضـــه وقـــد عبـــرت عـــدد مـــن
ن القــانون يقضــي فعليــًا علــى المجتمــع المــدني حســب وصــفهم بــألمشــروع قــانون الجمعيــات، وذلــك 

تعامــل البرلمــان مــع المجتمــع المــدني  يرفضــون  كمــا ويحيــل أمــر إدارتــه للحكومــة واألجهــزة األمنيــة،
ي، في ، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسطط والقوانين السرية للقضاء عليهتحاك الخ اً باعتباره عدو 

االعتــراض علــى القــانون وعــدم التصــديق عليــه، ورده للبرلمــان إلجــراء تعــديالت جذريــة تتوافــق مــع 
 .(39)الدستور المصري 

، إلــى مجلــس النــواب بإرســال مــذكرة  هوقيامــ "القــومي لحقــوق اإلنســانالمجلــس "مالحظــات أمــا عــن 
زة الدولــة يبــيح للمجلــس أن يلفــت الصــالح العــام والتنســيق والتكامــل بــين أجهــ ابتغــاءأن " :(40)أبرزهــاف

وذلك حتى يتم بحـث األمـر ، األنظار إلى ما قد يرى أنه يشوب نصوص المشروع من عوار قانونى
 ."بمعرفة الجهة المختصة وهى قسم التشريع بمجلس الدولة

 فجًا للواقع االجتماعى والسياسى واالقتصادى والتشريعى الراهن فى انعكاساالقانون هذا  هكذا يمثل
وهذا مخالف خير إلى سيطرة الحكومة، مصر، لتخضع الجمعيات األهلية المصرية فى التحليل األ

 .(41)، كما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والتعدديةالستقاللية المجتمع
تضمن القانون الجديد عدة خروقات لمبادئ الحكم الجيد من أهمها؛ غلبة نظرية المؤامرة حيث 

املة فى المجال الحقوقى والتنمية السياسية، والتجاهل لتطور طبيعة ودور ومعاداة المنظمات الع
المجتمع المدنى مصريا وعالميا، والتقييد لعمل المجتمع المدنى من خالل اإلجراءات البيروقراطية 
والهيمنة على العمل والنشاط، والتركيز على اإلفصاح وكشف البيانات المالية من جانب الجمعيات 
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األهلية وا غفال جوانب مشاركاتها وتمكينها ودورها فى المساءلة كمبادئ للحكم الجيد، والمؤسسات 
واالستخدام لعبارات ومصطلحات فضفاضة وغير محددة قد تخضع لتقدير السلطة التنفيذية فى 
التفسير. وتتضح الفجوة بين التشريع والتطور بين القانون الجديد للجمعيات األهلية وطبيعة دور 

 .(42)المدنى المجتمع
وتصـديق  بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد للجمعيات والمؤسسـات العاملـة فـى العمـل األهلـى

مـن تـوترات الحياة السياسية فـى مصـر بما تشهده الماضى، و  2017/ 5/ 24رئيس الجمهورية فى 
من الثقة بين  -رإلى حد كبي – الراهنة هذه اللحظةحتى قلصت فقد اجتماعية واقتصادية وسياسية، 
 . (43) ىالدولة، ومنظمات المجتمع المدن

 الخاتمة:
ته فـي ا؛ عبـر مسـاهملور المجتمع المدني كمكون أساسى من مكونات الحوكمة )أو الحكم الجيد(يتب

فـى ظـل مـا شـهدته السـاحة ، التنمية والتدريب والتربية المدنية والمساءلة والدفاع عن حقـوق اإلنسـان
لفواعــل جــدد مــن دون الــدول، كــان دور المجتمــع المــدنى األكثــر بــروًزا طبقــًا  السياســية مــن صــعود

للمراجع الدورية العالمية، وذلك إذا ما تمت إتاحة الفرصة له ليحقق هدفه المتمثل فى تحسـين حالـة 
حقوق اإلنسان، والمشاركة فى كافة القضايا المجتمعية. ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير كان 

هولة بمكان إدراك أن المجتمع المدنى كان لـه الـدور األبـرز فـى مـآالت الثـورة المصـرية، بـل من الس
كــان أحــد البواعــث والمحركــات التــى قــادت تلــك الثــورة مــن خــالل التجمعــات الشــبابية وغيرهــا، والتــى 

 تضم كافة فئات الشعب المصرى.      
عى مــن أجــل ديمقراطيــة مســتقرة تحتــرم أن مــا يتــوافر لمصــر اآلن مــن تغييــرات، يجعلهــا تبــادر بالســ

جميع المواطنين تنطلـق مـن خـالل المعرفـة التـى هـى شـرط المشـاركة اإليجابيـة، ومنطلـق هـام لبنـاء 
 ثقافة مصرية. 

وفــى إطــار أهميــة المجتمــع المــدنى فــى التحــول الــديمقراطى يجــب ضــرورة تقويــة العالقــة بــين الدولــة 
أن تعيــد النظــر فــي التنظيمــات والتشــريعات بحيــث يــتم ومنظمــات المجتمــع المــدني: يمكــن للحكومــة 

توســيع وتنميــة نطــاق عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكل متعــاون ومشــترك مــع الحكومــة. كمــا 
يمكــن للحكومــة رعايــة المنظمــات رعايــة بنــاءة وليســت معوقــة أو مقيــدة، وذلــك بزيــادة مواردهــا لجعــل 

يمكـــن للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  البحـــث عـــن دور المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة أكثـــر كفـــاءة . كمـــا 
أنشطة متكاملة مع الجهود الحكومية وتأييدها ودعمها للمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية بدال من 

 .الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى التداخل بين أنشطة
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مدى توافق املعايري العامة للجهاز املركزي للمحاسبات مع املعايري العامة الدولية الصادرة 
 (INTOSAI) عن األنتوساي

 د/ نصر الدين محمد على هندي
    واملراجعة املساعدأستاذ احملاسبة 

 جامعة أسيوط –كلية التجارة 

 د/ بهاء الدين فوزي كمال الدين

احملاسبة واملراجعة                                                         مدرس   
 جامعة أسيوط –كلية التجارة 

 أحمد أبو الفتوح تميم بدوي
 املعيد بقسم احملاسبة واملراجعة

 جامعة أسيوط –كلية التجارة 
                                  

 اإلطار العام للدراسة
 :موضوع الدراسة

بدورها كحارس للمال العام، وذلك من خالل وظيفتها  األجهزة العليا للرقابة )أجهزة المراجعة الحكومية(تقوم 
للدولةةةة بكافةةةة  اإلداري ومسةةةا لة الجهةةةاز  الحكةةةوم فحةةةم ومراجعةةةة ألمةةةال الق ةةةا   فةةة تتمثةةة   التةةة الرقابيةةةة، و 

دارته للمال العام، وذلك للكشف لن  استخدامهمستوياته لن  لألموال العامة، ثم  االستخداموسو   االنحرافاتوا 
 التخةةةةاذالبرلمةةةان،  فةةة التقريةةةر لةةةن نتةةةاعة المراجعةةةة، ولةةةةرى هةةةذة النتةةةاعة للةةةل السةةةل ة التشةةةةريعية المتمثلةةةة 

 تم الكشف لنها. الت  لالنحرافاتاإلجرا ات التصحيحية الالزمة 

نحةةو الم لةوب البةةد مةن تةةوافر مجمولةة مةةن ولكة  تقةوم أجهةةزة المراجعةة الحكوميةةة بوظيفتهةا الرقابيةةة للةل ال
، ولوطةةا الطةةوابا الالزمةةة للةةتحكم بنوليةةة الرقةةاب المعةةاررر لتطةةبا أدا  تلةةك األجهةةزة وتةةنظم عجةةرا ات العمةة  

، الرقةةاب هةذة األجهةةزة، ولقيةاس وتقرةيم جةةودة العمة   مراجعة ، وتأهرةة  القةاعمرن بةه، ولقيةةاس أدا  الرقةاب العمة  
رةةةتم  التةة تتشةةابه مةةا معةةاررر المراجعةةة الدوليةةة  هةة ر معةةاررر المراجعةةة الحكوميةةة، و وُي لةةع للةةل هةةذة المعةةارر

 بعى النقاط. ف بها لند مراجعة حسابات منشآت الق ا  الخام، ولكن تختلف لنها  االسترشاد

ولقد اهتمت العدرد من المنظمات الدولية واإلقليمية وأجهزة الرقابة العليا ف  كثرر من دول العالم بوطا 
صدار مجمولة من المعاررر رتم االسترشاد بها لند مراجعة ألمال الق ا  الحكوم ، وذلك للل غرار  وا 

برن  بيعة  االختالفمعاررر المراجعة المتعارف للرها لمراجعة حسابات الق ا  الخام، ما مرالاة 
( من أواع  GAO) األمريك وخصاعم الق ا  الحكوم  والق ا  الخام. ويعتبر مكتب المسا لة الحكومية 

 األنتوسايُتعد منظمة أجهزة المراجعة الحكومية ف  مجال عصدار معاررر المراجعة الحكومية، كما 
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(INTOSAI)   وقد  بإصدار معاررر لمراجعة ألمال الق ا  الحكوم . اهتمتمن أهم المنظمات الدولية الت
للل أن معاررر  ف  كثرر من دول العالم قابةواألجهزة العليا للر المنظمات الدولية واإلقليمية اتفقت معظم 

 ، ومجمولةالمعاررر العامة وه : مجمولةمن المعاررر  مجمولاتالمراجعة الحكومية تتكون من ثالث 
 . معاررر الداد التقارير ، ومجمولةمعاررر العم  المردان 

والكفا ة المهنية، وكذلك جود مراجعرن  حكومية ال رتمتا بقدر لاٍل من االستقاللية ةعن وجود جهاز مراجع
ال  ذات جودة منخفطة غرر مؤهلرن للميًا ولمليًا وغرر مستقلرن، رنتة لنه بال أدنل شك مراجعة حكومية

تحقع الهدف منها وال تلبل احتياجات صانع  السياسات، وغرر قادرة للل اكتشاف موا ن الخل  والفساد، 
ه  اللبنة األولل لمعاررر المراجعة الحكومية، حرث أنها تهتم اجعة الحكومية تعتبر المعاررر العامة للمر ولذلك 

بتحدرد الحد األدنل من المت لبات والصفات الواجب توافرها ف  جهاز المراجعة الحكومية ومراجعيه، وذلك 
من نتاعة  األ راف المستفردة تلب  احتياجاتلطمان أدا  مهام الرقابة الموكلة علرهم بجودة وكفا ة لالية 

هناك حاجة ماسة علل التزام أجهزة المراجعة الحكومية  فإن ولذلك .وتكف  ثقة الموا نرن لملية المراجعة
  بت برع المعاررر العامة للمراجعة الحكومية الدولية أو اصدار معاررر محلية رتم االلتزام بها.

أجهةزة المراجعةة العدرةد مةن يةة، فقةد حرصةت وفيما رتعلع بةااللتزام بت برةع المعةاررر العامةة للمراجعةة الحكوم
بت برةع معةاررر  ةسةوا  األجنبيةة أو العر ية للةل مسةتو  العةالم -األلطا  ف  منظمةة األنتوسةا   -الحكومية 

صةدار معةاررر محليةة للمراجعةة الحكوميةة تتوافةع تبنةل و أو  الصادرة لن األنتوسةا  المراجعة الحكومية الدولية ا 
ومت لبات ك  دولة، وذلك لتحسرن جودة العم  الرقاب  لهذة األجهزة، وزيادة الثقةة والمصةداقية فة   ما ظروف

تقاريرها. فهناك بعى األجهزة أصدرت معاررر محلية خاصة بها رتم االسترشاد بها ف  مراجعة ألمال الق ا  
تحةدة األمريكيةة، ودرةوان المراقبةة الحكوم ، منهةا للةل سةبر  المثةال مكتةب المسةا لة الحكوميةة فة  الواليةات الم

فةة  فلسةة رن. ومةةن ناحيةةة أخةةر  هنةةاك  العامةةة فةة  المملكةةة العر يةةة السةةعودية، ودرةةوان الرقابةةة الماليةةة واإلداريةةة
درةةوان الرقابةةة الماليةةة واإلداريةةة بةةالبحرين،  بعةةى األجهةةزة التمةةدت للةةل المعةةاررر الصةةادرة لةةن األنتوسةةا  مثةة 

المراجعةةةة الحكوميةةةة الدوليةةةة الصةةةادرة لةةةن منظمةةةة األنتوسةةةا  كمعةةةاررر للمراجعةةةة الةةةدروان معةةةاررر حرةةةث التمةةةد 
بهةةا لنةةد مراجعةةة ألمةةال الجهةةات الخاطةةعة لرقابتةةه، وذلةةك بموجةةب القةةرار الصةةادر مةةن  االلتةةزامالحكوميةةة رةةتم 

 (.2-1: 2012)دروان الرقابة المالية واإلدارية بالبحرين،  2011( لسنة 17رعيس الدروان رقم )

لةةم  بالتبةةارة الجهةةاز األللةةل للرقابةةة فةة  مصةةر للةةل المسةةتو  المحلةةل فةةإن الجهةةاز المركةةزي للمحاسةباتأمةا 
يصةةدر وثيقةةة واحةةدة لمعةةاررر محليةةة للمراجعةةة الحكوميةةة، كمةةا أنةةه لةةم رةةنم فةة  القةةانون الخةةام بةةه وكةةذلك لةةم 

 الحكومية ف  مصر. يصدر قرار بالتماد المعاررر الرقابية الصادرة لن األنتوساي كمعاررر للمراجعة
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 لإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي: هذه الدراسة تسعىوبناءًا على ما سبق فإن 
المعايير العامة للمراجعة الحكوميةة الصةادرع عةن  بتطبيق الجهاز المركزي للمحاسبات في مصرهل يقوم 

 األنتوساي؟

 الدراسة: أهداف 

 تتمث  أهداف الدراسة ف  األهداف التالية:
 منظمة األنتوساي.لمراجعة الحكومية الصادرة لن العامة ل معارررلتناول ولرى ل -أ 
التعرف للل مستو  ت برع الجهاز المركزي للمحاسبات للمعاررر العامة المراجعة الحكومية   -ب 

 الدولية.

 الدراسة: فروض

 :فإنه يمكن صياغة فرى الدراسة ف  الفرى التال ف  طو  األهداف البحثية السابقة 

للمراجعة  المعاررر العامةال روجد عدراك عرجاب  ومعنوي لد  المستقص  منهم حول أهمية ت برع " 
 ."الحكومية ف  الجهاز المركزي للمحاسبات

 أهمية الدراسة:

 تستمد هذة الدراسة أهمرتها من اآلت : 

مكافحةة الفسةاد مةن خةالل الحفةا  للةل المةال العةام  ف الدور الفعال الذي تقوم به المراجعة الحكومية  -1
 االقتصةةاد، والتأكةةد مةةن أن مةةوارد الدولةةة قةةد تةةم اسةةت اللها للةةل أسةةاس معةةاررر واالخةةتالسمةةن السةةرقة 

 والكفا ة والفعالية، ومراجعة البرامة والخ ا الحكومية والتأكد من أنها تسرر للل النحو الم لوب.

ع ار المعاررر المنظمة لها والصادرة من المنظمات الدولية  ف لحكومية أهمية تنفرذ لملية المراجعة ا  -2
 حتل تحقع الهدف منها.

التةةةةزام الجهةةةةاز المركةةةةزي تناولةةةةت مةةةةد   التةةةة  ُأجريةةةةت داخةةةة  البرعةةةةة المصةةةةرية والتةةةة نةةةةدرة الدراسةةةةات  -3
أن ، حرةث للمراجعةة الحكوميةة الصةادرة لةن األنتوسةاي العامةة معةارررالبت برع  للمحاسبات ف  مصر

 معظم الدراسات داخ  البرعة المصرية ركزت للل معاررر علداد التقرير.
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 :منهج الدراسة

للةل النحةو  وذلةك لتحقرةع أهةداف الدراسةة، المةنهة االسةتقراع  والمةنهة االسةتنبا  ،كة  مةن تم الجما بةرن 
 التال :

 اإلصةداراتبعةى ، و والمهنيةة دراسة وتحلرة  الكتابةات األكاديميةةالمنهة االستقراع : وذلك لن  ريع  /أوالً 
، لوطةا رعات المختلفةة بخصةوم موطةو  البحةثاألجهزة الرقابية والهألدتها بعى المنظمات و المعتمدة الت  

 اإل ار النظري للدراسة.

ثانيًا/ المنهة االستنبا  : وذلك لن  ريع القيام بدراسةة مردانيةة لتجميةا البيانةات واختبةار فةروى الدراسةة 
 للل مستو  ت برع الجهاز المركزي للمحاسبات للمعاررر العامة المراجعة الحكومية الدولية. للتعرف

 خطة الدراسة:

 لل النحو التال :لتقسيمها ، فإنه تم لتحقرع اهداف هذة الدراسة

 .اإل ار العام للدراسة

 : الدراسات السابقة.األولالمبحث 

 .معاررر المراجعة الحكومية الدولية :ثان المبحث ال

 .المبحث الثالث: الدراسة المردانية

 .الخالصة والتوصيات
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 األولالمبحث 

 الدراسات السابقة 

 التزامرهتم هذا المبحث بعرى مجمولة من الدراسات المتعلقة بأهمية معاررر المراجعة الحكومية ومد  
الدولية للمراجعة الحكومية الصادرة األنتوسا ،  بت برع المعارررالدول  ف  بعىأجهزة المراجعة الحكومية 

. وسوف رتم لرى هذة الحكوم ومعوقات ت برع تلك المعاررر، ومد  تبنل معاررر محلية لمراجعة الق ا  
 الدراسات  بقًا للتسلس  الزمنل لنشرها من األقدم علل األحدث

–مشةةاك  ت برةةع معةةاررر الرقابةةة الدوليةةة فةة  األجهةةزة الرقابيةةة " ، بعنةةوان (2003)دراسةةة عبةةد الصةةبور / 1
هةةدف الباحةةث مةةن هةةذة الدراسةةة علةةل  :" لةةرى لتجر ةةة الجهةةاز المركةةزي للمحاسةةبات بجمهوريةةة مصةةر العر يةةة

عل ا  فكرة كاملة لن المعاررر الرقابية الصادرة لن األنتوسةاي، ومناقشةة المشةاك  والعقبةات التة  تحةول دون 
لمعةاررر وتقةديم المقترحةات الكفرلةة بعالجهةا، كمةا تعةرى علةل تجر ةة الجهةاز المركةزي للمحاسةبات ت برع هذة ا

ف  ت برع هذة المعاررر. وتوص  الباحث علل مجمولة من النتاعة أهمها: أن منظمة األنتوساي قامت بإلةداد 
ة لالسترشةةاد بهةةا لنةةد وطةةا وثيقةةة بالمعةةاررر الرقابيةةة وهةةل بمثابةةة معةةاررر عرشةةادية لألجهةةزة األلطةةا  بالمنظمةة

معاررر و نية للرقابة الحكومية تالعم برعة العم  فة  كة  دولةة، كمةا أن هةذة المعةاررر تكتسةب أهميةة بال ةة فة  
ادا  العمةةة  الرقةةةاب ، تواجةةةه األجهةةةزة الرقابيةةةة بعةةةى المشةةةاك  والصةةةعوبات فةةة  اسةةةتخدام هةةةذة المعةةةاررر رتعلةةةع 

ألخةةةر بالجهةةةاز الرقةةةاب  نفسةةةه، كمةةةا تعةةةود بعةةةى هةةةذة المشةةةاك  بعطةةةها بالمعةةةاررر نفسةةةها، ويتعلةةةع الةةةبعى ا
والصةةةةعوبات علةةةةل البرعةةةةة الخارجيةةةةة والجهةةةةات الخاطةةةةعة للرقابةةةةة، حةةةةرم الجهةةةةاز المركةةةةزي للمحاسةةةةبات للةةةةل 
االنطمام علل لطوية لجنة األنتوسةاي للمعةاررر الرقابيةة واسةت ا  أن يحقةع نجاحةًا فة  مجةال ت برةع معةاررر 

  مجةةاالت لدرةةدة منهةةا للةةل سةةبر  المثةةال االسةةتقاللية والكفةةا ة فةة  عدارة العمةة  الرقةةاب  األنتوسةةاي الرقابيةةة فةة
وتحلرةة  البيانةةات الماليةةة ومبةةادا كتابةةة التقةةارير الرقابيةةة وممارسةةة الرقابةةة الشةةاملة، ورغةةم أن الجهةةاز المركةةزي 

التةةة  تحكةةةم لمةةة  الجهةةةاز  للمحاسةةةبات لةةةم ُيصةةةدر وثيقةةةة موحةةةدة لمعةةةاررر الرقابةةةة الحكوميةةةة، عال أن التشةةةريعات
والقةةرارات العدرةةدة التةةة  أصةةدرها لتنظةةيم لملةةةه تشةةك  فةة  مجمولهةةةا مةةا يمكةةن التبةةةارة معةةاررر رقابيةةة حكوميةةةة 

 مصرية.

مةةةد  ت برةةةع المعةةةاررر الرقابيةةةة للمنظمةةةة الدوليةةةة ألجهةةةزة الرقابةةةة " ، بعنةةةوان (2006)دراسةةةة الةةةدعي  / 2
هةذة الدراسةة علةل التعةرف للةل مةد   هةدفت": الةيمن فة للرقابةة والمحاسةبة  المركةزي ( بالجهةاز األنتوسايالعليا)

 المركةزي الجهةاز  فة " األنتوسةاي"  لألجهةزة العليةا للرقابةة الدوليةت برع المعاررر الرقابية الصادرة لن المنظمة 
تحول دون ت بيقها وذلك لتذلر  الصعوبات ووطا الحلول  الت وكذلك المعوقات  اليمن، ف للرقابة والمحاسبة 
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هذة األهداف قام الباحث بإلةداد قاعمةة استقصةا  وتةم توزيعهةا للةل  عومعالجتها. ولتحقرالكفرلة بالت لب للرها 
رعاسة الجهةاز( ولةددهم  ف اليمن ) ف للرقابة والمحاسبة  المركزي الجهاز  ف جميا القاعمرن باأللمال الرقابية 

 الةةةيمن بصةةةورة لامةةةة ي بةةةع فةةة للرقابةةةة والمحاسةةةبة  المركةةةزي وأظهةةةرت نتةةةاعة الدراسةةةة أن الجهةةةاز  لطةةةو.250
ت برةع المعةاررر الرقابيةة الفرليةة  ف وأن هناك تفاوتًا  ة، مرتفا بدرجة األنتوسايالمعاررر الرقابية الصادرة لن 

 فة ر العامة بدرجة متوسة ة، و درجةة متفاوتةة كما أن الجهاز ي بع المعارر ،، المردانية، علداد التقرير()العامة
كمةا أن  ،لامةة أخةر (معةاررر والكفةا ة، العنايةة المهنيةة،  االختصةام، االسةتقالليةت برع المت لبات الفرليةة )

ت برةع المت لبةات الفرليةة  فة الجهاز ي بةع المعةاررر المردانيةة بصةورة لامةة بدرجةة مرتفعةة، وأن هنةاك تفاوتةًا 
 ،اف والمراجعةةة، المراقبةةة الداخليةةة، الم ابقةةة مةةا القةةوانرن، عثباتةةات الرقابةةة، تحلرةة  البيانةةات()التخ ةةيا واإلشةةر 

أن هنةاك  أيطةًا علةل الدراسةة وتوصةلت وبالنسبة لمعاررر علداد التقرير فإن الجهاز يقوم بت بيقها بدرجةة لاليةة.
 التشةريع الةيمن أهمهةا: غيةاب الةنم  فة دون ت برع المعةاررر الرقابيةة بالجهةاز  تحولمن المعوقات  مجمولة
ت رأ للل المعاررر، ولةدم متابعةة  الت رلزم بت برع المعاررر الرقابية، ولدم وجود ترجمة فورية للت ورات  الذي

 مجال المعاررر الرقابية. ف المراجعرن للت ورات 
دا  فة  الوحةدات الصةحية دراسةة تحلرليةة لتقةارير مراجعةة األ" ، بعنوان (2009دراسة عبد الوهاب عبده )/ 3

التأكةد مةن مةد  ت برةع هةدفت هةذة الدراسةة علةل ":  فة  مستشةفل أسةوان التعليمة  الحكومية مةا دراسةة ت بيقيةة
جمهوريةة مصةر  فة المتعارف للرها لند مراجعةة أدا  الوحةدات الصةحية الحكوميةة الحكومية معاررر المراجعة 

وقةام  العر ية ولالقة ذلك باألدا ، والمساهمة ف  ت وير تقارير مراجعة األدا  ف  الوحدات الصحية الحكومية.
الباحث بإجرا  دراسة مردانيةة للوقةوف للةل مةد  كفايةة تقةارير مراجعةة األدا  فة  الوحةدات الصةحية الحكوميةة 

( لطوًا من ألطا  الجهاز 75زيعها للل لرنة مكونة من )وذلك بإلداد قاعمة استقصا  تم تو  بشكلها الحال 
وزارة المالية فة  ( مفتشًا من 25، )مركزي للمحاسبات ف  القاهرة وأسوان ويعتبرهم الباحث من معدي التقاريرال

أسةوان التعليمة  ومةن سةبع لهةم العمة    فرالمدررية المالية ف  القاهرة وأسةوان ممةن سةبع لهةم العمة  فة  مستشة
ريات الشعون الصحية ويعتبرهم الباحث من مستخدم  التقارير، كما قام الباحث بتحلر  تقةارير مراجعةة ف  مدر
أسةةةةةوان التعليمةةةةة  والُمعةةةةةدة بواسةةةةة ة الجهةةةةةاز المركةةةةةزي للمحاسةةةةةبات لةةةةةن األلةةةةةوام مةةةةةن   فرمستشةةةةة فةةةةة األدا  
راجعةةة األدا  الحكةةوم  وذلةةك لمعرفةةة مةةد  االلتةةزام بمعةةاررر م والةةردود والجةةداول المرفقةةة بهةةا، 2002علةةل1998

(، وأثةر ذلةك للةل التقةارير. وتوصة  الباحةث )المعاررر العامةة ومعةاررر العمة  المرةدان  ومعةاررر علةداد التقةارير
كفةا ة ت برةع معةاررر مراجعةة األدا  الحكةوم  المتعةةارف  فة هنةاك نقةم  نأ علةل مجمولةة مةن النتةاعة أهمهةا:

حاجة علل ، هناك باالستفادة من تقارير مراجعة األدا  بشكلها الحال لدم قيام ق ا  الخدمات الصحية ، للرها
 ت وير تقارير مراجعة األدا .
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 An Empirical Study of Qualification and "، بعنوان Khasharmeh (2009)دراسة / 4
Criteria Required of Public Auditors in Jordan " دراسة وتحدرد : هدفت هذة الدراسة علل

األردن ألدا  لملية المراجعة بسهولة  ف مراجع  الق ا  العام  ف ؤهالت والمعاررر الم لوب توافرها الم
مراجع   ف هناك مجمولة من المؤهالت والمعاررر رجب توافرها وتوصلت الدراسة علل أن  وبكفا ة لالية.

: االستقالل للل المستو  ه الق ا  العام حتل رتم تنفرذ لملية المراجعة بكفا ة وفعالية، وهذة المعاررر 
اإلدارة وا لداد التقارير واستخدام الحاسب  ف مهارات شخصية ، التأهر  العلم  والعمل ، الشخص  والحكوم 
 السرية والتعاون والمصداقية.، و اآلل ، تحلر  البيانات

مةةا المعةةاررر الدوليةةة  األردنةة مةةد  توافةةع تقةةارير درةةوان المحاسةةبة "  ، بعنةةوان(2009)دراسةةة الرحاحلةةة  /5
لمعةاررر  األردنة هدفت هذة الدراسة علةل التعةرف للةل مةد  ت برةع درةوان المحاسةبة : "الصادرة لن األنتوسا 

 االقتراحةةةةاتتحةةةةد مةةةةن ت بيقهةةةةا وتقةةةةديم  التةةةة والمعوقةةةةات  األنتوسةةةةايصةةةةياغة التقةةةةارير الرقابيةةةةة الصةةةةادرة لةةةةن 
تتناسةةةب وت ةةةوير علةةةداد التقةةةارير الرقابيةةةة وفقةةةًا للمعةةةاررر الدوليةةةة، بمةةةا يكفةةة  ت ةةةوير التقةةةارير  التةةة والتوصةةةيات 

جمةةا البيانةةات للةةل علةةداد قاعمةةة  فةة والتمةةد الباحةةث  .األردن فةة إلدارة المةةال العةةام  الحقيقةة لةةتعكس الوطةةا 
الةوزارات  فة مركز دروان المحاسبة والمراقبات  ف دروان المحاسبة العاملرن  اجع مر استقصا  تم توزيعها للل 

( مراقبةة وقةت عجةرا  الدراسةة، ويبلةد لةدد المةراجعرن الُمةوز  للةرهم قةواعم 23الحكوميةة األردنيةة والبةالد لةددها )
الصةادرة  الدوليةي بع المعاررر  األردن الدراسة علل أن دروان المحاسبة  وتوصلت ( مراجعًا.304االستقصا  )

(، وأن هنةةاك 3.9يصةةدرها الةةدروان بدرجةةة مرتفعةةة ) التةة المتعلقةةة بصةةياغة التقةةارير الحكوميةةة  األنتوسةةايلةةن 
يعةةزز مةةن المسةةا لة  همنهةةا: أنةةاتفاقةةًا بةةرن مفةةردات العرنةةة للةةل أن ت برةةع المعةةاررر الدوليةةة يحقةةع فواعةةد كثرةةرة 

مةا، ويعةزز جهةود الةدروان الهادفةة لتحسةرن جةودة لمليةة الرقابةة بصةفة مسةتمرة، والمصداقية للدروان تجةاة المجت
ويسالد للل عجرا  المقارنة برن تقارير الدروان و رن تقارير األجهزة الرقابية األخر  العر ية واألجنبية. كمةا أن 

ُرلةزم بت بيقهةا،  يالةذ التشةريع تحد من ت برع هذة المعاررر منهةا: غيةاب الةنم  الت هناك بعى الصعوبات 
 تلحع للل تلك المعاررر. الت ولدم وجود ترجمة دقيقة وفورية للت ورات 

األدا  الرقةةاب  للجهةةاز المركةةزي للرقابةةة والمحاسةةبة ومةةد  ت ابقةةه مةةا  ، بعنةةوان "(2009) الةةورافيدراسةةة / 6
ت وير وتفعرة  األدا  الرقةاب  علل هدفت هذة الدراسة ":  دراسة مردانية - (األنتوساي) معاررر المراجعة الدولية

الةةة معةةاررر المراجعةةة الدوليةةة الصةةادرة لةةن منظمةةة رتفةةع مةةا  بمةةا الةةيمن فةة  للجهةةاز المركةةزي للرقابةةة والمحاسةةبة
 .واآلثةار المترتبةة للةل ذلةك هذة المعةارررااللتزام بت برع  التعرف للل المعوقات الت  تحول دون و ، األنتوساي

جرا  دراسةةة مردانيةة لمعرفةة مةةد  ت ةابع األدا  الرقةاب  للجهةاز المركةةزي للرقابةة والمحاسةبة مةةا إقةام الباحةث بةو 
جمةةا البيانةات الالزمةةة للدراسةةة المردانيةةة  فةة والتمةد  ،األنتوسةةايمعةاررر المراجعةةة الدوليةةة الصةادرة لةةن منظمةةة 
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المركةزي للرقابةة  لجهةازرن فة  االفنرةللل تصميم قاعمة استقصا ، وتم توزيا القاعمةة للةل لرنةة مةن األلطةا  
هنةاك عدراك لةاٍل لةد  وتوص  الباحث علةل مجمولةة مةن النتةاعة أهمهةا: أن . والمحاسبة ف  الجمهورية اليمنية

األلطا  الفنررن ف  الجهةاز المركةزي للرقابةة والمحاسةبة تجةاة األهةداف المتحققةة مةن ت برةع معةاررر المراجعةة 
أن الجهةةةاز المركةةةزي للرقابةةةة والمحاسةةةبة ي بةةةع معةةةاررر المراجعةةةة  و، األنتوسةةةايالدوليةةةة الصةةةادرة لةةةن منظمةةةة 

و درجةة متفاوتةة تختلةف مةن معيةار آلخةر، وقةد يعةةود   المردانيةة الصةادرة لةن منظمةة األنتوسةاي بدرجةة لاليةة،
مةن  هنةاك مجمولةةر، وأن ذلك علل تدن  ت برع مت لبات بعى المعاررر الفرلية وارتفا  ت برع البعى اآلخ

المعوقةةات التةة  تحةةول دون االلتةةزام بت برةةع معةةاررر المراجعةةة الدوليةةة الصةةادرة لةةن منظمةةة األنتوسةةاي وتمثلةةت 
، لدم توفر علزام كاٍف للعمة  بهةا، قلة برامة التأهر  والتدريب، هذة المعوقات ف : لدم وجود التحفرز المناسب
 المهن  لد  المراجعرن.طعف الول  ، ةر التعارى ما نصوم القوانرن واللواعح المقر 

أثر صياغة معاررر للمراجعة المالية الحكومية ف  مصر للل  "، بعنوان (2010دراسة عبد هللا )/ 7
هذة الدراسة تحليال ألسباب انخفاى مستو  جودة تقارير  تناولت": جودة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات

الحكوم ، ولرطا  الناتجة لن المراجعة الخارجية للق ا المالية الحكومية ومظاهر نقم منفعتها  الرقابة
جرا  دراسة  مصر،الحكومية ف   إل ار مقترح لمعاررر علداد تقارير المراجعة المالية ردانية للل التقارير موا 

صدار معاررر ع وقد انتهت الدراسة علل أهمية الحاجة علل .المركزي للمحاسبات ف  مصر الت  يعدها الجهاز
رفا مستو  جودة ومنفعة هذة  اتجاةالتقارير ف   المالية الحكومية ف  مصر ومنها معارر إللداد للمراجعة

 وزارة فيهوأن صياغة مث  هذة المعاررر يمث  لمال مشتركا رجب أن تشارك  التقارير لدي المستخدمرن لها،
االسترشاد ف  هذا المجال  المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجامعات والمنظمات المهنية المصرية ما

 .المجال بما اصدرته الدول المتقدمة والنامية ف  هذا
تحلر  الوطا الحال  للمجمولة العر ية لألجهزة العليا " (، بعنوان2010دراسة ديوان المحاسبة الكويتي )/ 8

هةدفت هةذة الدراسةة علةل تشةخيم الوطةا الحةال  ":  للرقابة والمحاسبة بشأن ت برع المعةاررر المهنيةة والرقابيةة
بشةأن ت برةةع المعةةاررر المهنيةةة والرقابيةةة الصةةادرة لةةن األنتوسةاي فةة  األجهةةزة األلطةةا  فةة  المجمولةةة العر يةةة 
لألجهةةزة العليةةا للرقابةةة الماليةةة والمحاسةةبة، والتمةةدت فةة  جمةةا بيانتهةةا للةةل استقصةةا   را  جميةةا هةةذة األجهةةزة 

%( للةل 88راسة علل مجمولة من النتةاعة أهمهةا: تعتمةد غالبيةة األجهةزة األلطةا  )جهاز(. وخلصت الد22)
معةةاررر متعةةددة المصةةادر، تعتبةةر منظمةةة األنتوسةةاي، رلرهةةا اإلتحةةاد الةةدول  للمحاسةةبرن مةةن أهةةم المصةةادر التةة  

لطةةا  )أكثةةر مةةن تعتمةةد للرهةةا األجهةةزة العليةةا فةة  ت برةةع المعةةاررر المهنيةةة والرقابيةةة، ت بةةع غالبيةةة األجهةةزة األ
%( المعاررر المهنية والرقابية ألسباب اختيارية ترتبا بدلم دور الجهاز األللةل والتحسةرن المسةتمر للعمة  88

%( المعةاررر للةل ن ةاي طةرع وفة  مهةام رقابيةة محةددة، تواجةه 63الرقاب ، ت بع معظم األجهزة األلطةا  )
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نهةةا: لةةدم اكتمةةال عصةةدار مختلةةف المعةةاررر المهنيةةة األجهةةزة األلطةةا  لنةةد ت بيقهةةا للمعةةاررر لةةدة صةةعوبات م
والرقابيةةة، اخةةتالف ظةةروف و بيعةةة العمةة   بكةة  دولةةة ممةةا رجعلهةةا تختةةار مةةا رناسةةبها مةةن معةةاررر ت بةةع للةةل 
حةةاالت معرنةةةة، لةةةدم دقةةةة ترجمةةةة المعةةةاررر، لةةةدم مالعمةةة نصةةةوم المعةةةاررر فةةة  كثرةةةر مةةةن األحيةةةان للظةةةروف 

رر الدولية بصورة لامة وترك التفاصر  لك  دولة، لةدم التأهرة  الكةاف  المحلية، عصدار بعى نصوم المعار
 لأللطا  الفنررن بالجهاز.

معاررر مراجعة الحسابات فة  اللجنةة الشةعبية العامةة لجهةاز المراجعةة  ، بعنوان "(2011) سويسيدراسة / 9
ي بقهةا  التة اختبار مةد  توافةع المعةاررر العامةة المراجعةة الخارجيةة علل هذة الدراسة  تهدف :" لربيا ف  المالية
وخلصةت الدراسةة علةل أن  .ما المعاررر الدولية ةُي لع لليه جهاز الرقابة المالية  والذية  اللرب  الرقاب الجهاز 

تةه بةدون وجةود يمارسةها للةل الجهةات الخاطةعة لرقاب التة لربيةا رنفةذ لمليةة المراجعةة  فة جهاز الرقابةة الماليةة 
صةةادرة ومعتمةةدة، باإلطةةافة علةةل لةةدم تبنيةةه أليةةة معةةاررر للمراجعةةة الصةةادرة لةةن  المهنةة معةةاررر كاملةةة لةةألدا  

 المجال. ف المنظمات المهنية الراعدة 
 Scope of Auditing on the Quality of Content "، بعنوان Dwiputrianti (2011)دراسة / 10

in the Indonesian External Public Sector Auditing Reports “ فحم : استهدفت هذة الدراسة
يصدرها جهاز  الت  دراسة العوام  المؤثرة للل جودة معلومات تقارير المراجعة الخارجية للق ا  العامو 

وتوصلت  المراجعة. مجال ف المقارنة برن فترة ما قب  وما بعد حركة اإلصالحات ، و الرقابة اإلندونيس 
 هناك ثالثة لوام  رعيسية تؤثر للل جودة معلومات تقارير جهاز الرقابة اإلندونيس  وه :الدراسة علل: أن 

، الت وير والتحسرن المستمر لعملية المراجعة /ثالثاً ، المهنية  /ثانياً ، استقاللية الجهاز واستقاللية مراجعيه /أوالً 
 /أوالً  للل النحو التال : ف ن اي لملية المراجعة قب  وبعد حركة اإلصالحات  ف روجد فروي معنوية وأنه 

قب  حركة اإلصالحات األخررة: كان جهاز الرقابة اإلندونيس  رركز للل المراجعة المالية ومراجعة االلتزام 
 المركزي البنك فقا، تقتصر المراجعة للل مراجعة النفقات، ُيحظر للل الجهاز مراجعة المنشآت الحروية مث  

 الت بعد حركة اإلصالح: اتسا ن اي المراجعة  /ثانياً ، اإلندونيس ، شركات البترول، شركات ال رران وغررها
يقوم بها جهاز الرقابة اإلندونيس  ليشم  ك  من المراجعة المالية ومراجعة األدا  والمراجعة ألغراى خاصة، 

مراجعة ك  المؤسسات  ف الرقابة الوحرد الذي له الحع  كما أن جهاز الرقابة اإلندونيس  أصبح هو جهاز
 المملوكة للدولة.

 المركةزي ي بقهةا الجهةاز  التة مد  توافع معاررر علداد التقارير الرقابية "، بعنوان (2013دراسة السيد )/ 11
علةل اختبةار هةذة الدراسةة هدفت ": األنتوسايللمحاسبات ما معاررر علداد التقارير الرقابية الدولية الصادرة لن 

مد  توافع معاررر علداد التقارير الرقابيةة التة  ي بقهةا الجهةاز المركةزي للمحاسةبات مةا معةاررر علةداد التقةارير 

http://search.proquest.com/business/docview/920573291/A348CDB41FF64A93PQ/5?accountid=63189
http://search.proquest.com/business/docview/920573291/A348CDB41FF64A93PQ/5?accountid=63189
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الرقابيةةةة الدوليةةةة الصةةةادرة لةةةن المنظمةةةة الدوليةةةة ألجهةةةزة الرقابةةةة العليةةةا )األنتوسةةةاي(، حرةةةث قةةةام الباحةةةث بإتبةةةا  
التقةارير  للل أنةه : قةد تتوافةع معةاررر علةداد رنم الفرى األولللدراسة،  المنهة  االستنبا   ووطا فرطرن

الرقابية الت  ي بقها الجهاز المركزي للمحاسبات بشك  كاف  ما معاررر علداد التقارير الرقابية الدولية الصادرة 
لمركةةزي امةةا الفةةرى الثةةان  فرةةنم للةةل أنةةه : قةةد توجةةد محةةددات تحةةد مةةن ت برةةع الجهةةاز الةةن األنتوسةةاي، 

، وقةام بتصةميم قاعمةة اسةتبيان وزلهةا للةل لرنةة  األنتوسةايللمحاسبات للمعاررر الرقابيةة الدوليةة الصةادرة لةن 
الدراسةةة علةةل  تفةةروى. وخلصةةالاختبةةار و مةةن األلطةةا  الفنرةةرن بالجهةةاز المركةةزي للمحاسةةبات لجمةةا البيانةةات 
لو الجهةةاز علةةل ت برةةع المعةةاررر الرقابيةةة مجمولةةة مةةن النتةةاعة أهمهةةا: أن هنةةاك مجمولةةة مةةن األسةةباب قةةد تةةد

 ولدم صحة الفرى األول وصحة الفرى الثان . لألنتوسا ،

الرقابة للل  ف دور المعاررر الدولية لمراجعة الحسابات الحكومية " (، بعنوان2013) مغربيدراسة / 12
معرفة دور تبنل المعاررر الدولية لمراجعة ": هدفت هذة الدراسة علل  دراسة مردانية –الموازنة العامة للدولة 
وتوص  الباحث علل النتاعة  سورية. ف رفا فعالية الرقابة للل الموازنة العامة للدولة  ف الحسابات الحكومية 

هناك لالقة قوية وباتجاة عرجاب  برن تبنل المعاررر الدولية لمراجعة الحسابات الحكومية ورفا التالية: أن 
سورية علل السل ة التنفرذية  ف للرقابة المالية  المركزي عن تبعية الجهاز ، للل الموازنة العامة فعالية الرقابة

 ف ، هناك تدن  تطعف من استقاللية المراجا وبالتال  تؤثر للل فعالية الرقابة للل الموازنة العامة للدولة
 للمراجعة الحكومية. ت برع المعاررر الدولية

 الدراسات السابقةالتعليق العام على 

معةةاررر ت برةةع الةةدول ب فةة أجهةةزة الرقابةةة العليةةا  التةةزامللةةل طةةرورة السةةابقة دراسةةات الاتفقةةت معظةةم نتةةاعة 
ألنها تؤد  علل تعزيز لم  هذة األجهزة وترفا مةن جةودة لمليةة المراجعةة. كمةا أن  الدولية المراجعة الحكومية

رفع  ستعى ج دع وم فسة هعه اعتق ريى عدر   يع    تقريةر رةؤد  علةلااللتزام بهذة المعةاررر وخاصةة معةاررر علةداد ال

 Dwipurianti، 2013، السةةرد 2010، لبةةد   2009دراسةةة كةة  مةةن )لبةةدة  فةة كمةةا  ريمتععىم س ل ي ععد

 الةةةةوراف ، 2010، درةةةةوان المحاسةةةةبة الكةةةةويت  2003(. كمةةةةا أن بعةةةةى هةةةةذة الدراسةةةةات )لبةةةةد الصةةةةبور 2011
توصلت علرهةا للةل أن مةن  الت النتاعة  ف اتفقت  (2013، السرد 2006، الدليس 2009، الرحاحلة 2009
الةةدول العر يةةة لنةةد ت برةةع المعةةاررر المهنيةةة والرقابيةةة  فةة  المراجعةةة الحكوميةةةتواجةةه أجهةةزة  التةة  المعوقةةاتأهةةم 

 الصادرة لن األنتوسا  ه :
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 .طعف الترجمة العر ية لهذة المعاررر 
 ياب النم التشريع  الذي ُرلزم بت برع المعاررر.غ 
  كثرر من األحيان للظروف المحلية. ف لدم مالعمة نصوم المعاررر 
 عصدار بعى نصوم المعاررر الدولية بصورة لامة وترك التفاصر  لك  دولة 
 قلة برامة التأهر  والتدريب أللطا  أجهزة الرقابة العليا للل ت برع هذة المعاررر 

 لدراسة الحالية:موقف ا
تمةةت داخةة  البرعةةة  التةة دراسةةات البعةةد لةةرى الدراسةةات السةةابقة والتعلرةةع العةةام للرهةةا، فإنةةه رتطةةح للباحةةث أن 

معظمهةةا للةةل مةةد  االلتةةزام بت برةةع معةةاررر علةةداد التقريةةر الصةةادرة لةةن األنتوسةةا ، ولةةم  فةة المصةةرية ركةةزت 
للمراجعةةةة الحكوميةةةة الصةةةادرة لةةةن  ع المعةةةاررر العامةةةةتت ةةةري أيةةةًا مةةةن هةةةذة الدراسةةةات علةةةل مةةةد  االلتةةةزام بت برةةة

تمةةةت خةةاري البرعةةةة المصةةرية فقةةةد ركةةزت أغلبهةةةا للةةل مةةةد  االلتةةةزام  التةة ، وذلةةةك بخةةالف الدراسةةةات األنتوسةةاي
دراسةةة كةةاًل مةةن )الةةدليس  فةة بت برةةع كافةةة معةةاررر المراجعةةة الحكوميةةة الدوليةةة الصةةادرة لةةن األنتوسةةا  كمةةا 

(. كمةةا أن هنةةاك 2013، م ر ةة  2011، سويسةة  2010، درةةوان المحاسةةبة الكةةويت  2009 الةةوراف ، 2006
تمت داخ  البرعة المصرية، حرث اتفقت نتاعة ك  هذة الدراسةات للةل  الت نتاعة بعى الدراسات  ف تعارى 

توسةةا  مصةةر ال يقةةوم بت برةةع المعةةاررر الرقابيةةة الصةةادرة لةةن منظمةةة األن فةة للمحاسةةبات  المركةةزي أن الجهةةاز 
 فة مصةر حقةع نجاحةًا  فة للمحاسةبات  المركةزي ( فقد أكدت للل أن الجهةاز 2003لدا دراسة )لبد الصبور 

 ت برع معاررر األنتوسا  الرقابية.

تمةت داخة  البرعةة المصةرية لدراسةة  السةابقة التة لدم تنةاول الدراسةات  ف وبالتال  هناك فجوة بحثية تتمث  
لمراجعةة الحكوميةة الدوليةة الصةادرة العامة ل معارررالبت برع  ف  مصر للمحاسبات المركزي الجهاز  التزاممد  

نتةاعة بعةى الدراسةات، ومةن ثةم يظهةر دور الدراسةة الحاليةة  ف لن منظمة األنتوسا ، كما أن هناك تعارى 
انيةة لمعرفةة ف  تناول ولرى للمعةاررر العامةة للمراجعةة الحكوميةة الصةادرة لةن األنتوسةاي، والقيةام بدراسةة مرد

  لهذة المعاررر. ف  مصر مد  ت برع الجهاز المركزي للمحاسبات
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 المبحث الثاني

 )المعايير الرقابية( معايير المراجعة الحكومية الدولية

علل تناول معةاررر المراجعةة الحكوميةة الدوليةة مةن حرةث مفهومهةا وأهمرتهةا والفةري برنهةا  المبحثرهدف هذا 
لمراجعة لمعاررر العامة لولرى ل ها،والمعوقات الت  تحول دون ت بيق ،و رن معاررر المراجعة المتعارف للرها

(، وذلةةك األنتوسةةاي) والمحاسةةبةلألجهةةزة العليةةا للرقابةةة الماليةةة الصةةادرة لةةن المنظمةةة الدوليةةة  الدوليةةة الحكوميةةة
 للل النحو التال :

 الحكومية:/ ماهية معايير المراجعة 1

القياس، فقد يكون نموذجًا أو مثااًل موطولًا بواس ة السل ات المختصة أو  ف المعيار هو ك  ما ُيستخدم 
(. وتمثةة  معةةاررر 345: 2000)الحسةةنل وخرابشةةة،  العةةام كأسةاس لمةةا رجةةب عتبالةةه االتفةةاينترجةة للعةةرف أو 

رجب للل الممارسرن للمهنة عتبالها لند القيةام بمهةامهم، وتشةرر علةل مةا  الت األدا  المهنية للمراجعة األنماط 
كافةةةة األحةةةوال، وتهةةةدف علةةةل قيةةةاس أدا  المراجةةةا وتعزيةةةزة علةةةل مسةةةتو  األدا   فةةة رجةةةب للةةةل المراجةةةا عتبالةةةه 

 .يهالمتعارف لل المهن 

بها لند  االسترشادرتم  الت تنظم المهنة و  الت مجال المراجعة الحكومية ُي لع للل مجمولة المعاررر  ف و 
أصدرتها منظمة  الت أدا  لملية المراجعة لفظ " المعاررر المهنية والرقابية " وه  مجمولة المعاررر 

لفظ "معاررر المراجعة الحكومية "، كما ي لع للرها  السعودي، وي لع للرها دروان المراقبة العامة األنتوساي
 Generally Accepted Government Auditing مسمل ال األمريك مكتب المسا لة الحكومية 

Standards (GAGAS)  ًأو معاررر المراجعة الحكومية المقبولة قبواًل لاما. 

تحدرةةد  فةة أدنةةل لتوجيةةه المراجةةا ومسةةالدته  تةةوفر حةةداً  التةة وُتعةةرف المعةةاررر الرقابيةةة بأنهةةا " تلةةك المعةةاررر 
رجب ت بيقها لتحقرع هدف الرقابة، وتمث  هذة المعاررر المقةاريس المعتمةدة  الت الخ وات واإلجرا ات الرقابية 

 رتم للل أساسها تقريم جودة نتاعة الرقابة ". الت 

يسترشد بها لتقريم  الت عاررر أو المقاريس ولرفها دروان المراقبة العامة بالمملكة العر ية السعودية بأنها " الم
نوليةةةة وكفةةةا ة ألمةةةال المراجعةةةة، كمةةةا أنهةةةا تعتبةةةر األسةةةاس أو اإل ةةةار الةةةذي يحةةةدد نوليةةةة وتفاصةةةر  عجةةةرا ات 

يقوم بها المراجا، وتمث  الحد األدنل الذي رجب أن رلتزم به المراجا أو  الت المراجعة أو الخ وات التفصرلية 
 (7: 2008مراقبة العامة، الدروان " )دروان ال
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تصةةدرة هرعةةة تنظيميةةة رسةةمية أو مهنيةةة، رتطةةمن  كتةةاب بأنهةةا " بيةةان  الكةةويت كمةةا لرفهةةا درةةوان المحاسةةبة 
عرشةادات تتعلةع بمةا رجةةب أداؤة مةن ممارسةات ومهةةام رقابيةة، وفقةًا ألليةةة معتمةدة تلقةل القبةةول والتأررةد العةام مةةن 

 (.5: 2010، الكويت " )دروان المحاسبة  المهن  ب الرقاالعم   ف قب  الخبرا  والمتخصصرن 

 هةة وتختلةةف المعةةاررر المهنيةةة والرقابيةةة لةةن القوالةةد اإلرشةةادية أو عجةةرا ات المراجعةةة، فالقوالةةد اإلرشةةادية 
الواجةةب أداؤهةةا لنةةد تنفرةةذ أنشةة ة ومهةةام رقابيةةة محةةددة مةةن أجةة  تنمةةيا العمةة   الرقةةاب بمثابةةة عجةةرا ات العمةة  

. كمةةا أن المعةةاررر المهنيةة تشةةرر علةةل مةةا رجةب أن ُيفعةة ، برنمةةا القوالةةد اإلرشةادية تشةةرر علةةل كيفيةةة أدا  الرقةاب 
فةةةإن المعةةةاررر لهةةةا صةةةفة اإلرشةةةاد العةةةام أو التوجيةةةه، برنمةةةا القوالةةةد اإلرشةةةادية تتنةةةاول الصةةةي ة  وبالتةةةال العمةةة ، 

 . (5: 2011، الكويت اسبة التنفرذية لهذة المعاررر للل حاالت ت بيقية معرنة )دروان المح

 / أهمية معايير المراجعة الحكومية الدولية:2

ألجهةزة المراجعةة الحكوميةة بت برع معةاررر المراجعةة الحكوميةة الدوليةة يحقةع العدرةد مةن المنةافا  االلتزامعن 
، الكويت دروان المحاسبة  ; 11-10: 2003)لبد الصبور،  رل ومن هذة المنافا ما  الرقاب مجال العم   ف 

 :(7-6: 2008دروان المراقبة العامة،  ; 5-6: 2010

 تحقرع قدر من التوافع برن الممارسات الرقابية فيما برن الدول المشاركة بما يسمح بالقابلية للمقارنة. -
 .الرقاب العم   ف تحقرع حد أدنل من الجودة  -
 توصرف كام  للعملية الرقابية ومراحلها. -
 ووطا األسس العامة إلرسا  عجرا ات ومهمات المراجعة. الرقاب ا  العم  تعتبر مصدرًا هامًا إلثر  -
رجةب  التة توفر الحد األدنل من التوجيه للمراجةا بمةا يسةالدة للةل تحدرةد الخ ةوات واإلجةرا ات الرقابيةة  -

 ت بيقها.
 ابة العليا.أجهزة الرق ف لتقريم موظ موطول ُتستخدم كمقياس لتقويم جودة العملية الرقابية، وتوفر أساس  -
الدولةةةة ذات العالقةةةة كالسةةةل ة التشةةةريعية  فةةة تةةةنظم العالقةةةة بةةةرن أجهةةةزة الرقابةةةة العليةةةا والجهةةةات األخةةةر   -

 والسل ة التنفرذية.
تمةةةةت  التةةةة لةةةةد  الجهةةةةات واألفةةةةراد الةةةةذرن يسةةةةتخدمون المعلومةةةةات  واال معنةةةةانتعمةةةة  للةةةةل تحقرةةةةع الثقةةةةة  -

 مراجعتها.
بةه علةداد معةاررر محليةة، باإلطةافة علةل تةوفرر خبةرا  متخصصةرن تت ل الةذيتوفرر الوقت والجهةد والمةال   -

 هذا المجال ر ما يعد أمرًا بالد الصعوبة خاصة لد  كثرر من الدول النامية. ف 
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 / الفرق بين معايير المراجعة الحكومية الدولية ومعايير المراجعة الدولية لقطاع األعمال:3
بها لنةد مراجعةة ألمةال الوحةدات اإلداريةة  االسترشادرتم  الت رخلا البعى برن معاررر المراجعة الحكومية 

تسةةةتخدم لمراجعةةةة حسةةةابات ق ةةةا  األلمةةةال أو الق ةةةا  الخةةةام،  التةةة الحكوميةةةة، ومعةةةاررر المراجعةةةة الدوليةةةة 
، (IFAC)للمحاسةبرن  الةدول مجمولةة المعةاررر الصةادرة لةن اإلتحةاد  هة فبالنسبة لمعاررر المراجعةة الدوليةة ف

رجب أن رلتزم بهةا المراجةا لنةد مراجعةة حسةابات  الت تمث  المبادا األساسية واإلجرا ات الطرورية  كما أنها
الق ا  الخام أو ق ا  األلمال، وتتكون من لشر معاررر مقسمة علل ثالث فعات )المعاررر العامة، معاررر 

متعةارف للرهةا. أمةا معةاررر المراجعةة ، معاررر التقرير(، وُي لع للرها أيطةًا معةاررر المراجعةة الالمردان العم  
مجمولهةةا الحةةد  فةة تشةةك   التةة ، و األنتوسةةايأصةةدرتها منظمةةة  التةة مجمولةةة المعةةاررر  هةة الحكوميةةة الدوليةةة ف
لنةد مراجعةة ألمةال  الحكةوم رجب أن رلتزم بهةا جهةاز المراجعةة الحكوميةة والمراجةا  الت األدنل من المعاررر 

ميةةة، وتتكةةون هةةذة المعةةاررر مةةن معةةاررر المراجعةةة العشةةرة المتعةةارف للرهةةةا وحسةةابات الوحةةدات اإلداريةةة الحكو 
باإلطافة علل مجمولة أخر  من المعاررر ذات صةلة مثة  المعةاررر المرتب ةة بالرقابةة للةل الجةودة، باإلطةافة 

ن ةاي تتمشل ما الخصةاعم الممرةزة للمراجعةة الحكوميةة مةن حرةث ال الت علل المت لبات القانونية والالعحية، و 
العامةةة، معةةاررر العمةة   )المعةةاررر هةة واألهةةداف واإلجةةرا ات، وأيطةةًا هةةذة المعةةاررر مقسةةمة علةةل ثةةالث فعةةات و 

 ;432: 2005، فةة ل  ;11: 2003لبدالصةةبور،  ;23-16: 1994) السةةل ان، ، معةةاررر التقريةةر( المرةةدان 
Granof 1998 : 612  .) 

 )المعايير الرقابية(:/ نشأع معايير المراجعة الحكومية الدولية 4
(، األنتوسةايوالمحاسةبة )للرقابة الماليةة مجمولة المعاررر الصادرة لن المنظمة الدولية لألجهزة العليا  ه و 

 وكرةو وليمةا ومةن التقةارير  علالنة وتسمل بة " المعاررر الرقابية والمهنية ". وقةد تةم اسةتنتاي هةذة المعةاررر مةن 
خبةةةرا  األمةةةم المتحةةةدة المعنةةةل  اجتمةةةا مةةةؤتمرات مختلفةةةة، ومةةةن تقريةةةر  فةةة  األنتوسةةةايوالبيانةةةات الصةةةادرة لةةةن 

حرةةث قامةةت لجنةةة معةةاررر المراجعةةة  .(ISSAI 100: 1)البلةةدان الناميةةة  فةة بالمحاسةةبة الحكوميةةة والرقابةةة 
الرابةا لشةر  1األنكوسةا بإصدار معاررر المراجعة الحكوميةة خةالل فعاليةات مةؤتمر  األنتوسايالتابعة لمنظمة 

، وقةةةد قامةةةت اللجنةةةة بتعةةةدر  1992ُلقةةةد بواشةةةن ن لاصةةةمة الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة لةةةام  الةةةذيلمنظمةةةة ل
القاهرة بجمهورية مصةر العر يةة لةام  ف الخامس لشر المنعقد  األنتوسايوتحدرث تلك المعاررر خالل مؤتمر 

ُلقةد  الةذيالسابا لشر  توساياألنمؤتمر  ف ، وقد تم التصدرع للل النسخة المعدلة من هذة المعاررر 1995
 (.34: 2008)ل ية،  2001سرول لاصمة كوريا الجنو ية لام  ف 

                                                 
1

 : ا  ريمؤتم  ري فيي يمةظمه رألنى سد  ريت   ه   كل ثالث سة رت في رح ج ري فل رألعضدء في ريمةظمه.األنكوساى - 
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 : 2األنتوساي/ مقدمة عن منظمة 5
 International Organization ofجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أل)المنظمة الدولية ل األنتوساي

 (Supreme Audit Institutions (INTOSAI)  منظمة دولية مستقلة بذاتها، غرر حكومية وغرر  ه
المجلس  ف خام  استشاري رتعلع بالمراجعة الحكومية الخارجية، وذات مركز  مهن سياسية، ذات نشاط 

باألمم المتحدة، مقرها مدرنة فررنا لاصمة النمسا، وتم تأسيسها بعد الحرب العالمية  واالجتمال  االقتصادي
للعلوم  دول مؤتمر  ف ون لن األجهزة العليا للرقابة )أجهزة المراجعة الحكومية( ممثل اجتماالثانية، حرث 

المؤتمر  انعقادتم  1953لام  ف مدرنة برن بسويسرا وقرروا عنشا  منتد  للمراجعة الحكومية، و  ف اإلدارية 
مدرنة هافانا لاصمة دولة كوبا،  ف نوفمبر،  9-2الفترة من  ف ( 1 األنكوسا ) ا األول لألنتوس الدول 

لطوًا  192المنظمة حتل بلد حاليا  ف جهازًا رقابيًا. وازداد لدد األلطا   34وذلك بحطور ممثلرن لن 
 العطوية وخمسة ألطا  منتسبرن.  كامل 

ة وتعتبةةر الل ةةة العر يةةة عحةةد  الل ةةات الخمةةس المعتمةةدة لةةد  المنظمةةة عطةةافة علةةل الل ةةة اإلنجلرزيةةة والفرنسةةي
مجمولةةات لمةة  عقليميةةة، تطةةم كةة  سةةبا منظمةةات تمثةة   األنتوسةةاي. وينبثةةع لةةن منظمةةة واإلسةةبانيةواأللمانيةةة 

منظمةةة مةةنهم مجمولةةة مةةن األجهةةزة العليةةا للرقابةةة بالةةدول األلطةةا ، بهةةدف التواصةة  وتبةةادل اآلرا  والتجةةارب 
 :ه ، وهذة المجمولات الرقاب والمقترحات لت وير العم  

 (ياية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )األرابوسالمنظمة العر  -
 (ياالمنظمة األسروية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )األسوس -
 (ياالمنظمة اإلفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )األفروس -
 (يا)األوروسالمنظمة األورو ية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  -
 (يالألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الكاروس الكاريب منظمة  -
 لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )األوالسافس( والكاريب منظمة دول أمريكا الالترنية  -
 (يالألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الباس الهاديمجمولة دول المحيا  -
مجةال  فة كة  دول العةالم  فة علل تبادل اآلرا  والتجارب واألفكار بةرن ألطةاعها  األنتوسايمة تهدف منظو

صةةةةدار القوالةةةةد الةةةةدول للةةةةل المسةةةةتو   الرقةةةةاب المراجعةةةةة الحكوميةةةةة، وذلةةةةك لت ةةةةوير العمةةةة   ، وتقةةةةوم بوطةةةةا وا 

                                                 
2

 واألهداف: التنظيم لمزيد من المعلومات حول المنظمة وتأسيسها واأللطا  والهيك   - 
 . 2004( "، عصدار خام بالمنظمة، 2003-1953سنة ) 50منظمة األنتوساي، " األنتوساي  -
 us.html-http://www.intosai.org/ar/aboutللمنظمة                                  اإللكترون الموقا    -    

http://www.intosai.org/ar/about-us.html
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والمعةةةاررر واإلرشةةةادات والتوجرهةةةات الخاصةةةة بالمراجعةةةة الحكوميةةةة الخارجيةةةة، ويصةةةدر لنهةةةا مجلةةةة دوريةةةة ر ةةةا 
 " المجلة الدولية للمراجعة الحكومية " تهتم بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمراجعة الحكومية. باسمسنوية 

 :(ISSAI 200)/ المعايير العامة للمراجعة الحكومية 6
لكةة  مةةن  واالختصاصةةات تصةةف المةةؤهالت والصةةفات المهنيةةة التةة  معةةارررمجمولةةة مةةن ال لبةةارة لةةن وهةة 

والموطةةولية  يةسةةتقاللاالالمراجةةا وجهةةاز المراجعةةة، ومجمولةةة أخةةر  مةةن المعةةاررر ذات أهميةةة أخالقيةةة مثةة  
نل لهمةا تنفرةذ ، حتةل رتسةالحكومية جهاز المراجعةو أن تتوفر لد  المراجا  رنب   لت اوالعناية المهنية الالزمة 

وتشتم  المعةاررر العامةة للمراجعةة الحكوميةة للةل مجمولةة مةن  ،لملية المراجعة وا لداد التقرير بكفا ة وفعالية
 المعاررر الفرلية التالية:

 المؤهالت والتعيين: 6/1
جةةرا ات لتعرةةرن مةةوظفرن  بتبنةة يقةةوم الجهةةاز األللةةل للرقابةةة  " رةةنم هةةذا المعيةةار للةةل أن  ذوي سياسةةات وا 

(Issai 200, 1.3) " مةؤهالت مناسةةبة
.  ويوطةةح هةةذا المعيةةار أن ممارسةةة مهنةةة المراجعةةة تت لةةب مةةؤهالت

 باختيةةار(، وأنةةه رجةب للةل جهةاز المراجعةة الحكوميةة أن يقةوم والعملة  العلمة )التأهرة   لمليةة للميةة وخبةرات
 (.54: 2006، العنزي ألدا  مهام المراجعة ) الذرن تتوافر فرهم الكفا ة المهنيةوتعررن المراجعرن 

 التدريب والترقية: 6/2
جةرا ات لت ةوير وتةدريب موظفيةه  بتبن يقوم الجهاز األللل للرقابة “رنم هذا المعيار للل أن  سياسات وا 

 Issai) " لرتمكنةةوا مةةن أدا  واجبةةاتهم بصةةورة فعالةةة، وأن يحةةدد أسةةس ترقيةةة المةةراجعرن وغرةةرهم مةةن المةةوظفرن

الالزمةة لت ةةوير  تباتخةاذ الخ ةةواويبةرن هةةذا المعيةار أنةةه رجةب أن يقةةوم الجهةاز األللةل للرقابةةة  .(1.5 ,200
الكفةةا ة المهنيةةة للمةةراجعرن وتنميةةة مهةةاراتهم، وذلةةك لةةن  ريةةع تةةوفرر التةةدريب داخةة  الجهةةاز، والتشةةجيا للةةل 

 الدورات التدريبية الخارجية. ف المشاركة 

 األدلة واإلرشادات المكتوبة: 6/3
جرا ات إللداد األدلةة  رتبنلرنم هذا المعيار للل أنه " رتعرن للل الجهاز األللل للرقابة أن  سياسات وا 

 .(Issai 200, 1.13)والتعليمات المكتوبة المتعلقة بتنفرذ مهام المراجعة " 

                                                 


ريمه در  في ش   إيى رقم ري   م  (1.3)به ق  ريت (، فري قم 200رقم  ري فييريمه در  أ إيى رقم ريمه در ) Issai 200 ش    

 (.1.3ري   م رقم  أ )
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وكتةةب اد معةةاررر وقوالةةد وأدلةةة مكتوبةةة و بقةةًا لهةةذا المعيةةار فإنةةه رجةةب للةةل جهةةاز المراجعةةة الحكوميةةة علةةد
الجهةاز، وذلةك بهةدف الحفةا   مراجعة ب االتصةالدورية، توطح كيفية تنفرذ مهام المراجعة، وتكةون بمثابةة أداة 

 للل جودة لملية المراجعة. 

 تدعيم الخبرات والمهارات: 6/4
جرا ات لدلم المهارات  رتبنلرنم هذا المعيار للل أنه " رجب للل الجهاز األللل للرقابة أن  سياسات وا 

لةه، وأن يحةدد المهةةارات غرةر المتةوافرة لديةه، وأن يقةوم بتوزيةةا المهةارات للةل مهةام المراجعةةة  المتاحةةوالخبةرات 
توزيعةةةًا جرةةةدًا، وتخصةةةيم لةةةدد كةةةاف  مةةةن المةةةراجعرن لتنفرةةةذ لمليةةةة المراجعةةةة، وأن يقةةةوم بةةةالتخ يا واإلشةةةراف 

 . (Issai 200, 1.15)"واالهتماملمستو  الم لوب من العناية المهنية الالزمة المناسبرن لتحقرع أهدافه للل ا

 رقابة الجودع )مراجعة ضمان الجودع(: 6/5
جرا ات رتبنلللل الجهاز األللل للرقابة أن  رنب  " يار للل أنه عرنم هذا الم لمراجعة مد   سياسات وا 

 .(Issai 200, 1.25) " بهكفا ة وفعالية المعاررر واإلجرا ات الداخلية الخاصة 

أجهةةةةزة المراجعةةةة الحكوميةةةةة بوطةةةا بةةةرامة لمراجعةةةةة جةةةودة لمليةةةةات  اهتمةةةامرت لةةةب هةةةذا المعيةةةةار طةةةرورة  
تنفرةةذ هةةذة العمليةةات وتحسةةرن نتاعجهةةا، وكةةذلك  فةة رةةتم تنفرةةذها لتةةأمرن مسةةتو  لةةال  مةةن الكفةةا ة  التةة المراجعةةة 

 جرا ات الداخلية الخاصة به من فترة ألخر . المعاررر واإل ف طرورة قيام الجهاز بإلادة النظر 

الداخلية أن يقةوم الجهةاز بتوثرةع نظةام رقابةة الجةودة الخةام بةه كتابةًة، وتعريةف  الجودةويتطمن برنامة رقابة 
 ذوي المةةوظفرن بةةه وتةةدريبهم للةةل كيفيةةة الوفةةا  بمت لباتةةه، كمةةا يمكةةن أن رتطةةمن أيطةةًا قيةةام بعةةى المةةراجعرن 

تنفرذ مهام المراجعة بفحم دقرع لعرنة من تلك المهام من حرث التخ ةيا لهةا  ف مناسبة لم يشاركوا مؤهالت 
 (.24: 2008)دروان المراقبة العام،  وتنفرذها وا لداد التقارير لنها

 :يةستقاللاال 6/6
 .(Issai 200, 2.2)رنم هذا المعيار للل أنه " رجب أن يكون كاًل من المراجا وجهاز المراجعة مستقلرن " 

مةةن أهةةم معةةاررر المراجعةةة الحكوميةةة وذلةةك ألنةةه يمثةة  جةةوهر لمليةةة المراجعةةة، وهةةو  يةسةةتقالليعتبةةر معيةةار اال
خدمة المجتما، بة  ويعةدة الةبعى بأنةه معيةار معةاررر  ف  واستمرارهابمثابة طرورة حتمية لت وير مهنة المراجعة 

 2011ببقيةةة معةةاررر المراجعةةة األخةةر  )لبدر ةةه،  االلتةةزامرةةؤثر سةةلبًا للةةل نتةةاعة  سةةتقاللاالالمراجعةةة، ألن غيةةاب 
:25 .) 
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أجهةةةزة المراجعةةةة  يةاسةةةتقاللكةةة  مةةةن المراجةةةا وجهةةةاز المراجعةةةة. ومفهةةةوم  اسةةةتقاللهنةةةا  يةسةةةتقاللوُيقصةةةد باال
بأن  ف وليس المعنل الحر الحكومية يعنل حريتها التامة من أية قرود قد تؤثر سلبًا للل أداعها لمهام المراجعة، 

مةةا  وتعةةاون م البةةة بةةأن تعمةة  بشةةك  منسةةع  هةة تكةةون بمعةةزل لةةن السةةل ة التنفرذيةةة والسةةل ة التشةةريعية، بةة  
 2006األدا  )الةدليس،  فة األجهزة األخر  وذلك بتزويةدهم بالمعلومةات والتقةارير وأيةة مالحظةات أو قصةور 

:53.) 

طةةةمان تةةةوفرر مسةةةتو  لةةةال  مةةةن المصةةةداقية األجهةةةزة العليةةةا للرقابةةةة هةةةو عنشةةةا  الهةةةدف  ويةةةر  الةةةبعى أن 
رجةةب تةةوفرر الطةةمانات الالزمةةة لحمايةةة هةةذة األجهةةزة مةةن  وبالتةةال مراجعةةة ألمةةال الق ةةا  العةةام  فةة والحياديةةة 

 .(Odia, 2014: 107)التامة لها  يةستقاللالتدخالت السياسية وذلك لن  ريع توفرر اال

لةةه للةةل طةةرورة تةةوافر  الثةةان الجةةز   فةة مشةةتع مةةن علةةالن ليمةةا، حرةةث نةةم اإللةةالن  يةسةةتقاللومعيةةار اال 
لألجهةةةةزة العليةةةةا للرقابةةةةة، وأنةةةةه مةةةةن الصةةةةعب أن تطةةةة لا هةةةةذة األجهةةةةزة بمهامهةةةةا الرقابيةةةةة وبصةةةةورة  االسةةةةتقالل

 بةةالنم االسةةتقاللموطةةولية وفعالةةة عال عذا كانةةت مسةةتقلة لةةن الجهةةة محةة  المراجعةةة، وأنةةه رجةةب تةةدليم هةةذا 
، كما أشار اإللالن علةل ومال  وتنظيم  ف وظي استقاللرجب أن يكون  ستقاللالدستور، كما أن اال ف لليه 

 .(Issai 1: 7-10)أللطا  هذة األجهزة  ستقاللطرورة توافر اال

 تضارب المصالح: 6/7
رنم هةذا المعيةار للةل أنةه " رجةب للةل األجهةزة العليةا للرقابةة أن تتفةاد  تطةارب المصةالح بةرن المراجةا 

 .(Issai 200, 2.31)والجهة مح  المراجعة " 

تنفرةذ لمليةة المراجعةة للجهةات محة  المراجعةة وا لةداد  فة يقةوم الجهةاز بةدورة  لكة و بقًا لهذا المعيار فإنه  
تطةارب  أيرتجنب أو يمنةا  لك رته وموطولرته استقاللنه رجب لليه أن يحافظ للل التقرير بشأن النتاعة فإ

المصالح برن المراجعرن والجهات مح  المراجعة. ومن شأن ت برع المعاررر العامة للمراجعة الحكومية أن  ف 
 تسالد أجهزة المراجعة الحكومية للل تلبية هذة المت لبات.

 الكفاءع: 6/8
المهنيةة الالزمةة لل أنه " رجةب أن يكةون لةد  المراجةا والجهةاز األللةل للرقابةة الكفةا ة رنم هذا المعيار ل
  .(Issai 200, 2.33)"  إلنجاز مهام المراجعة

ويهةةتم هةةذا المعيةةار بطةةرورة تةةوافر الكفةةا ة المهنيةةة الالزمةةة لةةد  المراجةةا وجهةةاز المراجعةةة الحكوميةةة للقيةةام 
حةةول نتةاعة لمليةةة المراجعةةة  مهنةة  أيمهمةةة المراجةا تفةةرى لليةةه تكةوين ر بمهةام لمليةةة المراجعةة. ونظةةرًا ألن 
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تتناسةب مةا  بيعةة لمليةة  التة وصياغة التقارير والتوصيات، لذا ال بد أن تتوافر فيه الكفةا ة والخبةرة والمهةارة 
 (.58-57: 2006المراجعة ون اقها وتعقرداتها )الدليس، 

 العناية المهنية: 6/9
الالزمةرن  واالهتمةامرنم هذا المعيار للةل أنةه " رجةب أن يمةارس المراجةا والجهةاز األللةل للرقابةة العنايةة 

، ويشةم  ذلةك العنايةة الالزمةة لنةد تحدرةد أدلةة األنتوسةايلند ت برع معةاررر المراجعةة الحكوميةة الصةادرة لةن 
 ,Issai 200والتوصةةيات"  سةةةتنتاجاتواالاإلثبةةات وجمعهةةا وتقريمهةةةا ولنةةد صةةةياغة التقةةارير بشةةةأن النتةةاعة 

2.39).) 

ويت لةةب ت برةةع معيةةةار العنايةةة المهنيةةة أن يكةةةون جهةةاز المراجعةةةة الحكوميةةة موطةةوليًا لنةةةد القيةةام بعمليةةةة 
أن ، كمةا رت لةب تقريمةه وتقريةرة لةن نتةاعة لمليةة المراجعةة فة المراجعة للجهات مح  المراجعة ونزيهًا ولةاداًل 

رؤد  المراجا لمله بدرجةة لاليةة مةن الجةودة تتناسةب مةا درجةة تعقةد وصةعوبة لمليةة المراجعةة. ويجةب لليةه 
حالةةةة  فةةة ، و المرةةةدان ت برةةةع معةةةاررر العمةةة   فةةة  العملةةة تةةةوحل الحةةةذر وأن رتسةةةم بدرجةةةة لاليةةةة مةةةن التأهرةةة  

بمةةراجعرن خةةارجررن أو بخبةةرا  خةةارجررن كمستشةةارين فإنةةه رجةةب للةةل جهةةاز المراجعةةة الحكوميةةة أن  االسةةتعانة
  ربذل العناية الالزمة للتأكد من كفا تهم وقدرتهم للل القيام بالمهام الموكلة علرهم.
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 لثالمبحث الثا

 الدراسة الميدانية

 مقدمة:
لدراسةات السةةابقة ذات الصةةلة بالموطةةو ، ألهةةم ا اً الجانةةب النظةةري للدراسةة لرطةةفة  بعةد أن تنةةاول الباحةةث 

ودورهةةا فةة  تحسةةرن جةةودة وكةةذلك معةةاررر المراجعةةة الحكوميةةة الدوليةةة مةةن حرةةث مفهومهةةا، وأهمرتهةةا، وانوالهةةا، 
. للمراجعةة الحكوميةةللمعةاررر العامةة ولةرى تفصةرل  العم  الرقاب  لألجهزة العليا للرقابةة، ومعوقةات ت بيقهةا 

تنةةاول الدراسةةة المردانيةةة للوقةةوف للةةل مةةد  ت برةةع الجهةةاز المركةةزي للمحاسةةبات بجمهوريةةة ر المبحةةثفةةإن هةةذا 
 .مصر العر ية لها

 :المبحث للل النحو التال وتم تناول هذا     

 .ريىي رتبه د ريبدحث يىح  ق أا رف ري ررسه ريم  رن همنهجية الدراسة الميدانية أواًل/ 

مستو  ت برع الجهاز المركزي بهدف التعرف للل  الدراسة الميدانيةتحليل البيانات ونتائج  ثانيًا/
 .للمعاررر العامة للمراجعة الحكومية الدولية الصادرة لن األنتوساي للمحاسبات بجمهورية مصر العر ية

 ثم بعد ذلك الخالصة والتوصيات.
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 منهجية الدراسة الميدانية/ 1

 :الميدانية أهداف الدراسة 1/1

مسةةتو  ت برةةع الجهةةاز المركةةزي  التعةةرف للةةلفةة  الهةةدف الرعيسةة  التةةال : الدراسةةة المردانيةةة رتمثةة  هةةدف 
 المراجعة الحكومية الدولية. للمعاررر العامةللمحاسبات 

 الدراسة: فروض 1/2

 :ف  الفرى الرعيس  التال الدراسة  فرىف  طو  األهداف البحثية السابقة يمكن صياغة 

للمراجعة  المعاررر العامةت برع مد  ال روجد عدراك عرجاب  ومعنوي لد  المستقص  منهم حول " 
 ."الحكومية ف  الجهاز المركزي للمحاسبات

 مجتمع وعينة الدراسة: 1/3

رتمثةة  مجتمةةا الدراسةةة فةة  األلطةةا  الفنرةةرن العةةاملرن بالجهةةاز المركةةزي للمحاسةةبات فةة  جمهوريةةة مصةةر 
عوبة استقصةةا  جميةةا مفةةردات المجتمةةا، فقةةد قةةام الباحةةث بتوزيةةا اسةةتمارات االسةةتبيان للةةل العر يةةة. ونظةةرًا لصةة

( فة  محافظةات القةاهرة والمنيةا واسةروط وسةوهاي، قوامهةا 1لرنة لشواعية من األلطا  الفنررن العاملرن بفر  )
، اإلحصةةةاع حلرةةة  ( اسةةةتمارة، منهةةةا اسةةةتمارة واحةةةدة غرةةةر صةةةالحة إلجةةةرا  الت140( مفةةةردة، أُلرةةةد منهةةةا )200)

 %. 69,5( استمارة، أي بنسبة 139ويكون لدد االستمارات الصالحة إلجرا  التحلر  )

 تصميم أداع جمع البيانات: 1/4

لتحقرع أهداف الدراسة المردانية، تم تصميم قاعمة استبيان وتم توجرهها للل لرنةة الدراسةة، وقةد رولة  فة  
لجميا المعاررر المراد االستفسار لن ومد  ت بيقها. وتم االلتماد ف  تصميم قاعمة االستبيان أن تكون شاملة 

هةذة القاعمةةة للةل مقيةةاس ليكةرت الخماسةة ، وذلةةك لتحوية  اإلدراكةةات الوصةفية للمستقصةة  مةنهم حةةول لبةةارات 
قاعمة االستبيان علل قيم كمية يمكن عخطالها للتحلر  اإلحصاع  الةالزم إلثبةات مةد  قبةول أو رفةى فةروى 

 سة.الدرا

كما التمد الباحث أيطًا للل المقابالت الشخصية مةا بعةى مفةردات العرنةة لتوطةيح اهةداف البحةث والةرد 
للةةل بعةةى االستفسةةارات بشةةأن األسةةعلة الةةواردة بالقاعمةةة لطةةمان اسةةتيفا  اإلجابةةة للةةل جميةةا األسةةعلة ب ريقةةة 

 صحيحة.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:  1/5

دخالهةا علةل الحاسةب  بعد انتها  مرحلة جمةا ومراجعةة البيانةات، تةم ترمرةز وتفريةد بيانةات القةواعم المجمعةة وا 
 .(SPSS)اآلل  إلجرا  التحلر  اإلحصاع  الالزم للرها، وذلك باستخدام البرنامة اإلحصاع  

 ب اإلحصاعية التالية:وقد التمدت الدراسة ف  تحلر  البيانات واختبار ما تتطمنه من فروى للل األسالر

ومعام  الصدي )الجزر التر يع  لقيمة معام   (Cronbach's Alpha)معام  الثبات ألفا كرو نباخ  -أ 
 الثبات( الختبار ثبات وصدي قاعمة االستبيان.

الوسا الحساب  واالنحراف المعياري لوصف ادراكات المستقص  منهم حول لبارات قاعمة   -ب 
 االستبيان.

 لمتوسا لرنة واحدة الختبار معنوية الفروي برن المتوس ات الحسابية، لقياس اختبار ويلكوكسن  -ي 
يعد هذا االختبار من االختبارات الالمعلمية ت برع المعاررر العامة للمراجعة الحكومية الدولية، و درجة 

 الت  تستخدم ف  حالة التوزيا غرر ال بيع ، ويناسب ال بيعة الوصفية لبيانات الدراسة.

 ل البيانات ونتائج الدراسة الميدانيةتحلي/ 2

رتناول هذا المبحث لرطًا لنتاعة الدراسة المردانية، وتحلياًل لما تم التوص  عليه من نتاعة اختبارات فروى 
 الدراسة. وسرتم لرى هذة النتاعة للل النحو الذي رتمشل ما أهداف الدراسة.

 يانحساب معاملي الصدق والثبات ألسئلة قائمة االستب 2/1

ومعام  الصدي )الجةزر التر يعة  لقيمةة  (Cronbach's Alpha)تم حساب معام  الثبات ألفا كرو نباخ  
معام  الثبات( الختبار ثبات وصدي قاعمة االستبيان، وذلك لتحدرةد مةد  االلتمةاد للةل الدراسةة المردانيةة فة  

 تعميم النتاعة.

 قيمةة، وأن 0,886بلةد ( رتبةرن أن معامة  الثبةات لجميةا األسةعلة 1وباستعراى الجدول التةال  جةدول رقةم )
، وه  قيم مقبولة لجميا األسعلة، وبالتال  يمكن القول بأنها معامالت ذات داللة 0,941بل ت معام  الصدي 

 .جردة لتحقرع أهداف الدراسة ويمكن االلتماد للرها ف  تعميم النتاعة
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 (1جدول رقم )
 معامل  الصدي والثبات ألسعلة قاعمة االستبيان

 بيان األسئلة
عدد 

 العناصر

الثبات 

 )كرونباخ ألفا(

 الصدق 

 )الجذر التربيعي للثبات(

للمراجعة الحكومية المعايير العامة تطبيقدرجة  السؤال األول  24 0.886 0.941 

 

 : الدراسة فرض اختبارنتائج  2/2

للمراجعةة الحكوميةة الدوليةة فة  الجهةاز المركةزي العامةة  معةارررالهدف هذا الفرى علل قيةاس مةد  ت برةع 
 للمحاسبات. وقد تمت صياغة هذا الفرى ف  صورة فرى العدم كاالت :

لمراجعةةةة العامةةةة ل معةةةارررالت برةةةع مةةةد  مةةةنهم حةةةول  المستقصةةة لةةةد   ومعنةةةوي  عرجةةةاب روجةةةد عدراك " ال   
 ".للمحاسبات المركزي لجهاز الحكومية ف  ا

وقةةةد تطةةةمن القسةةةم األول مةةةن قاعمةةةة االستقصةةةا  المعةةةاررر العامةةةة للمراجعةةةة الحكوميةةةة، حرةةةث جةةةا ت هةةةذة 
 المستقصة وُ ل ةب  مةن المعاررر ف  أر ٍا ولشرين لبارة تمث  ف  مجمولها المعةاررر الفرليةة للمعةاررر العامةة، 

  هذة المعاررر. الجهاز المركزي للمحاسبات لتحدرد درجة ت برع  –الجانب األيسر من االستمارة  ف  –منهم 

تصنرف العبارات علل مجمولات تمث  ك  مجمولة معيةار فرلةل تم  اإلحصاع ولند لرى نتاعة التحلر  
 ، وذلك لخدمة أهداف البحث. من المعاررر العامة للمراجعة الحكومية

ويلكوكسةن لمتوسةا لرنةة واحةدة، والةذي تةم اسةتخدامه  ( نتةاعة اختبةار2ويعرى الجدول التال  جدول رقةم )
 الختبار هذا الفرى.

 ( ما رل :2ويتطح من الجدول رقم )

لمراجعةةة العامةةة ل معةةارررالت برةةع  درجةةةمةةنهم حةةول  المستقصةة لةةد   ومعنةةوي  عرجةةاب وجةةد عدراك رأنةةه  
 بقةًا إلجابةات المستقصة   درجةة 3.8، حرث بلد المتوسةا العةام للمحاسبات المركزي الحكومية ف  الجهاز 

(، ويرجا ذلك علةل مةا 4،3ولكن مستو  ت برع المعاررر العامة يعد متوسا ألنه يقا برن الدرجترن ) ،منهم
 رل :

للمراجعةة الحكوميةة بدرجةة لاليةة ) حرةث  بعةى المعةاررر العامةة الجهاز المركزي للمحاسبات ي بعأن  -1
لمةةةؤهالت (   مثةةة  : معيةةةار ا4اررر أكبةةةر مةةةن كةةةان متوسةةةا عجابةةةات المستقصةةة  مةةةنهم للةةةل هةةةذة المعةةة

الةةةذرن تتةةةوافر فةةةرهم يقةةةوم باختيةةةار وتعرةةةرن المةةةراجعرن ، حرةةةث أن الجهةةةاز المركةةةزي للمحاسةةةبات والتعرةةةرن
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المؤهالت العلمية والعملية المناسبة، وأن مراجع  الجهاز يحصةلون للةل دورات تدريبيةة بصةفة مسةتمرة 
  الرقةةةاب ، وكةةةذلك معيةةةار االسةةةتقاللية مةةةن خةةةالل عل ةةةا  داخةةة  وخةةةاري الجهةةةاز تلبةةةل احتياجةةةات العمةةة

تكلرةف مراجع  الجهاز السل ة بدرجة كبررة لمراجعة جميا لمليات الجهة مح  المراجعة ومرالةاة لةدم 
حتةةل تكةةون لمليةةة المراجعةةة مةةراجعرن لمراجعةةة جهةةة مةةا تةةر  هم بهةةا لالقةةة اجتماليةةة أو لالقةةة نسةةب 

الجهةةةاز مةةةن الوصةةةول غرةةةر المقرةةةد للمعلومةةةات والوثةةةاعع والسةةةجالت مكةةةرن مراجعةةة  أكثةةةر موطةةةولية وت
، حرث أن الجهاز يحول تطارب المصالح، وأيطًا معيار الالزمة للقيام بعملية المراجعة بالشك  المالعم

دون حدوث تطارب ف  المصالح برن مراجعيه والجهات مح  المراجعة ويمنا المراجعرن من الحصول 
وأخرةةةرًا يحةةةاول الجهةةةاز بةةةذل العنايةةةة المهنيةةةة الالزمةةةة فةةة  جميةةةا مراحةةة  لمليةةةة  للةةةل الهةةةدايا أو المةةةنح،

 المراجعة.
للمراجعةةةة الحكوميةةةة بدرجةةةة متوسةةة ة  بعةةةى المعةةةاررر العامةةةة الجهةةةاز المركةةةزي للمحاسةةةبات ي بةةةعأن   -2

( مث : معيةار 4، وأق  من 3)حرث كان متوسا عجابات المستقص  منهم للل هذة المعاررر أكبر من 
يب والترقية، حرث أن الجهاز ال يقدم الدلم الكاف  لمراجعيه للحصول للل الشةهادات العلميةة بعةد التدر 

، األدلةةةة واإلرشةةةاداتالبكةةةالوريوس كمةةةا أن هنةةةاك بعةةةى القصةةةور فةةة  نظةةةام الترقيةةةة بالجهةةةاز، ومعيةةةار 
خبةةةةرا  فةةةة  حالةةةةة االسةةةةتعانة بمةةةةراجعرن أو بومعيةةةةار تةةةةدليم الخبةةةةرات، ومعيةةةةار العنايةةةةة المهنيةةةةة خاصةةةةة 

    خارجررن للتأكد من كفا تهم وقدرتهم للل تنفرذ مهام المراجعة.
للمراجعة الحكومية )حرث كةان متوسةا  بعى المعاررر العامة عالجهاز المركزي للمحاسبات ال ي بأن  -3

االسةتعانة بمةراجعرن ذات ( مثة : 3، وأقة  مةن 2عجابات المستقص  منهم للل هذة المعاررر أكبر مةن 
 سةةةتقاللومهةةةارات معرنةةةة مةةةن خةةةاري الجهةةةاز فةةة  حالةةةة لةةةدم توافرهةةةا داخةةة  الجهةةةاز، وتحقرةةةع االخبةةةرات 

لمة   أيالمال  للجهاز، وتوفرر الحصانة الكافية أللطا  الجهاز طةد المالحقةة القطةاعية بخصةوم 
 نتة فقا لن األدا  العادي وال بيع  للمهام الموكلة علرهم.

روجةةةد عدراك يةةةة ونقبةة  الفةةةرى البةةةدر  بصةةةورة جزعيةةةة، أي أنةةةه " وبالتةةال  نةةةرفى الفةةةرى العةةةدم بصةةةورة جزع
لمراجعةةة الحكوميةةة فةة  العامةةة ل معةةارررال بعةةى ت برةةعمةةد  مةةنهم حةةول  المستقصةة لةةد   ومعنةةوي  عرجةةاب 
 ".ولدم ت برع المعاررر األخر   للمحاسبات المركزي الجهاز 
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 الدولية تطبيق المعايير العامة للمراجعة الحكومية لدرجةنتائج اختبار ويلكوكسن ( 2)دول رقم ج

 المعايير
 الفرعية

 العبةةةةةةةةارات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الختبار  Zقيمة 
 ويلكوكسن

مستوي 
 الداللة

نوع 
 االختالف

 المؤهالت والتعيين
 

المحاسبة والمراجعة اعتماد وظيفة المراجع بالجهاز على المؤهالت العلمية المناسبة في مجاالت 
 واالقتصاد والقانون، والخبرات العملية الكافية، للقيام بمهام المراجعة.

4.37 0.617 -10.176-
b

 معنوي  0.000 

اختيار وتعيين أعضاء الجهاز عن طريق مسابقة عامة تشرف عليها لجنة مستقلة، وتحدد 
 التشريعات شروط الترشيح ومعيار اختيار المرشحين.

4.17 0.687 -9.823-
b

 معنوي  0.000 

 التدريب
 والترقية

حصول مراجعي الجهاز على دورات وبرامج تدريبية بصفة مستمرع داخل الجهاز وخارجه تلبى 
 .الرقابياحتياجات العمل 

4.10 0.774 -9.254-
b

 معنوي  0.000 

-5.998- 1.023 3.63 مراجعي الجهاز وتدعيمهم للحصول على الشهادات العلمية بعد مرحلة البكالوريو . تشجيع
b

 معنوي  0.000 

عدالة نظام ترقية المراجعين بالجهاز من خالل االعتماد على معايير وقواعد موضوعية مثل 
 المتطلبات التعليمية وتقارير أداء المراجعين.

