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 المقدمة -
إن ليبيااااي تتااااط يااااإىل ا بناء ااااي إ، ولبساااايا تولإءااااقان تإ  اااايا   و ااااق  تلاااا  ولءااااي  ن  

ل ليااو تبااي  ااناا  ىلاا  و ااإس ي   اا    توملؤ ساايت توم اار ولن اايقن اااين لىوًكااي  ىلاا  ااا
تو اااإءنو تي تيل يااال ك ي إ اااي ولقتليااا  توي ىلي يااا ن تي اااي ي كاااص ولباااي    ت تااال وي إ اااي  

ولا  ي وي  اي ولقتلا  ولىليبيا   توملل ناص ضنت ة يشخيا تك نف  ولإحقايت ولقو ىليا  تواي ييا 
 ياا  توي إ ااي ا  تولإس  ااا  تي ياام كشاانتا  سيع ااي  ىلاا  تإىلاا  وملسااإ ايت ولسيي ااي  توييإ ي

تومل نفيااا ن ت لاااد  ملقاااي  وملءو ااايت تومىلااا ج وملسي اااب  لىلخااانت  كاااص ول و ااا  وماااي  ت اااقا  سااايا 
 ولقتل .

 أهداف المؤتمر -

يشخيا حتقايت  سيا ولقتل  ولىليبي  تكسي ش  ول    يت تومل   يت توإل  ييت ول   -1
 يؤ ن   ىلي  ولبسيا.

 لإءيير ولإحقايت.يءقمي و وو يت   ىلي   -2

 وي إلي ة كص جتي ب وآل ناص يف ك وي   ولإحقايت. -3
 يل يل  ت  وملؤ سيت ولبح ي  لن ط ولل ن  يل و  . -4
 يس ي  لغ  وم و  تين يخه    تإىل   بييف وجملإ   ولىليو. -5
 محاور المؤتمر: -

 المحور االول: الجانب االقتصادي
 ولنوتس . حتقايت ولإس ي  يف ظل وألتضيا -1

 وآلثي  ولسيرت   ص وي إ ي  ولنا ط(.كسإءبل وي إ ي  ولىليو ) -2
 ولإس ي  تولإ زا  غري ول ي ج لىل  و   تول نتوت وي إ ي ا  وملىلحء  هبي.  زك  -3
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 في ىلي  ولسيي يت وي إ ي ا  يف  ن يكج وإلص ح وي إ ي ي. -4
 ظيتنة غسيل وألك وج ت بل ك يجلإ ي. -5

 ت توإلينواوت ول زك  لإحءيم يس ي  و إ ي ا  كسإقوك .ولسيي ي -6
 المحور الثاني: الجانب اإلداري

 وإلص ح تولإط ان تولإغيري وإل و ي. -1

  سيا ولءق وت تومل و   وملؤ سييي  تحتسيس ي  يملؤ سيت ول يك . -2

 وأل وا وي ووييجط وملؤ سييت -3

 لىليبي .آلي  صس  توختي  ولءنو وت يف وملؤ سيت و -4

 ولإس ام ت سيا ولقتل  ومقا  . -5

 المحور الثالث: الجانب المحاسبي
  ت  وحملي ب  يف حتءيم ولإس ي  وملسإقوك  -1
 وم ا   يف وملؤ سيت ولىليبي . -2

 في ىلي  ولن ي   ومليلي  يف ك يفح  وللسي  وملي . -3

 المحور الرابع: الجانب السياسي 

 ي ط تولق إ  ي ملؤ سيت ولقتل .كء كيت  سيا ولإسظير ولسي -1

  زكيت ولإس ي  ولسيي ي  )ولشن ي ن وملشي ا ن وهل ا ن ولإغىلغل...وخل(. -2

ينييب وألتل ايت وي ووييجي  )ولبسيا ولقميءنوبطن ومل يم  ول بسي ن ي  اص  -3
 وملؤ سيت وألكسي ..وخل(.

  سيا ولس ا )مني   تو وو يت(. -4

 ظل وملشي ا  وإل ىلي ي  تولقتلي .ولسيي ة ول بسي  يف  -5
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 المحور الخامس: المؤسسات النقدية واالستثمارية
 وملؤ سيت ولسءقا  تومليلي     فن  ولس   تحتقي وألزكيت -1

 ولسظيا ومل نيف تحتقايت ولسي ل . -2

 كؤ سيت وي إ  ي  ولىليبي  واي يي  )وللن  تولإحقايت(. -3

 جمييت وي إ  ي  تفن  ولإ  ال(.وملشنت يت ول غنى توملإ  ط  ) -4

   توت ولإ  ال وإل  كط ت ت تي يف يس ي  وي إ ي  ولىليو. -5
 مالحظة:
مت  ب ج ت شن ول   يت ول ىل ي  لىل شي ا  يف جمىلق وملؤدتن ولسس ي وألتج ل ىلي   

 وي إ ي  تولإجي ة   ق حت  ي ي كص  بل جلس   ىل ي  ت يلإ يتن ك  خنب  كص وياي مي  كص
تإىل  وجليك يت ولىليبي ن تض ص  نتط ت  و ق ولبحث ول ىل ط ول    ت  ىلي ي جمىل  

 وجليك   ويمسنا  وإل  كي .-ول ىل ا وي إ ي ا  تولسيي ي  وحمل      ىلي  وي إ ي  تولإجي ة 
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 رئيس املؤمتر
 مر صوانعد. احمد 

 اللجنة التحضريية

 رئٌسا د. طه محمد والً

 عضوا لطنازافتًد. علً محمد ا

 عضوا د. سالم امحمد كرٌم

 عضوا د. علً عمران العاتً
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 ة العلميةاللجن
 رئٌسا د. عادل امحمد الشوٌرف

 مقرًرا وعضوا د. عادل رمضان حٌدر

 عضوا د. مصطفى رجب البلعزي

 عضوا د. علً محمد دٌهوم

 عضوا د. مٌالد رجب اشمٌلة

 عضوا د. محمد إبراهٌم األعمى

 عضوا د. امحمد الثابت الصداعً

 عضوا د. ٌوسف أحمد حمادي

 عضوا د. عمر محمد ابشٌنة
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 رئٌسا مفتاح سالم الفتنً د. 
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 عضوا               الغوٌلمصطفى محمد  السٌد. 
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 تقديم
يف جميج ولبحث ول ىل طن تولس    وإل  كي  مسنا   ىل  ولقت  وملس ط  يجليك   وأل  سياً  

 تيس يإهن  رب ولإشخيا توملسي ش  تومل يجل  ملشياىله تفم   ا  ىل يه. إ   يجمل
بي      ي هلذو إمسنا  وإل  كي  تيف اىلي  وي إ ي  تولإجي ة  يجليك   وأل  تكص تسي ييا 

تول   ف  ىل  حتقاييه  نوجلي بن تكص كسطىلم كسؤتليإ ي ول ىل ي  تولبح ي  اقك  وجملإ   ولىليو تيس يإه
)حتقايت  سيا ولقتل  ولىليبي    ج هلين اين و إيي تي كإ وفءي ك  تذو وهلقفن  يب    س ونتإقي  وم

 ىلي  تولذي ا قف و، ولقف   يملؤ سيت ولبح ي  وألتج لىلسس ي ولؤدتن وملفي ( يف آل   ول و   تو
  يءيي  ي توألاي ميي  لىل شي ا  يف يشخيا تذ  ولإحقايت تيءقمي وي وو يت ول ىل ي  تول  ىلي   غي

تإقي  ومىل ج وملسي ب  لىلخنت  كص ول و   ومي ن ت سيا  تل  اإطىل  هلي ال ولىليبي ن ت لد  رب كسي ش  
تذ  ولإحقايت كص  قة جمييت تي وب يسب  كص صىلب خت  يت اىلي  وي إ ي  تولإجي ةن  

  إ  ي ا .توملؤ سيت ولسءقا  توي نتولسيي ط نتوحملي و نتوإل و ي نايجلي ب وي إ ي ي
 رب يطبيم وفووضيي ) هبذو ول  ل ا إرب و  ءي  وملؤدتن ولسس ي وألتج ل ىلي  وي إ ي  تولإجي ة 

 نن   ىلت هلذو ولغن    وا اي ت حتضريا يتجني ه ذتنة ي     يكت هبي  قة جل ن(زتتا ويل وتين
ي إ ي  تولإجي ة تإ و ة ت إ  كي ن ت ق ر كبي ن كص إ و ة اىلي  و  نت  قكي   نت يءسي   نت ىل ي  

 وجليك   ويمسنا  وإل  كي .
ت  ريون تإ    ق  تذو وجملىلق وألتج لىل ؤدتن ولسس ي وألتجن  ءقا ولش ن جل ي  ولسي ة  

وجليك  ن إ و ة ل ىلي  ت أل نة ووملشي ا      يهتر ول ىل ي ن تجل ي    ضيا ولىلجين وملسظ   لىل ؤدتن ت 
 .ا2121ئ  وهلل ي ي  يف   ف رب يف يلييت وملؤدتن ولسس ي ول يين مبش ط    ىلي  حتضن إلولن  ت  ىلص 

 تولس ا  ىلي ر ت زته وهلل ت ناييه
 
 اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر السنوي األول
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 توصٌات المؤتمر العلمً األول 
 لكلٌة االقتصاد والتجارة الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة 

 م 5252لسنة 
نقااؿ مف المرالؿ االنقاالةة إل  المرلمة الداممة إف مشروع بناء الدولة واال 

والمسقارة رىةف نجاح المةبةةف والقزاـ الاادة الفاعمةف مف كافة األطةاؼ السةاسةة والثورةة 
والعسكرةة والابمةة الموجودة عم  األرض في بناء الثاة والقوافؽ لوؿ صةغة مشقركة 

نات لقنفةذىا واسقدامقيا ومنع ارقدادىا لقجدةد العاد االجقماعي السةاسي وقوفةر الضما
للالة الصراع مف جدةد اضافة إل  قوفر الدعـ الدولي اإلةجابي إلنجاليا وقأكةدا عم  

 ذلؾ ةوصي المؤقمر باآلقي:
قرسةخ مبدأ المواطنة ببرامج اسقراقةجةة ققبناىا الدولة عبر مؤسساقيا ػػ مع القركةز  -1

 دعـ وقنمي مفيـو اليوةة الوطنةة الجامعة.عم  القعمةـ ووسامؿ اإلعبلـ ػػ ق

قفعةؿ الاوانةف والمجاف والمجالس والبرامج المعنةة بالمصاللة والعدالة االنقاالةة  -2
 ودعميا مف قبؿ السمطات العمةا والمجالس االجقماعةة ومنظمات المجقمع المدني. 

خاصة بو عبر اإلسراع في ـ والموامح ال2112لسنة  59قفعةؿ قانوف اإلدارة الملمةة رقـ  -3
ناؿ االخقصاصات مف السمطات المركزةة إل  اإلدارات الملمةة وقطبةؽ نظاـ الملافظات 

 ودعميا بالمةزانةات القنموةة بغةة النيوض بالخدمات والمشارةع الملمةة. 

قيةمة المناخ المبلمـ لمقنسةؽ بةف جيود الااممةف عم  السةاسة المالةة والنادةة لوضع  -4
نفةذ السةاسات الداعمة لبلسقارار المالي والنادي لمدولة بما ةعزز االسقارار وق

 االققصادي.
ضرورة العمؿ لبلرقااء بمسقوى الخدمات الضرةبةة، والعمؿ عم  قطوةر وقلدةث  -5

وقبسةط الخدمات الضرةبةة لقصؿ إل  المعاةةر المعقمدة دولةا، وأف ةقـ القركةز عم  
وخاصة الضرامب الجمركةة عم  السمع المسقوردة القي ليا مثةؿ  الضرامب غةر المباشرة،
 مف المنقجات الملمةة.

 اقخاذ سةاسات قيدؼ إل  زةادة اإلنقاج الملمي وذلؾ بقنشةط الصناعات الملمةة. -6
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دعوة السمطة القنفةذةة لقنفةذ ألكاـ البلمركزةة اإلدارةة وعدـ قركةز السمطة في ةد  -7
 كزةة.السمطات العامة المر 

قبني سةاسة نادةة مف قبؿ المصرؼ المركزي قدعـ وقعزز جيود المصارؼ العاممة  -8
بالسوؽ المصرفي المةبي لقفعةؿ اسقخداـ أدوات الصةرفة اإلسبلمةة كبدةؿ لؤلدوات 

 الربوةة في مجاؿ القموةؿ واالسقثمار. 

ضمانات العمؿ عم  مساىمة مؤسسات الدولة في قوفةر اللاضنات القي قادـ ال -9
القي قلقاجيا المشروعات الصغرى والمقوسطة لملصوؿ عم  القموةؿ البلـز ليا مف قبؿ 

 المصارؼ الوطنةة.

قشجةع المنشآت االققصادةة المةبةة عم  االىقمامات البةمةة، وقأسةس إدارات بةمةة  -11
ات مقخصصة في ىةاكميا القنظةمةة قعمؿ عم  االسقعانة بالخبراء البةمةةف مف الجامع

 والمعاىد وبةوت الخبرة لبلسقفادة منيـ في عممةات االفصاح البةمي.

 .االىقماـ باللوكمة في الشركات اللكومةة وقيةمة البةمة الاانونةة المناسبة لذلؾ -11

قفعةؿ كافة الاوانةف والموامح والقشرةعات بالدولة العمؿ عم  مكافلة الفساد المالي و  -12
ملاسبة والمراجعة الجنامةة اللقواء عممةات غسةؿ األمواؿ وقطبةؽ إجراءات وأسالةب ال

والعمؿ عم  إصدار القشرةعات والاوانةف في ىذا المجاؿ والعمؿ عم  االسقفادة مف 
 القجارب الدولةة في ملاربة الفساد. 

كادر اإلداري في الاةادات اإلدارةة عم  قطوةر ميارات ومعارؼ وقدرات ال تل -13
فاؽ آفقح و  مف خبلؿ اقلاميـ في دورات قدرةبةة مقخصصةالمؤسسات اللكومةة 

 .القدرةبالقواصؿ مع الدوؿ الرامدة في مجاؿ 

في المؤسسات  اعقماد الشفافةة في قوفةر المعمومات والمعرفة لكافة العاممةف -14
 بما ةلاؽ قوفةر الثاة القنظةمةة. اللكومةة

 اللجنة المنظمة للمؤتمر
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م

 د. سعاد عبد السالـ عريقيب
 أستاذ مساعد بقسـ االقتصاد بكمية االقتصاد والتجارة

المية الجامعة األسمرية اإلس
omziadalhur@gmail.com 

 أ. ربيعة عاشور المبسوط
 محاضر بقسـ االقتصاد بكمية االقتصاد والتجارة

 الجامعة األسمرية االسالمية
r2014ashor@gmail.com 

 
 :أواًل: مقدمة
القبادؿ القجاري قنوعت أشكاؿ قدخؿ الدولة في إدارة عبلقاقيا  مع قطور 

ةة مخقمفة مف أجؿ قلاةؽ أىداؼ القنمةة، عبر اققصادالقجارةة الدولةة بقبنةيا سةاسات 
ي، وخفض معدالت القضخـ والبطالة، لذلؾ البد مف لشد ققصادرفع معدالت النمو اال

ت اإلنقاجةة، وقسةةر أعماؿ الدولة المخقمفة. موارد الدولة لقموةؿ القنمةة في كافة الاطاعا
وفي ىذا اإلطار فإف السةاسات الجمركةة )زةادة أو قخفةض فمات الرسـو أو إلغاميا عم  

ةة العامة ققصادالسمع المصدرة والمسقوردة( قشكؿ جزءًا ميمًا مف السةاسات القجارةة واال
وف الخارجي وقشجةع اإلنقاج لمدولة، بيدؼ قلرةؾ الموارد لقامةؿ االعقماد عم  الع

الملمي والقجارة، والقأثةر االةجابي عم  مةزاف المدفوعات. وىذا ما ةسقدع ضرورة 
ي طبةعة السةاسة الجمركةة في لةبةا، وقاوةة آلةات ووسامؿ الرقابة والقلصةؿ، ورفع  قاصِّ

سة الجمركةة نسبة مساىمة الرسـو الجمركةة في الناقج الملمي اإلجمالي، سةمَّا وأف السةا
قعد ملرؾ أساسي لمقنمةة المسقدامة، وةرقبط نجاليا بقوافايا مع مجموعة مف العناصر 

 ي لمدولة، والنظاـ السةاسي.ققصادالمقرابطة والمقكاممة، كطبةعة القكوةف اال
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 ققصادومف جانب آخر فإف الدور المنوط لمسةاسة الجمركةة ةقمثؿ في لماةة اال    
جارة الخارجةة خصوصًا، وذلؾ بانقياج سةاسة جمركةة ققأقمـ مع الوطني عمومًا، والق

 ةة.ققصادالقلوالت اال
 مشكمة البحث:  -1

 ةمكف قمخةص المشكمة القي سةعالجيا البلث مف خبلؿ طرح األسممة القالةة: 
ىي طبةعة العبلقة بةف السةاسة الجمركةة القي قطبؽ في دولة لةبةا مع الناقج  أ( ما

 ؟ليالملمي اإلجما
ي المقمثؿ في قأمةف الموارد البلزمة ققصادب( ىؿ قلاؽ السةاسة الجمركةة اليدؼ اال

 ؟لعممةة القنمةة
 فرضية البحث: -5

 :ققلدد فرضةة البلث في اآلقي ،انطبلقًا مف أسممة مشكمة البلث 
أ( ىناؾ عبلقة معنوةة بةف السةاسة الجمركةة والناقج الملمي اإلجمالي في الفقرة 

 لث.ملؿ الب
ب( قؤدي السةاسة الجمركةة إل  قثبةط اإلنقاج، وبالقالي ةنعكس سمبًا عم  الناقج 

 الملمي اإلجمالي.
 المنيج البحثي:  -3

 لقلاةؽ الغاةة مف ىذا الموضوع، قَـّ االعقماد عم  قولةفة مف المناىج، ىي: 
ودورىا أ( المنيج الوصفي: مف خبلؿ قادةـ عرض عاـ ةوضح مفيـو السةاسة الجمركةة 

 في القنمةة المسقدامة في لةبةا. 
ةة ققصادب( المنيج القلمةمي: ةقضمف جمع البةانات والمعمومات مف األدبةات اال

خضاعيا لمقلمةؿ، نظرًا ألىمةقيا  المنشورة وغةر المنشورة، عف بنةة السةاسة الجمركةة وا 
 ة.كمورد نسبي لقعبمة إةرادات الدولة البلزمة لقموةؿ مقطمبات القنمة
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ج( المنيج الكمي: قَـّ االسقعانة بو لاةاس العبلقة بةف مقغةرات البلث، والقي قمثمت في 
 (.2118-1996سمسمة زمنةة لمفقرة مف )

 أىداؼ البحث:  -4
ةلاوؿ البلث قلاةؽ األىداؼ اآلقةة:                                              

 ة المةبةة خبلؿ فقرة البلث.                              أ( القعرؼ عم  أىـ مبلمح السةاسة الجمركة
ب( بناء نموذج لاةاس أثر السةاسة الجمركةة عم  الناقج الملمي اإلجمالي.                            

 ةة.ققصادجػ( بةاف الصمة الوثةاة بةف السةاسة الجمركةة والقنمةة اال
 أىمية البحث:  -5

 خبلؿ النااط اآلقةة:قكمف أىمةة البلث مف  
ةة القي قطبايا.                               ققصادأ( إف السةاسة الجمركةة قعكس سةاسة الدولة اال

ب( لمبلث أىمةة عممةة، لةث ةعقبر إضافة لدراسات ساباة في ىذا المجاؿ.                         
المةبي، كلماةة  ققصادي االج( القركةز عم  الدور الذي قمعبو السةاسة الجمركةة ف

 الصناعات الناشمة.
 حدود البحث: -6

 (.2118-1996أ( لدود زمانةة: سةقـ إجراء البلث عم  المدة الزمنةة الواقعة مابةف )
ب( لدود مكانةة: ققمثؿ في دولة لةبةا، وذلؾ مف خبلؿ قلمةؿ لواقع مشكمة البلث، 

 واالققراب منيا قصد االسقفادة مسقاببًل.
 ادر المعمومات والبيانات:مص -7

قَـّ اللصوؿ عم  مصادر أولةة مقمثمة في قاارةر ونشرات مصرؼ لةبةا  
المركزي وصندوؽ الناد العربي، باإلضافة لمصادر ثانوةة مقمثمة في البلوث، والكقب 

 والدورةات.
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 محتوى البحث: -8
 القالةة: لمقطرؽ لمخقمؼ جوانب الموضوع قَـّ قاسةـ ىذه الورقة إل  العناصر 

 أواًل: اإلطار النظري لمعبلقة بةف السةاسة الجمركةة والقنمةة المسقدامة.
 المةبي. ققصادثانةًا: السةاسة الجمركةة ودورىا في اال

ثالثًا: النمذجة الاةاسةة لقأثةر إةرادات الرسـو الجمركةة عم  الناقج الملمي اإلجمالي 
 .ARDLلمفجوات الزمنةة ي باسقخداـ نموذج االنلدار الذاقي ققصاداال
 الدراسات الساباة: -9

 قوجد بعض الدراسات القطبةاةة القي قناولت السةاسةة الجمركةة، منيا: 
السوري  ققصادأثر السةاسة الجمركةة عم  اال ( دراسة )غزؿ أكـر اللوري( بعنواف:1)

ة، جامعة في ظؿ قلرةر القجارة الخارجةة، أطرولة دكقوراه، الجميورةة العربةة السورة
 . 2115-2114دمشؽ،

لةث قناولت الدراسة بالقلمةؿ والمناقشة أثر السةاسة الجمركةة عم  قطاعات  
الوطني )الزراعي والصناعي والخدمات(، في ظؿ قلرةر القجارة الخارجةة،  ققصاداال

باإلضافة إل  أثر السةاسة الجمركةة في ظؿ األزمة السورةة، ولكنيا لـ ققعرض إل  أثر 
اسة الجمركةة عم  الناقج الملمي اإلجمالي. وقوصمت الدراسة إل  نقامج أىميا أف السة

السةاسة الجمركةة الااممة عم  قخفةض الرسـو الجمركةة قد ركزت بشكؿ أساسي عم  
إلغاء الرسـو الجمركةة عم  المسقوردات، مما جعؿ اإلنقاج الملمي في قراجع عم  

إعادة النظر باوانةف الرسـو الجمركةة بما ةقبلءـ لساب المنقج المسقورد، لذلؾ أوصت ب
 مع القطورات اللدةثة.

 ققصادالسةاسة الضرةبةة وأثرىا عم  اال :( دراسة )رضا عرةبي الشبمي( بعنواف2)
 .2112المةبي، مجمة جامعة الزةقونة، العدد الثاني، 
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  اإلةرادات وقناولت الدراسة بالقلمةؿ اإلةرادات الجمركةة والضرةبةة ونسبقيا إل 
( ولـ ققعرض إل  قلمةؿ أثر اإلةرادات الجمركةة بشكؿ 2111-199غةر النفطةة لمفقرة )

أدؽ، كذلؾ لـ قبةف أثرىا عم  الناقج الملمي اإلجمالي. ومف أىـ نقامجيا أف اإلةرادات 
الجمركةة قشكؿ جزء كبةر مف اإلةرادات العامة لمدوؿ النامةة، إالَّ أننا في لةبةا نجدىا 

شكؿ أقؿ نسبة مف اإلةرادات العامة، وةرجع ذلؾ إل  عدـ اقخاذ إجراءات لاسمة لامع ق
 ظاىرة القيرب والقيرةب.

دور الجمارؾ في سةاسة القجارة الخارجةة )لالة  :( دراسة )سمم  سمطاني( بعنواف3)
 .2113-2112الجزامر(، رسالة ماجسقةر، 

قجارة الخارجةة الجزامرةة، لاولت الدراسة قلمةؿ دور الجمارؾ في سةاسة ال 
وقوضةح عناصرىا مف لةث الخصامص واألىداؼ، ولكف لـ قظير الدراسة أثر الجمارؾ 
عم  الناقج الملمي بالجزامر، وكذلؾ لـ قدرس نسبة اإلةرادات الجمركةة مف اإلةرادات 
العامة، وال لق  نسبقيا مف الناقج الملمي اإلجمالي. وقوصمت إل  نقامج مف أىميا 

طرة الواردات مف المواد األولةة والغذامةة عم  مجمؿ الواردات، مما ةظير عدـ نجاعة سة
اإلجراءات والقدابةر المقخذة في ىذا الخصوص، ولذلؾ أوصت الدراسة بضرورة لفاظ 

 الجمارؾ عم  اإلجراءات وقنظةـ وقسةةر عممةات االسقةراد والقصدةر.
السوؽ )لالة الجزامر(،  اققصادؾ في ظؿ دور الجمار  :( دراسة )زاةد مراد( بعنواف4)

ةة وعمـو القسةةر، رسالة دكقوراه، الجزامر، ققصادجامعة ةوسؼ بف خدة، كمةة العمـو اال
2115-2116. 

 ،ركزت الدراسة بالقلمةؿ قطور القعرةفة الجمركةة ونسبقيا إل  اإلةرادات العامة 
مركي وكذلؾ أسباب وآثار كما ركزت الدراسة عم  دور الجمارؾ في ملاربة الغش الج

الوطني،  ققصادالغش الجمركي، ولـ ققعرض إل  دور اإلةرادات الجمركةة في قنمةة اال
وقوصمت الدراسة إل  مجموعة مف النقامج أىميا قنظةـ إدارة الجمارؾ بشكؿ ملكـ 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   22   - 

 اققصادي لقمبةة مقطمبات ققصادوسةاسة جمركةة جةدة قسمح ليا بأف قؤدي دورىا اال
 ةة لمببلد.اققصادف أجؿ قلاةؽ إةرادات خزةنة الدولة لقلاةؽ قنمةة السوؽ، م

الرسـو الجمركةة في ظؿ قلرةر القجارة  :( دراسة )نادةا خالد نعماف ثابت( بعنواف5)
، رسالة ماجسقةر، الجميورةة العربةة السورةة، ققصادالخارجةة، جامعة قشرةف، كمةة اال

2115-2116. 
ؿ  قطور لصةمة الرسـو الجمركةة ونسبقيا إل  وقناولت الدراسة بالقلمة 

اإلةرادات الضرةبةة واإلةرادات العامة، باإلضافة إل  نسبقيا لمناقج الملمي اإلجمالي 
والمسقوردات السورةة. ومف أبرز النقامج القي قوصمت إلةيا أف ىناؾ قناقص واضح في 

امداقيا عم  خزةنة الدولة، أنظمقنا الضرةبةة والجمركةة مف لةث ارقفاع معدالقيا وبةف ع
في إصدار القعمةمات ومقابعة  ققصادباإلضافة إل  عدـ القنسةؽ بةف وزارقي المالةة واال

قنفةذىا بدقة، مما أدى إل  اسقمرار غبلء األسعار رغـ القخفةضات في الرسـو الجمركةة 
 عم  بعض السمع.

لكمركةة في االمارات العربةة ةة لمضرةبة اققصاد( دراسة )الكقبي( بعنواف: اآلثار اال6)
 .2118، العدد: اللادي والسبعوف، ققصادالمقلدة، مجمة اإلدارة واال

ةة في ققصادةيدؼ البلث عف طرةؽ الضرةبة الجمركةة إل  دعـ القنمةة اال 
الدوؿ النامةة لممساىمة في قموةؿ النفاات العامة لمموازنة ودعـ المةزاف القجاري وزةادة 

االجمالي. لةث قَـّ االسقعانة بالمنيج القارةخي لملصوؿ عم  بةانات الناقج الاومي 
وقلمةميا الصامةًا عف طرةؽ بعض األسالةب االلصامةة. وقوصؿ البلث إل  نقامج 

-91% لمسنقةف )6.3أىميا أف معدؿ مساىمة الضرةبة الجمركةة لئلةرادات العامة الغ 
ة مف موارد الدولة. كما أف الضرةبة ( أي أف الضرةبة الجمركةة قزةد بنسبة كبةر 1996

الجمركةة قعمؿ عم  قشجةع الصناعة الملمةة وقصدةرىا إل  القخصص في الصناعة 
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النفطةة. كما أف الضرةبة الجمركةة قساىـ في قوجةو المسقيمؾ الملمي لمسمع األجنبةة 
 المسقوردة.

و في ظؿ االنفقاح النظاـ الجمركي الجزامري ومسقابم :رشةد( بعنواف-( دراسة )ىشاـ7)
ةة وعمـو القسةةر، رسالة ققصادي، جامعة ملند أكمي البوةرة، كمةة العمـو االققصاداال

 .2115-2114ماجسقةر، الجزامر، 
ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  النظاـ الجمركي الجزامري، وبةاف مدى مساىمة  

سة عم  المنيج اإلصبللات الجمركةة في قسيةؿ القجارة الخارجةة. واعقمدت الدرا
الوصفي في عرض مخقمؼ األنظمة الجمركةة، باإلضافة إل  اسقخداـ المنيج القلمةمي 
مف أجؿ قلمةؿ مخقمؼ البةانات الجمركةة. واسقخمصت الدراسة جممة مف النقامج أىميا 
اعقماد القعرةفة الجمركةة المنساة كما ىو قماشةًا مع القطورات الجمركةة العالمةة، كما 

ي ققصادامر قسع  لقلرةر السةاسات الخارجةة مف خبلؿ برنامج اإلصبلح االأف الجز 
الذي ققبناه، أةضًا فإف االصبللات الجمركةة القي قامت بيا الجزامر لاات قلصةؿ 
جمركي كبةر، وأف الجباةة الجمركةة قعقبر المورد الثاني بعد الملروقات مف لةث 

 المداخةؿ.
 –نة الجمارؾ ودورىا في قرقةة القجارة الخارجةة عصر  :( دراسة )ثةزةرى( بعنواف8)

ةة وعمـو ققصاددراسة لالة جمارؾ الجزامر، جامعة ملند أكمي البوةرة، كمةة العمـو اال
 .2119-2118القسةةر، رسالة ماجسقةر، الجزامر، 

الوطني، واعقمدت  ققصادىدفت ىذه الدراسة إل  إبراز دور الجمارؾ في اال 
باسقعراض األساس النظري، بةنما الجانب القلمةمي أوضح عم  المنيج الوصفي 

اإلصبللات الجمركةة ودورىا في القجارة الخارجةة. وقوصمت الدراسة إل  عدة نقامج 
أي دولة، وأف الجمارؾ قعد أداة  اققصادأىميا أف القجارة الخارجةة قمعب دورًا ىامًا في 
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ارة الخارجةة، وأف قطور الجمارؾ الوطني، وقرقةة وقطوةر القج ققصادفعالة لضبط اال
 الوطني. ققصادمرقبط بقطور اال

ي لمضرامب الكمركةة في العراؽ، مجمة ققصاد( دراسة )وارقاف( بعنواف: الدور اال9)
، 33ةة واإلدارةة، السنة اللادةة عشر، المجمد العاشر، العدد: ققصادالعربي لمعمـو اال

2115. 
ي وفاًا ققصادركةة في العراؽ ودورىا االىدؼ البلث إل  دراسة الضرامب الجم 

لمقعرةفة الجمركةة المفروضة. وقوصؿ البلث الي عدة نقامج أىميا اقساـ مؤشر العب 
الجمركي في العراؽ بعدـ االسقارار مابةف االرقفاع واالنخفاض في لصةمة اإلةرادات 

في الناقج الملمي الجمركةة، وبالقالي عدـ مواكبة اإلةرادات الجمركةة لمزةادة اللاصمة 
اإلجمالي، كما شيدت لصةمة اإلةرادات الجمركةة وأىمةقيا النسبةة في كؿ مف إةرادات 

ةرادات الضرامب العامة باالنخفاض.   الضرامب غةر المباشرة وا 
 ثانيًا: االطار النظري لمعالقة بيف السياسة الجمركية والتنمية المستدامة:

 مفيـو السياسة الجمركية: -1
لسةاسة الجمركةة جزء الةقجزأ مف السةاسات المالةة لمدولة. وقعرؼ بأنيا قعد ا 

المصدرة والسمع زةادة أو قخفةض أو إلغاء فمات الرسـو الجمركةة عم  السمع المسقوردة و 
 .(22، ص2114)دراسة االصبلح الضرةبي والجمركي في السوداف،  الصناعةة الوطنةة

واقفاقةات ةقـ قنفةذىا وفؽ معاةةر دولةة  كما قعرؼ الجمارؾ بأنيا قواعد ونظـ 
دارات جمركةة أوكؿ إلةيا قلصةؿ الضرامب الجمركةة  ووطنةة عف طرةؽ مؤسسات وا 

لماةة المسقلاة لمخزةنة العامة، واسقةفاء الشروط والاةود االسقةرادةة الماررة عمةيا 
 .(259، ص2116)مراد،  لمسةاسة الجمركةة ألي دولة
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بةاف السمع المخقمفة والرسـو المادرة عمةيا، بالنسبة  أو ىي قاممة ققضمف 
 لمصادرات والواردات، أي أف الرسـو الجمركةة ققواجد في قاممة قسم  القعرةفة الجمركةة

 .(131، ص2117)شياب، 
أةضًا قعرؼ الضرةبة الجمركةة بأنيا مبمغ مف الماؿ قفرضو الدولة عم   

مة ةلسب مبمغ الضرةبة لنسبة مموةة ثابقة مف قة االبضامع والخدمات المسقوردة. فغالبًا م
 .(91، ص2118)الكبقي،  البظاعة المسقوردة أو الصادرة

أي أف الضرةبة الجمركةة ىي القي ةكوف اليدؼ األساسي مف فرضيا عم   
 .(9، ص2114)دالةا وآخروف،  ة قلاةؽ أكبر لصةمة مالةة لمدولةالسمع المسقورد

راد في قوفةر االلقةاجات البلزمة لؤلفراد، مما قرقب وقعقمد لةبةا عم  االسقة 
الوطني في قسةةر أمور  ققصادعم  ذلؾ إىماؿ وضع سةاسة جمركةة ملددة لدعـ اال

ىدؼ ةقـ السعي إل  قلاةاو إل  جانب فرض الرسـو الجمركةة  الدولة، فبل رؤةة وال
مصملة الجمارؾ وذلؾ بكافة جوانبيا. لةث قَـّ قوفةر اإلمكانةات المالةة والبشرةة ل

السةاسة )  أف ىذا لـ ةرفع مسقوى األداءالَّ إكةنيا مف لؿ المشاكؿ الموروثة، لقم
 .(2-1، ص ص2116الجمركةة في لةبةا، 

ونقةجة القطورات المخقمفة القي شيدىا العالـ، ظير اقجاىةف مخقمفةف لمسةاسة  
 (:143-142، ص ص2115الجمركةة ىما )اللوري، 

وؿ: والمعبر عنو بالمذىب القجاري )المةركنقمي( الذي نادى أنصاره بلماةة أ( االقجاه األ
الصناعة الوطنةة مف المزالمة األجنبةة، عف طرةؽ سةاسة قشجةع الصادرات، وقبني 
سةاسة قخفةض االسقةراد، بفرض رسـو جمركةة عم  البضامع األجنبةة الواردة لمدولة، 

 لقوفةر فامض بالمةزاف القجاري.
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قجاه الثاني: الذي قبنَّاه الفكر الكبلسةكي، ونادى بلرةة القبادؿ القجاري وقسيةمو ب( اال
ةة، وفرض الاةود عم  القجارة ققصادبةف الدوؿ، بعةدًا عف قدخؿ الدولة في اللةاة اال

 الدولةة.
وفي سبةؿ القارةب بةف ىذةف االقجاىةف فاد ظيرت االقفاقةة الثنامةة  
ومف بةف  مما ساىـ في زةادة أىمةة السةاسة الجمركةة( بةف الدوؿ، )*(والجماعةة

األسباب األساسةة إلدارة الجمارؾ ىي فرض اللارؽ الجمركةة، مما شكؿ موردًا ىامًا 
ةرادات مةزانةة الدولة. )ثةزةرى،  ( لةث عجزت 37، ص2119لمدخوؿ الجبامةة وا 

ت في إىدار الماؿ مصملة الجمارؾ في لةبةا عف قلاةؽ أىدافيا نقةجة قصور وقجاوزا
 .)*(العاـ

 واقع السياسة الجمركية ودورىا في االقتصاد الميبي: -5
قخضع البضامع والسمع عند إدخاليا إل  األراضي المةبةة، لمرسـو الجمركةة  

والضرامب األخرى النافذة إالَّ ما أسقثني أو أعفَي منيا بموجب ألكاـ الاانوف أو 
مي نلاوؿ قلمةؿ مخقمؼ القطورات والمؤشرات الرقمةة وفةما ة النصوص النافذة األخرى.

 :(2118-1996والبةانةة القي ليا عبلقة بالسةاسة الجمركةة المةبةة خبلؿ المدة )
 :ـ(2118-ـ1996قطور المةزاف القجاري المةبي خبلؿ المدة ) -أ

ةوضح المةزاف القجاري العبلقة بةف الصادرات والواردات، ومدى قدرة الصادرات  
قغطةة الواردات، فإذا كانت قةمة الصادرات أكبر مف قةمة الواردات فإف الرصةد  عم 

                                                 
وانقيت إل  قأسةس منظمة القجارة العالمةة ودخوليا لةز  GATTفاقةة الجات القي قطورت وصواًل إل  اق -*

 .1995القنفةذ منذ عاـ 
ممةوف د.ؿ أي بنسبة  44.8لوالي  2115لةث بمغ إجمالي اإلةرادات الملصمة لمصملة الجمارؾ سنة  -*

 ممةوف د.ؿ. 211%فاط عف المادر بالمةزانةة والبالغ 25
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. أما إذا كانت قةمة الواردات أكبر مف قةمة الصادرات فإف الرصةد ةكوف )*(ةكوف اةجابةاً 
 .)**(سمبةاً 

 (2116-1996( قطور المةزاف القجاري المةبي خبلؿ المدة )1جدوؿ رقـ )
 )بالممةوف دةنار(

 TBالميزاف التجاري Imالواردات Exالصادرات تالسنوا
1996 3578.7 1914.8 1663.9 
1997 3455.6 2138.6 1317.1 
1998 2374.1 2213.8 171.3 
1999 3682.2 1928.6 1753.6 
2111 5221.5 1911.4 3311.1 
2111 5394.1 2661.4 2733.6 
2112 11177.1 5585.7 4591.3 
2113 14816.6 5597.9 9218.7 
2114 21848.3 8255.2 12593.1 
2115 31148.1 7953.5 23194.5 
2116 36336.3 7934.7 28411.6 
2117 41972.1 8511.4 32471.7 
2118 54732.4 11195.2 43537.2 
2119 46319.1 27513.1 18816.1 
2111 61658.1 31881.1 29777.1 
2111 23254.1 13664.1 9591.1 
2112 76893.1 32243.1 44651.1 
2113 58442.6 43242.9 15199.7 
2114 24511.1 38631.7 -  14121.7   
2115 14996.9 22684.5 -  7687.6 
2116 9412.1 12145.1 -  2643.1 
2117 26221.7 14673.1 11548.6 
2118 41712.5 18815.4 21897.1 

 أعداد مخقمفة. ،باالعقماد عم  قاارةر ونشرات مصرؼ لةبةا المركزي ،المصدر: الجدوؿ مف إعداد البالثقةف -

                                                 
ابي)الفامض( ذا داللة كبةرة، مما ةعني كفاءة الطاقة اإلنقاجةة لبلققصاد، وبالقالي لةث ةعني الرصةد االةج -*

 لصوؿ الدولة عم  عممة أجنبةة لقموةؿ مسقورداقيا.
والذي ةعني العجز في المةزاف القجاري، أي قصور الطاقات اإلنقاجةة لبلققصاد، مما ةعني اسقنزاؼ  -**

ما ةؤدي إل  االسقدانة مف الخارج، مما ةلدث أزمات اققصادةة واجقماعةة القةاطي الدولة مف العممة األجنبةة، م
 غةر مرغوبة.
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-ـ1996( قطور المةزاف القجاري المةبي خبلؿ المدة )1ةوضح الجدوؿ رقـ ) 
بما قةمقو  1996لةث ةظير أنو في لالة فامض منذ بداةة المدة عاـ ،ـ(2118

فع ملااًا لفامض خبلؿ أغمب سنوات البلث وىذا راجع إل  ثـ ارق ،ممةوف د.ؿ 1663.9
ارقفاع قةمة الصادرات عم  قةمة الواردات، وبالقلدةد ارقفاع الصادرات النفطةة نقةجة 

دوالر  31.48ـ مسجبًل 2111ارقفاع أسعار النفط العالمةة والذي وصؿ خبلؿ العاـ 
السنوات القالةة مف البلث  لمبرمةؿ. واسقمر ىذا الفامض في المةزاف القجاري خبلؿ

 14121.7-إالَّ أنو قراجع وقلوؿ ىذا الفامض إل  عجز بما قةمقو  ،ـ2113ولق  العاـ
واسقمر العجز بالمةزاف القجاري لق  نياةة فقرة البلث، وىذا راجع  ،ـ2114خبلؿ العاـ 

قةجة لقخفةؼ بالدرجة األول  إل  قراجع انقاج النفط في لةبةا إضافة إل  زةادة االسقةراد ن
الاةود عم  المسقوردات والسةما مسقوردات الاطاع الخاص، أي زةادة الطمب الملمي 
عم  المنقجات األجنبةة بمعدؿ أكبر مف معدؿ زةادة الطمب األجنبي عم  الصادرات 
النفطةة، نقةجة النخفاض اإلنقاج الملمي مف النفط، واألثر السمبي لسةاسات القجارة 

ات القنمةة بداًل مف قوجةييا نلو األفضؿ، وعدـ قوافر البةمة البلزمة الخارجةة عم  عممة
لمقصدةر، األمر الذي أدى إل  الوقوع في لالة عجز بالمةزاف القجاري، مما ةعني أف 

المةبي ىو القطورات القي قشيدىا  ققصادالمؤثر الرمةسي عم  المةزاف القجاري لبل
أف قمجأ مصملة الجمارؾ المةبةة إل  اقخاذ الصادرات النفطةة. وبالقالي مف المفروض 

 قدابةر جمركةة لقوازف المةزاف القجاري.
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 ي:  ققصادمؤشر االنفقاح اال -ب

الملمي عم  األسواؽ  ققصادإف ارقفاع ىذا المؤشر ةشةر إل  عمؽ اعقماد اال 
ي ققصادلمخارج، أي أف القادـ االالخارجةة لقصرةؼ منقجاقو، وبالقالي ازدةاد قبعةقو 

 .)*(يققصادلمدولة ةقرافؽ مع انخفاض مؤشر االنفقاح اال
 (2118-1996( مؤشر االنفقاح االققصادي في لةبةا لممدة )2جدوؿ رقـ )

الناتج المحمي اإلجمالي  السنوات
RGDP 5223=122 

الصادرات 
Ex   الوارداتIm معدؿ االنفتاح  إجمالي التجارة

 % *OPاالقتصادي 
1996 25929.1 3578.7 1914.8 5493.5 21.1 
1997 26296.1 3455.6 2138.6 5594.2 21.2 
1998 26725.1 2374.1 2213.8 4577.9 17.1 
1999 26119.1 3682.2 1928.6 5611.8 21.5 
2111 27135.1 5221.5 1911.4 7132.9 26.2 
2111 33239.7 5394.1 2661.4 8154.4 24.2 
2112 33114.5 11177.1 5585.7 15762.7 47.6 
2113 37361.7 14816.6 5597.9 21414.5 54.6 
2114 39622.1 21848.3 8255.2 29113.5 73.4 
2115 43561.6 31148.1 7953.5 39111.5 89.7 
2116 46583.6 36336.3 7934.7 44271.1 95.1 

                                                 
  %( في الدوؿ المقادمة.21-11ةقجاوز نسبة ) فمف المبللظ أف ىذا المؤشر ال  -*
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الناتج المحمي اإلجمالي  السنوات
RGDP 5223=122 

الصادرات 
Ex   الوارداتIm معدؿ االنفتاح  إجمالي التجارة

 % *OPاالقتصادي 
2117 48898.1 41972.1 8511.4 49473.5 111.1 
2118 51228.7 54732.4 11195.2 65927.6 131.2 
2119 49854.3 46319.1 27513.1 73822.1 148.1 
2111 52119.9 61658.1 31881.1 93539.1 179.8 
2111 21146.3 23254.1 13664.1 36918.1 183.2 
2112 39922.7 76893.1 32243.1 119136.1 273.3 
2113 39116.1 58442.6 43242.9 111685.5 261.6 
2114 21388.1 24511.1 38631.7 63142.7 319.7 
2115 2411 14996.9 22684.5 37681.4 15.62 
2116 2343 9412.1 12145.1 21447.1 9.15 
2117 2969 26221.7 14673.1 41894.8 13.77 
2118 3418 41712.5 18815.4 59527.9 17.42 

                                                                                                                -المصدر: الجدوؿ مف إعداد البالثقاف باالعقماد عم  كبل مف:
 أعداد مخقمفة. ،مصرؼ لةبةا المركزي، النشرات االققصادةة، والقاارةر ]1[
 مف موقع بةانات البنؾ الدولي  2118-2115 األرقاـ لمسنوات ]2[

https://data.albankaldawli.org/country/LY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ىو عبارة عف مجموع الصادرات والواردات ماسومًا عم  الناقج الملمي اإلجمالي.* قَـّ لسابو مف ِقبؿ البالثقاف و 

المةبي ةعاني مف مشكمة  ققصاد( أف اال2ةبللظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
( وبشكؿ مرقفع، فاد وصؿ إل  2116-2114ي خبلؿ السنوات )ققصاداالنفقاح اال

فاع قةمة القجارة الخارجةة ، وىذا ةعود إل  ارق2114% في عاـ 319.7أقص  قةمة لو 
ماارنة باالنخفاض في الناقج الملمي اإلجمالي، لةث ةشكؿ قنوع وقعدد الواردات نسبة 
ميمة في الطمب الملمي قفوؽ اإلنقاج الملمي، وبالرغـ مف السةاسات القي وضعت لملد 

رة، مف ىذا االنفقاح كقطبةؽ سةاسة إلبلؿ الواردات باسقخداـ السةاسات الكمةة المباش
وفرض قةود عم  سعر الصرؼ األجنبي، إالَّ أف ىذه السةاسات لـ قكف ذات جدوى، مما 
انعكس عم  زةادة الواردات لسد العجز في اإلنقاج الملمي مف السمع والخدمات، 
واسقلواذ الصادرات النفطةة عم  النصةب األوفر مف إجمالي الصادرات القي ققأثر 

  بظروؼ األسواؽ النفطةة الدولةة.

https://data.albankaldawli.org/country/LY
https://data.albankaldawli.org/country/LY
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         8                                            1996-8118 

% OPاالنف اح االق  ادي 

 :ـ(2118-ـ1996المةبي لممدة ) ققصادقطور الضرامب والرسـو الجمركةة في اال -ج
 ققصادي، فإذا كاف االققصادققعمؽ لصةمة الضرةبة الجمركةة بالنشاط اال 

الوطني في لالة رواج ونمو فإف لصةمة ىذه الضرامب قزداد، وبالعكس أةاـ الكساد 
ةربؾ اإلدارات العامة في الاةاـ بالسةاسات  ةث قنخفض لصةمقيا وىذا ماي، لققصاداال

البلزمة لمقغمب عم  ىذه األزمات، وبالقالي ةجب قوفر إدارات كفؤة وصارمة عند جباةة 
 (139ص ،1992، )عجاـ ىذه الضرامب لملاربة الغش.

 دققصاةة القي قؤثر عم  االققصادقعد الرسـو الجمركةة ألد المؤشرات اال 
( ةبللظ عدـ االسقارار في لصةمة الرسـو 3المةبي، ومف ققبع بةانات الجدوؿ رقـ )
 ثـ أخذ ما 1996ممةوف د.ؿ في عاـ  444.1الجمركةة خبلؿ مدة البلث، فماد بمغت 
ملااًا أعم  معدؿ نمو  2114في عاـ  852.6بةف ارقفاع وانخفاض لق  وصمت إل  

عمؿ ونشاطات مصملة الجمارؾ المةبةة % وىذا بسبب القطور في 121.5وصؿ إل  
القي لدثت كملاوالت لقطوةر أداء السةاسة الجمركةة، وقطبةؽ األسالةب الجمركةة 

 548.1وباةمة قصؿ إل   2115اللدةثة. إالَّ أف اإلةرادات الجمركةة قراجعت في سنة 
% لةث أخذت في القذبذب مف جدةد مابةف 35.7-ممةوف د.ؿ وبمعدؿ نمو منخفض 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   32   - 

لقلاةؽ أعم   2111ثـ قفزت في سنة  2119إل   2115فاع وانخفاض خبلؿ المدة ارق
% وىذا نقةجة ارقفاع مؤشر 58.9وبمعدؿ نمو  1393.9قةمة ليا قدرت بلوالي 

ةسقياف بيا والقي ساعدت  االنفقاح، باإلضافة إل  ارقفاع لجـ الواردات المةبةة باةمة ال
 في رفع نسبة اإلةرادات الجمركةة.

ـ(    2118-ـ1996المةبي لممدة ) ( قطور الضرامب والرسـو الجمركةة في االققصاد3رقـ ) جدوؿ
 )بالممةوف دةنار(

 معدؿ نموىا %* الضرائب والرسوـ الجمركية السنوات
1996 444.1 - 
1997 441.1 - 1.9 
1998 519.1 17.9 
1999 519.5 1.19 
2111 395.2 - 23.9 
2111 362.5 - 8.2 
2112 364.1 1.4 
2113 384.8 5.7 
2114 852.6 121.5 
2115 548.1 - 35.7 
2116 526.9 - 3.8 
2117 528.1 1.2 
2118 499.2 - 5.4 
2119 876.7 75.6 
2111 1393.9 58.9 
2111 237.5 - 82.9 
2112 248.9 4.8 
2113 141.6 - 43.1 
2114 59.5 - 57.9 
2115 46.1 - 22.6 
2116 64.3 39.7 
2117 164.5 155.8 
2118 449.7 173.3 

       أعداد مخقمفة.                                                                                                                 ،المصدر: الجدوؿ مف إعداد البالثقةف باالعقماد عم  نشرات مصرؼ لةبةا المركزي
 * قَـّ لسابو مف ِقبؿ البالثقاف.
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، وقراجع لركة القجارة 2111لداث في لةبةا سنة ولكف مع انطبلؽ األ 
ممةوف د.ؿ لةث شيد معدؿ نمو  237.5الخارجةة انخفضت الرسـو الجمركةة إل  

 .%82.9- الرسـو الجمركةة قراجعًا بمغ
ونقةجة لمظروؼ القي مرت بيا لةبةا، وما أفرزقو األزمة مف انقشار كبةر وواسع  

مما أدى إل  انخفاض اإلةرادات الجمركةة وبشكؿ  لعممةات القيرب والقيرةب الجمركي،
 .%22.6 –وبمعدؿ نمو سالب  46.1باةمة وصمت إل   2115واضح في عاـ 

 عمومًا فإف ىناؾ عوامؿ رمةسةة وراء انخفاض اإلةرادات الجمركةة ىي 
  :(135، ص2112)الشبمي، 

 ركةة.( كثرة االسقثناءات واإلعفاءات القي ةقضمنيا ىةكؿ القعرةفة الجم1
 ( القيرب مف سداد قةمة الضرةبة الجمركةة.2
 ( صعوبة القنفةذ السمةـ لمبضامع المسقوردة. 3
 ( صعوبة قلدةد الضرةبة الجمركةة القي ةجب أف قخضع ليا قمؾ السمع المسقوردة.4
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-1996لممدة ) ب( معدؿ نمو اإلةرادات الجمركةة-3وةوضح الشكؿ البةاني رقـ )     
2118:)- 

 
وةقضح مما سبؽ أنو نقةجة لقطور دور الدولة وما صالبو مف ضرورة إةجاد  

مصادر مقعددة لئلةرادات العامة، والقي أصبلت أداة ميمة مف أدوات السةاسة المالةة، 
خطط القنموةة، وىو فإف ىذا بدوره ةبةف أىمةة دور اإلةرادات القي قسيـ في قنفةذ ال

ماةنعكس اةجابًا عم  الناقج الملمي اإلجمالي، وةزةد مف ارقباط الموارد العامة لمدولة 
 ( 37، ص2114ةة واالجقماعةة.)جمعة، ققصادبقنمةقيا اال
ولةث أف الضرامب الجمركةة قعد جزءًا مف اإلةرادات العامة فيي قعكس نوعًا  

 ةة.ققصادمخقمفة لمدولة، وكذلؾ طبةعة بنةقيا االةة الققصادوسعرًا لصةمة األوضاع اال
 (131، ص2112)الشبمي، 

 ثالثًا: دور اإليرادات الجمركية في تمويؿ الخزانة العامة:
، فالجمارؾ قؤثر في ققصادلةث قوجد عبلقة قبادلةة بةف قانوف الجمارؾ واال 

كةة قعقبر دخبًل في الجمارؾ. لةث نجد أف الضرامب الجمر  ققصادكما ةؤثر اال ققصاداال
ةرادًا كبةرًا لمخزانة العامة، ألف كؿ األمواؿ القي قلصؿ عمةيا إدارة الجمارؾ قدخؿ إل   وا 
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الخزانة العامة القي بدورىا قاـو بوضع المةزانةة العامة، وقوزةع النفاات عم  اإلةرادات 
 (131، ص2112العامة والقي مف أىميا اإلنفاؽ عم  المشارةع القنموةة.)الشبمي، 

 ( نسبة مساىمة اإلةرادات الجمركةة في اإلةرادات الضرةبةة4جدوؿ رقـ )
 )بالممةوف دةنار( (2116-1996واإلةرادات العامة خبلؿ المدة )

اإلةرادات  السنوات
 الجمركةة

اإلةرادات 
 الضرةبةة

اإلةرادات 
 العامة

نسبة اإلةرادات الجمركةة 
مف اإلةرادات الضرةبةة % 

* 
لجمركةة نسبة اإلةرادات ا

 مف اإلةرادات العامة % *

1996 444.1 444.1 5584.1 111 7.9 
1997 441.1 41.1 5137.1 99.7 8.7 
1998 519.1 535.1 4366.1 97 11.8 
1999 519.5 621.1 4857.1 83.7 11.6 
2111 395.2 637.1 4662.2 62 8.4 
2111 362.5 716.8 5998.8 51.2 6.1 
2112 364.1 715.1 8574.1 51.9 4.2 
2113 384.8 891.6 8141.2 43.2 4.7 
2114 852.6 1137.6 23187.1 82.1 3.6 
2115 548.1 1144.1 37116.1 52.4 1.4 
2116 526.9 1259.7 47188.1 41.8 1.1 
2117 528.1 1376.1 53366.3 38.3 1.9 
2118 499.2 2791.5 72741.2 17.8 1.6 
2119 876.7 2514.8 41785.1 35 2.1 
2111 1393.9 2247.5 61513.1 62 2.2 
2111 237.5 461.7 16813.3 51.5 1.4 
2112 248.9 617.6 71131.4 41.3 1.3 
2113 141.6 851.1 54763.6 16.6 1.2 
2114 59.5 661.9 21543.3 9.1 1.2 
2115 46.1 671.3 16843.4 6.8 1.2 
2116 64.3 716.9 8595.2 8.9 1.7 
2117 164.5 845.2 22337.6 19.4 3.7 
2118 449.7 1163.5 49143.6 42.2 1.91 

 أعداد مخقمفة.  ،المصدر: الجدوؿ مف إعداد البالثقاف باالعقماد عم  نشرات مصرؼ لةبةا المركزي -
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ةبللظ مف خبلؿ الجدوؿ أف اإلةرادات الجمركةة قمثؿ مكانة في اإلةرادات  
لقدني في كؿ سنوات البلث، فماد وصمت العامة، إالَّ أف ىذه النسب شيدت نوع مف ا

، وةرجع انخفاض اإلةرادات 1998% في عاـ 11.8إل  أعم  نسبة مساىمة ليا 
الجمركةة ونسبقيا إل  اإلةرادات العامة إل  انقشار ظاىرة القيرب الجمركي، والمخالفات 

  ـ( باإلضافة إل2118-ـ2113الجمركةة، وخاصًة خبلؿ السنوات األخةرة مف البلث )
ضعؼ أجيزة المكافلة الجمركةة، إل  جانب وجود طمب عم  السمع األجنبةة الغةر 
مقوفرة في األسواؽ الملمةة. وبالقالي فإف اإلةرادات الجمركةة ال قمعب دورًا أساسةًا 
كمصدر لئلةرادات العامة، بالرغـ مف مكانقيا كجزء مف إةرادات  الدولة. غةر أف نسبة 

اإلةرادات الضرةبةة قخقمؼ، فماد لاات أعم  نسبة ليا في عاـ  اإلةرادات الجمركةة إل 
% في 43.2% ثـ انخفضت في السنوات القالةة بنسبة قصؿ إل  111بمعدؿ  1996
، وىذا راجع 2114% في سنة 82.1ثـ عادت ولاات نسبة مرقفعة بمعدؿ  ،2113سنة 

 .%121.5وصؿ إل  إل  قلاةؽ اإلةرادات الجمركةة خبلؿ ىذه السنة ألعم  معدؿ ليا 
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ةة ومالةة ىامة، لةث ةظير أف مشارةع القنمةة اققصادىذا المؤشر لو دالالت  
وبالقالي أصبلت  ةة واالجقماعةة والخدمات العامة، قد قوسعت في نشاطاقيا،ققصاداال

اإلةرادات المقلصمة ماابؿ الخدمات المادمة ألفراد المجقمع قغطي جزءًا كبةرًا مف نفاات 
 المةزانةة العامة.

غةر النفطةة خبلؿ المدة  ( نسبة إةرادات الرسـو الجمركةة مف إجمالي اإلةرادات5جدوؿ رقـ )
 ( )بالممةوف دةنار(1996-2118)

إيرادات الضرائب  السنوات
 الرسـو الجمركيةو 

اإليرادات غير 
 النفطية

نسبة اإليرادات الجمركية مف اإليرادات 
 غير النفطية % *

1996 444.1 1696.1 26.1 
1997 441.1 1686.1 26 
1998 519.1 1815.1 28.5 
1999 519.5 1412.6 36.7 
2111 395.2 2459.2 16 
2111 362.5 2395.8 15.1 
2112 364.1 2123.1 17.9 
2113 384.8 2984.6 12.8 
2114 852.6 3131.1 27.2 
2115 548.1 2728.1 21 
2116 526.9 3522.1 14.9 
2117 528.1 4728.1 11.1 
2118 499.2 8324.2 5.9 
2119 876.7 6438.1 13.6 
2111 1393.9 5791.1 24 
2111 237.5 983.2 24.1 
2112 248.9 3199.1 7.7 
2113 141.6 2987.9 4.7 
2114 59.5 1566.7 3.7 
2115 46.1 6245.7 1.73 
2116 64.3 1929.7 3.3 
2117 164.5 3128.6 5.2 
2118 449.7 2435.4 18.4 

 أعداد مخقمفة.  ،المصدر: الجدوؿ مف إعداد البالثة باالعقماد عم  نشرات مصرؼ لةبةا المركزي
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ومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبللظ أف اإلةرادات غةر النفطةة مقذبذبة بةف  
 2111الزةادة والناصاف خبلؿ مدة البلث، لةث سجمت أكبر نسبة انخفاض في عاـ 

زى ذلؾ إل  األلداث القي شيدقيا لةبةا، وما وةع ،ممةوف د.ؿ 983.2باةمة بمغت 
ةة، وعدـ قدرة الدولة عم  جباةة ققصادصالبيا مف آثار سمبةة عم  كافة الاطاعات اال

 اإلةرادات غةر النفطةة.
كما ةبللظ أف أعم  نسبة مساىمة لئلةرادات الجمركةة مف اإلةرادات غةر  

فاض في نسب المساىمة في % قبلىا انخ36.7بنسبة  1999النفطةة كانت في سنة 
أغمب سنوات البلث لق  وصمت إل  أدن  نسب مساىمة خبلؿ السنوات 

عم   3.3 ،1.73 ،4.7 ،4.7 ،7.7بنسبة  2116 ،2115 ،2114 ،2112،2113
القوالي، وىذا ةعود إل  قدني جباةة الضرامب والرسـو الجمركةة خبلؿ ىذه السنوات 

 شيدقيا لةبةا.  نقةجة لقأثر ىذا الاطاع بالظروؼ القي

 
 :(2118-1996قطور إةرادات الضرامب والرسـو الجمركةة إل  الواردات لممدة ) -3

لبةاف فاعمةة الضرةبة الجمركةة في قوجةو االسقيبلؾ الملمي لمسمع األجنبةة  
ات المةبةة خبلؿ ( نسبة اإلةرادات الجمركةة مف الوارد6المسقوردة نبةف في الجدوؿ رقـ )

وعم  افقراض أف الرسـو الجمركةة عم  الواردات مف السمع الضرورةة ، سنوات البلث
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منخفضة، مما ةؤدي إل  زةادة اسقةرادىا، وبالعكس قرقفع الرسـو الجمركةة عم  السمع 
 (119، ص2118الكمالةة والضارة، مما ةؤدي إل  انخفاض اسقةرادىا. )الكقبي، 

 ( 2118-1996اإلةرادات الجمركةة إل  الواردات خبلؿ المدة ) ( قطور6جدوؿ رقـ )
 )بالممةوف دةنار(

الواردات  اإليرادات الجمركية السنوات
Im 

  نسبة اإليرادات الجمركية
 إلى الواردات % * 

1996 444.1 1914.8 23.1 
1997 441.1 2138.6 21.5 
1998 519.1 2213.8 23.5 
1999 519.5 1928.6 26.9 
2111 395.2 1911.4 21.6 
2111 362.5 2661.4 13.6 
2112 364.1 5585.7 6.5 
2113 384.8 5597.9 6.8 
2114 852.6 8255.2 11.3 
2115 548.1 7953.5 6.8 
2116 526.9 7934.7 6.6 
2117 528.1 8511.4 6.2 
2118 499.2 11195.2 4.4 
2119 876.7 27513.1 3.1 
2111 1393.9 31881.1 4.3 
2111 237.5 13664.1 1.7 
2112 248.9 32243.1 1.7 
2113 141.6 43242.9 1.3 
2114 59.5 38631.7 1.1 
2115 46.1 22684.5 1.2 
2116 64.3 12145.1 1.5 
2117 164.5 14673.1 1.1 
2118 449.7 18815.4 2.3 

 أعداد مخقمفة.  ،المصدر: الجدوؿ مف إعداد البالثقاف باالعقماد عم  نشرات مصرؼ لةبةا المركزي -
( إل  قراجع كبةر في نسبة مساىمة اإلةرادات 6قشةر بةانات الجدوؿ رقـ ) 

% في عاـ 26.9الجمركةة إل  الواردات، فماد بمغت أعم  نسبة مساىمة ليا بنمو 
 ،%1.1لقبمغ أدن  نسبة مساىمة ليا لوالي  2114قبلىا انخفاض لق  سنة  ،1999



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   41   - 

وىذا االنخفاض راجع إل  ضعؼ أجيزة المكافلة الجمركةة، مما سبَّب في االنقشار 
الواسع لعممةة القيرب الجمركي غةر المشروع عبر كافة المنافذ اللدودةة البرةة والبلرةة 

ـو أقؿ مما قفرضو والجوةة، باإلضافة إل  انقشار المخالفات الجمركةة كدفع رس
 القشرةعات الجمركةة.

    
 :أثر السةاسة الجمركةة عم  الناقج الملمي اإلجمالي )مؤشر العبء الجمركي( -4

وىو عبارة عف نسبة مساىمة اإلةرادات الجمركةة في الناقج الملمي اإلجمالي،  
عم  ىةمة ضرامب جمركةة مف أجؿ قلاةؽ  أي ىو الجزء الناقج الذي ةقـ قلوةمو إجبارةاً 

 (53، ص2115أىداؼ السةاسة المالةة لمدولة. )وارقاف، 
لةث قؤدي الضرامب والرسـو الجمركةة دورًا ميمًا في قموةؿ عممةة القنمةة،  

وفي قموةؿ البرامج االسقثمارةة لمدولة، في ظؿ الناص في القكوةف الرأسمالي، وضعؼ 
 دةة البلزمة لعممةة القنمةة.الموارد والوسامؿ الما

لذلؾ فمف الضروري أف ةكوف معدؿ النمو لمناقج الملمي اإلجمالي مرقفعًا نسبةًا  
باإلضافة إل  قوزةع الدخؿ الاومي والموارد  ،)*(ةة واالجقماعةةققصادلقلاةؽ الرفاىةة اال

                                                 
 %( كيدؼ لنمو الناقج الملمي اإلجمالي.8-7إذ مف المناسب قلاةؽ معدؿ نمو ) -*



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   41   - 

في الاطاع المالةة البلزمة لقموةؿ عممةة القنمةة المسقدامة، واإلصبللات المسقيدفة 
  .(275-274، ص ص2113)المياةني،  العاـ

 (2118-1996( مؤشر العبء الجمركي في االققصاد المةبي لممدة )7جدوؿ رقـ )
 )بالممةوف دةنار( 

اإليرادات  السنوات
 الجمركية

الناتج المحمي اإلجمالي 
 RGDPباألسعار الثابتة 

العبء الجمركي 
* % 

1996 444.1 25929.1 1.71 
1997 441.1 26296.1 1.67 
1998 519.1 26725.1 1.94 
1999 519.5 26119.1 1.99 
2111 395.2 27135.1 1.45 
2111 362.5 33239.7 1.19 
2112 364.1 33114.5 1.19 
2113 384.8 37361.7 1.12 
2114 852.6 39622.1 2.15 
2115 548.1 43561.6 1.25 
2116 526.9 46583.6 1.13 
2117 528.1 48898.1 1.17 
2118 499.2 51228.7 1.99 
2119 876.7 49854.3 1.75 
2111 1393.9 52119.9 2.68 
2111 237.5 21146.3 1.17 
2112 248.9 39922.7 1.62 
2113 141.6 39116.1 1.36 
2114 59.5 21388.1 1.29 
2115 46.1 2411 1.91 
2116 64.3 2343 2.74 
2117 164.5 2969 5.54 
2118 449.7 3418 13.16 

 أعداد مخقمفة. ،المصدر: الجدوؿ مف إعداد البالثقاف باالعقماد عم  نشرات مصرؼ لةبةا المركزي - 
الخاصة  ببةانات الناقج الملمي مف موقع  ،2118 -2115و األرقاـ لمسنوات  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ttps://data.albankaldawli.org/country/LYhبةانات البنؾ الدولي 

https://data.albankaldawli.org/country/LY
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مف خبلؿ الجدوؿ ةبللظ أف نسبة مساىمة الرسـو الجمركةة إل  الناقج الملمي  
اإلجمالي باألسعار الثابقة منخفضة وثابقة نوعًا ما خبلؿ أغمب فقرة البلث، فيي لـ 

مما ةشةر إل  قراجع دور  ،2111% كأقص  مساىمة ليا في سنة 2.68ققجاوز 
 ( 2118-1996اإلجمالي المةبي لممدة )اإلةرادات الجمركةة في قشكةؿ الناقج الملمي 

كما ةقضح مف الجدوؿ االنخفاض اللاد في نسبة العبء الجمركي خبلؿ  
السنوات األخةرة، وذلؾ لعدـ مواكبة الزةادة في اإلةرادات الجمركةة لمزةادة اللاصمة في 

 الناقج الملمي، مما قرقب عمةو الضعؼ في أداء الضرامب الجمركةة وكفاءقيا.

 
رابعًا: النمذجة القياسية لتأثير إيرادات الضرائب الجمركية عمى الناتج المحمي االجمالي 

 :ARDLباستخداـ نموذج االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية 
 :نموذج البحث -1

ي ةنلصر في قادةر معالـ النموذج ققصادف الدور األساسي لمنيج الاةاس االإ 
( وةعقبر Uncertainty - Incertitude)مف خبلؿ مشكمة عدـ القأكد ي ققصاداال

نموذج االنلدار البسةط ألد قمؾ النماذج القي ققناوؿ قفسةر العبلقة بةف مقغةرةف ألدىما 
وةكوف   Independent Variableواآلخر مسقاؿ  Dependent Variableقابع 

 :الشكؿ العاـ لمعادلة االنلدار البسةط 
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Yt = β0 + β1 Xt ± Ut 

ةة غةر قامة، لةث ةاةس المقغةر ققصادوىو ةعني أف العبلقة بةف المقغةرات اال 
دخاليا بشكؿ صلةح في  Utالعشوامي  أثر مقغةرات أخرى لـ نقمكف مف قةاسيا وا 

  :المعادلة، وعمةو سوؼ ناـو بدراسة الشكؿ القالي لمعادلة االنلدار البسةط
Yt = a + b1 Xt + et 

  :لةث أف
Yt:  (يققصادكمعبر عف النمو اال)الناقج الملمي اإلجمالي باألسعار الثابقة. 
Xt: .إةرادات الرسـو الجمركةة في لةبةا 
e t: .لد الخطأ 

وكبل السمسمقةف ماـو بالممةوف دةنار لةبي، أما مخرجات الدراسة مف جداوؿ  
 .Eviews 9.5وأشكاؿ، سوؼ نسقعةف ببرنامج 

ؾ باسقعماؿ نموذج االنلدار الذاقي لمفجوات الزمنةة الموزعة منيجةة القكامؿ المشقر  -2
  :ARDL)المقباطمة(

أف قكوف  (جوىانسف–انجؿ وجرانجر)ققطمب اخقبارات القكامؿ المشقرؾ  
المقغةرات ملؿ الدراسة مقكاممة مف الرقبة نفسيا، كما أف ىذه االخقبارات قعطي نقامج 

مشاىدة، كما ىو اللاؿ في  51مف  أقؿ)غةر دقةاة عندما قكوف السمسة صغةرة 
، وىذا ةضع شرطًا عم  اسقخداـ ىاقةف الطرةاقةف في قلمةؿ (السمسمقةف ملؿ الدراسة

 العبلقات طوةمة األجؿ بةف المقغةرات.
لمقكامؿ المشقرؾ وىي قدمج نماذج  ARDLولذلؾ فضمنا اسقخداـ منيجةة  

 فقرات االبطاء الموزعة  ونماذج (AR Auto regressive Model)االنلدار الذاقي 

Distributed  Lag Model 
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لةث قكوف السمسمة الزمنةة دالة في إبطاء قةميا وقةـ المقغةرات القفسةرةة  
بطاميا بفقرة والدة أو أكثر عف الطرؽ القامةدةة   ARDL. وققمةز طرةاة (1)اللالةة وا 

 :(2)المسقخدمة الخقبار القكامؿ المشقرؾ بمزاةا عدةدة
قطبةايا بغض النظر عما إذا كانت المقغةرات ملؿ الدراسة مقكاممة مف الرقبة ةمكف  -أ

، أو مقكاممة مف درجات مخقمفة، أي I(1)، أو مقكاممة مف الرقبة والد صلةح I(0)صفر 
 ةمكف قطبةايا عندما قكوف رقبة القكامؿ غةر معروفة أو لةست مولدة لكؿ المقغةرات.

وىذا عم   ،في لالة ما إذا كاف لجـ العةنة صغةراً إف نقامج قطبةايا قكوف جةدة  -ب
عكس معظـ اخقبارات القكامؿ المشقرؾ القامةدةة القي ققطمب أف ةكوف لجـ العةنة كبةرًا 

 لق  قكوف النقامج أكثر كفاءة

إف اسقخدامو ةساعد عم  قادةر العبلقة في األجمةف الاصةر والطوةؿ معًا في  -جػ
 لقةف.معادلة والدة بداًل مف معاد

فضبًل عف  ،المادرات الناقجة عف ىذا النموذج ققصؼ بخاصةة عدـ القلةز والكفاءة -د
أنو ةساعد عم  القخمص مف المشكبلت المقعماة بلذؼ المقغةرات ومشكبلت االرقباط 

 .(3)الذاقي

 :(4)ولقطبةؽ ىذه المنيجةة سنمر بالمرالؿ القالةة 
بارات السكوف: قبؿ اخقبار القكامؿ المشقرؾ قلمةؿ االسقارارةة واخق: المرلمة األول  -

وعرض نقامجو مف الميـ اإلشارة إل  أف اجراء اخقبارات  ARDLوقادةر نموذج 
                                                 

1- Pesaran, M.,shin , Y. and Smith , R. (2001). Bounds Testing Approaches to the 
Analysis of level Relationships. Journal of Applied Econometrics , VOL.16,pp.289-326. 

"أثر النمو االققصادي عم  العمالة في االققصاد المصري"، مجمة اققصادةات شماؿ افرةاةا،  مجدي الشوربجي, -2
 .156ـ، ص 2119، 6العدد 

3- Narayan , P. (2005). The saving and investment nexus for china: Evidence from 
cointegration tests. Applied Economics , VOL.37 , pp 1979-1990. 

كألد قطبةاات الاةاس  ARDL"منيجةة االنلدار الذاقي لمفجوات الزمنةة المزعة  جمولي نسمة, ماراف ملمد, -4
(", المركز الجامعي بملاج بو شعةب عةف قموشنت , Eviews v 10دي )دراسة قطبةاةة عم  برمجةة االققصا

 ـ.2119نوفمبر  14قا  الوطني الثاني لوؿ قطبةاات الاةاس االققصادي والنمذجة المالةة, مالم
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اسقارارةة السبلسؿ الزمنةة لمعرفة درجة اسقارار المقغةرات لةس شرطًا ضرورةًا لمبدء في 
المقغةرات ؛ إال أف النموذج ال ةعمؿ بدقة إذا كاف ىناؾ بعض ARDLقطبةؽ نموذج 

وىذا مف خبلؿ القجارب القطبةاةة عم  اسقخداـ ىذا  ،I(2)مسقارة في الرقبة الثانةة 
ومف أشير اخقبارات قةاس السكوف أو وجود جذر الولدة ىما اخقباري   .(1)النموذج
ADF، PP، وكانت النقامج كما ىي بالجدوؿ القالي:  
لمفقرة  ADF، PPالولدة لسب اخقباري نقامج اخقبار اإلسقارارةة لمكشؼ عف جذر  (8جدوؿ )

(1996-2118) 
 المقغةرات ADF دةكي فةممر الموسعاخقبار 

  Levelالمسقوى   Difference1الفرؽ األوؿ 

 الارار
دوف ثابت 
 واقجاه

بثابت 
 واقجاه

 الارار بثابت
دوف ثابت 
 واقجاه

  بثابت بثابت واقجاه

(1 ) I1.59421 0.8405 0.2922 غ. ساكف 0.0000 0.000 0.0000 ساكف Y 

(1)I0.0842 0.1939 14041. غ. ساكف 0.0003 0.0018 0.0000 ساكف X 

 المقغةرات PP اخقبار فةمبس بةروف 

 الارار
دوف ثابت 
 واقجاه

بثابت 
 واقجاه

 الارار بثابت
دوف ثابت 
 واقجاه

  بثابت بثابت واقجاه

(1 )I 0.6233 0.9035 0.3291 غ. ساكف 0.0001 0.0000 0.0000 ساكف Y 

(1 )I0.0842 0.1884 0.1903 غ.ساكف 0.0000 0.0004 0.0000 ساكف X 

 .Eviews 9.5المصدر: مف عمؿ البالثقاف باسقخداـ برمجةة  -
وىما  ،وكما ىو مبللظ مف الجدوؿ السابؽ أف مقغةري الدراسة بيما جذر ولدة 

قكامؿ مشقرؾ، فمـ ةقلاؽ مسقاراف عند الفرؽ األوؿ، وبملاولة معرفة إذا ما كاف بةنيما 
ذلؾ لعدـ قلاؽ الشرط الثاني لقلاةؽ القكامؿ المشقرؾ وىو أف قكوف سمسمة البواقي 

                                                 
ةف": منيجةة أمةف لواس, فاطمة الزىراء زرواط, " واردات السمع الرأسمالةة والنمو االققصادي في الص -1

ARDL:بلث منشور عم  الموقع ,www.enssea.net . 
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جرانجر. وعمةو ةمكف -لممقغةرات األصمةة مسقارة في المسقوى وذلؾ لسب منيجةة انجؿ
 واالنطبلؽ لممرلمة الثانةة.  ARDLقطبةؽ نموذج 

 :Bounds Testاخقبار اللدود  :مشقرؾاخقبار القكامؿ ال: المرلمة الثانةة -
 :العادةة وفاًا لممعادلة القالةة OLSوفؽ طرةاة   ARDLةقـ قادةر نموذج  -1

 
وققضمف المعادلة الساباة العبلققةف الطوةمة والاصةرة األجؿ، لةث ةمثؿ الجزء  
امؿ قصلةح مع)العبلقة طوةمة األجؿ ومف مواصفات  (المكقوب بشكؿ مخقمؼ)األوؿ 
أف قكوف سالبة ومعنوةة، وذلؾ لق  ةكوف لدةنا قكامؿ مشقرؾ أي عبلقة في  (:الخطأ

 .األمد الطوةؿ بةف المقغةرةف، فإذا اخقؿ ىذاف الشرطاف فمف ةكوف ىناؾ قصلةح لمخطأ
فيي مادرة ةمكف اسقخداميا لمقوصؿ إل  مةؿ المقغةر المسقاؿ في  :β أما 

أما الجزأةف اآلخرةف في . (1)ياققصادس ليا قفسةر نموذج القكامؿ المشقرؾ، ولة
 المعادلة فةمثبلف العبلقة قصةرة األجؿ. 

 اختيار فترة االبطاء المثمى لمفروؽ:  -1
البد مف معرفة فقرات اإلبطاء المثم    ARDLقبؿ البدء في اسقخراج معادلة  
لمعادلة الساباة وذلؾ لةث ةقـ اخقبار فقرة اإلبطاء المثم  لمفروؽ األول  في ا ،لمفروؽ

                                                 
 .https://youtu.be/UriJTW8IrMMعماد الدةف المصبح، مف قناقو عم  الةوقةوب:  -1

https://youtu.be/UriJTW8IrMM
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 Vector Auto regressive Modelباسقخداـ نموذج مقجو انلدار ذاقي غةر ماةد 

Unrestricted، (1)وةقـ ذلؾ باسقخداـ خمسة معاةةر مخقمفة لقلدةد الفقرة وىي:  
معةار  ،(AIC)معةار معمومات أكاةكي  ،(FPEمعةار خطأ القنبؤ النيامي ) 

(، معةار نسبة االمكاف H-Q)ر معمومات لناف وكوةف معةا ،(SC)معمومات شوارز 
 .(LR)األعظـ 
وةقـ اخقةار فقرة اإلبطاء المثم  القي قمقمؾ أقؿ قةمة مف المعاةةر االلصامةة  

 .المادرة أعبله
معاةةر اخقةار فقرة اإلبطاء المثم  لنموذج قصلةح الخطأ غةر الماةد  (9جدوؿ )

UECM 
 LR FPE AIC SC HQ فترة االبطاء 

0 NA 3.94e+08 22.62986 22.67959 22.64065 

1 17.21339* 1.75e+08* 21.81913* 21.91860* 
21.84072

* 
2 0.828367 1.84e+08 21.86834 22.01756 21.90073 

 Eviews 9.5المصدر: مف عمؿ البالثقاف باسقخداـ برمجةة  -
ةخقاره كؿ معةار، وىذه المعاةةر عند  ( إل  العدد األمثؿ لفقرات اإلبطاء الذي*مبللظة: قشةر ) -

 %(.5مسقوى معنوةة )
وبعد قجربة عدة فقرات إبطاء، أجمعت كؿ المعاةةر المسقخدمة عم  أف فقرة  

 .(أي فقرة إبطاء والدة1االبطاء المثم  ىي )
 :Pounds Testing Approachمنيج اختبار الحدود  -5

وازنةة طوةمة األجؿ بةف ةسقخدـ ىذا المنيج الخقبار مدى وجود عبلقة ق 
اةرادات )، والمقغةر المفسر (المقغةر القابع )الناقج الملمي االجمالي باألسعار الثابقة

                                                 
ر صرؼ الدةنار في ناظـ عبداهلل عبدالملمدي، وماجد جاسـ العةساوي،"قةاس وقلمةؿ العوامؿ المؤثرة في سع -1

، مجمة 2115–1991لممدة  ARDLاالققصاد العراقي باسقخداـ نموذج االنلدار الذاقي لمفجوات الزمنةة الموزعة 
 .154، ص 17، العدد9جامعة االنبار لمعموـ االققصادةة واالدارةة، المجمد
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الخقبار فرضةة العدـ،  ،اخقبار فةشر() Fإذ ةقـ لساب الصامةة  (،الرسـو الجمركةة
أي عدـ وجود قكامؿ مشقرؾ  ،القي قنص عم  عدـ وجود عبلقة قوازنةة طوةمة األجؿ

  :ةنيما في األجؿ الطوةؿب
H0:  = 0            

ماابؿ فرضةة البدةؿ القي قنص عم  وجود عبلقة قوازنةة طوةمة األجؿ، أي  
 :بةف المقغةرةفوجود عبلقة قكامؿ مشقرك

H1:  
 :كانت نقامج االخقبار بالشكؿ القالي وعم  ذلؾ 

 
 Bounds Test المشقرؾ باسقخداـ اخقبار اللدود  نقامج اخقبار القكامؿ (11جدوؿ )

 ARDLلنوذج

   
Test Statistic Value k 

   F-statistic 4.354559 1 
   Critical Value Bounds 
   Significance I0 Bound I1 Bound 
   10% 3.02 3.51 

5% 3.62 4.16 
2.5% 4.18 4.79 
1% 4.94 5.58 

 Eviews 9.5بالثقاف باسقخداـ برنامج المصدر: مف عمؿ ال -
الملسوبة والبالغة  Fأف قةمة الصامةة  ،ةسقدؿ مف الجدوؿ السابؽ 

 ،%5عند مسقوى معنوةة  ،(4.16)(، أكبر مف قةمة اللد األعم  والبالغة 4.354559)
 ( :H1مما ةعني قبوؿ الفرضةة البدةمة )

أي أف ىناؾ عبلقة قوازنةو طوةمة األجؿ  (،H0:  = 0ورفض فرضةة العدـ ) 
 (.Y)(، والناقج الملمي االجمالي Xبةف إةرادات الرسـو الجمركةة )
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 :ARDL  VECMوذج مقجو قصلةح الخطأ وفاًا لمنيجةة نم :المرلمة الثالثة -
وفاًا لنموذج و Y، Xبةف المقغةرةف  بعد اللصوؿ عم  العبلقة طوةمة األجؿ 

الذي ةمقاط دةنامةكةة المدى الاصةر  ، ECMالقكامؿ المشقرؾ، ةقـ قادةر نموذج 
قة ةمكف وبقادةر قمؾ العبل ،بةف المقغةرةف القابع والمفسر (،عبلقة قصةرة األجؿ)

 :القوصؿ لمنقامج القالةة
 ARDLوفاًا لمنيجةة   ECMنقامج نموذج  (11جدوؿ )

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     D(X) 26.856946 5.251398 5.114246 0.0002 

D(X(-1)) -36.753147 7.903195 -4.650416 0.0004 
D(X(-2)) -9.506740 7.614088 -1.248572 0.2323 

CointEq(-1) -0.516494 0.133671 -3.863925 0.0017 
          

Cointeq = Y - (96.6285*X  -10503.6971)  
     Long Run Coefficients 
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     X 96.628499 16.689688 5.789713 0.0000 

C -10503.697123 8399.913035 -1.250453 0.2316 
 Eviews 9.5المصدر: مف عمؿ البالثقاف باسقخداـ برنامج  -     

( ةمارس Xوةظير الجدوؿ أعبله أف القغةر في اةرادات الرسـو الجمركةة ) 
وىو ما قؤكده النظرةة  ،وأف العبلقة طردةة وموجبة ،يققصادقأثةرًا معنوةًا عم  النمو اال

 .ةةققصاداال
قصلةح الخطأ ةكشؼ عف  أف معامؿ إبطاء لد ECMوقد أظيرت نقامج   

سرعة عودة مقغةر الناقج الملمي اإلجمالي نلو قةمو القوازنةة في األجؿ الطوةؿ، لةث 
(، والقي قعد 1.52)( قادر بػ t-1)في كؿ فقرة زمنةة نسبة اخقبلؿ القوازف مف الفقرة 

ي ققصادبمعن  آخر عندما ةنلرؼ مؤشر النمو اال ،قكةؼ( عالي نسبةاً )معامؿ قعدةؿ 
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( عف قةميا القوازنةة في األجؿ الطوةؿ t-1)خبلؿ الفقرة الاصةرة في الفقرة الساباة  أي
( إل  أف ةصؿ إل  t)%(، مف ىذا االخقبلؿ في الفقرة 51فإنو ةقـ قصلةح ما ةعادؿ )

 القوازف في المدى الطوةؿ بعد لوالي أقؿ مف عامةف.
  :المرلمة الرابعة -
  :وذجاالخقبارات القشخةصةة لمنم :أوالً 

لمقأكد مف جودة النموذج المسقخدـ في القلمةؿ وخموه مف المشاكؿ الاةاسةة، قـ اجراء 
  :القالةة  Diagnostic Testاالخقبارات القشخةصةة 

 Breusch-Godfrey Serialاخقبار االرقباط القسمسمي لؤلخطاء المعروؼ بػػ  -1

CorrelationLM Test:  وفاًا الخقبار لةث ةقضح مف خبلؿ الجدوؿ القالي وF 
االلقمالةة العالةة والقي ىي أكبر مف الوالد الصلةح  أي أنو ال ةمكف أف ةكوف ىناؾ 

 ارقباط ذاقي قسمسمي لؤلخطاء.

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (12جدوؿ )
F-statistic 0.000281 Prob. F(1،13) 0.9869 

Obs*R-squared 0.000433 Prob. Chi-Square(1) 0.9834 
 .Eviews 9.5المصدر: مف عمؿ البالثقاف باسقخداـ برنامج  -

اخقبار فرضةة عدـ قباةف لد الخطأ: باسقخداـ اخقبار ثبات القباةف المشروط  -2
  Autoregressive Conditional  Heteroscedasticityباالنلدار الذاقي 

ةة العدـ الااممة بثبات قباةف ( وةوضح إمكانةة قبوؿ فرضARCH) Test المعروؼ بػػ   
  :كما ىو بالجدوؿ القالي ،لد الخطأ العشوامي في النموذج المادر

 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey (13جدوؿ )

F-statistic 0.991342 Prob. F(5،14) 0.4575 

Obs*R-squared 5.229504 Prob. Chi-Square(5) 0.3885 
Scaled explained SS 2.090423 Prob. Chi-Square(5) 0.8365 

 Eviews 9.5المصدر: مف عمؿ البالثقاف باسقخداـ برنامج  -
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بخصوص القلاؽ مف القوزةع الطبةعي لبواقي  NormalityJarque–Beraاخقبار  -3
معادلة االنلدار: لةث ةظير أنو ال ةمكف رفض فرضةة العدـ الااممة أف بواقي معادلة 

(، مما 0.4552بمغت )  Probabilityعة قوزةعًا طبةعةًا، لةث أف االلقمالةةاالنلدار موز 
 ةعني أف النموذج ال ةعاني مف مشكمة القوزةع غةر الطبةعي لبواقي معادلة االنلدار.