3.64 1.070 -5.984-
b

 معنوي  0.000 

 األدلة واإلرشادات 
-7.044- 0.971 3.75 وجود أدلة بالجهاز وتعليمات تفصيلية مكتوبة توضح كيفية تنفيذ مهام المراجعة.

b
 معنوي  0.000 

احتفاظ الجهاز بدليل رقابة ةةة يتم تحديثه بصفة مستمرع ةةة للسياسات والمعايير والممارسات 
 الرقابية.

3.89 1.075 -7.495-
b

 معنوي  0.000 

تدعيم الخبرات 
 والمهارات

االستعانة بمراجعين ذات خبرات ومهارات معينة من خارج الجهاز في حالة عدم توافرها داخل 
 الجهاز.

2.64 1.460 -2.627-
c

 معنوي  0.009 

-7.018- 1.030 3.82 توزيع مهام المراجعة على فريق المراجعة بناًء على مهارات وخبرات كل مراجع.
b

 معنوي  0.000 

-4.222- 1.155 3.43 قيام الجهاز بتخصيص عدٍد كاٍف من المراجعين لتنفيذ عملية المراجعة.
b

 معنوي  0.000 

 رقابة الجودع
 

جراءات محددع لمراجعة جودع عمليات المراجعة التي يتم تنفيذها  تبنى الجهاز لسياسات وا 
 لضمان تنفيذها بكفاءع عالية.

3.66 1.277 -5.261-
b

 معنوي  0.000 

عادع النظر في بعضها لضمان رقابة  مراجعة المعايير واإلجراءات الداخلية الخاصة بالجهاز وا 
 جودع األداء من فترع ألخرى.

3.91 1.120 -7.448-
b

 معنوي  0.000 

 يةستقاللاال
 

أعضاء الجهاز بالسلطة الكافية لمراجعة جميع عمليات الجهة محل المراجعة )المراجعة  تمتع
 المالية ومراجعة االلتزام ومراجعة األداء(.

4.06 1.082 -7.875-
b

 معنوي  0.000 

، والحرية التامة في استخدامها الرقابيتخصيص موارد مالية كافية تكفل للجهاز القيام بدوره 
 دون تدخل من السلطة التنفيذية.لتنفيذ مهامه 

2.94 1.436 -.629-
c

 غير معنوي  0.529 

عمل نتج فقط عن األداء  أيتمتع أعضاء الجهاز بحصانة ضد المالحقة القضائية بخصوص 
 للمهام الموكلة إليهم. والطبيعي العادي

2.81 1.609 -1.165-
c

 غير معنوي  0.244 

مراعاع الجهاز عدم تكليف مراجعين لمراجعة جهة ما تربطهم بها عالقة اجتماعية أو عالقة 
 يتهم.استقاللنسب قد تؤثر على 

4.73 0.585 -10.773-
b

 معنوي  0.000 

نما يقتصر فقط  اتسام دارع الجهة محل المراجعة، وا  عمل الجهاز بعدم التدخل في سياسات وا 
 على مراجعة تنفيذ تلك السياسات.

3.68 1.030 -6.493-
b

 معنوي  0.000 

مراجعي الجهاز من الوصول غير المقيد للمعلومات والوثائق والسجالت الالزمة للقيام  تمكين
 بعملية المراجعة بالشكل المالئم.

4.14 0.942 -8.776-
b

 معنوي  0.000 

 تضارب المصالح
-8.382- 1.081 4.07 تضارب في المصالح بين المراجع والجهة محل المراجعة. أيسعى الجهاز لمنع حدوث 

b
 معنوي  0.000 

-10.307- 0.651 4.55 رفض مراجعي الجهاز الحصول على بعض الهدايا والهبات من الجهات محل المراجعة
b

 معنوي  0.000 

 الكفاءع
 

-8.343- 0.788 3.81 إلمام مراجعي الجهاز بمعايير المراجعة الحكومية واألساليب الحديثة في المراجعة.
b

 معنوي  0.000 

الجهاز للمراجعين الذين تتوافر فيهم المعرفة والفهم الجيد للمبادئ والمعايير الدستورية  تكليف
 والقانونية للجهات محل المراجعة للقيام بمهام المراجعة.

3.80 0.853 -7.743-
b

 معنوي  0.000 

 العناية المهنية
-9.697- 0.662 4.06 التزام الجهاز بالعناية المهنية في جميع مراحل عملية المراجعة.

b
 معنوي  0.000 

بذل الجهاز العناية الالزمة في حالة االستعانة بمراجعين أو بخبراء خارجيين للتأكد من كفاءتهم 
 وقدرتهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

3.71 1.374 -5.939-
b

 معنوي  0.000 

-9.605- 0.55266 3.8073 المتوسط العام
b

 معنوي  0.000 
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 الخالصة والتوصيات

لمعارر العامة للمحاسبات ل المركزي ومردانيًا للوقوف للل مد  ت برع الجهاز تناولت الدراسة لرطًا نظريًا 
(، األنتوسايللمراجعة الحكومية الدولية الصادرة لن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )

وذلك من خالل ثالث مباحث، تناول المبحث األول منها لرطًا وتحليال لبعى الدراسات السابقة المتعلقة 
ت برع بعى أجهزة المراجعة الحكومية ف  بعى الدول لمعاررر المراجعة الحكومية الدولية الصادرة بمد  
جعة الحكومية الدولية من حرث تناول معاررر المرا، برنما هدف المبحث الثان  علل لرى و األنتوسايلن 

لمراجعة العامة ل لمعارررلمفهومها وأهمرتها والفري برنها و رن معاررر المراجعة المتعارف للرها ولرى 
ومعوقات  ،(األنتوساي)الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الصادرة لن المنظمة  الدولية الحكومية

ومية الدولية، وأخررًا تناول المبحث الثالث دراسة مردانية لتحدرد مد  ت برع حكت برع معاررر المراجعة ال
 المعاررر العامة للمراجعة الحكومية الدولية ف  الجهاز المركزي للمحاسبات.

 وقد توص  الباحث علل النتاعة التالية:

ة لاليةةة مثةة : جةةبدر للمحاسةةبات ي بةةع بعةةى المعةةاررر العامةةة للمراجعةةة الحكوميةةة  المركةةزي أن الجهةةاز  -1
وأيطًا معيار تطارب المصالح،  ،يةستقاللاالمعيار وكذلك بعى مت لبات ، معيار المؤهالت والتعررن

  وأخررًا يحاول الجهاز بذل العناية المهنية الالزمة ف  جميا مراح  لملية المراجعة.
: متوسة ة مثة رجةة أن الجهاز المركزي للمحاسبات ي بع بعى المعاررر العامة للمراجعة الحكوميةة بد -2

معيةةةار التةةةدريب والترقيةةةة، حرةةةث أن الجهةةةاز ال يقةةةدم الةةةدلم الكةةةاف  لمراجعيةةةه للحصةةةول للةةةل الشةةةهادات 
العلميةةةة بعةةةد البكةةةالوريوس كمةةةا أن هنةةةاك بعةةةى القصةةةور فةةة  نظةةةام الترقيةةةة بالجهةةةاز، ومعيةةةار األدلةةةة 

الةة االسةتعانة بمةراجعرن أو واإلرشادات، ومعيةار تةدليم الخبةرات، ومعيةار العنايةة المهنيةة خاصةة فة  ح
 بخبرا  خارجررن للتأكد من كفا تهم وقدرتهم للل تنفرذ مهام المراجعة.   

االستعانة للمراجعة الحكومية مث :  بعى المعاررر العامة عالجهاز المركزي للمحاسبات ال ي بأن  -3
الجهاز، وتحقرع  بمراجعرن ذات خبرات ومهارات معرنة من خاري الجهاز ف  حالة لدم توافرها داخ 

المال  للجهاز، وتوفرر الحصانة الكافية أللطا  الجهاز طد المالحقة القطاعية بخصوم  ستقاللاال
 .لم  نتة فقا لن األدا  العادي وال بيع  للمهام الموكلة علرهم أي
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 التوصيات:

 ف  طو  النتاعة الت  انتهت عليه الدراسة، فإن الباحث روصل بما رل :

طةةرورة قيةةام الجهةةاز المركةةزي للمحاسةةبات بجمهوريةةة مصةةر العر يةةة، بتشةةكر  لجنةةة مةةن ألطةةا  هرعةةة  -1
التةةةدريس فةةة  الجامعةةةات المهتمةةةرن بالمراجعةةةة الحكوميةةةة، وألطةةةا  مةةةن الجهةةةاز المركةةةزي للمحاسةةةبات، 
صدار معةاررر محليةة للمراجعةة الحكوميةة فة  مصةر تناسةب البر عةة وممثلرن لن وزارة المالية لصياغة وا 

 .األنتوسايالمصرية وتتمشل ما معاررر المراجعة الحكومية الدولية الصادرة لن 

طةةرورة وجةةود نةةم صةةريح فةة  قةةانون الجهةةاز بت برةةع معةةاررر المراجعةةة الحكوميةةة الدوليةةة علةةل أن رةةتم  -2
 عصدار معاررر محلية.

العر ية توطةح  العم  للل عصدار قوالد عرشادية من قب  الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر -3
 كيفية ت برع هذة المعاررر.

 .االستعانة بمراجعرن ذات خبرات ومهارات معرنة من خاري الجهاز ف  حالة لدم توافرها داخ  الجهاز -4
طرورة قيام الجهةاز بتةوفرر الةدلم الكامة  للمةراجعرن وتشةجيعهم للحصةول للةل الشةهادات العلميةة بعةد   -5

 ة.البكالوريوس مث  الماجسترر والدكتورا 
 توفرر الترجمة العر ية السليمة والفورية للمعاررر الدولية والت ورات الت  تحدث بها بصفة مستمرة. -6
طةةةرورة قيةةةام الجهةةةاز المركةةةزي للمحاسةةةبات بعقةةةد نةةةدوات وورت لمةةة  لتعريةةةف ألطةةةاؤة بتلةةةك المعةةةاررر  -7

 وتدريبهم للل كيفية ت بيقها.
 المال  واإلداري. ستقالللمراجعرن والسيما االالكاف  لألجهزة الرقابية وا ستقاللطرورة تحقرع اال -8

 التوصيات ببحوث مستقبلية:

لمراجعة الحكومية للمعاررر العامة لروصل الباحث بإجرا  بحوث ودراسات حول وطا ع ار أو هيك  مقترح 
والمعةةاررر الصةةادرة لةةن الدوليةةة فةة  طةةو  المعةةاررر الرقابيةةة الصةةادرة لةةن المنظمةةات  تناسةةب البرعةةة المصةةرية

 بعى أجهزة الرقابة العليا ف  بعى دول العالم.
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َع سَمَ  .1 َق سَبْ ن تَفَأوالَِّذي َخلَ َمِن ِم ْح َرى فِي َخلْقِ الرَّ ا تَ وٍر أواٍت ِطبَاقًا مَّ ِمن فُطُ  ٍت فَاْرِجعِ الْبَصََر هَْل تََرى 

ِسيٌر  .2 ُهَو َح لَيَْك الْبَصَُر َخاِسأً َو لِْب إِ تَيِْن يَنقَ مَّ اْرِجعِ الْبَصََر كَرَّ
 ثُ

دْ َزيَّنَّا السََّماء الدُّنْ  .3 اَب السَِّعيِر َولَقَ ذَ مْ عَ دْنَا لَهُ ِن َوأَعْتَ لشَّيَاِطي لْنَاهَا ُرُجوًما ل ِ َجعَ  يَا بَِمصَابِيَح َو
َس الَْمِصيُر  .4 مَ َوبِئْ اُب َجهَنَّ ذَ ُروا بَِرب ِِهمْ عَ ِذيَن كَفَ لَّ  َولِ

وُر  .5 ُعوا لَهَا شَِهيقًا َوهَِي تَفُ لْقُوا فِيهَا سَِم
ا أُ ذَ  إِ

ِذيٌر  تَكَادُ تََميَُّز ِمنَ  .6 مْ نَ مْ يَأْتِكُ لَ مْ َخَزنَتُهَا أَ يهَا فَْوٌج سَأَلَهُ لْقَِي فِ لََّما أُ ِظ كُ  الْغَيْ

 
ان ربك  يومئذ تحدث إخبارها ب  حي لها أوإذا زلزلت األرض زلزالها وأخرجت األرض أثقالها وقال اإلنسان مالها 

ب الملكوت وتوكلت علي الحي  تتحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت بر  الباقي الذي ال يمو

 مئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يري  ومن يعمل مثقال ذرة شر يرياللهم قنا واصرف عنا االذي انك علي ، يموتواعتصمت برب الملكوت وتوكلت علي الحي الباقي الدائم الذي ال 
م  بسم هللا الرحمن الرحي

ُث أَْخبَاَرهَا بِأَنَّ َربَّ إذا ُزلِْزلَِت اأْلَْرُض  ُتَحد ِ ٍذ  َيْوَمئِ نسَاُن َما لَهَا  َزالَهَا َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْقَالَهَا َوقَاَل اإْلِ
ةٍ َخيًْرا يََرهُ وَ أوَك ِزلْ َيعَْمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ مْ فََمن  دُُر النَّاُس أَشْتَاتًا ل ِيَُرْوا أَعَْمالَهُ ٍذ يَصْ ْوَمئِ ا يََرهُ َحى لَهَا يَ ةٍ شَرًّ رَّ ْل ِمثْقَاَل ذَ  َمن يَعَْم

ا دًّ ِديِهمْ سَ ِمن بَيِْن أَيْ لْنَا  مْ الَ  َوَجعَ مْ فَهُ أَغْشَيْنَاهُ ا فَ دًّ ْن َخلْفِِهمْ سَ  يُبِْصُروَن  َوِم

 علي شعورهم باالغتراب في العمل لقيادة األخالقيةل أثر إدراك العاملين
 "دراسة تطبيقية"

  محمد انــادل ريــأ.د/ ع

 –كلية التجارة  -أستاذ إدارة األعمال 

أسيوط عميد كلية اإلدارة جامعة 

الدولية واإلنسانيات بالجامعة اليابانية 

ً  للعلوم و  التكنولوجيا حاليا

 د ــاديه أمين محمــأ.د/ ن
 أستاذ إدارة األعمال        

 جامعة أسيوط –كلية التجارة 

 و رئيس قسم إدارة  

ً  األعمال  سابقا

 انى موسى عبد الجليلــأمأ.

  - كلية التجارة - باحثة

 جامعة أسيوط

 ملخصال
 .شعورهم باالغتراب في العمللعلي  إدراك العاملين للقيادة األخالقية ثرأ إختبار الدراسة هذه استهدفت

 بالجهلاز العلاملين( مفلردة ملن 327مكونلة ملن   ملن عشلوائية طبقيلة عينلة عللى الدراسلة هلذه إجراء تم وقد

 .العربية مصر جمهورية في امعة أسيوطاإلداري بج

إدراك العلاملين األخالقلي لمتغيلر تعزيلز السللوك  بُعدل سالب معنوي تأثيروجود  إلى الدراسة وتوصلت

 معنلوي تأثير؛ وكذلك وجود كمتغير تابع االغتراب في العملبعلي شعورهم  كمتغير مستقل األخالقيةلقيادة ل

االغتلراب فلي  أبعلادعلي  كمتغير كمستقل القيادة األخالقيةإدراك ك األخالقي لمتغير بُعد تعزيز السلول سالب

المعللايير يليلل  العزلللة االجتماعيللة، يليلل  فقللدان  إنعللدام التللأثير أقللوي علللي بُعللد وكللان ،كمتغيللرات تابعلل العمللل 

أو  بُعلد نمذجلة اللدورل يرتلأثعلدم وجلود أكدت النتائج بينما  ؛القيمةفقدان أخيرا  و ثم اغتراب الذات، السيطرة

كمتغيلر  االغتلراب فلي العمللعللي  كمتغيلر مسلتقل لقيلادة األخالقيلةالعلاملين لإدراك لمتغير  األخالقي القدوة

العلاملين إدراك لمتغيلر  ةالقلدوة األخالقيلأو  األخالقلي بُعلد نمذجلة اللدورل تلأثيراألمر عدم وجلود  كذلك، تابع

، والعزللة االجتماعيلة، واغتلراب اللذات القيملة، وفقلدان السليطرةفقلدان  يعلكمتغير مستقل  لقيادة األخالقيةل

األخالقلي  القلدوةأو  نمذجلة اللدورل سالب معنوي تأثيروجود  بينما، التابع االغتراب في العمل للمتغير أبعادك

االغتلراب فلي  ابعتلالمتغيلر لالمعايير ل إنعدامبُعد  عليكمتغير مستقل لقيادة األخالقية ل العاملين إدراكلمتغير 

هللذا وقللد تللم مناقشللة وتفسللير هللذه النتللائج وربطهللا بجهللود السللابقين لمو للو  البحلل  واسللت ال   .العمللل

 دالالتها، ومضامينها علي الصعيدين النظري والتطبيقي.

Abstract 

The aim of this study was to test the impact of employees' perception of 

ethical leadership on their feeling of alienation at work A random class of 327 

members of the administrative staff at Assiut University in the Arab Republic of 

Egypt. 

The study found that there is a negative moral effect to promoting ethical on 

the feelings of alienation workers at work, As well as the existence of a negative 

moral effect to promote moral behavior on the feelings of alienation workers at 

work, and the effect was stronger on the normelssness followed by social 

isolation, followed by powerlessness and then self-estrangement, and finally 

meaninglessness, While the results confirmed that there is no effect of  Ethical 

role modeling on the feeling of alienation workers in the work as well as there is 

no effect of  Ethical role modeling on the sense of workers powerlessness, 

meaninglessness, social isolation, self-estrangement, While there is a negative 

moral effect of Ethical role modeling on workers' sense of normelssness 

. These results have been discussed and interpreted and linked to the efforts of 

the former researchers and their implications, both theoretical and applied. 
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 :ةـــدمــمق -1
، أهلدافها وتحقيلق ة والتلي تلرثر عللي نجاحهلا الملوارد التلي تملكهلا المنظمل من أهم المورد البشريد يع

ل كلهء بلالبحوث والدراسلات التلي توهله هلذه الملوارد بشلك التنظيملي السللوكوبلاحثي علملاء  هلتموللذلك أ

  .وفعال

التلي يشلعر بهلا العلاملون والتلي تلرثر عللي أدائهلم  ةمكان العمل من الظواهر السللبيفي  االغتراب ويعد

عليلة ملن قلدرة عللي التلأثير فلي سللوكيات وتقوم القيلادة األخالقيلة بملا تنطلوي  وبالتالي علي نجاح المنظمة.

وتعزيلز السللوك األخالقلي للوصلول  دوة االخالقيةأو الق العاملين داخل المنظمات من نمذجة للدور األخالقي

 لهرالء األفراد والحد من الظواهر السلبية التي ترثر علي أدائهم. إلي أفضل أداء

 نمذجلة اللدور  لقيلادة األخالقيلةالعلاملين ل إدراك أثلر لفهلم إ لافية كمحاوللة الدراسلة هذه تأتى هنا منو

  خاصلة وأنلشعورهم بلاالغتراب فلي العملل، علي ( ك األخالقيوتعزيز السلو، أو القدوة األخالقياألخالقي 

 أوومنهلا تقليلل  يجابية إلدراك العلاملين للقيلادة األخالقيلةاإلمن المتوقع أن يكون هناك العديد من المردودات 

السللبية سلواء عللي مسلتوي  اآلثلارالعديلد ملن فلي طياتل  الذي يحمل باالغتراب في العمل  همالحد من شعور

 .المنظمة وأالفرد 

 :الدراسة موضوع -2
 أدائهم في بشكل سلبي وترثر وتطورهم األفراد تقدم من تحد التي التنظيمية الظواهر أحد االغتراب يعد

 التي استحوذت األساسية المجاالت حدأ المو و  هذا أصبح وقد المنظمة، أداء في ترثر الوهيفي، وبالتالي

السللبية  اآلثارالعديد من  ن االغتراب يمتلكوأخاصة  .(277: 2017 رشيد، الباحثين من العديد اهتمام على

العاملين ومسلتوي  أداء علي تأثيرهالسلبية  اآلثارهذه  أهمو المنظمة،  أوسواء علي مستوي الفرد  ،في العمل

  واألسباب العوامل توافرت حدة االغتراب في العمل وانتشاره كلما ، وتزداد(383 :2001الكتبي،  إنتاجيتهم

 .(172: 2012الحمداني،  ب  للشعور الُمهيأة

% 60 نسلبة أن وزيادة هاهرة االغتراب بشكل ٌملفت للنظر في المنظمات المصلرية؛  وتركد الدراسات

من العاملين بالمنظملات المصلرية يشلعرون بلاالغتراب فلي العملل ويميللون إللي العزللة والجللوس منفلردين 

و ، ةشللاكل والقيللام بأعمللال غيللر مرغوبللة وأداء أعمللال غيللر هامللقللات طويلللة وعللدم القللدرة علللي حللل الموأل

 (2016، نجم وآخرون،2000 عبد السالم،متوسط تكراره  رتفا أو هباإل افة إلي توافر

ملن أدبيلات السللوك التنظيملي  اً ي ههرت في مجلال القيلادة، ومتغيلروتعد القيادة األخالقية من المفاهيم الت

ثللل أهميللة للمنظمللات أكبللر مللن الفعاليللة الفنيللة. حيلل  يللردي غيللاب القيللادة األخيللرة، وأصللبحت تم اآلونللةفللي 

 (.2016، الشمالن،2014األخالقية بأية منظمة إلي فشلها في تحقيق أهدافها، وبالتالي انهيارها  محمود،

يجلابي عللي إالدراسلات ملن أنهلا تتمتلع بتلأثير  وبالرغم من زيادة االهتمام بالقيلادة األخالقيلة وملا أكدتل 

أنهلا حي   ي بح  واستكشاف بشكل كبيرالعاملين والمنظمة؛ إال أن دراسة القيادة األخالقية ال تزال تحتاج إل

في تبني مو و  القيادة األخالقيلة بالعديلد ملن  قصوراً باهتمام كاف من قبل الباحثين، ومازال هناك  لم تحظ

 (.2016البرناط،، 2016، الشمالن،2014محمود،الدول العربية مقارنة بالدول المتقدمة  

مجللال القيللادة األخالقيللة إلللي تللدني ( فللي 104: 2011،را للي العربيللة الدراسللات بعلل  وقللد أشللارت 

مثلال: الدراسلات القليللة   أكدتكما  ،مستويات ممارسات السلوك األخالقي من قبل العديد من قادة المنظمات

إدراك متوسللط ن فللاض إرية علللي لللي بيئللة العمللل المصلل( التللي طبقللت ع2014، محمللود،أ2011حسللانين،

 .للقيادة األخالقية ينعاملال

 ;e.g.,Abdul Rahim,2008)( بنللاًء علللي العديللد مللن الدراسللات  311: 2016  يركللد حسللنو 

Kouzes,2010; Kessler et al.,2013; Lu,2014) أن القيلادة اإلداريلة تلعلب دوراً هاملاً كأحلد  عللي

ن داخل المنظمات الم تلفة، وأن سلوك القائد داخل المنظملات يسلتطيع القوي الهامة لتشكيل سلوكيات العاملي

% من شعور العلاملين بلالتحفيز، والفعاليلة، واالنلدماج فلي العملل، والقلدرة والرغبلة 25تفسير ما يقرب من 

تجاهلات السلالبة للدي ن فلاض المشلاعر واإلإألسللوب القيلادي المتبلع يسلاعد فلي علي تحقيق األهداف، وأن ا

 ال سلبية تجاه المنظمة والزمالء.نتهاج العامل لممارس  ردود أفعإون والذي يساعد بدوره في مواجهة لالعام

يجابيلة لففلراد ومواجهلة السللوكيات راً هاملاً فلي تعزيلز السللوكيات اإلنمط القيادة األخالقيلة دو ويردي

تتوقلع وبنلاًء عليل   ،ات األخالقيلةتدعيم ونشر السلوكي السلبية وذلك من خالل بناء منظمة أخالقية تعمل علي
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وفلي  االغتراب فلي العملل.شعورهم بلقيادة األخالقية في الحد من إدراك العاملين لساهم يأن  الدراسة الحالية

 التساؤالت البحثية التالية: بع  وء ما تقدم يمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل طرح 

 دة األخالقية.ما مستوي إدراك العاملين عينة الدراسة للقيا -

 ما مستوي شعور العاملين عينة الدراسة باالغتراب في العمل. -

 شعورهم باالغتراب في العمل.علي لقيادة األخالقية لإدراك العاملين  أثرما  -

 :الدراسة أهداف -3
ة القيادة األخالقية عللي االغتلراب فلي العملل للعلاملين عينل أثرفي تحديد  للدراسةيتمثل الهدف الرئيسي 

 الدراسة، ويشتق من الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية أخري يمكن ت ليصها كما يلي:

 .علي شعورهم باالغتراب في العمللقيادة األخالقية تحليل أثر إدراك العاملين ل -3/1

 العمللاالغتراب في  علي تأثيراً  بعادكمتغير ثنائي األلقيادة األخالقية العاملين لإدراك  أبعاد أكثر تحديد -3/2

 للعاملين عينة الدراسة. بعادكمتغير خماسي األ

 است ال  النتائج وتوجي  التوصيات للسادة القائمين علي إدارة المنظمات محل الدراسة. -3/3

 :الدراسة أهمية -4
مما قد يترتب علي  من إسهامات ذات نفع من الناحيتين النظرية، والتطبيقيلة  اأهميته الدراسة هستمد هذت

 قا لما يلي:وذلك وف

 العلمية)النظرية(. األهمية4/1

لقيادة األخالقية، إدراك العاملين لمتغير  تتناولتستمد الدراسة الحالية أهميتها من كونها من الدراسات التي  -

إلللي أهميللة دراسللت  بسللبب  (2016، الشللمالن،2014، محمللود،2012والتللي أشللارت الدراسللات  اكللريم،

وبسلبب ملا أشلارت إليل   د العاملل و الحلد ملن سللوك  السللبي.يجابيلة عللي الفلرمتالك  العديد من اآلثار اإلأ

مللن أهميللة دراسللة القيللادة األخالقيللة مللن منظللور ثنللائي البُعللد  (e.g.Erwin,2011:8)الدراسللات السللابقة 

 لعمل.وليس آحادي البُعد. و إجراء العديد من الدراسات للتعرف علي تأثيرها علي النتائج ذات الصلة با

؛ 2011؛ أبو سلطان،2007أهمية دراسة االغتراب في العمل؛ حي  أن  ورغم تأكيد الدراسات  بن زاهي، -

علي أن  هاهرة شا  وجودها في مجال العمل وزادت م اطرها بالنسلبة  Kesen,2016)،2013البغيلي،

د نجاحهلا ة تهلديللكل من العاملين وأصحاب األعملال، وأنل  يمثلل مرشلر عللي ملرور المنظملة بأزملة حقيق

وتميزها؛ باإل افة إلي ما يترتب علي  من العديد من السللوكيات السللبية بالمنظملات وتلأثيره السللبي عللى 

مسللتوى رفاهيللة العللاملين وتصللنيف  مللن األمللراض التنظيميللة. إال أن دراسللت  لللم تنللل االهتمللام الكللاف فللي 

ت  بشلكل علام؛ تحديلداً فلي الدراسلات السلوك التنظيمي مقارن  بالمجاالت األخرى؛ وهنلاك نُلدرة فلي دراسل

 (.379: 2010ي،واالعربية العز

العديلد ملن  تتناولل وهو ما للم  بعاداالغتراب في العمل كمتغير خماسي األ تناولتسعي الدراسة الحالية إلي  -

 (، مملا2013الهيجلاء، أبلوفلي مجلال االغتلراب فلي العملل   المتلوافرةالدراسات العربية واألجنبية القليلة 

 .المجال هذا في بحوث جديدة جراءإل لكونها تفتح المجال أمام الباحثين أهمية الدراسة يعطي هذه

 تعد هذه الدراسة ُمكملة للدراسات العربية السابقة التي سلطت الضوء علي المتغيرات السلوكية التي تعكس -

في  ب في العمل، إلي جانب البح في الحياة التنظيمية والمتمثل في االغترا العاملينالجانب السلبي لسلوك 

، خاصة في هل ما أكدت  الدراسات ملن أن القيلادة المتغير السلبي اادة األخالقية في التأثير علي هذدور القي

الحلد  أوتمثل دائماً رأس األمر في أية منظمة. وبالتالي فتح أفاق بحثية في هلذه المجلاالت ملن أجلل الوقايلة 

 صبح حافزاً للباحثين إلجراء دراسات مشابه  في قطاعات العمل الم تلفة.السلبية، ولت هذه الظاهرةمن 

 العملية)التطبيقية(. األهمية 4/2

االغتراب في العمل بالتطبيق علي العلاملين فلي منظملة حكوميلة  تناولهاتستمد الدراسة الحالية أهميتها من  -

لعاملين في المنظملات الحكوميلة، وأنل  مصرية، والذي أكدت الدراسات أن  يعد أحد الظواهر التي تصيب ا

 اودراسلته احتاج إللي إلقلاء الضلوء عليهلتشائع في المنظمات المصرية. وبالتالي فهو يمثل هاهرة سلوكية 

 ايمكن للمديرين وصانعي القرارات التعامل معه حتىرية من أجل الوقوف علي مسببات  من وجهة نظر إدا

 بطريقة علمية.

ية أهميتها من تطبيقها عللي العلاملين ببيئلة عملل مصلرية خدميلة حكوميلة، فيملا يتعللق تستمد الدراسة الحال -

ملن آثلار  افي الوقت الراهن، لملا يترتلب عليهل ابالقيادة األخالقية والذي يصعب إنكار حاجة المنظمات إليه
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هم لحد من شعورقيادة األخالقية في الل مساهمة إدراك العامليندراسة مدي لواقتصادية.  أوسواء اجتماعية 

 باالغتراب في العمل.

مللن  -محللل الدراسللة  –ملن المتوقللع أن تللوفر هللذه الدراسلة الحاليللة المعلومللات لمت للذي القلرار بالمنظمللات  -

، حيل  تقلوم فر لية هلذه االغتلراب فلي العمللعللي  األخالقيلة لقيادةأثر اخالل نتائج علمية وواقعية حول 

، وبالتلالي ملن شلعورهم بلاالغتراب فلي العمللعلي يرثر  األخالقيةدة للقيا العاملين إدراكالدراسة علي أن 

السللوكية السللبية،  اهرةالحد من الظ أومن عالج   -محل الدراسة- المتوقع أن تساعد هذه النتائج المنظمات

 . من خالل تبني وتفعيل نمط القيادة األخالقية

 :السابقة والدراسات النظري اإلطار -5

 .Ethical Leadership(EL)خالقية القيادة األالً: أو

خاصة مع زيادة ، أصبحت القيادة األخالقية قضية مهمة في السنوات األخيرة، واكتسبت اهتمام الباحثين

بلالرغم ملن اخلتالف وجهلات نظلر البلاحثين بمجلال و (.2011 را لي، بالمنظملاتالقضايا غيلر األخالقيلة 

األخالقيلة، إال أنهلم ناقشلوه ملن منظلور م رجاتل  التنظيميلة اإلدارة والسلوك التنظيمي حول تعريله القيلادة 

(، وقللد تعللددت تعريفللات القيللادة األخالقيللة لللدي البللاحثين ويمكللن 75: 2011كمفهللوم حللدي  نسللبياً  النقللار،

 التالي:كها تو يح

بأنها تنطوي علي مجموعة من ال صائص التي تتوافر في القادة منها  Treviño (2000:133)عرفها 

 والجدارة بالثقة. وأنها تذهب إلى ما وراء ذلك من أجل فهم السمات البسيطة ل اصية اإليثار. الصدق،

ملن أهلم التعريفلات التلي كانلت النلواة التلي بنيلت عليهلا معظلم Brown (2005:120) ويعتبلر تعريله 

ت أخالقيللة ، وقللد عرفهللا بأنهللا تعبللر عللن ملدي قللدرة القيللادات اإلداريللة علللي إبللداء تصللرفاالالحقللةالدراسلات 

مالئمللة معياريللاً مللن خللالل األفعللال، والعالقللات الش صللية، وتشللجيع المرؤوسللين علللي هللذه التصللرفات عللن 

 طريق التواصل الثنائي وات اذ القرارات.

ً لسلوك المناسب معيارياتجسيد ( بأنها 12أ: 2011وعرفها حسانين   بالتصرفات الفردية وفلي العالقلات  ا

 .باالتصاالت ثنائية االتجاه ومن خالل التعزيز وصنع القرار العاملينلدى الش صية وتنمية هذا السلوك 

بأنهللا إههللار القائللد للسلللوك المعيللاري الصللحيح، مللن خللالل تصللرفات   Kesen (2016:121)ويعرفهللا 

 الش صية وعالقات  بالعاملين، وتعزيز السلوك لفتبا  من خالل التواصل الثنائي والتمكين وات اذ القرارات.

 .ثنائي البُعدك تناولت ثم كمتغير آحادي البُعد  تناولت في البداية حظة التعريفات السابقة نجد أنها بمال

 هلت الدراسات تنظر إلي القيادة األخالقية علي أنها تتمثل في بُعد واحد وهلو نمذجلة اللدور األخالقليفقد 

ً ثانيلل اً بُعللديللادة األخالقيللة إلللي الق Brown(2005:119) دراسللة أ للافتإلللي أن  أو القللدوة األخالقيللة  وهللو ا

 :هماوهذين البُعدين ، تعزيز السلوك األخالقي

. ويشلير إللي أن القائلد Ethical Role Modeling ةاألخالقيلالقدوة  أو األخالقي ل: نمذجة الدوروالبُعد األ

قائللد أن يهللتم ، حيلل  يتعللين علللي النموذجللاً ألداء الللدور الفعللال أو قللدوة للعللامليناألخالقللي يجللب أن يكللون 

 .أتباع  يحتذي ب ونموذج أخالقي قدوة أن يصبح ويركز علي 

ويشللير إلللي مللدي قيللام القائللد  .Promoting Ethical Conductالبُعللد الثللاني: تعزيللز السلللوك األخالقللي 

توجيل  انتبلاه العلاملين نحلو المعلايير األخالقيلة ملن خلالل التواصلل وبتشجيع ودعم السللوكيات األخالقيلة، 

 .ائي الوا ح بين القائد األخالقي والعاملينالثن

 خصائص القائد األخالقي في مجموعتين: Brown (2005)حدد  وبناًء علي ذلك

المصللداقية : والتللي مللن أهمهللا األخالقيللة القللدوة أو األخالقللي وهللي تعكللس نمذجللة الللدور لةةي:والمجموعةةة األ

وااللتلزام  ،اإليثلار أوالعدالة، واالهتمام باآلخرين والنزاهة، واحترام اآلخرين واألمانة، والجدارة بالثقة، و

  .المهنية و الش صية الحياة باألخالق في

وهي تعكس تعزيلز السللوك األخالقلي ومنهلا: تحديلد معلايير أخالقيلة وا لحة، ومناقشلة  لمجموعة الثانية:ا

السللوكيات األخالقيلة  القضايا األخالقية في العمل، وات اذ وتشلجيع القلرارات األخالقيلة فلي العملل، ودعلم

 .(Treviño,2000; Brown,2007)من خالل المكافآت والعقاب 

ملا تشلهده بيئلة األعملال  :وهناك العديد من األسباب التي دعت لالهتمام بدراسة القيلادة األخالقيلة أهمهلا

وتمكلين  ،اإلداريلةة التي تنادي بالشفافية ات األخالقية، وتزايد التوجهات الحديثة في اإلدارنحرافمن كثرة اإل

 (.2013، شاهين،2012اكريم، فرق العمل ذاتية اإلدارة  العاملين، وتفعيل
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 .Work Alienation (WA)االغتراب في العمل ثانياً: 

تعلللد هلللاهرة االغتلللراب فلللي العملللل ملللن أهلللم الظلللواهر التلللي تلللرثر عللللي إنتاجيلللة العلللاملين وأدائهلللم 

 ملا راً ونلاد الغملوض، يعتريل  أصلبح حتلى عديلدة معانيب االغتراب است دمقد و (.397: 20001 الكتبي،

 :كما يليستعراض أهم هذه التعريفات اويمكن  (.2012الحمداني،(مفهوم   تحديد على الباحثون يتفق

 عملل  ملن تحديلد الغلرض عللى الفلرد قلدرة علدم أو اإلحساس فقدان أن  Nelson(2006:3,7)عرف  

 لغط بلين متطلبلات الش صية التلي تقلع تحلت  تحيطاعتباره أزمة ويمكن  .ككل اإلنتاجية العملية من كجزء

 الحقيقية و متطلبات الحياة التنظيمية الحديثة. أوالذات الداخلية 

طبيعلة العاملل،  ملن ءً جلز يعلد للم وأنل  عملل  علن انفصلال العاملل بأنل  (139: 2009الطال   وعرف  

يردي بالضرورة إللى اغتلراب الفلرد  الشعور اليومي العمل، وهذا في نفس  تحقيق على قادراً  يعد وبالتالي لم

 خاللها. عن نفس  وإمكانيات  ال القة، وعالقات  االجتماعية التي يستمد إنسانيت  من

الجزئللي عللن  أوباالنفصللال الكلللي حالللة مللن الشللعور بأنلل   Aslan(2014:617-618)بينمللا عرفلل  

 الثقافة التنظيمية. أوظيمية المتاحة عدم المطابقة بين العاملين والحالة التنالمجتمع بسبب 

( بأن  شلعور الفلرد باالنفصلال علن األشلياء المحيطلة بل  فلي 181: 2017محمد و حسانين    كما عرف

االهتمام ب   أوالعمل، مع انعزال تام من جانب  عن وهيفت ، وإههار مستوي من ف  من االنهماك في العمل 

 هيفت .مرتبطا بشعور عدم المالئمة بين الفرد وو

 أومفهللوم واحللد وهللو االبتعللاد  فلليتصللب بللرغم اختالفهللا، إال أنهللا  أنلل  يالحللظ مللن التعريفللات السللابقة 

 النفور. أواالنفصال 

 ,.e.g)مللن بعلل  الدراسللاتاالغتللراب فللي العمللل يمكللن است الصللها  مللن مسللببات ةهنللاك مجموعللو

Nelson,2006; Ceylan,2011; Farahbod et al.,2012;  Koçoğlu,2014  ، عبلللد

 وتقسيمها كالتالي:   .(2017، محمد وحسانين، 2009، الطال ،2001، الكتبي،2000السالم،

 وتنقسم إلي: العوامل الفردية

 .ومنها: عدد سنوات ال برة، والدخل للعامل، ال صائص الش صية -

رة فللي م القلدوالشلعور بعللد، الشللعور بفقلدان األلفللة داخلل وخللارج محليط العمللل: ومنهلا، يناتجاهلات العللامل -

 .، والشعور باإلرهاق واختالل التوازنالتعبير عن النفس في العمل

ونلو  القيلادة صنع القرار،  عدم مشاركة العاملين في أون فاض وإ، طبيعة العمل: ومنها: العوامل التنظيمية

  السياسللات التنظيميللةنظللام االتصللال بالمنظمللة، و للغوط العمللل، و  للعه وقصللورونمللط سلللوك القائللد، و

  طول الوقت الم صص للعملك

( e.g., Koçoğlu,2014، 2017؛محملد وحسلانين،2011الكنعلان، الكثير من الدراسلات تأشارقد و

 :اآلتي، وهو كSeeman(1959)لتصنيه ؛ وذلك وفقاً بعاداألإلي أن االغتراب في العمل متغير خماسي 

 ويشلير إللي غيلاب السليطرة :"Powerlessness"العجلز أو القلدرة إنعدام أول: فقدان السيطرة والبُعد األ -

 Ceylan,2011) العملل بمكلان اإلجلراءات أوالعمليلات  فلي اللتحكم يالعامل علل قدرة وعدم األحداث على

;Aslan,2014، ،2012الحمداني). 

 قلدرة علدم علنويعبلر  :"Meaninglenssness" الالمعنلي أوفقدان المعني  أوفقدان القيمة البُعد الثاني:  -

 التي المنظمة بأهداف من مهام ب  القيام يكله ما وعالقة تنظيمية فعاليات من حول  يدور ما فهم على لالعام

 (.Koçoğlu,2014،2011هاماً في أنشطة العمل  الكنعان، اً ورليس لدي  د مع اعتقاده بأن ؛بها يعمل

 ال : وهلو حاللة"Normelssness or Anomie" االنوميلا(  الالمعياريلة أو اييرالمع إنعدامالبُعد الثال :  -

  (Aslan,2014:;Koçoğlu,2014) وقيم ، ويسعى لتحقيق أهداف   المجتمع بمعايير الفرد فيها يلتزم

الحالللة التللي ال يعطللي فيهللا الفللرد قيمللة  وهللي :"Social Isolation"االجتماعيللة لعزلللة: االبُعللد الرابللع -

يبعد بعواطف  عن  فهو ؛المنظمة أوقيمة من قبل المجتمع  األهداف التي تعتبر إلى حد كبير ذات أوللمعتقدات 

 .(Ceylan,2011; Aslan,2014)المنظمة وغيره من العاملين 

هو الحالة التي يقوم فيها الفلرد بأعملال لتكلون و : "Self-Estrangement"الذات اغتراب البُعد ال امس: -

 بأن وذلك بسبب شعوره ؛الر ا الذي يمتلك  فعالً  أومن ر اه الذاتي  وسيل  للر ا الصادر عن  بدالَ  أو ةأدا

  .,Aslan,2014)2011 الكنعان، ل  النفسي اإلشبا  أو الحقيقي الر ا مصدر يمثل ال العمل

ولها تأثير سلبي  ةبالرغم من تعدد مصادر الشعور باالغتراب في العمل فإن نتائجها تكاد تكون متشابهو

عنلله واالعتللداء لل: ةأكثللر عر لل يصللبح أنومنهللا ، العامللل المغتللرب علللي  هآثللار -الً أو علللي مسللتويين همللا:
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 المتغير التابع                           المتغير المستقل
 

H1(-) 
 

 

 
H11(-) 

H12(-) 

H13(-) 

H14(-) 

H15(-) 

 

إدراك العاملين ألبعاد القيادة 

 األخالقية.

 
نمذجة الدور األخالقي  أو القدوة  -

 األخالقية.

 تعزيز السلوك األخالقي -

 

 االغتراب في العمل.

 
 

 فقدان السيطرة أو العجز أو إنعدام القدرة. -

 
 

 الالمعني. أو فقدان المعني أوفقدام القيمة  -

زيادة مشلاعر االحتلراق ، ووالعديد من أشكال األمراض النفسية مثل القلق واالكتئاببكافة أشكال ؛ والعدوان 

ً  .Farahbod et al.,2012)، 2011سلللطان،، 2000عبللد السللالم،  النفسللي والللذاتي  علللي هآثللار -ثانيةةا

الغيلاب معلدالت ارتفلا  وان فاض اإلنتاجيلة، و، ان فاض الر ا الوهيفي، وان فاض األداء: ومنهاالمنظمة 

 Nelson,2006; Farahbod) يلةنحرافاإل أو الضلارة أوالسلوكيات المرذيلة عن العمل، وارتفا  معدالت 

et al.,2012; Aslan,2014; Koçoğlu,2014  ،،2011، الكنعان،2011، أبو سلطان،2001الكتبي.) 

 .واالغتراب في العمل القيادة األخالقيةالثاً: العالقة بين ث

وعن عالقة القيادة األخالقية باالغتراب في العمل يمكن القول بأن األسلوب القيادي للمدير ل  انعكاسات 

للعملل؛ حيل  تمثلل القيلادة التنظيميلة فلن التلأثير فلي العلاملين لتغييلر  المقاوملةكبيرة في الحد من السللوكيات 

اقفهم، وسلوكياتهم، ومعتقداتهم لتحقيق األهلداف التنظيميلة؛ وقلد أجملع البلاحثون حلول االعتلراف بالقيلادة مو

(. فلنمط القيلادة اللذي يتبعل  232: 2012عبر العصور كوسيلة رئيسلية للتلأثير عللي سللوك اآلخلرين  عللي،

لتلي تسلمح بالمشلاركة فلي ات لاذ الرئيس مع مرؤوسي  يرثر فلي سللوك العلاملين، فملثالً القيلادة الديمقراطيلة ا

 (.227: 2000السالم، القرارات تقلل من مشاعر االغتراب في العمل  عبد

وأن هلذا  إللي أن القيلادة األخالقيلة تمنلع وقلو  االغتلراب (e.g., Koçoğlu,2014)الدراسات  وتشير

 . علي حل مشكلة هاهرة االغتراب في العمل النمط القيادي قادر

القيادة غير األخالقية تردي إلى االغتراب في العملل، حيل  أن االغتلراب فلي الواقلع يمكن القول أن  بل

 نحلرافاإل أواألفراد عن القيم والقواعد والعالقات، هلذا االبتعلاد  إنحراف أومسألة أخالقية، تشير إلي ابتعاد 

 .(Kesen,2016:122)سوف يرثر على القيم األخالقية لففراد ومن ثم يظهر االغتراب في العمل 

القيلادة  أنملن  ,.Kesen,2016Doç and Arş, (e.g ;2016(باإل لافة إللي ملا أكدتل  الدراسلات 

 ً  علي االغتراب في العمل. األخالقية ترثر سلبا

تترتلللب عليهلللا سللللوكيات واتجاهلللات وصلللفات  القلللادة كدالللل اتجاهلللات صلللفات و ونظلللرا لملللا تمثلللل 

االنطباعلللات األخالقيلللة فلللي عملهلللم، ملللن خلللالل دعلللم للللذلك، عللللي القلللادة أن يلتزملللوا بلللإدارة  .األعضلللاء

المعللللايير األخالقيللللة فللللي العمللللل، والهللللام المرؤوسللللين بللللااللتزام الطللللوعي بالسلللللوكيات األخالقيللللة فللللي 

والسلللمات األخالقيلللة فلللي سللللوكياتهم والتلللي ملللن أهمهلللا؛ المصلللداقية  العملللل وخارجللل ، بلللإبراز ال صلللائص

يللللللللدركوا بلللللللللأنهم أخالقيلللللللللين ملللللللللن قبلللللللللل وأن  ،راإليثلللللللللاو الرحملللللللللة، و العداللللللللللة، و و األمانللللللللة، 

 .,Davis,2004)2012 اكريم،مرؤوسيهم

 الدراسة: نموذج -6/1
 :النحو التالي على وفرو ها الدراسة نموذج اقتراح تم الدراسة وأهداف السابقة الدراسات على بناء

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( نموذج الدراسة1شكل رقم )

: ببعلديهالقيادة األخالقيلة إدراك العاملين ل أن حي  الدراسة، متغيرات بين العالقات ذجالنمو هذا يو ح

شلعور العلاملين عللي  مباشلرة يلرثر ، وتعزيلز السللوك األخالقلي،ةالقدوة األخالقيل أو األخالقي نمذجة الدور

 أو الالمعيارية. انعدام المعايير -

 

 العزلة االجتماعية. -

 

 اغتراب الذات. -
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، والعزللة االجتماعيلة، ييرالمعا إنعدام، والقيمة ، وفقدانالسيطرة نفقدا: ةه ال مسأبعادباالغتراب في العمل ب

 .واغتراب الذات

ينبثللق منلل  خمسللة فللروض فرعيللة   فللرض رئيسللي إختبللارهللذه الدراسللة بتقللوم  ة،الدراسةة فةةرو  -6/2

 -كالتالي:

 الرئيس: الفر 
 أو األخالقلي : نمذجة اللدورلقيادة األخالقيةإلبعاد ا تأثير إدراك العاملين إختبار إلى الفرض هذا ويهدف

 ه،أبعلاداالغتراب فلي العملل بشلعورهم بلالمتغير المستقل( علي  (، وتعزيز السلوك األخالقيةقياألخال القدوة

 :اآلتيك صياغت  يتم وبالتالي

)نمذجةةة الةةدور األخالقةةي، لقيةةادة األخالقيةةة إلدراك العةةاملين لإحصةةائية  داللةةة ذو سةةال  تةةيثير يوجةةد"

 ل".االغتراب في العمبعلي شعورهم وتعزيز السلوك األخالقي( 

 -وينقسم هذا الفر  إلي خمسة فرو  فرعية كما يلي:

 ل:والفر  الفرعي األ 1/1

خالقللي، لقيللادة األخالقيللة  نمذجللة الللدور األدراك العللاملين لإلإحصللائية  داللللة وذ سللالب تللأثيروجللد ي"

 فقدان السيطرة.شعورهم بعلي وتعزيز السلوك األخالقي( 

 الفر  الفرعي الثاني: 1/2

 نمذجللة الللدور األخالقللي، لقيللادة األخالقيللة العللاملين لإلدراك داللللة إحصللائية  وذ لبسللا تللأثيروجللد ي"

 .القيمةفقدان بعلي شعورهم وتعزيز السلوك األخالقي( 

  الفر  الفرعي الثالث: 1/3

 نمذجللة الللدور األخالقللي، لقيللادة األخالقيللة العللاملين لإلدراك داللللة إحصللائية  وذ سللالب تللأثيروجللد ي"

 .المعايير إنعدامبعلي شعورهم ك األخالقي( وتعزيز السلو

 الفر  الفرعي الرابع: 1/4

 نمذجللة الللدور األخالقللي، لقيللادة األخالقيللة العللاملين لإلدراك داللللة إحصللائية  وذ سللالب تللأثيروجللد ي"

 االجتماعية. العزلةبعلي شعورهم وتعزيز السلوك األخالقي( 

 الفر  الفرعي الخامس: 1/5

 لقيللادة األخالقيللة  نمذجللة الللدور األخالقللي،العللاملين لإلدراك داللللة إحصللائية  وذ سللالب تللأثيروجللد ي "

 اغتراب الذات.بعلي شعورهم وتعزيز السلوك األخالقي( 

 :الدراسة منهجية -7

 :قياسها وأسلوب الدراسة متغيرات7/1
 فرو ها إختبار في وتست دم أهدافها ت دم التي هأبعاد امتغيرين لكل منهم أساس على الدراسة هذه تقوم

 :اآلتيك وهى

 إدراك العلاملينملدي  وهلي تعبلر علن، الدراسة في المستقل المتغير ويمثل :األخالقيةلقيادة العاملين ل إدراك

، خللالل األفعللال و التصللرفات الفرديللةقللدرة القيللادات اإلداريللة علللي تجسلليد السلللوك المناسللب معياريللاً مللن ل

لدى المرؤوسين عن طريق االتصلاالت ثنائيلة االتجلاه وملن خلالل والعالقات الش صية، وتنمية هذا السلوك 

 التعزيز وصنع القرار. 

 ( تعزيز السلوك األخالقي.2  ، األخالقية القدوة أو األخالقي نمذجة الدور (1وتتأله من بُعدين  

 Brownالذي أعده  "Ethical Leadership scale "ELS استبيان إست داموتم قياس هذا المتغير ب

et al. (2005)   عبلارات تقليس القيلادة األخالقية مو لح بمالحلق 10المكون من جزئيين يحتويان عللي )

( تقيس دور النمذجلة 10، 8، 7، 6، 3( عبارات تتمثل في العبارات من  5ل ويشمل  والدراسة(. الجزء األ

، 5، 4، 2، 1بلارات ملن  ( عبلارات تتمثلل فلي الع5، والجزء الثلاني: ويشلمل  أو القدوة األخالقية األخالقي

 ( تقيس تعزيز السلوك األخالقي.9

 الدراسلات فيمللا بعللد لمللا يمتلاز بلل  مللن درجللة ثبللات غلللبأنيللت عليلل  ويعلد هللذا المقيللاس األسللاس اللذي بُ 

 ,e g., Erwin,2011; Kesen,2016)، و اسللت دمت  العديللد مللن الدراسللات ةواتسللاق داخلللي مرتفعلل

 لي غرار مقياس ليكرت ذي النقاط ال مس.وقد صممت البنود ع أ(.2011حسانين،
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و يشلير إللي شلعور الفلرد باالنفصلال علن األشلياء الدراسلة،  فلي التلابع المتغيلر ويمثلل االغتراب في العمةل:

المحيطة ب  في العمل، مع انعلزال تلام ملن جانبل  علن وهيفتل ، وإههلار مسلتوي ملن ف  ملن االنهملاك فلي 

 دم المالئمة بين الفرد ووهيفت .االهتمام ب  مرتبطا بشعور ع أوالعمل 

 ( العزللة4 ، المعلايير إنعلدام( 3  ،( فقلدان القيملة2 ، ( فقلدان السليطرة1هلي:  أبعلادويشمل خمسة 

 .( اغتراب الذات5  ،االجتماعية

 (2017مت  دراسلة محملد و حسلانين  المقيلاس اللذي اسلت د إسلت دامتم قيلاس االغتلراب فلي العملل بو 

-e.g.,AL)،2008ي،وا، والكلللرد2005ملللن الدراسلللات الصلللرايرة، العديلللد دااعتمللل أكلللدتوهلللي دراسلللة 

Zoubi,2012 ،7: 1( عبللارة، تقلليس العبللارات مللن  39، ويتضللمن  علللي هللذا المقيللاس( 2008الكنعللان )

 إنعللدام( تقلليس 22: 15ن  ، والعبللارات ملل( فقللدان القيمللة14: 8لعبللارات مللن  فقللدان السلليطرة ، وتقلليس ا

( تقليس 39: 31ملن  العبلارات  ( العزللة االجتماعيلة، وأخيلراً 30: 23العبلارات ملن  ، بينما تقليس المعايير

 .وقد صممت البنود علي غرار مقياس ليكرت ذي النقاط ال مس، اغتراب الذات

 الدراسة: وعينة مجتمع -7/2
و  العربيلة، مصلر جمهوريلة من العلاملين بالجهلاز اإلداري لجامعلة أسليوط، فلي الدراسة مجتمع يتكون

العلاملين اللدائمين فقلط بالقسلم التعليملي بجامعلة أسليوط بالوهلائه الت صصلية  فلي المعاينلة وحلدة تمثللت

(؛ والتلي تمثلل الطبقلة المتوسلطة مفلرده 2048=لي، الثانية، والثالثةو"الحاصلين علي المرهالت العليا"  األ

البيانات بأسلوب الحصلر  ذر جمعلتع ونظراً  % من إجمالي نسبة العاملين بمجتمع الدراسة.71,5التي تحتل 

في  Stratified Random Sampleعشوائية العينات، وتم اختيار عينة طبقية  أسلوب إست دام تم الشامل،

ي وال اإلحصلائية لتحديلد حجلم العينلة تبلين أن حجلم العينلة يسلواختيار مفردات العينة، وبالرجو  إلى الجلدإ

(، وقللد تللم 2007%  ريللان، 5مسللتوى معنويللة قللدره % و95( مفللردة فللي  للوء معامللل ثقللة قللدره 327 

التوزيع المتناسب والذي يتضمن توزيعاً متناسباً للعينة علي الكليات العلمية ثم توزيلع علدد العلاملين  إست دام

 والتي االستقصاء قائمة في المحددة األسئلة على اإلجابة العينة مفردات من طلب بكل درجة ت صصية. وقد

 .الدراسة لمتغيرات مدركاتهم عن تعبر

للتحليل  وصالحيتها بالكامل استيفائها من للتأكد مراجعتها تم االستقصاء قوائم استيفاء من االنتهاء وبعد

 %، ويرجلع ذللك لحلر  البلاحثين بتوزيلع100قائملة بنسلبة 327وبلغ علدد القلوائم الصلحيحة  اإلحصائي،

 ( مجتمللع وعينللة1الجللدول التللالي رقللم   ويو للح .بأنفسللهم لشللرح أي غمللوض للمسللتجيبينالقللوائم  وجمللع

 الدراسة كما يلي:
 (1جدول رقم )

 الدراسة و توزيع مفردات العينة وفقاً للتوزيع المتناس   وعينة مجتمع

عدد العاملين  الكلية م

 ليوبالدرجة األ

 حجم 

 العينة

عدد العاملين 

 بالدرجة الثانية

 حجم 

 العينة

عدد العاملين 

 بالدرجة الثالثة 

 حجم 

 العينة

 % إجمالي

 11 37 14 91 17 104 5 35 العلوم 1

 7 24 11 69 9 55 3 23 الهندسة 2

 11 27 14 87 8 51 5 30 الزراعة 3

 9.5 31 14 88 10 65 7 40 الطب البشري 4

 4,5 15 7 45 5 33 2 16 الصيدلة 5

 4 14 5 31 8 48 1 9 الطب البيطري 6

 5 17 8 50 7 45 2 14 التجارة 7

 10 32 13 86 15 95 3 22 التربية 8

 5 16 8 54 6 38 2 10 الحقوق 9

 4 13 3 20 7 42 3 17 التربية الريا ية 10

 3 9 6 38 2 15 1 4 التمري  11

 4 14 4 30 7 42 3 17 ال دمة االجتماعية 12

 5 17 8 55 6 38 2 15 التربية النوعية 13

 11 36 16 104 14 84 5 34 اآلداب 14

 4 13 6 40 5 33 2 9 اسبات والمعلوماتالح 15

 2 7 3 21 3 19 1 6 طب األسنان 16

 1 3 1 5 1 8 1 4 رياض األطفال 17

 1 2 1 3 1 7 1 4 فنون جميلة 18

 100 327 147 917 131 822 49 309 إجمالي
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 م.2017نية، الثالثة( بكليات جامعة أسيوط في عام لي، الثاوبناًء على بيانات العاملين بالوظائف التخصصية )األ ينالمصدر: من إعداد الباحث

 

 

 صدق وثبات أداة الدراسة: 7/3
، Cornbach Alphaكرونبللاأ ألفللا  إسللت دامتللم  Reliability Analysesثبللات المقيللاس  ختبللارإل

يشللير الثبللات إلللى أن  وا فللي مجللال تقيلليم االعتماديللة، إسللت داموالللذي يعللد مللن  أكثللر األسللاليب اإلحصللائية 

ملدى االسلتقرار والتماسلك الموجلودين فلي  أيقياس يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيق  مرات متتاليلة، الم

(، فيملا يشلير الصلدق إللى أن أداة القيلاس تقليس 2006المقياس الذي يُست دم لقياس مفهوم معلين  سليكاران،

ري قياسل  بدقلة وو لوح، ريان، فعالً المفهوم المعين وليس أي مفهوم آخر، كما أن هذا المفهلوم المعلين يجل

 ( نتائج هذا االختيار.2ويعرض الجدول التالي رقم   (.2004
 (2جدول رقم )

 معامل الثبات والصدق للمتغيرات الخاضعة للدراسة

 معامالت الثبات البحث متغيرات
 االعتمادية: قيمة ألفا( إختبار)

 معامالت الصدق
 (ألفال الصدق: الجذر التربيعي   إختبار)

د عبارات عد

 المقياس

 المتغير المستقل:

 ها:أبعادالقيادة األخالقية، إدراك  -

 

0,91 

 

0,95 

 

10 

 5 0,94 0,89 .يةاألخالقيأو القدوة  األخالقي  بُعد نمذجة الدور  -1

 5 0,87 0,76 بُعد تعزيز السلوك األخالقي. -2

 المتغير التابع:

 ه:أبعاداالغتراب في العمل،  -

 

0,95 

 

0,97 

 

39 

 7 0,88 0,78 .السيطرةفقدان  -1

 7 0,93 0,87 .القيمة فقدان -2

 8 0,91 0,83 المعايير. إنعدام -3

 8 0,90 0,82 العزلة االجتماعية. -4

 9 0,93 0,87 اغتراب الذات. -5

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية من واقع عينة الدراسة.

 ( ما يلي :2ول السابق رقم  يالحظ من بيانات الجد

   0,76عللي قيملة ملا بلين  أقلل قيملة وأ تراوحلتارتفا  معدالت الثبات لمعظم متغيلرات الدراسلة حيل -  

ً إحصائ ةنسبة مقبول (، وهي0,95  تتصه المقاييس أن على تدل والتية، والسلوكي اإلدارية البحوث في يا

  الداخلي. باالتساق

 رتفعة بالنسبة لجميع متغيرات الدراسة.سجلت البيانات معامالت صدق م 

  فلروض  ختبلارإلتدل النتائج على ثبات واعتمادية أداة القياس المست دمة في الدراسة، وبالتالي صالحيتها

  الدراسة طبقاً لبياناتها.

 :البيانات تحليل أسلوب -8
 SPSS/PCإلحصلائيا البرنلامج خلالل من اآللي الحاسب إست دامب البيانات وتحليل وجدولة تبويب تم

 :التالية اإلحصائية األساليب تطبيق الدراسة فر يات إختبارو البيانات تحليل تطلب وقد  (21)

المتمثلللة فللي النسللب والتكللرارات،  Descriptive Statistical Measureمقللاييس اإلحصللاء الوصللفية  -

ئي بين متغيرات الدراسة إلعطاء ات المعيارية، ومعامالت االرتباط الثنانحرافوالمتوسطات الحسابية، واإل

 نتائج مبدئية حول المتغيرات.

وملا  الرئيسليالفلرض  صلحة ختبلارإل Stepwise Multiple Regression المتلدرج اإلنحلدارتحليلل  -

 المتغير التلابع،بل العالقلة  فلي المسلتقل المتغير أبعاد يست دم لتحديد أهم حي  ،يتضمن  من فروض فرعي 

ً  مرثرة غير تكون التي بعاداأل وإسقاط  العالقة. في معنويا

 الدراسة نتائج -9
فروض الدراسة،  إختبارعرض هذا الجانب توصيه متغيرات الدراسة كمرشرات مبدئية، ثم يلي ذلك ي

 وذلك علي النحو التالي:

 .مؤشرات مبدئية -9/1
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لمبدئيلة التلي للي بعل  المرشلرات اإات فلروض الدراسلة تجلدر االشلارة إختبلارجراءات إل البدء في بق

البيانلات الوصلفية لمتغيلرات  (4 ،3 رقلم  ينالتلالي ينوفي هذا الصلدد يو لح الجلدول لدراسة،تعكسها نتائج ا

 اط الثنائي  ال طي البسيط( بينها.برتاإلالدراسة، ومعامالت 
 (3جدول رقم )

 ات المعيارية لمتغيرات الدراسةنحرافساط الحسابية واإلواأل
 

 متغيرات الدراسة
 الترتي  المعياري نحرافاإل ط الحسابيالوس

 (:القيادة األخالقيةإدراك  المتغير المستقل )

 .ةاألخالقيالقدوة  أو األخالقي نمذجة الدور -

 .األخالقيتعزيز السلوك  -

 

4,16 0,82 1 

4,06 0,80 2 

  0,79 4,11 .األخالقيةالقيادة إجمالي 

 (:االغتراب في العملالمتغير التابع )

 العجز. أو القدرة إنعدام أو السيطرةفقدان  -

 

2,28 0,68 2 

 4 0,85 2,21 الالمعني. أو فقدان المعني أوفقدان القيمة -

 1 0,82 2,33 إنعدام المعايير أو الالمعيارية. -

 3 0,83 2,22 العزلة االجتماعية. -

 5 0,78 2,10 اغتراب الذات. -

  0,68 2,22 إجمالي االغتراب في العمل.
 

 (327)ن=                                                                  المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.

 :اآلتي( 3ويتضح من الجدول السابق  

 قيلةلقيلادة االخالإدراك العلاملين ل أبعادلي بين وفي المرتبة األ القدوة االخالقي أونمذجة الدور يأتي بُعد 

 تعزيلز السللوك االخالقلي( في حين يحتل بُعلد 0,82معياري قدره   إنحراف(، و4,16بوسط حسابي قدره  

 حسللابيالوسللط وكللان ال(، 0,80معيللاري قللدره   إنحللراف( و4.06المرتبللة الثانيللة بوسللط حسللابي قللدره  

 (.0,79معياري  ال  إنحراف( و4,11  لقيادة االخالقيةإدراك العاملين لالجمالي متغير 

بوسلط  االغتلراب فلي العملل أبعادلي بين وفي المرتبة األ المعايير إنعدامشعور العاملين ببينما يأتي بُعد 

المرتبة الثانيلة  في السيطرةيلي  بُعد فقدان (. 0,82559معياري قدره   إنحراف(، و2,3352حسابي قدره  

تي في المرتبة الثالثة بُعد العزلة أي (، ثم0,68159معياري قدره   إنحراف( و2,2779بوسط حسابي قدره  

(، فللي حللين احتللل بُعللد فقللدان 0,83505معيللاري   إنحللراف( و2,2160االجتماعيللة بوسللط حسللابي قيمتللة  

(، وأخيللراً احتللل 0,85068معيللاري   إنحللراف( و2,2132المعنللي المركللز الرابللع بوسللط حسللابي يبلللغ  

معيلللاري  إنحلللراف( و2,1033بي قلللدره  المركلللز ال لللامس واألخيلللر بُعلللد اغتلللراب اللللذات بوسلللط حسلللا

معيلللاري  إنحلللراف( و2,2250(، بينملللا سلللجل الوسلللط الحسلللابي إلجملللالي متغيلللر االغتلللراب  0,78373 

 0,68461.) 

 معامالت االرتباط ال طى الثنائي بين متغيرات الدراسة علي النحو التالي: (4ويعرض الجدول التالي رقم  
 (4الجدول رقم )

 خطى الثنائي بين متغيرات الدراسةمعامالت االرتباط ال
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرات الدراسة

         1 ة القدو أو األخالقي نمذجة الدور -1

        1 **0,888 تعزيز السلوك األخالقي. -2

       1 **0,971 **0,972 القيادة األخالقية.إدراك  -3

      1 **0,412-  **0,412-  **0,389- . السيطرةفقدان  -4

     1 **0,670 **0,362-  **0,368-  **0,335-  فقدان القيمة. -5

    1 **0,627 **0,589 **0,548-  **0,533-  **0,531-  المعايير  إنعدام -6

   1 **0,743 **0,596 **0,552 **0,441-  **0,442-  **0,416-  العزلة االجتماعية. -7

  1 **0,793 **0,759 **0,700 **0,589 **0,412-  **0,403-  **0,398-  اغتراب الذات. -8

 1 **0,912 **0,875 **0,879 **0,832 **0,767 **0,509-  **0,505-  **0,485-  .االغتراب في العمل -9

                                                                        (              327)ن=         
*** 

P value  0.001 
**

P value  0.01  
*
P value 0.05 

 (.0,01جميع العالقات معنوية عند مستوى )       

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.      

 ( وجود ارتباط ثنائي بين متغيرات الدراسة، وذلك كما يلي: 4ويتضح من الجدول السابق رقم  
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  نمذجلة اللدورببعديها المتغير المستقل( لقيادة االخالقية إدراك العاملين لي بين معنو سالبوجود ارتباط : 

 ( عنلد مسلتوى دالللةإجملاالً   المتغيلر التلابع االغتراب في العمللشعورهم بو ةالقدوة االخالقي أو االخالقي

 0,01.) 

  أوة الللدور : نمذجللتقل( المتغيللر المسلللقيللادة االخالقيللة إدراك العللاملين لمعنللوي بللين  سللالبوجللود ارتبللاط 

المعلايير،  إنعدام: فقدان السيطرة، وفقدان القيمة، وهأبعاداالغتراب في العمل بشعورهم بوالقدوة االخالقي 

 (.0,01 المتغير التابع( عند مستوى داللة   والعزلة االجتماعية، واغتراب الذات

 :الدراسة فرو  إختبار -9/2
 إسلت دامب الفلروض صلحة إختبلارب يتعللق فيملا الدراسلة إليهلا توصللت التلي النتلائج الجزء هذا يعرض

ً  لها شارةالسابق اإل اإلحصائي دوات التحليلأ  .سابقا

 :الرئيس الفر  إختبار نتائج -1

 أو االخالقلي نمذجلة اللدور: ببعلديها قيادة االخالقيلةتأثيرإدراك العاملين لل إختبار إلى الفرض هذا يهدف

و تلابع(،   متغيلر االغتراب فلي العمللبل شلعورهم عليالمستقل(  المتغير( خالقيالقدوة ، وتعزيز السلوك اال

 Stepwise Multipleالمتعلللدد التلللدريجي  اإلنحلللدارتحليلللل  إسلللت دامتلللم  الرئيسللليالفلللرض  ختبلللارإل

Regression Analysis و  المتغيلر التلابع عللي تلأثيراُ لقيلادة االخالقيلة العلاملين لإدراك  أبعلاد أكثرتحديد ل

 .نتائج هذا التحليل (11،12. كما يو ح الجدولين التاليين رقم  ب ير التباين تفس
 (11جدول )

 )كمتغير مستقل(  األخالقيةلقيادة بعاد األ تيثير إدراك العاملين ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارنتائج األسلوب التدريجي في تحليل 

 327ن=      ) كمتغير تابع(.االغتراب في العمل علي شعورهم ب

R R  المتغيرات 
2

 Adj.R
2

 Δ R
2

 

 -- 0,253 0,255 0,505 تعزيز السلوك األخالقي.

 P value  0.001 ***                                                                     المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.     

 (12جدول رقم )

 )كمتغير مستقل(  األخالقيةلقيادة ألبعاد ا تيثير إدراك العاملين ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارلة الشكل النهائي لمعاد

 327ن=     .االغتراب في العمل ) كمتغير تابع(علي شعورهم ب

نوع  B Beta T Sig T المتغيرات

التيثير
 

 معنوي 0.000 23,529  3,971 اإلنحدارثابت 

 معنوي 0,000 10,546- 0,505- 0,430- األخالقيتعزيز السلوك 

    قيمة ف

   مستوى الداللة

R Square(R معامل تحديد النموذج 
2
)  

111,212    

0,000   

 0,255 

 P value  0.001 ***المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.                                              

 ( ما يلي :11،12سابقين أرقام  يتضح من نتائج الجدولين ال

 المتغيلر لقيادة االخالقيلة ل أبعاد إدراك العاملينمن  ةالقدوة االخالقي أواألخالقي نمذجة الدور تم حذف بُعد  -

 . ، مما يعني عدم وجود تأثير ل  علي شعور العاملين باالغتراب في العملاإلنحدارمن معادلة المستقل( 

R ةتو ح قيم -
2

األخالقية متمثلة في مدي قيام القائلد األخالقلي بتشلجيع السللوك األخالقلي تفسلر  أن القيادة 

 االغتراب في العمل.شعور العاملين ب% من التباين في 25,5نحو 

 لقيلادة األخالقيلةدراك العلاملين لإل معنلوي سلالب أثلرإلى وجلود  (B,Beta)تشير قيم واتجاهات معامالت  -

االغتراب فلي العملل  كمتغيلر شلعورهم بل عللي عد تعزيلز السللوك األخالقليمتمثلة في بُ  المتغير المستقل( 

 (.0,505كانت   R ن قيمة االرتباطأوتابع(؛ 

تعزيللز وتشللجيع القللاده للسلللوك أن ، وى معنويللة معلمللات وجوهريللة النمللوذجإللل T.Valueتشللير نتللائج  -

 .(0,000  كانت معنوية( F  111,212أن قيمة  االغتراب في العمل، حي بالتنبر ب االخالقي يسهم

ً جزئيلل الرئيسللييتضللح قبللول صللحة الفللرض مللن النتللائج السللابقة   داللللة ذو سللالب تللأثير حيلل  ثبللت وجللود، ا

 عمل.الاالغتراب في علي  لقيادة األخالقيةل العاملين إدراكلمتغير  تعزيز السلوك األخالقي بُعدلإحصائية 

هةةذه  إختبةةارالتةةالي سةيتم توضةةيئ نتةةائج ينبثة  عةةن هةةذا الفةةر  الرئيسةي خمسةةة فةةرو  فرعيةةة، وب

 الفرو  الفرعية كما يلي:
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 :لواألالفر  الفرعي  2/1

 Stepwise Multipleالمتعلدد التلدريجي  اإلنحلدارتحليلل  إست دامتم  لواألالفرض الفرعي  ختبارإل

Regression Analysis القلدوة  أوللدور لقيلادة االخالقيلة ببعلديها :نمذجلة اإدراك العلاملين ل تلأثير لمعرفلة

  كمتغيلر تلابع(، السليطرةفقلدان ب عللي شلعورهم ،المسلتقل( المتغيلر(االخالقلي، وتعزيلز السللوك االخالقلي 

. كملا يو لح بل  التبلاينو تفسلير  المتغيلر التلابعفي  اً تأثيرخالقية لقيادة االإدراك العاملين ل أبعادأكثر وتحديد 

 .تحليلنتائج هذا ال (13،14الجدولين التاليين رقم  
 (13جدول )

)كمتغير مستقل( لقيادة األخالقية ألبعاد  تيثير إدراك العاملين ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارنتائج األسلوب التدريجي في تحليل 

 327ن=       ) كمتغير تابع(. السيطرةفقدان علي شعورهم ب

R R  المتغيرات 
2

 Adj.R
2

 Δ R
2

 

 -- 0,167 0,170 0,412 .األخالقيتعزيز السلوك 

                                                                المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.
*** 

P value  0.001 

 (14جدول رقم )

 مستقل( لقيادة األخالقية )كمتغير ألبعاد  تيثير إدراك العاملين ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارالشكل النهائي لمعادلة 

 327ن=        ) كمتغير تابع(. السيطرةفقدان شعورهم بعلي 

نوع  B Beta T Sig T المتغيرات

التيثير
 

 معنوي 0.000 20,843  3,697 اإلنحدارثابت 

- 0,350- السلوك األخالقيتعزيز 

0,412 

 معنوي 0,000 8,155-

    قيمة ف

   مستوى الداللة

R Square(R معامل تحديد النموذج 
2
)  

66,508    

0,000   

 0,170 

                                                                       المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية. 
*** 

P value  0.001 

 :اآلتييتضح ( 13،14نتائج الجدولين السابقين أرقام   ستعراضإب

 المتغيلر لقيادة االخالقيلة ل العاملين إدراك أبعادمن  ةالقدوة االخالقي أو االخالقي نمذجة الدورتم حذف بُعد  -

  . ؛ مما يعني عدم وجود تأثير ل  علي شعور العاملين بفقدان السيطرةاإلنحدارمن معادلة المستقل( 

R ةكانت قيم -
2

في تعزيز السللوك  األخالقية متمثلةلقيادة ل العاملينإدراك  أبعاد(؛ وهذا يعني أن 0,170=  

 .السيطرةشعور العاملين بفقدان % من التباين في 17تفسر نحو  األخالقي

 تعزيلز السللوك االخالقلي بُعلدل سلالب معنلوي تلأثيرإلى وجود  (B, Beta)واتجاهات معامالت  ةتشير قيم -

  كمتغير تابع(. السيطرةفقدان  عليلمتغير المستقل( حد بعدين اأ ك

 ن تعزيلز القلادة للسللوك االخالقلي قلادروأإلى معنويلة معلملات وجوهريلة النملوذج  T.Valueتشير نتائج  -

 (. 0,000( عند مستوى معنوية  66,508، حي  كانت ف = السيطرةبشعور العاملين بفقدان على التنبر 

بُعللد تعزيللز لإحصللائية  داللللة ذو سللالب تللأثير وجللودل جزئيللاً، حيلل  ويللتم قبللول صللحة الفللرض الفرعللي األ -

 لمتغير االغتراب في العمل. السيطرةفقدان  علي االخالقيةلقيادة ل العاملين إدراكلمتغيرالسلوك االخالقي 

 الفر  الفرعي الثاني: 2/2

 Stepwise Multipleالمتعلدد التلدريجي  اإلنحلدارتحليل  إست دامتم  الثانيالفرض الفرعي  ختبارإل

Regression Analysis القللدوة  أولقيللادة االخالقيللة ببعللديها :نمذجللة الللدور ل لينتللأثيرإدراك العللام لمعرفللة

 كمتغيلر تلابع(، وتحديلد  القيمةفقدان ب علي شعورهمالمتغيرالمستقل(، (االخالقي، وتعزيز السلوك االخالقي 

. كملا بل تفسلير التبلاين و المتغيلر التلابع التلأثير عللياالخالقيلة األكثلر أهميلة فلي لقيادة ل إدراك العاملين أبعاد

 .نتائج هذا التحليل (15،16يو ح الجدولين التاليين رقم  
 (15جدول )

لقيادة األخالقية )كمتغير مستقل( ألبعاد ا إدراك العاملين تيثير ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارنتائج األسلوب التدريجي في تحليل 

 327ن=       فقدان القيمة ) كمتغير تابع(.شعورهم بعلي 
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R R  المتغيرات 
2

 Adj.R
2

 Δ R
2

 

 -- 0,133 0,136 0,368 تعزيز السلوك األخالقي.

                                                                       المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.
*** 

P value  0.001 

 

 (16جدول رقم )

 )كمتغير مستقل( لقيادة األخالقية ألبعاد ا تيثير إدراك العاملين رختباإلالمتعدد  اإلنحدارالشكل النهائي لمعادلة 

 327ن= فقدان القيمة ) كمتغير تابع(.شعورهم بعلي  

نوع التيثير B Beta T Sig T المتغيرات
 

 معنوي 0.000 16,801  3,769 اإلنحدارثابت 

 معنوي 0,000 7,140- 0,368- 0,390- السلوك األخالقيتعزيز 

    قيمة ف

   مستوى الداللة

R Square(R معامل تحديد النموذج 
2
)  

50,979    

0,000   

 0,136 

                                                                   المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية. 
*** 

P value  0.001 

 :اآلتي( 15،16نتائج الجدولين السابقين أرقام   يتضح من

لقيادة االخالقيلة  المتغيلر ل العاملين إدراك أبعادمن  ةالقدوة االخالقي أو األخالقي تم حذف بُعد نمذجة الدور -

 . شعور العاملين بفقدان القيمة ؛ مما يعني عدم وجود تأثير ل  علي اإلنحدارمن معادلة المستقل( 

R ةكانت قيم -
2

ل  قدرة  لسلوك األخالقيل القائدلتشجيع وتعزيز  لعامليندراك اإ(؛ وهذا يعني أن 0,136=  

 .شعور العاملين بفقدان القيمة% من التباين في 13,6نحو  علي تفسير

بُعلد تعزيلز السللوك االخالقلي ل معنلوي سلالبتلأثير إلى وجود  (B, Beta)واتجاهات معامالت  ةتشير قيم -

 فقدان القيمة  كمتغير تابع(.بالعاملين  علي شعورالمتغير المستقل(  أبعاد كاحد 

 لتعزيز القادة للسلوك االخالقي القدرةأن ، وإلى معنوية معلمات وجوهرية النموذج  T.Valueتشير نتائج  -

 (. 0,000( عند مستوى معنوية  50,979، حي  كانت ف = ةالقيمعلى التنبر بشعور العاملين بفقدان 

إحصائية  داللة ذو سالب تأثيروجد يجزئياً، حي   الثانيالفرعي من النتائج السابقة يتم قبول صحة الفرض  -

 فقدان القيمة.علي شعورهم ب لقيادة االخالقيةالعاملين لإدراك لمتغير  تعزيز السلوك األخالقي بُعدل

 الفر  الفرعي الثالث: 2/3

 Stepwise Multipleالمتعلدد التلدريجي  اإلنحلدارتحليل  إست دامتم الفرض الفرعي الثال   ختبارإل

Regression Analysis القلدوة  أولقيلادة االخالقيلة ببعلديها :نمذجلة اللدور ل تلأثير إدراك العلاملين لمعرفلة

 كمتغيلر تلابع(، المعلايير  إنعلدامب عللي شلعورهمالمسلتقل(،  المتغيلر(االخالقلي، وتعزيلز السللوك االخالقلي 

. كملا يو لح بل  تفسير التباين و المتغير التابع ثيراُ عليتأ لقيادة االخالقيةل العاملين إدراك أبعاداكثر وتحديد 

 .نتائج هذا التحليل (17،18الجدولين التاليين رقم  
 (17جدول )

 لقيادة األخالقية األبعاد  تيثير إدراك العاملين ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارنتائج األسلوب التدريجي في تحليل 

 327ن=     ) كمتغير تابع(. ييرالمعا إنعدامعلي شعورهم ب)كمتغير مستقل( 

R R  المتغيرات 
2

 Adj.R
2

 Δ R
2

 

 -- 0,282 0,285 0,533 تعزيز السلوك األخالقي.

 0,016 0,296 0,300 0,548 األخالقية أو القدوة نمذجة الدور األخالقي

                                                                        المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.
*** 

P value  0.001 

 (18جدول رقم )

 )كمتغير مستقل( لقيادة األخالقية ألبعاد ا إدراك العاملينتيثير  ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارالشكل النهائي لمعادلة 

 327ن=       ) كمتغير تابع(.المعايير  إنعدامعلي شعورهم ب

نوع التيثير B Beta T Sig T المتغيرات
 

 معنوي 0.000 23,072  4,686 ثابت اإلنحدار

 معنوي 0,004 2,907- 0,293- 0,301- السلوك األخالقيتعزيز 

 معنوي 0,008 2,683- 0,271- 0,271- .األخالقية نمذجة الدور األخالقي أو القدوة

    قيمة ف

   مستوى الداللة
69,463    

0,000   
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R Square(R معامل تحديد النموذج 
2
)   0,300 

                                                                        المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية. 
*** 

P value  0.001 

 :اآلتي( يتضح 17،18ستعراض نتائج الجدولين السابقين أرقام  إب

حي  فسر نحو  علي المتغير التابع؛ راً تأثيكثر أسلوك االخالقي كان بُعد تعزيز الاههرت النتائج أن  -

القدوة  أو االخالقي المعايير؛ يلية بُعد نمذجة الدور إنعدام%( من التباين في شعور العاملين ب28,5 

 .المعايير إنعدامفي شعور العاملين ب%( من التباين في 1,6الذي فسر نحو   ةاالخالقي

لقيادة دراك العاملين لإل سالبي معنوتأثير  إلى وجود (B, Beta)معامالت تشير قيم واتجاهات   -

 شعور علي المتغير المستقل(  ، ونمذجة الدور االخالقيتعزيز السلوك االخالقي ببعديها، االخالقية:

 . كمتغير تابع(المعايير  إنعدامالعاملين ب

  أن لدى النموذج قدرة على التنبر إلى معنوية معلمات وجوهرية النموذج حي T.Valueتشير نتائج  -

( 00,8، 0,004( عند مستوى معنوية  69,463، حي  كانت ف = المعايير إنعدامببشعور العاملين 

 . ، ونمذجة الدور االخالقي علي التواليتعزيز السلوك االخالقيلبُعدي 

 إحصائية داللة ذو سالب تأثيروجد ي، حي  الثال من النتائج السابقة يتم قبول صحة الفرض الفرعي  -

شعورهم علي سلوك األخالقي( ، وتعزيز ال األخالقي  نمذجة الدور لقيادة األخالقيةدراك العاملين لإل

 .المعايير إنعدامب

 الفر  الفرعي الرابع: 2/4

 Stepwise Multipleالمتعلدد التلدريجي  اإلنحلدارتحليل  إست دامتم بع الفرض الفرعي الرا ختبارإل

Regression Analysis القلدوة  أولقيلادة االخالقيلة ببعلديها :نمذجلة اللدور ل تلأثير إدراك العلاملين لمعرفلة

العزللة االجتماعيلة  كمتغيلر تلابع(، شلعورهم ب عليالمستقل(،  المتغير(االخالقي، وتعزيز السلوك االخالقي 

. وقلدرة عللي تفسلير التبلاين بل  ابعالمتغير التل علي تأثيراُ لقيادة االخالقية إدراك العاملين ل أبعادولتحديد اكثر 

 .نتائج هذا التحليل (19،20كما يو ح الجدولين التاليين رقم  

 (19جدول )

 لقيادة األخالقية )كمتغير مستقل( بعاد إدراك العاملين أل تيثير ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارنتائج األسلوب التدريجي في تحليل 

 327ن=       تابع(. ) كمتغير العزلة االجتماعيةشعورهم ب علي

R R  المتغيرات 
2

 Adj.R
2

 Δ R
2

 

 -- 0,193 0,195 0,422 تعزيز السلوك األخالقي.

                                                                المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.
*** 

P value  0.001 

 (20جدول رقم )

 )كمتغير مستقل(  لقيادة األخالقيةإدراك العاملين ألبعاد  تيثير ختبارإلالمتعدد  اإلنحداري لمعادلة الشكل النهائ

 327ن=       ) كمتغير تابع(.العزلة االجتماعية شعورهم بعلي 

نوع التيثير B Beta T Sig T المتغيرات
 

 معنوي 0.000 19,077  4,081 اإلنحدارثابت 

- السلوك األخالقيتعزيز 

0,460 

-

0,442 

 معنوي 0,000 8,887-

    قيمة ف

   مستوى الداللة

R Square(R معامل تحديد النموذج 
2
)  

78,970    

0,000   

 0,193 

 P value  0.001 ***                                                                                            المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية. 

 :اآلتي( 19،20نتائج الجدولين السابقين أرقام   يتضح من

لقيلادة االخالقيلة  المتغيلر ل العلاملين إدراك متغيلرل األخالقيلة القلدوة أو االخالقي تم حذف بُعد نمذجة الدور -

كأحلد ين بالعزلة االجتماعيلة شعور العامل ، مما يعني عدم وجود تأثير ل  علياإلنحدارمن معادلة المستقل( 

 االغتراب في العمل المتغير التابع(.  أبعاد

R ةكانت قيم -
2

يسلهم  لتشجيع وتعزيز القيادة للسللوك األخالقلي (؛ وهذا يعني أن ادراك العاملين0,195=  

 .بالعزلة االجتماعية همعور% من التباين في ش19,5في تفسير نحو 

تعزيلز السللوك االخالقلي،  بُعلدل معنلوي سلالبتلأثير إلى وجلود  (B, Beta)تشير قيم واتجاهات معامالت  -



 125 

  كمتغير تابع(. العزلة االجتماعية عليالمتغير المستقل(  أبعادكاحد  

 

 

تعزيز وتشلجيع القلادة للسللوك إلى معنوية معلمات وجوهرية النموذج حي  أن لدى  T.Valueتشير نتائج  -

( عند مسلتوى 78,970، حي  كانت ف = بالعزلة االجتماعيةالعاملين التنبر بشعور االخالقي القدرة علي 

 .(0,000معنوية  

إحصائية  داللة ذو سالب تأثيروجد يجزئياً، حي   الرابعمن النتائج السابقة يتم قبول صحة الفرض الفرعي  -

 االجتماعية. لةالعزشعورهم بو للقيادة االخالقية العاملين لمتغير إدراك سلوك األخالقيتعزيز البُعد ل

 الفر  الفرعي الخامس: 2/5

 Stepwise Multipleالمتعدد التدريجي  اإلنحدارتحليل  إست دامتم الفرض الفرعي ال امس  ختبارإل

Regression Analysis القلدوة  أولقيلادة االخالقيلة ببعلديها :نمذجلة اللدور ل تلأثير إدراك العلاملين لمعرفلة

غتراب اللذات  كمتغيلر تللابع(، إشلعورهم بل علليالمسلتقل(،  المتغيلر(قلي االخالقلي، وتعزيلز السللوك االخال

. وقلدرة عللي تفسلير التبلاين بل  المتغير التلابع تأثيراُ عليلقيادة االخالقية ل العاملين إدراك أبعادأكثر ولتحديد 

 .نتائج هذا التحليل (21،22كما يو ح الجدولين التاليين رقم  

 (21جدول )

)كمتغير مستقل( لقيادة األخالقية بعاد اإل تيثير إدراك العاملين ختبارإلالمتعدد  اإلنحداريجي في تحليل نتائج األسلوب التدر

 327ن=         اغتراب الذات ) كمتغير تابع(.علي شعورهم ب

R R  المتغيرات 
2

 Adj.R
2

 Δ R
2

 

 -- 0,160 0,163 0,403 تعزيز السلوك األخالقي.

                                                                           يانات الدراسة الميدانية.المصدر: التحليل اإلحصائي لب
*** 

P value  0.001 

 (22جدول رقم )

 )كمتغير مستقل(  لقيادة األخالقيةإلبعاد ا إدراك العاملينتيثير  ختبارإلالمتعدد  اإلنحدارالشكل النهائي لمعادلة 

 327ن=        الذات ) كمتغير تابع(.تراب اغعلي شعورهم ب

نوع التيثير B Beta T Sig T المتغيرات
 

 معنوي 0.000 18,065  3,700 اإلنحدارثابت 

 معنوي 0,000 7,947- 0,403- 0,394- السلوك األخالقيتعزيز 

    قيمة ف

   مستوى الداللة

R Square(R معامل تحديد النموذج 
2
)  

63,156    

0,000   

 0,163 

                                                                        المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية. 
*** 

P value  0.001 

 :ةاآلتيتضح النتائج ي( 21،22الجدولين السابقين أرقام   بيانات ستعراضإب

لقيادة االخالقيلة  المتغيلر ل العاملين إدراك أبعادمن  األخالقية القدوة أو االخالقي تم حذف بُعد نمذجة الدور -

 كأحلد غتراب اللذاتإبلشلعور العلاملين عللي  ، مما يعنلي علدم وجلود تلأثير لل اإلنحدارمن معادلة المستقل( 

 االغتراب في العمل المتغير التابع(.  أبعاد

R ةكانت قيم -
2

يسلهم  لتشجيع وتعزيز القيادة للسللوك األخالقلي دراك العاملينإ(؛ وهذا يعني أن 0,163=  

 .باغتراب الذاتهم % من التباين في شعور16,3في تفسير نحو 

بُعلد تعزيلز السللوك االخالقلي، ل معنلوي سلالبتلأثير إللى وجلود  (B,Beta)تشير قيم واتجاهات معلامالت  -

  كمتغير تابع(. اغتراب الذات عليالمتغير المستقل(  أبعاد كاحد 

تعزيز القادة للسلوك االخالقي إلى معنوية معلمات وجوهرية النموذج حي  أن لدى  T.Valueير نتائج تش -

( عنللد مسللتوى معنويللة 63,156، حيلل  كانللت ف = بللاغتراب الللذاتالتنبللر بشللعور العللاملين  القللدرة فللي

 0,000 .) 

 داللللة ذو سللالب تللأثير وجللديجزئيللاً، حيلل   ال للامسمللن النتللائج السللابقة يللتم قبللول صللحة الفللرض الفرعللي  -

 اغتراب الذات.علي تعزيز السلوك األخالقي لإحصائية 

 .(23ويمكن تل يص نتائج الدراسة في الجدول التالي رقم  
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 (23جدول )

 فرو  الدراسة إختبارملخص نتائج 

 نتائج الفرو  نوع األسلوب اإلحصائي المستخدم صياغة الفر  رقم الفر 

الفر   -1

 الرئيس 

إلدراك العلللاملين دالللللة إحصلللائية  وسلللالب ذ تلللأثير وجلللدي "

نمذجللة الللدور األخالقللي، وتعزيللز السلللوك  :لقيللادة األخالقيللة ل

االغتراب فلللي علللي شلللعورهم بلللاألخالقللي  كمتغيلللر مسلللتقل( 

 العمل بأبعاده  كمتغير تابع(".

 :وينبث  منه خمسة فرو  فرعية هي

 اإلنحدار 

 المتعدد 

 التدريجي 

Stepwise 

Multiple 

Regression 

Analysis 

كلللان ثبلللوت صلللحة الفلللرض جزئيلللاً، 

السلللوك األخالقللي،  التللأثر لًبعللد تعزيللز

أو  حذف نمذجلة اللدور األخالقليتم  و

 .األخالقية القدوة

الفرض  1/1

 الفرعي األول

 

لقيلادة إلدراك العلاملين لداللة إحصائية  وسالب ذ تأثيروجد ي"

ز السللوك األخالقلي األخالقية: نمذجة الدور األخالقي، وتعزيل

 كمتغيللر  السلليطرةفقللدان علللي شللعورهم ب كمتغيللر مسللتقل( 

 تابع(".

كلللان ثبلللوت صلللحة الفلللرض جزئيلللاً، 

السللوك األخالقلي،  التأثير لًبعد تعزيلز

أو  حذف نمذجلة اللدور األخالقليتم  و

 .األخالقية القدوة

الفرض  1/2

 الفرعي الثاني

 

لقيلادة ك العلاملين لإلدراداللة إحصائية  وسالب ذ تأثيروجد ي"

األخالقية: نمذجة الدور األخالقي، وتعزيلز السللوك األخالقلي 

 فقدان القيمة  كمتغير تابع(".علي شعورهم ب كمتغير مستقل( 

كلللان ثبلللوت صلللحة الفلللرض جزئيلللاً، 

السللوك األخالقلي،  التأثير لًبعد تعزيلز

أو  حذف نمذجلة اللدور األخالقليتم  و

 .األخالقية القدوة

ض الفر 1/3

 الفرعي الثال 

 

لقيلادة إلدراك العلاملين لداللة إحصائية  وسالب ذ تأثيروجد ي"

نمذجة الدور األخالقي، وتعزيلز السللوك األخالقلي : األخالقية

إنعللدام المعللايير  كمتغيللر ب علللي شللعورهم كمتغيللر مسللتقل( 

 تابع(".

كلللان التلللأثير ثبلللوت صلللحة الفلللرض، 

السلللوك األخالقللي،   اقللوي لبُعللد تعزيللز

 نمذجلة اللدور األخالقلي عه لبُعد وا

 .األخالقية أو القدوة

الفرض  1/4

 الفرعي الرابع

 

لقيلادة إلدراك العلاملين لداللة إحصائية  وسالب ذ تأثيروجد ي"

نمذجة الدور األخالقي، وتعزيلز السللوك األخالقلي  :األخالقية

العزللة االجتماعيلة  كمتغيلر ب علي شلعورهم كمتغير مستقل( 

 تابع(".

وت صلللحة الفلللرض جزئيلللاً، كلللان ثبللل

عزيلز السللوك األخالقلي، التأثير لًبعد ت

 حذف بُعد نمذجة الدور األخالقيتم  و

 .األخالقية أو القدوة

الفرض  1/5

 الفرعي ال امس

لقيلادة إلدراك العلاملين لداللة إحصائية  وسالب ذ تأثيروجد ي"

 نمذجة الدور األخالقي، وتعزيلز السللوك األخالقلي: األخالقية

اغتراب الللذات  كمتغيلللر بلل علللي شلللعورهم كمتغيللر مسللتقل( 

 تابع(".

ثبلللوت صلللحة الفلللرض جزئيلللاً، كلللان 

تعزيلز السللوك األخالقلي، التأثير لًبعد 

 حذف بُعد نمذجة الدور األخالقي وتم 

 .األخالقية أو القدوة

 و  الدراسة.لفر SPSS/V 22طبقاُ لبيانات التحليل اإلحصائي ببرنامج ينالمصدر: من إعداد الباحث

 :وتفسيرها النتائج مناقشة -10
 :التالي النحو على وتفسيرها الدراسة نتائج ألهم عرض يلي فيما

 وتفسيرها. نتائج الفر  الرئيس وما يتضمنه من فرو  فرعية مناقشة 10/1

 تعزيز السلوك االخالقليإلدراك العاملين ل سالب يمعنو تأثير وجود إلىالفرض الرئيسي  نتائج أشارت

 .األخالقية أو القدوة االخالقي بعد نمذجة الدورل تأثيروجد ؛ بينما الياالغتراب في العملب شعورهم علي 

 علليبُعلد تعزيلز السللوك االخالقلي ل سلالب معنلوي تلأثيري وجلود الفروض الفرعيلة إللنتائج اشارت و 

لمعلايير، والعزللة االجتماعيلة، ا إنعلدام، وفقلدان القيملة، والسليطرة: فقلدان ال ملس االغتراب في العمل أبعاد

 االغتلراب فلي أبعاد علي القدوة االخالقي أونمذجة الدور بُعد ل تأثيربينما أثبتت عدم وجود واغتراب الذات، 

 تلأثيروجلود  فلي حلين .، وفقدان القيمة، والعزلة االجتماعيلة، واغتلراب اللذاتالسيطرة: فقدان ربع ل األالعم

المعايير لمتغير  إنعداملمتغير ادراك العاملين للقيادة االخالقية علي  االخالقي بُعد نمذجة الدورل معنوي سالب

 االغتراب في العمل.

 إلليفي هذا المجال، والتي أشلارت  المتوافرة نتائج الدراسات القليلة السابقةجزئياً مع وتتفق هذه النتائج 

ً أن القيلادة األخالقيلة تلرثر سللب  e.g., Doç and Arş,2016; Nejati et) عللي االغتلراب فلي العملل ا

al.,2016).  

االغتلراب ثالثلي األبعللاد التللي تناوللت  Kesen(2016:118)تتفلق هلذه النتيجللة نسلبياً ملع دراسلة كملا 

فقلدان ؛ وأكدت وجود عالقة سللبية بلين القيلادة األخالقيلة و ، واغتراب الذات(وفقدان السيطرة ،فقدان القيمة 

الذات. وتعد هذه النتيجلة ا لافة للدراسلات المتلوافره بهلذا المجلال، حيل   بتراواغوفقدان السيطرة،  ،القيمة

 تتناول هذه الدراسة تأثير أبعاد القيادة االخالقية علي أبعاد شعور االغتراب في العمل. 

، في أن المنظمة نجحت فلي و لع و رسلم األسلاس هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثين منطقية وترجع

راك العاملين بأن قادتهم يشجعون ويعززون السلوك األخالقي عندما حددت قواعد ومعلايير الذي أسهم في إد
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أخالقية تنظيمية يجب االلتزام بها؛ وأن أي فرد عامل ي ل بها سيعرض نفس  للمسائلة والمحاسبة، مما سهل 

قلي وذللك ربملا علي القادة دورهم في تكوين إدراك المرؤوسين أنهم قاده يشجعون ويعلززون السللوك األخال

من خالل تو حيهم للمعايير األخالقية التي تحكم العمل أثنلاء التواصلل واالسلتما  لمرؤوسليهم، وربملا ملن 

خالل إبراز العقاب الذي سيتم توقيع  علي العاملين الم الفين للمعايير األخالقية، وربملا نجلح القلادة فلي هلذا 

ملون بلأن تكلون أسلاليب العملل أخالقيلة بجانلب اهتملامهم من خالل عملهم من أجل إدراك العلاملين بلأنهم يهت

بالعاملين ورعايتهم وما ينتهجون  من العدل في ات اذ القرارات باإل لافة إللي مراعلاة األبعلاد األخالقيلة فلي 

، وإن فللاض هللذه القللرارات. كللل ذلللك أدي إلللي ان فللاض شللعور العللاملين باالنفصللال واالنعللزال عللن العمللل

 ملن ملهحلو يلدور ملا فهلم عللى قدرةال عدمب؛ وإن فاض شعورهم العمل في التحكم على قدرةال عدمبشعورهم 

شلعورهم ؛ وإن فلاض بل  ونيعملل التي المنظمة بأهداف مهام من ب  القيام ونيكلف ما وعالقة تنظيمية فعاليات

 بها يرمن التي السلوكية المعايير بين للعمل بها داخل المنظمة و المو وعة  السلوكية المعايير في التناق ب

 االنسلجامعللي  مقلدرته وعدم للمجموعة االنتماء بفقدان؛ وإن فاض شعورهم المنظمة في السائدة المعايير و

 ال تحقق الر ا الذاتي لهم. و؛ وإن فاض شعورهم بأن وهائفهم ليست مر ي  وأهدافها المنظمة مع

ذج وقدوة أخالقية لهم، ربملا لوجلود فجلوة إدراك العاملين لهم كنما جذببينما لم يكن القادة قادرين علي 

او ربملا للم يلدرك  ،بين ما يتحدث ب  هرالء القادة عن المعايير األخالقية وبين تصرفاتهم وسلوكياتهم الفعلية

واحتلرام وعلدل،  العاملين أن قادتهم يمثلون قدوة أخالقية لهلم لعلدم تملتعهم بصلفات القائلد القلدوة ملن صلدق،

عللي شلعور العلاملين االخالقيلة و القلدوة يلرثر بُعلد نمذجلة اللدور االخالقلي أبالتلالي للم و االخرين، واإليثار.

بالحرملان ملن االسلتقاللية فلي  بلاالغتراب واالنفصلال علن العملل، كملا للم يلرثر أيضلاً عللي شلعور العلاملين

ً  دوراً  مليس للديه بأن شعورهمالعمل. و  سلواء يطلينالمح علن والعزللة بالغربلة همشلعورو ، فلي العملل هاملا

 .النفسي اإلشبا  أو الحقيقي الر ا مصدر يمثل ال العمل بأن همشعورو، خارجها أو المنظمة داخل

 في ةالمعايير منطقي إنعدامب همشعور علي لنمذجة الدور األخالقيالعاملين  إدراككما تأتي منطقية تأثير 

والتي بناًء عليها يكلون ملن المتوقلع  .لوقاعدة المعاملة  بالمث (Blau,1964)هل نظرية التبادل االجتماعي 

أن  إذا ما أدرك العاملين توافر القائد األخالقي الذي يمثل نموذج أخالقي جذاب لهم وقدوة أخالقية يقتلدوا بهلا 

 مللن خللالل إدراكهللم لسلللوكيات  األخالقيللة الفعليللة التللي تعكللس المعللايير األخالقيللة التنظيميللة، وتصللرفات  

م وخارجلل  وبالتللالي قدرتلل  علللي كسللب ثقللة العللاملين لمللا يتمتللع بلل  مللن صللدق وعللدل األخالقيللة داخللل التنظللي

واحتلرام لخخللرين(، فلإن ذلللك سليقلل مللن شلعور إنعللدام المعلايير لللدي العلاملين رداً مللنهم عللي مللا تلقلوه مللن 

 المعاملة بالمثل. وردمعامل  من قادتهم األخالقيون 

 :الدراسة دالالت -11
 والمسلتوى النظلري المسلتوى عللى اللدالالت بعل  وجلود علن الحاليلة راسلةالد نتلائج مناقشلة أسلفرت

 :يمكن إبرازها فيما يلي ،التطبيقي

 :النظري المستوى على 11/1

بُعلد تعزيلز السللوك األخالقلي لسلالبة معنويلة  تلأثير عالقلةبما أكدت  من وجود  الحالية الدراسة إن نتائج

 هأبعادواالغتراب في العمل، علي شعور العاملين ب كمتغير مستقل(  لقيادة األخالقيةالعاملين  ل كلمتغير إدرا

 كمتغيلر  المعلايير، والعزللة االجتماعيلة، واغتلراب اللذات إنعلدامو: فقدان السليطرة، وفقلدان القيملة، ةال مس

ان فقلد :ه األربلعأبعلاداالغتلراب فلي العملل؛ ولبعد نمذجة الدور األخالقلي عللي  تأثيربينما عدم وجود تابع(؛ 

إدراك العلاملين لتعزيلز القائلد أن  يلدلل عللي، السيطرة، وفقدان القيمة، والعزلة االجتماعية، واغتلراب اللذات

، كملا بأبعلاده ال ملس عللي شلعور العلاملين بلاالغتراب فلي العملل األساسلية أحد المرثراتاألخالقي  كللسلو

إدراك نعلدام المعايير،مملا يعنلي أن لعلاملين بإة األخالقيلة عللي شلعور اأكدت النتائج وجود تأثير ألبعاد القياد

يعلززون  أنهلم باإل لافةقلدوة أخالقيلة، أو  أخالقيةنماذج  بأن قادتهم يمثلونلنمط القيادة األخالقية والعاملين 

 التنظيميللة ر والقلليم السلللوكيةالمعللايي بللين بالتنللاق  للل  اثللر علللي شللعورهم السلللوك األخالقللي ويشللجعون

 .المنظمة في السائدة المعايير و بها يرمن التي المعايير والمو وع  للعمل بها، 

 :التطبيقي المستوى على 11/2

تعزيلز السللوك االخالقلي بُعلد لسلالبة  معنويلة تلأثير عالقلة وجود من أكدت  بما الحالية الدراسة نتائج إن

ه أبعللادي العمللل، وباالغتراب فللعلللي شللعورهم بلل كمتغيللر مسللتقل(  لقيللادة االخالقيللةإدراك العللاملين للمتغيللر 

 كمتغيلرات  المعايير، والعزللة االجتماعيلة، واغتلراب اللذات إنعدامفقدان السيطرة، وفقدان القيمة، و ال مسة

تلرثر عللي شلعور العلاملين التلي و لسللوك االخالقلي،القلادة لتعزيلز هميلة ال وعملية هامة داللة تابع(؛ يعطى
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، وعللي اللرغم ملن أن النتلائج أههلرت علدم وجلود أهلدافها المنظمات ملن بللو  باالغتراب وبالتالي تمكين  

فقلدان  ه االربعل :أبعلاداالغتلراب فلي العملل، و معنمذجة الدور االخالقي لمتغير القيادة االخالقية لبٌعد  عالقة

 -من وجهلة نظلرهم  -، إال أن الباحثون يرون السيطرة، وفقدان القيمة، والعزلة االجتماعية، واغتراب الذات

ن القادة قدوة اخالقية عليهم االحتلذاء وك االخالقي يحدث اذا ما ادركوا أراك العاملين لتعزيز القادة للسلادأن 

ادراك العلاملين ان  تسلاعد فلي تكلويناسلتراتيجيات  و لععللي العملل  المنظملات، وبالتلالي يتعلين عللي بهم

السللوك االخالقلي فلي مراعلاة يرين لتوعيلة الملد، ملن خلالل قدوة ونماذج اخالقية يجب ان يقتدوا بهلم قادتهم

، والتللدريب المسللتمر لرفللع ومناقشلة القضللايا االخالقيللة مللع العلاملين، الش صللية والتنظيميللة كافلة تصللرفاتهم

باال افة الت اذ عدد من االجراءات التي قد ت فل  ملن شلعور العلاملين بلاالغتراب . الحس االخالقي لديهم

تنظيم العملل بحل  يجلري  لمن أو بلروح الفريلق، و إتاحلة الفرصلة إشراكهم في اإلدارة و في العمل، مثل:

للمشاركة في ات اذ القلرارات؛ وتلوفير اإلحسلاس للديهم بلان إسلهاماًتهم تعلد فعاللة فلي نجلاح عملل المنظملة، 

 وتقدير انجازاتهم، وتوفير قدر من الحرية لهم في تحديد خطوات سير العمل.

 :الدراسة حدود -12
 :أهمهاحددات يمكن رصدها بالدراسة الحالية توجد مجموعة من الم

الوسللطي( كمنظمللة خدميللة  اإلدارة  أسلليوطلجامعللة  اإلدارياقتصللرت الدراسللة علللي العللاملين بالجهللاز  -1

رجي ا، ومن منظور الصدق ال أخري إنتاجية أوحكومية، ولم تشمل غيرهم من العاملين بقطاعات خدمية 

External Validity ائج هذه الدراسة علي غيرهم من العاملين.يمكن تعميم نت فال 

اعتمدت الدراسة الحالية على االستقصاء كأداة لجمع بيانات الدراسة الحالية، حيل  يعتبلر مناسلباً للقيلاس  -2

 العلمي للمتغيرات محل الدراسة.

 آفاق البحث المستقبلية. -13
 كون مجاال مفيدا لدراسات مستقبلية وهي:أن ت يمكن التي النقاطمن  عدداً  الدراسة ودالالتهانتائج  أثارت

متوسطة  حي  تراوحت ما كانت االغتراب في العمل وأبعاده لمتغير  بالنسبة الحسابي المتوسط مستويات -

 هلذه تحتلاج وبالتلالي ،علليأ بمتوسلطات أفلادت سلابقة دراسلات هنلاك أن ملن بلالرغم (2,3: 2,1بلين 

 .مستقبالُ  البحثي االهتمام من مزيداُ  القضية

R) ةقيمأن  -
2
إدراك العلاملين للقيلادة األخالقيلة عللي  المسلتقل لتأثير بُعد تعزيز السلوك األخالقي للمتغيلر (

المعللايير، والعزلللة  إنعللدامبفقللدان السلليطرة، وفقللدان القيمللة، وو شللعور العللاملين بللاالغتراب فللي العمللل،

 يجعللمملا ( %28,5 : %13,6حيل  تراوحلت ملا بلين    لعيفة كانلتاالجتماعية، واغتلراب اللذات 

 االهتمام من مزيداُ  يتطلب وهذا  عيفاً، وأبعاده شعور العاملين باالغتراب في العملب التنبر على قدرت 

 .مستقبالً  البحثي
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 مالح  الدراسة
 ( قائمة االستقصاء1ملح  رقم )

 مئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يري  ومن يعمل مثقال ذرة شر يرياللهم قنا واصرف عنا االذي انك علي ، يموت الدائم الذي ال وتوكلت علي الحي الباقي تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت حي لها يوأورها بان ربك إذا زلزلت األرض زلزالها وأخرجت األرض أثقالها وقال اإلنسان مالها يومئذ تحدث إخبا
ا ُزلِْزلَِت اأْلَْرُض بسم هللا الرحمن ال .1 ذَ  رحيمإِ

 
ُث  ُتَحد ِ ٍذ  َيْوَمئِ نسَاُن َما لَهَا  َزالَهَا َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْقَالَهَا َوقَاَل اإْلِ

دُُر النَّاُس أَشْتَاتًا ل ِيَُرْوا أَعْمَ أوأَْخبَاَرهَا بِأَنَّ َربََّك إذا ُزلِْزلَِت اأْلَْرُض ِزلْ ٍذ يَصْ ْوَمئِ ا يََرهُ َحى لَهَا يَ ةٍ شَرًّ رَّ ْل ِمثْقَاَل ذَ َمن يَعَْم ةٍ َخيًْرا يََرهُ َو َيعَْمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ مْ فََمن   الَهُ

لزالها واخرجت االر  اث الر  ز ارها بان ربك قالها وقال االنسان مالها يومئذ اذا زلزلت ا ليروا اعمالهم فمنأودا اخب اتا اشتاتا اشتاتا  يصد الناس اشت شر يري حي لها يومئذ  عمل مثقال ذرة خير يري ومن يعمل مثقال ذرة   ي

           

 ل:والقسم األ

( فلي ال انلة . يرجي من سيادتكم قراءة كل عبارة من العبارات التالية  مع  و ع عالملة  األخالقيةهذا القسم العبارات التي تقيس القيادة  يتناول

 التي تمثل وجهة نظركم أمام كل عبارة.
 

 م
مواف   العبارات

 ً  تماما

 

 مواف 

غير 

 متيكد

غير 

 مواف 

غير مواف  

 ً  مطلقا

 1 2 3 4 5 يستمع  مديري في العمل لما يقوله العاملون. 1

إنزال العقاب بالعاملين المنتهكين للمعايير األخالقية. 2
 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 مديري في العمل يتعامل بشكل أخالقي في كل المواقف التنظيمية والحياتية. 3

 1 2 3 4 5 يضع مديري في اعتباره واهتمامه مصالئ العاملين معه.  4

 1 2 3 4 5 في العمل. يتخذ مديري قرارات عادلة ومتوازنة 5

 1 2 3 4 5 يمكنني الوثوق في مديري. 6

 1 2 3 4 5 يناقش مديري في العمل أخالقيات وقيم العمل مع العاملين. 7

 1 2 3 4 5 ة في كيفية القيام باألعمال بشكل يتصف باألخالق.يعطي مديري المثال والقدو 8

 1 2 3 4 5 النتائج المتحققة فقط  ولكن علي الوسائل المستخدمة في تحقيقها. زاويةيحكم مديري في العمل على النجاح ليس من  9

 1 2 3 4 5 .القراراتة التي يج  القيام بها عند اتخاذ يسيل مديري في العمل عن األشياء الصحيح 10

 القسم الثاني:
( فلي هذا القسم العبارات التي تقيس االغتراب في العمل. يرجي من سيادتكم قراءة كلل عبلارة ملن العبلارات التاليلة  ملع  و لع عالملة   يتناول

 ال انة التي تمثل وجهة نظركم أمام كل عبارة.
متوافرة  العبارات م

 ً  متوافرة تماما
متوافرة 

 حد ما إلي

غير 

 وافرةمت

غير متوافرة 

 ً  مطلقا

 1 2 3 4 5 أفتقد إلي القدرة علي التفاعل مع المواقف المحيطة بي. 1

 1 2 3 4 5 ال أستطيع التيثير في مجريات األمور داخل العمل. 2

 1 2 3 4 5 رئيسي المباشر ال ييخذ رأيي عند اتخاذ القرارات. 3

 1 2 3 4 5 أشعر بالعجز عن تحقي  ذاتي داخل نطاق العمل. 4

 1 2 3 4 5 ليس لدي أي تصور لما ينبغي أن يكون عليه حال العمل. 5

 1 2 3 4 5 أري ضرورة الحصول علي موافقة الرئيس المباشر قبل البدء في تنفيذ أي نشاط. 6

 1 2 3 4 5 تشيع بين العاملين مظاهر الييس واالستسالم للفشل. 7

 1 2 3 4 5 أشعر أن طموحاتي تتناقص بمرور الوقت. 8

 1 2 3 4 5 أشعر بالفراغ الوظيفي بسب  عدم وجود أهداف وظيفية واضحة لي. 9

 1 2 3 4 5 وظيفتي ال تشبع لدى الحاجة لتيكيد الذات. 10

 1 2 3 4 5 ال استطيع التمتع بحياتي داخل بيئة العمل. 11

 1 2 3 4 5 وظيفتي ال تتيئ لي فرصة استغالل ما لدى من قدرات وإمكانيات. 12

 1 2 3 4 5 يصع  علي اتخاذ أي قرار يتعل  بمستقبلي الوظيفي. 13

 1 2 3 4 5 أشعر بالخجل عند الحديث عن وظيفتي مع زمالء آخرين يعملون بقطاعات وظيفية أخري. 14

 1 2 3 4 5 لدي شعور قوي بين االلتزام بالقوانين لم يجد مجدياً هذه األيام. 15

 1 2 3 4 5 في التمييز بين الصواب والخطي. أشعر بان لدي صعوبة 16

 1 2 3 4 5 قد يلجي البعض للوقيعة بين الزمالء كي يحسن من صورته أمام رؤسائه. 17

 1 2 3 4 5 أشعر بإن االلتزام بالقيم التنظيمية أصبئ ضعيفاً. 18

 1 2 3 4 5 بعض رؤسائي يتعمد التعتيم علي دوري في المنظمة. 19

 1 2 3 4 5 وقوانين العمل غير واضحة.معظم لوائئ  20

 1 2 3 4 5 أشعر أن قواعد العمل وتعليماته ال تطب  بعدالة علي الجميع. 21

 1 2 3 4 5 ال أشعر بالعدالة في توزيع ع ء العمل داخل اإلدارة. 22

 1 2 3 4 5 أشعر بينني غري  وسط زمالئي حني في ظل وجودهم. 23

 1 2 3 4 5 ة فيما بين الزمالء.يفتقد جو العمل إلي الثق 24

 1 2 3 4 5 أفضل أن احتفظ بآرائي لنفسي. 25

 1 2 3 4 5 أفضل أن تكون عالقاتي مع أفراد خارج نطاق العمل. 26

 1 2 3 4 5 نفتقد الجو األًسري داخل نطاق العمل. 27

 1 2 3 4 5 ال تهتم اإلدارة بمشاركة العاملين في تطوير أسالي  العمل. 28

 1 2 3 4 5 ال أهتم كثيراً بالمجمالت في المناسبات االجتماعية. 29

 1 2 3 4 5 أشعر بصراع دائم بين قيمي وأهدافي وقيم وأهداف العمل. 31

 1 2 3 4 5 افتقد إلي الشعور باألمان الوظيفي. 32

 1 2 3 4 5 أري أن ما حققته من نجاح في وظيفتي لم يشبع الحد األدنى من طموحاتي. 33

 1 2 3 4 5 معني. أوما أؤديه من عمل ليس له قيمة  34

 1 2 3 4 5 أصبحت غير قادر علي فهم الكثير من تصرفاتي داخل نطاق العمل. 35

 1 2 3 4 5 اضطر للعمل مع أشخاص ال أميل إلي بعضهم. 36

 1 2 3 4 5 يسيطر علي شعور بالرغبة في ترك العمل. 37

 1 2 3 4 5 عار  تماما مع نمط شخصيتي.أشعر بينني ارتدي قناعاً يت 38

 1 2 3 4 5 أشعر بالفراغ النفسي بسب  عدم الرضا عن الكثير من التصرفات داخل نطاق العمل. 39
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 دراسة نظرية وتطبيقية –تقييم محاسبة القيمة العادلة من منظور إعالمي 

  
 صفــا محمود السيد حامدأ.د/

أستاذ المحاسبة ونائب رئيس 
الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 جامعة سوهاج

 ممدوح صادق محمد الرشيديأ.د/ 
أستاذ المحاسبة وعميد كلية 

 جامعة سوهاج -التجارة

 عبد الرسول محمدأ/أميرة فتحي 
 معيدة بقسم المحاسبة 

 جامعة سوهاج –كلية التجارة 

 
 أواًل: المقدمة:

تعتمد الممارسة المحاسبية منذ فترات طويلة على محاسبة التكلفة التاريخيةة  حثةي ثةتال ارعتةرا  
عنهةا  وبمجةةرد تسةجثلها بهةةذا المبةالل ف نهةةا ر  تجةتببنةود الوةوا ال الماليةةة بةالمبلل اللةةلي للعمليةة التةةي ن

 تتغثر لتعكس التغثرات في الويمة.
لواقةح الفعلةي للحةدي ولعة  ارعتمةاد علةى مةا سةبج  ثرجةح يلةى حويوةة فة التكلفةة التاريخيةة تم ة  ا

ة ارقتنةةاأ فو حظةةسةةت مو ةةح يةةح فةةي لةةحتها فو دقتهةةا لة التبةةاد   وهةةذا الحويوةةة ليحظةةوقةةت وقوعةة  ل
نمةا يظهةر التيةكيح فةي سة متها بعةد التملةح  حثةي تلةبا الويمةة المسةجلة يةث ا  مةة الما ةي التملح  وا 

 (.2009الذي قد ثبتعد تماما  عة الويمة الحالية )ر ا يبراهيال  
ومنةةذ بدايةةة السةةتثنيات  تعةةرس هةةذا السةةلوال لموجةةة مةةة ارنتوةةادات نتثجةةة ل يةةاد  التولبةةات فةةي 

 رنتوادات:مستويات السعار  ومة فهال هذا ا
فلةةبحت الوةةوا ال الماليةةة المسةةتند  يلةةى التكلفةةة التاريخيةةة قةةوا ال م ةةللة لمسةةتخدمثها )لةةفا محمةةود   -1

 (  وذلح لة:1988؛ جما  عبدا  1988
المرك  المالي ما هي ير م يد مة وحدات نود غثر متجانسة فةي قواهةا اليةرا ية وبالتةالي  قا مة -ف 

 فلبحت ر تعبر عة المرك  المالي الحويوي.
ثةةتال الولةةو  يلةةى رقةةال الةةرما مةةة خةة   موارنةةة بةةثة يثةةرادات جاريةةة وتكةةالث  تاريخيةةة وبالتةةالي  -ال

 يأ .فلبحت قا مة الدخ  ر تبثة بو وح نتثجة فعما  المن
افتوةةار معلومةةات التكلفةةة التاريخيةةة لخالةةية التنبةةم بالحةةداي المسةةتوبلية والتةةي تم ةة  فحةةد عنالةةر  -2

 .(Sterling, 1967) الم أمة  ومة  ال عدال م أمتها رتخاذ الورارات
تفتوةةر معلومةةات التكلفةةة التاريخيةةة للوابليةةة للموارنةةة وذلةةح لنهةةا تعكةةس قةةيال اللةةو  وارلت امةةات فةةي  -3

مختلفةةة فةةي الما ةةي ممةةا يلةةعال مةةة الموارنةةة بةةثة اليةةركات المختلفةةة فو حتةةى فةةي اليةةركة تةةواري  
 (.2008كما  الدثة  محمد ؛ 1985نفسها )فحمد سامي  
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وفى ظ  ارنتوادات التي وجهت يلى التكلفة التاريخية  رقةت محاسةبة الويمةة العادلةة الةدعال علةى 
 ك  مة المستوى المهني والكاديمي كما ثلي:

 الدعم المهني لمحاسبة القيمة العادلة: –أ 
حةة ت محاسةةبة الويمةةة العادلةةة باهتمةةاال الجهةةات المنةةون بهةةا تنظةةيال مهنةةة المحاسةةبة وهث ةةات سةةو  

  ومجلةس معةةاثثر (IASB)المةا  فةي معظةةال دو  العةالال  ومةة فهمهةةا: مجلةس معةاثثر المحاسةةبة الدوليةة 
  مجلةةس (ASB)  ومجلةةس معةةاثثر المحاسةةبة بالمملكةةة المتحةةد  (FASB)المحاسةةبة الماليةةة المريكةةي 
  وكةةةذلح و ار  ارسةةت مار بملةةر  حثةةةي فلةةدرت هةةذا الهث ةةةات (AASB)معةةاثثر المحاسةةبة السةةترالي 

عدد مة المعاثثر لوياس وعرس ك ثر مة البنود م   الدوات المالية واآلرت والمعدات واللو  غثر 
 الويمة العادلة. ية والمنتجات ال راعية باستخداالالملموسة وارست مارات العوار 

كمةةةا اتجةةة  بعةةةس دو  العةةةالال )م ةةة  سةةةنغافور   الةةةدنمارح  جنةةةوال ففريويةةةا  نثو يلنةةةدا( للتوافةةةج مةةةح 
  2005 معاثثر المحاسبة الدولية )المت منة لمحاسبة الويمة العادلةة( وتطبيوهةا فةي موعةد فقلةاا ثنةاثر

 للتوافج مح معاثثر المحاسبة الدولية )البحرية والردة والكويت(. ومة دو  الير  الوسط التي اتجهت

ولةةةال يوتلةةةر ارهتمةةةاال علةةةى معةةةاثثر المحاسةةةبة بةةة  امتةةةد لييةةةم  معةةةاثثر المراجعةةةة في ةةةا  حثةةةي 
فلدرت الجهات المهتمة بمهنة المراجعة )م   لجنة معاثثر المراجعة التابعة ل تحاد الدولي للمحاسبثة 

(IFAC)المراجعةةة والتأكثةةد التابعةةة لهث ةةة بحةةوي المحاسةةبة السةةترالية وهث ةةة سةةو  المةةا     لجنةةة معةةاثثر
 الملري( معيار لمراجعة قياسات الويمة العادلة واإلفلاح عنها.

 الدعم األكاديمي لمحاسبة القيمة العادلة: -2
حثةةي فكةةد البةةاح وة علةةى فهميةةة اسةةتخداال الويمةةة العادلةةة بةةدر  مةةة التكلفةةة التاريخيةةة لتوثةةيال البنةةود 
المختلفةةة فةةي الوةةوا ال الماليةةة للمنيةةات والممسسةةات الماليةةة مسةةتدلثة علةةى ذلةةح مةةة خةة   تو ةةيا مةةدى 

  تفسةةةثر نجةةاح الويمةةةة العادلةةة فةةةي تحوثةةةج الخلةةا و النوعيةةةة للمعلومةةات المحاسةةةبية  كةةةذلح مةةة خةةة 
الع قة بثة فسعار وعوا د السهال والمعلومات المحاسبية التي توفرها محاسبة الويمة العادلة  ف    عة 

 دور المعلومات التي توفرها الويمة العادلة في دعال حوكمة اليركات.
ليةةة وعلةةى الةةرغال مةةة الةةدعال الملحةةوا لمحاسةةبة الويمةةة العادلةةة فكاديميةةا  ومهنيةةا   ير فة ال مةةة الما

يمكةة توسةيمها يلةى  يهةذا اليةأة والتة يواسعا  بيأنها وتفاوتت اآلراأ ف ف ارت جدر   2008العالمية عاال 
 اتجاهثة:

 فحد فهال فسباال هذا ال مة: يويرى فة محاسبة الويمة العادلة ه االتجاه األول:
 يسةةبال ر يسةةسةةبة الويمةةة العادلةةة تعةةد لمةةالثثة ثةةروة فة محاالك ثر مةةة الملةةرفثثة والمحللةةثة افةة

المعةاثثر والكةونجرس لتعلثةج فو يلغةاأ العمة  بمحاسةبة  ية ار تمانيةة الحاليةة ودعةوا وا ةعلحدوي ال م
فلوت اللوال على محاسةبة الويمةة العادلةة علةى  (ABA)الويمة العادلة  فم    جمعية الملار  المريكية 
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ا  قةةيال الرهةةوة العواريةةة والور  فنهةةا سةةبال تفةةاقال ف مةةة ار تمةةاة مةةة خةة   يجبةةار المور ةةثة علةةى خفةةس
المث انيةات يلةى خفةس نسةال رفس المةا    يو  فة  وفدى نوو قيال اللةي المالية الخالة بالرهة العوار 

ومةةةةةدوة وجةةةةةود رفس المةةةةةا  المناسةةةةةال  يحظةةةةةر علةةةةةى الملةةةةةار  يقةةةةةراس بع ةةةةةها الةةةةةبعس فو يقةةةةةراس 
 ,Laux and Leuz, 2009, Badertscher)الممسسات والفراد مما فدى يلى ركود سو  ار تماة 

B. 2012). 
يلةةةى  يةةةاد  حةةةد  ارنتوةةةادات  يفداأ دورهةةةا اإلع مةةة ية العادلةةةة فةةةكمةةةا فدى قلةةةور محاسةةةبة الويمةةة

 مة خ  :   وذلحالموجهة يلثها خ   ال مة
 ممارسات إدارة األرباح: -1

فيمةةا بةةثة مسةةتويات الويمةةة  FAS157اإللةةدار  يفةة FASBيمنحهةةا  يية مسةةاحة ارختيةةار التةة
الت عةال بالرمحيةة فو  ياال الحكةاال والتوةدثرات اليخلةية فةالعادلة منحت اإلدار  فرلة انتها ية رسةتخد

 & G william)قيال اللو  بما يحوج مللحتها اليخلية مما يعثج دقة ويفافية الووا ال الماليةة  يف
Jackson, 2008; Benston, 2006; Benston, 2008; Chong et al., 2012). 

 ظاهرة عدم تماثل المعلومات: -2
تال الةةةتحكال فثهةةةا حثةةي تعتمةةةد توةةدثرات الويمةةةة العادلةةة علةةةى معلومةةات داخليةةةة تمتلكهةةا اإلدار  قةةةد ثةة

تحوثج ملالحها اليخلةية علةى حسةاال الطةرا  الخةرى ممةا ثةمدى يلةى اتسةا   يبهد  استغ لها ف
 ;Muller et al., 2011)طةرا  الخارجيةة )ومخالةة المسةت مرية( الفجو  المعلوماتيةة بةثة اإلدار  وال

Liao et al., 2013). 

حةدوي ال مةة الماليةة  يالسةبال فة يمحاسةبة الويمةة العادلةة لةال تكةة هة ثةرى فة :ياالتجاه الثاان
 الحالية ولكنها كيفت عنها:

ى عامة  مسةاهال السةبال  فو حتة يمحاسبة الويمةة العادلةة لةال تكةة هة ويرى فنلار هذا ارتجاا فة
مانيةةة الحاليةةة  ولكنهةةا عكسةةت فو ةةا  السةةو  وذلةةح عةةة طريةةج تسةةليط ال ةةوأ تيحةةداي ال مةةة ار  يفةة

ومةا ترتةال علثهةا على اآل ار الناجمةة عةة ممارسةات اإلقةراس الخاط ةة و ةع  الرقابةة علةى المخةاطر 
السةةةوا  الماليةةةة  وفكةةةدوا بةةةأة تعلثةةةج العمةةة  بهةةةا قةةةد ثةةةمدى يلةةةى فوةةةداة نفعيةةةة  يمةةةة نوةةةو السةةةثولة فةةة

ت المعلومةةات  كمةةا ثةةم ر سةةلبا  علةةى  وةةة المسةةت مرية واقتةةرح الةةبعس فة معلومةةات الويمةةة العادلةةة مةةا  الةة
حالةة عةدال وجةود  يالبورلةة )فة يال السةعار المدرجةة فةحالة غيا يبحاجة يلى يفلاحات قوية وذلح ف

 .(Magnan, 2008; SEC, 2008)ة( فسوا  نيط
دافعت عة معاثثر الويمة العادلة  يات المنون بها و ح المعاثثر والتكما ثدعال هذا ارتجاا الجه

ومجلةس معةاثثر  (IASB)وخثر دلث  على ذلح تكات  جهود كة  مةة مجلةس معةاثثر المحاسةبة الدوليةة 
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عةدد  للةدفا  عةة معةاثثر الويمةة العادلةة وتبريةر لةحتها مةة خة   اتخةاذ (FASB) يالمحاسبة المريكة
 .الخطوات واإلجراأات مة

ثت ا مما سبج فن  فى ظ  اآلراأ المتفاوتة بيأة محاسبة الويمة العادلة سواأ مة حثي اإلبوةاأ 
 مةة عدمة  علثها فو تعلثج العم  بها فو مة حثةي قةدرتها علةى تةوفثر معلومةات مفثةد  رتخةاذ الوةرارات 

 تبدو فهمية توثيال محاسبة الويمة العادلة.
سةةةترك  ومةةةة  ةةةال والوةةةارأل لةةةمدال المحاسةةةبي ثلحةةة  تعةةةدد مةةةداخ  توثةةةيال محاسةةةبة الويمةةةة العادلةةةة  

على توثيال محاسبة الويمة العادلة مةة خة   قةدر  المعلومةات التةي توفرهةا علةى الحةد مةة ظةاهر   دراسةال
مةة خطةور  نابعةة مةة تأ ثرهةا الوا ةا علةى حجةال  لهةذا الظةاهر نظةرا  لمةا عدال تما ة  المعلومةات  وذلةح 

التداو  والسثولة ومة  ال تكلفة رفس الما   وامتداد تلح الخطور  مة سو  الورا  المالية يلى ارقتلاد 
 الوومي كك   و رور  البحي عة وسثلة للحد منها. 

 يجابة: يلىومة  ال تبدو عد  تسامرت تحتاج 
 تأ ثر محاسبة الويمة العادلة على ظاهر  عدال تما   المعلومات؟ما مدى   (1)
( " قيةةاس الويمةةة العادلةةة" علةةى مةةدى 45مةةا تةةأ ثر تطبثةةج معيةةار المحاسةةبة الملةةري رقةةال )  (2)

 عدال تما   المعلومات؟مستوى السعر المعد  باعتبارا مميرا  ل
 الدراسات السابوة:

ع قتهةا بظةاهر  عةدال محاسةبة الويمةة العادلةة مةة خة    ر توجد دراسات عرمية تناولت توثيال -أ
 تما   المعلومات.

 الدراسات الجنبية: -ال
 (Liao et al., 2010)دراسة  -1

 بعنواة:
 Information Asymmetry of Fair Value Accounting and Loan Loss 

Provisions During the Global Financial Crisis  
المعلومةةةات لمحاسةةةبة الويمةةةة العادلةةةة ومخللةةةات خسةةةا ر الوةةةروس خةةة   ال مةةةة  عةةةدال تما ةةة »

 «.المالية العالمية
تحدثةةةد ف ةةةر اسةةةتخداال محاسةةةبة الويمةةةة العادلةةةة ومخللةةةات  يللدراسةةةة فةةة يتم ةةة  الهةةةد  الر يسةةة

 خسا ر الوروس على ظاهر  عدال تما   المعلومات خ   ال مة المالية العالمية.
لتحلث  تةال التولة  يلةى فة كة  مةة محاسةبة الويمةة العادلةة فو مخللةات ومة خ   الدراسة وا

خسةةا ر الوةةروس ذات لةةلة قويةةة بظةةاهر  عةةدال تما ةة  المعلومةةات بةةثة المسةةت مرية خةة   ال مةةة الماليةةة 
مبرهنةةة ذلةةح بأنةة  ثةةتال يعةةداد توةةدثرات الويمةةة العادلةةة بنةةاأ  علةةى معلومةةات داخليةةة  2008العالميةةة لعةةاال 
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تحوثج ملةالحها  يها التحكال فثها بهد  استغ لها فوفحكاال يخلية لإلدار  حثي يمكن تعكس تودثرات
 اليخلية على حساال الطرا  الخرى 

 (Muller et al., 2011)دراسة  -2
 بعنواة:

 Mandatory fair Value Accounting and Information Asymmetry: 
Evidence from the European Real Estate Industry  

 «.محاسبة الويمة العادلة اإلل امية وعدال تما   المعلومات: دلث  مة نيان العوارات الورومية»
تحدثد ف ةر يلة اال تطبثةج محاسةبة الويمةة العادلةة لملةو  ال ابتةة  يللدراسة ف يتم   الهد  الر يس

 طويلة الج  على ظاهر  عدال تما   المعلومات.
   يلى عد  نتا ج مة فهمها:ومة خ   الدراسة والتحلث  تال التول

فة تطبثةةج محاسةةبة الويمةةة العادلةةة لملةةو  ال ابتةةة طويلةةة الجةة  يولةة  مةةة ظةةاهر  عةةدال تما ةة   -1
 المعلومات ير فن  ر ثلغثها.

ت داد ظاهر  عةدال تما ة  المعلومةات مةح يلة اال تطبثةج محاسةبة الويمةة العادلةة عةة مةا كانةت علية   -2
 عند تطبيوها اختياريا .

 تعتبر الويال العادلة المطبوة يل اميا  فق  ملداقية عة الويال العادلة المطبوة اختياريا . -3

 (Liao et al., 2013)دراسة  -3
 بعنواة:

 Information Asymmetry of Fair Value Accounting During the 
Global Financial Crisis  

 «.معلومات محاسبة الويمة العادلة خ   ال مة المالية العالمية عدال تما  »
توثةيال جةةود  معلومةات الويمةةة العادلةةة لملةو  وارلت امةةات مةةة  يللدراسةةة فةة يتم ة  الهةةد  الر يسة

 فسوا  رفس الما . يما   المعلومات بثة المست مرية فخ   التركث  على ع قتها بظاهر  عدال ت
 حلث  تال التول  يلى عد  نتا ج مة فهمها:ومة خ   الدراسة والت

ر يحسةةةة جةةةود  معلومةةةات قيمةةةة لةةةافى اللةةةو  المويمةةةة بالويمةةةة  FAS 157فة اسةةةتخداال  -1
 العادلة.

فظهةةةرت ال مةةةة الماليةةةة  يةةةاد  خطةةةر معلومةةةات الويمةةةة العادلةةةة ومخالةةةة قيمةةةة لةةةافى اللةةةو   -2
 للويمة العادلة. يطبوا  للمستوى ال ان المويمة
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 تما ةةة  المعلومةةةات تتركةةة  عنةةةد اسةةةتخداال المسةةةتوى ال الةةةي لتوةةةدثر الويمةةةة العادلةةةة فة ظةةاهر  عةةةدال -3
وذلةةةح لة مةةةدخ تها تعتمةةةد علةةةى معلومةةةات داخليةةةة تعكةةةس  يموارنةةةة بالمسةةةتويثة الو  وال ةةةان

 التودثرات اليخلية لإلدار  وتكاد تنعدال عند استخداال المستوى الو  عند تودثر الويمة العادلة.
 :يما ثلثت ا وأ ما تال عر   مة دراسات سابوة  وعلى  

تباثنت اآلراأ بيأة دور محاسبة الويمة العادلة في الحد مة ظاهر  عدال تما   المعلومات   (1
ثتم ة  الةرفي ال ةاني فةي فنهةا تلعةةال  حةثة فمنهةا مةا ثةرى فنهةا تلعةال دورا  فةي الحةد منهةا  فةي

 .دورا  ر يستهاة ب  في يثو  هذا الظاهر 
 ةةة الملةةرية لةةال تنةة  في اهتمةةاال حثةةي لةةال تحةةاو  في دراسةةة توثةةيال جهةةود المنظمةةات ية البث (2

مطها بظاهر  عدال تما   المهتمة بمهنة المحاسبة في ملر تجاا الويمة العادلة مة خ   ر 
 المعلومات.

  أهداف البحث:
 ثهد  البحي يلى ما ثلي:

 مفهومها  فسالثال توثيمها.التعر  على طبيعة الويمة العادلة مة خ   بياة ماهثتها   (1
التعةةةةر  علةةةةى الةةةةدور الةةةةذي تلعبةةةة  محاسةةةةبة الويمةةةةة العادلةةةةة فةةةةي الحةةةةد مةةةةة ظةةةةاهر  عةةةةدال تما ةةةة   (2

 المعلومات.
( "قيةةاس الويمةةة العادلةةة" علةةى مةةدي السةةعر 45بيةةاة تةةأ ثر تطبثةةج معيةةار المحاسةةبة الملةةري ) (3

الورا  الماليةةةةة  المعةةةةد  لمسةةةةهال باعتبةةةةارا مميةةةةرا  لمسةةةةتوى عةةةةدال تما ةةةة  المعلومةةةةات فةةةةي سةةةةو  
 الملري.

 
 أهمية البحث:

 تنبح فهمية البحي مة عد  اعتبارات مة فهمها:
الدور الهاال الذي تووال ب  سو  الورا  المالية كأدا  ثتال مة خ لها تجميح المةدخرات وتوجثههةا  (1

نحو فةرو ارسةت مار بمةا يحوةج التخلةيو الكة أ للمةوراد المتاحةة  والةذي لةة ثتحوةج ير يذا 
ت السةةةةو  بالكفةةةةاأ  فو اقترمةةةةت منهةةةةا  وذلةةةةح مةةةةة خةةةة   الحةةةةد مةةةةة ظةةةةاهر  عةةةةدال تما ةةةة  اتسةةةةم

المعلومةةات حثةةي فة مةةة احةةد يةةرون كفةةاأ  السةةو  يتاحةةة المعلومةةات للجميةةح فةةي ذات اللحظةةة 
 ومة  ال تما   توقعات المست مرية.

التوثةةةيال المسةةةتمر لمعةةةاثثر المحاسةةةبة الملةةةرية ورسةةةيما اإللةةةدارات الجدثةةةد  منهةةةا  يلةةةىالحاجةةةة  (2
للحكال على مدى جودتها وذلح مة خ   دورها في تخفيس عدال تما   المعلومات. فالحةد مةة 

ورا  المالية يعتبر مة فحةد عدال التما   وما ل  مة دور بار  في تحسثة الداأ داخ  سو  ال
 لتوثيال تلح المعاثثر. المداخ  التي تستخدال
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ارهتماال المحدود بتوثيال محاسبة الويمة العادلةة فةي الحةد مةة ظةاهر  عةدال تما ة  المعلومةات فةي  (3
 البث ة الملرية.

 تنظيم البحث:
 لتحوثج فهدا  البحي تال توسيم  يلى قسمثة كالتالي:

 طبيعة محاسبة الويمة العادلة.القسم األول: 
 .ومات ومحاسبة الويمة العادلةعدال تما   المعلالقسم الثاني: 

 

 القسم األول: طبيعة محاسبة القيمة العادلة
ية تعبثر الويمة العادلة يعد مفهوما  اقتلاديا  يعكس نظر  السو  للمنافح التي تعود على مالح  

المحاسبي مة  السلعة فو مستلال الخدمة. ولود تعددت المفاهيال التي تناولت الويمة العادلة في  الفكر
تحدثد ماهية محاسبة الويمة ل  الجهات والهث ات. ولذلح سثتال مختل  الجوانال وعة طريج مخت

 العادلة على النحو التالي:
 مفهوال الويمة العادلة  1/1/1
 فسالثال توثيال الويمة العادلة  1/1/2

 مفهوال الويمة العادلة:  1/1/1

 ةةةوح بةةةثة المحاسةةةبثة والجهةةةات مةةةة الجةةةد  وعةةةدال الو لوةةةد نةةةا  مفهةةةوال الويمةةةة العادلةةةة قةةةدرا  كبثةةةرا  
بمهنة المحاسبة. حثي يمكة تعري  الويمة العادلة في  اللغة العرمية مة خ   الفع  "  المهتمة ةالمهني

قيال " و الفعة  " عةد  " حثةي يوةا  قةيال اليةيأ توثيمةا  " في قةدر قيمتة  " وعةاد  بةثة اليةث ثة " في وا ة 
لةةا   وهةةو بثنهمةةا   " عةةاد  اليةةيأ باليةةيأ " في سةةواا بةة  وجعلةة  م لةة  قا مةةا  موامةة   والعةةد  هةةو الن

يعطاأ المرأ مال  وفخذ مةا علية   . ومنةاأا  علية  فةالمعنى اللغةوي للويمةة العادلةة  هةو قيمةة اليةيأ موةدر  
 (2005لحيحا بعثدا  عة التحث  والخطأ.)عماد حسنى    تودثرا  

فما بالنسبة للويمة العادلة كمفهوال محاسبي   تعد مللحة اإلثرادات الداخلية المريكية مةة فوا ة  
لغةةةةراس المحاسةةةةبة  1959المنظمةةةةات المحاسةةةةبية التةةةةي و ةةةةعت تعريفةةةةا  للويمةةةةة العادلةةةةة فةةةةي  مةةةةارس 

ال ريبية وعرفتها بة " السعر الذي ثجع  الملكية تتبد  بةثة ميةترى راغةال فةي  اليةراأ وبةا ح راغةال فةي  
وة كة  الطةرفثة البيح حثنما ر يكوة الو  مكرا على اليراأ ور يكوة ال اني مكرا على البيح   وفة يكة

 (.2003ولة بالحوا ج المرتبطة بالعملية".)طار  عبد العا    على معرفة معو
هذا وقد حاولت عدد مة الجهات المنون بها و ح المعاثثر  وفي ا الكاديمثثة في  اآلونة 

الوقو  على بعس منها لبياة فوج   سثتال فيما ثليي  محدد للويمة العادلة. و الخثر  و ح تعر 
  قي وارخت  .الت 
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 فور : يسهامات الهث ات المهنية  
  انيا  : يسهامات الكاديمثثة  

 فور  : يسهامات الهث ات المهنية  وتتم   في اآلتي: 
 (  FASBمجلس معاثثر المحاسبة المالية المريكي )  (1)

بأنهةةا  157لوةد عةةر  المجلةةس الويمةة العادلةةة  مةةة خة   معيةةار المحاسةةبة الماليةة المريكةةي رقةةال 
السةةعر الةةذي يمكةةة اسةةت م  مةةة بيةةح فلةة  فو دفعةة  لتحويةة  التةة اال فةةي  لةةفوة منتظمةةة بةةثة ميةةاركي "

 ."السو  في  تاري  الوياس

" The price That Would Be Received To Sell an Asset Or Paid To 
Transfer a Liability in an orderly transaction between market participants at 
the measurement date ( FASB, 2006 ) 

مةدخ ت وقاال هذا المعيار بتحدثد   ي مستويات لوياس الويمة العادلة وفوا  للملةداقية النسةبية لل
 -وهي :

المستوى الو  : ويتعلج بالمدخ ت الممكة م حظتها بلور  مباير  مة خ   السعار بالسوا   ( ف
 النيطة ويتال الحلو  علثها مة ملادر مستولة عة اإلدار  .

المستوى ال اني : ويتعلج بالمةدخ ت التةي يمكةة م حظتهةا بيةك  مبايةر مةة خة   فسةعار البنةود  ( ال
  -  النيطة  وتت مة على سبث  الم ا  :المما لة بالسوا

السعار الموتبسة مة فلو  والت امات ميابهة في سو  غثر ك أ  وهةو السةو  الةذي ثوجةد   -
 ب  عمليات قلثلة لمل  فو ارلت اال  والسعار ليست جارية .

 المدخ ت بخ   السعار الموتبسة التي يمكة م حظتها لمل  فو ارلت اال   -
ال الي : ويتعلج بالمدخ ت التي ثةتال ينتاجهةا بواسةطة المنيةأ  ور ثةتال م حظتهةا  وتعكةس ج( المستوى 

فةةةةروس اإلدار  تجةةةةاا افترا ةةةةات الطةةةةرا  الميةةةةاركة فةةةةي  السةةةةو    وبالتةةةةالي فةةةة ة مةةةةدخ ت هةةةةذا 
 المستوى يلعال م حظتها وفسعارها مبنية على نماذج وتودثرات داخلية .

 ال بعم  م ج بثة معلومات النو  ) لملة  فو ارلتة اال (    كمةاوي ح  على هذا التعري  فن  قا
لحظةةة معثنةةة ) تةةاري   . وكةةذلح حةةدد وقةةت قيةةاس الويمةةة العادلةةة فةةي بةةثة المسةةتويات ال   ةةة للمةةدخ ت

( باإل ةافة ) سةواأ تةال سةدادا فو لةال يسةدد بعةد . كما رك  علةى تحوية  ارلتة اال فوةط دوة تسةدثداالوياس(
 (  2011( ) جثهاة مجدي   Exit Priceسعر الخروج سعر بيح اللو  )ر يلى يلى فن  فيا

 ( IASB مجلس معاثثر المحاسبة الدولية ) (2)
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( والةةذي  13قةةاال المجلةةس بتعريةة  الويمةةة العادلةةة مةةة خةة   معيةةار التوريةةر المةةالي الةةدولي رقةةال ) 
فو  العادلةة المطلوبةة ثهد  يلى و ح ملدر وحثد للتوجثهات المحاسبية بالنسبة لجميح قياسات الويمةة

ير المالي  الدولية وذلح للحد مةة التعوثةد وتحسةثة ارتسةا  فةي  تطبيوهةا المسموح بها في  معاثثر التور 
  مما ثمدى يلى تسهث  الموارنة بثة المعلومات المالية   خالة مح ت اثد الطابح العةالمي لسةوا  رفس 

 في  كافة فنحاأ العالال . الما  وهو ما يلال في  النهاية لفا د  المست مرية
ولذلح فود عرفها المجلس  على فنها " السعر الذي ثتال است م  مة بيح فل  فو دفع  لتحوي  

 الت اال في  لفوات منتظمة بثة المياركثة في  السو  في  تاري  الوياس .
" The price That Would Be Received To Sell an Asset Or Paid To 

Transfer a Liability in an orderly transaction between market participants at 
the measurement date" ( IASC, 2011) 

فة الويمة العادلة طبوا  لما ورد في  هذا المعيار تتطابج تماما  مح ما ورد في   ومة  ال ثت ا
ي افية للويمة (   كما فن  ر ثتطلال قياسات  SFAS 157 ) 157معيار المحاسبة المريكي رقال 

 العادلة.
 ( معايير المحاسبة المصرية :3)

( 45رقال ) عرفت معاثثر المحاسبة الملرية الويمة العادلة مة خ   معيار المحاسبة الملري  
" قياس الويمة العادلة " والذي ثهد  يلى تعري  الويمة العادلة  وو ةح يطةار لويةاس الويمةة العادلةة فةي  

 اإلفلاح المطلوال لوياسات الويمة العادلة .معيار واحد   وتحدثد 
وعرفت الويمة العادلة بأنها " السعر الذي سةثتال الحلةو  علية  لبيةح فلة  فو الةذي سةثتال دفعة   

  اري  الويةةةاس " ) و ار  ارسةةةت مارلنوةةة  التةةة اال فةةةي معاملةةةة منظمةةةة بةةةثة الميةةةاركثة فةةةي  السةةةو  فةةةي  تةةة
 .(  2015  معاثثر المحاسبة الملرية المعدلة

وي حةة  علةةى هةةذا التعريةة  فنةة  جةةاأ متوافوةةا  مةةح معةةاثثر التوريةةر المةةالي الدوليةةة  وذلةةح نتثجةةة  
لجهود الجهات المعنية في  ملر على تحدثي المعةاثثر الوطنيةة المعمةو  بهةا لكةي تتوافةج مةح معةاثثر 

 التورير المالي  الدولية بهد  توحثد المعالجات والسياسات المحاسبية .
 يسهامات الكاديمثثة   انيا  :

لةةال يوتلةةر تعريةة  الويمةةة العادلةةة علةةى مةةا قدمتةة  هث ةةات و ةةح المعةةاثثر  حثةةي قةةدال ك ثةةر مةةة  
مةة التعريفةات التةي وردت فةي  هةذا سةثتال عةرس عةدد . لةذلح ديمثثة وجهة نظرهال في  هةذا اليةأةالكا

 المر .
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" السعر الذي تنتو  ب  الملكية بثة با عثة وميترية  بأنها  (Landsman, 2007)عرفها  حثي
راغبةةةثة ثتةةةوافر لةةةدى كةةة  منهمةةةا الحريةةةة الكاملةةةة فةةةي  البيةةةح واليةةةراأ   ويتةةةوافر لةةةدثهال المعرفةةةة الكاملةةةة 

 بالحوا ج المرتبطة."
وُي حة  علةةى هةذا التعريةة  فنةة  لةال يحةةدد الملكيةة سةةواأ كةةاة فلة  فو التةة اال   كمةا تطلةةال تةةوفر  
لمعلومات لدى الطرا  المياركة في  عمليةة التبةاد   ير فة هةذا التعرية  لةال يسةتبعد ظةرو  الرغبة وا

 البيح غثر العادية ) التلفية فو البيح الجبري (.
( علةى فنهةا " الويمةة التبادليةة التةي يمكةة اسةت مها 2011جثهةاة مجةدي كذلح عرفتهةا دراسةة ) 

وحريةةات وعلةةةال مةةاال لةةةفوة طبيعيةةة تعبةةر عةةةة رغبةةات مةةة بيةةح فلةةة  فو دفعهةةا لتحويةة  التةةة اال وذلةةح إلت
 "الميترية بمو و  التباد  وذلح في  تاري  الوياس.و السو  المياركة مة البا عثة فطرا  
  كمةا ركة  مةة اللةو  وارلت امةات لكة  ح  على هذا التعرية  فنة  ت ةمة الويمةة العادلةة ويُ  

فنة  تطلةال تةوفر تسةوية التة اال  باإل ةافة يلةى على سعر الخروج وهو السعر المسةتلال عنةد بيةح فلة  فو 
الرغبة والمعلومات لدى الطرا  المياركة في عمليةة التبةاد  ويتعةام ة بة راد  حةر    عة و   علةى فنة  

 ايترن كوة الظرو  التي تتال فثها اللفوة طبيعية بعثد  عة عملية البيح الجبري فو التلفية .
السةعر الةذي ثةتال اسةت م  لوةاأ بيةح فلةو  " أنها( بةةة 2012كما عرفتها دراسةة ) بسةمة سةويد    
لواأ سداد الت امات بثة فطرا  متوافر لدثها الدراية والرغبة في  التعام  على فسس تجارية   فو ثتال دفع

 ."وليست خا عة لإلجبار بيعا  فو يراأ  
تعري  فن  ركة  علةى سةعر الخةروج وهةو السةعر المسةتلال عنةد بيةح اللةو  الوُي ح  على هذا  

فو المةةدفو  لتسةةوية ارلتةة اال   كمةةا فيةةار يلةةى  ةةرور  تةةوافر المعرفةةة والرغبةةة فةةي  يجةةراأ عمليةةات البيةةح 
  .واليراأ دوة يجبار

لتبةاد    العادلةة فنهةا تةدور حةو  الوةيال التبادليةة لمو ةو  ا للويمةةويت ا مة التعريفات السابوة  
د مة الموومةات الساسةية والتةي تةنعكس بال ةرور  علةى الويةاس اللةحيا للويمةة دكما فنها تووال على ع

 العادلة والتي تتم   في  :
 وجود مو و  التباد  ) فل  فو الت اال ( (1
 الحر  في  يجراأ التباد . اإلراد تمتح طرفي عملية التباد  بالرغبة  (2
 الحوا ج المرتبطة بهذا العملية. بجميحيلماال طرفي عملية التباد   (3
 فياسةةتمرار الطةةرا  الميةةاركة فةةي  عمليةة  التبةةاد  مةةة ممارسةةة نيةةاطها بلةةور  طبيعيةةة دوة  (4

 . ي اتجاا للتلفية فو التعرس لعملية البيح الجبر 
 تمتح البث ة ارقتلادية المحيطة بطرفي عملية التباد  بارستورار . (5
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 : أساليب تقييم القيمة العادلة 1/1/2
وفي  محاولة تحدثد ماهية الويمةة العادلةة كةاة ثجةال التعةر  علةى فسةالثال توثةيال الويمةة العادلةة  

ومعةاثثر  ( IASB , IFRS No. 13 , 2011)والتي حةددت مةة قبة  معةاثثر التوريةر المةالي  الدوليةة 
 2015المحاسةبة الملةرية المعدلةة ومعةاثثر  ) (FASB , FAS 157 , 2006 ةمريكيةالمحاسةبة ال

. حثةي فيةةارت المعةاثثر يلةةى فنة  ثتعةةثة (2015معةاثثر المحاسةةبة الملةرية المعدلةةة    )و ار  ارسةت مار
والتةةي تتةةوافر لهةةا معلومةةات كافيةةة   علةةى المنيةةأ  اسةةتخداال فسةةالثال التوثةةيال التةةي تعتبةةر م  مةةة للظةةرو 

والحةةةةد مةةةةة اسةةةةتخداال   مةةةةح تعظةةةةيال ارسةةةةتفاد  للمةةةةدخ ت الملحوظةةةةة ذات اللةةةةلة لويةةةةاس الويمةةةةة العادلةةةةة
 المدخ ت غثر الملحوظة .

ية الهد  مة استخداال فسالثال التوثيال هو تودثر السعر الذي قةد تةتال بة  المعاملةة المنظمةة لبيةح  
اللة  فو تحويةة  ارلتة اال بةةثة الميةاركثة فةةي  السةةو  فةي  تةةاري  الويةاس وفوةةا  لظةرو  السةةو  الحاليةةة 

نطةةةا  واسةةةح هةةةي مةةةنهج السةةةو    ومةةةنهج التكلفةةةة   ومةةةنهج  ويوجةةةد    ةةةة منةةةاهج ثةةةتال اسةةةتخدامها علةةةى
سوة مح واحد فو فك ر مةة تلةح المنةاهج لويةاس تويتعثة على المنيأ  استخداال فسالثال التوثيال الم  الدخ 

 الويمة العادلة .
 وفيما ثلي عرس الوج  الر يسية لتلح المناهج : 

 منهج السوق  (أ 
يسةةتخدال هةةذا المةةنهج السةةعار والمعلومةةات الخةةرى ذات اللةةلة الناجمةةة عةةة معةةام ت بالسةةو  

تكةةوة مطابوةةة فو قابلةةة للموارنةةة تت ةةمة فلةةو  فو الت امةةات فو مجموعةةة مةةة اللةةو  وارلت امةةات   و 
 مما لة( م   ميرو  تجارى.)

 : ما ثلي وتت مة فسالثال التوثيال التي تتفج مح منهج السو  
وتوةح الم ةاعفات   الميتوة مة مجموعةات قابلةة للموارنةة Market Multiplesالسو   م اعفات (1

ويوت ةةى اختيةةار الم ةةاع     ةةمة نطاقةةات بهةةا فك ةةر مةةة م ةةاع  لكةة  مجموعةةة قابلةةة للموارنةةة
مةةةح الخةةةذ بعةةةثة ارعتبةةةار العوامةةة  الكميةةةة  اليخلةةةيالم  ةةةال مةةةة  ةةةمة النطةةةا  اسةةةتخداال الحكةةةال 

 .والنوعية الخالة بالوياس
يعتبر تسعثر الملفوفة فسلوال ريا ي مستخدال لتوثيال بعةس  Matrix Pricingتسعثر الملفوفة  (2

فنةةةةوا  الدوات الماليةةةةة مةةةةة الورا  الماليةةةةة للةةةةدثوة دوة ارعتمةةةةاد حلةةةةريا  علةةةةى السةةةةعار المعلنةةةةة 
نمةةةا بارعتمةةةاد علةةةى ع قةةةة الورا  الماليةةةة بةةةالورا  الماليةةةة المسةةةعر    لةةةمورا  الماليةةةة المحةةةدد  وا 

 .يالخرى المتخذ  كأساس قياس
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 : التكلفةمنهج  (ب 
يعكس هذا المنهج المبلل المطلةوال حاليةا  رسةتبدا  الطاقةة اإلنتاجيةة لملة  ) والتةي ييةار يلثهةا 

 ( . current replacement costفي  العاد  بتكلفة ارستبدا  الحالية 
يسةتند السةةعر الةذي ثةةتال الحلةو  عليةة  موابة  بيةةح اللة  مةةة وجهةة نظةةر الميةارح فةةي  السةةو  
كبا ح على التكلفة التي ثتحملها الميارح في  السةو  كميةترى مةة تملةح فو بنةاأ فلة  بةدث  لة  منفعةة 

ثةةدفح فةةي  اللةة  فك ةةر مةةة مما لةةة   بعةةد تعدثلةة  للتوةةادال ذلةةح لة  الميةةارح فةةي  السةةو  كميةةترى لةةة 
ويت ةةةمة التوةةةادال تةةةدهور الحالةةةة الماديةةةة   والتوةةةادال   المبلةةل الةةةذي يسةةةتبد  بةةة  الطاقةةةة اإلنتاجيةةةة لملةةة 

يم  مة اإله ح لغةراس فد التوادال ُيعو  .( ي) الخارج  ي(   والتوادال ارقتلادي) التكنولوج يالوظيف
 ينتاجيةةةةة ( فو لغةةةراس ال ةةةرا ال  ) اسةةةتخداال فعمةةةار يعةةةداد الوةةةوا ال الماليةةةة ) تو يةةةح التكلفةةةة التاريخيةةة

العادلةة  الويمةةوفي  الك ثر مة الحارت   ثةتال اسةتخداال طريوةة تكلفةة ارسةتبدا  الحاليةة لويةاس  (.محدد 
 لملو  الملموسة المستخدمة يلى جانال فلو  فخرى فو مح فلو  والت امات فخرى.

 منهج الدخل : (ج 
المبةةةالل المسةةةتوبلية ) علةةةى سةةةبث  الم ةةةا    التةةةدفوات النوديةةةة  فو  طبوةةةا  لهةةةذا المةةةنهج  ثةةةتال تحويةةة 
وحثد ) في مخلوال( وعندما ثتال استخداال هةذا المةنهج يعكةس  حاليالدخ   فو الملروفات ( يلى مبلل 

 قياس الويمة العادلة توقعات السو  الحالية حو  المبالل المستوبلية.
 ثلي : ماعلى سبث  الم ا    جتت مة فسالثال التوثيال المتفوة مح هذا المنهو 

 فسالثال الويمة الحالية . -
 Black – Scholes – Merton مثرتةوة  –يول   –نموذج تسعثر الخيارات   م   نموذج ب ح  -

ثةةدمج فسةةالثال  ي( الةةذ Latticeسنمةةوذج رتةةي ي) ف binomial modelفو النمةةوذج ذو الحةةدثة 
 للخيار . Intrinsic valueالويمة الحالية ويعكس ك  مة قيمة ال مة والويمة الحويوية 

والتةي  Multi period excess earnings methodنمةوذج الرمةاح ال ا ةد  لعةدد مةة الفتةرات 
 ثتال استخدامها لوياس الويمة العادلة لبعس اللو  غثر الملموسة .

حةةةدد المعيةةةار  فوةةةد سةةةالثال التوثةةةيال المسةةةتخدمة لويةةةاس الويمةةةة العادلةةةة  وفيمةةةا ثتعلةةةج بمةةةدخ ت ف
( " قيةاس الويمةةة العادلةة " تسلسة  للويمةةة العادلةة وذلةح ل يةةاد  ال بةات وقابليةة الموارنةةة 45الملةري رقةال )

بثة قياسات الويمة العادلة واإلفلاحات ذات الع قة حثي فعطى الولويةة الولةوى لمسةعار المعلنةة ) 
( والولويةةة  1المعدلةةة ( فةةي  فسةةوا  نيةةطة لملةةو  فو ارلت امةةات المطابوةةة ) مةةدخ ت المسةةتوى غثةةر 

 .(  3الدنيا للمدخ ت غثر الملحوظة ) مدخ ت المستوى 
( تسلسةةة  للويمةةةة العادلةةةة عةةةة طريةةةج تلةةةنث  مةةةدخ ت 45حةةةدد المعيةةةار الملةةةري رقةةةال  )فوةةةد  

 التالي :لة  مة   ي مستويات على النحو فسالثال التوثيال المستخدمة لوياس الويمة العاد
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تتم   في  السعار المعلنة ) غثر المعدلة ( في  سو  نيط للو  فو  :(1مدخالت المستوى)
الت امةات مطابوةةة تسةةتطيح المنيةةأ  الولةةو  يلثهةةا فةةي  تةةاري  الويةةاس  ويوةةدال السةةعر المعلةةة فةةي  السةةو  

 النيط الدلث  الك ر مو وقية للويمة العادلة .
( لعدثد مة اللو  وارلت امات متاحة في  عدثد مة السوا  1ونظرا  لكوة مدخ ت المستوى )

النيةةةطة  لةةةذا ف نةةة  عنةةةد ارعتمةةةاد علةةةى مةةةدخ ت هةةةذا المسةةةتوى   ثنبغةةةي التركثةةة  علةةةى تحدثةةةد السةةةو  
اسةةةي الساسةةةي لملةةة  فو ارلتةةة اال فو السةةةو  الك ةةةر نفعةةةا  لملةةة  فو ارلتةةة اال عنةةةد غيةةةاال السةةةو  الس

وفي ةةا  مةةا يذا كةةاة ب مكةةاة المنيةةأ  فة تبةةرال معاملةةة لملةة  فو ارلتةة اال بسةةعر ذلةةح السةةو  فةةي  تةةاري  
 الوياس .

 كذلح ر ثنبغي على المنيأ  فة تووال بأي تعدث  لمدخ ت المستوى فيما عدا الحارت اآلتية :
غثةةر مطابوةةة ( ويكةةوة  عنةةد مةةا تمتلةةح المنيةةأ  عةةدد كبثةةر مةةة اللةةو  وارلت امةةات المما لةةة ) لكةةة (1

السعر المعلة في  السو  النيط متاحا   ولكة ر يمكة الولو  يلي  بسهولة لك  مة تلح اللو  
وارلت امات بيك  منفرد  ف ن  مة المناسال فة تويس المنيأ  الويمة العادلة باستخداال طريوة تسةعثر 

لةةةفوفة ( ولكةةةة ذلةةةح ثةةةمدى يلةةةى بدثلةةةة ر تعتمةةةد حلةةةريا  علةةةى السةةةعار المعلنةةةة ) م ةةة  تسةةةعثر الم
 تلنث  قياس الويمة العادلة  مة مستوى فق  في  تسلس  الويمة العادلة .

عنةةدما ر يم ةة  السةةعر المعلةةة فةةي  سةةو  نيةةط الويمةةة العادلةةة فةةي  تةةاري  الويةةاس  ويحةةدي ذلةةح يذا  (2
سياسةة  وقعت فحداي هامة بعد يغ   السو  ولكة قب  تاري  الوياس. ويتعثة علةى المنيةأ  و ةح

 ابتة لتحدثد تلح الحةداي التةي قةد تةم ر علةى قيةاس الويمةة العادلةة  ولكةة فةي  حةا  تعةدث  السةعر 
 .تسلس  الويمة العادلة  المعلة  ف ن  ثمدي يلى تلنث  قياس الويمة العادلة  مة مستوى فق  في

تخداال السةةعر المعلةةة عنةةد قيةةاس الويمةةة العادلةةة ل لتةة اال فو فدا  حوةةو  الملكيةةة الخالةةة بالمنيةةأ  باسةة (3
للبنةةد الةةذي ثةةتال المتةةاجر  عليةة  علةةى فنةة  فلةة  فةةي  سةةو  نيةةط  فةة ذا كةةاة ذلةةح السةةعر يحتةةاج يلةةى 

وى فقة  فةي  تعدث  تبعا  للعوام  الخالة بالل  فثنتج عن  تلنث  قيةاس قيمةة عادلةة  ةمة مسةت
 .تسلس  الويمة العادلة

السةةةةعار المعلةةةةة عنهةةةةا  ةةةةمة وتتم ةةةة  فةةةةي  كةةةة  المةةةةدخ ت بخةةةة    :(2ماااادخالت المسااااتوى)
(  وتكةةةةوة هةةةةذا المةةةةدخ ت ملحوظةةةةة لملةةةة  فو ارلتةةةة اال بيةةةةك  مبايةةةةر فو غثةةةةر مبايةةةةر  1المسةةةةتوى )

 وتت مة مدخ ت هذا المستوى ما ثلي:
 .السعار المعلنة لملو  فو ارلت امات المما لة في  فسوا  نيطة 
 .السعار المعلنة لملو  فو ارلت امات المطابوة فو المما لة في  فسوا  غثر نيطة 
   الُمةةدخ ت الملحوظةةة لملةة  فو ارلتةة اال عةةة السةةعار المعلنةةة   علةةى سةةبث  الم ةةا : فسةةعار الفا ةةد

الملحوظةةةة والتةةةي ثةةةتال اإلعةةة ة عنهةةةا بلةةةور  دوريةةةة يةةةا عة  yield curvesومنحنيةةةات العوا ةةةد 
 . credit spreads  الهوامش ار تمانية implied volatilities التذبذبات ال منية 
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   المدخ ت التي ثتال معاثرتها في السوmarket- corroborated 
قةةد ثنةةتج عنةة  ( الةةذي يعةةد هامةةا  للويةةاس بأكملةة  2ية يجةةراأ تعةةدث  علةةى فحةةد مةةدخ ت المسةةتوى )

( لتسلسة  الويمةة العادلةة وذلةح يذا كةاة التعةدث  يسةتخدال 3تلنث  قياس قيمة عادلةة  ةمة المسةتوى )
( بنةاأ علةى العوامة  الخالةة 2مدخ ت هامة غثر ملحوظةة  وتختلة  تعةدي ت ومةدخ ت المسةتوى )

ت بةةالبنود الوابلةةة باللةة  فو ارلتةة اال والتةةي تتم ةة  فةةي  حالةةة اللةة  وموقعةة    ومةةدى ارتبةةان المةةدخ 
للموارنة مح الل  فو ارلت اال   وحجةال فو مسةتوى النيةان فةي  السةوا  التةي تةتال م حظةة المةدخ ت 

 بها .
وتيةةم  المةةدخ ت غثةةر الملحوظةةة لملةة  فو ارلتةة اال  ويةةتال اسةةتخداال  (:3ماادخالت المسااتوى )

ثتعةةةثة فة تعكةةةس هةةةذا  هةةةذا المةةةدخ ت فةةةي  حالةةةة عةةةدال تةةةوافر مةةةدخ ت ملحوظةةةة ذات ع قةةةة  لةةةذلح
المدخ ت  ارفترا ات التي سيستخدمها المياركوة في  السو  عند تسعثر الل  فو ارلت اال بما في  
ذلةةةح ارفترا ةةةات حةةةو  الخطةةةر. وتت ةةةمة ارفترا ةةةات حةةةو  الخطةةةر كةةة  مةةةة الخطةةةر المتألةةة  فةةةي  

عثر (  والخطةر المتألة  فةي فسلوال توثيال معثة ثتال استخدام  لوياس الويمة العادلة ) م ة  نمةوذج التسة
مةةدخ ت فسةةلوال التوثةةيال. ور يعةةد الويةةاس الةةذي ر ثت ةةمة تعةةدي   للخطةةر قياسةةا  للويمةةة العادلةةة يذا كةةاة 

 المياركوة في  السو  يووموة ب جراأ تعدي   للخطر عند تسعثر الل  فو ارلت اال .
فف   معلومات متوفر  وفوا   كما ثتعثة على المنيأ  تطوير المدخ ت غثر الملحوظة باستخداال

للظةرو  والتةي قةد تت ةةمة البيانةات الخالةة بالمنيةةأ . وعنةد تطةوير المةةدخ ت غثةر الملحوظةة يمكةةة 
فة تبةةدف المنيةةأ  ببياناتهةةا الخالةةة  ولكةةة ثتعةةثة علثهةةا تعةةدث  تلةةح البيانةةات فةةي  حالةةة وجةةود معلومةةات 

موة بيانةةات مختلفةةة  فو فة هنةةاح يةةث ا  متةةوفر  بيةةك  معوةةو  تبةةثة فة الميةةاركثة فةةي  السةةو  يسةةتخد
 خالا  بالمنيأ  غثر متاح للمياركثة الخرية في  السو  .

محور التمثث  الساسي بثة مدخ ت فسالثال توثيال الويمة العادلة هو مةدى ومما سبج ثت ا فة 
ويمةة يمكانية توفثرها مة خ   سو  نيط / كة أ. بحثةي تعتبةر فسةعار السةو  فسةاس جثةد لتوةدثرات ال

( ولكةةةة فةةي  بعةةةس الحيةةاة قةةد ر تعبةةةر فسةةعار السةةةو  2( والمسةةتوى )1العادلةةة فةةي  ظةةة  المسةةتوى )
بيك  وا ا عة الويمة العادلة ف  بد مة استخداال مدخ ت المستوى ال الي للولو  لتودثرات م  مة 

لعادلةة خلولةا  فةي    وبالتةالي فة ة اإلدار  سةيكوة علثهةا دور جةوهري فةي تحدثةد الويمةة االعادلةةللويمة 
 ظ  السوا  غثر النيطة .

 عدم تماثل المعلومات ومحاسبة القيمة العادلة : القسم الثاني
مةةا تتسةةال بةة   تعةد هةةذا الظةةاهر  مةة الظةةواهر الساسةةية التةةي تواجة  سةةو  الورا  الماليةةة فةةي  ظة 

المنيات مة انفلا  الملكية عة اإلدار  في  ظ  سياد  فر ية فساسية لنظريةة الوكالةة  وهةي تعةارس 
 الملالا بثة المتعاملثة في هذا السو  .
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وتتم   هذا الظاهر  في  توافر معلومات معثنة لدى طةر  معةثة تكةوة غثةر متةوفر  وفف ة  مةة 
   ويت مة هذا التعري  اتجاهثة :(Huang et al., 2006)المعلومات لدى الطر  الخر

: حثةةةةةي ييةةةةةثر يلةةةةةى حيةةةةةا   اإلدار  فو الطةةةةةرا  الداخليةةةةةة معلومةةةةةات حةةةةةو  الداأ االتجااااااه األول
ارقتلادي الحالي فو المستوبلي للمنيأ  بيك  فك ر مة حيا   الطرا  الخارجية لها  م   المست مرية 

 متعاملثة في  السو .والدا نثة والمحللثة المالثثة وغثرهال مة ال
حثةةةةي فة اإلدار  غالبةةةةا  مةةةةا يكةةةةوة لةةةةدثها معلومةةةةات داخليةةةةة بخلةةةةوو قيمةةةةة المنيةةةةأ   وفةةةةةرو 
مكانةات اسةتمرار المنيةأ   ارست مار المتاحة لدثها في  الوقت الحالي فو المتوقح توافرها في المستوب   وا 

يةةة م ةة  المسةةت مرية والمور ةةثة فةةي المسةةتوب . م ةة  هةةذا المعلومةةات قةةد ر تتةةوافر لةةدي الطةةرا  الخارج
وغثرهال  وحتى يذا توافرت فلة تتوافر في  نفس توقثت توافرها لدي اإلدار   وهو المر الذي ثخلج حالة 

 مة عدال تما   المعلومات بثة يدار  المنيأ  والطرا  الخارجية.
ثةر متةوفر  فو : حثي ييثر يلةى حيةا   فحةد الطةرا  الخارجيةة لمعلومةات داخليةة غاالتجاه الثاني

 فف   فو فك ر تف ي   مة المعلومات المتوافر  لدي باقي الطرا  الخارجية .
فوةةد يكةةوة لةةدى بعةةس المسةةت مرية معلومةةات خالةةة بخلةةوو قيمةةة المنيةةأ  وفدا هةةا سةةواأ فةةي 
الوقةةةت الحةةةالي فو المتوقةةةح فةةةي المسةةةتوب  وهةةةال مةةةة يطلةةةج علةةةثهال المسةةةت مرية ذوى المعلومةةةات الك ةةةر 

informed investors   تلح المعلومات قد ر تكوة متاحة لبوية المست مرية اآلخرية في  السو  وهال
 مة يطلج علثهال المست مرية ذوى المعلومات الق  .

ومة خة   مةا سةبج يمكةة الوةو  فة هنةاح يةكلثة لعةدال تما ة  المعلومةات  اليةك  الو  ويتم ة  
بسةةةةبال مةةةا تمتلكةةة  اإلدار  مةةةة مثةةة   تمكنهةةةا مةةةةة  فةةةي عةةةدال تما ةةة  المعلومةةةات بةةةثة اإلدار  والمسةةةت مرية

وقةت فو التةي لةال  الحلو  على المعلومات الداخلية والتي تكوة غثر متاحة لمطرا  الخارجية فةي في
اليةةةك  ال ةةةاني ويتم ةةة  فةةةي عةةةدال تما ةةة  المعلومةةةات بةةةثة المسةةةت مرية فنفسةةةهال  وذلةةةح عنةةةدما   تنيةةةر بعةةةد

 قد ر تكوة متاحة لبوية المست مرية اآلخرية.يحل  بعس المست مرية على معلومات خالة 
وتنةةتج ظةةاهر  عةةدال تما ةة  المعلومةةةات مةةة سةةلوح متعمةةد مةةة قبةةة  بعةةس الطةةرا  لتحوثةةج مثةةة   

عوا ةةد غثةةر عاديةةة علةةى حسةةاال الطةةرا  الخةةرى. حثةةي تلجةةأ  معلوماتيةةة يمكةةة اسةةتغ لها فةةي  تحوثةةج
اإلدار  يلةةةةى ذلةةةةح بولةةةةد تحوثةةةةج منةةةةافح يخلةةةةية مبايةةةةر  فو غثةةةةر مبايةةةةر   فو قةةةةد ثلجةةةةأ يلثهةةةةا بعةةةةس 
المسةت مرية ذوى المعلومةةات الخالةة لتحوثةةج عا ةد غثةةر عةادي علةةى حسةاال مسةةت مرية لةال تلةة  يلةةثهال 

 تلح المعلومات الخالة. 
ظةةةاهر  عةةةدال تما ةةة  المعلومةةةات فةةةي  فسةةةوا  المةةةا  تةةةأ ثرا  سةةةلبيا  علةةةى الةةةدور ويترتةةةال علةةةى يةةةثو  

 اإلع مي للمحاسبة يمكة ارستدر  علي  مة تأ ثر هذا الظاهر  على ما ثلي:
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 أواًل : على مستوى المنشأة : -أ 
تتةةرح هةةذا الظةةاهر  تةةأ ثرا  سةةلبيا  علةةى المنيةةأ  ثرجةةح يلةةى غيةةاال الةةدور اإلع مةةي للمعلومةةات  فو 

 جح يلى تأ ثرها على عد  فمور مة فهمها:ثر 
 زيادة تكلفة التمويل : -ب 

ية وجةةةود عةةةدال تما ةةة  المعلومةةةات فةةةي  السةةةو  ث يةةةد مةةةة تلةةةح المخةةةاطر الناتجةةةة عةةةة عةةةدال قةةةدر  
المسةةةةت مرية علةةةةى التوةةةةدثر الةةةةدقثج للعوا ةةةةد المتوقعةةةةة مةةةةة اسةةةةت ماراتهال فةةةةي المنيةةةةأ  نتثجةةةةة لعةةةةدال كفايةةةةة 

تي ستخلج دافح لدي المست مرية للمطالبة بعا د ي افي عو َا عة تلح المعلومات عة تلح المنيأ  وال
المخةةاطر  وبالتةةالي سةةث داد هةةذا العا ةةد اإل ةةافي الةةذي يطلبةة  المسةةت مروة مةةح  يةةاد  حالةةة عةةدال تما ةة  

 ,.Hughes et al., 2007,  Armstrong et al)المعلومةات ومةة  ةال  يةاد  مخةاطر المعلومةات 
2011, Plesco and Sobol, 2013) 

 ممارسة إدارة األرباح :  -ج 
ية وجةةةةود عةةةةدال تما ةةةة  المعلومةةةةات ي ةةةةع  مةةةةة قةةةةدر  فلةةةةحاال الملةةةةالا فةةةةي  الحلةةةةو  علةةةةى 
المعلومات الداخلية التي تمكنهال مة مراقبة تلرفات اإلدار    المر الذي ثدفح اإلدار  يلةى اسةتغ   مةا 

 Richardson, 2000, Frankel and) تمتلك  مة معلومات في الوياال ببعس التلرفات ارنتها ية
Li, 2004)  :مما ثترح ف را  سلبيا  على ك  مة 

جود  الرماح: ية رقال الرما المورر عن  فما متحث  لعلى فو متحثة  لسةف  ثجعلة  يفتوةر لخالةية  (1)
 العرس العاد  حثي فن  ر يعبر عة الداأ الحويوي للمنيأ  مما ثم ر على جودت  .

وجةةةود عةةةدال تما ةةة  المعلومةةةات فةةةي  السةةو  ثةةةمدى يلةةةى قيةةةاال المسةةةت مرية بعمليةةةات فداأ السةةهال: ية  (2)
تباد  على السهال في  ظ  معلومات غثر كاملة  وهو ما ثمدى يلةى  يةاد  انحةرا  فسةعار السةهال 

 ( .2008في  السو  والتي تكوة غثر معبر  عة الداأ الحويوي للمنيأ . )يبراهيال السثد   
ثترتةال عةة ممارسةة يدار  الرمةاح عةدد مةة ال ةرار ارجتماعيةة م ةة  :  ال ةرر ارجتمةاعي: حثةي (3)

التكةالث  ارجتماعيةةة الناتجةة مةةة ارسةةت مارات الخاط ةة  والتكةةالث  ارجتماعيةةة الناتجةة عةةة حمايةةة 
المجتمةةةح مةةةة سةةةلوح اإلدار  ارنتهةةةا ي  والتكةةةالث  ارجتماعيةةةة المتم لةةةة فةةةي  و ةةةح قةةةوانثة حمايةةةة 

 .المست مرية وغثرها
  انيا  : على مستوى سو  رفس الما  وتتم   فيما ثلي :
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 تخفيس درجة السثولة في  السو   ( ف)
كلمةةةا  ادت درجةةةة عةةةدال تما ةةة  المعلومةةةات فةةةي السةةةو   كلمةةةا انخف ةةةت درجةةةة السةةةثولة ويبةةةدو فة 
التأ ثر السلبي علةى السةثولة نتثجةة منطويةة رنخفةاس عةدد المتعةاملثة بالسةو  وانخفةاس حجةال التةداو  

 جة لما ثلي :نتث
انخفةةةةاس حجةةةةال تعةةةةةام ت الطةةةةرا  التةةةةةي لةةةةال تلةةةة  يلثهةةةةةا معلومةةةةات مةةةةةح الطةةةةرا  الخةةةةةرى ذات  -

المعلومةةات عةةة طريةةج تكةةوية محفظةةة متنوعةةة مةةة السةةهال لفتةةر  طويلةةة حثةةي يحةةرال ذلةةح المسةةت مر مةةة 
 يعاد  هيكلة المحفظة في  حالة تغثر الظرو  ارقتلادية.

ة لةال تلة  يلةثهال المعلومةات الخالةة مةة ارتجةار فةي فسةهال منيةأ  انسحاال لغار المسةت مرية الةذث -
معثنة فو مة سو  الورا  المالية كك   وهذا يحرال المست مرية الكبار مةة قيمةة المعلومةات التةي دفعةوا 

 مبالل كبثر  في سبث  الحلو  علثها.
الطةةرا  التةةي لةةدثها  التفةةاوت فةةي الوةةدر  علةةى توةةدثر المخةةاطر الخالةةة بةةالورا  الماليةةة حثةةي تتمتةةح- 

معلومةةات بالوةةدر  علةةى اختيةةار فةةرو ارسةةت مار المناسةةبة  بثنمةةا الطةةرا  التةةي ليسةةت لةةدثها معلومةةات 
 ف نها تتخذ قرارات خاط ة فو ينها تنسحال مة سو  الورا  المالية .

 انخفاس كفاأ  السو  : ( ال)
ت الكافيةةةةة لجميةةةةح ية ارتفةةةةا  مسةةةةتوى عةةةةدال تما ةةةة  المعلومةةةةات ثةةةةمدى يلةةةةى عةةةةدال تةةةةوافر المعلومةةةةا

المتعةاملثة فةةي  سةو  الورا  الماليةةة  والةةذي يعنةى عةةدال تةةوافر يةرون كفةةاأ  السةةو  وجعلهةا بعثةةد  عةةة 
حالةةةةة المنافسةةةةة الكاملةةةةة ممةةةةا ثترتةةةةال عليةةةة  بوةةةةاأ المنيةةةةات القةةةة  كفةةةةاأ  واسةةةةتمرارها  ممةةةةا يعنةةةةى عةةةةدال 

التةأ ثر سةلبا  علةى عملية  التخليو الك أ للموارد  ومةة  ةال لةعوبة جةذال اسةت مارات جدثةد  للسةو  و 
 التنمية ارقتلادية .

ال ةةرر النةةاتج عةةة عةةدال تما ةة  المعلومةةات ر يوةةح علةةى المتعةةاملثة دوة  ويت ةةا ممةةا سةةبج فة
المعلومةات فوةةط  ينمةةا يمتةد يلةةى المتعةةاملثة ذوى المعلومةات. كةةذلح لةةال يوتلةر ال ةةرر علةةى المتعةةاملثة 
نما يكوة لظاهر  عدال تما   المعلومات ف رها السلبي في  تحريح سو  الورا  المالية  ومةة  ةال  فوط  وا 

 الوومي كك  .ارقتلاد 
 أواًل: تحليل نظري للعالقة بين محاسبة القيمة العادلة وعدم تماثل المعلومات:

وقةةد حاولةةت عةةدد مةةة الدراسةةات توثةةيال الةةدور اإلع مةةي للمعلومةةات التةةي توفرهةةا محاسةةبة الويمةةة 
 ,.Landsman, 2006, Liao et al)العادلة مة خة   تأ ثرهةا علةى ظةاهر  عةدال تما ة  المعلومةات 

2013) 
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ومتحلثةة  هةةذا الدراسةةات فوةةد تباثنةةت النتةةا ج فيمةةا بثنهةةا بيةةأة تحدثةةد الع قةةة بةةثة معلومةةات الويمةةة 
 العادلة ويثو  ظاهر  عدال تما   المعلومات  حثي انوسمت يلى اتجاهثة ر يسثثة هما :

مةة ويةرى فنلةارا وجةود دور يثجةابي لمعلومةات محاسةبة الويمةة العادلةة فةي الحةد  :االتجاه األول
 عدال تما   المعلومات.

فود ف بتت نتا ج عدد مة الدراسات وجود دور يثجابي لمعلومات محاسبة الويمةة العادلةة فةي الحةد 
مة عدال تما   المعلومات وذلح لنها تعكس التغثةرات ارقتلةادية الحويويةة فةي  السةوا . كمةا فنة  فةي  

مةةةات داخليةةةة مهمةةةة لمسةةةتخدمي الوةةةوا ال بعةةةس الحيةةةاة يسةةةتخدمها المةةةدثروة كاليةةةة لتولةةةث  ونوةةة  معلو 
 & Barlev & Haddad , 2003, Beaver & Venkatachalam, 2003; Reis)الماليةة

Stocken, 2007)  ويتحوةةج نجةةاح التوريةةر المحاسةةبي فةةي  نوةة  معلومةةات داخليةةة مةةة خةة   ترتثةةال
المسةةتوى الو  مةةة  عكسةةي لمسةةتويات تحدثةةد الويمةةة العادلةةة ذلةةح لة فسةةعار البيةةح الوابلةةة للميةةاهد  )

تسلس  الويمة العادلة ( ر تنو  معلومات ي افية لمستخدمي الووا ال المالية لنها معلومةة للمسةتخدمثة  
فما يذا ففلحت اإلدار  عة المكونةات والموالةفات الماديةة لملة  فو ارلتة اال  فة ة المسةتخدال يسةتطيح 

مةة ناحيةة فخةرى فة ة اسةتخداال ) المسةتوى ال الةي فة يل  يلى الويمة العادلة لذلح اللة  فو ارلتة اال. 
مةةةةة تسلسةةةة  الويمةةةةة العادلةةةةة ( والةةةةذي يعتمةةةةد كليةةةةة علةةةةى توقعةةةةات وافترا ةةةةات اإلدار  بيةةةةأة ارسةةةةتخداال 
المسةةتوبلي لملةة   وبالتةةالي فةة ة هةةذا المسةةتوي يوةةدال معلومةةات داخليةةة مهمةةة لمسةةتخدمي الوةةوا ال الماليةةة 

ار  علةى الولةو  يلةى سةو  تحلة  منهةا علةى فسةعار تنافسةية (. كما فة قةدر  اإلد2009)مد ر ط    
يعمةة  ذلةةح علةةى نوةة  معلومةةات داخليةةة وبالتةةالي فهةةي تعمةة  علةةى  يةةاد  يةةفافية التوريةةر المةةالي ومةةة  ةةال 

 ,.Ryan, 2008 , Liao et al)تخفةيس عةدال تما ة  المعلومةات بةثة مسةتخدمي الوةوا ال الماليةة. 
2013 ) . 

لومةةات حةةو  التغثةةرات فةةي  التةةدفوات النوديةةة المسةةتوبلية  وم ةة  هةةذا باإل ةةافة يلةةى فنهةةا تةةوفر مع
المعلومةةةات تعةةةد مهمةةةة وبيةةةك  خةةةاو فةةةي  فتةةةرات  يةةةاد  عةةةدال التأكةةةد م لمةةةا حةةةدي فةةةي ف مةةةة ار تمةةةاة. 
وبالتةةالي فةة ة اإلفلةةاحات اإلل اميةةة حةةو  معلومةةات محاسةةبة الويمةةة العادلةةة توةةوال بتخفةةيس ظةةاهر  عةةدال 

 ,Ryan, 2008)الوقةةت وذلةةةح بلةةةور  فف ةة  مةةةة التكلفةةةة المسةةتهلكة. تما ةة  المعلومةةةات بمةةةرور 
Masood and Bellalah, 2014) . 