 لمقلاؽ مف القوزةع الطبةعي لبواقي األخطاء JarqueBeraنقامج اخقبار  (14جدوؿ )
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Sample 1999 2018
Observations 20

Mean       8.23e-12
Median  -1032.773
Maximum  12977.96
Minimum -8666.181
Std. Dev.   5927.299
Skewness   0.661983
Kurtosis   2.631577

Jarque-Bera  1.573852
Probability  0.455242

 
 Eviews 9.5در: مف عمؿ البالثقاف باسقخداـ برنامج المص -

 المقدر:  ARDLثانيًا: اختبار االستقرار الييكمي لنموذج 
(، فإف الخطوة األول  القي قمي قادةر 1997) Pesaran  and Pesaranوفاًا لػػ 
ققمثؿ في اخقبار االسقارار اليةكمي لمعامبلت  ARDLلنموذج  UECMصةغة 

الطوةؿ، أي خمو البةانات المسقخدمة في ىذه الدراسة مف وجود أي األجمةف، الاصةر و 
اخقبار المجموع  :(1)قغةرات ىةكمةة عبر الزمف ولقلاةؽ ذلؾ ةقـ اسقخداـ اخقبارةف ىما

 Cumulative Sum of Recursive Residualالقراكمي لمبواقي المقابعة 

CUSUM ،بعةواخقبار المجموع القراكمي لمربعات البواقي المقاCumulative Sum 

                                                 
1- Pesaran , M. and Pesaran , B.(1997).Workingwith Microfit 4.0: interactive 
Econometric Analysis.Oxford: oxford University press. 
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of Square Recursive Residual, CUSUMSQ  وةقلاؽ االسقارار اليةكمي
إذا وقع الشكؿ البةاني إللصامةة   ARDLلنموذج  UECMلممعامبلت المادرة بصةغة 

داخؿ اللدود اللرجة عند مسقوى معنوةة  ،CUSUMSQو   CUSUMكؿ مف 
نقاؿ الشكؿ البةاني إللصاء االخقبارةف ومف ثـ قكوف المعامبلت غةر مسقارة إذا ا ،5%

 .المذكورةف خارج اللدود عند ىذا المسقوى
  ARDLوةقضح مف خبلؿ الشكمةف القالةةف أف المعامبلت المادرة لنموذج  

(، مما ةؤكد وجود اسقارار 2118-1996)المسقخدـ مسقار ىةكمةًا خبلؿ فقرة الدراسة 
بةف نقامج قصلةح الخطأ في المدى الاصةر  بةف مقغةري الدراسة، وانسجاـ في النموذج

والطوةؿ، لةث وقع الشكؿ البةاني إللصاء االخقبارةف المذكورةف ليذا النموذج داخؿ 
  .%5اللدود اللرجة عند مسقوى معنوةة 

 لمجموع قراكـ البواقي المقابعة CUSUMنقامج اخقبار  (8شكؿ )

-12

-8

-4

0

4

8

12

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CUSUM 5% Significance 
 .Eviews 9.5بالثقاف باالسقعانة ببرنامج المصدر: مف عمؿ ال -

 
 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   53   - 

 CUSUMSQالمجموع القراكمي لمربعات البواقي المقابعة  (9شكؿ )
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 Eviews 9.5المصدر: مف عمؿ البالثقاف باسقخداـ برنامج  -

 النتائج:
 بعد اسقعراض الورقة قَـّ القوصؿ إل  النقامج القالةة: 

 لجانب النظري والتحميمي:أواًل: نتائج ا
انعداـ الدراسات والخطط االسقراقةجةة، واالفقاار لممةكنة اللدةثة في مصملة  -1

 الجمارؾ المةبةة.

انقشار الفساد المالي واإلداري في أغمب المراكز الجمركةة المةبةة، مما قسبب في  -2
 ضةاع الماؿ العاـ.

 ة لامع ظاىرة القيرةب.سوء كفاءة االجراءات المقخذة مف قبؿ الدول -3
انخفاض نسبة مساىمة اإلةرادات الجمركةة في االةرادات العامة خبلؿ أغمب سنوات  -4

 البلث.
 عدـ االسقارار في نسبة لصةمة االةرادات الجمركةة خبلؿ مدة البلث. -5
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انخفاض نسبة مساىمة اإلةرادات الجمركةة في الناقج الملمي االجمالي خبلؿ  -6
 سنوات البلث.

 ثانيًا: نتائج الجانب التطبيقي: 
 ،فةممر الموسع -كانت نقامج اخقبار وجود جذر الولدة باسقخداـ اخقباري دةكي -1

 .أنو ةوجد بالمقغةرةف جذر ولدة وأنيما قد اسقارا عند الفرؽ األوؿ ،وفةمبس بةروف

اف بعدما قوفرت شروطو، لبة  ARDLقـ اخقبار القكامؿ المشقرؾ باسقخداـ نموذج  -2
 Fوجد أف  ، FWald testوبعد قنفةذ اخقبار  ،العبلقة طوةمة األجؿ بةف المقغةرةف

( عند مسقوى 4.16أكبر مف قةمة اللد األعم  والبالغة ) ،(4.3545)الملسوبة والبالغة 
 .%.وىذا ةدؿ عم  وجود عبلقة قكامؿ مشقرؾ بةف المقغةرةف5معنوةة 

 ECMؾ بةف المقغةرةف، قـ قادةر نموذج بعد القأكد مف وجود عبلقة قكامؿ مشقر  -3
لمعرفة الدةنامةكةة في المدى الاصةر، والقي قجعؿ مف السمسمقةف مقكاممقةف في المدى 
الطوةؿ، وأظيرت النقامج أف معامؿ إبطاء لد قصلةح الخطأ ةكشؼ عف سرعة عودة 

%  52 مقغةر الناقج الملمي االجمالي نلو قةمقو القوازنةة في األجؿ الطوةؿ بمعدؿ
 .أي عودقو لمقوازف في أقؿ مف عامةف ،سنوةاً 

كانت نقةجة جمةع االخقبارات القشخةصةة لمنموذج، واخقبارات االسقارار اليةكمي  -4
لمنموذج ككؿ، أف النموذج ال ةعاني مف مشكمة االرقباط الذاقي القسمسمي، وال اخقبلؼ 

لنموذج ال ةعاني مف أي اخقبلالت القباةف، وأف البواقي ققوزع قوزةعًا طبةعةًا، كما أف ا
 .ىةكمةة عبر الزمف

وعم  ذلؾ ةمكف االعقماد عم  ىذا النموذج في وضع سةاسة جمركةة رشةدة  
 .المةبي ققصادقعود بالنفع عم  اال

 التوصيات:
 قاصي طبةعة السةاسة الجمركةة في لةبةا، وقاوةة آلةات ووسامؿ الرقابة والقلصةؿ.( 1
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دور أجيزة الجمارؾ المةبةة مف خبلؿ قخوةميا القشرةعات الاانونةة العمؿ عم  قفعةؿ ( 2
 والقنظةمةة األكثر قلفةزًا.

 ضرورة إجراء إصبللات عم  ىذا الاطاع.( 3

اقخاذ سةاسة قسقيدؼ زةادة االنقاج الملمي بقنشةط الصناعات الملمةة، وااللقزاـ ( 4
 بأفضؿ الممارسات الدولةة في قجيةز الصادرات.

 ع االسقثمار األجنبي المباشر والصادرات لقعمؿ كملرؾ لمنمو االققصادي.قشجة( 5

مف الضروري أف ةكوف معدؿ النمو في الناقج الملمي االجمالي مرقفعًا نسبةًا لقلاةؽ ( 6
 الرفاىةة االققصادةة

مضائؿةمادلصادرموادلراجع

 أواًل: الكتب:
معة الجدةدة، جامعة إةماف عطةة ناصؼ، مبادئ االققصاد الدولي، دار الجا( 1

 .2118اإلسكندرةة، 

 . 2117، دار الجامعةة الجدةدة، جامعة االسكندرةة، 1مجدي ملمود شياب، ط( 2

مةثـ صالب عجاـ، المالةة العامة، الطبعة األول ، معيد اإلنماء العربي، بةروت، ( 3
1992. 

 انيًا: البحوث والدراسات العممية:ث
دراسة لالة  –ؾ ودورىا في قرقةة القجارة الخارجةة بطاطاس ثةزةرى، عصرنة الجمار ( 1

جمارؾ الجزامر، جامعة ملند أكمي البوةرة، كمةة العمـو االققصادةة وعمـو القسةةر، رسالة 
 .2119-2118ماجسقةر، الجزامر، 

الوناس رشةد، النظاـ الجمركي الجزامري ومسقابمو في ظؿ االنفقاح  –بوخاري ىشاـ ( 2
ملند أكمي البوةرة، كمةة العمـو االققصادةة وعمـو القسةةر، رسالة االققصادي، جامعة 
 .2115-2114ماجسقةر، الجزامر، 
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جمولي نسمة، ماراف ملمد، " منيجةة االنلدار الذاقي لمفجوات الزمنةة المزعة ( 3
ARDL  كألد قطبةاات الاةاس االققصادي )دراسة قطبةاةة عم  برمجةةEviews، v. 

امعي بملاج بو شعةب عةف قموشنت، الماقا  الوطني الثاني لوؿ ( "، المركز الج10
 ـ. 2119نوفمبر  14قطبةاات الاةاس االققصادي والنمذجة المالةة، 

دالةا ملمد إسماعةؿ وآخروف، أثر السةاسة الضرةبةة عم  الناقج )دراسة لالة ( 4
الدراسات (، مجمة العمـو االققصادةة، جامعة السوداف، كمةة 2112-1981السوداف 

 .2114، 12،العدد15القجارةة، المجمد

رضا عرةبي الشبمي، السةاسة الضرةبةة وأثرىا عم  االققصاد المةبي، مجمة جامعة ( 5
 .2112الزةقونة، العدد الثاني، 

زاةد مراد، دور الجمارؾ في ظؿ اققصاد السوؽ )لالة الجزامر(، جامعة ةوسؼ بف ( 6
 .2116-2115ـو القسةةر، رسالة دكقوراه، الجزامر، خدة، كمةة العمـو االققصادةة وعم

سمم  سمطاني، دور الجمارؾ في سةاسة القجارة الخارجةة )لالة الجزامر(، رسالة ( 7
 .2113-2112ماجسقةر، 

سونةا آرزروني وارقاف، الدور االققصادي لمضرامب الكمركةة في العراؽ، مجمة ( 8
، 33نة اللادةة عشر، المجمد العاشر، العدد: العربي لمعمـو االققصادةة واإلدارةة، الس

2115. 

صبلح الدةف أنبةو جمعة، اإلةرادات العامة ودورىا في قنمةة االققصاد المةبي، مجمة ( 9
 .2114العمـو االققصادةة والسةاسةة، كمةة االققصاد والقجارة زلةقف، العدد الرابع، 

ققصاد السوري في ظؿ قلرةر غزؿ أكـر اللوري، أثر السةاسة الجمركةة عم  اال( 11
القجارة الخارجةة، أطرولة دكقوراه، الجميورةة العربةة السورةة، جامعة دمشؽ، كمةة 

 .2115-2114االققصاد،
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ملمد بشةر الكقبي، اآلثار االققصادةة لمضرةبة الكمركةة في اإلمارات العربةة ( 11
 .2118 المقلدة، مجمة اإلدارة واالققصاد، العدد اللادي والسبعوف،

ملمد خالد المياةني، دور الضرةبة في عممةة القنمةة االققصادةة واالجقماعةة، ( 12
 .2113، العدد الثاني، 19مجمة جامعة دمشؽ، كمةة االققصاد، المجمد

مجدي الشوربجي، أثر النمو االققصادي عم  العمالة في االققصاد المصري، مجمة ( 13
 ـ.2119، 6اققصادةات شماؿ افرةاةا، العدد: 

نادةا خالد نعماف ثابت، الرسـو الجمركةة في ظؿ قلرةر القجارة الخارجةة، جامعة ( 14
 .2116-2115قشرةف، كمةة االققصاد، رسالة ماجسقةر، الجميورةة العربةة السورةة، 

ناظـ عبد اهلل عبد الملمدي، وماجد جاسـ العةساوي، " قةاس وقلمةؿ العوامؿ ( 15
دةنار في االققصاد العراقي باسقخداـ نموذج االنلدار الذاقي المؤثرة في سعر صرؼ ال
، مجمة جامعة االنبار لمعمـو 2115–1991لممدة  ARDLلمفجوات الزمنةة الموزعة 

 .17، العدد 9االققصادةة واالدارةة، المجمد 
 ثالثًا: التقارير والنشرات:

، المنظمة المةبةة 2115 السةاسة الجمركةة في لةبةا وفؽ قارةر دةواف الملاسبة لسنة( 1
 .2116 لمسةاسات واالسقراقةجةات، ماةو،

دراسة اإلصبلح الضرةبي والجمركي في السوداف، جميورةة السوداف، وزارة المالةة، ( 2
 .2114لجنة الجمارؾ، ةولةو 

عبد اهلل ملمد شامةة، السةاسات االققصادةة والعامة ومقطمبات النجاح، المنظمة ( 3
 .2116ت واالسقراقةجةات، ماةو،المةبةة لمسةاسا

، جدوؿ المملؽ 2117صندوؽ الناد العربي، القارةر االققصادي العربي المولد، ( 4
 (.2/1االلصامي )
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، جدوؿ المملؽ 2121صندوؽ الناد العربي، القارةر االققصادي العربي المولد، ( 5
 (.2/1االلصامي )

 .5702117األوؿ، المجمد مصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع( 6

 .5702117مصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع الثاني، المجمد( 7

 2116، 56مصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع األوؿ، المجمد( 8

 .2111، 51مصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع الثالث، المجمد( 9

 .2111، 51زي، النشرة االققصادةة، الربع الرابع، المجمدمصرؼ لةبةا المرك( 11

 .2119، 49مصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع الثالث،المجمد( 11

 2118، 48مصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع األوؿ، المجمد( 12
 .2111، 41جمدمصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع الثالث، الم( 13
 .2117، 47مصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع الثاني، المجمد( 14

 .2111، 41مصرؼ لةبةا المركزي، النشرة االققصادةة، الربع الثالث، المجمد( 15
 .2118، 52مصرؼ لةبةا المركزي، القارةر السنوي( 16
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ماظؾقيبمأثرماظلقادةمادلاظقةمسؾىماظـاتجماحملؾيمشريماظـػطي

م(5218-1986ظػرتةم)خاللما

 سميرة إبراىيـ ابودبوس د/
 جامعة الزيتونة –كمية التجارة 

 حمزة اليادي إبراىيـ /ا
 جامعة الزيتونة –كمية التجارة 

م

 الممخص: 
المةبي خبلؿ   السةاسة المالةة عم  الناقج الملمي غةر النفطيىدفت الدراسة إل   قةاس أثر  
دراسة عم  نموذج االنلدار الذاقي لفقرات اإلبطاء الموزعة (، وقد اعقمدت ال2118-1986الفقرة )

(ARDL لةث قوصمت النقامج   في األجؿ الطوةؿ إل  وجود عبلقة عكسةة غةر معنوةة إلصامةا ،)
بةف اإلنفاؽ العاـ والناقج الملمي غةر النفطي، أما الضرامب فقرقبط بعبلقة طردةة معنوةة إلصامةا،في 

الاصةر عم  وجود قصلةح مف األجؿ الاصةر إل  األجؿ الطوةؿ بسرعة لةف أظيرت نقامج األجؿ 
 %(، وةقـ العودة إل  لالة القوازف خبلؿ أربعة سنوات.61.24)

 السةاسة المالةة، اإلنفاؽ العاـ، الضرامب.  الكممات الدالة:
 مقدمة:

ةة إذ ققصادي باىقماـ واضعي السةاسات االققصادلظي موضوع النمو اال 
دوؿ العالـ زةادة الناقج الملمي اإلجمالي في سمـ األولوةات لرفع المسقوي قضع معظـ 

ولغرض قلاةؽ ذلؾ فاف اللكومات قمجأ إل  مجموعة مف اإلجراءات والقدابِةر ،المعةشي
 .ةةققصادومف ثـ قلاةؽ القنمةة اال،ققخذىا مف شأنيا زةادة اإلنقاج

قسقطةع الدوؿ مف خبلليا  وقعد السةاسة المالةة مف أىـ ىذه السةاسات القي 
ي، لةث إف ققصادةة، وذلؾ لموصوؿ إل  االسقارار االققصادالقأثةر عم  األوضاع اال

السةاسة المالةة ققسؽ في طبةعقيا وقكوةنيا وأىدافيا وطرةاة عمميا مع النظاـ 
ةة وسةاسةة اققصادونظرًا لما قعانةو لةبةا مف مشاكؿ ي الذي قعمؿ مف خبللو،ققصاداال

لةث  ،2113منذ منقصؼ العاـ الوطني  ققصادلسنوات األخةرة والقي أثرت عم  االفي ا
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ي وقت كانت لةبةا انخفضت الصادرات النفطةة إل  أقؿ مف أربعمامة ألؼ برمةؿ ةومةًا ف
وةرجع ذلؾ إل  عدة أسباب  ،2111سبعمامة ألؼ برمةؿ ةومةًا عاـ ُقصّدر ممةوف و 

وذلؾ نقةجة عدـ اسقارار األوضاع األمنةة مما ،طةةأىميا إغبلؽ الموانئ واللاوؿ النف
إضافة إل  قياوي أسعار النفط العالمةة منذ ةونةو ،أدى إل  انخفاض اإلةرادات النفطةة

أدى إل  عجز مالي كبةر في المةزانةة العامة لةث قـ قموةمو باالققراض  ،2114عاـ 
ي، وقوسةع الاطاع العاـ مع مف مصرؼ لةبةا المركزي، إضافة إل  زةادة اإلنفاؽ اللكوم

ضعؼ األداء وانخفاض اإلنقاجةة، وكذلؾ انخفاض اإلةرادات غةر النفطةة،خاصة 
 الوطني، ققصاداإلةرادات الجمركةة القي كانت مف أىـ الموارد المالةة غةر النفطةة لبل

والقراخي في دفع الجباةة مما انعكس ذلؾ عم  وانقشار ظاىرة القيرب الضرةبي، 
 نمو الناقج الملمي اإلجمالي.معدالت 

 مشكمة الدراسة: 
 اققصادكونو  ققصادالمةبي مف اخقبلؿ ىةكمي في بنةة اال ققصادةعاني اال 

ألادي ةعقمد كمةًا عم  اإلةرادات النفطةة في قموةؿ مخقمؼ نفاات الدولة القنموةة 
وفي ظؿ ،باإلضافة إل  الصراع الدامر في ظؿ اناساـ مصرؼ لةبةا المركزي،والجارةة

ةة معمنة وواضلة المعالـ واألىداؼ خبلؿ السنوات اققصادعدـ وجود سةاسة 
األمر الذي ،ةجعؿ السةاسة المالةة المطباة ةشوبيا الكثةر مف الغموض والقردد،األخةرة

المةبي،بإعقبار أف السةاسة المالةة  ققصادةؤدي إل  زةادة لدة ما ةظير مف قشوىات باال
ألسموب الذي قخططو قمؾ الدولة وقنفذه مسقخدمة مصادرىا ألي دولة ماىةة إال ا

ي ققصادوبرامجيا اإلنفاقةة أللداث آثار عم  كافة مقغةرات النشاط اال،اإلةرادةة
وبالقالي فإف مشكمة الدراسة قكمف ،وذلؾ لقلاةؽ أىداؼ المجقمع،واالجقماعي والسةاسي

 :في القساؤؿ القالي
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 المةبي خبلؿ الفقرة عم  الناقج الملمي غةر النفطي قأثةر السةاسة المالةة  ما مدى  -
 ؟(1986-2118)

 فرضية الدراسة:
لمسةاسة المالةة قأثةر اةجابي في قلدةد معدالت النمو لمناقج الملمي غةر  

 النفطي في لةبةا
 أىداؼ الدراسة:

 يققصادالسةاسة المالةة في الفكر اال -1

 ناقج الملمي غةر النفطي  المةبيقةاس العبلقة بةف  السةاسة المالةة وال -2

 أىمية الدراسة:
قبرز أىمةة الدراسة في القعرؼ عم  طبةعة السةاسة المالةة ومدى فعالةقيا في  

وكما قوضح األدوات البلزمة لقلاةؽ  ،الوصوؿ إل  األىداؼ المرجوة مف خبلؿ قطبةايا
 المةبي  ققصادي في ظؿ القطورات اللاصمة في االققصادالنمو اال

 نيجية الدراسة:  م
باإلضافة إل  المنيج  ،القلمةمي قعقمد الدراسة عم  المنيج الوصفي 
وذلؾ باالعقماد عم  نموذج االنلدار الذاقي لفقرات اإلبطاء الموزعة ،الاةاسي

(ARDL)، ةة في اقخاذ ققصادوذلؾ لموصوؿ إل  نقامج قساعد صانعي السةاسات اال
 ي.ققصاداعمة لمنمو االاإلجراءات والارارات المبلممة والد

 الدراسات السابقة:
ةةف بدراسة العبلقة بةف أدوات السةاسة ققصادلاد اىقـ العدةد مف البالثةف اال 

لةث قـ قطوةر العدةد مف النماذج القطبةاةة لدراسة ىذه ،يققصادالمالةة  والنمو اال
 :العبلقة ومف بةف ىذه الدراسات األقي
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( عم   العبلقة بةف اإلنفاؽ العاـ والنمو 1996) Devarajan et alركزت دراسة -
(، لةث قوصمت النقامج 1991-1971) دولة نامةة خبلؿ الفقرة  43ي  فيققصاداال

ي، بةنما كاف لبلسقثمار ققصادإل   أف االسقيبلؾ العاـ لو قأثةر إةجابي عم  النمو اال
فاؽ العاـ عم  النمو العاـ قأثةر سمبي، في لةف لـ قجد أثرًا كبةرًا في إجمالي اإلن

 ي. ققصاداال
( العبلقة بةف نمو الناقج الملمي اإلجمالي Kireyev1998 ) فةما بلثت دراسة 

(، لةث قوصمت 1997-1969)غةر النفطي واإلنفاؽ العاـ في السعودةة خبلؿ الفقرة 
نقامج الدراسة إل  وجود عبلقة إةجابةة  بةف اإلنفاؽ العاـ والنمو في الناقج الملمي 

 .اإلجمالي غةر النفطي
واقع اإلةرادات العامة بشاةيا النفطي وغةر  (،2114ودرس  صبلح الدةف ) 

وقد قوصمت الدراسة إل  ، النفطي،وكذلؾ مدى قأثةرىا عم  الناقج الملمي اإلجمالي
، وجود عبلقة طردةة بةف  الناقج الملمي اإلجمالي واإلةرادات النفطةة وغةر النفطةة

% مف القغةرات اللاصمة في الناقج الملمي 83ةفسر   Rقلدةد وكذلؾ أف معامؿ 
 %34في لةف أف  اإلجمالي بدوف النفط،و قعزي إل  القغةرات النفطةة وغةر النفطةة،

 مف القغةرات في الناقج الملمي اإلجمالي إل  عوامؿ خارجةة.
أثر الضرامب غةر  (2116البرود، )، كذلؾ بةنت دراسة العرابي، مسقوي 

لةث قـ (، 2113-1991ي في الجزامر خبلؿ الفقرة )ققصادشرة عم  النمو االالمبا
وقد قوصمت النقامج إل  أف لمضرامب (،  VARاسقخداـ اخقبار نموذج االنلدار الذاقي)

 غةر المباشرة  أثر سمبي عم  الناقج الملمي اإلجمالي.
ي ققصادالالعبلقة بةف اإلنفاؽ العاـ والنمو ا( 2119وقناولت دراسة ةغني ) 

لةث قـ اسقخداـ اخقبار  (،2118-1991) لماطاع غةر النفطي المةبي خبلؿ الفقرة
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في لةف أكد ،القكامؿ جوىانسوف والذي أكد عم  عدـ وجود عبلقة في األجؿ الطوةؿ
 اخقبار السببةة لجرانجر عم  وجود عبلقة في األجؿ الاصةر.

سة المالةة  عم  النمو ( أثر السةا2119بوراس ) ،فةما بلثت دراسة  العشي 
باسقخداـ  معادلة االنلدار  (،2111-1991ي في الجزامر خبلؿ الفقرة )ققصاداال

لةث بةنت النقامج أف الكقمة النادةة وسعر البقروؿ والجباةة العادةة ليا قأثةر ،المقعدد
 اةجابي عم  الناقج الملمي اإلجمالي في الجزامر 

إل  اخقبار العبلقة بةف اإلنفاؽ  (2119الصاللي  )، وقطرقت دراسة رلومو 
 ،(2117-1991المةبي خبلؿ الفقرة ) ققصاداللكومي والناقج الملمي اإلجمالي في اال

وذلؾ باالعقماد عم  منيجةة القكامؿ المشقرؾ جوىانسوف، وقد قوصمت الدراسة إل  أف 
لملمي وطوةمة األجؿ ققجو مف النمو في الناقج ا، ىناؾ عبلقة سببةة قصةرة األجؿ

 اإلجمالي إل  النمو في اإلنفاؽ اللكومي.
عم  أىمةة اإلةرادات الضرةبةة غةر ( 2119عبداهلل )، كما ركزت دراسة ىوةدي 

، لةث اعقمدت (2118-1981) المةبي خبلؿ الفقرة ققصادالنفطةة  وأثرىا عم  اال
قوصمت  ، وقد(ARDLالدراسة عم  نموذج االنلدار الذاقي لفقرات اإلبطاء الموزعة )

ليا قأثةر إةجابي  مع ( لجـ السكاف، النقامج إل  أف المقغةرات )الناقج الملمي اإلجمالي
 أما القلصةبلت الضرةبةة ليا قأثةر سمبي.، لجـ  االسقيبلؾ العاـ

 :أوال: اإلطار النظري
 :السياسة المالية في التحميؿ الكالسيكي-1

م  الدفاع واألمف الداخمي الكبلسةؾ بأف أوجو اإلنفاؽ العاـ ةاقصر عةرى  
ي بشكؿ ققصاداال لةث قعمؿ قوى السوؽ عم  قلاةؽ القوازف ،والعدالة والمرافؽ العامة

قنادي بعدـ قدخؿ  قماامي وعند مسقوى القشغةؿ الكامؿ.  وليذا فأف النظرةة الكبلسةكةة
ف نشاط ةة ألف نشاط األفراد أفضؿ بكثةر مققصادالدولة عم  وجو اإلطبلؽ في اللةاة اال
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جزء مف  الدولة كما ةعقادوف، فقدخميا في غةر المجاالت الملددة ليا ةؤدي إل  قبذةر
وكذلؾ  ضرورة قلاةؽ مبدأ اللةاد المالي في  ظؿ مفيـو الدولة  ،ةةققصادالموارد اال
 .(152ص،1997)الكفراوي،  اللارسة

 السياسة المالية في التحميؿ الكينزي: -5
إل  قفاقـ  ـ1929 القي اجقالت دوؿ العالـ  عاـ أدت أزمة الكساد العالمي

لةث أدت ىذه النقامج إل  خروج  السةاسة ،مشكمة البطالة وانخفاض الدخؿ الاومي
، بأف أفسلت المجاؿ أماـ وجيات نظر أخرى مخقمفة، ةة مف موقفيا اللةاديققصاداال

ة مقمثمة في القوسع ققطمب قةاـ الدولة باسقخداـ السةاسة المالةة بشكؿ أكثر فعالةة ودق
عادة االنقعاش اال ي، و قمؾ األفكار نادي بيا ققصادفي األنفاؽ العاـ لملاربة البطالة وا 

ي االنجمةزي كةنز إذ أوضح أف السةاسة المالةة مف بةف أكثر األدوات أىمةة في ققصاداال
لفّعاؿ وأنو ال ةمكف إلداث مسقوةات أعم  مف الطمب الكمي ا ،اللد مف البطالة والكساد

بؿ إف القدخؿ اللكومي في النشاط ةات الرأسمالةة بصورة قماامةة، ققصادفي اال
ي ةرفع الطمب الكمي الفّعاؿ إل  مسقوى القوظةؼ الكامؿ عف طرةؽ قطبةؽ ققصاداال

، كبلىما جممة مف السةاسات والمقمثمة بخفض الضرامب أو زةادة اإلنفاؽ اللكومي، أو
 قموةؿ بالعجز بوصفيا سةاسة مبلممة في فقرات الكسادلذلؾ دافع كةنز عف سةاسة ال

 .(55- 52ص ص ، 2111، )الدعمي
  :ثانيًا: الدراسة القياسية

 نموذج الدراسة: -1
قـ اعقماد نموذج االنلدار الذاقي لفقرات اإلبطاء الموزعة مف خبلؿ أسموب  

 Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bounds)اخقبار اللدود 

Testing Approach لةث ةعد ىذا األسموب مف األسالةب الاةاسةة  اللدةثة القي ،)
وذلؾ  الاةاسي. ققصاد( في مجاؿ االPesaran et al., 2001قـ اسقخداميا مف قبؿ )
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وكما ةعمؿ عم  ، لكونو ال ةقطمب أف قكوف السبلسؿ الزمنةة مقكاممة مف نفس الدرجة
وف لةث أف نقامج قطبةايا قك ،في معادلة والدةقادةر عبلقات األجمةف الطوةؿ والاصةر 

وقد  ،( (Jammazi et. al, 2015, p.p 173 – 187أكثر مع لجـ العةنات الصغةرة
ةة لمصرؼ ققصادقـ اللصوؿ عم  بةانات المقغةرات مف أعداد مخقمفة مف النشرة اال

الناقج الملمي وذلؾ لدراسة أثر السةاسة المالةة عم  ، لةبةا المركزي، و وزارة القخطةط
لةث قـ إجراء عدة ملاوالت لقادةر  (،2118-1986) غةر النفطي المةبي خبلؿ الفقرة

وةمكف   ،النموذج وذلؾ لموصوؿ إل  أفضؿ النقامج القي قخمو مف المشاكؿ الاةاسةة
 صةاغة المعادلة الرةاضةة  بالشكؿ القالي:

GDP =α + β1EX + β2TX  +  u ........................................ (1) 

 :لةث أف
GDP الناقج الملمي غةر النفطي : 

ER: اإلنفاؽ العاـ 
TX إةرادات الضرامب : 
(α، β) ثوابت : 

Utلد الخطأ  : 
 p.p 464 - 479) :وذلؾ بإقباع الخطوات القالةة  ARDLلةث ةقـ قادةر نموذج    
,2113  (Baranzini et al.  
 :الذي ةأخذ الصةغة القالةة UECMذلؾ في إطار ةقـ اخقبار القكامؿ المشقرؾ و  -أ

 
(2).........................................  

 و  أما ، عف معامبلت العبلقة طوةمة األجؿولةث قعبر المادرات 
إل  الفروؽ األولي  الرمز  وةشةر، فقعبر عف معمومات العبلقة قصةرة األجؿ
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قمثؿ لد الخطأ  أما ،فقرات اإلبطاء الزمني m، nلممقغةرات بةنما ةمثؿ كؿ مف 
 .العشوامي
 :( مف خبلؿ2وةقـ اخقبار القكامؿ المشقرؾ بةف المقغةرات في المعادلة ) 

 الفرضةة الصفرةة: 
 عدـ وجود قكامؿ مشقرؾ

 : الفرضةة البدةمة
 وجود قكامؿ مشقرؾ

= 0H0: φ =  ≠ 0H1: φ ≠  
والذي  (Bounds Test ) ( ةقـ قطبةؽ اخقبار اللدود2وبعد قادةر المعادلة ) 

-Fةقـ ماارنة قةمةلةث  الخقبار قمؾ الفرضةات، Wald-testةسقند عم  اخقبار 

statistic الملسوبة بالاةـ الجدولةة ضمف اللدود اللرجة الماقرلة مف قبؿ (Pesaran, 

et al., 2001) , فإذا كانت قةمةF-Statistics   الملسوبة اكبر مف قةـ اللد األعم 
الجدولةة في ىذه اللالة ةقـ رفض الفرضةة الصفرةة وقبوؿ الفرضةة البدةمة القي قنص 

أقؿ  F-statisticعم  وجود عبلقة قكامؿ مشقرؾ بةف المقغةرات. أما إذا كانت قةمة 
ألدن  الجدولةة فةقـ قبوؿ الفرضةة الصفرةة القي قنص إل  عدـ وجود مف قةمة اللد ا

الملسوبة بةف  F-statisticعبلقة قكامؿ مشقرؾ بةف المقغةرات، أما إذا وقعت قةمة 
 فقكوف النقةجة غةر ملسومة.قةمة اللد األعم  واللد األدن  

لةث  ،قغةراتقادةر معادلة األجؿ الطوةؿ في لالة وجود قكامؿ مشقرؾ بةف الم -ب
 :قأخذ الصةغة القالةة

...........................)3) 

إل  فقرات  و  معامبلت المقغةرات وقشةر  و  لةث قمثؿ كؿ مف  
 قمثؿ لد الخطأ العشوامي ،اإلبطاء لقمؾ المقغةرات

وذلؾ  (Error Correction Model, ECMـ نموذج قصلةح الخطأ )اسقخدا -ت
  :لةث قأخذ الصةغة القالةة ،قصةرة األجؿ لملصوؿ عم  عبلقة
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 (4..).....  

وقمثؿ ،لد قصلةح الخطأ، وجمةع معامبلت معادلة األجؿ الاصةر لةث أف 
 .قكوف  قةمقو سالبة ومعنوةةوةفقرض أف ،قلدةد الخطأمعامؿ  :

 تقدير نموذج الدراسة: -5

 :اخقبار جذر الولدة 2-1

ةيدؼ اخقبار جذر الولدة إل  فلص خصامص السبلسؿ الزمنةة لممقغةرات  
الداخمة في النموذج لمقأكد مف مدى اسقارارىا، وقلدةد درجة قكامميا لمقفادى مف نقامج 

كما ةوضح  (ADF) اخقبار دةكي فولمر وقد قـ االعقماد  عم ، االنلدار الزامؼ
لةث بةنت النقامج أف جمةع مقغةرات الدراسة غةر مسقارة عند  ،(1الجدوؿ رقـ )

ما ةعني أف جمةع مقغةرات الدراسة مقكاممة  واسقارت عند أخذ الفروؽ األول ، ،المسقوى
 %.5مف الدرجة األول  عند مسقوى معنوةة 
 ( اخقبار جذر الولدة1جدوؿ رقـ )

Variables 
Level 1st difference 

Constant Trend and 
Constant Constant Trend and 

Constant 

GDP -1.268853 -0.731505 -3.603722 -3.867391 

EX -1.452052 -1.672721 -4.077136 -4.06248 

TX -2.359349 -2.292961 -4.223829 -4.223412 

At0.05 -2.960411 -3.562882 -2.960411 -3.562882 
 .Eviews 10المصدر: إعداد البالثةف باالعقماد عم  مخرجات برنامج    -
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 اخقةار فقرة  اإلبطاء - 2-2
فاد ، لقلدةد طوؿ فقرة اإلبطاء القي ةجب أف ةقضمنيا النموذج الاةاسي لمدراسة 

(  ةوضح 1و الشكؿ رقـ ) ،(الذي ةعطي أقؿ قةمةAICمعةار اكاةؾ ) قـ االعقماد عم 
 (20102النموذج  وبمدد قخمؼ زمني ىي )نقامج قادةر  

 ( اخقةار فقرة  اإلبطاء1شكؿ رقـ )
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 .Eviews 10ف باالعقماد عم  مخرجات برنامج   االمصدر: إعداد البالث -
 :Bounds Testاخقبار اللدود   -2-3

ف  الناقج قأقي ىذه الخطوة لمقلاؽ مف وجود عبلقة قوازنةة طوةمة األجؿ بة 
 Boundsالملمي غةر النفطي واإلنفاؽ العاـ  والضرامب باسقخداـ اخقبار اللدود 

test))،  ماارنة قةمةبذلؾ و F-statistic  الملسوبة بالاةـ الجدولةة ضمف اللدود اللرجة
أكبر مف  (5.381827)الملسبوبة  F-Statisticsأف قةمة  (2كما ةوضح الجدوؿ رقـ )
وىذا ةعني أنو ةوجد قكامؿ مشقرؾ بةف  ،مسقوةات المعنوةة اللد األعم  عند كؿ

  .مقغةرات الدراسة
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 Bounds Testاخقبار اللدود  (2جدوؿ رقـ )
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 5.381827 10% 2.63 3.35 
k 2 5% 3.1 3.87 

  
2.5% 3.55 4.38 

  
1% 4.13 5 

 .Eviews 10ف باالعقماد عم  مخرجات برنامج   اثالمصدر: إعداد البال -
 قادةر معامبلت األجؿ الطوةؿ  -2-4

بعد القأكد مف وجود عبلقة قوازنةة طوةمة األجؿ بةف الناقج الملمي غةر النفطي   
لؤلجؿ  ARDLوالمقغةرات القفسةرةة،  فإف الخطوة القالةة ققضمف قادةر معممات نموذج 

(، أف الضرامب  قرقبط بعبلقة طردةة معنوةة 3) الطوةؿ  كما ةوضح الجدوؿ رقـ
%  قؤدي 1لةث أف زةادة الضرامب  بنسبة    ،إلصامةًا مع الناقج الملمي غةر النفطي

وكما أشارت الدراسة أف  ،% 1261.4إل  زةادة الناقج الملمي غةر النفطي بنسبة 
 لملمي غةر النفطي.اإلنفاؽ العاـ ةرقبط بعبلقة عكسةة غةر معنوةة إلصامةًا مع الناقج ا

 قادةر معامبلت األجؿ الطوةؿ (3جدوؿ رقـ )
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

EX -21.88391 18.8004 -1.164013 0.2564 
TX 1261.443 307.0803 4.107859 0.0004 
C 9052.592 1815.937 4.985081 1.1111 

 .Eviews 10قماد عم  مخرجات برنامج   ف باالعاالمصدر: إعداد البالث -
 قادةر معامبلت األجؿ الاصةر -2-5

كشرط لابوؿ قادةرات النموذج في األجؿ  ةقـ اسقخدـ نموذج قصلةح الخطأ 
لةث ةاةس سرعة القعدةؿ القي ةقـ بيا قعدةؿ االخقبلؿ في القوازف مف األجؿ ، الاصةر

أف  قةمة لد   (4ضح الجدوؿ رقـ )كما ةو الاصةر باقجاه القوازف في األجؿ الطوةؿ 
وىذا ةعني أنو ةوجد قصلةح مف األجؿ الاصةر  ،(0.246006-) قصلةح الخطأ بمغت

وةقـ العودة إل  لالة القوازف خبلؿ أربعة ، )%24.60) إل  األجؿ الطوةؿ بسرعة
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سنوات، وكما بةنت نقامج قادةر معامبلت األجؿ الاصةر أف كؿ المعممات المادرة  كانت 
 نوةة إلصامةًا.مع

 قادةر  معامبلت األجؿ الاصةر (4جدوؿ رقـ )
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(GDP(-1)) -0.450585 0.09497 -4.744516 0.0001 
D(EX) 24.5857 4.27481 5.751295 1.1111 
D(TX) 460.1905 70.35326 6.541139 1.1111 

D(TX(-1)) 442.8113 102.6407 4.314189 0.0003 
CointEq(-1)* -0.246006 0.049869 -4.933074 0.0001 

 .Eviews 10ف باالعقماد عم  مخرجات برنامج   االمصدر: إعداد البالث -
 :لمنموذج المادر االخقبارات القشخةصةة -2-6

لمقلاؽ مف جودة النموذج المادر في القلمةؿ وخموه مف المشاكؿ الاةاسةة، قـ  
( ومف بةف ىذه 5كما ةوضح الجدوؿ رقـ ) االخقبارات القشخةصةةبعض  اءإجر 

 االخقبارات ما ةمي:
 (قشةر إلصامةة اخقبارLM-tsetBreusch-Godfrey Serial Correlation)   إل

 خمو النموذج المادر مف االرقباط الذاقي بةف البواقي.
 ( قشةر إلصامةة  اخقبارHeteroskedasticity- test إل )   عدـ وجود اخقبلؼ

 .قباةف لد الخطأ في النموذج المادر
  قشةر إلصامةة اخقبار(Jarque- Bera-test)    لدود الخطأ ققبع القوزةع  فأإل

 .الطبةعي



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   72   - 

 لمنموذج المادر االخقبارات القشخةصةة (5جدوؿ رقـ )
F-statistic 0.185532     Prob. 0.6721 Breusch-Godfrey 

Serial Correlation 
LM Test: 

Obs*R-
squared 

0.323874 
    Prob. Chi-

Square 
0.5693 

F-statistic 0.635070     Prob. 0.7771 
Heteroskedasticity 

Test: Breusch-
Pagan-Godfrey 

Obs*R-
squared 

8.387699 
    Prob. Chi-

Square 
0.6782 

Scaled 
explained SS 

3.196408 
    Prob. Chi-

Square 
0.9879 

Jarque- Bera 1.662751 Prob. 1.435451 
Normally 

Distrbuted Test 

 .Eviews 10ف باالعقماد عم  مخرجات برنامج   االمصدر: إعداد البالث -
 :اخقبار اسقارار النموذج -2-7

 فةما إذا كانت ىذه المقغةرات لـ قظير قغةرًا ىةكمةًا في سموكيا عبر الزمفلمقأكد  
، (CUSUMخبلؿ فقرة الدراسة، فاد قـ إجراء اخقبار المجموع القراكمي لمبواقي )

كما (CUSUM Of Squares) جموع القراكمي لمربعات البواقي المققابعة واخقبار الم
أف إلصامةقي االخقبارةف داخؿ اللدود اللرجة عند مسقوي  ،(2ةوضح الشكؿ رقـ )

 %.5معنوةة 
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 ( اخقبار اسقارار النموذج2شكؿ رقـ )
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:النتائج والتوصيات  
 النتائج:

أوضلت نقامج جذر الولدة أف جمةع مقغةرات الدراسة غةر مسقارة عند المسقوى،  -1
 واسقارت عند أخذ الفروؽ األول .

غةر أفصلت النقامج عف وجود عبلقة قوازنةة في األجؿ الطوةؿ بةف الناقج الملمي  -2
 أما اإلنفاؽ العاـ فةرقبط بعبلقة عكسةة غةر معنوةة. النفطي والضرامب،

( ،وىذا ةعني أنو ةوجد قصلةح 0.246006-) أف  قةمة لد  قصلةح الخطأ بمغت -3
وةقـ العودة إل  لالة القوازف  ،)%61.24) مف األجؿ الاصةر إل  األجؿ الطوةؿ بسرعة

دةر معامبلت األجؿ الاصةر أف كؿ المعممات خبلؿ أربعة سنوات، وكما بةنت نقامج قا
 المادرة  كانت معنوةة إلصامةًا.

أف اإلنفاؽ العاـ ةقـ قلدةده في ضوء قوافر اإلةرادات الممولة لو وبشكؿ خاص  -4
 لةث أف اإلنفاؽ العاـ ةبدو موجو أغمبو إل  اإلنفاؽ االسقيبلكي.  اإلةرادات النفطةة،

كبةرًا في قلاةؽ النمو االققصادي مف خبلؿ قوجةو  دوراً  أف لئلةرادات الضرةبةة -5
 .الموارد االققصادةة المقالة نلو اسقخداماقيا  المثمي

إف السةاسة المالةة في لةبةا قعقمد كمةًا عم  اإلةرادات النفطةة في قنمةة االققصاد  -6
 الوطني وقموةؿ المشروعات االققصادةة.

 التوصيات:
الوطني وزةادة مساىمة الاطاع الخاص في  ققصادنةة االإلداث قغةرات ىةكمةة في ب -1
 الوطني. ققصاداال
قلفةز القصدةر غةر النفطي ولماةة المنقج الملمي بغةة قعزةز وقنوةع سمع  -2

 القصدةر األخرى.
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ضروري مراجعة السةاسة المالةة بما ةكفؿ قرشةد اإلنفاؽ العاـ والسةما اإلنفاؽ  -3
 القنموي.

بلرقااء بمسقوى الخدمات الضرةبةة، والعمؿ عم  قطوةر وقلدةث ضرورة العمؿ ل -4
وقبسةط الخدمات الضرةبةة لقصؿ إل  المعاةةر المعقمدة دولةًا، وأف ةقـ القركةز عم  
الضرامب غةر المباشرة وخاصة الضرامب الجمركةة عم  السمع المسقوردة القي ليا مثةؿ 

 مف المنقجات الملمةة.
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مادلراجع

  :جع بالمغة العربيةأواًل: المرا
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 :الممخص
ةيدؼ البلث لوؿ مدى الجيود الوطنةة في سبةؿ مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ، فاف الدراسة  

قسمط الضوء عم  الملاور األساسةة القالةة: مفيـو وأسباب نشوء ظاىرة غسةؿ األمواؿ، واألسالةب 
–، والمبادرات الدولةة واالقمةمةة السمبةة المقرقبة عمةيا المسقخدمة في عممةات غسةؿ األمواؿ واآلثار

 والوطنةة لمواجية ظاىرة غسةؿ األمواؿ. -العربةة
 فاعمة وسةمة قمثؿ القي النقامج قعط  مؤشرات لمقوصةات مف مجموعة البلث إل  فاد قوصؿ 

النقامج  ومف اىـ المسقوةات، أدن  إل  بيا الوصوؿ أو نيامةاً  منيا واللد غسةؿ األمواؿ لظاىرة لمقصدي
قوفر البنةة األساسةة القشرةعةة فةما ةقعمؽ بمكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ مما ةعزز دور السمطات المةبةة 
في سبةؿ مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ، إال انو مف الضروري العمؿ قدمًا لقلدةث وقطوةر القشرةعات 

ألمواؿ وفؽ المقطمبات الدولةة، والاوانةف السارةة لالةًا وسد ثغراقيا ومواكبة القطور في أسالةب غسةؿ ا
وكذلؾ مف األىمةة بمكاف العمؿ عم  قاةةـ مدى االلقزاـ بقنفةذ الاوانةف والموامح واإلجراءات والمنشورات 

 المقعماة بمكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ.
 . المقدمة:1

 الدولي المجقمع ف  نمت القي الظواىر أصبلت عممةات غسةؿ األمواؿ إلدى

 يققصاداال المجاؿ ف  المقخصصةف باىقماـ قلظ  فاد بدأت وليذا الملمي،واإلقمةمي و 
 معامبلت أو قصرفات خبلؿ مف قجري بداخمو الذي ققصاداال عم  السمبةة آلثارىا والمالي

 ثـ ومف األمواؿ، ليذه غةر المشروع بالمصدر الصمة انقفاء أو الصفة اخقفاء عمةيا ةقرقب

إل  وصوال الشرعةة ةةققصادواال القجارةة نطاؽ الدورة ف  األمواؿ ىذه إدخاؿ عم  العمؿ ًً 

 .طبةعةة بصورة واسقثمارىا قداوليا

mailto:abdulrauf.s.aboud@gmail.com
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ةوف ورجاؿ الاانوف عم  اعقبار عممةة غسةؿ األمواؿ ققصادفاد اجمع اال
جرةمة، وأطماوا عمةيا مصطمح جرةمة العصر، وىذه الجرةمة غذقيا العولمة، وقبنقيا 

المعمومات، وعممقيا األجيزة المصرفةة المقادمة في  وسامؿ االقصاؿ اللدةثة ونظـ
العالـ، فمةس غرةبًا أف ةقنام  لجـ األمواؿ المغسولة، إل  جانب خطورقيا وعواقبيا 

ةة والسةاسةة واالجقماعةة والقي ال ةمكف إغفاليا، فاف ققصادالسمبةة المقمثمة في آثارىا اال
صمة مف عممةات غةر مشروعة، بؿ ىذه الظاىرة ال قاقصر عم  غسةؿ األمواؿ المل

 ىي امقداد لصور إجرامةة مقنوعة.
 ىذه قيدد إذ الدولةة، السالة عم  كبةرة أىمةة األمواؿ غسةؿ ظاىرة والقمت

دراكاً  النامي، العالـ ةاتاققصاد وخاصة العالمي ققصاداال الظاىرة  الدولي مف المجقمع وا 

بظاىرة  االىقماـ ازداد ي،ققصاداال قاراراالس عم  السمبةة األمواؿ لقأثةر عممةات غسةؿ
والقي ساىمت في عاد اقفاقةة  الدوؿ، مف العدةد قبؿ مف مواجيقيا وبسبؿ غسةؿ األمواؿ

األمـ المقلدة القي ققعمؽ بمكافلة االقجار غةر المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات 
قخقص بمكافلة غسةؿ العامةة، والقي قبمورت في مجموعة العمؿ المالي الدولي القي 

  .األمواؿ والروافد الداعمة لو
 وما األمواؿ غسةؿ عممةات قغذي القي المصادر ومما ال شؾ فةو قنامي خطورة

 إل  ةسعوف أصلابيا ةجعؿ ما وىو عف مصادرىا القغطةة إل  قلقاج أمواؿ مف عنيا ةنقج

خفاء مصدرىا لمقموةو والمالةة ةةققصاداال الدورة في إدخاليا  مف زاد ومما الشرعي، ةرغ وا 

 وقداخؿ االقصاالت وسرعة العالـ عرفيا القي الدولةة القلوالت سرعة الظاىرة ىذه مخاطر

 الدولةة. األطراؼ بةف المصالح
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 مشكمة البحث: 1.1
نما وطنةاً  ملمةاً  أو موضوعًا ذاقةاً  األمواؿ غسةؿ ظاىرة قعد لـ  مشكمة أصبلت وا 

 ةةققصاداال األوضاع باسقيدافيا كاف أةنما اإلنساف قسقيدؼ ياقأثةراق الف العالـ بأسره قعـ

و أاالقمةمي  أو الوطني المسقوى عم  سواء األخبلقةة ولق  واالجقماعةة والثاافةة والمالةة
 اللموؿ وقادةـ بالظاىرة االىقماـ ةلاولوف أطراؼ المجقمع الدولي جعؿ ما وىو الدولي،

 .ليا البلزمة
ظاىرة غسةؿ األمواؿ بسف القشرةعات والاوانةف والموامح  وةمكف اللد مف انقشار

واقخاذ اإلجراءات والقدابةر الوقامةة وقفعةؿ قطبةايا، وكفاءة إدارة القنسةؽ والقعاوف بةف 
المؤسسات المالةة ذات الصمة، كؿ ىذه الظروؼ مجقمعة وغةرىا قساىـ في اللد مف 

 قفاقـ ىذه الظاىرة. 
مواؿ البةمة المناسبة والمناخ المبلمـ لممارسة ولةث قجد عصابات غسةؿ األ

أعماليا وازدىار نشاطاقيا في الدوؿ القي قشيد اضطرابات سةاسةة أو عسكرةة، وال 
 خصبة المةبي لالةًا والقي قشكؿ قربو ققصاداال بيا ةمر القي ةخف  عم  الد الظروؼ

 خبلؿ مف سمبةة آثار الي مالةة جرةمة قعقبر والقي غسةؿ األمواؿ، ظاىرة وانقشار لنمو

 خبلؿ مف قناوؿ ىذا الموضوع أىمةة إل  أدى مما المالةة، النظـ في الضعؼ نااط اخقراؽ

 األمواؿ غسةؿ قنفةذ عممةات خبلليا مف القي ةقـ والمنافذ األمواؿ لظاىرة غسةؿ البلث

للدوث وسبؿ مكافلقيا منعا  .المةبي ققصاداال عم  سمبةة أضرار ًً
ؤؿ لوؿ ما مدى الجيود الوطنةة في سبةؿ مكافلة ظاىرة وبيذا ةثار القسا

 غسةؿ األمواؿ؟
 وةشقؽ مف ىذا القساؤؿ األسممة الفرعةة القالةة:

ما ىو دور السمطات المةبةة في سف القشرةعات والاوانةف والموامح في سبةؿ مكافلة  -
 ظاىرة غسةؿ األمواؿ.
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ت والقدابةر في سبةؿ مكافلة ما ىو دور مصرؼ لةبةا المركزي في اقخاذ اإلجراءا -
 غسةؿ األمواؿ. ظاىرة

ما ىو دور المؤسسات المالةة المةبةة في اقخاذ اإلجراءات والقدابةر في سبةؿ مكافلة  -
 ظاىرة غسةؿ األمواؿ.

 أىداؼ البحث: 5.1
 إل  قسمةط الضوء عم  النااط القالةة: البلث ةيدؼ

 مفيـو وأسباب نشوء ظاىرة غسةؿ األمواؿ. -
 سالةب المسقخدمة في عممةات غسةؿ األمواؿ.األ -
 األمواؿ. غسةؿ السمبةة لعممةات اآلثار -
 لمواجية ظاىرة غسةؿ األمواؿ.  -العربةة  -المبادرات الدولةة واإلقمةمةة  -
 الجيود الوطنةة لمواجية ظاىرة غسةؿ األمواؿ. -

 :أىمية البحث 3.1
 السقارار قيدةداً  قشكؿ مواؿاأل غسةؿ عممةات قنبع أىمةة البلث باعقبار أف

ُةوجب اقخاذ أنجع القدابةر واإلجراءات ذات الكفاءة والفاعمةة  مما الوطني ققصاداال
 األمواؿ. ظاىرة غسةؿ لمكافلة

 منيجية البحث: 4.1
في إطار ملاولة قلاةؽ أىداؼ البلث فانو سةقـ اسقخداـ المنيج الوصفي 

لمرقكز عم  معمومات كافةة ودقةاة عف القلمةمي وىو اسموب مف اسالةب القلمةؿ ا
ظاىرة او موضوع ملدد وخبلؿ فقرة او فقرات زمنةة معمومة وذلؾ مف اجؿ اللصوؿ 
عم  نقامج عممةة قـ قفسةرىا بطرةاة موضوعةة وبما ةنسجـ مع المعطةات الفعمةة 

 لمظاىرة ملؿ البلث والدراسة.
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 الدراسات السابقة: 5.1
دور البنوؾ القجارةة في الرقابة عم  عممةات  بعنواف:) 2113دراسة المبارؾ ) 1.5.1

غسؿ األمواؿ، ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  طرؽ الرقابة المقبعة في المصارؼ 
القجارةة لمكافلة عممةات غسؿ األمواؿ ومدى القزاـ البنوؾ في الرقابة عم  ىذه 

سالةب واإلجراءات وقوصمت الدراسة إل  إف المصارؼ في دبي ققبع باوة األ الظاىرة،
الرقابةة لمكافلة غسؿ األمواؿ، كما أف عاد دورات قدرةبةة باسقمرار لموظفي البنؾ 

وقوصي الدراسة بضرورة قثاةؼ موظفي  ةكسبيـ الخبرة لمواجية عممةات غسؿ األمواؿ،
المصارؼ بأىـ الاوانةف واألنظمة القي قجـر غسؿ األمواؿ وقنظـ عممةات الرقابة عم  

 .المصرفةة والمالةة المؤسسات
بعنواف: غسةؿ األمواؿ، ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  ) 2118دراسة مباركي ) 2.5.1

ظاىرة غسةؿ االمواؿ مف لةث ماىةقيا ومرالميا واالسالةب القي ققـ مف خبلليا 
واالسباب المؤدةة الةيا ومدى خطورقيا وارقباطيا باألجراـ المنظـ وما ةمكف اف قخمفو 

االرقباط ةة واالجقماعةة، وقوصمت الدراسة إل  ققصادسمبةة في الجوانب االمف اثار 
الوثةؽ بةف غسةؿ األمواؿ والجرةمة المنظمة، وانو ةجب عم  الاةادة السةاسةة االىقماـ 
بخطورة غسةؿ األمواؿ واعطامو العناةة الكافةة والقأكةد عم  الرقابة الفعمةة لمعممةات القي 

بقفعةؿ دور القشرةعات الوطنةة وقوصي الدراسة ر مشروعة، ققضمف غسةؿ أمواؿ غة
عم  العمؿ باالعقراؼ بلجةة اللكـ الجنامي األجنبي عم  اقمةميا الف في ذلؾ ضمانًا 

 لمبللاة جنامةة فعالة لمجرامـ العابرة لملدود.
بعنواف: االسقراقةجةات المصرفةة لمكافلة عممةات غسؿ ) 2119دراسة شاىةف ) 3.5.1
اؿ وسبؿ قطوةرىا، ىدفت الدراسة إل  معرفة االسقراقةجةات المصرفةة المقبعة مف األمو 

قبؿ البنوؾ العاممة في فمسطةف في مكافلة عممةات غسؿ األمواؿ وسبؿ قطوةرىا، وذلؾ 
مف خبلؿ معرفة اإلجراءات القي ققبعيا البنوؾ العاممة في فمسطةف مف اجؿ اللد مف 
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ل  اف قوانةف السرةة المصرفةة قساىـ في قعزةز مكافلة وقوصمت الدراسة ا ىذه الظاىرة،
ظاىرة غسةؿ األمواؿ غةر المشروعة، واةضا ضعؼ الرقابة عم  المصارؼ والمؤسسات 
المالةة ةساعد في انقشار ظاىرة غسةؿ األمواؿ، واف القادـ القكنولوجي ةزةد مف القمالةة 

جراءات البلزمة في ىذا عممةات غسؿ امواؿ، وأوصت بضرورة اقخاذ مجموعة مف اإل
الخصوص مع القركةز عم  بعض الاضاةا والموضوعات القي ققطمب قوجةو عناةة 

 واىقماـ خاص بيا لوقاةة الجياز المصرفي ولماةقو مف األخطار الناجمة عمةيا.
بعنواف: غسؿ األمواؿ عبر قنوات القامةف، ) 2119دراسة عبد الكرةـ وعاةش ) 4.5.1

وضةح كةفةة اسقخداـ منقجات القامةف في عممةات غسؿ األمواؿ، ىدفت الدراسة إل  ق
وأةضًا وضع سةاسة ماقرلة لمكافلة عممةات غسؿ األمواؿ في قطاع القامةف في 

وقوصمت الدراسة إل  أف ظاىرة غسؿ األمواؿ قنامت بفعؿ القطور وامقدت ، العراؽ
غسؿ االمواؿ خوفًا مف  لقشمؿ قطاع القامةف، واف المؤسسات المالةة في الدولة قكافح

وانو ال بد مف  عدـ اسقمرار نشاطيا نقةجة لمعاوبات المفروضة مف السمطات المشرفة،
وأوصت  وجود جية رسمةة ققول  مكافلة جرةمة غسؿ األمواؿ في قطاع القامةف،

الدراسة بضرورة اقخاذ شركات القامةف بكافة أنواعيا في العراؽ إجراءات دقةاة ولازمة 
يوةات العمبلء، وأةضًا قفعةؿ اإلجراءات وااللقزامات المنصوص عمةيا في لمقعرؼ ب

قانوف قنظةـ القامةف ومراقبقو، وكذلؾ أف قاـو شركات القامةف بإنشاء مكقب لئلببلغ عف 
 غسؿ األمواؿ.

اقفات الدراسة اللالةة مع الدراسات الساباة في خطورة ظاىرة غسؿ األمواؿ 
الوطني والدولي باعقبارىا مف أخطر  ققصادي عم  االعم  المجقمع وقأثةرىا السمب

ةة المنظمة عابرة اللدود، وققفؽ أةضًا في قوضةح وعرض الجيود ققصادالجرامـ اال
ىذه  الدولةة واإلقمةمةة المبذولة لمكافلة جرامـ غسةؿ األمواؿ واللد مف خطورقيا، وققمّةز
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اوؿ دور الجيود الوطنةة في مكافلة ققن كونيا في الساباة الدراسات مف غةرىا عف الدراسة
 ظاىرة غسةؿ األمواؿ عم  المسقوى الوطني لدولة لةبةا.

 :. مفيوـ ظاىرة غسيؿ األمواؿ5
ارقبطت ظاىرة غسةؿ األمواؿ في أوؿ أشكاليا بنشاط الارصنة البلرةة، في 
لةف سجؿ أوؿ لضور ليا في الاروف الوسط  عاب قلرةـ الكنةسة لعممةات الربا 

ظيارىا في المقف شةة بشكؿ كبةر في أوروبا ما دفع المرابةف إل  إخفاء أمواليـ الربوةة وا 
صور مخقمفة، فةما قبمور الشكؿ الواضح لمظاىرة خبلؿ ثبلثةنةات الارف المنصـر ِاثر 
ازدىار أنشطة المافةا في الوالةات المقلدة األمرةكةة ولاجة العصابات إل  إخفاء 

خداميا كأمواؿ مشروعة، وعاد المصطمح لمبروز وجرى مصادر أمواليا لةقسن  اسق
قداولو في وسامؿ اإلعبلـ عاب فضةلة ووقر جةت، ومع بداةة الثمانةات مف الارف 
الماضي قفشت ظاىرة غسةؿ األمواؿ وانقشرت في مخقمؼ دوؿ العالـ مقجاوزة لدود 

 (.2115رةاف،الدوؿ واألقالةـ، ما دفع السمطات في عدد مف الدوؿ إل  قجرةميا )الع
ي الذي شيده العصر اللالي في ققصادولاد قأثرت المجقمعات بالقطور اال

ةة اققصادمةداف قطور الصناعات واالقصاالت والدخوؿ في عصر العولمة دوف لواجز 
بةف الدوؿ، مما ولد أنواع جدةدة مف الجرامـ في سبةؿ سرقة الماؿ والثراء غةر المشروع 

 (.2116ورة إلخفاء مصادر األمواؿ وغسميا )قةناوي، وابقكار أسالةب جدةدة ومقط
وجرةمة غسةؿ األمواؿ قخفي مصدر األمواؿ الناقجة عف نشاطات غةر 
مشروعة وقعطي صفة الشرعةة، بمعن  أخر فاف عممةة غسةؿ األمواؿ قظير األمواؿ 
وكأنيا قد ثـ اللصوؿ عمةيا عف طرةؽ قانوني وبمصادر دخؿ مشروعة، أو قظيرىا 

ا ممؾ آلخرةف ال عبلقة ليـ بالمالؾ اللاةاي، وةعقبر الاانونةوف ىذه الجرةمة بأنيا وكأني
جرةمة قبعةة أي قفقرض وقوع جرةمة أصمةة ساباة عمةيا، لةث ةنصب نشاط عممةات 
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غسةؿ األمواؿ عم  األمواؿ والمقلصبلت الناقجة عف الجرةمة األصمةة )العبةدي: 
 بدوف(.

ع بعض الخبراء مف أمثاليـ في األخبلؽ واألىداؼ، وةقـ ىذا العمؿ بالقعاوف م
باسقخداـ أسالةب قساعد عم  إخفاء األمواؿ المشبوىة وصرؼ األنظار عف مصادر قمؾ 
دانقيـ أو مصادرة أمواليـ،  األمواؿ، وذلؾ لةقجنب الاامموف بقمؾ العممةات قجرةميـ وا 

رىا أنشطة قدرج ضمف وةصعب الوصوؿ إل  أرقاـ لاةاةة عف لجـ ىذه الجرةمة باعقبا
 الخفي. ققصادأنشطة اال

 غسؿ جرةمة األمواؿ "بأنو ةعد مرقكباً  وقد بةف المشرع المةبي مفيـو غسةؿ

 كؿ مف أق  سموكًا مف أنماط السموؾ القالةة: األمواؿ
 فةيا القصرؼ أو اسقغبلليا أو اسقعماليا أو لةازقيا أو المشروعة، غةر األمواؿ قمّمؾ -

 غةر مصدرىا قموةو إخفاؤىا، باصد أو إةداعيا أو ناميا أو قلوةميا أو وجو أي عم 

 .المشروع
قموةو لاةاة األمواؿ غةر المشروعة، أو إخفاء مكانيا أو طرةاة القصرؼ فةيا أو  -

 لركقيا، أو اللاوؽ المقعماة بيا أو ممكةقيا أو لةازقيا.

 (.2115لسنة  2رقـ االشقراؾ" )الاانوف  صور مف بأي صورة سبؽ فةما االشقراؾ -

وقد عرفت مجموعة العمؿ المالي الدولي غسةؿ األمواؿ، "بأنو لةازة أو امقبلؾ 
أو اسقعماؿ ألصؿ مع العمـ المسبؽ اف ىذا األصؿ ثـ اللصوؿ عمةو نقةجة ارقكاب 
جرةمة أو المشاركة في قمؾ الجرةمة، أي أنيا عممةات اللصوؿ عم  أمواؿ مف 

 (.www.fatfgaf.orgنشاطات غةر مشروعة" )
كما عرفيا سوؽ األوراؽ المالةة المةبي "بأنو ملاولة قغةةر صفة األمواؿ القي ثـ 
اللصوؿ عمةيا بطرةاة غةر مشروعة لقظير كما لو كانت قد قولدت مف مصدر 

مواؿ غةر الشرعةة مشروع، وعرفيا اةضًا بأنيا مجموعة العممةات القي ةجرةيا لامزو األ

http://www.fatfgaf.org/
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لملاولة إضفاء الصفة الشرعةة عمةيا مما لصموا عمةو مف مصادر غةر قانونةة وإلخفاء 
 (.www.lsm.gov.lyاألصؿ غةر الاانوني لو" )

 أو عمؿ إدارة مفيـو قلت ةنطوي األمواؿ غسةؿ مصطمح ةقضح بأف سبؽ ومما

 عمةيا المنصوص الجرامـ إلدى بند قلت ةاع أو لماانوف لي مخالؼما أو ياققصاد نشاط

 إل  وقلوةمو المشبوه الماؿ مصدر ىذا إخفاء وبيدؼ دخؿ، لقولةد واسقثماره الاانوف في

دخالو -شرعي – مابوؿ مصدر ذو ماؿ  .الوطني ققصاداال دورة في وا 

 ومراحميا: األمواؿ عناصر عمميات غسيؿ 1.5
سةؿ األمواؿ كؿ مف األطراؼ اآلقةة قشمؿ عناصر عممةة غ

(www.lsm.gov.ly ،2117(، )سمماف ومةخا:) 
الغاسؿ: ىو مف ةممؾ أمواؿ غةر مشروعة سواء كاف شخص طبةعي أو منظمة  -

 وةسع  إل  غسميا.
 المغسوؿ: األمواؿ أو المقلصبلت مف جراء عممةة غسةؿ األمواؿ. -
سوؿ: ىو المكاف المراد غسةؿ األمواؿ القي ثـ اللصوؿ عمةيا بطرةاة غةر الغ -

 مشروعة فةو.
ولقنفةذ العممةة الخاصة بغسةؿ األمواؿ فإنيا قمر بالمرالؿ القالةة )نجـ 

 (:2116(، )قةناوي، 2114(، )الجنابي،2119ولمداف:
مواؿ غةر المرلمة األول : القوظةؼ أو اإللبلؿ أو اإلةداع، وىو قوظةؼ األ -

المشروعة في صورة إةداعات بالمصارؼ أو المؤسسات المالةة، أو شراء األسيـ، أو 
 عاارات، أو شراء مؤسسات مالةة أو قجارةة أو غةرىا.

المرلمة الثانةة: القموةو أو القغطةة أو القعقةـ، وىو خمؽ مجموعة معادة مف العممةات  -
صدر اللاةاي لؤلمواؿ مثؿ الاةاـ بعدد المالةة بغرض قضمةؿ أي ملاولة لمكشؼ عف الم

 مف القلوةبلت مف خبلؿ لسابات مقعددة في عدة مصارؼ في دوؿ مخقمفة.

http://www.lsm.gov.ly/
http://www.lsm.gov.ly/
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المرلمة الثالثة: الدمج أو القكامؿ، قشكؿ المرلمة األخةرة مف سمسمة عممةة غسةؿ  -
 األمواؿ، وىي األكثر عبلنةة مف المرلؿ الساباة بلةث ققمثؿ في دمج األمواؿ المغسولة

كسابيا المظير الاانوني السمةـ.ققصادفي الدورة اال ضفاء الصفة الشرعةة عمةيا وا   ةة وا 

 :خصائص عمميات غسيؿ األمواؿ 3.5

قوجد العدةد مف الخصامص القي قمةز عممةات غسةؿ األمواؿ عف غةرىا مف 
ةة واالجقماعةة والمصرفةة والقي قؤثر عم  ققصاداألنشطة المالةة األخرى، فمنيا اال

 (:2112طبةعة قلركاقيا وأىدافيا، ومف أىـ ىذه الخصامص ما ةمي )عبداهلل، 

إف عممةات غسةؿ األمواؿ قعد أنشطة مكممة ألنشطة رمةسةة ساباة أسفرت عف  -
 قلصةؿ األمواؿ غةر المشروعة.

ققواكب عممةات غسةؿ األمواؿ مع الثورة القكنولوجةة والمعموماقةة، لةت قشيد قمؾ  -
ورًا كبةرًا في قكقةكيا، وكذلؾ بالقطور في وسامؿ القكنولوجةة القي قسقخدـ العممةات قط

 في ناؿ األمواؿ وقلوةميا.

إف عممةات غسةؿ األمواؿ ققـ مف خبلؿ خبراء مقخصصةف عم  عمـ قاـ باواعد  -
الرقابة واإلشراؼ عم  الناد وما ةوجد بيا مف ثغرات ةمكف النفاذ منيا، وعم  عمـ بفرص 

 السقثمار والقوظةؼ القي قوفر األماف ليذه األمواؿ.ومجاالت ا

 ي والمالي.ققصادقرقبط عممةات غسةؿ األمواؿ بعبلقة طردةة بعممةات القلرةر اال -

ظاىرة غسةؿ األمواؿ قعود بالفامدة عم  الدولة المسقابمة لؤلمواؿ الميربة، قصد  -
عادة دمجيا مف جدةد في اال  الملمي. ققصادغسميا وا 

غسةؿ األمواؿ عممةة مصرفةة، لةث ققكاثر عممةات غسةؿ األمواؿ في  عممةة -
المؤسسات المالةة والمصرفةة لما ليا مف صفة السرةة المفروضة عمةيا فةما بةنيا وبةف 

 المقعاممةف معيا.
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  :غسيؿ األمواؿ وأساليبيا ظاىرة أسباب ظيور 4.5
 غسةؿ ظاىرة انقشارو  نشوء وظيور عم  ساعدت القي األسباب مف العدةد ىناؾ

 (:2112أىميا)عبداهلل،  األمواؿ
ضفاء الشرعةة عم  أمواؿ ىي ف  األصؿ ذات مصدر غةر  - البلث عف اآلماف وا 

 مشروع قانونًا.

قباةف القشرةعات وقواعد اإلشراؼ والرقابة بةف الدوؿ المخقمفة مما ةفسح المجاؿ أماـ  -
جود بعض الثغرات القي قسقطةع أف الخبراء المقخصصةف والملقرفةف لبلسقفادة مف و 

 قنفذ منيا ىذه األمواؿ.

قردد بعض الدوؿ النامةة بوضع القشرةعات والضوابط لمواجية عممةات غسةؿ األمواؿ  -
 خشةة أف ةكوف ذلؾ مقعارضًا مع العولمة المالةة وقلرةر قلركات رؤوس األمواؿ.

 مف ةزةد مما المصارؼ بةف اتالعبلق ونمو الدوؿ بةف واالنفقاح ةةققصاداال العولمة -

 النادةة لمعممةات كقغطةة قسقخدـ القي المشروعة المشبوىة لمانوات المالةة الخدمات

 .المشبوىة
 السةما منظمة ألي الميمة الوظامؼ الد الرقابي النظاـ ةعد لةث الرقابةة، النظـ ضعؼ -

 في عممةاقيـ قلاةؽ في المصارؼ األمواؿ غاسمو ةسقغؿ ما المصرفي، وكثةراً  النشاط في

 .اإلجراءات أو األمواؿ في مراقبة ضعؼ بوجود األمواؿ غسةؿ دورة إعادة

 الجرامـ ـھا مف والرشوة العاـ لمماؿ االخقبلس جرامـ قعد إذ والسةاسي اإلداري الفساد -

 .األمواؿ غسةؿ بعممةة ارقباطيا إل  جانب اإلداري، بالفساد المرقبطة
 لضرةبي.انقشار ظاىرة القيرب ا -

انقشار الاروض السةمة السمعة القي قخفي وراءىا الفساد والرشوة وسرقة أمواؿ  -
 المصارؼ.
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 قدرة عدـ عف إل  جانب معالجقيا، عم  الوطني ققصاداال قدرة وعدـ البطالة ظيور -

 .المجقمع قوفةر القةاجات عم  اإلنقاجةة والخدمةة الاطاعات

 مبالغيا ومادار العممةات طبةعة بلس األمواؿ غسةؿ أسالةب وققعدد ىذا

 مصرفةة، قامةدةة وأسالةب أسالةب إل  األسالةب قاسةـ قمؾ وةمكف ومكانيا، وظروفيا

 :ةمي نعرضيا كما

 الضرةبةة والمبلذات العممة، وقبادؿ قيرةب وقجارةة(: وأىميا قانونةة (القامةدةة األسالةب -

براـ الوىمةة، الشركات سةسوقأ نسب الضرةبة، بانخفاض قمقاز القي الدوؿ في  الصفاات وا 

 القي الفعمةة األرقاـ أضعاؼ ىي أسعاراً  زامفة ققضمف وصوالت اخقبلؽ خبلؿ مف الوىمةة

 عاارات أو أسيـ وشراء فعبًل، شراؤىا قـ قد بضامع ىناؾ كانت إذا ىذا لمبضامع، ثمناً  دفعت

 .(2117وىمةة )خمؼ،  شركات أو وىمةة بأسماء

األسالةب - صرفةة:الم   وغسةؿ اليوةة، مجيولة واللسابات السرةة اللسابات فقح ومنيا 
 مشروعة، بطرةاة ألخر مكاف مف األمواؿ لناؿ المسقندةة بوساطة اإلعقمادات األمواؿ
 قادميا ىناؾ خدمات اف كما الواردات، األجنبةة لقموةؿ العممة بشراء األمواؿ غسةؿ وكذلؾ
سةؿغ عصابات قسقغميا أف ةمكف المصارؼ  أمواليا غسةؿ لغرض عممةاقيا في األمواؿ 
ضفاء المشروعةة (.2119المصرفةة )الموسوي،  السرةة خدمة وأىميا عمةيا وا   
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 :األمواؿ غسيؿ لظاىرة السمبية اآلثار 5.5
 قمقد سمبةة وليا العدةد مف اآلثار المنظمة، الجرامـ مف األمواؿ غسةؿ جرةمة قعد

(، )جمةؿ، 2116عي والسةاسي نذكر منيا )قةناوي، واالجقما يققصاداال الصعةد عم 
2111:) 

 نمط في قشوه لدوث إل  ةؤدي الوطني ققصاداال إل  المغسولة األمواؿ قسرب اف -

 لرماف وبالقالي لبلسقثمار البلزمة المدخرات ناص إل  ةؤدي مما اإلنفاؽ واالسقيبلؾ،

 مع.لممجق المفةد االسقثمار مف ةة الميمةققصاداال النشاطات

 في العجز زةادة إل  ةؤدي لمدوؿ الملمي ققصاداال مف المغسولة األمواؿ خروج نجاح اف -

 رؼاالمص القةاطةات ةيدد مما األجنبي الناد في سةولة أزمة ولدوث مةزاف المدفوعات

 .المركزةة

 غةر يققصاداال الاطاع ةنمو لةث اإلنقاجةة، انخفاض إل  ةؤدي األمواؿ غسةؿ اف -

 .الرسمي الاطاع ةاتاققصادنمو  معدؿ مف أسرع عدؿبم الرسمي

الملمةة،  األسعار ارقفاع إل  ةؤدي مما الرشةد، غةر اإلنفاؽ بزةادة األمواؿ غسةؿ ةرقبط -
 .الوطني ققصاداال في قضخمةة ضغوط ولدوث

 بةف الفجوة وزةادة الوطني الدخؿ قوزةع في خمؿ لدوث إل  األمواؿ غسةؿ ةؤدي -

 اجقماعي. اسقارار وجود عدـ إل  بدوره مما ةؤدي المجقمع، راء فيوالفا األغنةاء

 إل  باللكومة ةؤدي اف ةمكف لمدوؿ الوطني ققصاداال إل  المغسولة األمواؿ قسرب اف -

 الموارد بةف الفجوة قغطةة اجؿ مف الضرامب معدالت زةادة ضرامب جدةدة، أو فرض

األعباء  زةادة ةعني الخارج، ما إل  اؿاألمو  قيرةب بعد والقةاجات االسقثمار المقالة
 الدخوؿ الملدودة. أصلاب عم  الضرةبةة

 مف القيرب طرةؽ عف العامة المالةة السةاسات قنفةذ قعطةؿ إل  األمواؿ غسةؿ ةؤدي -

 المقالة اللكومة موارد عم  وبالقالي العامة المالةة عم  سمباً  ةنعكس الضرامب، مما دفع

 واالجقماعي. يققصاداال أداميا م القزاماقيا، وع لماابمة
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 عف الناقجة األمواؿ قسقابؿ القي األسواؽ المالةة انيةار إل  األمواؿ غسةؿ عممةة قؤدي -

 لةس األسواؽ المالةة مف المالةة األوراؽ شراء إل  المجوء ةكوف ةة، لةثققصاداال الجرامـ

 األمواؿ، وعندما ةقـ ةؿغس مرالؿ مف معةنة إقماـ مرلمة اجؿ مف ولكف االسقثمار بيدؼ

 عاـ بشكؿ األسعار في لاد لدوث انخفاض إل  ةؤدي مفاجئ بشكؿ المالةة األوراؽ بةع

 .انيةارىا ثـ ومف األسواؽ المالةة في

 بروز مسقثمرةف إل  إذ ةؤدي الدخؿ، قوزةع إعادة إل  ةؤدي اف األمواؿ لغسةؿ ةمكف -

 مجاالت ولوج عم  والجراءة ثمار،واالسق االدخار مجالي في قدرات كبةرة ليـ جدد

 جية مف والمسقثمرةف األعماؿ رجاؿ عم  سمباً  بالمخاطر، مما ةنعكس الملفوفة االسقثمار

 أخرى. جية مف يققصاداال النمو وعم 

 بةف عبلقة قوجد لةث وسةاسةة، اجقماعةة اضطرابات لدوث إل  األمواؿ غسةؿ ةؤدي -

 االنابلبات لدوث في ودورىا الداخمي، والعنؼ والقطرؼ اإلرىاب ولركات األمواؿ غسةؿ

 .النامةة دوؿ العالـ امف واسقارار ةزعزع مما السةاسةة

 الببلد في االجقماعي البناء مةزاف ةامب المجقمع إل  المشروعة غةر األمواؿ قسرب اف -

 .المجقمع ىـر إل  األمواؿ غسةؿ عممةة عم  الااممةف بصعود المجرمةف

 ةؤدي قد مصدره، النظر عف بصرؼ المجقمع في لؤلفراد الاةمة معةار ىو الماؿ أصبح إذا -

 االجقماعي. بالسبلـ ةنعـ الذي المجقمع في المسقارة االجقماعةة الاةـ إل  اىقزاز األمر

 الشباب لدى القمرد وروح الاانوف قلدي ظاىرة شةوع في األمواؿ غسةؿ عممةات قساىـ -

 نقةجة بيا المعموؿ والاوانةف باألنظمة القمسؾ في الرغبة ـوعد الشرعةة واالسقيانة بالسمطة

 .واالجقماعي يققصادالقوازف اال عدـ

 في واألخبلقي الِاةمي النسةج قدمةر في األمواؿ غاسموا ةدفعيا القي الرشوة قساىـ -

 أنشطة عف أبصارىـ ةغضو لكي والسةاسة األمف لرجاؿ الرشوة قادـ المجقمعات لةث

 غةر المشروعة. اإلجراـ جماعات
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 :األمواؿ غسيؿ لمكافحة ظاىرة . الجيود الدولية المبذولة3
 االسقارار عم  السمبةة األمواؿ لقأثةر عممةات غسةؿ الدولي مف المجقمع إدراكاً 

 مف العدةد قبؿ مف مواجيقيا وبسبؿ بدراسة ىذه الظاىرة االىقماـ ةقزاةد لذلؾ ي،ققصاداال

الجيود الدولةة القي قبذؿ مف أجؿ اللد مف ىذه الظاىرة الدوؿ والمنظمات، فاد قوالت 
خضاعيا لمعااب ومف قـ ضبط المسمولةف عنيا ومعاقبقيـ، مف خبلؿ  والسةطرة عمةيا وا 
إصدار عدة اقفاقةات ووثامؽ دولةة قيدؼ إل  القصدي ليا بالقشدةد عم  جمةع الدوؿ 

بما ةجعميا قادرة عم  قفعةؿ  لمرقابة عم  المصارؼ وقلدةث الاوانةف واألنظمة الوطنةة
مكافلة عممةات غسةؿ األمواؿ عم  الصعةد الوطني والقعاوف مع مخقمؼ الدوؿ عبر 
قمةمةة دولةة، وةمكف قوضةح أىـ ىذه الجيود الدولةة لمكافلة ظاىرة  قنوات ثنامةة وا 

( )ربابعة، 2119( )نجـ ولمداف:2117غسةؿ األمواؿ كما ةمي )سمماف ومةخا، 
 (:2116ةناوي، (، )ق2114

 اتفاقية فيينا:  1.3
وىي ققعمؽ بمكافلة االقجار  1988صدرت ىذه االقفاقةة عف األمـ المقلدة 

غةر المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العامةة، وألزمت االقفاقةة الدوؿ األعضاء 
 بقجرةـ سموكةات قنطوي عم  غسةؿ األمواؿ الناقجة مف االقجار بالمخدرات والمواد
الشبةية، وقعقبر مف أوامؿ االقفاقةات الدولةة القي قعرضت لموضوع غسةؿ األمواؿ، وقد 
قركت ىذه االقفاقةة لمدوؿ لرةة القصرؼ واقخاذ اإلجراءات القي قراىا كؿ دولة مناسبة 
وذلؾ لسب ظروفيا لقلرةـ منع قلرةؼ أو قموةو أو قبدةؿ أو لذؼ لاةاة األمواؿ إذا 

 الجرامـ الخطرة. كانت مقلصمة مف إلدى

 لجنة بازؿ: 5.3
بةاف لوؿ منع اسقخداـ الاطاع المصرفي  1988صدر عف لجنة بازؿ سنة 

إرشادات  1991ألغراض غسةؿ األمواؿ أةًا كاف مصدره، وقد أصدرت المجنة في سنة 
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مرقبطة بمكافلة غسةؿ األمواؿ أىميا إزالة الاةود الخاصة بالسرةة المصرفةة، وفي سنة 
ت المبادئ األساسةة لمرقابة الفعالة بما فةيا قواعد اعرؼ عمةمؾ، وفي سنة أصدر  1997
أصدرت المجنة ورقة لوؿ المبادئ األساسةة لمقعرؼ عم  العمبلء والمقمثمة في  2111

سةاسة قبوؿ العمبلء ومقطمبات القعرؼ عم  العمبلء والمبادئ المقعماة باإلشراؼ 
 ئ المقعماة بإدارة المخاطر.والمقابعة المسقمرة لملسابات، والمباد

 : FATFمجموعة العمؿ المالي الدولية لمكافحة غسيؿ األمواؿ  3.3
مف قبؿ الدوؿ الصناعةة الكبرى لقاـو بدورةف  1989أنشمت المجموعة سنة 

رمةسةةف: وضع المعاةةر والقوصةات المقعماة بمكافلة غسةؿ األمواؿ، وقاةةـ مدى القزاـ 
ةةر والقوصةات، لةث قامت المجموعة بوضع أربعةف قوصةة الدوؿ بقطبةؽ ىذه المعا

خاصة بمكافلة غسةؿ األمواؿ قمثمت أىميا في قجرةـ عممةات غسةؿ األمواؿ، 
ومصادرة عامداقيا، والقأكةد عم  مسؤولةة المؤسسات المالةة والمصرفةة في القعرؼ عم  

لعممةات المشبوىة ىوةة عمبلميا، وااللقفاظ بسجبلت كاممة عنيـ، ورفع قاارةر با
 (.www.fatfgaf.orgلمسمطات المعنةة )

إدارة منع ومصادرة األمواؿ المتأتية مف أعماؿ إجرامية التابعة لمنظمة الشرطة  4.3
 :Interpolالجنائية الدولية 

ألخبار وقكمف ميمقيا في جمع المعمومات وا 1993قـ قأسةس ىذه اإلدارة عاـ 
وقرجمقيا ولفظيا لدةيا ضمف أرشةؼ خاص، مف ضمنيا قمؾ المعمومات المقعماة 
بعممةات غسةؿ األمواؿ، كما قاـو بإجراء الدراسات المقعماة بمبللاة الموجودات غةر 

 الشرعةة.

http://www.fatfgaf.org/


 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   94   - 

 :IOSCOالمنظمة الدولية لييئات األسواؽ المالية  5.3
ليا قجنب اسقخداـ إرشادات وقوصةات قيدؼ مف خبل 1992أصدرت سنة 

أصدرت  1998أنشطة الوساطة في األوراؽ المالةة ألغراض غةر مشروعة، وفي سنة 
المنظمة ورقة لوؿ المبادئ والمعاةةر األساسةة لقشرةعات األوراؽ المالةة قـ قعدةميا سنة 

، وكاف اليدؼ مف ىذه المبادئ االرقااء بمصداقةة أسواؽ األوراؽ المالةة وسبلمة 2112
قيا، كما أكدت عم  ضرورة وجود إطار قشرةعي لممارسة األنشطة غةر معامبل

المشروعة، ومنح ىةمات اإلشراؼ والرقابة عم  ىذه األسواؽ صبللةات قشرةعةة 
وقنفةذةة، إل  جانب صبللةات القعاوف وقبادؿ المعمومات مع اليةمات األجنبةة مع 

واإلجراءات  المالةة لمسةاسات امقبلؾ األطراؼ والمؤسسات العاممة في أسواؽ األوراؽ
 (.https://www.iosco.orgالمبلممة لمرقابة الداخمةة في جرامـ األمواؿ )

 :IAISالجمعية الدولية لمراقبة التأميف  6.3
أصدرت الجمعةة المبادئ األساسةة لمقأمةف، وقـ بةاف دور  2111في سنة 

ت الجمعةة عم  أىمةة قبادؿ السمطات الرقابةة في معالجة جرامـ غسةؿ األمواؿ، وأكد
صدرت عف الجمعةة إرشادات شاممة  2112المعمومات مع السمطات النظةرة، وفي سنة 

لوؿ مكافلة غسةؿ األمواؿ داخؿ أنشطة القأمةف وذلؾ بقلدةد مقطمبات قةاـ مراقبي 
القأمةف بعممةات القفقةش والقلاؽ مف السجبلت والعممةات القي قاـو بيا شركات القأمةف 

الوسطاء، ومقطمبات قبادؿ المعمومات مع النظراء، ومقطمبات القأكد عف القرخةص مف و 
 الفاعمةة ومبلممة شركات القأمةف طالبة القرخةص لمكافلة عممةات غسةؿ األمواؿ.

 :The Egmont Group المالية المعمومات لوحدات مجموعة إيجمونت 7.3
 العمؿ لوؿ 1995 في اجقماعاقيا باشرت القي إةجمونت مجموعة نشاط ةرقكز

 األمواؿ غسؿ لمكافلة الوطنةة الولدات بةف المعمومات وقبادؿ القعاوف قعزةز عم 
 والمؤسسةة الفنةة الادرات قطوةر بغةة الدولي، المسقوى المالةة( عم  المعمومات )ولدات

 إنجازاقيا لصر الصدد ىذا في األمواؿ، وةمكف ؿغس ةاتعمم مكافلة في ليذه الولدات

http://cmlc.gov.sy/the-egmont-group/
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 شبكة عبر الوطنةة الولدات بةف المعمومات لقبادؿ خاصة آلةة إنشاء ثبلث نوالي، في

صدار الوطنةة، لمولدات والقنظةمي والمؤسسي الفني وقادةـ الدعـ المعمومات الدولةة،  وا 

 مبدًأ عشر ثبلثة صدرت وقد لوطنةة،ا الولدات بةف المعمومات قبادؿ بشروط مقعماة مبادئ

 األعضاء بالمجموعة الولدات بةف لقبادؿ المعمومات عاماً  إطارا ، لقضع2001عاـ في

 والشروط اإلجراءات المشقركة وةلدد المصملة ألغراض المعمومات قبادؿ نشاط ةشجع

 قبادلة.الم المعمومات شروط اسقخداـ وكذلؾ المعنةة، األطراؼ ومسؤولةات بذلؾ المرقبطة
 :OGBSلمراقبي مصارؼ األفشور  الدولةة المجموعة 8.3

 مف FATFاألربعوف لمفاقؼ  القوصةات قطبةؽ إل  وقسع  ىذه المجموعة

مصارؼ  معامبلت عم  القوصةات ىذه لقطبةؽ الساعةة واإلرشادات المعاةةر خبلؿ وضع
 األفشور.