ويةةرى فنلةةارا وجةةود دور سةةةلبي لمعلومةةات محاسةةبة الويمةةة العادلةةة فةةي  يةةةثو   االتجاااه الثاااني:
 ظةةاهر  عةةدال تما ةة  المعلومةةات. فوةةد ف بتةةت عةةدد مةةة الدراسةةات الةةدور السةةلبي لمعلومةةات محاسةةبة الويمةةة

 العادلة في يثو  ظاهر  عدال تما   المعلومات  والذي ثتم   فيما ثلي:
في حالة اركتفاأ بأسعار السو  كأساس لتودثر الويمةة العادلةة وفوةا  لولةى مسةتويات تسلسة  الويمةة  (1

 ,Skoda & Bilka )(  2012العادلة قد ييوب  بعس اليح وذلةح بسةبال اآلتةي: )ولثةد يةحاتة  
2012) 
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سوا  وانعكاس ذلح على قياس الويمة العادلة  حثي تعتبةر الويمةة النابعةة مةة السةو  عدال كفاأ  ال -
الك أ هي الويمة العادلة التي ثتفج علثها ك  مة البا ح والميترى  وفي ا  هي الويمةة التةي تعكةس 
جميح المعلومات المتاحة في السو  لك  مة البا ح والميةترى فةي ذات الوقةت وبأقة  تكلفةة ممكنةة. 

ح فأنةة  يذا تبةةثة فة السةةو  ر ثتسةةال بالكفةةاأ  فةة ة فسةةعار السةةو  ر يمكةةة فة تعبةةر عةةة الويمةةة لةةذل
 العادلة بلور  دقيوة وعادلة.

امةةت ح المنيةةأ  حلةةة سةةوقية كبثةةر  مةةة البنةةد محةة  الويةةاس  بحثةةي يكفةة  لةةإلدار  التةةأ ثر والسةةيطر    -
 العرس والطلال السوقي. على السعار السوقية حثي يكوة السعر موجها  ور ثخ ح لظرو 

وقةةو  عةةدد مةةة الحةةداي ال حوةةة بعةةد يغةة   السةةو  ولكةةة قبةة  تةةاري  الويةةاس  ممةةا يعطةةي لةةإلدار   -
 فرلة للت عال في الويمة العادلة دوة اإلفلاح عة هذا الحداي ال حوة

اذج في حالة غياال سو  نيط للبند مح  الوياس  ف ة ارعتماد على تودثرات اإلدار  عنةد يعةداد نمة (2
الويمةةة العادلةةة ثةةمدى يلةةى ميةةكلة عةةدال تما ةة  المعلومةةات  حثةةي يمتلةةح المةةدثروة معلومةةات خالةةة 
بيةةأة الوةةيال المناسةةبة كمةةدخ ت للنمةةاذج   ممةةا ثترتةةال عليةة  يتاحةةة فرلةةة لةةإلدار  لتحوثةةج فهةةدافها 
الذاتيةةة عةةة طريةةج الت عةةال فةةي المعلومةةات المفلةةا عنهةةا. المةةر الةةذي سةةثمدى يلةةى سةةوأ تسةةعثر 

لسهال ورسال لور  غثر دقيوة لنسال رفس الما  مما ثترح تأ ثرا  خطثرا  على المست مرية والطرا  ا
والةذي يعةد فحةد  Moral hazardالخارجيةة الخةرى والةذي يطلةج علية  ميةكلة التخلخة  الخ قةي 

 ( (Landsman, 2006.فنوا  ميكلة عدال تما   المعلومات
ة كانةت تابعةة  يمث  السو  يلةى توثةيال الويمةة العادلةة (3 لةمدوات الماليةة المتما لةة بةنفس الويمةة حتةى وا 

لمنيأتثة مختلفتةثة  لةذلح ف نة  فةي  حالةة غيةاال المعلومةات الوابلةة للتحوةج  فة ة قيمةة فسةهال هةاتثة 
ة كانةةت فحةةدهال تمتلةةح محفظةةة قةةروس عاليةةة الجةةود  مةةة الخةةرى  المنيةةأتثة تكةةوة متما لةةة حتةةى وا 

ال يوةود حا  على قدر  الطرا  الخارجية على اتخةاذ قةرارات جثةد  ومةة  ةالمر الذي ثترح تأ ثرا  وا 
 Adverse selection  .(Landsman, 2006)يلى ارختيار غثر الم  ال

وفي  محاولة تحدثد مسةتوى عةدال تما ة  المعلومةات طبوةا  لتسلسة  الويمةة العادلةة. فة ة مسةتوي عةدال  (4
عتماد علةى مةدخ ت المسةتوى الو  والتةي توةوال تما   المعلومات يكوة فق  ما يمكة في  حالة ار

على استخداال السعار المعلنة في  السوا  النيةطة  وكةذلح تتمتةح مةدخ ت المسةتوى ال ةاني بوةدر 
مة المو وقية على فساس فنها ممكد  ببيانات السو  الوابلة للم حظة سواأ بلور  مباير  فو غثةر 

الةةي فعلةةى مسةةتوى لعةةدال تما ةة  المعلومةةات بةةثة المعةةدثة مبايةةر   بثنمةةا تحوةةج مةةدخ ت المسةةتوى ال 
والمسةةةتخدمثة وذلةةةح لكونهةةةا مةةةدخ ت غثةةةر قابلةةةة للم حظةةةة وتحتةةةاج لإلعةةةداد علةةةى فسةةةاس فف ةةة  
المعلومات المتاحةة حةو  ارفترا ةات التةي يسةتخدمها الميةاركوة فةي السةو . باإل ةافة يلةى  يةاد  

 ,Masoud & Daas, 2014)إلدار  عند قياسها حالة عدال التأكد واحتمالية  ياد  حرية تلر  ا
Palea, 2014) 
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تجدر اإليار  في ا  يلى الرماح والخسا ر غثر المحووة في  ظ  محاسةبة الويمةة العادلةة  حثةي فة  (5
التغثةرات فةةي  الوةيال المتوقعةةة تأخةةذ فو انةا  متسةةاوية مةةح التغثةرات المحووةةة فةةي اللة  وارلتةة اال والتةةي 

بثة المنيأ  والطرا  الخارجية. وباإل افة يلى ذلح ف ة م   هذا الرماح تظهر مة تباد  حويوي 
والخسةةا ر ثةةتال تجميعهةةا مةةة الرمةةاح والخسةةا ر المحووةةة باللةةور   التةةي ر تمكةةة الطةةرا  الخارجيةةة 
مةة تحدثةد في المبةالل مةة الرمةاح المعلنةة رمةا حويوةي وفي منهةا غثةر قابلةة للتحوثةج حثةي توتلةر 

 اإلدار  فوط. معرفة ذلح على
عةة و  علةةى ذلةةح  فةة ة مسةةتوي عةةدال تما ةة  المعلومةةات ث يةةد بسةةبال غيةةاال اإلفلةةاح عةةة فسةةباال   (6

الرمةةاح والخسةةا ر غثةةر المحووةةة لدوات الةةدثة والتةةي تخفةةي  الميةةاك  الساسةةية المتعلوةةة بمخةةاطر 
اهةة  عةةدال ار تمةةاة  ممةةا ثةةمدى يلةةى عةةدال تحوثةةج المسةةتوي المطلةةوال مةةة اليةةفافية  وبالتةةالي فةة ة تج

معرفةةةة المسةةةت مرية عةةةة ملةةةدر هةةةذا الرمةةةاح والخسةةةا ر قةةةد ثةةةمدي يلةةةى  يةةةاد  مسةةةتوي عةةةدال تما ةةة  
المعلومةةات  وخفةةس مسةةتوي اليةةفافية  وت ةةلث  المسةةت مرية  المةةر الةةذي ر يمكةةة التغا ةةي عنةة  

 Abdel). بسةةةبال المعلومةةةات الم  مةةةة التةةةي توةةةدمها محاسةةةبة الويمةةةة العادلةةةة كمةةةا ثةةةري مميةةةدوها
Khalik, 2008) 

 يلى ما ثلي :مما سبج  نخلو و 
تحوةةج مةةدخ ت المسةةتوى الو  مةةة تسلسةة  الويمةةة العادلةةة فقةة  مسةةتوي مةةة عةةدال تما ةة  المعلومةةات  (1

ذلح رعتمادها عند توثةيال الويمةة العادلةة علةى السةعار المعلنةة فةي  السةوا  النيةطة والتةي ييةترن 
 فة تكوة متاحة لجميح المتعاملثة في السو  .

ر تباثة بثة اآلراأ بيأة مستوي عدال تما   المعلومات في  حالةة عةدال تةوافر السةوا  النيةطة ظهو  (2
حثةي اعتمةةاد توثةيال الويمةةة العادلةة علةةى النمةةاذج والتةي تخ ةةح لتوةدثرات اإلدار   حثةةي تمتلةةح اإلدار  

خدمي قةةدرا  مةةة المعلومةةات الداخليةةة والتةةي يمةةا فة ثترتةةال علثهةةا نوةة  معلومةةات داخليةةة مهمةةة لمسةةت
الوةةوا ال الماليةةة وفةةي  هةةذا الحالةةة ثةةنخفس مسةةتوي عةةدال تما ةة  المعلومةةات  فو تسةةتخدمها اإلدار  فةةي  
تحوثةةةج ملةةةالحها الذاتيةةةة علةةةى حسةةةاال الطةةةرا  الخارجيةةةة التةةةي لةةةال تلةةة  يلثهةةةا تلةةةح المعلومةةةات 

علومات الداخلية   بما ثمدي يلى تحوثج درجة مة عدال تما   المعلومات بثة اإلدار  ومستخدمي الم
 المحاسبية.

ثتوق  مستوي عدال تما   المعلومات في  حالة عدال توافر السوا  النيطة للبند مح  الوياس على  (3
 نية اإلدار  عند تودثر الويمة العادلة  وكيفية استخداال المعلومات الخالة لدثها.

( علاى مادى الساعر 45فيما يتعلق بتأثير تطبيق معيار المحاسبة المصاري رقام )عملي تحليل  ثانيًا:
 المعدل كمؤشر لمستوى عدم تماثل المعلومات :

 : بأة الوا   الفرس لحة مدي ي بات يلى ارختبار هذا مة الدراسة تهد 
 مسةةتوى  خفةةس يلةةى" العادلةةة الويمةةة قيةةاس " (45) رقةةال الملةةري  المحاسةةبة معيةةار تطبثةةج ثةةمدى"
 ".المالية الووا ال نير بعد مة الفتر   في السهال فسعار مدي انخفاس خ   مة المعلومات تما  عدال 
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 موسةوما   الدراسةة فتةر  خة   لمسةهال سعر وفق   سعر فعلى بثة الفر   المعد  السعر مدى يم  و 
 .وبعةةدا( 45) رقةال الملةةري  المحاسةبة معيةار تطبثةةج قبة  كانةت سةةواأ الفتةر  خة   السةةعر متوسةط علةى
 المعلومةات تما ة  مسةتوى عةدال  يةاد  يلةى ييثر ذلح ف ة السعر مدي ارتفح كلما فن  يلى اإليار  وتجدر
  فةةي المفاج ةةة وارنخفا ةةات اررتفاعةةات تجنةةال فهمهةةا مةةة م ايةةا المميةةر هةةذا ويحوةةج. بةةالعكس والعكةةس
 .المعلومات تما   بعدال ع قة لها ليس فسباال عة الناتجة السهال فسعار

 المعدلةة السةهال فسةعار مةدي متوسةطات تحدثد خ   مة الغرس لهذا اإلحلا ي ارستدر  وتال
بم ي تهةا علةى مةدار سةنوات  وموارنتهةا فيةاال بعيةر  السةنوية الماليةة الوةوا ال نيةر لتةاري  التاليةة الفتر   في

 تما ةةة  عةةةدال مسةةةتوى و  المعةةةد  السةةةعر مةةةدى بةةةثة طرديةةةة ع قةةةة هنةةةاح فة يلةةةى اإليةةةار  روتجةةةد  الدراسةةةة
 عةةدال مسةةتوى  ارتفةةا  علةةى مميةةرا   كةةاة المعةةد  السةةعر مةةدي ارتفةةح كلمةةا فنةة  في المحاسةةبية  المعلومةةات

 .بالعكس والعكس المعلومات تما  
 العةدال فةرس لةور   في للدراسة الو  الفرس لياغة خ   مة يحلا يا ذلح عة التعبثر ويتال

 : اآلتي النحو على وذلح  البدث  وفرس
 قبةة  المعدلةةة السةةهال فسةةعار مةةدى متوسةةطات بةةثة يحلةةا ية درلةةة ذات فةةرو   توجةةد ر:  العةةدال فةةرس

 ( وبعدا.45تطبثج معيار المحاسبة الملري رقال )
تطبثج  قب  المعدلة السهال فسعار مدى متوسطات بثة يحلا ية درلة ذات فرو   توجد:  البدث  فرس

 .وبعدا( 45معيار المحاسبة الملري رقال )
( يركة مة فك ر اليركات نياطا  بالبورلةة الملةرية خة   سةنوات 35وتتم   عثنة الدراسة في عدد )

 الدراسة مو عة على الوطاعات التالية:
 الوطاعات حسال العثنة يركات بعدد يحلاأ( 1) رقال جدو 
 النسبة مة العثنة اليركات عدد ا ةةةةةةةةةةةةةةالوط الةةةةةةةةةةةةةةةةةاس

 % 5.7 2 فساسية موارد قطا 
 % 5.7 2 كيماويات قطا 

 % 14.3 5 البناأ ومواد التيثثد قطا 
 % 8.6 3 وميروبات فغذية قطا 

 % 11.4 4 وسيارات لناعية ومنتجات خدمات قطا 
 % 25.7 9 عوارات قطا 
 % 8.6 3 اتلارت قطا 

 % 14.3 5 قطا  خدمات مالية )باست ناأ البنوح(
 % 5.7 2 بنوح قطا 

 % 100 35 المجمو 
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وذلةةح نظةةرا   ال 2017ال حتةةى عةةاال 2015عةةاال  فتةةر  مةةا بةةثة تةةال تحدثةةد فتةةر  الدراسةةة لتغطةةيكةةذلح 
والمت ةةةمنة تعةةةةدي ت علةةةةى  ال2015 لنةةة  تةةةةال بةةةدأ العمةةةة  بمعةةةاثثر المحاسةةةةبة الملةةةةرية اللةةةادر  عةةةةاال

المر الذي يعد  ال 2016منذ بداية عاال  العادلةالمعاثثر السابوة بعد ت مثنها معيارا  حو  قياس الويمة 
لةذا كةاة مةة  عدال تما   المعلومات قب  وبعد وقوعة . مستوى  حد ا  يمكة التحوج مة تأ ثر تطبيو  على

( وعاال بعد التطبثج وذلح 45مراعا  اختيار عاال قب  تطبثج معيار المحاسبة الملري رقال )  ال روري 
 لمعاثثر.نظرا  لحدا ة يلدار وتطبثج هذا ا

 السةهال لسعار المدى متوسطات بثة ل خت   T- test اختبار نتا ج اآلتية الجداو  وتو ا
 قبة ) ال2015 عةاال الدراسةة فتةر  خ   العثنة مستوي  على السنوية المالية الووا ال نير وبعد قب  المعدلة
ال ) بدايةة تطبثةج معيةار المحاسةبة الملةري 2016  وعةاال ((45) رقةال الملري  المحاسبة معيار تطبثج
 ((.45) رقال الملري  المحاسبة معيار تطبثج بعد) ال2017عاال و  ( (  45رقال )

( اإلحلاأ الولفي لمدى السعر المعد 2جدو  )  

 الوسط الحسابي البياة

2015 2016 2017 

 0.10324 0.10726 0.16538 كك  الوطاعات

 0.14628 0.12842 0.10684 قطا  البنوح
 0.08934 0.06348 0.18559 الساسية الموارد قطا 

 0.08713 0.09021 0.08951 الكيماويات قطا 

 0.12765 0.10146 0.24057 البناأ ومواد التيثثد قطا 

 0.10845 0.08597 0.18076 قطا  خدمات مالية )باست ناأ البنوح(
 0.09212 0.14453 0.14534 وميروبات فغذية قطا 

 0.09019 0.12298 0.14731 سياراتو  ةيلناع ومنتجات خدمات قطا 

 0.09980 0.11499 0.15841 العوارات قطا 

 0.08406 0.09745 0.15561 ارتلارت قطا 

 ثت ا مة الجدو  السابج ما ثلي:
على مستوى الوطاعات كك   حدي انخفاس في الوسط الحسابي لمةدى السةعر المعةد  بعةد  فن  -

 ال.2015ال عن  في عاال 2016نير الووا ال المالية السنوية لعاال 

ثوجةةد انخفةةاس فةةي الوسةةط الحسةةابي لمةةدى السةةعر المعةةد  فةةي معظةةال قطاعةةات العثنةةة  حثةةي   -
% مةة يجمةالي يةركات العثنةة( 11.4يم   قطا  خدمات ومنتجات لناعية وسةيارات) بنسةبة 

ال عنة  فةي عةاال 2016فك ر الوطاعات انخفا ا  في الوسط الحسابي لمدى السعر المعد  لعةاال 
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%(  خدمات مالية )باست ناأ البنوح( 14.3ال  ثلي  قطاعات التيثثد ومواد البناأ )بنسبة 2015
عوةارات )بنسةبة %(  8.6%(  اتلةارت )بنسةبة 5.7%(  موارد فساسية )بنسبة 14.3)بنسبة 
% مةة 88.6%(. بحثي تم   هةذا الوطاعةات نسةبة 8.6%(  فغذية وميروبات )بنسبة 25.7

 يجمالي يركات العثنة لما كاة ل  بالل ال ر على مستوى الوطاعات كك .

ال فةي 2015ال عنة  فةي عةاال 2016في حثة  ارتفح الوسةط الحسةابي لمةدى السةعر المعةد  لعةاال  -
%(. وتم ة  هةذا الوطاعةات نسةبة 5.7%(  بنةوح )بنسةبة 5.7ة ك  مة قطةا  كيماويةات )بنسةب

 % مة يجمالي يركات العثنة.11.4

كةةةذلح فنةةة  علةةةى مسةةةتوى الوطاعةةةات ككةةة   حةةةدي انخفةةةاس فةةةي الوسةةةط الحسةةةابي لمةةةدى السةةةعر  -
 ال.2015ال عن  في عاال 2017المعد  بعد نير الووا ال المالية السنوية لعاال 

السةةةعر المعةةةد  فةةةي معظةةةال قطاعةةةات العثنةةةة لعةةةاال  ثوجةةةد انخفةةةاس فةةةي الوسةةةط الحسةةةابي لمةةةدى  -
%( فكبةر 14.3ال  حثي يم   قطا  التيةثثد ومةواد البنةاأ )بنسةبة 2015ال عن  في عاال 2017

ال عنةةة  فةةةي عةةةاال 2017الوطاعةةةات انخفا ةةةا  فةةةي الوسةةةط الحسةةةابي لمةةةدى السةةةعر المعةةةد  لعةةةاال 
ت ناأ البنةةةةوح( %(  خةةةةدمات ماليةةةةة )باسةةةة5.7ال ثليةةةة  قطاعةةةةات: مةةةةوارد فساسةةةةية )بنسةةةةبة 2015
%(  خةةدمات ومنتجةةات 25.7%(  عوةةارات )بنسةةبة 8.6%(  اتلةةارت )بنسةةبة 14.3)بنسةةبة 

%(  كيماويةةةةات )بنسةةةةةبة 8.6%( فغذيةةةةة وميروبات)بنسةةةةبة 11.4لةةةةناعية وسةةةةيارات )بنسةةةةبة 
% مة يجمالي يةركات العثنةة لمةا كةاة لة  94.3%(. وتم   يركات هذا الوطاعات نسبة 5.7

 س الوسط الحسابي لمدى السعر المعد  على مستوى الوطاعات كك .بالل ال ر في انخفا

ال فةي 2015ال عنة  فةي عةاال 2017في حثة  ارتفح الوسةط الحسةابي لمةدى السةعر المعةد  لعةاال  -
 % مة يجمالي يركات العثنة.5.7قطا  البنوح فوط  والذي يم   نسبة 

المعةةد  لسةةهال يةةركات  ومنةةاأ علةةى مةةا سةةبج  يمكةةة الوةةو  بوجةةود اخةةت   وا ةةا فةةي مةةدى السةةعر
ال  في 2015ال عنة  فةي عةاال 2017ال  2016العثنة بعد نير الووا ال المالية السنوية لكة  مةة عةاال 

( ف ةةةر اثجابيةةةا  علةةةى خفةةةس مةةةدى السةةةعر المعةةةد  45فة تطبثةةةج معيةةةار المحاسةةةبة الملةةةري رقةةةال )
ة ذات لمسهال  ومة  ال عم  على خفس عدال تما ة  المعلومةات  وللتحوةج مةة وجةود فةرو  جوهرية

ال  ف نةةة  2015ال عنةة  فةةي عةةاال 2017ال  وعةةاال 2016درلةةة يحلةةا ية لمةةدى السةةعر المعةةد  لعةةاال 
 .Tسثتال استخداال اختبار

(: للتحوةةج مةةة مةةدى وجةةود فةةرو  ذات درلةةة يحلةةا ية بةةثة مةةدى السةةعر المعةةد  قبةة  Tاختبةةار )
 وبعد نير الووا ال المالية السنوية  والتي فظهرت النتا ج اآلتية:
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( على مدى السعر المعد  45لتأ ثر تطبثج معيار المحاسبة الملري رقال ) (Tاختبار) (3جدو  )
 ال2016لعاال 

 المعنوية مستوى  الحرية درجة T قيمة البياة

 0.0071 68 2.777 كك  الوطاعات

 0.6845 2 0.4702- قطا  البنوح
 0.2230 2 1.7453 الساسية الموارد قطا 

 0.9782 2 0.0308- الكيماويات قطا 

 0.3010 8 1.1058 البناأ ومواد التيثثد قطا 

 0.0481 8 2.3304 قطا  خدمات مالية )باست ناأ البنوح(
 0.9882 4 0.0157 وميروبات فغذية قطا 

 0.6040 6 0.5472 لناعية وسيارات  ومنتجات خدمات قطا 

 0.0926 16 1.7885 العوارات قطا 

 0.2003 4 1.5318 ارتلارت قطا 

وهةةي قيمةةةة موجبةةة  وهةةذا يعنةةةي فة  2.777( علةةى مسةةتوى الوطاعةةةات ككةة  بلغةةت Tفة قيمةةة ) -
متوسط مدى السعر المعد  لمسهال قب  تطبثج المعيةار فكبةر مةة متوسةط مةدى السةعر المعةد  

 (.0.1بعد تطبثج المعيار  وفة الفر  بثنهما يعتبر دا  يحلا يا  عند مستوى معنوية )

  2.3304لوطاعةةةةات خةةةةدمات ماليةةةةة )باسةةةةت ناأ البنةةةةوح(  عوةةةةارات بلغةةةةت ( بالنسةةةةبة Tفة قةةةةيال ) -
علةةةى التةةةوالي وهةةةي قةةةيال موجبةةةة  ممةةةا يعنةةةي فة يلةةةدار المعيةةةار وتطبيوةةة  فدى يلةةةى  1.7785

انخفةةةةاس مةةةةدى السةةةةعر المعةةةةد  لمسةةةةهال  وفة ارنخفةةةةاس دا  يحلةةةةا يا  عنةةةةد مسةةةةتوى معنويةةةةة 
(0.1.) 

  تيةةثثد ومةةواد البنةةاأ  فغذيةةة وميةةروبات  خةةدمات ( بالنسةةبة لوطاعةةات مةةوارد فساسةةيةTفة قةةيال ) -
ومنتجات لناعية وسيارات  اتلارت قيال موجبة مما يعني حةدوي انخفةاس فةي مةدى السةعر 
المعةةد  لمسةةهال بعةةد تطبثةةج المعيةةار   ولكةةة هةةذا ارنخفةةاس غثةةر دا  يحلةةا يا  عنةةد مسةةتوى 

 (.0.1معنوية )

يال سالبة  مما يعني ارتفا  مدى السعر المعةد  ( بالنسبة لوطاعات كيماويات  بنوح قTفة قيال ) -
لمسةهال بعةةد تطبثةةج المعيةار  ولكةةة ثبوةةى هةذا اررتفةةا  غثةةر دا  يحلةا يا  عنةةد مسةةتوى معنويةةة 

(0.1.) 
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( على مدى السعر المعد  45لتأ ثر تطبثج معيار المحاسبة الملري رقال ) (Tاختبار) (4جدو  )
 ال2017لعاال 

 المعنوية مستوى  الحرية درجة T قيمة البياة

 0.0049 68 2.9069 كك  الوطاعات

 0.5292 2 0.7548- قطا  البنوح
 0.3545 2 1.1954 الساسية الموارد قطا 

 0.9586 2 0.0586 الكيماويات قطا 

 0.4131 8 0.8633 البناأ ومواد التيثثد قطا 

 0.1365 8 1.6553 قطا  خدمات مالية )باست ناأ البنوح(
 0.3591 4 1.0352 وميروبات فغذية قطا 

 0.0671 6 2.2323 سياراتو  ةيلناع ومنتجات خدمات قطا 

 0.0334 16 2.3266 العوارات قطا 

 0.1609 4 1.7182 ارتلارت قطا 

 ثت ا مة الجدو  السابج  ما ثلي:
قيمةةة موجبةةة  وهةةذا يعنةةي فة  وهةةي 2.9069( علةةى مسةةتوى الوطاعةةات ككةة  بلغةةت Tفة قيمةةة ) -

متوسةةط مةةدى السةةعر المعةةد  قبةة  تطبثةةج المعيةةار فكبةةر مةةة مةةدى السةةعر المعةةد  بعةةد تطبثةةج 
 (.0.1المعيار  وفة الفر  بثنهما دا  يحلا يا  عند مستوى معنوية )

  2.3232( بالنسةةبة لوطاعةةات خةةدمات ومنتجةةات لةةناعية وسةةيارات  عوةةارات بلغةةت Tفة قةةيال ) -
موجبةةة   ممةةا يعنةةي فة يلةةدار المعيةةار وتطبيوةة  فدى يلةةى انخفةةاس مةةدى  وهةةي قةةيال 2.3266

 (.0.1السعر المعد  لمسهال  وفة ارنخفاس دا  يحلا يا  عند مستوى معنوية )

( بالنسةةةةةةةبة لوطاعةةةةةةةات مةةةةةةةوارد فساسةةةةةةةية  كيماويةةةةةةةات  تيةةةةةةةثثد ومةةةةةةةواد البناأ خةةةةةةةدمات Tفة قةةةةةةةيال ) -
قةةيال موجبةةة  ممةةا يعنةةي حةةدوي انخفةةاس  مالية)باسةةت ناأ البنةةوح(  فغذيةةة وميةةروبات  اتلةةارت

فةةي مةةدى السةةعر المعةةد  بعةةد تطبثةةج المعيةةار  ولكةةة هةةذا ارنخفةةاس غثةةر دا  يحلةةا يا  عنةةد 
 (.0.1مستوى معنوية )

قيمةةةة سةةةالبة ممةةةا يعنةةةي ارتفةةةا  مةةةدى  وهةةةي 0.7548-( بالنسةةةبة لوطةةةا  البنةةةوح بلةةةل Tفة قةةةيال ) -
السعر المعةد  لسةهال يةركات هةذا الوطةا  بعةد تطبثةج المعيةار  ولكةة ثبوةى هةذا اررتفةا  غثةر 

 (.0.1دا  يحلا يا  عند مستوى معنوية )
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 العدال فرس رفس ثت اال  2017 حتى عاال ال2015 للفتر  ما بثة عاال السابوة النتا ج ومتحلث 
تطبثةج معيةةار المحاسةةبة  قبةة  السةةهال فسةعار مةةدى متوسةطات بةةثة يحلةةا ية درلةة ذات فةةرو   توجةد ر"

 متوسةةطات بةةثة يحلةةا ية درلةةة ذات فةةرو   توجةةد" البةةدث  الفةةرس قبةةو و   "( وبعةةدا45الملةةري رقةةال )
 بأنة  النتةا ج ففةادت حثةي  "( وبعةدا45تطبثج معيةار المحاسةبة الملةري رقةال ) قب  السهال فسعار مدى
لعةاال  الوةوا ال الماليةة السةنوية نيةر لمسةهال بعةد المعةد السةعر  مةدى متوسةط بةثة معنويةة اخت فةات توجد

ال وذلةةح 2016ال  ومتوسةةط مةةدى السةةعر المعةةد  لمسةةهال بعةةد نيةةر الوةةوا ال الماليةةة السةةنوية لعةةاال 2015
علةى مسةتوى الوطاعةات ككة  مةا عةدا قطاعةات: كيماويةات ومنةوح  مةح فة ارنخفةاس فةي مةدى السةعر 

اعات م   موارد فساسية  تيثثد ومواد البناأ  فغذيةة وميةروبات  خةدمات ومنتجةات المعد  لبعس الوط
% مةةة 48.6لةةناعية وسةةيارات  اتلةةارت لةةال يكةةة دار  يحلةةا يا   بحثةةي تم ةة  هةةذا الوطاعةةات نسةةبة 

يجمالي يركات العثنة. وكذلح بثنها ومثة متوسط مةدى السةعر المعةد  لمسةهال بعةد نيةر الوةوا ال الماليةة 
ال وذلح على مستوى الوطاعات كك  ما عدا قطا  البنوح ولع  ذلح ثرجح يلى فنة  2017لعاال  السنوية

ال  ووفوةا  لتعليمةات 2006ثتال يعداد الووا ال المالية وفوا  لمعةاثثر المحاسةبة الملةرية اللةادر  خة   عةاال 
معةةد  ال. مةةح فة ارنخفةةاس فةةي مةةدى السةةعر ال2008البنةةح المركةة ي الملةةري والمعتمةةد  فةةي ديسةةمبر 

لةةةبعس الوطاعةةةات م ةةة  مةةةوارد فساسةةةية  تيةةةثثد ومةةةواد البنةةةاأ  خةةةدمات مالية)باسةةةت ناأ البنةةةوح(  فغذيةةةة 
% مةة يجمةالي يةركات 51.5وميروبات  اتلارت لال يكة دار  يحلا يا  وتم   هذا الوطاعةات نسةبة 

 العثنة.
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 الخالصة والنتائج
 

العادلةةةةة مةةةةة خةةةة   تو ةةةةيا دور ثتم ةةةة  الهةةةةد  الساسةةةةي للبحةةةةي فةةةةي توثةةةةيال محاسةةةةبة الويمةةةةة 
المعلومات التي توفرهةا فةي الحةد مةة عةدال تما ة  المعلومةات  وا  اأ تحوثةج هةذا الهةد  تةال التركثة  علةى 

 مجموعة مة الهدا  الفرعية اآلتية:
 التعر  على طبيعة محاسبة الويمة العادلة مة خ   بياة ماهثتها  مفهومها  فسالثال توثيمها. -

حاسبة الويمة العادلةة فةي يةثو  فو الحةد مةة ظةاهر  عةدال تما ة  على الدور الذي تلعب  م التعر  -
 المعلومات.

( "قيةاس الويمةة العادلةة" علةى مةدى السةعر 45بياة تأ ثر تطبثج معيار المحاسبة الملري رقال ) -
المعةةةةد  لمسةةةةهال باعتبةةةةارا مميةةةةرا  لمسةةةةتوى عةةةةدال تما ةةةة  المعلومةةةةات فةةةةي سةةةةو  الورا  الماليةةةةة 

 ملري.ال

 ولتحوثج الهدا  التالية تال توسيال البحي يلى قسمثة كالتالي:
يلةى مفهومها  وفسالثال توثيمها  وخلو وتناو  طبيعة محاسبة الويمة العادلة   القسم األول:

 ما ثلي:
معظال التعريفات الوارد  للويمة العادلة تدور حةو  الوةيال التبادليةة لمو ةو  التبةاد   كمةا فنهةا  فة  (1

تووال علةى عةدد مةة الموومةات الساسةية والتةي تةنعكس بال ةرور  علةى الويةاس اللةحيا للويمةة 
 العادلة  والتي تتم   فيما ثلي:

 وجود مو و  التباد  ) فل  فو الت اال ( ( ف 
 الحر  في  يجراأ التباد . اإلراد و باد  بالرغبة تمتح طرفي عملية الت ( ال 
 الحوا ج المرتبطة بهذا العملية. بجميحيلماال طرفي عملية التباد   ( ج 
استمرار الطرا  المياركة في  عملي  التبةاد  مةة ممارسةة نيةاطها بلةور  طبيعيةة دوة  ( د 

 . ي اتجاا للتلفية فو التعرس لعملية البيح الجبر  في
 .البث ة ارقتلادية المحيطة بطرفي عملية التباد  بارستورار تمتح ( ه 
توجد    ة مناهج ثتال استخدامها وهي منهج السو   مةنهج التكلفةة  مةنهج الةدخ . ثتعةثة علةى  (2

المنيةةةأ  اسةةةتخداال فسةةةالثال التوثةةةيال المتسةةةوة مةةةح واحةةةد فو فك ةةةر مةةةة تلةةةح المنةةةاهج لويةةةاس الويمةةةة 
 العادلة.

ي بثة مدخ ت فسالثال توثيال الويمة العادلةة هةو مةدى يمكانيةة توفثرهةا فة محور التمثث  الساس (3
مة خ   سو  نيط / ك أ. بحثةي تعتبةر فسةعار السةو  فسةاس جثةد لتوةدثرات الويمةة العادلةة 

( ولكةةة فةةي  بعةةس الحيةةاة قةةد ر تعبةةر فسةةعار السةةو  2( والمسةةتوى )1فةةي  ظةة  المسةةتوى )



160 
 

اسةةةتخداال مةةةدخ ت المسةةةتوى ال الةةةي للولةةةو   بيةةةك  وا ةةةا عةةةة الويمةةةة العادلةةةة فةةة  بةةةد مةةةة
لتوةةدثرات م  مةةة للويمةةة العادلةةة   وبالتةةالي فةة ة اإلدار  سةةيكوة علثهةةا دور جةةوهري فةةي تحدثةةد 

 الويمة العادلة خلولا  في  ظ  السوا  غثر النيطة .
الويمةةة وتنةةاو  عر ةةا  تحلةةي   لظةةاهر  عةةدال تما ةة  المعلومةةات  وع قتهةةا بمحاسةةبة  القساام الثاااني:

 العادلة  وخلو يلى ما ثلي:
فة هناح يكلثة لعدال تما   المعلومات  اليك  الو  ويتم   في عدال تما   المعلومات بثة اإلدار   (1

والمست مرية بسبال ما تمتلك  اإلدار  مة مث   تمكنها مةة الحلةو  علةى المعلومةات الداخليةة والتةي 
التي لال تنيةر بعةد  اليةك  ال ةاني ويتم ة  فةي  تكوة غثر متاحة لمطرا  الخارجية في في وقت فو

عةةةدال تما ةةة  المعلومةةةات بةةةثة المسةةةت مرية فنفسةةةهال  وذلةةةح عنةةةدما يحلةةة  بعةةةس المسةةةت مرية علةةةى 
 معلومات خالة قد ر تكوة متاحة لبوية المست مرية اآلخرية.

تنةةةةتج ظةةةةاهر  عةةةةدال تما ةةةة  المعلومةةةةات مةةةةة سةةةةلوح متعمةةةةد مةةةةة قبةةةة  بعةةةةس الطةةةةرا  لتحوثةةةةج مثةةةة    (2
ماتية يمكة استغ لها في  تحوثج عوا د غثر عادية على حساال الطرا  الخرى. حثي تلجأ معلو 

اإلدار  يلةةةى ذلةةةح بولةةةد تحوثةةةج منةةةافح يخلةةةية مبايةةةر  فو غثةةةر مبايةةةر   فو قةةةد ثلجةةةأ يلثهةةةا بعةةةس 
المسةةت مرية ذوى المعلومةةات الخالةةة لتحوثةةج عا ةةد غثةةر عةةادي علةةى حسةةاال مسةةت مرية لةةال تلةة  

 ومات الخالة. يلثهال تلح المعل
تحوةةج مةةدخ ت المسةةتوى الو  مةةة تسلسةة  الويمةةة العادلةةة فقةة  مسةةتوي مةةة عةةدال تما ةة  المعلومةةات  (3

ذلح رعتمادها عند توثةيال الويمةة العادلةة علةى السةعار المعلنةة فةي  السةوا  النيةطة والتةي ييةترن 
 فة تكوة متاحة لجميح المتعاملثة في السو  .

مستوي عدال تما   المعلومات في  حالةة عةدال تةوافر السةوا  النيةطة ظهور تباثة بثة اآلراأ بيأة  (4
حثةي اعتمةةاد توثةيال الويمةةة العادلةة علةةى النمةةاذج والتةي تخ ةةح لتوةدثرات اإلدار   حثةةي تمتلةةح اإلدار  
قةةدرا  مةةة المعلومةةات الداخليةةة والتةةي يمةةا فة ثترتةةال علثهةةا نوةة  معلومةةات داخليةةة مهمةةة لمسةةتخدمي 

هةةذا الحالةةة ثةةنخفس مسةةتوي عةةدال تما ةة  المعلومةةات  فو تسةةتخدمها اإلدار  فةةي    الوةةوا ال الماليةةة وفةةي
تحوثةةةج ملةةةالحها الذاتيةةةة علةةةى حسةةةاال الطةةةرا  الخارجيةةةة التةةةي لةةةال تلةةة  يلثهةةةا تلةةةح المعلومةةةات 
الداخلية   بما ثمدي يلى تحوثج درجة مة عدال تما   المعلومات بثة اإلدار  ومستخدمي المعلومات 

 المحاسبية.
مستوي عدال تما   المعلومات في  حالة عدال توافر السوا  النيطة للبند مح  الوياس على ثتوق   (5

 نية اإلدار  عند تودثر الويمة العادلة  وكيفية استخداال المعلومات الخالة لدثها.
علةةى خفةةس مةةدى السةةعر المعةةد  عةةة قبلةة   ( 45وجةةود تةةأ ثر لتطبثةةج معيةةار المحاسةةبة الملةةري ) (6

 ورا  المالية الملري.عدال تما   المعلومات في سو  الومة  ال خفس مستوى 
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                      *مدن والمناطق الصناعيةهم االتجاهات الحديثة لتوطين الأ

 

  
 مستخلص

وأهم  عليها المدن والمناطق الصناعية وأهم التطورات التي طرأت توطنتجاهات تناولت الدراسة ا  
ودراسة ابرز التجارب الدولية الحديثة  ,واالعتبارات التي تحكمها وتقييم هذه االتجاهات ,العوامل المؤثرة فيها

الناجحة في مجال توطين المدن والمناطق الصناعية, كما تناولت الدراسة تعريف المدينة أو المنطقة 
 . والخلفية التاريخية إلنشاء المدن والمناطق الصناعية, وأهداف إنشاء تلك المدن والمناطق ,الصناعية

  
التي يمكن من خاللها تعريف المدينة أو  انه مع اختالف الزوايامنها: وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج   

يمكن القول بصفة عامة أن المدينة أو المنطقة الصناعية هي المنطقة التي تحقق أربعة  المنطقة الصناعية,
أن تستخدم مساحتها ألغراض صناعية في المقام  - أن تكون محددة الموقع والمساحة) شروط رئيسة هي:

أن تدار من قبل مؤسسة  - أن تتوافر فيها بنية تحتية مناسبة لخدمة المصانع التي ستقام عليه -لاألو 
تحقيق التنمية  يتمثل فيالمدن والمناطق الصناعية  قامةإل رئيس هدف (, ان وجودمختصة وفقًا لقوانين معينة

أهداف فرعية عامة ال يمنع من أن وجود هدف رئيس عام وبجانبه كما ال يمنع وجود أهداف فرعية,  الصناعية
وجود بعض األهداف الخاصة التي تختلف من دولة إلي أخري باختالف ظروفها االقتصادية واالجتماعية 

 والسياسية والبيئية وأيضا تختلف باختالف الفترة الزمنية داخل الدولة الواحدة.
يدية والحديثة للمدن والمناطق كما توصلت الدراسة إلي أنه بالرغم من تعدد اتجاهات التوطن التقل  

ال توجد نظرية للتوطن الصناعي يتفق الجميع علي قبولها بحيث تشمل جميع العوامل  الصناعي, إال انه
 واالعتبارات التي تحكم اختيار الموطن األمثل لتوطين المدن والمناطق الصناعية.

إقامة وتوطين المدن والمناطق  أن التجارب الدولية الناجحة في مجالوتوصلت الدراسة أيضا إلي   
الصناعية راعت بصفة أساسية ظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية عن إقامتها للمدن والمناطق 

                                                 
بيقية علي طسة تدارلصناعية: التنمية ق الصناعية في تحقيطق المنادن والمعداد بعنوان " دور اتحت اإلبحث مستل من رسالة دكتوراة  *

 كلية التجارة, جامعة أسيوط.بية", رلعر اية مصورجمه

 عبدالهادي عبد القادر سويفيأ.د/
أستاذ االقتصاد وعميد كلية   

  جامعة أسيوط -التجارة االسبق

 أ.د/عبد النبي إسماعيل الطوخي 
أستاذ االقتصاد كلية التجارة  

 جامعة أسيوط

 البريريمحمد أحمد محمد أ/
مدرس مساعد بقسم 

 االقتصاد والمالية العامة
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الصناعية واختيار مواقع توطينها. كما أن التجارب الحديثة الناجحة اعتمدت علي التخطيط الصناعي بشكل 
 والمناطق الصناعية. أساسي عند أقمتها وتوطينها للمدن

الدراسة من نتائج ولتحقيق اكبر استفادة من إقامة المدن والمناطق  في ضوء ما توصلت إليهو   
ضرورة االهتمام باختيار المواقع الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية أوصت الدراسة بعدة توصيات منها:  

تراعي كافة االعتبارات االقتصادية واالجتماعية  المناسبة إلقامة وتوطين المدن والمناطق الصناعية والتي
والسياسية والبيئية. باإلضافة إلي ضرورة االعتماد عند إقامة أي مدينة أو منطقة صناعية علي التخطيط 
المسبق الذي يتضمن كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية بما يضعف من احتماالت فشل 

 ة الصناعية في تحقيق األهداف المرجوة منها.المدينة أو المنطق
ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة اختالف الظروف كما أوصت الدراسة ب  

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئة لكل دولة بحيث ال يتم تكرار التجارب بحزفيرها.
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                      مدن والمناطق الصناعيةأهم االتجاهات الحديثة لتوطين ال
 مقدمة:
 التنمية في مؤثراً  وعامالً ألي دولة,  االقتصادي للبناء بالنسبة األساس حجر تعتبر الصناعة 

 تعد أنها إذا. االقتصادي التشابك من عالية بدرجة يتسم اقتصادياً  نشاطاً  لكونهاية واالجتماع االقتصادية
 للدخل المضافة القيمة زيادة في عما تسهم به فضالً  االقتصادية, القطاعات كافة لتطوير الفقري  العمود
تحقيق  طلبيت, وخلق فرص عمل الستيعاب فائض األيدي العاملة والحد من ظاهرة البطالة, ومن ثم الوطني

  .بالصناعة النهوض طلباتومت سبل ر كافةتوفي التنمية الصناعية
 فعالة أداةوانتشارها في كافة األقاليم والمدن الكبرى في أي دولة  الصناعية المدن والمناطقتعتبر و  

 الصناعة ستقرارالًا مالئم جواً  ستخلق أنها حيث ,في وقت قصير نسبياً  لتحقيق تنمية صناعية شاملة وكاملة
ترابط وتكامل بين الصناعات نتيجة كفالة هذه المدن لما تخلقه من  ألجنبية,او  الوطنية ستثماراتاال وجذب

 الصناعات تأسيس نطاق توسيعكما أنها تساعد في  والمناطق إلنشاء المصانع وتشغيلها وصيانتها وتطويرها,
 والكبيرة  والمتوسط الصغيرة المشروعات لدعم الالزم المناخ ويهيئ الوطني االقتصاد احتياجات يلبي بما

 من نوع تحقيق إلى النهاية في يؤدي مماللدولة  التنموية األهداف لتحقيق فعالة وسيلة تكون  حتى الحجم
 .والعالمي اإلقليميمحلي و ال التوازن 

إلقامة وتوطين المدن والمناطق الصناعية وتجهيز هذه  المناسبة الصناعية المواقع ختياراويعد  
فضاًل عن كونه  لألهداف المرجوة منها, والمناطق لتحقيق هذه المدن مهماً  جزءً المناطق بالمرافق األساسية 

  ًا.حديثقديما و   الصناعي للتوطن األساسية سماتال من
 موضوع الدراسة:

المدن والمناطق الصناعية ارتباط وثيق بما يعرف في الفكر االقتصادي اختيار مواقع إقامة رتبط ي 
بظاهرة التوطن الصناعي والتي شهدت تطورًا كبيرًا في اتجاهاتها منذ ظهور المالمح األولي للتوطن الصناعي 
قبل الثورة الصناعية, وحتى اآلن في العصر الحديث, وقد وأكب تطور اتجاهات التوطن الصناعي تطور في 

 المدن والمناطق الصناعية.  توطيناختيار مواقع 
المدن والمناطق الصناعية وأهم التطورات التي  توطنتحديد اتجاهات  ويتمثل موضوع الدراسة في 
واالعتبارات التي تحكمها وتقييم هذه االتجاهات ودراسة ابرز التجارب  وأهم العوامل المؤثرة فيها عليها طرأت

 .ة في مجال توطين المدن والمناطق الصناعية الستخالص أهم الدروس المستفادة منهاالدولية الحديثة الناجح
 ودراسة هذا الموضوع تثير التساؤالت اآلتية:

 المدن والمناطق الصناعية؟  ةما هي -1
 ؟ما هي أهم االتجاهات التقليدية والحديثة لتوطين المدن والمناطق الصناعية -2
 ؟العوامل واالعتبارات التي تحكم اختيار مواقع توطين المدن والمناطق الصناعية ما هي أهم -3
 ما هي ابرز التجارب الدولية في توطين المدن والمناطق الصناعية؟ وما هي اهم الدروس المستفادة منها؟ -4
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 هدف الدراسة:
المدن والمناطق الصناعية وأهم  توطينتحديد اتجاهات تحقيق هدف رئيس يتمثل  إلىتسعى الدراسة   

ودراسة ابرز  واالعتبارات التي تحكمها وتقييم هذه االتجاهات التطورات التي طرأت وأهم العوامل المؤثرة فيها
التجارب الدولية الحديثة الناجحة في مجال توطين المدن والمناطق الصناعية الستخالص اهم الدروس 

 .المستفادة منها
 أهمية الدراسة:

 أبرزها: اعتبارات عدةمن  اأهميتهلدراسة ا هستمد هذت  
 .التنمية الصناعية في تحقيق التنمية االقتصاديةأهمية الدور الذي تلعبه  -
 .المدن والمناطق الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية دور -
 .االستخدام األمثل للمواردمدي أهمية االختيار األمثل لمواقع توطين المدن والمناطق الصناعية في تحقيق  -
 - حكوماتو  دول قبل من الصناعية المدن والمناطق تطويرو  توطين قضية به تحظياالهتمام الدائم الذي  -

 .علي حدًا سواء خاصة مع ظهور استراتيجيات حديثة للتوطن الصناعي -العالم النامي والعالم المتقدم
 :المنهج العلمي المستخدم في الدراسة

 منهجية الدراسة وأدواتها, وذلك علي النحو األتي:تحديد المنهج العلمي للدراسة يشمل 
 أوال: منهجية الدراسة:

لمناطق الصناعية علي المستوي في شرح اإلطار النظري لالوصفي  األسلوبالدراسة علي تعتمد سوف 
التي تحكم عملية التوطين, ولبيان واهم االتجاهات التقليدية والحديثة في توطينها واهم العوامل واالعتبارات 

 أبرز التجارب الدولية الناجحة واهم الدروس المستفادة منها.

 : أدوات الدراسة:ثانيا
 سوف يستعين الباحث بعدة أدوات تتفق مع مشكلة الدراسة وأهدافها وهي:

ملية الخاصة بالمدن وذلك بالرجوع إلى مختلف الكتابات السابقة والدراسات النظرية والع البحث المكتبي: -
 والمناطق الصناعية , وذلك لجمع المادة النظرية لهذه الدراسة.

عن ابرز لمتاح من البيانات والمعلومات ا حيث سيتم تحليل :المتاحة تحليل محتوي التقارير واإلحصاءات -
 في توطين المدن والمناطق الصناعيةالتجارب الدولية الناجحة 

 :Industrial Zone  لصناعيةالمدينة أو المنطقة ا تعريف( 1)
ما بين اقتصادية وجغرافية  تتعد الزوايا التي يمكن من خاللها تعريف المدينة أو المنطقة الصناعية 

دارية, فتهتم الزاوية االقتصادية بالجوانب االقتصادية للمدن والمناطق الصناعية من حيث نوع  وقانونية وا 
وأحجام الصناعات الموجودة بها, ومدي توافر البنية األساسية بها, وطبقًا لهذه الزوايا فقد عرفت منظمة 

طعة شاسعة من األرض ق" بأنهاالمدينة الصناعية  (UNIDO) التنمية الصناعية التابعة لهيئة األمم المتحدة
مجموعة من المشاريع الصناعية, ويشتمل هذا ل تخصصلمخطط شامل,  مقسمة إلى أجزاء ومطورة وفقاً 
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مداداتالمخطط على احتياطات مفصلة للشوارع والطرق ووسائل المواصالت و  وكذلك ة, شبكات البنية التحتي ا 
 .(1)"يمكن أن يشتمل على مباني صناعية للبيع أو التأجير

 لتشكل التحسينات عليها أدخلت "مواقع بأنهاالصناعية  مدينةال Bale الكاتب البريطاني عرفي ماك 
 تحديد على ة بهاالمقدم الخدماتتقتصر  ,اوأحجامه أنواعها بكل الصناعات ءنشاإل محفزاً  اً منظم عامالً 
 تقدير وحسب حاجته, حسب مشروع لكل معينة مساحة تخصيصالصناعية, و  للمشاريع المخصصة ضيااألر 

 .(2)" توجيهات أو خدمات أي تقديم دون  الطرق  مد عن فضالً  ,الحاجة لهذا العالقة ذات الجهات
 النظر بغض صناعية منشأة من أكثر تجاور "وعرف هويشار معروف المدينة الصناعية أيضًا بأنها  

 رأسي بتكامل إما هذه المنشآتتتسم  وقد واحدة, جغرافية منطقة ( فيةكبير م أ صغيرة( هاإنتاج سعة عن
 في المترابطة للنشاطات أفقي بتكامل أو النهائية المنتجات إلى الخام المواد من معين متجانس إنتاج لمراحل
 السلع خالل من خطي بتكامل أو تكميلية, مخرجات أو بمدخالت منها القريبة أو المقابلة أو المرحلة نفس

  .(3) "الغيار قطع إنتاج مثل الصناعية العمليات من مجموعة تمد التي والخدمات
فتهم بالموقع الجغرافي للمدن والمناطق الصناعية من حيث كونه داخل  الجغرافي زاويةأما بالنسبة لل 

وقد ذكر إبراهيم المراكشي في دراسته عن اختيار المواقع المناطق الحضارية المؤهلة بالسكان او خارجها, 
المدن والمناطق الصناعية من الناحية الجغرافية يمكن تقسيمه الي اتجاهين, يتمثل الصناعية أن تعريف 

االتجاه األول منها في التعريف الجغرافي الكالسيكي للمدينة الصناعية, والذي يعرف المدينة الصناعية بأنها 
". الصناعي مستخدااال تصاريح على للحصول مخصصة بها المحيطة المناطق أو المدن داخل واسعة منطقة"

والذي  العشرين القرن  ثمانينيات منذاالتجاه الثاني في االتجاه الجغرافي الحديث الذي ظهر في حين يتمثل 
 بالسكان المأهول الحضري  المجال خارج نسبياً  الصناعية المناطقيؤكد علي ضرورة أن يكون اختيار مواقع 

, ويعرف هذا االتجاه باسم (4) المقامة في هذه المناطقالتلوث البيئي الناجم عن المصانع  أضرار تقليلل
     .(5)التخطيط البيئي للمناطق الصناعية

فتهتم باإلطار القانوني المنظم للمدن والمناطق الصناعية, وطبقًا لهذا  لزاوية القانونيةأما بالنسبة ل 
العالم الثالث" ان  المدن والمناطق االتجاه فقد ذكر عبد هللا عبد الرحمن في دراسته "التنمية الصناعية في 

مساحة من " الصناعية عرفت في العديد من القوانين المنظمة لهذه المدن والمناطق في عدد من الدول بأنها
 ,حدد بموجب قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المعمول بهاتاألرض الواقعة خارج حدود البلديات أو داخلها 

                                                 
. 13. P 1997, New York, "Industrial Estates principles and practice " UNIDO, 

(1)
  
(2)

 J.R.Bale, " Toward a definition of Industries in India-Policies program and progress", U.K, 1989, p.p 31-33.  
 .313 , ص 2001 ,ىاألول الطبعة ,التوزيع و للنشر صفاء عمان, دار الحضري", و اإلقليمي قتصاداال تحليل "هويشار معروف, (3)

والحلول,  والمشاكل اآلثار …بطنجة ”المغوغة“ الصناعية المنطقة موقع مثال :الصناعية المناطق مواقع اختيار بعنوان المراكشي إبراهيم للدكتور مقال (4)
   www.moroccokhabar.com                                                                               عبر االنترنت, من خالل الموقع :

من القرن العشرين مع ظهور مفهوم  مع بداية النصف الثانيمواقع المناطق الصناعية التي ظهرت  ختيارات الحديثة التجاهمن اال تجاهيعتبر هذا اال (5)
ات تجاهطار تناول االإفي الثاني بالتفصيل في المبحث  تجاهباسم علم البيئة الصناعي, وسنتناول هذا اال أيضاً او ما يعرف /البيئية التنمية الصناعية

قامةالحديثة   المناطق الصناعية.المدن والمناطق  للتوطن الصناعية وا 
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 أو الهيئة القانونية المختصة والخدمات الالزمة لها والتي يقرر مجلس الوزراءحتواء الصناعات وتخصص ال
 .(1)ارها مدينة صناعية"اعتب

أما بالنسبة للزاوية اإلدارية فتهتم بالطريقة التي تدار بها هذه المدن والمناطق الصناعية والجهات  
, وطبقًا لهذه الزاوية فقد عرف محمد الديب المسئولة عن إدارتها داخل الدولة المقام بها هذه المدن والمناطق

نشاًء" المدينة الصناعية بأنها " قطعة من األرض مناسبة الموقع  في دراسته "المستعمرات الصناعية تخطيطا وا 
من وجهة نظر التنمية الصناعية, قامت إحدى الهيئات بتولي مسئولية تقسيمها وتنميتها وفقًا لخطة شاملة من 

صناعي, وتتضمن الخطة تفصياًل وضع الشوارع والسكك الحديدية والمرافق العامة أجل االستغالل ال
والخدمات المشتركة سواء الموجودة منها في المنطقة قبل بيعها أو التي ستوفرها الهيئة للمصانع التي ستستقر 

  .(2)"فيها
المدينة أو المنطقة ومن خالل العرض السابق للزوايا المختلفة التي يمكن من خاللها تعريف  

الصناعية, يري الباحث أنه يمكن القول بصفة عامة أن المدينة أو المنطقة الصناعية هي المنطقة التي تحقق 
ا ألغراض صناعية في أن تستخدم مساحته - أن تكون محددة الموقع والمساحة)  أربعة شروط رئيسة هي:

أن تدار من قبل مؤسسة  - دمة المصانع التي ستقام عليهخأن تتوافر فيها بنية تحتية مناسبة ل - المقام األول
 . (مختصة وفقًا لقوانين معينة

 ( الخلفية التاريخية إلنشاء المدن والمناطق الصناعية:2)
أن المتتبع للتطور التاريخي لنشأت المدن والمناطق الصناعية يجد أن إنشاء هذه المدن والمناطق ال  

, ففي ظل الرومانية اإلمبراطورية عهد إلي العصور الوسطي في فكرة إنشائهاتعتبر ظاهرة حديثة, حيث تعود 
 زيادة بهدف ذلكو  المتوسط, األبيض البحر موانئ علىهذه المدن والمناطق  تمركزتهذه الحقبة الزمنية 

والمناطق , وبالتالي لم تكن المدن الرومانية اإلمبراطورية أهدافو  مصالح لتحقيق يقتصادواال التجاري  النشاط
في ذلك الوقت تهدف إلي تحقيق أهداف صناعية, بل كانت تهدف في المقام األول لتحقيق أهداف تجارية, 

 ومن ثم يمكن اعتبار أن المدن والمناطق الصناعية في هذه الفترة الزمنية مدن تجارية وليست صناعية.
دور هذه المدن والمناطق في ومع بداية القرن العشرين بدأ  عشر التاسع إال أن في أواخر القرن  

, حيث أنشئت العديد من المدن تحقيق أهداف تجارية يتراجع مقابل ازدهار دورها في تحقيق أهداف صناعية
م 1896, ففي عام لتحقيق التنمية الصناعية والمناطق الصناعية في بريطانيا والواليات المتحدة وايطاليا

أقيمت  أخرى  منطقة بها ولحقت, المتحدة بالمملكة انشسترم مدينة من بالقربأنشئت أول منطقة صناعية 
 مدينة حول ثالثة صناعية منطقة أقيمت ثم ,م1899 العام في األمريكية المتحدة بالواليات شيكاغو والية قرب

 .(3)م1904 العام في بإيطاليا نابولي

                                                 
(1)

الجتماعية,  عبد هللا محمد عبد الرحمن, "التنمية الصناعية في العالم الثالث: دراسة ميدانية منطقة الرسيل الصناعية بسلطنة عمان", مجلة العلوم ا 

 .132, ص 1994العدد الثالث, جامعة الكويت 
نشاالمستعمرات الصناعية تخطيطًا و , "محمد محمود الديب (2)  .9, ص 1973, مكتبة األنجلو المصرية, القاهرة "ءً ا 

.293, p 1980l.td, New York,  ,""The industrial park", John Wiley and sons Buck,P.William 
 (3)
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 في سواء نتشاراال فيظاهرة إقامة المدن والمناطق الصناعية أخذت ومع منتصف القرن العشرين          
 خصائصال ضمن الصناعية المناطقهذه المدن و  إدخالتم  علي السواء, كما النامية الدولو  المتقدمة الدول

لهذه الدول, فضاًل عن إصدار هذه الدول للعديد من التشريعات القانونية واإلدارية المشجعة لتلك  التنموية
المدن والمناطق, وفي هذا الصدد يجب اإلشارة إلي أن السياسات التي كانت تحكم إنشاء هذه المدن والمناطق 

 النامية.  في الدول المتقدمة تختلف عن السياسات التي كانت تحكم إنشائها في الدول
ففي الدول المتقدمة كالواليات المتحدة وبريطانيا ودول أوربا الغربية واليابان, كانت إقامة هذه المدن  

والمناطق جزء من الخطة الرامية إلي زيادة النمو الصناعي, وقد ترافق ذلك مع سياسات تلك الدول الخاصة 
ة في المناطق المختلفة فيها, ونقل الصناعات من بتطوير المناطق, وتخطيط المدن, وتوفير العمالة الماهر 

المناطق المكتظة بالسكان مراعاة لالعتبارات البيئية. أما بالنسبة للبلدان النامية فقد اعتبرت هذه المناطق 
وسيلة فعالة ومهمة في خطة التنمية من أجل تنشيط إقامة الصناعات ذات الحجم الصغير والمتوسط بصفة 

ألحيان تنمية الصناعات الثقيلة من خالل إقامة مجمعات صناعية لها, وبالرغم من أساسية, وفي بعض ا
االختالفات السابقة, إال أنه يمكن القول أن هدف إنشاء هذه المدن والمناطق سواء في الدول المتقدمة كوسيلة 

ا أنهما متفقين في لتخطيط الصناعة, أو الدول النامية كوسيلة من وسائل التنمية, ال يمكن الفصل بينهما إذ
 .(1)النهاية لتحقيق نفس الغاية وهي تحقيق التنمية الصناعية ومن ثم التنمية االقتصادية

 :الصناعية المناطقو إقامة المدن  ( أهداف3)
ب ذالمدن والمناطق الصناعية هو تحقيق التنمية الصناعية عن طريق ج قامةإل الرئيسإن الهدف  

, وبجانب (2)األجنبية في هذه المدن والمناطق والعمل علي تنميتهاو  المحليةوتوطين االستثمارات الصناعية 
  :إلقامة المدن والمناطق الصناعية من أهمها األتي ى ألخر هداف اهذا الهدف توجد العديد من األ

 من ستفادةواال المختلفة األحجام ذات الصناعات إقامة تشجيع خالل من يالصناع قطاعال وتنمية تطوير -أ
 .ي هذه المناطقف المتوفرة العامة والخدمات اإلنتاج تسهيالت مزايا

وتركز االستثمار في  التحتية البني تطوير من ادتهاستفال , وذلكبها المحيطة المناطق وتنمية تطوير -ب
 .مما يعمل علي تحقيق ازدهار اقتصادي وعمراني المناطق الصناعية,

 إلقامة المواقع أنسب على لبحثبا نتيجة قيامهم المشروعات الصناعة أصحاب على والمال الجهد ريتوف -ج
 أو الصناعي لالستعمال المناسبة األرض قطعلمسئولة عن هذه المناطق توفير الجهة ا , حيثلمشروعاتهم

 .(3)ألصحاب تلك المشروعات الجاهزة الصناعية الوحدات أو األبنية
 جذباالجنبية و  األموال رؤوس وأصحاب المستثمرين استقطاب خالل من المحلي قتصاداال مستوى  رفع-د

 .والفنية العلمية الخبرات

                                                 
(1)

دراسة حالة: المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة  -ر االستثمار في المدن الصناعية في فلسطين علي توفير فرص العملأثالقدرة, "  محمد 
 .41, ص 2007عة اإلسالمية, غزة, فلسطين, الخاصة للهيئة العمة للمدن الصناعية", رسالة ماجستير, كلية التجارة, الجام

 .4مرجع سبق ذكره, ص عبد الهادي سويفي, (2)

(3)
 .263ص  ,1985 والتوزيع للنشر الشروق  دار عمان, ى,األول ,الطبعة "الصناعة جغرافية إلى مدخل" , صالح حسن 
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 المحلية األسواق في طلبلمقابلة ال المالئمة المستويات إلى ونوعاً ًا كم اإلنتاج بمستوى  الوصول -هـ
 .(4)والخارجية

هذه إذا كانت ف ,والداخلية الوفورات الخارجيةالمصانع القائمة في هذه المناطق لقدر أكبر من تحقيق  -و
خارج المنطقة  في حالة إقامتها منفردةالخارجية والداخلية  الوفورات تستطيع تحقيق قدر من المصانع
وجودها داخل منطقة نتيجة الوفورات الخارجية والداخلية أكبر من هذه  قدراً  تستطيع تحقيق افإنه ,الصناعية

 ال تستطيع مكاسب جماعيةل هاتحقيقنطقة واحدة ات في مالصناعهذه تركز  , حيث يصاحبصناعية واحدة
فورات النقل و الخارجية:  الوفورات, ومن أمثلة هذه وهي منفردة في مواقعها خارج المنطقة الصناعية هاقيتحق

 راتو الوف, وكذلك الصناعية في موقع واحد لتجميع المؤسساتنتيجة في تكاليف النقل ر الناجمة عن الوف
 , وأيضًا الوفوراتتخفيض تكاليف اإلنتاج الصناعي بفعل نمو صناعات متنوعة في مكان واحدعن الناتجة 

الصناعية. أما بالنسبة للوفورات الداخلية فمن  الناجمة عن إمكانية توسع المصنع وتطويره داخل المنطقة
 .(1)الوفورات الكبيرة الناجمة عن تحول هذه الصناعات إلى مدينة صناعيةأمثلتها: 

سواء كان تكاماًل  التكاملالصناعية في منطقة صناعة واحدة يخلق درجة كبير من  تروعاشالم تجميع -ح
 .هذه المشروعات بين رأسيًا أو تكاماًل أفقياً 

  .(2)التطور علىومساعدتها  الصناعية المناطق نحو المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة جذب -ط
ومن الجدير بالذكر أن وجود أهداف أساسية عامة إلقامة المدن والمناطق الصناعية علي النحو  

السابق ال يمنع من وجود أهداف خاصة إلقامة هذه المدن والمناطق تختلف من دولة ألخرى, ففي بريطانيا 
لهند فقد كان الهدف من مثاًل كان الهدف من إقامة المناطق الصناعية المختلقة حل مشكلة البطالة. أما في ا

إقامتها هو تطوير الصناعات الصغيرة وتنميتها, وفي ايرلندا أنشئت المناطق الصناعية لجذب المستثمرين 
األجانب إلقامة فروع لمصانعهم فيها باإلضافة لتشجيع الصناعات المحلية لالستفادة من مزايا التسهيالت 

 لمشرعات الراغبة في العمل داخل تلك المناطق. التي تقدمها الجهة المسئولة عن هذه المناطق ل
أما في الواليات المتحدة كان الهدف من إقامة المناطق الصناعية تخطيط أراضي هذه المناطق  

وتقسيمها بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من المصانع الصغير والكبيرة, ومن أهم ما تتميز به المناطق 
ية أنها أقيمت من قبل القطاع الخاص وبأشرافه, وذلك لتشجيع القطاع الصناعية في الواليات المتحدة األمريك

 . (3)الخاص علي أخذ مكانه في تحقيق التنمية الصناعية 
 
 

                                                 
(4)

.223ص  ,هويشار معروف, مرجع سبق ذكره   
في محافظة جنين, رسالة ماجستير غير  حالة دراسية حول صناعة الحجر دور المناطق الصناعية في حل مشكالت القطاع الصناعي يوسف الساعد, (1)

 .25ص, 2004لوطنية , فلسطين, ا منشورة, جامعة النجاح
دراسة مقارنة بين فرنسا والجزئر", رسالة  –خبابة صهيب, " دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية في المنطقة األوردو مغاربية  (2)

 .31ص  ,2012م التجارية, جامعة سطيف, الجزائر, ية والعلو قتصادماجستير, كلية العلوم اال
(3)

 .26 ,25ص ص  يوسف الساعد, مرجع سبق ذكره,  
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 :المدن والمناطق الصناعية توطينل ات التقليدية والحديثةتجاهاال  أهم( 4) 
المدن والمناطق الصناعية وأهم التطورات التي طرأت عليها البد من  توطينلكي يمكن تحديد اتجاهات      

 دراسة ظاهرة التوطن الصناعي وأهم العوامل المؤثرة فيها وأهم التطورات التي طرأت علي اتجاهات هذه الظاهرة.
 :مفهوم التوطن الصناعي (1/4)

التي تحدد الموقع األمثل للمنشأة والعوامل  تحليل ودراسة وتحليل األسبابيشير مفهوم التوطن إلي  
 في ظهرتفقد  , وتعتبر ظاهرة التوطن الصناعي ليست بالظاهرة الحديثة في الفكر االقتصادي,(1)الصناعية

 موقع كلمة إلىفي كتاباته  أشار عندما وذلك ميل ستيوارت جون وعلي رأسهم  االقتصاديين األوائل أفكار
, ومنذ ذلك الحين وحتى اآلن تعددت مفاهيم (2)كتابات الفريد مارشال, وظهرت أيضًا في Situation بكلمة

التوطن واختلفت باختالف الكتاب الذين تناولوها نتيجة اختالف ميولهم وأهدافهم, كما تطور هذا المفهوم مع 
 مرور الزمن نتيجة تغير العوامل التي تؤثر في اختيار مواقع المشروعات الصناعية.

يتسم باالهتمام بالربحية  وطن عند التقليديين وحتى عشرينات القرن العشرينفقد كان مفهوم الت 
و شخص ما أ" قيام مشروع  التجارية عند اختيار موقع توطن المشروعات, وعرف التوطن في ذلك الوقت بأنه

في  في ظل فرضيات معينة كتوافر المنافسة الكاملةفضل لنشاطه تحديد الموقع األبن خر يعمل بمعزل عن األ
  Alfred Weberوقد عرف االقتصادي األلماني "الفريد فيبر"  .(3)(خرى السوق مع ثبات المتغيرات األ

التوطن الصناعي بأنه "قيام صناعة ما في إقليم ما, وتمتعها بأهمية نسبية تفوق تلك األهمية التي تحظي بها 
 .(4)نظيرتها في باقي أنحاء األقاليم"

القرن العشرين بدأ مفهوم التوطن يتحول من االهتمام بالربحية التجارية ومع بداية الثمانينات من  
البحت عند اختيار الموقع الصناعي إلي االهتمام في مفهوم التوطن بالعائد االجتماعي نتيجة للعديد من 

قليمي, كصعود االتجاهات البيئية وظهور أهمية البعد المكاني عند اختيار الموقع لتحقيق التوازن اإلاألسباب 
, والتي سنتناولها ألحقا في إطار تناول (5)واالضطرابات التي عاني منها النظام الرأسمالي وغيرها من العوامل

 أصبح اختيارألهم العوامل التي أدت إلي ظهور االتجاهات الحديثة للتوطن الصناعي. ونتيجة لهذه العوامل 
, وبناء علي ذلك والسياسية ةجغرافيالو  ةجتماعياالالبيئية و و  ةياالقتصاد يخضع للعديد من االعتبارات لمواقعا

عرف التوطن الصناعي بأنه "محصلة عوامل إستراتيجية وموقعيه واجتماعية وطبيعية وحضرية وبنسب 
 .(6)متفاوتة في قيام نشاط اقتصادي معين في موقع دون غيره"

 في للتأثير السلطات تتخذها التي والتدابير اإلجراءات مجموعةا "به فيقصد التوطن سياساتأما  
 وتوضع ",السوق  لقوى  ذلك ترك من بدال الصناعي, للنشاط المكاني بالتوزيع المتعلقة القرارات ممارسة

                                                 
(1)

 .67, ص 2005مدحت القرشي, " االقتصاد الصناعي", الطبعة الثانية, دار وائل للنشر, عمان,  
(2)

 Alfred Weber, "Theory of the Location of industries", Translated by Fridrich, University Press, chicago,1929, 

pp xii-xiv.  
(3)

 .270-267, ص  ص1977فؤاد محمد الصفار, "التخطيط اإلقليمي", منشأة المعارف, الطبعة الثانية, االسكندرية,  
(4)

 Alfred Weber, op.cit. p.p22-30. 
(5)

 E.Hoover, "The location of Economic Activity", Mc Graw Hill, Book Company Inc, 1948, p 15. 
 .68, ص 1977محمد محمود الديب, " الجغرافيا االقتصادية", مكتبة االنجلو المصرية, الطبعة األولي,  (6)
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 يةقتصاداال واألنشطة الدخول في متوازن  إقليمي توزيع تحقيق أجل من ليس بالتوطن الخاصة السياسات
 وتطوير جهة من التصنيع عملية في التسريع أجل من أيضا بل ,فقط االجتماعية العدالة تحقيق بهدف
 .(7)الصناعي التوطن تخطيط ثم ومن أخرى, جهة من جتماعيةواال يةقتصاداال الهياكل

 :والتطورات التي طرأت عليهاأهم اتجاهات التوطن الصناعي  (2/4)
 المشروعات فيها تتوطن أن يمكن التي المواقع من النهائي عدد على المكاني الحيز يحتوى  
الموقع  اختيارساسها أالتي يمكن علي  العوامل وترتيب وتحديد اختيار في النظر وجهات وتختلف ,الصناعية
 بين والمعايير التخصصات ختالفال طبقاً  المتخصصين بينلتوطن المشروعات الصناعية  المناسب
 المشروعات توطن وراء من تحقيقه منهم كل ينشد الذي الهدفو  الباحث يراه الذي للنهج وطبقاً  ,الباحثين
 بالنسبة همبين اختالف ظهر والمخططين لمعماريينفبالنسبة ل اكن.األم من غيره عن ما مكان في الصناعية
ر للبيئة ويجب إبعادها تمامًا الصناعة نشاط ضا , حيث يري بعضهم أنالصناعية المشروعات توطين ألماكن
, في حين يري وغيرها أماكن منعزلة يفصل بينهما مساحات خضراء وغابات فيالعمران وتوطينها عن 

, كما لصغيرة والحرف الصناعات شروعات الصناعية في قلب العمران خاصةأن تتوطن الم البعض األخر
 .(1)مشروعات الصناعية بجوار الطرق ضرورة توطين اليري بعضهم أيضًا 

بدراسة نظرية توطن المشروعات الصناعية, حيث  هممنأهتم العديد فقد أما بالنسبة للجغرافيين  
وكذلك , Central Place أضافت دراساتهم بعض المناهج الهامة مثل البيئة المادية والمكان المركزي 

قد تتغير كلية بتأثير الظروف  يرى أن مالمح الحاضر الذيA. Pred الن برد  المناهج السلوكية التي قدمها
ية القتصادوالظروف الخاصة بالتفاعالت ا نع اإلنسان مثل الظروف السياسيةالطبيعية أو بظروف من ص

ية ترتبط بالنواحي أهمية ذات اقتصادعوامل غير  وهنا يتضح أن هناك ,ها بالتغيرات االجتماعيةارتباطو 
 .(2)تؤثر علي اختيار موقع توطن المشروعات الصناعية السلوكية لمتخذي القرار

للتوطن الصناعي عند االقتصاديين, فإن المتتبع للتطور التاريخي التجاهات التوطن بالنسبة أما  
 (3)اتاتجاه ثالث في سارتالصناعي في الفكر االقتصادي يجد أنها حتى النصف األول من القرن العشرين 

 .(اتجاه تعظيم الربح - السوق  قوى  تحليل اتجاه - األقل التكلفة اتجاههي: )
وقد ظهرت هذه االتجاهات الثالث بصورة واضحة في نظريات التوطن التي سادت في فترة ما قبل  

النصف الثاني من القرن العشرين, ولكن مع بداية خمسينيات القرن العشرين بدأت مالمح جديدة التجاهات 
والتي لم تعد نظرة التوطن الصناعي في الظهور, والتي كانت انعكاس للتطور الذي حدث في النظرة للصناعة 

اقتصادية نفعية فقط, بل أصبحت النظرة للصناعة باعتبارها أداة لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية وبيئية 

                                                 
(7)

, المجلد الثامن, ومالية محاسبية دراسات مجلة", البيئة تلوث على ذلك وأثر الصناعي المشروع موقع اختيار على المؤثرة العوامل" ,أمير عدنان حيدر 

 .335, ص 2013, 22العدد
(1)

ممدوح مصطفي, " استراتيجية توطين المشروعات الصناعية في مصر: دراسة حالة اقليم جنوب الصعيد", رسالة دكتوراه, كلية الهندسة, جامعة  

 .20-19, ص ص 2004عين شمس, القاهرة, 
(2)

 D. Smith, "Industrial location, an Economic Geographical Analysis", John wiley and Inc, London, 1971, pp 

113- 144. 
(3)

 J.H Thompson, "Methods of Plant Site Selection Available to Small Manufacturing Firms", West Virginia, 

University Sep. 1961. 
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أيضًا, وقد برزة هذه النظرة الجديدة للصناعة مع ظهور االهتمام الكبير بقضايا التنمية االقتصادية خاصة في 
لوجي والعديد العشرين, فضاًل عن اإلنجازات الكبيرة للتطور التكنو  الدول النامية, وبالتحديد في ستينيات القرن 

 .من العوامل األخرى 
 التقليدية للتوطن الصناعي: لنظرياتا أهم (1/2/4)

 تي:اته اآلاتجاهالنظريات التقليدية التي تناولت ظاهرة التوطن الصناعي و  أهممن  
 :التكلفة األقلنظرية  (1/1/2/4)

الختيار موقع توطين المشروعات, وقد  الكالسيكية النظريات أشهرتعتبر نظرية التكلفة األقل من  
فبالرغم من وجود بعض كتاب  , " Alfred Weber فيبرالفريد " ظهرت علي يد االقتصادي األلماني 

المدرسة األلمانية الكالسيكية قد سبقوا فيبر في تحديد العوامل التي تتوقف عليها اختيار المواقع الصناعية في 
إطار فكرة التكلفة األقل مثل االقتصادي جون ستيوارت ميل واالقتصادي فون, إال أنهم لم يضعوا صورة 

طاع  فيبر وضع نظرية كاملة تصف وتحدد هذه العوامل التي تؤدي الي , في حين أست(1)كاملة لهذه العوامل
 التكاليف حساب هو أساسي مبدأ نظرية فيبر علي وتقومتوطين المشروعات في مناطق دون أخرى, 

 : (2)وذلك في ظل الفروض اآلتية الصناعي التوطين مجال في موقع أفضل نبحثًا ع يةقتصاداال
 تمركز العمالة في مواقع محددة. -ب                 المواد الخام في بعض المناطق فقط. توطن -أ
 إمكانية انتقال العمل من مكان في ظل معدل أجر مناسب. -ج
 سيادة المنافسة الكاملة وعدم قدرة أحد علي التأثير علي األسعار التي تحددها قوي العرض والطلب. -د
 فيبر العوامل التي تؤثر علي توطن المشروعات الصناعية في ثالث عوامل هي:وبناء علي ذلك حدد      
 عوامل التكتل وعدم التكتل. -ج                تكلفة العمل. -ب                     تكلفة النقل. -أ

 من وأنه الصناعة, اختيار موقع توطن في عامل أهم تعتبريري فيبر أنها  النقل تكلفةفبالنسبة ل 
, ويتحدد الموقع األقل يمكن ما أقل النقل تكلفة عندها تكون  التي النقطة عند الصناعة تقوم أن الضروري 

تكلفة للنقل بتحديد الوفر الذي يحققه الموقع المختار من خالل مقارنة تكلفة النقل مع تكلفة العمل مع افتراض 
ثبات العوامل األخرى, واستخدم فيبر لبيان ذلك ما يسمي بالمثلث الموقعي او التوطني, والذي يوضحه الشكل 

        اآلتي:
 
 

        
 

                                                 
القيمة االيجارية في المناطق  اختالفوامل التي تؤدي لتوطن المشروعات موضوع ي االلماني جون ستيوارت ميل للعقتصاداقتصرت دراسة اال (1)

 ي االلماني فون اقتصرت دراسته علي النشاط الزراعي, ولمزيد من التفصيل انظر:قتصادالمزدحمة عن المناطق مقارنة بالمناطق النائية, في حين ان اال
       - Alfred Weber, op.cit. p.p xii-xix. 

(2)
 Alfred Weber, op.cit. p. 25. 
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 ( المثلث الموقعي لفيبر1)شكل رقم 

 
  المصدر: تصريف الباحث نقال عن:             

   - Alfred Weber, "Theory of the Location of industries", Translated by Fridrich, 

University Press, chicago,1929, p 229. 
خاللها المواد الخام أو اإلنتاج المسافة التي تنقل من  عاملي على تعتمد النقل تكلفة أن فيبر يرى و  
, وبالتالي فأن اقل معدل نقل لكل الحمولة ووزن  المسافة زادت كلما وتزيد هذه التكلفة المنقول, وزن و  النهائي

طبقًا لفيبر  النقل معدل ويتحدد طن يحدد الشكل التوطني للعملية اإلنتاجية, وبفرض ثبات تكلفة العمل.
 : (1) تيةاآل للمعادلةطبقًا ووزن اإلنتاج النهائي  بالنسبة بين وزن المواد الخام

                                   في العملية اإلنتاجية الخام المواد وزن    =معامل المادة الخام            
   إلنتاجا وزن                                               

 تكون  أكثر من الواحد الصحيح المصنوعات وزن  على الخام المواد وزن  قسمة ناتج كان إذاوبالتالي   
ذا, الخام بمصادر المادة اً ارتباط أكثر الصناعة  أقل الصناعة تكون  من الواحد الصحيح اقل الناتج كان وا 
. وذلك مع األخذ في االعتبار الفاقد في المادة الخام أثناء العملية اإلنتاجية بمصادر المواد الخام اً ارتباط
 تكلفة العمل. وثبات

 اختيار الذي يؤثر بدرجة كبيرة في فيبر نظرية في الثاني عاملفتعتبر ال  العمل تكلفةل أما بالنسبة 
 تكاليف حيث من أعلى منطقة في أحياناً  المشروع توطن على تساعد األقل العمل تكلفة نأل ذلكالموقع, و 

 : طبقًا للمعادلة اآلتية فيبر ويتحدد معدل العمل عند ,النقل بتكلفة المقارنة عند ينتج الذي الوفر بسبب النقل
     األجور  معدل العمل =                                  

 االنتاج بالطن                                               
 المنتج عليها يحصل أن يمكن التي الفوائد من يتهاأهم فتكتسب التكتل وعدم التكتل عواملأما بالنسبة ل 

 أن تعنى التكتل عدم عوامل بينما معين, حجم عن معين مكان في اإلنتاج يقل أال تعنى التكتل فعوامل ,
 تعملفيبر" " لمفهوم طبقاً  التكتل عواملوتعمل  معين, حجم عن تزيد أال يجب معين مكان في اإلنتاج كمية

                                                 
(1)

 Alfred Weber, op.cit. p.p 34-74. 
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 التكتل عدم عوامل بينما والخارجية, الداخلية الوفورات من لالستفادة معينة نقاط في الصناعات تجميع على
 .الالوفورات نقطة إلى تصل عندما الصناعات توزيع على تعمل

 :الصناعي التوطن من أشكال أربعة د فيبرحد فقد ما سبق على وبناءاً   
 . والمواصالت النقل طرق  إلى الموجهة الصناعات -أ
 .العاملة األيدي إلى الموجهة الصناعات -ب
 .الخام والمواد المحركة الطاقة إلى الموجهة الصناعات -ج
 .االستهالكية األسواق نحو الموجهة الصناعات -د
  :نظرية العالقات المتداخلة (2/1/2/4)

ظهرت نظرية العالقات المتداخلة كمنهج للتوطن في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين, وهو احد  
, وانطلق هذا المنهج من انتقاد نظرية األقل تكلفة لفيبر والذي الكالسيكية للتوطن الصناعيمناهج المدرسة 

تبنت وجهة نظر المشروع فقط من خالل التركيز علي الموقع األقل تكلفة في ظل ثبات الطلب في ظل 
يعيش في بيئة  ويري أنصار هذا المنهج أن المشروع ال المنافسة الكاملة, ولم تلقي باال آلي عوامل أخرى,

كما يروا أن األسواق ال توجد في  منفصلة عن غيره, وال يمكن أن يتخذ قراره بمعزل عن المشروعات األخرى,
مكان واحد كما يري فيبر وأنصاره, بل أنها موزعة علي الحيز الجغرافي. ولتفهم هذه النظرية يجب أن نفرق 

 .   Hotelling وهوتلنك  August Loschشسأوجست لو بين اراء كاًل من 
 :"ي االمثل لـ" أوجست لوسشقتصادقليم االنظرية اإل( 1/2/1/2/4)

 موقع يعطي قوى السوق ولم , وتحليلجذب الصناعة فيدور السوق بدراسة  قام أوجست لوسش 
نما اهتم الموقع, اختيار عند يةأهم أي التسويق مواقع أو اإلنتاج  من منطقة كل في الكلي الطلب حجمب وا 
 داخل المختلفة المناطق من منطقة كل في ومتماثلة متساوية التكاليف أن وبافتراض المدينة, داخل المناطق
 .(1) الكلي الطلب حجم على بناًءا الجديد وقعهم يحدد المنتج فإن المدينة,
 :(2)هي الفرضيات من عدد على لوسش نموذج يقوم 

 من متجانسون  أفراد فيه ويعيش جغرافية, حدود أو عوائق أي به ليس متجانس سطح عن عبارة اإلقليم أن -أ
 .واألذواق الدخل حيث

 .ومنتظمة متساوية بكثافة موزعون  السكان أن -ب
 <واألرباح المنافع تعظيم إلى يسعون  و السوق  بأحوال تام علم على والمنتجين المستهلكين أن -ج
 .المسافة مع تتناسب النقل تكاليف -د

حيث يزيد لتوطن الصناعة هو موقع أقصى ربح ممكن,  لوسش دعن الموقع المثالي ومن هنا فان 
 يتوقف علي حجم المبيعات المتوقعة. وذلك ,الربح عن التكاليف

 

                                                 
)1(

 August Losch," The Economic of Location ", Translated by H.W. Woglom, New York, 1954, p 53. 
(2) E.

 
Hoover, op.cit, p.p 7-8. 
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 ك":هوتلنالمنافسة الثنائية لـ " نظرية( 2/2/1/2/4)
ك هوتلن أخذ, و الثنائي االحتكار أو الثنائية المنافسة سوق  في المنتجين سلوك يفسر أنهوتلنك  حاول 

 رليفسالمنتجين  من منتج لكل الموقع تحديد على بتطبيقه وبدأ قتصاداال في المعهودة الثنائية المنافسة سوق 
 .متباعدين؟ يكونا ومتى البعض؟ بعضهما من بالقرب )ب(والمنتج )أ(  المنتج من كل ينتج متى

 يجعل الذي فما .آخر مركز بقربه ونجد معينة, منطقة في للتسويق مركزلماذا نجد  وتساءل هوتلنك 
 المنافسة عنصر وجود في يتمثل ذلك في السبب هكذا, ويري هوتلنك أن بعضهما من ريبينق المركزين هذين
 .متساوية تكون  تكاد أو متقاربة بينهما األسعار تحديد عمليةن أالنقل, كما  تكاليف كون  إلى إضافة

 , حيث أنالبعض بضعهم من بالقرب يكونون  المتجانسة السلع منتجي أنوتوصل هوتلنك إلي  
 بالنسبة أما .للمنتجين بالنسبة منخفضة تكون  الحالة هذه في البديلة الفرصة تكلفة أو يةقتصاداال التكلفة

 األسعار لكون  وذلك األحيان, من كثير في داً ج ومرتفعة بل أعلى, تكون  االجتماعية التكلفة فإن للمستهلكين
 .(3)النقل تكاليف رتفاعال مرتفعة ستكون  البعيدة المناطق في
 

 نظرية أقطاب النمو: (3/2/1/2/4)
علي يد الكاتب  1950 عام في يقتصاداال األدب إلى Growth pole النمو قطبدخلت فكرة  
غير المتوازن في االقتصاد للداللة على النمو ها بيرو أستخدم وقد,  F.Perrouxبيرو"فرانسيسكو الفرنسي "
تنمو  معينةأقطاب مكان وفي وقت واحد ولكن يظهر في كل  في الحظ أن النمو ال يظهر حيث, القومي
ككل, وبذلك فإن عملية النمو  قتصادقنوات متفرعة ليظهر تأثيره على اال خاللهذا النمو من وينتشر بكثافة 

 دائمًا غير متوازنة جغرافيًا.  بين األقاليم تكون 
 عالقتها بالحيزبخاصة  في تحديده لمفهوم أقطاب النمو أهتم بصفة"بيرو"  نوفي البداية فأ 

 ليس له أهمية.عتباره شيئا باعالقتها بالحيز الجغرافي, الذي يرفضه ب ولم يهتمي المطلق أو المجرد, قتصاداال
 ثالثة أنماط هي:في بيرو الحيز المطلق  وقد صنف

 متجانس.( حاصل)الحيز كمجموع  -ج   الحيز كمجال للقوى. -ب      .الحيز كما تحدده خطة م -أ
 فأنومن ثم  ,أقطاب النمو على أنها ذات عالقة بالنمط الثاني من الحيز المطلق بيرو عتبرأ وقد  
ومن  ركزية,المركزية وتنجذب إليها قوى الجذب الم تنطلق منها قوى الطرداألقطاب التي  هي النمو أقطاب

بين األقطاب القوى المولدة الخاصة بتدفقات  تنقل, و ذه يبدأ النمو والتغير في الحدوثداخل  أقطاب النمو ه
مصفوفة  ما تمثلها اقتصادالمدخالت والمخرجات. ولذلك فان األقطاب ينظر إليها على أنها قطاعات من 

أو  صناعةوهذه األقطاب قد تكون شركة أو , النمو أن تنتقل عبر طرقها ثارمخرج التي يمكن آلت و مدخال
 .مجموعات من الشركات أو الصناعات

                                                 
(3)

 عبلة عبد الحميد بخار, " نظرية الموقع ", سلسلة االقتصاد اإلقليمي, جامعة الملك عبد العزيزمن خالل موقعها عبر االنترنت: 

     .pptx5اإلقليمي/Subjects/0002132www.kau.edu.sa/Files/  
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 فيمجموعة من األنشطة تولد نموًا ديناميكيًا "عرف بيرو قطب النمو على أنه وبنا علي ذلك  
وعرف بيرو   ".بينها وبين النشاط القائد (1) (العالقات األمامية والخلفية)للعالقات التبادلية  كنتيجة قتصاداال

ينمو أسرع من باقي الصناعات أو  الذيهو النشاط بأنه " Leading industry الصناعة أو النشاط القائد
ونقل االختراعات واالبتكارات,  , أو قدرة على توليدميزة كتكنولوجيا متقدمةاألنشطة وله بعض الخصائص الم

المحيط به طة به وفي المجال أنشطة مرتب فيومتصل  , أو قدرة على توليد نمو مستمرأو مرونة دخل مرتفعة
 .(2)"والخلفية الل العالقات األماميةمن خ

  Aydalotواديلوت وقد عولجت فكرة أقطاب النمو علي يد عدد من االقتصاديين األخر ن مثل 
للسيارات باعتبارها  الفرنسية رينو في دراسته لشركة"  أشار " أيدالوت, فقد Davinودافن  Paelinkوبالينك 

, ولكنها لم تقل شيئا عن مدينة اً باالستقطاب قد ساعدت في فهم كيفية كون رينو قطإلى أن نظرية قطب نمو 
 .الشركة باريس والتي هي مقر هذه

االهتمام بالحيز  توسعات في نظرية قطب النمو من غير و"دافن" بإجراء "بالينك"كما قام كال من  
أضاف مناقشة عن االستقطاب في ميادين أخرى  ثم ,تتبع مفهوم "بيرو"الجغرافي, فقد قام "بالينك" في نظريته ب

ن هذا النمو ممكن إن أ, فأماميًا أو خلفياً  نمواً  ت الصناعة القائدةأحدث "بالينك" أنه إذا رأيغير الصناعة, وقد 
صناعة النسيج التي ترجع , ولتوضيح ذلك قام بدراسة derived مشتقاً  أو قطباً lateral  جانبياً  يكون إما قطباً 

قوي دفع خلفية ادت إلقامة صناعة كيميائية صغيرة  والتي أحدثت, Lyons التاسع عشر في مدينة ليون للقرن 
قطب "كيميائية أكبر للتزويد بالكيماويات الثقيلة األساسية  بمواد التبييض, وهذا بدوره أحدث صناعة إلمدادها
 االستقطاب, و polarization des revenuesاستقطاب العوائد عملية  كما تناول " بالينك" ".جانبي

, polarization geographique واالستقطاب الجغرافي, polarization psychalogique السيكولوجي
ء وهى محاولة إلعطا ,الحيز الجغرافيو  جتماعيةاالالعتبار العوامل غير االقتصادية و لألخذ في اوذلك 

نها كانتو لم تدعم بنظرية أو بتحقيق تجريبي,  اوالتومع ذلك فهذه المحالنظرية الكلية بعض المعاني,  على  ا 
 األكثر ذات قيمة مساعدة على الكشف.