 األمواؿ:  غسيؿ لمكافحة ظاىرة المبذولة -العربية-اإلقميمية  . الجيود4
قولةو  الذي الكبةر االىقماـ قعكس القي الجيود مف بالعدةد العربةة الدوؿ قامت

 :(2119أبرزىا )أبوموةس،  ومف  األمواؿ غسؿ مكافلة لموضوع
 أفريقيا  وشماؿ األوسط الشرؽ لمنطقة المالي العمؿ مجموعة إنشاء 1.4

MENAFATF: 
 األمواؿ غسةؿ لمخاطر أفرةاةا اؿوشم األوسط الشرؽ منطاة دوؿ مف إدراًكا

المالي  العمؿ مجموعة إنشاء قررت لمكافلقيا، اإلقمةمي القعاوف اإلرىاب وأىمةة وقموةؿ
اإلرىاب  وقموةؿ األمواؿ غسؿ مكافلة أجؿ أفرةاةا مف وشماؿ األوسط الشرؽ لمنطاة
 ألربعةفا القوصةات قنفةذ القالةة: قبني األىداؼ قلاةؽ عم  المجموعة ، وقعمؿ2113

 الخاصة القوصةات قنفةذ األمواؿ، قبني غسؿ مكافلة لوؿ المالي العمؿ لمجموعة

 األمـ واقفاقةات معاىدات اإلرىاب، قنفةذ قموةؿ مكافلة لوؿ المالي العمؿ لمجموعة

 بمكافلة المعنةة المقلدة القابع لؤلمـ األمف مجمس وقرارات بالموضوع الصمة ذات المقلدة
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 في واإلجراءات المعاةةر بيذه االلقزاـ لقعزةز سوةاً  اإلرىاب، القعاوف ةؿوقمو  األمواؿ غسؿ

 االلقزاـ لقعزةز األخرى الدولةة المؤسسات مع والعمؿ وشماؿ أفرةاةا األوسط الشرؽ منطاة

 الموضوعات لقلدةد سوةاً  العالـ، العمؿ أنلاء في جمةع واإلجراءات المعاةةر بيذه

 ىذه لوؿ الخبرات وقبادؿ الطبةعة اإلقمةمةة ذات اإلرىاب ؿوقموة األمواؿ بغسؿ المرقبطة

 المنطاة أنلاء جمةع في فعالة قرقةبات لمعالجقيا، اقخاذ اإلقمةمةة اللموؿ وقطوةر الاضاةا

 بالدوؿ الخاصة الثاافةة لماةـ طبااً  بطرةاة فعالة اإلرىاب وقموةؿ األمواؿ غسؿ لمكافلة

 .الاانونةة وُنظميا الدسقورةة وُأطرىا األعضاء
 :اإلرىاب وتمويؿ األمواؿ غسؿ لمكافحة العربية االتفاقية 5.4

اإلرىاب  وقموةؿ األمواؿ غسؿ جرامـ مكافلة إل  الرامةة قدعةـ القدابةر بيدؼ
عم   بالقوقةع عربةة دولةثمانةة عشر  قامت المجاؿ، ىذا في العربي القعاوف وقعزةز
 جامعة مظمة اإلرىاب، قلت وقموةؿ األمواؿ غسؿ لةلمكاف العربةة باالقفاقةة قعرؼ اقفاقةة

 بشأف قرار مشروع العربةة الدوؿ جامعة مجمس أقر 2018 وفي ،2010 في العربةة الدوؿ

مف  أي قادةـ عف االمقناع إل  الارار وةدعو اإلرىاب، لمكافلة المنظومة العربةة قطوةر
 اإلرىابةة في األعماؿ العةفالض األشخاص أو لمكةانات الضمني أو الصرةح الدعـ أشكاؿ

 طمب أو لمرىامف ققؿ أو قيدةد مف الجماعات اإلرىابةة قبؿ مف االبقزاز أشكاؿ كؿ ورفض

أنشطة  قموةؿ أو قدرةب قماي أو إرىابةة أعماؿ ارقكاب السفر ألغراض قجرةـ مع لمفدةة
 الذي ةمثمونو. الخطر مف لملد المناسبة الوطنةة اإلجراءات واقخاذ إرىابةة
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 تفاىـ: ومذكرات اتفاقيات 3.4
 المقلدة األمـ اقفاقةة مثؿ الدولةة عم  االقفاقةات بالقوقةع العربةة الدوؿ أغمب قةاـ

 واقفاقةة ،)فةةنا اقفاقةة (العامةة والمؤثرات في المخدرات المشروع االقجار غةر لمكافلة

 واقفاقةة ،)بالةرمو قةةاقفا(عبر اللدود الوطنةة المنظمة لمكافلة الجرةمة المقلدة األمـ

 اإلرىاب قمع واقفاقةة اإلرىاب، قموةؿ لامع الدولةة واالقفاقةة لمكافلة الفساد، المقلدة األمـ

مف  العدةد في اإلرىاب وقموةؿ األمواؿ غسؿ بمكافلة المعنةة الجيات النووي، وقامت
المسقوى العربي  عم  نظةراقيا مع قفاىـ ومذكرات ثنامةة اقفاقةات بقوقةع العربةة الدوؿ

 .والدولي
 :األمواؿ غسيؿ لمكافحة ظاىرة الجيود الوطنية المبذولة. 5

في اطار مواكبة القغةةرات القي ةشيدىا العالـ نعرض فةما ةمي أىـ الجيود 
 الوطنةة لمكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ:

 :جيود السمطات القشرةعةة المبذولة لمكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ 1.5
جيود السمطات القشرةعةة المبذولة لمكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ سف ىـ أمف 
 أنشات الاانوف ىذا بشأف مكافلة غسؿ األمواؿ، وبُموجب 2115لسنة  2الاانوف رقـ 

 ةمي: غسؿ األمواؿ مف ضمف اخقصاصاقيا ما لمكافلة الوطنةة المجنة قسم  لجنة

 .األمواؿ غسؿ لمكافلة البلزمة واإلجراءات األنظمة اققراح -

 .بةنيا والقنسةؽ فةيا، الممثمة الجيات بةف المعمومات قبادؿ قسيةؿ -

 قمثةؿ الدولة في الممقاةات والمؤقمرات الدولةة المقعماة بمكافلة غسةؿ األمواؿ. -
إعداد نموذج القارةر عف المعامبلت المشبوىة، وقلدةد كةفةة إرسالو إل  ولدة  -

 كزي.المعمومات المالةة بالمصرؼ المر 

ولدة قسم  ولدة المعمومات المالةة لمواجية  الاانوف ىذا بموجب كما قنشأ
عممةات غسةؿ األمواؿ ققبع مصرؼ لةبةا المركزي، قرسؿ إلةيا قاارةر المعامبلت 
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 إلةيا ةة ذات الصمة، وقادـققصادالمشبوىة مف كافة المنشآت المالةة والقجارةة واال

 .جية أو شخص أي مف المعامبلت ىذه عف الببلغات

وليذه الولدة أف ققبادؿ مع نظةراقيا في الدوؿ األخرى المعمومات والقاارةر عف 
قنص عمةو  لما اللاالت القي ةشقبو في انطواميا عم  عممةات غسةؿ أمواؿ، وذلؾ وفااً 

 .بالمثؿ المعاممة لاواعد وفااً  أو فةيا، االقفاقةات الدولةة أو قكوف الدولة طرفاً 
السمطات القشرةعةة المبذولة لمكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ وققابعت جيود 

لسنة  2بشاف إصدار البلملة القنفةذةة لماانوف رقـ  2117لسنة  311بإصدار الارار رقـ 
بشاف مكافلة غسؿ األمواؿ والقي قضمنت في مجمميا القوضةلات القفصةمةة  2115

 لمملاور القالةة:
عمومات المالةة والمجنة الوطنةة لمكافلة غسؿ اخقصاصات وأعماؿ كبًل مف ولدة الم -

 األمواؿ.
لزاـ كؿ المؤسسات المالةة بوضع النظـ الكفةمة بقطبةؽ ألكاـ قانوف مكافلة غسؿ إ -

 األمواؿ والملقو القنفةذةة والارارات والمنشورات والقعمةمات القي قصدر بماقضاىما.
الرقابة المكقبةة والمةدانةة لمقلاؽ مف لزاـ الجيات الرقابةة باقخاذ ما ةمـز مف وسامؿ إ -

القزاـ المؤسسات المالةة الخاضعة لرقابقيا بألكاـ الاانوف والملقو القنفةذةة والضوابط 
 الرقابةة القي قصدر بموجبيا.

وضع المؤسسات المالةة والجيات الرقابةة والولدة الرمةسةة برامج لقنفةذ خطط قدرةب  -
ؿ إعدادىـ لماةاـ بالمياـ المقعماة بمكافلة غسةؿ األمواؿ وقأىةؿ العاممةف بيا بما ةكف

 ومساةرة القطور العالمي وقرسةخ قواعد العمؿ الميني السمةـ في ىذا المجاؿ.
القعاوف الدولي في مجاؿ مكافلة غسةؿ األمواؿ وفؽ الاواعد الماررة في االقفاقةات  -

 فةيا أو قطبةاًا لمبدأ القعامؿ بالمثؿ. الثنامةة أو المقعددة األطراؼ القي قكوف الدولة طرفاً 
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وفي إطار العمؿ عم  ملاربة األنشطة الغةر المشروعة المرقبطة بظاىرة 
لسنة  11غسةؿ األمواؿ والمقعماة بأعماؿ الفساد فاد اقر المشرع المةبي الاانوف رقـ 

ـ بشاف إنشاء اليةمة الوطنةة لمكافلة الفساد، وقد قضمنت اخقصاصاقيا الاةا 2114
بالقلري والكشؼ عف جرامـ الفساد وعم  األخص الجرامـ المنصوص عمةو في الاانوف 

  .بشأف مكافلة غسؿ األمواؿ 2115لسنة  2رقـ 
كما اف المشرع المةبي لـ ةغفؿ قلدةث الاوانةف ذات العبلقة بظاىرة غسةؿ 

عادة األمواؿ مف لةث القوصةؼ لمجرامـ األصمةة الساباة ألعماؿ غسةؿ األمواؿ، وا  
 2115لسنة  11قنظةـ وقلدةث األجيزة الرقابةة، ومف ابرز ىذه الاوانةف: الاانوف رقـ 
 2111لسنة  19بشأف القصدةؽ عم  اقفاقةة األمـ المقلدة لمكافلة الفساد، الاانوف رقـ 

بشأف إعادة قنظةـ  2113لسنة  19بشأف مكافلة اليجرة غةر الشرعةة، الاانوف رقـ 
بشأف إنشاء ىةمة الرقابة اإلدارةة،  2113لسنة  21اانوف رقـ دةواف الملاسبة، ال

باإلضافة إل  قوانةف أخرى القي وضعت لمواجية أبرز صور الجرةمة المنظمة لقيرةب 
  المخدرات واالقجار بيا وقصنةعيا وقروةجيا واسقعماليا.

 :جيود مصرؼ ليبيا المركزي المبذولة لمكافحة ظاىرة غسيؿ األمواؿ 5.5
 قضاةا المركزي لةبةا مصرؼ أول  ساباة عف السمطات القشرةعةة بخطوات

 لقفادي المناسبة وضع اإلجراءات خبلؿ مف وذلؾ البلـز االىقماـ األمواؿ غسؿ مكافلة

األمواؿ، ومف ضمف المجيودات  غسؿ عممةات مف أي ف  المصرفي الاطاع اسقغبلؿ
ذ مصرؼ لةبةا المركزي  بعض المبذولة في سبةؿ مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ فاد اقخ

 اإلجراءات والقدابةر في ىذا المجاؿ أىميا:
بشأف إجراءات مواجية  2112لسنة  1منشور ملافظ مصرؼ لةبةا المركزي رقـ  -

 غسؿ األمواؿ.
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بشأف طمب  2115لسنة  1منشور إدارة الرقابة عم  المصارؼ والناد رقـ أ.ر.ـ.ف/  -
سةط اإلجراءات وقطبةؽ سةاسات القعرؼ عم  قلسةف مسقوى الخدمات المصرفةة وقب

 العمبلء )اعرؼ عمةمؾ(.
بشأف طمب  2117لسنة  12منشور إدارة الرقابة عم  المصارؼ والناد رقـ أ.ر.ـ.ف/  -

 (.KYCضرورة االلقزاـ باسقخداـ نماذج القلاؽ مف ىوةة العمبلء )
بشأف  2112ة لسن 7منشور إدارة الرقابة عم  المصارؼ والناد رقـ أ.ر.ـ.ف/  -

 سةاسات مكافلة غسؿ األمواؿ وقموةؿ اإلرىاب والعناةة الواجبة قجاه العمبلء.
 :جيود المؤسسات المالية الوطنية المبذولة لمكافحة ظاىرة غسيؿ األمواؿ 3.5

بشاف مكافلة غسؿ األمواؿ كؿ مصرؼ مف  2115لسنة  2ةمـز الاانوف رقـ 
فرعةة قسم  الولدة الفرعةة لممعمومات  المصارؼ العاممة في الدولة بإنشاء ولدة

المقعماة بمكافلة غسؿ األمواؿ ققول  رصد ومقابعة كافة العممةات والصفاات القي 
ةجرةيا المصرؼ أو المؤسسة المالةة، أو المقعامموف مع المصرؼ أو المؤسسة المالةة، 

عممةات والقي ةشقبو في عبلققيا بصفاات غةر مشروعة أو عممةات غسؿ أمواؿ أو ال
المقعماة بإةداع أو قلوةؿ أمواؿ مجيولة المصدر، وققول  ىذه الولدة الفرعةة اإلببلغ 
عف المعمومات أو البةانات القي ققصؿ بيذه العممةات إل  ولدة المعمومات المالةة 

 بمصرؼ لةبةا المركزي.
 بشاف مكافلة غسؿ األمواؿ جمةع 2115لسنة  2ىذا وقد ألـز الاانوف رقـ 

 عم  قلافظ أف ىذا الاانوف، أللكاـ وفااً  بةانات أو معمومات عم  قلصؿ القي الجيات

 والدعاوى القلاةاات في البلـز السقخداميا الضروري بالادر إال عنيا قكشؼ وأال سرةقيا

 ىذا في عمةيا المنصوص األخرى األمواؿ والجرامـ غسةؿ بجرةمة الُمقعماة والاضاةا

 .الاانوف
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بشاف مكافلة غسؿ األمواؿ لكافة الجيات  2115لسنة  2قـ وقد أجاز الاانوف ر 
ةة بممارسة أنشطقيا ققصادالمخقصة بالقرخةص أو اإلذف لممنشآت المالةة والقجارةة واال

والجيات المكمفة بالرقابة والقفقةش عمةيا، وضع اآللةات المناسبة لمقأكد مف القزاميا 
خطار ولدة المعمومات المالةة في  بالنظـ والموامح الخاصة بمكافلة غسةؿ األمواؿ وا 

 مصرؼ لةبةا المركزي باللاالت المشبوىة فور اكقشافيا.
ومف ضمف المجيودات المبذولة في سبةؿ مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ فاد 

بعض القدابةر واإلجراءات )قواعد وقشرةعات عمؿ السوؽ(،  اقخذ سوؽ الماؿ المةبي
قواعد قنظـ عممةات القداوؿ بةف الوسةط وعمةمو ضوابط و  لةث وضع سوؽ الماؿ المةبي

كي ةكفؿ عدـ وجود عممةات غسةؿ أمواؿ مف خبللو، وذلؾ بإلزاـ الوسطاء بإببلغ 
المسقثمرةف بخصامص السوؽ قبؿ قعامميـ فةو وةكوف الوسطاء مسؤولةف عف سبلمة 

رات النافذة والقي عممةات القداوؿ القي ةجرونيا ومطاباقيا لماوانةف والموامح والنظـ والارا
قلكـ عممةات القداوؿ وعم  األخص القلاؽ مف شخصةة المسقثمر وممكةقو لؤلوراؽ 
المالةة وصفقو وأىمةقو لمقصرؼ فةيا، والقأكد مف أف القعامؿ ةقـ عم  أوراؽ مالةة سمةمة 
 وعم  نلو خاؿ مف الغش أو النصب أو االلقةاؿ أو االسقغبلؿ أو المضاربات الوىمةة.

الاواعد المنظمة لعمؿ سوؽ الماؿ المةبي قمـز الوسةط بقادةـ بةاف  كما اف
بأسماء العاممةف لدةو ومسمةاقيـ الوظةفةة وممثمةو ومساعدةو والذةف ةشقرط فةيـ الكفاةة 
واإللماـ الكافي بالعمؿ، وأف ةشقمؿ ىذا البةاف كذلؾ عم  نماذج قوقةعاقيـ وعناوةنيـ 

أقاربيـ لق  الدرجة الثانةة، وكذلؾ قعبمة االسقبةانات  وأرقاـ ىواقفيـ، وأسماء وعناوةف
 واإلدالء بالمعمومات القي قطمب منو.

بالرقابة عم  شركات الوساطة لمقأكد مف قةاميا  الماؿ المةبي وةكوف دور سوؽ
باقخاذ اإلجراءات المقمثمة في مبدأ اعرؼ عمةمؾ وةقعةف عمةيا عدـ إجراء أي معاممة 
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سماء صورةة أو وىمةة أو بأرقاـ سرةة، سواء قعمؽ األمر بفقح مجيولة المصدر أو بأ
 .اللسابات أو ربط ودامع أو قبوؿ أمواؿ أو قلوةميا أو القعامؿ بيا عم  أي وجو كاف

قد وضع الاواعد الكفةمة  وعم  ضوء ما قـ بةانو نجد أف سوؽ الماؿ المةبي
واعد وقطوةرىا وفاًا لما لمكافلة غسةؿ األمواؿ لذا ةجب عم  موظفةو قفعةؿ ىذه الا

 .ةقبلءـ مع قطور عمؿ السوؽ لكي ةكفؿ الاةاـ بواجبو الرقابي عم  أكمؿ وجو
 :. النتائج والتوصيات6

مف خبلؿ عرض المبادرات الدولةة واإلقمةمةة القي قبذؿ مف أجؿ اللد مف 
وامح ظاىرة غسةؿ األمواؿ ومواجيقيا والسةطرة عمةيا، وعرض القشرةعات والاوانةف والم

الوطنةة ذات العبلقة، واإلجراءات والقدابةر القي اقخذىا مصرؼ لةبةا المركزي 
واخقصاصات وأعماؿ كبل مف ولدة المعمومات المالةة والمجنة الوطنةة لمكافلة غسؿ 
األمواؿ، وما ألـز بو المشرع المةبي كؿ المصارؼ العاممة في الدولة بإنشاء الولدة 

ة بمكافلة غسؿ األمواؿ، وبةاف الاواعد الكفةمة لمكافلة غسةؿ الفرعةة لممعمومات المقعما
باعقباره سمطة إشرافةة ورقابةة، وما قوفر مف  األمواؿ القي اقخذىا سوؽ الماؿ المةبي

 معمومات، قوصؿ البلث لعدد مف النقامج نوضليا في النااط القالةة:
ة غسةؿ األمواؿ مما ةعزز قوفر البنةة األساسةة القشرةعةة فةما ةقعمؽ بمكافلة ظاىر  -

 دور السمطات المةبةة في سبةؿ مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ.
إنشاء ولدة المعمومات المالةة القي قعقبر بمثابة مركز وطني عم  مسقوى الدولة  -

المةبةة لمواجية غسةؿ األمواؿ ضمف اليةكؿ القنظةمي لمصرؼ لةبةا المركزي مما ةعزز 
 زي في سبةؿ مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ.مف دور مصرؼ لةبةا المرك

إنشاء الولدة الفرعةة لممعمومات المقعماة بمكافلة غسؿ األمواؿ بكؿ مصرؼ مف  -
المصارؼ العاممة في الدولة ةضمف مراقبة جمةع العممةات القي قجرةيا المصارؼ 
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ةة في لئلببلغ عف اللاالت المشبوىة والقعامؿ معيا مما ةعزز مف دور المؤسسات المال
 سبةؿ مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ.

في إطار الاةاـ بالواجب الرقابي عم  شركات الوساطة وضع سوؽ الماؿ المةبي  -
ضوابط وقواعد قنظـ عممةات القداوؿ بةف الوسةط وعمةمو كي ةكفؿ عدـ وجود عممةات 
رة غسةؿ أمواؿ مف خبللو مما ةعزز مف دور المؤسسات المالةة في سبةؿ مكافلة ظاى

 غسةؿ األمواؿ.

مما سبؽ نسقنقج لجـ الجيود الوطنةة المبذولة في سبةؿ مكافلة ظاىرة غسةؿ 
األمواؿ، إال انو مف الضروري العمؿ قدمًا لقلدةث وقطوةر القشرةعات والاوانةف السارةة 
لالةًا وسد ثغراقيا ومواكبة القطور في أسالةب غسةؿ األمواؿ وفؽ المقطمبات الدولةة، 

األىمةة بمكاف العمؿ عم  قاةةـ مدى االلقزاـ بقنفةذ الاوانةف والموامح  وكذلؾ مف
 واإلجراءات والمنشورات المقعماة بمكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ.

ولةث ةاع عم  عاقؽ السمطات المةبةة اقخاذ اإلجراءات والضوابط الكفةمة بمنع 
ةًا اققصادآثار مدمرة  الوطني لما ليا مف ققصاداسقفلاؿ ظاىرة غسةؿ األمواؿ في اال

 واجقماعةًا وسةاسةًا ومف أىـ الخطوات القي نوصي باقخاذىا:
العمؿ عم  ملاربة األنشطة الغةر المشروعة مثؿ سرقة الماؿ العاـ والرشوة وغةرىا  -

مف المصادر غةر المشروعة لما ليا مف آثار سمبةة عم  قنفةذ الخطط القنموةة 
 ومعدالت األداء.

ة عممةات انقااؿ العممة ودخوليا عبر اللدود لمقأكد مف مصادرىا ضرورة مقابع -
واسقلداث ولدة مالةة ققول  القنسةؽ مع مصملة الجمارؾ ومصرؼ لةبةا المركزي 

 لمقابعة عممةات غسةؿ األمواؿ.

العمؿ عم  عاد لااءات أو ورش عمؿ قضـ جمةع المدراء العامةف لممؤسسات المالةة،  -
 .بةة لقلاةؽ قوعةة وفاعمةة عالةة المسقوىورؤساء الجيات الرقا
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قطوةر وقدرةب العاممةف في المصارؼ والمؤسسات المالةة عم  األسالةب اللدةثة  -
 لكشؼ ملاوالت غسةؿ األمواؿ واإلببلغ عنيا. 

العمؿ عم  عاد الندوات والمؤقمرات لما ليا مف أىمةة في نشر الوعي لدى المواطنةف  -
 واقب عممةات غسؿ األمواؿ.واطبلعيـ عم  خطورة وع

مادلصادرموادلراجع

 األمواؿ غسؿ مكافلة صعةد عم  العربةة الدوؿ (. جيود2119أبوموةس، غساف. ) -

 .  www.amf.org.aeوقموةؿ اإلرىاب. 

(. المخدرات وظاىرة غسؿ األمواؿ. المخدرات والعولمة. 2116قةناوي، ىشاـ المد. ) -
 ةؼ العربةة لمعمـو األمنةة. الرةاض. السعودةة.مركز الدراسات والبلوث بجامعة نا

(. اآلثار االققصادةة واالجقماعةة لظاىرة غسةؿ 2111جمةؿ، ألمد صبلي. ) -
األمواؿ ودور المصارؼ في مكافلقيا دراسة اسقطبلعةة عةنة مف المصارؼ العراقةة. 

 (.27مجمة كمةة بغداد لمعمـو االققصادةة الجامعة. )

(. دور السةاسات اإلدارةة والمصرفةة في 2114داهلل كاظـ. )الجنابي، فارس عب -
دراسة  –مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ وعبلققيا بقلاةؽ االسقراقةجةة المصرفةة 

اسقطبلعةة لعةنة مف المصارؼ العراقةة. مجمة كمةة بغداد لمعمـو االققصادةة الجامعة 
 العدد الخاص المؤقمر العممي الخامس.

(. المفيـو الاانوني لجرةمة غسةؿ األمواؿ. مجمة العمـو 2117بط. )خمؼ، جاسـ خرة -
 (.19االققصادةة. )

(. السبؿ القشرةعةة والاضامةة لمواجية الجرامـ 2114ربابعة، عبداهلل ملمد. ) -
جرةمة غسؿ األمواؿ أنموذجا. الجرامـ المسقلدثة في ظؿ المقغةرات  -المسقلدثة

 كمةة العمـو االسقراقةجةة. عماف. االردف.والقلوالت اإلقمةمةة والدولةة. 
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(. االنعكاسات المقرقبة عم  2117سمماف، ألمد اليادي. ومةخا، ليب قوماس. ) -
 (.67ظاىرة غسةؿ األمواؿ، مجمة اإلدارة واالققصاد، جامعة المسقنصرةة، )

 سوؽ الماؿ المةبي. دلةؿ مجابية عممةات غسؿ األمواؿ لشركات الوساطة المالةة.  -

www.lsm.gov.ly. 

(. االسقراقةجةات المصرفةة لمكافلة عممةات غسؿ األمواؿ 2119شاىةف، عمي. ) -
وسبؿ قطوةرىا دراسة قطبةاةة عم  المصارؼ العاممة في فمسطةف. الجامعة اإلسبلمةة. 

 فمسطةف.
ألمواؿ عبر قنوات القامةف (. غسؿ ا2119عبد الكرةـ، عبلء. وعاةش، عروبة. ) -

 (. 21بلث قطبةاي في قطاع القامةف في العراؽ. مجمة كمةة بغداد لمعمـو االققصادةة. )
(. انعكاسات غسؿ األمواؿ عم  قموةؿ القنمةة في الدوؿ 2112عبداهلل، خبابة. ) -

 (.36النامةة. مجمة كمةة بغداد لمعمـو االققصادةة. )

(. عممةات غسةؿ األمواؿ ابرز المضامةف وسبؿ العبةدي، صباح مجةد. )بدوف -
 (.7) 3المعالجة. المجمة العراقةة لمعمـو االققصادةة. 

(. عممةات غسةؿ األمواؿ والةات مكافلقيا. دار 2115العرةاف، ملمد عمي. ) -
 الجامعة الجدةدة لمنشر. اإلسكندرةة.

 فلة الفساد.بشاف إنشاء اليةمة الوطنةة لمكا 2114لسنة  11الاانوف رقـ  -
 بشأف مكافلة غسؿ األمواؿ. 2115لسنة  2الاانوف رقـ  -

لسنة  2بشاف إصدار البلملة القنفةذةة لماانوف رقـ  2117لسنة  311الارار رقـ  -
 بشاف مكافلة غسؿ األمواؿ. 2115

(. دور البنوؾ في الرقابة عم  عممةات غسؿ األمواؿ. 2113المبارؾ، إبراىةـ. ) -
 ربةة لمعمـو األمنةة. الرةاض. السعودةة.جامعة ناةؼ الع

 (. غسةؿ األمواؿ. جامعة اللاج لخضر. باقنة. الجزامر.2118مباركي، دلةمة. ) -

http://www.lsm.gov.ly/
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 . FATF .www.fatfgaf.orgمجموعة العمؿ المالي الدولةة  -
 . IOSCO .www.iosco.orgالمنظمة الدولةة ليةمات األسواؽ المالةة  -

(. دور الجياز المصرفي العراقي في مكافلة 2119الموسوي، عباس نوار كلةط. ) -
 (.74ظاىرة غسةؿ األمواؿ. مجمة اإلدارة واالققصاد. )

(. إجراءات المؤسسات المالةة 2119نجـ، عبدالصالب. ولمداف، خولة لسةف. ) -
لة غسؿ األمواؿ دراسة في القشرةعات العراقةة. مجمة الاادةسةة لمعمـو والرقابةة في مكاف

 (.2) 11اإلدارةة واالققصادةة. 

 

http://www.fatfgaf.org/
https://www.iosco.org/
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 الممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إل  بلث العبلقة بةف معدؿ النمو )الناقج اللاةاي( ومعدالت القضخـ في  

  Autoregressiveـ اخقبار اللدود لئلبطاء الموزعوذلؾ باسقخدا 2117-1981لةبةا لمفقرة 

Distributed Lag Model ( لمقكامؿ المشقرؾ، والقلمةؿ الاةاسي لمنموذج المطور ؿSenhadji & 

Khan, 2111 أظيرت نقامج الدراسة وجود عبلقة قكامؿ مشقرؾ بةف المقغةرات، كما أف عقبة .)
%، و إف 6 -%5( لةث قاع العقبة بةف Senhadji & Khan,2111القضخـ جاءت مقفاة مع قلمةؿ)

 عوامؿ أخرى ليا قأثةر اكبر مف قأثةر معدالت القضخـ عم  النمو االققصادي. 
 االققصاد الاةاسي، النمو االققصادي، عقبة القضخـ، القكامؿ المشقرؾ. الكممات المفتاحية:

Abstract 
This study aimed to examine the relationship between the growth rate 

(gross domestic product) and inflation rates in Libya for the period 1980-2017, 
using the Autoregressive Distributed Lag Model of co integration, and 
Standard analysis of the developed model of (Senhadji & Khan,  2111 ). The 
results showed that there is a common integration relationship between the 
variables, and that the threshold of inflation was consistent with an analysis 
(Senhadji & Khan,  2111 ), Where the threshold is between 5% - 6%, and other 
factors have a greater impact than inflation rates on economic growth. 
Key Words: Econometrics Models, economic growth, inflation threshold, co 
integration. 
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 المقدمة:  -
قعمؿ العدةد مف الدوؿ المقادمة والنامةة منيا عم  لد سواء في اللد مف  

ط عم  السمطات ي وةزةد الضغققصادارقفاع معدالت القضخـ، الذي ةلد مف النمو اال
لةث ةعقبر اسقارار  ،يققصادالنادةة نقةجة لئلخفاؽ اللاصؿ في ألد مؤشرات األداء اال

األسعار ألد أىـ أىداؼ السةاسة النادةة في القوجةو و الملافظة عم  االسقارار 
 ي.ققصاداال

ي في لةبةا، وقأثره باللروب واألزمات ققصادونظرا لما ةعانةو النشاط اال 
ي، فإف القذبذب ققصادةة الدولةة كالركود االققصادة فضبل عف الظروؼ االةققصاداال

ي ةقطمب دراسة عبلقة القضخـ ققصادالكبةر اللاصؿ في معدالت القضخـ والنمو اال
بالنمو ومعرفة مدى االرقباط بةنيما وبالقالي معرفة أىمةة القضخـ ودوره في الفعالةة 

 .ي في لةبةاققصادةة والنمو االققصاداال

 مشكمة الدراسة: -

ةة لوؿ ققصادةةف وفيميـ لمنظرةات االققصادىناؾ جدؿ واسع عند البالثةف اال 
بيذه العبلقة في  ققصادي، ومدى قأثر االققصادطبةعة العبلقة بةف القضخـ والنمو اال
 العالمي. ققصادظؿ عدـ االسقارار الذي ةعاني منو اال

، أو اللد المسموح ققصادفي اال ةوف لوؿ نسبة القضخـققصادكما اخقمؼ اال 
 ي.ققصادمف القضخـ الذي ال ةقرقب عمةو الضرر عم  النمو اال

 وعمةو ةمكف لصر مشكمة الدراسة في القساؤؿ القالي: 

المةبي في ظؿ  ققصادما ىي نسبة القضخـ القي ال ةنقج عنيا األثر السمبي عم  اال -
 ؟ققصادالخصوصةة المنفردة ليذا اال

 راسة:فرضية الد -
في دراسقو لمعبلقة بةف  Khan & Senhadjiبناء عم  النموذج المادـ مف  
ي والقضخـ والذي أوضح فةو أف عقبة القضخـ في الدوؿ النامةة ققراوح ققصادالنمو اال
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المةبي مف  ققصادعمةو نصت الفرضةة أف عقبة القضخـ في اال ،%(11% إل  7بةف )
 ذج.ضمف السعة القضخمةة وفاا ليذا النمو 

 ىدؼ الدراسة: -
االرقفاع اللاد في المسقوى )قيدؼ الدراسة إل  قوضةح مدى قأثةر القضخـ  

ومسقوى عقبة القضخـ في  ،ي في لةبةاققصادالعاـ لؤلسعار( عم  معدالت النمو اال
 إل  باإلضافةي. ققصادلةث أخذ الناقج اللاةاي كمؤشر لعممةة النمو اال ،ققصاداال

 اسقخداـ في والمالةة النادةة السمطات قساعد قد القي والقوصةات الماقرلات بعض قادةـ
 .يققصاداال النمو مقطمبات ةخدـ بما المالةة و النادةة السةاسة أدوات

 : الدراسة أىمية -
 النمو عم  القضخـ أثر معرفة ملاولة خبلؿ مف الدراسة أىمةة قنبع 

 ةقطمب الذي األمر ،ةةققصاداال ةالقنمة عممةة في مباشر انعكاس ليا والقي ،يققصاداال
 . القنمةة عممةات لقوجةو معا والمالةة النادةة السةاسات اىقماـ

 :الدراسة منيجية -

 العبلقة لقلمةؿ القلمةمي الاةاسي المنيج اسقخداـ سةقـ الدراسة أىداؼ لقلاةؽ 
 البةانات قناوؿ خبلؿ مف ،االسقارار وعدـ االسقارار فقرات في النمو ومعدؿ القضخـ بةف

 لةبةا مصرؼ عف الصادرة ةةققصاداال والنشرات القاارةر مف عمةيا والمقلصؿ الثانوةة
 .ـ2117 إل  ـ1981 مف لمفقرة المالةة ووزارة المركزي

 :السابقة والدراسات النظري اإلطار -
 :التضخـ عتبة مفيـو: أوالً 

خقبلؼ قبؿ القطرؽ إل  مفيـو عقبة القضخـ ةنبغي قعرةؼ القضخـ رغـ ا 
إال أف القعرةؼ الشامع لمقضخـ ىو االرقفاع  ،ةة في القعرةؼققصادالعمماء والمدارس اال

المسقمر في المسقوى العاـ ألسعار السمع و الخدمات. أما عقبة القضخـ فةمكف وصفيا 
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بأنيا ناطة االنعطاؼ القي ةكوف نمو الناقج بعدىا ال ةقمقع بالمسقوى األمثؿ مف النمو، 
عدالت أعم  مف العدةد مف الدراسات انخفاض  معدالت النمو مع وجود موقد أظيرت 

 (.  163ص ،2116 )عرةاات، مسقوى عقبة القضخـ
 :Taylor قاعدة: ثانياً 

 ،ـ1993سنة   John Taylorي ققصادسمةت بيذا االسـ نسبة إل  العالـ اال 
ادار قباةف ونصت عم  قلدةد سعر الفامدة وفاا لم ،األمرةكي ققصادوطبات في اال

معدالت القضخـ والبطالة عند المسقوى المسقيدؼ. لةث ىذا النموذج جمع بةف المرونة 
ي الكمي والنيامي ققصادفوصوال لبلسقارار اال ،(Dictionary vs Ruleوالاواعد )

 ةة والقي ققةح القدخؿ مف اجؿققصادةنبغي االعقماد عم  المرونة الكةنزةة لممقغةرات اال
في ظؿ قاعدة ثبات معدؿ نمو عرض الناود.  ،ؿ في األجؿ الاصةرقصلةح االخقبل

ومف خبلؿ ما ورد فاف قاعدة قاةمور قضع ىدفةف مف أىداؼ السةاسة النادةة في 
 ،مع اسقمرار نمو الناقج ،مسقارة مف القضخـوىما قلاةؽ نسبة مقدنةة و  ،عقباراال
 (.8ص ،2118 ،مومةف)

 :القتصاديةا النظريات في التضخـ تفسير: ثالثاً 
في الفكر الكبلسةكي ركز رواد ىذه المدرسة في قفسةر ظاىرة القضخـ عم  كمةة  -

الناود والقي قعزى ظيور الفجوات القضخمةة نقةجة لمعبلقة بةف كمةة الناود المقداولة 
كود العالمي إل  أف ظيرت أزمة الر  ،والمسقوى العاـ لؤلسعار مع ثبات العوامؿ األخرى

 (. 37ص ،2116سع عشر )الجبلؿ، في الارف القا
وةمكف شرح أفكار ىذه النظرةة مف خبلؿ معادلة فةشر لمقبادؿ أو معادلة  

بعرض الكقمة النادةة بشكؿ  لةث ربطت األول  القضخـ ،كمبردج لؤلرصدة النادةة
وكذلؾ ةؤكد بأف الطمب عم  الناود ةعقبر كوسةمة لممبادلة. أما معادلة كمبردج ،أساسي

لنادةة والقي قعود إل  الفرةد مارشاؿ وبةجو وأعضاء مدرسة كمبردج لؤلرصدة ا
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النةوكبلسةكةة، والقي ربطت القغةر في القضخـ قبعا لقغةر نسبة الدخؿ القي ةقـ 
فعند انخفاض قمؾ النسبة قؤدي إل  ارقفاع  ،االلقفاظ بيا عم  شكؿ مدخرات نادةة

لدخؿ لئلنفاؽ عم  شراء السمع مسقوةات األسعار نقةجة لقوجةو الجزء األكبر مف ا
إل  مرلمة القوظةؼ الكامؿ في األجؿ  ققصادوالخدمات وذلؾ في لالة وصوؿ اال

 (. 81ص ،2116)الموسوي،  الاصةر
جاءت النظرةة الكنزةة وما صلبيا في الكثةر مف الجدؿ لوؿ أدوات قلمةؿ ظاىرة  -

م  دراسة العوامؿ لةث اعقمد كةنز في قلمةمو لقامب مسقوى األسعار ع ،القضخـ
الملددة لمسقوى الدخؿ الوطني وكذلؾ القامب اللاصؿ في اإلنفاؽ االسقيبلكي 

أي أف القلمةؿ الكنزي ةعقمد عم  الدةنامةكةة القفاعمةة  بةف قوى الطمب  ،واالسقثماري
 العرض الكمي.

وبناء عمةو فالقضخـ ةرقبط بلدوث قفاعبلت في مجموعة مف المقغةرات  
أسعار و  ،اإلنفاؽ االسقثمار واالسقيبلكيو  ،العرض والطمب الكمي) ىمياةة أققصاداال

ومسقوى القشغةؿ(. واصؿ في قلمةمو إل  بموغ لالة  ،المعروض النادي المقداوؿو  ،الفامدة
في لةف قنعكس  ،القوازف والقي ةكوف فةيا الطمب الكمي ةعادؿ مسقوى االسقخداـ القاـ

خـ  في لالة الطمب الكمي ةفوؽ مسقوى االسقخداـ لالة عدـ القوازف لدوث ظاىرة القض
والعكس إذا كاف مسقوى االسقخداـ اكبر مف الطمب الكمي ةنقج عنو لالة مف  ،القاـ

 (.199، ص2116)بالرقي،  ،الوطني ققصادالكساد في اال
عمؿ رواد ىذه المدرسة عم  إعادة صةاغة مرقكزات : المدرسة الكمةة المعاصرة لمناود -

الدوؿ الغربةة في  اققصادي الذي ساد ققصادالنادةة اللدةثة بناء عم  الوضع االالنظرةة 
لركودي المصلوبة بارقفاع الةث انقشرت ظاىرة القضخـ  ،السبعةنات مف الارف العشرةف

 األسعار و قزاةد معدالت البطالة. 
برىنت ىذه النظرةة قناقض العبلقة بةف األجور واألسعار ومسقوةات البطالة،  

لقي عبر عنيا فةمبس بأنيا عبلقة عكسةة بةف معدؿ القضخـ ومعدؿ البطالة، لةث ةرى ا
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فةمبس في لاؿ انخفاض معدؿ البطالة ةكوف ذلؾ مصلوبا بارقفاع في معدالت 
ذلؾ فرةدماف في بقفسةر  بةنما ما لدث في قمؾ اللابة عكس ذلؾ. قاـ بعد ،القضخـ

ة قفوؽ الزةادة جة لمزةادة في كمةة الناود بنسبارجع بأنو ظاىرة نادةة، قلدث نقةالقضخـ و 
)خمؿ في  منيا ظيور ظاىرة القضخـفي لجـ اإلنقاج والقي قؤدي إل  ارقفاع األسعار و 

األجور قأثةر ةرى دور لئلنفاؽ و  القوازف بةف كمةة الناود ولجـ اإلنقاج(، باإلضافة انو ال
 (.66 –65، ص2116)ىقيات،  عم  األسعار

 :السابقة ساتالدرا: رابعاً 
القي قناولت قادةر عقبة د مف الدراسات لوؿ عقبة القضخـ و أجرةت العدة 

ات سواء النامةة أو المقادمة عم  لد سواء، وفةما ةمي ققصادالقضخـ في مخقمؼ اال
 :عرض موجز لبعض مف ىذه الدراسات

–1971المةبي خبلؿ الفقرة  ققصاد"قادةر عقبة القضخـ في اال ،(2117 ،)دىب -
 ،المةبي غةر النفطي ققصادىدفت دراسقو إل  قادةر مسقوى عقبة القضخـ في اال 2112

باسقخداـ االخقبارات اإللصامةة. بةنت النقامج أف نسبة عقبة القضخـ وفاا لنموذج 
(Khan and Senhadji )أي أف بلةث المثم  النسبة قعد لدراسقو وقبعا %(5) قارةبا 

 . يققصاداال النمو مسقوةات عم  أثاره قنعكس أف شانو مف العقبة مسقوى في خمؿ
 والنمو القضخـ بةف العبلقة" قناولت القي ،(2117 ،عزاوي ،عمةر) دراسة خبلؿ مف -
 مف لمفقرة قةاسةة دراسة (TR) القضخـ عةنة نموذج باسقخداـ الجزامر في يققصاداال

 اثر لوجود لؾذ و المقغةرةف بةف خطةة غةر عبلقة وجود الدراسة أظيرت 1981-2116
 النمو عم  السمبةة ثارهآ قنعكس المعدؿ ىذا قجاوز وعند %6.5 بنسبة القضخـ لعقبة
 عم  الملافظة مف قمكنيا نادةة سةاسة بإقباع الدراسة وأوصت. قوي بشكؿ يققصاداال

 النادي االسقارار إل  قاود أف شأنيا مف القي القضخـ مف منخفضة معدالت
 .يققصادواال
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- (Shakhaowat, 2115)، في يققصاداال والنمو القضخـ بةف العبلقة الدراسة بلثت 
 المشقرؾ القكامؿ اخقبارات عم  الدراسة اعقمدت (2113-1961) لمفقرة بنغبلدةش
 عبلقة ىناؾ أف إل  وخمصت Granger لػ السببةة واخقبار الخطأ قصلةح ونموذج
 . األجؿ طوةمة يققصاداال والنمو القضخـ بةف إلصامةة داللة ذات سمبةة

 في االقجاه ألادةة سببةة عبلقة وجود Granger  لػ السببةة اخقبار بةف كما 
 الملمي الناقج إجمالي مخفض إل  اإلجمالي الملمي الناقج مف ققجو الطوةؿ المدى
 النمو معيا ةزداد معقدلة أو منخفضة قضخـ مسقوةات عند ذلؾ، إل  باإلضافة. اللاةاي

 معدؿ أف الدراسة أكدت وقد ،القضخـ معدالت ارقفاع لالة في والعكس يققصاداال
نما ،مرقفعة نمو لمعدالت لموصوؿ كافةا شرطا ةعد ال المنخفض القضخـ  ملاولة إل  وا 
 . االسقثمار إل  االسقيبلؾ مف العاـ اإلنفاؽ قوجةو

 والنمو القضخـ بةف العبلقة طبةعة ،(Rao & Yesigat, 2115) البالثاف درس -
 اإللصامي األسموب مسقخدمةف 2112-1974 مف لمفقرة األثةوبي ققصادلبل يدققصااال

 إلصامةة عبلقة وجود إل  النقامج أشارت ،والطوةؿ الاصةر األجمةف في العبلقة لقلدةد
 ققصاداال في المثم  القضخـ عقبة مسقوى أف عف فضبل ،الدراسة مقغةري بةف عكسةة
 قضر أف شانو مف النسبة ىذه قجاوزه لاؿ وفي ،%(11-9) بةف قراولت األثةوبي
 . لمببلد يققصاداال بالنمو

- (2013, Nautz & Kremer )لمعبلقة قةاسةا نموذجا قادةـ عم  البالثاف عمؿ 
 (124) لعدد( 2114-1951) مف لمفقرة ،يققصاداال والنمو القضخـ بةف األجؿ طوةمة
 معدؿ أف الدراسة ذهى نقامج أفصلت. الصناعةة وغةر الصناعةة بةف موزعة دولة

 أما %(2.5 -% 2) بةف ةقراوح الصناعةة الدوؿ في النمو مع ةقماش  الذي القضخـ
 %(. 17) إل  وصمت فاد صناعةة الغةر الدوؿ في القضخـ عقبة
- Cheikh, Mamadau), 2112)، القضخـ مسقوةات قامبات بةف العبلقة قاةةـ درسا 

 الفقرة خبلؿ (إفرةاةا لغرب والنادي يادققصاال االقلاد( لدوؿ يققصاداال والنمو
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 رغـ أنو الدراسة قوصمت(. GARCH-VAR) نموذج باسقخداـ (1968-2111)
 عم  مسقمرة ظمت  القضخـ قامبات أف إال الدوؿ ليذه والنادي يققصاداال االقلاد
 إل  باإلضافة ،األعضاء الدوؿ بةف القضخـ معدالت آثار واخقبلؼ ،يققصاداال النشاط

 في القامبات راثآ قاةيا لـ والقنمةة واالسقارار الكمي يققصاداال االندماج اسةسة أف
 القامةؿ في اإلسراع الدراسة أوصت النقامج ىذه خبلؿ مف. يققصاداال والنمو القضخـ

 الكمي العرض قعزةز ألجؿ العمؿ وسوؽ والخدمات السمع أسواؽ عم  الاةود مف
  .االقلاد دوؿ في ققصادلبل
- (Leshoro, 2012)، إفرةاةا، جنوب دولة اققصاد في القضخـ عقبة قادةر درس 

 الكمي الاةاسي األسموب البالث اسقخدـ ."وصنةاجي خاف" نموذج عم  باالعقماد وذلؾ
 النمو إل  القضخـ مف العبلقة اقجاه أف مف لمقأكد لمسببةة" جرانجر" اخقبار مف
 عقبة لقادةر"  وصنةاجي خاف" نموذج قادةر في OLS  طرةاة  اسقخداـ ،يققصاداال

 النسبة ىذه ةفوؽ ما وكؿ %4 ىو القضخـ عقبة أف إل  الدراسة نقامج أظيرت. القضخـ
 .ققصاداال عم  كبةر سمبي اثر لو ةكوف
 عم  والنمو القضخـ بةف العبلقة ،(Shamim, Mortaza, 2115) دراسقيـ في -
 عم  معقمدةف ،(2115-1981) لمفقرة سنوةة بةانات باسقخداـ البنغبلدشي ققصاداال

 إةجاد إل  الدراسة قيدؼ والقي ،(القضخـ) االسقيبلؾ أسعار ومؤشر اللاةاي الناقج
 وسببةة ،ECM الخطأ قصلةح نموذج) قةاسةة اخقبارات باسقخداـ القضخـ عقبة مسقوى
 موضوع المقغةرةف بةف سالبة إلصامةة عبلقة وجود النقامج أظيرت(. نجر وغرا أنجؿ
 كمسقوى% 6 نسبة اققرلا العقبة نموذج نقامج عم  وبناء ،الطوةؿ المدى في سةالدرا
 .يققصاداال النمو عم  سمبا ةؤثر النسبة ىذه عف ةزةد ما أف بلةث القضخـ لعقبة
 في يققصاداال النمو و القضخـ بةف العبلقة درس ،(2116 ،مصطف  ،رمضاف أبو) -

 ،Khan & Senhadji)لنموذج الاةاسي ؿالقلمة باسقخداـ 2115-2111 لمفقرة فمسطةف
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 بةف العبلقة عندىا ققغةر معةنة قضخـ عقبة قلدةد عدـ إل  الدراسة قوصمت ،(2000
 اقؿ القضخـ معدالت أف كذلؾ ،الفمسطةني ققصاداال في يققصاداال النمو و القضخـ

 معدالت أف إلةيا قوصؿ القي النقامج بةف ومف. النمو عم  اةجابي اثر ليا% 4 مف
" وصنياجي خاف" نموذج نقامج عم  وبناء  ،كبةرة قامبات بيا ولةس مسقارة شبو القضخـ
 بةف قكوف النامةة الدوؿ ةاتاققصاد عم  خطر قشكؿ قد القي المعدالت أف لدد الذي

 األمر األجنبةة العمبلت مف سمة وعم  ققصاداال اعقماد الدراسة اللظت كما%. 7-11
 .المسقورد بالقضخـ كبةر شكؿب لمقأثر عرضة منو جعؿ الذي
- (Khan & Senhadji, 2000)، بدراسة( وصنياجي خاف) ةافققصاداال مف كؿ قاـ 

 بناء عم  عمبل الدراسة ىذه خبلؿ ومف ،والنمو القضخـ بةف العبلقة في العقبة قأثةر
 النامةة الدوؿ مف دولة 242 لعدد القضخـ عقبة قادةر عم  قادر قةاسي نموذج

 عقبة قلدةد في عمةيا االعقماد ةمكف رةاضةة صةغة ال  البالثاف وقوصؿ. والمقادمة
 قابع، كمقغةر الناقج وىي أساسةة مقغةرات ثبلث عم  الدراسة اعقمدت لةث ،القضخـ
 وبذلؾ ،العقبة نسبة ةاةس الذي الوىمي والمقغةر ،مفسر كمقغةر القضخـ ومعدؿ
-% 1 بةف قاع المقادمة الدوؿ في القضخـ عقبة أف مفادىا نقامج إل  الدراسة قوصمت

 %. 11-% 7 بةف ققراوح النامةة الدوؿ في بةنما 3%
 النمو بةف العبلقة دراسة إل  ىدفت والقي الدراسات لبعض العرض خبلؿ مف 

 في فبالرغـ. مخقمفة دراسةة لمجقمعات القضخـ عقبة وقلدةد والقضخـ يققصاداال
 ودرجة ولجـ طبةعة الخقبلؼ وفاا مخقمفة نقامج أظيرت أنيا إال اليدؼ في اقفاقيا
 . الدوؿ قمؾ ةاتاققصاد قعةشيا القي القادـ

 ليبيا في االقتصادي النمو لتطور عرض: 
 ةةالماض العاود خبلؿ اللاةاي الناقج عرؼ (1) رقـ البةاني والشكؿ الجدوؿ مف 

 لملالة رانظ وىذا ككؿ، الوطني ققصاداال اسقارار عدـ عف نقجت وقامبات راتةقغ عدة
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 عرفت القي 1986 سنة النفط أزمة مف الفقرة، ىذه خبلؿ لةبةا شياةقع كانت القي
 ارقفاع عنيا نقج القي ناتةالقسع ةةبدا في جةالخم ولرب أألسعار، في لادا انخفاضا
 باإلضافة. 1993 سنة الببلد عم  فرض الذي يققصاداال اللصار كذلؾ ،النفط أسعار
 والمقدىورة مةةالس واللالة 2111بعد ما لمببلد  مسقارة ةرالغ ةةاألمن اللالة إل 

 والفقرات الفقرة ىذه صالب الذي الفساد عف فضبل يا،ةإل لتآ القي المنقجة لماطاعات
 .والقدني االرقفاع بةف لركقو في قدبدب الناقج سجؿ الدراسة سنوات خبلؿ لةث ،الساباة

 

 
 الميبي االقتصاد في التضخـ معدالت: 

 في المساىمة اتققصاداال الد باعقباره صدمات لعدة المةبي ققصاداال ضقعر  
 النفط مورد عم  اعقماده أىميا والقي بيا ةقمقع القي لمخصامص وفاا ،العالمي ققصاداال
 المجقمع قلوؿ قنوي القي القنموةة الخطط فشمت وقت في ،كامؿ اعقماد شبو دخمو في

 مجقمع إل  الواردات مف كبةرة نسبة عم  هاققصاد ةعقمد مسقيمؾ مجقمع مف المةبي



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   117   - 

 وانعكاسيا القنمةة معدالت وارقفاع الدخؿ مصادر قنوع بيدؼ والخدمات لمسمع مصدر
 .النمو مسقوةات عم  االةجابي
 المسقوى نمو معدؿ قطور ةوضح (1) رقـ البةاني والشكؿ( 1) رقـ الجدوؿ فمف 

 في القذبذب نبللظ لةث 1980-2017)) الفقرة خبلؿ لةبةا في( القضخـ) لؤلسعار العاـ
 العاـ لممسقوى قةمة اقؿ رصد لةث ،الفقرة خبلؿ ققصاداال شيده الذي القضخـ مسقوةات
%( 2.8) قضخـ لنسبة ومساوةا لو قةمة كأقؿ( 28.7) باةمة الدراسة فقرة بداةة لؤلسعار

( 77.18)  لةسجؿ قارةبا% 11 نمو بمعدؿ نوعةة قفزة القضخـ شيد ثـ ـ،1981 سنة
 بمعدؿ ،(331.9) لو قةمة أعم  سجؿ أف إل  االرقفاع في زاد ذلؾ وبعد ،ـ1993 سنة

 والخارجةة الملمةة ةةققصاداال الصدمات إل  ذلؾ وةعزى. ـ2116 سنة% 25.9 قضخـ
 والعاوبات ،العالمةة النفط أسعار اضطرابات في والمقمثمة ققصاداال ليا قعرض القي
 في يققصادواال األمني االسقارار وعدـ ،ـ1993 ةسن ققصاداال عم  فرضت القي

 .  ـ2111 عاـ قمت القي السنوات
 ( ةوضح بةانات الناقج اللاةاي ومعدؿ النمو ومعدؿ القضخـ 1جدوؿ رقـ )

 والمسقوي العاـ لؤلسعار
 معدؿ نمو الناتج الحقيقي الناتج الحقيقي ر.ؽ.س التضخـ السنوات
1981 2.8 28.7 11553.8 --- 
1981 3.1 31.6 8798.8 -17.7468 
1982 3.4 34.69 8932.4 6.936929 
1983 3.8 38.37 8511.7 -4.19545 
1984 4.3 43.16 7814.7 -4.24724 
1985 4.7 47.1 7852.1 -0.31507 
1986 4.1 48.65 6،960.7 -13.3527 
1987 4.6 51.77 6،011.6 -17.0247 
1988 3.3 52.36 6،186.0 10.59434 
1989 1.2 53.14 7،191.0 6.705102 
1991 7.7 57.61 10،354.0 4.199878 
1991 10.5 64.37 10،924.6 9.948147 
1992 10.7 71.18 11،555.9 -0.92964 
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 معدؿ نمو الناتج الحقيقي الناتج الحقيقي ر.ؽ.س التضخـ السنوات
1993 11.1 77.18 11،511.9 0.368488 
1994 14.8 78.561 12،146.5 -3.10784 
1995 11.6 97.15 13،387.2 7.101064 
1996 12.2 118.11 15،162.7 3.414472 
1997 13.2 121.1 16،700.8 5.824976 
1998 5 126.14 15،655.6 -2.6099 
1999 1.5 128.14 17،185.4 -2.63468 
2111 -2.9 124.3 22،016.6 3.375526 
2111 8.9 112.9 21،926.7 29.01615 
2112 9.8 112.1 30،389.8 -0.87059 
2113 -1.9 111 37،423.4 12.75258 
2114 1 111.3 48،159.0 4.69232 
2115 3 113.9 66،618.6 11.67837 
2116 1.4 115.5 79،029.9 5.95345 
2117 6.2 112 92،693.6 4.968272 
2118 10.4 123.7 116،639.6 2.721379 
2119 2.4 126.7 86،288.9 -0.74539 
2111 2.4 129.8 102،538.2 7.039313 
2111 15.9 151.4 47549.5 -61.685 
2112 6.1 159.6 113491 26.0947 
2113 2.6 163.3 63191.3 -13.9374 
2114 2.4 167.7 40379.2 -15.1385 
2115 9.8 184.2 34726.5 -18.179 
2116 25.9 331.9 41403 -9.72518 
2117 28.5 297.9 42699 7.207311 
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 :الدراسة منيجية -
قوى عقبة القضخـ المؤثرة في النمو سنلاوؿ في ىذه الجزمةة دراسة مس 

 ي لممقغةرات القالةة:ققصادي، وىذا باالعقماد عم  قانةات الاةاس االققصاداال
 :المسقخدمة اإللصامةة األسالةب -

قمت االسقعانة بمجموعة مف الطرؽ اإللصامةة والاةاسةة، لقادةر العبلقة بةف  
ادةر معامبلت االنلدار لممقغةرات المقغةرات المفسرة والمقغةر القابع لملصوؿ عم  ق

  المسقامة. وقمثمت الطرؽ اإللصامةة في األقي:
وقعقبر ىذه الطرةاة مف الطرؽ الشامعة   (OLS):طرةاة المربعات الصغرى العادةة -

االسقخداـ في قادةر معامبلت نماذج االنلدار القي قدرس عبلقة مقغةر أو أكثر مف 
، لةث امقازت ىذه الطرةاة بالعمؿ عم  قدني مجموع المقغةرات المسقامة بمقغةر قابع

دقة قادةر المعممة و  ،ف الاةـ المشاىدة لممقغةر القابعمربعات انلرافات الاةـ المادرة ع
 (. 256، ص2115 القي قلاؽ افقراضاقيا في داللة عم  جودة النموذج المادر )عطةة،

سبلسؿ الزمنةة لملصوؿ اخقبار السكوف: مف شروط الاةاس اإللصامي اسقارار ال -
، 2115 )عطةة، ،عم  نقامج سمةمة ومنطاةة وخالةة مف مشكمة االرقباط الزامؼ

 (.648ص
اخقبار القكامؿ المشقرؾ: مف شروط لدوث قكامؿ مشقرؾ بةف السبلسؿ الزمنةة  -

س الدرجة )ساكنة مف الدرجة نفسيا في موضوع الدراسة أف قكوف مقكاممة مف نف
ومف االخقبارات الشاممة اخقبار القكامؿ المشقرؾ باسقخداـ  روؽ(المسقوى أو في الف

(ARDL) ( مف خبلؿ اخقبار اللدود المطورBound test المطور مف قبؿ )
(PESARAN ET.AL 2001,)،  والذي ةاـو عم  دمج نماذج االنلدار الذاقي

AR(P)  نماذج فقرات اإلبطاء الموزعة وDL ، ة في عمةو قكوف السمسمة الزمنةة دالو
 ةكوف ىذا اإلبطاء بفقرة والدة أو أكثر.و  ،ةمة المقغةرات القفسةرةة اللالةةقأبطاء قةمقيا و 
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 :الدراسة مقغةرات -

 موضوع قناولت القية ةاسةالا والدراسات ةةققصاداال النظرةات إل  بالنظر 
 : القالةة المقغةرات عم  الدراسة اعقمدت ،يققصاداال بالنمو القضخـ عبلقة

 اإلجمالي الملمي الناقج اسقخداـ قـ النمو عف لمقعبةر: الناقج أو الدخؿ ةرمقغ -أ
 .يققصاداال لمنمو كماةاس باعقباره( (RGDP ـ2113 أسعار ،الثابقة باألسعار

 العاـ بالمسقوى عنو القعبةر قـ يذلا( INF) القضخـ معدؿ: المفسر المقغةر -ب
 .عمةيا االعقماد ةمكف ونقامج ،الدراسة أىداؼ إل  لموصوؿ ملاولة في لؤلسعار

 :المةبي ققصاداال في القضخـ عقبة قادةر نموذج  -
اعقمدت الدراسة  ،المةبي ققصادجؿ قلدةد المعدؿ األمثؿ لمقضخـ في االأمف  

  (TR) ( والمقمثؿ في نموذج عقبو االنقااؿ الفوري2111عم  نموذج خاف صنياجي )
ةاسةة فضبل عم  انو ةدرس اثر القضخـ عم  ألنيا األكثر اسقعماال في الدراسات الا

فوؽ مسقوى العقبة المادرة بةنما قركز النماذج األخرى عم  ي قلت و ققصادالنمو اال
 Khan andالصنياجي)نموذج خاف و  ةأخذ و  ،يققصادقةاس اثر القضخـ عم  النمو اال

Senhadji, 2111الصةغة القالةة  ): 
𝐺𝐷𝑃𝑡 ∗ = b0 + b1𝐼𝑁𝐹𝑡 + b2 𝐷(𝐼𝑁𝐹𝑡 − 𝐾) + 𝑈𝑡………………(1) 

 :لةث
 𝐺𝐷𝑃𝑡 يققصاداال النمو ةمثؿ،  𝐼𝑁𝐹𝑡 القضخـ معدؿ ةمثؿ، b0 الثابت اللد، 

b1 النمو عم  القضخـ معدؿ قأثةر معامؿ، b2  الوىمي المقغةر معامؿ، 𝐾 عقبة قمثؿ 
 :القالي بالشكؿ ةوضح وىمي مقغةر 𝐷 ،العشوامي اللد 𝑈𝑡 ،القضخـ

 
      1 𝑖𝑓 𝐼𝑁𝐹 > 𝐾 
                        𝐷           

0 𝑖𝑓 𝐼𝑁𝐹 ≤ K        
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 ألموغارةقمي الفرؽ أخذ خبلؿ مف والقضخـ لمناقج النمو معدالت القساب ةقـ 
  .ألخرى سنة مف (CPI) العاـ أألسعار مسقوى ومؤشر( RGDP) الناقج لمؤشر

 اخقبارات جذر الولدة: -
 المقزامف لمقكامؿ الميمة الشروط مف الزمنةة لمسبلسؿ االسقارارةة سةدرا قعقبر 

 عدـ أو اسقارار مف القلاؽ في أىمةقيا وقكمف ،قةاسةة مشاكؿ عدة ةسبب غةابيا الف
 السمسمة اسقارار عدـ) اإلشكاؿ ىذا في الوقوع قجنب أجؿ ومف. الزمنةة السمسمة اسقارار
 فولر -دةكي اخقبار مثؿ الولدة جذر تاخقبارا طبات الدراسة فاف ،(الزمنةة

(Augmented Dickey Fuller )بةروف -فةمبس واخقبار،(Phillips and Perron) 
 بةف الزامؼ االرقباط لمشكمة وقفادةا الزمنةة السبلسؿ واسقارار قكامؿ درجة لقلدةد

 . المقغةرات
 ((ADF- Level، 1st difference( نقامج اخقبار دةكي فمر المعدؿ 2جدوؿ )

Variable Calculated Value %1 %5 %10 Exogenous TEST 

RGDP 

-1.826457 -4.2268 -3.5366 -3.2003 
بالثابت واالقجاه 

 ADF- Level الزمني
 بالثابت فاط 2.6103- 2.9434- 3.621- 0.921678-
-7.597469 -4.235 -3.5403 -3.2024 

بالثابت واالقجاه 
 ADF1st الزمني

difference 
 بالثابت فاط 2.6115- 2.9458- 3.6268- 7.691899-

CPI 

-1.713558 -4.2268 -3.5366 -3.2003 
بالثابت واالقجاه 

 ADF-Level الزمني
 بالثابت فاط 2.6103- 2.9434- 3.621- 0.457939-
-5.546623 -4.235 -3.5403 -3.2024 

بالثابت واالقجاه 
 ADF1st الزمني

difference 
 بالثابت فاط 2.6115- 2.9458- 3.6268- 5.634979-
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 ((ADF- Level، 1st difference ( نقامج اخقبار فةمةبس بةروف3جدوؿ )
Variable Calculated Value %1 %5 %10 Exogenous TEST 

RGDP 

-1.937504 -4.2268 -3.5366 -3.2003 
بالثابت واالقجاه 

 -ADF الزمني
Level 

 بالثابت فاط 2.6103- 2.9434- 3.621- 0.867674-
-7.413611 -4.235 -3.5403 -3.2024 

بالثابت واالقجاه 
 ADF1st الزمني

difference 
 بالثابت فاط 2.6115- 2.9458- 3.6268- 7.491831-

CPI 

-1.862183 -4.2268 -3.5366 -3.2003 
بالثابت واالقجاه 

 ADF-Level الزمني
 بالثابت فاط 2.6103- 2.9434- 3.621- 0.464172-
-5.545510 -4.235 -3.5403 -3.2024 

بالثابت واالقجاه 
 ADF1st الزمني

difference 
 بالثابت فاط 2.6115- 2.9458- 3.6268- 5.634297-

 
 (ADF) المطور فمر دةكي اخقبار نقامج بةف والذي( 2) الجدوؿ خبلؿ مف 
 قعاني الدراسة في( GDP,INF) المسقخدمةف لممقغةرةف الزمنةة السبلسؿ أف وأظيرت

 .ليا األول  الفروؽ أخذ بعد واسقارت ،المسقوى في اسقارار عدـ مف

 المقلصؿ النقامج لقأكةد( 3) جدوؿ ،(PP) بةروف فةمةبس اخقبار قطبةؽ وعند 
 النقامج بةف قشابو ىناؾ أف قبةف ،(ADF) المطور فمر دةكي اخقبار في عمةيا

 الزمنةة السبلسؿ أف عم  ةؤكد مما ،(PP) و (ADF) فاالخقبارة مف عمةيا المقلصؿ
 .ليا األول  الفروؽ أخذ بعد اسقارت المسقخدمة لممقغةرات

 :اخقبار القكامؿ المشقرؾ  باسقخداـ منيج اللدود -
( في الدراسة مسقارة عند الفرؽ RGDP, INFبسبب أف مقغةرات المسقخدمة ) 

ال ةقطمب أف قكوف جمةع  (ARDL) ء الموزعاألوؿ، واف نموذج االنلدار الذاقي لئلبطا
مكانةة قادةر امقغةرات مقكاممة مف نفس الدرجة و ال ألجؿ الاصةر والطوةؿ في وقت ا 

 alوالقعامؿ مع المقغةرات القفسةرةة في النموذج بفقرات إبطاء مخقمفة ) ،والد
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et,Pesaran. M., 2001)، ة لذلؾ وجد أف ىذا النموذج الاةاسي ىو األكثر مبلمم
لاةاس العبلقة بةف مقغةرات الدراسة الخقبار مدى وجود قكامؿ مشقرؾ بةف النمو 

( ARDL Bounds Testلسب اخقبار ) (.UECMوالقضخـ و المبني عم  نموذج )
ألجؿ الطوةؿ عند ( أظيرت النقامج وجود عبلقة قوازنةة في ا4)المبةنة في الجدوؿ رقـ 

بر مف قةمة اللد األعم  لماةـ اللرجة في اك  (F)لةث كانت قةمة ،%5مسقوى معنوةة 
 النموذج.

  ARDL Bounds Test( نقامج اخقبار4جدوؿ رقـ )
ARDL Bounds Test 

K Value Test Statistic 
1 6.48 F-statistic 

Critical Value Bounds 
I1 Bound I0 Bound Significance 

3.75 3.22 11% 
4.53 3.95 5% 
6.48 5.76 1% 

 OLSالقأكد مف وجود عبلقة طوةمة األجؿ قـ قادةر العبلقة بطرةاة  وبعد 
 وجاءت النقامج عم  النلو القالي:

 
 ECM):نموذج قصلةح الخطأ ) -

مف اللصوؿ عم  البد  ،الطوةؿ بعد أف قبةف وجود عبلقة قوازنةة في المدى 
قشةر ( المادر في األجؿ الاصةر. ECMمعامؿ قصلةح الخطأ )معامبلت النموذج و 

وىذا ةعني أف  ،قصلةح الخطأ إنيا سالبة ومعنوةة ( لوؿ معامؿ5نقامج الجدوؿ )
( مف أخطاء األجؿ الاصةر ةقـ قصلةليا قماامةا عبر الزمف لبموغ القوازف في 1.1773)
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وبذلؾ فاف معدؿ النمو ةقطمب فقرة زمنةة خمسة سنوات وسقة أشير  ،لطوةؿاألجؿ ا
 ازني في األجؿ الطوةؿ.قارةبا لمعودة إل  الوضع القو 

  ARDL (ECM)(5جدوؿ رقـ )
ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(LOGRGDP(-1)) -0.422991 0.141618 -2.986847 0.0061 
D(LOGCPI) -0.139206 0.329341 -0.422682 0.6760 

D(LOGCPI(-1)) -0.000270 0.380115 -0.000711 0.9994 
D(LOGCPI(-2)) -0.519524 0.795543 -0.653043 0.5195 
D(LOGCPI(-3)) -2.935582 0.818118 -3.588211 0.0014 

CointEq(-1)* -0.177375 0.038757 -4.576618 0.0001 

 :اخقبارات كفاءة النموذج الاةاسي -
قبةف خمو النموذج المادر مف المشاكؿ الاةاسةة القي  ،تمف خبلؿ االخقبارا 

 عادة ما قرافؽ قادةر العبلقة:
 :اخقبارات فلص البواقي لمنموذج -

(  قلاؽ شرط القوزةع الطبةعي لمبواقي مف 6جاء بالجدوؿ رقـ ) بناء عم  ما 
قبةف خموه مف   LMومف خبلؿ قةمة إلصامةة  ،(Jargue Bera)خبلؿ قةمة إلصامةة 

وعدـ وجود اخقبلؼ القباةف مف  ،%5اط القسمسمي عند مسقوى معنوةة شكمة االرقبم
 .  ARCHخبلؿ قةمة إلصامةة 

 ( اخقبار فلص البواقي لمنموذج6جدوؿ رقـ )

Probability Estimated Value Statistics 
1.98 1.139 Normality (Jargue 

Bera) 
0.28 1.33 Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM 
Test: 

1.11 2.69 ARCH Test 
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  اخقبار ثبات النموذج: -
قـ اسقخدـ  ،ي لمعامبلت األجؿ الاصةر والطوةؿبإجراء اخقبار االسقارار اليةكم 

مف الشكؿ البةاني قبةف أف النموذج  ،(CUSUMاخقبار المجموع القراكمي لمبواقي )
لمشكؿ  % وفااً 5نوةة ثابت ومسقار بوقوعو داخؿ اللدود اللرجة عند مسقوى مع

 الموضح أدناه.
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CUSUM 5% Significance 
 (CUSUM( ةوضح اخقبار )2الشكؿ رقـ )

 :ةةدواؿ االسقجابة الفور  -

ر القابع لمصدمات القي قلدث ةة مدى اسقجابة المقغةقعكس االسقجابة الفور  
رات النموذج عم  ةف مقغةة بةف الشكؿ القالي االسقجابة النبضةبةة، و ةر ةرات القفسةلممقغ
 :نواتس 11مدى 
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using Cholesky (d.f. adjusted) Factors

 
 ( ةوضح اخقبار دالة االسقجابة3الشكؿ رقـ )

ة ةلصدمة عشوام (loggdp) رةف اسقجابة المقغةبة(، الذي 3مف خبلؿ الشكؿ ) 
ؿ أثر اسقجابة سالب ة، نشاىد قسجloginf)) رةاري والد عم  المقغةبمادار انلراؼ مع
لناقج الداخمي ف اةقناسب مع العبلقة العكسةة بةع الفقرات وىو ما ةعم  مسقوى جم

ة ةىذه االسقجابة ومف خبلؿ الشكؿ نبللظ أنيا قأخرت في الظيور إل  غا ،القضخـ
بدأ في ةبل في السنة الخامسة ثـ ةرقفع بعدىا قمةل ،في أثر االسقجابة ،ةةالسنة الثان
 .ا خبلؿ باقي الفقراتةجةالقبلشي قدر 
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  (Variance Decomposition):قلمةؿ قجزمة القباةف -
 ( ةوضح اخقبار القباةف7رقـ )جدوؿ 

Variance Decomposition of LOGGDP: 
Period S.E. LOGGDP LOGINF 

1 0.262645 100.0000 0.000000 
2 0.322049 89.87073 10.12927 
3 0.372591 91.66058 8.339420 
4 0.408251 92.95723 7.042769 
5 0.439744 93.92985 6.070154 
6 0.466161 94.59537 5.404633 
7 0.489164 95.08251 4.917492 
8 0.509220 95.44845 4.551546 
9 0.526892 95.73618 4.263821 
10 0.542531 95.96830 4.031702 

( قبةف أف الصدمة بمادار خطأ معةاري والد خبلؿ 7مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
أما  ،%111نفسو سر بالكامؿ مف المقغةر ( قفLOGGDPالسنة األول  لممقغةر )

% مف المقغةر 11ولوالي  ،% قفسر مف المقغةر نفسو89السنة الثانةة فاف لوالي 
المعةاري  % مف الخطاء95أما في اآلجؿ الطوةؿ أي عند السنة العاشرة فاف  ،المسقاؿ

 (.LOGINF) % مف المقغةر المسقاؿ4ولوالي  ،ةعود إل  المقغةر نفسو

 نموذج قادةر عقبة القضخـ: -
د القأكد مف خمو النموذج مف المشاكؿ الاةاسةة، كانت نقامج القادةر لعقبات بع 

 المةبي كما ةمي: ققصادالقضخػـ  لنموذج اال
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 القي % 11%إل   1( ةوضح قادةر عقبات القضخـ مف 8جدوؿ )
 افقرضت لنموذج االققصاد المةبي

SSR Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.10715 
0.1517 
0.0007 
0.9663 

1.4767 
-3.8456 
-.04260 

0،0108 
0.3176 
0.0014 

1.11616 
-1.2216 

-6.12 

C 
IFN 

D1*(INF-1%) 

0.010567 
0.1514 
0.0008 
0.9282 

1.4779 
-3.7719 
-0.0909 

0.0108 
0.3269 
0.0015 

0.016 
-1.2331 
-0.0001 

C 
IFN 

D2*(INF-2%) 

0.010583 
0.1485 
0.0007 
0.9567 

1.4892 
-3.8664 
-0.0548 

0.108 
0.3166 
0.0016 

0.01608 
-1.2242 

-8.7 

C 
IFN 

D3*(INF-3%) 

0.010542 
0.1477 
0.0006 
0.9566 

1.4921 
-3.8739 
-0.0549 

0.01078 
0.3160 
0.0015 

0.01608 
-1.2242 

-8.7 

C 
IFN 

D4*(INF-4%) 

0.010513 
0.1472 
0.0006 
0.9565 

1.4941 
-3.8791 
-0.0550 

0.0107 
0.3155 
0.0015 

0.01608 
-1.2242 

-8.78 

C 
IFN 

D5*(INF-5%) 
 

0.010513 

0.1470 
0.0006 
0.9565 

1.4942 
3.879 
0.0550 

0.0107 
0.3161 
0.0015 

0.01608 
-1.2242 

-8.78 

C 
IFN 

D6*(INF-6%) 

0.010661 
0.1507 
0.0007 
0.9627 

1.4808 
-3.8222 
-0.0471 

0.0108 
0.3199 
0.0015 

0.01606 
-1.2228 

-7.47 

C 
IFN 

D7*(INF-7%) 

0.010859 
0.1521 
0.0011 
0.8909 

1.4754 
-3.6785 
0.1384 

0.0109 
0.3216 
0.0015 

0.01617 
-1.1833 
0.0002 

C 
IFN 

D8*(INF-8%) 

0.011447 
0.1633 
0.0010 
0.8670 

1.4345 
-3.6972 
0.1691 

0.0112 
0.3188 
0.0015 

0.01611 
-1.1788 
0.0002 

C 
IFN 

D9*(INF-9%) 

0.010878 
0.1531 
0.0008 
0.8636 

1.4716 
-3.7928 
0.1734 

0.0109 
0.3108 
0.0014 

0.01611 
-1.1788 
0.00025 

C 
IFN 

D10*(INF-10%) 

0.010752 
0.1526 
0.0005 
0.9308 

1.4734 
-3.9847 
-0.0876 

0.0108 
0.3086 
0.0014 

0.01604 
-1.2297 

-0.00012 

C 
IFN 

D11*(INF-11%) 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   129   - 

 النمو عم  معنوي و سمبي اثر لو القضخـ أف( 8) رقـ الجدوؿ مف نبللظ 
 النظرةة منطؽ مع ةقفؽ وىذا المفقرضة القضخـ عقبات جمةع عند يققصاداال
 -%5) بةف قضخـ نسبة عند كانت (SSR) قةـ اقؿ أف النقامج وأظيرت. ةةققصاداال
 الصعب مف ةجعؿ لقضخـا عقبات جمةع عند الوىمي المقغةر معنوةة عدـ أف إال%( 6

 النمو ومعدالت القضخـ معدالت بةف العبلقة عندىا ققغةر قضخـ عقبة بوجود االعقااد
 ليا أخرى لعوامؿ ةخضع لةبةا في يققصاداال النمو باف مؤشرا ةعطي وىذا ،يققصاداال

 .يققصاداال النمو عم  القضخـ اثر مف األكبر األثر
 :اقتصادياُ  النتائج مناقشة  -

 وجود ىناؾ أف ةقضح اللالةة الدراسة نقامج و الساباة الدراسات نقامج بلؿخ مف 
 بالنمو القضخـ معدالت قربط% 5 مسقوى عند إلصامةة داللة وذو  سمبةة عبلقة
 النظاـ نوعةة عم  بناء آخر إل  اققصاد مف النسبة ىذه قباةنت أنيا إال ،يققصاداال
 النموذج عم  الدراسات غمبأ بنةت لؾكذ. ةةققصاداال الظروؼ والخقبلؼ يققصاداال

  (TR) الفوري االنقااؿ عقبو نموذج في والمقمثؿ( 2111) وصنياجي خاف مف المادـ
 عم  القضخـ ثرأ ةدرس انو عم  فضبل الاةاسةة الدراسات في اسقعماال األكثر ألنيا
 مع تاقفا الدراسة نقامج أف كما. المادرة العقبة مسقوى وفوؽ قلت يققصاداال النمو
 مسقوةات إف لةث (TR)  الفوري االنقااؿ عقبو ونموذج الساباة الدراسات اغمب

 أف لةث ،اةجابي ةكوف ما وغالبا النمو عم  سمبي قأثةر ليا لةس% 5 مادوف القضخـ
 الكمي الطمب قلفةز عم  قعمؿ أف الممكف مف القضخـ معدالت في البسةطة الزةادة
 إما .الناقج زةادة إل  ومنيا المقزاةد الطمب لقغطةة ثماراالسق زةادة إل  ةدفع بدوره والذي

 الناقج في النمو معدالت عم  سمبةة أثار ليا% 5 العقبة قةمة قفوؽ القي المسقوةات
 لعقبةTR  نماذج قناولت القي الاةاسةة الدراسات غمبأ قوافؽ النقةجة وىذه ،اللاةاي
 .القضخـ
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 النتائج والتوصيات:  -
 : النتائج: أوالً 
 أف وبةنت القضخـ عقبة قادةر قبؿ والاةاسةة اإللصامةة االخقبارات نقامج مف( 1

 طوةمة عبلقة وجود أظيرت اللدود اخقبارات ونقامج ،األوؿ الفرؽ عند اسقاراء المقغةرةف
 .المقغةرةف بةف األجؿ

 ةكوف والقي االققصادي لمنمو الاصةر األجؿ في قلدث القي األخطاء قصلةح ةمكف( 2
 .  قارةبا أشير وسقة سنوات خمسة( 5.6) وقدرىا زمنةة فقرة خبلؿ القضخـ اسببي

 إال%( 6-%5) بةف قضخـ نسبة عند كانت( SSR) قةمة اقؿ أف مف الرغـ عم ( 3
 وجود عدـ قعني المفقرضة القضخـ نسب جمةع عند الوىمي المقغةر معنوةة عدـ أف

 بعض مع ةقفؽ ما وىذا يققصاداال النمو في قؤثر أف ةمكف معةنة قضخـ نسب
 (.2116) مصطف  ،رمضاف أبو كدراسة الدراسات

 ةمكف أخرى مقغةرات أو بعوامؿ ةقأثر لةبةا في يققصاداال النمو أف نسقنقج أف ةمكف( 4
 السرد خبلؿ مف الدراسة بةنقو ما وىذا يققصاداال النمو عم  األكبر األثر ليا ةكوف أف

 .يققصاداال النمو لوضع القارةخي
 : التوصيات:نياً ثا
في اقجاه قنوع مصادر الدخؿ مف خبلؿ دعـ مشروعات الاطاع  ققصاددفع اال( 1

ألرةعي   ققصادالخاص وزةادة ومقابعة لجـ االسقثمارات الخارجةة لمدولة عوضا عف اال
 المعقمد أساسا عم  عامدات النفط والغاز. 

لمعالجة االسقارار المالي والنادي القنسةؽ بةف الااممةف عم  السةاسة المالةة والنادةة ( 2
 ةة. ققصادوقرشةد اإلنفاؽ لملد مف زةادة معدالت القضخـ وقفاقـ األزمة المالةة واال
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رسالة ماجةسقر في عمـو  ،2113-1990لةمنةة لالة الجميورةة ا ،في البمداف النامةة

 .القسةةر غةر منشورة، جامعة الجزامر
 1971 الفقرة خبلؿ المةبي ققصاداال في القضخـ عقبة قادةر(. 2117. )سالـ ،دىب -
 .1 العدد ،6 المجمد ،واألعماؿ ققصاداال دراسات مجمة. 2112 –
 يققصاداال والنمو القضخـ بةف العبلقة(. 2117. )عبدالباسط ،وعزاوي عمةر ،شموفي -
-1981 مف لمفقرة قةاسةة دراسة ،(TR) القضخـ عةنة نموذج باسقخداـ الجزامر في

 .15-1(:3)1. واألعماؿ الماؿ اققصاد مجمة. 2116
: وقلمةمةيا الناود عم  الطمب دالة قادةر(. 2114. )سمةة ،وزةرار ،ملمد ،موساوي -

 العدد(. 1) المجمد. ةةققصاداال لمعمـو األردنةة المجمة(. ـ2111–1971) الجزامر لالة
(1.) 
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 قةاسةة دراسة) الجزامر في يققصاداال والنمو القضخـ عقبة(. 2118. )ملمد ،مومةف -
 ،ةةققصاداال العمـو في ماجسقةر شيادة لنةؿ مادمة مذكرة ،(ةةققصاداال العمـو معيد
 .الجزامر ،قموشنقا عةف ،الجامعي المركز

 ،الجزامر في القضخـ لظاىرة وقةاسةة ةةاققصاد دراسة(. 2116. )ةدسع ،ىقيات -
 .الجزامر ،ورقمة جامعة ،ةةققصاداال العمـو في ماجسقر رسالة

 في يققصاداال والنمو القضخـ بةف العبلقة(. 2116). مصطف  ،رمضاف أبو -
 ،مةةالقن ةاتاققصاد في ماجسقةر رسالة". 2115-2111 لمفقرة قةاسةة دراسة "فمسطةف
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 الممخص:
ىدفت الدراسة إل  قبةاف العبلقة البةنةة في إطار مثمث النمو االققصادي والمساواة الدخوؿ  

 ”V. Autoregressive Model“سموب ـ، وقـ اسقخداـ أ2119 -1996والفار في لةبةا خبلؿ الفقرة 
كمؤشر لعدـ مساواة   ”Theil Index“لقادةر العبلقة بةف مقغةرات دواؿ الدراسة، واسقخدـ معامؿ

الدخوؿ باالققصاد المةبي ومعدؿ االسقيبلؾ الفردي كممثؿ لمعدؿ الفار، وعكس نصةب الفرد مف الناقج 
( وقفاوت الدخوؿ POV-1نقامج أف مسقوةات الفار )الملمي اإلجمالي معدؿ النمو االققصادي. أظيرت ال

(INQ-1( لمسنة الساباة ةرقبطاف بعبلقة طردةة مع مسقوةات الفار لمسنة البللاة )POV وةقمقع ،)
مقغةر قفاوت الدخوؿ بمرونة عالةة مع مقغةر الفار لمسنة البللاة. أما مقغةر انخفاض نصةب الفرد مف 

( ةؤدي لزةادة مسقوى الفار لمسنة البللاة. في لةف أظيرت GRW-1) الناقج الملمي لمسنة الساباة
-INFالنقامج عدـ وجود آثار عم  مسقوةات الفار في االققصاد المةبي لكؿ مف مقغةري معدؿ القضخـ )

 (.Ps-1(، ومسقوى االسقارار السةاسي واألمني لمدولة )1
 Theil“ي، االققصاد المةبي، مؤشر ثاةؿ الفار، المساواة الدخوؿ، النمو االققصاد الكممات الدالة:

Index”. 
  :المقدمة
قكقسب الدراسات الخاصة بقوزةع الدخؿ أىمةة كبةرة في الدراسات القنموةة،  

والقي ُقعن  باضاةا الرفاه االجقماعي. فقوزةع الدخؿ بةف األفراد ةبةف مدى العدالة القي 
ة لةست قنمةة الدخؿ الوطني فلسب، ةققصادةقمقع بيا المجقمع، فالعبرة في القنمةة اال

نما العبرة في لسف قوزةعو بةف األفراد، فاد ةزداد الدخؿ الوطني وال ةزةد دخؿ غالبةة  وا 

mailto:salahsasi67@yahoo.com
mailto:Dr.yusef@yahoo.com
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األفراد، مما ةؤدي إل  سخط وعدـ رضا المجقمع عم  اللكومة، والقي قعد مسمولة إل  
أظيرت العدةد لد ما عف كةفةة لصوؿ ىؤالء األفراد عم  نصةبيـ مف ثمرات القنمةة. و 

ي ققصادمف الدراسات اللدةثة القي شممت عدد كبةر مف البمداف النامةة أف النمو اال
الذي شيدقو الدوؿ صالبو عموما زةادة في القفاوت في قوزةع الدخؿ، وأصبح واضًلا 

ي قراجعت بعض الفمات الفاةرة ال في لصصيا ققصادبأنو مف خبلؿ عممةة النمو اال
نمالنسبةة مف الدخوؿ   وكبداني، عدالة) ا لق  في المسقوةات المطماة منيافلسب، وا 

 .(96 ص ،2113
وبالقالي مف المفقرض أف قعد مشكمة قوزةع الدخؿ مف الاضاةا القي قلقؿ  

ةة في دوؿ العالـ قاطبة ولةبةا بشكؿ ققصادأولوةات مقخذ الارار وصانع السةاسة اال
ىمةة العدالة في قوزةع الدخوؿ، لما ةةف عم  أققصادخاص، لةث ةشدد العدةد مف اال

ليا مف قداعةات مباشر عم  ظاىرة الفار في كؿ بمداف العالـ. وبالقالي ةرقبط الفار 
ي، والثاني ىو قوزةع الدخؿ. فكمما انعكس ققصادبعنصرةف رمةسةةف، األوؿ ىو النمو اال

ات الفار ي في اللد مف قفاوت الدخوؿ، أدى ذلؾ إل  انخفاض مسقوةققصادالنمو اال
ي والفار أصبلت مشكمة ققسع ىوقيا ققصادبقمؾ البمد. فظاىرة قوزةع الدخؿ والنمو اال

المةبي بشكؿ خاص، وىذا  ققصادةوما بعد ةـو في البمداف النامةة بشكؿ عاـ وفي اال
ف وجدت ققصادةعود إل  غةاب البرامج اللاةاةة والفاعمة الخاصة باإلصبلح اال ي، وا 

ي. ققصادشؿ بسبب زةادة مسقوى الفار واالخقبلؼ في القوزةع النمو االفأغمبيا منةت بالف
وبالقالي ققبمور مشكمة الدراسة في القعرؼ عم  قداعةات العبلقة بةف أجزاء المثمث 

 المةبي. ققصادي وقوزةع الدخوؿ والفار في االققصادالمخقمفة لمنمو اال
ت العبلقة بةف النمو وةرقكز ىدؼ الدراسة الرمةس عم  قلمةؿ ونااش قداعةا 

ات في مخقمؼ دوؿ العالـ المقادـ منيا ققصادي وقفاوت الدخوؿ لوؿ االققصاداال
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والنامي، فاةرىا وغنةيا، وذلؾ عبر الجزء القالي والخاص بالدراسات الساباة ىذا بشكؿ 
 المةبي بشكؿ خاص. ققصادعاـ، ومف ثـ القركةز عم  اال

الزمف عم  مقغةرات دالة الدراسة لمفقرة  وقكمف منيلةة الدراسة في قلمةؿ أثر 
 .V“ـ، وذلؾ بإجراء اخقبارات جذور الولدة، واسقخداـ أسموب 2119ولق   1996

Autoregressive Model”  لقادةر العبلقة بةف مقغةرات دواؿ الدراسة، وققركز اللدود
 المةبي. ققصادالمكانةة عم  اال

 :الدراسات السابقة
ي وقفاوت الدخوؿ عم  ققصادقة بةف النمو االإف قفسةر قداعةات العبل 

بؿ المشكمة أكثر قعاةد مما قد ةعقاده البعض، وىذا  مسقوةات الفار لةس باألمر البسةط
الةاباني  ققصادما قعكسو الدراسات الساباة في نقامجيا. لةث أظيرت دراسة عم  اال

ةلقؿ لدةيا المرقبة ـ، أف معدؿ الفار مرقفع جًدا في الةاباف، و 2112 -1996لمفقرة 
٪، قجري 15.3الثالثة بةف الدوؿ المقادمة، فبعد دراسة سبب ارقفاع معدؿ الفار، لقصؿ 

(. Tachibanaki, 2006بعض المناقشات لوؿ مف ىـ الفاراء ومدى خطورة لالقيـ. )
دوؿ مف دوؿ أوربا الغربةة لمفقرة  9وفي سةاؽ مقبع أظيرت نقامج دراسة أجرةت عم  

قلوؿ الفار إل  خطر عم  الشباب في جمةع  1995ـ، أنو بلموؿ عاـ 1995 -1981
 31إل   18البمداف القي شممقيا الدراسة، وارقفع معدؿ الفار بالنسبة لمفمة العمرةة مف 

سنة في جمةع البمداف، في لةف لولظ اقجاه معاكس بةف كبار السف، ال سةما أولمؾ 
 (.Veli-Matti, 2001عاًما ) 65الذةف قزةد أعمارىـ عف 

بالماابؿ قامؿ بعض الدراسات مف ىذه القداعةات، لةث أفصلت نقامج دراسة  
ـ، أف القفاوت في الدخؿ 1986ال   1951دولة نامةة ومقادمة لمفقرة  146شممت 

 ,Heshmatiعدـ المساواة في نمو الدخؿ. )بمرور الوقت. كما ةنخفض ةنخفض 

وص أكثر في عرض ونااش ما قوصمت إلةو (، األمر الذي دفع بالبالثةف لمغ2004
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عدد مف الدراسات الساباة مف نقامج لوؿ قداعةات العبلقة بةف النمو والقفاوت في 
 الدخوؿ عم  الفار. 

إف العبلقة بةف النمو وقفاوت الدخوؿ عم  الفار مقداخمة وقوةة، ىذا ما نصت  
ماليا طبةعة ىذا القأثةر، عمةو صرالة عدد مف الدراسات القي ناقشت ىذه المسألة مع إى

ـ، عف 2113-1971دولة نامةة غطت الفقرة  96لةث أفصلت دراسة أجرةت عم  
وجود عبلقة مقداخمة وقوةة بةف معدؿ الفار مااًسا بمؤشر االسقيبلؾ الفردي، ومؤشر 

ي مااًسا بنصةب الفرد مف الناقج ققصادالبلمساواة مااًسا بمعامؿ ثاةؿ، ومعدؿ النمو اال
 ققصاد(. ولـ قشذ عنيا ما قبنقو نقامج دراسة عم  اال2116االجمالي )عةاد،  الملمي

ـ، لةث أكدت أف معدالت الفار ققأثر بمعدالت 2118-1972الباكسقاني لمفقرة 
(. وأكدت أةًضا Ali, 2010البلمساوات الدخوؿ )مااسة بمعاؿ جةني( بالمدى الطوةؿ )

ـ، 2117 -1961قةنةة شممت الفقرة دولة مف دوؿ أمرةكا البل 22دراسة أعدت عم  
 ،.Biggs, et. alعم  أف العبلقة قوةة ومؤثرة بةف معدالت الفار المخقمفة والبلمساواة )

2010.) 
بةنما كانت دراسات أخرى نقامجيا أكثر إفصاًلا ووضوًلا، لةث أظيرت أف  

دةة، ىذا ما العبلقة بةف النمو وقفاوت الدخوؿ وقداعةاقيا عم  الفار قرقبط بعبلقة طر 
الجزامري لمفقرة  ققصادأبرزقو عدد مف الدراسات كنقامج ليا، لةث أظيرت دراسة عم  اال

( في Theil، وجود عبلقة طردةة بةف معدؿ الفار ومؤشر البلمساواة )2113 -1971
(. وعم  نفس Ayad, 2016، و2116)عةاد وةف لشيب،  المدةةف الطوةؿ والاصةر

، قؤدي زةادة عدـ المساواة 2117 -1977دولة لمفقرة  123الغرار أظيرت دراسة شممت 
(. وقبةف أةًضا نقامج Fosu, 2017) إل  زةادة الفار مباشرة لمسقوى معةف مف النمو

ـ، إف انخفاض عدـ المساواة 1995إل   1963الباكسقاني لمفقرة  ققصاددراسة عم  اال
قد أدى سوء إدارة النمو إل  ةساىـ في قسرةع اللد مف الفار لمسقوى معةف مف النمو، و 
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قفاقـ القفاوت في الدخؿ عم  المسقوى الوطني ولكف بشكؿ أكبر في المناطؽ الرةفةة. 
وقد ساىمت زةادة عدـ المساواة واللفاظ عم  النمو دوف قغةةر في ارقفاع الفار في 

(. كما أفصلت Syed & Tahir, 1999المناطؽ اللضرةة أكثر مف المناطؽ الرةفةة )
ـ، عف قأثر مسقوى 2114 -1981ج دراسة أجرةت عم  عدد مف دوؿ العالـ لمفقرة نقام

(. ولـ Fosu, 2010الفار بعدـ المساواة في قوزةع الدخوؿ بشكؿ طردي وصغةر )
 -1981قخقمؼ عف نقامج ىذه الدراسات دراسة أجرةت عم  عدد مف الدوؿ نامةة لمفقرة 

انةنات والقسعةنات أدى المساوات ـ، لةث بةنت نقامجيا أنو في عادي الثم2111
الدخوؿ إل  زةادة الفار بقمؾ الدوؿ بشكؿ كبةر. أما في العاد األوؿ مف الارف اللادي 

(. ولـ Leonardo, 2013والعشروف ظير انخفاض طفةؼ في المساوة الدخوؿ. )
قشطط نقامج دراسة أجرةت عم  دوؿ امرةكا البلقةنةة عف نقامج الدراسات سالفة الذكر، 
لةث وجدت أف ارقفع عدـ المساواة إل  أعم  مسقوةاقو عم  مدى العاود األربعة 

ـ، وةبرز النمو باعقباره العنصر 1981األخةرة، وأف الفار المطمؽ شيد ارقفاًعا منذ 
(. كذلؾ أكدت دراسة Escosura, 2005الرمةسي الكامف وراء اللد مف الفار المدقع )

ـ، أف العبلقة ذات أثر موجب بةف 2118 -1971 دولة نامةة لمفقرة 119أجرةت عم  
 (.Imai & Gaiha, 2014البلمساواة ونصةب الفرد مف الناقج الملمي اإلجمالي )

وفي نفس السةاؽ ولكف في اقجاه معاكس قرى بعض الدراسات الساباة أف  
 انعكاس العبلقة بةف النمو والقفاوت عم  الفار عكسي االقجاه. لةث أسفرت نقامج دراسة

، عف أف البلمساواة 2111 -1991دولة غطت الفقرة الزمنةة الممقدة مف  89شممت 
(. Dhrifi, 2013ي ليما قأثةر عكسي عم  معدالت الفاةر )ققصادالدخوؿ والنمو اال

ـ، العبلقة بةف 2000 -1980الصةني لمفقرة  ققصادوقؤةد ذلؾ دراسة أعدت عم  اال
أف الزةادة في البلمساواة ةؤدي إل  انخفاض معدالت الفار والبلمساواة عكسةة، لةث 

(. ولـ قذىب بعةد عما سبؽ نقامج دراسة عم  Yao, et. al., 2004معدالت الفار. )
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ـ، لةث أظيرت وجود مرونة عالةة لمفار 2112ال   1979الباكسقاني لمفقرة  ققصاداال
مف عدـ المساواة فةما ةقعمؽ بإجراءات عدـ المساواة، االمر الذي ةشةر إل  أىمةة اللد 

في جيود اللد مف الفار. وأف انخفاض مسقوى عدـ المساواة ةساىـ في قسرةع اللد مف 
(. وقوصمت دراسة أجرةت عم  بعض Jamal, 2006الفار لمسقوى معةف مف النمو )

ات الدوؿ االفرةاةة أف اسقجابة مقغةر الفار ةرقبط بعبلقة عكسةة مع مقغةري عدـ اققصاد
(. وقفصح دراسة أخرى أجرةت Fosu, 2010ي )ققصاددخوؿ والنمو االالمساواة في ال

ي بشكؿ ققصادـ، إف الفار ةقأثر بالنمو اال2114 -1981عم  معظـ دوؿ لعالـ لمفقرة 
(. وقظير دراسة Fosu, 2010عكسي وصغةر بسبب عدـ المساواة في قوزةع الدخوؿ )

ي بالمدةةف ققصادفار والنمو االالجزامري وجود عبلقة عكسةة بةف معدؿ ال ققصادعم  اال
(. أةضا كشفت دراسة Ayad, 2016، و2116الاصةر والطوةؿ )عةاد وةف لشيب، 

ات الدوؿ العربةة )األردف وقونس، والجزامر ومصر، اققصادأجرةت عم  عدد مف 
ـ، إف ارقفاع معدالت النمو ال ةؤدي 2112 -1986والمغرب، ومورقانةا والةمف( لمفقرة 

لسف في وضع الفاراء، وخاصة إذا صالب ىذا النمو إعادة في قوزةع الثروة لقًما إل  ق
وبرىنت دراسة عم  عدد مف الدوؿ (. 2113 وىةبة، الكرةـ عبدلغةر صالح الفاراء، )

ـ، عم  وجود عبلقة سببةة في االقجاىةف بالمدى الطوةؿ 2113 -1971النامىة لمفقرة 
وىذا ةشةر إل  أف الفاراء في الدوؿ النامةة ي. ققصادبةف معدؿ الفار ومعدؿ النمو اال
ي ققصادي، وعم  اللكومات االىقماـ بالنمو االققصادةسقفةدوف مف ثمار النمو اال

 (.2116واسقدامقو والقامةص مف لدة البلمساواة. )عةاد وبمماداد، 

بالرغـ مف قضارب قداعةات العبلقة بةف النمو والقفاوت عم  الفار فةما سبؽ  
ت ساباة، إال أف بعض الدراسات شذت في النقامج القي قوصمت إلةيا عف كؿ مف دراسا

ما قادـ نااشو وعرضو مف دراسات ساباة، لةث قظير عدـ وجود أي عبلقة بةف 
القفاوات والفار في بعض االلةاف، وبةف النمو والفار في ألةاف أخرى، لةث برىنت 
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ـ، عم  عدـ وجود 2113 -1971نقامج دراسة شممت عدد مف الدوؿ النامىة لمفقرة 
عبلقة سببةة في االقجاىةف بالمدى الطوةؿ بةف مؤشر البلمساواة ومعدؿ الفار )عةاد 

ـ، لةث 1988 -1973(. وأقفات معيا درسة عم  الدوؿ النامةة لفقرة 2116وبمماداد، 
لو ي ال عبلقة ققصادي ال ةلد مف الفار، وأف النمو االققصادأثبقت نقامجيا أف النمو اال

الجزامري أنو ال  ققصاد(. وقرى دراسة أجرةت عم  االFields, 1989بقفاوت الدخؿ )
ةوجد عبلقة بةف البلمساواة الدخوؿ واإلنفاؽ اللكومي بالمدةةف الاصةر والطوةؿ، في 

ي والقفاوت ال ةؤثراف في مسقوى الفار بشكؿ مباشر )عةاد، ققصادإشارة إل  أف النمو اال
2116 .) 

لمنااش السابؽ وما قـ عرضو مف قباةف وقفاوت في نقامج الدراسات  إف المققبع 
ي وقفاوت الدخوؿ عم  ققصادآنفة الذكر لوؿ قداعةات العبلقة بةف كؿ مف النمو اال

الفار، ةرسـ انطباع أف القعامؿ مع ىذه المشكمة واةجاد لموؿ أو سةنارةوات لمقعامؿ 
 أف عدد مف الدراسات واألبلاث معيا ةعد ضرب مف الخةاؿ وشيء صعب المناؿ، إال

الساباة قدمت قصور لكبح جماح أو القعامؿ مع قداعةات العبلقة األنفة الذكر، لةث 
ي، فقشةر دراسة اجرةت عم  اققصادقرى العدةد مف الدراسات أف اللؿ ةكمف في النمو ا

يمة ي ةمثؿ وسةمة مققصادأف النمو اال ،ـ1999 -1981دولة نامةة ومقادمة لمفقرة  51
ف العبلقة بةف النمو والفار قوةة إلصامةا، وأف النمو  لملد مف الفار في المجقمع، وا 

ي ةامؿ مف الفار ألف النمو لو قأثةر ضمةؿ عم  عدـ المساواة بةف المناطؽ ققصاداال
(Adams, 2003  وفي نفس االقجاه أفصلت دراسة أجرةت عم .)دولة نامةة إل   61

(. وققفؽ Adams, 2004عبًل مف الفار في البمداف النامةة )ي ةامؿ فققصادأف النمو اال
ـ، 2113 -1981الجزامري لمفقرة  ققصاددراسة عم  االمع ما سبؽ مف دراسات نقامج 

 سراج) 1999 -1989ي ةلد مف قفاوت الدخوؿ لمفقرة ققصادلةث بةنت أف النمو اال
-1961ة لمفقرة دولة نامةة ومقادم 52(. وقؤكد دراسة أعدت عم  2117 ونقوةس،
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ـ، أف القنمةة المالةة قامؿ مف عدـ المساواة في الدخؿ مف خبلؿ زةادة دخؿ 2111
الفاراء، لةث قشةر نقامج الدراسة أف البمداف ذات الوسط المالي األكثر قطوًرا قمن  

 ،.Beck, et. alبانخفاضات أسرع في مااةةس الفار وعدـ المساواة في الدخؿ )

دولة مف دوؿ امرةكا  12ومف جانب أخر، قشةر دراسة عم  (. ىذا مف جانب 2004
ـ، أف نمو الدخؿ ةنخفض في المدف والارى الفاةرة 1994ال   1971البلقةنةة لمفقرة 

(. وكذلؾ Janvry & Sadoulet, 2000ولكف ال ةؤثر في عدـ قساوي الدخوؿ )
االنلفاض في الصةني أف نمو الدخؿ ةقأثر أكثر ب ققصادأظيرت نقامج دراسة عم  اال

 ,.Yao, et. alمنخفضة ) لاؿ المدف الفاةرة إذا كانت مسقوةات عدـ المساواة والفار

2004.) 
وقرى بعضيا أف اللؿ ةكمف في لسف اسقخداـ السةاسات المالةة لمدولة. فقؤكد  

دراسة عم  األرجنقةف وبولةفةا والبرازةؿ والمكسةؾ وبةرو وأوروغواي، أف أدوات السةاسة 
)الضرامب المباشرة والقلوةبلت النادةة( قامؿ مف عدـ المساواة والفار في  المالةة

األرجنقةف، البرازةؿ وأوروغواي، وأنيا ذات أثر مقدني في كؿ مف بولةفةا والمكسةؾ 
وبةرو. كما بةنت إف امكانةة اللد مف قفاوت الدخوؿ والفار عبر الضرامب القصاعدةة 

ةًضا أف القلوةبلت العةنةة المقمثمة في القعمةـ المباشرة منخفض وغةر فعاؿ، وقرى أ
والصلة قساىـ في اللد مف البلمساواة الدخوؿ في جمةع بمداف الدراسة أكثر مف 

غانا  اققصاد(. وققفؽ معيا دراسة أجرةت عم  Lustig, 2013القلوةبلت النادةة. )
قبط ارقباط ـ، لةث أظيرت نقامج ىذه الدراسة، أف معدؿ الفار ةر 2113-1961لمفقرة 

 ,Nyarkohlوثةًاا باإلنفاؽ اللكومي، إذ ةساعد األخةر عم  قامةص معدالت الفار )

الباكسقاني أف الفار ةقأثر  ققصاد(. عم  نفس الغرار برىنت دراسة عم  اال2016
باإلنفاؽ اللكومي عم  المدى الطوةؿ، لةث أف اإلنفاؽ اللكومي لو أثر كبةر في خمؽ 
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عدالت البطالة القي مف شأنيا قلسةف الظروؼ المعةشةة مناصب الشغؿ وقامةص م
 (.Ali, 2010وقامةص معدالت الفار بالمدى الطوةؿ )

في اقجاه أخر ةبللظ أف بعض الدراسات قادـ قفسةرات واققرالات مقباةنة لملد  
" دلةبًل Gupta مف قداعةات العبلقة بةف النمو والقفاوت عم  الفار، لةث قادـ دراسة "

ارقفاع وقزاةد الفساد ةزةد مف عدـ المساواة في الدخؿ والفار، وبالقالي مف عم  أف 
النقامج الميمة أف السةاسات القي قلد مف الفساد سقامؿ عم  األرجح مف عدـ المساواة 

وقشر دراسة عم  بعض الدوؿ  (.Gupta et. al., 2002في الدخؿ والفار أةًضا )
الرغـ مف قلاةؽ ىذه الدوؿ معدالت موجبة ـ، أنو عم  2119 -1965العربةة لمفقرة 

ي إال أف عدالة قوزةع الدخوؿ فةيا قدىورت عم  المدى الاصةر، ققصادومسقار لمنمو اال
ولكف انعكست في المدى المقوسط والطوةؿ في قلسةف عدالة قوزةع الدخؿ، واسقطاعت 

ات العقبارات قمؾ الدوؿ مف قامةؿ القفاوت بةف أفراده، وةرجع ذلؾ إل  قغمةب اللكوم
(. وقاقرح 2113 وكبداني، عدالةالسةاسة االجقماعةة عم  لساب االعقبارات األخرى )

النةجةري أف اللؿ ةكمف في قنظةـ النسؿ، لةث أظيرت إف الزةادة  ققصاددراسة عم  اال
في عدد السكاف كاف لو أثر ىاـ في زةادة معدالت الفار، وبالقالي قنظةـ النسؿ سةلد 

. وبةنت نقامج دراسة (Abayomi & Odubunmi, 2014)دالت الفار مف زةادة مع
ـ، أف النمو الغذامي ىو 2118 -1971دولة نامةة لمفقرة  119ات اققصادأجرةت عم  

 (.Imai & Gaiha, 2014األكثر قأثةر عم  الفار والبلمساواة )

مما قادـ ةمكف قمخةص النااش في القالي: قشابكت بوصمة قلدةد طبةعة أو  
لةث قركز  ,ي وقفاوت الدخوؿ عم  الفارققصادقجاه العبلقة بةف كؿ مف النمو االا

بعض الدراسات الساباة عم  قوة وقشابؾ العبلقة بةنيـ، وقبرىف أخرى عم  أف العبلقة 
بةنيـ طردةة قزاةدةة، وقؤكد بعضيا اآلخر أف العبلقة عكسةة قناقصةة، وقشذ بعضيا 

غةرات. وفةما ةخص مف قادةـ ماقرح أو قصور لعبلج إل  غةات العبلقة بةف ىذه المق
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قداعةات العبلقة بةف النمو والقفاوت عم  الفار. فمـ قشذ فةيا عف قلدةد طبةعة العبلقة 
أو اقجاىيا، لةث قرى بعض الدراسات أف اللؿ ةكمف في انقياج سةاسات قلد مف 

ؿ ةكمف في قغمةب الفساد وقؤدي إل  لسف إدارة الموارد، بةنما قشةر أخرى أف الل
االعقبارات السةاسة االجقماعةة عم  لساب االعقبارات األخرى، وقرى بعضيا أف اللؿ 
ةكمف في اللد مف زةادة السكاف عبر برنامج قنظةـ النسؿ، وقركز إلدى الدراسات عم  
أف النمو الغذامي ىو األكثر قأثةرا عم  الفار والبلمساواة. ولكف طةؼ كبةر مف 

ي وأنقياج سةاسة مالةة جةدة ةمثؿ وسةمة ميمة ققصاداباة ةرى في النمو االالدراسات الس
 لملد مف الفار في المجقمع.

 :دالة ومتغيرات الدراسة

ةة دالة لاةاس الفار، ولكف قزخر الدراسات الساباة ققصادلـ قادـ النظرةة اال 
اعد عم  القي قـ عرض بعضيا في ىذه الدراسة آنفًا بفرضةات، ودواؿ ومؤشرات، قس

ي وقفاوت الدخوؿ عم  ققصادفلص ودراسة، وقلمةؿ قداعةات العبلقة بةف النمو اال
الفار. وعمةو قـ بناء دالة الدراسة اعقمادا عم  أبرز المقغةرات القي قناولقيا الدراسات 

ةة والبةمات ققصادالساباة في بناء وقلمةؿ دواليا مع القركةز عم  الدراسات ذات البنةة اال
ية لمبةمة المةبةة مف لةث كونيا دوؿ نامةة وققمةز بثروات طبةعةة )عةاد وةف المشاب

 ,Fosu, 2017, Dhrifi، و2116، و عةاد، 2116، و عةاد وبمماداد، 2116لشيب، 

2013, Ayad, 2016) :وبالقالي قـ صةاغة دالة الدراسة عم  النلو القالي ، 
(1)  = f (GRW, INQ, INF, Psit) POV 
(2) = β0 + β1 ΣGRWit + β2 ΣINQit + β3 ΣINFit + β4 ΣPsit + Σεit ΣPO

Vit 

( بػ t( في الفقرة )iلمدولة )))معدؿ االسقيبلؾ الفردي لةث ةعبر عف معدؿ الفار 
(POVit( وةعبر عف نصةب الفرد مف الناقج الملمي االجمالي لمدولة ،)i( في الفقرة )t )
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( بػ t( في الفقرة )i( لمدولة )Thielشر )(، وةعبر عف مؤشر البلمساواة بمؤ GRWitبػ )
(INQit( وةعبر عف معدؿ القضخـ لمدولة ،)i( في الفقرة )t( بػ )INFit وةعبر عف ،)

 (.Psit( بػ )t( في الفقرة )iاالسقارار السةاسي واألمني لمدولة )
 وىو (،Theilمؤشر ةعرؼ بمؤشر ) لمدخؿ القوزةعةة العدالة اةاسواسقخدـ ل 

 الدخؿ، لصة إل  السكاف لصة بقلوةؿ قاـو القي لمنقةجة المقوقعة معموماتال عف عبارة

 :(Bhattacharya & Sinha، 2015القالةة ) الرةاضةة وةلسب عبر العبلقة
(3)  =Σi(j) yi(j) ln (yi(j) /pi(j)) T(j)= 

INQit 
( الذي ةعبر عف لصة السكاف مف الدخؿ بػ Theilلةث: ةعبر عف مؤشر ) 

(T(j)= INQ) وبعبر عف الدخؿ لممجموعة ،(i)  لمفقرة   مف األفراد(j) ( بػy وةعبر ،)
 (.pعف عدد اإلفراد بػ )
 :تقدير دالة الدراسة

عند القعامؿ مع سبلسؿ ذت طابع زمني ةجب الكشؼ عف آثار الزمف عم   
ىذه السبلسؿ، وما إذا قعاني بعض أو كؿ قمؾ السبلسؿ مف آثار الزمف عمةيا، األمر 

جنب االعقماد عم  نقامج زامفة، ىذا مف جانب ومف جانب أخر ةساعد عم  الذي ة
اخقةار المنيجةة المناسبة القي قمكف مف قفسةر القغةرات القي قلدث لممقغةرات أو 
المقغةر القابع لدلة أو دواؿ الدراسة، وبالقالي قـ أجراء ىذا االخقبارات واللصوؿ عم  

 النقامج الظاىرة بالجدوؿ القالي:
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( الخاصة بمقغةرات ADF & PP( ةوضح ممخصا لنقامج اخقبارات جذور الولدة )1جدوؿ )
 دالة الدراسة

Variables Unit Root Tests Constant Trend with constant 
POV 

ADF I1 I1 
PP I1 I1 

INQ 
ADF I2 I2 
PP I2 I2 

GRW 
ADF I1 I1 
PP I1 I1 

INF 
ADF I1 I1 
PP I1 I1 

Ps 
ADF I2 I2 
PP I2 I2 

 - Augmented Dickey-Fuller)أظيرت نقامج اخقبارات جذور الولدة بأسموب  

ADF)   عدـ اسقارار مقغةرات دالة الدراسة عند المسقوى ولكف بأخذ الفروؽ األول
اسقار بعضيا ولـ قسقار أخرى، ولكف عند أخذ الفروؽ الثانةة لباقي المقغةرات اسقارت 

 .(Phillips-Perron - PPنقامج اخقبارات جذور الولدة بأسموب ) جمةعيا، ولـ قشذ
 عف ساباقيا.

 : ”V. Autoregressive Model“الدراسة بػ نتائج تقدير دالة 
لمقخمص مف آثار الزمف عم  مقغةرات دالة الدراسة وبعد القأكد مف درجة  

دة صةاغة ، عمةو ثـ إعا”Lag Length“القخمةؼ المثم  وذلؾ عف طرةؽ اخقبارات 
 دالة الدراسة عم  النلو القالي:

(4) = C1 ΣPOV-1+C2 ΣINQ-1+C3 ΣGRW-1+C4 ΣINF-1+C5 ΣPS-1+ 
C6 

ΣPOV  

 ( قـ اللصوؿ عم  النقامج القالةة:4وبقادةر الدالة رقـ )

(5) 
= 0.8874740.0052 POV-1 + 697.47050.0989 INQ-1 – 0.0267680.0284 

GRW-1 - 2.8000670.4525 INF-1 + 24.605210.3814 PS-1 + 
171.58490.2021 

POV 
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( لمسنة POV-1أسفرت نقامج قادةر دالة الدراسة عم  أف مسقوةات الفار ) 
( قرقبط بأثر طردي، مما ةشةر إل  POVالساباة عم  مسقوةات الفار لمسنة القي قمةيا )

ةعةشيا فلسب،  أف مسقوةات الفاراء في لةبةا ال ةعاني منيا المواطف خبلؿ الفقرة القي
بؿ أف ليا أثر مقسمسؿ عبر الزمف، مما ةشةر إل  أف ارقفاع أعداد الفاراء وقداعةاقو 

ةة بشكؿ مققابع عبر الزمف. وبالقالي ةجب أف ةنقبو صانع ققصادعم  لةاة المواطف اال
المةبي إل  أف اإلىماؿ في معالجة أو اللد مف الفار  ققصادالسةاسات ومقخذ الارار باال

ةبةا سةكوف لو قداعةات مقصاعدة وظاىرة بالمدى الاصةر مما ةنبيء بقفاقـ المشكمة في ل
  بالمدى الطوةؿ وسةصبح القعامؿ معيا أكثر قشابًكا وقعاةًدا.

-INQ%، فإف قفاوت الدخوؿ )11إذا رفعنا مسقوةات الابوؿ بخطأ معنوي إل   

مقع بمرونة عالةة جًدا بالنسبة بةف موظفي الدولة بالاطاع العاـ في الدولة المةبةة قق (1
(. أي أنو كمما زاد معدالت قفاوت الدخوؿ لموظفي الاطاع POV) لمفار لمسنة القي قمةيا

العاـ، فأف ذلؾ سةؤدي إل  قداعةات مقزاةدة بشكؿ كبةر في مسقوةات الفار، وذلؾ في 
ةؤدي إل  االقجاه الطردي لمسنة القالةة، مما ةشةر إل  أف قفاوت الدخوؿ في لةبةا س

ارقفاع مسقوةات الفار مسقاببًل. وبالقالي ىذا ةشةر إل  أىمةة اللد مف قفاوت الدخوؿ 
في جيود اللد مف الفار، وأف انخفاض مسقوى عدـ المساواة ةساىـ في قسرةع اللد مف 

 (.Jamal, 2006الباكسقاني ) ققصاد" عم  االJamalالفار، وىذا ما أكدقو دراسة "
 ةػػػػأو نصةب الفرد مف الناقج الملمي لمسنة الساباوةشةر مقغةر لصة  

(GRW-1إل  أف ليا آثار عكسةة عم  مسقوى الفار لمسنة اللالةة ) (POV مما ،)
ي لمسنة اللالةة أدى ذلؾ ققصادةشةر إل  أنو كمما قدنت لصة الفرد مف ثمرة النمو اال

قالي كمما زادت لصة الفرد إل  قداعةات مقزاةدة عم  مسقوةات الفار لمسنة البللاة، وبال
مف الناقج الملمي األلمالي سةكوف لو أثر في المدى الاصةر عم  مسقوةات الفار 

( في POVبمةبةا. كما اظيرت نقامج القلمةؿ عدـ وجود آثار عم  مسقوةات الفار )
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(، ومقغةر االسقارار السةاسي INFitالمةبي لكؿ مف مقغةري معدؿ القضخـ ) ققصاداال
 (.Psitمدولة )واألمني ل
والنقامج ىذه ققرجميا وقفسرىا بشكؿ دقةؽ القاارةر الرسمةة الصادرة عف  

المؤسسات الرقابةة بالدولة المةبةة، بؿ قوثايا وقعقرؼ بيا بشكؿ رسمي، لةث أظير 
% مف موظفي الاطاع العاـ )وقلدةًدا قسع 8قارةر دةواف الملاسبة بطرابمس، أف نلو 

ؼ مرقب الاطاعات األخرى، لةث قجاوز مقوسط دخميـ ضع 2.5قطاعات( ةقااضوف 
قطاع(  21% )92د.ؿ، بةنما باقي موظفي الدولة المةبةة أي نلو  2111الشيري الػ 

(. والبلفت 2117د.ؿ قارةًبا )قارةر دةواف الملاسبة،  811وبمقوسط دخؿ شيري 
انة الدولة مف % مف إةرادات الدولة المةبةة السةادةة ققدفؽ لخز 111لبلنقباه أف نلو 

الموارد طبةعةة بالدولة، أي ال ةوجد أي فضؿ للكومة أو جية ما في ألداثيا، وال قادـ 
ي المةبي، ومع ىذا ققنعـ قمؾ ققصادقمؾ الفمات القسع أي قةمة مضافة لاةاة لمنمو اال

الفمة بالثروة مسقغمة نفوذىا لقشرةع الاوانةف الصادرة بدوف دسقور رسمي لمدولة، إللداث 
 ققصادإدارة غةر رشةدة بالماؿ العاـ ومساىمة في عدـ االسقارار أو قنمةة لاةاة باال

 المةبي. 
 :النتائج

( POV( لمسنة الساباة عم  السنة القي قمةيا )POV-1ةؤثر مقغةر مسقوةات الفار ) -1
 .بأثر طردي

 قمةيا ةقمقع بمرونة عالةة جدا بالنسبة لمفار لمسنة القي (INQ-1قفاوت الدخوؿ ) -2

(POV .وةرقبط بعبلقة طردةة معو ) 
( آثار عكسةة عم  GRW-1) لمقغةر نصةب الفرد مف الناقج الملمي الساباة -3

 (.POV) مسقوى الفار لمسنة اللالةة
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المةبي لكؿ مف مقغةري  ققصاد( في االPOVitعدـ وجود آثار عم  مسقوةات الفار ) -4
 (.Psitلسةاسي واألمني لمدولة )(، ومسقوى االسقارار اINFitمعدؿ القضخـ )

 :التوصيات
ي ةلد مف مسقوةات عدـ مساواة الدخوؿ، اققصادالعمؿ عم  وضع برنامج إصبلح  -

 ىذا مف شأنو أف ةساىـ في قسرةع اللد مف الفار.
ةوص  بإلغاء القشرةعات والاوانةف القي قسببت في قفاوت الدخوؿ بالدولة المةبي، أو  -

ي بنفس قةمة الدخوؿ القي ققمقع بيا الفمات ققصادمرة النمو االزةادة لصة الفرد مف ث
بالاطاعات القسع المشار إلةيا في قاارةر المؤسسات الرقابةة والقي ققنعـ بالثروة المةبةة، 

 ألنو سةكوف لو أثر مباشر في المدى الاصةر عم  مسقوةات الفار في لةبةا.
مدروسة بشكؿ عممي في اللد مف الفار  ي وأنقياج سةاسة مالةةققصادةساىـ النمو اال -

في المجقمع، وبالقالي ةوص  برفع االىمةة النسبةة لئلنفاؽ العاـ عبر قادةـ اإلنفاؽ 
بشكؿ عةني عبر خدمات فعمةة لمصلة والقعمةـ والدعـ السمعي وذلؾ اللد مف قفاوت 

 الدخوؿ والفار بالببلد.
رجح مف عدـ المساواة في الدخؿ إف السةاسات القي قلد مف الفساد سقامؿ عم  األ -

 والفار أةًضا.

مكافلة الفساد وسوء إدارة الموارد، فػي اللد مف الفار وقفاوت الدخوؿ ةكمف في  -
 انقياج سةاسات قلد مف الفساد وقؤدي إل  لسف إدارة الموارد.
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مضائؿةمادلالحق

 وزةع الطبةعي لممقغةر العشوامي الخاص بدالة الدراسة(  نقامج اخقبارات الق1مملؽ )
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Series: Residuals

Sample 1997 2019

Observations 23

Mean       7.72e-14

Median  -1.272763

Maximum  132.1075

Minimum -228.2449

Std. Dev.   90.27269

Skewness  -0.940637

Kurtosis   3.858462

Jarque-Bera  4.097978

Probability  0.128865


 
 ( نقامج اخقبارات االرقةاط الذاقي لممقغةر العشوامي الخاص بدالة الدراسة2مملؽ )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

     
     F-statistic 1.225052 Prob. F(2,15) 0.3215 

Obs*R-squared 3.229344 Prob. Chi-Square(2) 0.1990 
     
 (  نقامج اخقبارات قباةف لد الخطأ لممقغةر العشوامي الخاص بدالة الدراسة3مملؽ )     
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity  
     
     F-statistic 2.393301 Prob. F(5,17) 0.0811 

Obs*R-squared 9.501651 Prob. Chi-Square(5) 0.0907 
Scaled explained SS 7.418971 Prob. Chi-Square(5) 0.1913 
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 أسقارار دالة الدراسة ( نقامج اخقبار5مملؽ )
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 االقتصاد كمية/  األعماؿ إدارة بقسـ مساعد استاذ
 ليبيا – بنغازي جامعة

Dr.hendbarka@yahoo.com       mail: 
 الممخص: 
 المؤسسي األداء قلسةف عم  المعرفة ادارة مقطمبات أثر عم  القعرؼ إل  الدراسة ىذه ىدفت 

 اسقمارة وقطوةر اللالة دراسة منيج إقباع قـ الدراسة أىداؼ ولقلاةؽ الدراسة، ملؿ المنظمة في
 إقباع وقـ شخص( 188) الدراسة مجقمع لجـ بمغ قدو  الساباة، الدراسات بعض عم  اسقناداً  االسقبانة
 المسقرجعة االسقمارات عدد بمغ كما شخص،( 127) العةنة لجـ وكاف الطباةة العشوامةة العةنة أسموب

 مقطمبات لقوفر  العاـ المسقوى أف الدراسة نقامج أشارت وقد اسقمارة،( 99) اإللصامي لمقلمةؿ الصاللة
 وجود الدراسة نقامج أوضلت كما مرقفعًا، كاف المؤسسي األداء مسقوى وأف مقوسطاً  جاء المعرفة إدارة
 وجود النقامج بةنت كما المؤسسي األداء قلسةف عم  المعرفة ادارة لمقطمبات إلصامةة داللة ذو أثر
 ورأس الاةادة مقطمبي اسقثناء مع وأبعاده، المؤسسي األداء عم  المعمومات قكنولوجةا لمقطمب قأثةر
 القوصةات مف مجموعة الدراسة طرلت وأخةراً  المؤسسي، األداء عم  أثر أي ةظيرا فمـ البشري الماؿ
 بالشركة المؤسسي األداء قلسةف في دورىا وقفعةؿ المعرفة ادارة بمقطمبات االىقماـ في قسيـ قد القي
 .الدراسة ملؿ

 .المساىمة لئلسمنت المةبةة الشركة المؤسسي، األداء المعرفة، ادارة مقطمبات :المفتاحية الكممات
Abstract: 
 The study aimed to identify the effect of Knowledge management 
requirements to improve institutional performance To achieve the study's 

objectives it followed the case study method، and the questionnaire has been 
developed based on some previous studies. The population of the study reached 

(188)، the Stratified random sample has been selected with size (127).The 
number of retrieved questionnaire for valid statistical analysis was (99) form. 
The results indicated that the overall level of Knowledge management 
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requirements was middle.but institutional performance was high The results 
also showed there was significant effect for Knowledge management 
requirements on improve institutional performance, it showed there were 
significant effect for The requirement of information technology on 
institutional performance and its dimensions, with the exception of the 
requirements of leadership and human capital, they did not show any impact on 
institutional performance Finally, the study provided a set of recommendations 
that may contribute Attention to the requirements of knowledge management 
and activating its role in improving the institutional performance of the 

company under study. 
Keywords: Knowledge management requirements, institutional performance, 
Libyan Cement Company. 

 مقدمة: 
المعرفة كإلدى اللموؿ االدارةة المعاصرة والقوجيات اللدةثة والقي  إدارة ظيرت 

قمكف المنظمات مف إلداث القطوةر والقغةةر المطموب مف أجؿ  القكةؼ مع المقغةرات 
مسبوقة وةواجو قلدةات مقبللاة،  وغةر مسقمرة الةـو قغةرات عالـ البةمةة، لةث ةشيد
اإلدارةة، سرعة القغةرات القكنولوجةة، القلوؿ مف  العولمة لركة والمقمثمة في زةادة

الاامـ عم  المعرفة وغةرىا مف القلوالت القي فرضت  ققصادالقامةدي إل  اال ققصاداال
عم  المنظمات قبني واةجاد طرؽ جدةدة ولموؿ مناسبة لمواجيقيا لقمكنيا مف البااء 

 .والقأقمـ معيا
عؿ مف المنظمات قادرة عم  القنافس والبااء ف امقبلؾ سبلح المعرفة ةجإ 

المؤسسات في  قعمؿ  مخقمؼ أداء مسقوى في نامة نوعةة إلداث اسقطاعت والنمو، لةث
عم  رفع كفاءة العاممةف، وقؤثر عم  العممةات الداخمةة وذلؾ بقفعةميا ورفع كفاءة أداميا، 

 مقكاممة األداء منظومة فةمثؿ ،وملاولة مساعدة وقشجةع عممةات االبداع في المنظمة

وىما)المنظمة  اإلدارةة العممةة طرفي نجاح في دوره  ةقضح و الشركة أعماؿ لنقاج
 إطار في القنظةمةة الولدات وأداء ولداقيـ القنظةمةة، في األفراد واألفراد( مف خبلؿ أداء
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 وفي سمةـ نلو عم  المنظمة أنشطة قسةةر في لةث ُةسيـ لممنظمة، العامة السةاسات

 .وانقماميـ والميـ العمؿ وقعزةز إل  ودفعيـ العاممةف األفراد قلفةز
، العموؿ، 2118وقد أكدت نقامج العدةد مف الدراسات منيا دراسة: )دروزة،  

( أف قبني إدارة المعرفة في المنظمات ةلاؽ العدةد مف الفوامد أىميا زةادة الكفاءة 2111
ةف األداء، زةادة اإلنقاجةة، قلسةف اإلبداع، والفعالةة في عممةة اقخاذ الارارات، قلس

 )سبرةنة وبوزةدي، .قجابة لمقغةرات في البةمة الملةطقلاةؽ مةزة قنافسةة وسرعة االس
2118.) 

مف ىذا الصدد قأقي ىذه الدراسة لقاؼ عم  أىـ المفاىةـ المقعماة  وانطبلقاً  
ي قلدثو مقطمبات إدارة بياقةف الموضوعةف ومعرفة طبةعة العبلقة بةنيما واألثر الذ

 المعرفة عم  األداء المؤسسي.
 . مشكمة الدراسة:1

قعقبر شركة االسمنت المةبةة المساىمة إلدى الشركات العرةاة القي قعمؿ عم   
عامَا لمسوؽ المةبي وقاـو بقغطةة أكثر مف ثمث  51قوفةر مادة االسمنت ألكثر مف 

الشركة العدةد مف المشكبلت المقعماة  الطمب المةبي عم  صناعة اإلسمنت، وقد واجيت
باالداء بسبب قغةر ادارة الشركة مف ادارة ملمةة ال  ادارة اجنبةة، اةضا ظروؼ عدـ 
االسقارار االمني القي مرت بيا مدةنة بنغازي أثرت عم  أداء الشركة لةث قـ إغبلؽ 

بسبب نشوب اللرب ضد المجموعات  2014المصنع في بنغازي منذ منقصؼ عاـ 
المسملة والقي اقخذت مف مصانع اسمنت بنغازي ممجًأ ليا، وأسفرت المعارؾ الدامرة 
ىناؾ عف أضرار جسةمة لممباني والمعدات الصناعةة بالشركة، وأشارت القاارةر البللاة 
عادة بناء واسعة لؤلصوؿ أمر ضروري، وسةسقغرؽ ىذا وقت  إل  أف األضرار كبةرة، وا 

بأنيا في لاجة إل  سنة كاممة لمعودة إل  اإلنقاج، كؿ  طوةؿ وقد قدرت إدارة الشركة
لالةا قسع   ،قمؾ الظروؼ خمات مشاكؿ عدة ققعمؽ باالداء واالنقاجةة لمشركة ككؿ
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دارة  الشركة لمعودة إل  اإلنقاج االولي لةث وافات الجمعةة العمومةة ومجمس االدارة وا 
فايا وسقسقمر مرلمة الشركة عم  برنامج اسقثماري إلصبلح وقطوةر جمةع مرا

االسقثمار باإلصبلح والقطوةر لموصوؿ لئلنقاج الكامؿ ولةكوف ذلؾ ضمف جدوؿ زمني 
 .سنوات الاادمة 5مقوقع انجازه خبلؿ الػػ

وقسع  الشركة لقلاةؽ رؤةقيا مف خبلؿ صناعة القنمةة المسقدامة والعمؿ عم   
دةد مف الموردةف والمنقجةف قأمةف قشجةع االسقثمار الداخمي عف طرةؽ القعاقد مع الع

 .الملمةةف ولةكوف ذلؾ عامبل رمةسةا في القأثةر االجقماعي الذي سقبدأ بو الشركة
ولعؿ قوفر المقطمبات البلزمة لقطبةؽ قانةات وعممةات إدارة المعرفة بشكؿ  

فعاؿ داخؿ الشركة، سةسيـ لقًما في قلسةف قدرقيا عم  صنع الارارات الرشةدة وقشجةع 
االبداع واالبقكار وصوال لقلاةؽ خططيا المسقابمةة وأىدافيا االسقراقةجةة وزةادة كؿ مف 

 .قةمة الشركة واالرقااء بأداميا المنظمي
 وبناء عم  ماسبؽ ةمكف بمورة مشكمة الدراسة في القساؤؿ القالي: 

* ماىو دور مقطمبات ادارة المعرفة في قلسةف االداء المؤسسي في شركة االسمنت 
 ة المساىمة مف وجية نظر الموظفةف االدارةةف بيا؟المةبة

 . أىداؼ الدراسة:5
 قسع  الدراسة إل  

)الاةادة، قكنولوجةا المعمومات، رأس  القعرؼ عم  مدى قوفر مقطمبات ادارة المعرفة -
الماؿ البشري( في شركة االسمنت المةبةة المساىمة مف وجية نظر الموظفةف االدارةةف 

 بيا.
)كفاءة  بعادأوى االداء المؤسسي في الشركة ملؿ الدراسة مف خبلؿ معرفة مسق -

 االبداع(. القعمـ والنمو، ،العممةات الداخمةة
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قبةاف دور مقطمبات ادارة المعرفة في قلسةف االداء المؤسسي في الشركة ملؿ  -
 الدراسة.

 أىمية الدراسة:  .3
 ةمكف قوضةح أىمةة الدراسة مف خبلؿ ماةمي: 

ةة إدارة المعرفة كونيا قوجو إداري لدةث وألد االسقراقةجةات القي قمكف قأقي أىم -
المنظمات مف إرساء مجقمع المعرفة في ظؿ القغةرات العالمةة، والذي ةعقبر المعرفة 

 ى  رأس الماؿ اللاةاي ألي منظمة قسع  لخمؽ قةمة ولمقمةز والبااء واالسقمرارةة.
مجاؿ القطبةؽ وىو قطاع االسمنت والذي ةلظ   قنبع أىمةة الدراسة مف أىمةة أةضاً  -

بأىمةة كبةرة لةث قاـو شركة االسمنت ملؿ الدراسة بقمبةة القةاجات ثمث الطمب المةبي 
مف ىذه الصناعة كما أنيا مابمة عم  مرلمة االسقثمار باإلصبلح والقطوةر لموصوؿ 

 لئلنقاج الكامؿ.
 . فرضيات الدراسة:4

 دافيا ةمكف صةاغة الفرضةات القالةة:في ظؿ مشكمة الدراسة واى 
* الفرض الرمةس: الةوجد أثر ذو داللة معنوةة لمقطمبات إدارة المعرفة عم  قلسةف 
االداء المؤسسي في شركة االسمنت المةبةة المساىمة مف وجية نظر الموظفةف االدارةةف 

 بيا وةقفرع مف ىذا الفرض ماةمي:
ب الاةادة عم  قلسةف األداء المؤسسي في شركة ةوجد أثر ذو داللة معنوةة لمقطم ال -

 االسمنت المةبةة المساىمة مف وجية نظر الموظفةف االدارةةف بيا.
ةوجد أثر ذو داللة معنوةة لمقطمب قكنولوجةا المعمومات عم  قلسةف االداء  ال -

 المؤسسي في شركة االسمنت المةبةة المساىمة مف وجية نظر الموظفةف االدارةةف بيا.
ةوجد أثر ذو داللة معنوةة لمقطمب رأس الماؿ البشري عم  قلسةف االداء  ال - 

 المؤسسي في شركة االسمنت المةبةة المساىمة مف وجية نظر الموظفةف االدارةةف بيا.
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 . منيج الدراسة:5
الذي  في ضوء مشكمة وأىداؼ الدراسة فإنو قـ اقباع المنيج الوصفي القلمةمي  

 ي الوقت الراىف وذلؾ مف أجؿ اإلجابة عم  قساؤالت الدراسة.ةيقـ بوصؼ الظاىرة ف
 . مجتمع الدراسة:6

ةقكوف مجقمع الدراسة مف جمةع الموظفةف االدارةةف بشركة االسمنت المةبةة  
 المساىمة بمدةنة بنغازي.
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 :. نموذج الدراسة7

 
 

 ( نموذج الدراسة1الشكؿ رقـ )

 اعداد البالثةالمصدر: مف 

ماحملورماظـاغي

ماالرارماظـظريمظؾدرادة

 أواًل: ادارة المعرفة:
قعد مف السمات  والقي االدارة عمـ في  اللدةثة إلدى المفاىةـ المعرفة إدارة قعقبر 
األداء وقلاةؽ المةزة القنافسةة وأصبح  وجودة نوعةة عم  قؤثر القي لؤلنشطة اللةوةة 

سالةب القي قؤدى إل  قلاةؽ النجاح في المجقمعات ُةنظر إلةيا كإلدى أىـ األ
 المعاصرة ذات النشاط اللةوي غةر الملدود.

  *متطلب القيادة 
  
  تكنولوجيا* متطلب 

 المعلوماث
  

  متطلب رأس المال *

 البشري

متطلباث ادارة 

 المعرفت
 االداء المؤسسي

 *

 العملياث الداخليت 
  

التعلم والنمو *   

 االبداع* 
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 فيـ في والواضلة الشاممة مؤشر لمطرةاة أنيا في المعرفة إدارة دور وةكمف 

عادة الاةود، في إزالة المعرفة إدارة مبادرات  والقغةةر  القطوةر في قساعد القي اليةكمة وا 
 (.2006 وآخروف، العمي) اتالقطور  لمواكبة

 تعريؼ ادارة المعرفة:  5.1

فيناؾ مف  ،ةوجد قعرةفات عدةدة إلدارة المعرفة لسب وجيات نظر مخقمفة 
ةنظر إلةيا مف منظور الموارد البشرةة وبعضيا جاء مف وجية نظر نظـ المعمومات 

 ,27:2117Ikenwe) وأخرى مف وجية نظر االدارة االسقراقةجةة، لةث ةعرفيا كؿ مف
Igbinovia& بأنيا االسقخداـ الفعاؿ لؤلصوؿ الفكرةة لممنظمات لقعزةز أداميا لقلاةؽ )

 مف مجموعة ( فةعرفيا بأنياLaudon &Laudon, 2011: 434الادرة القنافسةة أما )

المنظمة  عم   قابمةة مف قزةد وى  المعرفة وقطبةؽ وناؿ بقولةد وقخزةف المقعماة  العممةات
 .Marilyn M)) الارار، بةنما ةعرؼ صنع مف أجؿ الداخمةة والخارجةة ةمقياب مف القعمـ

Helms2006:9 الجيود االسقراقةجةة القي  ":بأنيا اإلدارة موسوعة عف نابلً  المعرفة إدارة
 ةلمميا القي الفكرةة ُأصوليا اسقغبلؿ مف خبلؿ القنافسةة المةزة لقلاةؽ قاـو بيا المنظمة 

( فةؤكد عم  أف إدارة 91: 2118أما )نجـ، ، "الدروس مف االسقفادةوالزبامف و  العاممةف
المعرفة ما ى  إال عممةة منيجةة لقوجةو رصةد المعرفة وقلاةؽ أىدافيا في الشركة، 
في  بيذا المعني قشةر إل  المعرفة الخاصة بعمؿ األشةاء بكفاءة وفاعمةة بلةث ال 

 لقكوف المصدر الرمةس لمربح، وةعرفيا قسقطةع الشركات األخرى قامةدىا أو اسقنساخيا
 في ةشقرؾ القي واألدوات والسموكةات العممةات عف عبارة بأنيا (2005 )الكبةسي،

 عم  لقنعكس المعرفة وقوزةع وخزف الكقساب مف المنظمة، المسقفةدوف وأداميا صةاغقيا

 القكةؼ.و  طوةمة األمد المنافسة باصد القطبةاات أفضؿ إل  لموصوؿ عممةات األعماؿ
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أنيا الميمة الشاممة إلدارة عممةات المعرفة لةث ( Kuza,2004:16) وةرى  
قؤكد عم  قولةد والقااط وقااسـ وقخزةف ومشاركة المعمومات والمعرفة ودمجيا في 

 الممارسات القجارةة واقخاذ الارارات المناسبة لممنظمة.
  إال عممةة منيجةة فةؤكد عم  أف إدارة المعرفة ما ى( 91: 2118أما )نجـ،   

لقوجةو رصةد المعرفة وقلاةؽ أىدافيا في الشركة في  بيذا المعني قشةر إل  المعرفة 
الخاصة بعمؿ األشةاء بكفاءة وفاعمةة بلةث ال قسقطةع الشركات األخرى قامةدىا أو 

 اسقنساخيا لقكوف المصدر الرمةس لمربح.
ال عممةة قنظةمةة مقكاممة مف وقرى البالثة أف مفيـو إدارة المعرفة، ما ى  إ  

عم  المعرفة وخزنيا ومشاركقيا وقطوةرىا  أجؿ قوجةو نشاط المنظمة لملصوؿ
ف إدارة المعرفة قعقبر ميمة  ،واسقخداميا مف قبؿ جمةع األفراد والولدات القنظةمةة وا 

لكونيا قيدؼ إلنقاج معارؼ جدةدة قةمة. األمر الذي ةزةد مف إثراء العمؿ وقعزةز 
وقعزز موقفيا القنافسي لكونيا  ،اجةة وجعؿ العمةؿ راض عف قعاممو مع  المنظمةاإلنق

 ةة.ققصادقواكب القغةر السرةع الذي ققمةز بو البةمة اال
 عمميات ادارة المعرفة: 5.5

ال ةوجد اقفاؽ بةف العمماء والبالثةف في مجاؿ إدارة المعرفة عم  عدد عممةات  
ةة قعاممت مع ققصادف معظـ نشاطات المنظمات االالمعرفة وال عم  قرقةبيا، لةث إ

كونيا شةًما وبالقالي ركزت عم  المعرفة  -المعرفة مف خبلؿ جانبةف، الجانب األوؿ
الموجودة في المورد البشري والمقواجدة معو طوؿ الوقت، بداةة مف المعارؼ القي 

جاؿ عممو أو اكقسبيا عف طرةؽ المدرسة إل  الخبرات المخقمفة القي اكقسبيا في م
لةاقو، ىذه الخبرات القي قعاممت مع قواعد البةانات ونظـ المعمومات اإلدارةة والنظـ 
الخبةرة ودعـ الارارػ لذا عم  المدةر فيميا وخاصة فةما ةقعمؽ منيا بالفعؿ، أما الجانب 

ةة ةمكف إةجادىا وقراكميا، اققصادالثاني فةقعامؿ مع المعرفة كونيا عممةة ليا كةنونة 
وىي لةست غاةة بلد ذاقيا ما لـ ةقـ اسقخداميا إلنجاز األىداؼ القنظةمةة مف خبلؿ 
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قعزةز العممةة االجقماعةة المقعماة بإبداع وابقكار المعرفة بةف جماعات العمؿ، ومف ثـ  
أصبح اليدؼ األساسي إلدارة المعرفة بالنسبة لممنظمة ىو االنقفاع الكمي بالمعرفة 

ت والخدمات لقلسةف المزاةا القنافسةة، وبالقالي ةمكف الاوؿ أف كبل وقضمةنيا في المنقجا
الجانبةف ةرى أف القطور المسقابمي ةكمف في إدراؾ الاةمة اللاةاةة لممعرفة مف خبلؿ 
قعظةـ قدرات العاممةف إلةجاد معارؼ جدةدة وقوفةر بةمة عمؿ قساعد عم  اإلبداع 

ىا، وىذا ةشجع عم  االسقثمار في المورد واالبقكار لقصبح مةزة قنافسةة ةصعب قامةد
 ,Ress) ةرىالبشري مف لةث اسقاطاب المواىب المخقمفة والملافظة عمةيا، و 

 الشخص إل  المعرفة المناسبة قوفةر ىو المعرفة إلدارة األساسي الغرض أف (2010:3

ف أجؿ وم  المقخذة الارارات وفاعمةة كفاءة زةادة ومف ثـ المناسب المكاف وفي المناسب
 ثـ ومف وخزنيا المعرفة قولةد والمقضمنة العممةات مف بمجموعة الاةاـ ذلؾ ةجب قلاةؽ

 وةمكف اسقعراض عممةات ونماذج إدارة المعرفة كما ةمي:.منيا إل  المسقفةدةف ناميا
( نموذًجا ةوضح فةو عممةات إدارة المعرفة مف خبلؿ Dixon and others 2009)قدـ 

 الشكؿ القالي: 

 
 

 ( عممةات إدارة المعرفة2لشكؿ رقـ )ا
Source:: Knowledge sharing using codification and collaboration technologies to impro ve heart 
than cake: Lesso as from the public sector. P. 250.  

 لمعرفةا التقاط

  المعرفة خلق المعرفة مشاركة

  المعرفة تطبيق
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ف سػػػنة (، )بػػػدو Dixon and others 2009: 251لةػػػث ةػػػري كػػػؿ مػػػف  
- 57 : 2115الكبةسػػػػي،)(، Zaim( ،)2009: 629 – 630 ,Sagsan ,نشػػػػر

 أف عممةات إدارة المعرفة ققمثؿ في: ( 84: 2111 ،( و)العموؿ79
   أواًل: تشخيص المعرفة وتوليدىا:

وقشمؿ جمةع األنشطة القي ةقـ مف خبلليا قولةد المعارؼ الجدةدة لصالح  
لمنظمة مع بةمقيا المخقمفة والقااط المعمومات المنظمة، األمر الذي ةقطمب قفاعؿ ا

والجمع بةف القجارب والاةـ والاواعد الداخمةة وقلوةميا  إل  معرفة ومف ثـ وضعيا في 
قاعدة المعرفة القنظةمةة، وقيدؼ عممةة قشخةص المعرفة إل  القعرؼ عم  نوع المعرفة 

نظمة ومف ثـ ماارنقيا بما المقوفرة وقلدةد األشخاص اللاممةف ليا ومواقعيـ داخؿ الم
 Mc Adem and Reidىو مطموب لق  ةمكف قلدةد الفجوة المعرفةة، وةرى كؿ مف )

2000: 318( )849:(Almida and Phene, 2004  أف اللصوؿ عم  المعارؼ مف
مصادر عدة سواء ولدات السوؽ أو المنقج صالب الخبرة أو مخقبرات البلث أو 

الموجودة بالمنظمة سةشكؿ أساس االبقكار لدى  المنافسةف ودمجيا مع المعارؼ
 .كونيا قمثؿ مصدرًا رمةسةًا لمنجاح في قجسةدىا ونشرىا واسقخدامياالمنظمات 
وقرى البالثة أف ىذه الخطوة ضرورةة لقلدةد المعارؼ القي قلقاجيا المنظمة  

قامةؿ ىذا مف خبلؿ ماارنة المعرفة المقالة مع المطموب قواجدىا بالمنظمة والعمؿ عم  
الفارؽ إف وجد، األمر الذي سةنعكس عم  أداء المنظمات وقلاةؽ مةزة قنافسةة مسقدامة 

 لمشركة.
 ثانًيا: خمؽ المعرفة:

قشةر ىذه العممةة إل  قدرة المنظمة لقطوةر األفكار المفةدة وقادةـ اللموؿ مف  
قفاعبلت في خبلؿ إعادة صةاغة وقضمةف المعرفة المخقمفة بواسطة قغةةر مجموعة ال

( لةث Bhatt, 2001) خمؽ المفاىةـ واللاامؽ الجدةدة. المنظمة والقي مف خبلليا ةقـ
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( أف Zaim ,: بدوف سنة نشر7)(، Dixon and others 2009: 251ةرى كؿ مف )
كونيا عممةة –خمؽ المعرفة ى  عممةة ققطور باسقمرار بسبب الدوافع والقغةر القاني 

ار االبقكارةة واإلبداعةة إل  إجراءات وسمع وخدمات مما منيجةة ققطمب قلوةؿ األفك
 ةقةح طرؽ جدةدة لمقفكةر والعمؿ إلنقاج معارؼ جدةدة مبقكرة،

 ثالثًا: خزف المعرفة: 
في   ،ى  قمؾ العممةات القي قشمؿ االلقفاظ والبلث والوصوؿ واالسقرجاع 

نات وصفلات وةب وأنظمة قشةر إل  الذاكرة القنظةمةة وما قلقوةو مف وثامؽ وقواعد بةا
قواعد لممعرفة، فالمنظمات قواجو خطًرا كبةًرا نقةجة فادانيا لكثةر مف المعرفة القي 

 ةلمميا األفراد الذةف ةغادرونيا لسبب أو آلخر خاصة المعرفة الضمنةة غةر الموثاة.
وةمعب القدرةب دوًرا بارًزا في خزف المعرفة مف خبلؿ القدرةب مف قبؿ زمبلء  

لق  ةعزز مف معرفة المسقخدمةف أو المشاركة بالمعرفة بةف الفرد  –رة الادام  الخب
  :2111 ومجموعات العمؿ وىي وسةمة لناؿ وقخزةف المعارؼ بةف األفراد. )العموؿ،

85.) 
 رابًعا: توزيع المعرفة: 

(أف فعالةة إدارة 2118(، )العرةاي: Zaim ,: بدوف سنة نشر4)ةرى كؿ مف  
 ،عمي كةفةة قنظةـ وقولةد المعارؼ الجدةدة وناميا لجمةع أنلاء المنظمة المعرفة قعقمد

فالفامدة الكبرى قكوف في قوزةع المعرفة بشكؿ كؼء باسقخداـ الوسامؿ المخقمفة كالبرةد 
اإللكقروني واالنقرنت ولولة اإلعبلنات فيي وسامؿ قنقج قبادؿ وجيات النظر المخقمفة 

( 86: 2111 وأضافت )العموؿ، ،مع بعضيـ البعض مف خبلؿ مناقشة إعطاء المنظمة
أف العدةد مف الشركات الكبرى باقت قدرؾ الاةمة الضمنةة المقأنةة  Snowdenنابًل عف 

مف قوزةع المعرفة، وقسقخدـ في ذلؾ قوزةع قصص النجاح المانعة لمعاممةف مما ةمكنيـ 
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رى معقمدة في مف اسقخبلص الاةمة في سموكةات الجماعة وةسمح بإةداع قصص أخ
 ذلؾ عم  الاةـ المرغوبة.
 خامًسا: تطبيؽ المعرفة:

عادة اسقخداميا فاإلدارة الناجلة   أف اليدؼ مف إدارة المعرفة ىو قطبةايا وا 
لممعرفة ىي القي قسقخدـ المعرفة المقوافرة في الوقت المناسب دوف أف قفاد اسقثمار 

 (.86 :2111)العموؿ،  فرصة قوفةر قلاةؽ مةزة ليا أو للؿ مشكمة قاممة. 
( أف قطبةؽ المعرفة ىو أكثر أىمةة مف المعرفة 66: 2111وةرى )بشوت،  

نفسيا ولف قاود عممةات اإلبداع والقخزةف والقوزةع إل  قلسةف األداء القنظةمي مثمما 
قاـو بو عممةة القطبةؽ الفعاؿ لممعرفة، وخاصة في العممةات االسقراقةجةة لقلاةؽ الجودة 

فالمعرفة قوة إذا طبات لةث  –لممنقجات والخدمات لماابمة لاجات الزبامف  العالةة
( أف المعرفة لةست ليا قةمة إال إذا ساعدت الموظفةف في 2119 ،دةكسوف وزمبلؤه)ةؤكد

 قلاةؽ أىدافيـ.
 سادسًا: مشاركة المعرفة:

إف مشاركة المعرفة في المنظمات قلقوي عم  خصامص أساسةة ققعمؽ بالفيـ  
امؿ لقأثةر قطبةاات إدارة الموارد البشرةة وخاصة إدارة المعرفة عم  السموؾ األساسي الك

لمعاممةف، ولكي ةمكف القروةج لمشاركة المعرفة البد مف قزوةد المدةرةف بإدارة فعالة 
لقاصي المعرفة الضمنةة المقالة لدى العاممةف لقلاةؽ زةادة كبةرة في قدرات 

 (.2-1: 2111 كة المعرفة )رفاعي،واسقعدادات العاممةف لمشار 
مشاركة المعرفة بأنيا عممةة قبادؿ المعمومات ( (Bartol,2006:1241وقعرؼ  

واالققرالات والمشاركة في األفكار الميمة ذات العبلقة بةف أعضاء الفرةؽ بعضيـ 
(، Norris and Others, 2003) ،(21: 2117وةري كؿ مف )العقةبي،ببعض، 

(Hyun, 2011: 154), Bhatt, 1998: 166))  العممةة القي  ى أف مشاركة المعرفة
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ققـ مف خبلؿ قداوؿ المعرفة وقبادليا بةف األفراد داخؿ المنظمة واألوساط الخارجةة، 
لةث ةقـ قبادؿ المعمومات والميارات والخبرات مف خبلؿ عممةات القفاعؿ االجقماعي 

ألساس لبااء المنظمات، وأف المفقاح والقواصؿ مع اآلخرةف والذةف بدورىـ ةمثموف لجر ا
الرمةس إلنشاء المةزة القنافسةة ةكمف في قغةةر دةنامةكةة القنظةـ الخاص بيـ بطرةاة 
قخمؽ قةمة أكبر لمعمبلء واألعضاء المقعممةف وأصلاب المصملة اآلخرةف مف خبلؿ 

مقرقبة عم  فرؽ العمؿ القي قسقخدـ مفيـو الاةمة عم  االسقثمار في اسقكشاؼ اآلثار ال
 مشاركة المعرفة.

 متطمبات إدارة المعرفة: 5.3
البد مف أف ققوافر المقطمبات االساسةة لبناء نظاـ ادارة المعرفة ولعؿ أىميا:  

البنةة القلقةة، قوفةر الموارد البشرةة البلزمة، اليةكؿ القنظةمي، العامؿ الثاافي 
 (.2111)العموؿ،
 مبات القالةة:وسةقـ في ىذه الدراسة قناوؿ المقط 

 :ةعقبر مف األمور اليامة والضرورةة، اذ ققملور إدارة المعرفة لوؿ  متطمب القيادة
قوفةر البةمة القنظةمةة القي قؤدى إل  قولةد المعرفة والقشارؾ فةيا وقادة المعرفة ىـ مف 

لدةيـ، وىذا ةعني قةاـ الاامد بقصمةـ  اللماس ةثةروف و المعرفة صناع ةدعموف
ةجةات إدارة المعرفة في المنظمة وقلدةد دور كؿ فرد بيا، وىذا ةقطمب أف ةكوف اسقراق

الاامد مبقكر وخبلؽ في اةجاد طرؽ جدةدة قعمؿ عم  زةادة قاعدة المعرفة بالمنظمة 
وأشراؾ كؿ الموظفةف وأخذ آراميـ بما ةضمف وجود رؤةة واضلة ومولدة في كافة 

 (.2112،)االغا واالغا المسقوةات القنظةمةة

 وقرى البالثة أف اإلدراؾ الكافي مف قبؿ الاةادة العمةا بالمنظمة ألىمةة ادارة  
المعرفة سةدعـ بدوره عممةة القشارؾ في المعرفة مف خبلؿ دعـ قنوات القواصؿ الفعاؿ 

 بةف أفراد المنظمة.
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 :أصبح لمقكنولوجةا دور كبةر في كةفةة قعظةـ قدرة المنظمة عم متطمب التكنولوجيا  
خمؽ معرفة جدةدة وكةفةة خمؽ بةمة داخمةة قشجع مشاركة القعمـ والمعرفة، وكذلؾ قوفر 
القكنولوجةا أدوات عدةدة ومقطورة قسيـ بشكؿ كبةر في قطبةؽ أنظمة إدارة المعرفة 

(، في  2114 والسرعة في نشر وناؿ وقلوةؿ واسقاطاب ومشاركة المعرفة )بابكر،
د البةانات المقعماة بإدارة رأس الماؿ الفكري مجموعة مف ملركات البلث وقواع

والقكنولوجةا الممةزة والقي قعمؿ جمةعيا عم  معالجة مشكبلت إدارة المعرفة بصورة  
قكنولوجةة بما ةضمف لممنظمة قلاةؽ مةزة قنافسةة مف خبلؿ امقبلكيا لقكنولوجةا 

 ,Chauvel and Despres(، وةرى كؿ مف )Duek, 2001: 885المعمومات )

( أف قكنولوجةا المعمومات ةقـ فةيا القركةز عم  إدارة المعمومات مف جية 5 :2002
والمعرفة الخاصة بإدارة المعمومات والمعرفة المرقبطة بالقكنولوجةا واسقخداماقيا مف جية 
أخرى، فاسقخداـ القكنولوجةا في إدارة المعرفة ةوفر بةمة قساعد عم  القعمـ االلكقروني 

ةع أعضاء المنظمة فرص مقساوةة لملصوؿ عم  المعمومة في أي زماف مما ةقةح لجم
 .ومكاف

 تطمب رأس الماؿ البشري:م 
 المعرفة إدارة وأدوات البلزمة قعقبر مف أىـ ماومات  البشرةة الموارد أف قوفةر 

وعمةيا ةقوقؼ نجاح إدارة المعرفة في قلاةؽ أىدافيا وىـ ما ةعرفوف بأفراد او عماؿ 
والقي ةاع عم  عاقايـ مسؤولةة الاةاـ بالنشاطات البلزمة بقولةد المعرفة ولفظيا المعرفة 

دارة المعرفة والبلث والقطوةر  ،وقوزةعيا، كونيـ الكوادر األساسةة ألنظمة المعمومات وا 
فيـ بذلؾ ةمثموف األساس الذي قنقاؿ عبره المنظمة مف المعرفة الفردةة إل  المعرفة 

ف األفراد ىـ المكونات الرمةسةة في برنامج إدارة المعرفة وال ةمكف القنظةمةة، وعممةا فإ
  Hislop, 2009).العمؿ مف دونيـ )
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 االداء المؤسسي: 5.4
 ومقغةرات لظروؼ بفعالةة الشركة أداء اسقجابة مدى المؤسسي األداء ةعكس 

 العدةد فيناؾ ةالبةم بيذه العبلقة ذات األطراؼ لقوقعات والداخمةة، وكذلؾ الخارجةة البةمة

 قلدةد في أةضاً  وقؤثر الشركة وأىداؼ رؤةة ورسالة قلدةد في قؤثر القي األطراؼ مف

 ىذه لقلاةؽ أسالةب األداء في المابوؿ غةر أو المابوؿ ىو وما العامة سةاساقيا

( االداء المؤسسي عم  أنو 46: 2115 (، وقعرؼ )قمبو،2114 األىداؼ)بابكر،
امج أعماؿ المنظمة في ضوء قفاعميا مع عناصر بةمقيا الداخمةة المنظومة المقكاممة لنق

 ( عم  أنو النقةجةWheelen & Hunger, 2010: 380)والخارجةة وةعرفو كؿ مف

 والبشرةة المادةة لمواردىا اسقخداـ المنظمة لكةفةة انعكاس وىو المنظمة لنشاط النيامةة

 .أىدافيا قلاةؽ لغرض
عدة ملاور منيا بطاقة األداء المقوازف والكفاءة وةمكف قةاس األداء مف خبلؿ  

والفعالةة والجودة والمنظور المالي وغةره مف المااةةس، وسةقـ قةاس االداء المؤسسي في 
 & Wheelen) ,(2117: )سالـ ىذه الدراسة مف خبلؿ المااةةس القي لددىا كؿ مف

Hunger, 2010: 61), (Hitt, et al., 2009: 477) ،الةاسري ،(2115 )قمبو(، 
 ( وكما ةمي:2113 لسةف،

 :ةعبر ىذا البعد عف درجة نجاح المنظمة في قمبةة  مقياس العمميات الداخمية
القةاجات زبامنيا مف خبلؿ الفعالةات الداخمةة القي قاـو بيا المنظمة لماابمة قوقعات 

يـ  مف الزبامف والقي قؤثر عم  رضاىـ والقي قساعد المدةرةف عم  خمؽ قةمة لعمبلم
خبلؿ االنشطة والفعالةات القي ققمةز بيا المنظمة مف جية وقلاةؽ عامداقيا مف جية 
أخرى، فيو ةاةس ميارات العاممةف واالنقاجةة وعممةات االبقكار والقشغةؿ والقلوةؿ وكؿ 
 العممةات القي قمةز المنظمة عف غةرىا، باإلضافة إل  االسقجابة السرةعة لممقغةرات

العمؿ ومدى القنسةؽ والقكامؿ بةف االقساـ والعممةات داخؿ المنظمة  ةةمب في قلدث القي
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 ومدى قوافر مقطمبات إدارة المعرفة والقي قضمف جودة المنقج وسرعة قسمةمو وبالقالي

 وقلاةؽ  االنقاجةة قلسةف عمةو الداخمةة سةقرقب القشغةمةة العممةات كفاءة زةادة فإف

 ،)الةاسري (،2115 )قمبو، أداء المنظمة قلسةف إل  رهبدو  ةؤدي مما القكالةؼ في وفرات
 (.2113 لسةف،

 :عم  المنظمة أف ةجب القي األسس ةعقبر القعمـ والنمو مف  مقياس التعمـ والنمو 

 القعمـ األمد، لةث ةعد طوةمة األىداؼ لقلاةؽ المطموبة والقلسةنات النمو لخمؽ ققبناىا

المنافسة، كونو مف المفاىةـ اللدةثة والقي  في واسقمرارىا المنظمة نجاح ملددات ألد
فيو عممةة قسع  مف خبلليا  ،قشكؿ مدخؿ لدةث ةضمف لممنظمة القغةةر والقجدةد

المنظمة لقلاةؽ أىدافيا اذا ما ألسنت اسقخداميا وقطبةايا في كؿ المسقوةات االدارةة  
مـ القغةرات القي اجراء قعدةبلت وقغةةرات قوا بما ةلاؽ القكةؼ القنظةمي مف أجؿ 

 اإلبداع عم  العاممةف وميارات عم  قدرات فيو ةعقمد ،قلدث في بةمقيا الملةطة

 كفاءة ذات مقطورة لدةثة وقكنولوجةا إنقاج قانةات اققناء إل  باإلضافة واالبقكار والقطوةر

 قطوةر في بدورىا قسيـ القي الداخمةة العممةات وكفاءة مرقفعة مما ةنعكس عم   جودة

 إةرادات زةادة إل  النياةة في ةاود الزبامف والذي مف المزةد واجقذاب المنقجات لسةفوق

المنظمة، وةعد رضا الزبامف ومط  قدوةر العاممةف وافكارىـ بخوص القلسةف امكانةة 
 Wheelen),(2117: )سالـ  قناقؿ الميارات مف اىـ مؤشرات القعمـ والنمو المؤسسي 

& Hunger, 2010: 61), (Hitt, et al., 2009: 477)   :أف  مقياس االبداع
السموؾ اإلبداعي ىو سموؾ مقجو نلو القغةةر كونو ةقضمف خمؽ منقجات وخدمات 
جراءات وعممةات جدةدة، وأف أىـ المؤشرات القي قدؿ عم  السموؾ اإلبداعي  وأفكار وا 

 –سقطبلعلب اال–قلمؿ المخاطر  –القعمـ  –لمعاممةف ةقمثؿ في المرونة اإلدراكةة 
وةعقمد اإلبداع عم   ،(Spreitzer, 1996)  اإلصرار عم  مواجية العابات والقلدةات

قطبةؽ األشخاص الذةف ةمقمكوف المعرفة شػرط أف قكوف لدةيـ الرغبة في ممارسة العمؿ 
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 أسالةب العممي والقطوةر، ومدى ابقكار البلث بنفاات اإلبداع وةااس في اللاؿ المعرفي،

مألوفةػ قوسةع خطوط  غةر بطرةاة األشةاء لرؤةة العاممةف العمؿ، مادرة ازانج في جدةدة
 (.2115 )قمبو، االنقاج بالمنظمة

في قلسةف أداء  المعرفة إدارة عممةات مف خبلؿ ماسبؽ نبللظ مدى أىمةة  
وكذلؾ ةلسف  ،المؤسسة مف خبلؿ زةادة الكفاءة واإلنقاجةة والجودة واالبقكار واالبداع

 قلسةف الارارات، إل  ةؤدي بدوره وىذا القعمـ الفردي والجماعي والنمو الرغبة في

 األداء. قلسةف وبالقالي  الزبامف مع العبلقات الخدمات، المنقجات، العممةات،
 الدراسات السابقة:

: ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  مقطمبات قطبةؽ (2115) خروفآدراسة القمباني و  -
ت الفمسطةنةة في قطاع غزة. اسقخدـ البالثوف المنيج الوصفي إدارة المعرفة في الجامعا

 ،القلمةمي، وقكوف مجقمع الدراسة مف العاممةف في الجامعات الفمسطةنةة باطاع غزة
واسقخدـ البالثوف االسقبانة كأداة لجمع البةانات مف عةنة عشوامةة قناسبةة مف 

جامعات الفمسطةنةة باطاع غزة، وقد األكادةمةةف برقبة إدارةة واإلدارةةف العاممةف في ال
قوصمت الدراسة إل  وجود عبلقة اةجابةة بةف مقطمبات إدارة المعرفة )الثاافة القنظةمةة، 

وقكنولوجةا المعمومات( وقطبةؽ إدارة المعرفة في الجامعات  ،اليةكؿ القنظةمي، الاةادة
اليةكؿ  ،ه بعد الاةادةالفمسطةنةة. والقؿ بعد قكنولوجةا المعمومات المرقبة األول  قبل

 .القنظةمي، الثاافة القنظةمةة. قدمت الدراسة عدة قوصةات
قمعبو إدارة المعرفة في  الذي إبراز الدور إل  راسة الد ىذه (: ىدفت2115دراسة قمبو ) -

بااء ونمو المؤسسات وملاولة الرفع مف فعالةقيا واداؤىا بالقطبةؽ عم  كمةة العمـو 
ةة بجامعة ملمد خةضر، وقد اسقعانت البالثة باالسقبانة كأداة لجمع ةة والقجار ققصاداال

وقد خمصت الدراسة إل  أف الجامعة قطبؽ المعرفة بدرجة مقوسط كما  ،بةانات الدراسة
 بةنت الدراسة وجود عبلقة ارقباط بةف قطبةؽ ادارة المعرفة واالداء المؤسسي.
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 إدارة عممةات دور عم  رؼالقع إل  البلث ىدؼ (:2114) دراسة لسف وعةس  -

 داللة عم  دمشؽ، والقعرؼ جامعة في العاممةف لدى المؤسسي األداء قلسةف في المعرفة

(: البلث وفؽ مقغةرات المعرفة إدارة اسقبةاف عم  البلث عةنة أفراد إجابات في الفروؽ
 يجوقد قبن   البالثاف المن) الوظةفي القوصةؼ الخبرة، االكادةمةة، سنوات المرقبة

 (243لمبلث بالقطبةؽ عم  عةنة قواميا ) االسقبانة كأداة واسقخدمت الوصفي، القلمةمي
 بةف إلصامةة داللة ذات فروؽ وقد اقضح أنو قوجد ،دمشؽ جامعة في قعمةمةة ىةمة عضو

 البلث. مقغةرات وفؽ المعرفة إدارة اسقبةاف عم  البلث أفراد عةنة إجابات مقوسط
 ومدى المعرفة إدارة وأسالةب مفيـو ابراز الدراسة ال  ىدؼ( 2113) دراسة داوود، -

 ودراسة القلمةمي الوصفي المنيج الدراسة اليندسةة، اسقخدمت الموانئ شركة في قطبةايا

 بشركة كاف بدرجة مقوسطة المعرفة قوفر إل  أف درجة الدراسة وقد قوصمت اللالة،

 المعرفة وأف قطبةؽ إدارة دوف قلوؿ صعوبات اليندسةة كما اظيرت الدراسة وجود المواني

قعزى  المعرفة مقطمبات لوؿ المبلوثةف اسقجابة مقوسطات بةف الصامةة فرؽ ىناؾ
 .المعرفة ثاافة نشر بضرورة الدراسة أوصت .القدرةبةة الدورات وعدد العممي لممؤىؿ

 ةالمعرف إدارة عممةات أثر قلدةد إل  البلث (: ةيدؼ2113دراسة الةاسري ولسةف ) -
وقـ  ،بالقطبةؽ عم  جامعة الفرات االوسط االسقراقةجي األداء في القنظةمي والقعمـ

وقد قوصمت الدراسة ال  وجود اثر معنوي لعممةات  ،اسقخداـ اسقبانة اعدت ليذا الغرض
ادارة المعرفة والقعمـ القنظةمي منفردةف ومجقمعةف عم  االداء االسقراقةجي بالجامعات 

 ملؿ الدراسة.
(: ىدفت الدراسة إل  الكشؼ عف العبلقة بةف مقطمبات ادارة 2118) سة دروزةدرا -

المعرفة  وعممةات ادارة المعرفة عم  قمةز االداء المؤسسي في وزارة القعمةـ العالي 
ولقلاةؽ اىداؼ الدراسة اسقخدمت البالثة االسقبانة لجمع المعمومات   ،االردنةة

الصامةا بةف مقطمبات ادارة المعرفة وعممةاقيا  وقوصمت الدراسة إل  وجود عبلقة دالة
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واةضا وجود عبلقة دالة الصامةا بةف كؿ مف عممةات ادارة المعرفة ومقطمباقيا مف جية 
 ورضا الزبامف والقعمـ والنمو المؤسسي وكفاءة العممةات الداخمةة مف جية اخرى.

قبةف  -خقمفةوالقي أجرةت في بةمات م-ومف خبلؿ اسقعراض الدراسات الساباة  
كما قخقمؼ الدراسات الساباة  ،أنيا ققفؽ مع بعضيا البعض في عممةات ادارة المعرفة 

فةما بةنيا مف لةث األبعاد والمقغةرات القي قـ القركةز عمةيا مف جانب كؿ دراسة 
مما  ،بخصوص المقطمبات المقعماة بإدارة المعرفة او ابعاد االداء القي قـ القطرؽ إلةيا

اب مفقولًا ألي بالث لسد ىذه الثغرة البلثةة، واإلسياـ في إثراء الجانب ةجعؿ الب
المعرفي أو القطبةاي في موضوع دور مقطمبات ادارة المعرفة في قلسةف األداء 

وبخاصة لـ ةقـ القطرؽ إل  ىذا الموضوع في البةمة المةبةة وقلدةدًا بشركات  ،المؤسسي
ة األول  في البةمة المةبةة عم  لد عمـ عمةو قعقبر ىذه الدراس ،صناعة االسمنت

وبذلؾ فإف الدراسة اللالةة قعقبر مكممة في أىدافيا لما عرض مف أىداؼ،  ،البالثة
ضافة جدةدة لما سبؽ عرضو   .وا 

ماحملورماظـاظث

ماظطرؼؼةمواالجراءات

 منيج الدراسة:  
 الذي ،للالةا دراسة ىو الُمقبع المنيج فإف وأىدافيا الدراسة مشكمة مف انطبلقاً  

 المعمومات جمع طرةؽ عف ،ما مؤسسة أو ما جماعة أو ما فرد لالة بدراسة ُةعن 
 أثرت القي العوامؿ ومعرفة ليا، الساباة واألوضاع ،لملالة اللالي الوضع عف والبةانات

 قشكةؿ في فعالة مساىمة ساىمت الجذور ىذه أف باعقبار اللالة ىذه جذور لفيـ ،فةيا
 أو الفرد قطوةر عم  واضلة أثاراً  قركت القي اللوادث ىذه اللالي، بوضعيا اللالة

 جبرةؿ) المؤسسة أو لمفرد اللاضر السموؾ لفيـ ميـ مصدر وى  المؤسسة
 (.2121،والصوةعي
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 مجتمع الدراسة: 
 لئلسمنت المةبةة بالشركة االدارةةف العاممةف جمةع في الدراسة مجقمع قمثؿ 
 جدوؿ باسقخداـ عشوامةة طباةة عةنة اخذ وقـ ،موظفاً ( 188) قوامو بمغ الذي ،المساىمة

 الصاللة المسقرجعة االسقمارات عدد وبمغ ،شخص( 127) قواميا( 1971 مورجاف،)
 .اسقمارة( 99)اإللصامي لمقلمةؿ

 :  الدراسة أداة
 لقلاةؽ البلزمة البةانات لجمع كوسةمة Questionnaire االسقبانة اسقخداـ قـ 
 :ى  أجػزاء ثبلثة إل  قاسةميا قـ لةث ،الدراسة أىداؼ

 عامػػة بةانػػات عمػػ  االسػػقبانة مػػف األوؿ الجػػزء ةلقػػوى: االسػػقبانة مػػالمي عػػف معمومػػات -
 .الوظةفي المسم  الخدمة، مدة العممي، المؤىؿ والعمر النوع وىي المشاركةف، عف
 قاسػػةـ عمػػ  باالعقمػػادعبػػارة،  17قكػػّوف الماةػػاس مػػف  :المعرفػػة ادارة مقطمبػػات ماةػػاس -

 الماةػػػػاس عمػػػػ  القعػػػػدةبلت بعػػػػض إجػػػػراء وقػػػػـ (2114 ، بػػػػابكر،2115 ،)قمبػػػػو مػػػػف كػػػػؿ
: األوؿ الملػػور: ىػ  أبعػػاد ثػبلث عمػػ  وةشػقمؿ قطبةايػػا، ومجػاؿ الدراسػػة أىػداؼ لةناسػب
 بقكنموجةػػا ققعمػؽ عبػػارات: الثػاني الملػػور ،(7-1) الفاػرات الاةػػادة بمقطمػب ققعمػػؽ عبػارات

 البشػػػػري، المػػػػاؿ رأس ققعمػػػػؽ عبػػػػارات: الثالػػػػث الملػػػػور ،(12 -8) الفاػػػػرات المعمومػػػػات،
 (.17 - 13) الفارات

 قاسػػػةـ عمػػػ  باالعقمػػػاد عبػػػارة 16 مػػػف مقكػػػوف ماةػػػاس وىػػػو: المؤسسػػػي االداء ماةػػػاس -
( 5-1) العبػػارات: الماةػػاس وةشػػمؿ( 2115الزبػػوف والشػػةخ ، 2118، دروزة 2115)قمبػػو 
-13) مػف والعبػارات والنمػو، لمػقعمـ( 12-6) فمػ والعبػارات الداخمةػة، بالعممةػات الخاصة

 .واالبداع ببعد خاصة( 16
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 : وصدقيا البيانات جمع أداة ثبات
 الداخمي الثبات معامؿ اخقبار ُأجرى االسقبانة، ثبات مف لمقأكد: Reliability  الثبات -

 وقد( SPSS) اإللصامي البرنامج باسقخداـ وذلؾ ،Alpha Cronbach طرةؽ عف
 معامؿ بمغ لةف في ،(1.933) المعرفة ادارة مقطمبات لماةاس الثبات معامؿ مةقة بمغت
 Sekaran)مرقفعقةف الاةمقةف ىاقةف وقعقبر ،(1.815) المؤسسي االداء لماةاس الثبات

and Bougie,2010)، مما الداخمي قماسكيا وقوة االسقبانة ثبات إل  ةشةر مما 
 .ليا الاارئ لدى واضلة بانةاالسق وأف عمةيا، االعقماد ةمكف ةجعميا

 Statistical   اإللصامي أو الذاقي الصدؽ طرةاة اسقخدـ قـ: Validity الصدؽ -

validityلمعامؿ القربةعي الجذر بلساب ُةااس والذي الدراسة، ماةاسيّ  صدؽ إةجاد في 
 في ،(1.966) المعرفة ادارة مقطمبات لماةاس الصدؽ معامؿ بمغ وقد االخقبار، ثبات
 في الثاة عم  ةدؿ مما ،(1.897) المؤسسي االداء لماةاس الصدؽ معامؿ بمغ فلة

 .الدراسة ماةاسي صدؽ

 طباةػػة عةنػػة اخػػذ وقػػـ ،موظػػؼ( 188) الدراسػػة مجقمػػع قمثػػؿ: االسػػقبانة اسػػقمارة قوزةػػع -
 اسػػػػقمارة( 99) واسػػػػُقرِجعت االسػػػػقبانة، قوزةػػػػع قػػػػـ لةػػػػث مفػػػػردة،( 127) قواميػػػػا عشػػػػوامةة
 عمةيػػا االعقمػػاد ةمكػػف نسػػبة وىػػ  ،%78 نسػػبقو مػػا وُقشػػكؿ اإللصػػامي، لمقلمةػػؿ صػػاللة

 الدراسػػات مجػػاؿ فػػي إلصػػامةاً  مابولػػة نسػػبة وقعقبػػر الموزعػػة، االسػػقبانات مػػف الدراسػػة فػػي
 النلػػو عمػػ  الدةموغرافةػػة المقغةػػرات لسػػب الدراسػػة عةنػػة قوزعػػت وقػػد العممةػػة، واألبلػػاث

 (:1) بالجدوؿ والموضلة اآلقي
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 الدراسة في المشاركوف خصامص(: 1) جدوؿ
 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير المتغير

 النوع
 88.9% 88 الذكور
 11.1% 11 إناث

 %111 99 المجموع

 العمر
 6.1 6 سنة 35أقؿ مف 

 29.3 29 سنة 45سنة إل  35مف 
 64.6 64 سنة 45اكثر مف 

 %111 99 المجموع

المسقوى 
 القعمةمي

 49.5% 49 او بكالورةوسلةسانس 
 8.1% 8 ماجسقةر
 5.1% 5 دكقوراه
 37.4% 37 غةر ذلؾ
 %111 99 المجموع

 مدة الخدمة

 6.1 6 سنوات 5أقؿ مف 
 2.0 2 سنوات 11إل  أقؿ  5مف 
 23.2 23 سنة 15إل  أقؿ  11مف 

 68.7 68 سنة فأكثر   15مف 
 %111 99 المجموع

 المعالجة اإلحصائية:
امت البالثة باسقخداـ بعض األسالةب اإللصامةة لقلمةؿ بةانات الدراسة ق 

المقلصؿ عمةيا مف خبلؿ االسقبانة، وذلؾ لقلاةؽ أىداؼ الدراسة، وبعد االنقياء مف 
جمع البةانات قـ مراجعة وقرمةز االسقبانات المجمعة والصاللة لمقلمةؿ بناًء عم  

 إعطاء قـ لةث(، 2ضح بالجدوؿ )الُمااس بخمس درجات والمو  Likertماةاس 
 غةر ،(3)ملاةد ،(4) موافؽ ،(5) قماماً  موافؽ الماةاس، في إجابة لكؿ الدرجات
 مقغةر كؿ اعقبار قـ فاد مقغةر كؿ مسقوى ولقلدةد ،(1)قماماً  موافؽ غةر ،(2)موافؽ
 مقوسطو الذي والمقغةر جدًا، ضعةؼ( 1.81 مف أقؿ 1 مف) المرجح اللسابي وسطو
 المرجح اللسابي مقوسطو والذي ضعةؼ،( 2.61 مف أقؿ 1.81 مف) المرجح ياللساب

 أقؿ 3.41 مف) المرجح اللسابي مقوسطو والذي مقوسط،( 3.41 مف أقؿ 2.61 مف)
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 جداً  مرقفع( 5 – 4.21 مف) المرجح اللسابي مقوسطو والذي مرقفع،( 4.21 مف
 (.2118 عبدالفقاح،)

 الدراسة أسممة رلقفسة المقبع المعةار( 2) رقـ جدوؿ
 التقدير المرجح المتوسط

 جدا ضعةؼ 1.8 إل  1 مف
 ضعةؼ 2.6 إل  1.8 مف
 مقوسط 3.4 إلي 2.6 مف
 مرقفع 4.2 إلي 3.4 مف
 جدا  مرقفع 5 إلي 4.2 مف

وقـ االسقعانة باللاسب اآللي واسقخداـ برنامج إلصػػامي مف لزمة البرمجةات  
وذلؾ وفاًا  ،Package for Social Sciences Statistical (SPSS)الواردة في 

 لآلقي: 
ومدى  ،لقأكد مف ثبات أسممة صلةفة االسقبانة  Reliabilityثبات ماةاس الدراسة  -

قجانسيا وانسجاميا مع مشكمة الدراسة لغرض اإلجابة عم  قساؤالقيا وفرضةاقيا، مف 
  Cronbach's Alphaخبلؿ اسقخداـ معادلة ألفا كرونباخ 

ماةاس الدراسة والذي لمقأكد مف قدرة الماةاس عم  قةاس ما وضع مف أجمو، أو صدؽ  -
 .أف الماةاس ةاةس الظاىرة المراد قةاسيا

وذلؾ للصر أعداد المشاركةف، ونسبيـ المموةة، وفاًا لمخصامص  ،الجداوؿ القكرارةة -
 العامة لمالمي صلامؼ االسقبانة.