غير الجغرافي لقطب النمو في محاولة لتقديم نصيحة من أجل حل  التحديد ستخدمأفقد  ""دافن أما 
سبب مشكلة بطء وأرجع  ليبج" بالموقع إقليم دافن" يهتم فلم ,Liegلييج الفرنسي  المشكالت الصناعية إلقليم

النمو الصناعي في هذا اإلقليم إلي وجود نقص في التفاعل بين أقطاب النمو العظمي, وان الحل يتمثل في 
استغالل الصالت الكامنة بين األقطاب وتنمية صالت جديدة, ونسي "دافن" األخطار الواضحة للتخصص 

لييج الصناعي, واعتماده علي األسواق الذي عاني منها إقليم  over specializationالصناعي الذائد 
                                                 

(1)
عندما يكون معدل المدخالت الوسيطة المتولدة من الصناعات أو  Forward effectsتأثيرات أمامية  يكون لصناعة أو لنشاط معين عالقات أو 

المدخالت المتولدة من الصناعات األخرى السابقة لها, أى  فيهذه الحالة تتحكم هذه الصناعة  فياألنشطة األخرى بالنسبة إلجمالى اإلنتاج مرتفعًا, و 
نكماشية   Backward effectsويكون لصناعة أو لنشاط معين عالقات أو تأثيرات خلفية الصناعة تبعًا لمسار نموها,  فيأنها تولد قوى توسعية وا 

صناعات أخرى مرتفعًا بالنسبة للطلب اإلجمالى وبالتالى فهى قادرة على توليد  فيعندما يكون معدل المخرجات من السلع الوسيطة التى تستخدم 
 هذه الصناعات عن طريق نقل اإلبتكارات إليها. فيتوسع 

(2)
 François Perroux, " Economic space: theory and applications",  Quarterly Journal of Economics, Vol. 64, 1950,  

p.p 90-97 . 
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العالمية الواقعة خارج سيطرته, وقد عانت من هذا أيضًا العديد من األقاليم الصناعية في أوربا والتي 
 انخفضت شهرتها عن مستواها المعهود في القرن التاسع عشر.

ه أغفل بدرجة كبيرة أن مفهوم أقطاب النمو سواء عند بيرو أو الكتاب الذين خلفو ونستنتج مما سبق  
الحيز الجغرافي, ومن ثم أصبحت الفكرة العامة ألقطاب النمو هي وجود صناعة أو نشاط قائد )حيز 
اقتصادي( يصادف أن يأخذ موقعا جغرافيا, وبالتالي فان مفهوم نظرية أقطاب النمو في البداية لم تقدم اي 

 . (1)تفسير لموقع توطين الصناعة في حيز جغرافي معين
 Albert" هيرشمانوهذا النقص في نظرية أقطاب النمو دفعت االقتصادي األمريكي "البريت   

Hirschman  ,في نظريته النمو غير المتوازن إلي محاولة عالج أوجه القصور في نظرية أقطاب النمو
 نظرية يميز ماأصبح أهم  وبعد أفكار "هيرشمان"واالهتمام بالعالقة بين أقطاب النمو والحيز الجغرافي. 

 فنية بعالقات المرتبطة واألنشطة الصناعية والمجمعات القائد النشاط فكرة على اعتمادها هو النمو أقطاب
 .(2)االعتبار في المكاني البعد تأخذ أنها بمعنى واحد فيجغرا حيز في المركزةو 
 ات الحديثة للتوطن الصناعي:تجاهاال  أهم( 2/2/4) 

توطن الصناعي في االتجاهات التي سادت منذ النصف الثاني من القرن للتتمثل االتجاهات الحديثة  
العشرين, والتي ظهرت استجابة للعديد من المتغيرات التي طرأت علي الساحة المحلية والدولية كالتطور 
التكنولوجي لوسائل ونظم اإلنتاج بصفة خاصة وفي شتي مجاالت الحياة بصفة عامة, والربط بين التنمية 

ة والتنمية االقتصادية واعتبار التنمية الصناعية أحد الركائز األساسية بل العمود الفقري لتحقيق الصناعي
التنمية االقتصادية في ضوء تغير النظرة إلي التنمية الصناعية باعتبارها أداة لتحقيق أهداف اقتصادية 

المحاور األساسية لعملية التنمية واجتماعية وبيئية أيضًا, فضاًل عن زيادة االهتمام بقضايا البيئية كأحد 
 االقتصادية, باإلضافة إلي تغير دور الدولة في الحياة االقتصادية وغيرها من العوامل.

 اتجاهات التوطن الصناعي:العوامل التي دفعت الي تطور  (1/2/2/4)
لعدة عوامل  كما سبق االشارة, كان إستجابة الصناعي نإن ظهور االتجاهات الحديثة للتوط 

 ومتغيرات طرأت علي الساحة المحلية والدولية, من أهمها ما يأتي:
 :التطور التكنولوجي -أ

 في دوره حصر ويمكن الصناعي, التوطن على التأثير فيًا ورئيسي حاسماً  دوراً  التكنولوجيا لعبت  
والذي أدي الي اإلنتقال في الصناعة من اإلنتاج  نظم في تطورمنها  األوليتمثل الجانب  :ساسيينأجانبين 

                                                 
(1) D. F. Darwent, "growth poles and growth centers in regional planning, a review in : J.Friedman, and Alonso", W. eds, 

regional policy readings in theory and application, The MIT Press, Massa, 1975. 
قيق التنمية وذلك بعد رفضه إلستراتيجية النمو بلور االقتصادي االمريكي هيرشمان نظرية في التنمية االقتصادية اعتمادا علي فكرة النمو غير المتوازن باعتبارها افضل استراتيجية لتح (2)

واعطاء اهتمام اكبر االقتصادي نيركسة, واعتمد هيرشمان في صياغته لنظرية النمو غير المتوازن علي فكرة اقطاب النمو ولكن بعد ادخال بعض التعديالت عليها  المتوازن الذي قدمها
قة بين أقطاب النمو والحيز االقتصادي, وتقوم فكرة النمو غير للعالقة بين اقطاب النمو والحيز الجغرافي الذي اغفله بيرو والكتاب الفرنسيين الذي خلفوه حيث أعطوا اهتمام اكبر للعال

من الدولة, حيث تتميز هذه االنشطة بقوي دفع المتوازن علي إحداث النمو من خالل التركيز على عدد محدد من األنشطة االقتصادية تسمي باألنشطة القائدة او الرائدة وفي أماكن معينة 
واحد وفي كافة ان في دفاعه عن فكرة النمو غير المتوازن بعجز إمكانيات معظم الدول النامية عن دفع اإلنتاج في كثير من القطاعات االقتصادية في وقت لالمام والخلف, وقد استند هيرشم

 أقاليم الدولة, ولمزيد من التفصيل انظر:
-Hirschman, "The Strategy of Economic Development", Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 1958.  
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, بحيث تستطيع الصناعات التي تعتمد عليها عالية كفاءات إلى تحتاج الكثيفة العمل والتي  اإلنتاج نظم
 والتي العالية, التقنية نظم االنتاج كثيفة رأس المال ذاتالعاملة, الي  اليد فيه تتوفر مكان أي فيالتوطن 
 المخابر توفره الذي والتطوير البحث بعنصر مقيدة مما يجعلها ,عالياً  تأهيالً  مؤهلة عاملة يد تتطلب

 .المتقدمة والجامعات
لممارسة العملية اإلنتاجية في  الطبيعية الحاكمةما الجانب الثاني فيتمثل في التحرر من العوامل أ 

 السوق وغيرها, حيث اتجاهالنقل و ات التقليدية للتوطن الصناعي كتكلفة تجاهموقع معين والتي تناولتها اال
علي سبيل  وسائل النقل هذه العوامل, فتطورالتوطن الصناعي من  ي تحريرف سأهم التطور التكنولوجي

 .(1)ومكان تواجده اووزنه اكان نوعه مهماالنهائية  نتجاتية والماألولنقل المادة  أدي إلي إمكانية المثال
 طور النظرة للصناعة:زيادة االهتمام بقضايا التنمية وت -ب

حيث مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين وانتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ االهتمام بقضايا  
التنمية االقتصادية خاصة في الدول النامية التي حصلت معظمها علي استقاللها السياسي خالل هذه الفترة, 

لنظرة للصناعة باعتبارها أداة لتحقيق أهداف اقتصادية فقط ومع ظهور هذا االهتمام بقضايا التنمية تغيرت ا
وتبعًا لذلك تغيرت النظرة ألسلوب توطن  إلي التأكيد علي أهميتها في تحقيق أهداف اجتماعية أيضًا,

التربية , وفي نتشار المعرفة العلمية والتطبيقيةافي الصناعة, حيث أصبح اختيار موقع توطينها له دور هام 
تحقيق العدالة االجتماعية من خالل إعادة توزيع الدخل الوطني, وتحقيق و جتماعية الصناعية, اال والتنشئة
)ريفيا وحضريا(, وتظهر أهمية هذه األهداف بدرجة أكبر في السياسات اإلقليمية بصورة أكثر فعالية  التهيئة
 .(1)تخلفالتنمية والقضاء على الفقر وال أهداف تتبناها الدول النامية لتحقيقالتي 

 هتمام بالقضايا البيئية:زيادة اال -ج
تزايد االهتمام بالقضايا البيئة كأحد متطلبات تحقيق التنمية,  من القرن العشرينالستينات  مع بداية 

 :(2)وقد ظهر هذا االهتمام استجابة للعديد من األسباب أهمها
على أبعاد  التوطن الصناعي واختيار الموقع,التي تناولت  التقليديةلنظريات واألفكار التركيز الشديد ل -1

اختيار أو تخطيط مواقع الصناعات  رها فيتأثي العتبارات البيئية أوباوعدم اهتمامها  ,ية بحتةاقتصاد
 .نهاتواز  دهاالبعض بما ال يضر بالبيئة وال يفق هامع بع عهاكيفية تجميو 
 التلوث البيئي الهائل الذي نتج عن التطور الكبير في الصناعة المواكب للزيادة السكانية. -2
مفهوم التنمية المستدامة الذي اكد علي ضرورة استمرار التنمية وحق األجيال الحالية والمستقبلية ظهور  -3

                                                                                ع بثمارها.في التمت
بسبب الزيادة الهائلة  التى تتنبأ بقرب نهاية الحضارة الدول المتقدمة ظهور العديد من الدراسات في -4

                                                 
(1)

 .56ص  ،2000 الجزائر، والتوزيع، للنشر األمة شركة الممارسة، و الفكر في الصناعي التوطين بومخلوف، محمد 
(1)

 .51ص  ،مرجع سبق ذكره بومخلوف، محمد 
(2)

 Laura Saikku, "ECO-INDUSTRIAL PARKS: A background report for the eco-industrial park project at 

Rantasalmi", Publications of Regional Council of Etelä-Savo 71, 2006, p.p 7-8. 
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مما  ,لطبيعيةللخامات والموارد ا ألعداد السكان على كوكب األرض, وبالتالي ازدياد استهالك اإلنسان
 .يهدد بفناء هذه الموارد

 ة.الذي يهتم بدراسة العالقة بين الصناعة والبيئIndustrial Ecology  الصناعي البيئةظهور علم  -5
 ساعدت هذه العوامل علي زيادة االهتمام بالجوانب البيئية عند اختيار مواقع توطين الصناعات.وقد   
 :الحياة االقتصادية تطور دور الدولة -د
االقتصادية واالجتماعية, فالدولة تغير دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة  نقصد بذلك  

هكذا و  .للدولةالمصالح العليا  وجدت في الصناعة وتوطينها أداة أساسية لتطوير المجتمع بما يخدم المعاصرة 
, وفك الخناق عن المراكز الحضرية وتحقيق أقاليم الدولةبين أصبح التوطين وسيلة أساسية لتحقيق التوازن 

, مع المحافظة على البيئة فرص عمل واستغالل للموارد في نفس الوقتاالجتماعية لما يوفر من  العدالة
 .(3)الطبيعية من التلوث الصناعي

 التطور العام للمجتمع:  -ه
المشتركة ن مصالحهم جمعيات مدنية للدفاع عنتظام األفراد والجماعات في ا هذا العامل فييتمثل  

 لنمو الوعي ذلك نتيجةلمواجهة اإلرادة الفردية للتوطين الصناعي التي يحركها منطق رأس المال ونموه, و 
 تشار المفاهيم واألفكار والفلسفات والحريات المتعلقةانلسكان عامة, نتيجة ل خاصةال جتماعي الجماعي للعمالا

العامل يفرض شروطه على أصبح أصبحت الجمعيات المدنية تدافع عن رفاهية السكان, و و  باإلنسان والبيئة,
ا فإن وهكذ .صناعة لقوة عملهبتبعية ال أن يتوفر عليه محيطه, خاصة عندما أدرك وأصبح واعياً  ما يجب

بيئة ) الحديث اعينوطين الصتتضافر الوعي واالنتظام أصبحا يشكالن عاملين رئيسيين في التأثير على ال
 .(1)(ومحيطا وسكانا

 الحديثة للتوطن الصناعي: النظريات أهم (2/2/2/4)
 النظريات الحديثة في التوطن الصناعي في األتي: أهمتتمثل  

 نظرية المجمعات الصناعية. -ب                 نظرية التقارب والتباعد "المنحني الجرسي". -أ
 نظرية العناقيد الصناعية. -د                         البيئية. -نظرية التنمية الصناعية  -ج
 :Convergence-Divergence Hypothesis "المنحني الجرسي"والتباعد  التقاربنظرية  -أ

والتنمية التي ازدهرت في  التخطيطالعشرين, وتعد أحد نظريات  القرن  ستيناتظهرت هذه النظرية في  
وكان لها تأثير كبير علي  المؤسسات الدولية كاألمم المتحدة والبنك الدولي,هذه الحقبة الزمنية وروجت لها 

عملية التوطن الصناعي, وحاولت هذه النظرية توضيح كيفية حدوث التنمية خاصة في الدول النامية, من 
الدول  خالل دراسة تطور المكان االقتصادي بتتبع مسار التنمية وأنماط هذا التطور, وذلك استنادا إلي تجارب

 للسكان المكاني التركز من منخفضة مستويات وجود على النظرية لهذه الرئيسية الفكرة تعتمدالمتقدمة, و 
 عملية في اإلقالع مرحلة أثناء التركز في المستويات هذه تزداد النامية الدول في يةقتصاداال واألنشطة

                                                 
(3)

 .51محمد بومخلوف, مرجع سبق ذكره, ص  
(1)

 .51المرجع السابق, ص  
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 سوف المكاني لتركزا بأن تؤكد فرضيات النظريات هذه ووضعت ذلك, بعد االنتشار إلى تنعكس ثم التنمية,
 استمرارية مع المكاني الحيز فوق  انتشار يتبعه ي,اقتصاد رخاء يحدث ثم الزمن, عبر التنمية إلى حتماً  يقود

 .(2)التنمية
 في التنمية مستوى  من يحسن سوف المكاني التركز في السريع النمط أن النظرية هذهوبالتالي تري  
 ي مفكر  أعتمدتقدمًا. وقد  األكثر الدول نمو من المبكرة المرحلة في حدث استنادا إلي ما تقدمًا, األقل الدول

 المتقدمة, الغربية بالدول الخاص النمو مسار في حدوثه سبق ما على هارضياتلف همتأكيدهذه النظرية في 
في هذه الفترة كالهند  تقدماً  واألكثر األقل الدول لبعض انتقائية وإلثبات صحة نظرياتهم قاموا بدراسات

 تركز على تحصل ولم التنمية, إلى الطريق بداية في الهندواألرجنتين والبرازيل والمكسيك, وتوصلوا إلي أن 
 مع الحضري  التركز قمة إلى وصلت قد , والمكسيك والبرازيل األرجنتين من كالً  أن حين في ,دبع حضري 
 البياني الخط على السير في سبقتها قد المتقدمة الصناعية الدول وأن ي,قتصاداال التقدم من مناسبة درجة
 مناطق باقي على يةقتصاداال لألنشطة بالنسبة المثالي الحضري  التوزيع من درجة إلى ووصلت نفسه,
ويمكن توضيح مسار التنمية ودرجة التركز الحضري لألنشطة االقتصادية في النظرية وفي الواقع . (3)الدولة

 رية التقارب والتباعد في الشكل البياني األتي:العملي طبقًا لنظ
مسار التنمية ودرجة التركز الحضري لألنشطة االقتصادية في النظرية وفي الواقع العملي لبعض ( 2كل )ش

 الدول النامية واألكثر تقدما طبقا لنظرية التقارب والتباعد

 
جامعة  توطين المشروعات الصناعية في مصر, دراسة حالة: إقليم جنوب الصعيد", رسالة دكتوراه, , "إستراتيجيةفيممدوح محمد مصطالمصدر: 

 .26, ص 2004عين شمس, 
 

 :الصناعيةنظرية المجمعات  -ب
 قدمه أن منذ عشر التاسع القرن  إلى يعود قديم مصطلحتعد المجمعات الصناعية كما سبق اإلشارة  
 حديث بمنظور قدم, إال أنه Marshall 1890, 1920)) الصناعي التوطن عن نظريته في مارشال ألفريد

تقام فيه  مشترك موقع اختيار علي الصناعية المجمعاتوتقوم فكرة  ,العشرين القرن  ني بداية السبعينات مف
التكنولوجيا, ويتم إمداد هذا الموقع  وتقاسم العمالة وفرةك التكتل عوامل من ستفادةمحددة, وذلك لال صناعات

                                                 
(2) 

 W. G. Peacock & G.A. Hoover, " Convergence-Divergence in International Development: A Decompostition 

Analysis of Inequallty in the World System", Amerecan Sociologcal Review, Vol. 54, December  1988, p 838. 
(3)

جامعة عين شمس,  ر, دراسة حالة: إقليم جنوب الصعيد", رسالة دكتوراة,, "استراتيجية توطين المشروعات الصناعية في مصفيممدوح محمد مصط 
 .27, 26 ص , ص2004
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بما يحتاجه من بينية أساسية ومصادر طاقة وغيرها من متطلبات تشغيل الصناعات التي ستقام في المجمع, 
 قابليتها الختيار صناعات محدد. وهى خاصة بميزة الصناعية المجمعات تتميزبالتالي و 

 المسموح الصناعات وأنواع هاإقامت من الغرض حسب الصناعية المجمعات وأحجام أشكال وتتنوع  
 وقد ,ةمعين لصناعة أو معاً  كليهما أو الخفيفة أو الثقيلة للصناعات المجمع يخصص وقد. بإقامتها بداخلها

 في الصناعية المجمعاتتجربة  نجحت وقد الريف, أو الحضرية مراكز في الموقع المجمع الصناعي يكون 
 من للحداستخدمتها هذه الدول كأداة  حيث, وانجلترا فرنسا في اصةوخ كبير بشكل الصناعية الغربية الدول
 تحقق لم المجمعات هذه نأ الإ , لها التابعة أو الجديدة المدن من خالل إقامتها في العواصم في التركز
 الالزمة المبالغ توفير عن الدول هذه موارد عجز بسبب ومصر كالهند النامية الدول في المطلوب النجاح
 ,مطلقاً  ليس الصناعية المجمعات إلى اللجوء رفض فإن ذلك ومع المراكز, لهذه والخدمات المرافق لتوفير
 تمثل ال حيث للبترول, المنتجة الدول مثل العالية المادية مكاناتاإل ذات النامية الدول بعض تناسب قد فهي
 كبيراً  نجاحاً  تجسد التي النماذج أهم ومن التمويل, حيث من مشكلة الصناعية المجمعات هذه مثل إقامة تكلفة
 .(1)تالسبعينا منتصف في السعودية العربية المملكة في تم ما المجمعات لهذه

 البيئية: / التنمية الصناعيةنظرية  -ج
من القرن العشرين تزايد االهتمام بالقضايا البيئية كأحد متطلبات التنمية, وذلك كما الستينات  مع بداية 

سبق اإلشارة استجابة للعديد من األسباب كان علي رأسها زيادة التلوث البيئي الناتج عن التطور الصناعي 
علم جديد يسمى ور ظه األمر الذي ترتب عليه ,البيئة مخلفات تلوثنتيجة لما ينتج عن عمليات اإلنتاج من 

ومحاولة معالجة  ظاهرة التلوث الصناعيدراسة , والذي يهتم بIndustrial Ecology الصناعي علم البيئة
 .هاآثار 

انتباه العديد من ومع نهاية الثمانينات من القرن العشرين جذب اصطالح علم البيئة الصناعية  
ات التي تصدر عن المحافل العلمية المقاالت والمنشور  فيبكثرة في الغربيين, وتم استخدامه وال يزال الباحثين 
ويوجد نظرة مغايرة للمخلفات  ,للتعامل مع النواتج العرضية للصناعة يفتح مجاالً  , باعتباره علمًا جديداً الدولية
الناتجة  علم البيئة الصناعي هو وصف لنظام صناعي تكون فيه المخلفاتالصناعي؛ حيث يعتبر  والتلوث

تكاد تنعدم فيها  دائرة مغلقة فيما هي المواد الخام لصناعة أو نشاط أخر وذلك ة أو نشاط عن صناع
إطار يتيح مالحظة العالقة بين الصناعة وبناء علي ذلك يعرف علم البيئة الصناعي بأنه " المخلفات.

 .(1)"والبيئة
للمدن والمناطق الصناعية البيئية في الدنمارك  الناجحة وقد ظهرت العديد من األمثلة التطبيقية 

 الدول. تحدة األمريكية والصين وغيرها منوالواليات الم
 
 

                                                 
(1)

 .113في, مرجع سبق ذكره, ص ممدوح محمد مصط 
(1)

 Laura Saikku, op.cit, p.p 7-8. 
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 :Industrial Cluster  نظرية العناقيد الصناعية -د
علي يد االقتصادي األمريكي "مايكل بورتر"  1990عام مفهوم العناقيد الصناعية يتبلور بدأت  

Michael Porter إصدار كتابه الشهير "الميزة التنافسية لألمم" , وذلكThe Competitive Advantage 
of Nations , حيث قام بتحليل ودراسة نماذج  ,نظريات توطن المشروعات الصناعية في حدث ثورةأوالذي

عشر دول صناعية والحظ وجود شبكة من العالقات األفقية والرأسية بين هذه  فيمن المشروعات الصناعية 
بأنها "تركز جغرافي لمجموعة من العناقيد الصناعية  لنتائج هذه الدراسة عرف بورتروطبقًا , مشروعاتال

الشركات ومؤسسات مترابطة تعمل في صناعات مشتركة", كما عرفها أيضًا بأنها " مجموعة من الشركات 
 الماهرة والعمالة والمؤسسات تتركز في موقع جغرافي معين وتتسم بدرجة واسعة من التعاون والخدمات

 . والتوزيع
عناقيد نوعين من العناقيد الصناعية: يتمثل النوع األول منها في الوقد أوضح بورتر أن هناك  

. أما النوع من الصناعات التي ترتبط من خالل عالقة البائع /المشترى  والتي تتكون مندمجة بشكل رأسي ال
في  تتكون من الصناعات التي من الممكن أن تتشارك والتيمندمجة بشكل أفقي العناقيد الثاني فيتمثل في ال

العاملة أو التي  , وتستخدم تكنولوجيا متشابهة أو مهارات متشابهة للقوى األسواق العامة للمنتجات النهائية
  .(2) عية متماثلةتحتاج إلى موارد طبي

 العناقيد الصناعيةع موضو  Doeringer and Terkla وتركال لدويرينجيرووقد تناول االقتصاديان  
للصناعات يؤدى الى تحقيق مكاسب من خالل الموقع المشترك  فيتركيز جغراحيث تعرف طبقا لهما بأنها "

ظاهرة واعتبرها  ,العناقيد الطبيعيةما يسمي بظاهرة  Rosenfeld روزنفيلد. كما تناول االقتصادي (3)"
العناقيد الصناعية بأنها " عريف , وبناء علي ذلك الصناعيةيمكن أن يتمدد بين المشروعات  ديناميكية وتفاعل
العاملة  شمل األعمال المرتبطة والمكملة والقنوات النشطة لصفقات األعمال واالتصاالت والقوى تركز جغرافي ي

 هاأهم الصناعية العناقيد نمو تقود عوامل عدة هناكوأوضح أن  ."واألسواق والخدمات والبنية التحتية وغيرها
 : يلي ام
   .العاملة القوى  مهارات -           .التكتل ياتاقتصاد -             .المنافسة الشركات بين التسابق -
 .االجتماعية التحتية البنية -                 .المعرفة نقل -                            .التكنولوجيا نقل -

تمر  الصناعية تكون العناقيدأما عن الطريقة التي تتكون بها العناقيد الصناعية فقد أوضح بورتر أن  
 أنها حيث الصناعية, المنتجات بدورة شبيهةوهي  ( الكوليسترا حياة دورة تسمي ) Life Cycles بدورات حياة

 فيف ,وهكذا... أخرى  شركات نهام فيوتخت جديدة شركات إليها فتضم متعددة بمراحل وتمر باستمرار تتطور
 بأنه المرحلة هذه في والصناعة الشركات يتميز سلوك Pre Cluster stage  العنقود تكون  قبل ما مرحلة
 " البداية في شركتين أو شركة من العنقود ويولد المجتمع المحلى, مع التفاعل وقليل كبير حد إلى مستقل

                                                 
(2)

 Michael Porter ,Cluster and the New Economics of Competitions ,Harvard Business Review, Nov  .– Dec. 1998, p 

60.
 
  

(3)
 P.B Doeringer & D.G .Terkla, "Business strategy and cross-industry clusters', .Economic Development Quarterly 

9, 1995, p.p 225-237. 
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 وأثناء البحتة, بالصدفة يكون  وقد ورخيصة ماهرة عمالة توافر أو خام مواد توفر إما الحافز ويكون  " الرواد
 تزداد اإلقالع مرحلة وخالل ,المحليين والموردين الشركات بين المتبادل االعتماد يزداد الصناعي العنقود نمو
 المطرد النمو في العنقود ويستمر والعلمية البحثية والمؤسسات المحلى والمجتمع الشركات بين التفاعل درجة
 وتسمى الشركات من مزيد ضم على قادر غير بعدها يصبح والتي واالستقرار النضج مرحلة إلى يصل حتى
 والمعلومات والمهارات المعرفة حيث من التشبع درجة وهى ,Critical Mass الحرجة بالمرحلة المرحلة هذه

 مثل باستمرار, تنافسيتها درجة وتزداد متتالية لعقود العناقيد بعض نجاح يستمر وقد ,الصناعي العنقود خالل
. ويمكن (1)(سويسرا في الشكوالته وصناعة إيطاليا, في الجلدية والصناعات ألمانيا, في الطباعة عنقود)

 توضيح دورة حياة العناقيد الصناعية في الشكل األتي:
 (  دورة حياة العناقيد الصناعية3شكل )

 
جامعة  إستراتيجية توطين المشروعات الصناعية في مصر, دراسة حالة: إقليم جنوب الصعيد", رسالة دكتوراه,, "فيممدوح محمد مصطالمصدر: 

  .26, ص 2004عين شمس, 
 
 

 تقيم نظريات التوطن الصناعي: (3/2/4)
يمكن القول بصفة عامة انه ال توجد بعد نظرية للتوطن الصناعي يجمع الجميع علي قبولها, بمعني  

انه لم تتم بعد صياغة المباديء التي يمكمن للمشروعات الجديدة ان تقوم وفقا لها باختيار الموطن االمثل 
 لمباشرة نشاطها.

ل للمنشات تتنزع فيما بينها تنوعا كبيرا, وتنشاء الصعوبة هنا من ان العوامل المحددة للموطن األمث 
من ان توافر عدد معين من مقومات الصناعية في مكان محدد يعتبر امرا ضروريا وحيويا لقيام فعلي الرغم 

الصناعة وازدهارها اال انها تختلف من صناعة الي اخري بل تختلف داخل فروع الصناعة ذاتها, كما انها 
ة ألخري دأخل الفرع الواحد من فروع األقتصاد, واذ وغالبا ما تتجه المراحل احيانا تختلف من مرحلة صناعي

األولي لإلنتاج الي التوطن بالقرب من األسواق, وال يقف االمر عند هذا الحد اذ يالحظ ان عوامل التوطن 
                                                 

(1)
 .131 -130, مرجع سبق ذكره, ص ص فيممدوح محمد مصط 
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الصناعي تختلف أيضا من مكان ألخر تبعا ألختالف درجة التقدم الفني والتكنولوجي والختالف طرق 
اإلنتاج, كما ان عوامل التوطن تختلف من زمن ألخر ومن مكان ألخر ومن صناعة الي اخري في نفس 

  .(1)المكان
كما ان نظريات التوطن ركزت علي بعض عناصر التكلفة والعائد, وأهملت الكثير من العوامل  

البنية األساسية التي تلعب دورا مهما في توطين المشروعات مثل توافر  األخري األقتصادية وغير األقتصادية
 والسياسات التي تضعها الدولة, والتي تلعب دورا ال يمكن ان يغفله قرار التوطن الصناعي.

ويري الباحث أن من اهم النظريات التي تعد واقعية اكثر من نظرية التكلفة الدنيا, فربما الربح ليس  
ثل المشروعات ذات األهداف االجتماعية التي تقيمها الدولة, وبالتالي تعد التكلفة هي العامل هدف المنشأة م

تخاذ قرار التوطن وأكتشاف القوانين االساسية التي تحدد تحركات الصناعة, واالسباب  الحاسم في المشروع وا 
 التي تدفع صناعة معينة الي االنتقال من موقع إلي اخر.

 التوطن الصناعي:سياسة رة ( العوامل المؤث3/4)
إن وضع سياسة جيدة للتوطن الصناعي يعد أحد العوامل الهامة لنجاح المدن والمناطق الصناعية  

في تحقيق األهداف المنشودة منها سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو بيئيًا, ويقصد بسياسة التوطن كما سبق 
 بالتوزيع المتعلقة القرارات ممارسة في للتأثير السلطات تتخذها التي والتدابير اإلجراءات مجموعةأنها "  اإلشارة
وبالتالي فأن وضع سياسة جيدة للتوطن  ,(2)"السوق  لقوى  ذلك ترك من بدالً  الصناعي, للنشاط المكاني

يتطلب في البداية تحديد الموقع الجغرافي األمثل إلقامة الصناعات, وتحديد هذا الموقع يتطلب  لصناعيا
 تحديد العوامل المؤثرة في التوطن الصناعي والتي يترتب عليها تفضيل موقع عن أخر.

وتعد العوامل المؤثرة في التوطن التي صاغتها نظريات التوطن الصناعي السابقة غير كافية عند  
سياسة جيدة للتوطن الصناعي, فهناك عوامل أخرى كثيرة تظهر عند التطبيق العملي يصعب أثبات  وضع

أهميتها من الناحية النظرية لعدم إمكانية حسابها كميًا, إال أنها في نفس الوقت ذات تأثير كبير علي التوطن 
عوامل قد تكون اقتصادية الصناعي, مما يتطلب أخذها في االعتبار عند صياغة سياسة التوطن, وهذه ال

واجتماعية وسياسية أو حتى تاريخية أو ظروف أخرى. وقد تختلف هذه العوامل من مكان ألخر, ومن 
 .(1)صناعة إلي أخرى, أو حتى من مشروع ألخرى 

 وتتمثل أهم العوامل التي تؤثر في سياسة التوطن في اآلتي: 
 ية:قتصادمجموعة العوامل اال -أوالا 

 االقتصادية التي تؤثر علي التوطن الصناعي في االتي: تتمثل العوامل 
 
 

                                                 
بية, سميحة فوزي, المدارس الفكرية الرئيسية في نظرية التوطن الصناعي, دراسة تطبيقية لتوطن منشأت االسمدة الكيماوية في جمهورية مصر العر  (1)

 .91م, ص 1979رسالة ماجستير غير منشورة, كلية األقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 
 .335أمير, مرجع سبق ذكره, ص  عدنان حيدر (2)
(1)

 .81, ص 1981احمد رشاد موسي, " مشكالت التوطن الصناعي في الوطن العربي", مجلة المستقبل العربي, العدد األول,  
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 تكاليف النقل : -أ
 مما ية, وتكاليف نقل السلع تامة التصنيع,األولتشتمل تكاليف النقل أساسا على تكاليف نقل المواد  

 :(2)يستوجب مراعاة اآلتي
 تحديد موقع الصناعة, يقال أنية لها التأثير األكبر في األولإذا كانت التكاليف الخاصة بنقل المواد  -1

 ية.األولالصناعة تميل نحو التوطن بالقرب من المواد 
إذا كانت التكاليف الخاصة بنقل السلع المصنعة هي ذات التأثير األكبر نقول بأن الصناعة تميل  -2

 التوطن بالقرب من األسواق. نحو
 ".ها تصبح "حرةلصناعة عندفي حالة ما إذا كانت الصناعة ال تتأُثر بأي من العنصرين, فإن ا -3

 تكاليف التشغيل: -ب
 تؤدي تكاليف التصنيع أو التشغيل دورًا هاما في تقرير الموقع الذي تتوطن فيه الصناعة, حيث أن  

 المناطق الجغرافية المختلفة, وذلك بسبب عدم تمتع عناصر اإلنتاج بالحرية اختالفهذه التكاليف تختلف ب
ممكنة  يحقق المنتج أقل تكلفة ممكنة فإنه يبحث عن الموقع الذي يحقق فيه أعلى درجةالكاملة لالنتقال, ولكي 

 حجم اإلنتاج المناسب لهذا الموقع. اختيارللطاقة اإلنتاجية وعوامل اإلنتاج, و 
 وعند تقرير الموقع البد أن يأخذ القائمون بالمشروع في الحسبان أن تكون تكلفة التشغيل أقل ما  

 ية لألرض أو ثمن األرض, معدالت األجور, معدالت الضرائب,ر يجاإلالتكاليف القيمة ا يمكن, ومن هذه
 .(3)وكذلك أسعار الفائدة

  المواد الخام: -ج
 تتباين المواد الخام في قدرتها على جذب الصناعات المعتمدة عليها إلى مواقعها حسب خصائصها 

موقع  الخام التي تلعب دورًا مؤثرًا في تحديدوطبيعتها ومدى تعرضها للتلف. وعلى ذلك تصنف المواد 
 :(4)وهي ,الصناعة إلى أربع مجموعات كلها تجذب الصناعات للتمركز بجانبها

 مواد خام سريعة التلف تفقد خصائصها وصالحيتها لالستغالل بطول مسافة نقلها,ى: األولالمجموعة  -
 تقام المصانع المعتمدة على مثل هذه الخامات بالقرب من كالخضروات واأللبان ومنتجاتها واألسماك. لذا

 مصادر المواد الخام.
 مواد خام ثقيلة الوزن كبيرة الحجم تتكلف عمليات نقلها نفقات كبيرة, خاصة وأنالمجموعة الثانية:  -

 صناعاتها تستخدم كميات كبيرة منها, كالطين الرخيص المستخدم في صناعة الطور والحجر الجيري 
 .صناعة األسمدة, لذلك تقام مثل هذه الصناعات في أماكن أقرب إلى مصادر خاماتها المستخدم في

 مواد ثقيلة الوزن كبيرة الحجم تفقد جزء كبير من حجمها بعد التصنيع مثال صناعة المجموعة الثالثة: -
 الخام. ب من مصادر الموادالحديد والنحاس والورق ومختلف المنتجات الورقية, ولذا نجد هذه الصناعات بالقر 

                                                 
(2)

 .67 مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص 
(3)

 .60, ص 2015الحميد بخاري, " اقتصاديات الصناعة", جامعة الملك عبد العزيز, المملكة العربية السعودية,  عبلة  عبد 
(4)

 .65المرجع السابق, ص  
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 تضم مجموعة متباينة من المواد الخام ال يشترط قيام صناعاتها بالقرب من مصادرهاالمجموعة الرابعة:  -
 كالصناعات الهندسية والقطنية والمطاط والمنتجات المعدنية.

 مصادر الطاقة: -د
 الطاقة في درجة جذبها للنشاط تتباين الصناعات في مدى احتياجها للطاقة, كما تختلف مصادر 

إلى  إضافةالتقدم الفني والتكنولوجي على تقليل كمية الوقود المستخدمة في الصناعات  أهمالصناعي. وقد س
هذه  تعدد مصادر الطاقة, ونجاح اإلنسان في نقلها من إقليم آلخر, وأصبح من المكن استغالل العديد من

حالل مصدر ماقتصادالمصادر بصورة  في  كان آخر. األمر الذي أدى إلى انتشار دائرة الصناعاتية وا 
ن كان  توزيع  تكاليف مصادر الطاقة المختلفة من مكان آلخر له دوره في اختالفالعالم بأقاليمه المختلفة, وا 

 .(1)الصناعة ودرجة تركزها
 األيدي العاملة: -ه

 تكلفة األيدي العاملة في الصناعة بمعظم دول العالم أكثر من ثلث تكاليف اإلنتاج النهائية مثلت 
بدوره على  ولذلك أخذ هذا العامل في االعتبار عند التوطن الصناعي يقلل كثيرا من تكلفة اإلنتاج ومما يؤثر

 ر ثالثة, هي:يتمثل تأثير هذا العامل في تحديد موقع الصناعة في أمو و األرباح النهائية. 
 مدى التوافر الكمي لأليدي العاملة. -2          مدى توافر المهارة الفنية في األيدي العاملة.-1
 تكاليف األيدي العاملة وتباينها بين األقاليم. -3

 قلل التوسع في استخدام األساليب اآللية في اإلنتاج من قوة جذب األيدي العاملة خاصة الماهرةوقد   
عديدة وترتب  جال توطن الصناعي, وأدى االعتماد على اآللية والعمال النصف مهرة في صناعاتمنها في م

 على ذلك انتشار الصناعة بشكل واضح حتى في النطاقات الريفية.
 طرق ووسائل النقل من حيث توافرها وسهولتها وتكلفتها دورًا هاما في إمكانية انتقالكما أن لعبت  

 .(2)م آلخراأليدي العاملة من إقلي
 األسواق:  -و

 تعتبر األسواق أحد األسس الهامة التي تجذب الصناعات للتوطن في إقليم أو مكان ما الستهالك 
في  منتجاتها, وفي بعض األحيان تكون األسواق عبارة عن منشآت صناعية تستغل منتجات صناعية أخرى 

 لصناعات الحديد والصلب. هاماً  سوقاً عملياتها الصناعية, مثال ذلك الصناعات الهندسية التي تكون 
 أما األسواق األوسع انتشارًا في مجال الصناعة فتتمثل في المستهلكين للمنتجات المصنعة والتي يحدد      
 .(1)المعيشي وأعدادهم حجم السوق واتساعه وبالتالي قدرته على الجذب والتوطن بالقرب منه اهممستو 
 :البيئيةمجموعة العوامل  ثانياا:

, حيث أنه من الثابت أن بين التوطن الصناعي وتلوث البيئةدراسة العالقة  تشمل العوامل االجتماعية 
نظام  , وكلر المواد بحيث يتم تفادى أضرارهاالبيئية لها القدرة على التنقية الذاتية من خالل تدوي األنظمة

                                                 
(1)

 .71مدحت القرشي, مرجع سبق ذكره, ص  
(2)

 .71المرجع السابق, ص  
(1)

 .68, 67عبلة عبد الحميد بخاري, مرجع سبق ذكره, ص ص  
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ومعنى ذلك أنه ليس  بيئته الخارجية,عناصر  فيمواجهة أى تغيرات  فيبيئي طبيعي له القدرة على الثبات 
 .هذه القدرة الطبيعية يحدث التلوث بمجرد انبعاث الملوثات يحدث التلوث, ولكن عندما يتجاوز حجم الملوثات

تعتبر  لذلك عند تخطيط العالقة بين المجتمع والبيئة , فالقدرة على التنقية الذاتية لألنظمة الطبيعية 
 -لهذه القدرة   والتي يجب ترشيدها واستخدامها وذلك بتعيين الحدود القصوى من الموارد الهامة للمجتمع 

سة الحدود, من خالل درا نطاق تلك فيوالمحافظة على انبعاث الملوثات  -(2)الطاقة االستيعابية للبيئة
المختلفة  القضاء عليه والعالقة بين األنظمة مسبباته وطرق , والتلوث وتعريفه و األنظمة البيئية وكيفية عملها
 للبيئة والنشاط الصناعي .

كما تشمل العوامل االجتماعية تحديد البيئة االجتماعية والتي تشمل تحديد األنظمة السياسية واألنظمة  
األنظمة من مجتمع إلى أخر, فإنه من المفترض  ية واإلدارية واألنظمة االجتماعية و الثقافية, فنظراً قتصاداال

بيئية تختلف  آثارالناتجة عنها, فالمجتمع الرأسمالي له  ثاره البيئات وتتنوع اآلصفات هذ أن تتنوع وتختلف
تعامله مع  آثارالمجتمع االشتراكي, والمجتمع الذي يدين بديانة ما كالهندوسية أو البوذية مثاًل تختلف  عن

يتم تقديس األبقار  المجتمع الهندوسي فيالبيئة الطبيعية عن مجتمع يدين باإلسالم, فعلى سبيل المثال 
 المجتمع اإلسالمي يتم ذبحها وتقام فيوبالتالي ال يتم ذبحها مطلقًا, بينما 

 عليها العديد من الصناعات الغذائية والجلود و األحذية وهكذا. 
األساس هي إيجاد البيئة االجتماعية التي تفسح المجال لتكثيف الجهود  فيوعلى ذلك فإن المشكلة  

 .(3)لتكنولوجيا المناسبة التي تراعى األبعاد البيئية وتستفيد من الموارد أقصى استفادة ممكنةاسبيل إيجادا  في
 : العوامل الطبيعية:ثالثاا 

وتشمل  ,متها لألنشطة المختلفةء, ومدى ماللفهم إمكانياتها دراسات العوامل الطبيعية أساساتعد  
 دراسة اآلتي:

 من حيث خصائصه الطبيعي السائد وغيرها وحجم الموارد المتوفرة فيه. فيالجغراالموقع  -1
تعتبر مصدرًا للمواد الخام قد  التربة وما تحتويه من ثروة معدنية من حيث نوع العوامل الجيولوجية  -2

 وقدرتها علي التحمل الزالزل وغيرها من الكوارث الطبيعية.
 ن حيث كونها مناطق جبلية او هضاب أو تالل أوالعوامل الطبوغرافية من حيث التضاريس البيئة م -3

 سهول أو ارض ممهدة.
العوامل البيولوجية من حيث نوع النباتات الطبيعية األشجار واألعشاب المختلفة التي تنمو نموًا  -4

 وجودها. فيلإلنسان أي دخل  طبيعيًا دون أن يكون 
                                                 

 :قة اإلستيعابية للبيئة يتم دراسة وتحليل العناصر المكونة لها وتشتمل البيئة على ثالث عناصر فرعية هيالطا لتحديد (2)
 . البيئة الطبيعية وتشمل الطبقة العليا من األرض والغالف االرضي والبحار واالنهار وغيرها من الموارد الطبيعية  التي تعد هبة من هللا -أ
 المباني المشيدة وانظمة البيئة الزراعية والمجمعات الصناعية والبحيرات الصناعية وغيرها.البيئة الفيزيقية وتشمل  -ب
 ية واالدارية واالجتماعية. ولمزيد من التفصيل راجع:قتصادالبيئة االجتماعية وتشمل االنظمة السياسية واال -ج
جامعة عين  سة حالة: إقليم جنوب الصعيد"، رسالة دكتوراة،ممدوح محمد مصطفي، "استراتيجية توطين المشروعات الصناعية في مصر، درا -

 .48-47, ص ص 2004 شمس،
 .48-47, مرجع سبق ذكره, ص ص فيممدوح محمد مصط (3)
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 العوامل الهيدرولوجية من حيث دراسة األنهار والوديان. -5
 .الرطوبة النسبيةالعوامل المناخية من حيث درجات الحرارة والرياح واألمطار و  -6
 : مجموعة العوامل االجتماعية:رابعاا 

 :(1)العوامل االجتماعية دراسة اآلتيشمل ت 
العوامل السكانية من حيث أعداد السكان ومعدالت النمو والمتوسط النوعي والعمري للسكان وتصنيفهم  -1

 وغيرها. العلميةمن الناحية 
 مجتمع. فيالتعليم من حيث معرفة وتقييم مستوى الخدمات التعليمية ومستوي األمية  -2
 الصحة من حيث المستوي الصحي ومدي انتشار األمراض الوبائية. -3
ووسائل الترفيه والتسلية والثقافة والخدمات الدينية  الخدمات االجتماعية من حيث مدي توافر -4

 ها.والرياضية واألمن وغير 
 : مجموعة العوامل التاريخية:خامساا 

 مكان ما ال يتضح تميزه بأي من عوامل التوطن السابقة, فيبعض األحيان تتوطن الصناعة  في 
الصناعة ولكنه كان  وقت قيام فيويرجع الخبراء ذلك إلى العامل التاريخي, والعامل التاريخي لم يكن كذلك 

ثم أصبح مع الوقت عاماًل  األول المقام فيجتماعيًا ساعد على قيام الصناعة ايًا أو طبيعيًا أو اقتصادعاماًل 
 .تاريخياً 
 : مجموعة العوامل القانونية واإلدارية واإلستراتيجية:سادساا 

تتمثل هذه العوامل في القوانين والتشريعات المنظمة لالستثمار والعمل ونظم الحوافز والضرائب والتي  
كما تتمثل في اعتبارات األمن القومي واالعتبارات العسكرية التي قد تمنع إقامة  تؤثر في اختيار الموقع,

 مشروعات صناعية في مناطق معينة.
 خاصة بالنظام العالمي:العوامل وعة ال: مجسابعاا 

ترتب علي النظام العالمي القديم القائم علي االستعمار إلي تقسيم دول العالم إلي قسمين, يشمل القسم  
األول الدول المتقدمة والتي توطنت فيها الصناعات الحديثة, أما القسم الثاني فيشمل الدول المتخلفة والتي 

أزداد الطلب على المواد الخام والغذاء  افي دول أورب الثورة الصناعيةتوطنت فيها الصناعات األولية, فبعد 
 كمستعمرينولكنه ليس تجاريًا هذه المرة بل  استثمارات هذه الدول إلي دول إفريقيا واسيا,الرخيص فاتجهت 

 فيوعمرانيًا, وكان التوطن الصناعي  يًا واجتماعياً اقتصاد ليبقوا ويتغلغلوا ويتزايد تأثيرهم على الكيانات المحلية
 .واستخراج المعادن الزراعة فيمحدودًا ويتركز النشاط اإلنتاجي  المستعمرات

أن يقوم نظام جديد بديل لضمان استمرار عمل هذا كان من الطبيعي االستعمار  بعد انهيار نظامو  
النظام مصالح الدول الصناعية المتقدمة وأن تحارب هذه الدول من أجل  السوق ومن الطبيعي أن يخدم هذا

ية التي اكتسبتها وتحافظ عليها, وكما كان لنظام االستعمار أدواته, فإن قتصاداال األوضاعالحفاظ على 
 له أدواته التي تتوافق مع متطلبات العصر. أيضاً  النظام الجديد

                                                 
(1)
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والتقدم التكنولوجي  يةعديد من التكتالت االقتصادال فيأدوات النظام العالمي الجديد  أهم لقد تركزتو   
 :(1), وقد أثرت هذه األدوات علي التوطن الصناعي علي النحو األتيات متعددة الجنسياتوالعولمة والشرك

 ثر هذه التكتالت على التوطن الصناعي :أ -1
التجارة الدولية للسلع  ازدياد تركز االقتصادية بين الدول المتقدمة بوجه خاص إلي التكتالت أدت 

يعنيه ذلك من تركز التفاعل التنموي بين الدول الصناعية دون الدول النامية, ذلك أن  والخدمات داخلها, بما
 فيهي وحدها التي تنفرد بالقدرات التنافسية العالية من حيث الجودة والسعر, نظرًا لما تطبقه  ىاألول

مية إلى النا الوقت الذي سوف تتضاعف حاجة الدول فيصناعاتها ومنتجاتها من نظم الجودة الشاملة, 
الدول المتقدمة, والتي ال  استيراد مستلزمات التنمية من السلع الرأسمالية المتطورة  المعرفة المجسدة من

 .من حيث الجودة والسعر تستطيع الدخول بمنتجاتها إلى أسواقها سواء لضعف قدرتها التنافسية
 ثر التقدم التكنولوجي على التوطن الصناعي :أ -2

ان تركز هذا التطور  حيث, توطين الصناعة على المستوى الدولي تأثير كبير عليلتقدم التكنولوجي ل 
البالد النامية لتمتعها  فيتوطن الصناعات المنخفضة التكنولوجيا قليلة العائد في الدول المتقدمة أدي إلي 

عالية  تتمتع بميزات تنافسية نسبية من حيث رخص العمالة وضعف النقابات , بينما الصناعات التي بميزات
 .الدول الصناعية المتقدمة فيذات الوقت مرتفعة العائد فيتم توطينها  فيالتكنولوجيا وهى 

 ثر العولمة علي التوطن الصناعي: أ -3
ل بين الدول في االقتصاد خاللها يتزايد االعتماد المتباد " العملية التي من بأنهالعولمة تعرف ا 
تجات والخدمات والتدفقات المن فيحجم ونوعية التجارة عبر الحدود  فيتحقق نتيجة النمو , والذي يالعالمي
 .بين المنشات في الدول المختلفة"السريع للتكنولوجيا والروابط المؤسسية  , ونتيجة االنتشارالمالية

 المدى فييرى الخبراء أن تأثير العولمة على زيادة الناتج القومي للدول سوف يكون محدودًا و  
, ولكنهم يقرون بأن مكاسب النمو على المدى البعيد  لن يتقاسمها الجميع بنفس القدر, وذلك نتيجة " القريب

كثيفة العمالة صناعة المنتجات  فيالساحة الدولية , فالدول النامية تتخصص  التقسيم الجديد للعمل " على
 ة ذات القيمة المضافة العالية.لمعرفالمتقدمة على الصناعات كثيفة ا بينما تستحوذ الدول

 

 اثر الشركات متعددة الجنسيات علي التوطن الصناعي: -4
التحويلية,  مجال الصناعات فيبلدان أمريكا الالتينية  فيالظهور منذ زمن بعيد وخصوصًا  فيبدأت  

مجااًل أوسع لهذه الشركات  مع تطبيق سياسات بدائل االستيراد, إال أن دول جنوب شرق أسيا قدمت أيضاً و 
هذه البلدان  فيفروع لها  إقامةالشركات  مع توافر عمالة صناعية شبه ماهرة وبأجور زهيدة مما سهل لهذه

النقابية فيها وتستفيد األخرى من إتاحة فرص كبيرة  حيث تستفيد من رخص األجور وضعف التنظيمات
 للتصدير عبر تلك الشركات. 

                                                 
(1)
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بين الشركات متعددة الجنسيات والدول النامية بالشك  أتسمت العالقةوعلي مستوي الدول النامية فقد  
 :(1)والذي تمثل في األتي ,لهذه الشركات ستغالليالوالتوتر للسجل ا

 متدنية . ية والزراعية من الدول النامية بأسعاراألولاستخراج الخامات والمواد  -1
 .غياب تنظيمات عمالية قوية فياستغالل العمالة المحلية  -2
المتقدمة حيث أن معظم البحث  سيخ اعتماد العالم الثالث على الخبرة وتوريد قطع الغيار من الدولتر  -3

 فيالجنسيات بحيث ال توجد فرصة لبناء خبرة تكنولوجية  الدولة األم للشركة متعددة فيوالتطوير يتم 
 .الدول النامية

ظهار األرقام الحقيقية  -4 خالل سلسلة من  لألرباح منااللتفاف حول دفع الضرائب المناسبة وا 
خر بحيث يقوم الفرع بشراء من فرع أ التحويالت بين شركات المجموعة وبعضها البعض حول العالم

 .في دولة أخرى بأسعار غير حقيقية
حادثة مصنع يونيون  فيالعالم الثالث كما ظهر  فيالمصانع المقامة  فيعدم االلتزام بمقاييس األمان  -5

 .1984الهند عام  فيكاربايد 
أموال من مصادر غير  الحاالت التي يتم فيها توفير فيتوفير معظم االستثمار من مصادر محلية و  -6

 .الرأسمالية من الدول الصناعية شراء اآلالت والمعدات فيمحلية فإنها تستخدم معظمها 
المدى الطويل  في أهمس االستحواذ على جزء كبير من قروض المؤسسات الدولية والدول المانحة مما -7

 .متوجهة إلي الداخلال زيادة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج عن التدفقات في
 فيالطبقة المتوسطة  منتجات وخدمات الشركات العالمية تتجه بصفة عامة إلي الطبقة الغنية أو -8

كات التليفون شر  فيالخارج كما حدث  الدول النامية المتميزة بقوة شرائية عالية وانتقال عوائدها إلى
 .مصر فيالمحمول وغيرها 

 :الدروس المستفادة منهاأهم و  المدن والمناطق الصناعيةتوطين التجارب الدولية الناجحة في  أبرز (5)
الفكرة  تولى الدول التي مارسأتاريخ إنشاء المناطق الصناعية حيث كانت بريطانيا  فيتفاوتت الدول  
, حيث ايطاليا وبقيه دول العالم بما فيها النامية والمتقدمة على حد سواءو مريكا أولحقها كل من  عملياً 

 ,املشجتماعية لتحقيق التنمية بمفهومها الاليه واقتصادالاوسيلة لتحقيق أهداف السياسات استخدمتها الدول ك
نما تعدى ذلك ا ,على تاريخ إنشاء المناطق الصناعية تشابهولم يقتصر هذا ال اسات الخاصة إلى السيلتشابه وا 

 اطق الصناعية الخاصة بها.لكل دوله والتي اتبعتها إلنجاح برنامج المن
كم أن أشكال وأنواع المدن والمناطق الصناعية والطريقة التي يتم اختيار بها مواقعها وأنواع الصناعة  

هرت العديد من المقامة بها تطورت مع تطور اتجاهات التوطن الصناعي وتطور العوامل المؤثرة فيه, وقد وظ
 التطبيقات العملية لألنواع الحديثة للمدن والمناطق الصناعية.
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المدن  وتوطين ولكي يمكن استخالص أهم الدروس المستفادة من التجارب الناجحة للدول في إنشاء  
المدن  وتوطين التجارب الدولية التاريخية الناجحة في إنشاء أبرزالبد من دراسة  الصناعيةوالمناطق 

 التجارب الدولية الحديثة الناجحة في إنشاء المدن والمناطق الصناعية. أبرز, ثم دراسة لمناطق الصناعيةوا
 نشاء المدن والمناطق الصناعية:التاريخية الناجحة في إالدولية التجارب  أبرز (1/5)

التاريخية الناجحة في إنشاء المدن والمناطق الصناعية في تجارب الدول  الدولية التجارب برزأتتمثل  
 :(1)اآلتية

 :المملكة المتحدةتجربة  (1/1/5)
بداية القرن العشرين, وتوالى  فيم 1986بريطانيا عام  فيمانشستر  فيأنشئ أول مجمع صناعي  

من  األسهم المتحدة بدون مساعده شركاتثل مكل مكان  فيبريطانيا  فيبعد ذلك إنشاء المناطق الصناعية 
الحكومه وتحصل على دخلها من خالل تأجير األماكن والبنايات ومن تقديم المنافع والخدمات.كما أنشئت 

 ,مثل ليفربول المدن الكبيرة فيهذه المناطق الصناعية والتي كانت موجودة  فيالصناعات الهندسية الخفيفة 
 .في ترويج وبناء هذه المناطق خاصاً  ينات لعبت الحكومة دوراً الثالث في, لكن مانشستر, ولندن

, فقد ت أزمت االقتصاد الحادة "الكساد"وق فيم 1934هذا المضمار قد اقر عام  فيأول تشريع  وكان 
ة في تشجيع همللمسا ساعده صناعات إقليميه بعينها آخذه بعين االعتبار البطالةمصمم ذلك من اجل 

كما أن مناطق  ,تملكها الحكومةمعينة مناطق خاصة أو  في, تحت هذا التصرف روجت الصناعة العمالة
وقد . يطانيا وويلز وواحدة في اسكتلندابر  فيست مناطق قد أنشئت  فيصناعية ليس هدفها الربح قد أسست 

ء مصانع فقد تم بنا حوافز متعددة من خالل المناطق الصناعية من اجل جذب الصناعات إليها,قدمت 
 ., وضمانات وقروض قدمت بفوائد قليلهالمحلية وتوفير خدمات بسعر قريب من األسعار

 ,جميع أنحاء البالد فيبعد الحرب العالمية الثانية سيطرت الحكومة مباشره على المواقع الصناعية و   
سيطرة الحكومية م كان توزيع مراسيم الصناعات قد أعطى نتيجة لهذه السياسات )سياسات ال1945عام  فيو 

 فيمن هذا المرسوم تطوير مناطق معينه من اجل التحكم  وكان الهدفالمباشرة على المواقع الصناعية( , 
, وتحت هذا المرسوم فان المناطق تأمين التوزيع المناسب للصناعات ت الصناعية من خاللآورادات المنش

 اسمها مناطق التطوير. حالخاصة المقصودة بالتطوير الصناعي أعيدت تسميتها حيث أصب
في إعطاء السلطة العامة لخزينة وكان ل ,هذه المناطق فيمصانع البناء علي سيطرت هيئه التجارة و  

وتحت  م1958ومنذ عام  ,على تأمين المال من خالل القنوات العادية ةغير قادر المشاريع لالقروض والمنح ل
متوفرة للمناطق التي كانت تعانى من معدل عال من  أصبحت القروض والمنحمرسوم المال الصناعي 

م  وتحت مرسوم التوظيف 1960عام  , ومع بدايةمناطق التطوير فيحيث أصبحت مشمولة  ,البطالة
بريطانيا عندما توجد نسبه عاليه من البطالة  فيإيجاد أماكن عمل  فيالمحلى فان هيئه التجارة خولت لتساعد 

مناطق  فيهذه المناطق الصناعية  جتحيث أدر  ,ت شركات المناطق الصناعيةنفس فان الحكومة مول فيو  ,

                                                 
(1) 

Ramk Vepa, "Industrial Estates: A tool for Development of Backward AreA", Asian Producivity Organization, 

Series, No . 8, 1973, p p 4-7. 
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, وهذه لويلز والثانية السكتلندا والثالثة التطوير وحل محلها ثالث مناطق إداريه وصناعية أحداها إلنجلترا 
 منتصف عام  فيالمؤسسات توجه وتمول من قبل هيئه التجارة , و 

 .نع كانت قد أسست تحت هذا المرسومكثر من ألف مصمنطقه صناعية تشمل أ 39ن ام ف1960
 :الواليات المتحدة األمريكيةتجربة  ( 2/1/5)

كما كان يطلق عليها في ذلك الوقت في الواليات  أقدم المناطق الصناعية أو المتنزهات الصناعية أنشئت   
هام  يحت أكثر من ثالثة وثالثين مشروعاً  لمي ينشأ بها ولكن ,شيكاغو في واليات المتحدة األمريكية

ولكن بعد الحرب العالمية , العقد األول من القرن العشرين فيي قتصادالنمو االلبطء  , وذلك نظراً م1904
تطوير المناطق  في مهماً  شركات السكة الحديدية دوراً , حيث لعبت جداً  اً الثانية فقد كان النمو سريع

بالمنافع غير المباشرة الناتجة عن مدخالت الشحن المتزايدة, ولذلك فأنها قدمت , نتيجة اهتمامها الصناعيه
, , وضمانات شحن قليله إلى الصناعات الفرديةصناعيةالمناطق لدوافع خاصة على شكل أسعار مشتريات ل

من  أيضاً  , والعديد, والمقاولين وأخر ن بهدف الربحسماسرةكال ن للمناطق الصناعيةيممولين أخر كما ظهر 
من تحقيق فوائد غير مباشره المدني بهدف المجتمع كالمؤسسات الحكومية ومؤسسات  المؤسسات غير الربحية

 واإليرادات الضريبية .....الخ. , الخدمات المناطق الصناعية تتمثل في توظيف أيدي عامله, التجارة
األمريكية واليات المتحدة الفي استخدام المناطق الصناعية  حدثت زيادة فيم 1950ومع بداية عام  

نتيجة النظرة الجديدة للصناعة التي ظهرت في هذه الفترة حيث اعتبرت الصناعة اداة لتحقيق أهداف اقتصادية 
أوائل الخمسينات كممر  في. كما سأهم إنشاء الطرق واجتماعية وبيئية, وظهور ما يسمي بعلم البيئة الصناعي

ل الخاص المتنزهات الصناعية الممولة بالتموي في كبيراً  بإحداث تطوراً  بوستنوالية لحركه السير السريع حول 
  والمتخصصة باإللكترونيات.

وعلى كل حال فان الحكومة القومية والحكومات المحلية قد شجعت بشكل فعال توزيع الصناعات   
وير قطاع الصناعة ويه لتطالجديدة, وكان هناك تحقيق متنام نظم المتنزهات الصناعية والتي شكلت آلية ق

 .وتنميته
 تجربة اليابان :  (3/1/5) 

من القرن  اتيالستينبدأ تزايد االهتمام في اليابان بإنشاء وتطوير المناطق الصناعية مع بداية  
مساعدة رجال األعمال الصغار لالنتقال كمجموعه إلى  من وراء هذه االهتمامالهدف الرئيسي  كانو  العشرين,

عن طريق  ذلك من خالل الحكومة اليابانية شجعتو  ,عن مناطق المدينة مواقع مناسبة لتأسيس المعامل بعيداً 
ومن أجل الحصول على دف إعطاء تسهيالت الخدمات العامة, تقديم القروض الخالية من األرباح والمنح به

والمتعلقة بمكان الموقع وعدد  ,لشروط التي أوصت بها الحكومةلالمنطقة الصناعية يفاء يجب است الدعمهذا 
 امل ونوع المشاريع التى سوف تبنى.وحدات التعاون وتجميع المع

 من الضرائب, واستخدمتالمناطق الصناعية في  كما قامت الحكومة بإعفاء المؤسسات التي تعمل  
حد كبير وبشكل رئيسي كأداة لتقليل االزدحام في المناطق ية أيضًا الي المناطق الصناعالحكومة اليابانية 
 ., من خالل توفير خدمة السكن والخدمات الترفيهية للعمال في هذه المناطقالقريبة من العاصمة
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 :التجارب الحديثة الناجحة في إنشاء المدن والمناطق الصناعية برزأ (2/5)
مع  المدن والمناطق الصناعيةفي مجال إنشاء وتوطين  تانناجح انحديثتجربتان عالميتان  تم اختيار 

 تتثمل في االتي: التركيز علي منطقة صناعية واحدة  في كل تجربة
 .منطقة بزير بوندك"" تجربة ماليزيا -1
 "منطقة شونج جو". تجربة كوريا الجنوبية -2

 بناء علي االسس والمعايير االتية:والمنطقة الصناعية في كل تجربة  تينربهاتين التجوقد تم اختيار  
القرن  ان هذا الدول بدأت قطار التنمية الصناعية واالقتصادية في فترة زمنية قريبة وبالتحديد في سبعنيات -أ

العشرين في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تتشابه الي حد كبير مع الظروف االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية التي بدأت بها العديد من الدول النامية, مما يجعل من دراسة هاتين التجربتين 

ية واالجتماعية والسياسية بها يسير فائدة كبيرة للدول النامية التي مازال قطار التنمية الصناعية واالقتصاد
 ببطء شديد.   

ء المناطق التي  تم اختيارها كما  انها مستمرة في االنتاج حتي االن مما مرور فترة زمنية علي إنشا -ب
 يسهل دراستها وتحليلها.

ان هذه المناطق قامة علي تخطيط مسبق, توافر المعلومات عن هذه المناطق وشفافيتها مما يسهل  -ج
 دراستها وتطبيق اغراض البحث عليها.

 أو القاعدة األقتصادية االساسية. تشكل الصناعة بهذه المناطق المقوم االقتصادي األساسي -د
هذه التجارب, وذلك الستخالص التوصيات الالزمة لتفعيل ونجاح  دراسة لهاتين التجربتينفيما يلي   

 التوطن الصناعي في مصر:
 :"" منطقة بزير بوندكتجربة ماليزيا  (1/2/5)

من  كم 64وعلي بعد  الجنوبية (1)كم من مدينة جوهر بهرو 38تقع مدينة بزير بوندك علي بعد  
م علي  1976/  1972المطار الدولي بهذه المدينة, وتم انشاء وتشغيل منطقة بزير بوندك خالل الفترة من 

, وتعد 2م 250الي  200وتبلغ متوسط مساحات قطع االرض في هذه المنطقة حوالي  هكتار 2877مساحة 
 .هذه المنطقة منطقة حكومية تخضع ادارتها لمؤسسة تطوير االقتصاد التابعة لوالية جوهر

 وهدفة الحكومة الماليزية من انشاء هذه النطقة الي تحقيق االهداف االتية: 
 نوبي لماليزيا.المساهمة في تطوير اإلقليم الج -أ
خلق قطب نمو قومي علي المحور الوطني الممتد من والية جوهر بهرو حتي مجمع الميناء الخاص  -ب

 ير بوندك.ز بمنطقة ب

                                                 
(1)

و تقع المدينة في أقصى كم من الشرق,  38وهي احدي الواليات الجنوبية في مالزيا التي تقع علي بعد  جوهرعاصمة والية هي جوهر بهرو  مدينة 
تعد من أكبر المراكز الصناعية في ماليزيا كما أنها و , كوااللمبورألف نسمة( في ماليزيا بعد  900000و تعد ثاني أكبر مدينة ) ماليوشبه جزيرة جنوب 

 , ولمزيد من التفصيل راجع:افورة بواسطة جسر مما يسهل من عملية االنتقال بين البلدين و يسهم في نمو الدخل من التجارة و السياحةترتبط بسنغ
https://ar.wikipedia.org 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1
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 تلبية الطلب المتزايد علي المنطقة الصناعية في والية جوهر. -ج
عن طريق سنغافورا حيث يربط وهر بهرو باعتبارها بوابة مائية لمالزيا مدينة ج تنشيط التجارة نظرا الهمية -د

 بينها وبين سنغافورا جسر بري.
ان الحد من التكدس السكاني في والية جوهر باعتبارها ثاني اكبر والية في ماليزيا من حيث عدد السك -ه

 والمساحة.
بالقرب من ميناء  وجودهزير بوندك في هذا الموقع علي ب منطقةويعتمد مخطط انشأء وتوطين  

, وفصل ويربط اجزائها لتسهيل نقل المنتجات والمواد الخام مع إحاطة المنطقة بطريق شرياني رئيسي يخدمها
 المنطقة عم المناطق السكنية بمناطق عازلة, وكذلك الفصل بين أنواع الصناعات المختلفة بمنطقة عازلة.

 واختيار الصناعات التي ستقام بها وترفيقها كان علي النحو االتي:اما بالنسبة لمخطط تقسيم المنطقة        
 :األتيمنطقة إلي الاستعماالت االراضي ب تقسيمتم  -أ

 .* المنطقة الصناعية وقد تم اختيار موقعها في الجنوب لسهولة األرض واستوائها, ولتكون قريبة من الميناء
 .* منطقة الميناء القريبة من المنطقة الصناعية

 منطقة المرافق التي تخدم المنطقة.* 
 * هيئة التطوير.

 المنطقة السكنية وهي تقع في الشمال من المنطقة الصناعية, وتم مراعاة وجود مناطق عازلة بينها وبين*
 .طقة الصناعيةمنال
دارية وشرطة ومراكز صحية امر  * وتعليم كز الخدمات التي تحتاجها المنطقة من مجمعات تجارية وا 

 .افة الي االنشطة الترفيهيةباإلض
 تم اختيار ثالث انواع من الصناعات لتوطينها في المنطقة الصناعية هي: -د

 * الصناعات الثقيلة وتم توطينها في جنوب المنطقة الصناعية بجوار الميناء مباشرة.
 * الصناعات المتوسطة وتقع في وسط المنطقة الصناعية.

المنطقة الصناعية بجوار المناطق السكنية, وتوجد منطقة الخدمات * الصناعات الخفيفة وتقع في شمال 
 بالمنطقة الصناعية تقوم بخدمتها.

بالنسبة لشبكة الطرق ونظام النقل والمواصالت تم تطوير الميناء الذي تقع عليه المنطقة الصناعية   -ه
الميناء لخدمة المنطقة الصناعية, ليسهل نقل البضائع والمنتجات باالضافة الي اقامة منطقة تجارة حرة بجوار 

كم اقامة الطرق السريعة وطرق الخدمات للربط المنطقة الصناعية بالمدن المحيطة ,فضال عن اقامة طريق 
 رئيسي شرياني دائري يحيط بالمنطقة الصناعية لتسهيل حركة النقل الثقيل, 

توفير اما بالنسبة للبنية االساسية فتم تعيين مؤسسة استشارية إلقامة الخطط الرئيسية للبنية األساسية, وتم  -و
 مصدر للمياه لتغذية المنطقة واقامة شبكات كهرباء واتصاالت مع التطوير المستمر لها لتالئم نمو المنطقة.

بوندك" يمكن استخالص اهم الدروس ومن خالل العرض السابق لتجربة ماليزيا " منطقة بزير   
 المستفادة منها علي النحو االتي:
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تم اختيار موقع المنطقة الصناعية بناء علي معيار القرب من المناطق المحيطة حيث تم اختيار الموقع  -أ
 والعمالة. السهلة والمخدوم بالمرافق, والقريب من نهر او بحر,  والقريب ايضا من المدن لإلمداد بالخدمات والمرافق

تم مراعات عند تصنيف الصناعات وتوطينها بالمنطقة الصناعية عناصر العالقات الوظيفية بين انواع  -ب
الصناعات, والفصل بين الصناعات بمناطق عازلة خضراء, وكذلك فصلها عن الكتل السكنية بحزام اخضر 

 لطلب علي منتجات المنطقة الصناعية وتسويقها.مراعات لالبعاد البيئية. فضال عن اقامة منطقة تجارة حرة لتنشيط ا
تم مراعات عند اقامة شبكة الطرق والمواصالت الخاصة بالمنطقة منع المرور العابر داخل المنطقة  -ج

حركة مررور النقل الثقيل عن بقية النواع النقل االخري, فضال عن وجود مينا يخدم المنطقة الصناعية وفصل 
 الصناعية.

علي التطوير المستمر للبنية االساسية من خالل تولي هيئة استشارية متخصصة اعداد خطط  تم التركيز -د
 المرافق وتحسين ادائها, فضال عن مراعاة اختيار المواقع المناسبة لصرف المخلفات الصناعية.

اسناد تم االهتمام بالجوانب التنظيمية حيث انه من اهم اسباب نجاح المنطقة الصناعية وتطويرها هو  -ه
مسئولية األشراف علي المنطقة الصناعية وتطويرها وتنميتها لمؤسسة محلية متخصصة مما يمنع التضراب 

 الذي قد يحدث عند تولي اكثر من جهة الدارة المنطقة الصناعية. 
 تجربة كوريا الجنوبية " منطقة شونج جو": (2/2/5)

وتم إنشاء وتشغيل هذه المنطقة عام , (1)مركز المدينةكم من  5علي بعد تقع منطقة شونج جو  
 هكتار, وهي منطقة حكومية تخضع ادارتها للحكومة الكورية. 398م علي مساحة 1969
 وهدفة الحكومة  الكورية من انشاء هذه النطقة الي تحقيق االهداف االتية: 

 نية المتوفرة بالمدينة.االستفادة من العمالة الف -ب        خلق فرص عمل جديدة لسكان اقليم كوانج جو. -أ
 األخذ بسياسة التنمية اإلقليمية المتوازنة, والتخطيط الالمركزي وتنمية االقاليم المختلفة. -ج

ويعتمد مخطط انشاء وتوطين منطقة شونج جو في هذا الموقع نتيجة تميزه بالقرب من المدينة مما  
بشبكة طرق اقليمية تربط المنطقة الصناعية يسهل امداده بالخدمات والمرافق والعمالة, فضال عن اتصاله 

والمدينة بمدينة سول العاصمة والمواقع القريبة من المجاري المائية, باالضافة الي التميز العمراني والبصري 
لهذا الموقع حيث يحيط به من الشمال الشرقي جبل سان دونج ومن الشمال جبل وام مما يحمي المنطقة 

 دة خاصة اثناء فصل الشتاء. والمدينة من الرياح البار 
فقط تم االعتماد في اما بالنسبة لمخطط تقسيم المنطقة واختيار الصناعات التي ستقام بها وترفيقها  

المخطط علي تقسيم المنطقة الي مجموعات ذات خصائص متشابهة والربط بينهم بطريقة دائرية, ويخدم هذه 
, وتم تقسيم هذه الصناعات الي مجموعات بناء علي خصائصها ونوع منطقة خدمات مركزيةالصناعات 

                                                 
الى  2013بريل ,يصل تعداد السكان بها حتى أوتقع في جنوب كوريا جو" هى سادس اكبر مدينة فى كوريا الجنوبية شونج مدينة "تعتبر  (1)

وتأسست  ,كم من العاصمة الكورية سول ويربطها بها طريق سريع من اجل تحسين النقل بين المدينتين 120علي بعد حوالي نسمه, وتقع  1,471,324

كوريا  منذ ذلك الحين وحتي االن, لمزيد من التفصيل راجع الرابط  قبل الميالد وتعد مركزا سياسيا و اقتصاديا هاما فى 57مدينة "شونج جو" سنة 

 التالي:

 https://ar-ar.facebook.com/koicabaghdad/posts/833864690014378 
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كان علي المنتجات الناتجة عنها, ويتداخل مع هذه الصناعات المناطق الخضراء والترفيهية, وقد تم ذلك 
 النحو االتي:

 تم تقسم استعماالت الراضي بالمنطقة الي االتي: -أ
  الصناعية.* منطقة الصناعات وهي تقع شمال المنطقة 

 * منطقة الخدمات وهي تقع غرب المنطقة الصناعية.
 الصناعية. * منطقة المتنزهات الترفيهية والمناطق الخضراء وهي تنتشر في كل انحاء المنطقة

 * شبكة الطرق التي تخدم المنطقة الصناعية وتربطها ببعضها البعض ومع المناطق االخري.
 -ات لتوطينها في المنطقة الصناعية هي ) الصناعات الغذائيةتم اختيار خمسة انواع من الصناع -ب

الصناعات الميكانيكية( وتم  -الصناعات غير المعدنية  -الصناعات الكيماوية  -الصناعات الخشبية 
تقسيم هذه الصناعات حسب درجة تأثير الملوثات الناتجة عنها علي البيئة الي ثالثة اقسام وتركيز كل 

 حددة داخل المنطقة الصناعية يتناسب مع اثارها البيئية وذلك علي النحو التالي:مجموعة في منطقة م
  * الصناعات التي تسبب تلوثا مائيا.
  * الصناعات التي تسبب تلوثا هوائيا.
 * الصناعات التي تسبب تلوثا سمعيا.

بالنسبة لشبكة الطرق والنقل والمواصالت تم إقامة طريق رئيسي شرياني يحيط بالمنطقة الصناعية يسهل  -ج
حركة النقل الثقيل, كما تم إنشاء طريق سريع جديد بين المنطقة الصناعية والعاصمة سول من اجل تحسين 

ن اجزاء المنطق ة الصناعية النقل بين االقاليم الواقعة فيهما, فضال عن اقامة طرق تساهم في الربط بي
 وتربطها مع المناطق الخدمية.

بالنسبة للبنية االساسية فقد تم تغذية المنطقة بشبكة كهرباء واتصاالت, كما تم تغذيتها بشبكة مياه مركزية  -د
تتصل بمجطات التحلية الواقعة علي االنهار الموجودة بمدينة شونج جو, فضال عن اقامة شبكة للصرف 

تخدم المنطقة الصناعية, كما تم اقامة محطة مركزية لمعالجة مياه  لتخلص من المخلفات الصناعيةالصحي وا
 الصرف الصناعي الستخدامها في ري الحدائق والمتنزهات الترفيهية بالمنطقة.

ومن خالل العرض السابق لتجربة كوريا الجنوبية " منطقة شونج جو" يمكن استخالص اهم الدروس المستفادة  
 ها علي النحو االتي:من
تم اختيار موقع المنطقة الصناعية بناء علي معيار التميز العمراني من خالل القرب من المناطق المحيطة  -أ

 لإلمداد بالخدمات والمرافق والعمالة, باالضافة الي التميز البصري والمناخ المعتدل.
ثة وغير الملوثة, وتصنيف الصناعات عند تصنيف الصناعات تم مراعاة  الفصل بين الصناعات الملو  -ب

 الملوثة الي مجموعات حسب نوع الملوثات الناتج عنها.
تم مراعاة عند انشاء شبكة الطرق والمواصالت الربط بين انحاء المنطقة الصناعية والربط بين المنطقة  -ج

واحجام النقل ) والعاصمة سول لتحسين حركة نقل وتسويق منتجات المنطقة, فضال عن الفصل بين انواع 
 خفيف (. -ثقيل 
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تم مراعاة توفير المرافق االساسية واختيار المواقع المناسبة لصرف المخلفات فضال عن االستفادة من  -د
المياه المعالجة في اغراض الري وزراعة الحدائق والمتنزهات مما يحسن االستغالل االقتصادي للموارد المائية 

 بالمنطقة.
 :المدن والمناطق الصناعيةمجال إنشاء وتوطين أهم الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في  (3/5)

من خالل العرض السابق ألبرز التجارب التقليدية والحديثة الناجحة في مجال إنشاء والتوطين المدن والمناطق     
 الصناعية يمكن استخالص الدروس المستفادة اآلتية:

اتخذت من التصنيع مسارا للتنمية واعتمدت بشكل أساسي علي المدن والمناطق الصناعية كأداة أن هذه الدول  -أ
فعالة لتحقيق ذلك ومن ثم وفرة كافة السبل إلنجاح هذه المدن والمناطق من خالل توفير التشريعات والقوانين 

هذه المدن والمناطق في  والبنية األساسية وطرق النقل والمواصالت وغيرها من العوامل التي ساعدت نجاح
 تحقيق أهدافها.

ان هذه الدول وان اشتركت من وراء إنشاء المدن والمناطق الصناعية في هدف واحد رئيس وهو تحقيق  -ب
التنمية الصناعية ومن ثم االقتصادية إال أن كل منها كان له أيضا أهدافه الخاصة و من وراء إنشاء هذه 

قبة الزمنية والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تمر بها, ففي المدن والتي اختلفت باختالف الح
من اجل مساعده صناعات إقليميه ولكن هدف الربح بليس  م مناطق صناعيةيتم تصمفقد  ملكة المتحدةمال

 وبعد الحرب العالمية الثانية سيطرت ,بعينها آخذه بعين االعتبار البطالة للمساهمة في تشجيع العمالة
تطوير مناطق معينه من اجل التحكم في ورادات المنشآت من اجل الحكومة مباشره على المواقع الصناعية 

أعطي االهتمام من  المتحدة األمريكية. وفي الواليات الصناعية من خالل تأمين التوزيع المناسب للصناعات
غير جود دور للمؤسسات الحكومية باإلضافة إلي و بهدف الربح,  الصناعات الفرديةللقطاع الخاص و  البداية

الربحية مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق فوائد غير مباشره من المناطق الصناعية تتمثل في توظيف 
م حدثت زيادة في استخدام 1950ومع بداية عام , أيدي عامله, التجارة, الخدمات  واإليرادات الضريبية

مريكية نتيجة النظرة الجديدة للصناعة التي ظهرت في هذه الفترة المناطق الصناعية في الواليات المتحدة األ
كان الهدف األساسي من . وفي ايطاليا لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية أداةحيث اعتبرت الصناعة 

 من البالد األقل تطورًا من الناحية الشماليفي الجزء خاصة  ,الصناعةإنشاء المناطق الصناعية تطوير 
كان الهدف الرئيسي من وراء هذه االهتمام مساعدة رجال األعمال الصغار لالنتقال  صادية. وفي الياباناالقت

 .كمجموعه إلى مواقع مناسبة لتأسيس المعامل بعيدًا عن مناطق المدينة
اعتمدت التجارب الحديثة علي التخطيط الصناعي كسمة أساسية في إنشاء وتوطين المدن والمناطق  -ج

وذلك من خالل التخطيط الختيار مواقع المناطق الصناعية بالقرب من ميناء أو مراكز توزيع كما   الصناعية
في حالة منطقة " رزير بوندك" بماليزيا. وكذلك االهتمام بتقسيم المناطق الصناعية حسب الصناعات ودرجة 

عند تخطيط المناطق الصناعية تلويثها للبيئة كما في منطقة " شونج جو" بكوريا الجنوبية. وكذلك االهتمام 
ومناطق الخدمات والمناطق  ةبضرورة وجود مناطق خضراء  ومتنزهات وضرورة الربط بين المناطق الصناعي

الخضراء والمتنزهات بشبكات طرق رئيسية كما حدث في منطقة " رزير بوندك" بماليزيا ومنطقة " شونج جو" 
 بكوريا الجنوبية".
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في استخدام المناطق الصناعية كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية من خالل نجحت التجارب الحديثة  -د
استخدمها في تنمية األقاليم التي أنشأت وتوطنت بها وكذلك األقاليم المجاورة لها من خالل الربط بينها بطرق 

قامة مناطق حرة مجاورة لتنشيط التجارة بهذه المناطق فضال عن إقامة مناطق س كنية بهذه المناطق رئيسية وا 
 مع مراعاة بعدها عن المناطق الصناعية مراعاة لصحة ساكنيها.

واالستخدام األمثل للموارد االقتصادية بصفة رئيسية عند التخطيط  يأن التجارب الحديثة اهتمت بالبعد البيئ -هـ
قامة إلنشاء وتوطين المدن والمناطق الصناعية من خالل إقامة المناطق الخضراء ومناطق ال متنزهات وا 

المناطق السكنية بعيدا عن مناطق الصناعة, فضال عن تصنيف الصناعات حسب درجة تلويثها للبيئة, 
ختيار المناسب لمواقع صرف المخلفات الصناعية. كما تم معالجة وا عادة استخدام مياه االباإلضافة إلي 

 نطقة " شونج جو " بكوريا الجنوبية.الصرف الصناعي في ري المناطق الخضراء والمتنزهات كما حدث في م
 النتائج: (6)

الرئيسة أوضحت النتائج العامة للدراسة  افي سعي هذه الدراسة إلى تحقيق أهدافها واإلجابة علي تساؤالته
 اآلتي:

يمكن القول بصفة إال انه  التي يمكن من خاللها تعريف المدينة أو المنطقة الصناعية, مع اختالف الزوايا -1
أن تكون محددة ) أن المدينة أو المنطقة الصناعية هي المنطقة التي تحقق أربعة شروط رئيسة هي:عامة 

أن تتوافر فيها بنية تحتية  - أن تستخدم مساحتها ألغراض صناعية في المقام األول - الموقع والمساحة
 . (وانين معينةأن تدار من قبل مؤسسة مختصة وفقًا لق - مناسبة لخدمة المصانع التي ستقام عليه

ال يمنع وجود  تحقيق التنمية الصناعية يتمثل فيرئيس إلقامة المدن والمناطق الصناعية  هدف أن وجود -2
 تطوير من الستفادتها , وذلكبها المحيطة المناطق وتنمية تطويرمثل:  فوبجانب هذا الهدأهداف فرعية لها 

. مما يعمل علي تحقيق ازدهار اقتصادي وعمراني ة,التحتية وتركز االستثمار في المناطق الصناعي البني
 أنسب على بالبحث نتيجة قيامهم المشروعات الصناعة أصحاب على والمال توفير الجهدباإلضافة إلي 

 رؤوس وأصحاب المستثمرين استقطاب خالل من المحلي االقتصاد مستوى  رفعو , لمشروعاتهم إلقامة المواقع
 والفنية. العلمية الخبرات وجذب األجنبيةاألموال 

أن وجود هدف رئيس عام إقامة المدن والمناطق الصناعية وبجانبه أهداف فرعية عامة ال يمنع من وجود  -3
بعض األهداف الخاصة التي تختلف من دولة إلي أخري باختالف ظروفها االقتصادية واالجتماعية 

 ية داخل الدولة الواحدة.والسياسية والبيئية وأيضا تختلف باختالف الفترة الزمن
يمكن القول بصفة عامة انه ال توجد بعد نظرية بالرغم مت تعدد اتجاهات التوطن التقليدية والحديثة إال انه   -4

للتوطن الصناعي يتفق الجميع علي قبولها بحيث تشمل جميع العوامل واالعتبارات التي تحكم اختيار الموطن 
الصناعية نظرا لتعدد هذه العوامل واالعتبارات والتي تختلف من صناعة إلي األمثل لتوطين المدن والمناطق 

أخري بل تختلف داخل فروع الصناعة ذاتها, كما أنها أحيانا تختلف من مرحلة صناعية آلخري داخل الفرع 
 الواحد من فروع االقتصاد.

علي الرغم من أن النظريات الحديثة للتوطن ركزت بصورة اكبر علي العوامل االقتصادية وغير االقتصادية  -5
التي تلعب دورا مهما في توطين المشروعات مثل توافر البنية األساسية والسياسات التي تضعها الدولة 
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حيث تعد التكلفة والربح نظريات التقليدية يمكن إغفال ال واالعتبارات االجتماعية والسياسة والبيئية, إال أن ال
هي العامل الحاسم في المشروع واتخاذ قرار التوطن واكتشاف القوانين األساسية التي تحدد تحركات 
الصناعة, واألسباب التي تدفع صناعة معينة إلي االنتقال من موقع إلي أخر خاصة في ظل النظام 

 الرأسمالي  الحالي بكافة أشكاله وأنواعه.
انه ال يمكن إهمال اثر العوامل الخاصة بالنظام الدولي كالتكتالت والتغيرات التكنولوجيا والعولمة والشركات  -6

مواقع إنشاء وتوطين المدن والمناطق الصناعية بجانب العوامل  روتأثيرها علي اختيا تمتعددة الجنسيا
 ية والسياسية والقانونية.خرى الطبيعية واالقتصادية والتاريخية واالجتماعية والبيئاأل

أن التجارب الدولية الناجحة في مجال إقامة وتوطين المدن والمناطق الصناعية راعت بصفة أساسية ظروفها   -7
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية عن إقامتها للمدن والمناطق الصناعية واختيار مواقع توطينها. كما 

وتوطينها للمدن  اقامتهإاعتمدت علي التخطيط الصناعي بشكل أساسي عند ن التجارب الحديثة الناجحة أ
والمناطق الصناعية متخذة في االعتبار كافة االعتبارات والعوامل التي تعمل علي إنجاح هذه المناطق في 

 تحقيق األهداف المرجوة منها.
 ( التوصيات:7)

 باآلتي:في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج, توصي الدراسة 
ضرورة االهتمام باختيار المواقع المناسبة إلقامة وتوطين المدن والمناطق الصناعية والتي تراعي كافة  -1

 االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية.
دارة المدن والمناطق الصناعية بوضع تصور دقيق لألهداف  -2 ضرورة قيام الجهات المسئولة عن إقامة وا 

المرجوة من إقامة وتوطين المدن والمناطق الصناعية في مناطق معينة من الدولة دون غيرها, مع ضرورة ان 
 تتماشي هذه األهداف مع الخطة الصناعية واالقتصادية للدولة.