المقمثمة في   Measures of Central Tendencyمااةةس النزعة المركزةة -
، وذلؾ لقلدةد قركز اإلجابات لوؿ The Arithmetic Meanالمقوسطات اللسابةة 

الاةمة المقوسطة ليا لجمةع مقغةرات الدراسة الرمةسةة، كذلؾ قـ اسقخداـ مااةةس القشقت 
Measures Dispersion  مثؿ االنلراؼ المعةاريStandard Deviation ُبغةة ،
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نلرافات اإلجابات عف الاةمة المقوسطة ليا لمقغةرات الدراسة الرمةسةة، والمػدى قلدةد ا
Range  لةكرت الخماسي وفاًا لماةاس مقغةرات الدراسة ممارسة درجة عم  لملكـ.  

مع فقرات الثاة لمقوسط العةنة  One-Sample t Testلممجموعة الوالدة  tاخقبار  -
الموافاة لكؿ عبارة عم  لدة )أو لكؿ مقغةر مف  لمقعرؼ عم  ما إذا كاف مقوسط درجة

عند مسقوى  µ في عةنة الدراسة ككؿ ةزةد أو ةاؿ عف قةمة معةنة  (مقغةرات الدراسة
؛ ولغرض اخقبار، ُأعةد صةاغة فرضةات  df( =98% ودرجات لرةة )5داللة معنوةة 

؛   :3µ = :H0 ، 3≠  µ H1 :الدراسة بشكؿ إلصامي لقصبح عم  الكةفةة القالةة
( والقي قمثؿ درجة ملاةد 3وىي قساوي ) ،قةمة ملددة ةراد اخقبارىا µولةث أف 

 .كمقوسط نظري

لئلجابة عف  Regression Analysisاخقبار قلمةؿ االنلدار البسةط والمقعدد  -
 .فرضةات الدراسة

 تحميؿ عبارات محور متطمبات ادارة المعرفة: 
وعند  ،عمؽ بمقطمبات ادارة المعرفةقضمنت االسقبانة سبعة عشر عبارة قق 

القساب المقوسطات اللسابةة واالنلرافات المعةارةة إلجاباقيـ عف قمؾ العبارات 
ـَ 3الموضلة بالجدوؿ ) (، أمكف القعرؼ عم  مسقوى قوافر قمؾ المقطمبات، إذا ما ُعِم

ليذا  لةث بمغ المقوسط العاـ ،(3بأف مقوسط الماةاس المسقخدـ في االسقبانة ةبمغ )
واقفات  ،وبدرجة ممارسة مقوسطة ،(61056.وبانلراؼ معةاري بمغ ) ،(33.3الملور )

 مقطمبات قوافر ال  قوصؿ والذي  (2013)ىذه النقةجة مع ما آلت إلةو دراسة داوود،

 ( و)الدوزة،2114 مقوسطة، بةنما اخقمفت مع دراسة كؿ مف )بابكر، بدرجة المعرفة إدارة
سقوةات عالةة مف قوافر مقطمبات قطبةؽ ادارة المعرفة في بةمات ( والقي اظيرقا م2118

أنو قوجد فروؽ جوىرةة لمقوسطات ملور  t-testكما قبةف مف اخقبار  قمؾ الدراسات ؛
( أف 3%، كما قبةف مف الجدوؿ )1مقطمبات ادارة المعرفة وأبعاده عند مسقوى معنوةة 
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عاد مقطمبات ادارة المعرفة وبدرجة مسقوى ُبعد الاةادة لظ  بالقرقةب األوؿ عم  أب
ثـ قبله ُبعدي قكنولوجةا المعمومات ورأس  ،(3.22ممارسة مقوسطة، وبمقوسط لسابي )

( وبدرجة 3.21الماؿ البشري فاد القمقا المرقبة الثانةة، لةث لظةا بمقوسط لسابي )
ة بدرجة ومف ثـ نمخص الاوؿ بأنو ققوافر مقطمبات ادارة المعرف ممارسة مقوسطة اةضا،

( عبارات ملػور مقطمبات 4مقوسطة في الشركة ملؿ الدراسة، كما ةوضح الجدوؿ )
 ادارة المعرفة مف وجية نظر الموظفةف اإلدارةةف بالشركة ملؿ الدراسة.

 (: إجابات المشاركةف قجاه مقطمبات ادارة المعرفة وقرقةبيا ودرجة ممارسقيا3جدوؿ )

المتوسط  االبعاد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

نتيجة  t-testاختبار 
 االختبار

درجة 
 .t Sigقيمة  الترتيب الممارسة

 002. 3.199 70018. 3.2251 الاةادة
داؿ 
 الصامةاً 

 مقوسطة
1 

 011. 2.582 81757. 3.2121 قكنولوجةا المعمومات
داؿ 
 الصامةاً 

 مقوسطة
2 

 011. 2.582 81757. 3.2121 رأس الماؿ البشري
داؿ 
 اً الصامة

 مقوسطة
2 

 000. 5.432 61056. 3.3333 مقطمبات ادارة المعرفة
داؿ 
 ----- مقوسطة الصامةاً 
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(: إجابات المشاركةف قجاه عبارات ملور مقطمبات ادارة المعرفة ودرجة الممارسة4جدوؿ )  

 المتوسط العبارة ت االبعاد
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 درجة
 الممارسة

ادة
الاة

 

1 
مؿ اإلدارة عم  دعـ لرةة العاممةف في القواصؿ فةما بةنيـ لقبادؿ قع

 مقوسطة 94172. 3.3030 األفكار

2 
ةسيؿ القواصؿ بةف الاةادة والعاممةف، وققوفر فرص الناد البناء 

بداء وجيات النظر  وا 
 مقوسطة 93678. 3.3333

3 
في ققةح الشركة فرص القفاىـ والقشاور وقبادؿ الرأي مع اآلخرةف 

 المواقؼ المخقمفة لدعـ المعرفة
 مقوسطة 93490. 3.3232

  69720. 3.7273 ققةح الشركة فرص القعاوف والعمؿ ضمف الفرةؽ 4
ققشارؾ اإلدارة مع العاممةف في اقخاذ الارارات االسقراقةجةة والخطط  5

 المسقابمةة
 مقوسطة 1.10806 2.6566

 مقوسطة 97177. 3.1212 وقادةـ الماقرلاتقوجد مسالة كافةة لمقفكةر واالبقكار  6

قسع  الاةادة ال  زةادة الثاة بةف العاممةف، عف طرةؽ نشر المعرفة،  7
 .قبادؿ األفكار والخبرات وقلاةؽ المشاركة

 مقوسطة 93557. 3.1111

ات
عوم

 الم
جةا
ولو
قكن

 

8 
 أجيزة مثؿ المعرفة ومشاركة لقخزةف مساعدة أجيزة لمشركة ةقوفر

 مرقفعة 86038. 3.7879 .صوت وأنظمة قصوةر ماكنات طابعات، ح ضومي،ماس عرض،

9 
 عالةة جودة ذات إنقرنت وخدمات لاسوب أجيزة لمشركة ةقوفر

 مرقفعة 1.11889 3.5253 العاممةف لكافة ومقمةزة

11 
 شبكة :مثؿ المعرفة وقبادؿ لقولةد قكنولوجةة قسيةبلت لمشركة ةقوفر

 بةانات قواعد و الجماعي، القشارؾ أنظمة برةد إلكقروني، داخمةة،
 االنقرنت عم 

 مرقفعة 1.01473 3.6364

11 
 كافة عم  قطبةايا ةقـ.الشركة في المعرفة إلدارة اسقراقةجةة رؤةة قوجد

 مقوسطة 91979. 3.3636 المسقوةات

12 
 وأنشطقيا أعماليا لجمةع مقكاممة بةانات قاعدة لمشركة ةقوفر

 مرقفعة 76984. 3.7172 قمكيا.قم القي والمعمومات

ري
لبش
ؿ ا
لما
س ا

رأ
 

 مقوسطة 94018. 3.4646 المشكبلت إلدارةة لؿ في اإلدارةةف بأفكار إدارة الشركة  قسقعةف 13
 مع ققبلءـ وخبرات وميارات معارؼ ذوي عاممةف الشركة قسقاطب 14

 مقوسطة 96901. 3.4141 الوظةفة مقطمبات

 مقوسطة 98672. 3.3838 العمؿ ومياـ الوظةفي بالوصؼ الكاممة المعرفة لمعاممةف ةقوفر 15

16 
 عممةات قلسةف خبلؿ مف البشري الكادر لقطوةر الشركة قسع 

 مقوسطة 1.11001 2.9495 وقادةـ اللوافز القدرةب، وقفعةؿ القوظةؼ،

 وقولةد المسقمر لمقعمـ وقلفةزىـ العاممةف لقشجةع الشركة قسع  17
 مقوسطة 1.12815 2.8485 جدةدة معارؼ
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 داء المؤسسي:تحميؿ عبارات محور األ
قضمنت االسقبانة  سقة عشر عبارة ققعمؽ باألداء المؤسسي مف وجية نظر  

الموظفةف اإلدارةةف بالشركة ملؿ الدراسة، وعند القساب المقوسطات اللسابةة 
رات الموضلة قمؾ العبا واالنلرافات المعةارةة، إلجابات المشاركةف في الدراسة عف

 (06833.وبانلراؼ معةاري بمغ ) (3.51( بمغ المقوسط العاـ ليذا الملور )5بالجدوؿ )
 ،(2118وبدرجة ممارسة مرقفعة، واقفات ىذه النقةجة مع ما آلت إلةو دراسة دروزة )

داء المؤسسي لةث أظيرت أف أل( في مسقوى ا2115 بةنما قخقمؼ مع دراسة )قمبو،
وسطًا؛ وقد لظ  ُبعد كفاءة العممةات الداخمةة بالمرقبة االول  مسقوى االداء كاف مق

دارة إ( لةث ةرى المبلوثةف أف ىناؾ مقطمبات 3.7212ومقوسط لسابي ماداره )
المعرفة ةضمف قسمةـ منقج جةد في الوقت المناسب وأف ىناؾ وعي وقنسةؽ بةف االقساـ 

ةمةو ُبعد االبداع بمقوسط المخقمفة وةوجد اسقفادة مف طاقات العاممةف بالشركة، 
انو  t-test(، قبةف مف اخقبار 3.4199( ثـ ُبعد القعمـ والنمو بمقوسط بمغ )3.4343)

%، 1قوجد فروؽ جوىرةة لمقوسطات ملور االداء المؤسسي عند مسقوى معنوةة 
 .المشاركةفداء المؤسسي مف وجية نظر ( عبارات ملور األ6وةوضح الجدوؿ )

 ملؿ الدراسة بالشركة المؤسسي االداء ملورمشاركةف قجاه (: إجابات ال5جدوؿ )
المتوسط  االبعاد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

نتيجة  t-testاختبار 
 االختبار

مستوى 
 .t Sigقيمة  الترتيب الممارسة

كفاءة العممةات 
 الداخمةة

3.721
داؿ  000. 5.734 12579. 2

 1 مرقفعة الصامةاً 

3.419 القعمـ والنمو
داؿ  000. 6.154 06824. 9

 3 مقوسطة الصامةاً 

3.434 االبداع
داؿ  000. 5.873 07396. 3

 2 مقوسطة الصامةاً 

3.517 االداء المؤسسي
داؿ  000. 7.576 06833. 7

 --- مرقفعة الصامةاً 
 %. 1** معنوةة عند مسقوى   



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   183   - 

ملؿ الدراسة ودرجة بالشركة  المؤسسي االداء(: اقجاىات المشاركةف قجاه عبارات 6جدوؿ )
 ممارسقيا 

 المتوسط العبارة ت االبعاد
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 درجة
 الممارسة

خمةة
الدا
ت 
ممةا

 الع
اءة
كف

 

وجود مقطمبات ادارة المعرفة بالشركة ةضمف  1
 مرقفعة 82065. 3.6667 جودة المنقج والخدمة المادمة

سرعة قوفر مقطمبات ادارة المعرفة ةزةد مف  2
 مرقفعة 96003. 3.5657 قسمةـ المنقج

 بةمة في قلدث القي االسقجابة السرةعة لممقغةرات 3
 مرقفعة 85978. 3.5556 العمؿ

 (الطاقة مف الاصوي االسقفادة عمي الشركة قعمؿ 4
مرقفعة  5.23811 4.3030 )والمعدات العاممةف

 جدا
ة زةادة القنسةؽ بةف العممةات واالقساـ المخقمف 5

 مرقفعة 88483. 3.5152 وقكامميا

نمو
 وال
عمـ
الق

 

 مرقفعة 64960. 4.1919 الوعي وااللقزاـ المعرفي ةزةد مف معدؿ االنقاجةة 8

اسقخداـ المعرفة ةزةد مف فرصة القادـ واالرقااء  9
 مرقفعة 77265. 4.0707 الوظةفي لمموظفةف

قؤدى المعرفة وادارقيا ال  زةادة عدد المدةرةف  11
 مرقفعة 84161. 3.8384 .لمنقسبةف لبرامج معقمدة لمقطوةر الاةاديا

قسع  الشركة لقصمةـ برامج قدرةبةة مقنوعة  11
 مقوسطة 1.10153 3.0303 .لقطوةر ميارات العاممةف

ةقـ قدرةب العاممةف لقطوةر قدراقيـ كؿ لسب  12
 مقوسطة 1.15211 2.8283 كفاءقو الوظةفةة واإلدارةة والفنةة

ا
داع

الب
 

 انجاز في جدةدة اسالةب ابقكار عم  الشركة قعمؿ 13
 مقوسطة 1.15773 2.9192 .العمؿ

 مقوسطة 1.23568 3.0606 .والقطوةر البلث نفاات زةادة عم  الشركة قعمؿ 14

 في لقمةزىا قادةرةة شيادات عم  الشركة لصمت 15
 مقوسطة 1.13235 3.2323 منقجاقيا جودة

 مقوسطة 1.00719 2.8384 خطوط انقاجيا قوسةع م ع الشركة قعمؿ 16
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 اختبار فرضيات الدراسة:
 الدراسة الرئيسة: فرضية
ةوجد أثر ذو داللة معنوةة لمقطمبات إدارة المعرفة عم  قلسةف األداء  ال  

المؤسسي في شركة االسمنت المةبةة المساىمة بمدةنة بنغازي مف وجية نظر الموظفةف 
 .االدارةةف
 Simpleبة عم  ىذه الفرضةة قـ اسقخداـ  قلمةؿ االنلدار البسةط لئلجا 

Regression Analysis  مقطمبات إدارة المعرفة عم  مف أجؿ القعرؼ عم  أثر
 البالثة لكف قبؿ البدء في قطبةؽ قلمةؿ االنلدار، قامت ،قلسةف األداء المؤسسي

 وقاقضي ،الطبةعي قوزةعلم البةانات قماثؿ مدى عف لمكشؼ االلقواء معامؿ باسقخداـ

 صلةح. (1مف ) أقؿ كانت اذا طبةعي قوزةع البةانات موزعة أف بابوؿ الااعدة
 ( اخقبار معامؿ االلقواء لمقوزةع الطبةعي7جدوؿ رقـ )

 معامؿ االلتواء المقاييس
 1.339 مقطمبات ادارة المعرفة
 1.423 االداء المؤسسي

االلقواء لمااةةس الدراسة اقؿ مف ةقضح مف الجدوؿ السابؽ أف قةمة معامؿ  
( صلةح، إذًا البةانات ققماثؿ لمقوزةع الطبةعي ومف ثـ ةمكف اجراء االخقبارات 1)

 المعممةة وذلؾ لقلاةؽ أىداؼ الدراسة.
قشةر  ،Regression analysis Simpleقلمةؿ االنلدار البسةط وعند إجراء  

مقطمبات طردي ذو داللة إلصامةة بةف  ( وجود ارقباط8نقامج القلمةؿ الواردة بالجدوؿ )
( عند 1.689اجمااًل ومجاؿ االداء المؤسسي، لةث بمغ معامؿ االرقباط ) ادارة المعرفة

( وى  87.575الملسوبة )  F(، أةضًا قبةف أف قةمة 1.15مسقوى داللة معنوةة )
مقطمبات كما ُقشةر النقامج إل  أف معامؿ القلدةد لنموذج  ،(1.15معنوةة عند مسقوى )

%( مف القباةف في 47مجقمعة لوؿ االداء المؤسسي قُفّسر مانسبقو ) ادارة المعرفة
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%( مف قةمة القغُةرات في مسقوى االداء المؤسسي 53مسقوى االداء المؤسسي، بةنما )
لمعامؿ االنلدار لمقطمبات ادارة  ُقعزى لمقغةرات أخرى، كما ُقظير البةانات أف قةمة 

األمر الذي ةشةر إل  وجود أثر ذو داللة الصامةة لمقطمبات ادارة  (،1.767المعرفة )
 ،t المعرفة عم  قلسةف االداء المؤسسي بالشركة قةد الدراسة، وىذا ما دلت عمةو قةمة

ةقـ رفض الفرضةة الرمةسػة والقي  ،عمةو ،%5وى  ذات داللة الصامةة عند مسقوى 
قطمبات ادارة المعرفة مجقمعًة عم  قنص عم  عػدـ وجػود أثر ذو داللة الصامةة لم

 قلسةف االداء المؤسسي.
 مقطمبات (:  قلمةؿ اخقبار االنلدار البسةط لموقوؼ عم  أثر 8جدوؿ )

 عم  االداء المؤسسي  دارة المعرفةإ

المتغير 
 المتغير المستقؿ التابع

معامؿ 
 االرتباط

R 

معامؿ 
 التحديد

R 
Square 

 Fقيمة 
معامالت 
االنحدار 

 β المقدرة 
 tقيمة 

قيمة 
 الداللة
Sig 

االداء 
المؤسس
 ي

689a .474 87.57. مقطمبات ادارة المعرفة
5 .767 9.358 .000 

 001. 3.459 961.  الثابت
   .1.15معنوةة عند مسقوى  *
   :الدراسة الفرعية فرضية  -

ال ةوجػػػػد أثػػػػر ذو داللػػػػة الصػػػػامةة لمقطمبػػػػات ادارة المعرفػػػػة )الاةػػػػادة، قكنولوجةػػػػا  
 .س الماؿ البشري( عم  قلسةف االداء المؤسسي بالشركة ملؿ الدراسةأعمومات، ر الم

ولقلدةد األىمةة النسبةة لمقطمبات إدارة المعرفة القي قفسر القباةف في االداء  
، Regression Analysis  Multipleقـ اسقخداـ قلمةؿ االنلدار المقعدد  ،المؤسسي

( وجود ارقباط طردي ذو داللة إلصامةة بةف 9وؿ )فُقشةر نقامج القلمةؿ الواردة بالجد
لةث بمغ معامؿ االرقباط  ،مقطمبات ادارة المعرفة عم  قلسةف االداء المؤسسي

الملسوبة  F(، أةضًا قبةف أف قةمة 1.11( عند مسقوى داللة معنوةة )1.737)
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كما ُقشةر النقامج إل  أف معامؿ  ،(1.15( وى  معنوةة عند مسقوى )115.545)
%( 54.4لقلدةد لمنموذج مقطمبات ادارة المعرفة لوؿ االداء المؤسسي قُفّسر بنسبة )ا

%( مف قةمة القغُةرات في مسقوى 45.6مف القباةف في قلسةف االداء المؤسسي، بةنما )
االداء المؤسسي ُقعزى لمقغةرات أخرى، وقعزى البالثة ذلؾ إل  أف القلدةد السمةـ 

ح العممةات المطموبة إلدارة المعرفة بشكؿ ةنعكس عم  لمقطمبات إدارة المعرفة ةوض
قلسةف القعمـ والنمو وةؤثر عم  كفاءة العممةات الداخمةة واالبداع، كما ُقظير نقامج 

ىو الولةد الذي لو قدرة عم  قفسةر القباةف في ( أف ُبعد قكنولوجةا المعمومات 9جدوؿ )
لةث قبةف أف قةمة بةقا لمعامؿ  ،اسةبشركة االسمنت المةبةة قةد الدر المقغةر القابع 

(، األمر الذي ةشةر إل  وجود أثر داؿ 613.1االنلدار لُبعد قكنولوجةا المعمومات )
إلصامةًا لُبعد قكنولوجةا المعمومات عم  قلسةف االداء المؤسسي عند داللة معنوةة 

والدة سوؼ بمعن  أف زةادة الُبعد المقعمؽ بقكنولوجةا المعمومات باةمة ولدة  ،1.15
( وىذا ما دلت عمةو 1.54.4قؤدي إل  قغةر طردي في ملور االداء المؤسسي باةمة )

ولعؿ ةعػزى ذلؾ إل  العبارة  ،(1.15( وى  دالة معنوةًا عند مسقوى )10.749) tقةمة 
 مثؿ المعرفة ومشاركة لقخزةف مساعدة أجيزة لمشركة الثامنة والقي مفادىا " بأنو ةقوفر

كذلؾ ما ،صوت"  وأنظمة قصوةر ماكنات طابعات، سح ضومي،ما عرض، أجيزة
 عالةة جودة ذات إنقرنت وخدمات لاسوب أجيزة لمشركة أوضلقو العبارة القاسعة  " ةقوفر

 لقولةد قكنولوجةة قسيةبلت لمشركة وأةضا العبارة العاشرة " ةقوفر ،العاممةف لكافة ومقمةزة

 قواعد و الجماعي، القشارؾ أنظمة لكقروني،برةد إ داخمةة، شبكة :مثؿ المعرفة وقبادؿ

االنقرنت" والقي لظةت كؿ منيا بدرجة ممارسة مرقفعة، وقرى البالثة أف  عم  بةانات
قوفر قمؾ االمكانةات القكنولوجةة ربما ةعود إل  إدارة الشركة االجنبةة والقي دعمت 

ؿ العمؿ، وجاءت المجيودات الخاصة بالقكنولوجةا مف خبلؿ قوفةر المعدات القي قسي
 إدارة مقطمبات ( والقي بةنت قوافر2113نقةجة الدراسة اللالةة مقوافاة مع دراسة داوود )
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أةضًا جاءت نقامج ىذه الدراسة منسجمة مع ما أشارت  اىقماـ مقوسطة بدرجة المعرفة
(  والق  أكدت عم  أف ُبعد قكنولوجةا المعمومات 2115،إلةو دراسة )القمباني وزمبلؤىا

قؿ المرقبة األول  مف بةف مقطمبات قطبةؽ إدارة المعرفة لةث أف قوافر انظمة ال
  .القشارؾ الجماعي وقوفةر قسيةبلت قدعـ قبادؿ المعرفة ةلاؽ األداء الجةد

خروج  كؿ مف مقطمبي الاةادة ورأس الماؿ البشري مف ( 10وةبةف الجدوؿ ) 
في شركة نات االداء المؤسسي معادلة االنلدار وعدـ وجود دور ليما في قفسةر بةا

لةث قبةف أف االرقباط الجزمي مع المقغةر  االسمنت المةبةة المساىمة بمدةنة بنغازي،
بمعن  أنو لةس ليما أي قأثةر ذو  غةر دالة معنوةة( t)القابع ضعةؼ لمغاةة واف قةمة 

إل  %، وقعزي البالثة ذلؾ 5داللة الصامةة عم  قلسةف االداء المؤسسي عند مسقوى 
اخقبلؼ إدارة الشركة فوجود إدارة اجنبةة ربما كاف سبب في وجود فجوة بةف المدراء 
والاةادةةف بالشركة مف جية والموظفةف الملمةةف مف جية اخرى، أةضا غةاب القلفةز 
الكافي  وعدـ االىقماـ بالموظفةف بالشركة أدى إل  الباطيـ وانعكس عم  القزاميـ،  

  :بناًء عمةو ةقـ
الفرعةة األول  والقي قنص: عم  أنو ال ةوجد أثر ذو داللة الصامةة  وؿ الفرضةةقب -

في شركة االسمنت المةبةة المساىمة مف لمقطمب الاةادة عم  قلسةف االداء المؤسسي 
 وجية نظر الموظفةف االدارةةف بيا.

ب الةوجد أثر ذو داللة معنوةة لمقطم :الفرعةة الثانةة والقي قنص رفض الفرضةة -
قكنولوجةا المعمومات عم  قلسةف األداء المؤسسي في شركة االسمنت المةبةة المساىمة 

 مف وجية نظر الموظفةف االدارةةف بيا.
 الةوجد أثر ذو داللة معنوةة لمقطمب رأس  :قبوؿ الفرضةة الفرعةة الثالثة والقي قنص

ة المساىمة مف الماؿ البشري عم  قلسةف األداء المؤسسي في شركة االسمنت المةبة
 وجية نظر الموظفةف االدارةةف بيا.
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(: قلمةؿ اخقبار االنلدار المقعدد لموقوؼ عم  أثر مقطمبات ادارة المعرفة عم  9جدوؿ )
 قلسةف االداء المؤسسي
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 737a .544 115.545 .613 10.749 1.111. قكنولوجةا المعمومات 
 1.111 8.190 1.548  الثابت

 
 ( ةوضح المقغةرات الخارجة مف معادلة االنلدار11جدوؿ رقـ )
 االرتباط الجزئي Beta In t Sig النموذج

 016b .191 .849 .119. الاةادة راس الماؿ البشري
 خالصة نتائج الدراسة:

مف خبلؿ القلمةؿ اإللصامي لبةانات الدراسة، واخقبار فرضةاقيا قـ القوصؿ   
 :إل  العدةد مف النقامج ةمكف إةجازىا فةما ةمي

أوضلت الدراسة أف المسقوى العاـ لمقطمبات إدارة المعرفة مف وجية نظر  -1
 بمدةنة بنغازي جاء مقوسطًا. الموظفةف اإلدارةةف بشركة االسمنت المةبةة المساىمة 

أسفر عف الدراسة أف ُبعد الاةادة ىو أعم  أبعاد مقطمبات ادارة المعرفة قوفرا، قبله  -2
 في القرقةب ُبعدي قكنولوجةا المعمومات ورأس الماؿ البشري.

أفصلت الدراسة أف المسقوى العاـ لمسقوى األداء المؤسسي مف وجية نظر  -3
  .لشركة  قةد الدراسة جاء مرقفعاً الموظفةف اإلدارةةف با

كشفت الدراسة أف ىناؾ وجود أثر ذو داللة الصامةة لمقطمبات ادارة المعرفة عم   -4
 %(.5قلسةف االداء المؤسسي عند مسقوى داللة معنوةة )

أظيرت الدراسة أف ُبعد قكنولوجةا المعمومات ىو الولةد الذي لو قأثةرًا عم  قلسةف  -5
 %.5ى داللة االداء عند مسقو 
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 توصيات الدراسة:  
مف خبلؿ النقامج القي قوصمت الةيا الدراسة قُادـ مجموعة مف القوصةات القي  

 ةؤمؿ إقباُعيا والمقمثمة في اآلقي: 

قعزةز دور الاةادة في الشركة ملؿ الدراسة كونيا مف العوامؿ الرمةسة في نجاح  -1
دوة لقجسةد السموؾ المطموب إلدارة المعرفة قطبةؽ إدارة المعرفة، وذلؾ بأف ةكوف الاامد ق

ودعـ جيود القغةةر القي قدعـ  ،مف خبلؿ اسقعداده لقادةـ وقبادؿ المعرفة مع اآلخرةف
 إدارة المعرفة األمر الذي ةنعكس بدوره عم  قلسةف االداء.

ضرورة االىقماـ بالبن  القكنولوجةة المقمثمة في وجود قواعد بةانات واالنقرنت،  -2
امؿ االقصاؿ عف ُبعد وأنظمة اقصاالت داخمةة وخارجةة مما ةقةح لكافة أعضاء ووس

المنظمة الوصوؿ إل  المعمومات والمعارؼ في أي وقت كونيا عامؿ رمةس في نجاح 
 قطبةؽ إدارة المعرفة وفؽ ما اسفرت عنو نقامج الدراسة.

الموظفةف عم  إةبلء اىقماـ أكبر برأس الماؿ البشري بالشركة مف خبلؿ قشجةع  -3
القعمـ المسقمر وقولةد معارؼ جدةدة واالسقعانة بأفكارىـ للؿ المشكبلت االدارةة 

وقلفةزىـ عم  قوظةؼ قانةات المعمومات واالقصاالت واسقثمار النظـ المعرفةة  المخقمفة
 في اقخاذ الارارات إلنجاز األعماؿ بمسقوى عالي مف األداء.

لة الصامةة لمقطمبات إدارة المعرفة عم  قلسةف أظيرت الدراسة وجود أثر ذو دال -4
األداء المؤسسي، وعمةًو ةجب قطوةر وقلسةف االداء المؤسسي مف خبلؿ قوفةر 

لزةادة الثاة بةف االدارة  القنظةمي المناخ وقلسةف بقيةمة االىقماـمقطمبات ادارة المعرفة و 
ارسات ادارة المعرفة قطبةاات ومم العمؿ عم  نشر ثاافة قنظةمةة قدعـوالعاممةف و 

 والنمو. واإلبداع والقعمـ العممةات كفاءة وقلسةف
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 ادلراجع

(: واقع قطبةؽ عممةات ادارة المعرفة 2112) االغا، ناصر جاسر، سبلـ زكرةا االغا -
القلاد العربي لممكقبات  23ػفي جامعة الادس المفقولة واجراءات قطوةرىا، المؤقمر ال

 الدولة، قطر.،والمعمومات
( "دور إدارة المعرفة في زةادة فاعمةة األداء بشركات 2111بشوت، نبةؿ جاد إبراىةـ ) -

البقروؿ بالسوةس": دراسة مةدانةة عم  شركات البقروؿ بالسوةس، رسالة دكقوراه، كمةة 
 القجارة، جامعة قناة السوةس.

 (:2115) القمبػػػػػػاني، نياةػػػػػػة عبػػػػػػداليادي، رامػػػػػػز عزمػػػػػػي بػػػػػػدةر، ملمػػػػػػد المػػػػػػد الرقػػػػػػب -
مقطمبػػػػػػػػػات قطبةػػػػػػػػػؽ ادارة المعرفػػػػػػػػػة بالجامعػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػطةنةة باطػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػزة، المجمػػػػػػػػػة 

 .481-443، ص ص2، العدد11المجمد ، االردنةة في ادارة االعماؿ

(: ضغوط العمؿ وأثرىا عم  2121) جبرةؿ، وامؿ ملمد، ىند خمةفة الصوةعي -
ي، مجمة رماح دراسة لالة عم  شركة لةبةا لمقأمةف بمدةنة بنغاز  :الصمت القنظةمي

 .  188-153،ص ص43لمبلوث واالسقشارات، العدد 

 األداء قلسةف في المعرفة إدارة عممةات (: دور2114طاىر، لسةف عةس  )، لسف -

 جامعة ، مجمة"دمشؽ جامعة في القعمةمةة اليةمة أعضاء مف عةنة عم  دراسة المؤسسي

 العدد ،(63)المجمد والاانونةة ةةققصاداال العمـو سمسمة-والدراسات العممةة لمبلوث قشرةف
 .276-253، ص ص(3)
مقطمبات قطبةؽ إدارة المعرفة ودورىا في قلاةؽ  (،2113) داؤود، ملمد عبود اللاج -

القمةز في المؤسسات العامة: دراسة قطبةاةة عم  شركة الموانيء اليندسةة، اطرولة 
 داف لمعمـو والقكنولوجةا.مادمة لنةؿ درجة الدكقوراه في إدارة األعماؿ، جامعة السو 
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: العبلقة بةف مقطمبات إدارة المعرفة وعممةاقيا وأثرىا (2118) دروزة، سوزاف صالح -
عم  قمةز األداء المؤسسي، رسالة ماجسقةر غةر منشورة، جامعة الشرؽ األوسط 

 لمدراسات العمةا، عماف، األردف.

ف العاممةف عم  مشاركة (: أثر الثاة بة2111رفاعي، ممدوح عبد العزةز ملمد ) -
مجمة الملاسبة واإلدارة  ،المعرفة: دراسة مةدانةة عم  الشركة الاابضة لمصر لمطةراف
 والقأمةف، العدد السادس والسبعوف، السنة القاسعة واألربعوف.

 وعبلققيا القنظةمي القعمـ مسقوةات "(:2117) الرسوؿ عبد واللةاني سعةد مؤةد السالـ -

 (.1( العدد)27مجمد) ،لئلدارة األردنةة المجمة أردني مسقشف  لالة دراسة" المنظمة بإدارة
(، مادمة في اإللصاء الوصفي واالسقداللي باسقخداـ 2118) عبدالفقاح، عز لسف -

SPSS1، جدة: خوارـز العممةة لمنشر والقوزةع، ط. 

مكانةة قطبةاقيا في الجامعات ا2117العقةبي، ةاسر ) -  :لسعودةة"( "إدارة المعرفة وا 
دراسة قطبةاةة عم  جامعة أـ الارى، رسالة دكقوراه، جامعة أـ الارى، مكة، المممكة 

 العربةة السعودةة.

( "دور مدخؿ إدارة معرفة العمةؿ في قلاةؽ 2118العرةاي، بسةـ قامد عبده ملمد ) -
ة دكقوراه، بالقطبةؽ عم  البنوؾ القجارةة في الجميورةة الةمنةة، رسال :المةزة القنافسةة"

 كمةة القجارة، جامعة عةف شمس.

( "دور إدارة المعرفة في قنمةة الموارد البشرةة 2111العموؿ، سمر ملمد خمةؿ ) -
 رسالة ماجسقةر، جامعة األزىر، غزة. ،األكادةمةة في الجامعات الفمسطةنةة باطاع غزة"

 المعرفة، إدارة إل مدخؿ  (:2119) العمري غساف الاندلجي، عامر السقار، عبد العمي، -

 .والقوزةع المسةرة لمنشر دار األردف، عماف، الثانةة، الطبعة
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 لالة المؤسسي، دراسة األداء فةقلس في المعرفة إدارة (: دور2115قمبو، لسةنة ) -

بسكرة، رسالة – ضرةخ ملمد جامعة رةةالقس وعمـو والقجارةة ةةققصاداال العـو ةةكم
 ضر.ةخ ملمد ر، جامعةةةالقس وعمـو والقجارةة ةةادققصاال العمـو ةةماجسقةر، كم

 المنظمة مصر، منشورات الااىرة، المعرفة،  إدارة :(2005) الدةف صبلح الكبةسي، -

 .اإلدارةة لمقنمةة العربةة
المفاىةـ واالسقراقةجةات والعممةات،  -إدارة المعرفة  :(2118نجـ، عبود نجـ ) -

 عة الثانةة.مؤسسة الوراؽ، عماف، األردف، الطب

 والقعمـ المعرفة إدارة عممةات (: أثر2113الةاسري، أكـر ملسف، لسةف، ظافر ناصر) -

 في اإلدارةة الاةادات مف عةنة آلراء اسقطبلعةة االسقراقةجي دراسة األداء في القنظةمي

(، العدد 15ةة، المجمد)ققصاداألوسط، مجمة الاادسةة لمعمـو االدارةة واال الفرات جامعات
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 المستخمص:
ىدفت الدراسة إل  قلدد مدى قأثةر أبعاد البةمة القنظةمةة )اليةكؿ القنظةمي، الثاافة  

عاش األداء الخدمي، ولاد قـ قجمةع البةانات مف عم  انق القنظةمةة، صبللةات ومسؤولةات اإلدارة(
( مسقجوبًا، وبعد إجراء القلمةؿ 57المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة، وكانت عةنة الدراسة )

( الخقبار فرضةات SPSS، Var. 21 & Smart PLS3االلصامي عمةيا باعقماد البرامج اإللصامةة )
لثاافة القنظةمةة قربطيا عبلقة إةجابةة مع انقعاش األداء الخدمي، كما الدراسة. قوصمت الدراسة إل  أف ا

اقضح أف كؿ مف اليةكؿ القنظةمي وصبللةات ومسؤولةات اإلدارة ال ققربط بعبلقة ذات أىمةة مع 
 انقعاش األداء الخدمي. 

 .: البةمة القنظةمةة، انقعاش األداء الخدمي، المصارؼ القجارةة، مصراقةالكممات الدالة
Abstract: 
 This study deals with three organizational factors relating to the 
Organizational Environment: the Organizational Structure, the Organizational 
Culture, and the Management Powers & Responsibilities. It aims to determine 
whether these three different factors have an effect on Service Recovery 
Performance. Data were collected from 57 participants working in different 
commercial banks in the city of Misurata. In order to test the study hypotheses, 
the statistical programmes of SPSS, Var.21, and Smart PLS3 used for 
analyzing data. The findings revealed that the Organizational Culture factor has 
a positive effect on the Service Recovery Performance. Whereas, the other 
factors of the Organizational Environment, i.e. the Organizational Structure and 
the Management Powers & Responsibilities have statistically revealed no effect 
on the Service Recovery Performance. 
Key words: organizational environment, service recovery performance, 
commercial banks, Misurata. 
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 . المقدمة: 1
وقزاةد نمو الاطاعات  ققصادةشيد عالمنا الةـو قطور مملوظ في اقساع رقعة اال 

اللةوةة في البمداف النامةة مما ةاقضي ىذا باقخاذ إجراءات عم  المسقوى الوطني، مف 
بةنيا قعزةز قنوع جودة الخدمات بأسرع الطرؽ والوسامؿ الممكنة، واسقمرار ثبات قوقعات 

ةة الخدمات المادمة في مسارىا الصلةح، وعند المسقوى المطموب. لةث نقامج فاعم
ُقعرؼ الجيود المبذولة مف المؤسسات السقعادة رضا العمبلء غةر الماقنعةف بالخدمات 
القي قادميا بانقعاش األداء الخدمي، والذي بدوره ةعزز مف قلسةف مسقوى جودة الخدمة 

. لةث ةساعد انقعاش األداء (Boshoff & Allen, 2000. P63)مثؿ إرضاء العمبلء
الخدمي المؤسسة عم  قوطةد عبلققيا مع أفراد المجقمع الملمي، وقكوةف صورة ممةزة 
عنيا لدةيـ. ومف خبلؿ الدراسات الساباة ىناؾ عدة عوامؿ قؤثر عم  انقعاش األداء 

نظةمةة )كاليةكؿ القنظةمي والثاافة الخدمي لممؤسسات، مف أىميا عناصر البةمة الق
القنظةمةة وصبللةات ومسؤولةات اإلدارة( ولما ليذه العوامؿ مف قأثةر قوي عم  نجاليا 

(. بناًء عم  ما قادـ قيدؼ ىذه الدراسة إل  7_6. ص2117فلةؿ، الشاوش، أو فشميا )
ي، والثاافة اخقبار مدى قأثةر عناصر البةمة القنظةمةة المقمثمة في اليةكؿ القنظةم

القنظةمةة، وصبللةات ومسؤولةات اإلدارة عم  انقعاش األداء الخدمي في المصارؼ 
   .القجارةة العاممة بمدةنة مصراقة

 . مشكمة الدراسة: 5
قادـ المصارؼ خدمات مصرفةة مقنوعة ومقعددة وفاًا لمسقوةات جودة معةنة،  

في ىذا الاطاع وناص الدراسات  ونظرًا إل  الصعوبات القي قواجييا وقزاةد المنافسة
واألبلاث المقعماة بجودة الخدمات ورضا العمبلء وناص الوعي لدى المصارؼ القجارةة 

(. ومف ىذا المنظور فإف قلسةف األداء الخدمي ةعقمد عم  2. ص2116)ببلؾ، 
الطرةاة القي ةقعامؿ بيا موظفو المنظمة مع العمبلء، لةث ةعقبر الموظفوف الذةف 

ف مباشرة مع العمبلء مسؤولةف بالدرجة األول  عم  قلسةف وانقعاش األداء ةقعاممو 
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 Yavas)الخدمي مف خبلؿ قطبةؽ قدراقيـ في ملاولة إرضاء العمبلء. وأشارت دارسة 

et al.، 2003, P.255-256)  إل  أف إخفاقات الخدمة شامعة جدًا وأف عدد قمةؿ فاط
القعمـ منيا. لةث بةنقو مف المؤسسات القي ققعامؿ بجدةة مع إخفاقات الخدمة وقلاوؿ 

؛ الشلومي 7_1. ص2118العدةد مف الدراسات في ىذا المجاؿ )عبد المالؾ، 
(. ىذه الدراسات أوصت باللاجة إل  المزةد مف األبلاث في 8_2. ص2117وآخروف، 

قةاس وقطوةر وقلسةف جودة الخدمات المادمة مف ىذه المصارؼ مف وجية نظر 
عرؼ عم  مسقوى قاةةـ مدراء ىذه المصارؼ لجودة إدارات المصارؼ لموقوؼ أو الق

الخدمات المادمة لعمبلميـ، ومف ثـ ملاولة قلدةد جوانب الضعؼ في ىذه الخدمات 
لمساعدة المصارؼ عم  قلسةف وقطوةر جودة خدماقيا، والرفع بمسقوى انقعاش األداء 

ة مشكمة ىذه الخدمي بما ةقماش  مع الوضع القنافسي في السوؽ. وبالقالي ةمكف صةاغ
 الدراسة في السؤاؿ الرمةسي القالي:

ما ىو مدى قأثةر البةمة القنظةمةة عم  انقعاش األداء الخدمي في المصارؼ القجارةة 
 العاممة في مدةنة مصراقة؟ وةقفرع مف ىذا السؤاؿ الرمةسي األسممة الفرعةة القالةة:

الخدمي في المصارؼ ما ىو مدى قأثةر اليةكؿ القنظةمي عم  انقعاش األداء . 1
 القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة؟

ما ىو مدى قأثةر الثاافة القنظةمةة عم  انقعاش األداء الخدمي في المصارؼ . 2
 القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة؟

ما ىو مدى قأثةر صبللةات ومسؤولةات اإلدارة عم  انقعاش األداء الخدمي في . 3
 في مدةنة مصراقة؟ المصارؼ القجارةة العاممة
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 . أىداؼ الدراسة:3

القعرؼ عم  مدى قأثةر البةمةة القنظةمةة بأبعادىا )اليةكؿ القنظةمي، الثاافة . 1
القنظةمةة، صبللةات ومسؤولةات اإلدارة( في انقعاش األداء الخدمي في المصارؼ 

 القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة.

دمي لدى المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة القعرؼ عم  مدى انقعاش األداء الخ. 2
 مصراقة.

القعرؼ عم  واقع البةمة القنظةمةة ودرجة قطبةؽ أبعدىا المقمثمة: اليةكؿ القنظةمي . 3
والثاافة القنظةمةة وصبللةات ومسؤولةات اإلدارة في المصارؼ القجارةة العاممة في 

 مدةنة مصراقة.

 . حدود الدراسة:4
 : قـ اجراء ىذه الدراسة في مدةنة مصراقة.اللدود المكانةة -
 .2121اللدود الزمانةة: الشير الرابع والخامس )أبرةؿ _ ماةو( مف العاـ  -
 :. منيج الدراسة5

مف أجؿ قلاةؽ أىداؼ الدارسة قـ االعقماد عم  المنيج الوصفي القلمةمي، لةث  
لقنظةمةة واالنقعاش الخدمي ةقناوؿ البلث ملورةف أساسةف، األوؿ نظري ةشقمؿ عم  البةمة ا

والدراسات العممةة المخقمفة ذات الصمة بموضوع الدراسة لقعضةده باإلسيامات العممةة القي 
قدمقيا قمؾ المراجع والدراسات، أما الثاني مةداني سةعقمد عم  جمع البةانات والمعمومات مف 

 خبلؿ اسقبانة قضمف الجوانب الرمةسةة لملاور الدراسة.
 الدراسة:. أىمية 6

قنبع أىمةة الدراسة مف أىمةة موضوع انقعاش األداء الخدمي في المؤسسات . 1
المصرفةة، والذي ةعد مف المواضةع الميمة، والقي قزاةد االىقماـ بيا في اآلونة األخةرة، 

 ولما لو مف قأثةر ممموس.
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مؤسسات  أىمةة قطاع المصارؼ باعقباره مف الاطاعات اللةوةة في لةبةا مقمثمة في. 2
 المجقمع الملمي العامة والخاصة، وبوجو الخصوص في مدةنة مصراقة.

نقامج ىذه الدراسة سوؼ قساعد المؤسسات المصرفةة العاممة في القعرؼ عم  . 3
العناصر والعوامؿ المؤثرة في انقعاش األداء الخدمي داخؿ المصارؼ القجارةة العاممة 

 في مدةنة مصراقة.

 . فرضيات الدراسة:7

مف خبلؿ قساؤالت الدراسة ةمكف صةاغة الفرضةة الرمةسةة القالةة: "ةوجد قأثةر  
( لمبةمة القنظةمةة عم  انقعاش األداء الخدمي α≥1.15ذو داللة معنوةة عند مسقوى )

في المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة". وةقفرع مف ىذه الفرضةة الرمةسةة 
 الفرضةات الفرعةة القالةة:

( لميةكؿ القنظةمي عم  انقعاش α≥1.15ةوجد قأثةر ذو داللة معنوةة عند مسقوى ). 1
 األداء الخدمي في المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة.

( لمثاافة القنظةمةة عم  انقعاش α≥1.15ةوجد قأثةر ذو داللة معنوةة عند مسقوى ). 2
 دةنة مصراقة.األداء الخدمي في المصارؼ القجارةة العاممة في م

( لصبللةات ومسؤولةات اإلدارة α≥1.15ةوجد قأثةر ذو داللة معنوةة عند مسقوى ). 3
 عم  انقعاش األداء الخدمي في المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة.

 . نموذج الدراسة:8
 Independentةقكوف نموذج الدراسة مف البةمة القنظةمةة كمقغةر مسقاؿ ) 

Variableوا )( نقعاش األداء الخدمي كمقغةر قابعDependent Variable كما ىو )
 :1موضح أدناه في الشكؿ رقـ 
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نموذج الدراسة. 1شكؿ   

 Organizational Environment. البيئة التنظيمية: 9
وقعرؼ البةمة القنظةمةة بأنيا: مجموعة الاوى والعناصر القي قلةط بالمنظمة  

قأثةر مباشر أو غةر مباشر عم  الطرةاة القي قعمؿ بيا،  )داخؿ وخارج المنظمة(، وليا
وقؤثر في طرةاة لصوليا عم  الموارد البلزمة السقمرار عمميا مثؿ: المواد الخاـ، 
العماؿ المؤىموف إلنقاج السمع والخدمات، والمعمومات القي قلقاجيا لقلسةف القكنولوجةا 

رؽ دعـ أصلاب المصالح الخارجةةف المسقخدمة أو قارةر اسقراقةجةقيا القنافسةة، وط
 .(Jones, 2004. P27)في المنظمة 

لةث ققكوف البةمة القنظةمةة الداخمةة مف مجموعة مف العوامؿ والاوى الداخمةة  
القي قؤثر عم  عمؿ المنظمة، وقلدةد عناصر الاوة والضعؼ في المنظمات، وققكوف 

ؤولةات اإلدارة، وجمةع الموارد مف اليةكؿ القنظةمي، الثاافة القنظةمةة، صبللةات ومس
 نظـ المعمومات اإلدارةة.و المقالة مف موارد مالةة، بشرةة، 
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 Organizational Structureالييكؿ التنظيمي:  9.1

ُةعبر عف نظاـ رسمي لعبلقات السمطة والعمؿ القي قسةطر عم  كةفةة قنسةؽ  
(، 213. ص2112مةة )خضر، فعالةات األفراد واسقخداـ الموارد لقلاةؽ األىداؼ القنظة

وققمثؿ أبعاد اليةكؿ القنظةمي في "المركزةة" وىي اقخاد الارارات في المسقوى األعم  
في المنظمة، "الرسمةة" وىي مدى وجود وثامؽ مكقوبة قكوف بمثابة أدلة عمؿ أو 
سجبلت رسمةة ةقـ بموجبيا وصؼ سموؾ العاممةف وقلدةد مواصفات األعماؿ القي 

ىا، "القعاةد" وةاصد بو درجة االخقبلؼ أو القماةز الموجود في المنظمة ةجب أف ةؤدو 
(. إف اليةكؿ القنظةمي مف الدعامـ األساسةة ألي منظمة، 86_85. ص2112)ثابت، 

لةث أف اليةكؿ القنظةمي الذي ةقسـ بالمرونة، البعد عف اليرمةة، قبن  البلمركزةة في 
العمؿ الجماعي، إةجاد عبلقات مباشرة بةف اقخاذ الارارات، قكوةف فرؽ عمؿ، قغمةب 

األفراد في مخقمؼ الولدات والمسقوةات القنظةمةة، وقفعةؿ االقصاالت فةما بةنيـ، مف 
شأنو أف ةشجع القعاوف، اإلبداع، واالبقكار، إل  جانب غرس الثاة بةف األفراد، ومف ثـ 

قمؼ الولدات في القشارؾ في المعارؼ والخبرات، وقبادليا بسيولة وسرعة بةف مخ
المنظمة، مف أجؿ قلاةؽ القكةؼ ولؿ المشكبلت بكفاءة وفعالةة، وذلؾ مف خبلؿ 

 . ص2112قطبةؽ وقنفةذ االسقراقةجةات والممارسات الخاصة بالمنظمة )وسةمة، 
117_118.) 
 Organizational Cultureالثقافة التنظيمية:  5.9

ةات، قةـ، مسممات، معقادات، قعبر عما قشمؿ عمةو بةمة المنظمة مف اسقراقةج 
سمات وسموكةات العاممةف بيا اقجاىات ومعاةةر قشقرؾ في قكوةف شخصةات، 

(، وققكوف الثاافة القنظةمةة مف "الاةـ القنظةمةة" 69. ص2113الاادر، ألمد، )عبد
والقي ققمثؿ في الاةـ الموجودة في مكاف أو بةمة العمؿ، "المعقادات القنظةمةة" وىي 

أفكار مشقركة لوؿ طبةعة العمؿ وطبةعة اللةاة االجقماعةة في بةمة العمؿ،  عبارة عف
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وكةفةة إنجاز المياـ واألعماؿ، "األعراؼ القنظةمةة" وىي عبارة عف معاةةر ةمقـز بيا 
. 2112العامموف في المؤسسة عم  اعقبار أنيا معاةةر مفةدة لممنظمة )ألمد، ملمد، 

ف قطبةؽ الثاافة ا284_283ص لقنظةمةة ةقطمب أف قكوف الاةـ الثاافةة السامدة (. وا 
مبلممة ومقوافاة مع مبدأ االسقمرارةة في القعمـ، وأف قكوف الثاافة القنظةمةة مشجعة لروح 
الفرةؽ في العمؿ، وقبادؿ األفكار ومساعدة اآلخرةف، والادوة والمثؿ األعم  لماةادة الفعالة 

لشةش، لفز عم  قبن  مفيـو إدارقيا )أبو عد وقالقي قعقني بالمنظمة، والعوامؿ القي قسا
(. لةث نجاح اإلدارة ةقوقؼ عم  وجود ثاافة قنظةمةة قدعـ جيود 126. ص2111

وأنشطة العاممةف في المنظمة لبناء وقطوةر المعارؼ القي ةمكف اسقخداميا لقلسةف أداء 
ةجاد ثاافة قعزز القعاوف بةف  األفراد، وقشجعيـ العمؿ، وىذا ةقطمب مف المنظمة قكوةف وا 

عم  قضاء بعض الوقت في القعمـ، واالسقفادة مف الخطأ والسموؾ اإلةجابي )لسةف، 
 (.231. ص2116رشاد، 

 Management Powers andصالحيات ومسؤوليات اإلدارة:  3.9
Responsibilities 

قرى المنظمات المقمةزة أف العاممةف ىـ مكوف لةوي لنجاح المنظمات وةجب  
ققيـ ولماسيـ وذلؾ مف خبلؿ إةجاد مناخ الثاة ومشاركة المعمومات، وقشجةع قسخةر طا

القكةؼ والقعمـ بدال مف االسقارار والرقابة، ولكي ةقمكنوا مف أف ةقعامموا بشكؿ مفقوح 
(. لةث أف القخوةؿ كعممةة إدارةة 141. ص2119وبأمانة مع بعضيـ البعض )فمةح، 

االنجاز، فيي لالة قخوةؿ الصبللةات قخوةبًل ليا أثر كبةر عم  األداء الوظةفي و 
مسقوفةًا لمادرة وشروط الموظفةف المؤىمةف والمقلمسةف فأف معطةات القخوةؿ سقأقي 

(. إف قخوةؿ 148_147. ص2113بأثار إةجابةة وفوامد، وقلاؽ األىداؼ )الموزي، 
ساعد عم  الرمةس األعم  لجزء مف الصبللةات الممنولة لو إل  المرؤوسةف األكفاء ة

مراقبة ورصد ما ةدور مف أنشطة وعممةات قنظةمةة، إضافة إل  قوفةر الجيد والوقت 
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الذي ةمكف قوظةفو في دراسة العممةات األساسةة لمقنظةـ، المقعماة بالقطوةر والقنمةة 
واالشراؼ والقوجةو والقنسةؽ ورسـ السةاسات ومقابعة قنفةذ أىداؼ القنظةـ اإلداري بداًل 

وققو بالاةاـ بنفسو باألعماؿ القي ةمكف مرؤوسةو مف إنجازىا. ومف مبدأ مف إىدار 
عممةة قخوةؿ الصبللةات لممرؤوسةف، مف خبلؿ مشاركقيـ في اقخاد ورسـ السةاسات 
البلزمة السقمرارةة نشاط القنظةـ مف شػأنو أف ةخمؽ الشعور بالرضا واللماس، ومف ثـ 

عدادىـ لقلمؿ مسؤولةة ما ىـ مادموف عم  الاةاـ الوالء واالنقماء لمقنظةـ، وةعني ذلؾ إ
 (.139. ص2119بو )فمةح، 

 Service Recovery Performance. انتعاش األداء الخدمي: 12

( ألد أىـ األبعاد األساسةة في قمةز Recoveryةعد االنقعاش أو القعافي ) 
والمقزامنة مع  األداء الخدمي، وىذا البعد ةلقـ عم  مادـ الخدمة االسقجابة السرةعة

 .2115قادةـ الخدمة لقلسةنيا عند قمكؤ المنظمة في قادةميا )الطامي، والخفاجي، 
(. لةث ةعد االنقعاش اسقجابة مادـ الخدمة النقعاش الخدمة عند فشؿ النظاـ 111ص

الخدمي في قادةـ الخدمة أو قسمةميا، أي فشؿ في نظاـ قادةـ الخدمات، ومطموب مف 
جابة بطرةاة أو بأخرى لشكاوى الزبامف وخةبة األمؿ لدى الزبامف قجاه مادـ الخدمة االسق

. لذا ةجب (Akhtar et al., 2009. P20)الخدمات المادمة دوف المسقوى المطموب 
أف قكوف اسقجابقو سرةعة قجاه فشؿ نظاـ الخدمات، والذي ةسبب االسقةاء لمزبوف، وعدـ 
الرضا، وبالقالي سةكوف غةر راضي عم  أداء المنظمة مما ةنعكس عم  إةجاد لالة مف 
القنافر بةنو وبةف المنظمة، وىذا سةنعكس عم  سموؾ مواطنقو قجاه المنظمة عف 

اؾ فشؿ في نظاـ قادةـ الخدمات، ومطموب مف مادـ الخدمة الرد اللوادث القي كاف ىن
بطرةاة أو بأخرى لطمبات الزبامف ومعالجقيا وقمبةة طمباقيـ بالوقت المناسب. مما ةجعؿ 

 .Gremler et al., 1994)الزبوف ةقذكر ىذا اللدث سواء بشكؿ إةجابي أو سمبي 

P43)انقعاش الخدمة ىو عمؿ مادـ الخدمة الذي ةأخذ االسقجابة عم  فشؿ  . لةث
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قعرةؼ  . وىذا ةنعكس عم  رضا الزبوف في(Gronroos, 1988. P11)الخدمة مباشرة 
واسقعادة الخدمة مف خبلؿ القخطةط، وعممةة إعادة النظر بالخدمة غةر المادمة، والقي 
ةصاليـ إل  لالة مف االرقةاح أو البيجة،  قد ةشعر معيا الزبوف بعدـ الرضا أو الظمـ، وا 
والسعادة مع منظمة قادةـ الخدمة وانقعاش الخدمة ةخقمؼ عف إدارة شكاوي الزبامف 

ز عم  فشؿ الخدمة، ومدى االسقجابة مف مادـ الخدمة أو إدارة المنظمة فاالنقعاش ةرك
والقي قد ةكوف سببيا فشؿ الخدمة، وعندىا ةقـ النظر فةيا، وبعد ذلؾ معالجقيا مما ةأخذ 
فقرة زمنةة للميا، ومع أف معظـ الزبامف غةر راضةف ةقرددوف في قادةـ الشكوى 

(Singh, 1990. P60) وةجب عم  كؿ مف إدارة الشكاوى وانقعاش الخدمة ،
واسقراقةجةات الملافظة عم  العمبلء بأف ةعمموا جمةعًا بيدؼ انقعاش الخدمة، وقمبةة 

. لةث ةشةر (Halstead et al., 1996. P109)طمبات الزبامف وقلاةؽ رضاىـ 
البالثوف إل  أف ىناؾ لاجة لمدراسة في إخفاقات الخدمة والمبالغ المسقردة لمخدمة في 

دورًا ىامًا الصناعات الخدمةة األخرى في ىذا اللاؿ نقةجة القفاعبلت البشرةة القي قمعب 
 . (Chahal & Devi, 2013. P212)في انقعاش الخدمة 

ومف خبلؿ ما قادـ ةري البالثاف بأف عممةة انقعاش الخدمة لو دور إةجابي،  
وخصوصًا إذا اسقطاع مادـ الخدمة في للظة قادةـ الخدمة قجنب أي فشؿ ةنقاب قادةـ 
مكانةة إصبللو أو قبلفةو، فإنو بيذه اللالة اسقطاع أف ةنقاد الخدمة المادمة  الخدمة، وا 

 اـ بيا، وىذه سقخمؽ لالة مف الموثوقةة، والوالء لمزبوف.بواسطة عممةة االنقعاش القي ق
 . الدراسات السابقة:11

قعقبر الدراسات الساباة الركةزة األساسةة القي ةعقمد عمةيا لموصوؿ إل  مشكمة  
الدراسة، والربط القلمةمي العممي السمةـ مع نقامج الدراسة اللالةة، وفةما ةمي مجموعة مف 

ي ارقبطت بيذا المفيـو لموقوؼ عم  أىـ الاضاةا القي قناولقيا قمؾ الدراسات البلثةة الق
 الدراسات، والنقامج القي قوصمت ليا ىذه الدراسات.
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( بعنواف Yavas, U., Karatepe, O.M., & Tekinkus, M., 2003دراسة )
(Antecedents and outcomes of service recovery performance: an 

empirical study of frontline employees in Turkish banks). 
ىدفت ىذه الدراسة لمقعرؼ عم  جودة الخدمات المادمة في المصارؼ القجارةة  

القركةة، ومدى إدراؾ المسؤولةف القنفةذةةف في ىذه المصارؼ ألىمةة قرقةة جودة 
الخدمات المصرفةة عف طرةؽ انقعاش األداء الخدمي، وأةضًا كةفةة الملافظة عم  

لشعور السامد بموثوقةة رضا العمبلء مف خبلؿ قادةـ خدمات عالةة الجودة، وقوصمت ا
الدراسة عم  أنو ةجب القركةز عم  القدرةب الجماعي لما لو مف عوامؿ قنظةمةة عم  
انقعاش األداء الخدمي، وقد قوصمت الدراسة أةضًا إل  وجود غةاب في العبلقات بةف 

ةؤثر عم  عدـ اقخاد الارارات المسقامة، وعدـ إعطاء موظفي الخطوط األمامةة مما قد 
 اللرةة في قنفةذ إجراءات العمبلء في الوقت المناسب.

( بعنواف )أثر الثاافة القنظةمةة عم  سموؾ المواطنة 2115دراسة )الغزاـ زةاد،  -
 القنظةمةة في بمدةة الوسطةة في ملافظة اربد باألردف(.

الذي قملاو الثاافة القنظةمةة عم  قبني وقلفةز  ىدفت الدارسة إل  معرفة األثر 
سموؾ المواطنة القنظةمةة لدى العاممةف في بمدةة الوسطةة بملافظة اربد، وجاءت ىذه 
الدراسة لمعرفة مسقوى الثاافة القنظةمةة وسموؾ المواطنة القنظةمةة، والقعرؼ عم  

وقوصمت الدراسة إل  مجموعة  العبلقة بةف الثاافة القنظةمةة وسموؾ المواطنة القنظةمةة،
مف النقامج كاف مف بةنيا أف ىناؾ مسقوةات مقوسطة لمثاافة القنظةمةة وأخرى عالةة 
لمسموؾ المواطنة القنظةمةة ببمدةة الوسطةة، وأةضا وجود عبلقة ارقباط قوةة بةف كؿ بعد 

 .وسموؾ المواطنة القنظةمةةمف أبعاد الثاافة القنظةمةة 
( بعنواف )درجة ممارسة بعض مقغةرات البةمة 2118وآخروف،  دراسة )بف موس ، -

 .القنظةمةة الداخمةة وعبلققيا بعممةات إدارة المعرفة(
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ىدفت الدراسة إل  ملاولة القعرؼ عم  أثر بعض مقغةرات البةمة القنظةمةة  
، الداخمةة عم  مسقوى عممةات إدارة المعرفة داخؿ مدةرةة قوزةع الكيرباء والغاز بالجفمة

وذلؾ مف خبلؿ قطبةؽ أداة الدراسة المقمثمة في اسقمارة االسقبةاف، عم  عةنة مف 
 ( فردًا.27العاممةف بالمؤسسة لجميا )

لةث قوصمت نقامج الدراسة إل  أف أفراد عةنة الدراسة ةوافاوف بدرجة عالةة  
الكيرباء  عم  أف مقغةرات البةمة القنظةمةة الداخمةة المدروسة ققوافر في مدةرةة قوزةع

والغاز بالجفمة بدرجة عالةة، وأف مقغةرات الدراسة دالة إلصامةًا عم  عممةات إدارة 
 المعرفة.

( بعنواف )أثر البةمة القنظةمةة عم  قطبةؽ 2119دراسة: )ملمد األمةف وآخروف،  -
 أبعاد المسؤولةة االجقماعةة في المسقشفةات الاطاع الخاص(.

ؼ عم  قأثةر عناصر البةمةة القنظةمةة عم  ىدفت ىذه الدراسة إل  القعر  
قطبةؽ أبعاد المسؤولةة االجقماعةة في المسقشفةات الخاصة في مدةنة نجراف بالسعودةة. 
ومف أىـ النقامج القي قوصمت إلةيا الدراسة وجود قأثةر ذو داللة إلصامةة لميةكؿ 

اعةة في مسقشفةات القنظةمي والثاافة القنظةمةة عم  قطبةؽ أبعاد المسؤولةة االجقم
الاطاع الخاص بنجراف، كما قوصمت الدراسة إل  مجموعة مف القوصةات أىميا ضرورة 
أف قيقـ إدارة المسقشفةات بالمشاركة في إنشاء وقموةؿ بعض مشارةع البنةة القلقةة في 
المدةنة مثؿ بناء المدارس وقشةةد اللدامؽ العامة وقعبةد الطرؽ ما ةسيـ في بناء صورة 

 ة اةجابةة لدى الجميور قجاه المسقشفةات. ذىنة
( بعنواف )أثر قطبةؽ مبادئ اللوكمة عم  كفاءة أداء 2119دراسة: )سعد الوابؿ،  -

 المصارؼ في المممكة العربةة السعودةة(.
ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  أثر االلقزاـ بقطبةؽ مبادئ اللوكمة عم  كفاءة  

ة السعودةة ألعماليا القي قاـو بيا مما ةؤثر عم  أداء المصارؼ في المممكة العربة
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مسقوى فاعمةة الاطاع المصرفي ككؿ، واعقمدت عةنة الدراسة مف العاممةف بإدارة سقة 
مصارؼ مف المصارؼ العاممة في المممكة العربةة السعودةة والذةف قاموا باإلجابة عم  

مجموعة مف النقامج،  اسقمارة االسقبةاف الخاصة بالبلث. لةث خمصت الدراسة غم 
وىي أىمةة وضرورة لرص إدارة المصارؼ عم  اللفاظ عم  لاوؽ المساىمةف، 
ولماةة أصلاب المصملة، واالطبلع بمسؤولةاقيـ بكفاءة وفعالةة، وقوفةر أعم  
مسقوةات اإلفصاح والشفافةة، كما خمصت الدراسة أف ةاـو المشرفوف بمسؤولةاقيـ بكفاءة 

 ل  الشفافةة والكفاءة في األداء المصرفي.وفعالةة، مما ةؤدي إ
 . ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة:15

أبرز ما ةمةز الدراسة اللالةة، أنيا مف الدراسات الابلمؿ القي قبلث في أثر أبعاد . 1
البةمة القنظةمةة عم  انقعاش األداء الخدمي في المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة 

قي قفقار إلةيا مكقباقنا، كما ققمةز عف غةرىا مف الدراسات، بأف البالثاف مصراقة، وال
ركزا في ىذا الدراسة دراسة مدى قأثةر البةمة القنظةمةة عم  انقعاش األداء الخدمي، 
ودورىا في قعزةز الموثوقةة، وكفاءة الخدمات المادمة، باإلضافة إل  أف البلث اللالي 

 و المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة.قناوؿ قطاع خدمي ميـ جدًا وى

إف أغمب الدراسات الساباة قد أجرةت في بةمات مخقمفة، وقعد ىذه الدراسة لسب . 2
عمـ البالثاف األول  مف نوعيا في ىذا المجاؿ عم  المصارؼ القجارةة العاممة في 

 مدةنة مصراقة.

ؼ قلاؽ إضافة جدةدة في مجاؿ وبشكؿ عاـ فإف البالثاف رأى بأف ىذه الدراسة سو . 3
دارة الشكاوى وانقعاش الخدمة واسقراقةجةات  اإلدارة، وخصوصًا إدارة قادةـ الخدمات، وا 
الملافظة عم  العمبلء في المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة، والمصارؼ 

 القجارةة األخرى.
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 وعينتو: البحثمجتمع . 13
مف العاممةف في المصارؼ القجارةة في مدةنة قـ اخقةار مجقمع وعةنة الدراسة  

مصراقة، وبيدؼ قلاةؽ نقامج شاممة وبةانات شفافة ةمكف االعقماد عمةيا. قـ قلدةد ما 
( مف العاممةف في المصارؼ القجارةة في مدةنة مصراقة كمجقمع لمدراسة. 90ةاارب )

لقساب عدد ( قـ اKergcie & Morgan, 1970وباالسقناد إل  الجدوؿ الذي قدمو )
( مف جمةع المدراء ومساعدةيـ، ومدراء اإلدارات، ورؤساء 75أفراد العةنة وكانت )

األقساـ بالمصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة. لةث اسقغرقت عممةة جمع 
( اسقبانة، 57( اسقبانة، وقد قـ اللصوؿ عم  )81ةومًا، لةث قـ قوزةع ) 41البةانات 

، (Hair et al., 2010)%(، وىي نسبة كافةة لماةاـ بالدراسة 71.25بنسبة اسقرداد )
ةوضح مجقمع البلث وكةفةة قوزةع عةنة الدراسة لسب المصارؼ ( 1في الجدوؿ رقـ )و 

 القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة.
 ( مجقمع البلث عم  المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة1جدوؿ )

 البياف
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االستبيانات 
 الواردة

االستبيانات 
 المحممة

 % عدد % عدد
 7.5 16 7.5 16 %12.5 11 81 مصرؼ األجماع العربي/ فرع مصراقة

 8.75 17 8.75 17 %12.5 11 81 مصرؼ الصلاري مصراقة/ قصر ألمد
 11.25 19 11.25 19 %12.5 11 81 مصرؼ القجارة والقنمةة/ فرع مصراقة

 8.75 17 8.75 17 %12.5 11 81 المصرؼ اإلسبلمي المةبي/ فرع مصراقة
 16.25 13 16.25 13 %18.75 15 81 مصرؼ الولدة مصراقة/ فرع المؤسسات 
 12.5 11 12.5 11 %18.75 15 81 مصرؼ الجميورةة/ فرع المنطاة اللرة

 6.25 15 6.25 15 %12.5 11 81 مصرؼ الوالة/ فرع مصراقة
 71.25 57 71.25 57 %111 81 - المجموع:
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 أداة الدراسة وأسموب معالجة البيانات: .14
قـ قصمةـ االسقبةاف كأداة الدراسة، لةث ققكوف مف ثبلثة أجزاء، الجزء األوؿ:  

( أما الجزء الثاني: فيو ةلقوي وغرافةو ةخقص بأسممة لوؿ المقغةرات الشخصةة )الدةم
وي أسممة قاةس عم  أسممة قاةس أبعاد المقغةر المسقاؿ، وأخةرًا الجزء الثالث: فيو ةلق

 المقغةر القابع.
 اختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة: 1.14

 . صدؽ أداة الدراسة:1
الخقبار صدؽ أداة الدراسة قـ عرضيا في صورقيا األولةة عم  مجموعة  

مقخصصة مف األساقذة في نفس موضوع الدراسة، وقـ األخذ بآراميـ والاةاـ بالقعدةبلت 
يولة الفيـ لعةنة الدراسة، وقد قـ اسقخداـ ماةاس لةكرت المطموبة مف لةث الصةاغة ولس

(Likert( الخماسي )3_غةر موافؽ(، )2(، )قاً _غةر موافؽ إطبل1 ،)ملاةد_
 _موافؽ بشدة(.5_موافؽ(، )4)
 . ثبات أداة الدراسة:2

ثبات االسقبانة ةعبر عف مدى االقساؽ الداخمي لفاراقيا، وذلؾ مف أجؿ القأكد  
 Cronbach'sلما نرةد قةاسو، لةث قـ اسقخداـ معامؿ كرونباخ ألفا )مف أنيا مناسبة 

Alpha لفلص الثبات، وقعقبر قةمة معامؿ كرونباخ ألفا مابولة إذا كانت مساوةة أو )
، كما (Sekaran & Bougie, 2016)(، وقدؿ عم  صدؽ االسقبانة 1.71قجاوزت )

 (.2ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
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 . قةمة اخقبار كرونباخ ألفا2جدوؿ 

عدد   الدراسة متغيرات ت
 الفقرات

 قيمة معامؿ 
 كرونباخ ألفا

 1.911 4 اليةكؿ القنظةمي 1
 1.915 7 الثاافة القنظةمةة 2
 1.797 2 صبللةات ومسؤولةات اإلدارة 3
 1.919 13 البةمة القنظةمةة 4
 1.796 4 ألداء الخدميانقعاش ا 5

 1.921 17 االسقبانة ككؿ
 اإلحصاء الوصفي لتحميؿ البيانات: 5.14

لوصؼ مقغةرات الدراسة قـ القساب كؿ مف المقوسطات اللسابةة واالنلرافات  
االنلرافات المعةارةة إلجابة أفراد العةنة عف مقغةرات الدراسة في المصارؼ القجارةة 

( 3.591لةث كانت مقوسطات مقغةرات الدراسة ققراوح بةف ) العاممة في مدةنة مصراقة،
(، كما ىو موضح في 1.811-1.527( وبانلراؼ معةاري ةقراوح بةف )3.877و )

 (، وىذا ةدؿ عم  أف اإلجابات كانت في منطاة الابوؿ.3الجدوؿ رقـ )
 . وصؼ المقغةرات 3جدوؿ 

المتوسط  المتغيرات ت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ى مستو 
 األىمية

 2 7021. 3.793 اليةكؿ القنظةمي. 1
 4 8101. 3.591 الثاافة القنظةمةة. 2
 1 7601. 3.877 صبللةات ومسؤولةات اإلدارة. 3
 3 5271. 3.659 انقعاش األداء الخدمي. 4

 . قوزةع عةنة الدراسة لسب نوع المبلوث4جدوؿ 
 النسبة المئوية العدد الجنس ت
 %84.2 48 ذكر 1
 %15.8 9 نثيأ 2

 %111 57 المجموع
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( قوزةع عةنة الدراسة لسب نوع المبلوث، لةث كاف 4ةوضح الجدوؿ رقـ ) 
 %.15.8بنسبة  9%، وعدد اإلناث 84.2بنسبة  48عدد الذكور 

 . قوزةع عةنة الدراسة لسب العمر5جدوؿ 
 النسبة المئوية العدد العمر ت
 %21.1 12 سنة فأقؿ 25 1
 %49.1 28 سنة 26-35 2
 %19.3 11 سنة 36-45 3
 %11.5 6 سنة فأكثر 46 4

 %111 57 المجموع
( قوزةع عةنة الدراسة لسب لمعمر، لةث كاف عدد 5ةبللظ مف الجدوؿ رقـ ) 

سنة ةمثموف النسبة  35-26مف أفراد عةنة الدراسة في الفمة العمرةة الواقعة بةف  28
مف أفراد عةنة  6راسة، بةنما كاف عدد % مف مجموع أفراد عةنة الد49.1األكبر بنسبة 

% 11.5سنة فأكثر ةمثموف النسبة األقؿ بنسبة  46الدراسة في الفمة العمرةة الواقعة بةف 
 مف مجموع أفراد عةنة الدراسة. 

 . قوزةع عةنة الدراسة لسب المسقوى القعمةمي6جدوؿ 
 النسبة المئوية العدد المستوى التعميمي ت
 %14 8 دبمـو 1
 %75.4 43 الورةوسبك 2
 %7.1 4 لةسانس 3
 %3.5 2 ماجسقةر 4
 %1 1 دكقوراه 5
 %1 1 أخرى 6

 %111 57 المجموع
( قوزةع عةنة الدراسة لسب المسقوى القعمةمي، لةث 6ةبللظ مف الجدوؿ رقـ ) 

% وةمثموف النسبة األكبر 75.4بنسبة  43كاف عدد اللاصمةف عم  مؤىؿ البكالورةوس 
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% 3.5مف اللاصمةف عم  مؤىؿ الماجسقةر بنسبة  2ة الدراسة، وكانت مف مجموع عةن
 ةمثموف أقؿ نسبة مف مجموع أفراد عةنة الدراسة.

 . قوزةع عةنة الدراسة لسب سنوات الخبرة7جدوؿ 
 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة ت
 %45.6 26 سنوات فأقؿ 5 1
 %45.6 26 سنة 6-21 2
 %7 4 سنة 21-35 3
 %1.8 1 سنة فأكثر 36 4

 %111 57 المجموع
( قوزةع عةنة الدراسة لسب سنوات الخبرة، لةث 7ةبللظ مف الجدوؿ رقـ ) 

%، وىي مساوةة أةضًا لمذةف 45.6سنوات نسبة  5بمغت نسبة الذةف ةمقمكوف الخبرة 
% ةمقمكوف الخبرة 7سنة مف مجموع أفراد عةنة الدراسة، ةمةيـ  21-6ةمقمكوف الخبرة 

سنة وىي أقؿ نسبة لددت مف  35-21% ةمقمكوف الخبرة 1.8نة فأكثر، ونسبة س 36
 مجموع أفراد عةنة الدراسة.
 . قوزةع عةنة الدراسة لسب نوع المصرؼ8جدوؿ 

 النسبة المئوية العدد نوع المصرؼ ت
 %52.6 31 مصرؼ لكومي 1
 %47.4 27 مصرؼ خاص 2

 %111 57 المجموع
قوزةع عةنة الدراسة لسب نوع المصرؼ، لةث ( 8ةبللظ مف الجدوؿ رقـ ) 

% مف مجموع أفراد عةنة 52.6بمغت نسبة الذةف ةشقغموف في المصارؼ اللكومةة 
% مف مجموع أفراد عةنة 47.4الدراسة، ونسبة الذةف ةشقغموف في المصارؼ الخاصة 

 الدراسة.
 اختبار الفرضيات: 3.14

(، وىو نموذج Smart PLS3الخقبار فرضةات الدراسة قـ اسقخداـ برنامج ) 
 Independentإلصامي ةسمح بدراسة العبلقات بةف مجموعة مف المقغةرات المسقامة )
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Variables( والمقغةر القابع )Dependent Variable ولاد قـ اسقخداـ نموذج ،)
(Smart PLS3 ؛ ألنو ةامؿ مف األخطاء الاةاسةة، وةقـ اسقعمالو في لالة العةنات)

 قلمةؿ البةانات بيذا األسموب أو النموذج فإف القلمةؿ ةمر بمرلمقةف: الصغةرة، وعند
 Measurement Modelنموذج قةاسي )نموذج خارجي(: . 1

ومف خبللو ةقـ القأكد مف مدى صدؽ وثبات فارات االسقبانة في قةاس مقغةرات  
 الدراسة، وةسم  )قاةةـ النموذج الاةاسي(.

 Construction Modelنموذج ىةكمي )نموذج داخمي(: . 2

 ومف خبللو ةقـ قلدةد العبلقة بةف المقغةرات الكامنة فةما بةنيا. 

 
 . ةوضح النموذجاف الاةاسي واليةكمي لمدراسة2شكؿ 

 أواًل: تقييـ النموذج القياسي:
ومف خبللو ةقـ دراسة درجة الموثوقةة ومصداقةة النموذج، وذلؾ عف طرةؽ  

، ولقاةـ 1.7والقي مف المفقرض أف قكوف أكبر مف (، CRلساب الموثوقةة المركبة )
(، والذي مف المفقرض أف ةكوف أكبر مف AVEالمصداقةة ةقـ اسقخداـ مقوسط القبةاف )
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1.5 (Bagozzi & Yi, 1988)( ةقضح أف مصداقةة 2. ومف خبلؿ الشكؿ رقـ )
المكونات لـ قلاؽ الشروط المطموبة لبعض العبارات في النموذج الاةاسي مما قرقب 

( بسبب أف القشبع الخارجي C1,C2,D5( عبارات، وىي قلدةدًا )3عمةو لذؼ عدد )
ركبة (؛ مما أدى إل  زةادة الموثوقةة الم1.5( كاف أقؿ مف )Outer Loadingليا )

(Composite Reliability( لةث أصبلت قزةد عف )أةضًا أدى إل  زةادة 1.7 ،)
( كما ىو موضح في 1.5( والذي أصبح ةزةد عف )AVEمقوسط القبةاف المفسر )

 (. 3( والشكؿ رقـ )9الجدوؿ رقـ )
 . الموثوقةة وصلة القباةف9جدوؿ 

التشعبات  البنود العبارات والمركبات
(Loading) 

ية المركبة الموثوق
(CR) 

متوسط االنحراؼ 
المعياري المفسر 

(AVE) 
 A1 1.898 1.933 1.765 اليةكؿ القنظةمي

 A2 1.891   
 A3 1.864   
 A4 1.871   

 B1 1.616 1.925 1.641 الثاافة القنظةمةة
 B2 1.868   
 B3 1.816   
 B4 1.829   
 B5 1.794   
 B6 1.865   
 B7 1.811   
ومسؤولةات  صبللةات

 C3 1.736 1.865 1.765 اإلدارة
 C4 1.995   

 D1 1.774 1.867 1.619 انقعاش األداء الخدمي
 D2 1.815   
 D3 1.759   
 D4 1.799   

 Smart PLS Version 3.2.3المصدر: مخرجات برنامج 
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 . ةوضح النموذج الاةاسي بعد إجراء القلمةؿ العاممي ولذؼ بعض البنود3شكؿ 
أف  (Fornell & Larcker, 1981)باإلضافة إل  ما سبؽ فاد أظير معةار  

( بةف أف ارقباط المقغةر مع نفسو AVEالجذر القربةعي لاةـ مقوسط القبةاف المفسر )
 Higher than other interconstructأكبر مف ارقباطو بالمقغةرات األخرى )

correlations وىذا ةؤكد أف شرط القماةز قد قلاؽ كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ ،)
(11.) 

 ز. االرقباط وصلة القماة11جدوؿ 
الثقافة  

 التنظيمية
الييكؿ 
 التنظيمي

انتعاش األداء 
 الخدمي

صالحيات 
 ومسؤوليات اإلدارة

    1.811 الثاافة القنظةمةة
   1.881 1.627 اليةكؿ القنظةمي

  1.787 1.517 1.511 انقعاش األداء الخدمي
 1.875 1.117 1.118 1.556 صبللةات ومسؤولةات اإلدارة
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 ثانيًا: تقييـ النموذج الييكمي:
الخقبار فرضةات الدراسة قـ قاةةـ النموذج اليةكمي، وذلؾ باسقخداـ طرةاة  

Bootstrapping ( 11كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ.) 
 Bootstrapping. طرةاة 11جدوؿ 

 العبلقة الفرضةة
Original 

Sample 
 Betaقةمة 

Standard 

Deviation 

االنلراؼ 
 المعةاري

T-Statistics  
 Tقةمة اخقبار 

P-value 

مسقوى 
 المعنوةة

 الارار

H1 
 اليةكؿ القنظةمي <<
 انقعاش األداء الخدمي

عدـ  1.184 1.331 1.183 1.243
 الابوؿ

H2 >> الثاافة القنظةمةة 
 قبوؿ 1.113 2.491 1.182 1.454 انقعاش األداء الخدمي

H3  ولةات اإلدارة صبللةات ومسؤ
 << انقعاش األداء الخدمي

1.175- 1.181 1.968 1.333 
عدـ 
 الابوؿ

 Smart PLS Version 3.2.3المصدر: مخرجات برنامج  
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 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   217   - 

( قد لظةت H2( ةقضح أف الفرضةة )4( والشكؿ )11مف خبلؿ الجدوؿ ) 
( فكاف مسقوى H3-H1ا الفرضةقاف )، وأم1.15( p-valueبابوؿ عند مسقوى معنوةة )

 ، وبالقالي غةر مابولقاف.1.15( الخاصة بيما أكبر مف p-valueالمعنوةة )
( لةث أف قةـ R2وكذلؾ مف أىـ المعاةةر لقاةةـ النموذج اليةكمي ىو معامؿ القلدةد )

R2 (1.25-1.5-1.75ضعةؼ )- كبةر عم  القوالي  -مقوسط(Hair et al., 

( وىي قةمة 1.336قساوي ) R2. وفي ىذه الدراسة كانت قةمة معامؿ القلدةد (2011
%( مف القغةر في انقعاش 34مابولة، وىذا ةدؿ بأف أبعاد البةمة القنظةمةة قفسر معًا )

 األداء الخدمي.
 (:Q2اختبار قدرة النموذج عمى التنبؤ ) 4.14

-Q2 (Stoneكما أف ىناؾ أداة أخرى لقاةةـ النموذج اليةكمي وىي معامؿ  

Geisser)لنموذج لو أىمةة قنبؤةو ، فإذا كانت أكبر مف الصفر فإف ا(Henseler & 

Christian, 2009)( ولاد كانت قةمة .Q2( في ىذه الدراسة )وىذا ةدؿ عم  1.155 ،)
 العبلقات في النموذج ليا أىمةة قنبؤةو.

 . االستنتاجات:15
أوضلت نقامج الدراسة أف كؿ مف أبعاد البةمة القنظةمةة وأداء االنقعاش الخدمي . 1

اوح المقوسط ةطبؽ في المصارؼ القجارةة العاممة في مدةنة مصراقة بدرجة مقوسطة؛ قر 
 (.3.877( إل  )3.591اللسابي مف )

أظيرت النقامج إل  وجود أثر ميـ لمثاافة القنظةمةة وانقعاش األداء الخدمي، وكما . 2
أوضلت النقامج أنو لةس ىناؾ أثر واضح لميةكؿ القنظةمي، وصبللةات ومسؤولةات 

 في مدةنة مصراقة. اإلدارة عم  انقعاش األداء الخدمي في المصارؼ القجارةة العاممة
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 . توصيات الدراسة:16
 بناء عم  النقامج والملددات الموضلة أعبله فإف ىذه الدراسة قوصي: 

إجراء المزةد مف الدراسات لوؿ البةمة القنظةمةة في المناطؽ المةبةة األخرى في . 1
 مخقمؼ الاطاعات اللةوةة.

لبرامج القدرةب لموظفي  ةجب عم  مدةري المصارؼ القجارةة العاممة بوضع خطط. 2
المصارؼ، لقعمةـ ثاافة الخدمات، وقعرةؼ كةفةة قادةـ الخدمات المصرفةة بالشكؿ 

 المطموب، والذي ةجب أف قادمو المصارؼ لمعمبلء.

زرع الثاة المقبادلة بةف الموظفةف لموصوؿ إل  بناء كادر مصرفي ملقرؼ وقادر . 3
مف خبلليا خدمات مصرفةة وقجارةة قمبي عم  قطبةؽ ألدث األنظمة والقانةات، ةادـ 

 مخقمؼ االلقةاجات.

القركةز عم  زةادة المساعدة والمساىمة في قعزةز المسؤولةة االجقماعةة اقجاه . 4
 العمبلء.
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 ضائؿةمادلراجع

 أواًل: المراجع العربية:
(. الثاافة القنظةمةة وعبلققيا بإدارة المعرفة بجامعة 2111أبو لشةش، بساـ. ). 1
قص  بغزة مف وجية نظر ىةمة أعضاء القدرةس فةيا. مجمة جامعة النجاح لمعمـو األ

 .126: 2111، 1. العدد 25اإلنسانةة، المجمد 
(. الثاافة القنظةمةة وعبلققيا باإلبداع اإلداري لماةادات اإلدارةة 2112. ألمد، ملمد. )2

 .284-283: 2112، 2. العدد 28بجامعة أسةوط. مجمة كمةة القربةة، المجمد 
(. أثر جودة الخدمات المصرفةة عم  رضا العمبلء في بنؾ 2116ببلؾ، ماةا. ). 3

سورةة والميجر، رسالة ماجسقةر غةر منشورة، قسـ إدارة األعماؿ، الجامعة االفقراضةة 
 السورةة، دمشؽ، سورةا.

ةمي (. قرشةد اليةكؿ القنظةمي لجامعة الموصؿ: أنموذج قاو 2112ثابت، الخشاب. ). 4
 .115-81: 2112، 111، العدد 35ماقرح، مجمة قنمةة الرافدةف، المجمد 

(. الثاافة القنظةمةة وقأثةرىا في بناء المعرفة القنظةمةة )دراسة 2116لسةف، رشاد. ). 5
. 2قطبةاةة في الاطاع المصرفي األردني(. المجمة األردنةة في إدارة األعماؿ، المجمد 

 .231: 2116، 2العدد 
(. قشخةص نمط اليةكؿ القنظةمي في المؤسسات القعمةمةة 2112ر، ةوسؼ. )خض. 6

، العدد 34العراقةة )دراسة لالة في جامعة صبلح الدةف(. مجمة قنمةة الرافدةف، المجمد 
111 ،2112 :198-226. 

(. الصعوبات القي قواجو المصارؼ وقةاس خدماقيا، 2117الشلومي، وآخروف. ). 7
 .8-2: 2117، 1، العدد 12،11لقجارة، المجمد مجمة االققصاد    وا

(. عبلقة وأثر المااء الخدمي في سموؾ 2115الطامي، ةوسؼ. الخفاجي، لاكـ. ). 8
ومواطنة الزبوف )دراسة اسقطبلعةة آلراء عةنة مف مادمي الخدمة والزبامف في الاطاع 
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دارةة، المجمد الفندقي لملافظة النجؼ األشرؼ(. مجمة الغري لمعمـو االققصادةة واإل
 .129-113: 36، العدد 13

(. أثر ماومات الثاافة القنظةمةة عم  أبعاد القطوةر 2113عبد الاادر، ألمد. ). 9
. 1القنظةمي في مؤسسة المواصفات والمااةةس األردنةة. مجمة الثاافة والقنمةة، المجمد 

 .69: 2113، 14العدد 
رفةة واللمـ، مجمة القجارة، المجمد (. الخدمات المص2118عبد الممؾ، جماؿ. ). 11
38 ،2118 :1-7 . 
(. أثر الثاافة القنظةمةة عم  سموؾ المواطنة القنظةمةة في 2115الغزاـ، زةاد. ). 11

، 42بمدةة الوسطةة في ملافظة اربد باألردف، مجمة دراسات العمـو اإلدارةة، المجمد 
 .131-113: 2115، 1العدد 

 دور البةمة القنظةمةة في االشراؼ اإلداري لدى العاممةف(. 211فلةؿ، الشاوش. ). 12
، 11، العدد 1بكمةة االققصاد جامعة الزاوةة، المجمة الدولةة لمعمـو والقانةة، المجمد 

2117 :6-45. 
(. دور قخوةؿ الصبللةات في قطوةر األداء الوظةفي 2119فمةح، لكمت. ). 13
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 ممخص الدراسة:
العمػػر،  ,ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػ  القعػػرؼ عمػػ  قػػأثةر العوامػػؿ الشخصػػةة والوظةفةػػة )الجػػنس

الغقراب الػوظةفي، ومعرفػة الفروقػات اإللصػامةة بػةف المقغةػرات الشخصػةة ( في االمؤىؿ العمميك ،الخبرة
والوظةفةػػػة واالغقػػػراب الػػػوظةفي. ولقلاةػػػؽ ىػػػذةف اليػػػدفةف قػػػـ قجمةػػػع البةانػػػات مػػػف خػػػبلؿ قوزةػػػع صػػػلةفة 

( مفردة، وقوصمت الدراسة إل  العدةػد مػف النقػامج 86االسقبةاف عم  عةنة عشوامةة طباةة والبالغ عددىا )
وجػػود أثػػر ذو داللػػة إلصػػامةة لمقغةػػري الجػػنس ومػػدة العمػػؿ فػػي االغقػػراب الػػوظةفي، كمػػا أنػػو ال أىميػػا: 

ةوجد أثر لمقغةري العمر والمؤىؿ العممي في االغقراب لدى أعضاء ىةمة القدرةس بكمةة االققصاد جامعة 
 مصراقة.

Abstract  
The study aimed to study the impact of personal and professional 

factors such as (gender, age, experience, qualification) on job alienation. 
Moreover, knowing the statistical differences between the presidential and 
presidential variable and job alienation. 

Data was collected distributing (86) questionnaire on stratified random 
sample of faculty members at the faculty of Economics, and the results showed 
that there is a   Gander and experience variable had a effect on job alienation, 
whereas age and age and qualification has no effect on job alienation 

mailto:K.shabash@eps.misuratau.edu.ly
mailto:K.shabash@eps.misuratau.edu.ly
mailto:hajer.alshref@eps.misuratau.edu.ly
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 :مقدمة 1.1
قعد الجامعات مف أىـ المؤسسات القربوةة في المجقمعات، وقسقمد ىذه األىمةة      

مف دور القعمةـ الجامعي في قنمةة وازدىار الدوؿ ونظرًا ألف أعضاء ىةمة القدرةس ىـ 
ملور العممةة القعمةمة ومف أىـ عناصر نجاح عممةة القعمةـ عمةو قلرص الجامعات 

سةنعكس عم  جودة مخرجاقيا القعمةمةة.  وفي لالة غةاب ىذه القنمةة عم  قنمةقيـ مما 
فإف العبلقة بةف عضو ىةمة القدرةس والجامعة لف قكوف بالوضعةة الصلةلة وبالقالي 
ةبدأ باالبقعاد عنيا، مما ةقولد عف ذلؾ شعوره باالغقراب. وبما أف معالجة ظاىرة 

ؿ عاـ فيي بالنسبة لمقعمةـ الجامعي أكثر االغقراب الوظةفي ميمو بالنسبة لؤلفراد بشك
أىمةة وخطورة، نظرًا لما ليؤالء األفراد مف أىمةة ودور أساسي في بناء الجامعات القي 
قمعب مخرجاقيا دورًا ميمًا في قمبةة سوؽ العمؿ. فاالغقراب الوظةفي ىو شعور عضو 

 ىةمة القدرةس بالولدة وعدـ االنقماء لمكمةة.
أداء عضو ىةمة القدرةس الجامعي باالغقراب الوظةفي، فبل شؾ أف وبذلؾ ةقأثر      

عدـ رضا األسقاذ الجامعي وفاداف االنقماء الوظةفي لو قأثةر سمبي عم  أدامو، لةث 
( أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إلصامةة بةف 2113) وأبوسمطاف ربةنت دراسة بل

 االغقراب الوظةفي واألداء الوظةفي.
الذي نعةشو الةـو ةقصؼ بالقلدةات الكبةرة ومنافسة شدةدة كوف أف العصر      

فالقغةةرات السرةعة في القانةة بجمةع المجاالت، واألنظمة البةروقراطةة ساىمت كبًل منيا 
في شعور األفراد باالغقراب في منظماقيـ لدى دعت اللاجة منظمات األعماؿ إل  فيـ 

ـ بكفاءة عالةة، وىذا ةقطمب قوفةر بةمة سموؾ العاممةف الذةف ةقطمب منيـ أداء أعمالي
عمؿ مناسبة ةسودىا الوالء واالنقماء الوظةفي، فلةنما ةضعؼ االنقماء وةشوبو الخمؿ 
فإف ذلؾ ةشةر إل  وجود االغقراب باعقباره الماابؿ السمبي لبلنقماء، لةث ةؤدي 

ا ةنقج عنو االغقراب إل  افقاار العبلقات وضعؼ القماسؾ االجقماعي بةف األفراد مم
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أنماط سموكةة غةر مابولة ةقجم  بعدىا سموؾ مفارؽ لمجماعة والشعور بالبلىدؼ 
والبلمعةارةة والعزلة االجقماعةة واالنفصاؿ عف الذات. فعند غةاب القماثؿ والقوافؽ بةف 
الفرد والمنظمة ةظير االغقراب الوظةفي. بذلؾ سناـو مف خبلؿ ىذه الدراسة بمعرفة أثر 

لوظةفي في المقغةرات الشخصةة والوظةفةة لدى أعضاء ىةمة القدرةس بكمةة االغقراب ا
 والعمـو السةاسةة بجامعة مصراقة.  ققصاداال

 مشكمة الدراسة: 5.1 
ةعد العنصر البشري مف أىـ الموارد في أةة منظمة، ونقةجة ألىمةة العنصر      

نظةمي إل  قأكةد أىمةة أف اإلنساني في قلاةؽ أىداؼ المنظمة، ةسع  عمماء السموؾ الق
لدةو مف  ةعمؿ الفرد في ظروؼ مناسبة قساعد عم  العمؿ بطرؽ إبداعةة لةظير ما

مكانةات بعةداً   عف المظاىر السمبةة القي ةمكف أف قصةبيـ. قدرات وا 
مف قمؾ المظاىر االغقراب الوظةفي القي ةعد مف أىـ الظواىر المؤثرة عم  أداء     

، ورغـ أىمةة القعمةـ العالي ودور عضو ىةمة القدرةس داخؿ األفراد في المنظمات
الكمةات، إال أف الواقع اللالي ةشةر إل  شعور أعضاء ىةمة القدرةس باالنفصاؿ والعزلة 

عضو ىةمة قدرةس  (15عف العمؿ، فمف خبلؿ الدراسة االسقطبلعةة القي قمت بماابمة )
وضعؼ االنقماء لمكمةة والعزلة عف  الارارات ذقبةف وجود ضعؼ في المشاركة عند اقخا

اآلخرةف فضبًل عف ذلؾ قمة شعور عضو ىةمة القدرةس بأىمةة عممو ودوره في الكمةة، 
أثر المقغةرات  ما بما دفع البالثقاف لماةاـ بيده الدراسة لئلجابة عف القساؤالت القالةة:

ة إلصامةة بةف الشخصةة والوظةفةة في االغقراب الوظةفي؟ ىؿ ىناؾ فروقات ذات دالل
المقغةرات الشخصةة والوظةفةة واالغقراب الوظةفي ألعضاء ىةمة القدرةس بكمةة 

 جامعة مصراقة؟ ققصاداال
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 فرضيات الدراسة: 3.1
 قاـو ىذه الدراسة عم  الفرضةات اآلقةة:     

وجود فروقات ذات داللة إلصامةة بةف المقغةرات الشخصةة والوظةفةة واالغقراب  -1
 .الوظةفي

وجود أثر ذا داللة إلصامةة بةف المقغةرات الشخصةة والوظةفةة واالغقراب الوظةفي.  -2
 وةنطبؽ مف ىذه الفرضةة مجموعة مف الفرضةات الفرعةة، موضلة في القالي:

إلصامةة بةف مقغةر الجنس واالغقراب الوظةفي ألعضاء ىةمة  ةوجود أثر ذا دالل -أ
 اقة.القدرةس بكمةة االققصاد جامعة مصر 

إلصامةة بةف مقغةر العمر واالغقراب الوظةفي ألعضاء ىةمة  ةوجود أثر ذا دالل -ب
 القدرةس بكمةة االققصاد جامعة مصراقة.

إلصامةة بةف مقغةر الخبرة واالغقراب الوظةفي ألعضاء ىةمة  ةوجود أثر ذا دالل -ت 
 القدرةس بكمةة االققصاد جامعة مصراقة.

امةة بةف مقغةر المؤىؿ العممي واالغقراب الوظةفي إلص ةوجود أثر ذا دالل -ث 
 ألعضاء ىةمة القدرةس بكمةة االققصاد جامعة مصراقة.

إلصامةة بةف مقغةر القخصص العممي واالغقراب الوظةفي  ةوجود أثر ذا دالل -ج 
 ألعضاء ىةمة القدرةس بكمةة االققصاد جامعة مصراقة.

الدرجػػػػة العممةػػػػة واالغقػػػػراب الػػػػوظةفي  إلصػػػػامةة بػػػػةف مقغةػػػػر ةوجػػػػود أثػػػػر ذا داللػػػػ -ح 
 ألعضاء ىةمة القدرةس بكمةة االققصاد جامعة مصراقة.  

 أىداؼ الدراسة: 4.1
 قسع  الدراسة اللالةة لقلاةؽ مجموعة مف األىداؼ مقمثمة في القالي: 

القعرؼ عم  أثر العوامؿ الشخصةة والوظةفةة في االغقراب الوظةفي ألعضاء ىةمة  -1
 جامعة مصراقة. ققصادةة االالقدرةس بكم
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 معرفة الفروقات اإللصامةة بةف المقغةرات الشخصةة والوظةفةة واالغقراب الوظةفي. -2
 الخروج بمجموعة مف الماقرلات والقوصةات قخدـ مقخذي الارار بموضوع الدراسة. -3

 أىمية الدراسة: 5.1
ة في الفكر ةعد االغقراب الوظةفي مف المواضةع اإلدارةة السموكةة الميم 

اإلداري لقأثةره في أداء الموظفةف، وباعقبار أف قطاع القعمةـ مف الاطاعات األساسةة لما 
ةمعبو مف دور ىاـ في قنمةة المجقمع، وكوف أف مخرجاقو قمثؿ مدخبلت باةة الاطاعات 
فبالقالي فإف شعور أعضاء ىةمة القدرةس باالغقراب الوظةفي سةنعكس عم  مخرجاقو. 

ف الدراسة اللالةة قسقيدؼ أثر العوامؿ الشخصةة والوظةفةة في االغقراب ونظرًا أل
جامعة مصراقة فإنو مف المقوقع أف قفةد  ققصادالوظةفي ألعضاء ىةمة القدرةس بكمةة اال

 في قامةؿ االغقراب ألعضاء ىةمة القدرةس.
 مجتمع وعينة الدراسة: 6.1

جامعة  ققصادمةة االدرةس بكقةقمثؿ مجقمع الدراسة في أعضاء ىةمة ال 
( بناًء عم  إلصامةة أعضاء ىةمة القدرةس بالكمةة، 111مصراقة، البالغ عددىـ )

 ( قـ قلدةدىا مف خبلؿ نموذج مرقاف.86ت عةنة عشوامةة طباةة )ذوأخ
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 ( مجقمع وعةنة الدراسة1) جدوؿ رقـ
 األقساـ

أعضاء ىةمة القدرةس 
العدد  العدد االجمالي في الاسـ

 المسقيدؼ
 5 101 6 اـع

 15 101 18 االقتصاد
 12 101 15 إدارة األعماؿ

 18 101 22 محاسبة
 8 101 9 تمويؿ ومصارؼ
 8 101 9 عمـو سياسية
 7 101 8 إدارة عامة
 8 101 9 تجارة دولية
 5 101 5 التسويؽ

 المصدر اعداد البالثاف بناء عم  بةانات مكقب شؤوف أعضاء ىةمة القدرةس -

 لدراسة:منيجية ا7.1

قـ اسقخداـ المنيج الوصفي، والذي ةيقـ بوصؼ الظاىرة وقلمةميا مف خبلؿ  
معرفة طبةعة بةف مقغةرات الدراسة، ولكونو مف أكثر المناىج اسقخدامًا في دراسة 

 الظواىر االجقماعةة.
 تقسيمات الدراسة:8.1 

ضمت الدراسة مجموعة مف الجوانب، لةث بةف الجانب األوؿ ممخص  
 ة، المادمة، وكذلؾ مشكمة وفرضةات الدراسة وأةضًا أىداؼ ومنيجةة الدراسة.الدراس

عرض والجانب الثاني األدب النظري لبلغقراب الوظةفي، وقـ الوصوؿ لمجموعة مف  
 النقامج المقعماة بالدراسة باسقخداـ عدد مف القلالةؿ اإللصامةة في الجانب الثالث.

  :مفيـو االغتراب 1.5

ات االغقراب باخقبلؼ أراء الكثةر مف البالثةف نظرًا ألف مفيـو اخقمفت قعرةف 
االغقراب الوظةفي ةاع مف ضمف العمـو االجقماعةة وبذلؾ فإنو مف الطبةعي أف ققعدد 
، لةث قـ قعرةفو مف عدة وجيات نظر: االغقراب عند  القعارةؼ والمداخؿ ليذا المفيـو
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فصاؿ االنساف عف اهلل، ومعن  ( ةدور لوؿ معن  دةني مقمثؿ في ان1771ىةجؿ )
( 1881(. وةرجع ماركس )2114قانوني وةعني قنازؿ الفرد عف ذاقو )عبد الاادر:

ي مما ةشعره بالعزلة والعجز وعدـ االنسجاـ ققصاداغقراب اإلنساف عف العمؿ لمنظاـ اال
 (.2112مع وسامؿ اإلنقاج. )الخوالده:

لضةاع والولدة، وعدـ االنقماء بأنو: "شعور الفرد بالعزلة وا Kanungo عرفو 
وفاداف الثاة واإللساس بالامؽ والعدواف، ورفض الاةـ والمعاةةر االجقماعةة، والمعاناة 

(، فاالغقراب وفاا لمنظرةة الماركسةة ةكوف مف 25102113مف الضغوط النفسةة")صبر:
الفرد،  خبلؿ قاسةـ العمؿ. فاد ةبف ماركس أف ظروؼ العمؿ الااسةة ةنقج عنيا اغقراب

ةة القي ةسع  ققصادوذلؾ مف خبلؿ لرمانو مف الوصوؿ لمرفاىةة االجقماعةة واال
لقلاةايا. وةرى فةبر االغقراب ةكوف مف خبلؿ القنظةـ البةروقراطي، الذي فرض عم  

 الفرد دوف إدراؾ كامؿ لمعناه، مما سبب في عزلقو. 
يـ ةعود إل  األنظمة فقدىور العبلقات اإلنسانةة وعزلة األفراد وعدـ انقمام 

 البةروقراطةة المقمثمة في الروقةف، ولدة األمر، القي ققسبب في اغقرابيـ.
( ةعرؼ االغقراب بأنو شعور الفرد بعدـ انقمامو في المنظمة، 2118الشواؼ ) 

(. لةث أف 2114نقةجة ألسباب ققعمؽ المنظمة أكقر مما قخصيـ )دروزه آخروف:
لرص عم  قاةةـ أدامو عم  أساس الكفاءة، والعدالة شعور الموظؼ أف المنظمة ال ق

( 2117سةنعكس ذلؾ عم  أدامو وعزلقو داخؿ المنظمة.وةرى روسو)نابًل عف بف زاىي:
االغقراب بأنو بةع اإلنساف نفسو مف أجؿ بااء لةاقو، بالقالي ةقنازؿ الفرد عف لرةقو 

بو نظرةة العاد  لشخص آخر أو لسمطة ما ماابؿ األمف االجقماعي وىذا ما جاءت
االجقماعةة، لةث أف األفراد ةقنازلوف وةغقربوف عف لاوقيـ للماةة أنفسيـ. وىذا ما 
ةفسره بعد العزلة االجقماعةة، فشعور الفرد بالولدة وغةاب األمف االجقماعي، ةقسبب 

 بعدـ االنقماء واالنفصاؿ عف المجقمع، مما ةاود الفرد لبلغقراب.  
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( االغقراب الوظةفي بأنو غربة الفرد داخؿ المنظمة 2112ةعرؼ أبو الااسـ ) 
لوجود عجز في العبلقة بةنو وبةف ىده المنظمة القي ةعمؿ بيا، لةث ةقوصؿ إل  قرار 

( 2113بأنيا لـ قعد المكاف المناسب السقمرار العمؿ فةيا. وةذكر بلر وأبو سمطاف )
ة فعندىا ةدرؾ الموظؼ االغقراب الوظةفي بأنو شعور الموظؼ باالنفصاؿ عف الوظةف

( االغقراب 2118أف المنظمة ال قشبع وال قمبي لاجاقو وقوقعاقو. وقفسر ذةاب )
الوظةفي مف خبلؿ العبلقات، وقرى أنو نقةجة لضعؼ العبلقة بةف الموظؼ والمنظمة 

 ومسقوى االندماج مع اآلخرةف.
 :أبعاد االغتراب الوظيفي 5.5

مفيـو االغقراب الوظةفي وآثاره السمبةة  ةأقي قناوؿ أبعاد االغقراب لقوضةح 
(، 1984عم  المنظمة، فيناؾ العدةد مف أبعاد االغقراب الوظةفي القي أشار إلةيا شقا )

 (:1959( والقي لددىا سةماف )2115(، المطرفي )2114أبو سمرة وأبو مادـ )
 . الشعور بالعجز:1

القعبةر بصرالة عم   ىو شعور الفرد بأنو ال ةممؾ الادرة عم  القلكـ، وعم  
أرامو وقطمعاقو )اقخاذ الارارات(، وبالقالي ةفشؿ في قدبةر أموره وبذلؾ ةصبح عاجزا عف 

وةاصد بو عدـ قدرة الفرد عم  القأثةر في مجرةات األمور الخاصة بو، وال  قلاةؽ ذاقو.
 (.2114 )أبوسمرة: ةسقطةع االخقةار كونو ماةد ومسموب اإلرادة

 . الالمعنى:5
قوقع الفرد أنو ال ةسقطةع القنبؤ بالنقامج المسقابمةة لمسموؾ. وةرى فرانكؿ  ىو 

أنو إذا لـ ةشعر اإلنساف بمعن  اللةاة فانو سةصاب بالفراغ وقصبح اللةاة لدةو قسةر 
 ببل معن  وال ىدؼ.

 . الالمعيارية:3
ره ةاصد بيا عدـ القزاـ الفرد بالمعاةةر والضوابط واألعراؼ االجقماعةة وشعو  

ف قعارض ذلؾ مع الاةـ والاوانةف  بأف السبؿ الغةر شرعةة ضرورةة إلنجاز األىداؼ وا 
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 ، السامدة.  فيي قعني شعور العامؿ بأف الوسامؿ غةر المشروعة ىي ضرورةة الةـو
ةلقاجيا الفرد لموصوؿ ألىدافو، مما ةقسبب ذلؾ في ضةاع الاةـ وفاداف المعاةةر )بف 

(. كما 2118 ةار المعاةةر القي قلدد السموؾ )الشاذلي:(. فيي لالة اني2117 زاىي:
بةف سةماف أف انفصاؿ الفرد عف مجقمعو ةنقج مف فاداف المعاةةر المطموبة لضبط 

 السموؾ. 
 . العزلة االجتماعية:4

ةاصد بيا إلساس الفرد بالولدة واالفقااد لمعبلقات االجقماعةة والبعد عف  
لاةـ المجقمع ما ةدفعو لقبني معاةةر مخالفة ألعراؼ خرةف، مما ةقولد لدةو كراىةة آلا

لساسو بعد ا  (. فيي انفصاؿ الفرد عف اآلخرةف و 2117 وقةـ مجقمعو )بف زاىي:
 (.2112 االنقماء ليـ )زلةخة:

 . غربة الذات:5
عرؼ سةماف االغقراب عف الذات بأنو عدـ قدرة الفرد مف القواصؿ مع نفسو  

 غب الوصوؿ إلةو لةث قصبح لةقو ببل معن  وال ىدؼواالنفصاؿ عنيا وعف كؿ ما ةر 
 (.2112 )كرةمة:
إضافة إل  ذلؾ ىناؾ دراسات قناولت ظاىرة االغقراب مف أبعاد أخرى. لةث  

( قمؾ األبعاد، وأضاؼ عمةيا بعد القمرد، وةاصد بو شعو الفرد 1987ذكر عةد )
(. كما أشار 2116 ع:بالرفض لكؿ ما لولو مف أشخاص ونظـ وقةـ وقاالةد )عبد السمة

 ( ألبعاد أخرى لبلغقراب الوظةفي وىي:2118الشاذلي )
 الامؽ: ىو الخوؼ مف المجيوؿ غةر معروؼ ةكمف في نفسو أو ما لولو. -1
: شعور الفرد بعدـ الرضا لما لولو. -2  القشاـؤ
القمركز لوؿ الذات: ىو اىقماـ الفرد بذاقو بشكؿ ال ةسمح لو فرصة المشاركة مع  -3
 خرةف.اآل
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ةقضح مف خبلؿ العرض السابؽ ألبعاد االغقراب أف ىناؾ شبو اقفاؽ عم   
مجموعة مف أبعاد االغقراب، لدى فإف الدراسة اللالةة، سقعقمد عم  عدد مف األبعاد 
المقمثمة في )الشعور بالعجز، البلمعن ، البلمعةارةة، العزلة االجقماعةة، غربة الذات( 

 ة القي درست موضوع االغقراب الوظةفي.بناًء عم  الدراسات السابا
 أسباب االغتراب: 3.5

قدـ البالثوف في عمـ االجقماع وعمـ النفس وعمـ السموؾ القنظةمي عدةد  
األسباب القي قؤدي إل  شعور األفراد باالغقراب في منظماقيـ. فأسباب االغقراب عند 

 ف، وىةمنة السمطة والاوةفرـو قرجع إل  سةطرة اآللة وىةمنة القكنولوجةا عم  اإلنسا
فسوء اسقخداـ السمطة مف قبؿ صالب الدور، ةخمؽ جو مف القوقر  (.2113 )أبوشعةرة:

وقرى كارةف  وعدـ الادرة عم  القكةؼ واالنسجاـ مما ةسبب في الشعور باالغقراب.
ىوري أسباب االغقراب الضغوط الداخمة لدى الفرد، لةت ةوجو أغمب نشاطو لموصوؿ 

 رجات الكماؿ القي ةقصورىا.إل  أعم  د
وةاوؿ مارؾ وكةري أف المبالغة في كثرة الاوانةف واألنظمة واإلجراءات  

( أف زةادة 1998(. وةرى الكقبي )2112 )كرةمة: واالشراؼ الصاـر ةؤدي إل  االغقراب
لجـ المنظمات وقعادىا ةودي إل  االغقراب، وةضةؼ لذلؾ الشعور بعدـ مصداقةة 

ةاصد بو أف الفرد ةصطدـ بعدـ مصداقةة ما كاف مقوقعو مف المنظمة، قوقعات الفرد؛ و 
كأف ةجد قادمو الوظةفي لممسار الوظةفي الخاص بو ال ةلاؽ طمولو.مف أسباب 

( عدـ العدالة في المعاممة والصراع الناقج بةف 2112االغقراب القي ذكرىا كرةمة )
ةمكف إشػباعيا القي قؤدي إل  الدوافع والرغبات المقعارضة، وبةف اللاجات القي ال 

وكوف أف االنساف كامف اجقماعي ال ةسقطةع العةش بمفرد لدى وجب  الامؽ والخوؼ.
عمةو القعامؿ مع الجماعة والقكةؼ معيا، وألف لمفرد لاجات اجقماعةة كما لددىا ابراىا 
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إف ذلؾ ماسمو، فعندما ةفقاد االلفة واالنسجاـ بةنو وبةف العاممةف اآلخرةف في العمؿ ف
 ةؤدي إل  الشعور باالغقراب الوظةفي.

( أف الدراسات القي اىقمت بعبلقة القكنولوجةا باالغقراب قؤكد 2113وبةف شقا ) 
عم  أف القادـ القكنولوجي أدى إل  شعور اإلنساف بأف اآللة سقلؿ مكانو في العمؿ مما 

ةة في قطبةؽ نظاـ سبب في ظيور العداوة بةف اإلنساف واآللة.  كما أف غةاب الموضوع
اللوافز سةؤثر ذلؾ عم  اغقراب العاممةف في منظماقيـ، لكوف أف الموضوعةة في قنفةذ 

 أو قفعةؿ نظاـ اللوافز شرط أساسي لنجاليا.
قالي ةمكف الاوؿ إف مسقوى االغقراب الوظةفي بشكؿ عاـ ةقأثر بغةاب الوب 

اسات القي لاولت الوصوؿ اللوافز إضافة إل  ذلؾ، ىناؾ العدةد مف النظرةات والدر 
إل  معرفة العبلقات بةف االغقراب الوظةفي واللوافز، فقرى مدرسة العبلقات اإلنسانةة 
أف الموظؼ السعةد ىو موظؼ قادر عم  اإلنقاج داخؿ المنظمة. بةنما قرى المدرسة 
السموكةة   أنو لةس ىنالؾ عبلقة ضرورةة بةف االغقراب واإلنقاجةة وبصفة عامة قد ال 
ةكوف االغقراب ناقج مف العمؿ بذاقو بؿ قد ةكوف االغقراب ناقج عف الزمبلء الظروؼ 

 الملةطة بالعمؿ وبةمقو ونوعةة الخدمات.
إضافة إل  ذلؾ أف ىناؾ أسباب أخرى قؤدي لشعور الفرد باالغقراب الوظةفي  

  الناقجة عف الفرد نفسو، فإلساس العاممةف بالخوؼ وعدـ األمف الوظةفي ةؤدي إل
ملاولقيـ لميروب مف قمؾ المواقؼ واالنفعاالت، كما أف قشقت الجيود المبذولة في وقت 

 الدواـ الرسمي ةؤدي إل  انقشار االغقراب الوظةفي بةف العاممةف بالمنظمة.
كما أف ناص كفاءة العاممةف في المنظمة ةؤدي إل  انخفاض األداء الوظةفي،  

سباب ضعؼ أدامو إل  ظروؼ خاصة لةث ةسع  كؿ منيـ إل  ملاولة إرجاع أ
بالمنظمة القي ةعمؿ بيا. وبقالي نقةجة لناص الكفاءة فإف بعض العاممةف سةمجؤوف إل  
الغةاب عف العمؿ كما سةنصرؼ البعض منيـ قبؿ نياةة الدواـ، وأةضا ةكقر الصراع 
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عدـ بةف العاممةف وىذا ةؤدي إل  االغقراب الوظةفي. وقد ةلدث االغقراب الوظةفي مف 
مبلممة قةـ العمؿ وضوابطو وأىدافو مع قةـ الفرد واقجاىاقو وأىدافو أي أف اليدؼ الذي 
ةقجو عمؿ الفرد نلوه غةر مرغوب فةو وأف بةمة العمؿ ال قعطةو ما ةسقلاو مف اىقماـ 
ولاجات األفراد ورغباقيـ ال قلظ  باالىقماـ. وأةضًا ضعؼ أسس الاةادة لدى الاامد 

قيـ وقمت الماميـ بالميارات اإلدارةة ةعقبر مف الدى العوامؿ المؤدةة اإلداري وعدـ قدر 
 إل  االغقراب الوظةفي.

فالاةادة قمعب دورا ىامًا في القأثةر عم  أداء واقجاىات العاممةف، فعندما قركز  
الاةادة عم  العمؿ عم  لساب العاممةف فإنيا سقفاد والميـ بؿ سةساعد ذلؾ عم  

عدـ الرضا مما ةقسبب ذلؾ في صراعات قؤدي ال  انعزاليـ الشعور باالغقراب و 
 االجقماعي وىذا ما أشار إلةو سةماف ببعد )العزلة االجقماعةة(. 

وأةضًا قنمةة الموارد البشرةة ققـ مف خبلؿ القعمةـ والقدرةب، وىذا سةزةد مف  
وذلؾ المخقصةف في مجاالت العمؿ، إال أف عدـ االسقخداـ األمثؿ ليذه القخصصات، 

ةوضعيا في مجاالت عمؿ مخقمفة مما ةؤثر عم  األداء نقةجة لمعمؿ في مجاؿ غةر 
مخقص فةو. وةرى دوركاةـ قاسةـ العمؿ ةؤدي إل  القكامؿ، كذلؾ قاسةـ العمالة ةؤدي 
إل  الكفاءة والفعالةة في اإلنقاج، كما أنيا قؤدي إل  صراعات بةف الجماعات ػ فالفرد لـ 

 اليدؼ الققصار دوره فةو.ةعد ةرى إسيامو في 
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 ممخص الدراسات السابقة: 4.5
 ةضـ الجدوؿ القالي الدراسات الساباة لمدراسة، كما ةمي: 

 ( ممخص الدراسات الساباة2جدوؿ رقـ )

 األبعاد المتغير المكاف السنة الباحث ـ

 القدرةس ىةمة أعضاء 2118 اللنش 1
 الوظةفي األداء .لةبةا في مرقب بجامعة

 عف الادرة افقااد العجز،
 القمرد العمؿ،

 موجود، ىو ما كؿ عف
 .الذات عف االغقراب

2 Dagl&Averbek 2117 الثانوةة المدارس معممي 
 .بقركةا

 المواطنة سموؾ
 القنظةمةة

 الذاقةة، الغربة العزلة،
 البلمعن 

3 Valikhani&Soltani 2115 شيرةزا في سبو بنؾ 
 .لالة كدراسة ودلجاف

 المواطنة سموؾ
 القنظةمةة

 البلمعن ، الادرة، عدـ
 .االغقرابالذاقي

 2111 القاجوري 4
 القعمةـ مدارس معممي

 األساسي
 .بنغازي بمدةنة

----- 
 البلمعن ، لعجز، ا

 العزلة المعةارةة، غةاب
 .الذات غربة الجقماعةة،

 المصدر إعداد البالثقاف بناء عم  المصادر أعبله -
 تحميؿ التوزيع الطبيعي: 1.3

-Kolmogorovقـ اسقخداـ اخقبار ) 51وف أف عدد االسقبانات أكبر مف ك 

Smirnova(لمعرفة ىؿ البةانات ققبع قوزةع طبةعي أـ ال؟ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )3 )
% مما ةدؿ 5وىي أكبر مف  1.191ليذااالخقبار قساوي   p-value = sigةقضح أف 

 عم  أف البةانات ققبع قوزةع طبةعي. 
 قلمةؿ القوزةع الطبةعي( 3جدوؿ رقـ )

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
A .091 73 .200* .976 73 .173 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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ةة الخقبار مقخداـ االخقبارات المعموبما أف البةانات ققبع قوزةع طبةعي قـ اس 
 independentوكذلؾ اخقبار   one way ANOVAفرضةات الدراسة وىما اخقبار 

sample t-test 

 تحميؿ التبايف: 5.3
 ONE WAY ANOVA  ثبلث مقوسطات لماارنة القلمةؿ ىذا ةسقخدـ 
 ثبلث ؾىنا ةكوف عندما وةسقخدـ أكثر، أو والد مسقاؿ لمقغةر ققبع فأكثر عةنات
 . والد قابع ومقغةر مسقامة مقغةرات

  :اإلحصائية الفرضيات 3.3
H0: مقساوةة المجموعات مقوسطات الصفري، الفرض . 
H1 : مخقمفة المجموعات مقوسطات البدةؿ، الفرض . 

 . والوظةفةة الشخصةة العوامؿ المسقامة المقغةرات -1
 .الوظةفي االغقراب القابع المقغةر -2
 قبلؼ العمر أو الفمات العمرةة لو أثر في االغقراب الوظةفي؟: ىؿ اخأوالً 

 ةوضح البةانات الوصفةة:  SPSSفةما ةمي مخرجات برنامج  
 ( البةانات الوصفةة4جدوؿ رقـ )

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

M
inim

um
 M

axim
um

 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 4.00 1.00 3.4908 2.0292 31693. 95079. 2.7600 9 سنة  30ال  21 مف

 5.00 1.52 2.8137 2.3434 11653. 76415. 2.5786 43 سنة 40 ال   31

 3.80 1.88 3.1536 2.1824 21467. 67884. 2.6680 10 سنة 50 ال   41

 3.04 2.16 2.9241 2.2531 13710. 36274. 2.5886 7 سنة60  ال  51

 3.44 2.72 3.7055 2.6745 16197. 32393. 3.1900 4 فأكثر 60

Total 73 2.6476 .73155 .08562 2.4770 2.8183 1.00 5.00 

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
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 :لمعرفة ىؿ القباةف مقساوي ضمف المجموعات قـ اسقخداـ اخقبار القجانس 
 مجموعات.القباةف مقساوي خبلؿ الثبلثة ال :الفرضةة الصفرةة -
 ىناؾ اخقبلؼ في القباةف بةف الثبلثة المجموعات. :الفرضةة البدةمة -

 ( اخقبار قجانس الفروؽ5جدوؿ رقـ )

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.741 4 68 .151 

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
وبالقالي  ،1.15أكبر مف   P-VALUEةقضح مف الجدوؿ السابؽ أف قةمة  

ةة الصفرةة والقي قعني قساوي القباةف وىدا ةلاؽ ألد الشروط البلزمة قابؿ الفرض
 لقلمةؿ القباةف.

%( فإنو ال ةوجد 5) 1.15القي ىي أكبر مف    p-valueوبالنظر إل  قةمة  
 .اخقبلؼ بةف المجموعات أو فمات العمر
 ANOVA (6) جدوؿ رقـ

 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 1.524 4 .381 .700 .595 
Within Groups 37.008 68 .544   

Total 38.532 72    

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
في لالة ىناؾ اخقبلؼ بةف المجموعات ةقـ معرفة عف طرةاة أي المجموعات  

القي بةنيا اخقبلؼ في ىذا المثاؿ كما قـ قوضةلو مف الجدوؿ السابؽ ال ةوجد اخقبلؼ 
% أي ال 5لجمةع الاةـ اكبر مف   p valueأةضا معرفة ذلؾ مف خبلؿ قةمة وةمكف 

 ةوجد أثر لفمات العمر في االغقراب الوظةفي ألعضاء ىةمة القدرةس.
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 Multiple Comparisons  (7جدوؿ رقـ )

(I)  العمر  (J) العمر 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 
 سنة  30ال   21

 7211. -3582.- 505. 27042. 18143. سنة 40 ال  31 2
 7684. -5844.- 787. 33896. 09200. سنة50ال  41 3
 9133. -5704.- 646. 37178. 17143. سنة60 ال 51 4

 4546. -1.3146- 336. 44332. -43000.- فأكثر60 5

2 
 سنة 40 ال   31

 3582. -7211.- 505. 27042. -18143.- سنة 30ال  21 فم 1
 4274. -6063.- 731. 25900. -08943.- سنة50ال  41 3
 5900. -6100.- 974. 30068. -01001.- سنة60 ال 51 4

 1581. -1.3810- 117. 38564. -61143.- فأكثر60 5

3 
 سنة50 ال    41

 5844. -7684.- 787. 33896. -09200.- سنة 30ال  21 مف 1
 6063. -4274.- 731. 25900. 08943. سنة 40 ال  31 2
 8049. -6460.- 828. 36356. 07943. سنة60ال 51 4

 3489. -1.3929- 236. 43645. -52200.- فأكثر60 5

4 
 سنة60 ال  51 

 5704. -9133.- 646. 37178. -17143.- سنة 30ال  21 مف 1
 6100. -5900.- 974. 30068. 01001. سنة 40 ال  31 2

 6460. -8049.- 828. 36356. -07943.- سنة50ال  41 3
 3213. -1.5241- 198. 46240. -60143.- فأكثر60 5

5 
 فأكثر60 

 1.3146 -4546.- 336. 44332. 43000. سنة 30ال  21 مف 1
 1.3810 -1581.- 117. 38564. 61143. سنة 40 ال  31 2

 1.3929 -3489.- 236. 43645. 52200. ةسن50ال  41 3
 1.5241 -3213.- 198. 46240. 60143. سنة60 ال 51 4

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
بناء عف الجدوؿ السابؽ نسقنقج أنو ال ةوجد أثر لعمر المسقجوبةف عم   

 .ققصاداالغقراب الوظةفي ألعضاء ىةمة القدرةس بكمةة اال
 لعمؿ لو أثر في االغقراب الوظةفي؟ثانةا: ىؿ اخقبلؼ مدة ا

 ةوضح البةانات الوصفةة: SPSSفةما ةمي مخرجات برنامج  
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 البةانات الوصفةة (8جدوؿ رقـ )

 N Mean 

Std. 
D

eviation
 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for 

Mean 

M
inim

um
 M

axim
um

 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 5.00 1.52 3.0464 2.6403 10092. 69917. 2.8433 48 سنوات  5قؿ مفأ -1

 3.52 1.00 2.4311 1.7115 16653. 62310. 2.0713 14 10 ال  5 مف  -2

 3.80 2.16 3.7461 1.9179 32922. 73615. 2.8320 5 15 ال   10مف  -3

 2.92 1.88 2.7042 1.8424 16762. 41059. 2.2733 6 15اكثر مف  -4
Total 73 2.6476 .73155 .08562 2.4770 2.8183 1.00 5.00 

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
أي   1.15اكبر مف   P-VALUE( نجد أف  قةمة 8مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

نابؿ الفرضةة الصفرةة والقي قعني قساوي القباةف وىدا ةلاؽ ألد الشروط البلزمة 
 لقلمةؿ القباةف.

 اخقبار قجانس الفروؽ (9جدوؿ رقـ )

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.725 3 69 .540 

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
%( وىذا ةعني وجود اخقبلؼ 5) 1.15أصغر مف    p-valueننظر إل  قةمة  

 بةف المجموعات الخاصة بمدة العمؿ.
 ANOVA (11) جدوؿ رقـ

 Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.499 3 2.500 5.558 .002 
Within Groups 31.033 69 .450   

Total 38.532 72    
 .SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
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مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ ةقضح وجود اخقبلؼ، وةمكف معرفة ذلؾ مف خبلؿ  
(  أقؿ مف p valueالواردة في الجدوؿ اآلقي لةث كانت بعض قةـ   )  p valueقةمة 

دة في االغقراب بةف ىاقةف المجموعقةف بنما المجموعات %، أي ةوجد أثر لفمات الم5
% قدؿ عم  أنو ال ةوجد اخقبلؼ بةف ىاقةف 5أكبر مف   p valueالقي قةمة 

 المجموعقةف أو ىاقةف الفمقةف مف نالةة مدة العمؿ. 
 Multiple Comparisons  (11) جدوؿ رقـ

(I) المدة (J) المدة 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 سنوات  5مف اقؿ  1
 1.1784 3656. 000. 20370. *77202. 10  ال 5 مف  2
 6400. -6174.- 971. 31515. 01133. 15 ال  10 مف  3

 1.1493 -0093.- 054. 29040. 57000. 15 مف اكثر  4

 10  ال 5  مف  2
 -3656.- -1.1784- 000. 20370. *-77202.- سنوات  5مف اقؿ  1
 -0637.- -1.4577- 033. 34940. *-76069.- 15  ال  10 مف  3

 4508. -8548.- 539. 32724. -20202.- 15 مف اكثر  4

 15  ال  10 مف  3
 6174. -6400.- 971. 31515. -01133.- سنوات  5اقؿ مف  1

 1.4577 0637. 033. 34940. *76069. 10  ال 5  مف  2
 1.3688 -2515.- 173. 40609. 55867. 15 مف اكثر  4

 15 مف اكثر  4
 0093. -1.1493- 054. 29040. -57000.- سنوات 5اقؿ مف 1
 8548. -4508.- 539. 32724. 20202. 10  ال 5  مف  2
 2515. -1.3688- 173. 40609. -55867.- 15 ال  10 مف  3

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ الاةـ القي قـ قموةنيا بالوف األصفر ةوجد بةنيا قباةف،  
سنوات )المجموعة األول ( فيي قخقمؼ مف لةث  5ال   1وفةما ةخص مدة العمؿ مف 

 (.  11ل  ا 5أثرىا في االغقراب الوظةفي عف المجموعة الثانةة )مدة العمؿ مف 
فيي قخقمؼ عف المجموعة األول   (11إل   5فةما ةخص المجموعة الثانةة ) 

 (.15 – 11( والمجموعة الثالثة )مف 1-5)
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 :-independent Sample T-testتحميؿ  4.3
ةسقخدـ عندما ةكوف ىناؾ مقغةراف مسقابلف ومقغةر قابع والد )سوؼ ةقـ  

 مؤىؿ العممي(.اسقخدامو لبةاف أثر كبل مف الجنس وال
 الجنس: -1

المقوسط  –ةوضح الجدوؿ السابؽ بعض اإللصاءات الوصفةة القكرار  
 الخطأ المعةاري. –االنلراؼ المعةاري  –اللسابي 

 Group Statistics (12جدوؿ رقـ )

 .N Mean Std الجنس 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

A 1  09444. 66780. 2.4760 50 ذكر 
 15402. 73863. 3.0209 23 أنث   2 

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
 

 Independent Samples Test (13جدوؿ رقـ )

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

A 

Equal 
variances 
assumed 

.070 .793 

-3
.1

32
-

 
71 

.003 -.54490- .17398 -.89181- -.19800- 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

-3
.0

16
-

 

39
.1

68
 

.004 -.54490- .18067 -.91028- -.17952- 

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
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%، أي أنو قوجد فروقات 5نجد أنيا أقؿ مف   p-value = sigمف خبلؿ قةمة  
ذات داللة إلصامةة بةف المسقجوبةف فةما ةخص االغقراب الوظةفي، أي أف االغقراب 

 الوظةفي ةخقمؼ بةف أعضاء ىةمة القدرةس مف لةث نوع المبلوث أو الجنس.
وىي  793.الخاصة بيا  p-valueقةمة صغةرة واؿ  Fوفةما ةخص قةمة اخقبار 

  tالخاصة باخقبار  sig% ةعني أف القباةف غةر مقساوي أي عندما ننظر إل  5قؿ مف أ
وىذا ةعني أنو ةوجد  114.%5نأخذ الاةمة القي في الصؼ السفمي وىي أقؿ مف 

 فروقات أي لنوع المبلوث )الجنس( أثر في االغقراب الوظةفي.
 المؤىؿ العممي: -5

المقوسط اللسابي  –صفةة القكرار ةوضح الجدوؿ القالي بعض اإللصاءات الو  
 الخطأ المعةاري. –االنلراؼ المعةاري  –

 Group Statistics (14جدوؿ رقـ)
المؤىؿ 
 العممي

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
 08994. 61658. 2.5863 47 ماجسقةر 1
 18380. 91899. 2.7792 25 دكقوراة 2

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -
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 Independent Samples Test (15) رقـجدوؿ 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

A 

Equal variances 
assumed 

4.567 .036 - 1. 06 1- 70 

.292 -.19285- .18180 -.55544- .16974 

Equal variances 
not assumed 

  - .9 42 - 35 .7 98 

.352 -.19285- .20462 -.60793- .22222 

 SPSSالمصدر مخرجات برنامج  -

وىي  1.352نجد أنيا =   tالخاصة باخقبار   p-vlaue = sigمف خبلؿ قةمة  
أي اف المؤىؿ العممي لةس لو قأثةر في  .مما ةعني ال ةوجد اخقبلؼ% 5أكبر مف 

 االغقراب الوظةفي.
 نتائج الدراسة: 5.3

ةوجد فروقات ذات  أظيرت الدراسة مجموعة مف النقامج، لةث بةنت أنو ال 
داللة الصامةة بةف فمات العمر ومسقوى االغقراب الوظةفي، كما أف مقغةر فمات العمر 

غقراب الوظةفي، وأشارت إل  أف مدة العمؿ ليا قأثةر في االغقراب ال ةؤثر في اال
وال ةوجد فروقات ذات  يثر في االغقراب الوظةفؤ الوظةفي لةف أف المؤىؿ العممي ال ة

داللة الصامةة بةف المؤىؿ العممي واالغقراب الوظةفي، إال أف الجنس لو أثر في 
ة الصامةة بةف الجنس واالغقراب االغقراب الوظةفي، وأةضا ةوجد فروقات ذات دالل

 الوظةفي ألعضاء ىةمة القدرةس الجامعي.
في ظؿ النقامج فإف الدراسة قوصي بأف قدرؾ إدارة الكمةة مدى خطورة االغقراب  

الوظةفي الذي ةؤثر عم  أداء العمؿ، بالقالي سةنعكس عم  مخرجات العممةة القعمةمةة، 
ر مناخ قنظةمي إةجابي ومشاركقو في اقخاذ كذلؾ االىقماـ بعضو ىةمة القدرةس وقوفة

 داء آرامو داخؿ الكمةة.بالارارات داخؿ العمؿ والسماح لو بإ
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 الُممخص:

قناولت ىذه الدراسة عممةة الربط بةف قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة و قطوةر اليةكؿ القنظةمي 
لئلدارة العامة بالجامعة األسمرةة اإلسبلمةة، وُأقِبع أسموب المسح الشامؿ إلخقبار مدى المساىمة 

النسبةة لعناصرىا كدراسة مةدانةة باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة، لةث قبّةف وجود  واألىمةة
مساىمة مابولة لقطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة 

ةة، وأقضح أف عنصر اإلسبلمةة، بةنما اخقمفت عناصر المساىمة مف لةث مسقوى األىمةة النسب
قفوةض الصبللةات إل  العاممةف في المسقوةات اإلدارةة القنفةذةة"، ثـ ةمةو المساىمة األكثر أىمةة ىو "

مرقبة عنصر المساىمة المقمثؿ في "إلغاء االزدواجةة والقكرار في المياـ بةف الولدات اإلدارةة"، وكاف 
أف "خطة الجامعة السنوةة قادرة عم  مواجية آخر عناصر المساىمة مف لةث األىمةة النسبةة ىو 

 المقسارعة".القطورات القكنولوجةة 
وبما أف قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة ملور ميـ عند صةاغة االسقراقةجةة العامة لمجامعة، فإف   

رة مع قواعد البةانات الخاصة باإلدارة اإللكقرونةة بصو  الدراسة أوصت بالقركةز عم  قطوةر آلةة لمقعامؿ
مقزامنة مف قبؿ جمةع اإلدارات بالجامعة لقلسةف مسقوى االسقجابة لمقلدةثات، و القركةز عم  جعؿ 
اإلدارة اإللكقرونةة أداة قدعـ قدرة المؤسسة عم  قطوةر ىةاكميا القنظةمةة مف خبلؿ القطبةاات والبرامج 

ةة والدعـ الموجسقي إلسقخداـ بمجاؿ االقصاالت والمعموماقةة، والعمؿ عم  قصمةـ برامج القوع الخاصة
 البوابة اإللكقرونةة بالجامعة.

mailto:Almbqa@yahoo.com
mailto:Almbqa@yahoo.com
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ومف ىنا فإف عممةة القطوةر القنظةمي ىي عممةة مسقمرة قاـو عم  قبني برنامج طوةؿ المدى   
عم  مسقوى المنظمة ككؿ لزةادة الفّعالةة الكمةة ليا مف خبلؿ القدخؿ المخطط في الجوانب الثبلثة 

 مي(.)البشري والقاني واليةك
 اإلدارة اإللكقرونةة، اليةكؿ القنظةمي، اإلدارة العامة، الجامعات المةبةة، قطوةر. الكممات الدالة:

Abstract: 
 This study dealt with the link between the application of e-management 
and the development of the organizational structure of public administration at 
the Islamic University of Alasmarya. A comprehensive survey method was 
used to test the contribution and relative importance of its components as a 
field study in the general administration of the Islamic University of 
Alasmarya. While the elements of contribution differed in terms of the level of 
relative importance, it turned out that the most important contribution element 
is "delegation of powers to employees at administrative levels." The last 
component in terms of relative importance is that "the University's annual plan 
is able to cope with accelerated technological developments". 
 Since the application of e-management is an important focus in the 
formulation of the overall strategy of the university, the study recommended to 
focus on the development of a mechanism to deal with the databases of e-
management simultaneously by all departments at the university to improve the 
level of response to updates, and focus on making e-management a tool that 
supports the institution's ability to Developing its organizational structures 
through applications and programs in the field of communication and 
informatics. 
 Hence, the process of organizational development is an ongoing 
process based on the adoption of a long-term program at the level of the 
organization as a whole to increase its overall effectiveness through planned 
intervention in the three aspects (human, technical and structural). 
Keywords: e-management, organizational structure, public administration, 
Libyan universities, development. 

 :مقدمة
قسع  جمةع الدوؿ عم  لد سواء إل  قطوةر أداء نظـ العمؿ بيا، وأف نظـ  

العمؿ اإلداري ةعقبر مف أىـ نظـ العمؿ، والقي ليا دور ملوري في مجاؿ قلاةؽ 
الكفاءة اإلنقاجةة ودقة العمؿ، لذلؾ قسع  ىذه الدوؿ لمبلث عف أفضؿ ُسبؿ قطوةر 
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بةؽ اإلدارة اإللكقرونةة، باإلضافة للرص ىذه نظـ العمؿ اإلداري والقي مف بةنيا قط
الدوؿ عم  قطوةر اليةاكؿ القنظةمةة لمؤسساقيا والقي قعقبر الملرؾ األساسي ألداء 

 األجيزة اإلدارةة، وذلؾ مف خبلؿ األسالةب المعاصرة مثؿ االقصاالت والمعموماقةة.
ؤسسات والقي ال ققناسب وغالبًا ما ُةبللظ ضعؼ في القصامةـ القنظةمةة اللدةثة بالم   

مع القطورات القكنولوجةة المقسارعة، بالرغـ مف أف قكنولوجةا المعمومات خاصة أعطت 
الثاة لمقخطةط والرقابة بلةث مف الممكف قلوةؿ أي شيء بالمؤسسة ألي شخص وفي 
أي وقت، ومعالجة ىذا الضعؼ ىو ما قسع  إلةو أي مؤسسة مف خبلؿ اإلسقعانة 

ثة والقي ةمكف أف قساىـ في قطوةر اليةاكؿ القنظةمةة لقصبح مواكبة باألسالةب اللدة
لمقكنولوجةة المسقخدمة، كما أف بعض المؤسسات قواجو مشاكؿ خاصة بادراقيا المنقجة 

.. الخ، وىي أةضًا قيقـ بمعالجة ىذا الاصور في .مثؿ نظـ اإلدارة والعمؿ واإلنقاجةة
ةثة والقي قدعـ إنقاجةة قدراقيا، وما نشيده في قدراقيا مف خبلؿ اإلسقعانة بالنظـ اللد

عصرنا اللاضر مف قطور في مجاؿ االقصاالت والمعموماقةة فإف قطبةؽ اإلدارة 
 اإللكقرونةة ةعقبر مف أىـ النظـ اللدةثة القي ةمكف أف قدعـ إنقاجةة المؤسسة.

ةمةة، والذي ولئلدارة اإللكقرونةة دورًا ميمًا وأساسةًا في قطوةر القصامةـ القنظ  
بدوره ةنعكس عم  قلسةف اإلنقاجةة كإعادة قنظةـ قدفؽ العمؿ والذي ةساعد في إلبلؿ 
اإلجراءات المؤقمقة بداًل مف إجراءات العمؿ الةدوي، وزةادة المرونة في المؤسسة والذي 
ةساعدىا في زةادة قدرقيا عم  اإللساس بالقغةةر، وبذلؾ قكوف أىمةة قطبةؽ اإلدارة 

نةة وأثرىا الذي ةمكف أف ةمقد مف خبلؿ قطوةر أداء الادرات لةصؿ إل  قطوةر اإللكقرو 
 موارد المؤسسة.
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ماحملورماألول

 اإلرارماظعاممظؾدرادةم
  :. مشكمة الدراسة1.1

نظرًا لما نبللظو مف قراكـ المعامبلت و قأخر انجازىا بالاطاع العاـ، لةث  
ة مف أىـ أجيزة الاطاع العاـ لكونيا قؤدي قعقبر األجيزة اإلدارةة لممؤسسات القعمةمة

خدمة أساسةة وميمة لممجقمع، عمةو فإف القصامةـ القنظةمةة ومف بةنيا اليةاكؿ 
القنظةمةة والقي قعقبر مف الملركات األساسةة لئلنجاز مشكمة معادة قلقاج لمعالجة 

 ضمف ىذه األجيزة.
سيـ في معالجة مشكمة وةعقاد البالث بأف قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة قد ةُ  

قطوةر اليةاكؿ القنظةمةة، لذلؾ ةسع  البالث ضمف ىذه الدراسة لفلص واخقبار صلة 
وبناًء عم  ما ، ىذا اإلعقااد بالقطبةؽ عم  اإلدارة العامة بالجامعة األسمرةة اإلسبلمةة

 سبؽ ةمكف صةاغة مشكمة الدراسة في القساؤلةف القالةةف:
ةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة . ما مدى مساىمة قطب1.1.1

 العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة؟
. ما المساىمة األكثر أىمةة نسبةة لقطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في قطوةر اليةكؿ 2.1.1

القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة مف وجية نظر مفردات مجقمع 
 ة؟ الدراس
 . فرضيات الدراسة:5.1

 لقلاةؽ أىداؼ الدراسة قـ صةاغة الفرضةقةف القالةقةف: 
. ال قوجد مساىمة لقطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة 1.2.1

 العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة.
دارة اإللكقرونةة . ال ةوجد اخقبلؼ مف لةث األىمةة النسبةة لمساىمة قطبةؽ اإل2.2.1

 في قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة.
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 . أىداؼ الدراسة:3.1
 قيدؼ ىذه الدراسة لقلاةؽ القالي:  

مسقوى مساىمة قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في قطوةر اليةكؿ القنظةمي  قبةاف. 1.3.1
 .مةةباإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبل

األىمةة النسبةة لمساىمة قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في قطوةر عم  القّعرؼ . 2.3.1
اليةكؿ القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة مف وجية نظر مفردات 

 .مجقمع الدراسة
 . أىمية الدراسة:4.1

 ةمي: بناًء عم  أىداؼ الدراسة فإف ىذه الدراسة قكمف أىمةقيا فةما  
. بالنسبة لمعمـ: لةث قناولت الدراسة الربط بةف قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة وقطوةر 1.4.1

اليةاكؿ القنظةمةة، والمذاف ةعقبراف المفيومةف األساسةةف في مجالي االقصاالت 
 والمعموماقةة وىما مف المفاىةـ المعاصرة الميمة.

ىذه الدراسة مساىمة في قطوةر آلةة . بالنسبة لممجقمع: ةقوقع أف ةكوف لنقامج 2.4.1
الربط بةف اإلدارة اإللكقرونةة وقطوةر اليةاكؿ القنظةمةة، والذي ُةفقرض أف ةنعكس عم  

 مسقوى إنقاجةة المؤسسة ضمف المجقمع.
 . بالنسبة لمبالث: ةأمؿ البالث اكقساب خبرة عممةة وعممةة لاةامو بيذه الدراسة.  3.4.1

 . منيجية الدراسة:5.1
 قعقبر ىذه الدراسة مةدانةة قلمةمةة، ققبع المنيج القلمةمي الوصفي.  

 . ىيكؿ الدراسة:6.1
 وىو عم  النلو القالي:  

. اإلطار النظري: وقـ قكوةف ىذا اإلطار بالرجوع إل  األدبةات اإلدارةة المعاصرة 1.6.1
مةة، مف خبلؿ القي قناولت موضوعي قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة و قطوةر اليةاكؿ القنظة
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الرجوع إل  الكقب والدورةات والقاارةر وذلؾ السقخبلص مجموعة مف المفاىةـ الفكرةة 
 القي قـ اخقبارىا قطبةاةًا.

. اإلطار المةداني: وىذا اإلطار ةشقمؿ الجوانب المقعماة بإجراء الدراسة المةدانةة 2.6.1
ةؽ والبةانات البلزمة في ضوء اإلطار الفكري لمدراسة مف خبلؿ العرض لمجاؿ القطب

 وأسالةب ومصادر البةانات القي قـ جمعيا وقلمةميا.
. أسموب جمع البةانػات: لةػث أف المػنيج المسػقخدـ ىػو المػنيج الوصػفي القلمةمػي 3.6.1

مػػف خػػبلؿ دراسػػة مةدانةػػة، اعقمػػد البالػػث عمػػ  االسػػقبةاف كػػأداة أساسػػةة لجمػػع البةانػػات 
 األولةة. 

فػػػي اإلدارة  سػػػة: ةقكػػػوف مجقمػػػع الدراسػػػة مػػػف جمةػػػع العػػػاممةفمجقمػػػع وعةنػػػة الدرا. 4.6.1
(، وقػػد قػػـ اجػػراء مسػػح شػػامؿ لكامػػؿ 61األسػػمرةة اإلسػػبلمةة وعػػددىـ ) بالجامعػػة العامػػة 

 مفردات مجقمع الدراسة.
ماحملورماظـاغي

 اجلاغبماظـظري
 اإلدارة اإللكترونية:  .1.5

داـ شبكة األنقرنت وىي المدرسة األلدث في اإلدارة القي قعقمد عم  اسقخ 
 وشبكات األعماؿ في إنجاز وظامؼ اإلدارة ووظامؼ المنظمة.

إف مفيـو اإلدارة اإللكقرونةة بشكؿ واسع ظير في  :مفيـو اإلدارة اإللكقرونةة. 1.1.2
بداةة قسعةنةات الارف الماضي، وقد لاولت اإلدارة في ىذه الفقرة مواكبة القطورات كميا 

ي مخقمؼ أنواع البةمة القي قعمؿ بيا المنظمة، أي أنيا ملاولة مع العممةات اإلدارةة ف
لمقلوؿ مف القفكةر الاةادي واالعقماد عم  القجارب والممارسات الةومةة القي قاـو بيا 

، 2116بمراقبة الفرد وأدامو إل  القادـ نلو معطةات القطور القكنولوجي )اللافظ، 
 (.115ص
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ا عممةة أقمقة جمةع مياـ المؤسسات اإلدارةة وُةاصد باإلدارة اإللكقرونةة أني  
ونشاطاقيا، باالعقماد عم  جمةع قانةات المعمومات الضرورةة لموصوؿ إل  قلاةؽ 

 (.135، ص2113أىداؼ اإلدارة الجدةدة )السالمي، 
 مف خمةط اسقخداـ عم  أساساً  نخمص مما سبؽ بأف اإلدارة اإللكقرونةة قعقمد 

 ما، بمؤسسة الخاصة اإلدارةة العممةات بجمةع الاةاـ في صاالتالمعمومات واالق قكنولوجةا

القنافسي، فيي مجموعة مف العممةات  مركزىا وقعزةز أداءىا قلسةف بيدؼ  وذلؾ
القنظةمةة قربط بةف المسقفةد ومصادر المعمومات بواسطة وسامؿ الكقرونةة لقلاةؽ 

نقاج وقشغةؿ ومقابعة وقطوةر  ، 2118)عموطي، أىداؼ المؤسسة مف قخطةط وا 
 (.144ص

 ال  االلكقرونةة االدارة قسع  كثةرة أىداؼ ىناؾ: اإللكقرونةة اإلدارة أىداؼ. 2.1.2

 (:39، ص2118، منيا )السالمي، السمةط  قلاةايا

 .لفظيا مف بدالً  الممفات إدارة. 1.2.1.2

 .الاراءة مف بدالً  الملقوةات اسقعراض .2.2.1.2

 .الصادر والوارد مف بدالً  االلكقروني البرةد .3.2.1.2

 .االجقماعات ملاضر مف بدالً  القنفةذةة اإلجراءات .4.2.1.2

 .المقابعة مف بدال االنجازات .5.2.1.2

 .المقابعة مف بدالً  المشكبلت اكقشاؼ .6.2.1.2

 .لبلجقماعات الناجح القجيةز .7.2.1.2

 أو لممنظمات بالنسبة سواء ىمةةأ اإللكقرونةة لئلدارة اإللكقرونةة: إف اإلدارة أىمةة .3.1.2

 :(43، ص2114غنةـ، ) ةمي فةما اإللكقرونةة اإلدارة أىمةة وقكمف الاومي، المسقوى عم 

 .المنظمة ربلةة وزةادة االنقاج قكالةؼ انخفاض .1.3.1.2

 .اللكومةة المنظمات اداء مسقوى قلسةف .2.3.1.2
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 .الورقي القعامؿ مخاطر قبلفي .3.3.1.2

 .الوطني ققصاداال وقدعةـ الصادرات ادةزة .4.3.1.2

 اسواؽ في المقالة الفرص مف واالسقفادة اللر، لمعمؿ جدةدة فرص اةجاد. 5.3.1.2

 .المقادمة القكنولوجةا
عناصر  عدة ةقطمب اإللكقرونةة اإلدارة قطبةؽ إف: اإللكقرونةة اإلدارة عناصر .4.1.2

  (:28، ص2111دي، كالقالي )المسعو  وىي(، 41السمةط ، ص )السالمي،
 .والمعدات األجيزة .1.4.1.2

 .أنواعيا بمخقمؼ البرمجةات .2.4.1.2
 .االقصاالت .3.4.1.2

 .المعمومات نظـ .4.4.1.2

 .البشرةة الكوادر .5.4.1.2

مرالؿ القلوؿ إل  اإلدارة اإللكقرونةة: ةلقاج القلوؿ إل  اإلدارة اإللكقرونةة إل   .5.1.2
، 2112مةة بشكؿ ةلاؽ األىداؼ المرجوة )الضرغامي، مرالؿ كي ققـ العم عدة
 (:146، ص2118(، ومف قمؾ  المرالؿ )عموطي، 34ص

 قناعة ودعـ اإلدارة العمةا في المؤسسة. .1.5.1.2
 قدرةب وقأىةؿ العاممةف. .2.5.1.2
 قوثةؽ وقطوةر إجراءات العمؿ. .3.5.1.2
 قوفةر البنةة لمغدارة اإللكقرونةة. .4.5.1.2
 البدء بقوثةؽ المعامبلت الورقةة الادةمة الكقرونةًا. .5.5.1.2
 البدء ببرمجة المعامبلت انقشارًا. .6.5.1.2

 المفاىةـ في شامبلً  قلوالً  اإللكقرونةة اإلدارة قمثؿ :اإللكقرونةة اإلدارة قطبةؽ .6.1.2

 القامةدةة، اإلدارة عمةيا قاـو القي والقشرةعات واليةاكؿ واإلجراءات واألسالةب والنظرةات
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 معادة عممةة إنيا بؿ فاط، وقطبةايا ناميا ةمكف مسقوردة خبرة أو جاىزة وصفة لةست وىي

 والبشرةة والبةمةة والقشرةعةة والمالةة والمعموماقةة القانةة المكونات مف مقكامؿ ونظاـ

 اإللكقرونةة اإلدارة لقطبةؽ ومقكاممة عدةدة مقطمبات قوفر مف البد  وبالقالي وغةرىا،
خراجيا لةث ةمكف  .(39، ص2111قرةشي وعبدالناصر، ) العممي الواقع لةز إل  وا 
 المقطمبات فةما ةمي: قلدةد أىـ
 : (71، ص2119ةمي )عمار،  فةما وققمثؿ :اإلدارةة المقطمبات .1.6.1.2

 .القأسةس وخطط االسقراقةجةات وضع. 1.1.6.1.2
  اإلداري. والدعـ الاةادة. 2.1.6.1.2
  القنظةمي. اليةكؿ .3.1.6.1.2

 المقعاممةف. وقثاةؼ قوعةة العاممةف، وقدرةب قعمةـ. 4.1.6.1.2
 لممسقجدات. وفاا وقلدةثيا القشرةعةة األطر وضع. 5.1.6.1.2

 الذةف المعرفة، لاؿ في العامموف والمخقصوف الخبراء وىـ: البشرةة المقطمبات. 2.6.1.2
 القعاضد إدارة ةقولوف المؤسسة، في الفكري الماؿ ورأس اإلنسانةة البنةة ةمثموف

 والمساعدوف، والوكبلء المدةروف :ومنيـ اإللكقرونةة اإلدارة لعناصر االسقراقةجي

 (.21، ص2118المسعود،  (الملرر أو والمشغؿ البةانات، ضابط المبرمجوف،
 القيو  اإللكقرونةة لئلدارة القلقةة البنةة قوفةر في وققمثؿ: القانةة المقطمبات. 3.6.1.2

 :(41، ص2111قرةشي و عبدالناصر، ) إل  قناسـ
 القوصةبلت كؿ في وققمثؿ :اإللكقرونةة لؤلعماؿ الصمبة القلقةة البنةة. 1.3.6.1.2

 المادةة المعمومات وقكنولوجةا والشبكات اللاسوب وأجيزة بعد عف والخموةة األرضةة

 .(54، ص2114)نجـ،  كقرونةاً إل البةانات وقبادؿ اإللكقرونةة األعماؿ لممارسة الضرورةة
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 الخدمات مجموعة وقشمؿ :اإللكقرونةة لؤلعماؿ الناعمة القلقةة البنةة .2.3.6.1.2

 ةقـ القي القطبةاات وبرمجةات لمشبكات القشغةمةة النظـ وبرمجةات والخبرات والمعمومات

 .(54، ص2114)نجـ،  اإللكقرونةة األعماؿ وظامؼ إنجاز خبلليا مف

 :الشبكات ىي ىذه وأىـ االقصاؿ: بكاتش. 3.3.6.1.2

 المقشابكة اللواسةب مف عمبلقة شبكة عف عبارةوىي   (Internet):اإلنقرنت أواًل/ شبكة

 مف مسقعممةيا المخقمفة قمكف ونشاطاقيا قطاعاقيا المجقمعات بكؿ وقربط العالـ لوؿ

، 2111 ناصر،قرةشي وعبدال (اللواسةب ىذه طرةؽ عف المخقمفة المعمومات إل  الوصوؿ
 (.41ص

 الموارد قسقخدـ خاصة اقصاؿ شبكة ىي (Intranet): اإلنقرانت أو الداخمةة ثانةًا/ الشبكة

 فاط خاصة وةمكف لمجموعات المؤسسة، داخؿ المعمومات قوزةع بغةة لئلنقرنت المقالة

 .(161، ص2116)البلةصي،  إلةيا الوصوؿ مف
 بلةث الداخمةة لمشبكة وىي امقداد (Extranet): االكسقرانت أو الخارجةة ثالثًا/ الشبكة

الزبامف،  المؤسسة )الموردةف، نشاط بطبةعة عبلقة ليا والقي خارجةة لمجموعات قسمح
)البلةصي،  االنقرانت بواسطة عرضيا ةقـ القي المعمومات عم  باالطبلع أخرى( وأطراؼ
 .(162، ص2116

 عم  السمبةة القأثةرات وقامةص اتالمعموم أمف لقلاةؽ: األمنةة المقطمبات .4.4.1.2

 منيا اإلجراءات ببعض الاةاـ ققطمب االلكقرونةة اإلدارة فإف نقرنتإلا شبكة اسقخداـ
  (:35ص ،2117 )المةر،

 .اإلنقرنت خدمة فةيا بما المعمومات لقانةات األمنةة السةاسات وضع. 1.4.4.1.2

 أجيزة قعاوف ةضمف ةثبل المعمومات ألمف وطنةة إسقراقةجةة قبني. 2.4.4.1.2

 .والخاص العاـ الاطاعةف
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 وانقياكات االلكقروني السطو مف قلد القي القنظةمةة والموامح الاوانةف وضع. 3.4.4.1.2

 .اإللكقرونةة اإلدارة في المعمومات خصوصةة

، 2119وىي )عمار،  المعمومات نظـ أمف للماةة أخرى مقطمبات عدة وىناؾ 
  (:77ص

 ىذه ُقكؿ وأف لدةيا، المعمومات نظـ أمف دعـ المؤسسة في العمةا دارةاإل عم  أواًل/ ةجب

 .ملددةف ألشخاص المسؤولةة
 .المخقمفة والقطبةاات القشغةؿ لنظـ البلزمة اللماةة قلدةد ثانةًا/ 

 .اللاسوبةة والشبكات المعمومات لنظـ والقفقةش المراقبة آلةات ثالثًا/ قلدةد

 .آمف بشكؿ المعمومات لنظـ طةةالقةا بنسخ رابعًا/ االلقفاظ

 .الوسامط مخقمؼ عم  وناميا وقخزةنيا لفظيا ةقـ القي المعمومات خامسًا/ قشفةر
 . الييكؿ التنظيمي: 5.5

اليةكؿ القنظةمي أو النظاـ المؤسسي لممنظمة، وةقكوف مف مجموعة مف  
شراؼ والقنسةؽ األنشطة والمياـ القي ةقـ قوزةعيا بةف العاممةف باإلضافة لعممةات اإل

 .بغةة قلاةؽ أىداؼ المنظمة وضماف العمؿ المنظـ
مفيـو اليةكؿ القنظةمي: وىو اإلطار العاـ الذي ةقـ مف خبللو قنسةؽ  .1.2.2

المجيودات البشرةة السقغبلؿ الموارد باصد قلاةؽ األىداؼ وةشقمؿ عم  مجموعة مف 
، 1992)رشةد،  اةؽ قمؾ األىداؼالقرقةبات الرسمةة المعمنة القي قمثؿ آلةات ووسامؿ قل

 (.118ص
أىمةة اليةكؿ القنظةمي: ققمثؿ أىمةة اليةكؿ القنظةمي في عدة نااط مف أبرزىا  .2.2.2
 https://mawdoo3.com: (2118مفيـو اليةكؿ القنظةمي.  )نجار،

بةاف المسقوةات اإلدارةة، ومسؤولةاقيا، واخقصاصاقيا عم  مؤشرات األداء، . 1.2.2.2
 يا، وقلسةنيا. وقةاس
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قرقةب العبلقات، وقلدةدىا، باإلضافة إل  منح المسؤولةف الصبللةات . 2.2.2.2
 البلزمة. 
بةاف، وقفصةؿ األقساـ، والدوامر، واإلدارات، والمسمةات، وقلدةد العبلقة بةف . 3.2.2.2

 العممةات المؤسسةة، وانسةابةقيا. 
 مساعدة القنظةـ عم  قلاةؽ أىدافو. . 4.2.2.2

جراءات ملاسبة القكالةؼ، مثؿ: . 5.2.2.2 قلدةد مراكز القكمفة في مراكز المسؤولةة، وا 
 إجراءات الملاسبة اإلدارةة، وآلةة رفع القاارةر.

عناصر اليةكؿ القنظةمي: مف خبلؿ قعرةؼ اليةكؿ القنظةمي ةقبةف وجود عدة  .3.2.2
اليةاكؿ القنظةمةة.  )إسماعةؿ، أنواععناصر ةجب قوفرىا في اليةكؿ القنظةمي وىي 

2111):https://hrdiscussion.com   
 وجود الولدات اإلدارةة المخقمفة لممنظمة.. 1.3.2.2
 وضوح القخصص والمياـ.. 2.3.2.2
 نطاؽ اإلشراؼ وخط السمطة والمسؤولةة.. 3.3.2.2

أنواع اليةاكؿ القنظةمةة: لميةكؿ القنظةمي أنواع عدة، مف أىميا ما ةأقي  .4.2.2
 https://mawdoo3.com: (2118مفيـو اليةكؿ القنظةمي.  ار،)نج

اليةكؿ الوظةفي: وىو ةقضمف قجمةع القخصص الوالد في إدارة والدة، . 1.4.2.2
ةًا، كما ةسقفةد اققصادكاإلدارة اليندسةة مثبًل، وىذا النوع مف اليةاكؿ ةقصؼ بكونو 

اإلدارة نفسيا، إاّل أنو مف نالةة  العامموف فةو مف خبرات زمبلميـ، نظرًا لعمميـ معًا في
 أخرى ةشقمؿ عم  عدة مساوئ، منيا:

 كثرة المسقوةات اإلدارةة فةو وقمة مرونقو.  -أ
 سوء العبلقة بةف القخصصات.  -ب

اليةكؿ الاطاعي: وىو نوع مف اليةاكؿ ةقـّ فةو قجمةع العاممةف المقخصصةف . 2.4.2.2
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نو قد ةقـ فةو االلقفاظ بالمركزةة في بعض في خدمة ملددة، أو منقج ملدد، عممًا بأ
 اإلدارات.
اليةكؿ القنظةمي البسةط: وىو ما ةسم  باليرمي، لةث ةقصؼ بعدـ القعاةد، . 3.4.2.2

والبساطة، والبلرسمةة، كما أف السمطة ققركز في قمة اليـر اإلداري، وةشةع ىذا النمط 
 ، وضمف وجود عدد قمةؿ مف مف اليةاكؿ في المنظمات في مرالميا القأسةسةة األول

 العاممةف، باإلضافة إل  أف الظروؼ قكوف معروفة، وفي بةمة مسقارة ةمكف القلكـ فةيا.
ةسم  أةضًا بالعضوي أو المسطح، وقكوف فةو المسقوةات اليةكؿ اللةوي: و . 4.4.2.2

ىذا اإلدارةة قمةمة، بمعن  أف اليـر الوظةفي فةو ةكوف قصةرًا، وعم  الرغـ مف اقصاؼ 
النوع بالمرونة، والبلمركزةة، والسرعة في اقخاذ الارارات، والقي قكوف ناجمة عف 
القفوةض الكبةر لممدةرةف، والبلرسمةة، إاّل أنو ةامؿ مف الرقابة، كما أنو ةؤدي إل  أف 
ةصبح كؿ مدةر مسؤواًل عف عدد أكبر مف العاممةف، عممًا بأنو مف األفضؿ اقباع ىذا 

سرعة في قغةر المؤثرات الخارجةة، وفي لاؿ رغبة المنظمات في أف النوع في لالة ال
 قكوف منقجاقيا مقمةزة.

اليةكؿ المصفوفي: وفي ىذا النوع ةقـ قصنةؼ العاممةف قبعًا لموظامؼ، كما . 5.4.2.2
ةقـ اخقةار مسؤوؿ عف عاممةف ضمف وظامؼ مخقمفة، بلةث ةكوف مسؤواًل عف منقج 

لذكر أنو قد ةكوف لمعامؿ رمةساف في ىذا النوع مف اليةاكؿ، ملدد أةضًا، ومف الجدةر با
لةث ةقبعو عامموف مف إدارات مخقمفة، باإلضافة إل  وجود رمةس لكؿ منيـ في إدارقو، 
وىو نوع ةشمؿ السمات نفسيا في األنواع الساباة، إاّل أف صعوبة قنظةـ العمؿ بالنسبة 

 ىو أمر ةعةبو. لمعاممةف فةو، نظرًا لكونيـ ةقبعوف رمةسةف، 
اليةكؿ المةكانةكي: وةقَّصؼ بأّف اليـر الوظةفي فةو ممقد بشكؿ رأسي، وىذا . 6.4.2.2

ةعني أف المسقوةات اإلدارةة فةو مقعددة، عممًا بأنو مف األفضؿ اقباع ىذا النوع إذا 
 كانت المؤثرات الخارجةة مسقارة، وفي لاؿ كانت األعماؿ روقةنةة ال ققغةر رغـ قكرارىا،
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وعم  الرغـ مف أف ىذا النوع ةقصؼ بكثرة الرقابة، وطباات اليـر الوظةفي المقعددة فةو، 
باإلضافة إل  المركزةة، والرسمةة، إاّل أف اقخاذ الارارات فةو ةعد بطةمًا نسبةًا، كما أنو 

 ةعقبر قمةؿ المرونة.
ماحملورماظـاظث

 اجلاغبماظؿطؾقؼيم
 اإللكترونية في تطوير الييكؿ التنظيمي: . تحميؿ مدى مساىمة تطبيؽ اإلدارة1.3

لدراسة مدى مساىمة قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في قطوةر اليةكؿ القنظةمي،  
لمعةنة ( (Tقاـ البالث باخقبار الفرضةة األول  لمدراسة، لةث اسقخدـ البالث اخقبار 

 ، وذلؾ لمقلاؽ مف صلة ىذه الفرضةة، ومعرفة(One Sample T-Test)الوالدة 
معنوةة )داللة( آراء مفردات المجقمع في ىذه الفرضةة، والجدوؿ القالي ُةبةف المقوسط 

)قةمة  ((Tاللسابي المرجح لمفرضةة واالنلراؼ المعةاري ليا، وكذلؾ نقامج اخقبار 
 االخقبار والداللة اإللصامةة(.
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 ( ةوضح المقوسط اللسابي المرجح واالنلراؼ المعةاري 1)جدوؿ
 لمفرضةة (T)ر ونقامج اخقبا

 االنحراؼ المعياري المتوسط المرجح
إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة
  0Hرفض  * 1.111 4.392 1.894 3.57

 (1.15)*  دالة إلصامةًا عند مسقوى المعنوةة 
 (SPSSاسقنادًا عم  نقامج برنامج )المصدر: مف إعداد البالث 

( 3.57( أف المقوسط اللسابي المرجح )1ؿ بةانات الجدوؿ )ُنبللظ مف خبل 
( بداللة 4.392( وأف قةمة إلصاءة االخقبار )1.894بانلراؼ معةاري مناظر لو )

(، و قةمة 1.15( وبما أف ىذه الاةمة أصغر مف مسقوى المعنوةة )1.111إلصامةة )
 0Hرضةة الصفرةة (، فيذا ُةشةر إل  رفض الف3المقوسط اللسابي المرجح أكبر مف )

، والااممة بػ: قوجد مساىمة لقطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في 1Hوقبوؿ الفرضةة البدةمة 
 قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة.

قرونةػػة فػػي قطػػوةر وةعقاػػد البالػػث بػػأف وجػػود مسػػاىمة مػػؤثرة لقطبةػػؽ اإلدارة اإللك 
قطػػػػور قكنولوجةػػػػا االقصػػػػاالت لاليةكػػػػؿ القنظةمػػػػي صػػػػلةح، وُةػػػػؤؿ البالػػػػث ىػػػػذه النقةجػػػػة 

والمعمومػات والقػػي أصػػبلت منقشػػرة بصػػورة كافةػػة قسػػمح بقطبةػػؽ اإلدارة اإللكقرونةػػة كػػأداة 
خدمةة مقعددة األغراض، ولعؿ مف أىـ أغراض اإلدارة اإللكقرونةة الخػدمات القػي قاػدميا 

 قطوةر اليةاكؿ القنظةمةة. في مجاؿ
. تحميػػػؿ مسػػػتوى اإلخػػػتالؼ مػػػف حيػػػث األىميػػػة النسػػػبية لمسػػػاىمة تطبيػػػؽ اإلدارة 5.3

 اإللكترونية في تطوير الييكؿ التنظيمي: 
قاـ البالث بدراسػة عناصػر المسػاىمة كػبًل عمػ  لػدة، وقػد قبػّةف ذلػؾ مػف خػبلؿ  

إلجابػػات المشػػاركةف فػػي الدراسػػة، ( القلمةػػؿ اإللصػػامي 2البةانػػات الػػواردة بالجػػدوؿ رقػػـ )
لةػػث ةقضػػػح أنػػػو ةوجػػػد اخػػقبلؼ فػػػي مسػػػقوى األىمةػػػة النسػػبةة لعناصػػػر مسػػػاىمة قطبةػػػؽ 
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ف أكثػػػر أىمةػػػة نسػػػبةة ىػػػو " قفػػػوةض  اإلدارة اإللكقرونةػػػة فػػػي قطػػػوةر اليةكػػػؿ القنظةمػػػي، وا 
 %(.76.3الصبللةات إل  العاممةف في المسقوةات اإلدارةة القنفةذةة"، بأىمةة نسبةة )

  ((T( ةوضح المقوسط المرجح واالنلراؼ المعةاري ونقامج اخقبار 2جدوؿ )
 في قطوةر اليةكؿ القنظةميلعناصر المساىمة 

 المتوسط عػػبػارةػػال
 المرجح

 االنحراؼ
 المعياري

 إحصاءة
 االختبار

 الداللة
 اإلحصائية

 األىمية
 % النسبية

 ترتيب
 األىمية

قبسةط اليةكؿ القنظةمي بقامةؿ عدد 
 لمسقوةات اإلدارةةا

3.75 1.111 5.196 1.111 * 75.1 3 

القوجو نلو البلمركزةة اإلدارةة في اقخاذ 
 الارارات

3.52 1.131 3.194 1.113 * 71.4 4 

قفوةض الصبللةات إل  العاممةف في 
 المسقوةات اإلدارةة القنفةذةة

3.81 1.961 5.864 1.111 * 76.3 1 

ىبلت والادرات إعادة قوزةع المياـ وفاًا لممؤ 
 والميارات القي ةمقمكيا الموظؼ

3.52 1.989 3.648 1.111 * 71.4 5 

قوضةح المياـ واألدوار المطموبة مف كؿ 
 ولدة إدارةة

3.52 1.152 3.431 1.111 * 71.4 6 

إلغاء االزدواجةة والقكرار في المياـ بةف 
 الولدات اإلدارةة

3.79 1.151 5.219 1.111 * 75.8 2 

 8 69.2 * 1.113 3.181 1.131 3.46 المرؤوسةف في عممةة اقخاذ الاراراتمشاركة 
خطة الجامعة السنوةة قادرة عم  مواجية 

 القطورات القكنولوجةة المقسارعة
3.35 1.158 2.121 1.139 * 67.1 11 

وضع أىداًفا مرنة قابمة لمقجدةد والقطوةر 
 المسقمر

3.51 1.111 3.428 1.111 * 71.1 7 

دارة الجامعة عم  اسقمرارةة قلرص إ
 القخطةط

3.44 1.191 2.782 1.118 * 68.8 9 

 (1.15)*  دالة إلصامةًا عند مسقوى المعنوةة 
 (SPSSاسقنادًا عم  نقامج برنامج )المصدر: مف إعداد البالث 

( أف األىمةة النسبةة لمساىمة قطبةؽ 2ُنبللظ مف خبلؿ بةانات الجدوؿ ) 
في قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلدارة اإللكقرونةة 
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وقبوؿ الفرضةة البدةمة  0Hاإلسبلمةة مخقمفة، مما ُةشةر إل  رفض الفرضةة الصفرةة 
1H والااممة بػ: ةوجد اخقبلؼ مف لةث األىمةة النسبةة لمساىمة قطبةؽ اإلدارة ،

 في قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة. اإللكقرونةة
وقػػػػاـ البالػػػػث بقرقةػػػػب مسػػػػاىمة قطبةػػػػؽ اإلدارة اإللكقرونةػػػػة فػػػػي قطػػػػوةر اليةكػػػػؿ  

 ىمةة النسبةة كالقالي:القنظةمي لسب األ
ةة . قفػػوةض الصػػبللةات إلػػ  العػػػاممةف فػػي المسػػقوةات اإلدارةػػػة القنفةذةػػة، بأىمةػػة نسػػػب1.2.3

(76.3.)% 

. إلغػػػػػػاء االزدواجةػػػػػػة والقكػػػػػػرار فػػػػػػي الميػػػػػػاـ بػػػػػػةف الولػػػػػػدات اإلدارةػػػػػػة، بأىمةػػػػػػة نسػػػػػػبةة 2.2.3
(75.8.)% 

 %(.75.1. قبسةط اليةكؿ القنظةمي بقامةؿ عدد المسقوةات اإلدارةة، بأىمةة نسبةة )3.2.3

 %(.71.4. القوجو نلو البلمركزةة اإلدارةة في اقخاذ الارارات، بأىمةة نسبةة )4.2.3

. إعػػادة قوزةػػع الميػػاـ وفاػػًا لممػػؤىبلت والاػػدرات والميػػارات القػػي ةمقمكيػػا الموظػػؼ، 5.2.3
 %(.71.4بأىمةة نسبةة   )

. قوضػػػػػػةح الميػػػػػػاـ واألدوار المطموبػػػػػػة مػػػػػػف كػػػػػػؿ ولػػػػػػدة إدارةػػػػػػة، بأىمةػػػػػػة نسػػػػػػبةة 6.2.3
(71.4.)% 

 %(.71.1) . وضع أىداًفا مرنة قابمة لمقجدةد والقطوةر المسقمر، بأىمةة نسبةة7.2.3

 %(.69.2. مشاركة المرؤوسةف في عممةة اقخاذ الارارات، بأىمةة نسبةة )8.2.3

 %(.68.8. قلرص إدارة الجامعة عم  اسقمرارةة القخطةط، بأىمةة نسبةة )9.2.3

. خطػػة الجامعػػة السػػنوةة قػػادرة عمػػ  مواجيػػة القطػػورات القكنولوجةػػة المقسػػارعة، 11.2.3
 %(.67.1بأىمةة نسبةة )
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 النتائج: .3.3
ةمكف اسقخبلص مجموعة مف النقامج القي ةلاايا قطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في  

 قطوةر اليةكؿ القنظةمي عم  النلو القالي:
( 3.57( أف المقوسط اللسابي المرجح )1. ُنبللظ مف خبلؿ بةانات الجدوؿ )1.3.3

( بداللة 4.392( وأف قةمة إلصاءة االخقبار )1.894بانلراؼ معةاري مناظر لو )
 (.1.111إلصامةة )

(، و قةمة 1.15. بما أف الداللة اإللصامةة أصغر مف مسقوى المعنوةة )2.3.3
 0H(، فيذا ُةشةر إل  رفض الفرضةة الصفرةة 3المقوسط اللسابي المرجح أكبر مف )

ة لقطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة في الااممة بػ: قوجد مساىم 1Hوقبوؿ الفرضةة البدةمة 
 قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة.