ضرورة االعتماد عند إقامة أي مدينة أو منطقة صناعية علي التخطيط المسبق الذي يتضمن كافة النواحي  -3
دية واالجتماعية والبيئية والسياسية بما يضعف من احتماالت فشل المدينة او المنطقة الصناعية في تحقيق االقتصا

 األهداف المرجوة منها.
ضرورة العمل علي التطوير المستمر للمدن والمناطق الصناعية بما يجعلها تستطيع استيعاب كافة التغيرات  -4

 فة وتستطيع استيعاب صناعات جديدة.المستمرة التي تطرأ علي الصناعات المختل
ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية  -5

 والبيئة لكل دولة بحيث ال يتم تكرار التجارب بحزفيرها.
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 واقع المدن والمناطق الصناعية في مصر
                      *عينة من المدن والمناطق الصناعية بجمهورية مصر العربية(ل)دراسة ميدانية 

 مستخلص
المدن والمناطق هذه واقع لوصف تناولت الدراسة التطور التاريخي لنشأة المدن والمناطق الصناعية, و   

, باإلضافة إلي تحديد المعوقات والمشكالت التي تواجه هذه المدن والمناطق وتعوق دورها في التنمية الصناعية
   . االقتصاديةالصناعية و 
ترتب علي عدم االهتمام بالتخطيط طويل األجل للمدن عدة نتائج منها:  إليوتوصلت الدراسة   

الدوار وحلوان وشبرا الخيمة, إلي توسع هذه المدن والمناطق الصناعية القديمة في مصر كالمحلة الكبرى وكفر 
والمناطق عشوائيا, وتداخل استعماالت أراضيها حتى أصبحت المصانع متخللة الكتل السكانية وضاعت 

 مالمحها الصناعية.
مدينة أو منطقة  114والبالغ عددها  أن المدن والمناطق الصناعية في مصر كما توصلت إلي  

% منها فقط بدأ العمل بالفعل, في حين أن 76حيز العمل الفعلي حيث أن نسبة  هاجميعلم تدخل  صناعية
أن التجربة المصرية في إقامة المدن والمناطق الصناعية و  م.2017% منها لم يعمل حتى نهاية عام 24

نسبة تهتم بشكل كبير بالمدن والمناطق الصناعية العامة التي تقام بها أنشطة صناعية مختلفة والتي تمثل 
% من المدن والمناطق الصناعية التي دخلت 89أن و  ر.% من المدن والمناطق الصناعية في مص84,2

 .حيز التنفيذ الفعلي غير مكتملة البنية األساسية
وتوصلت أيضا إلي أن المدن والمناطق الصناعية المصرية تواجه العديد من التحديات والمعوقات   

وعدم كفاية مصادر الطاقة, فضال عن عدم مرونة وتشجيع القوانين تتمثل في نقص البنية األساسية 
والتشريعات علي االستثمار فيها وتعقد وصعوبة إجراءات التراخيص, باإلضافة إلي مواجهتها لصعوبات 
تتعلق بنقص مصادر التمويل وعدم توافر األمن بالشكل الكافي والعديد من المعوقات المتعلقة بالتشغيل 

 العاملة وارتفاع تكاليف التشغيل.كنقص األيدي 
من نتائج, ولتحقيق استفادة أكبر لالقتصاد المصري من المدن الدراسة إليه  تفي ضوء ما توصلو

الهتمام الدائم بالتخطيط طويل األجل للمدن بضرورة  أوصت الدراسةوالمناطق الصناعية القائمة والمستقبلية, 

                                                 
بيقية طتسة دارلصناعية: التنمية ق الصناعية في تحقيطق المنادن والمعداد بعنوان " دور اتحت اإل دكتوراهبحث مستل من رسالة  *

 كلية التجارة, جامعة أسيوط.بية", رلعر اية مصورجمه علي

 أ.د/عبدالهادي عبد القادر سويفي
أستاذ االقتصاد وعميد كلية   

  جامعة أسيوط -التجارة االسبق

 أ.د/عبد النبي إسماعيل الطوخي 
االقتصاد كلية التجارة  أستاذ 

 جامعة أسيوط

 محمد أحمد محمد البريريأ/
مدرس مساعد بقسم 

 االقتصاد والمالية العامة
 كلية التجارة جامعة اسيوط
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التوسع في إقامة المدن والمناطق الصناعية ضرورة في مصر, و  الصناعية القائمة والمستقبليةوالمناطق 
 .متخصصة في بعض األنشطة الصناعية, فضال عن تنشيط المدن والمناطق الصناعية المتخصصة القائمةال
أراضيها للموازنة  مشكلة نقص المرافق األساسية وتحميل أعباء ترفيق كما أوصت بضرورة عالج  

توسع في إنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة قبل العامة وتأخر تسليم األراضي للمستثمرين من خالل عدم ال
. فضال عن تعميم االنتهاء من استكمال ألعمال البنية األساسية في المدن والمناطق الصناعية القائمة

عن جب علي الجهات المسئولة ما يفي مصر, ك باقي المدن والمناطق الصناعيةوتفعيل نظام المطور علي 
االستثمار في مصر بصفة عامة واالستثمار الصناعي بصفة خاصة الرقابة والمتابعة والمستمرة لتطبيق 

سياسة  هاوتفعيل هاضرورة تعميمكثر فاعلية وتحقق الهدف منها, و القوانين المتعلقة باالستثمار لتصبح أ
 .الشباك الواحد

يجب أن يكون هناك تعاون من قبل  داخل المدينة أو المنطقة الصناعيةبالقدر الكافي  ولتوفير األمن  
 في هذا المجال.أجهزة األمن وأصحاب المشروعات الصناعية 
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 واقع المدن والمناطق الصناعية في مصر
 العربية(عينة من المدن والمناطق الصناعية بجمهورية مصر ل)دراسة ميدانية 

 مقدمة:
تأسيس  نطاق وتوسيع ,االستثمار وترقية لتشجيع فعالة أداة الصناعية المدن والمناطق إقامة عتبرت 
 والمتوسط الصغيرة المشروعات لدعم الالزم المناخ ويهيئ الوطني االقتصاد احتياجات يلبي بما الصناعات

بالمرافق  هاوتجهيز  المدن والمناطق الصناعيةإلقامة  المناسبة الصناعية المواقع اختيارويعد م. والكبيرة الحج
 .وكاملة شاملة تنمية صناعية لتحقيق مهما   مطلبا  األساسية 
 - وحكومات دول قبل دائم من باهتمام الصناعية المدن والمناطق وتطوير إنشاء قضية تحظي ولذلك 

 امن التصنيع مسار  اتخذتعلي حدا  سواء, وتعد مصر أحد الدول النامية التي  -العالم النامي والعالم المتقدم
ن كان تاريخ التصنيع في مصر يعود اآلن وحتىم 1952يوليو عام  23للتنمية منذ ثورة  عهد محمد  إلي, وا 

 .(1)علي الذي عرف بعهد النهضة الصناعية
يجد أنه تزامن  اآلن وحتى م1952 يوليو 23التاريخي للتصنيع في مصر منذ ثورة لتطور لوالمتتبع 

قيام الحكومة بتجهيز هذه  إلي أديمع هذا التطور توطن الصناعات في بعض المناطق الجغرافية مما 
 تىحمصر  أنحاءفي كافة  األخرى العديد من المدن والمناطق الصناعية  بإقامة, فضال  عن قيامها (2)المناطق

م ما يقرب 2017إحصائيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في نهاية عام  ألخر بلغ عدد هذه المناطق طبقا
)الهيئة العامة للتنمية  ومحافظات الجمهورية أقاليممدينة ومنطقة صناعية منتشرة في جميع  114من 

أن  الصناعية هذه المدن والمناطق وراء إقامة من الرئيس وكان الهدف(, www.ida.gov.eg:الصناعية
  .بدور فعال في تحقيق تنمية ونهضة صناعية كبيرة في االقتصاد المصري  تساهم

 موضوع الدراسة:
مصر برامج عديدة تبنت المدن والمناطق الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية  أهميةمع تزايد  

  .جديدة صناعية مدن ومناطق بإنشاءلتطوير المدن والمناطق الصناعية الموجودة بها, فضال  عن قيامها 
                                                 

م( وكان دافعه إلى تجربة التصنيع ميله إلى 1840 – 1818وعلى وجه التحديد في الفترة )حدثت المحاولة األولي للتصنيع في مصر في أثناء عهد محمد علي,  (1)
نشاء االستقالل بمصر واالكتفاء ذاتيا  بمواردها, فضال  عن رغبته في تزويد جيشه بكافة احتياجاته من المصنوعات المحلية, ومن هنا اهتم "مح مد على" بالصناعة وا 

رة التي تدار باآلالت, واهتم محمد علي بالصناعات ذات العالقة الوثيقة بشئون الجيش حيث إنشاء ترسانة القلعة لصناعة األسلحة الفابريقات أي المصانع الكبي
نشاء العديد من مصانع الغزل وا نشاء أيضا ترسانة بوالق لصناعة السفن الحربية الكبيرة, كما اهتم محمد علي بصناعة الغزل والنسيج وا  تخدم لنسيج التي تسوا 

يد من التفصيل األساليب الحديثة كمصنع الجوخ ببوالق وفابريقة الطرابيش, ثم توالت التطورات علي التصنيع في مصر بعد حقبة محمد علي وحتى اآلن, ولمز 
 راجع:

 ., جامعة الزقازيق, كلية التجارة ببنها"التطور االقتصادي في مصر خالل القرنين التاسع عشر والعشرين", (1997) محمد محمد, النجار -
 ., مكتبة النهضة العربية, القاهرة"اقتصاديات مصر" (,1951) جمال الدين سعيد, سعيد -
 , دار المعارف, القاهرة."تاريخ الصناعة في مصر في النصف األول من القرن التاسع عشر(, "1952) على, لجرتلىا -
 ., دار المعارف, القاهرة"(م1980 – م1930)التصنيع والبناء الطبقي في مصر " (,1991) شحاتة, صيام -
مناطق مختلفة أهمها القاهرة الكبرى يليها اإلسكندرية, ثم بعض المدن األخرى مثل المحلة الكبرى, كفر الزيات, وكفر الدوار,  فيالجمهورية  فيتوطنت الصناعة  (2)

الخلفية التاريخية لنشأة وتطور الصناعة والمدن والمناطق الصناعية ن هذه الدراسة تناول , وسيتم في المبحث الثاني من الفصل الثاني مالمنصورة, السويس, وأسوان
 .في مصر

 

http://www.ida.gov.eg/
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مصر,  فيالصناعية  وصف واقع المدن والمناطق الصناعية في مصر عليموضوع الدراسة  وينصب 
الصناعية اطق وتعوق دورها في التنمية باإلضافة إلي تحديد المعوقات والمشكالت التي تواجه هذه المدن والمن

 :اآلتيةودراسة هذا الموضوع تثير التساؤالت  االقتصادية. و 
 ؟المصرية وتاريخ نشأتها المناطق الصناعيةالمدن و  ةما هي -
 في المدن والمناطق الصناعية في مصر لتعمل علي تنمية هذهكافية وذات كفاءة  أساسيةهل توجد بنية  -

 ؟ورفع كفاءتها التشغيلية واإلنتاجيةالمدن والمناطق 
؟ وهل توجد هذه هل يوجد بين المدن والمناطق الصناعية في مصر عالقات تكامل وتشابك أمامي وخلفي -

 المنطقة الصناعية الواحدة؟المدينة أو  داخلالعالقات 
طق الصناعية في مصر نادن والملمالمنظمة لالستثمار والعمالة با التشريعات الحكومية والقوانين أسهمتهل -

 ؟للمؤسسات ذات العالقة بالمدن والمناطق الصناعية في تشجيع االستثمار في هذه المدن والمناطق اإلداري  واألداء
 مصر؟  هي المعوقات والتحديات التي تواجه المدن والمناطق الصناعية في ما -

 أهمية الدراسة:
 أبرزها: اعتبارات عدةتستمد هذه الدراسة أهميتها من   
 المدن والمناطق الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية.دور  -
 الدولة. أقاليمو المتوازن بين مالمدن والمناطق الصناعية في تحقيق الندور  أهمية -
التعرف علي المعوقات والتحديات التي تواجه المدن والمناطق الصناعية من ارض الواقع لوضع حلول  أهمية -

التنمية االقتصادية بصفة عامة والتنمية الصناعية تحقيق لها لتفعيل دور المدن والمناطق الصناعية في 
 ناطق الصناعية بمصر.مدن والملل يةمستقبلصورة بصفة خاصة ورسم 

 حثية المستخدمة:األساليب الب
 استخدمت الدراسة ثالثة أساليب بحثية, وذلك علي النحو األتي: 

 .في استعراض اإلطار النظري للمدن والمناطق الصناعية في مصر : استخدم األسلوب الوصفييالوصفاألسلوب  -أ
لبيانات المنشورة عن المدن والمناطق استخدم األسلوب التحليلي للقيام بتحليل كمي ل :التحليلي األسلوب -ب

 وغيرها من البيانات التي شملتها الدراسة والتي تخدم الهدف منها وتجاوب علي تساؤالتها. مصر فيالصناعية 
 المنشآت الصناعيةالمسئولين عن : استخدم أسلوب العينة الستطالع أراء حالة دراسة أو العينة أسلوب -ج

بعدد من المدن والمناطق الصناعية في مصر تم اختيارها طبقا لعدد من المعايير كمعيار قوة الصناعة العاملة 
والمعيار الجغرافي ومعيار التخصص الصناعي, وذلك للتعرف علي أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المدن 

 .أعدت لهذا الغرض ة استبياناستمار والمناطق الصناعية من ارض الواقع, وقد تم دراسة العينة من خالل 
 أدوات الدراسة:

 وهي: وهدفهاالباحث بعدة أدوات تتفق مع مشكلة الدراسة  استعان
وذلك بالرجوع إلى مختلف الكتابات السابقة والدراسات النظرية والعملية الخاصة بالمدن البحث المكتبي:  -

 الدراسة. والمناطق الصناعية في مصر , وذلك لجمع المادة النظرية لهذه
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عن المدن تحليل المتاح من البيانات والمعلومات وذلك ب  تحليل محتوي التقارير واإلحصاءات المتاحة: -
 م.2017م وحتى نهاية عام 2011خالل الفترة من نهاية عام  مصر فيوالمناطق الصناعية 

هذه األداة تحقيقا للتكامل المنهجي في عملية جمع البيانات في ضوء  باستخدام قام الباحث البحث الميداني: -
أن تكون متوافقة عي فيها رو  , وقدإعداد استمارة استبيانقام الباحث ب منهج الدراسة, وإلجراء البحث الميداني

 .هدف الدراسة مع
 الدراسة: مجاالت

 اآلتي:تتحدد مجاالت الدراسة في   
بعينة من المدن والمناطق الصناعية العاملة عددها المكانية للدراسة الميدانية لمجال تحدد ا :المجال المكاني -أ

المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ومنطقة  -أكتوبر  6مدينة هي: ) المنطقة الصناعية بمدينة  15
  -ياض العربالمنطقة الصناعية بب -المنطقة الصناعية ببرج العرب -المنطقة الصناعية بالسادات -المطورين

المنطقة الصناعية بشق الثعبان  -المنطقة الصناعية بحي الكوثر  -المنطقة الصناعية بالصفاء " بني  غالب" 
منطقة الصفاء الصناعية للمسابك "  -المنطقة الصناعية بالروبيكي "صناعة جلود"  -بطره " رخام وجرانيت" 

المنطقة الصناعية بأبو رواش  -اويات جنوب خط سوميقة البتروكيممنط -وادي التكنولوجيا  -حوض الزهور" 
المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة(, وقد تم اختيار هذه المدن  -المنطقة الصناعية بمدينة العبور  -وتوسعاتها 

مدينة ومنطقة صناعية عاملة, وذلك طبقا  87والمناطق الصناعية العاملة الممثلة لعينة الدراسة من بين عدد 
 ات اآلتية:للخطو 

مدينة ومنطقة صناعية  114تم تصنف المدن والمناطق الصناعية في مصر والبالغ عددها الخطوة األولي:  -
مدينة ومنطقة صناعية, ومدن ومناطق صناعية غير عاملة  87إلي مدن ومناطق صناعية عاملة بلغ عددها 

ناطق الصناعية غير العاملة لعدم دخولها . وذلك الستبعاد المدن والم(1)مدينة ومنطقة صناعية 27بلغ عدده 
 حيز العمل الفعلي حتى وقت إجراء الدراسة الميدانية.

 87تم حساب مؤشر قوة الصناعة لجميع المدن والمناطق الصناعية العاملة والبالغ عددها الخطورة الثانية:  -
 األدنى.وترتيبها تنازليا طبقا لهذا المؤشر من األعلى إلي  ة,مدينة ومنطقة صناعي

تم االعتماد علي أكثر من معيار عند اختيار المدن والمناطق الصناعية العاملة الممثلة لعينة  الخطوة الثالثة: -
 الدراسة طبقا لترتيبها بالنسبة للمؤشر قوة الدراسة, وذلك علي النحو التالي:

, فقد تم (2)ة بأقاليم مصر السبعةلكي تكون العينة ممثلة لكافة المدن والمناطق الصناعي المعيار الجغرافي:* 
اختيار المدينة أو المنطقة الصناعية العاملة التي تقع في الترتيب األول علي مستوي كل إقليم طبقا لمؤشر قوة 

 الصناعة وتم حصر عدد المنشات الصناعية العاملة بها, وهو ما يوضحه الجدول األتي:
 

                                                 
مدينة ومنطقة  114م عدد 2017في نهاية عام  م طبقا ألخر إحصائيات هيئة التنمية الصناعية31/12/2017بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية في مصر في (1)

من التفاصيل عن صناعية, وقد قام الباحث بتصنيف تلك المدن والمناطق إلي مدن ومناطق عاملة ومدن ومناطق غير عاملة لم تدخل حيز العمل الفعلي, ولمزيد 
 .(8( وجدول )7, أنظر جدول )م31/12/2017ات مصر حتى تاريخ توزيع المدن والمناطق الصناعية إلي عاملة وغير عاملة علي مستوي أقاليم  ومحافظ

 .(5أنظر جدول ), م31/12/2017لمزيد من التفاصيل عن التوزيع الجغرافي للمدن والمناطق الصناعية في مصر طبقا ألقاليم ومحافظات الجمهورية حتى تاريخ  (3)
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 الصناعية العاملة صاحبة الترتيب األول طبقا لمؤشر مستوي كل إقليم( التوزيع الجغرافي للمدن والمناطق 1جدول )
 وعدد المنشات الصناعية العاملة بها  

 عدد المنشاة الصناعية المدينة أو المنطقة الصناعية المختارة المحافظة اإلقليم
 1838 المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجيزة القاهرة الكبرى 
 2168 المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ومنطقة المطورين الشرقية قناة السويس

 632 المنطقة الصناعية بمدينة السادات المنوفية الدلتا
 913 المنطقة الصناعية ببرج العرب اإلسكندرية اإلسكندرية
 121 المنطقة الصناعية ببياض العرب بني سويف شمال الصعيد
 102 المنطقة الصناعية بالصفاء "بني غالب"  أسيوط وسط الصعيد
 213 المنطقة الصناعية بحي الكوثر  سوهاج جنوب الصعيد

   من إعداد الباحث.المصدر:  
 لكي تكون العينة ممثلة لكافة أنواع المدن والمناطق الصناعية العاملة العامة* معيار التخصص الصناعي: 

, فقد تم اختيار المدينة أو المنطقة الصناعية العاملة العامة التي تأتي في المرتبة األولي طبقا (1)والمتخصصة
لمؤشر قوة الصناعة علي مستوي الجمهورية, كما تم اختيار المدينة أو المنطقة الصناعية العاملة المتخصصة 

صص صناعي, كما تم حصر عدد التي تأتي في المرتبة األولي طبقا لمؤشر قوة الصناعة علي مستوي كل تخ
 المنشات الصناعية العاملة بكل من تلك المدن والمناطق, وهو ما يوضحه الجدول األتي:

 ( المدن والمناطق الصناعية العاملة العامة والمتخصصة صاحبة الترتيب األول طبقا لمؤشر وعدد المنشات الصناعية العاملة بها2جدول )
 

 المختارةالمدينة أو المنطقة الصناعية 
 

 المحافظة
 التخصص 
 الصناعي

عدد المنشاة 
 الصناعية

 1838 عامة الشرقية المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ومنطقة المطورين
 63 متخصصة / صناعة رخام وجرانيت القاهرة المنطقة الصناعية بشق الثعبان بطره " رخام وجرانيت"

 9 متخصصة/ صناعة ودباغة جلود القاهرة " صناعة ودباغة جلود" المنطقة الصناعية بالروبيكي
 3 متخصصة/ صناعة المسابك القليوبية منطقة الصفا الصناعية للمسابك " حي الزهور" 

 12 متخصصة/ صناعات تكنولوجيا اإلسماعيلية وادي التكنولوجيا
 34 البتروكيماوياتمتخصصة/ صناعة  السويس منطقة البتروكيماويات جنوب خط سوميد

     من إعداد الباحث.المصدر: 
 

لكي تكون العينة  * معيار تطور أماكن توطين المدن والمناطق الصناعية العاملة )معيار األجيال الزمنية(:
, فقد تم اختيار المدينة أو المنطقة الصناعية (2)ممثلة لجميع أماكن توطين المدن والمناطق الصناعية العاملة

                                                 
مدينة ومنطقة, ومدن ومناطق  81مصر إلي مدن ومناطق عامة تشمل كل الصناعة بلغ عددها قام الباحث بتوزيع المدن والمناطق الصناعية العاملة في  (1)

توزيع المدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة  في مصر طبقا لمزيد من التفاصيل عن مدن أو مناطق, و  6متخصصة في صناعات معينة بلغ عددها 
 (. 10( وجدول )9جدول )أنظر م, 31/12/2017اعية المتخصصة طبقا لألنشطة الصناعية حتى لتخصصها الصناعي وتوزيع المدن والمناطق الصن

بة للقسم األول منها قام الباحث بتقسيم المدن والمناطق الصناعية من حيث تطور أماكن توطينها إلي قسمين ويتكون كل قسم من عدد من األجيال الزمنية, فبالنس (2)
صناعية المتوطنة في المدن والمجتمعات العمرانية القديمة, ويتكون من جيلين زمنيين. أما بالنسبة للقسم الثاني فيتمثل في المدن فيتمثل في المدن والمناطق ال

العاملة المدن والمناطق الصناعية  عن والمناطق الصناعية المتوطنة في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, ويتكون من جيلين زمنيين, ولمزيد من التفاصيل
 (.11م, أنظر جدول )31/12/2017وغير العاملة في مصر طبقا لتطور أماكن توطينها حتى 
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العاملة التي تأتي في المرتبة األولي طبقا لمؤشر قوة الصناعة علي مستوي كل جيل من كل قسم, كما تم 
   حصر عدد المنشات الصناعية العاملة بكل من تلك المدن والمناطق, وهو ما يوضحه الجدول األتي:

 الترتيب األول طبقا لمؤشر قوة الصناعة( المدن والمناطق الصناعية العاملة طباق لتطور ألماكن توطينها صاحبة 3جدول )
 علي مستوي كل جيل زمني لكل قسم وعدد المنشات الصناعية العاملة بها 

 
 المدينة أو المنطقة الصناعية المختارة

 
 المحافظة

 
 القسم 

 
 الجيل

عدد المنشاة 
 الصناعية

 257 األول األول الجيزة وتوسعاتها ناعية بأبورواشصالمنطقة ال
 63 الثاني األول القاهرة الصناعية بشق الثعبان بطره " رخام وجرانيت"المنطقة 

 1838 األول الثاني الشرقية المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ومنطقة المطورين
 1550 ثاني الثاني القليوبية المنطقة الصناعية بمدينة العبور
 199 ثالث الثاني القاهرة المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة

     من إعداد الباحث.المصدر: 
 تحديد العدد النهائي للعينة المختارة من المدن والمناطق الصناعية العاملة وعدد المنشات الخطوة الرابعة: -

الصناعية العاملة بها, حيث تم فرز المدن والمناطق الصناعية العاملة المختارة طبقا للمعايير الثالث السابقة 
لبيان ما إذا كان هناك مدن أو مناطق التي تم اختيارها في أكثر من معيار, وقد وجد أن المنطقة الصناعية 

ير الثالثة لذلك تم حسابها مرة واحدة بدل من ثالثة بالعاشر من رمضان ومنطقة المطورين تم اختيارها في المعاي
مرات, كما وجد أن المنطقة الصناعية بشق الثعبان بطره "رخام وجرانيت" تم اختيارها في معيارين لذلك تم 
حسابها مرة واحدة بدال من مرتين, وبناء علي ذلك أصبح العدد للعينة المختارة من المدن والمناطق الصناعية 

 (.4منشات صناعية, وهو ما يوضحه جدول ) 8114ومنطقة صناعية يعمل بها مدينة  15و
 

 :المجال البشري  -ب
 

يتكون مجتمع الدراسة من المسئولين بالمنشآت الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مجتمع الدراسة:  -
المختارة من خالل مسئول لكل منشأة سواء كان هذا المسئول مديرا  عاما  أو عضو مجلس إدارة  15العاملة الـ 

 ( مسئوال .8114ذه المنشآت )أو مسئوال  عن االستيراد والتصدير أو مسئوال  مالي, وبالتالي يبلغ عدد المسئولين به
 تم تحديد حجم وتوزيع عينة الدراسة طبقا للخطوات اآلتية: عينة الدراسة:  -
   Kothari: تم تحديد حجم العينة الممثلة للمجتمع الكلي باستخدام معادلة كوزاري الخطوة األولي *
((Kothari,1985: 248-251:وذلك كما يأتي , 

                                     Z².p̅.q̅.N 

                   n =                        
                               e².(N-1) + Z².p̅.q̅ 

 حيث أن:
  p̅ = 0.30                                                             (1)نسبة العينة -

                                                 
وفي  األقصىالمسحوبة في الحد  nالنسبة األخيرة ستكون العينة  اختيارأنه مع  Kothariحيث يري  0,50وليس  0,30أختار الباحث نسبة العينة  (1)

 أنضر: اإليضاحمتعددة, ولمزيد من  محاذيرهذه الحالة تتخلي العينة عن الدقة المرغوبة وتكون ذات 
- C.R. Kothari, “Research Methodology, Methods and Techniques”, New Delhi;, Wlley Eastern Limited, 1985, p:248. 
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                                                                                   q̅ = 1- p̅    

         Z = 1.96                  %( المستخرج من الجداول95قيمة الفرق المحدد لمستوي الثقة ) -
     المحددة للمناطق تحت المنحني الطبيعي          
   e = 0.05                                           المقبول أو المسموح بهمستوي الخطاء  -
  N = 8114                               حجم المجتمع الكلي                             -
  n = 310                حجم العينة                                                        -

للمنشآت الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية العاملة ومن ثم أصبح حجم العينة المختارة من العدد الكلي 
 .منشأة( 310بعد تطبيق المعادلة السابقة ) المختارة

المدن علي  المنشآت الصناعيةتوزيع العينة الكلية من لتم باستخدام معادلة التوزيع المتناسب  الخطوة الثانية: *
 (:     102: 1987)زايد,  المختارة, وذلك كاآلتي 15الـ  العاملة اطق الصناعيةالمنو 

 ن هـ¯  ن م =  ن                                         
 ن                                                     

 حيث أن:
 المناطق الصناعيةالمدن و من  منطقة مدينة أولكل  المنشآت الصناعيةحجم العينة المناسب من  تعني ن م 

 .المختارة 15الـ  العاملة
المختارة  15الـ  العاملة المناطق الصناعيةالمدن و من  المأخوذة المنشأة الصناعيةالحجم الكلي لعينة  تعني  ¯ن

 .منشاة( 310والبالغة )
الـ  العاملة المناطق الصناعيةمدينة او منطقة من المدن و كل العاملة ب المنشآت الصناعيةحجم  تعني  ن هـ

 المختارة. 15
المختارة والبالغ  15الـ  العاملة المناطق الصناعيةالعاملة بالمدن و  للمنشآت الصناعيةالحجم الكلي  تعني ن 

 .منشاة( 8114)
 

 15الـ  العاملة المناطق الصناعيةوبتطبيق المعادلة السابقة علي كل مدينة أو منطقة من المدن و   
 تم تحديد عينة المنشآت الصناعية في كل منها, وهو ما يوضحه الجدول األتي: المختارة

 عينة الدراسة وتوزيعها علي المدن والمناطق الصناعية العاملة المختارة علي مستوي أقاليم ومحافظات مصرو ( حجم مجتمع 4جدول )   
 
 م

 
 المدينة أو المنطقة الصناعية المختارة

 
 اإلقليم

 
 فظةالمحا

 عدد 
 المنشاة الصناعية

 عينة
 الدراسة 

 83 2168 الشرقية قناة السويس المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ومنطقة المطورين 1
 70 1838 الجيزة القاهرة الكبرى  المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر 2
 60 1550 القليوبية الدلتا المنطقة الصناعية بمدينة العبور 3
 35 913 اإلسكندرية اإلسكندرية المنطقة الصناعية ببرج العرب 4
 24 632 المنوفية الدلتا المنطقة الصناعية بمدينة السادات 5
 10 257 الجيزة القاهرة الكبرى  وتوسعاتها ناعية بأبورواشصالمنطقة ال 6
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 الصناعية العاملة المختارة علي مستوي أقاليم ومحافظات مصرعينة الدراسة وتوزيعها علي المدن والمناطق و ( حجم مجتمع 4جدول )تابع: 
 
 م

 
 المدينة أو المنطقة الصناعية المختارة

 
 اإلقليم

 
 المحافظة

 عدد 
 المنشاة الصناعية

 عينة
 الدراسة 

 8 213 سوهاج جنوب الصعيد المنطقة الصناعية بحي الكوثر  7
 7 199 القاهرة الكبرى القاهرة  المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة 8
 4 121 بني سويف شمال الصعيد المنطقة الصناعية ببياض العرب 9
 3 102 أسيوط وسط الصعيد المنطقة الصناعية بالصفاء "بني غالب"  10
 2 63 القاهرة القاهرة الكبرى  " رخام وجرانيت"المنطقة الصناعية بشق الثعبان بطره  11
 1 34 السويس قناة السويس منطقة البتروكيماويات جنوب خط سوميد 12
 1 12 اإلسماعيلية قناة السويس وادي التكنولوجيا 13
المنطقة الصناعية بالروبيكي " صناعة ودباغة  14

 جلود"
 1 9 القاهرة القاهرة الكبرى 

 1 3 القليوبية القاهرة الكبرى  منطقة الصفا الصناعية للمسابك " حي الزهور"  15
 310 8114   اإلجمالي

     من إعداد الباحث.المصدر: 
 الخلفية التاريخية لنشأة وتطور المدن والمناطق الصناعية في مصر: (1)

المدن  تلكيجد أن إنشاء  في مصر المدن والمناطق الصناعية ةأن المتتبع للتطور التاريخي لنشأ 
يرجع إلي االهتمام المتزايد في االقتصاد المصري في جميع حقبه الزمنية بالصناعة باعتبارها السبيل والمناطق 

وعلي والي مصر يد "محمد على" الوحيد نحو تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة والتي بدأت علي يد محمد علي 
أو  هبي للصناعة المصريةعلي هذه الفترة بالعصر الذ أطلقم(, وقد 1840-م1818وجه التحديد في الفترة )
 أسلوبهجنب مع الزراعة واعتمد في  إلي, حيث أهتم "محمد على" بالصناعة جانبا عصر النهضة الصناعية

 األرباح,وعلي احتكار الصناعة في مصر تحقيقا ألقصي قدر من  األوربيةعلي االستفادة من الثورة الصناعية 
 (.33م:1986فافي, )ك وبذلك اعتبر مؤسسا للصناعة الحديثة في مصر

الكتفـاء الـذاتي والـتخلص مـن سـيطرة السـوق اتحقيق ل يهدف أقام "محمد على" برنامجا  صناعيا  متنوعا  و  
 . بكافة احتياجاته من المصنوعات المحلية الجيشتزويد  باإلضافة إلي ,(12م:1951الخارجية )سعيد,

نشـــاء كإ "محمـــد علـــى"اســـتحدثها  التـــيالصـــناعات الكبـــرى وقـــد تميـــزت هـــذه النهضـــة باالهتمـــام بإقامـــة  
تعــد مــن أعظــم  التــي تــدار بــاآلالت, فضــال  عــن المصــانع الحربيــة والبحريــة التــيالمصــانع الكبيــرة  أيابريقــات فال

 .(1)رالمنشآت الصناعية في ذلك العص

                                                 
من أهم الصناعات الحربية والبحرية التي اهتم بها "محمد على" مصانع األسلحة فأسس ترسانة القلعة )سوق السالح( لصنع األسلحة  (1)

قامت بإنشاء سفن حربية  والتي)دار الصناعة(  اإلسكندريةوصب المدافع. وفي مجال الصناعات البحرية أنشأ ترسانة بوالق وترسانة 
 عمال البخار, ولمزيد من التفصيل راجع:تجارية عندما ظهر است
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, حيـث أقيمـة العديـد مـن علـى الصـناعات الحربيـة فقـط  "محمـد علـى" لنهضة الصـناعية لــقتصر اتولم 
البركــال ومصــنع الجــوخ ببــوالق مصــنع  فــتم إنشــاءلغــزل والنســيج صــناعة ا الصــناعات فــي مجــاالت عديــدة مثــل

العباسية, كما ادخل "محمد على" ريقة الطرابيش في بومصنع الحرير ومصنع الحبال ومصنع نسيج الصوف وفا
وصـناعة سـكر القصـب فـي المراجل البخارية واآلالت البخارية في صعيد مصر في أماكن زراعة قصب السـكر 

ألســـاليب أبـــو قرقـــاص بمحافظـــة المنيـــا وأرمنـــت بمحافظـــة قنـــا. وقـــد تميـــزت هـــذه الصـــناعات باســـتخدام احـــدث ا
" باسـتيراد اآلالت الحديثـة مـن الـدول األوربيـة وجلـب المهندسـين محمد علـىاإلنتاجية في ذلك الوقت, حيث قام "

لـيم الفنـي والعملـي, كمـا أرسـل البعثـات العلميـة للخـارج للوقـوف والفنيين والخبـراء واتخـذ مـن المصـانع أمـاكن للتع
 (.34م:1986)كفافي, علي احدث أساليب وطرق اإلنتاج

إال أن هذه النهضة الصناعية كانت مؤقتة ولم تستمر فترة طويلة فمع انتهاء عهد "محمد علـى" تبـددت 
اســـتمر إهمـــال التصـــنيع إلـــي قيـــام و  (.110-109: 1991" )صـــيام, هالنهضـــة الصـــناعية التـــي تميـــز بهـــا عهـــد

الحرب العالمية األولى, حيث نشطة الصناعة المصرية في غضون الحرب مع زيادة اعتمادها علـي رأس المـال 
ـــى االهتمـــام  ـــوطني, فنتيجـــة ظـــروف الحـــرب قلـــت الـــواردات مـــن الخـــارج مـــن الســـلع المصـــنوعة, ممـــا أدى إل ال

وصــولها مــن الخــارج, فضــال عــن قيــام بعــض الصــناعات  بالصــناعة المحليــة كبــديل عــن األصــناف التــي انقطــع
 (.94: 1978الصغيرة لسد احتياجات ومطالب جيوش الحلفاء )رمضان, 

حيـث الشعلة األولى للتصـنيع  بدأت م1919ومع انتهاء الحرب العالمية األولي وبالتحديد مع قيام ثورة 
لي إنشاء بنك مصر الذي كونه طلعت حـرب أنشئت مصلحة التجارة والصناعة والمعاهد الصناعية, باإلضافة إ

اكبــر الــداعمين للصــناعة المصــرية خــالص, وكــان هــذا البنــك  مصــري عــض الرأســماليين المصــريين برأســمال وب
"طلعـت حــرب" تكـوين شــركات  هتحــت قيـادة مؤسســ تـمنقطـة تحــول حاسـمة فــي تـاريخ الصــناعة المصـرية, فقــد و 

فــي مدينــة المحلــة الكبــرى ومدينــة كفــر  صــناعية عديــدة كصــناعة حلــج القطــن وغزلــه ونســجه وصــناعة الحريــر
لمنـاجم , باإلضـافة إلـي دعمـه لـبعض األنشـطة األخـرى كاةالدوار والتي تعد مـن قبيـل المـدن والمنـاطق الصـناعي

ـــــدوصـــــيد األســـــماك ـــــل والتأمينمـــــن  , فضـــــال عـــــن مســـــاهمته فـــــي إنشـــــاء العدي ـــــافي, شـــــركات للتجـــــارة والنق )كف
 .  (35-34م:1986

في ذلك الوقت أولي المدن الصناعية في مصر كنموذج للمدن الصـناعية  (1)وتعد مدينة المحلة الكبرى  
نسـمه علـي  100,000كونها تشمل منطقة صناعية ومنطقة سكنية تستوعب حـوالي أكثـر مـن لتخطيطا وظيفيا 

فـدانا, وتعتبـر مدينـة متكاملـة شـاملة المـدارس بجميـع مراحلهـا  650ل المنطقـة السـكنية فدان تمث 1500مساحة 
. وأهـم الصـناعات (35م:1986)كفـافي, وأنواعها, ومراكز التدريب والمستشفيات والخـدمات االجتماعيـة والنوادي

 التي توطنت في هذه المدينة صناعة الغزل النسيج. 
                                                                                                                                                           

, التطور االقتصادي في مصر خالل القرنين التاسع عشر والعشرين, كلية التجارة ببنها, جامعة الزقازيق, النجار, محمد محمد -
 م.1997

 م.1985رؤية عصرية للمدن الصناعية في مصر, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  , حسين,كفافي -
ط ثالث عواصم تعد مدينة المحلة الكبرى عاصمة مركز المحلة الكبرى التابع لمحافظة الغربية وتعد أكبر مدن المحافظة وتقع المدينة بوسط الدلتا وتتوس (1)

 . الغربية )طنطا( والدقهلية )المنصورة( وكفر الشيخ )كفر الشيخ( هيللمحافظات 
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الشــركات والمصــانع المختلفــة تتوافــد علــى المدينــة حتــى أصـــبحت  وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأت 
فـدانا ,  32كانـت المسـاحة التـي تشـغلها المصـانع  1927المركز الرئيسي للغزل والنسـيج بالجمهوريـة, ففـي عـام 

% مـــن مســـاحة 10,6فـــدان, أي نحـــو  510فقـــد بلغـــت المســـاحة التـــي تشـــغلها المصـــانع  1960أمـــا فـــي عـــام 
ر الصناعات التي أقيمـت فـي مدينـة المحلـة الكبـرى علـي الصـناعات النسـيجية فقـط بـل هنـاك المدينة, وال تقتص

العديــد مــن الصــناعات األخــرى التــي توطنــت فيهــا مــن وأهمهــا مضــارب األرز والمطــاحن ومصــانع حلــج القطــن 
 (.107م: 1973)عبد هللا,  وعصر الزيوت ومصانع الصابون 

خـــرى فـــي الصـــناعة المصـــرية, إذ تمكنـــت مصـــر مـــن أ مهمـــةبـــدأت مرحلـــة تطـــور م 1930وفـــي عـــام 
خــــالل هــــذا العــــام مــــن خــــالل تعريفــــة جمركيــــة لحمايــــة الصــــناعة المصــــرية  المــــاليالحصــــول علــــى اســــتقاللها 

الرسـوم نسـبيا   الخزانـة المصـرية مـن الحصـول علـى مـوارد ماليـة وفيـرة مـن خـالل رفـع سـعروتمكنـت وتشجيعها, 
فــي اإلنتــاج المحلــى, وخفــض الســعر علــى المــواد األوليــة واآلالت وقطــع علــى المنتجــات األجنبيــة ذات المثيــل 

مـع التفرقـة فـي الرسـوم بـين السـلع الضـرورية وغيرهـا مـن  ,تستوردها الصـناعة المصـرية مـن الخـارج التيالغيار 
 ســهمت التعريفــة الجمركيــة فــي زيــادة رؤوس األمــوال المســتغلة فــي الصــناعة, حيــث ارتفــعأوقــد . الســلع الكماليــة

. 1940مليون جنيـه عـام  15إلى  1921مليون جنيه عام  8 حواليرأسمال الشركات المساهمة الصناعية من 
جعــل إنتاجهــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة يكفــي أو يكــاد  الــذيإلــى الحــد  المهمــةوتقــدمت كثيــر مــن الصــناعات 

قطنيـة واألسـمنت والكبر ـت والبيـرة حاجة السـوق المحلـى. ومـن أهـم هـذه الصـناعات: الغـزل والنسـيج والمالبـس ال
 .والتي تركزت معظمها في القاهرة والدلتا واإلسكندرية والصابون والصناعات الجلدية والسجائر والزيوت النباتية

ر الحرب العالمية األولـى يأثتشبيها  بتأثير الصناعة المصرية  تأثرتالحرب العالمية الثانية  ومع اندالع
فــي هــذه الفتــرة اد , وازد(35م:1986)كفــافي, ات القائمــة وظهــرت صــناعات جديــدة توســعت الصــناع عليهــا, إذ
المتزايد في مصر على السلع المصنوع بسبب وجـود  الداخليلسد حاجة الطلب علي الصناعة المحلية االعتماد 

ـــدة لمـــد القـــوات المتحاربـــة  , حيـــثالجيـــوش المتحاربـــة فـــي مصـــر أنشـــأت قـــوات الحلفـــاء بعـــض المصـــانع الجدي
كانت  التيوفي خالل فترة الحرب استخدمت المواد الخام والقوى المحركة  ,اآلالت وقطع الغيارمن باحتياجاتها 

 التـي مهملة واكتشفت موارد جديـدة للمعـادن وزاد إنتـاج البتـرول فاسـتخدمت اآلالت الميكانيكيـة وقامـت المصـانع
الحـرب العالميـة الثانيـة بطـرق قبـت تنتج قطع الغيار ولقـد سـاعدت الحكومـة الصـناعة القوميـة فـي الفتـرة التـى أع

ثـم لزيـادة حصـيلتها مـن جانـب من جانـب, مختلفة ولعل أهمها هو استخدام التعريفة الجمركية ألغراض الحماية 
 جعـل منطقـة الشـرق األوسـط مكتفيـة اكتفـاء  مركز تموين الشرق األوسـط بغـرض أنشئ  م1940في سنة . و آخر

 .(114م: 1962)عبد الفتاح,  ذاتيا  فساعد بذلك بطبيعة الحال على تنمية الصناعة المصرية
-1935مـــن أهـــم المـــدن الصـــناعية التـــي أقيمـــت خـــالل الفتـــرة مـــا بـــين ) (1)وتعتبـــر مدينـــة كفـــر الـــدوار 
, حيـث قـام طلعـت حـرب ناعية بعد مدينة المحالـة الكبـرى وثاني مدينة ص م( أثناء الحرب العالمية الثانية1945

بتوطين العديد من صناعات الغزل والنسيج بها ومجموعة من الصناعة المتعلقة بها, وكان اختياره لتلك المدينة 
                                                 

كـم. وقـد بـدأت مدينـة كفـر الـدوار كقريـة  30ة البحيرة جنوب شرق مدينة اإلسكندرية وتبعـد عنهـا بحـوالي تعد مدينة كفر الدوار هي أحد مراكز محافظ (1)
 صغيرة ثم أصبحت واحدة من أكبر المراكز الصناعية بالدلتا.
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يرجع لقربها من مناطق زراعة القطن في منطقة شمال دلتا مصر, ووفـرة وسـائل النقـل والمواصـالت وقربهـا مـن 
التــي تعــد المينــاء الرئيســي للتصــدير فــي مصــر والســوق الرئيســي لمنتجــات الصــناعات القائمــة بهــا,  اإلســكندرية

ونتيجة لكل هـذه العوامـل توطنـت بعـض المصـانع بهـا وعلـى رأسـها مصـانع شـركة مصـر للغـزل والنسـيج الرفيـع 
 (.47م: 1998ومصانع شركة مصر صباغي البيضاء, ومصانع شركة مصر للحرير الصناعي )غانم, 

وال تقتصــر الصــناعات التــي أقيمــت فــي مدينــة كفــر الــدوار علــي الصــناعات النســيجية فقــط بــل هنــاك   
العديد من الصناعات األخرى التي توطنت فيها من وأهمها صناعة الكيماويات وصناعة تعليب وتغليف الفواكه 

ت, ومــن ذلــك يتضــح أن وصــناعة تجفيــف المنتجــات الزراعيــة وصــناعة عصــر البــذرة وصــناعة الصــابون والزيــو 
مدينة كفر الدوار تعد ثاني المدن الصناعية في مصر بـالمعني الحقيقـي التـي اتجهـت أيضـا اتجاهـا سـريعا  نحـو 

 .(49 -48م: 2001التصنيع )جاد, 
مع استمرار الحرب العالمية الثانية استمرت الصناعة المصرية في التطور, حيث استمر طلعت حرب و  

شركات مصر للمالحـة البحريـة, ومصـر ألعمـال اإلسـمنت الشركات في مجاالت متعددة كفي إنشاء العديد من 
المسلح, ومصر للصباغة, ومصـر للمنـاجم والمحـاجر, ومصـر لتجـارة وتصـنيع الزيـوت, ومصـر للمستحضـرات 

رب ولكن مع انتهاء الح .الطبية, ومصر لأللبان والتغذية, ومصر للكيمياويات, ومصر للفنادق, ومصر للتأمين
العالمية الثانية تراجعت الصناعة المصرية مره أخري نتيجة زيادة المنافسة األجنبية وانتهاء سياسة حماية السلع 

  (.35م:1986)كفافي,  المحلية
حيـث , وجهـت إليهـا عنايتهـا منـذ البدايـة التـيكانـت الصـناعة مـن أهـم الميـادين  م1952ثـورة يوليـو ومع انـدالع 

والصـلب والصـناعات التعدينيـة والبتروليـة والصـناعات  رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديدإرساء مشروعات بدأت في 
وكان من أهـم المشـروعات الصـناعية الكبيـرة التـي  ,إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية باإلضافةالكيماوية 

قامـة صـناعة الحديـد  اءكهرب مشروع أقيمت في ذلك الوقت ن, ومـع هـذا االتجـاه تحولـت والصـلب فـي حلـواخـزان أسـوان وا 
 بعض المدن المصرية إلي مدن صناعية كمدينة حلوان ومدينة شبرا الخيمة. 

ولم تكن منطقة حلوان في البداية منطقة صناعية بل كانت منطقة سياحية ومركزا  من مراكز االستشفاء  
هـو إيجـاد ركيـزة لقاعـدة اقتصـادية صـناعية الهامة, وكان الهدف من تحويل منطقـة حلـوان إلـى منطقـة صـناعية 

علـــى مســـتوى الجمهوريـــة تشـــتمل علـــى الصـــناعات الثقيلـــة )مصـــانع الحديـــد والصـــلب والمطروقـــات والســـيارات 
والمصانع الحربية( التي تعتبر أساسا  للتطوير الصناعي فـي مصـر, ومـا يـرتبط بهـذه الصـناعات مـن صـناعات 

 أخرى تابعة. 

احد المدن الصناعية الهامة علي مستوي الجمهورية وأولها فـي إقلـيم  (1)حلوان وبالتالي أصبحت مدينة  
م فأنشــئ مصــنع مصــر/ 1945القــاهرة الكبيــر التــي دخلــت عصــر الصــناعة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 

 23ة حلوان للغزل والنسيج ومصنع االسمنت في طره , إال أنها شهدت أثناء النهضة الصناعية التي فجرتها ثور 
تطـورا  صـناعيا  واقتصـاديا  بعيـد المـدى, فشـغلت أراضـى المنطقـة بعـدد مـن المصـانع معظمهـا  1952يوليو عام 

                                                 
نطقة بين مجرى نهر النيل غربا والهضبة كيلو متر, وتنحصر الم 22تقع مدينة حلوان في جنوب القاهرة على الضفة الشرقية لنهر النيل, وتمتد لمسافة حوالي  (1)

 كيلو متر. 4,5-1الشرقية بعرض يتراوح بين 
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من الصناعات الثقيلة. ويرجع اختيارها موطنا  للصناعات الثقيلة إلى وقوعهـا جنـوب القـاهرة حتـى ال يتلـوث جـو 
اهرة مـن ناحيـة الشـمال. والتـي مـن أبرزهـا مصـانع القاهرة من األدخنة المتصاعدة لهبوب الرياح على منطقـة القـ

الحديد والصلب التي تعتبر البنية األولى للصناعات الثقيلة, والمصانع الحربية, ومصـانع األسـمنت, فضـال عـن 
 .(89م: 1973)عبد هللا,  الصناعات الهندسية والميكانيكية

قــد شــهدت و إقلــيم القــاهرة الكبـرى بعــد حلــوان,  فــيثــاني المـدن الصــناعية  (1)وتعتبـر منطقــة شــبرا الخيمــة 
القـاهرة  فـيم, وتعتبـر شـبرا الخيمـة مـن أكبـر وأقـدم المـدن الصـناعية 1952ثـورة يوليـو  قيـامازدهارا صناعيا مـع 

عندما قام "محمد على" باشـا بإنشـاء قصـره  1832الكبرى ويعود تاريخها إلى عهد "محمد على" تحديدا في عام 
فاف النيل من الناحية الشرقية أول مصنع للغزل والنسيج من القطن المصري, وأول مصنع هناك, وأقام على ض

لصناعة الزجاج وأول مصـنع لصـناعة مواسـير الصـرف الصـحي الفخاريـة, وأول مصـنع إلعـادة تصـنيع العظـام 
 (.http://www.wikipedia.org/wiki ) الستخدامها فى األغراض الصناعية األخرى 

ء عهد "محمد على"  تم االهتمام في مدينة شبرا الخيمة بالزراعة أكثر من الصناعة, إال ولكن بعد انتها 
م تحولـت أراضـي هـذه المدينـة بسـرعة عاليـة مـن الزراعـة إلـي 1945انه بعد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة عـام 

دينـة القـاهرة, وتـوفر الصناعة وتوطنت فيها العديد مـن الصـناعات, وكـان السـبب فـي ذلـك موقعهـا وقربهـا مـن م
توافد  دم ازدا1952األيدي العاملة بها, ووجود بعض الطرق والمواصالت المؤدية إليها. ومع حدوث ثورة يوليو 

العديد من الصناعات إليها, وتتركز بهذه المنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسـطة مثـل صـناعات الغـزل والنسـيج 
اوتشوك والصناعات الكيماويـة والمعدنيـة والـورق واألجهـزة الكهربائيـة, والخزف والصيني والزجاج والكريستال والك

ويوجــد بهــا محطــة الكهربــاء الضــخمة التــي أنشــئت فــي بدايــة الثمانينيــات, كمــا أنشــئ فيهــا أكبــر معمــل لتكريــر 
 البترول في مصر والمعروف باسم شركة القاهرة لتكرير البترول والذي يقع في مسطرد. 

م اســـتمرت هـــذه المـــدن فـــي التوســـع ســـواء 1952ام بالصـــناعة المصـــرية بعـــد ثـــورة يوليـــو ومـــع اســـتمرار االهتمـــ
بالتوسع فـي الصـناعات القائمـة أو إنشـاء صـناعات جديـدة, دون االهتمـام بـالتخطيط طويـل األجـل لهـذه للمـدن الصـناعية 

ئيا وتــداخلت اســتعماالت القديمــة أو المــدن األخــرى التــي تحولــت لمــدن صــناعية, ممــا أدي إلــي توســع هــذه المــدن عشــوا
 (.38 -35 م:1986)كفافي, أراضيها حتى أصبحت المصانع متخللة الكتل السكانية وضاعت المالمح الصناعية لها 

, فقـد أخـذت مصـر بسياسـة البـاب المفتـوح 1973وقد تغيرت السياسـة االقتصـادية فـي مصـر بعـد حـرب أكتـوبر 
Open Door Policy (2) , علــي تقــديم الحكومــة وتـم فــتح البــاب أمـام القطــاع الخــاص المحلـي واألجنبــي, الــذي عملـت

والسـتكمال طريـق بنـاء  (.81 -80م: 1991)الـديب,  مصرفي تصنيع ال قيادة عجلة ليتوليان لهماحوافز كثيرة ومتنوعة 
فادة مــن المــوارد الكامنــة فــي االقتصــاد المصــري بعــد حــرب أكتــوبر وتوســيع النطــاق الجغرافــي للصــناعة المصــرية لالســت

المـدن والمنـاطق الصـناعية مـن فـي إقامـة العديـد م و 1973صحاري مصر وسواحلها بدأت مصر بعـد حـرب أكتـوبر عـام 
الجديدة في صحاري مصر في إطار إقامة العديد من المدن العمرانية الجديدة لتخفيف الضغط السكاني علي المحافظات 

 .القديمة
                                                 

وترعة  الدائري تتبع مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية. وتقع منطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة ويحدها الجنوب الشرقي من الشمال الطريق  (1)
 تفصلها عن محافظة القاهرة, ويحدها نهر النيل من الغرب. التياإلسماعيلية من الشرق والجنوب وهى 

 عرفت هذه السياسة في مصر بسياسة االنفتاح االقتصادي. (2)
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الجديد من المدن والمناطق الصناعية تزايد عدد المدن والمناطق الصناعية في مصر تباعـا وبظهور هذا الجيل   
 31مدينــة ومنطقــة صــناعية طبقــا ألخــر إحصــائيات معلنــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للتنميــة الصــناعية فــي  114حتــى بلــغ 
 م.2017ديسمبر 

 التحليل الوصفي للمدن والمناطق الصناعية في مصر:( 2) 
 التحليل الوصفي للمدن والمناطق الصناعية في مصر األتي:يتناول  

 .لمناطق الصناعية في مصرللمدن واالتوزيع الجغرافي أوال: 
 ثانيا: توزيع المدن والمناطق الصناعية في مصر حسب تبعيتها اإلدارية.

 ثالثا: توزيع المدن والمناطق الصناعية في مصر حسب دخولها حيز العمل الفعلي.
 توزيع المدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة في مصر طبقا لتخصصها الصناعي.رابعا: 

 خامسا: توزيع المدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة في مصر طبقا لتطور أماكن توطينها.
 سادسا: توزيع المناطق الصناعية العاملة في مصر طبقا لدرجة توافر البنية األساسية فيها. 

 وذلك في السياق اآلتي: 
 :مناطق الصناعية في مصرمدن والالتوزيع الجغرافي للأوال: 

بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية في مصر طبقا ألخر إحصائيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعام  
 مدينة ومنطقة صناعية موزعة علي إقليم ومحافظات الجمهورية, وهذا ما يوضحه الجدول األتي: 114م نحو 2017
 م31/12/2017في لمناطق الصناعية في مصر طبقا ألقاليم ومحافظات الجمهورية للمدن واالتوزيع الجغرافي ( 5جدول )

عدد المدن  المحافظة م اإلقليم م
 والمناطق

 النسبة 
 المئوية من اإلقليم

 النسبة
 المئوية من الجمهورية 

 الترتيب
 العام للمحافظة 

 الترتيب
 اإلقليمالعام 

 
1 
 

 
 القاهرة 
 الكبرى 

1 
2 
3 

 القاهرة
 القليوبية
 الجيزة

18 
4 
3 

72% 
16% 
12% 

15,79% 
3,51% 
2,63% 

 األولي
 السادسة )مكرر(
 السابعة )مكرر(

 
 األول

 %21,93 %100 25 إجمالي اإلقليم

 
 
 
2 

 
 
 
 قناة

 السويس 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

 بورسعيد
 شمال سيناء
 جنوب سيناء
 اإلسماعيلية
 الشرقية
 السويس

7 
3 
1 
5 
3 
4 

30,43% 
13,04% 
4,35% 
21,74% 
13,04% 
17,4% 

6,14% 
2,63% 
0,87% 
4,39% 
2,63% 
3,51% 

 الرابعة
 السابعة )مكرر(

 التاسعة
 الخامسة )مكرر(
 السابعة )مكرر(
 السادسة )مكرر(

 
 
 الثاني

 %20,17 %100 23 إجمالي اإلقليم

 
 
3 

 
 
 الدلتا

10 
11 
12 
13 
14 

 دمياط
 كفر الشيخ
 الدقهلية
 المنوفية
 البحيرة

2 
2 
2 
2 
4 

16,67% 
16,67% 
16,67% 
16,67% 
33,33% 

1,75% 
1,75% 
1,76% 
1,76% 
3,51% 

 الثامن )مكرر(
 الثامن )مكرر(
 الثامن )مكرر(
 الثامن )مكرر(
 السادسة )مكرر(

 
 

 الخامس
 )مكرر(

 %10,53 %100 12 إجمالي اإلقليم

 
4 

 
 اإلسكندرية

15 
16 

 اإلسكندرية
 مرسي مطروح

9 
2 

81,8% 
18,2% 

7,9% 
1,75% 

 الثانية
 الثامن )مكرر(

 
 السادس

 %9,65 %100 11 إجمالي اإلقليم
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م31/12/2017في  ألقاليم ومحافظات الجمهوريةطبقا الصناعية في مصر  للمدن والمناطقالتوزيع الجغرافي ( 5تابع جدول )  

 ددع المحافظة م قليماإل م
المدن 
 والمناطق

 النسبة 
 قليممن اإل

 النسبة
 اإلجمالي العام من 

 الترتيب
 العام للمحافظة 

 الترتيب
 قليماإلالعام 

 
5 

 
 شمال
 الصعيد

17 
18 
19 

 الفيوم
 بني سويف
 المنيا

4 
8 
3 

26,7% 
53,3% 
20% 

3,51% 
7,02% 
2,63% 

 السادسة )مكرر(
 الثالثة )مكرر(
 السابعة )مكرر(

 
 الرابع

 %13,16 %100 15 قليمإجمالي اإل
 
6 

 
وسط 
 الصعيد

20 
21 

 أسيوط
 الوادي الجديد

8 
4 

66,7% 
33,3% 

7,02% 
3,51% 

 الثالثة )مكرر(
 السادسة )مكرر(

 الخامس
 )مكرر(

 %10,53 %100 12 قليمإجمالي اإل
 
 
7 

 
 

جنوب 
 الصعيد

22 
23 
24 
25 
26 

 البحر األحمر
 سوهاج
 قنا

 األقصر
 أسوان

4 
5 
3 
2 
2 

25% 
31,25% 
18,75% 
12,5% 
12,5% 

3,51% 
4,39% 
2,63% 
1,75% 
1,75% 

 السادسة )مكرر(
 الخامسة )مكرر(
 السابعة )مكرر(
 الثامن )مكرر(
 الثامن )مكرر(

 
 
 
 الثالث

 %14,03 %100 16 قليمإجمالي اإل
 - - %100 - 114 اإلجمالي العام 

م بالمصادر اآلتية: )الهيئة العامة للتنمية 31/12/2017من خالل البيانات اإلحصائيات المنشورة وغير المشورة في  من إعداد الباحث المصدر:
 وزارة الصناعة(. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات -الصناعية 

مدينة 114الصناعية في مصر بلغ  ( أن إجمالي عدد المدن والمناطق5يتضح من الجدول رقم )  
 م.2017ومنطقة صناعية حتى نهاية عام 

وبالنسبة لتوزيع المدن والمناطق الصناعية علي أقاليم مصر, جاء إقليم القاهرة الكبرى في المرتبة  
مدينة ومنطقة بنسبة  25األولي حيث استحوذ علي اكبر عدد من المدن والمناطق الصناعية في مصر بلغ 

مدينة  23من إجمالي المدن والمناطق الصناعية, وفي المرتبة الثانية جاء إقليم قناة السويس بعدد % 15,79
مدينة ومنطقة بنسبة  16%, تلهما في المرتبة الثالثة إقليم جنوب الصعيد بعدد 20,17ومنطقة بنسبة 

%, وفي 13,16سبة مدينة ومنطقة بن 15%, تلهما في المرتبة الرابعة إقليم شمال الصعيد بعدد 14,03
قليم وسط الصعيد  حيث بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية في كل منهما  المرتبة الخامسة جاء إقليم الدلتا وا 

% لكل منهما, في حين جاء إقليم اإلسكندرية في المرتبة السابعة واألخيرة 10,53مدينة ومنطقة بنسبة  12
 دد المدن والمناطق الصناعية في مصر.% من إجمالي ع9,65مدينة ومنطقة بنسبة  11بعدد 

أما بالنسبة لتوزيع المدن والمناطق الصناعية علي محافظات مصر, جاءت محافظة القاهرة في المرتبة األولي  
مدينة ومنطقة صناعية بنسبة  18حيث استحوذت علي اكبر عدد من إجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر بلغ 
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مدينة  12والمناطق الصناعية, وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة اإلسكندرية بعدد % من إجمالي المدن 15,79
%, تلتهما في المرتبة الثالثة محافظة بني سويف ومحافظة أسيوط حيث بلغ عدد المدن 7,9ومنطقة صناعية بنسبة 

اقي المحافظات وجاءت % لكل منهما, تلتهما في الترتيب ب7,02مناطق بنسبة  8والمناطق الصناعية في كل منهما 
% من 0,87محافظة جنوب سيناء في المرتبة التاسعة واألخيرة حيث يوجد بها مدينة ومنطقة صناعية واحدة بنسبة 

 إجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر.
م دون أن عدد المدن والمناطق الصناعية في مصر شكل عددا  ملموسا , كما أن هناك بعض األقالي ونستنتج مما سبق:

قليم قناة السويس في حين أقيم في أقاليم أخري عدد  األخرى أقيم فيها عدد كبير من المدن والمناطق كالقاهرة الكبرى وا 
قليم اإلسكندرية, باإلضافة إلي أن هناك أيضا بعض المحافظات دون األخرى أقيم فيها عدد كبير من  اقل كإقليم الدلتا وا 

ندرية وبني سويف وأسيوط في حين أقيم في محافظات أخري عدد قليل جدا من المدن المدن والمناطق كالقاهرة واإلسك
 والمناطق ال تتعدي المنطقتين.

ويتبين من ذلك مدي أهمية دراسة المدن والمناطق الصناعية والبحث وراء أسباب إقامة عدد كبير من المدن  
مدي فاعليتها وكفاءتها في تحقيق األهداف المرجوة والمناطق في أقاليم أو محافظات دون أخري, فضال عن البحث عن 

 منها في األقاليم والمحافظات المختلفة.
 ثانيا: توزيع المدن والمناطق الصناعية في مصر حسب تبعيتها اإلدارية:

تتـــوزع المـــدن والمنـــاطق الصـــناعية فـــي مصـــر طبقـــا لتبعيتهـــا مـــا بـــين المحافظـــات وهيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة  
الجديــدة ووزارة الصــناعة, وقــد اســتحوذت المحافظــات علــي اعلــي نســبة مــن المــدن والمنــاطق الصــناعية فــي مصــر حيــث 

هيئـة المجتمعــات العمرانيـة الجديـدة بنســبة  % مــن إجمـالي المـدن والمنــاطق الصـناعية فـي مصــر, تلتهـا68,4تبعهـا نسـبة 
 %, وهذا ما يوضحه الجدول األتي:13,2%, تلتهما وزارة الصناعة بنسبة 18,4

م2017/ 31/12( التبعية اإلدارية للمدن والمناطق الصناعية في مصر في  6 جدول )  
 
 
 م

 
 
 اإلقليم

 
 
عدد 
المدن 
 والمناطق

 تبعيتها اإلدارية

 وزارة الصناعة المجتمعات العمرانية الجديدةهيئة  محافظات
 
 العدد

  النسبة 
 العدد

  النسبة
 العدد

 النسبة
 من
 اإلقليم

 من
اإلجمالي 
 العام

 من من اإلقليم
 اإلجمالي العام

 من 
 اإلقليم

 من
 اإلجمالي العام

 %1,8 %8 2 %4,4 %20 5 %15,7 %72 18 25 الكبرى القاهرة  1

 %2,6 %13,1 3 %4,4 %21,7 5 %13,1 %65,2 15 23 السويس قناة 2

 - - - %2,6 %25 3 %7,9 %75 9 12 الدلتا 3

 - - - %0,9 %9,1 1 %8,9 %90,9 10 11 اإلسكندرية 4

 %2,6 %20 3 %2,6 %20 3 %7,9 %60 9 15 شمال الصعيد 5

 %2,6 %25 3 %0,9 %8,3 1 %7 %66,7 8 12 وسط الصعيد 6

 %3,6 %25 4 %2,6 %18,6 3 %7,9 %56,3 9 16 جنوب الصعيد 7

 %13,2 - 15 %18,4 - 21 %68,4 - 78 114 اإلجمالي العام

م بالمصادر اآلتية: )الهيئة العامة 31/12/2017من خالل البيانات اإلحصائيات المنشورة وغير المشورة في من إعداد الباحث المصدر:
 وزارة الصناعة(. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات -للتنمية الصناعية 
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عدد من المدن والمناطق الصناعية ( أن المحافظات استحوذت علي اكبر 6يتضح من الجدول رقم ) 
% من إجمالي 68,4مدينة ومنطقة بنسبة  78في مصر حيث بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية التابعة لها 

المدن والمناطق الصناعية في مصر, تلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث بلغ عدد المدن والمناطق 
%, تلتهما وزارة الصناعة حيث بلغ عدد المدن والمناطق  التابعة لها 18,4مدينة ومنطقة بنسبة  21التابعة لها 

 %.13,2مدينة ومنطقة بنسبة  15
وعلي مستوي كل إقليم علي حدي, فبالنسبة للمدن والمناطق الصناعية التابعة للمحافظات فقد شكلت  

المدن والمناطق الصناعية باإلقليم, % من إجمالي 90,9اعلي نسبة لها في إقليم اإلسكندرية حيث بلغت نسبتها 
% من إجمالي المدن 56,3في حين شكلت اقل نسبة لها في إقليم جنوب الصعيد حيث بلغت هذه النسبة 

 والمناطق الصناعية باإلقليم.
أما بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقد شكلت اعلي نسبة  
% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية باإلقليم, في حين 21,7قليم قناة السويس حيث بلغت نسبتها لها في إ

قليم وسط الصعيد حيث بلغت نسبتها  % في كل منهما من 0,9شكلت اقل نسبة لها في إقليم اإلسكندرية وا 
عية التابعة لوزارة الصناعة أجمالي المدن والمناطق الصناعية بكل منهما. أما بالنسبة للمدن والمناطق الصنا

% من إجمالي المدن والمناطق 21,7فقد شكلت اعلي نسبة لها في إقليم قناة السويس حيث بلغت نسبتها 
قليم وسط الصعيد حيث بلغت نسبتها  الصناعية باإلقليم, في حين شكلت اقل نسبة لها في إقليم اإلسكندرية وا 

 ق الصناعية بكل منهما.% في كل منهما من أجمالي المدن والمناط0,9
: أن هذه السيطرة للمحافظات علي اكبر عدد من المدن والمناطق الصناعية في ونستنتج مما سبق 

مصر مقارنة بالمدن والمناطق الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة تستدعي 
البحث عن أكثر هذه الجهات نجاحا في إدارتها للمدن  البحث عند دراسة واقع هذه المدن والمناطق الصناعية

 والمناطق التابعة لها.
 الصناعية في مصر حسب دخولها حيز العمل الفعلي: المدن والمناطق: توزيع ثالثا

% من إجمالي 76مدينة ومنطقة بنسبة  87في مصر  (1)بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية العاملة 
 27 (2)عدد المدن والمناطق الصناعية في مصر, في حين بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية غير العاملة

م, وقد استحوذ إقليم القاهرة الكبرى علي اكبر عدد من 2017% وذلك في نهاية عام 24مدينة ومنطقة بنسبة 
% من إجمالي عدد المدن 27,6مدينة ومنطقة بنسبة  24العاملة في مصر بلغ  المدن والمناطق الصناعية

والمناطق الصناعية العاملة في مصر, في حين استحوذ إقليم جنوب الصعيد علي اكبر عدد من المدن 
% من إجمالي عدد المدن والمناطق 25,9مناطق بنسبة  7والمناطق الصناعية غير العاملة في مصر بلغ 

 , وهذا ما يوضحه الجدول األتي:لعاملة في مصرالصناعية ا

                                                 
حيث يوجد بها منشات صناعية قائمة م, 31/12/2017في يقصد بالمدن والمناطق الصناعية العاملة المدن والمناطق الصناعية التي دخلت حيز العمل الفعلي  (1)

 .بالفعل
يوجد بها منشات ال حيث م 2017/ 31/12في حيز العمل الفعلي لم تدخل العاملة المدن والمناطق الصناعية التي غير يقصد بالمدن والمناطق الصناعية  (2)

 صناعية قائمة.
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 م31/12/2017( المدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة علي مستوي أقاليم  مصر في 7جدول )

م بالمصادر اآلتية: )الهيئة العامة 31/12/2017من خالل البيانات اإلحصائيات المنشورة وغير المشورة في  من إعداد الباحث المصدر:
 وزارة الصناعة(. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات -للتنمية الصناعية 

الصناعية العاملة في مصر المدن والمناطق ( أن عدد المدن والمناطق 7يتضح من الجدول رقم ) 
% من إجمالي عدد المدن 76مدينة ومنطقة بنسبة  87م  بلغ 2017الصناعية في مصر حتى نهاية عام 

مدينة ومنطقة بنسبة  27والمناطق الصناعية, في حين بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية غير العاملة 
24.% 

ية العاملة علي أقاليم مصر, فقد جاء إقليم القاهرة الكبرى في وعند توزيع المدن والمناطق الصناع 
مدينة ومنطقة  24المرتبة األولي حيث استحوذ علي اكبر عدد من المدن والمناطق الصناعية العاملة  بلغ 

من إجمالي عدد المدن والمناطق الصناعية العاملة في مصر, وفي المرتبة الثانية جاء  %27,6بنسبة 
قليم شمال 19,5مدينة ومنطقة بنسبة  17لسويس بعدد إقليم قناة ا %, وجاء في المرتبة الثالثة إقليم الدلتا وا 

% 12,7مدينة ومنطقة بنسبة  15الصعيد حيث بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية العاملة بكل منهما 
مناطق  11سكندرية بعدد لكل منهما, تلهما في الترتيب األقاليم األخرى وجاء في المرتبة األخيرة, إقليم اإل

 %.8بنسبة 
وبالنسبة لنسبة المدن والمناطق العاملة في كل إقليم منفرد من إجمالي المدن والمناطق الصناعية  

% من أجمالي 96به, فقد استطاع إقليم القاهرة أن يحقق اعلي نسبة من المدن والمناطق العاملة بلغت 
% رغم احتالله المرتبة الثالثة من حيث إجمالي 92الدلتا بنسبة المدن والمناطق الصناعية به, تاله إقليم 

%, تاله إقليم شمال الصعيد بنسبة 74المدن والمناطق العاملة في مصر, تاله إقليم قناة السويس بنسبة 
% 10,3%, تاله إقليم وسط الصعيد واإلسكندرية وجاء إقليم جنوب الصعيد في المرتبة األخيرة بنسبة 73

 ه المرتبة الرابعة من حيث إجمالي المدن والمناطق العاملة في مصر.رغم احتالل

 
 
 م

 
 
 اإلقليم

 
 عدد 
المدن 
والمناط
 ق

 مناطق الصناعية غير عاملة مناطق صناعية العاملة

 
 العدد

  النسبة المئوية
 الترتيب العام

 
 العدد

 النسبة المئوية
 من 

إجمالي المدن 
 والمناطق 
 باإلقليم

 من 
اإلجمالي العام 
للمدن والمناطق 

 العاملة

 من 
إجمالي المدن 
 والمناطق  
 باإلقليم

 من 
اإلجمالي 
العام للمدن 
والمناطق 
 الغير عاملة

 الترتيب 
 العام

 الرابع مكرر %3,7 %4 1 األول %27,6 %96 24 25 القاهرة الكبرى  1

 الثاني %22,3 %26 6 الثاني %19,5 %74 17 23 قناة السويس 2
 الرابع مكرر %3,7 %8 1 الثالث مكرر %12,7 %92 11 12 الدلتا 3
 الثالث مكرر %14,8 %36 4 السادس %8 %64 7 11 اإلسكندرية 4
 الثالث مكرر %14,8 %27 4 الثالث مكرر %12,7 %73 11 15 شمال الصعيد 5
 الثالث مكرر %14,8 %33 4 الخامس  %9,2 %67 8 12 وسط الصعيد 6
 األول %25,9 %44 7 الرابع  %10,3 %56 9 16 جنوب الصعيد 7

 - %100 %24 27 - %100 %76 87 114 اإلجمالي العام
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أما بالنسبة لتوزيع المدن والمناطق الصناعية غير العاملة علي أقاليم مصر, فقد جاء إقليم جنوب  
الصعيد في المرتبة األولي حيث استحوذ علي اكبر عدد من إجمالي عدد المدن والمناطق الصناعية غير 

مناطق  6%, وفي المرتبة الثانية جاء إقليم قناة السويس بعدد 25,9مناطق بنسبة  7مصر بلغ العاملة في 
% لكل 14,8%, وجاء في المرتبة الثالثة إقليم اإلسكندرية وشمال الصعيد وسط الصعيد بنسبة 22,3بنسبة 

قليم الدلتا بنسبة   لكل منهما. %3,7منهما, وجاء في المرتبة الرابعة واألخيرة إقليم القاهرة وا 
وبالنسبة لنسبة المدن والمناطق غير العاملة في كل إقليم منفرد من إجمالي المدن والمناطق  

الصناعية به, فقد استطاع جنوب الصعيد أن يحقق اعلي نسبة من المدن والمناطق غير العاملة بلغت 
% وسط الصعيد بنسبة 36 % من أجمالي المدن والمناطق الصناعية به, تاله إقليم اإلسكندرية بنسبة44
% رغم احتالله كل منهما المرتبة الثالثة من حيث إجمالي المدن 27إقليم شمال الصعيد بنسبة  33%

% رغم احتالله المرتبة الثانية من 26والمناطق غير العاملة في مصر, تالهم إقليم قناة السويس بنسبة 
 %.26إقليم القاهرة بنسبة  حيث إجمالي المدن والمناطق غير العاملة في مصر, تالهم

استحوذت محافظة وعند توزيع المدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة طبقا للمحافظات  
% من 20,7مدينة ومنطقة عاملة بنسبة  18القاهرة علي اكبر عدد من المدن والمناطق الصناعية العاملة بلغ 

حين استحوذت محافظة البحر األحمر علي اكبر عدد  إجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة بمصر,في
% من إجمالي المدن 14,9مناطق غير عاملة بنسبة  4من المدن والمناطق الصناعية غير العاملة بلغ 

 والمناطق الصناعية غير العاملة بمصر, وهذا ما يوضحه الجدول األتي:
 م31/12/2017مستوي محافظات مصر في  ( المدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة علي8جدول )

 
 
 م

 
 
 اإلقليم

 
 
 م

 
 

 المحافظة

 
 
عدد 
المدن 
 والمناطق

 مناطق صناعية غير عاملة مناطق صناعية عاملة
 
 
 العدد

  النسبة المئوية
 
 العدد

 النسبة المئوية
 من 

إجمالي 
المدن 
والمناطق 
 بالمحافظة

من 
إجمالي 
المدن 
والمناطق 
العاملة 
 باإلقليم

 من
 اإلجمالي  

العام 
للمدن 
والمناطق 
 العاملة 

من إجمالي 
المدن 
والمناطق 
 بالمحافظة

من إجمالي 
المدن 
والمناطق 
الغير 
 عاملة 
 باإلقليم

 من
 اإلجمالي  

العام 
للمدن 
والمناطق 
الغير 
 عاملة 

1 
 

 القاهرة 
 الكبرى 

1 
2 
3 

 القاهرة
 القليوبية
 الجيزة

18 
4 
3 

18 
4 
2 

100% 
100% 
67% 

75% 
17% 
8% 

20,7% 
4,6% 
2,3% 

- 
- 
1 

- 
- 
33% 

- 
- 
100% 

- 
- 
3,7% 

 
 
2 

 
 
 قناة

 السويس

4 
5 
6 
7 
8 
9 

 بورسعيد
شمال 
 سيناء
جنوب 
 سيناء

 اإلسماعيلية
 

7 
3 
1 
5 
3 
4 

5 
2 
- 
5 
3 
2 

71% 
67% 
- 
100% 
100% 
50% 

29,4% 
11,8% 
- 
29,4% 
17,6% 
11,8% 

5,8% 
2,3% 
- 
5,8% 
3,4% 
2,3% 

2 
1 
1 
- 
- 
2 

29% 
33% 
100% 
- 
- 
50% 

33,3% 
16,7% 
16,7% 
- 
- 
33,3% 

7,4% 
3,7% 
3,7% 
- 
- 
7,4% 
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 م31/12/2017( المدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة علي مستوي محافظات مصر في 8تابع: جدول )
م بالمصــادر اآلتيـة: )الهيئـة العامـة للتنميــة 31/12/2017مـن خـالل البيانـات اإلحصـائيات المنشــورة وغيـر المشـورة فـي  مـن إعـداد الباحــث لمصـدر:ا

 وزارة الصناعة(. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات -الصناعية 
أنـــه عنــد توزيـــع المـــدن والمنــاطق الصـــناعية العاملـــة وغيــر العاملـــة علـــي ( 8يتضــح مـــن الجــدول رقـــم ) 

محافظــات مصــر, فبالنســبة للمــدن والمنــاطق الصــناعية العاملــة فقــد جــاءت محافظــة القــاهرة فــي المرتبــة األولــي 
مدينــة ومنطقــة عاملــة بنســبة  18حيــث اســتحوذت علــي اكبــر عــدد مــن المــدن والمنــاطق الصــناعية العاملــة بلــغ 

 
 
 م

 
 
 اإلقليم

 
 
 م

 
 
 المحافظة
 الشرقية

 السويس

 
 
عدد 
المدن 
 والمناطق

 مناطق صناعية غير عاملة مناطق صناعية عاملة
 
 
 العدد

  النسبة المئوية
 
 العدد

 النسبة المئوية
 من 
 إجمالي
المدن 
والمناط
ق 
بالمحا
 فظة

من إجمالي 
المدن 
والمناطق 
العاملة 
 باإلقليم

 من
 اإلجمالي  

العام للمدن 
والمناطق 
 العاملة 

من 
إجمالي 
المدن 
والمناطق 
 بالمحافظة

من إجمالي 
المدن 
والمناطق 
 الغير عاملة 
 باإلقليم

 من
 اإلجمالي  

العام 
للمدن 
والمناطق 
الغير 
 عاملة 

 
 
3 

 
 
 الدلتا

10 
11 
12 
13 
14 

 دمياط
 كفر الشيخ
 الدقهلية
 المنوفية
 البحيرة

2 
2 
2 
2 
4 

2 
2 
2 
2 
3 

100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
75% 

18,2% 
18,2% 
18,2% 
18,2% 
27,2% 

2,3% 
2,3% 
2,3% 
2,3% 
3,4% 

- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
25% 

- 
- 
- 
- 
100% 

- 
- 
- 
- 
3,7% 

4  

 15 إلسكندريةا
16 

 اإلسكندرية
 مرسي مطروح

9 
2 

7 
- 

78% 
- 

100% 
- 

8% 
- 

2 
2 

22% 
100% 

50% 
50% 

7,4% 
7,4% 

 شمال 5
 الصعيد

17 
18 
19 

 الفيوم
 بني سويف

 المنيا

4 
8 
3 

2 
7 
2 

50% 
88% 
67% 

18,2% 
63,6% 
18,2% 

2,3% 
8% 
2,3% 

2 
1 
1 

50% 
12% 
33% 

50% 
25% 
25% 

7,4% 
3,7% 
3,7% 

وسط  6
 الصعيد

20 
21 

 أسيوط
 الوادي الجديد

8 
4 

6 
2 

75% 
50% 

75% 
25% 

7% 
2,3% 

2 
2 

25% 
50% 

50% 
50% 

7,4% 
7,4% 

 
7 

 
جنوب 
 الصعيد

22 
23 
24 
25 
26 

 البحر األحمر 
 سوهاج
 قنا

 األقصر
 أسوان

4 
5 
3 
2 
2 

- 
5 
2 
1 
1 

- 
100
% 
67% 
50% 
50% 

- 
62,5% 
25% 
12,5% 
12,5% 

- 
5,8% 
2,3% 
1,1% 
1,1% 

4 
- 
1 
1 
1 

100% 
- 
33% 
50% 
50% 

50% 
- 
12,5% 
12,5% 
12,5% 

14,9% 
- 
3,7% 
3,7% 
3,7% 

 %100 - - 27 %100 - - 87 114 اإلجمالي العام
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% 75من إجمـالي المـدن والمنـاطق الصـناعية العاملـة بمصـر, كمـا بلغـت نسـبة هـذه المـدن والمنـاطق  20,7%
% من إجمالي المدن والمناطق الصـناعية 100من إجمالي المدن والمناطق العاملة بإقليم القاهرة الكبرى ونسبة 

 بمحافظة القاهرة.
% مـن إجمـالي المـدن 8نـاطق عاملـة بنسـبة م 7وفي المرتبة الثانية جاءت محافظـة اإلسـكندرية بعـدد   

% مـــن إجمـــالي المـــدن 100والمنـــاطق الصـــناعية العاملـــة فـــي مصـــر, كمـــا بلغـــت نســـبة هـــذه المـــدن والمنـــاطق 
% من إجمـالي المـدن والمنـاطق الصـناعية بمحافظـة اإلسـكندرية. 78والمناطق العاملة بإقليم اإلسكندرية ونسبة 

% مــن إجمــالي المــدن والمنــاطق 7منــاطق عاملــة بنســبة  6ســيوط بعــدد وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة محافظــة أ
% مــن إجمــالي المــدن والمنــاطق العاملــة 75الصــناعية العاملــة بمصــر, كمــا بلغــت نســبة هــذه المــدن والمنــاطق 

% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية بمحافظة أسيوط. تلتها بعـد ذلـك بـاقي 75بإقليم وسط الصعيد ونسبة 
وجاءت محافظة األقصر وأسوان في المرتبة األخيرة حيث دخلت مدينة ومنطقة واحدة في كل منهـا  المحافظات

 % لكل منهما من إجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة بمصر.1,1حيز العمل الفعلي بنسبة 
ــة فقــد جــاءت محافظــة البحــر األحمــر فــي الم  رتبــة أمــا بالنســبة للمــدن والمنــاطق الصــناعية غيــر العامل

منـاطق غيـر عاملـة  4األولي حيث استحوذت علي اكبر عدد من المـدن والمنـاطق الصـناعية غيـر العاملـة بلـغ 
% مـــن إجمـــالي المـــدن والمنـــاطق الصـــناعية غيـــر العاملـــة بمصـــر, كمـــا بلغـــت نســـبة هـــذه المـــدن 14,9بنســـبة 

% مـن إجمـالي المـدن 100 % مـن إجمـالي المـدن والمنـاطق العاملـة بـإقليم جنـوب الصـعيد ونسـبة50والمناطق 
والمناطق الصناعية بمحافظـة البحـر األحمـر, تلتهـا فـي المرتبـة الثانيـة محافظـة بورسـعيد والسـويس واإلسـكندرية 

% لكـل محافظـة 7,4مدينة ومنطقـة غيـر عاملـة بنسـبة  2ومرسي مطروح والفيوم وأسيوط والوادي الجديد  بعدد 
 لعاملة في مصر, تلتهما باقي المحافظات.من إجمالي المدن والمناطق الصناعية غير ا

 

 :ونستنتج مما سبق 
% منها فقط 76أن المدن والمناطق الصناعية في مصر لم تدخل كلها حيز العمل الفعلي حيث أن نسبة  -1

 م.2017% منها لم يعمل حتى نهاية عام 24بدأ العمل بالفعل في حين أن 
أن هناك بعض األقاليم كالقاهرة الكبرى استطاعت أن تحتل المرتبة األولي من حيث عدد المدن والمناطق  -2 

الصناعية العاملة بها بالنسبة إلجمالي المناطق الصناعية العاملة في مصر, وبالنسبة إلجمالي المدن 
ة, علي الرغم من احتاللها الترتيب األقاليم كإقليم اإلسكندري المناطق الصناعية به. في حين أن هناك بعض

األخير من حيث عدد المدن والمناطق العاملة بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق العاملة في مصر, إال أنها 
من حيث نسبة المدن والمناطق العاملة بها بالنسبة استطاعت في نفس الوقت أن تحقق ترتيبا متقدما 

 إلجمالي المدن والمناطق الصناعية بها.
% من إجمالي المدن 100أن هناك عدد من المحافظات مثلت فيها نسبة المدن والمناطق العاملة نسبة  -3

 المنوفيةو  الدقهليةو  كفر الشيخو  دمياطو الشرقية و  القليوبية اإلسماعيلية والمناطق الصناعية بها وهي القاهرة
مدن والمناطق غير العاملة نسبة وسوهاج. كما يتبين أن هناك عدد من المحافظات مثلت فيها نسبة ال

 والبحر األحمر. مرسي مطروحو جنوب سيناء  % من إجمالي المدن والمناطق الصناعية بها وهي100



226 

 

ويتبين من ذلك كله مدي أهمية البحث وراء أسباب دخول مناطق صناعية حيز التنفيذ الفعلي وأسباب   
جاح بعد األقاليم أو المحافظات في تحقيق عدم دخول مناطق أخري, كما يستدعي البحث وراء أسباب ن

نسبة عالية من المدن والمناطق الصناعية العاملة علي مستوي مصر أوعلي مستوي اإلقليم نفسه أو علي 
مستوي المحافظة نفسها وأسباب فشل بعض األقاليم أو المحافظات األخرى في تحقيق ذلك, بل والبحث وراء 

 أي مدينة ومنطقة حيز التنفيذ الفعلي.أسباب وجود محافظات لم تدخل بها 
 لتخصصها الصناعي:في مصر طبقا العاملة وغير العاملة  المناطق الصناعيةالمدن و : توزيع رابعا

شكلت المدن والمناطق الصناعية العامة التي تضم صناعات مختلفة النسبة االكبر من إجمالي عدد   
% من 84,2مدينة ومنطقة صناعية عامة بنسبة  96المدن والمناطق الصناعية في مصر حيث بلغ عددها 

لنسبة األكبر من مدينة ومنطقة صناعية, وقد كانت ا 114إجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر والبالغ 
هذه المدن والمناطق الصناعية العامة مدن ومناطق صناعية عاملة. أما بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية 

% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية 15,8مدينة ومنطقة صناعية  بنسبة  18المتخصصة فقد بلغ عددها 
صناعية المتخصصة مدن ومناطق صناعية غير في مصر, وقد كانت النسبة األكبر من المدن والمناطق ال

 :   األتيعاملة, وهذا ما يوضحه الجدول 
 م31/12/2017 فيالمدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة  في مصر طبقا لتخصصها الصناعي ( توزيع 9جدول )

 
 مدن ومناطق صناعية عامة

 

 
 مدن ومناطق صناعية متخصصة

 

اإلجمالي 
العام 
للمدن 
 والمناطق

 إجمالي غير عاملة عاملة  إجمالي غير عاملة عاملة 

 
 
 عدد

النسبة 
من 

إجمالي 
المدن 
والمناطق 
 العام

النسبة 
 من 

 اإلجمالي  
 العام
للمدن 
 والمناطق

 
 
 عدد

النسبة 
من 

إجمالي 
المدن 
والمناطق 
 العامة

النسبة 
 من 

 اإلجمالي  
 العام
للمدن 
 والمناطق

 
 
 عدد

النسبة 
 من 

 اإلجمالي  
 العام
للمدن 
 والمناطق

 
 
 عدد

 النسبة
من  

إجمالي 
المدن 
والمناطق 
 المتخصصة

النسبة 
 من 

 اإلجمالي  
 العام
للمدن 
 والمناطق

 
 
 عدد

 النسبة 
 من 

إجمالي 
المدن 
والمناطق 
 المتخصصة

النسبة 
 من 

 اإلجمالي  
 العام
للمدن 
 والمناطق

 
 
 عدد

النسبة 
 من 

 اإلجمالي  
 العام
للمدن 
 والمناطق

81 84,4% 71,1% 15 15,6% 13,2% 96 84,2% 6 33,3% 5,3% 12 66,7% 10,5% 18 15,8% 114 

م بالمصادر اآلتية: )الهيئة العامة للتنمية الصـناعية 31/12/2017من خالل البيانات اإلحصائيات المنشورة وغير المشورة في  من إعداد الباحث لمصدر:ا
 وزارة الصناعة(. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات -
العامة استحوذت علي النصيب األكبر من ( أن المدن والمناطق الصناعية 9يتضح من الجدول رقم )  

% من 84,2مدينة ومنطقة صناعية عامة بنسبة  96المدن والمناطق الصناعية في مصر حيث بلغ عددها 
 18إجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر, في حين بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية المتخصصة 

 ن إجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر.% م15,8مدينة أو منطقة صناعية متخصصة بنسبة 
كما يتضح من الجدول والشكل البياني السابق ذكرهما, أن النسبة األكبر من المدن والمناطق   

% من 84,4مدينة ومنطقة صناعية بنسبة  81الصناعية العامة مدن ومناطق صناعية عاملة حيث بلغ عددها 
% من إجمالي المناطق الصناعية في مصر, في حين 71,1ونسبة  إجمالي المدن والمناطق الصناعية العامة
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مدينة ومنطقة صناعية مشكلة نسبة  15أن المدن والمناطق الصناعية العامة غير العاملة فقد بلغ عددها 
% من إجمالي المناطق الصناعية في 13,2% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية العامة ونسبة 15,6
 مصر.

ي ذلك يتضح من توزيع المدن والمناطق الصناعية الخاصة بين مدن ومناطق صناعية باإلضافة إل  
عاملة وغير عاملة, أن النسبة األكبر منها كانت غير عاملة حيث بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية الخاصة 

 % من إجمالي المدن والمناطق66,7مدينة او منطقة صناعية متخصصة مشكلة بذلك  12غير العاملة 
% من إجمالي المناطق الصناعية في مصر. أما بالنسبة للمدن والمناطق 10,5الصناعية المتخصصة ونسبة 

% من 33,3مدن ومناطق متخصصة مشكلة بذلك نسبة  6الصناعية المتخصصة العاملة فقد بلغ عددها 
 في مصر.% من إجمالي المناطق الصناعية 5,3إجمالي المدن والمناطق الصناعية المتخصصة ونسبة 

وبتوزيع المدن والمناطق الصناعية المتخصصة طبقا للنشاط الصناعي التي تتخصص فيه كل منها,   
تبين أن هناك سبعة أنشطة صناعية تخصصت فيها تلك المدن والمناطق الصناعية هي: ) صناعة الرخام 

, الصناعات البتروكيماوية, الصناعات اوالجرانيت, صناعة الجلود, صناعة المسابك, الصناعات التكنولوجي
الفوسفاتية, الصناعات الثقيلة(, وكانت جميع المدن والمناطق الصناعية المتخصصة عاملة فيما عدا والمدن 
والمناطق الصناعية المتخصصة في الصناعات الفوسفاتية والمدن والمناطق الصناعية المتخصصة في 

 م, وهذا ما يوضحه الجدول األتي:31/12/2017العمل الفعلي في  الصناعات الثقيلة حيث أنها لم تدخل حيز
 م31/12/2017 فيتوزيع المدن والمناطق الصناعية المتخصصة طبقا لألنشطة الصناعية ( 10جدول )

 
 اسم الصناعة

 مدن ومناطق غير عاملة  مدن ومناطق عاملة

 النسبة المئوية  عدد
من اإلجمالي العام للمدن والمناطق 

 الصناعية المتخصصة

 النسبة المئوية عدد 
من اإلجمالي العام للمدن 

 والمناطق الصناعية المتخصصة
 - - %10,9 2 صناعة الرخام والجرانيت

 - - %5,6 1 صناعة الجلود
 - - %5,6 1 صناعة المسابك

 - - %5,6 1 الصناعات التكنولوجيا
 - - %5,6 1 الصناعات البتروكيماوية

 %5,6 1 - - الفوسفاتيةالصناعات 
 %61,1 11 - - الصناعات الثقيلة

 اإلجمالي المدن والمناطق المتخصصة
 ) العاملة/ غير العاملة(

6 33,3% 12 66,7% 

اإلجمالي العام للمدن والمناطق الصناعية 
 ةالمتخصص

18 

م بالمصـادر اآلتيـة: )الهيئـة العامـة للتنميـة 31/12/2017من خالل البيانات اإلحصائيات المنشـورة وغيـر المشـورة فـي  من إعداد الباحث لمصدر:ا
 وزارة الصناعة(. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات -الصناعية 
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الصناعية المتخصصة طبقا للنشاط ( انه بتوزيع المدن والمناطق 10يتضح من الجدول رقم )  
م شكلت المدن والمناطق الصناعية المتخصصة في 31/12/2017الصناعية التي تتخصص فيه كل منها في 

مدينة  12الصناعات الثقيلة النسبة األكبر من إجمالي المدن والمناطق الصناعية المتخصصة حيث بلغ عددها 
لمناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت %, تلتها المدن وا61,1ومنطقة صناعية بنسبة 
%ن إجمالي المدن والمناطق الصناعية المتخصصة, تالهما المدن والمناطق 10,9بعدد منطقتين بنسبة 

والصناعات البتروكيماوية  االصناعية المتخصصة في صناعة الجلود وصناعة المسابك والصناعات التكنولوجي
 % لكل منها.5,6والصناعات الثقيلة بعدد منطقة واحدة لكل منها بنسبة والصناعات الفوسفاتية 

كما يتضح من توزيع المدن والمناطق الصناعية المتخصصة طبقا للنشاط الصناعية التي تتخصص   
فيه كل منها إلي مناطق عاملة ومناطق غير عاملة, أن المدن والمناطق الصناعية المتخصصة في صناعة 

والصناعات البتروكيماوية كانت  ات وصناعة الجلود وصناعة المسابك والصناعات التكنولوجيالرخام والجراني
جميعها عاملة, في حين أن المدن والمناطق الصناعية المتخصصة في الصناعات الفوسفاتية والصناعات 

 الثقيلة كانت جميعها غير عاملة.
والمناطق الصناعية تهتم بشكل كبير بالمدن ن التجربة المصرية في إقامة المدن إ: ونستنتج مما سبق  

والمناطق الصناعية العامة التي تسمح بإقامة مختلف األنشطة الصناعية, وهذا األمر ال يعد مؤشرا سلبيا 
%  من إجمالي المدن 15,8بالنسبة لتلك التجربة, إال أن تشكيل المدن والمناطق الصناعية المتخصصة 

مؤشرا سلبيا لتلك التجربة وبخاصة أن النسبة األكبر من تلك المدن والمناطق والمناطق الصناعية في مصر يعد 
الصناعية لم تدخل حيز التنفيذ العملي, فضال عن تخصص تلك المدن والمناطق الصناعية في عدد قليل من 

 الصناعات.
 :توطينهاطبقا لتطور أماكن في مصر  العاملة وغير العاملة : توزيع المدن والمناطق الصناعيةخامسا

أن المتتبع لتطور أماكن توطين المدن والمناطق الصناعية في مصر منذ قيامها وحتى نهاية عام  
 م  يجد انه يمكن تصنيفها طبقا ألماكن توطينها إلي قسمين:2017

يشمل المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية القديمة , والتي : ( القسم األول1)
 يمكن تصنيفها إلي جيلين زمنيين:

وهي المدن والمناطق الصناعية التي تم أنشاؤها أو اعتمادها كمدينة أو  مدن أو مناطق الجيل األول: -أ
م وأهم ما يميزها أنها مدن ومناطق صناعية عامة تشمل كل 2010منطقة صناعية حتى نهاية عام 

 الصناعات, كما أن تبعيتها اإلدارية للمحافظات.
وهي المدن والمناطق الصناعية التي تم أنشاؤها أو اعتمادها كمدينة  مدن أو مناطق الجيل الثاني: -ب

م وزيادة 2013يونيه  30م وحتى اآلن, وبخاصة مع حدوث ثورة 2011ومنطقة صناعية بداية من عام 
والمناطق الصناعية م, وأهم ما يميز هذه المدن 2030االهتمام بالتصنيع في خطة التنمية الشاملة في مصر 

أن معظمها مدن ومناطق صناعية متخصصة في صناعات معينة وبخاصة الصناعات الثقيلة, وتتوزع تبعيتها 
 اإلدارية ما بين المحافظات ووزارة الصناعة.
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, وتعود (1)يشمل المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة: ( القسم الثاني2)
ويمكن تقسيم تلك المدن والمناطق الصناعية إلي ثالثة أجيال زمنية يتها اإلدارية لهيئة المجتمعات العمرانية, تبع
 هي:

وهي المدن والمناطق الصناعية التي تم أنشاؤها خالل حقبة السبعينيات من  :مدن أو مناطق الجيل األول -أ
, وأهم ما يميز هذا الجيل من الناحية 1980أوائل عام م وحتى 1973القرن العشرين وبالتحديد مع بداية عام 

حول إقليم القاهرة الكبرى والدلتا كالمنطقة الصناعية بمدينة  يالقومية أنه يمثل إطار مراكز الجذب الصناع
المطورين والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية  ةالعاشر من رمضان ومنطق

 . بمدينة السادات
وهي المدن والمناطق الصناعية التي تم أنشاؤها خالل النصف األول من : مدن أو مناطق الجيل الثاني -ب

حقبة الثمانينات من القرن العشرين, حيث شهدت هذه الحقبة االستمرار في إقامة المدن العمرانية الجديدة, التي 
الجديدة والمنيا الجديدة ومدن مستقلة  تنوعت ما بين مدن تابعة كالعبور وبدر ومدن تؤمية كبني سويف

كالنوبارية الجديدة, واهم ما يميز هذا الجيل من الناحية القومية واإلقليمية بدء توجه الدولة لالهتمام بأقاليم 
 صعيد مصر.

وهي المدن والمناطق الصناعية التي تم أنشاؤها مع بداية النصف الثاني  :مدن أو مناطق الجيل الثالث -ج
م, ومن أهم خصائص هذا الجيل 31/12/2017الثمانينات من القرن العشرين واستمر إنشائها في  من حقبة

المراكز الحضرية الجديدة أن اغلبه أقيم في مدن تؤمية لمدن قائمة, وان معظمها يتواجد في صعيد مصر وفي 
 حول القاهرة الكبرى.