. إف القطور القكنولوجي وخاصة )قكنولوجةا االقصاالت و المعمومات( والقي 3.3.3
أصبلت منقشرة بصورة كافةة قسمح بقطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة كأداة خدمةة مقعددة 

ومف أىـ آثار مساىماقيا ىو قطوةر اليةاكؿ القنظةمةة، وىذا الذي اعقاده  األغراض،
البالث عندما كانت إلدى نقامج الدراسة وجود مساىمة مؤثرة لقطبةؽ اإلدارة اإللكقرونةة 

 في قطوةر اليةكؿ القنظةمي.
( القلمةػػؿ اإللصػػامي إلجابػػات 2. قبػػّةف مػػف خػػبلؿ البةانػػات الػػواردة بالجػػدوؿ رقػػـ )4.3.3

المشاركةف في الدراسػة، أنػو ةوجػد اخػقبلؼ فػي مسػقوى األىمةػة النسػبةة لعناصػر مسػاىمة 
قطبةػػػؽ اإلدارة اإللكقرونةػػػة فػػػي قطػػػوةر اليةكػػػؿ القنظةمػػػي، وأف أكثػػػر أىمةػػػة نسػػػبةة ىػػػو " 
قفػػػػوةض الصػػػػبللةات إلػػػػ  العػػػػاممةف فػػػػي المسػػػػقوةات اإلدارةػػػػة القنفةذةػػػػة"، بأىمةػػػػة نسػػػػبةة 

(76.3.)% 
( أف األىمةػػة النسػػبةة لمسػػاىمة قطبةػػؽ 2ًا مػػف خػػبلؿ بةانػػات الجػػدوؿ ). قبػػّةف أةضػػ5.3.3

اإلدارة اإللكقرونةػػػػػة فػػػػػي قطػػػػػوةر اليةكػػػػػؿ القنظةمػػػػػي بػػػػػاإلدارة العامػػػػػة لمجامعػػػػػة األسػػػػػمرةة 
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وقبػػوؿ الفرضػػةة البدةمػػة  0Hاإلسػػبلمةة مخقمفػػة، ممػػا ُةشػػةر إلػػ  رفػػض الفرضػػةة الصػػفرةة 
1H  الااممػػػػػة بػػػػػػ: ةوجػػػػػد اخػػػػػقبلؼ مػػػػػف لةػػػػػث األىمةػػػػػة النسػػػػػبةة لمسػػػػػاىمة قطبةػػػػػؽ اإلدارة

 اإللكقرونةة في قطوةر اليةكؿ القنظةمي باإلدارة العامة لمجامعة األسمرةة اإلسبلمةة.
. قػػػػـ قرقةػػػػب العبػػػػارات المسػػػػاىمة لقطبةػػػػؽ اإلدارة اإللكقرونةػػػػة فػػػػي قطػػػػوةر اليةكػػػػؿ 6.3.3

وكانػػت عبػػارة " قفػػوةض الصػبللةات إلػػ  العػػاممةف فػػي  ىمةػػة النسػبةة،القنظةمػي لسػػب األ
%(، وأقػػؿ نسػػبة 76.3المسػػقوةات اإلدارةػػة القنفةذةػػة"، ىػػي أعمػػ  نسػػبة، و بأىمةػػة نسػػبةة )

كانت عبارة "خطة الجامعة السنوةة قادرة عم  مواجية القطورات القكنولوجةػة المقسػارعة"، 
 %(.  67.1بأىمةة نسبةة )

 التوصيات: .4.3
نقامج السابؽ ذكرىا وأىداؼ الدراسة، ةادـ البالث بعض القوصةات في ضوء ال 
 القالةة:
. إدخاؿ إصبللةات ىةكمةة وقنظةمةة باإلدارة العامة لمجامعة ملؿ الدراسة، 1.4.3

لقسقجةب لظروؼ العولمة بةسر وفّعالةة، والقركةز عم  اعقبار أف قطبةؽ اإلدارة 
 قةجةة العامة لمجامعة.اإللكقرونةة ملور ميـ عند صةاغة االسقرا

. مراجعة اليةاكؿ القنظةمةة بصورة مسقمرة، ومدى درجة مواكبقيا لمقطورات 2.4.3
القكنولوجةة وخاصة )قكنولوجةا االقصاالت والمعمومات( لقلدةثيا وجعميا أكثر مرونة 
بما ةقناسب مع الواقع الُمعاش، وةقـ ذلؾ عف طرةؽ االسقفادة مف الخبرات االسقشارةة 

 ىذا المجاؿ.     في 
. القأسػػػةس لبػػػرامج خاصػػػة باليةاكػػػؿ القنظةمةػػػة قعمػػػؿ عمػػػ  قلسػػػةف قػػػدراقيـ عمػػػ  3.4.3

 النفاذ مف خبلؿ البوابات اإللكقرونةة واالسقفادة مف نظـ اإلدارة اإللكقرونةة.
. قطوةر آلةة لمقعامؿ مع قواعد البةانات الخاصة باإلدارة اإللكقرونةة بصورة 4.4.3

 ؿ جمةع اإلدارات بالجامعة لقلسةف مسقوى االسقجابة لمقلدةثات.مقزامنة مف قب
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. ضرورة الربط بةف نظـ اإلدارة اإللكقرونةة ونظـ دعـ الارار والقي ىي جزء مف 5.4.3
 نظـ مركز المعمومات والقوثةؽ بالجامعة ملؿ الدراسة.

ة عم  قطوةر . القركةز عم  أف قكوف اإلدارة اإللكقرونةة أداة قدعـ قدرة المؤسس6.4.3
 بمجاؿ االقصاالت والمعموماقةة. الخاصةىةاكميا القنظةمةة مف خبلؿ القطبةاات والبرامج 
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 الممخص:

القعرؼ عم  أثر االسقثمار في رأس الماؿ البشري المقمثؿ بػ )المعرفة،  إل  الدراسة قيدؼ
 بجامعة العامة اإلدارة موظفي نظر وجية مفوالخبرة، واالبقكار واإلبداع( عم  القنمةة االققصادةة 

 الدراسة أىداؼ ولقلاةؽ فةيا، البشري الماؿ لرأس المرقب جامعة ثماراسق مسقوى عم  والقعرؼ المرقب،
 الساباة، الدراسات بعض عم  باالعقماد اسقبانة بقطوةر البالثات قامت فاد الوصفي، المنيج اقباع قـ

 باإلدارة الموظفةف جمةع في الدراسة مجقمع قمثؿ وقد ثباقيا، ومعامؿ مصداقةقيا مف القأكد قـ لةث
 االسقبةاف اسقمارات قوزةع قـ موظفًا،( 61) عددىـ والبالغ الخمس، مدةنة في المرقب جامعةل العامة
 اسقخداـ قـ الدراسة بةانات ولقلمةؿ المجقمع، لجـ لصغر نظراً  الشامؿ المسح أسموب باقباع عمةيـ
 ماراسقث مسقوى أف الدراسة أظيرت لةث ،(SPSS) في الواردة البرمجةات لزمة مف إلصامي برنامج
 اإلدارة موظفي نظر وجية مف األبعاد لجمةع عالةة بدرجة كاف فةيا البشري الماؿ لرأس المرقب جامعة

 المقمثمة بأبعاده البشري الماؿ رأس السقثمار إلصامةة داللة ذي أثر وجود النقامج بةنت كما الدراسة، قةد
 .المرقب بجامعة العامة اإلدارة في دةةاالققصا القنمةة عم ( واإلبداع واالبقكار والخبرة، المعرفة،) في

 .االققصادةة القنمةة البشري، الماؿ رأس اسقثمار :المفتاحية الكممات
Abstract:    

The study aims to identify the impact of investment in human capital 
represented by (knowledge, experience, innovation and creativity) on economic 
development from the point of view of public administration employees at the 
University of Elmergib, and to identify the level of elmergib University‟s 

investment in human capital in it, and to achieve the goals of the study the 
method was followed Descriptive, the researchers developed a questionnaire by 
relying on some previous studies, where its credibility and coefficients were 
confirmed, and the study community was represented in all employees of the 
General Administration of elmergib University in the city of Al-Khums, and 
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the number (60) employees, questionnaire questionnaires were distributed to 
them using a method The comprehensive survey due to the small size of the 
society, and to analyze the study data, a statistical program was used from the 
software package mentioned in (SPSS), where the study showed that the level 
of elmergib University‟s investment in human capital in it was a high degree 

for all dimensions from the point of view of the management staff under study, 
as indicated by Results: There is a statistically significant impact of human 
capital investment in its dimensions of (knowledge, experience, innovation and 
creativity) on economic development in public administration at elmergib 

University. 
Key words: human capital investment, economic development. 

 
 اإلرارماظعاممظؾدرادة

 المقدمة: 
اقسـ العاد األخةر مف الارف الماضي بقنامي الوعي باةمة اإلنساف ىدفًا ووسةمة  

ات ققصادةة، وأصبح الطرةؽ لبلندماج في منظومة االققصادفي منظومة القنمةة اال
( لذا أضل  االسقثمار في رأس الماؿ البشري مف أىـ 1، ص2115المقادمة )سعةد، 

ةا، وأكثرىا إللالًا باعقبارىا العممةة الضرورةة لقلرةؾ وصاؿ، وصةاغة وقنمةة الاضا
والفنةة والسموكةة، فيي وسةمة قعمةمةة ،الادرات، والكفاءات في جوانبيا العممةة ُأو العممةة

 -أةضاً  -قمد اإلنساف بمعارؼ ُأو معمومات قزةد مف طاققو عم  العمؿ واإلنقاج، وىي
ه بالطرامؽ العممةة، واألسالةب المقطورة والمسالؾ المقباةنة في األداء وسةمة قدرةبةة قزود

ةة إل  أف قراكـ رأس الماؿ البشري ىو الملرؾ ققصاداألمثؿ، وقشةر نظرةات القنمةة اال
ي الذي ةلفز نمو الصادرات، وبالقالي مف المقوقع أف قكوف ققصاداألساسي لمنمو اال

 Billyنمةة الموارد البشرةة، وفي ىذا الصدد ةاوؿ )الصادرات ىي المسقفةد األكبر مف ق

and Johnson إف االسقثمار في قكوةف رأس الماؿ البشري ةفوؽ في نقامجو( :)
 (761، ص2117ةة واالجقماعةة االسقثمار في الموارد المادةة( )جبرةؿ، ققصاداال
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لقلاةؽ وباعقبار لةبةا مف الدوؿ النامةة القي قسع  لمنيوض بمسقوى مؤسساقيا  
القنمةة المسقدامة، ةجب أف قعطي اىقمامًا لرأس الماؿ البشري، وذلؾ مف خبلؿ إبراز 
أىمةقو وقنمةقو الذي ةعد ضرورة لضارةة قفرضيا مقطمبات العصر لكافة المؤسسات 
ومنيا مؤسسة اإلدارة العامة لجامعة المرقب والقي ليا فقرة طوةمة قاـو بقادةـ خدماقيا 

مف نالةة، وكبر لجميا نسبةا مف نالةة أخرى، فاد قامت البالثات  ونظرًا النقشارىا
إجراء ىذه الدراسة لمقعرؼ عم  أثر االسقثمار في رأس الماؿ البشري عم  القنمةة 

 ةة مف وجية نظر موظفي اإلدارة العامة بجامعة المرقب.ققصاداال
 مشكمة الدراسة:  

قي أثارت اىقماـ أغمب ةعقبر موضوع رأس الماؿ البشري مف المفاىةـ ال 
البالثةف في مجاؿ اإلدارة، مما جعؿ الكثةر مف اليةمات األكادةمةة ومنظمات األعماؿ 
قسقثمر أموااًل طاممة في سبةؿ قناولو بالدراسة، والقلمةؿ والقعاطي معو مف زواةا مخقمفة، 

قسخره بغةة قسمةط الضوء عم  الجوانب المظممة منو، لعميا قسقفةد منو بشكؿ فعاؿ، و 
في خدمة أىدافيا، فاد أصبح مف المسمـ بو أف االسقغبلؿ األمثؿ لرأس الماؿ البشري 

، 2117 ىو أقصر طرةؽ ةؤدي إل  قلاةؽ األىداؼ وقجسةد المخطط )جبرةؿ،
(، لةث إف االسقثمار في رأس الماؿ البشري ةعد ذا قةمة عالةة لكافة مؤسسات 761ص

ابةة عم  كفاءة وقدرات العاممةف بيا، وكذلؾ الدولة لما سةلااو ليا مف نقامج إةج
اللصوؿ عم  مجموعة مف األفكار الجدةدة والخبلقة القي قرقاي بمسقوى أداء ىذه 
المؤسسات القي قرغب في الرفع مف إنقاجةقيا وقلسةف خدماقيا، األمر الذي ةلاؽ 

ثمار بشكؿ ةة المرغوبة، وىذا ةقلاؽ مف خبلؿ قوفةر مناخ جةد لبلسقققصادالقنمةة اال
عاـ وبرامج القعمةـ والقدرةب والنقامج القي ةوفرىا لممجقمع مف أجؿ قكوةف رأس الماؿ، 

واإلبقكار والمعرفة والخبرة، والميارة المكونة لو، وُةعد االسقثمار في ، مع وجود اإلبداع
 ي المطرد، وةعقرؼُ ققصادالموارد البشرةة، وقراكـ المعرفة عنصرًا جوىرةًا في النمو اال
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بأنو ةمكف قعزةز قراكـ رأس الماؿ البشري، وقلاةؽ الاةمة مف خبلؿ  ققصادخبراُء اال
 كار عبر قادةـ المنقجات والخدماتالقرقةبات القنظةمةة، والقي ققمثؿ في اإلبداع، واالبق

  .(817، ص2117 )الابي،
وقعقبر المؤسسات المةبةة جزءًا مف القشكةؿ القنظةمي والذي ىو بلاجة ماسة  

إل  االىقماـ بما بما لدةيا مف العاوؿ المفكرة والقي ُقدةر ىذه المؤسسات بطرؽ قلقاج 
إل  صاؿ وقوعةة مف أجؿ الاةاـ بمياـ اإلدارة القي قسيؿ عمؿ قمؾ المؤسسات، وقكفؿ 
الاةاـ بالمياـ الموكمة إلةيا، وقادةـ الخدمات بالشكؿ الذي ةقناسب مع مقغةرات ىذا 

(، ومف ىنا 761، ص2117 راض القنمةة المسقدامة )جبرةؿ،العصر، وبما ةخدـ أغ
جاءت فكرة موضوع ىذه الدراسة لملاولة معرفة أثر االسقثمار في رأس الماؿ البشري 

ـَ  ،ةة مف وجية نظر موظفي اإلدارة العامة بجامعة المرقبققصادعم  القنمةة اال لةث ق
  :صةاغة مشكمة الدراسة في شكؿ قساؤؿ رمةسي كالقالي

 نظر وجية مفةة ققصادما أثر االسقثمار في رأس الماؿ البشري عم  القنمةة اال -
 اإلدارة العامة بجامعة المرقب؟ موظفي

 
 :الدراسة فرضيات
 :كالقالي الرمةسةة الدراسة فرضةة صةغت 

 في ةةققصاداال القنمةة عم  البشري الماؿ رأس السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر ةوجد -
 . المرقب بجامعة مةالعا االدارة

  :القالةة الفرعةة الفرضةات الفرضةة ىذه مف وةنبثؽ 
 اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة عم  المعرفة السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر ةوجد -

 .المرقب بجامعة العامة
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ةة في اإلدارة ققصادأثر ذو داللة إلصامةة السقثمار الخبرة عم  القنمةة اال ةوجد -
 .المرقبجامعة العامة ب

 فػي ةةققصػاداال القنمةػة عمػ  واإلبػداع االبقكػار السػقثمار إلصػامةة داللػة ذو أثػر ةوجد -
 .المرقب بجامعة العامة اإلدارة
 :الدراسة أىداؼ

عم  المفاىةـ النظرةة المقعماة باالسقثمار في رأس الماؿ البشري والقنمةة  القعرؼ. 1
 ةة.ققصاداال

مار فػػػي رأس المػػػاؿ البشػػػري المقمثػػػؿ بػػػػ )المعرفػػػة، والخبػػػرة، . القعػػػرؼ عمػػػ  أثػػػر االسػػػقث2
 العامػػػػة اإلدارة مػػػػوظفي نظػػػػر وجيػػػػة مػػػػفةة ققصػػػػادواالبقكػػػػار واإلبػػػػداع( عمػػػػ  القنمةػػػػة اال

 .المرقب بجامعة

 .فةيا البشري الماؿ لرأس المرقب جامعة اسقثمار مسقوى عم  القعرؼ. 3
إدارة الجامعػة قةػد الدراسػة، والقػي  . قادةـ بعػض القوصػةات القػي ةؤمػؿ اقباعيػا مػف قبػؿ4

 القنمةػػػة قلاةػػػؽ بيػػػدؼ البشػػػري المػػػاؿ رأس فػػػي االسػػػقثمار آلةػػػات قطػػػوةر فػػػيقػػػد قسػػػيـ 
 .ةةققصاداال
 

 أىمية الدراسة: 

قسقمد ىذه الدراسة أىمةقيا أساسا مف أىمةة مقغةراقيا، في  قاـو عم  الربط  
مةقيا خاصة في ظؿ القطور، بةف مقغةرةف أشارت العدةد مف أدبةات اإلدارة إل  أى

وفةما ةمي  ،ةة الااممة عم  المعرفة، والادرات الفكرةة الممةزة لؤلفرادققصادوالقنمةة اال
  :نوضح أىمةة الدراسة ماسمة عم  مسقوةةف العممي و العممي

المسقوى العممي: المساىمة في إثراء المعرفة العممةة في المنظمات اإلدارةة العاممة  -
لمجاالت مف خبلؿ إثراء الجانب النظرى وىذا ما قشكمو الدراسة مف إضافة في مخقمؼ ا
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في كةفةة االعقماد عم  رأس الماؿ البشرى، واسقغبللو واسقثماره في مجاالت القغةر 
 ةة.ققصادوالقنمةة اال

المسقوى العمم : قظير أىمةة الدراسة أةضًا مف خبلؿ لفت انقباه الموظفةف والااممةف  -
لجامعة قةد الدراسة عم  اإللماـ بأىمةة اسقثمار رأس الماؿ البشري في قلاةؽ في إدارة ا

ةة، وكذلؾ إلدراؾ األىمةة البالغة ليذه األبعاد، ققصادمسقوةات مقمةزة مف القنمةة اال
  :ونذكر منيا

. قسيـ ىذه الدراسة في فقح مجاالت وآفاؽ عممةة جدةدة في مجاؿ رأس الماؿ البشري 1
ةة وقكقسب أىمةقيا في كونيا موضوعًا مف المواضةع اللدةثة في قصادقوالقنمةة أال

 القطوةر اإلداري.

. إلااء المزةد مف الضػوء عمػ  موضػوع رأس المػاؿ البشػري، واإلسػياـ فػي نشػر وقعزةػز 2
 .   ةةققصاداال القنمةة عممةة في ودوره البشري الماؿ رأس أىمةة لوؿ الوعي

 حدود الدراسة:
 ةة".ققصاد"االسقثمار في رأس الماؿ البشري، القنمةة اال :ةاللدود الموضوعة -
قـ إجراء ىذه الدراسة خبلؿ أشير )مارس، أبرةؿ، ماةو( لسنة  :اللدود الزمنةة -

 ـ.2121
 موظفي اإلدارة العامة بجامعة المرقب. :اللدود البشرةة -
 اإلدارة العامة لجامعة المرقب.  :اللدود المكانةة -

 :مصطمحات الدراسة
 الادرة، قمقمؾ القي العاممة الاوى "مجموع في ةقمثؿ :البشري الماؿ رأس 
 العاممةف أذىاف في الكامنة الضمنةة المعرفة بفعؿ وذلؾ واالبقكار والقجدةد والقفكةر،

 والقعامؿ،الرشةدة الارارات واقخاذ المشاكؿ، لؿ عم  والادرة الاةادة ميارات قخمؽ القي
 وغةر الممموسة مواردىا إدارة في المنظمة فاعمةة عكسة فيو وعمةو المخاطر، مع
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 وخمؽ القنافسةة المةزة لقلاةؽ البلزمة والمعرفة والثاافة الخبرة عم  لملصوؿ الممموسة
 (17ص ،2117 )مدفوني، الاةمة"

 جية، مف والمعمومات والمعارؼ المفاىةـ "مجموعة :البشري الماؿ رأس في االسقثمار -
 والمثؿ، والسموكةات واالقجاىات، ثانةة، جية مف األداء وعناصر والخبرات والميارات

 وغةر النظامةة القعمةـ نظـ طرةؽ عف اإلنساف عمةيا ةلصؿ والقي ثالثة، جية مف والاةـ
 عف الناجمة والفوامد المنافع مف قزةد وبالقالي إنقاجةقو قلسةف في قساىـ والقي النظامةة،

 (529ص ،2119 واملمد، )ألةفي، عممو"
"ىي المزةج االمكوف مف الخبرة والاةـ والمعمومات السباقة والرؤى الخبةرة القي  :المعرفة -

 (26، ص2115قادـ إطارًا لقاةةـ، وقارةر الخبرات، والمعمومات الجدةدة" )نجـ، 
"ةاصد بيا مسقوى ما ةقمقع بو األفراد العامموف مف معارؼ مقراكمة مكقسبة  :الخبرة -

 (11، ص2118فار، مف العمؿ". )الص
مزةج مف العممةات والادرات واالسقعدادات والخصامص  ا"ىم: واإلبداع االبقكار -

خراجيا مف خبلؿ منقج وخدمة مفةدة  إذا ما  الشخصةة القي قؤدي إل  خمؽ فكرة وا 
وجدت بةمة مناسبة ةمكف أف قرقا  بالعممةات العامةة لقؤدي إل  نقامج أصمةة ومفةدة 

 .(262، ص2117ع" )لشيب وآخروف، لمفرد أو المجقم
ُقعرؼ بأنيا "قمؾ العممةة القي ةقـ مف خبلليا االنقااؿ مف لالة  :ةةققصادالقنمةة اال -

ةة، وبالقالي ققصادالقخّمؼ إل  لالة القادـ وذلؾ ةاقضي إلداث قغةر في اليةاكؿ اال
، 2114وسؼ، )ة ةة"ققصادفيي قنصرؼ إل  إلداث زةادة الطاقة اإلنقاجةة لمموارد اال

 .(29ص
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أواًل: مفيـو رأس الماؿ البشري:
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لاد أكد الفرةد مارشاؿ عم  أىمةة االسقثمار في رأس الماؿ البشري باعقباره  
اسقثمارًا وطنةًا، وةرى أف أعم  أنواع رأس الماؿ قةمة ىو رأس الماؿ الذي ةسقثمر في 

ذاقو ذو قةمة ملدودة إف لـ  ققصادنساف ققادـ األمـ، واالاإلنساف، إذ عف طرةؽ اإل
ةسقغؿ في سبةؿ القادـ وذلؾ عف طرةؽ الاوى البشرةة القي قلوؿ الثروات مف مجرد 

)بف ثامر، وفرالقةة،  وجةة مقنوعة قلاؽ القادـ المنشودكمةات نوعةة إل  طاقات قكنول
 .(3، ص2111

بأنو "اإلنفاؽ عم  قطوةر قدرات وُةعرؼ االسقثمار في رأس الماؿ البشري  
وميارات ومواىب اإلنساف عم  نلو ُةمكنو مف زةادة كفاءقو" )أبورغةؼ، والعكةمي، 

(، كما ُةعرؼ االسقثمار في رأس الماؿ البشري بأنو " مجموعة المفاىةـ 157، ص1998
والمعارؼ والمعمومات مف جية والميارات والخبرات وعناصر األداء مف جية ثانةة 

القجاىات، والسموكةات، والمثؿ والاةـ مف جية ثالثة، القي ةلصؿ عمةيا اإلنساف عف وا
طرةؽ نظـ القعمةـ النظامةة وغةر النظامةة، والقي قساىـ في قلسةف إنقاجةقو وقزةد 

(، وعرفو )رةلاف، 65، ص2112بالقالي مف المنافع والفوامد الناجمة عف عممو" )لسف، 
سقخداـ جزء مفُ مدخرات المجقمع أو األفراد في قطوةر ( بأنو "ا4، ص2116وطرشاف، 

قدرات، وميارات، ومعمومات وسموكةات الفرد بيدؼ رفع طاققو اإلنقاجةة وبالقالي طاقة 
 المجقمع الكمةة إلنقاج المزةد مف السمع والخدمات القي قلاؽ الرفاىةة لممجقمع".

ةف بيذا الموضوع وعم  الرغـ مف مف اخقبلؼ وجيات نظر البالثةف والميقم 
لوؿ مفيـو رأس الماؿ الفكري، فإف ىناؾ إقفاقا بةف أغمبيـ عم  أنو ةقكوف مف ثبلثة 
عناصر فرعةة، ىي: رأس الماؿ البشري، رأس الماؿ اليةكمي، ورأس الماؿ العبلقاقي، 
وُةعد رأس الماؿ البشري مف أىـ مكونات رأس الماؿ الفكري، وةقمثؿ في الاوى العاممة 

قمؾ المادرة عم  القفكةر، واإلبداع، كما وُةعد المورد البشري أةضًا العنصر القي قم
األكثر أىمةة بةف عناصر رأس الماؿ الفكري، فيو العنصر اللةوي الذي ةعمؿ عم  
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قكامؿ المعارؼ، والميارات، والادرات األساسةة القي ةمقمكيا األفراد العامموف في 
ادةة واإلبداعات المقلااة فةيا، وةقكوف رأس الماؿ المؤسسة، وعممةات صنع الاةادات الرة

البشري مف مجموعة الخبرات والمعارؼ والطاقات واللماس واإلبداع والصفات القي 
ةمقمكيا العامموف في المؤسسة وةسقثمرونيا في العمؿ، ومفيـو رأس الماؿ البشري ةاصد 

إف المعارؼ والميارات بو عممةات اإلنفاؽ عم  الصلة والقغذةة والقدرةب والقعمةـ. 
والخبرات القي ةقمقع بيا المورد البشري ىي األساس في قلدةد قةمة مكونات المؤسسة 
األخرى، فاإلبداع واالبقكار المقمثبلف بالموجودات الفكرةة )العممةات، والقصامةـ، 

ارةة والبرامجةات، الرسـو والوثامؽ(، والممكةة الفكرةة )براءات االخقراع، والعبلمات القج
، 811، ص 2117)الابي،  ال نقةجة لاةمة رأس الماؿ البشريولاوؽ النشر( ما ىي إ

811).  
 : البشري الماؿ رأس وأىمية خصائص
رأس الماؿ مف أىـ المااةةس األساسةة القي قااس بيا الثروة العامةة لؤلمـ  ةعقبر 

ىـ ما ةمةزه عف رأس ةة باعقباره مصدرًا لئلبداع واالبقكار، وأققصادوأساس العممةة اال
الماؿ المادي ىو كونو غةر قابؿ لمقاةةد وةقمةز بالوفرة ال بالندرة، ألف العبلقة بةف 
المعرفة والزمف ىي عبلقة طردةة عم  عكس العبلقة بةف المادة والزمف، لةث ةقمةز 

 :(17، ص2118رأس الماؿ البشري بعدة خصامص، وأىميا ما ةمي )نورةف، 
ؿ البشري: إف ىذا األخةر ال ةنفصؿ أبدا عف مالكو وىو مبلـز . خصوصةة رأس الما1

لو في كؿ زماف ومكاف وال ةمكف قاوةنو إال بالمشاركة الفعمةة والشخصةة لؤلفراد، وةقمةز 
بالخصوصةة مف خبلؿ كونو مرىونًا بالارار الذي سةقخذه الفرد فةما ةخص قرار 

القي سقنجر عنو وقنازلو عف جمةع االسقثمار في القكوةف، وقلممو لمخقمؼ القكالةؼ 
 العوامد المالةة القي سةلصؿ عمةيا في اللاضر مااةؿ إةرادات مالةة عالةة في المسقابؿ.
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. ملدودةة رأس الماؿ البشري: إف إمكانةات قراكـ رأس الماؿ البشري قرقبط إرقباطًا 2
ةد مع مرور الوقت فإف وثةاًا بالادرات الجسمةة والعامةة لمفرد وألف قكمفة االسقثمار ققزا

قلصةؿ عوامد االسقثمار ملدودة بدورة لةاة الفرد لةث إف قابمةة ىذا األخةر لمقكوةف 
مرىونة بمدى قنازلو عف العوامد المالةة القي ةمكف أف ةلصؿ عمةيا في اللاضر ماابؿ 

 عوامد مالةة أكبر في المسقابؿ.

ات الممقمكة مف قبؿ األفراد ال . عدـ مرمةة رأس الماؿ البشري: إف المعارؼ والادر 3
ةمكف قمةةزىا أو معرفقيا مف أوؿ وىمة فيي بداةة عبلقة العمؿ ال قسقطةع المؤسسة أف 
ققعرؼ عم  الادرات والكفاءات اللاةاةة ألفرادىا إال بعد القعرؼ عم  الشيادات العممةة 

ميا الفرد طواؿ ليـ والقي قلمؿ مؤشرا ىاما ةقمثؿ في االسقثمار في القعمةـ والقي ةلم
فقرة دراسقو وقكوةنو إل  جانب الخبرات والكفاءات والقجربة المينةة القي ةقمقع بيا الفرد 

 .واإلنقاجةةمف خبلؿ مسقوةات األداء 

ز أىمةة رأس الماؿ البشري كونو ةمثؿ مةزة قنافسةة لممؤسسة، فالمؤسسات وقبر  
ات والميارات والخبرات القي في وققنا اللاضر ققنافس عم  أساس المعرفة، والمعموم

لدةيا، والقي قمثؿ مصدرًا جوىرةًا لممةزة القنافسةة، فضبل عف ذلؾ فإف رأس الماؿ 
البشريُ ةعد أىـ مصادر الثروة لممؤسسات، وأف االىقماـ بو ةعد مسألة ضرورةة، وةلدد 

  :قي( أىمةة رأس الماؿ البشري في اآل19، 18، ص2118)نورةف، 
ت البشرةة المؤىمة والخبةرة القي ى  مفقاح القنمةة البشرةة واالققصادةة . إعداد الكفاءا1

 واإلجقماعةة.

 . قعقبر الكفاءات البشرةة أساس البلث العممي.2

 . المورد البشري ىو أساس اإلبداع واالبقكار والذي ةعقبر أساس القنافسةة.3

نقاج المادةة والغةر . العنصر البشري أساس القنظةـ، والقنسةؽ بةف مخقمؼ عناصر اإل4
 المادةة.
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. ُةمكف المورد البشري مف قنوةع االققصاد الوطني لضماف عنصر االسقدامة في 5
 القنافسةة االققصادةة.

. ُةمكف المورد البشري مف إنشاء مصادر جدةدة لمدخؿ الوطني قكوف بدةمة لدخؿ النفط 6
 باعقباره مصدرا غةر مقجدد قابؿ لمنفاذ.

عداد الخطط البلزمة قبعًا لادرقو.. المشاركة في 7  قلدةد القةاجات المجقمع المخقمفة وا 

 . المشاركة الفعمةة في بناء أمف المجقمع واسقاراره مف خبلؿ المؤسسات المخقمفة.8

،و معارؼ وثاافات الشعوب األخرى، وانقااء األفضؿ 9 . قوصةؿ وناؿ خبرات عمـو
 لخدمة الصالح العاـ.

 ي عم  قكوةف الثروة والاوة معًا.. قدرة المورد البشر 11

 . ةعقبر المورد البشري عامبل ميما في قعزةز الادرات اإلنقاجةة والقنافسةة.11
 :البشري الماؿ رأس في االستثمار أبعاد

عم  ما قادـ وانسجامًا مع طبةعة الدراسة، فإف ىذه الدراسة اعقمدت عم   بناءً  
، ص 2117شري والمقمثمة في )جبرةؿ، األبعاد األساسةة القالةة لرأس الماؿ الب

  :(773-771ص
. المعرفة: عبارة عف مزةج مف الخبرات، والميارات، والادرات، والمعمومات المقراكمة 1

لدى العاممةف، ولدى منظمات األعماؿ، وُقعرؼ إنيا قفاعؿ بةف المعرفة الضمنةة وما 
معرفة الظاىرة الناقجة عف ققضمنو مف خبرات، وأفكار، وميارات ةكقسبيا الفرد وبةف ال

 القفاعؿ مع البةمو الخارجةة. 

كما ققألؼ المعرفة مف المعارؼ القانةة والمعرفة األكادةمةة القي ةقـ اللصوؿ  
كما أف (، Chen and Xie 2004عمةيا أساسا مف خبلؿ القعمةـ، وبالقالي ىي نظرةة )

في الفرد العامؿ ةنقج مف مخزوف المعرفة، الميارات، والادرات المطمورة )الضمنةة( 
خبلؿ الموىبة الطبةعةة واالسقثمار البللؽ في القعمةـ والقدرةب والقجربة، ونظرًا ألىمةة 
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المعرفة في عالـ منظمات األعماؿ برزت أىمةة إدارقيا، إذ ققمثؿ إدارة المعرفة في 
مزةج العممةة المنيجةة لقوجةو ورصد المعرفة، وىي مدخؿ إلضافة الاةمة مف خبلؿ ال

بةف عناصر المعرفة مف قولةفات لمعرفة أفضؿ ما عمةو مف بةانات أو معمومات،و إف 
قطبةؽ منيج إدارة المعرفة في المنظمة اللدةثة ةوفر ليا إمكانات جدةدة وقدرات قنافسةة 
دارة  ممةزة، إذ أف ىذا المنيج ةوفر ليا قدرات واسعة مف قكنولوجةا المعمومات وا 

ا نظامًا دقةاًا إلدارة وممارسة العممةات الوظةفةة المخقمفة، كما أنيا المعمومات، وةقةح لي
ومكمبًل لفمسفة اإلدارة ومعقاداقيا وثاافقيا ومداخميا واقجاىاقيا في ممارسة ،قؤلؼ مقمماً 

دارقيا.  األعماؿ وا 
. الخبرة: ىي عبارة عف الخبرة القي ةمقمكيا العاممةف فضبًل عف المعرفة المسقخدمة 2

األعماؿ بشكؿ فعاؿ، وقشقمؿ عم  قلدةد الفمة العمالةة المسقيدفة لبرامج القعمةـ، ألداء 
دوافع العاممةف لممشاركة ببرامج قعمةمةة، ومدى قناسب البرامج القعمةمةة والقةاجات 
المنظمة، درجة اسقةعاب العاممةف المسقيدفةف لبرامج القعمةـ ألىمةة القطوةر الذاقي 

لادرة عم  القكةؼ، وسيولة القكةؼ مع األزمات، والادرة عم  لممعارؼ، والمرونة، وا
 القعمـ السرةع.

كما أف القركةز عم  القعمـ ةساعد المنظمات عم  قطوةر األفراد بما ةؤىميـ  
لمعب دور أكثر فعالةة في عممةة خمؽ المعرفة، فقولةد المعرفة الجدةدة ةقـ مف خبلؿ 

ر اإلبداعي، إضافة إل  االىقماـ بقفعةؿ القكوةف، البلث والقطوةر وقعمـ الدروس، والقفكة
قالة الفرص أماميـ لممشاركة في المؤقمرات والندوات  وقرسةخ روح القعمـ لدى األفراد، وا 

 العممةة والمينةة األمر الذي ةؤدى إل  زةادة الخبرة العممةة والعممةة لدةيـ.  

لمقطمبات األساسةة في االدارة . االبقكار واإلبداع: ُةمثؿ االبقكار واإلبداع ألد ا3
المعاصرة، اذ لـ ةعد كافةًا أو لق  مرضةًا أداء األعماؿ في المنظمات عم  اخقبلؼ 
أنواعيا بالطرؽ الروقةنةة القامةدةة؛ ألف االسقمرار بيا قد ةؤدي إل  فشؿ المنظمة، لذلؾ 
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لكفاءة، فإف المنظمات مف أجؿ ضماف بااميا واسقمرارىا، ةجب أف ال قاؼ عند لد ا
نما ةجب أف قكوف طمولاقيا أبعد مف  بمعن  أف قاـو بعمؿ األشةاء الصلةلة فاط، وا 
ذلؾ، بلةث ةكوف االبقكار واإلبداع مف السمات الممةزة ألداميا، فاالبقكار ىو قدرة الاامد 
عم  ابقكار أسالةب وأفكار ووسامؿ جدةدة ةمكف أف قما  القجاوب األمثؿ مف العاممةف، 

سقثمار قدراقيـ لقلاةؽ األىداؼ القنظةمةة، كما ةشمؿ االبقكار واإلبداع وفاًا وقلفزىـ ال
Organization for Economic Co-Operation and Development    عم

قطبةؽ طرؽ قنظةمةة جدةدة في ممارسة األعماؿ لقلسةف طرؽ اقخاد الارارات، 
ناؿ المعارؼ أو قادةـ  شكؿ واإلجراءات، ومرالؿ العمؿ وطرؽ جدةدة لقلسةف القعمـ، و 

قنظةمي جدةد لميةكؿ القنظةمي أو قادةـ طرةاة جدةدة إلعادة قنظةـ أماكف العمؿ أو 
قادةـ طرةاة جدةدة لمقعامؿ مع الجيات الخارجةة مثؿ العمبلء، والموردةف والمنافسةف، 

 وذلؾ بغرض قلسةف األداء وقلسةف نقامج األعماؿ. 
  :االقتصادية التنمية: ثانياً 

ةة؛ ألف مف ققصادالقنمةة البشرةة ىي األساس الذي قاـو عمةو القنمةة اال قعقبر 
دونيا لةس ىناؾ قنمةة قابمة لبلسقمرار، لةث ُةعد العنصر البشري مف العناصر األكثر 

ةة، واالجقماعةة، وقعد الموارد البشرةة ملور عممةة القنمةة ققصادأىمةة في القنمةة اال
عد ثروة لاةاةة ألةة أمة مف األمـ، وىناؾ الكثةر مف الدوؿ بمخقمؼ ةة، كما قُ ققصاداال

ي واالجقماعي قيقـ بالقنمةة البشرةة، ألنيا قرى اإلنساف ىو ققصادمسقوةات وقادميا اال
 .(814، ص2117)الابي،  اةة، ووسةمة وىدؼ لعممةة القنمةةغ

لةب إنقاجةة ةة ىي قادـ لممجقمع عف طرةؽ اسقنباط أساققصادإف القنمةة اال 
جدةدة أفضؿ ورفع مسقوةات اإلنقاج مف خبلؿ إنماء الميارات والطاقات البشرةة، وخمؽ 

ةة بأنيا "ىي ققصاد(، وُقعرؼ القنمةة اال11، ص2115قنظةمات أفضؿ )معروؼ، 
العممةة القي مف خبلليا نلاوؿ زةادة مقوسط نصةب الفرد مف إجماؿ الناقج الاومي 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   284   - 

وذلؾ مف خبلؿ رفع مقوسط إنقاجةة الفرد واسقخداـ الموارد  خبلؿ فقرة زمنةة ملددة،
(، وةعرفيا )عجمةة، 499، ص2111المقالة لزةادة اإلنقاج خبلؿ قمؾ الفقرة" )إبراىةـ، 

( بأنيا "ققمثؿ في قلاةؽ زةادة مسقمرة في الدخؿ الاومي اللاةاي 82، 81، ص2111
لعدةد مف القغةرات في كؿ مف وزةادة مقوسط نصةب الفرد منو، ىذا فضبل عف إجراء ا

ىةكؿ اإلنقاج ونوعةة السمع والخدمات المنقجة، إضافة إل  قلاةؽ عدالة أكبر في قوزةع 
 الدخؿ الاومي أي إلداث قغةر في ىةكؿ قوزةع الدخؿ لصالح الفاراء".

ةة نبللظ أنو في ققصادوبعد االسقعراض السابؽ لممفاىةـ المخقمفة لمقنمةة اال 
( Economic Growthي )ققصادقـ الخمط بةف مفيـو النمو االبعض األلةاف ة

(، لةث إف مفيـو النمو Economic Developmentةة )ققصادوالقنمةة اال
 GDP( )Grossي ةعني الزةادة في الناقج الاومي اإلجمال  اللاةاي )ققصاداال

Donestic Proguctمعدؿ ( خبلؿ فقرة زمنةة معةنة قكوف سنة في العادة. كما ةااس ب
خبلؿ ذلؾ العاـ، في لةف  يالزةادة في نصةب الفرد مف الناقج الملمي اإلجمالي اللاةا

ي لةث قؤدي إل  قغةرات ققصادةة أشمؿ وأعمؽ مف النمو االققصادإف القنمةة اال
ةة واالجقماعةة والثاافةة، أي في البنةاف اليةكمي لممجقمع، ققصادرمةسةة في المجاالت اال

منشود في مسقوةات معةشة األفراد، وناميا إل  مسقوى أفضؿ، بةنما ال وقلاةؽ القغةر ال
 ةصالب النمو مثؿ ىذه القغةرات. 

)الظفةري والرفاعي،  اآلقةة العناصر عم  قلقوي القنمةة فإف المفاىةـ ليذه ووفااً  
 :(257، ص1999

جقماعةة، : القنمةة قغةر شامؿ ةنطوي عم  كافة الجوانب االققصادةة، واالالشمولةة. 1
 والسةاسةة، والثاافةة، واألخبلقةة.

. لدوث زةادة مسقمرة في مقوسط الدخؿ اللاةاي لفقرة طوةمة مف الزمف، ةولي بأف 2
 القنمةة عممةة طوةمة األجؿ.
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. إلداث قلسف في قوزةع الدخؿ لصالح الطباة الفاةرة، أي القخفةؼ مف ظاىرقي الفار 3
 والبطالة.

 ، والخدمات المادمة لؤلفراد.. قلسةف في نوعةة السمع4

 . قغةر ىةكؿ اإلنقاج بما ةضمف قوسةع الطاقة اإلنقاجةة بطرةاة قراكمةة.5

 :االقتصادية التنمية أىداؼ
والقي قسع  إلةيا معظـ  ةةققصادقلدةد األىداؼ الرمةسةة لمقنمةة اال ةمكف 

 :(45-43، ص ص2115الدوؿ في النااط اآلقةة )عمةمات، 
الاومي: قعقبر زةادة الدخؿ الاومي مف أول  أىداؼ القنمةة االققصادةة  . زةادة الدخؿ1

عم  اإلطبلؽ، وذلؾ أف الغرض األساسي الذي ةدفع الببلد إل  الاةاـ بالقنمةة 
االققصادةة ققمثؿ في انخفاض مسقوى المعةشة والفار وزةادة نمو عدد السكاف فةيا، وال 

وى المعةشة، وقلاشي مشكمة الزةادة سبةؿ إل  الاضاء عم  الفار وانخفاض مسق
االسكانةة، إال بزةادة الدخؿ الاومي اللاةاي، وذلؾ مف خبلؿ إقالة الفرص لملصوؿ 
عم  اللاجات األساسةة مف السمع والخدمات القي قنقجيا الموارد االققصادةة المخقمفة 

 خبلؿ فقرة زمنةة معةنة.

مرقفع مف بةف األىداؼ اليامة  . رفع مسقوى المعةشة: ةعقبر قلاةؽ مسقوى معةشة2
القي قسع  الدوؿ النامةة لقلاةايا، ألف ارقفاع مسقوى المعةشة لمسكاف ُةعد مف 
الضرورات األساسةة لملةاة في المأكؿ والممبس والمسكف، فالقنمةة االققصادةة لةست 
نما ىي أةًضا وسةمة لرفع مسقوى  مجرد وسةمة لزةادة الدخؿ الاومي السنوى فلسب، وا 
معةشة سكاف قمؾ الدولة، ففي معظـ الدوؿ ةبللظ بأف ىناؾ فمة معةنة مف السكاف 
مسةطرة سةطرة كاممة عم  الموارد المالةة، وعم  معظـ األنشطة االققصادةة في الدولة 
مما ةدؿ عم  أف الدخؿ غةر موزع قوزةعًا عاداًل بةف فمات المجقمع، كذلؾ فإف ىناؾ 
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كاف والدخؿ، فكمما كانت زةادة السكاف أكبر مف زةادة الدخؿ، ارقباطًا وثةاًا بةف عدد الس
 انخفض مسقوى نصةب الفرد وأدى بالقالي إل  انخفاض مسقوى المعةشة.

. قامةؿ القفاوت في قوزةع الدخؿ والثروات: ةعقبر قامةؿ القفاوت في قوزةع الدخوؿ ىدفًا 3
غمب الدوؿ النامةة القي قعاني مف األىداؼ االجقماعةة في عممةة القنمةة االققصادةة، فأ

مف انخفاض الدخؿ الاومي، ومف انخفاض مقوسط نصةب الفرد، وقعاني أةضا مف 
اخقبلالت في قوزةع الدخؿ والثروات.لةث قسقلوذ فمة صغةرة مف السكاف عم  جزء 
كبةر مف الثروة، بةنما قعاني غالبةة السكاف مف الفار واللرماف وانخفاض مسقوى 

ا ةؤدي إل  قدني المسقوى المعةشي، والصلي، والقعمةمي ليـ، وقزداد دخوليـ، وىو م
 ىذه الظاىرة قفاقمًا كمما كبر لجـ السكاف، واقسعت لدود الدولة.

. قعدةؿ القركةب النسبي لبلققصاد الاومي: وىذا اليدؼ ةدور لوؿ قعدةؿ القركةب 4
لنامةة ةغمب الاطاع النسبي لبلققصاد الاومي وقغةةر طابعو القامةدي، ففي الدوؿ ا

الزراعي عم  البنةاف االققصادي في مجاؿ اإلنقاج، فيو مصدر العةش لمغالبةة العظم  
مف السكاف. كما أنو ةمعب الدور األىـ بالنسبة لماطاعات األخرى، كمصدر مف مصادر 
ف سةطرقو عم  اققصادةات الدوؿ النامةة ةشكؿ خطرًا جسةمًا نقةجة  الدخؿ الاومي، وا 

 ات االققصادةة في اإلنقاج واألسعار.القامب
 :البشري الماؿ رأس في لالستثمار االقتصادية األىمية 

ةة ققصادكف القدلةؿ عم  دور العنصر البشري في الاةاـ بالنشاطات االةم 
عمومًا، والنشاطات اإلنقاجةة خصوصًا وبالذات عندما ققطور نوعةقو وذلؾ بقوفةر 

ت البلزمة لو عف طرةؽ االسقثمار فةو قعمةمةًا وقدرةبةًا المعمومات، والمعارؼ، والميارا
 :(35، 34، ص2117مف خبلؿ ما ةمي )مدفوني، 

. إف قجربة الدوؿ المقادمة في مسار قطورىا القارةخي أثبقت أف القطور النوعي 1
لمواردىا البشرةة مف خبلؿ قطورىا قعمةمةًا، وثاافةًا واجقماعةًا كاف أساسا وساباا لقطور 
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طقيا االققصادةة عموما واإلنقاجةة خصوصا لةث أف جودة القعمةـ فةيا ساىمت أنش
 بشكؿ أساسي في قلاةؽ ىذا القطور في كافة المجاالت.

. إف الدوؿ القي قعرضت منشأقيا االققصادةة، واالجقماعةة لمدمار في اللرب العالمةة 2
ة في إعادة قعمةر ما دمرقو الثانةة، وكذا رأس ماليا المادي أثبقت أىمةة الموارد البشرة

اللرب، اعقماًدا عم  القطور النوعي لمواردىا البشرةة وخبلؿ فقرة وجةزة، ولالة ألمانةا 
 قؤكد ذلؾ وقبةف أف األساس في قطور االققصاد ةكوف في نوعةة وكفاءة الموارد البشرةة.

فر لدةياالادر . إف قجربة الدوؿ القي اسقطاعت قلاةؽ القطور والقادـ فةيا دوف أف ةقو 3
الكافي مف الموارد الطبةعةة ىي األخرى قؤكد أىمةة الموارد البشرةة، ودورىا اللاسـ في 
القادـ والرقي وخاصة فةما ةقعمؽ بقطورىا النوعي والذي أدى إل  إمكانةة إةجاد بدامؿ 
ل  إلبلؿ المقوفر منيا بما ىو نادر، وقامةؿ اسقخداـ ىذه  صناعةة ملؿ الطبةعة وا 

رد اعقمادٌا عم  ارقفاع الكفاءة اإلنقاجةة ليا، ومثاؿ ذلؾ القجربة الةابانةة لةث لاؽ الموا
 الةاباف قادما وازدىارًا اعقمادًا عم  االسقثمار الجةد في موارده البشرةة.

. إف بعض الدوؿ القي قمقمؾ موارد طبةعةة ىامة، و الغنةة بمواردىا والقي ةأقي في 4
لـ قسقطع قلاةؽ القادـ والقطور المطموب بسبب ضعؼ  مادمقيا الملروقات، لكنيا
 درجة قطور مواردىا البشرةة.

ةوف أف ىناؾ خطًا فاصبًل مقناـ بةف الدوؿ القي ققصادوفي ىذا السةاؽ ةؤكد اال 
اسقغمت قانةات المعمومات ورأس الماؿ البشري بفاعمةة وقمؾ القي أخفات في ربط النمو 

د البشرةة، وأف الدوؿ القي قجعؿ اسقثمارىا في مجاؿ ي بعجمة قنمةة الموار ققصاداال
الاوى العاممة العالةة لمخبرة ةقوقع ليا أف قفوؽ سرعة قطورىا الدوؿ القي قيمؿ مثؿ ىذا 

 النوع مف االسقثمار.
 :السابقة الدراسات: ثالثاً 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   288   - 

أثر االسقثمار في رأس الماؿ البشري عم  القنمةة  :( بعنواف21172دراسة الابي ) -
الدراسة إل  القعرؼ عم  آراء أعضاء  ةة بجامعة سرت: دراسة لالة، ىدفتققصاداال

ىةمة القدرةس في جامعة سرت لوؿ أىمةة االسقثمار في رأس الماؿ البشري في ىذه 
المؤسسات وىدفت إل  القعرؼ عم  أثر االسقثمار في رأس الماؿ البشري بأبعاده 

سرت، وقوصمت ىذه الدراسة إل  عدة نقامج ةة بجامعة ققصادالمخقمفة عم  القنمةة اال
أىميا: وجود أثر ذو داللة إلصامةة لبلسقثمار في الماؿ البشري عم  القنمةة 

ةة في جامعة سرت، وكذلؾ وجود أثر ذو داللة إلصامةة السقثمار المعرفة ققصاداال
 ةة في جامعة سرت.ققصاد( عم  القنمةة االa0.05والخبرة عند مسقوى معنوةة )

واقع رأس الماؿ البشري في المصرؼ القجاري مف  :( بعنواف21172راسة جبرةؿ )د -
وجية نظر الموظفةف باإلدارة العامة لممصرؼ القجاري الوطني، ىدفت الدراسة إل  
قشخةص واقع رأس الماؿ البشري بالمصرؼ القجاري الوطني في لةبةا مف خبلؿ األبعاد 

واإلبداع، والميارات والادرات، وفرةؽ العمؿ(،  اآلقةة )المعرفة،و الخبرة، و االبقكار
وقوصمت الدراسة إل  عدة نقامج أىميا: أف المسقوى العاـ لرأس الماؿ البشري جاء 
مقوسطًا، كما أسفرت الدراسة عم  أف ُبعد الخبرة ىو أعم  أبعاد رأس الماؿ البشري، 

لقرقةب القالث، أما ُبعد قبله في القرقةب ُبعد المعرفة، بةنما ُبعد فرةؽ العمؿ لظي با
االبقكار واإلبداع ناؿ القرقةب الرابع، في لةف جاء ُبعد الميارات والادرات في المرقبة 

 االخةرة.
رأس الماؿ البشري كمؤشر لرةادة األعماؿ  :( بعنواف21172دراسة مسعود وسامي ) -

عبلقة بةف ي، ىدفت ىذه الدراسة إل  قةاس أثر وطبةعة الققصادوأثره عم  النمو اال
المةبي،  ققصاداإلنفاؽ العاـ عم  رأس الماؿ البشري كمؤشر لرةادة األعماؿ ونمو اال

ولقلاةؽ ذلؾ قـ قادةر نموذج قةاسي ةقضمف ثبلثة مقغةرات: مقغةر قابع وىو الناقج 
ي، ومقغةرةف ققصادممثبل عف النمو اال "GDPالملمي اإلجمالي باألسعار الجارةة "
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اؽ العاـ عم  قطاع القعمةـ كمقغةر أوؿ ةعبر عف رأس الماؿ البشري قفسةرةف ىما: اإلنف
واإلنفاؽ العاـ عم  قطاع الصلة كممثؿ ثاف عف رأس الماؿ البشري ومؤشراف عم  
رةادة األعماؿ، وقد قـ قةاس العبلقة بةف ىذه المقغةرات في األجمةف الطوةؿ والاصةر 

خقبارات جذر الولدة ومنيجةة اخقبارات بإسقخداـ أسالةب القلمةؿ الكمي المقمثمة في ا
وقدأ ظيرت النقامج ارقباط الناقج الملمي اإلجمالي  "،ARDLاللدود المعروفة بإسـ "

في األجؿ الطوةؿ بعبلقة سالبة األثر مع اإلنفاؽ العاـ عم  قطاع القعمةـ، وبعبلقة 
المدى موجبة األثر مع اإلنفاؽ عم  قطاع الصلة، كما خمصت نقامج القادةر في 

 الاصةر إل  غةاب أي نوع مف العبلقة بةف مقغةرات الدراسة.
دور رأس الماؿ البشري واألداء المقمةز  :( بعنواف2116دراسة الزبةدي والمشيداني ) -

لمعاممةف في قلاةؽ القفوؽ المنظمي، ىدفت الدراسة إل  الوصوؿ إل  إمكانةة قلاةؽ 
لبشري وبناء ثاافة األداء المقمةز القفوؽ المنظمي مف خبلؿ قطوةر رأس الماؿ ا

( 86لمعاممةف، وقد قـ اخقةار مركز وزارة النفط في بغداد مف خبلؿ عةنة بمغت نلو )
مدةرًا، واسقعممت االسقبانة كأداة رمةسة لجمع البةانات والمعمومات، ومف خبلؿ اسقعماؿ 

ا أف رأس بعض األسالةب اإللصامةة قـ القوصؿ إل  مجموعة مف النقامج لعؿ أبرزى
 الماؿ البشري ةزداد قأثةره في القفوؽ المنظمي بقوسط األداء المقمةز لمعاممةف.

دور االسقثمار في الرأس الماؿ البشري في النمو  :( بعنواف2115دراسة سعةد ) -
ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  وعي  ،2113-2115:ي بالجزامر خبلؿ الفقرةققصاداال

ومعرفة ىؿ أف ،الصلة العامة والعمؿ عم  الملافظة عمةيماالدولة نلو فطاع القعمةـ و 
االىقماـ بالقعمةـ والصلة العامة ةزةد مف فاعمةة الرأس الماؿ البشري ومف خبلؿ 
اسقعماؿ بعض األسالةب اإللصامةة قـ القوصؿ إل  مجموعة مف النقامج لعؿ أبرزىا أف 

وأف نوعةة  ،في جوانبو المخقمفة ققصادةة لمقعمةـ قرقبط بإسيامو في االققصادالاةمة اال
العنصر البشري ققأثر بعوامؿ عدةدة كالقعمةـ والقدرةب، وقرقبط صلة األفراد الجةدة 
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إذ أف االسقثمار في الصلة ةعد سبةبل لدفع عجمة القنمةة، ورفع ،يققصادبأداميـ اال
 .يققصادمعدالت النمو اال

ري وأثره عم  القنمةة في دور رأس الماؿ البش :( بعنواف2114دراسة لسةف ) -
المشارةع الرةادةة في دولة الكوةت، ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  أثر مقغةرات 
اسقثمار رأس الماؿ البشري عم  القنمةة في المشارةع الرةادةة، وقد شمؿ مجقمع الدراسة 
جمةع المشارةع الرةادةة القي قعمؿ في مخقمؼ الاطاعات في دولة الكوةت، أما عةنة 

( مسقجةبا ةعمموف في المشارةع الرةادةة المشمولة بالدراسة، 411لدراسة فقكونت مف )ا
وقوصمت الدراسة إل  عدد مف النقامج أبرزىا وجود مسقوى مرقفع مف القأثةر في اسقثمار 
رأس الماؿ البشري )المعرفة،و المؤىبلت، والخبرة، واإلبداع،و االبقكار( عم  القنمةة 

ة،و القنمةة االجقماعةة( في المشارةع الرةادةة في دولة الكوةت مف ةققصاد)القنمةة اال
 وجية نظر المدةرةف العاممةف في المشارةع الرةادةة في دولة الكوةت.

قنمةة رأس الماؿ الفكري وأثره في صةاغة إسقراقةجةة  :( بعنواف2114دراسة الدةممي ) -
سقوى االىقماـ بقنمةة رأس منظمات األعماؿ، ىدفت ىذه الدراسة إل  القعرؼ عم  م

الماؿ الفكري في المنظمات الةمنةة المصنعة لؤلدوةة، إضافة إل  القعرؼ عم  مسقوى 
ممارسة صةاغة اسقراقةجةة لؤلعماؿ فةيا، فضبل عف معرفة طبةعة العبلقة بةف قنمةة 
رأس الماؿ الفكري في المنظمات الةمنةة المصنعة لؤلدوةة وصةاغة االسقراقةجةة، وقد 
قوصمت الدراسة إل  عدة نقامج أىميا: أف مسقوى االىقماـ بقنمةة رأس الماؿ الفكري 
كاف مرقفعًا، كما جاء في المرقبة األول  اإلىقماـ بقنمةة رأس الماؿ اليةكمي، ةمةو 
االىقماـ بقنمةة رأس الماؿ الزبامني، وفي المرقبة األخةرة االىقماـ بقنمةة رأس الماؿ 

الدراسة أف ىناؾ مسقوى مرقفع لصةاغة اإلسقراقةجةة  البشري، كذلؾ أوضلت
بالمنظمات الةمنةة المصنعة لؤلدوةة، وخمصت الدراسة إل  وجود عبلقة إةجابةة ذات 
داللة إلصامةة بةف قنمةة رأس الماؿ اليةكمي فاط في المنظمات الةمنةة المصنعة 
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امني لـ ةظير أي عبلقة لؤلدوةة وصةاغة االسقراقةجةة، بةنما رأس الماؿ البشري والزب
 ذات داللة إلصامةة مع صةاغة اإلسقراقةجةة.

دور الجامعة في قنمةة رأس الماؿ البشري لقلاةؽ  :( بعنواف2113دراسة إبراىةمي ) -
القنمةة المسقدامة، ىدفت الدراسة إل  قوضةح دور الجامعة الجزامرةة في المساىمة في 

ةة واالجقماعةة ققصادمجاالت القنمةة االقلاةؽ القنمةة المسقدامة لممسؤولةف في 
والملافظة عم  البةمة والجامعات، وقلدةد العراقةؿ القي قلوؿ دوف نسج روابط ىادفة 
بةف الجامعات الجزامرةة  وقطاعات القنمةة المخقمفة واققراح أسالةب لمقغمب عم  ىذه 

لجامعة الجزامرةة إال أنو العراقةؿ، وأظيرت نقامج الدراسة اإلنجازات اليامة القي لااقيا ا
ال قزاؿ ىناؾ بعض المعوقات والعراقةؿ القي قلوؿ دوف أداميا الدور المنوط بيا في 
قلاةؽ القنمةة المسقدامة، لةث ركزت الجامعة عم  وظةفة القكوةف الجامعي عم  
لساب البلث العممي، كما بةنت النقامج أف لمجامعة بعض عبلقات القعاوف مع جامعات 

 .  أجنبةة
فرص وقلدةات االسقثمار البشري ودوره في القنمةة  :( بعنواف2111دراسة شةلاف ) -
ةة لدوؿ عربةة مخقارة، ىدفت الدراسة إل  إلااء الضوء عم  أىـ عناصر رأس ققصاداال

الماؿ البشري المقمثمة في القعمةـ والقدرةب والقأىةؿ الصلي والبلث والقطوةر وأثره عم  
ةة، كذلؾ إل  قلدةد العبلقة بةف لجـ اإلنفاؽ االسقثماري في ققصادالنمو والقنمةة اال

ةة في بعض الدوؿ العربةة، وأظيرت نقامج ققصادعناصر رأس الماؿ البشري والقنمةة اال
الدراسة ضعؼ مسقوى اإلست ثمار في رأس الماؿ البشري في الدوؿ العربةة قةاسًا إل  

في مسقوى القعمةـ العالي نقةجة الضعؼ  كثةر مف الدوؿ المقادمة، وكذلؾ وجود ضعؼ
باالىقماـ بالبلث العممي، إضافة إل  الضعؼ في القدرةب مما ةجعؿ ىذه الدوؿ قفاد 

 ةة.ققصادلماات ميمة لموصوؿ إل  قلاةؽ القنمةة اال
 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 
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ف مف خبلؿ اسقعراض الدراسات الساباة نجد أف موضوع الدراسة اللالةة م 
المواضةع اللدةثة الذي لضي باىقماـ العدةد مف البالثةف في المجاالت اإلدارةة، وأف 
الدراسة اللالةة قخقمؼ عف الدراسات الساباة مف لةث مضموف الموضوع، فإف ما ةمةز 
ىذه الدراسة عف غةرىا أنيا سعت لمقعرؼ عم  أثر االسقثمار في رأس الماؿ البشري 

 نظر وجية مفةة ققصادخبرة، واإلبقكار واإلبداع( عم  القنمةة االالمقمثؿ بػ )المعرفة، وال
 قلاةؽ بيدؼ القوصةات مف جممة اققراح بغةة المرقب، بجامعة العامة االدارة موظفي
 .ةةققصاداال القنمةة

 ققناوؿ الدراسات ُجؿ أف لةث مف االخرى الدراسات مع اللالةة الدراسة ققفؽ 
( 2117 الابي) كدراسة المقغةرات بعض عم  البشري الماؿ رأس في ثمار اإلست أثر
 ودراسة،(2116، لسةف) ودراسة( 2116 والمشيداني الزبةدي،) ودراسة( 2117 جبرةؿ)
 العممي المنيج لةث مف األخرى الدراسات مع الدراسة ىذه ققفؽ كما ،(2114 الدةممي)

 المنيج اسقخدـ فمعظميا المسقخدمة، المنيجةة في الدراسات قنوعت لةث المسقخدـ،
 مع الدراسات أغمب اقفات كما االسقبانة، عم  باالعقماد المقغةرات وقلمةؿ الوصفي
 في البشري الماؿ رأس في ثمار اإلست مفاىةـ عم  القعرؼ لةث مف اللالةة الدراسة
 .ةةققصاداال القنمةة قلاةؽ

 دراسةال عف عامة فكرة بناء في الساباة الدراسات مف الدراسة ىذه واسقفادت 
 ليا النظري اإلطار قلدةد إل  إضافة بيا، الخاص المنيج واخقةار مقغةراقيا وقلدةد
 ماارنة إل  إضافة ليا، المناسبة اإللصامةة األسالةب اخقةار وكذلؾ اداقيا، وبناء

 .القوصةات بعض قادةـ في منيا واالسقفادة النقامج،
 :اإلطار العممي لمدراسة

 قنفةذ في عمةيا االعقماد قـ القي لئلجراءات فصبلً قناوؿ ىذا الجانب عرضًا م 
 عم  البشري الماؿ رأس في ثمار اإلست أثر عم  القعرؼ بيدؼ المةدانةة، الدراسة
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 وقشمؿ المرقب، بجامعة العامة اإلدارة موظفي نظر وجية مف ةةققصاداال القنمةة
 مصداقةقيا وفلص ،لمدراسة الرمةسة واألدوات الدراسة، لمجقمع وصفاً  الدراسة منيجةة
اإللصامةة المسقخدمة في قلمةؿ واسقخراج نقامج  األسالةب بةاف إل  إضافة وثباقيا،
 الدراسة.
 : الدراسة مجتمع

 البالغ المرقب، لجامعة العامة اإلدارة موظفي جمةع مف الدراسة مجقمع قكوف 
 خبلؿ مف بالكامؿ اسقيدافو قـ فاد المجقمع لجـ لصغر ونظراً  موظفًا،( 61) عددىـ
القالي ةبةف مجقمع الدراسة لموظفي اإلدارة  والجدوؿ الشامؿ، المسح أسموب اسقخداـ

 العامة بجامعة المرقب.
 عمةيا والمقلصؿ الموزعة االسقمارات ةوضح(: 1) رقـ جدوؿ

 مجتمع
 الدراسة

 االستمارات
 الموزعة

 االستمارات
 المسترجعة

 اإلستمارات
 المفقودة

61 61 55 5 
 :راسةالد منيج

 وذلؾ ،Descriptive Approach الوصفي المنيج الدراسة ىذه اسقخدمت 
 عم  الدراسة لمجقمع المخقمفة اإلجابات خبلؿ ومف الدراسة، مقغةرات وقوصةؼ لقلمةؿ
 البةانات جمع أجؿ مف المنيج ىذا اسقخدـ وقد الدراسة، أداة قضمنقيا القي العبارات
كما قوجد في الواقع،  الظاىرة أو الواقع دراسة عم  كبةرة بدرجة ةعقمد الذي وقلمةميا،

 والقعبةر عنيا قعبةرًا كةفةًا وكمةًا ووصفيا وصفًا دقةاًا وشامبًل.
 : الدراسة أداة

قـ اسقخداـ االسقبانة كأداة لجمع المعمومات، نظرًا لسيولة قطبةايا وقلمةؿ  
معمومات، لةث قـ نقامجيا، كونيا قغطي جوانب كثةرة مف موضوع الدراسة لجمع ال

إعداِد أداة الدراسة اللالةة بما ةقناسُب مع وأىدافيا وفروضيا، وقد مرت عممةُة قصمةـِ 
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عداِد االسقبانة بعدِة مرالٍؿ وفاًا لما ةمي: اإلطبلع عم  الدراسات الساباة المقعماة  وا 
قلدةد بموضوع الدراسة اللالةة، قلدةد األقساـ الرمةسةة القي شمميا أالسقبةاف جمع و 

عداد االسقبةاف في  عبارات االسقبةاف، صةاغة العبارات القي قاع قلت كؿ قسـ، وا 
 صورقو األولةة.

لةث منح الدرجات ،( الخماسيLikert Scaleوقد قـ اسقخداـ ماةاس لةكرت ) 
( ابقداء بالبدامؿ )غةر موافؽ بشدة، غةر موافؽ، موافؽ  إلي لد ما، موافؽ، 5-1مف )

 الخبلةا طوؿ قلدةد ي قاةس اقجاىات وآراء المسقاص  منيـ، لةث قـموافؽ بشدة( والق

( ومف ثـ قاسةمو عم  أكبر 4=  1-5الماةاس ) درجات بةف المدى لساب خبلؿ مف
 إضافة قـ ذلؾ ( وبعد1.81=  5÷  4الخمةة أي ) طوؿ عم  لملصوؿ الماةاس في قةمة

وىذا ما قـ  ،صلةح( والد ىيو  الماةاس الماةاس )بداةة في قةمة أقؿ إل  ىذه الاةمة
قطبةاو عم  أسممة الملاور الخاصة بدراسة فرضةات الدراسة، كما ىو موضح بالجدوؿ 

 القالي.
 (: ةوضح إجابات األسممة وداللقيا2جدوؿ رقـ )

 اإلجابة عمى األسئمة
 )البديؿ(

التقدير في التعميؽ 
 الوزف النسبي طوؿ الخمية عمي النتائج

 )درجة الموافقة(
 % 35 -% 21 1.79 – 1 درجة ضعةفة جداً  موافؽ قماماً  غةر

 % 51 -%  36 2.59 – 1.81 درجة ضعةفة غةر موافؽ
 % 67 -% 52 3.39 – 2.61 درجة مقوسطة ملاةد
 %83 -% 68 4.19 – 3.41 درجة عالةة موافؽ

 111 -% 84 5 – 4.21 درجة عالةة جداً  موافؽ قماماً 
% 

 :الدراسة أداة صدؽ
 :لقأكد مف صدؽ االسقبةاف مف خبلؿ ما ةميقد قـ ا 
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 :الظاىري الصدؽ. أ
االسقبةاف في صورقو األولةة عم  عدد مف الملكمةف مف ذوي الخبرة  عرض قـ 

وفي ضوء أراء  ،واالخقصاص ألخذ وجيات نظرىـ واالسقفادة مف أراميـ في قعدةمو
ضافة عبارات أخرى ل  قلسةف أداة الدراسة.الملكمةف قـ إعادة صةاغة بعض الفارات وا 

 :لبلسقبةاف البنامي االقساؽ صدؽ. ب

صدؽ االقساؽ البنامي مدى ارقباط كؿ بعد مف أبعاد أداة الدراسة بالدرجة  ةبةف 
الكمةة لفارات االسقبةاف مجقمعة، وعمةو قـ لساب معامؿ االرقباط "بةرسوف" بةف درجة 

 ضح ذلؾ.كؿ بعد والدرجة الكمةة لبلسقبةاف والجدوؿ القالي ةو 
 (: ةوضح مدى االقساؽ البنامي لعبارات االسقبةاف3الجدوؿ رقـ )

 النتيجة P-Value (rقيمة )معامؿ االرتباط  أبعاد االستبياف
 ةوجد ارقباط 0.00 0.947 ُبعد المعرفة 1
 ةوجد ارقباط 1.11 0.882 ُبعد الخبرة 2
 ةوجد ارقباط 1.11 0.896 ُبعد االبقكار واإلبداع 3
 ةوجد ارقباط 0.00 0.930 القنمةة االققصادةة ُبعد 4

ومف خبلؿ الجدوؿ أعبله نجد معامبلت االرقباط بةرسوف لكؿ األبعاد، األوؿ  
(، والبعد الثالث بمغ قةمقو 1.882(، والبعد الثاني بمغ قةمقو )1.947بمغ قةمقو )

الرقباط ذات (، وبذلؾ ةقبةف أف معامبلت ا1.931(، والبعد الرابع بمغ قةمقو )1.896)
( وبذلؾ قعقبر الملاور صادقة ومقناساة α=1.15داللة إلصامةة عند مسقوى معنوةة )

 لما وضعت لاةاسو.
 :االستبياف ثبات

قد قـ القلاؽ مف ثبات االسقبةاف مف خبلؿ طرةاة معامؿ كرونباخ ألفا  
Cronbach's Alpha Coefficient :وذلؾ كما ةمي 
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 قبار ألفا كرونباخ لاةاس ثبات اإلسقبانة(: ةوضح نقامج اخ4جدوؿ رقـ )
 الثبات معامؿ ألفاكرونباخ األبعاد ت
 1.873 1.763 ُبعد المعرفة 1
 1.766 1.587 ُبعد الخبرة 2
 1.892 1.796 ُبعد االبقكار واإلبداع 3
 1.896 1.812 ُبعد القنمةة االققصادةة 4
 1.963 1.927 جمةع عبارات االسقبةاف 
 ر القربةعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخالثبات = الجد

( أف قةمة معامؿ ألفا كرونباخ 4اقضح مف النقامج الموضلة في الجدوؿ رقـ ) 
( لكؿ ملور مف ملاور 1.812، 1.587كانت مرقفعة لكؿ الملاور وققراوح بةف )

(، وكانت قةمة 1.927االسقبةاف كذلؾ كانت قةمة معامؿ ألفا لجمةع فارات االسقبةاف )
( لكؿ ملور مف ملاور 1.896، 1.766لثبات مرقفعة لكؿ الملاور وققراوح بةف )ا

( وىذا 1.963االسقبةاف، كذلؾ كانت قةمة الثبات لجمةع فارات االسقبةاف مساوةة لػ )
ةعني أف معامؿ الثبات مرقفع، وبذلؾ قد قـ القأكد مف صدؽ وثبات االسقبةاف مما ةجعمو 

قبةاف وصبللةقو لقلمةؿ النقامج واإلجابة عم  أسممة عم  مادار مف الثاة بصلة االس
 الدراسة واخقبار فرضةاقيا.

 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب
المعالجة اإللصامةة لمبةانات باسقخراج األعداد والنسب المموةة،  قمت 

والمقوسطات اللسابةة، واالنلرافات المعةارةة، وفلص فرضةات الدراسة عند مسقوى 
(1.15α= باسقخداـ االخقبارات اإللصامةة القالةة: معادلة خط االنلدار البسةط )

 .SPSSومعادلة الثبات كرونباخ ألفا، وذلؾ باسقخداـ برنامج الرـز اإللصامةة 
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 :الشخصية والسمات الخصائص وفؽ الدراسة لمجتمع اإلحصائي الوصؼ
 العممي، المؤىؿ العمر، النوع،: مقغةرات لسب المجقمع أفراد قوزةع(: ةوضح 5جدوؿ رقـ )

 الخبرة سنوات العممةة، الدرجة

 العدد المتغيرات
 النسبة
 المفقودة القيـ المئوية

 %23.6 13 أنث  - %76.4 42 ذكر النوع

 العمر
 

 %14.5 8 سنة 31 مف أقؿ

- 
 %58.2 32 سنة 41 مف أقؿ إل  31 مف
 %16.4 9 سنة 51 مف أقؿ إل  41 مف

 %11.9 6 فأكثر سنة 51 مف

 المؤىؿ
 العممي

 %29.1 16 مقوسط

- 
 %25.5 14 عالي دبمـو

 %14.5 8 لةسانس
 %18.2 11 بكالورةوس
 %12.7 7 ماجسقةر
 %1.1 1 دكقوراه

 الخبرة سنوات

 %21.8 12 سنوات 5 مف أقؿ

 %38.2 21 سنوات 11 مف أقؿ إل  5 مف -
 %21.8 12 سنة 15 مف أقؿ إل  11 مف

 %18.2 11 فأكثر سنة 15 مف

( أف النسبة األكبر مف الموظفةف بإدارة الجامعة قةد 5قضح مف الجدوؿ رقـ )ا 
%(، وىي أكبر مف نسبة اإلناث القي بمغت 76.4الدراسة ىـ مف الذكور، لةث بمغت )

سنة(،  41إل  أقؿ مف  31%(، كما أقضح أف أغمبيـ مف الفمة العمرةة )مف 23.6)
 51إل  أقؿ مف  41%(، ثـ ةمةيا الفمة العمرةة )مف 58.2ةث ةشكموف ما نسبقو )ل

%(، وىذا ما ةدؿ عم  أف أغمبةة مجقمع الدراسة ىـ مف فمة الشباب 16.4سنة( بنسبة )
ذوي الخبرة والمعرفة والكفاءة في مجاؿ العمؿ، وأف النسبة األكبر مف الموظفةف ىـ مف 

%(، ثـ ةمةيا فمة الدبمـو 29.1لةث ةشكموف ما نسبقو )فمة المؤىؿ العممي المقوسط، 
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%(، أما بالنسبة لسنوات الخبرة في الجامعة قةد الدراسة فبمغت أكبر 25.5العالي بنسبة )
سنوات، في لةف بمغت نسبة  11إل  أقؿ مف  5%( مف 38.2نسبة ما قعادؿ )

واألفراد أكثر مف  سنة 15إل  أقؿ مف  11%( لؤلفراد الذةف ققرواح خبرقيـ مف 21.8)
%( وىي النسبة 18.2سنة فبمغت ) 15سنة، أما األفراد الذةف قزةد مدة عطاميـ عف  15

 األقؿ.
 :الدراسة نتائج وتحميؿ عرض

 :المعرفة بُبعد الخاصة المقغةرات. أ

 القساب قـ الدراسة مجقمع أفراد نظر وجية مف المعرفة مسقوى لقاةةـ 
 (.6ت المعةارةة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )واالنلرافا اللسابةة المقوسطات

 العبارات خبلؿ مف المعرفة لُبعد المجقمع أفراد قاةةـ ةوضح(: 6) رقـ الجدوؿ
 االنحراؼ المتوسط العبارات ت

 المعياري
  االىمية
 النسبية

 درجة
 القبوؿ

 المعارؼ الجامعة بإدارة العاممةف الموظفوف ةمقمؾ 1
 وجو أفضؿ عم  مياميـ داءأل الكافةة والخبرات

 موافؽ 89% 878. 4.45
 قماماَ 

 لمموظفةف المياـ إسناد عم  الجامعة إدارة قلرص 2
 موافؽ %71 898. 3.84 العالةة والمعرفة الكفاءة ذوي

3 
 ىما والقدرةب القنمةة برامج بأف الجامعة إدارة قؤمف

 والميارات المعرفة واكقساب لناؿ وسةمة أفضؿ
 لدةيا العاممةف فةفلمموظ العممةة

 موافؽ 87.2% 890. 4.36
 قماماَ 

4 
 قدرةبةة دورات في موظفةيا بإشراؾ الجامعة إدارة قيقـ

 المقسارعة المقغةرات ومواكبة لدةيـ، المعرفة لقطوةر
 والقكنولوجةة القنظةمةة البةمة في

 موافؽ 81.4% 757. 4.02

 وورش المؤقمرات عاد عم  الجامعة إدارة قعمؿ 5
 موافؽ %79.2 981. 3.96 موظفةيا لدى المعرفة قطوةر في لممساىمة ؿالعم

 موافؽ 4.13 النسب معدؿ 

 فارة لكؿ المعةاري واالنلراؼ اللسابي المقوسط أف السابؽ الجدوؿ مف ةقضح 
 الجامعة بإدارة العامموف الموظفوف ةمقمؾ) الفارة جاءت لةث المعرفة ُبعد فارات مف
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 جداً  عالةة بدرجة األول  ى ( وجو أفضؿ عم  مياميـ إلداء فةةالكا والخبرات المعارؼ
 برامج بأف الجامعة إدارة قؤمف) الفارة قبلىا ،(4.45)اللسابي مقوسطيا كاف لةث
 لمموظفةف العممةة والميارات المعرفة واكقساب لناؿ وسةمة أفضؿ ىما والقدرةب القنمةة
 الفارات ىي قادةراً  الفارات أقؿ كاف لةف في ،(4.36) لسابي بمقوسط( لدةيا العاممةف

( العالةة والمعرفة الكفاءة ذوي لمموظفةف المياـ إسناد عم  الجامعة إدارة قلرص)
 جاءت كميا الملور ىذا فارات لوؿ اآلراء أف ةقبةف ىذا ومف ،(3.84) بمقوسط
 العاـ المقوسط أف( 6) رقـ الجدوؿ في اإللصامةة المعطةات قشةر كما بالموافاة،

 المبلوثةف إجابات أف عم  ةدؿ وىذا ،(4.13) بػ وقادر عالةة بدرجة جاء ئلجاباتل
 قةد الجامعة إدارة بأف واضلة داللة وُةعطي المعرفة، ُبعد عم  الموافاة إل  قشةر

 عم  مياميـ أداء عم  الادرة ولدةيـ والكفاءة المعرفة ذوي مف الموظفةف قمقمؾ الدراسة
 .وجو أفضؿ

 :الخبرة بُبعد لخاصةا المقغةرات. ب

 المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات اسقخراج قـ الُبعد ىذا والخقبار 
مف وجية نظر مجقمع الدراسة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ  الخبرة مسقوى لقاةةـ
 (.7رقـ )

 العبارات خبلؿ مف الخبرة لُبعد الخاصة المجقمع أفراد قاةةـ ةوضح(: 7) الجدوؿ رقـ
 االنحراؼ المتوسط العبارات ت

 المعياري
  االىمية
 النسبية

 درجة
 القبوؿ

 الخبرات ذات الكفاءات مف عدد الجامعة إدارة قمقمؾ 1
 موافؽ %83.2 714. 4.16 مقعددة مجاالت وفي الواسعة

 الخبرات ذوى مف االسقفادة عم  الجامعة إدارة قركز 2
 ةخاص مكانة وقولةيـ وقدعميـ والعممةة العممةة

 موافؽ 68.8% 1.067 3.44

 قادةـ في الموظفةف بعض ةمقمكيا القي الخبرات قساىـ 3
 العمؿ في قواجييـ القي لممشاكؿ مقمةزة لموؿ

 موافؽ 79.6% 782. 3.98
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 االنحراؼ المتوسط العبارات ت
 المعياري

  االىمية
 النسبية

 درجة
 القبوؿ

 وقمنليـ الخبرات ذوى الموظفةف الجامعة إدارة قشجع 4
 الخبرة أساس عم  والمكآفات اللوافز

 موافؽ 74.6% 1.027 3.73

 الخبرات ذوى الموظفةف بقكمةؼ الجامعة إدارة قاـو 5
 الاةادةة الوظامؼ في الواسعة

 موافؽ 76.8% 958. 3.84

 موافؽ 3.83 النسب معدؿ 

 مف فارة لكؿ المعةاري واالنلراؼ اللسابي المقوسط السابؽ الجدوؿ ةوضح 
 ذات الكفاءات مف عدد الجامعة إدارة قمقمؾ) الفارة جاءت لةث الخبرة ُبعد فارات

 كاف لةث عالةة بدرجة األول  المرقبة في( مقعددة مجاالت وفي الواسعة الخبرات
 الموظفةف بعض ةمقمكيا القي الخبرات قساىـ) الفارة قبلىا ،(4.16)اللسابي مقوسطيا

 في ،(3.98) لسابي بمقوسط( العمؿ في قواجييـ القي لممشاكؿ مقمةزة لموؿ قادةـ في
 ذوى مف االسقفادة عم  الجامعة إدارة قركز)  الفارة ىي قادةراً  الفارات أقؿ كاف لةف

 ىذا ومف ،(3.44) بمقوسط( خاصة مكانة وقولةيـ وقدعميـ والعممةة العممةة الخبرات
 المعطةات قشةر كما بالموافاة، جاءت الملور ىذا فارات لوؿ اآلراء كؿ أف ةقبةف

  وقادر عالةة بدرجة جاء تلئلجابا العاـ المقوسط أف( 7) رقـ الجدوؿ في اإللصامةة
 أي الخبرة، ُبعد عم  الموافاة إل  قشةر المبلوثةف إجابات أف عم  ةدؿ وىذا ،(3.83) بػ
 ووفاا عمميـ، مجاؿ في الكافةة الخبرة لدةيـ المرقب بجامعة العامة اإلدارة موظفي أف
 الخبرة ذوي فم الموظفةف بقكمةؼ أكثر االىقماـ مف البد أنو البالثات قرى النقةجة ليذه

 إل  إضافة ةمقمكونيا، القي والكفاءات لمخبرات وفااً  وذلؾ الاةادةة الوظامؼ في والكفاءة
 أساس عم  والمكافآت اللوافز ومنليـ الخبرات ذوى مف الموظفةف الجامعة إدارة قشجةع
 .إةجابي بشكؿ القنمةة قلاةؽ عم  سةنعكس الذي األمر الخبرة
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  :واإلبداع االبقكار عدببُ  الخاصة المقغةرات. ج
 االبقكار مسقوى لقاةةـ المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات اسقخراج قـ 
(.             8) رقـ الجدوؿ في موضح ىو كما وذلؾ المجقمع، أفراد نظر وجية مف واإلبداع
 العبارات خبلؿ مف واإلبداع االبقكار لُبعد المجقمع أفراد قاةةـ ةوضح(: 8) رقـالجدوؿ  

 اإلنحراؼ المتوسط العبارات ت
 المعياري

 األىمية
 النسبية

 درجة
 القبوؿ

1 
 المناخ وقيةمة قوفةر عم  الجامعة إدارة قعمؿ

 االبقكار عم  لمساعدقيـ لمموظفةف المناسب
 .والقجدةد واإلبداع

 موافؽ 77.4% 963. 3.87

  االبقكارةف األفكار وأصلاب المبدعوف ةلظ  2
 .الجامعة بإدارة الاةادات قبؿ مف القادةرو  بااللقراـ

 موافؽ 77.2% 924. 3.86

3 
 مف قمكنيـ القي الادرات بعض الموظفةف ةمقمؾ
 قطوةر في  قساىـ اف ةمكف جدةدة، افكار قادةـ

 .المقمةزة الخدمات قادةـ وسبؿ االداء أسالةب
 موافؽ 81% 756. 4.05

4 
  الققرالاتوا االبداعةة االفكار الجامعة إدارة ققبني

 قطبةؽ وقلاوؿ الموظفةف بعض ةادميا القي
 .الواقع أرض عم  بعضيا

 موافؽ 77.8% 956. 3.89

 لمقناغـ مرنة قنظةمةة ىةاكؿ الجامعة ادارة قعقمد 5
 موافؽ %75.6 896. 3.78 .األداء في والقطوةر االبقكار عممةات مع

 موافؽ 3.89 3.89 النسب معدؿ 

 مف فارة لكؿ المعةاري واالنلراؼ اللسابي مقوسطال السابؽ الجدوؿ ةوضح 
 القي الادرات بعض الموظفةف ةمقمؾ) الفارة جاءت لةث واإلبداع اإلبقكار ُبعد فارات
 قادةـ وسبؿ األداء أسالةب قطوةر في قساىـ أف ةمكف جدةدة أفكار قادةـ مف قمكنيـ

 مقوسطيا كاف ثلة عالةة بدرجة األىمةة لةث مف األول  ى ( المقمةزة الخدمات
 واالققرالات اإلبداعةة األفكار الجامعة إدارة ققبن )  الفارات قبلىا ،(4.15) اللسابي

 لسابي بمقوسط( الواقع أرض عم  بعضيا قطبةؽ وقلاوؿ الموظفةف بعض ةادميا القي
 قنظةمةة ىةاكؿ الجامعة إدارة قعقمد) الفارة ىي قادةراً  الفارات أقؿ كاف لةف في ،(3.89)



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   312   - 

 ةقبةف ىذا ومف ،(3.78) بمقوسط( األداء في والقطوةر االبقكار عممةات مع لمقناغـ ةمرن
 في اإللصامةة المعطةات قشةر كما  بالموافاة، جاءت الملور ىذا فارات لوؿ اآلراء أف

 وىذا ،(3.89) بػ وقادر عالةة بدرجة جاء لئلجابات العاـ المقوسط أف( 8) رقـ الجدوؿ
 بجامعة العامة اإلدارة موظفي  أف أي الموافاة إل  قشةر مبلوثةفال إجابات أف عم  ةدؿ

 .عمميـ مجاؿ في واإلبداع االبقكار عم  الادرة لدةيـ المرقب
   :ةةققصاداال القنمةة بُبعد الخاصة المقغةرات. د

 مف فارة لكؿ المعةاري واالنلراؼ اللسابي المقوسط (9رقـ ) الجدوؿ ةوضح         
 رأس في االسقثمار بأف الجامعة إدارة قدرؾ) الفارة جاءت لةث ةةققصاداال القنمةة فارات
 بما وسةاسقيا، خططيا قنفةذ في وةساىـ رسالقيا قلاةؽ في ةساعدىا البشري الماؿ
 مقوسطيا كاف لةث جداً  عالةة بدرجة األول  المرقبة في( ةةققصاداال القنمةة ةلاؽ

 القي والمعارؼ الكافةة المعمومات الجامعة ارةإد قمقمؾ) الفارة قبلىا ،(4.24) اللسابي
 بمقوسط( العمؿ أثناء قلدث القي المشاكؿ كافة لؿ في إلةيا والمجوء اسقخداميا ةقـ

 الاناعة الجامعة إدارة لدى) الفارة ىي قادةراً  الفارات أقؿ كاف لةف في ،(4.15) لسابي
 القنمةة وخطط برامج ةذقنف في ةساىـ البشري الماؿ رأس في االسقثمار بأف القامة
 الملور ىذا فارات لوؿ  اآلراء أف ةقبةف ىذا ومف ،(3.56) بمقوسط( ةةققصاداال

 العاـ المقوسط أف( 9) رقـ الجدوؿ في اإللصامةة المعطةات قشةر كما بالموافاة، جاءت
 المبلوثةف إجابات أف عم  ةدؿ وىذا ،(3.87) بػ وقادر عالةة بدرجة جاء لئلجابات

 ةةققصاداال القنمةة في ةساىـ البشري الماؿ رأس في االسقثمار أف أي الموافاة  إل قشةر
 .  المرقب بجامعة العامة اإلدارة موظفي نظر وجية مف
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 العبارات خبلؿ مف االققصادةة القنمةة لُبعد المجقمع أفراد قاةةـ ةوضح(: 9) رقـ الجدوؿ
 االنحراؼ المتوسط العبارات ت

 المعياري
 االىمية
 النسبية

 درجة
 القبوؿ

1 
 الماؿ رأس في االسقثمار بأف الجامعة إدارة قدرؾ
 قنفةذ في وةساىـ رسالقيا قلاةؽ في ةساعدىا البشري،

 االققصادةة القنمةة ةلاؽ بما وسةاسقيا، خططيا
 موافؽ 84.8% 838. 4.24

 قماماً 

2 
 والمعارؼ  الكافةة المعمومات الجامعة إدارة قمقمؾ
 كافة لؿ في إلةيا والمجوء داميااسقخ ةقـ القي

 العمؿ اثناء قلدث القي المشاكؿ
 موافؽ 81% 951. 4.05

3 
 وأىمةقو البشري الماؿ رأس مفيـو الجامعة إدارة قدرؾ
 العمؿ قطور عم  االةجابةة وانعكاساقو الفعاؿ ودوره

 الجامعة إدارة في
 موافؽ 77.8% 832. 3.89

4 
 في االسقثمار بأف ةالقام الاناعة الجامعة إدارة لدى
 وخطط برامج قنفةذ في ةساىـ البشري الماؿ رأس

 االققصادةة القنمةة
 موافؽ 71.2% 877. 3.56

5 
 في االسقثمار عم  باسقمرار الجامعة إدارة قعمؿ
 برامج قنفةذ  خبلؿ مف وذلؾ لدةيا، البشري الرأسماؿ
 وقنمةة العاممةف، أداء مسقوى  رفع في قساىـ قدرةبةة
 المسقدامة االققصادةة القنمةة ةلاؽ بما يـمياراق

 موافؽ 75.2% 999. 3.76

6 
 واسقثمارىا الفرص اكقشاؼ ال  الجامعة ادارة قسع 
 مع لدةيا البشري الماؿ رأس مبلممة ةلاؽ بما

 الخارجةة البةمة ومقغةرات مقطمبات
 موافؽ 75.6% 956. 3.78

7 
 لمياـا قنفةذ بأف راسخة قناعة الجامعة ادارة قمقمؾ
 خبلؿ مف إال ةقـ ال سمةمة، بطرةاة باألعماؿ والاةاـ

 صلةح بشكؿ البشري الماؿ رأس اسقثمار
 موافؽ 75.6% 762. 3.78

 موافؽ 3.87 النسب معدؿ 

 :الفرضيات إختبار
  :الرئيسية الفرضية

( α<= 0.05) المسقوى عند إلصامةة داللة ذو أثر ةوجد ال :الصفري الفرض -
 .المرقب بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة عم  البشري لماؿا رأس السقثمار
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 السقثمار( α<= 0.05) المسقوى عند إلصامةة داللة ذو أثر ةوجد :البدةؿ الفرض -
 ةة في اإلدارة العامة بجامعة المرقب.ققصاداال القنمةةالبشري عم   الماؿ رأس

 عم  البشري الماؿ رأس اسقثمار أثر لبةاف راالنلدا قلمةؿ نقامج ةوضح(: 11) رقـالجدوؿ 
 المرقب بجامعة العامة اإلدارة في االققصادةة القنمةة

 المستقمة المتغيرات
 معامؿ
 االرتباط

 (r) 
 التحديد معامؿ

 
 التأثير اختبار

T-test 
 االنحدار معامؿ

 β 
Sig 

 0.000 1.415 11.731 1.722 1.851 البشري الماؿ رأس اسقثمار
 داللة ذو أثر وجود المجقمع أفراد آلراء وفاا( 11) رقـ الجدوؿ في النقامج قشةر 
 بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة عم  البشري الماؿ رأس السقثمار إلصامةة
 وىذ ((R =0.850االرقباط معامؿ  بمغ لةث ،(α=1.15) معنوةة مسقوى عند المرقب
 ما أف أي ،(1.722) بمغ فاد  القلدةد معامؿ أما جدًا، ويق ارقباط وجود عم  ةدؿ

 رأس اسقثمار في القغةر عف ناقج ةةققصاداال القنمةة في  القغةر مف%( 72.2) نسبقو
 بدرجة الزةادة أف ةعني وىذا( β=1.415)القأثةر درجة قةمة بمغت كما البشري، الماؿ
 في ةةققصاداال القنمةة زةادة إل  ةؤدي البشري ؿالما رأس باسقثمار االىقماـ في والدة
 بمسقوى( T= 11.731) قةمة بمغت وقد ،(1.415) باةمة المرقب بجامعة العامة اإلدارة
 الفرضةة رفض ةقـ وعمةو ،(1.15) الداللة مسقوى مف أصغر وى ( 0.000) داللة

 السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر وجود  عم  قدؿ والقي البدةمة الفرضةة وقبوؿ الصفرةة
 عند المرقب بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة عم  البشري الماؿ رأس

 (. α=1.15) معنوةة مسقوى
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 :الفرعية الفرضيات
 : األولى الفرضية

 القنمةة عم  المعرفة السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر ةوجد ال :الصفري الفرض -
 .المرقب بجامعة مةالعا اإلدارة في  ةةققصاداال
 القنمةػػػػػة عمػػػػػ  المعرفػػػػػة السػػػػػقثمار إلصػػػػػامةة داللػػػػػة ذو أثػػػػػر ةوجػػػػػد :البػػػػػدةؿ الفػػػػػرض -
 .  المرقب بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال

 القنمةة عم  المعرفة اسقثمار أثر لبةاف االنلدار قلمةؿ نقامج ةوضح(: 11) رقـ الجدوؿ
 بالمرق بجامعة العامة اإلدارة في االققصادةة

 المتغيرات
 المستقمة

 االرتباط معامؿ
(r) 

 التحديد معامؿ

 
 التأثير اختبار

T-test 
 االنحدار معامؿ

β 
Sig 

 0.000 1.162 12.993 1.761 1.872 المعرفة اسقثمار
 ذو أثر بوجود المجقمع أفراد آلراء وفاا( 11) رقـ الجدوؿ في النقامج قشةر 

 بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال قنمةةال عم  المعرفة السقثمار إلصامةة داللة
 وىذ ((R =0.872االرقباط معامؿ  بمغ لةث ،(α=1.15) معنوةة مسقوى عند المرقب
  ما أف أي ،(1.761) بمغ فاد  القلدةد معامؿ أما جدًا، قوي ارقباط وجود عم  ةدؿ

 اسقثمار في القغةر فع ناقج ةةققصاداال القنمةة في  القغةر مف%( 76.1) نسبقو
 والدة بدرجة الزةادة أف ةعني وىذا( β=1.162) القأثةر درجة قةمة بمغت كما المعرفة،

 العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة زةادة  إل  ةؤدي المعرفة باسقثمار االىقماـ في
 داللة بمسقوي( T= 12.993) قةمة بمغت وقد ،(1.162) باةمة المرقب بجامعة

 الصفرةة الفرضةة رفض ةقـ وعمةو ،(1.15) الداللة مسقوى مف أصغر وى  (0.000)
 المعرفة السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر وجود عم  قدؿ والقي البدةمة الفرضةة وقبوؿ
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 معنوةة مسقوى عند المرقب بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة عم 
(1.15=α .) 