ن توطينها علي القسمين السابقين في وبتوزيع المدن والمناطق الصناعية في مصر طبقا لتطور أماك 
م, يتبين أن عدد المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية القديمة بلغ 31/12/2017
مدينة  73% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر منها 81,7مدينة ومنطقة صناعية بنسبة  93

 طقة صناعية غير عاملة, وتتوزع تلك المدن والمناطق علي جيلين.مدينة ومن 20ومنطقة صناعية عاملة و
أما بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقد بلغ عددها    

مدينة  20% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر منها 18,3مدينة ومنطقة صناعية بنسبة  21
اعية عاملة ومنطقة صناعية واحدة غير عاملة, وتتوزع تلك المدن والمناطق علي ثالثة أجيال ومنطقة صن

 زمنية, وهذا ما يوضحه الجدول األتي:

                                                 
(1)

من القرن العشرين  هي مدن ومجتمعات تم البدء في إنشائها مع بداية النصف الثاني من حقبة السبعينيات المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 
م علي الظهير الصحراوي للمدن والمجتمعات العمرانية القديمة, وقد استخدمتها مصر  وما زالت كأداة لتوجيه النمو 1973وبالتحديد بعد حرب أكتوبر 

ية العمرانية والسكانية واالقتصادية المتزايدة في المدن والمجتمعات العمرانية القديمة وبخاصة المدن الكبرى, وقد العمراني بشكل يحد من المركز 
 اعتمدت إستراتيجية التنمية العمرانية لتلك المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة علي محورين أساسيين:

 مكن استغاللها في تعمير هذه المناطق واجتذاب السكان إليها.* المحور األول: اختيار مناطق تتمتع  بمقومات طبيعية ي
جتماعية واالقتصادية وبخاصة * المحور الثاني: إنشاء تلك المدن والمجتمعات الجديدة حول القاهرة والدلتا ووادي النيل في أجيال متتالية ودعمها بكافة المقومات اال

 ك لتعمل هذه المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة كمراكز للتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.إقامة المناطق الصناعية لدعم عملية التصنيع, وذل
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 م31/12/2017( المدن والمناطق الصناعية العاملة وغير العاملة في مصر طبقا لتطور أماكن توطينها في 11جدول )

 -م بالمصـادر اآلتيـة: )الهيئـة العامـة للتنميـة الصـناعية 31/12/2017من إعداد الباحث من خالل البيانات اإلحصـائيات المنشـورة وغيـر المشـورة فـي  المصدر:
 وزارة الصناعة(. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات

( أنه عند توزيع المدن والمناطق الصناعية في مصر طبقا لتطور أماكن 11يتضح من الجدول رقم ) 
م استحوذت المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية 31/12/2017توطينها في 

مدينة ومنطقة صناعية بنسبة  93القديمة علي اكبر عدد من المدن والمناطق الصناعية في مصر بلغ 
 67الي المدن والمناطق الصناعية في مصر, وقد بلغ عدد المدن والمناطق العاملة منها % من إجم81,7

مدينة ومنطقة صناعية, أما  26مدينة ومنطقة صناعية, كما بلغ عدد المدن والمناطق غير العاملة منها 
مدينة ومنطقة  21 بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقد بلغ

% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر, وقد بلغ عدد المدن والمناطق 18,3صناعية بنسبة 
 مدينة ومنطقة صناعية, في حين أن منطقة صناعية واحدة كانت غير عاملة.  20العاملة منها 

العمرانية القديمة  كما يتضح أيضا أن المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات 
م 2017والجديدة العاملة وغير العالمة التي تم إنشائها أو اعتمادها كمدن ومناطق صناعية حتى نهاية عام 

علي أجيال زمنية, حيث تتوزع المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية القديمة علي 
ي المرتبة األولي من حيث عدد المدن والمناطق الصناعية به جيلين زمنيين, وقد جاء الجيل األول منها ف

%, كما جاء في المرتبة األولي من 64,1بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر بنسبة بلغت 
حيث عدد المدن والمناطق الصناعية به بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن 

%, وجاء أيضا في المرتبة األولي من حيث عدد المدن 78,5انية القديمة بنسبة بلغت والمجتمعات العمر 
والمناطق الصناعية العاملة به بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة في مصر, وبالنسبة 

% 71,3غت إلجمالي المناطق الصناعية العاملة المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية القديمة بنسبة بل
% علي الترتيب, في حين جاء الجيل األول في المرتبة الثانية من حيث عدد المدن والمناطق 92,5و

الصناعية غير العاملة به بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية غير العاملة في مصر وبالنسبة إلجمالي 

 
 القسم

 
 الجيل

 اإلجمالي غير عاملة عاملة

 
 العدد

النسبة 
 المئوية 
 من القسم

 النسبة
المئوية من  

 اإلجمالي العام

 
 العدد

النسبة 
 المئوية 
 من القسم

 النسبة
المئوية من  

 اإلجمالي العام

 
 العدد

النسبة 
 المئوية 
 من القسم

 النسبة
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 العام

 القسم األول
المدن والمناطق الصناعية المتوطنة 
 بالمدن والمجتمعات العمرانية القديمة

 
 الجيل األول

 
62 

 
92,5% 

 
71,3% 

 
11 

 
42,3% 

 
40,7% 

 
73 

 
78,5% 

 
64,1% 

 %17,6 %21,5 20 %55,6 %57,7 15 %5,7 %7,5 5 الجيل الثاني
 %81,7 %100 93 %96,3 %100 26 %77 %100 67 إجمالي القسم األول

 القسم الثاني
المدن والمناطق الصناعية المتوطنة  

 بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة

 %6,1 %33,3 7 - - - %8 %35 7 الجيل األول
 %6,1 %33,3 7 - - - %8 %35 7 الجيل الثاني

 %6,1 %33,3 7 %3,7 %100 1 %7 %30 6 الجيل الثالث
 %18,3 %100 21 %3,7 %100 1 %23 %100 20 إجمالي القسم الثاني
 %100  114 %100  27 %100  87 اإلجمالي العام
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% 40,7عات العمرانية القديمة بنسبة المدن والمناطق الصناعية غير العاملة المتوطنة بالمدن والمجتم
 % علي الترتيب.42,3و

أما بالنسبة للجيل الثاني فقد جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المدن والمناطق الصناعية به  
%, وكذلك من حيث عدد المدن 17,6بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر بنسبة بلغت 

لنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية به با
%, وجاء أيضا في المرتبة الرابعة من حيث عدد المدن والمناطق الصناعية العاملة 21,5القديمة بنسبة بلغت 

المرتبة الثانية %, وجاء في 5,7به بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة في مصر بنسبة بلغت 
حيث عدد المدن والمناطق الصناعية العاملة به بالنسبة إلجمالي المناطق الصناعية العاملة المتوطنة بالمدن 

%, في حين جاء الجيل الثاني في المرتبة األولي من حيث عدد 7,5والمجتمعات العمرانية القديمة بنسبة بلغت 
لنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية غير العاملة في مصر المدن والمناطق الصناعية غير العاملة به با

%, وجاء في المرتبة األولي من حيث عدد المدن والمناطق الصناعية غير العاملة به 55,6بنسبة بلغت 
بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية غير العاملة المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية القديمة بنسبة 

 %.57,7بلغت 
أما المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فهي تتوزع علي ثالثة  

أجيال زمنية, وقد جاءت األجيال  الثالثة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المدن والمناطق الصناعية بهم 
%, كما جاءت في المرتبة األولي من 6,1بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية في مصر بنسبة بلغت 

حيث عدد المدن والمناطق الصناعية بهم بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية المتوطنة بالمدن 
%, هذا وقد جاء الجيل األول والجيل الثاني في المرتبة الثانية 33,3والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي بلغت 

ق الصناعية العاملة بهما بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة في من حيث عدد المدن والمناط
% من إجمالي 7% لكل منهما, في حين جاء الجيل الثالث في المرتبة الثالثة بنسبة 8مصر بنسبة بلغت 

ألولي من المدن والمناطق الصناعية العاملة في مصر, هذا وقد جاء الجيل األول والجيل الثاني في المرتبة ا
حيث عدد المدن والمناطق الصناعية العاملة بهما بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة المتوطنة 

% لكل منهما, تالهما في المرتبة الثانية الجيل الثالث بنسبة 35بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 
30 .% 

غير العاملة فقط جاء الجيل الثالث في المرتبة الثالثة  من حيث أما بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية  
غير العاملة به بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية غير العاملة في  ةعدد المدن والمناطق الصناعي

%, كما جاء الجيل الثالث في المرتبة األولي من حيث عدد المدن والمناطق الصناعية غير 3,7مصر بنسبة 
ملة به بالنسبة إلجمالي المدن والمناطق الصناعية غير العاملة المتوطنة بالمدن والمجتمعات العمرانية العا

% حيث أن جميع المدن والمناطق الصناعية بالجيل األول والثاني دخلت حيز التنفيذ 100الجديدة بنسبة 
 الفعلي.
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 ونستنتج مما سبق: 
الصناعية في مصر مر بتطور كبير عبر أجيال زمنية متعاقبة  أن اختيار أماكن توطين المدن والمناطق -1

 وذات خصائص مختلفة.
أن ارتفاع نسبة المدن والمناطق الصناعية غير العاملة بالنسبة للجيل الثاني من المدن والمناطق   -2

ة وان الصناعية المتوطنة في المدن والمجتمعات العمرانية القديمة يتطلب دراسة األسباب وراء ذلك خاص
 غالبية تلك المدن والمناطق متخصصة في صناعات معينة كما أن غالبيتها يتبع وزارة التجارة والصناعة.  

 :في مصر طبقا لدرجة توافر البنية األساسية فيها العاملة الصناعية المدن والمناطق: توزيع سادسا
والمناطق الصناعية وأهم العوامل  يعتبر توافر البنية األساسية أحد المقومات األساسية إلقامة المدن 

الرئيسية لنجاح هذه المدن والمناطق في تحقيق التنمية الصناعية وغيرها من األهداف المرجوة منها, وبالنسبة 
الصناعية العاملة في مصر فقد بلغت نسبة المدن والمناطق مكتملة البنية األساسية منها  للمدن والمناطق

%, وهو ما 89والمناطق الصناعية العاملة غير مكتملة البنية األساسية  %, في حين بلغت نسبة المدن11
 يوضحه الجدول األتي:
 م31/12/2017( البنية األساسية للمدن والمناطق الصناعية العاملة في مصر في 12جدول )

م بالمصــادر اآلتيـة: )الهيئــة العامــة 31/12/2017مــن إعـداد الباحــث مـن خــالل البيانــات اإلحصـائيات المنشــورة وغيـر المشــورة  فـي  المصـدر:
 وزارة الصناعة(. -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات -للتنمية الصناعية 

المدن والمناطق  الصناعية العاملة في مصر ليست جميعها مكتملة  ( أن12يتضح من الجدول رقم ) 
مدن ومناطق صناعية تمثل نسبة  10البنية األساسية, حيث بلغ عدد المدن والمناطق مكتملة البنية األساسية 

% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة في مصر, في حين بلغ عدد المدن والمناطق الصناعية 11
% من إجمالي المدن والمناطق 89مدينة ومنطقة تمثل نسبة  77لة غير مكتملة البنية األساسية العام

 الصناعية العاملة في مصر.

 
 
 م
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 بالكامل()مرفقة 

 مدن ومناطق الصناعية غير  مكتملة البنية األساسية
 )تحت الترفيق(

 
 العدد

  النسبة المئوية
 الترتيب

 العام 

 
 العدد

 النسبة المئوية
 من 

إجمالي المدن 
 والمناطق المكتملة 

 باإلقليم

 من 
اإلجمالي العام 
للمدن والمناطق 

 المكتملة

 من 
إجمالي 
المدن 

 والمناطق  
 باإلقليم

 من 
اإلجمالي 
العام للمدن 
والمناطق 
 الغير عاملة

 
 الترتيب

 العام 

 األول %24 %79 19 األول %50 %21 5 24 القاهرة الكبرى  1
 الثاني %21 %94 16 الثالث )مكرر( %10 %6 1 17 قناة السويس 2
 الرابع %12 %82 9 الثاني %20 %18 2 11 الدلتا 3
 الخامس )مكرر( %9 %100 7 - - - - 7 اإلسكندرية 4
 الثالث %13 %91 10 الثالث )مكرر( %10 %9 1 11 شمال الصعيد 5
 الخامس )مكرر( %9 %87 7 الثالث )مكرر( %10 %13 1 8 وسط الصعيد 6
 الرابع %12 100 9 - - - - 9 جنوب الصعيد 7

  %100 %89 77 - %100 %11 10 87 اإلجمالي العام
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وبالنسبة لتوزيع المدن والمناطق الصناعية العاملة مكتملة البنية األساسية في مصر, فقد جاء إقليم  
عدد من المدن والمناطق الصناعية العاملة مكتملة  القاهرة الكبرى في المرتبة األولي حيث استحوذ علي اكبر

% من إجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة مكتملة 50مناطق صناعية بنسبة  5البنية األساسية بلغ 
% من إجمالي المدن والمناطق العاملة بإقليم القاهرة 21البنية األساسية, كما شكلت هذه المدن والمناطق نسبة 

 الكبرى.
% من إجمالي 10في المرتبة الثانية إقليم الدلتا بعدد منطقتين مكتملتان البنية األساسية بنسبة  وجاء 

% من 18المدن والمناطق الصناعية العاملة مكتملة البنية األساسية, كما شكلت هذه المدن والمناطق نسبة 
 ألقاليم.إجمالي المدن والمناطق العاملة بإقليم الدلتا. تلتهما في الترتيب باقي ا

وبالنسبة للمدن والمدن والمناطق الصناعية العاملة غير مكتملة البنية األساسية في مصر, فقد جاء  
إقليم القاهرة الكبرى في المرتبة األولي حيث استحوذ علي اكبر عدد من المدن والمناطق الصناعية العاملة غير 

من إجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة % 24مناطق صناعية بنسبة  19مكتملة البنية األساسية بلغ 
% من إجمالي المدن والمناطق العاملة 79غير مكتملة البنية األساسية, كما شكلت هذه المدن والمناطق نسبة 

 بإقليم القاهرة الكبرى.
% 21مدينة ومنطقة غير مكتملة البنية األساسية بنسبة  16وجاء في المرتبة الثانية إقليم الدلتا بعدد  

من إجمالي المدن والمناطق الصناعية العاملة مكتملة البنية األساسية, كما شكلت هذه المدن والمناطق نسبة 
 % من إجمالي المدن والمناطق العاملة بإقليم الدلتا. تلتهما في الترتيب باقي األقاليم.94

ية األساسية في مصر ونستنتج مما سبق أنه علي الرغم من وجود مناطق صناعية عاملة مكتملة البن 
بما  ةإال أن نسبتها كانت قليلة جدا مقارنة بنسبة المدن والمناطق الصناعية العاملة غير مكتملة البنية األساسي

يوحي بوجود مشكلة لدي المدن والمناطق الصناعية في مصر تتعلق بتوافر البنية األساسية األمر الذي يتطلب 
البحث عن أسباب عدم اكتمال البنية األساسية في هذه المدن والمناطق ومحاولة وضع حلول لهذه المشكلة 

 خاصة مع وجود مناطق مكتملة البنية األساسية.
 سة الميدانية لعينة المنشآت الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية المختارة في مصر:( نتائج الدرا3) 

 تتضمن نتائج الدراسة الميدانية لعينة المنشآت الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية المختارة األتي:  
 :العينة تمسئولي مشروعاالميدانية الخاصة بالبيانات األولية عن  نتائج الدراسةأوال: عرض وتحليل 

يهدف هذا الجانب من الدراسة الميدانية إلي وصف مسئولي مشروعات العينة المختارة التي أجريت   
معهم المقابالت الميدانية في المدن والمناطق الصناعية التي أجريت عليها الدراسة الميدانية, حيث يتضمن هذا 

 الوظيفة الحالية بالمشروع, المؤهل الدراسي.النوع, السن, , اسم المبحوثالجانب اإلجابة علي أسئلة عن 
 وأوضحت نتائج تحليالت إجابات مسئولي مشروعات العينة علي أسئلة هذا الجانب األتي:   
فيما يتعلق بوصف عينة مسئولي المشروعات حسب الجنس أوضحت التحليالت أن النسبة األكبر من  -1

 اقية كانت لإلناث, وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي:مسئولي المشروعات كانت للذكور في حين أن النسبة الب

 
 

 



234 

 

 (310) ن =    ( تصنيف عينة مسئولي المشروعات حسب النوع 13 جدول)
 النسبة % التكرار النوع م
 93,2 289 ذكر أ
 6,8 21 أنثي ب

 100 310 إجمالي

أجريت معهم % من مسئولي المشروعات التي 93,2( أن نسبة 13يتضح من الجدول السابق رقم )
 %.6,8المقابالت الميدانية ذكور في حين أن نسبة اإلناث بلغت فقط 

بالنسبة لوصف عينة مسئولي المشروعات حسب السن أوضحت التحليالت أن متوسط سن المسئولين بلغ  -2
 سنة, وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي: 47,6

 (310) ن = (  تصنيف عينة مسئولي المشروعات حسب الفئة العمرية    14جدول)
 النسبة % التكرار الفئة العمرية

25- 34 40 12,9 
35- 44 97 31,3 
45-54 128 41,3 
 14,5 45 فأكثر 55

 100 310 إجمالي
   38,6 متوسط السن

 

( أن متوسط سن مسئولي مشروعات العينة التي أجريت معهم 14يتضح من الجدول السابق رقم ) 
سنة؛ مما يدل علي أن المسئولين عن هذه المشروعات في سن يكون فه الشخص لديه  47,6المقابالت بلغ 

من الخبرات التي تؤهله لإلجابة علي األسئلة بصورة دقيقة. وقد كانت النسبة األكبر من هؤالء المسئولين 
( والمسئولين في 44-35(, تلها المسئولين في الفئة العمرية )54-45قع في الفئة العمرية )% ت41,3والبالغة 

% لكل منهما علي الترتيب, ثم المسئولين في الفئة العمرية 14,5% و 31,3فأكثر( بنسبة  55الفئة العمرية )
 %. 12,9( بنسبة 45 -40)
م الوظيفي أوضحت نتائج التحليالت أن فيما يتعلق بتصنيف عينة مسئولي المشروعات حسب تخصصه -3

هم لتجاءوا في المرتبة األولي, س مجلس إدارة  )مدير عام( يرئوظيفة مسئولي المشروعات الذين يشغلون 
المسئولين في , ثم مجالس اإلدارة أعضاء المسئولين الذين يشغلون منصب نائب مدير, تلهما المسئولين من

ما يوضحه الجدول  و, وهومديري الموارد البشرية ن ومديرو اإلنتاجالماليو  الوظائف األخرى كالمديرون 
 :اآلتي

 

 (310( تصنيف عينة مسئولي المشروعات حسب تخصصهم الوظيفي  ) ن = 15جدول )
 النسبة % التكرار الوظيفة

 41,3 128 رئس مجلس إدارة / مدير عام 
 28,1 87 نائب مدير

 13,9 43 عضو مجلس إدارة
 16,7 52 وظائف أخري 
 100 310 إجمالي

 

( أن النسبة األكبر من مسئولي مشروعات العينة التي تمت معهم 15يتضح من الجدول السابق رقم )
% يشغلون منصب رئيس مجلس إدارة /مدير عام, تلهما المسئولين الذين يشغلون 41,3المقابالت والبالغة 
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ومديري الموارد  المديرون الماليون ومديرو اإلنتاجوالمسئولين في الوظائف األخرى ك وظيفة نائب مدير 
بنسبة  مجالس اإلدارة أعضاء المسئولين من% لكل منهما علي الترتيب, تلهم و 16,7% و28,1بنسبة  البشرية
%, ويدل وجود النسبة األكبر من مسئولي مشروعات العينة في وظيفة مدير عام ونائب مدير عام 13,9

أن إجاباتهم علي أسئلة االستبيان هي إجابات مسئولة وتتمتع بقدر عالي من  وأعضاء مجالس اإلدارة علي
 الدقة. 

أوضحت نتائج التحليالت أن مسئولي  مؤهلهم العالميفيما يتعلق بتصنيف عينة مسئولي المشروعات حسب  -4
لهما , تجاءوا في المرتبة األولي الحاصلين علي مؤهل عالي كالبكالوريوس أو الليسانسالمشروعات 

المسئولين  المسئولين الحاصلين علي أقل من ثانوية عامة, ثم, تلهما علي ثانوية عامةالمسئولين الحاصلين 
 :اآلتيما يوضحه الجدول  ووه الحاصلين علي دراسات عليا كالماجستير والدكتوراه,

 (310( تصنيف عينة مسئولي المشروعات حسب مؤهلهم العلمي  ) ن = 16جدول )
 النسبة % التكرار الدراسيالمؤهل  م
 10,6 33 أقل من ثانوي عام  أ
 17,7 54 ثانوي عام ب
 66,2 205 بكالوريوس / ليسانس ج
 5,8 18 دراسات عليا د

 100 310 إجمالي
 

التي أجريت معهم  مسئولي المشروعاتأن النسبة األكبر من ( 16يتضح من الجدول السابق رقم ) 
% حاصلين علي مؤهل عالي كالبكالوريوس أو الليسانس, تلهما المسئولين الحاصلين 66,2المقابالت والبالغة 

% لكل منهما علي 10,6% و17,7المسئولين الحاصلين علي أقل من ثانوية عامة بنسبة و  ثانوية عامةعلي 
%, ويدل حصول النسبة 5,8ماجستير والدكتوراه بنسبة المسئولين الحاصلين علي دراسات عليا كال الترتيب, ثم

األكبر من مسئولي مشروعات العينة علي مؤهالت عليا وأن نسبة منهم حصلت علي دراسات عليا علي 
 عنها.كفاءتهم الالزمة لضمان نجاح عملة إدارة المشروعات المسئولين 

 االستثمار قي المدن والمناطق الصناعية:بمعوقات الميدانية الخاصة الدراسة عرض وتحليل نتائج ثالثا: 
تحديد المعوقات والمشكالت التي تواجه المستثمرين  يهدف هذا الجانب من الدراسة الميدانية إلي 

  .بالمدن والمناطق الصناعية
 وأوضحت نتائج تحليالت إجابات مسئولي مشروعات عينة الدراسة علي أسئلة هذا الجانب األتي: 

مدادات الطاقة, أوضحت نتائج فيما يتعلق  -1 بالمعوقات الخاصة بالبنية األساسية بالبنية األساسية وا 
( مما يعني أن متوسط 3,67لجميع الفقرات المتعلق بهذه المعوقات بلغ ) (1)التحليالت أن الوسط الحسابي

ولي مشروعات العينة (, مما يعني موافقة مسئ3درجة االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة الحياد البالغة)
مدادات الطاقة تواجه مشروعاتهم عند عملها بالمدن والمناطق  علي وجود مشكالت متعلقة بالبنية األساسية وا 

                                                 
(, غير موافق بشدة الوزن 2(, غير موافق الوزن )3(, محايد الوزن )4(, موافق الوزن )5موافق بشدة الوزن ) كاألتي:استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي  (1)
  ( وتعني أن استجابة مسئولي العينة علي الفقرة تعني رضاهم بقدر متوسط أو معقول.3الحياد في القيمة ) , وتمثلت درجة(1)
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الصناعية. أما علي مستوي الفقرات فرادي فقد  حصلت الفقرة "د" علي أكبر نسبة موافقة من مسئولي 
   تيب, وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي:مشروعات العينة, تلتها الفقرات " ب, أ, ج" علي التر 

 
مدادات الطاقة وأوساطها الحسابية وانحرافاتها الم17جدول)  عيارية( استجابات مسئولي مشروعات العينة حول الفقرات الخاصة بمعوقات البنية األساسية وا 

 

 الفقرة

 موافق 

 بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 غير

 موافق 

 غير 

 موافق بشدة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

   % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

عدم توافر المرافق األساسية ) مياه  -أ

 اتصاالت( -صرف  -كهرباء -

 . بالقدر الكافي

 

33 

 

10.6 

 

131 

 

42.3 

 

79 

 

 

25.5 

 

58 

 

18.7 

 

9 

 

2.9 

 

3.39 

 

1.001 

 1.027 3.61 3.2 10 11.3 35 26.5 82 39.4 122 19.7 61 لطاقة والوقود.إمدادات ا نقص -ب

 0.967 3.25 1.9 6 22.6 70 32.3 100 34.5 107 8.7 27 .جيدة عدم توافر شبكة طرق ونقل -ج

ارتفاع أسعار األراضي داخل  -د

 المدينة أو المنطقة الصناعية.   

191 61.6 83 26.8 18 5.8 8 2.6 10 3.2 4.41 0.950 

 0.986 3.67 2.7  13.8  22.5  35.8  25.2  إجمالي الفقرات

حصلت علي اعل نسبة موافقة من مسئولي ( أن الفقرة "د" 17من الجدول السابق رقم )يتضح  
( مما يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذه 4.41% بوسط حسابي بلغ )88,6مشروعات العينة بلغت 

مما يؤكد عل وجود موافقة جوهرية من قبل ( 3الفقرة تزيد عن درجة الحياد يزيد عن درجة الحياد البالغة )
 مسئولي

علي نسبة موافقة من المستثمرين " ب, أ, ج"  في حين حصلت الفقرات , مشروعات العينة علي هذه الفقرة
 3.39و 3.6% علي التوالي, وقد بلغت األوساط الحسابية لها )43,5% و 52.9% و59.1بلغت 

أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة ( علي التوالي, مما يدل أيضا علي 3.25و
( مما يؤكد علي وجود موافقة جوهرية من قبل مسئولي مشروعات العينة علي هذه 3الحياد البالغة )

 .الفقرات
المدن هناك موافقة جوهرية من مسئولي مشروعات العينة علي مواجهة نستنتج مما سبق أن و  

مدادا المعوقات للعديد من في مصر والمناطق الصناعية  الطاقة. تالمتعلقة بالبنية األساسية وا 
التشريعية والقانونية, أوضحت نتائج التحليالت أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات معوقات فيما يتعلق بال -2

( مما يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة 3,81المتعلق بهذه المعوقات بلغ )
(, مما يعني موافقة مسئولي مشروعات العينة علي وجود مشكالت متعلقة بالجوانب 3لحياد البالغة)ا

التشريعية والقانونية تواجه مشروعاتهم عند عملها بالمدن والمناطق الصناعية. أما علي مستوي الفقرات 
تلتها الفقرات " ه,  فرادي فقد  حصلت الفقرة "و" علي أكبر نسبة موافقة من مسئولي مشروعات العينة,

 ج, د, ب, أ" علي الترتيب, وهذا ما يوضحه الجدول األتي:  
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استجابات مسئولي مشروعات العينة حول الفقرات الخاصة بالمعوقات التشريعية والقانونية وأوساطها الحسابية وانحرافاتها  (18جدول)

 المعيارية
حصلت علي اعلي نسبة موافقة من مسئولي   "وأن الفقرة " (18السابق رقم )يتضح من الجدول  

يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذه ( مما 4.31% بوسط حسابي بلغ )90.4بلغت  مشروعات العينة
( مما يؤكد عل وجود موافقة جوهرية من قبل 3الفقرة تزيد عن درجة الحياد يزيد عن درجة الحياد البالغة )

علي نسبة موافقة " ه, ج, د, ب, أ" في حين حصلت الفقرات , مسئولي مشروعات العينة علي هذه الفقرة
% علي التوالي, وقد بلغت 51,3% و54.5% و66.8% و71.7% و81.3من المستثمرين بلغت 
( علي التوالي, مما يدل أيضا علي أن 3.35و 3.41و 3.77و 3.85و 4.16األوساط الحسابية لها )

( مما يؤكد علي وجود موافقة 3متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة الحياد البالغة )
 .علي هذه الفقراتجوهرية من قبل مسئولي مشروعات العينة 

نستنتج مما سبق أن هناك موافقة جوهرية من مسئولي مشروعات العينة علي مواجهة المدن والمناطق  
 الصناعية في مصر للعديد من المعوقات التشريعية والقانونية.

فيما يتعلق بالمعوقات التمويلية, أوضحت نتائج التحليالت أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعلق بهذه  -3
(, مما 3( مما يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة الحياد البالغة )4.0المعوقات بلغ )

قة بالتمويل تواجه مشروعاتهم عند عملها بالمدن يعني موافقة مسئولي مشروعات العينة علي وجود مشكالت متعل
"ب" علي أكبر نسبة موافقة من مسئولي والمناطق الصناعية. أما علي مستوي الفقرات فرادي فقد حصلت الفقرة 

 مشروعات العينة, تلتها الفقرات "ج, د, و, ه, ز, أ" علي الترتيب, وهذا ما يوضحه الجدول األتي: 

 
 الفقرة

 موافق 
 بشدة

 
 موافق

 
 محايد

 غير
 موافق 

 غير 
 موافق بشدة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

   % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

قانون تنظيم االستثمار في المدن  -أ
والمناطق الصناعية غير مشجع 

 لالستثمار فيها.

31 

 

10.0 

 

128 

 

41.3 

 

90 

 

29.0 

 
41 

 

 

 

13.2 

 

20 

 
6.5 

 

 

 

3.35 1.041 

 

 

 

مصر غير مشجع  قانون االستثمار في -ب
علي االستثمار في المدن والمناطق 

 الصناعية.

31 

 

10.0 

 

138 

 

44.5 

 

84 

 

27.1 

 

40 

 

12.9 

 

17 

 

5.5 

 
3.41 

 

 

 

1.016 

 

 

 

تعدد الجهات المسئولة عن إدارة المدن  -ج
 والمناطق الصناعية.

82 

 

26.5 

 

140 

 

45.2 

 

54 17.4 

 

28 9.0 

 

6 1.9 

 

3.85 

 

 

0.977 

 

 

غير مشجع علي توفير قانون العمل  -د
 العمالة.

80 

 

25.8 

 

127 

 

41.0 

 

60 

 

19.4 

 

38 

 

12.3 

 

5 1.6 

 
3.77 

 

1.019 

 

إجراءات الترخيص صعبة ومعقدة  -ه
 وروتينية وتأخذ وقت طويل.

159 51.3 

 

93 

 

30.0 

 

22 

 

7.1 

 

20 6.5 

 

16 5.2 

 

4.16 

 

 

1.134 

 

 

 48.1 149 والضريبيةعدم كفاية اإلعفاءات الجمركية  -و

 

131 42.3 

 

18 5.8 

 

1 0.3 

 

11 3.5 

 
4.31 

.882 

 

 1.001 3.81 4.0  9.0  17.6  40.7  28.6  الفقرات إجمالي
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 التمويلية وأوساطها الحسابية وانحرافاتها المعيارية بالمعوقاتئولي مشروعات العينة حول الفقرات الخاصة استجابات مس (19جدول)
حصلت علي اعلي نسبة موافقة من مسئولي   "بأن الفقرة " (19السابق رقم ) يتضح من الجدول  

( مما يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذه 4.31% بوسط حسابي بلغ )86.1بلغت  مشروعات العينة
جوهرية من قبل ( مما يؤكد عل وجود موافقة 3الفقرة تزيد عن درجة الحياد يزيد عن درجة الحياد البالغة )

علي نسبة د, ج, و, ه, ز, أ"  "في حين حصلت الفقرات , مسئولي مشروعات العينة علي هذه الفقرة
% علي التوالي, وقد 51% و57.1% و74.8% و75.8% و80.3% و82موافقة من المستثمرين بلغت 

مما يدل  ( علي التوالي,3.45و 3.70و 4.03و 4.15و 4.21و 4.18بلغت األوساط الحسابية لها )
( مما يؤكد علي 3أيضا علي ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة الحياد البالغة )

 .وجود موافقة جوهرية من قبل مسئولي مشروعات العينة علي هذه الفقرات
المدن هناك موافقة جوهرية من مسئولي مشروعات العينة علي مواجهة نستنتج مما سبق أن  
  .المعوقات التمويلية للعديد في مصر الصناعيةوالمناطق 

فيما يتعلق بالمعوقات الخاصة بالنشاط وتكاليف االستثمار والتشغيل, أوضحت نتائج التحليالت أن  -4 
( مما يعني أن متوسط درجة 4.07الوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعلق بهذه المعوقات بلغ )

(, مما يعني موافقة مسئولي مشروعات العينة 3درجة الحياد البالغة)االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن 
علي وجود مشكالت متعلقة بالنشاط وتكاليف االستثمار والتشغيل تواجه مشروعاتهم عند عملها بالمدن 

" علي أكبر نسبة موافقة من دوالمناطق الصناعية. أما علي مستوي الفقرات فرادي فقد حصلت الفقرة "

 

 الفقرة

 موافق 

 بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 غير

 موافق 

 غير 

 موافق بشدة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

   % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 31 المؤسسات التمويلية.عدم توافر  -أ

 

10.0 

 

127 

 

41.0 

 

104 

 

33.5 

 

48 

 

15.5 

 

0 0 
3.45 0.872 

عدم توافر بنوك متخصصة  -ب

لتمويل االستثمار بالمدن 

 والمناطق الصناعية.

138 

 

44.5 

 

129 

 

41.6 

 

43 

 

13.9 

 

0 0 0 0 
4.31 0.701 

 126 صعوبة شروط القروض. -ج

 

40.6 

 

123 

 

39.7 

 

61 

 

19.7 

 

0 0 0 0 
4.21 0.749 

كثرة اإلجراءات الروتينية  -د

 للحصول علي القرض.
118 

 

38.1 

 

136 

 

43.9 

 

50 16.1 

 

6 

 

1.9 

 

0 0 
4.18 0.767 

طول الفترة الزمنية الالزمة  -ـه

للحصول علي الموافقة علي 

 القرض من جهة التمويل.

95 

 

30.6 

 

137 

 

44.2 

 

70 

 

22.6 

 

8 

 

2.6 

 

0 0 
4.03 0.798 

مؤسسات التمويل في  تشدد -و

 الضمانات.
123 

 

39.7 

 

122 36.1 

 

75 

 

24.2 

 

0 0 0 0 
4.15 0.785 

تشدد مؤسسات التمويل في عدم  -ز

 طلبها لدراسة جدوى للمشروع.
50 

 

16.1 

 

127 41.0 

 

123 39.7 

 

10 

 

3.2 

 

0 0 
3.70 0.774 

  0.778 4.00 0  3.3  24.2  41.1  31.4  الفقرات إجمالي
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" علي الترتيب, وهذا ما يوضحه ز, ح ,و, أ, ه, بات العينة, تلتها الفقرات "ج, مسئولي مشروع
 الجدول األتي: 

استجابات مسئولي مشروعات العينة حول الفقرات الخاصة بالمعوقات الخاصة بالنشاط وتكاليف االستثمار والتشغيل وأوساطها  (20جدول) 
 الحسابية وانحرافاتها المعيارية

 

 الفقرة

 موافق 

 بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 غير

 موافق 

 غير 

 موافق بشدة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

   % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 100 ارتفاع أجور األيدي العاملة. -أ

 

32.3 

 

156 

 

50.3 

 

46 

 

14.8 

 

8 

 

2.6 

 

0 0 4.12 

 

0.749 

 

ارتفاع التكاليف الثابتة  -ب

تكاليف  )تكاليف التأسيس,

 األرض, اإليجار.الخ(

192 

 

61.9 

 

100 

 

32.3 

 

18 

 

5.8 

 

0 0 0 0 4.56 

 

 

0.603 

 

 

ارتفاع التكاليف التشغيلية -ج

)كهرباء, مياه , مواد خام 

 ...الخ(

212 

 

68.4 

 

89 

 

28.7 

 

6 

 

1.9 

 

3 

 

1.0 

 

0 0 
4.65 

 

0.572 

 

ارتفاع تكاليف مصادر  -د

 الطاقة ) الوقود بأنواعه(

235 

 

75.8 

 

65 

 

21.0 

 

10 

 

3.2 

 

0 0 0 0 4.66 

 

0.783 

 

 36.8 114 ارتفاع تكاليف النقل. -هـ

 

148 

 

47.7 

 

34 

 

11.0 

 

14 

 

4.5 

 

0 0 4.17 

 

0.795 

 

 63 عدم توافر األيدي العامل. -و

 

20.3 

 

132 

 

42.6 

 

71 

 

22.9 

 

38 

 

12.3 

 

6 

 

1.9 

 

3.67 

 

0.996 

 

عدم توافر الصناعة المكملة  -ز

 والمغذية.

52 16.8 

 

114 

 

36.8 

 

59 

 

19.0 

 

70 

 

22.6 

 

15 

 

4.8 

 

3.38 

 

1.148 

 

عدم توافر شركات  -ح

 الصيانة.

49 

 

15.8 

 

108 

 

34.8 

 

61 

 

19.7 

 

77 

 

24.8 

 

15 

 

4.8 

 

3.32 

 

1.151 

 

 0.849 4.07 1.4  8.5  12.3  36.8  41.0  إجمالي الفقرات

حصلت علي اعلي نسبة موافقة من مسئولي  "جأن الفقرة " (20ن الجدول السابق رقم )يتضح م 
( مما يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذه 4.65% بوسط حسابي بلغ )97.1بلغت  مشروعات العينة

( مما يؤكد عل وجود موافقة جوهرية من قبل 3الفقرة تزيد عن درجة الحياد يزيد عن درجة الحياد البالغة )
علي نسبة  "ز, ح ,و, أ, ه, ب, د"في حين حصلت الفقرات , مسئولي مشروعات العينة علي هذه الفقرة

% 53.6% و62.9% و82.6% و84.5% و94.2% و96.1موافقة من المستثمرين بلغت 
 3.38و 3.67و 4.12و 4.17و 4.56و 4.66%علي التوالي, وقد بلغت األوساط الحسابية لها )50.6و
االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة ( علي التوالي, مما يدل أيضا علي أن متوسط درجة 3.32و

( مما يؤكد علي وجود موافقة جوهرية من قبل مسئولي مشروعات العينة علي هذه 3الحياد البالغة )
 .الفقرات
المدن هناك موافقة جوهرية من مسئولي مشروعات العينة علي مواجهة نستنتج مما سبق أن  

التي و  الخاصة بالنشاط وتكاليف االستثمار والتشغيلات من المعوق للعديد في مصر والمناطق الصناعية
علق بارتفاع األجور والتكاليف الثابتة وتكاليف التشغيل وتكاليف مصادر الطاقة وتكاليف النقل, فضال تت

عن عدم توافر األيدي العاملة والصناعات المكملة والمغذية ومراكز الصيانة, وذلك كما أكد النسبة األكبر 
 (.20شروعات العينة وأوضحته نتائج تحليل بيانات جدول رقم )من مسئولي م
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, أوضحت نتائج التحليالت أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات السياسية واألمنيةفيما يتعلق بالمعوقات  -5
( مما يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة 3.86المتعلق بهذه المعوقات بلغ )

(, مما يعني موافقة مسئولي مشروعات العينة علي وجود مشكالت متعلقة بالنشاط 3البالغة)الحياد 
وتكاليف االستثمار والتشغيل تواجه مشروعاتهم عند عملها بالمدن والمناطق الصناعية. أما علي مستوي 

 رتينلتها الفق" علي أكبر نسبة موافقة من مسئولي مشروعات العينة, تجالفقرات فرادي فقد حصلت الفقرة "
 علي الترتيب, وهذا ما يوضحه الجدول األتي: أ" , , ب"

 األمنية والسياسيةاستجابات مسئولي مشروعات العينة حول الفقرات الخاصة بالمعوقات  (21جدول)
 وأوساطها الحسابية وانحرافاتها المعيارية 

 
 الفقرة

 موافق 
 بشدة

 

 موافق
 

 غير محايد
 موافق 

 غير 
 موافق بشدة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

   % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
عدم استقرار الوضع  -أ

 األمني.
45 

 
14.5 

 
131 

 
42.3 

 
77 

 
24.8 

 
51 

 
16.5 

 
6 

 
1.9 

 
3.51 

 
 

0.994 
 
 

عدم وجود نقطة شرطة  -ب
 أو دوريات أمنية مستمرة.

53 

 
17.1 

 
129 

 
41.6 

 
59 

 
19.0 

 
61 

 
19.7 

 
8 

 
2.6 

 
3.51 

 
 

1.070 
 
 

تأثير االنفالت األمني في  -ج
 م. 2011فترة ما بعد ثورة 

188 

 
60.6 

 
108 

 
34.8 

 
14 

 
4.5 

 
0 0 0 0 4.56 

 
 

.581 
 
 

 0.882 3.86 1.5  12.1  16.1  39.6  30.7  الفقرات إجمالي

حصلت علي اعلي نسبة موافقة من مسئولي  "ج( أن الفقرة "21يتضح من الجدول السابق رقم ) 
( مما يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 3.86% بوسط حسابي بلغ )95.4بلغت  مشروعات العينة

( مما يؤكد عل وجود موافقة جوهرية من قبل مسئولي 3تزيد عن درجة الحياد يزيد عن درجة الحياد البالغة )
علي نسبة موافقة من المستثمرين بلغت  "ب, أ"في حين حصلت الفقرات,, مشروعات العينة علي هذه الفقرة

(, مما يدل أيضا علي أن متوسط 3.51% علي التوالي, وقد بلغ الوسط الحسابي لكل منها )56.8% و58.7
( مما يؤكد علي وجود موافقة جوهرية من قبل 3درجة االستجابة لهذه الفقرات قد ذاد عن درجة الحياد البالغة )

 .مسئولي مشروعات العينة علي هذه الفقرات
ونستنتج مما سبق أن المدن والمناطق الصناعية تواجه العديد من المعوقات األمنية والسياسية والتي  

تتعلق بعدم استقرار الوضع األمني نتيجة عدم توافر نقط شرطة أو دوريات شرطة منتظمة بالعديد من المدن 
النسبة األكبر من مسئولي مشروعات العينة كما هو موضح من خالل تحليل والمناطق الصناعية كما أكد 

(, فضال عن تأكيدهم علي تأثرهم السلبي نتيجة عدم استقرار الوضع األمني والسياسي 60بيانات جدول رقم )
 م.2011أعقاب ثورة 

 الصناعية في مصر:( الحلول المقترحة للتغلب علي المعوقات والتحديات التي تواجه المدن والمناطق 4) 
 تتمثل الحلول المقترحة لمجموعات المعوقات والتحديات فيما يلي:  
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مدادات الطاقة: -أ  الحلول المقترحة للتغلب علي المعوقات والتحديات المتعلقة بالبنية األساسية وا 
جديدة قبل  توسع في إنشاء مدن ومناطق صناعيةللتغلب علي مشكلة نقص المرافق األساسية يجب عدم إل أوال:

 االنتهاء من استكمال ألعمال البنية األساسية في المدن والمناطق الصناعية القائمة.
 الصناعية مناطقعمليات ترفيق المدن وال تمويلللتغلب علي مشكلة تحميل الموازنة العامة بتكاليف  ثانيا:

 وتأخر عمليات تسليم األراضي, يمكن القيام باألتي:
, حيث حقق هذا النظام نجاحات في (1)المدن والمناطق الصناعي بنظام المطور الصناعي أن يتم ترفيق -1

المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان, والمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر, والمنطقة الصناعية 
 علومات عنه.ببرج العرب, وهذا ما أكده مسئولي مشروعات العينة الذين يعملون بهذا النظام أو لديهم م

ويري هؤالء المسئولين أن نظام المطور الصناعي ساهم بشكل كبير في توفير البنية األساسية, إال    
أنهم في نفس الوقت ذكروا أن هذا النظام يعاب عليه المغاالة الشديدة في أسعار األراضي, األمر الذي 

الصناعي, فضال عن عدم االتفاق أرجعوه لغياب الرقابة الحكومية علي طرق التسعير وعمل المطور 
 المسبق مع المطور الصناعي علي حدود قصوى لسعر المتر األرض الذي يمكن أن يبيع به للمستثمرين.

أن يتم حساب تكلفة ترفيق األراضي وأضافتها إلي سعر األرض الذي ستباع به للمستثمر, علي أن يتم رد  -2
ويفضل أن يتم ردها في شكل إعفاءات ضريبية أو إعفاء من  هذه التكلفة للمستثمر علي فترة زمنية طويلة,

 بعض الرسوم. 
عمليات  تمويلللتغلب علي مشكلة تحميل الموازنة العامة بتكاليف يري الباحث أن الحل األفضل   

وما يترتب عليها من تأخر عمليات تسليم األراضي هو تعميم نظام المطور  الصناعية مناطقترفيق المدن وال
قي المدن والمناطق الصناعية في مصر لكي يعمل بجانب الجهات المسئولة, علي أن يتم تشكيل علي با

لجنة مشتركة تتكون من الجهة المسئولة عند المدينة أو المنطقة الصناعية والمطور الصناعي للقيام بتحديد 
 ولة.السعر الذي يتناسب مع المستثمرين ويحقق ربح معقول للمطور الصناعي والجهة المسئ

أما بالنسبة لتحميل المستثمرين بتكاليف ترفيق األراضي, فيري الباحث أن هذا الحل رغم انه يتضمن   
رد هذه األموال مرة أخري, إال انه يحمل المستثمرين بتكاليف كبيرة في الوقت الذي يحتاجون فيه كل ما 

ت الصغيرة التي ال تمتلك رؤوس لديهم من أموال لبدء مشروعاتهم, كما انه قد ال يتناسب مع المشروعا
 أموال كبيرة.

يجب علي الجهات المسئولة  المدن والمناطق الصناعية للتغلب علي مشكلة ارتفاع أسعار األراضي داخل -ثالثا
عنها تشكيل لجنة من الخبراء تعمل علي التقييم المستمر ألسعار األراضي لوضع حد أقصي للسعر الذي 

 يمكن أن تباع به للمستثمرين.
 افضال عن قيام هذه الجهات المسئولة بوضع شروط في العقود التي تبرمها مع المستثمرين الذين قامو   

رحها تمكنهم من الرقابة علي عملية إعادة البيع, بما يضمن عدم ارتفاع األسعار بشراء األراضي عند ط
                                                 

المناطق  المطور الصناعي قيام  الجهة المسئولة عن المدينة او المنطقة الصناعية بتخصيص قطعة ارض كبيرة داخل المدينة أويقصد بنظام   (1)
هذه ع م إرباحهاوترفيقها بكامل المرافق والعمل علي تسويقها مع مشاركة  األراضيذات خبرة في مجال تقسيم الصناعية لشركة استثمارية كبري 

 الجهة المسئولة.
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بصورة مغالي فيها تجعل عدد من المستثمرين الجادين في عملية االستثمار من شراء األراضي الالزمة 
 لتنفيذ استثماراتهم.

ويري الباحث هذه اإلجراءات ستعمل علي تقليل دخول مستثمري وسماسرة األراضي الذين يتقدمون   
للجهات المسئولة للحصول علي األرض بأسعار مدعمة لغرض إعادة بيعها بأسعار مرتفعة نظرا النخفاض 

 فرص تحقيقهم ألرباح عالية.   
 شريعية والقانونية:الحلول المقترحة للتغلب علي المعوقات والتحديات الت -ب

أوال: بالنسبة لمشكلة عدم تشجيع قوانين تنظيم االستثمار في المدن والمناطق الصناعية بصفة خاصة وقانون 
تنظيم االستثمار في مصر بصفة عامة لالستثمار في المدن والمناطق الصناعية بالقدر الكافي, فان 

م يوفر للمستثمرين العديد 2017لسنة  72يد رقم مسئولي مشروعات العينة يرون أن قانون االستثمار الجد
من الحوافز والتسهيالت واليات حل النزاعات التي تعمل علي خلق مناخ مالئم لالستثمار في مصر بصفة 

 عامة وداخل المدن والمناطق الصناعية بصفة خاصة.
القوانين بل تكمن في مدي إال أنهم  في نفس الوقت يرون أن المشكلة التي تواجههم ال تكمن في وجود   

 تطبيق هذه القوانين بصورة تحقق الغرض منها.
لذلك يري الباحث ضرورة قيام الجهات المسئولة عن االستثمار في مصر بصفة عامة واالستثمار   

الصناعي بصفة خاصة من الرقابة والمتابعة المستمرة لتطبيق القوانين المتعلقة باالستثمار وتقييم نتائج 
 .    تطبيقها

: يمكن التغلب علي مشكلة تعدد الجهات المسئولة عن إدارة المدن والمناطق الصناعية, وصعوبة وتعقيد ثانيا
إجراءات الترخيص من خالل التطبيق الفعال لسياسة الشباك الواحد في المدن والمناطق الصناعية التي طبق 

 طق الصناعية.فيها هذا النظام, وتعميم هذا النظام علي باقي المدن والمنا
وبالتالي يري الباحث أن في تعميم سياسة الشباك الواحد علي كافة المدن والمناطق الصناعية في   

مصر الحل الفعال لعالج مشكلة تعدد الجهات وصعوبة وتعقيد اإلجراءات, نظرا لما توفره هذه السياسة من 
علي التعاون فيما بينها إلنجاح هذا  وقت وجهد علي المستثمر, إال انه يجب أن تعمل الجهات المسئولة

 السياسة. 
ملكية مشروعاتهم قبل  مشكلة التهرب الضريبي من قبل بعض المشروعات التي تقوم بنقلللتغلب علي  ثالثا:

 نهاية سنوات اإلعفاء لكي تستفيد بمدة إعفاء ضريبي جديدة, يمكن القيام األتي:
 ل انتهاء فترة اإلعفاء.إصدار قانون بعدم نقل ملكية المشروعات قب -1
أن يتم تعديل نص قانون اإلعفاء الضريبي لينص علي أن اإلعفاء يعطي للمشروع مرة واحدة فقط حتى  -2

 مع تغيير الملكية.
 محاولة تقليل فترة اإلعفاء إلي خمس سنوات أو اقل. -3
ن الحفاظ علي حق ويري الباحث أن الحل األفضل هو الحل الخاص بتعديل نص القانون لما يحققه م  

 المستثمر في حرية التصرف في أمالكه, وفي نفس الوقت يمنع مشكلة التهرب الضريبي.
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 الحلول المقترحة للتغلب علي مجموعة المعوقات والتحديات التمويلية: -ج
للتغلب علي مشكلة نقص التمويل نتيجة عدم توافر بنوك متخصصة لتمويل االستثمار بالمدن   

والمناطق الصناعية أو عدم تقديم المؤسسات التمويلية القائمة للتمويل الكافي, وصعوبة شروط القروض التي 
الجدوى, يري الباحث تقدمها هذه المؤسسات, وتشددها في الضمانات المطلوبة, وعدم تشددها في طلب دراسات 

 انه يمكن القيام باألتي:
العمل علي تهيئة المناخ االستثماري المناسب, وبخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات االقتصادية,  أوال:

لتشجيع رأس المال الخاص الوطني واألجنبي علي تمويل أكبر قدر ممكن من المشروعات الصناعية 
 بشروط ميسرة علي المستثمرين بالمدن والمناطق الصناعية.

ئولة عن المدن والمناطق الصناعية بعقد شراكات مع بعض المؤسسات التمويلية التي قيام الجهات المس ثانيا:
لديها استعداد للعمل في االئتمان الصناعي لتسهيل حصول المستثمرين علي قروض ميسرة, ويجب تعريف 

 المستثمرين بتلك المؤسسات من خالل نشرات دورية تصدرها هذه الجهات المسئولة.  
 :التشغيل حة لمجموعة المعوقات والتحديات بتكاليفالحلول المقتر  -د

 يمكن التغلب علي مشكلة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها من خالل األتي: أوال:
قيام الجهات المسئولة عن المدن والمناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات المسئولة عن التصدير   -1

 الصناعية من الخامات.واالستيراد بتوفير دعم لواردات المشروعات 
أن يتم تكوين جمعيات متخصصة مشتركة تتكون من المستثمرين والجهات المسئولة عن المدن والمناطق  -2

الصناعية تعمل علي البحث عن أفضل المواد الخام المستوردة بأسعار مناسبة, كما يجب إعطائها كافة 
 ول علي هذه المواد الخام من الخارج. التراخيص والتسهيالت والتدريبات التي تساعدها علي الحص

 يمكن التغلب علي مشكلة ارتفاع أسعاره مصادر الطاقة والوقود, من خالل األتي: ثانيا:
تطبيق نظام المطور الصناعي كما سبق اإلشارة, ليعمل بجانب الجهات المسئولة عن المدن والمناطق  -1

ابة علي نظام عمله من قبل الجهات المسئولة عن الصناعية في توصيل شبكات الطاقة وصيانتها, مع الرق
 المدن والمناطق الصناعية التي يعمل بها.

توجيه المزيد من االستثمارات لتوصيل شبكات الطاقة وبخاصة الكهرباء من قبل الجهات المسئولة عن  -2
 المدن والمناطق الصناعية.

 ها علي تخفيض تكاليف اإلنتاج. تقديم الطاقة بأسعار مدعمة للمشروعات الصناعية لمساعدت -3
 يمكن التغلب علي مشكلة نقص العمالة وخاصة العمالة الفنية الماهرة من خالل األتي: ثالثا:
إقامة المدارس الفنية الصناعية والمعاهد الصناعية المتوسطة والعليا بالقرب من المدن والمناطق  -1

 الصناعية.
التدريبية بكافة مستوياتها لتحويل العمالة العادية الي عمالة نصف االهتمام من قبل المشروعات بالبرامج  -2

 ماهرة ثم إلي عمالة ماهرة.
 قيام المشروعات بتوفير وسائل نقل للعاملين. -3
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قيام الحكومة والجهات المسئولة عن المدن والمناطق الصناعية بتوفير مساكن للعمالة الصناعية بالقرب  -5
 الصناعية مع مراعاة األبعاد التخطيطية والبيئية للمدينة أو المنطقة الصناعية.من المدن والمناطق 

 تحرير المشروعات لعقود عمل وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين لجذبهم للعمل. -6
يمكن التغلب علي مشكلة ارتفاع األجور من خالل ربط األجور باإلنتاجية, مما يشجع العمال علي زيادة  رابعا:

 اإلنتاج, وحتى ال يتساوي العامل المنتج مع العامل غير المنتج. 
 الحلول المقترحة للتغلب علي مجموعة المعوقات والتحديات األمنية: -ه
لتوفير األمن بالقدر الكافي داخل المدينة أو المنطقة الصناعية, يجب توفير نقطة شرطة أو كمين امني   أوال:

 أو دوريات أمنية مستمرة في شوارع المدينة أو المنطقة الصناعية, وبخاصة في األوقات المتأخرة ليال.
 تقع مسئولية تحقيقه علي ويري الباحث أن توفير األمن داخل المدن والمناطق الصناعية يجب أن ال  

 جهاز الشرطة فقط بل يجب أن يتحمل أصحاب المشروعات جزء من هذه المسئولية, وذلك من خالل:
 توفير رجال امن ثابتين علي البوابات, ورجال امن متحركين في محيط المصنع الداخلي والخارجي.  -1
 تتمتع بدرجة عالية من األمان. اتخاذه كافة االحتياطات األمنية من تركب بوابات ومنافذ  -2

م, من خالل تحقيق المزيد من 2014يمكن الحفاظ علي استقرار الوضع األمني الذي توفر منذ عام  ثانيا: 
 االستقرار االقتصادي والسياسي للدولة.

 ( النتائج:5)
العامة للدراسة الرئيسة أوضحت النتائج  افي سعي هذه الدراسة إلى تحقيق أهدافها واإلجابة علي تساؤالته

 اآلتي:
م زيادة كبيرة في عدد المدن والمناطق 2017م وحتى نهاية عام 1950شهدت الفترة منذ بداية عام  -أ

 15م مقارنة بـ 2017مدينة ومنطقة صناعية في نهاية عام  114مصر حيث بلغ عددها الصناعية في 
, مما يعكس االهتمام الكبير قي االقتصاد المصري بإقامة تلك م1959مدينة ومنطقة صناعية في نهاية عام 

م 1952يوليو  23المدن والمناطق الصناعية كأداة لتحقيق التنمية الصناعية وبخاصة بعد حدوث ثورة 
 واالهتمام المتزايد بالتصنيع.

مصر كالمحلة ترتب علي عدم االهتمام بالتخطيط طويل األجل للمدن والمناطق الصناعية القديمة في  -ب
الكبرى وكفر الدوار وحلوان وشبرا الخيمة, إلي توسع هذه المدن والمناطق عشوائيا, وتداخل استعماالت 

 أراضيها حتى أصبحت المصانع متخللة الكتل السكانية وضاعت مالمحها الصناعية.
هيئة المجتمعات مدينة ومنطقة صناعية في مصر ما بين المحافظات و  114التبعة اإلدارية للـ تتوزع  -ج

% من إجمالي 68,4العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة, وقد استحوذت المحافظات علي اعلي نسبة منها بلغت
 المدن والمناطق الصناعية في مصر. 

% منها فقط 76أن المدن والمناطق الصناعية في مصر لم تدخل كلها حيز العمل الفعلي حيث أن نسبة  -د
 م.2017% منها لم يعمل حتى نهاية عام 24حين أن بدأ العمل بالفعل, في 
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أن التجربة المصرية في إقامة المدن والمناطق الصناعية تهتم بشكل كبير بالمدن والمناطق الصناعية  -ه
% من المدن والمناطق الصناعية في 84,2نسبة العامة التي تقام بها أنشطة صناعية مختلفة والتي تمثل 

% هي مدن ومناطق صناعية متخصصة في صناعات 15,8لباقية والبالغة في حين أن النسبة ا, مصر
 .معينة

وتعد هذه النسبة المنخفضة للمدن والمناطق الصناعية المتخصصة مؤشرا سلبيا  للتجربة المصرية,   
% من تلك المدن والمناطق الصناعية لم تدخل حيز التنفيذ العملي, 66,7وبخاصة أن النسبة األكبر والبالغة 

ضال عن تخصص تلك المدن والمناطق الصناعية في عدد قليل من الصناعات هي: ) صناعة الرخام ف
والجرانيت, صناعة الجلود, صناعة المسابك, الصناعات التكنولوجيا, الصناعات البتروكيماوية, الصناعات 

 .الفوسفاتية, الصناعات الثقيلة(
ة في مصر مر بتطور كبير عبر أجيال زمنية متعاقبة أن اختيار أماكن توطين المدن والمناطق الصناعي -ز

أماكن توطين المدن والمناطق الصناعية في مصر إلي قسمين يتكون كل وذات خصائص مختلفة, وتنقسم 
قسم منها من عدة أجيال زمنية, فبالنسبة للقسم األول فقد شمل المدن والمناطق الصناعية المتوطنة في المدن 

القديمة, وقد ضم هذا القسم العدد األكبر من المدن والمناطق الصناعية في مصر والمجتمعات العمرانية 
 مدينة ومنطقة صناعية, وقد أنشئت هذه المدن والمناطق عبر فترتين زمنيتين. 93حيث بلغ 

أما بالنسبة للقسم الثاني فيشمل المدن والمناطق المتوطنة في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة,   
مدينة ومنطقة صناعية, وقد  21هذا القسم العدد المتبقي من المدن والمناطق الصناعية والبالغ ويشمل 

 .أنشئت هذه المدن والمناطق عبر ثالثة فترات زمنية
% من المدن والمناطق الصناعية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي غير مكتملة البنية األساسية, في 89أن  -ح

ل البنية األساسية, مما يؤكد أراء مسئولي مشروعات عينة الدراسة الميدانية % منها فقط مكتم11حين أن 
 بشأن وجود معوقات تتعلق بنقص البنية األساسية للمدن والمناطق الصناعية تواجه مشروعاتهم.

المدن والمناطق الصناعية المصرية العديد من التحديات والمعوقات تتمثل في نقص البنية تواجه  -ط
عدم كفاية مصادر الطاقة, فضال عن عدم مرونة وتشجيع القوانين والتشريعات علي االستثمار و  األساسية

فيها وتعقد وصعوبة إجراءات التراخيص, باإلضافة إلي مواجهتها لصعوبات تتعلق بنقص مصادر 
لعاملة التمويل وعدم توافر األمن بالشكل الكافي والعديد من المعوقات المتعلقة بالتشغيل كنقص األيدي ا

 وارتفاع تكاليف التشغيل.
 ( التوصيات:6)

في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج, ولتحقيق استفادة أكبر لالقتصاد المصري من المدن والمناطق 
 الصناعية القائمة والمستقبلية, يوصي الباحث باآلتي:

االهتمام الدائم بالتخطيط طويل األجل للمدن والمناطق الصناعية القائمة والمستقبلية في مصر, حتى ال   -أ
تتكرر تجربة المدن والمناطق الصناعية القديمة كالمحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان وشبرا الخيمة, حيث 
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وائيا وتداخل استعماالت أراضيها طويل المدى لهذه المدن والمناطق إلي توسعها عش طأدي إهمال التخطي
 حتى أصبحت المصانع متخللة الكتل السكانية وضاعت مالمحها الصناعية.

متخصصة في بعض األنشطة الصناعية, فضال عن التوسع في إقامة المدن والمناطق الصناعية الضرورة  -ب
 .تنشيط المدن والمناطق الصناعية المتخصصة القائمة

عالج مشكلة نقص المرافق األساسية وتحميل أعباء ترفيق أراضيها للموازنة العامة وتأخر تسليم األراضي  -ج
توسع في إنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة قبل االنتهاء من استكمال ألعمال للمستثمرين من خالل عدم ال

وتفعيل نظام المطور علي باقي . فضال عن تعميم البنية األساسية في المدن والمناطق الصناعية القائمة
المدن والمناطق الصناعية في مصر, علي أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تتكون من الجهة المسئولة عند 
المدينة أو المنطقة الصناعية والمطور الصناعي للقيام بتحديد السعر الذي يتناسب مع المستثمرين ويحقق 

 ربح معقول للمطور الصناعي والجهة المسئولة.
ضرورة عالج مشكلة ارتفاع أسعار األراضي داخل المدن والمناطق الصناعية بشكل مغالي فيه, وذلك من  -د

خالل تشكيل لجنة من الخبراء للتقييم المستمر ألسعار األراضي لوضع حد أقصي للسعر الذي يمكن أن 
تمكنها من الرقابة علي  نفضال عن قيامها بوضع شروط في عقود البيع للمستثمري تباع به للمستثمرين.

عملية إعادة البيع, بما يضمن عدم ارتفاع األسعار بصورة مغالي فيها تجعل عدد من المستثمرين الجادين 
 في عملية االستثمار من شراء األراضي الالزمة لتنفيذ استثماراتهم.

بصفة خاصة  عن االستثمار في مصر بصفة عامة واالستثمار الصناعييجب علي الجهات المسئولة  -ه
 الرقابة والمتابعة والمستمرة لتطبيق القوانين المتعلقة باالستثمار لتصبح أكثر فاعلية وتحقق الهدف منها.    

ضرورة تعميم وتفعيل سياسة الشباك الواحد علي كافة المدن والمناطق الصناعية في مصر لعالج مشكلة  -و
وفره هذه السياسة من وقت وجهد علي المستثمر, كما تعدد الجهات وصعوبة وتعقيد اإلجراءات, نظرا لما ت

 يجب أن تعمل الجهات المسئولة علي التعاون فيما بينها إلنجاح هذه السياسة. 
يجب علي الجهات المسئولة تعديل قانون اإلعفاء الضريبي ليتضمن علي منح اإلعفاء الضريبي  -ز

ة حاالت التهرب الضريبي للمشروعات التي تقوم للمشروعات مرة واحدة فقط حتى مع تغيير الملكية لمواجه
 بتغير ملكيتها في نهاية مدة اإلعفاء.

يجب زيادة اإلعفاءات الجمركية لواردات المشروعات الصناعية من المواد الخام باإلضافة إلي تكوين  -ح
ئها كافة جمعيات متخصصة مشتركة بين الجهات المسئولة عن المدن والمناطق مع المستثمرين تعمل وا عطا

التراخيص والتسهيالت والتدريبات التي تساعدها علي الحصول علي أفضل المواد الخام المستوردة بأسعار 
 مناسبة. 

توجيه المزيد من االستثمارات لتوصيل شبكات الطاقة وبخاصة الكهرباء, فضال عن تقديم الطاقة  ضرورة -ط
 يض تكاليف اإلنتاج. بأسعار مدعمة للمشروعات الصناعية لمساعدتها علي تخف

إقامة المدارس الفنية الصناعية والمعاهد الصناعية المتوسطة والعليا بالقرب من المدن والمناطق االهتمام ب -ك
 الصناعية لتدعيم المشروعات العاملة بها بالعمالة الفنية.
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يجب أن يكون هناك تعاون من قبل أجهزة األمن وأصحاب المشروعات الصناعية لتوفير األمن بالقدر  -ل
الكافي داخل المدينة أو المنطقة الصناعية وقيام أجهزة األمن بعمل دوريات وأكمنة مستمرة, وقيام أصحاب 

كب بوابات ومنافذ تتمتع بدرجة اتخاذه كافة االحتياطات األمنية من تر و المشروعات بتوفير توفير رجال امن 
 عالية من األمان. 

 قائمة المراجع
 , دار المعارف, القاهرة."تاريخ الصناعة في مصر في النصف األول من القرن التاسع عشر(, "1952) على, لجرتلىا -1
, المحاضرات العامة (, "السياسة الحكومية والتوزيع الجغرافي للصناعة التحويلية في مصر"1991الديب, محمد محمود ) -2

 , الجمعية الجغرافية المصرية, القاهرة.89/1990, 88/1989للموسمين الثقافيين 
, كلية التجارة ببنهـا, "التطور االقتصادي في مصر خالل القرنين التاسع عشر والعشرين", (1997) محمد محمد, النجار -3

 .جامعة الزقازيق
(, "الخصـــائص التخطيطيـــة للمنـــاطق الصـــناعية وعالقتهـــا بالتنميـــة الصـــناعية", رســـالة 2001جــاد, عابـــد محمـــود أحمـــد ) -4

 دكتوراه غير منشورة, كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني, جامعة القاهرة, مصر.
للدراســات والنشــر, (", المؤسســة العربيــة 1952 – 1883(, "صــراع الطبقــات فــي مصــر )1978رمضــان, عبــد العظــيم ) -5

 بيروت.
 (, " اإلحصاء واالستقراء", الجزء االول, دار الصحوة, القاهرة.1987زايد, مصطفي ) -6
 ., مكتبة النهضة العربية, القاهرة"اقتصاديات مصر" (,1951) جمال الدين سعيد, سعيد -7
 .دار المعارف, القاهرة ,"(م1980 – م1930التصنيع والبناء الطبقي في مصر )" (,1991) شحاتة, صيام -8
 (, "اقتصاديات الصناعة", مؤسسة المطبوعات الحديثة, اإلسكندرية, مصر.1962عبد الفتاح, محمد سعيد ) -9

 (, "التخطيط الصناعي", الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة.1973عبدهللا, محمد أحمد ) -10
لســكان فــي مدينــة كفــر الــدوار", دراســة جغرافيــة مجلــة بحــوث كليــة (, "التــوطن الصــناعي وا1998غــانم, إبــراهيم علــي ) -11

 اآلداب, العدد الخامس والثالثين, جامعة المنوفية, مص
 (, "رؤية عصرية للمدن الصناعية في مصر", الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, مصر.1985كفافي, حسين ) -12

13- C.R. Kothari, “Research Methodology, Methods and Techniques”, New Delhi;, Wlley 

Eastern Limited, 1985, p:248. 
 www.ida.gov.eg                               :الرابط األتيمن خالل  ,الهيئة العامة للتنمية الصناعية -14

 15- http://www.wikipedia.org/wiki 
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 الملحق
  ( )استمارة االستبيان

 
 

                                                                  قسم االقتصاد والمالية العامة
 مسلسل: )........(                                                           كلية التجارة        

                                              

 
 التحديات والمعوقات

 التي تواجه المدن والمناطق الصناعية في مصر 
 

       
 

 ...... المحترم األخ المستثمر الكريم
 تحية طيبة وبعد..,            

هذه االستبيان هو جزء من دراسة تهدف إلي تقييم دور المدن والمناطق الصناعية في تحقيق التنمية 
الصناعية في مصر وبيان أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها, ونرجو من سيادتكم التكرم باإلجابة 

بأن نوعية ودقة اإلجابات تعتبر مهمة جدا لدقة الدراسة علي أسئلة االستبيان بشكل كامل ودقيق علما  
ونتائجها وتوصياتها, والتي ستساعد بأذن هللا في تحسين أوضاع المدن والمناطق الصناعية في مصر 
وتوجيه السياسات لمعالجة المشكالت التي تواجهها وزيادة االهتمام بهذه المناطق من قبل المسئولين عنها, 

 في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في هذه المدن والمناطق الصناعية. األمر الذي سيساهم
 ونشكر حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول صادق التقدير واالحترام...,

 الباحث          
 محمد أحمد محمد البريري        

                                          

 
  

 بيانات هذه االستمارة سرية بقوة القانون وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
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 أوال: البيانات األولية:
 :................................. )اختياري(*المبحوثاسم  -1

 : النوع -2

 أنثي )           ( -ذكر )         (       ب -أ   

 :............... سنة.السن -3

 : ..................الوظيفة الحالية -4

 :المؤهل العلمي -5

 دراسات عليا )  ( -بكالوريوس)  (        د -ثانوي عام)  (      ج -اقل من ثانوي عام)  (       ب -أ 
 الصناعية: المناطق: معوقات االستثمار في المدن أو ثانيا
 البنية األساسية ومصادر الطاقة:تتعلق بمعوقات  -6

 موافق  أسئلة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 -صرف  -كهرباء -) مياه عدم توافر المرافق األساسية  -أ
 اتصاالت(. 

     

      عدم توافر مصادر للطاقة والوقود. -ب
      عدم توافر شبكة طرق ونقل. -ج
أسعار األراضي داخل المدينة أو المنطقة ارتفاع  -د

 الصناعية.   
     

 المعوقات التشريعية والقانونية: -7
 موافق  أسئلة

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
المدن والمناطق الصناعية غير  تنظيم االستثمار في قانون  -أ

 مشجع لالستثمار فيها.
     

غير مشجع علي االستثمار في في مصر قانون االستثمار  -ب
 الصناعية. قالمدن والمناط

     

      والمناطق الصناعية.تعدد الجهات المسئولة عن إدارة المدن  -ج
      قانون العمل والعمالة غير مشجع علي توفير العمالة. -د
إجراءات الترخيص صعبة ومعقدة وروتينية وتأخذ وقت  -ه

 طويل.
     

      عدم كفاية اإلعفاءات الجمركية والضريبية. -و
 

                                                 
 ..الخ. اإلدارةل عن احد ئو المدير أو مس أو المشروعوقد يكون هذا الشخص هو صاحب  ناالستبيااستمارة  بملءالمبحوث: هو الشخص الذي سيقوم  *
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 المعوقات التمويلية: -8
 موافق  أسئلة

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
      عدم توافر المؤسسات التمويلية. -أ
لتمويل االستثمار بالمدن والمناطق عدم توافر بنوك متخصصة  -ب

 الصناعية.
     

      صعوبة شروط القروض. -ج
      .للحصول علي القرضكثرة اإلجراءات الروتينية  -د
الموافقة علي القرض من جهة طول الفترة الزمنية الالزمة للحصول علي  -ه

 التمويل.
     

      تشدد مؤسسات التمويل في الضمانات. -و
      تشدد مؤسسات التمويل في طلبها لدراسة جدوى للمشروع. -ز
 بالنشاط وتكاليف االستثمار والتشغيل: معوقات تتعلق -9

 موافق  أسئلة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      ارتفاع أجور األيدي العاملة. -أ
      .الخ(ليف األرض, اإليجار.تكاارتفاع التكاليف الثابتة )تكاليف التأسيس,  -ب
      () كهرباء, مياه , مواد خام ...الخ ارتفاع التكاليف التشغيلية -ج
      ارتفاع تكاليف مصادر الطاقة ) الوقود بأنواعه( -د
      النقل.ارتفاع تكاليف  -ه
      .عدم توافر األيدي العامل -و
      عدم توافر الصناعة المكملة والمغذية. -ز
      عدم توافر شركات الصيانة. -ح
 المعوقات السياسية واألمنية: -10

 موافق  أسئلة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      عدم استقرار الوضع األمني. -أ
      وجود نقطة شرطة أو دوريات أمنية مستمرة.عدم  -ب
      م. 2011تأثير االنفالت األمني في فترة ما بعد ثورة  -ج
معوقات أخري  -11
 :...........................................................................................تذكر

                                                                                       نشكركم علي حسن عاونكم..,
 الباحث                                                                         
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 2012 – 2006حتليل أداء البنوك يف مصر خالل الفرتة 

 )دراسة مقارنة بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية( 
 عبد الحميد أحمد ابراهيمأ.د.

أستاذ ورئيس قسم 
 االقتصاد بكلية التجارة

 جامعة سوهاج

 جمال إبراهيم حسنأ.د.

أستاذ ورئيس قسم االقتصاد 
 بكلية التجارة

 الواديجامعة جنوب 

 حسن صبحي حسند.
أستاذ االقتصاد المساعد 

 بقسم االقتصاد
جامعة  –كلية التجارة 

 سوهاج

  محمود بخيت شوكي عباس . أ

مدرس مساعـد بقسم 
 -االقتصاد بكلية التجارة 

 جامعة سوهاج

 مقدمة:
للدور الحيوي والهام الذي  يعد القطاع المصرفي من أبرز القطاعات االقتصادية ألي مجتمع نظرا  

يشغله, فهو يقوم بدور الوسيط المالي من خالل تعبئة المدخرات في البنوك, وال يقتصر دوره على مجرد 
وسيط للتبادل بين المودعين والمقترضين, بل يتسع إلى تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي 

رة وتنفيذ السياسات النقدية بغرض المحافظة على داإوذلك من خالل عديد من األنشطة االقتصادية, مثل 
االقتصاد الكلي من أي صدمات داخلية أو خارجية محتملة والتي يمكن ان تؤثر على االستقرار 

 االقتصادي.
أزمة الكساد الكبير في ثالثينيات القرن الماضي عديد من  ذولقد واجه االقتصاد العالمي من

 2008, واالزمة المالية العالمية 1997ان أهمها األزمة االسيوية األزمات واالضطرابات االقتصادية ك
ثرت على مختلف القطاعات االقتصادية بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص حيث أوالتي 

 د من المصارف جراء هذه األزمات.يوافالس عد انهيارتشير االحصائيات إلى 
خيرة زمات واالضطرابات األر السلبي لألوفي حين أن هناك إجماع من الباحثين حول التأثي

)خاصة األزمة المالية العالمية( على القطاع المصرفي, إال أنه ما زال هناك جدل واسع حول مدى تأثر 
 البنوك االسالمية بهذه األزمات. حيث يرى عدد من الباحثين أن البنوك االسالمية كانت أقل تأثرا  

ن البنوك االسالمية تأثرت أبنوك التقليدية, في حين يؤكد اخرون من ال باألزمات وكانت أكثر استقرارا  
 مثلها مثل البنوك التقليدية باألزمات المالية.

في االسواق العالمية وبالتالي  صبح االقتصاد المصري في العقدين السابقين أكثر اندماجا  أولما 
من تلك  ة, ولعل أكثر القطاعات تضررا  أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الدورات واالزمات االقتصادية أو المالي

األزمات هو القطاع المصرفي. ومن الجدير بالذكر, أن االقتصاد المصري باإلضافة إلى تأثره باألزمة 
الضطرابات  2011المالية العالمية عن طريق الروابط االقتصادية والتجارية والمالية, فإنه تعرض عام 

القطاعات االقتصادية بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل سياسية كان لها تداعياتها على مختلف 
 خاص.
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 مشكلة الدراسة:
 )األزمة 2008و األسيوية( )األزمة 1997 أعوام في مالية أزمات العالمي االقتصاد واجه لقد

 واجه هذه األزمات إلى وباإلضافة الدول, من عديد في االقتصادية القطاعات على أثرت العالمية( المالية
 مختلف على بالسلب ا  أيض أثرت والتي 2011 عام في أهمها كان واضطرابات أزمات المصري  االقتصاد
 التعرف في الدراسة مشكلة وتتمثل .المصرفي القطاع على خاص وبشكل المصرية االقتصادية القطاعات

, وهي الفترة التي شهدت األزمة 2012-2007خالل الفترة  والتقليدية اإلسالمية البنوك كل من أداء على
 من كبير عدد إليها توصل التي النتيجة صحة مدى واختبار , 2011المالية العالمية واضطرابات يناير 

 والصدمات األزمات مع للتعامل مرونة أكثر اإلسالمية البنوك نأب خرى أ دول في تمت الدراسات التي
 .المالية

 :التساؤالت التالية في الدراسة مشكلة عن التعبير ويمكن

 أداء على (2011)أحداث يناير  والسياسية )االزمة المالية العالمية( االقتصادية الصدمات ثرأ ما 
 التقليدية العاملة في مصر؟ والبنوك اإلسالمية البنوك

 سواء  من نظيرتها التقليدية خالل فترات االضطرابات أداء أفضل كانت اإلسالمية البنوك هل
 ؟ام ال السياسية وأ المالية

 أهمية الدراسة:
 :اآلتي من أهميتها الدراسة تكتسب

 التمويل. صناعة وهي والعالمي المحلي االقتصاد في هام قطاع تتناول أنها -
 وهل هذا التقليدية البنوك عن اإلسالمية البنوك اختالف مدى حول الخالف في للفصل محاولة -

 إجراء عن طريق وذلك فقط, مسميات اختالف أم والخدمات المنتجات في اختالف هو االختالف
 .البيئة المصرية, حيث يتواجد النوعين من البنوك في الموضوع هذا في إضافية دراسة

 يعطي المختلفة  الصدمات خالل التقليدية والبنوك اإلسالمية البنوك من كل أداء على التعرف أن -
 .لتدعيمها القوة ونقاط تجنبها يتم حتى الضعف نقاط حول منها لكل مؤشرا  

خرى )باإلضافة للبنك نفسه( من المهتمين, أفي حد ذاتها تخدم شريحة واسعة  داءن عملية تقييم األأ -
مثل المستثمرين )حملة األسهم( الحاليين أو المتوقعين, والمودعون الذين يرغبون دائما  التأكد من أن 

 من.آأموالهم في مكان 
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 منهجية الدراسة:
 على البنوك التقليدية 2011للتعرف على تأثير االزمة المالية العالمية واضطرابات يناير 

مثل إجمالي األصول, وودائع العمالء,  عينة الدراسة بنوكمية, سيتم تحليل أهم أرقام نشاط واالسال
-2007وصافي القروض والتسهيالت االئتمانية, واالستثمارات المالية, وصافي الربح وذلك خالل الفترة 

زمة المالية العالمية مثل . كذلك سيتم التركيز على بنود النشاط التي يحتمل أن تتعرض لتأثيرات األ2014
 صافي دخل المتاجرة. وأخيرا  االستثمارات المالية وارباحها أو خسائرها, 

البنوك االسالمية والتقليدية سيتم استخدام أسلوب التحليل االحصائي الوصفي  أداءلمقارنة و 
البنوك )تعتمد هذه  داءواالستداللي, وذلك عن طريق مقارنة النسب المالية المختلفة والتي تعتبر مقياسا  أل

الدراسة في تحليل النسب المالية على مؤشرات الربحية, ومؤشرات السيولة, ومؤشرات الخطر والمالءة 
المالية(. بالنسبة للتحليل الوصفي سيتم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للنسب المالية 

التقليدية. أما بالنسبة للتحليل االستداللي, فسيتم  الخاصة بالبنوك االسالمية ومقارنتها بنظيرتها في البنوك
( لدراسة Independent-Samples T Test & Paired-Samples T Test )  tاستخدام اختبار 

 الفروقات بين متوسطات النسب المالية لمجموعتي البنوك.
 عينة الدراسة:

ظبي االسالمي, وبنك البركة تشمل عينة الدراسة ثالثة بنوك اسالمية هي بنك فيصل, وبنك أبو 
مصر, وتمثل هذه البنوك الثالثة كل البنوك التي تعمل وفقا  ألحكام الشريعة االسالمية في مصر. كذلك 
تشمل العينة ثالثة بنوك تقليدية هي البنك االهلي المصري, وبنك مصر وبنك القاهرة ويرجع سبب اختيار 

بر من النشاط المصرفي كله )هذه البنوك الثالثة تمتلك كهذه البنوك إلى أنها تستحوذ على النصيب األ
% من إجمالي 34% من إجمالي الودائع, 46% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي, 42حوالي 

% من إجمالي 34وراق المالية, كما أنها تستحوذ على ذون الخزانة واألأ% من إجمالي 52,9القروض, 
ن ا تتمتع بمستوى عالي من الثقة لدى غالبية العمالء ألنهأكما حقوق المساهمين بالبنوك المصرية(, 

والتي من المتوقع تأثرها  األجنبيةمن هذه البنوك )على عكس البنوك  علىالدولة تستحوذ على النسبة األ
المالية العالمية( وبذلك تكون المقارنة  األزمةفي الدول التي ضربتها  بقرارات مراكزها الرئيسية خصوصا  

 عية.موضو  أكثر
 خطة الدراسة:

 يمكن تقسيم الدراسة لتحقيق الغرض منها الى مبحثين:
 تأثير األزمة المالية العالمية وأحداث يناير على البنوك التقليدية والبنوك االسالمية. المبحث األول:
 المالية.ية باستخدام تحليل النسب كل من البنوك التقليدية والبنوك االسالم أداءمقارنة  المبحث الثاني:

 



254 
 

 األولالمبحث 
 على يناير وأحداثالمالية العالمية  األزمةتأثير 

 البنوك التقليدية والبنوك االسالمية 

لما أصبح االقتصاد المصري في العقدين السابقين أكثر اندماجا  في االسواق العالمية وبالتالي 
المالية والمصرفية, فإن األزمة المالية أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الدورات واالزمات االقتصادية أو 

العالمية كان لها تداعياتها المنطقية على االقتصاد المصري, هذه األزمة تمثل لالقتصاد المصري صدمة 
اقتصادية خارجية. عالوة على ذلك, فقد تعرض االقتصاد المصري الضطرابات من نوع آخر وهي 

والتي كان لها تأثير كبير على مختلف القطاعات  2011االضطرابات السياسية والتي حدثت في عام 
 االقتصادية, هذه االضطرابات تمثل لالقتصاد المصري صدمة سياسية داخلية.

ولما كانت القطاعات االقتصادية مترابطة بعضها ببعض, بحيث ان التقلبات التي يشهدها قطاع 
ثار السلبية التي شهدتها خرى, فإن األما يمكن أن تؤثر سلبا  أو أيجابا  على القطاعات االقتصادية األ

على القطاع  سوف تؤثر حتما   2011لية العالمية وأحداث يناير القطاعات االقتصادية جراء األزمة الما
المصرفي المصري, هذا فضال  عن التأثير المباشر الذي يمكن أن يكون لهذه الصدمات على هذا القطاع 

 الحيوي.

دف الرئيسي لهذا المبحث في التعرف على تأثير األزمة المالية وبناء على ما سبق, يتمثل اله
على القطاع المصرفي المصري بشكل عام وعلى البنوك التقليدية  2011العالمية وأحداث يناير 
 واالسالمية بشكل خاص.

 المالية العالمية على القطاع المصرفي المصري: األزمة: انعكاسات الا أو 
قد عزز  ,2004والذي بدأه البنك المركزي المصري في سبتمبر  ,إن برنامج االصالح المصرفي

بشكل كبير من سالمة المراكز المالية للجهاز المصرفي وتقوية قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية, 
إال أن هذا ال يعني أن الجهاز المصرفي كان بمنأى عن اثار وتداعيات األزمة المالية العالمية, فبطبيعة 

للعديد من القطاعات التي تعرضت  تعامالت مع البنوك في الخارج, كما أنه يقدم قروضا   الحالة يوجد
استثمارات البنوك في األوراق المالية في بنوك عالمية تعرضت بشكل أن لتداعيات األزمة, باإلضافة إلى 

ن حوالي أعلى  كبير لتأثيرات األزمة, أو احتمال التعرض لمخاطر التعامل في المشتقات المالية, فضال  
صبحت في حوزة البنوك األجنبية التي تعمل في مصر وهي أصول الجهاز المصرفي أ% من إجمالي 30

 مؤسسات مالية تأثرت بالطبع مراكزها الرئيسية في الخارج بدرجة أو بأخرى باألزمة المالية العالمية.
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السلبية الحادة التي على الرغم من ذلك, فقد تمكن القطاع المصرفي المصري من تجنب االثار 
جمال سباب )أشهدها عدد من دول االقتصادات الناشئة خالل األزمة المالية العالمية, ويرجع ذلك لعدة 

, 424, ص2012انجي طاهر عبد هللا, – 370, ص2010هشام صالح سيد,  - 16, ص2010الدين زروق, 
425 :) 

 المصرفي والمالي المصري.االنكشاف المحدود على أسواق المال العالمية للقطاع  -
% بالمقارنة 52توافر السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري, حيث أن نسبة االئتمان ال تتعدى  -

 %.80% و 75بالحدود اآلمنة التي تتراوح بين 
 انخفاض حجم االستثمارات المالية للبنوك في الخارج مقارنة بحجم ودائعها. -
% منها مودع في 98مليار دوالر  35حيث بلغت  من,آتوظيف االحتياطيات الدولية توظيف  -

 % مودعة في بنوك عالمية قوية.2وروبية وهي سندات مضمونة, أمريكية و أذون خزانة أسندات و 
وما تضمنته من  2008-2004قيام البنك المركزي بخطة اصالح مصرفي خالل الفترة  -

مشكلة الديون المتعثرة وأيضا  اندماجات وخلق كيانات مصرفية أكبر مع إعادة هيكلة البنوك وحل 
الضوابط الصارمة والمتعلقة بقواعد منح االئتمان ونسب السيولة واالحتياطيات ووضع حدود 

موال في يداع األإستثمار في األوراق المالية وأيضا  في التمويل العقاري وكذلك في قصوى لإل
 البنوك الخارجية. 

زمة المالية العالمية على ثار المباشرة لألن األعلى الرغم من أن العوامل السابقة قد قللت م
القطاع المصرفي المصري, إال أنه قد تأثر بشدة بشكل غير مباشر )اثار الجولة الثانية( والتي تنتج عن 

احمد محمد زمة على القطاع المصرفي )تأثر االقتصاد الحقيقي. وفيما يلي أهم االثار غير المباشرة لأل
 (:195, ص 2014محمد فوزي سالم,  - 308, 307, ص2009سالمة, 

حصيلة الجهاز المصرفي من النقد االجنبي )نتيجة انخفاض المتحصالت من السياحة,  انخفاض -
البترول, وتحويالت العاملين بالخارج, وقناة السويس, والصادرات السلعية(, ويعوض ذلك جزئيا  

ت من السلع الوسيطة والرأسمالية تراجع المدفوعات عن الواردات والناجم عن تراجع الواردا
 واالستهالكية.

قطاع االعمال الخاص( والناتج  –قطاع االعمال العام  –معدل نمو الودائع )الحكومية  انخفاض -
 عن تراجع معدل نمو الناتج المحلي االجمالي.

تراجع حجم نشاط البنوك في مجال التجزئة المصرفية )قروض شخصية, قروض تمويل سيارات,  -
عقاري, .... الخ( نتيجة لتوقع انخفاض الطلب الكلي على السلع االستهالكية أو االغراض  تمويل

 العقارية.
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تأثر كافة تعامالت البنوك المرتبطة بالتجارة الخارجية أو الداخلية )االعتمادات المستندية,  -
لصادرات خطابات الضمان, التحويالت, البطاقات االئتمانية, ..... الخ( نتيجة لتراجع نشاط ا

 والواردات وتراجع معدل نمو الناتج المحلي االجمالي ومن ثم تراجع حركة التجارة الخارجية.
إن حالة الركود بسبب األزمة المالية وما تؤدي اليه من عدم قدرة بعض العمالء على تصريف ما  -

خرين, ألديهم من مخزون, أو عدم قدرة العمالء على تحصيل ما لديهم من مديونيات قبل عمالء 
دخولهم.... الخ, قد تؤدي إلى  أو تنعدم أو أن يفقد بعض العاملين وظائفهم ومن ثم تنخفض

حاالت من التعثر, وهذه الحاالت قد تكون خارجة عن إرادة العميل وهي نتيجة النشاط حدوث 
 .االقتصادي العام

 على القطاع المصرفي المصري: 2011ثانياا: انعكاسات أحداث يناير 
اعياتها السلبية وما تالها من اضطرابات سياسية وانفالت أمني تد 2011ألحداث يناير  لقد كان

على مختلف القطاعات والمتغيرات االقتصادية. ولما كان القطاع المصرفي من أكثر القطاعات 
االقتصادية تأثرا  بالوضع االقتصادي وبالتغيرات واالضطرابات التي تشهدها القطاعات االقتصادية 

 .2011رى, لذا فمن المنطقي تأثره السلبي بعد أحداث يناير خاأل

ومن الجدير بالذكر, أن تأثر القطاع المصرفي )من حيث انتقال األثر وليس حجمه(  بأحداث 
ال يختلف كثيرا  عن تأثره باألزمة المالية العالمية, حيث أن األثر الكبير يكون عن طريق  2011يناير 

ثر االقتصاد الحقيقي. فعلى سبيل المثال, أن التأثير السلبي لالضطرابات غير مباشر, أي من خالل تأ
السياسية على قطاع السياحة, وتحويالت العاملين بالخارج, وعوائد قناة السويس, وكذلك على الصادرات, 

إلى انخفاض حصيلة الجهاز المصرفي من النقد االجنبي, وبالتالي يؤثر سلبا  على تعامالت  يؤدي حتما  
 لبنوك بالعملة األجنبية, وسيؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرابات في سوق الصرف االجنبي.ا

ن انخفاض درجة الثقة في االقتصاد )نتيجة لعدم االستقرار السياسي وما يليه إعالوة على ذلك, 
إلضافة من تدهور اقتصادي(, يؤدي إلى انخفاض نمو الودائع سواء بالعملة المحلية أو األجنبية, هذا با

المال دائما  يبحث عن  إلى انخفاض حجم االستثمار وهروب المستثمرين من االقتصاد )حيث أن رأس
يؤثر على حجم االئتمان الممنوح. كذلك أن انخفاض حجم الدخول سواء دخول والذي من( المكان اآل

فراد )نتيجة لتسريح العاملين خاصة في صحاب المشروعات )نتيجة النخفاض حجم الطلب( أو دخول األأ
خرا , فإن أوليس  وأخيرا  القطاعات األكثر تضررا  باألحداث( سيؤدي إلى تعثر الكثير عن سداد القروض. 

استثمارات البنوك في سوق األوراق المالية, والتي تعتبر من أكثر القطاعات تضررا  من أحداث يناير 
 وك., سيؤثر بالضرورة على هذه البن2011
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لتقليدية على البنوك ا 2011 يناير وأحداثالمالية العالمية  األزمة: انعكاسات ثالثاا 
 :واالسالمية

على البنوك التقليدية واالسالمية  2011لتوضيح انعكاسات األزمة المالية العالمية وأحداث يناير 
وصافي القروض سيتم استعراض أهم ارقام نشاط البنوك مثل إجمالي األصول, وودائع العمالء, 

. كذلك 2014-2007والتسهيالت االئتمانية, واالستثمارات المالية, وصافي الربح وذلك خالل الفترة 
سيتم التركيز على بنود النشاط التي يحتمل أن تتعرض لتأثيرات األزمة المالية العالمية مثل االستثمارات 

لبنوك قد استثمر جزء من محفظته في رباحها أو خسائرها )لوجود احتمال أن يكون أحد اأالمالية و 
االستثمار في أوراق مالية مضمونه برهون عقارية أو في أوراق مالية انهارت قيمتها في البورصات 

على صافي دخل المتاجرة )وهو الناتج عن التعامل في العمالت األجنبية والمشتقات  وأخيرا  العالمية(, 
 المالية(.

ضيح البنود السابقة لثالثة بنوك تقليدية فقط هي البنك االهلي ومن الجدير بالذكر, أنه سيتم تو 
المصري, وبنك مصر, وبنك القاهرة حيث أنها تستحوذ على النصيب االكبر من النشاط المصرفي كله 

% من إجمالي 46% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي, 42)هذه البنوك الثالثة تمتلك حوالي 
% من إجمالي أذون الخزانة واالوراق المالية, كما أنها 52,9, % من إجمالي القروض34الودائع, 

% من إجمالي حقوق المساهمين بالبنوك المصرية(. كذلك توضيح تطور هذه البنود في 34تستحوذ على 
 البنوك االسالمية الثالثة )بنك فيصل االسالمي, وبنك ابوظبي االسالمي, وبنك البركة مصر(.
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 المصري:البنك االهلي  -1
 (1/1جدول رقم )

 2014-2007تطور نشاط البنك االهلي في الفترة 
 )مليون جنيه(                                                                                     

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 456295 366083 321460 306409 299999 259077 225125 212917 إجمالي األصول
 %24,6 %14 %5 %2,1 %15,8 %15,1 %5,7  معدل النمو %
 393252 312714 278807 261090 244728 218889 173683 161606 ودائع العمالء
 %25,8 %9 %6,8 %6,7 %11,8 %26 %7,5  معدل النمو %

صافي القروض 
 والتسهيالت االئتمانية

76935 74892 75127 81590 84938 95262 106786 116349 

 %9 %12,1 %12,2 %4,1 %8,6 %0,3 %2,7-  معدل النمو %
 136187 107836 97254 74674 60555 33428 27065 22080 االستثمارات المالية

 %26,3 %11 %30,2 %23,3 %8,1 %23,5 %22,6  معدل النمو %
 3748 3042 2815 2107 2085 900 385 373 صافي الربح

 %23,2 %8,1 %33,6 %1,1 %131,7 %133,8 %3,2  % معدل النمو
 475,4 456,4 388,7 678 499,4 209- 136 73 صافي دخل المتاجرة

 %4,2 %17,4 %42,7- %35,8 %339 %254- %86,3  معدل النمو %
ارباح االستثمارات 

 733,5 168,3 33,4 243- 186- 589- 5186 230 المالية

 %335,8 %403,9 %113,7 %30,6- %68,4 %111- %2155  معدل النمو %
 .أعداد متفرقة, إلى التقارير السنوية للبنك االهلي المصري  استناداا الباحث  بواسطة تم إعدادهالمصدر: 

-2007( والذي يبين تطور نشاط البنك االهلي المصري في الفترة 1/1يتضح من الجدول رقم )
 ما يلي: 2014

إال أنه تأثر بشكل واضح في  2009إجمالي األصول في عام على الرغم من استمرار نمو  -
% على التوالي بسبب حالة عدم 5% و 2,1, حيث انخفضت معدالت النمو إلى 2012, 2011

 .2014, 2013االستقرار السياسي, ثم تحسنت بشكل ملحوظ في 
, 2011إال أنه قد انخفض في  2009% في 26أيضا  واصل نمو حجم الودائع االرتفاع ليصل  -

% على التوالي, ويرجع ذلك أيضا  إلى عدم االستقرار 6,8% و 6,7ليحقق نسبة نمو  2012
 .2014و  2013% في 25,8% و 9السياسي, ثم تحسن بعد ذلك ليعاود االرتفاع إلى 

حيث حقق معدل نمو  2009تأثر صافي القروض والتسهيالت االئتمانية بشكل ملحوظ في  -
مرة  2011إال أنه انخفض في  2010لرغم من ارتفاعه في عام %(. وعلى ا0,3) منخفض جدا  

 %.4خرى ليصل إلى أ
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ن معدالت نموها كانت مستمرة أأن االستثمارات المالية لم تتأثر في الفترتين, حيث  يبدو -
 ومتوازنة.

بنسبة  2009مليون جنيه في  900إلى  2008مليون جنيه في  385ارتفع صافي الربح من  -
%(, 0,3لحجم القروض والتسهيالت االئتمانية ) من االرتفاع الضعيف جدا   % على الرغم133,8

ولكن يمكن القول بأن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة صافي الدخل من العائد. على النقيض من 
 %.1,1محققا نسبة نمو  2011ذلك, انخفض معدل نمو صافي الربح بدرجة كبيرة جدا  في عام 

إلى خسارة قدرها  2008مليون جنيه في  136المتاجرة من ربح انخفاض أرباح صافي دخل  -
 .2011% مقارنة بـ 42,7بنسبة  2012. كذلك انخفاضه في 2009مليون في  209

مليون  589إلى خسارة قدرها  2008مليار جنيه في  5,2انخفاض أرباح االستثمارات المالية من  -
 .2011نيه في عام مليون ج 243, كذلك تحقيق خسارة قدرها 2009جنيه في 

يتضح مما سبق, أن تأثير األزمة المالية العالمية على البنك االهلي المصري تمثل في خسائر 
صافي دخل المتاجرة وخسائر االستثمارات المالية, في حين ان تأثير أحداث يناير طالت أغلب نشاط 

عالوة على انخفاض دخل البنك من حيث انخفاض نمو حجم األصول والودائع والقروض وصافي الربح, 
 المتاجرة, وخسائر االستثمارات المالية.

 بنك مصر: -2

ما  2014-2007( والذي يبين تطور نشاط بنك مصر في الفترة 1/2يتضح من الجدول رقم )
 يلي:

 2009حيث انخفض حجم األصول في عام  2011, 2009انخفاض حجم األصول في كل من  -
% عن عام 13تفاع في معدل نمو األصول بنسبة والذي شهد ار  2008% عن عام 1,4بنسبة 
%, إال أن حجم 16,6بنسبة  2010. وعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو األصول في عام 2007

 %.0,8بنسبة  2011األصول عاود االنخفاض في 
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 (1/2جدول رقم )
 2014-2007في الفترة  تطور نشاط بنك مصر

 )مليون جنيه(                                                                                          
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 274364 218161 187843 177450 178930 153504 155609 137728 إجمالي األصول
 %25,8 %16,1 %5,9 %0,8- %16,6 %1,4- %13  معدل النمو %
 240204 188834 162524 154475 144483 131732 117569 107614 ودائع العمالء
 %27,2 %16,2 %5,2 %6,9 %9,7 %12 %9,3  معدل النمو %

صافي القروض 
 54589 49351 44120 45818 42270 46478 40612 43382 والتسهيالت االئتمانية

 %10,6 %11,9 %3,7- %8,4 %9,1- %14,4 %6,4-  معدل النمو %
 83320 53342 47725 40245 39555 32828 28685 27553 االستثمارات المالية

 %56,2 %11,8 %18,6 %1,7 %20,5 %14,4 %4,1  معدل النمو %
 2515 1160,6 708,9 515,4 509,7 165 156 153 صافي الربح

 %116,7 %63,7 %37,5 %1,1 %209 %5,8 %2  معدل النمو %
 415,3 786,9 199,1 497,2 420,9 133,7 265,6  صافي دخل المتاجرة

 %47- %295 %60- %18,1 %214,8 %49,7-   معدل النمو %
ارباح االستثمارات 

 124,9 38,4 351,4- 181,3 7440 754,5- 3465,6  المالية

 %225 %111 %294- %97,6- %1086 %122-   معدل النمو %
 .أعداد متفرقة, إلى التقارير السنوية لبنك مصر استناداا الباحث  بواسطة تم إعدادهالمصدر: 

إال أنها انخفضت بدرجة ليست بالكبيرة في عام  2009على الرغم من استمرار نمو الودائع في  -
, وقد استمر االنخفاض 2010% في عام 9,7% مقارنة بـ 6,9, حيث بلغ معدل النمو 2011

 %.5,2لنمو حيث بلغ معدل ا 2012في عام 
شهد  2012زيادة حجم القروض والتسهيالت االئتمانية, غير أن عام  2011, 2009شهد عام  -

 %.3,7انخفاض في حجم القروض بنسبة 
انخفض  2011بمعدالت متزايدة, إال أنه في عام  2010ارتفاع حجم االستثمارات المالية حتى  -

% مقارنة بمعدل نمو 1,7المالية بنسبة معدل النمو بدرجة ملحوظة حيث زادت االستثمارات 
 .2010% في 20,5

%, على النقيض من ذلك, فقد انخفض معدل 5,8بنسبة  2009ارتفاع صافي الربح في عام  -
% 1,1بدرجة ملحوظة حيث بلغ معدل النمو في ذلك العام  2011نمو صافي الربح في عام 

 .2010% في عام 209مقارنة بمعدل نمو 
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حيث انخفض في العام االول  2012, 2009تاجرة بشكل كبير في عامي تأثر صافي دخل الم -
 %.60% وفي العام الثاني بنسبة 49,7بنسبة 

مليون جنيه. وعلى الرغم من  754,5خسائر في االستثمارات المالية قدرها  2009شهد عام  -
عا  تراج 2011مليون جنيه, شهد عام  7440وتحقيق أرباح قدرها  2010تحسن الوضع في عام 

% عن العام السابق. هذا وقد ازداد 97,6كبيرا  في معدل نمو االرباح, حيث أنها انخفضت بنسبة 
مليون  351,4حيث تحققت خسائر في االستثمارات المالية تعادل  2012الوضع سوء في عام 

 جنيه.

 يتضح مما سبق, أن تأثير األزمة المالية العالمية على بنك مصر تمثل في انخفاض إجمالي
األصول, وتحقيق خسائر في دخل المتاجرة, وخسائر في االستثمارات المالية. في حين أن أحداث يناير 

 طالت كل البنود تقريبا .

 بنك القاهرة: -3

ما  2013-2007( والذي يبين تطور نشاط بنك القاهرة في الفترة 1/3يتضح من الجدول رقم )
 يلي:

% 11,6% مقارنة بـ 4,9حيث بلغ  2011ديسمبر  31انخفاض معدل نمو إجمالي األصول في  -
 .2010يونيه  30في 

 30% في 10,4% مقارنة بـ 6,8حيث بلغ  2011ديسمبر  31في  انخفاض معدل نمو الودائع -
 .2010يونيه 

بـنسبة  2009بدرجة كبيرة, حيث ارتفعت في  2009ارتفاع القروض الممنوحة للعمالء في  -
لتصبح  2011أن هذه النسبة انخفضت في عام  , في حين2008% مقارنة بعام 47,2
18,9.% 

% وهي نسبة لم تحققها البنوك 160,5بنسبة نمو  2009ارتفاع االستثمارات المالية في عام  -
بنسبة  2011السابقة. على الرغم من ذلك, لقد حققت االستثمارات المالية تراجعا  كبيرا  في عام 

 .2011ضح بأحداث يناير , وهذا يعني تأثرها الوا2010% عن عام 21
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 (1/3جدول رقم )
 2013-2007في الفترة  تطور نشاط بنك القاهرة

 )مليون جنيه(                                                                                              
 ديسمبر 31المركز المالي في  يونيه 30المركز المالي في  
 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 

 65116 56013 49285 47005 44228 39635 39453 41122 إجمالي األصول
 %16,3 %13,7 %4,9  %11,6 %0,5 %4,1-  معدل النمو %
 57707 49012 43599 40804 39000 35324 34294 35619 ودائع العمالء
 %17,7 %12,4 %6,8  %10,4 %3 %3.7-  معدل النمو %

صافي القروض 
 والتسهيالت االئتمانية

6950 5691 8678 12091 13510 17413 21389 24442 

 %14,3 %22,8 %28,9  %39,8 %47,2 %18,1-  معدل النمو %
 15265 14949 9988 12649 12133 7307 2805 3528 االستثمارات المالية

 %2,1 %49,7 %21-  %66 %160,5 %20,5-  معدل النمو %
 1041,9 830,5 44,9 124,9 153,2 106 659 55 الربحصافي 

 %25,5 %1750 %64,1-  %44,5 %83,9- %1098  معدل النمو %
 0,32 3,95 2,7- 54,4 13- 30,3 295  صافي دخل المتاجرة

 %92- %246,3 %105-  %143- %89,7-   معدل النمو %
ارباح االستثمارات 

 المالية
 -432 -190 199,9 28 -349,4 139,1 44,1 

 %68,3 %139,8 %1348-  %205 %56   معدل النمو %
 .أعداد متفرقة, إلى التقارير السنوية لبنك القاهرة استناداا الباحث  بواسطة تم إعدادهالمصدر: 

حيث انخفض نمو صافي الربح في  2011, 2009شهد صافي الربح تراجعا  كبيرا  في كل من  -
 %.64,1بمعدل  2011% وفي عام 83,9بمعدل  2009

 2011%, في حين أنه في عام 89,7تراجع صافي دخل المتاجرة بنسبة  2009شهد عام  -
 مليون جنيه. 2,7تحققت خسارة في صافي دخل المتاجرة بحوالي 

مليون جنيه, وعلى الرغم من  190حوالي  2009بلغت خسائر االستثمارات المالية في عام  -
مليون جنيه إال أن الوضع ازداد سوء  200تعادل  وتحقيق ارباح 2010تحسن الوضع في عام 

 مليون جنيه. 349,4حيث وصلت خسائر االستثمارات المالية إلى  2011في عام 

يتضح مما سبق, أن تأثير األزمة المالية العالمية على بنك القاهرة تمثل في انخفاض صافي 
المالية. في حين أن أحداث يناير الربح, وصافي الربح, وصافي دخل المتاجرة, وخسائر االستثمارات 

 طالت كل البنود تقريبا .

 



263 
 

 بنك فيصل االسالمي: -4
 (1/4جدول رقم )
 2014-2007في الفترة  تطور نشاط بنك فيصل االسالمي

 )مليون جنيه(                                                                                               
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 50107 45355 41080 35070 31663 27706 23816 21719 إجمالي األصول
 %10,5 %10,4 %17,1 %10,8 %14,3 %16,3 %9,7  معدل النمو %
 44768 40703 37283 32131 28808 25456 21900 20224 ودائع العمالء
 %10 %9,2 %16 %11,5 %13,2 %16,2 %8,3  معدل النمو %

صافي القروض 
 20826 31731 21813 14775 13052 17843 15719 15929 والتسهيالت االئتمانية

 %34,4- %45,5 %47,6 %13,2 %26,9- %13,5 %1,3-  معدل النمو %
 23330 8864 14692 15276 13957 6074 5419 2292 االستثمارات المالية

 %163,2 %39,7- %3,8- %9,5 %129,8 %12,1 %136,4  معدل النمو %
 623,3 641,3 632,3 186,6 337,8 125,6 85 156,4 صافي الربح

 2,8- %1,4 %238,9 %44,8- %168,9 %47,8 %45,7-  معدل النمو %
 5,2 25,2 35,1 72- 7 0,2- 53 3,8 صافي دخل المتاجرة

 %79,4- %28,2- %148,8 %1129- %3600 %100,4- %1295  معدل النمو %
ارباح االستثمارات 

 102,2- 138,7- 142,4- 130,5- 188,9- 12,5 102,2 35,7 المالية

 %26 %2,6 %9- %30 %1611- %88- %186,3  معدل النمو %
 .أعداد متفرقة, إلى التقارير السنوية لبنك فيصل االسالمي استناداا الباحث  بواسطة تم إعدادهالمصدر: 

-2007يبين تطور نشاط بنك فيصل االسالمي في الفترة ( والذي 1/4يتضح من الجدول رقم )
 ما يلي: 2014

ن كان االنخفاض  2011انخفاض معدل نمو كل من إجمالي األصول وحجم الودائع في عام  - وا 
, بينما 2010% عام 14,3مقارنة بـ  2011% عام 10,8محدود, حيث بلغ معدل نمو األول 

 .2010% في 13,2مقارنة بـ  2011% في عام 11,5بلغ معدل نمو الثاني 
, حيث بلغ معدل نمو 2009االرتفاع الواضح لمعدل نمو إجمالي األصول وحجم الودائع في عام  -

, في حين بلغ معدل نمو الثاني 2008% عام 9,7مقارنة بـ  2009% عام 16,3االول 
 .2008% في 8,3مقارنة بـ  2009% في عام 16,2

, حيث ارتفع 2011, 2009هيالت االئتمانية في عامي االرتفاع الواضح لحجم القروض والتس -
% في 13,2, كما أنه وصل 2009% في 13,5إلى  2008% في 1,3-معدل النمو من 
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%, هذا وقد واصل معدل نمو 26,9بمعدل  2010بعد تحقيق معدل نمو سلبي عام  2011
 .2012% في 47,6القروض االرتفاع ليصل إلى 

, حيث بلغت 2011, 2009المالية بدرجة ملحوظة في انخفاض معدل نمو االستثمارات  -
% 129,8مقارنة بـ  2011% في 9,5, و 2008% في 136,4مقارنة بـ  2009% عام 12,1
 .2008في 

, إال أنها 2009مليون جنيه في  125,6إلى  2008مليون جنيه في  85ارتفاع أرباح البنك من  -
, أي 2010مليون جنيه في  337,8ـ مليون جنيه مقارنة ب 186,6لتحقق  2011انخفضت في 

 %.  44,8أنها انخفضت بنسبة 
مليون جنيه  72, 2009الف جنيه عام  200تحقيق خسائر في صافي دخل المتاجرة مقدارها  -

 .2011عام 
مليون جنيه  12,5إلى  2008مليون جنيه في  122,2انخفاض أرباح االستثمارات المالية من  -

مليون  130,5لى تحقيق خسائر استثمارات مالية بمقدار %, باإلضافة إ88بمعدل  2009في 
مقارنة  2011)مع األخذ في االعتبار أن حجم الخسائر قد انخفض في  2011جنيه في 

 (.2010بالخسائر المتحققة في 

يتضح مما سبق, أن تأثير األزمة المالية العالمية على بنك فيصل االسالمي تمثل في انخفاض 
انخفاض أرباح االستثمارات المالية, في حين أن تأثير أحداث يناير قد شمل صافي دخل المتاجرة, و 

انخفاض معدل نمو االستثمارات المالية, وانخفاض صافي االرباح, وتحقيق خسائر في كل من صافي 
 دخل المتاجرة واالستثمارات المالية.

 (:بنك ابو ظبي االسالمي )الوطني للتنمية سابقاا   -5

( والذي يبين تطور نشاط بنك أبو ظبي االسالمي في الفترة 1/5)يتضح من الجدول رقم 
 ما يلي: 2007-2014
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 (1/5جدول رقم )
 2014-2007في الفترة  تطور نشاط بنك ابو ظبي االسالمي )الوطني للتنمية سابقاا(
 )مليون جنيه(                                                                                               

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 19635 16397 14565 13770 12002 10009 9034,3 9411,1 إجمالي األصول
 %20 %13 %6 %15 %20 %11 %4-  معدل النمو %
 16602 14614 12971 12052 10869 9400,5 8286 8429,5 ودائع العمالء
 %14 %13 %8 %11 %16 %13 %2-  معدل النمو %

صافي القروض 
 8875,5 6603,3 5335,3 4498,2 4247,3 3491 3853 4517 والتسهيالت االئتمانية

 %34 %24 %19 %6 %22 %9- %15-  معدل النمو %
 1812 1360 1243,1 880,1 1057,1 805,6 510 642,6 االستثمارات المالية

 %33 %9 %41 %17- %31 %58 %21-  معدل النمو %
 265,5 206,8 854,9- 560,8- 510- 458,1- 738,9- 326.6- صافي الربح

 %28 %124 %52- %10- %11- %38 %126-  معدل النمو %
 101,9 57,1 16,6 23,3 16 6,4 5,5 3,5 صافي دخل المتاجرة

 %78 %244 %29- %46 %150 %16 %57  معدل النمو %
ارباح االستثمارات 

 14,2 6,6 4,8- 22,5 12,4 22,4 17,1 93,8 المالية

 %115 %238 %121- %81 %45- %31 %82-  معدل النمو %
 .أعداد متفرقة, إلى التقارير السنوية لبنك ابو ظبي االسالمي استناداا الباحث  بواسطة تم إعدادهالمصدر: 

نمو حجم , حيث بلغ معدل 2009ارتفاع معدل نمو كل من إجمالي األصول والودائع في عام  -
 2009, كما بلغ معدل نمو الودائع في 2008% في 4-مقارنة بـ  2009% عام 11األصول 

 .2008% في 2-% مقارنة بـ 13
ن كان االنخفاض محدود,  2011انخفاض معدل نمو كل من إجمالي األصول والودائع في  - وا 

معدل نمو , كما بلغ 2010% في 20% مقارنة بـ 15حيث بلغ معدل نمو إجمالي األصول 
, هذا وقد استمر انخفاض معدل نمو الودائع ليصل 2010% في 16% مقارنة بـ 11الودائع 

 .2012% في 8
, حيث بلغت قيمة القروض 2009استمرار انخفاض حجم القروض والتسهيالت االئتمانية في  -

 , وعلى الرغم من ارتفاع2008مليون جنيه في  3853مليون جنيه مقارنة بـ  3491المقدمة 
% إال أن 22مليون جنيه بمعدل نمو  4247,3لتصل إلى  2010حجم القروض المقدمة في 

 %.6حيث بلغ  2011معدل النمو انخفض بشكل ملحوظ في 
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مليون جنيه  510ارتفاعا ملحوظا في االستثمارات المالية, حيث ارتفعت من  2009شهد عام  -
وعلى الرغم من زيادتها في  %,58بمعدل نمو  2009مليون جنيه في  805,6إلى  2008في 

 .2011% في 17%, إال أنها حققت تراجعا  بمعدل 31بنسبة نمو  2010
, 2009مليون جنيه في  458,1إلى  2008مليون جنيه في  738,9انخفضت خسائر البنك من  -

مليون جنيه  854,9, و 560,8لتصل  2012, 2011وعاودت هذه الخسائر االرتفاع في عامي 
 على التوالي.

% 16بنسبة  2009حيث ارتفع في  2011, 2009رتفاع صافي دخل المتاجرة في كل من ا -
 %.46بنسبة  2011وفي 

بنسبة  2009حيث ارتفعت في  2011, 2009ارتفاع ارباح االستثمارات المالية في كل من  -
 %.81بنسبة  2011% وفي 31

االسالمي يبدو ضعيف  يتضح مما سبق, ان تأثير األزمة المالية العالمية على بنك أبو ظبي
جدا, في حين أن تأثير أحداث يناير تمثل في انخفاض معدل نمو إجمالي األصول وودائع العمالء وحجم 

 القروض الممنوحة, كذلك في تراجع االستثمارات المالية وانخفاض صافي الربح.

 (:بنك البركة مصر )بنك التمويل المصري السعودي سابقاا  -6

-2007( والذي يبين تطور نشاط بنك البركة مصر في الفترة 1/6يتضح من الجدول رقم )
 ما يلي: 2014

حيث بلغ معدل نمو حجم  2011, 2009انخفاض معدل نمو حجم األصول في كل من  -
% 18مقارنة بـ  2011% في 9, كما بلغ 2008% في 15% مقارنة بـ 11 2009األصول في 

 .2010في 
 2009حيث بلغ معدل نمو الودائع في  2011, 2009انخفاض معدل نمو الودائع في كل من  -

 .2010% في 19مقارنة بـ  2011% في 6, كم بلغ 2008% في 14% مقارنة بـ 7
انخفاض ملحوظ في معدل نمو القروض والتسهيالت االئتمانية, حيث بلغ  2009شهد عام  -

نوحة . على النقيض من ذلك, ارتفع معدل نمو القروض المم2008% في 24% مقارنة بـ 8,5
 .2010% في 14% مقارنة بـ 18ليصل إلى  2011في عام 
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 (3/11جدول رقم )

 2014-2007في الفترة  تطور نشاط بنك البركة مصر )بنك التمويل المصري السعودي سابقاا(
 )مليون جنيه(                                                                                     

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 22280 18241 16778 14852 13670 11612 10423 9040,1 إجمالي األصول
 %22 %9 %13 %9 %18 %11 %15  معدل النمو %
 18828 15540 14405 12661 11953 10030 9355,5 8171,3 ودائع العمالء
 %21 %8 %14 %6 %19 %7 %14  معدل النمو %

القروض صافي 
 والتسهيالت االئتمانية

3817,1 4743 5148,4 5844 6912,9 7670,5 7704,6 9088,7 

 %18 %0,4 %11 %18 %14 %8,5 %24  معدل النمو %
 5442,2 3182,3 2817,7 2574,6 1644,2 1024,6 683 312,1 االستثمارات المالية

 %71 %13 %9 %57 %60 %50 %119  معدل النمو %
 225,5 165,7 135,8 100,1 108,4 123 -- -- صافي الربح

% -- -- -- -12% -8% 36% 22% 36% 
 16,8 30,1 21,2 19,8 16,1 19,1 16,2 10,3 صافي دخل المتاجرة

 %44- %42 %7 %23 %16- %18 %57  معدل النمو %
ارباح االستثمارات 

 0,5 20,7- 3,9- 1,2- 19,2- 27- -- -- المالية

 %102 %431- %225- %94 %29 -- -- -- معدل النمو %
 .أعداد متفرقة, إلى التقارير السنوية لبنك البركة مصر استناداا الباحث  بواسطة تم إعدادهالمصدر: 
, 2009% في 50بمعدالت كبيرة بلغت  2010, 2009ارتفاع االستثمارات المالية في كل من  -

 .2011% في 57و
 2011)بلغ صافي الربح في  2010عام % عن 8بنسبة  2011انخفاض صافي الربح في  -

 (.2010مليون جنيه في  108,4مليون جنيه مقارنة بـ  100,1حوالي 
 2009% في 18حيث أنه ارتفع بنسبة  2011, 2009ارتفاع صافي دخل المتاجرة في كل من  -

 .2010مقارنة بـ  2011% في 23, وبنسبة 2008مقارنة بـ 
مليون جنيه  1,2, حيث بلغت هذه الخسائر 2011 انخفاض خسائر االستثمارات المالية في -

 .2010مليون جنيه في  19,2مقارنة بـ 

يتضح مما سبق, أن تأثير األزمة المالية على بنك البركة مصر تمثل في انخفاض معدل نمو 
إجمالي األصول والودائع والقروض وصافي دخل المتاجرة, في حين أن تأثير أحداث يناير تمثل في 

 ل نمو األصول والودائع وصافي الربح.انخفاض معد
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 (1/7جدول )
 نشطة البنوكأعلى  2011يناير  وأحداثالمالية  األزمةملخص تأثير 

 إجمالي بيان
 األصول

ودائع 
 العمالء

صافي 
القروض 

والتسهيالت 
 االئتمانية

االستثمارات 
 المالية

صافي 
 الربح

صافي 
دخل 
 المتاجرة

ارباح 
االستثمارات 

 المالية

2009
 

          البنك االهلي المصري 
           بنك مصر
           بنك القاهرة

          بنك فيصل االسالمي
         بنك ابو ظبي االسالمي

            بنك البركة مصر

2011
 

             البنك االهلي المصري 
              بنك مصر
               بنك القاهرة

              بنك فيصل االسالمي
             ظبي االسالميبنك ابو 

           بنك البركة مصر
 على الجداول السابقة. استناداا الباحث  اعدادالمصدر: 
 .تعني تأثر النشاط 

 من العرض السابق لتطور نشاط البنوك, يمكن استخالص المالحظات التالية:

البنوك وعلى نشطة أعلى  2011وجود تفاوت في تأثير األزمة المالية العالمية وأحداث يناير  -
 معدالت النمو بها.

 على البنوك أكبر من تداعيات األزمة المالية العالمية. 2011أن تداعيات أحداث يناير  -
 

أن صافي دخل المتاجرة وارباح االستثمارات المالية لم تتأثر بشكل سلبي في بنك أبو ظبي  -
, وهذا قد يدعم ان االسالمي وبنك البركة مصر في حين أنها تأثرت وبشدة في باقي البنوك

 البنوك االسالمية تبعد عن االستثمارات التي يشوبها عدم اليقين أو في المشتقات المالية. 
نشطة البنوك مما يعكس تعافي القطاع المصرفي أغلب أ ة في إيجابي ارقاما   2010لقد شهد عام  -

, 2013. أيضا  شهدت أعوام 2009من األزمة المالية, وهذا دليل على تأثره باألزمة خالل عام 
نشطة البنوك وهذا يرجع إلى عودة االستقرار السياسي وبالتالي أتحسنا  كبيرا  في أغلب  2014و

 تعافي االقتصاد.
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نشطة البنوك إلى األزمة المالية أالت السلبية التي طالت بعض ال يمكن الجزم بأن كل المعد -
 خرى أدت لذلك.أنما قد يكون هناك عوامل ا  العالمية أو أحداث يناير فقط و 

نشطة البنوك السابقة )سواء التقليدية أو االسالمية( قد تأثر باألزمة المالية أغلب أ ن أل نظرا   -
البنوك االسالمية والتقليدية في  أفضليةحول مدى  قائما   العالمية وأحداث يناير, فإن الجدل ال يزال

 التالي.  المبحثمصر, وهذا ما سنحاول البت فيه في 
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 المبحث الثاني
 كل من البنوك التقليدية والبنوك االسالمية أداءمقارنة 

 باستخدام تحليل النسب المالية 
ث وأحداالمالية العالمية  األزمةالسابق من انعكاسات  المبحثليه في إتم التوصل  استكماال  لما

, يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المبحث في مقارنة يناير على كل من البنوك االسالمية والبنوك التقليدية
نوعي البنوك )االسالمية والتقليدية( في فترتي االضطرابات )األزمة المالية العالمية, وأحداث يناير(  أداء

 على بعض االساليب االحصائية.  استنادا  باستخدام اسلوب التحليل المالي المقارن و 

في التحليل المالي ويمكن من خاللها قياس  كثر استخداما  دوات األوتعتبر النسب المالية من األ
البنوك, كما أنها تتمتع بالقدرة على القاء الضوء على جوانب مهمة من الناحية المالية قد ال  أداءوتقييم 

تظهرها بوضوح البيانات المالية العادية. وفي هذه الدراسة سيتم االعتماد على ثالثة مجموعات من النسب 
ويوضح ية, نسب السيولة, ونسب الخطر والمالءة المالية )نسب المديونية(, المالية هي: نسب الربح

طبيعة  إلى باإلضافةالجدول التالي تلخيص للنسب المالية المستخدمة في هذه الدراسة وكيفية حسابها 
 البنك في حال ارتفاعها: أداءتأثيرها على 
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 (2/1جدول )
 النسب المالية المستخدمة في الدراسة

 اتجاه العالقة طريقة حساب المؤشر المؤشرات المستخدمة في التحليل

ية
ح
رب

 ال
ب

س
ن

 

 معدل العائد على متوسط االصول

ROAA 

صافي الربح بعد الضرائب
متوسط االصول للعام الحالي والعام السابق

 x 100 + 

 معدل العائد على متوسط حقوق الملكية
ROAE 

صافي الربح بعد الضرائب
متوسط حقوق  الملكية للعام الحالي والعام السابق

 x 100 + 

ولة
سي

ب ال
نس

 

 نسبة القروض إلى الودائع
LDR 

القروض
الودائع

 x 100 - 

نسبة النقدية واالصول عالية السيولة 
 إلى إجمالي االلتزامات

CHLALR 

 إجمالي النقدية واالصول عالية السيولة
إجمالي االلتزامات

 x 100 + 

 نسبة القروض إلى إجمالي االصول
LAR 

إجمالي القروض
إجمالي االصول

 x 100 - 

لية
لما

ة ا
الء

والم
طر 

الخ
ب 

نس
 

 نسبة الدين إلى إجمالي االصول
DAR 

إجمالي الدين
إجمالي االصول

 x 100 - 

 نسبة حقوق الملكية إلى القروض
ELR 

إجمالي حقوق  الملكية
إجمالي االصول

 x 100 + 

 نسبة حقوق الملكية إلى الودائع
EDR 

إجمالي حقوق  الملكية
إجمالي الودائع

 x 100 + 

 الباحث. اعدادالمصدر: 

 نتائج التحليل االحصائي:

 :2011-2008البنوك االسالمية والتقليدية منفردة خالل الفترة  أداءمقارنة أوالا: 
 الربحية: مؤشرات  -1
 (:ROAAمعدل العائد على متوسط االصول ) - أ
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 (2/2جدول )
 )%(  2011-2008معدل العائد على متوسط االصول خالل الفترة  

 2008 2009 2010 2011 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المعياري الخطأ 
 للوسط الحسابي

 0.127 0.2546 0.485 0,69 0,7 0,37 0,18 البنك االهلي المصري
 0.055 0.11 0.205 0,29 0,31 0,11 0,11 بنك مصر

 0.345 0.69 0.575 0,1 0,33 0,27 1,6 بنك القاهرة
 0.17 0.342 0.64 0,56 1,14 0,49 0,37 بنك فيصل

 0.24 0.478 0.66 0,7 0,85 1,1 0 بنك البركة مصر
  حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال

الموضحة بالجدول أنه خالل  , ويتبين من البيانات1( نتائج التحليل لعينة الدراسة2/2يوضح الجدول رقم )
متوسط لمعدل العائد على االصول, ويليه في ذلك  أعلىحقق بنك البركة مصر  2011-2008الفترة 

على الترتيب كل من بنك فيصل االسالمي, بنك القاهرة, البنك االهلي ثم يأتي بنك مصر في مذيلة 
الترتيب. كما يالحظ من االنحراف المعياري ان خطورة انخفاض معدل العائد على االصول عن متوسطه 

لى الترتيب بنك البركة مصر, بنك فيصل االسالمي, البنك االهلي بلغ اقصاه في بنك القاهرة ثم تاله ع
المصري, وبنك مصر, حيث أنه كلما قل االنحراف المعياري كلما عكس ثبات اكبر في تحقيق قيم 

 متقاربة أكثر للمتوسط.
 (:EROA) حقوق الملكيةمعدل العائد على متوسط  - ب

 (2/3جدول )
 )%(  2011-2008خالل الفترة  حقوق الملكيةمعدل العائد على متوسط  

 2008 2009 2010 2011 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للوسط الحسابي

 3.07 6.15 12.98 15,4 19,7 11,6 5,2 البنك االهلي المصري
 1.39 2.78 5.0 7,4 7,4 2,3 2,9 بنك مصر

 5.18 10.37 8.69 1,7 5 3,95 24,1 بنك القاهرة
 2.35 4.7 10.85 8,9 17,9 8,5 8,1 فيصلبنك 

 4.2 8.42 11.43 11,6 14 20,1 - بنك البركة مصر
 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال

متوسط للعائد على حقوق الملكية  أعلىن البنك االهلي المصري قد حقق أ( 2/3يتضح من الجدول )
(, ثم بنك 11.43, يليه في ذلك بنك البركة مصر بمتوسط )2011-2008خالل الفترة  )12.98)

(. 5بنك بمصر بمتوسط ) وأخيرا  (, 8.69(, ثم بنك القاهرة بمتوسط )10.85فيصل االسالمي بمتوسط )

                                                           
القوائم المالية الخاصة بهذا البنك  إلىبالنظر  أنهظبي االسالمي من التحليل في هذا المؤشر, حيث  أبوتم استبعاد بنك  - 1

 المالية العالمية. األزمةاي منذ قبل  2012وحتى  2006تبين ان البنك يعاني من خسائر كبيرة منذ 
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ن خطورة انخفاض هذا المعدل عن المتوسط قد بلغ اقصاه في بنك أكما يالحظ من االنحراف المعياري, 
القاهرة ثم تاله على الترتيب بنك البركة مصر, البنك االهلي المصري, بنك فيصل االسالمي, ثم بنك 

 مصر.

ن معدالت العوائد أيالحظ من تحليل مؤشرات الربحية تفوق البنوك االسالمية على البنوك التقليدية, حيث 
 مية.في البنوك االسال كبر نسبيا  أعلى كل من االصول وحقوق الملكية كانت 

 مؤشرات السيولة: -2
 (:LDR)الودائع  إلىنسبة القروض  - أ

(, مع االخذ في االعتبار االتجاه العكسي لهذا المؤشر مع سيولة البنك 2/4يتضح من بيانات الجدول )
ن بنك القاهرة كان األعلى أبحيث أنه كلما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع كلما زادت سيولة البنك, 
, يليه على 2011-2008سيولة )حيث حقق أقل متوسط لنسبة القروض إلى الودائع( خالل الفترة 

الترتيب بنك مصر, البنك االهلي المصري, بنك أبو ظبي االسالمي, بنك البركة مصر, ثم بنك فيصل. 
ن خطورة انخفاض هذا المعدل عن المتوسط قد بلغ اقصاه في بنك أكما يالحظ من االنحراف المعياري, 

فيصل االسالمي, ثم بنك القاهرة, ثم البنك االهلي المصري, ثم بنك أبو ظبي االسالمي, ثم بنك مصر, 
 بنك البركة. وأخيرا  

 (2/4جدول )
 )%(  2011-2008خالل الفترة نسبة القروض إلى الودائع  

 
 

2008 2009 2010 2011 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للوسط الحسابي

 2.46 4.9 35.8 32,5 33,3 34,3 43,1 البنك االهلي المصري
 1.57 3.12 32.2 29,7 29,3 35,3 34,5 بنك مصر

 4.88 9.77 28.2 39,3 32,1 24,6 16,6 بنك القاهرة
 7.31 14.63 58.3 46 45,3 70,1 71,8 بنك فيصل

 2.21 4.43 40.0 37,3 39,1 37,1 46,5 أبو ظبي االسالمي بنك
 1.17 2.35 51.4 54,6 49 51,3 50,7 بنك البركة مصر

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
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 :(CHLALR)االلتزامات  إجمالي إلىنسبة النقدية واالصول عالية السيولة  - ب

 (2/5جدول )
 )%(  2011-2008خالل الفترة نسبة النقدية واالصول علية السيولة إلى االلتزامات  

 2008 2009 2010 2011 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للوسط الحسابي

 1.9 3.7 63.7 65,5 66,5 64,6 58,2 البنك االهلي المصري
 1.7 3.5 62.3 65,9 64,1 58,5 60 بنك مصر

 3.2 6.5 65.6 58,7 61,5 70,2 72 القاهرة بنك
 13.5 27.1 60.3 73,6 75 72,9 19,6 بنك فيصل

 1.5 3.1 55.8 59,5 53,2 57,1 53,3 بنك أبو ظبي االسالمي
 2.1 4.3 36.4 32,7 35,4 34,9 42,6 بنك البركة مصر

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
االلتزامات  إجمالي إلىمتوسط لنسبة النقدية واالصول عالية السيولة  أعلىن أ( 2/5يالحظ من الجدول )

ظبي,  أبوكانت في بنك القاهرة يليه على الترتيب, البنك االهلي المصري, بنك مصر, بنك فيصل, بنك 
ن خطورة انخفاض هذا المعدل أالبنك االقل سيولة بنك البركة. كما يالحظ من االنحراف المعياري,  وأخيرا  

عن المتوسط قد بلغ اقصاه في بنك فيصل االسالمي, ثم بنك القاهرة, ثم بنك البركة, ثم البنك االهلي, ثم 
 ظبي. أبو وأخيرا  بنك مصر, 

  (:LAR)االصول  إجمالي إلىنسبة القروض  - ت
 (2/6جدول )

 )%(  2011-2008خالل الفترة نسبة القروض إلى إجمالي االصول  

 2008 2009 2010 2011 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للوسط الحسابي

 1.39 2.77 29.3 27,7 27,2 29 33,3 البنك االهلي المصري
 1.4 2.79 26.5 25,8 23,6 30,3 26,1 بنك مصر

 4.5 8.9 24.9 35,3 28,1 21,9 14,4 بنك القاهرة
 6.8 13.6 53.4 42,1 41,2 64,4 66 بنك فيصل

 2.1 4.3 36.4 32,7 35,4 34,9 42,6 بنك أبو ظبي االسالمي
 3.1 6.2 47.3 56,5 42,8 44,3 45,5 بنك البركة مصر

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
(, مع االخذ في االعتبار االتجاه العكسي لهذا المؤشر مع سيولة البنك 2/6يتضح من بيانات الجدول )

 علىن بنك القاهرة كان األأكلما زادت سيولة البنك,  االصول إلىكلما انخفضت نسبة القروض  أنهبحيث 
, يليه على 2011-2008الودائع( خالل الفترة  إلىمتوسط لنسبة القروض  أقلسيولة )حيث حقق 
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 .فيصلظبي االسالمي, بنك البركة مصر, ثم بنك  أبوالترتيب بنك مصر, البنك االهلي المصري, بنك 
ن خطورة انخفاض هذا المعدل عن المتوسط قد بلغ اقصاه في بنك أكما يالحظ من االنحراف المعياري, 
البنك  وأخيرا  ظبي االسالمي, ثم بنك مصر,  أبو, ثم بنك بنك البركةفيصل االسالمي, ثم بنك القاهرة, ثم 

 .االهلي

ن نسبة القروض أيالحظ من تحليل مؤشرات السيولة تفوق البنوك التقليدية على البنوك االسالمية, حيث 
إلى كل من الودائع واالصول كانت أقل في البنوك التقليدية مما يعني أنها االكثر سيولة, كذلك كانت 

 سالمية.منها في اال أعلىنسبة النقدية واالصول عالية السيولة في البنوك التقليدية 

 مؤشرات الخطر والمالءة المالية: -3
 (:DAR)االصول  إجمالي إلىنسبة الدين  - أ

 (2/7جدول )
 )%(  2011-2008االصول خالل الفترة  إجمالي إلى الديننسبة  

 2008 2009 2010 2011 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للوسط الحسابي

 0.29 0.58 96.1 95,7 95,5 96,6 96,6 البنك االهلي المصري
 0.19 0.39 95.8 96 96,2 95,4 95,5 بنك مصر

 1.16 2.3 94.2 95,1 97 92,9 91,8 بنك القاهرة
 0.24 0.47 93.9 94,2 93,2 94,2 93,9 بنك فيصل

 0.35 0.7 95 94,9 95,9 94,9 94,2 بنك أبو ظبي االسالمي
 0.06 0.13 94 93,9 94 93,8 94,1 بنك البركة مصر

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
ن البنك أومع االخذ في االعتبار االتجاه العكسي لهذا المؤشر بحيث  (,2/7يتضح من بيانات الجدول )

 أثناء أداء أفضلن بنك فيصل يحقق أالذي يحقق معدل أقل يعتبر أكثر مالء مالية واقل عرضة للخطر, 
على الترتيب بنك البركة, بنك القاهرة, بنك أبو ظبي, بنك مصر, ويأتي البنك  فضليةالفترة, يليه في األ

ن خطورة انخفاض هذا المعدل أكما يالحظ من االنحراف المعياري, االهلي في الوضعية االكثر سوء. 
القاهرة, ثم بنك أبو ظبي, ثم البنك االهلي, ثم بنك فيصل, ثم بنك عن المتوسط قد بلغ اقصاه في بنك 

 بنك البركة. وأخيرا  ر مص
 (:ELR)القروض  إلىنسبة حقوق الملكية   - ب
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 (2/7جدول ) 
 )%(  2011-2008خالل الفترة  القروض إجمالي إلى حقوق الملكيةنسبة  

 2008 2009 2010 2011 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للوسط الحسابي

 3.8 7.7 9.9 16,6 16,4 3 3,4 البنك االهلي المصري
 53. 1.1 16.0 15,4 16,2 15 17,4 بنك مصر

 6.8 13.7 28.1 13,8 21,3 32,2 45,2 بنك القاهرة
 2 3.9 12 13,8 16,6 9 8,5 بنك فيصل

 87. 1.7 13.9 15,5 11,5 14,8 13,7 بنك أبو ظبي االسالمي
 81. 1.6 13 13,1 14,1 14 10,6 بنك البركة مصر

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
ومع االخذ في االعتبار أنه كلما زادت درجة االعتماد على حقوق  (,2/7يتضح من بيانات الجدول )

الملكية في تمويل القروض كلما دل ذلك على المالءة المالية للبنك وقلة تعرضه لمخاطر الصدمات 
الفترة, يليه على الترتيب بنك مصر, بنك أبو ظبي, بنك  أثناء أداء أفضلن بنك القاهرة يحقق أالمالية, 

ن خطورة انخفاض هذا المعدل أكما يالحظ من االنحراف المعياري, البركة, بنك فيصل, ثم البنك االهلي. 
اقصاه في بنك القاهرة ثم يليه على الترتيب البنك االهلي, بنك فيصل, بنك أبو ظبي, بنك عن المتوسط قد بلغ 

 بنك مصر. البركة, ثم

 (:RDE) الودائع إلىنسبة حقوق الملكية  - ت
 (2/8جدول ) 

 )%(  2011-2008خالل الفترة  الودائع إجمالي إلى حقوق الملكيةنسبة  

 2008 2009 2010 2011 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للوسط الحسابي

 0.4 0.8 4.61 4.97 5.46 3.58 4.44 البنك االهلي المصري
 0.32 0.65 5.15 4.56 4.75 5.3 6 بنك مصر

 0.53 1.1 6.98 5.5 7 7.91 7.50 بنك القاهرة
 0.3 0.6 6.6 6.35 7.5 6.32 6.24 بنك فيصل

 0.39 0.78 5.5 5.78 4.48 5.5 6.35 بنك أبو ظبي االسالمي
 0.43 0.86 6.65 7.13 6.9 7.2 5.38 بنك البركة مصر

 االحصائي.حليل تالمصدر: نتائج ال
خذ في االعتبار أنه كلما زادت نسبة حقوق الملكية إلى الودائع ومع األ (,2/8يتضح من بيانات الجدول )

ن بنك القاهرة أكبر للمودعين, أكلما دل ذلك على المالءة المالية للبنك وقلة تعرضه للخطر وضمان 
الفترة, يليه على الترتيب بنك البركة, بنك فيصل, بنك أبو ظبي, بنك مصر, ثم  أثناء أداء أفضليحقق 
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ن خطورة انخفاض هذا المعدل عن المتوسط قد بلغ أكما يالحظ من االنحراف المعياري, البنك االهلي. 
بنك القاهرة ثم يليه على الترتيب بنك البركة, البنك االهلي, بنك أبو ظبي, بنك مصر, ثم اقصاه في بنك 

 فيصل.

البنوك االسالمية على البنوك التقليدية,  أداء أفضليةيالحظ من تحليل مؤشرات الخطر والمالءة المالية 
ن مؤشر نسبة الدين إلى االصول, ومؤشر نسبة حقوق الملكية إلى الودائع )مع االخذ في االعتبار أحيث 

كبر على حقوق الملكية في التمويل أن البنوك االسالمية تعتمد بنسبة أتحليل االنحراف المعياري(, يؤكدا 
 مقارنة بالبنوك التقليدية مما يعرضها لمخاطر أقل.

 األزمة المالية العالمية: أثناءالبنوك التقليدية والبنوك االسالمية قبل و  أداءمقارنة ثانياا: 
 األزمة المالية العالمية: أثناءالبنوك التقليدية قبل و  أداءمقارنة   -1

 (2/9جدول )
 )%(  األزمة المالية العالمية أثناءللبنوك التقليدية قبل و  النسب المالية

 المؤشر

 البنوك االسالمية البنوك التقليدية

الوسط قبل 
 األزمة

2006-2007 

الوسط بعد 
 األزمة

2008-2009 
T-test 

P-
value 

الوسط قبل 
 األزمة

2006-2007 

 الوسط بعد
 األزمة

2008-2009 
T-test P-value 

ROAA 0.14 0.44 -1.107 0.384 0.37 0.49 -0.292 0.819 

ROAE 3.6 8.3 -1.161 0.365 11.4 9.18 0.187 0.882 

LDR 40.3 31.4 2.059 0.176 61.6 54.6 1.452 0.284 

CHLALR 54.8 63.9 -2.582 0.123 33.6 49.5 -1.353 0.309 

LAR 33.5 25.8 2151 0.164 56.2 49.67 1.640 0.243 

DAR 95.4 94.8 1.580 0.255 94.15 94.18 -0.025 0.982 

ELR 15.08 19.4 -1.017 0.416 12.2 11.8 0.195 0.863 

EDR 5.42 5.79 -0.650 0.582 5.70 6.16 -0.403 0.726 

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
 
 
 
 
 

 مؤشرات الربحية: - أ



278 
 

ن كل من متوسط العائد على االصول ومتوسط العائد على حقوق أ(, 2/9الجدول )يتضح من بيانات 
, مما يعكس عدم 2008-2007منها في عامي  أعلى 2009-2008الملكية للبنوك التقليدية في الفترة 

عدم  T-testربحية البنوك التقليدية باألزمة المالية العالمية. على الرغم من ذلك, يتضح من نتائج  تأثر
المالية العالمية لكل من مؤشري الربحية )معدل العائد  األزمة أثناءمعنوية الفروق بين المتوسطات قبل و 

 على االصول, ومعدل العائد على حقوق الملكية(.

 مؤشرات السيولة: - ب
للبنوك التقليدية في الفترة متوسطات مؤشرات السيولة الثالث ن أ(, 2/9يتضح من بيانات الجدول )

 سيولةثر أ, مما يعكس عدم ت2008-2007منها في عامي  أعلىتظهر مستوى سيولة  2008-2009
عدم معنوية  T-testالبنوك التقليدية باألزمة المالية العالمية. على الرغم من ذلك, يتضح من نتائج 

 المؤشرات. المالية العالمية لكل األزمة أثناءالفروق بين المتوسطات قبل و 

 مؤشرات الخطر والمالءة المالية:  - ت
للبنوك التقليدية متوسطات مؤشرات الخطر والمالءة المالية الثالث ن أ(, 2/9يتضح من بيانات الجدول )

 تأثر, مما يعكس عدم 2008-2007منها في عامي  تظهر مستوى خطورة أقل 2009-2008في الفترة 
 T-testلبنوك التقليدية باألزمة المالية العالمية. على الرغم من ذلك, يتضح من نتائج ل المالءة المالية

 المؤشرات. المالية العالمية لكل األزمة أثناءعدم معنوية الفروق بين المتوسطات قبل و 

في الفترة ها أداءمن  أفضلفترة األزمة المالية العالمية كان  أثناءالبنوك التقليدية  أداءن أيتضح مما سبق 
 التي تسبقها, مما يعني عدم تأثرها بأحداث األزمة.

 األزمة المالية العالمية: أثناءالبنوك االسالمية قبل و  أداءمقارنة   -2

 مؤشرات الربحية: - أ

ن متوسط العائد على االصول للبنوك االسالمية ارتفع بعد األزمة المالية أ( 2/9يتضح من الجدول )
التي تسبقها مما يظهر عدم تأثر البنوك االسالمية بأحداث األزمة. على الرغم من العالمية مقارنة بالفترة 

ذلك, يوضح مؤشر العائد على حقوق الملكية عكس ذلك, حيث انخفض متوسط العائد على حقوق 
يتضح من نتائج الملكية بعد األزمة مقارنة بما قبلها, والذي قد يعكس تأثر البنوك االسالمية باألزمة. و 

T-test  المؤشرات. المالية العالمية لكل األزمة أثناءعدم معنوية الفروق بين المتوسطات قبل و 

 مؤشرات السيولة: - ب
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في الفترة  االسالميةللبنوك متوسطات مؤشرات السيولة الثالث ن أ(, 2/9يتضح من بيانات الجدول )
 سيولة تأثر, مما يعكس عدم 2008-2007منها في عامي  أعلىتظهر مستوى سيولة  2008-2009
عدم معنوية  T-testباألزمة المالية العالمية. على الرغم من ذلك, يتضح من نتائج  االسالميةالبنوك 

 المؤشرات. المالية العالمية لكل األزمة أثناءالفروق بين المتوسطات قبل و 

 مؤشرات الخطر والمالءة المالية: - ت
ن متوسط الدين إلى إجمالي االصول يتسم بالثبات النسبي قبل وبعد األزمة أ( 2/9الجدول )يتضح من 

ن هناك اختالف في نتائج كل من متوسط حقوق الملكية إلى االصول ومتوسط حقوق أالمالية, في حين 
األزمة  أثناءاألزمة مقارنة بما قبلها, بينما ارتفع الثاني  أثناءالملكية إلى الودائع, حيث انخفض االول 

عدم معنوية الفروق بين المتوسطات قبل  T-testنتائج ية حال, يتضح من  أمقارنة بما قبلها. على 
 المؤشرات. المالية العالمية لكل األزمة أثناءو 

 األزمة: أثناءالبنوك االسالمية قبل و  أداءالبنوك التقليدية ب أداءمقارنة   -3

 (2/10جدول )
 المالية العالمية  )%( األزمة أثناءاالسالمية قبل و و  التقليدية للبنوك النسب الماليةمقارنة 

 المؤشر

 2009-2008 بعد األزمة 2007-2006قبل األزمة 
CH% 

للبنوك 
 التقليدية

CH% 

للبنوك 
 االسالمية

الوسط 
البنوك 
 التقليدية

الوسط 
البنوك 
 االسالمية

T test PV 
الوسط 
البنوك 
 التقليدية

الوسط 
البنوك 
 االسالمية

T test PV 

ROAA 0.14 0.37 -0.67 0.622 0.44 0.49 -0.15 0.889 +214 +32 

ROAE 3.63 11.4 -0.70 0.608 8.34 9.18 -0.19 0.859 +130 -19 

LDR 40.27 61.62 -2.18 0.095 31.4 54.58 -2.27 0.086 -22% -11.4% 

CHLALR 54.82 33.6 1.702 0.230 63.92 49.48 3.113 0.036 +16.6% +47.3% 

LAR 33.45 56.2 -2.53 0.064 25.83 49.62 -2.67 0.05 -22.8% -11.7% 

DAR 95.37 94.15 0.712 0.516 94.8 94.18 0.481 0.656 -0.6% +0.03 

ELR 15.08 12.2 0.391 0.716 19.37 11.77 0.724 0.509 +28.4% -3.5% 

EDR 5.42 5.70 -0.17 0.870 5.79 6.06 -0.34 0.752 +6.8% +6.3% 

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
 مؤشرات الربحية: - أ

ربحية من  أعلىبعدها كانت البنوك االسالمية  أوالمالية  األزمةسواء قبل  أنه( 2/10يتضح من الجدول )
 أعلىن متوسط العائد على كل من االصول وحقوق الملكية للبنوك االسالمية أها التقليدية, حيث تنظير 

(. وبالنظر بمزيد من الدقة 2009-2008, 2007-2006منه في البنوك التقليدية وذلك في الفترتين )
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على الرغم من تفوق البنوك االسالمية على نظيرتها التقليدية  أنهالي النتائج الموضحة بالجدول, يتضح 
في البنوك التقليدية  بنسبة كبيرة جدا   أفضلمقارنة بما قبلها كان  األزمةفي  داءن معدل التغير في األأال إ

% عن قبلها مقارنة بزيادة قدرها 214بـ  األزمة)حيث ارتفع متوسط العائد على االصول في التقليدية بعد 
 األزمةة في البنوك التقليدية بعد % في البنوك االسالمية, كما ارتفع متوسط العائد على حقوق الملكي32

نسبية  أفضلية% في البنوك االسالمية( مما يعطي 19بمعدل  خفاضهبان% عن قبلها مقارنة 130بمعدل 
عدم معنوية الفروق  T-testنتائج يتضح من  المالية. على الرغم من ذلك,  األزمةلهذه البنوك في فترة 

 األزمة المالية العالمية لكال المؤشرين. أثناءأو قبل  البنوك التقليدية واالسالمية سواء متوسطاتبين 

 مؤشرات السيولة:  - ب
سيولة من  أعلىبعدها كانت البنوك التقليدية  أوالمالية  األزمةسواء قبل  أنه( 2/10يتضح من الجدول )

نظيرتها االسالمية, حيث تؤكد ذلك كل مؤشرات السيولة بال استثناء. على وجه الخصوص, كان متوسط 
% في االسالمية, كذلك كان 54.58% مقارنة بـ 31.4الودائع في البنوك التقليدية  إلىنسبة القروض 

ي االسالمية, ومع % ف49.62% مقارنة بـ 25.83االصول في التقليدية  إلىمتوسط نسبة القروض 
البنوك التقليدية كانت االكثر  فإناالخذ في االعتبار االتجاه العكسي لكال المؤشرين مع سيولة البنك 

% مقارنة بـ 63.92سيولة في البنوك التقليدية  علىسيولة. كذلك كان متوسط نسبة النقدية واالصول األ
معدل التغير  إلىبالنظر  فإنهعلى ما سبق,  % في االسالمية مما يؤكد النتيجة السابقة. عالوة49.48

 األزمةتفوق البنوك التقليدية على االسالمية في فترة  أيضا  عما قبلها يتضح  األزمةفي نسب السيولة بعد 
% عن قبلها مقارنة 22بـ  األزمةفي التقليدية بعد الودائع  إلىمتوسط نسبة القروض  انخفضحيث )

في  االصول إلىمتوسط نسبة القروض  انخفضاالسالمية, كما % في البنوك 11.4 قدره بانخفاض
% في البنوك 11.7بمعدل  خفاضهبان% عن قبلها مقارنة 22.8بمعدل  األزمةالبنوك التقليدية بعد 

توضح معنوية الفروق بين سيولة البنوك التقليدية  T-testومن الجدير بالذكر, ان نتائج   االسالمية(.
والبنوك االسالمية في كل من مؤشر نسبة النقدية واالصول عالية السيولة ومؤشر نسبة القروض إلى 

 االصول. 
 :الخطر والمالءة الماليةمؤشرات   - ت

 إلىبعدها ان كل من مؤشري نسبة الدين  أوالعالمية  األزمةسواء قبل  أنه( 2/10يتضح من الجدول )
للبنوك االسالمية على نظيرتها التقليدية )حيث  أفضليةالودائع تعطي  إلىاالصول ونسبة حقوق الملكية 

اتسمت نسبة الدين باالنخفاض ونسب حقوق الملكية باالرتفاع في االسالمية مقارنة بالتقليدية(, في حين 
وبالنظر القروض يظهر نتيجة معاكسة لذلك. وعلى الرغم من ذلك,  إلىن مؤشر نسبة حقوق الملكية أ

بما  مقارنة األزمةفي  داءن معدل التغير في األأ , يتضحبمزيد من الدقة الي النتائج الموضحة بالجدول
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% 0.6بـ  األزمةفي التقليدية بعد  نسبة الدينمتوسط  انخفضفي البنوك التقليدية )حيث  أفضلقبلها كان 
إلى  حقوق الملكية نسبة% في البنوك االسالمية, كما ارتفع متوسط 0.03عن قبلها مقارنة بزيادة قدرها 

% في 3.5بمعدل  خفاضهبان% عن قبلها مقارنة 28.4بمعدل  األزمةفي البنوك التقليدية بعد  القروض
 األزمةفي البنوك التقليدية بعد  إلى الودائع حقوق الملكية نسبةارتفع متوسط , كذلك البنوك االسالمية

نسبية  أفضلية% في البنوك االسالمية( مما يعطي 6.3بمعدل  بارتفاع% عن قبلها مقارنة 6.8بمعدل 
عدم معنوية الفروق بين  T-testنتائج يتضح من  , اية حالالمالية. على  األزمةلهذه البنوك في فترة 

 المؤشرات. المالية العالمية لكل األزمة أثناءأو بل ق البنوك التقليدية واالسالمية سواء متوسطات
 :2011البنوك التقليدية والبنوك االسالمية قبل وبعد أحداث يناير  أداءمقارنة ثالثاا: 

 (2/11جدول )
 )%(  2011قبل وبعد أحداث يناير والبنوك االسالمية لبنوك التقليدية مقارنة ا

 المؤشر

 االسالميةالبنوك  البنوك التقليدية

الوسط قبل 
 االضطرابات

2010 

الوسط بعد 
 االضطرابات

2011 

CH% 
T-test 

P-
value 

الوسط قبل 
 االضطرابات

2010 

الوسط بعد 
 االضطرابات

2011 

CH% 
T-test 

P-
value 

ROAA 0.45 0.36 -20 1.208 0.350 0.995 0.63 36.7- 1.698 0.339 

ROAE 10.7 8.17 -23.6 1.950 0.190 15.95 10.25 35.7- 1.727 0.334 

LDR 31.57 33.83 +7.2 -0.91 0.459 44.47 45.97 +3.4 -0.69 0.516 

CHLALR 64.03 63.37 -1 0.498 0.668 57.53 56.2 -2.3 0.304 0.790 

LAR 26.3 29.6 +12.5 -1.64 0.242 39.8 43.77 +10 -0.79 0.509 

DAR 96.23 95.6 -0.65 0.984 0.429 94.37 94.33 -0.04 0.058 0.959 

ELR 17.97 15.27 -15 1.117 0.380 14.07 14.13 +0.4 -0.03 0.977 

EDR 5.75 5 -13 1.834 0.208 6.29 6.42 +2.1 -0.18 0.875 

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
 
 

 :2011البنوك التقليدية قبل وبعد أحداث يناير  أداءمقارنة   -1
 مؤشرات الربحية: - أ

ن كل من متوسط العائد على االصول ومتوسط العائد على حقوق أ(, 2/11بيانات الجدول )يتضح من 
% بينما 20)حيث انخفض االول بنسبة  2010 أقل منها في عام 2011الملكية للبنوك التقليدية في 

. على 2011تقليدية بأحداث يناير ربحية البنوك ال تأثر, مما يعكس %(23.6انخفض الثاني بنسبة 
 االضطرابات أثناءل و عدم معنوية الفروق بين المتوسطات قب T-testالرغم من ذلك, يتضح من نتائج 

 لكل من مؤشري الربحية )معدل العائد على االصول, ومعدل العائد على حقوق الملكية(.
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 مؤشرات السيولة:  - ب
 2011للبنوك التقليدية في متوسطات مؤشرات السيولة الثالث ن أ(, 2/11يتضح من بيانات الجدول )

)حيث زادت نسب كل من القروض إلى الودائع واالصول  2010 تظهر مستوى سيولة أقل منها في عام
, مما %(1% على التوالي, كما انخفضت نسبة النقدية واالصول عالية السيولة بـ 12.5% و 7.2بـ 

 T-testغم من ذلك, يتضح من نتائج . على الر 2011يناير  أحداثبالبنوك التقليدية  سيولة تأثريعكس 
 المؤشرات. لكل االضطرابات أثناءل و عدم معنوية الفروق بين المتوسطات قب

 مؤشرات الخطر والمالءة المالية: - ت
للبنوك التقليدية في الفترة (, أنه على الرغم من انخفاض نسبة الدين 2/11بيانات الجدول ) يتضح من

اال ان كل من مؤشري حقوق الملكية إلى , 2010 منها في عاموالتي تظهر مستوى خطورة أقل  2011
القروض ونسبة حقوق الملكية إلى الودائع تؤكد زيادة مستوى الخطورة وانخفاض درجة المالءة المالية 

% في 17.97)حيث انخفضت نسبة المؤشر االول من  2010مقارنة بـ  2011للبنوك التقليدية في 
% 5إلى  2010% في 5.75ا انخفضت نسبة المؤشر الثاني من , كم2011% في 15.27إلى  2010

. على الرغم من ذلك, يتضح من نتائج 2011هذه البنوك باضطرابات يناير  تأثر(, مما يعني 2010في 
T-test  المؤشرات. لكلاالضطرابات  أثناءعدم معنوية الفروق بين المتوسطات قبل و 

ها أداءكان اسوأ من   2011البنوك التقليدية خالل عام االضطرابات السياسية  أداءن أيتضح مما سبق 
 في الفترة التي تسبقها, مما يعني تأثرها بهذه االضطرابات.

 :2011البنوك االسالمية قبل وبعد أحداث يناير  أداءمقارنة  -2
 مؤشرات الربحية: - أ

ن كل من متوسط العائد على االصول ومتوسط العائد على حقوق أ(, 2/11يتضح من بيانات الجدول )
% بينما 36.7)حيث انخفض االول بنسبة  2010 أقل منها في عام 2011في  االسالميةالملكية للبنوك 

. على 2011االسالمية بأحداث يناير ربحية البنوك  تأثر, مما يعكس %(35.7انخفض الثاني بنسبة 
 االضطرابات أثناءل و عدم معنوية الفروق بين المتوسطات قب T-testالرغم من ذلك, يتضح من نتائج 

 لكل من مؤشري الربحية )معدل العائد على االصول, ومعدل العائد على حقوق الملكية(.
 
 

 مؤشرات السيولة:  - ب
 2011في  االسالميةللبنوك متوسطات مؤشرات السيولة الثالث (, ان 2/11يتضح من بيانات الجدول )

)حيث زادت نسب كل من القروض إلى الودائع واالصول  2010 تظهر مستوى سيولة أقل منها في عام
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, مما %(2.3% على التوالي, كما انخفضت نسبة النقدية واالصول عالية السيولة بـ 10% و 3.4بـ 
-T. على الرغم من ذلك, يتضح من نتائج 2011يناير  أحداثب االسالميةالبنوك  سيولة تأثريعكس 

test المؤشرات. لكل االضطرابات أثناءل و عدم معنوية الفروق بين المتوسطات قب 
 مؤشرات الخطر والمالءة المالية:  - ت

تظهر مستوى  2011ن مؤشرات الخطر والمالءة المالية الثالث في أ(, 2/11بيانات الجدول ) يتضح من
)حيث انخفضت نسبة الدين, كما ارتفعت نسبة حقوق الملكية إلى كل  2010 خطورة أقل منها في عام

. 2011مما يعني عدم تأثرها باضطرابات يناير  ,(من القروض والودائع, وان كانت بنسب منخفضة جدا  
 أثناءل و عدم معنوية الفروق بين المتوسطات قب T-testعلى الرغم من ذلك, يتضح من نتائج 

 المؤشرات. لكل االضطرابات
البنوك التقليدية )خاصة من حيث الربحية والسيولة( خالل عام االضطرابات  أداءن أيتضح مما سبق 

 بهذه االضطرابات. تأثرهاها في الفترة التي تسبقها, مما يعني أداءكان اسوأ من   2011السياسية 
 :2011البنوك االسالمية قبل وبعد أحداث يناير  أداءالبنوك التقليدية ب أداءمقارنة  -3
 مؤشرات الربحية: - أ

على ربحية كل من البنوك التقليدية  2011( التأثير السلبي الضطرابات يناير 2/12يتضح من الجدول )
. كما يالحظ 2010مقارنة بـ  2011واالسالمية على السواء, والمتمثل في انخفاض مؤشرات الربحية في 

ربحية من نظيرها التقليدية,  أعلىبعدها كانت البنوك االسالمية  أو االضطراباتاء قبل سو  أيضا , أنه
بنوك منه في ال أعلىحيث ان متوسط العائد على كل من االصول وحقوق الملكية للبنوك االسالمية 

 .2011و 2010التقليدية وذلك في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2/12جدول )
 )%(  2011ل وبعد أحداث يناير االسالمية قبو  التقليدية للبنوك النسب المالية

 المؤشر
2010 2011 CH% 

للبنوك 

CH% 

للبنوك   T test PVالوسط الوسط  T test PVالوسط الوسط 
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البنوك 
 التقليدية

البنوك 
 االسالمية

البنوك 
 التقليدية

البنوك 
 االسالمية

 االسالمية التقليدية

ROAA 0.447 0.995 -2.795 0.068 0.36 0.63 -1.172 0.326 -19.5 -36.7 

ROAE 10.7 15.95 -0.867 0.450 8.17 10.25 -0.399 0.717 -23.6 -35.7 

LDR 31.57 44.47 -4.132 0.014 33.83 45.97 -2.110 0.102 +7.2 +3.4 

CHLALR 64.03 57.53 0.706 0.519 63.37 56.2 0.631 0.563 -1 -2.3 

LAR 26.9 39.8 -5.123 0.007 29.6 43.77 -1.888 0.132 +10 +10 

DAR 96.23 94.97 2.050 0.110 95.6 94.3 3.189 0.03 -0.65 -0.7 

ELR 17.97 14.07 1.753 0.154 15.27 14.13 1.050 0.353 -15 +0.4 

EDR 5.74 6.29 -0.490 0.650 5 6.42 -2.959 0.04 -13 +2.1 

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
على الرغم من تفوق البنوك االسالمية  أنهوبالنظر بمزيد من الدقة الي النتائج الموضحة بالجدول, يتضح 

في البنوك درجة التأثر السلبي باالضطرابات السياسية كانت أقل بكثير ن أعلى نظيرتها التقليدية اال 
% عن قبلها 19.5بـ ث يناير أحدامتوسط العائد على االصول في التقليدية بعد  انخفضالتقليدية )حيث 

متوسط العائد على حقوق الملكية في  انخفض% في البنوك االسالمية, كما 36.7 قدره بانخفاضمقارنة 
% في البنوك 35.7بمعدل  خفاضهبان% عن قبلها مقارنة 23.6بمعدل  أحداث ينايرالبنوك التقليدية بعد 

. على الرغم من ذلك, االضطرابات السياسيةنسبية لهذه البنوك في فترة  أفضليةاالسالمية( مما يعطي 
أو قبل  البنوك التقليدية واالسالمية سواء متوسطاتعدم معنوية الفروق بين  T-testنتائج يتضح من  

  المؤشرين.لكالبعد أحداث يناير 

 مؤشرات السيولة: - ب
سيولة من  أعلىكانت البنوك التقليدية  2011أو  2010في سواء  أنه( 2/12يتضح من الجدول )

, كان متوسط نسبة 2010ففي نظيرتها االسالمية, حيث تؤكد ذلك كل مؤشرات السيولة بال استثناء. 
% في االسالمية, كذلك كان متوسط 44.47% مقارنة بـ 31.57الودائع في البنوك التقليدية  إلىالقروض 

% في االسالمية, ومع االخذ في 39.8% مقارنة بـ 26.3االصول في التقليدية  إلىنسبة القروض 
البنوك التقليدية كانت االكثر سيولة. كذلك  فإناالعتبار االتجاه العكسي لكال المؤشرين مع سيولة البنك 

% في 57.53% مقارنة بـ 64.03سيولة في البنوك التقليدية  علىكان متوسط نسبة النقدية واالصول األ
معدل  إلىبالنظر  , ولكن2011هذا وينطبق نفس التحليل في عام  النتيجة السابقة.االسالمية مما يؤكد 

كل من البنوك التقليدية واالسالمية سلبا  بهذه  تأثرأحداث يناير يتضح التغير في نسب السيولة بعد 
االحداث )حيث اتجهت معدالت التغير على عكس سيولة البنك(, وعلى الرغم من ذلك تظل البنوك 

نسبيا من االسالمية )حيث انخفضت نسبة النقدية واالصول عالية السيولة في البنوك  أداء أفضليدية التقل
 T-test% في االسالمية(. ومن الجدير بالذكر, ان نتائج  2.3بـ  بانخفاضها% مقارنة 1التقليدية بـ 

كل من مؤشر نسبة ل 2010توضح معنوية الفروق بين سيولة البنوك التقليدية والبنوك االسالمية في 
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-Tنتائج يتضح من  على الرغم من ذلك, القروض إلى الودائع ومؤشر نسبة القروض إلى االصول. 
test  البنوك التقليدية واالسالمية بعد أحداث يناير. متوسطاتعدم معنوية الفروق بين 
 مؤشرات الخطر والمالءة المالية: - ت

االصول  إلىكل من مؤشري نسبة الدين  2011أو  2010في  سواء أنه( 2/12يتضح من الجدول )
للبنوك االسالمية على نظيرتها التقليدية )حيث اتسمت  أفضليةالودائع تعطي  إلىونسبة حقوق الملكية 

عالوة على ما . (نسبة الدين باالنخفاض ونسب حقوق الملكية باالرتفاع في االسالمية مقارنة بالتقليدية
تفوق البنوك  أيضا  عما قبلها يتضح  2011الخطر في معدل التغير في نسب  إلىبالنظر  فإنهسبق, 

في  متوسط نسبة االعتماد على الدين انخفضحيث ) االضطراباتفي فترة  التقليديةعلى  االسالمية
 ارتفع, كما التقليدية% في 0.65 قدره بانخفاض% عن قبلها مقارنة 0.7بـ  ينايربعد  البنوك االسالمية

% عن قبلها مقارنة 0.4بمعدل  ينايربعد  االسالميةفي البنوك متوسط نسبة حقوق الملكية إلى القروض 
توضح معنوية  T-testومن الجدير بالذكر, ان نتائج   (.التقليدية% في البنوك 15بمعدل  خفاضهبان

المية بعد االضطرابات الفروق بين متوسطات نسب الخطر والمالءة المالية للبنوك التقليدية والبنوك االس
 في كل من مؤشر نسبة الدين إلى االصول ومؤشر نسبة حقوق الملكية إلى الودائع.
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 )االزمتين معاا(: 2011-2008البنوك التقليدية والبنوك االسالمية خالل الفترة  أداءمقارنة رابعاا: 

 مؤشرات الربحية: -1
 (2/13جدول )

 )%( 2011-2008خالل الفترة  للبنوك التقليدية واالسالمية مقارنة النسب المالية

 الوسط المؤشر
 البنوك التقليدية

 الوسط
 T test P-value البنوك االسالمية

ROAA 0.42 0.65 -1.585 0.211 

ROAE 8.89 11.14 -0.754 0.505 

LDR 32.1 49.9 -3.091 0.037 

CHLALR 63.9 50.8 1.755 0.217 

LAR 26.9 45.7 -3.659 0.022 

DAR 95.7333 94.333 3221 0.032 

ELR 17.9917 12.9333 0.937 0.402 

EDR 5.58 6.25 -0.828 0.454 

 حليل االحصائي.تالمصدر: نتائج ال
تظهر أن البنوك  2011-2008( أن متوسط مؤشرات الربحية خالل الفترة 2/13يتضح من الجدول )

ربحية من نظيرتها التقليدية. حيث بلغ متوسط العائد على االصول في البنوك  أعلىاالسالمية كانت 
% في البنوك التقليدية, كما بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية 0.42% مقارنة بـ 0.65االسالمية 

 % في البنوك التقليدية. بناء على ذلك, يمكن القول بأن البنوك االسالمية تكون 8.89% مقارنة بـ 11.14
 أكثر قدرة على تحقيق االرباح من البنوك التقليدية خالل فترات االزمات واالضطرابات. على اية حال,

البنوك التقليدية واالسالمية خالل الفترة  متوسطاتعدم معنوية الفروق بين  T-testنتائج يتضح من  
  المؤشرين.لكال
 :السيولةمؤشرات  -2

سيولة من نظيرتها  أعلى( ان كل مؤشرات السيولة تؤكد ان البنوك التقليدية 2/13يتضح من الجدول )
الودائع في  إلىمتوسط نسبة القروض  بلغعلى وجه الخصوص, . 2011-2008االسالمية خالل الفترة 

االصول  إلىمتوسط نسبة القروض  بلغ% في االسالمية, كذلك 49.9% مقارنة بـ 32.1البنوك التقليدية 
% في االسالمية, ومع االخذ في االعتبار االتجاه العكسي لكال 45.7% مقارنة بـ 26.9في التقليدية 

كثر سيولة. كذلك كان متوسط نسبة النقدية البنوك التقليدية كانت األ فإنالمؤشرين مع سيولة البنك 
االسالمية مما يؤكد النتيجة  % في50.8% مقارنة بـ 63.9سيولة في البنوك التقليدية  علىواالصول األ

توضح معنوية الفروق بين متوسطات نسب السيولة  T-testومن الجدير بالذكر, ان نتائج   السابقة.
للبنوك التقليدية والبنوك االسالمية خالل الفترة في كل من مؤشر نسبة القروض إلى الودائع, ومؤشر نسبة 
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سيولة من نظيرتها  أعلىبأن البنوك التقليدية تكون  بناء على ذلك, يمكن القول القروض إلى االصول.
 التقليدية خالل فترات االزمات واالضطرابات.

 :الخطر والمالءة الماليةمؤشرات   -3
الودائع  إلىاالصول ونسبة حقوق الملكية  إلىكل من مؤشري نسبة الدين ( ان 2/14يتضح من الجدول )

)حيث اتسمت نسبة  2011-2008خالل الفترة  للبنوك االسالمية على نظيرتها التقليدية أفضليةتعطي 
على الرغم من ذلك,  .(الدين باالنخفاض ونسب حقوق الملكية باالرتفاع في االسالمية مقارنة بالتقليدية

ك التقليدية يظهر مؤشر نسبة حقوق الملكية إلى القروض نتيجة معاكسة, وبمراجعة القوائم المالية للبنو 
واالسالمية بحثا عن تفسير لهذه النتيجة المعاكسة, تبين ان بنك القاهرة قد حقق بعض النتائج االستثنائية 

ومن الجدير  والتي أثرت على بعض البنود منها معدالت العوائد وكذلك حقوق الملكية. 2008في عام 
بة الدين إلى االصول للبنوك التقليدية توضح معنوية الفروق بين متوسط نس T-testبالذكر, ان نتائج  

مالءة  أعلىوالبنوك االسالمية. بناء على ذلك, يمكن القول بأن البنوك االسالمية تتعرض لمخاطر أقل )
  مالية( من البنوك التقليدية خالل فترات االزمات واالضطرابات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
 

 مناقشة النتائج والتوصيات المقترحة 

 أوالا: النتائج:

 نتائج التحليل االحصائي للبنوك منفردة: -1

-2008( ملخص نتائج التحليل االحصائي للبنوك عينة الدراسة خالل الفترة 3/1يوضح الجدول رقم )
 في المؤشرات المستخدمة: فضلية, والذي يبين ترتيب البنوك من حيث األ2011

 (3/1جدول )
 2011-2008الفترة ملخص نتائج التحليل االحصائي للبنوك العينة خالل 

 بنك البركة بنك ابو ظبي بنك فيصل بنك القاهرة بنك مصر البنك االهلي المؤشر

حية
الرب

ب 
نس

 

ROAA 4 5 3 2 -- 1 

ROEA 1 5 4 3 -- 2 

ولة
سي

ب ال
نس

 

LDR 3 2 1 6 4 5 

CHLAR 3 2 1 4 5 6 

LAR 3 2 1 6 4 5 

لية
لما

ة ا
الء

الم
ب 

نس
 

DAR 6 5 3 1 4 2 

ELR 6 2 1 5 3 4 

EDR 6 5 1 3 4 3 

 الباحث. اعدادالمصدر: 

ن معدالت أاظهر تحليل مؤشرات الربحية تفوق البنوك االسالمية على نظيرتها التقليدية, حيث  -
 في البنوك االسالمية. العوائد على كل من االصول وحقوق الملكية أكبر نسبيا  

ن نسبة أاظهر تحليل مؤشرات السيولة تفوق البنوك التقليدية على البنوك االسالمية, حيث  -
القروض إلى كل من الودائع واالصول كانت أقل في البنوك التقليدية مما يعني أنها االكثر 

منها في  أعلىسيولة, كذلك كانت نسبة النقدية واالصول عالية السيولة في البنوك التقليدية 
 مية.االسال
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البنوك االسالمية على البنوك  أداء أفضليةتحليل مؤشرات الخطر والمالءة المالية ظهر أ -
الودائع )مع  إلىاالصول, ومؤشر نسبة حقوق الملكية  إلىن مؤشر نسبة الدين أالتقليدية, حيث 

على  أكبرن البنوك االسالمية تعتمد بنسبة أاالخذ في االعتبار تحليل االنحراف المعياري(, يؤكدا 
 .أقلحقوق الملكية في التمويل مقارنة بالبنوك التقليدية مما يعرضها لمخاطر 

 نتائج التحليل االحصائي للبنوك مجتمعة: -2

 األزمة المالية: أثناءالبنوك التقليدية واالسالمية  أداءنتائج مقارنة  -2/1

 كل نوع من البنوك )تقليدية أو اسالمية( خالل األزمة المالية بما قبلها: أداءمقارنة  - أ
كل نوع من البنوك خالل األزمة المالية مقارنة  أداء( ملخص نتائج مقارنة 3/2يوضح الجدول رقم )

 بما قبلها:
 (3/2جدول )

 البنوك التقليدية واالسالمية خالل األزمة المالية مقارنة بما قبلها أداءملخص نتائج 

 المؤشر
 البنوك االسالمية البنوك التقليدية

 المعنوية تأثير األزمة المعنوية تأثير األزمة

حية
الرب

ب 
نس

 

ROAA غير معنوي  إيجابي غير معنوي  إيجابي 

ROEA غير معنوي  سلبي غير معنوي  إيجابي 

ولة
سي

ب ال
نس

 

LDR غير معنوي  إيجابي غير معنوي  إيجابي 

CHLAR غير معنوي  إيجابي غير معنوي  إيجابي 

LAR غير معنوي  إيجابي غير معنوي  إيجابي 

لية
لما

ة ا
الء

الم
ب 

نس
 

DAR غير معنوي  محايد غير معنوي  إيجابي 

ELR غير معنوي  محايد غير معنوي  إيجابي 

EDR غير معنوي  محايد غير معنوي  إيجابي 

 الباحث. اعدادالمصدر: 

 أفضلالبنوك التقليدية خالل فترة األزمة المالية العالمية كان  أداءن أ( 3/2الجدول ) يتضح من -
 ها في الفترة التي تسبقها, مما يعني عدم تأثرها بأحداث األزمة.أداءمن 
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االسالمية باألزمة أيضا  يتضح ان اغلب مؤشرات النسب المالية تظهر نسبيا  عدم تأثر البنوك  -
 المالية العالمية, وذلك بمقارنة هذه المؤشرات خالل األزمة بما كانت عليه قبلها.

 المالية العالمية: األزمةالبنوك التقليدية بالبنوك االسالمية خالل  أداءمقارنة  - ب
كل نوع من البنوك خالل األزمة المالية مقارنة  أداء( ملخص نتائج مقارنة 3/3ويوضح الجدول رقم )

 بما قبلها:
 (3/3جدول )

 المالية األزمةالسالمية خالل لبنوك االبنوك التقليدية با أداءملخص نتائج مقارنة 
 المعنوية أداء فللالبنوك األ المؤشر

حية
الرب

ب 
نس

 

ROAA                غير معنوي  التقليدية 

ROEA                غير معنوي  التقليدية 

ولة
سي

ب ال
نس

 

LDR غير معنوي  التقليدية 

CHLAR معنوي  التقليدية 

LAR معنوي  التقليدية 

لية
لما

ة ا
الء

الم
ب 

نس
 

DAR                    غير معنوي  التقليدية 

ELR غير معنوي  التقليدية 

EDR                غير معنوي  التقليدية 

 الباحث. اعدادالمصدر: 

 أعلىتوضح مؤشرات الربحية خالل فترة األزمة المالية ان معدالت العوائد في البنوك االسالمية  -
من نظيرتها التقليدية. على الرغم من ذلك, تالحظ ان معدالت نمو العوائد في البنوك التقليدية 

البنوك التقليدية  أفضليةخالل فترة األزمة كانت أكبر بكثير مقارنة بالبنوك االسالمية, مما يوضح 
 وليس االسالمية خالل فترة األزمة.

لتقليدية على البنوك االسالمية خالل فترة األزمة البنوك ا أفضليةتوضح مؤشرات السيولة معنوية  -
 من حيث السيولة من نظيرتها االسالمية. أداء أفضلالمالية, مما يعني ان البنوك التقليدية 

توضح مؤشرات الخطر والمالءة المالية أيضا  تفوق البنوك التقليدية على البنوك االسالمية, )مع  -
 (.-خالل األزمة بما قبلها داءمقارنة األ اي –االخذ في االعتبار معدالت النمو 

 االسالمية

 االسالمية

 

 االسالمية

 االسالمية
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 :2011البنوك التقليدية والبنوك االسالمية بعد أحداث يناير  أداءنتائج مقارنة  -2/2

 بما قبلها: 2011كل نوع من البنوك )تقليدية أو اسالمية( بعد يناير  أداءمقارنة  - أ
مقارنة بما  2011كل نوع من البنوك بعد يناير  أداء( ملخص نتائج مقارنة 3/4يوضح الجدول رقم )

 قبلها:
 (3/4جدول )

 مقارنة بما قبلها 2011البنوك التقليدية واالسالمية بعد أحداث يناير  أداءملخص نتائج 

 المؤشر
 البنوك االسالمية البنوك التقليدية

 المعنوية تأثير االلطرابات المعنوية تأثير االلطرابات

حية
الرب

ب 
نس

 

ROAA غير معنوي  سلبي غير معنوي  سلبي 

ROEA غير معنوي  سلبي غير معنوي  سلبي 

ولة
سي

ب ال
نس

 

LDR غير معنوي  سلبي غير معنوي  سلبي 

CHLAR غير معنوي  سلبي غير معنوي  سلبي 

LAR غير معنوي  سلبي غير معنوي  سلبي 

لية
لما

ة ا
الء

الم
ب 

نس
 

DAR غير معنوي  محايد غير معنوي  محايد 

ELR غير معنوي  إيجابي غير معنوي  سلبي 

EDR غير معنوي  إيجابي غير معنوي  سلبي 

 الباحث. اعدادالمصدر: 

ً  بأحداث يناير  أداءيتضح أن  - مقارنة بما قبلها, حيث أن كل  2011البنوك التقليدية تأثر سلبا 
.  ً  المؤشرات تقريبا  تأثرت سلبا 

مؤشرات الربحية والسيولة تأثرت جميعها  ال يختلف الوضع كثيرا في البنوك االسالمية, حيث ان -
, على الرغم من ذلك, يتضح ارتفاع المالءة المالية وبالتالي انخفاض 2011سلبا  بأحداث يناير 

 درجة الخطر لهذه البنوك خالل هذه الفترة.
 :خالل االلطرابات السياسيةالبنوك التقليدية بالبنوك االسالمية  أداء مقارنة - ب

كل نوع من البنوك خالل األزمة المالية مقارنة  أداء( ملخص نتائج مقارنة 3/5يوضح الجدول رقم )
 بما قبلها:
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 (3/5جدول )
 االلطرابات السياسية البنوك التقليدية بالبنوك االسالمية خالل أداءملخص نتائج مقارنة 

 المعنوية أداء فللالبنوك األ المؤشر

حية
الرب

ب 
نس

 

ROAA                غير معنوي  التقليدية 

ROEA                غير معنوي  التقليدية 

ولة
سي

ب ال
نس

 

LDR غير معنوي  التقليدية 

CHLAR غير معنوي  التقليدية 

LAR غير معنوي  التقليدية 

لية
لما

ة ا
الء

الم
ب 

نس
 

DAR                    معنوي  االسالمية 

ELR غير معنوي  االسالمية 

EDR معنوي  االسالمية 

 الباحث. اعدادالمصدر: 

, 2011على الرغم من تفوق البنوك االسالمية على نظيرتها التقليدية في معدالت الربحية خالل  -
إال أن درجة التأثر السلبي باالضطرابات السياسية كانت أقل بكثير في البنوك التقليدية وذلك 

ية للبنوك التقليد أفضليةبما قبلها, مما يعطي  2011بمقارنة معدالت العوائد المتحققة خالل 
 وليس االسالمية.

البنوك التقليدية مقارنة بنظيرتها االسالمية خالل  أداء أفضليةتوضح مؤشرات السيولة  -
 االضطرابات السياسية.

مالءة مالية مقارنة بنظيرتها  أفضلتوضح مؤشرات الخطر والمالءة المالية ان البنوك االسالمية  -
 التقليدية خالل االضطرابات السياسية.

)فترة االزمتين  2011-2008البنوك التقليدية بالبنوك االسالمية خالل الفترة أداءنتائج مقارنة  -2/3
 معاا(:

كل نوع من البنوك خالل األزمة المالية مقارنة  أداء( ملخص نتائج مقارنة 3/6يوضح الجدول رقم )
 بما قبلها:

 

 االسالمية

 االسالمية
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 (3/6جدول )
 2011-2008سالمية خالل الفترة البنوك التقليدية بالبنوك اال أداءملخص نتائج مقارنة 

 المعنوية أداء فللالبنوك األ المؤشر

حية
الرب

ب 
نس

 

ROAA غير معنوي  االسالمية 

ROEA غير معنوي  االسالمية 

ولة
سي

ب ال
نس

 

LDR غير معنوي  التقليدية 

CHLAR غير معنوي  التقليدية 

LAR غير معنوي  التقليدية 

ب 
نس

لية
لما

ة ا
الء

الم
 

DAR    معنوي  االسالمية 

ELR                 غير معنوي  االسالمية 

EDR معنوي  االسالمية 

 الباحث. اعدادالمصدر: 

 

   مالءة  أفللربحية و  أعلىبشكل عام البنوك االسالمية تكون  أنهبناء على ما سبق, يمكن القول       
من حيث السيولة من البنوك  أفللن البنوك التقليدية أمالية من نظيرتها التقليدية, كما      

 االسالمية. 
وااللطرابات, على عكس ما توصلت اليه غالبية الدراسات السابقة, تكون  األزماتلكن في فترة       

 من نظيرتها االسالمية. أداء أفللالبنوك التقليدية 

 المقترحة:ثانياا: التوصيات 
ضرورة تنويع محافظ االوراق المالية واالبتعاد عن المشتقات المالية والتي كانت من أهم أسباب  -1

 األزمات المالية وقنوات انتقالها, مع متابعة البنك المركزي ألنشطة البنوك.
ضرورة البحث عن اليات لإلنذار المبكر باألزمات حتى يتسنى تطبيق ما سبق قبل وقوع األزمة  -2

 قت كاف لتدارك االثار السلبية.بو 
ضرورة رفع المالءة المالية للبنوك التقليدية واالسالمية, حيث أن كل البنوك تقريبا  تعتمد بنسب  -3

 مرتفعة جدا  على الدين في تمويل األصول, وذلك يعرضها لمخاطر مرتفعة.

 التقليدية
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األصول السائلة, لذا  تبين من التحليل أن كل البنوك التقليدية واالسالمية تحتفظ بنسب عالية من -4
في أوقات األزمات  أفضلُينصح بالحفاظ على هذه المعدالت من السيولة حيث تجعلها في وضع 

 واالضطرابات.
لجان إلدارة مثل هذه األزمات والتي من شانها وضع خطط  اعدادُينصح البنوك بنوعيها بضرورة  -5

حمالت  اعدادعها. فعلى سبيل المثال, يتم لمواجهة األثار السلبية لهذه االضطرابات وكيفية التعامل م
وبرامج توعية أو طمأنة لألفراد والشركات عمالء البنك توضح لهم سالمة مركزها المالي ووضعها 
السوقي لتجنب المسحوبات الكبيرة, ويجب أيضا  تنويع االستثمارات الخارجية, بمعنى عدم توجيهها 

نما إلى مجموعة من الدول التي تتمتع بمستويات مرتفعة من االستقرار االقتصادي  لدولة واحدة فقط وا 
 واألمني بحيث تقل درجة المخاطرة. 

البنوك التقليدية على البنوك االسالمية خالل  أداء أفضليةنظرا  ألن النتيجة العامة لهذه الدراسة, وهي  -6
الباحث  األزمات واالضطرابات, تأتي على خالف ما جاءت به أغلب الدراسات السابقة, فيوصي

بضرورة القيام بدراسات أخرى لتأكيد أو نفي هذه النتيجة مع ضرورة توسيع عينة الدراسة لتشمل عددا  
أكبر من البنوك التقليدية, كذلك لتشمل أنواع أخرى من البنوك, على وجه الخصوص البنوك االجنبية 

ا مع فروعها األم, وبناء عليه والتي من المحتمل تأثرها بشكل أكبر باألزمات العالمية نظرا  لترابطه
يمكن وضع توصيات أكثر موضوعية وعملية للقطاع المصرفي بشكل عام وللبنوك التقليدية 

 واالسالمية بشكل خاص. 
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 المراجع
 المجلةةةة , األزمـــة الماليـــة العالميـــة وتـــداعياتها علـــى االقتصـــاد المصـــري, 2009حمـــد محمـــد ســـالمة, أ

 , جامعة األزهر, العدد الرابع.التجارةالعلمية لقطاع كليات 

 أوضاع القطاع المصرفي في مصـر وتحـديات األزمـة الماليـة العالميـة, 2012نجي طاهر عبد هللا, إ ,
 , المجلد األول, العدد الثالث, كلية التجارة, جامعة عين شمس.والتجارةالمجلة العلمية لالقتصاد 

  ,الحقيقيــة فــي مصــر والعــالم ومــدى تأثرهــا باألزمــة  , القطاعــات االقتصــادية2014محمــد فــوزي ســالم
, كليــة التجــارة وادارة االعمــال, جامعــة المجلةةة العلميةةة للبحةةوث والدراسةةات التجاريةةة الماليــة العالميــة,

 حلوان, العدد االول, الجزء الثاني, المجلد الثامن والعشرون.

  ,اداء البنـــوك المصـــرية )دراســـة , انعكاســـات االزمـــة الماليـــة العالميـــة علـــى 2010هشـــام صـــالح ســـيد
, المجلةة العلميةة لالقتصةاد والتجةارةمقارنة ألداء البنـوك المصـرية قبـل وبعـد االزمـة الماليـة العالميـة(, 

 كلية التجارة, جامعة عين شمس, العدد الثالث.

  ,ة, , االزمــة الماليــة العالميــة وقنــوات تأثيراتهــا علــى اقتصــادات الــدول العربيــ2011جمــال الــدين زروق
 دراسات اقتصادية, صندوق النقد العربي, االمارات العربية المتحدة.

  حتــــى  2006/2007ن العـــام مــــبنـــك ابــــو ظبـــي االســــالمي )الـــوطني للتنميــــة ســـابقا(, القــــوائم الماليـــة
2012/2013. 

 2012/2013حتى  2006/2007 ة من العامرير السنوياالبنك األهلي المصري, التق. 
  2006/2007ن العــام مــبنــك البركــة مصــر )بنــك التمويــل الســعودي المصــري ســابق(, القــوائم الماليــة 

 .2012/2013حتى 
  2012/2013حتى  2006/2007ن العام مبنك القاهرة, القوائم المالية. 
  2012/2013حتى  2006/2007ن العام مبنك فيصل االسالمي, القوائم المالية. 
  2012/2013حتى  2006/2007ن العام مبنك مصر, القوائم المالية. 