 :الثانية الفرضية
 القنمةة عم  الخبرة السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر ةوجد ال :ريالصف الفرض -
 .المرقب بجامعة العامة االدارة في  ةةققصاداال
 ةةققصػاداال القنمةػة عمػ  الخبػرة السػقثمار إلصػامةة داللػة ذو أثر ةوجد :البدةؿ الفرض -
 .          المرقب بجامعة العامة اإلدارة في

 القنمةة عم  الخبرة اسقثمار أثر لبةاف االنلدار قلمةؿ جنقام ةوضح(: 12) رقـ الجدوؿ
 المرقب بجامعة العامة اإلدارة في االققصادةة

 االرتباط معامؿ المستقمة المتغيرات
(r) 

 التحديد معامؿ

 

 اختبار
 التأثير

T-test 

 معامؿ
 اإلنحدار

β 

Sig 

 0.000 1.199 7.921 1.542 1.723 الخبرة اسقثمار
 داللة ذو أثر بوجود المجقمع أفراد آلراء وفاا( 12) رقـ الجدوؿب النقامج قشةر 
 عند المرقب بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة عم  الخبرة السقثمار إلصامةة
 عم  ةدؿ وىذ ،((R =0.723االرقباط معامؿ بمغ لةث ،(α=1.15) معنوةة مسقوى
 نسبقو ما أف أي ،(1.542) بمغ فاد  القلدةد معامؿ أما قوي، ارقباط وجود

 كما الخبرة، اسقثمار في القغةر عف ناقج ةةققصاداال القنمةة في القغةر مف%( 54.2)
 االىقماـ في والدة بدرجة الزةادة أف ةعن  وىذا ،(β=1.199) القأثةر درجة قةمة بمغت

 المرقب بجامعة لعامةا اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة زةادة إل  ةؤدي الخبرة باسقثمار
 أصغر وى ( 0.000) داللة بمسقوى( T= 7.921) قةمة بمغت وقد ،(1.199) باةمة
 البدةمة الفرضةة وقبوؿ الصفرةة الفرضةة رفض ةقـ وعمةو ،(1.15) الداللة مسقوى مف
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 ةةققصاداال القنمةة عم  الخبرة السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر وجود عم  قدؿ والقي
 (. α=1.15) معنوةة مسقوى عند المرقب بجامعة العامة اإلدارة في

 :الثالثة الفرضية
 عم  واإلبداع االبقكار السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر ةوجد ال :الصفري الفرض -

 .المرقب بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة
 القنمةػة عمػ  اإلبػداعو  االبقكػار السػقثمار إلصػامةة داللػة ذو أثػر ةوجػد :البػدةؿ الفػرض -
 .المرقب بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال

 عم  واإلبداع االبقكار اسقثمار أثر لبةاف االنلدار قلمةؿ نقامج ةوضح(: 13) رقـ الجدوؿ
 المرقب بجامعة العامة اإلدارة في االققصادةة القنمةة

 االرقباط معامؿ المسقامة المقغةرات
 (r) 

 القلدةد معامؿ
 

 القأثةر باراخق
 T-test 

 معامؿ
 اإلنلدار

 β 
Sig 

 االبقكار اسقثمار
 0.000 1.936 8.112 1.553 1.744 واإلبداع

 داللة ذو أثر بوجود المجقمع أفراد آلراء وفاا( 13) رقـ بالجدوؿ النقامج قشةر 
 ةبجامع العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة عم  واإلبداع االبقكار السقثمار إلصامةة
 وىذا ،((R =0.744االرقباط معامؿ  بمغ لةث ،(α=1.15) معنوةة مسقوى عند المرقب
 نسبقو ما أف أي ،(1.553) بمغ فاد  القلدةد معامؿ أما قوي، ارقباط وجود عم  ةدؿ
 االبقكار اسقثمار في القغةر عف ناقج ةةققصاداال القنمةة في القغةر مف%( 55.3)

 والدة بدرجة الزةادة أف ةعني وىذا ،(β=1.936) القأثةر درجة قةمة تبمغ كما واإلةداع
 اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة زةادة إل  ةؤدي واإلبداع االبقكار باسقثمار االىقماـ في

 داللة بمسقوى( T= 8.112) قةمة بمغت وقد ،(1.936) باةمة المرقب بجامعة العامة
 الصفرةة الفرضةة رفض ةقـ وعمةو ،(1.15) الداللة مسقوى مف أصغر وى ( 0.000)

 االبقكار السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر وجود عم  قدؿ والقي البدةمة، الفرضةة وقبوؿ



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   318   - 

 معنوةة مسقوى عند المرقب بجامعة العامة اإلدارة في ةةققصاداال القنمةة عم  واإلبداع
(1.15=α .) 

ماظدرادةموتوصقاتمغؿائج

 :  النتائج: أوالً 

 االسػػقثمار لمسػػقوى المرقػػب بجامعػػة العامػػة اإلدارة مػػوظفي قاةػػةـ أف الدراسػػة رتأظيػػ. 1
 ،7 ،6) رقػـ الجػداوؿ فػي مبػةف ىػو كمػا مرضػةة، كانػت بالجامعػة البشػري المػاؿ رأس في
 رأس فػػي االسػػقثمار أبعػػاد مسػػقوى لػػوؿ الجامعػػة مػػوظفي اسػػقجابات أف بةنػػت والقػػي  ،(8

 .  األبعاد ىذه علجمة عالةة بدرجة كانت البشري الماؿ

 مف االققصادةة القنمةة في ةساىـ البشري الماؿ رأس في االسقثمار أف الدراسة بةنت. 2
، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ المرقب بجامعة العامة اإلدارة موظفي نظر وجية

(9.) 

 عم  البشري الماؿ رأس السقثمار إلصامةة داللة ذو أثر وجود النقامج أظيرت. 3
 ،(α=1.15) معنوةة مسقوى عند المرقب بجامعة العامة اإلدارة في االققصادةة ةالقنمة
 (.11) رقـ بالجدوؿ مبةف ىو كما

 الماؿ رأس في االسقثمار ألبعاد إلصامةة داللة ذو أثر وجود النقامج أظيرت كما. 4
 في دةةاالققصا القنمةة عم ( واإلبداع واالبقكار والخبرة، المعرفة،) بػ المقمثمة البشري
وذلؾ كما ىو موضح في  ،(α=1.15) معنوةة مسقوى عند المرقب بجامعة العامة اإلدارة

 (.13، 12، 11الجداوؿ رقـ )

 :التوصيات: ثانياً 
 مف وذلؾ بالجامعة البشري الماؿ برأس واالىقماـ القركةز بزةادة الدراسة قوصي. 1

 آ آثار مف لذلؾ لما مراتوالمؤق والندوات العمؿ وورش القدرةبةة الدورات عاد خبلؿ
مكانةات قدرات وقطوةر قنمةة عم  إةجابةة  .العاممةف وا 
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 لؿ في الجماعي العمؿ أسموب عم  فةيا الموظفةف وقشجةع دعـ الجامعة إدارة عم . 2
 .إنجازاقيـ وقادةر وقلفةزىـ العمؿ مشكبلت

 واالبقكار مةزالق ققضمف مينةة ومعاةةر أسس عم  والمنح اللوافز قوفةر عم  العمؿ. 3
 وقسخةرىا الموظفةف قدرات قنشةط أجؿ مف وذلؾ المبقكرةف، ومكافأة األداء في واإلبداع
 .الجامعة لخدمة

 والخبرات المعارؼ قمقمؾ والقي المقمةزة البشرةة الكفاءات مف االسقفادة ملاولة. 4
 .بالجامعة الميمة واألكادةمةة اإلدارةة المناصب في الكافةة

 لدةيا الموظفةف وقدرات ومعارؼ ميارات قطوةر عم  بالجامعة اإلدارةة اتالاةاد لث. 5
 .البشري الماؿ رأس مجاالت في مقخصصة قدرةبةة دورات في إقلاميـ خبلؿ مف

 البشري الماؿ برأس المقعماة المسقابمةة الدراسات مف المزةد بإجراء الدراسة قوصي. 6
 .مخقمفة بةمات وفي أخرى ألبعاد ووفااً 
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 لدراسة:ممخص ا
ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  واقع الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في ظؿ أزمة الناص في   

السةولة النادةة مف وجية نظر العاممةف بالمصارؼ الواقعة في نطاؽ مدةنة الخمس وىي مصرؼ 
قمدت الجميورةة المرقب ووكالة مصرؼ الجميورةة المةناء البلري ومصرؼ الصلارى الخمس، وقد اع

الدراسة عم  فرضةة رمةسة مفادىا ال قوجد عبلقة ذات داللة معنوةة بةف واقع الخدمات المصرفةة 
االلكقرونةة وبةف أزمة الناص في السةولة النادةة، ولقلاةؽ أىداؼ الدراسة قـ إقباع المنيج الوصفي 

، وقـ إعداد وقصمةـ أداة والقلمةمي، باعقباره أنسب المناىج لمثؿ ىذه الدراسات، لوصؼ الواقع الراىف
( موظؼ، 52الدراسة )صلةفة االسقبةاف( بالخصوص، ووزعت عم  مجقمع الدراسة، والبالغ عدده )

ونظًرا لصغر لجـ المجقمع مف جية ولموصوؿ إل  نقامج أكثر دقة وموضوعةة فاد قـ إقباع أسموب 
دراسة، وأظيرت النقامج أف ىناؾ المسح الشامؿ لكافة العاممةف بالمسقوةات اإلدارةة بالمصرؼ قةد ال

عبلقة طردةة بةف الخدمات المصرفةة االلكقرونةة وبةف أزمة السةولة النادةة في المصارؼ قةد الدراسة، 
كما قبةف وجود قدني في مسقوى الخدمات المصرفةة االلكقرونةة المسقخدمة في مواجية أزمة الناص في 

ىقماـ بالخدمات المصرفةة االلكقرونةة المسقخدمة وقذلةؿ كؿ السةولة النادةة وأوصت الدراسة بزةادة اال
الصعاب القي قلوؿ دوف قفعةميا بالشكؿ الذي ةضمف عممةة األداء الجةد، والعمؿ عم  قوفةر واسقلداث 
خدمات الكقرونةة جدةدة قساىـ بشكؿ فعاؿ في الاضاء عم  أزمة السةولة، كما دعت الدراسة إل  

 رب الدوؿ القي مرت بنفس األزمات المقعماة بناص السةولة. ضرورة االسقفادة مف قجا

 .المصارؼ، الخدمات المصرفةة االلكقرونةة، السةولة النادةة، أزمة السةولة  الكممات المفتاحية:
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 :اإلطار العاـ لمدراسة -1
 مقدمة: 1.1

شيد العالـ في العاود األخةرة قطورات كبةرة في مجاؿ االقصاالت وأنظمة  
مومات، ومف بةف الاطاعات القي قأثرت بالقطور القكنولوجي، الاطاع المصرفي المع

الوطني  ققصادلةث قمثؿ المصارؼ ألد دعامات اال ققصادالذي ُةعد مف أىـ ركامز اال
وذلؾ  ،ألي دولة. وةمكف الاوؿ أف المصارؼ أصبلت مؤسسات مالةة ال غن  عنيا

يا ومف جانب آخر الخدمات المقعددة القي لدورىا الميـ كمركز لقجمةع األمواؿ وقوظةف
قادميا سواء كانت مالةة أـ امقمانةة أـ اسقشارةة أـ غةرىا مف الخدمات المصرفةة والقي 

 (.1ص ،2113)القواقي، ن  عنيا لمؤسسات األعماؿ اللدةثةال غ
إف أزمة السةولة القي قمر بيا عدةد مف الدوؿ والقي مف بةنيا لةبةا أصبلت  
رؽ المسمولةف عامة والاطاع المصرفي بشكؿ خاص وذلؾ لآلثار السمبةة ىاجًسا ةؤ 

الناقجة عنيا ولقي ةعاني منيا الفرد بالدرجة األول  وأصبح عجًزا في كثةر مف األلةاف 
 عف إشباع لاجاقو مف السمع والخدمات بصورة ةومةة.

ةع إف إرساء أسس منظومة مصرفةة ومالةة إلكقرونةة ققمةز باللداثة لقسقط 
مواجية القلدةات والقطورات عم  المسقوى العالمي، وقسيةؿ اسقعماؿ الوسامؿ 
االلكقرونةة في إقماـ كافة المعامبلت المالةة، والقشجةع عم  اسقخداميا في النظاـ 

ي بشكؿ عاـ واللفاظ عم  االسقارار ققصادالمالي والمصرفي بشكؿ خاص والنظاـ اال
ارؼ في إدارة وقلدةث األنظمة االلكقرونةة فةيا، المالي والنادي، وقعزةز دور المص

واإلشراؼ والرقابة عمةيا مف أجؿ قةسةر إجراءاقيا بما ةمبي قلاةؽ كفاءقيا القشغةمةة 
 (. 218ص  ،2117)شاةب، 
 ،لذا فاد أصبح لزامًا عم  المصارؼ القجارةة انقياج سةاسات أكثر قطوراً  

االلكقرونةة بيدؼ قطوةر جودة الخدمة ورفع  لمقلوؿ مف الصةرفة القامةدةة إل  الصةرفة
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وكذلؾ مواجية العدةد مف القلدةات والقي منيا أزمة الناص في السةولة  ،كفاءة األداء
 النادةة.

 مشكمة الدراسة: 5.1
أصبلت مشكمة السةولة ىاجسًا وعبًء كبةرًا قعاني منو معظـ المصارؼ القجارةة  

قيا عم  اإلةفاء بالقزاماقيا قجاه عمبلميا، وأصبح مف في لةبةا األمر الذي قسبب في عدـ قدر 
الضرورة عم  ىذه المصارؼ إةجاد لموؿ قمكنيا مف اإلةفاء بالقزاماقو قجاه عمبلميا، وقد 
أجرةت العدةد مف الدراسات القي قيدؼ إل  إةجاد لموؿ قمكف ىذه المصارؼ مف إمكانةة 

ومف بةف ىذه الدراسات دراسة )مسعود،  اإلةفاء بالقزاماقيا وقادةـ الخدمات بشكؿ أفضؿ،
( والقي قيدؼ إل  قسمةط الضوء عم  وسامؿ الدفع االلكقرونةة في لؿ 519، ص2117

 أزمة السةولة القي ةشيدىا الاطاع المصرفي المةبي.
ولعؿ ىذا ما دفع البالثاف إل  قبني فكرة الدراسة والبلث في واقع الخدمات المصرفةة  

 زمة السةولة لدى المصارؼ القجارةة العامة بمدةنة الخمس.االلكقرونةة في ظؿ أ
 مف ىذا المنطمؽ فاف إشكالةة الدراسة ققملور في القساؤؿ الرمةس القالي: 

ما ىو واقع الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في ظؿ أزمة السةولة لدى المصارؼ  -
 ؟القجارةة بمدةنة الخمس

 تساؤالت الدراسة:
 مات المصرفةة االلكقرونةة بالمصارؼ المةبةة قةد الدراسة.ما مدى قطبةؽ الخد. 1

ما العبلقة بةف الخدمات المصرفةة االلكقرونةة وبةف مواجية أزمة السةولة في . 2
 المصارؼ ملؿ الدراسة.

 فرضيات الدراسة:  3.1
 في ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا صةغت الفرضةة القالةة: 

( بةف الخدمات 1.15ةة عند مسقوى معنوةة )ال قوجد عبلقة ذات داللة إلصام -
المصرفةة االلكقرونةة المسقخدمة في المصارؼ القجارةة ملؿ الدراسة وبةف أزمة الناص 

 في السةولة.
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 أىداؼ الدراسة: 4.1
القعرؼ عم  مدى قطبةؽ الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في المصارؼ العاممة . 1

 بمدةنة الخمس. 

قة القي قربط الخدمات المصرفةة االلكقرونةة المسقخدمة في اكقشاؼ درجة العبل. 2
 المصارؼ ملؿ الدراسة في مواجية أزمة الناص في السةولة.

القوصؿ إل  مجموعة مف القوصةات القي ةمكف االسقرشاد بيا في إمكانةة إةجاد . 3
 لموؿ الزمة السةولة في لةبةا.

 أىمية الدراسة: 5.1
في كونيا ققطرؽ لموضوع ميـ ولدةث في لاؿ  قسقمد ىذه الدراسة أىمةقيا 

قطوةر الخدمات المصرفةة االلكقرونةة بالمصارؼ القجارةة المةبةة لما ليذه الخدمات مف 
أىمةة في لؿ مشاكؿ الناص اللاد في السةولة النادةة، وكذلؾ ققجم  أىمةة ىذه الدراسة 

مصارؼ وما قعانةو مف في لاجة اللاؿ العممي لمثؿ ىذه الدراسات القي قجسد وضع ال
أزمات وقدني في قادةـ الخدمات المصرفةة، وذلؾ مف خبلؿ اللث عم  زةادة االىقماـ 

 بقكنولوجةا الخدمات المصرفةة االلكقرونةة. 
 المنيجية المتبعة: 6.1

 منيج الدراسة: 1.6.1
لوصؼ الواقع الراىف والمقمثؿ  ،اعقمدت الدراسة عم  المنيج الوصفي القلمةمي 

وذلؾ مف خبلؿ قجمةع  ،اقع الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في ظؿ أزمة السةولةفي و 
البةانات مف مجقمع الدراسة باسقخداـ صلةفة االسقبةاف القي أعدت بالخصوص 

( اإلصدار الثامف عشر وذلؾ مف spss) وقلمةميا باسقخداـ لزمة البرامج اإللصامةة
ومعامؿ  ، Cronbach Alphaثبات خبلؿ القلالةؿ اإللصامةة القالةة، معدؿ ال
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واالنلراؼ المعةاري  ،Meanوالمقوسطات اللسابةة  ،Correlationاالرقباط 
Standard Deviation.  

 مجتمع الدراسة وعينتيا: 5.6.1
لاد وقع اخقةار البالثاف عم  المصارؼ القجارةة العامة بمدةنة الخمس لقكوف  

الخدمات المصرفةة السةما قمؾ المقعماة لكونيا مسؤولة عف قادةـ  ،مجقمع الدراسة
وقاـ البالثاف باسقخداـ أسموب المسح  ،بقوفةر السةولة، وىي قمثؿ صمب مشكمة الدراسة

والجدوؿ القالي ةبف  ،الشامؿ لكافة العاممةف في المسقوةات اإلدارةة في ىذه المصارؼ
 لجـ المجقمع والمصارؼ ملؿ الدراسة.

مع الدراسة( ةوضح لجـ مجق1الجدوؿ رقـ )  

مصرؼ الجميورية  مجتمع الدراسة وعينتيا
 المرقب

مصرؼ الجميورية وكالة 
 ميناء الخمس البحري

مصرؼ 
 الصحارى

 17 5 31 المجقمع
 17 5 31 المسقيدفةف )مسح شامؿ لممجقمع ككؿ(

 52 المجموع

 مصادر البيانات: 3.6.1
ما قوفر مف كقب ودورةات  ققمثؿ في أدبةات موضوع الدراسة وكؿ :المصادر الثانوةة -

 ووسامؿ عممةة وما كقب في ىذا المجاؿ لسب إمكانةة البالثةف.
االسقبانو( لةث قـ إعداد وقصمةـ األداة )ققمثؿ في أداة الدراسة  :المصادر األولةة -

خضاع كافة الدراسات  لغرض قجمةع البةانات والمعمومات لوؿ موضوع الدراسة وا 
 سبة وصواًل لمنقامج ومف ثـ قادةـ القوصةات لةاليا. لممعالجات اإللصامةة المنا

 حدود الدراسة: 7.1

 قمثمت لدود الدراسة في: 
اللدود الموضوعةة: اققصرت الدراسة عم  موضوع واقع الخدمات المصرفةة  1.7.1

 االلكقرونةة في ظؿ أزمة السةولة. 
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ؼ القجارةة العامة قـ إجراء الدراسة عم  مجموعة مف المصار  :اللدود المكانةة 2.7.1
مصرؼ الجميورةة المرقب ومصرؼ الجميورةة وكالة المةناء ) بمدةنة الخمس وىي:
 (ومصرؼ الصلارى

 الدراسات السابقة: 8.1
بعنواف األعماؿ االلكقرونةة في المصارؼ  2111دراسة ةاسةف والرفاعي  –1.8.1

 األردنةة.
ة المصرفةة، والوقوؼ ىدفت ىذه الدراسة إل  بلث لالة األعماؿ اإللكقرونة 

عم  األىمةة النسبةة لمزاةا العمؿ االلكقروني في المصارؼ األردنةة، ودرجة قفضةؿ 
 العمبلء لمخدمات المصرفةة اآللةة.

أف الاطاع المصرفي ةلقاج  وقد خمصت الدراسة إل  عدد مف النقامج أىميا 
ة، وخاصة قطوةر وبناء إل  اسقكماؿ قطوةر البنةة القانةة القلقةة لؤلعماؿ االلكقرونة

 شبكات االنقرنت باإلضافة إل  قطوةر مواقع المصارؼ عم  شبكة الوةب.
بعنواف القجارة االلكقرونةة   Kardars & Papathanassiou 2111دراسة  -2.8.1

 لملصوؿ عم  فرص قلسةف خدمة العمبلء بالشركات المصرفةة في الةوناف.
ي قواجو البنوؾ في قطبةؽ القعامؿ ىدفت الدراسة إل  قلدةد المعوقات الق 

 االلكقروني.
ف ىناؾ انخفاض مملوظ في أوكانت أىـ النقامج القي قوصمت إلةيا الدراسة  

درجة ثاة العمبلء في القعامؿ االلكقروني مع البنؾ، وناص الخبرات القي قدعـ قبني 
 وقطبةؽ االنقرنت في قوزةع الخدمات المالةة.

 .بعنواف أثر السةولة عم  كفاءة القكمفة واإلدارة 2111 ،دراسة الكور - 3.8.1
ىدفت ىذه الدراسة إل  قاةةـ أداء المصارؼ القجارةة باسقخداـ نسب السةولة  

 والربلةة، مف خبلؿ النسب والمؤشرات المالةة المسقخدمة.
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وكانت أىـ النقامج القي قـ القوصؿ إلةيا أف ىناؾ قذبذب وانخفاض في أداء   
في لةف بدأ ىذا األداء في القلسف  2113، 2112لدراسة بةف عامي المصارؼ ملؿ ا

 ـ.2114عاـ 
بعنواف أزمة السةولة النادةة في الجزامر األسباب  2111دراسة سمةماف ناصر  –4.8.1
 .واللموؿ
ىدفت ىذه الدراسة إل  قلمةؿ بداةة أزمة السةولة في الجزامر نقةجة زةادة طمب  

 في المواسـ.المواطنةف عم  سلب أمواليـ 
وقوصمت الدراسة إل  وجود نوع مف سوء القادةر لدى إدارات المصارؼ   

والقوقعات غةر العممةة والقخطةط غةر الجةد، لةث قـ االعقااد بأنيا أزمة مؤققة، ولكف 
اسقمرت األزمة بعد القوقعات ما أدى إل  ارقفاع األسعار ماابؿ الناص في السةولة 

 النادةة.
بعنواف أثر مشكمة  السةولة النادةة الموارد  2111 ،لعمراني، عبدالاادردراسة ا -5.8.1

 واالسقخدامات في الجياز المصرفي.
قمثؿ اليدؼ المةسي ليذه الدراسة في القعرؼ عم  دور الجياز المصرفي في  

 إلداث القنمةة وقةاس أثر السةولة عم  موارده واسقخداماقو.
ىميا، عدـ فاعمةة الجياز المصرفي في وقد خمصت ىذه الدراسة إل  نقامج أ 

وأف ىناؾ اسقخداـ غةر كفؤ لئلجراءات  المالةة، وضعؼ  ،مواجية مشكمة السةولة
 القوعةة المصرفةة لمجميور المقعاممةف مع المصارؼ.

بعنواف أسباب أزمة السةولة في االققصاد  2116دراسة عبد اهلل أملمد شامةة  -6.8.1
 المةبي.

ة إل  القعرؼ عم  األسباب اللاةاةة لوؿ قةاـ المواطنةف ىدفت ىذه الدراس 
كذلؾ القعرؼ عم  نوع العبلقات بةف المواطف وبةف  ،بسلب أمواليـ مف المصارؼ

 الاطاع المصرفي.
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وقد قوصمت ىذه الدراسة إل  عدد مف النقامج، أىميا أف طباعة المزةد مف  
االسقفادة مف سةاسة  قعامؿ المصرؼ  العممة ال ةعقبر لبًل ألزمة السةولة، كما أنو ةمكف

بملاولة اسقرجاع األمواؿ بالرغـ مف قفاقـ  2111المركزي مع أزمة السةولة في سنة 
 األزمة. 
بعنواف ملددات مخاطر السةولة بالمصارؼ  2116 دراسة الغافود ومزةكة –7.8.1

 القجارةة المةبةة.
لة بالمصارؼ القجارةة، ىدفت ىذه الدراسة إل  القعرؼ عم  مخاطر أزمة السةو  

 وبةاف أىـ األسباب المؤدةة للدوثيا.
وقد خمصت الدراسة إل  نقامج أىميا، عدـ قوفر فرص االسقثمار لمعمبلء  

 إضافة إل  عدـ قدرة العمبلء عم  سلب أمواليـ بعد إةداعيا.
 :بف رجـ، بعنواف األسالةب اللدةثة إلدارة مخاطر السةولة ،دراسة بف سمةـ -8.8.1

 ـ.2116ااربة السةولة المعرضة لممخاطر م
اليدؼ الرمةس ليذه الدراسة ىو القركةز عم  مخاطر السةولة القي قواجو البنوؾ  

 والمؤسسات المالةة والقعرؼ عم  آلةة عمؿ مناىج السةولة المعرضة لمخطر.
وكانت أىـ نقامج ىذه الدراسة أىمةة المااربة كأداة لاةاس المخاطر المالةة  

مكا ةة ققصادنةة قطبةايا كاوسةمة لاةاس مخاطر السةولة عم  مسقوى المؤسسات االوا 
 والمالةة.
بعنواف الدفع االلكقروني كآلةة لملد مف أزمة السةولة  2117دراسة ملمد شاةب  -9.8.1

 الجزامري. ققصادواكقناز الناود في اال
السةولة ىدفت الدراسة إل  البلث في اللموؿ وكةفةة القلاؽ مف لدة أزمة  

 المقكررة وظاىرة االكقناز لدى المواطف الجزامري.
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غةاب ثاافة الدفع االلكقروني  وقد قوصمت الدراسة إل  عدةد النقامج لعؿ أىميا 
 في المجقمع الجزامري، ما ةفرض عم  المؤسسات ذات قطبةؽ ىذا األمر بشكؿ قدرةجي.

 اإلطار النظري لمدراسة -5
 ونية:الخدمة المصرفية اإللكتر  1.5

 ماىةة الخدمة المصرفةة االلكقرونةة:  1.1.2
ةات اققصادةعقبر الاطاع المصرفي ألد أىـ الاطاعات القي قرقكز عمةيا  

الدوؿ، ونظًرا لما ةشيده عالـ الةـو مف قطور كبةر في المجاؿ القكنولوجي، والذي ةعد 
يزة والمؤسسات ألد أبرز سمات العصر اللدةث، لذا فإنو لزاًما عم  الاطاعات واألج

الملاؽ بركب ىذا القطور، والقي قعد المصارؼ في مادمقيا، لةث ةعرؼ البالثاف 
الخدمة المصرفةة االلكقرونةة بأنيا مجموعة األعماؿ القي قخقص بالنظاـ المصرفي، 
والمقعماة بقادةـ كافة الخدمات اآلنةة والمسقابمةة،  والقي ليا عبلقة مباشرة أو غةر 

األطراؼ ذوي العبلقة بالخدمة المصرفةة، وذلؾ باسقخداـ الوسامؿ والبرامج مباشرة بكافة 
االلكقرونةة(، بغةة قادةـ الخدمات المصرفةة بشق  أنواعيا، بأعم  جودة، وأسرع ) اآللةة

 وقت، وأكفأ أداء. 
 :أنواع الخدمات المصرفةة االلكقرونةة 2.1.2

ةة اللدةثة المقواجدة فةما ةمي عرض لبعض أنواع الخدمات المصرفةة االلكقرون 
 (.49ص ،2115في مجاؿ قعامؿ المصارؼ العالمةة)عبداهلل، 

 أجيزة الصراؼ اآللي. -1

 بطاقات الدفع. -2

 ماكةنات الخصـ عم  البطاقات االلكقرونةة في مواقع البةع المخقمفة )نااط البةع(. -3

 نظاـ معمومات العمةؿ، خدمة البنوؾ المنزلةة والفةدوقكس. -4

 ـ اللواالت السرةعة.نظا -5
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 الخدمات المصرفةة عبر شبكة االنقرنت. -6

 فكرة القوقةع االلكقروني. -7

 أداء الخدمات المصرفةة مف خبلؿ الياقؼ الملموؿ. -8

 واقع الخدمات المصرفةة اآللةة في المصارؼ القجارةة المةبةة: 3.1.2
اؾ نوع مف ةقضح مف خبلؿ دراسة عدد مف الجوانب لممصارؼ المةبةة أف ىن 

وىذا  ،وذلؾ مف لةث الخدمات المصرفةة ومدى قطوةرىا ،القفاوت بةف المصارؼ
بطبةعة اللاؿ مرده إل  مجموعة مف العوامؿ، لعؿ أىميا قوجيات اإلدارة العمةا لدى 
المصرؼ قجاه برامج وعممةات القطوةر، ىذا راجع إل  مسقوى خبرات وقناعات اإلدارات 

إل  مسقوى الخبرة العممةة لدى الااممةف عم  المصرؼ والقي المخقمفة لممصارؼ،إضافة 
بدورىا قؤدي إل  زةادة وقعمةؽ الوعي نلو أىمةة قطوةر الخدمات المصرفةة بشكؿ دامـ 

 ومسقمر، اسقجابة لبللقةاجات المقعددة.
إال أنو قوجد مجموعة مف العوامؿ مف شأنيا أف قؤدي إل  عرقمة الخدمات  

 (48ص، 2115 ،عبداهلل)يا: المصرفةة أو اللد من

 الطبةعة اللدةة في القعامؿ مع العمبلء والموظفةف. -1

عدـ إقااف المغة االنجمةزةة وخاصة في مجاؿ القعامؿ مع الخدمات المصرفةة  -2
 اللدةثة والقي ةقطمب اسقخداميا إقااف ىذه المغة.

قوزةع غةاب القخصص في قادةـ الخدمات المصرفةة كؿ لسب مجالو، وغةاب  -3
 األعماؿ وقاسةميا بما ةقناسب مع العمبلء.

 ارقفاع قكمفة عممةات األجيزة الخاصة بالقطوةر، إضافة إل  الناص في اإلمكانةات. -4

ىناؾ نوع مف البطء في قابؿ عممةة القطوةر عند قادةـ خدمة مصرفةة جدةدة سواء  -5
 مف ِقبؿ العمبلء أو الموظفةف.

 ىو جدةد ال سةما في مجاؿ الخدمات المصرفةة. الخوؼ وعدـ الثاة بكؿ ما -6
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 السيولة النقدية: 5.5
 ماىةة السةولة النادةة: 1.2.2

أما في معناىا الفني، فقعني قابمةة  ،السةولة في معناىا المطمؽ قعني النادةة 
واليدؼ مف االلقفاظ  ،الموجودات المقداولة لمقلوؿ إل  نادةة بسرعة وبدوف خسارة

ىو مواجية االلقزامات المسقلاة لؤلداء لالًةا، أو في غضوف فقرة باألصوؿ ساممة 
 قصةرة.

إف السةولة قعقبر ذات مفيـو نسبي ةعبر عف العبلقة بةف النادةة واألصوؿ  
سيمة القلوؿ إل  نادةة بسرعة وبدوف خسامر، وبةف االلقزامات المطموب الوفاء بيا، 

 إال في ضوء اسقلااقات القزاماقو. لذلؾ ال ةمكف قلدةد سةولة أي مصرؼ أو أي فرد
ي الشامؿ فإف السةولة قعني عرض الناد المكوف مف الناد ققصادأما المفيـو اال 

والودامع قلت الطمب، باإلضافة إل  الودامع المربوطة، وطبًاا ليذا المفيـو فإف الودامع 
 (.231، ص2116 األجنبةة لغةر الماةمةف ال قدخؿ قلت مفيـو السةولة النادةة )عاؿ،

   :وقوجد عدد مف القعرةفات الملددة لمصطمح السةولة منيا 
قدرة المصارؼ عم  ماابمة القزاماقيا بشكؿ فوري، وذلؾ مف خبلؿ قلوةؿ األصوؿ . 1

المقداولة إل  ناد سامؿ وبسرعة وبدوف خسارة في الاةمة، لةث قسقخدـ النادةة في قمبةة 
ةـ االمقماف في شكؿ قروض وسمؼ،خدمة طمبات المودعةف لمسلب مف ودامعيـ وقاد

 (.91ص ،2111 سامر،)ألفراد المجقمع 

بمعن  أف العمةؿ  ،قدرة المصرؼ عم  قلوةؿ قعيداقو إل  ناد لاضر عند الطمب. 2
والسةولة ال  ،ةسقطةع أف ةسلب ناًدا باسقخداـ ودامعو لدى المصرؼ في أي وقت ةرغب

قزامات والدفع ناًدا عند الطمب لقغطةة ما قاقصر عم  قدرة المصرؼ عم  اإلبااء باالل
بؿ ةجب أال ةرغب عم  عممةة قلوةؿ األصؿ إل  ناد  ،ةطمبو المودعوف مف مسلوبات
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(66، ص2116)عبداهلل، الطراد،  لاضر ققلمؿ المصارؼ نفاات أو ققعرض لخسامر.
 . 

 :أىمةة السةولة لممصارؼ 2.2.2

ة، وذلؾ مف أجؿ الملافظة إف السةولة في المصارؼ قعد ذات أىمةة خاص  
عم  بااميا واسقمرارىا وقلاةؽ النسب العالةة مف الربلةة لدةيا، ألف عدـ قوفر السةولة 
في المصرؼ ةعقبر عامبًل لعزوؼ العمبلء عم  إةداع ناودىـ لدةو، وبالقالي ةشكؿ ذلؾ 

 (.14ص ،2118)قاسـ،  عامًاا أماـ أعماؿ المصرؼ ونشاطو
 (212، 2117شاةب، )لسةولة في عدد مف النااط أىميا: وةمكف قلدةد أىمةة ا  

 قمثؿ السةولة عنصر األماف واللماةة وقبعد خطر عدـ الدفع. -1

 قوفر السةولة إمكانةة البلث عف االسقثمار األفضؿ. -2

 قجنب المصرؼ البلث عف مصادر قموةؿ عالةة القكمفة -3

جية مقطمبات النمو قمكف المصرؼ مف مواجية األزمات عند وقوعيا وموا -4
 والقشغةؿ.

 أزمة السيولة:  3.5.5
الوطني ققعمؽ بقدفؽ  ققصادةمكف الاوؿ بأف ىناؾ لالة مف االسقارار في اال  

ولركة السةولة النادةة بةف مخقمؼ الانوات في الدولة، سواء مف لةث المؤسسات أو 
ولة في الظيور، سواء األفراد، وعند لدوث خمؿ ما ةؤثر عم  ىذا القدفؽ، قبدأ أزمة السة

، ققصادمف لةث زةادقيا أو ناصيا عف المسقوى المطموب، فإذا زادت السةولة في اال
ةااؿ بأف ىناؾ لالة مف اإلفراط في السةولة أو اإلفراط النادي مما ةؤدي إل  زةادة في 
األسعار أو ارقفاع معدالت القضخـ وقنخفض الاةمة اللاةاةة لمناود، أما إذا قمت كمةة 

ي، ققصاد، فإف ىذا قنشئ عنو لالة مف الركود ةؤثر عم  النشاط االققصادالناود في اال
وبالقالي ةمكف الاوؿ بأف الناود المقوفرة ال قكفي لقغطةة لاجات األفراد والمؤسسات، 
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وقلدث أزمة السةولة في قطاع األعماؿ عندما ةكوف ىناؾ ناص في السةولة النادةة 
قجارةة والدفع لممعامبلت الةومةة، أو االلقزاـ بالوفاء بالدةوف في البلزمة لنمو األعماؿ ال

 مواعةدىا الملددة.
 أنواع أزمات السيولة:  4.5.5

 :(1ص ,Citi, 2007قناسـ أزمات السةولة إل  نوعةف رمةسةف )  
 :أزمات طوةمة األجؿ. 1

ا قضطر قلدث عندما ةكوف ىناؾ عجز في قموةؿ النفاات العامة لمدولة،وغالًبا م  
 الدولة في ىذه اللالة إل  االققراض مف الخارج، وىو ما ةجعميا في لالة مف المدةونةة.

  :أزمات مؤققة. 2
ةلدث ىذا النوع مف األزمات، بسبب معدالت النمو العالةة والسرةعة في   

سةما إذا كانت ىذه االسقثمارات  ،االسقثمارات، والقي بدورىا قمقص السةولة مف األسواؽ
 اج إل  وقت طوةؿ، لق  ةقلصؿ عم  العامد منيا.قلق

ةة غةر مبلممة، اققصادوقد قلدث أزمات السةولة بصفة عامة بسبب سةاسات   
مثؿ السةاسات االنكماشةة القي قاـو بسلب السةولة مف األسواؽ، بلجة قلاةؽ القوازف 

 .المالي والنادي، وقخفةض معدالت القضخـ
 ى نقص السيولة:بعض اآلثار المترتبة عم 5.5.5

 )شاةب، قوجد العدةد مف اآلثار قلدث نقةجة االنخفاض في السةولة منيا:  
 (212ص ،2117

ةة، وعدـ قدرة الاطاع العاـ ققصادانخفاض في اللواالت واألنشطة القجارةة، واال -1
 عم  قلوةؿ رواقب الموظفةف.

 القجارة الخارجةة.قذبذب وألةاًنا وقؼ أنشطة االسقةراد والقصدةر في معامبلت  -2

 قةاـ المودعةف بسلب أرصدقيـ الجارةة بشكؿ كمي وعدـ إرجاعيا لممصارؼ. -3
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عدـ قوفر السةولة في النظاـ المالي والمصرفي، األمر الذي ةؤدي إل  زةادة الطمب  -4
 عمةيا.

 بعض الطرؽ التقميدية لمواجية أزمة السيولة: 6.5.5
ةة، فإف ىناؾ عممةات معالجة ققصادةة االمف واقع القجارب الدولةة وفؽ النظر   

 (2ص,Citi,2007): قامةدةة لمواجية أزمة السةولة منيا
ةة واألسواؽ مف خبلؿ زةادة الصادرات، وفقح أسواؽ جدةدة، ققصاد. قنشةط الدورة اال1

 وقنشةط اللركة السةالةة.
ض واإلنفاؽ . إقباع سةاسات قوسُِّعةَّة مف خبلؿ خفض سعر الفامدة لقشجةع االققرا2

 االسقيبلكي.
. وضع سةاسات لقلاةؽ مزةد مف العدالة في قوزةع الدخوؿ، لمنع االزدواج في 3
 ، وقنشةط الطمب الفعاؿ.ققصاداال
لقلاةؽ دخوؿ لممقعطمةف ما ةنعكس  ،زةادة وخمؽ فرص لمعمؿ لمقغمب عم  البطالة .4

 عم  زةادة نسبة االسقيبلؾ.
 الملمي والعالـ الخارجي. ققصاداالضبط قدفُّاات رأس الماؿ بةف  .5

 نموذج قبني الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في المصارؼ المةبةة)عبداهلل، 7.2.2
 (59-58ص ،2115

قوجد مجموعة مف الماقرلات لقبني الخدمة المصرفةة االلكقرونةة، لةث ةمثؿ   
 كؿ ماقرح مرلمة مف المرالؿ المقرابطة والمققابعة:

 :عـ ومساندة اإلدارة العمةا السقخداـ القانةة االلكقرونةة وققمثؿ فيالماقرح األوؿ: د
 .قوفةر المقطمبات البلزمة لقلاةؽ أكبر قدرة مف االسقفادة مف القانةة الرقمةة –1
 الجودة والقطوةر واألجيزة(.)الدعـ المالي البلـز ليذا النشاط مثؿ  –2
 .قشجةع أصلاب األفكار اإلبداعةة في ىذا المجاؿ –3
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 قبادؿ الخبرات مع المنظمات المناظرة والرامدة في ىذا المجاؿ. –4
 الماقرح الثاني: القخطةط لقبني الخدمات المصرفةة االلكقرونةة والمقضمنة:

 قدعةـ الادرات القنافسةة لدى المصرؼ وزةادة اللصة السوقةة. –1
 زةادة كفاءة إدارة عبلقات العمبلء في المصرؼ. –2
 ادة ربلةة المصرؼ مف خبلؿ خفض القكالةؼ.العمؿ عم  زة –3
 إرضاء العمبلء والزبامف مف خبلؿ دعـ العوامؿ المؤثرة في الصةرفة االلكقرونةة. –4

قوفةر مقطمبات اسقخداـ القانةة االلكقرونةة لقطوةر الخدمات المصرفةة  :الماقرح الثالث
 وقشمؿ:

 قيةمة الموارد البشرةة ذات القخصص في ىذا المجاؿ. –1
 .خمؽ وقيةمة البةمة المناسبة لماةاـ باألعماؿ المناطة بكؿ كفاءة وفاعمةة –2
 .اعقماد برامج قدرةبةة قواكب الجانب المعرفي واالسقفادة منيا –3
 ةات اسقخداـ الصةرفة االلكقرونةة.اققصادإعداد دراسات جدوى مقخصصة لقلدةد  –4

العممي والمةداني لقطبةؽ األعماؿ وقشمؿ الجانب : الجانب القطبةاي :الماقرح الرابع
( المرالؿ)واألنشطة المقعماة بالجانب االلكقروني، مع األخذ في االعقبار كافة 

 .الماقرلات الساباة
القأكد مف مدى قلاةؽ البدةؿ الذي قـ قنفةذه لؤلىداؼ، : مرلمة القاةةـ :الماقرح الخامس

 :ومنيا ،وماارنقيا باألىداؼ المرسومة
 فةض في القكالةؼ.مادار القخ -1

 الادرة عم  مواجية المنافسةف. -2

 مدى قلاؽ العامد عم  االسقثمار والخدمات االلكقرونةة المصرفةة. -3

 الملافظة عم  الموقؼ المالي واللصة السوقةة لدى المصرؼ. -4

 . اإلطار العممي لمدراسة3



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   329   - 

 عرض وتحميؿ البيانات 1.3
 . منيج الدراسة:1

ىذه الدراسة المنيج الوصفي القلمةمي مف أجؿ وصؼ اسقخدـ البالثاف في  
 الواقع الراىف لموضوع الدراسة وقلمةؿ بةاناقيا وقبةاف درجة العبلقة بةف مقغةراقيا.

 (صلةفة االسقبةاف). أداة جمع البةانات 2

قـ اسقخداـ صلةفة االسقبةاف كوسةمة لجمع البةانات البلزمة لقلاةؽ أىداؼ  
لةث اىقـ الجزء األوؿ منيا  ،د قـ قاسةميا إل  ثبلثة أجزاءوق ،الدراسة وفرضةاقيا

أما الجزء الثاني فاد قناوؿ مجموعة مف العبارات ذات  ،بالمعمومات الشخصةة لممبلوثةف
العبلقة بواقع الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في المصارؼ ملؿ الدراسة، في لةف اىقـ 

االلكقرونةة في المصارؼ قةد الدراسة  الجزء الثالث بمدى مساىمة الخدمات المصرفةة
 في لؿ أزمة الناص في السةولة النادةة.

 ( ةبةف عدد االسقمارات الموزعة والصاللة لمقلمةؿ2جدوؿ رقـ )

 البيئة

مع
مجت

 ال
ينة

االستمارات  الع
 الموزعة

المسترج
اقد ع منيا

 الف

غير 
الصالحة 
 لمتحميؿ

الصالحة 
نسبة  نوع العينة لمتحميؿ

 العينة

ؼ الجميورةة المرقبمصر  %111 مسح شامؿ 18 صفر 12 18 31 31 31   
مصرؼ الجميورةة وكالة مةناء 

%111 مسح شامؿ 5 صفر صفر 5 5 5 5 الخمس البلري  
%111 مسح شامؿ 11 صفر 6 11 17 17 17 مصرؼ الصلارى الخمس  

%65 34 صفر 18 34 52 52 52 المجموع  
 . صدؽ االسقبةاف:3

 بات صلةفة االسقبةاف مف خبلؿ معامؿ ألفاكرونباخقلاؽ البالثاف مف ث 
Cronbach's Alpha Coefficient  لةث بمغت قةمة المعامؿ لجمةع عبارات

وبذلؾ قأكد  (1.867وبمغ االقساؽ الداخمي لعبارات االسقبةاف ) (1.753)االسقبةاف 
 .لمبالثةف مف صدؽ وثبات أداة الدراسة
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 يف:تحميؿ العوامؿ الشخصية المبحوث –5.3
( ةبةف القوزةع القكراري بلسب مقغةرات العوامؿ الشخصةة لمجقمع الدراسة3جدوؿ رقـ )  

 المجموع - - أنث  ذكر النوع
 34 - - 7 27 العدد
%79 النسبة  21.6%  - - 111%  

سنة 31اقؿ مف  العمر إل  اقؿ  31مف  
سنة 41مف   

إل  اقؿ مف  41مف 
سنة 51  

سنة  51مف 
 المجموع فأكثر

 34 1 4 16 13 العدد
%111 2.9 11.8 47.1 38.2 النسبة  
 المجموع - ماجسقةر فما فوؽ جامعي مقوسط المؤىؿ
 34 - 3 25 6 العدد
%111 - 8.8 73.5 17.6 النسبة  
 المجموع - رمةس قسـ رمةس ولدة موظؼ الوظةفة
 34 - 7 1 26 العدد
%111 - 21.6 2.9 76.5 النسبة  

 5اقؿ مف  سنوات الخبرة
اتسنو   

إل  اقؿ  5مف 
11مف   

إل  اقؿ  11مف 
15مف  

سنة  15مف 
 المجموع فأكثر

 34 7 3 11 13 العدد
%111 21.6 8.8 32.4 38.2 النسبة  
%( مف مجقمع الدراسة 79( نبللظ اف ما نسبقو )3بالنظر إل  الجدوؿ رقـ ) 

 ،ي المدةنةىـ فمة الذكور، وىذا ةعطي انطباعًا عف طبةعة الثاافة المجقمعةة السامدة ف
سنة إل  اقؿ  31%( ققراوح أعمارىـ مابةف )47.1أما ما ةخص العمر فاف ما نسبقو )

سنة( وىذا ةدؿ عم  وجود جانب العطاء والروح الشبابةة والفمة األقرب إل   41مف 
كما قبةف أف غالبةة مجقمع الدراسة مف لممة المؤىبلت الجامعةة  ،اسقخداـ القكنولوجةا
%( وىذا ةدؿ عم  مدى قمقع مجقمع الدراسة باألىمةة العممةة 73.5) لةث بمغت نسبقيـ

%( مف مجقمع الدراسة موظفةف 76.5والادرة عم  القطوةر واإلبداع، وكاف ما نسبقو )
أما ما ةخص سنوات الخبرة  ،باعقبار اف فمة الموظفةف ىـ األكثر عددا في المؤسسة

سنوات لةث بمغت  5الخبرة اقؿ مف  فيناؾ قاارب بةف أفراد مجقمع الدراسة بةف مدة



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   331   - 

%( 32.4سنوات والقي سجمت نسبة ) 11سنوات إل  اقؿ مف  5%( وبةف 38.2نسبقيا )
  .وىذا ةدؿ عم  أف غالبةة مجقمع الدراسة موظفةف لدةثي العيد بالوظةفة

 تحميؿ محاور الدراسة: –3.3
 ملؿ الدراسة:واقع الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في المصارؼ  :الملور األوؿ

 ( ةبةف المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري لعبارات الملور األوؿ4جدوؿ رقـ )
االنحراؼ  العبارات

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

المعنوية 
sig 

N درجة  الترتيب
 الموافقة

ةقلصؿ زبامف المصرؼ عم  القةاجاقيـ مف 
 ضعةفة 3 34 1.111 2.24 606. السةولة مف خبلؿ قنوات قوزةع الكقرونةة

قوجد شبكة الكقرونةة قربط المصرؼ باإلدارات 
 ضعةفة 1 34 1.111 2.41 657. الرمةسةة

ىناؾ شبكة الكقرونةة عامة قربط جمةع المصارؼ 
ضعةفة  8 34 1.111 1.97 717. في لةبةا

 جدا
قوجد أجيزة الصراؼ اآللي في أماكف مقعددة وفي 

 ضعةفة 6 34 1.111 2.03 797. مقناوؿ الجمةع
ةاـو المصرؼ بقوفةر كافة المعمومات القي 
 ضعةفة 4 34 1.111 2.12 640. ةلقاجيا العمةؿ مف خبلؿ شبكة االنقرنت
 24ةادـ المصرؼ خدماقو لمعمبلء عم  مدار 

 ضعةفة 7 34 1.111 2.00 853. ساعة
ةاـو المصرؼ بقلدةث وقطوةر المنظومات 

 ضعةفة 2 34 1.111 2.35 597. االلكقرونةة باسقمرار
ةعقمد المصرؼ في قادةـ خدماقو باسقخداـ شبكة 

 ضعةفة 5 34 1.111 2.06 736. اليواقؼ الملمولة
 ضعةفة    2.14  الرأي العاـ

( قبةف أف كؿ إجابات المبلوثةف قركزت عند مسقوى 4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
خدمات المصرفةة "الضعةؼ" لةث كاف الرأي العاـ لوؿ العبارات المقعماة بواقع ال
( األمر الذي 2.14)االلكقرونةة داخؿ المصارؼ ملؿ الدراسة ضعةؼ وكانت النسبة 

ةدؿ عم  أف المصارؼ المعنةة قعاني مف ضعؼ واضح في اسقخداـ الخدمات 
 .االلكقرونةة
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العبارات المقعماة بمدى مساىمة الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في لؿ  الملور الثاني:
 ة.أزمة السةول

 ( ةبةف المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري لعبارات الملور الثاني5جدوؿ رقـ )
االنحراؼ  العبارات

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

المعنوية 
sig 

N درجة  الترتيب
 الموافقة

قساىـ نااط البةع االلكقروني في قخفةؼ العبء عم  
 مقوسطة 1 34 1.111 2.62 551. الزبوف فةما ةقعمؽ بالقةاجاقو مف السةولة

ساىمت الصةرفة االلكقرونةة بشكؿ كبةر في لؿ مشاكؿ 
 ضعةفة 3 34 1.111 2.32 638. السةولة النادةة

إف مةزة خدمة الرسامؿ الاصةرة عبر الياقؼ وفرت 
 ضعةفة 2 34 1.111 2.53 563. الكثةر مف الجيد والوقت لمسقخدمةيا

 ضعةفة 5 34 1.111 2.09 712. لكقرونةةةمقمؾ معظـ زبامف الفرع بطاقات مصرفةة ا
 :ةسقطةع الزبوف مف خبلؿ اسقخداـ الصةرفة االلكقرونةة اللصوؿ عم 

إقماـ عممةات البةع والشراء الكقرونةاً  -  ضعةفة 3 34 1.111 2.26 790. 
قلوةؿ األمواؿ مف لساب إل  أخر -  ضعةفة 4 34 1.111 2.29 751. 
الكيرباء واالقصاالتقسدةد الفواقةر مثؿ فواقةر  -  ضعةفة 3 34 1.111 2.26 719. 

 ضعةفة    2.34  الرأي العاـ
( قبةف أف كؿ إجابات المبلوثةف قركزت عند مسقوى 5مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

ضعةؼ، ما عدا العبارة األول  والمقعماة بمدى مساىمة نااط البةع االلكقروني في اللد 
وبالنظر إل  مقوسط  (،2.62)أي لوليا مقوسط بنسبة مف أزمة السةولة النادةة فكاف الر 

الرأي العاـ لوؿ العبارات المقعماة بمدى مساىمة الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في 
( وىذا ةدؿ عم  أف المصارؼ 2.34)مواجية أزمة السةولة النادةة كاف ضعةؼ وبنسبة 

ـ بشكؿ فعاؿ في لؿ أزمة المعنةة قفقار إل  الخدمات المصرفةة االلكقرونةة القي قساى
 .السةولة
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 :اختبار فرضية الدراسة –4.3
( بةف الخدمات 1.15ال قوجد عبلقة ذات داللة إلصامةة عند مسقوى معنوةة ) 

المصرفةة االلكقرونةة المسقخدمة في المصارؼ القجارةة ملؿ الدراسة وبةف أزمة الناص 
 في السةولة.

باسقخداـ معامؿ االرقباط سبةرماف فكانت الخقبار ىذه الفرضةة قاـ البالثاف  
 النقةجة عم  النلو المبةف في الجدوؿ القالي:

 ( معامؿ االرقباط بةف الخدمات المصرفةة االلكقرونةة 6جدوؿ رقـ )
 في مواجية أزمة السةولة النادةة

 الخدمات
المصرفةة 
 االلكقرونةة

 أزمة الناص في السةولة النادةة
 معامؿ االرقباط

Pearson Correlation 
 مسقوى الداللة

Sig. (2-tailed) نوع  الارار
 العبلقة

رفض الفرض العدـ  1.111 .575**
 طردةة وقبوؿ الفرض البدةؿ

قبةف أف قةمة معامؿ االرقباط كانت موجبة لةث بمغت  (6)مف الجدوؿ رقـ   
بلقة ، األمر الذي ةشةر إل  وجود ع1.15وكذلؾ أف مسقوى الداللة أقؿ مف  575**

طردةة بةف واقع الخدمات المصرفةة االلكقرونةة وأزمة السةولة في المصارؼ ملؿ 
الدراسة، أي انو كمما زاد اسقخداـ الخدمات االلكقرونةة في ىذه المصارؼ، كمما قمكنت 

وىذا بدوره ةؤكد رفض الفرض  ،مف مواجية أزمة الناص في السةولة والعكس صلةح
لذي ةنص عم  وجود عبلقة ذات داللة إلصامةة عند العدـ وقبوؿ الفرض البدةؿ وا

( بةف الخدمات المصرفةة االلكقرونةة وبةف أزمة الناص في 1.15مسقوى معنوةة )
 السةولة في المصارؼ القجارةة ملؿ الدراسة.
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 النتائج والتوصيات: 5.3
 نتائج الدراسة 1.5.3

الخدمات المصرفةة قوصمت الدراسة إل  وجود عبلقة ذات داللة إلصامةة بةف . 1
 االلكقرونةة وأزمة السةولة.

بةنت الدراسة أف ىناؾ قصور واضح في قادةـ الخدمات المصرفةة االلكقرونةة في . 2
 المصارؼ ملؿ الدراسة.

أوضلت نقامج الدراسة باف الخدمات المصرفةة االلكقرونةة المادمة لالةا ال قرقاي . 3
 ة في المصارؼ ملؿ الدراسة.لممسقوى المطموب في معالجة أزمة السةول

وجود قدني واضح في كةفةة إقماـ المعامبلت االلكقرونةة مثؿ عممةات البةع والشراء . 4
وقلوةؿ األمواؿ وسداد الفواقةر وغةرىا مف الخدمات وىذا راجع إل  الضعؼ اللاد في 

 اعقماد الصةرفة االلكقرونةة لدى المصارؼ ملؿ الدراسة.

 توصيات الدراسة: 5.5.3
العمؿ عم  زةادة االىقماـ بالخدمات المصرفةة االلكقرونةة وقطوةرىا بما ةمبي . 1

 لاجات الزبامف بالكةفةة المثم .

فقح آفاؽ القواصؿ مع الدوؿ الرامدة في مجاؿ الصةرفة االلكقرونةة واالسقفادة منيا . 2
 في قطبةايا داخؿ البةمة الملمةة.

واالسقفادة  (،أزمة السةولة)بمثؿ ىذه األزمات  االطبلع عم  قجارب الدوؿ القي مرت. 3
 مف طرؽ المعالجة واللموؿ القي اعقمدقيا في ىذا المجاؿ.
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 ممخص الدراسة:
القمكةف الوظةفي لمعاممةف بإبعاده المقمثمة في  اسقيدفت ىذه الدراسة دراسة واقع ممارسة

ةب، القلفةز، المعمومات واالقصاالت، فرؽ العمؿ(، كما اسقيدفت )قفوةض السمطة، بةمة العمؿ، القدر 
الدراسة القعرؼ عم  العبلقة واألثر لممارسة القمكةف الوظةفي لمعاممةف في القطوةر القنظةمي في 

ولقلاةؽ أىداؼ الدراسة قـ  مؤسسات العمؿ بالقطبةؽ عم  صندوؽ الضماف االجقماعي بمدةنة درنة،
ولئلجابة عم  قساؤالت الدراسة والقلاؽ مف صلة  الفرضةات قـ اعقماد  طرح عدد مف الفرضةات،

المنيج الوصفي القلمةمي، ومف خبلؿ مراجعة أدبةات الدراسة والدراسات الساباة قـ قصمةـ اسقمارة 
خضاعيا لممعالجة اإللصامةة لمبةانات باسقخداـ بعض  اسقبةاف واسقخداميا كأداة لجمع البةانات، وا 

وقوصمت الدراسة إل   SPSSلصامةة المناسبة لمدراسة والمقوفرة بالبرنامج االلصام  األسالةب اإل
بعض النقامج أىميا أف المسقوى العاـ لممارسة القمكةف الوظةفي لدى العاممةف جاء مرقفعا باةمة 

  ،(4.161وكذلؾ بةنت الدراسة أف المسقوى العاـ لمقطوةر القنظةمي جاء مرقفعا باةمة ) ،(3.881)
وأوضلت الدراسة وجود عبلقة إلصامةة بةف مسقوى ممارسة القمكةف القنظةمي وقطبةؽ القطوةر 

كما أظيرت الدراسة وجود اثر ذو داللة إلصامةة بةف  ،%(1القنظةمي عند مسقوى داللة معنوةة )
وقدمت الدراسة بعض القوصةات لدعـ  ،ممارسة أبعاد القمكةف القنظةمي وقطبةؽ القطوةر القنظةمي

 ممارسة القمكةف القنظةمي لمعاممةف سعةا لقلاةؽ القطوةر الفردي والمؤسسي.  
 درنة(. –صندوؽ الضماف االجقماعي –القطوةر القنظةمي –)القمكةف الوظةفي الكممات المفتاحية:

 
Abstract: 

This study aimed to study the reality of the practice of career 
empowerment for employees with its dimensions of (delegation of authority, 
work environment, training, motivation, information and communications, 
work teams), and the study also aimed to identify the relationship and impact of 
practicing career empowerment for workers in organizational development in 
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labor institutions by applying to Social Security Fund in Derna, and to achieve 
the study objectives, a number of hypotheses were put forward, and to answer 
the questions of the study and verify the validity of the hypotheses, the 
descriptive analytical approach was adopted, and through reviewing the study 
literature and previous studies, a form was designed Explain and use it as a tool 
to collect data and subject it to statistical processing of spss of data using some 
of the statistical methods appropriate to the study available in the statistical 
program. The study reached some results, the most important of which is that 
the general level of organizational empowerment practice among workers came 
at a high value of (3.881), and the study also showed that the general level of 
organizational development came up with a value of (4.060), the study showed 
that there is a statistical relationship between the level of organizational 
empowerment practice and the application of organizational development at the 
level of significant significance (1%), as the study showed a statistically 
significant effect between the practice of organizational empowerment 
dimensions J and organizational development application, and the study 
provided some recommendations to support the practice of organizational 
empowerment of employees in order to achieve individual and institutional 

development. 
keywords: Empowering employees - organizational development - social 
security  fund - Derna 

   :مقدمة الدراسة
القطورات العالمةة في عصر المعمومات والمعرفة إل  إلداث العدةد  أدى ظيور

مف القغةرات والقلوالت في بةمة األعماؿ وف  مخقمؼ المجاالت والقي نقج عنيا ظيور 
العدةد مف المفاىةـ اإلدارةة اللدةثة ومنيا مفيـو القمكةف الوظةفي لمعاممةف والذي ظير 

رى والقوجو العالمي لمقنمةة  البشرةة والقي قمثؿ نقةجة بروز أىمةة و دور العنصر البش
ونظرا للاجة المنظمات إل  مواكبة ىذه القطورات  ،مرقكز اساس  في القنمةة المسقدامة

وقلاةؽ القفوؽ والنمو والادرة القنافسةة لضماف البااء واالسقمرار ومواجية المنافسة 
اللدةثة في مجاؿ قنمةة العنصر  العالمةة والصراعات الدولةة قوجيت إل  قبن  المفاىةـ
وةعد القمكةف الوظةفي مف أىـ  .البشرى الذي أصبح ملور القلوؿ والقغةةر والقطوةر
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البشرةة وركةزة أساسةة لمقطوةر القنظةمي الذي ةمثؿ ضرورة  لدث مجاالت القنمةةأو 
ولاد  ،ةلقمةة وداممة لممنظمات المعاصرة لمواكبة ومساةرة القغةرات والقطورات المقبللا

أشارت العدةد مف الدراسات إل  وجود فجوة بةف قنمةة رأس الماؿ البشرى والمعرفي مف 
مما ةسقدع  الضرورة لقطبةؽ المفاىةـ  ،جية وبةف اإلصبلح المؤسسي مف جية أخرى

اإلدارةة اللدةثة والقي قساىـ في قنمةة العنصر البشرى وقمكةنو مف قفعةؿ دوره في 
 .ؤسسياإلصبلح والقطوةر الم

 مشكمة وتساؤالت الدراسة:
نظرا لما قشيده بةمة األعماؿ المعاصرة مف ألداث وقغةرات وقطورات رافايا  

أصبح قمكةف العاممةف ضرورة مملة في  ،العدةد مف اآلثار والظواىر االةجابةة و السمبةة
قيا إطار القوجو لقنمةة وقطوةر أداء العاممةف والذي  ةنعكس عم  كفاءة المنظمة وقدر 

مف قبؿ البالثةف والعدةد مف الدراسات إل  أىمةة دور اإلشارة ورغـ  ،عم  المنافسة
إال انو الزاؿ بعةدا  ي،القمكةف الوظةفي لمساعدة المنظمات في قفعةؿ دور العنصر البشر 

ولةث إننا في بةمقنا الملمةة   ،عف القطبةؽ في الكثةر مف المنظمات في عالمنا العربي
لعمؿ ظيور العدةد مف األزمات القي ققعمؽ بالظروؼ السةاسةة قواجو مؤسسات ا

فاف منظماقنا بلاجة إل  قطبةؽ  ،ةة واالجقماعةة سواء كانت ملمةة او عالمةةققصادواال
المفاىةـ اإلدارةة اللدةثة لقنمةة وقطوةر العنصر البشرى الذي ىو أساس قوقيا وكفاءقيا 

وف  ىذا السةاؽ فاف مشكمة  ،الوضع الراىف في ىذا ،والنيوض بمجقمعيا ،ياموجودة أدا
الدراسة ققملور في البلث عف درجة قوافر ممارسة القمكةف الوظةفي والعبلقة واألثر في 

  :وةمكف صةاغة مشكمة الدراسة في القساؤالت القالةة  .قطبةؽ القطوةر القنظةمي

ف االجقمػػاعي مػػا درجػػة قػػوافر ممارسػػة القمكػػةف الػػوظةفي لمعػػاممةف فػػي صػػندوؽ الضػػما -
 ؟بدرنة
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ما درجة القوجػو لقطبةػؽ القطػوةر القنظةمػي لمعػاممةف فػي صػندوؽ الضػماف االجقمػاعي  -
 ؟بدرنة
ىػػػؿ قوجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػو إلصػػػامةة بػػػةف أبعػػػاد القمكػػػةف الػػػوظةفي لمعػػػاممةف وبػػػةف  -

 القطوةر القنظةمي؟
ف عمػػػ  قطبةػػػؽ ىػػػؿ ةوجػػػد اثػػػر ذو داللػػػة إلصػػػامةة لممارسػػػة القمكػػػةف الػػػوظةفي لمعػػػاممة -

 القطوةر القنظةمي؟

   :أىمية الدراسة
   :قسقمد الدراسة أىمةقيا مف االعقبارات القالةة  
أىمةة االسقثمار فػي العنصػر البشػرى وقنمةػة قدراقػو ومياراقػو بمنلػة االسػقابللةة والثاػة  -

 .لقفعةؿ دوره في قلسةف وقطوةر العمؿ
أىػػـ األسػػالةب اإلدارةػػة اللدةثػػة لقلاةػػؽ  أىمةػػة القمكػػةف الػػوظةفي لمعػػاممةف باعقبػػاره مػػف -

كؿ مشاركة العاممةف بقادةـ مبادراقيـ وأفكارىـ وقجسةد الخبرة والمعرفػة لػدةيـ فػي لػؿ مشػا
قلسػػةف أداء المنظمػػة وقلاةػػؽ أىػػدافيا بفاعمةػػة  ومواكبػػة العمػػؿ وقلسػػةف وقطػػوةر األداء و 

 قلدةات والقغةراتلاجة المنظمات إللداث القطوةر القنظةمي المسقمر لمواجية ال

أىمةػػػة مواكبػػػة القطػػػورات المعاصػػػرة والقػػػي ال ققلاػػػؽ إال بػػػإرادة وقناعػػػة وجيػػػود المػػػوارد  -
 .البشرةة

 :أىداؼ الدراسة
 :قسع  ىذه الدراسة إل  قلاةؽ األىداؼ القالةة  
قادةـ إطػار نظػري عػف مفيػـو القمكػةف الػوظةفي وأىمةػة قطبةاػو وكػذلؾ مفيػـو القطػوةر  -

 .القنظةمي
القعػػرؼ عمػػ  درجػػة ممارسػػة القمكػػةف الػػوظةفي فػػي صػػندوؽ الضػػماف االجقمػػاعي فػػرع  -

 درنة مف وجية نظر العاممةف 
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القعػػرؼ عمػػ  درجػػة قطبةػػؽ القطػػوةر القنظةمػػي فػػي صػػندوؽ الضػػماف االجقمػػاعي فػػرع  -
 درنة مف وجية نظرا العاممةف 

قفوةض ) يالقعرؼ عم  مدى وجود عبلقة بةف ممارسة أبعاد القمكةف الوظةف -  
العمؿ و  ،المعمومات واالقصاالتو  ،القلفةزو  ،القدرةبو  ،بةمة العمؿو  ،الصبللةة
 .والقطوةر القنظةمي ،الجماعي

القعػػػػرؼ عمػػػػ  مػػػػدى وجػػػػود اثػػػػر لممارسػػػػة أبعػػػػاد القمكػػػػةف الػػػػوظةفي عمػػػػ  القطػػػػوةر  -  
 .القنظةمي

ىـ نلػػو قاػػدةـ بعػػض القوصػػةات فةمػػا ةخػػص االىقمػػاـ بقمكػػةف العػػاممةف لغػػرض قلفةػػز   -
 .االنجاز المقمةز الذي ةساىـ في إنجاح جيود القطوةر القنظةمي

 :فرضيات الدراسة
صػػػةاغة الفرضػػػةات  الدراسػػػة وقلاةػػػؽ أىػػػدافيا فاػػػد قمػػػت لئلجابػػػة عمػػػ  قسػػػاؤالت

 :القالةة
ال قوجػػد فػػروؽ معنوةػػة ذات داللػػة إلصػػامةة فػػي إجابػػات المبلػػوثةف  :الفرضػػةة األولػػ  -

بةمػػػة و  ،وظةفي مػػػف خػػػبلؿ األبعػػػاد القالةػػػة )قفػػػوةض الصػػػبللةةلدرجػػػة ممارسػػػة القمكػػػةف الػػػ
 العمؿ الجماعي(.و  ،االقصاالتو  ،القلفةزو  ،القدرةبو  ،العمؿ

ال قوجػػد فػػروؽ معنوةػػة ذات داللػػة إلصػػامةة فػػي إجابػػات المبلػػوثةف  :الفرضػػةة الثانةػػة -
 .لعبلقة واثر لممارسة أبعاد القمكةف الوظةفي في قطبةؽ القطوةر القنظةمي

   :ةقفرع مف ىذه الفرضةة الفرضةات القالةةو 
ال قوجػد عبلقػة ذات داللػة إلصػامةة بػةف قفػوةض الصػػبللةة  :الفرضػةة الفرعةػة األولػ  -

 والقطوةر القنظةمي.
ال قوجد عبلقة ذات داللة إلصػامةة بػةف بةمػة العمػؿ والقطػوةر  :الفرضةة الفرعةة الثانةة -

 .القنظةمي
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ال قوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إلصػػامةة بػػةف القػػدرةب والقطػػوةر  :الفرضػػةة الفرعةػػة الثالثػػة -
 .القنظةمي

ال قوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إلصػػامةة بػػةف القلفةػػز والقطػػوةر  :الفرضػػةة الفرعةػػة الرابعػػة -
 .القنظةمي

ال قوجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إلصػػػػامةة بػػػػةف المعمومػػػػات  :الفرضػػػػةة الفرعةػػػػة الخامسػػػػة -
 واالقصاالت والقطوةر القنظةمي.

ال قوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إلصػػامةة بػػةف العمػػؿ الجمػػاعي  :الفرضػػةة الفرعةػػة السادسػػة -
 والقطوةر القنظةمي. 

 :مجتمع وعينة الدراسة
قلػػدد مجقمػػع الدراسػػة فػػي العػػاممةف فػػي صػػندوؽ الضػػماف االجقمػػاعي فػػرع درنػػة 

(  121)القػػػابع إلدارة الشػػػموف االجقماعةػػػة بػػػوزارة الشػػػموف االجقماعةػػػة ولةػػػث بمػػػغ عػػػددىـ 
( 92وقػـ قوزةػع عػدد )  ،Morgan( لسػب جػدوؿ مرجػاف 92وقد قـ قلدةد لجـ العةنة )

 .( مف االسقمارات الصاللة لمقلمةؿ االلصام 71اسقمارة اسقبةاف وقـ اعقماد عدد )
   :محددات الدراسة

اسقخدمت الدراسة موضػوع القمكػةف الػوظةفي لمعػاممةف والػذي ركػزت فةػو الدراسػة 
صػػػر القمكػػػةف الػػػوظةفي  مسػػػقيدفة القعػػػرؼ عػػػف مػػػدى ممارسػػػة ىػػػذه عمػػػ  عػػػدد مػػػف عنا

 .و األبعاد وأثرىا عم  القطوةر القنظةمي والمؤسسيأالعناصر 
وقلػػػدد مجقمػػػع الدراسػػػة فػػػي العػػػاممةف بصػػػندوؽ الضػػػماف االجقمػػػاعي فػػػرع درنػػػة 

   .باسقثناء الوظامؼ الاةادةة باإلدارات العمةا والوسط 
   :ىيكمية الدراسة

 :ة الدراسة مف جانبةف ىماققكوف ىةكمة



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   343   - 

قضمف ىذا الجانب  بناء اإلطار النظري مف خػبلؿ مػا قناولقػو الكقػب  :الجانب النظري -
 .والمصادر العممةة األخرى مف الدورةات والرسامؿ العممةة المقعماة بموضوع الدراسة

ضػوع الذي انطوى عم  قجمةع البةانات والمعمومات ذات العبلقػة بمو  :الجانب المةداني -
الدراسػػة مػػف مفػػردات مجقمػػع الدراسػػة باسػػقخداـ اسػػقمارة االسػػقبةاف كوسػػةمة لجمػػع البةانػػات 

   .مف خبلؿ إجابات المبلوثةف عم  العبارات الواردة بيا
   :الدراسات السابقة

 :(2113سةؼ الدةف عماد ) ،لمدأعالةة جواد ملمد و  ،دراسة عم  -
ارقبػػػاط بػػػةف أبعػػػاد القمكػػػةف اسػػػقيدفت الدراسػػػة القعػػػرؼ عمػػػ  مػػػدى وجػػػود عبلقػػػة 

وكػػذلؾ القعػػرؼ عمػػ  مػػدى وجػػود اثػػر لمقمكػػةف الػػوظةفي  ،الػػوظةفي و القطػػوةر القنظةمػػي
واسػقخدمت الدراسػة  ،بالشركة العامة لمصػناعات الصػوفةة ببغػداد ،عم  القطوةر القنظةمي

وقوصػػمت نقػػامج الدراسػػة إلػػ  وجػػود عبلقػػة ارقبػػاط معنوةػػة بػػةف  ،المػػنيج الوصػػفي القلمةمػػي
االسػػقابللةة ولرةػػة  ،امػػقبلؾ المعمومػػات)أبعػػاد القمكػػةف الػػوظةفي المسػػقخدمة فػػي الدراسػػة 

وبػػػػةف القطػػػػوةر القنظةمػػػػي وكػػػػذلؾ وجػػػػود عبلقػػػػة قػػػػأثةر معنػػػػوي بػػػػةف القمكػػػػةف  (القصػػػػرؼ
   .الوظةفي والقطوةر القنظةمي

   :(2116) صفاء ،ةعاوب -
قنظةمػػػػي لػػػػدى اسػػػػقيدفت الدراسػػػػة قلدةػػػػد مسػػػػقوى قمكػػػػةف العػػػػاممةف والقطػػػػوةر ال

اللرةػػػة و  ،القفػػػوةض ،القػػػدرةب)العػػاممةف والقعػػػرؼ عمػػػ  األثػػػر بػػػةف أبعػػاد قمكػػػةف العػػػاممةف 
والقطػػػػوةر  (امػػػػقبلؾ المعمومػػػػات وقوفرىػػػػاو  ،المشػػػػاركة فػػػػي اقخػػػػاذ الاػػػػراراتو  ،واالسػػػػقابللةة

القنظةمي وذلؾ القعرؼ عم  مدى قأثةر العػاممةف فػي قطػوةر ونجػاح المؤسسػات الصػغةرة 
وقوصمت الدراسػة إلػ  وجػود اثػر  ،الجزامر باسقخداـ المنيج الوصفي القلمةميوالمقوسطة ب

وعػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة   ،ذو داللة ضػعةفة بػةف قمكػةف العػاممةف والقطػوةر القنظةمػي
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إلصػامةة بػةف مقوسػطات إجابػػات العةنػة المبلوثػة  لمقطػػوةر القنظةمػي  بسػبب اخقبلفػػاقيـ 
   .الشخصةة

 (2118ة )فوزة ،دراسة برسول  -
اسقيدفت الدراسة قلمةؿ اثر القمكةف بشاةة النفسي واليةكمي عم  األداء البشرى 
لدى العاممةف في مدةرةة اللماةة المدنةة بوالةة باقنو الجزامرةة واسقخدمت الدراسة المنيج 

.( 15الوصفي القلمةمي وقوصمت إل  وجود اثر ذو داللة إلصامةة عند مسقوى معنوةة )
والمادرة والقأثةر في  –الكفاءة  –اللرةة  –كةف النفسي )الشعور بالمعن  ألبعاد القم
وكذلؾ وجود اثر ذو داللة إلصامةة بالنسبة ألبعاد القمكةف اليةكمي )القفوةض  ،العمؿ( 

عم  األداء  (القدرةب والقعمةـ –القلفةز  –االقصاؿ  –فرؽ العمؿ  –المشاركة  –
قامج الدراسة إل  وجود اثر ذو داللة إلصامةة كما قوصمت ن ،البشرى لدى العاممةف

ألبعاد القمكةف النفسي وأبعاد القمكةف اليةكمي عم  األداء البشرى ةفسر بنسبة 
%( مف قةمة القباةف في األداء البشرى لمعاممةف وبةنت الدراسة انو ال ةوجد 18.6)

شخصةة اخقبلؼ في أراء العاممةف قجاه مقغةرات الدراسة باخقبلؼ خصامصيـ ال
والوظةفةة باسقثناء رؤةقيـ لمقمكةف النفسي مف منظور العمر وسنوات الخبرة والمسم  

 .الوظةفي
 (2112مؤةد ملمد صادؽ ) ،دراسة مسعود -

اسػػقيدفت الدراسػػة قلدةػػد درجػػة القمكػػةف االدارى وقطػػوةر األداء والعبلقػػة بةنيمػػا 
 ،فة الغربةػة بفمسػطةفمف وجػو نظػر مػدةري المػدارس اللكومةػة فػي ملافظػات شػماؿ الضػ

وبةػاف اثػر المقغةػػرات الشخصػةة فػػي درجػة إدراكيػػـ وقصػوراقيـ باسػػقخداـ المػنيج الوصػػفي 
وكػػذلؾ قوصػػمت  ،وقوصػػمت الدراسػة إلػػ  أف درجػػة القمكػةف االدارى مرقفعػػة جػدا ،القلمةمػي

وعػػػدـ  ،الدراسػػػة إلػػػ  وجػػػود عبلقػػػة ارقبػػػاط اةجابةػػػة بػػػةف القمكػػػةف االدارى وقطػػػوةر األداء 
( فػػي إجابػػات عةنػػة الدراسػػة 1.15د فػػروؽ ذات داللػػة إلصػػامةة عنػػد مسػػقوى داللػػة )وجػػو 
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(  1.15قعزى لممقغةرات الشخصةة ووجود فػروؽ ذات داللػة إلصػامةة عنػد مسػقوى داللػة )
المجػػػاؿ و  ،المجػػػاؿ االدارىو  ،لمقمكػػػةف االدارى فػػػي مجػػػاالت القمكػػػةف )المجػػػاؿ الشخصػػػي

 .مجاؿ الكم (الو  ،مجاؿ القأىةؿ والقدرةبو  ،الفني
 

 :(2118أةوب بف لجاب ) ،دراسة بف نلةت -
اسقيدفت الدراسة القعرؼ عم  مدى مساىمة أسموب قمكةف العاممةف فػي قطػوةر 

والقعػػػرؼ عمػػػ  مػػػدى إلمػػػاـ العػػػاممةف بمفيػػػـو القمكػػػةف  ،أداء المنظمػػػات األمنةػػػة بالرةػػػاض
 ،القػػػدرةبو  ،مػػاعيالعمػػػؿ الجو ومػػدى قنفةػػذه مػػػف خػػبلؿ أبعػػػاد القمكػػةف )قفػػػوةض السػػمطة، 

وباسػػػقخداـ المػػػنيج  ،االقصػػػاؿ الفعػػػاؿ ومشػػاركة المعمومػػػات( ومعوقػػػات القنفةػػذو  ،القلفةػػزو 
الوصػػػػفي القلمةمػػػػي قوصػػػػمت نقػػػػامج الدراسػػػػة إلػػػػ  قفيػػػػـ العػػػػاممةف لمفيػػػػـو القمكػػػػةف بدرجػػػػة 

كمػػا قوصػػمت الدراسػػة إلػػ  وجػػود  ،ووجػػود معوقػػات قلػػد مػػف قنفةػػذه بدرجػػة كبةػػرة ،مرقفعػػة
 ذو داللة إلصامةة بةف القمكةف االدارى وبةف قطوةر أداء المنظمات. ارقباط قوى 

 :(2118نعةـ سبلمو ) ،دراسة الااضي -
ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  اثر إسقراقةجةة قمكةف العاممةف عم  جودة 

شركات القامةف اإلسبلمةة األردنةة باسقخداـ المنيج الوصفي في الخدمات المادمة 
اإلثراء ، و قفوةض السمطةو  ،الثاافة القنظةمةةو  ،ؿ أبعاد القمكةف )القدرةبالقلمةمي مف خبل

زةادة المعرفة لمعاممةف( وقوصمت نقامج الدراسة إل  وجود اثر معنوي لقطبةؽ و  ،الوظةفي
 ،األمافو  ،إسقراقةجةة قمكةف العاممةف في خصامص جودة الخدمة المادمة )االعقمادةة

                   .(عاطؼالقو  ،الممموسةو، و االسقجابةو 

   :(2117) سالـ لمةد ،دراسة الكعب  -
ودوره في قعزةز قعرؼ عم  مسقوى القمكةف االدارى اسقيدفت الدراسة ال

االبقكار القنظةمي لدى العاممةف في كمةة الرافدةف جامعة المثن  بغداد بالعراؽ باسقخداـ 
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  وجود اقجاه اةجابي لدى العاممةف وقوصمت نقامج الدراسة إل ،المنيج الوصفي القلمةمي
المعرفة( كما قوصمت و  ،الاوةو  ،المكافآتو  ،نلو أبعاد القمكةف االدارى )المعمومات

الدراسة إل  وجود فروؽ دالة إلصامةا في إجابات المبلوثةف عم  دور القمكةف االدارى 
ف أبعاد القمكةف في قعزةز االبقكار القنظةمي ووجود عبلقة ارقباط قوةة وقأثةر اةجابي بة

                                     .االدارى واالبقكار القنظةمي
 :(2116عمر جياد عبد الرلةـ ) ،دراسة ملمدةة -

اسقيدفت الدراسة قلدةد اثر القمكةف الوظةفي في السموؾ االبداع  لدى 
لمنيج الوصفي العاممةف في ىةمة قنشةط السةالة األردنةة باألردف، واسقخدمت الدراسة ا

وقوصمت الدراسة إل  أف مسقوى القمكةف الوظةفي بإبعاده )قفوةض  ،القلمةمي
بناء الثاة( و  ،بةمة العمؿو  ،القلفةز الذاقيو  ،المشاركة في اقخاذ الاراراتو  ،الصبللةة

 ،لدى العاممةف كاف مرقفعا  كذلؾ بالنسبة لمسقوى السموؾ االبداع  والذي جاء مرقفعا
                    .ثةر أبعاد القمكةف الوظةفي في السموؾ االبداع   اةجابةاوجاء مسقوى قأ

 :(2111عم  ) ،دراسة الضبلعةف -
اسػػػػقيدفت الدراسػػػػة القعػػػػرؼ عمػػػػ  اثػػػػر القمكػػػػةف االدارى فػػػػي القمةػػػػز القنظةمػػػػي  
لمنظمػػات األعمػػاؿ فػػي شػػركة االقصػػاالت األردنةػػة وباسػػقخداـ المػػنيج الوصػػفي القلمةمػػي 

مج الدراسػػة إلػػ  أف مسػػقوى إدراؾ العػػاممةف ألبعػػاد القمكػػةف االدارى )قفػػوةض قوصػػمت نقػػا
 ،السػػػػػػموؾ االبػػػػػػداع ، و الملاكػػػػػػاةو  ،القامةػػػػػػد لممقمةػػػػػػزةفو  ،قطػػػػػػوةر الشخصػػػػػػةةو  ،السػػػػػػمطة

كمػػا قوصػػمت نقػػامج الدراسػػة إلػػ  وجػػود اثػػر ذو داللػػة إلصػػامةة  ،المشػػاركة( جػػاء مرقفعػػاو 
قمةػػػز و  ،قمةػػػز األعضػػػاء ،وظةمػػػي )قمةػػػز الاةػػػادةألبعػػػاد القمكػػػةف االدارى فػػػي القمةػػػز القن

 .قمةز الثاافة القنظةمةة(و  ،قمةز اليةكؿ القنظةميو  ،اإلسقراقةجةة
 :التعميؽ عمى الدراسات السابقة
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مف خبلؿ اسقعراض بعض  الدراسات الساباة والقي اسقخدمت مفيـو القمكةف 
منيا القطوةر القنظةمي واألداء الوظةفي والعبلقة واألثر في العدةد مف المفاىةـ اإلدارةة و 

الوظةفي والسموؾ االبداع  واالبقكار القنظةمي وااللقزاـ القنظةمي والقمةز القنظةمي 
لةث  فنسقخمص أوجو القشابو واالخقبلفات فةما بةنيا والدراسة اللالةة ،وجودة الخدمة

منيج قشابيت الدراسة اللالةة مع معظـ الدراسات الساباة في كونيا اسقخدمت ال
مةف في مخقمؼ مؤسسات كما اعقمدت معظـ الدراسات الساباة العام ،الوصفي القلمةمي
كما قشابيت الدراسة اللالةة في أبعاد القمكةف الوظةفي القي  ،لمدراسةالعمؿ كعةنة 

المقعماة بعبلقة واثر القمكةف في القطوةر  دقيا في الدراسة مع بعض الدراساتاعقم
ةمة العمؿ والذي اقفات فةو مع دراسة )ملمدةة(، كما اقفات واألداء مع إضافة بعد ب

الدراسة مع معظـ نقامج الدراسات الساباة في وجود عبلقة واثر بةف القمكةف الوظةفي 
   .لمعاممةف والقطوةر القنظةمي

 :الجانب النظري
 مفيـو وأىمية التمكيف الوظيفي لمعامميف:

لمفاىةـ المعاصرة واليامة في مجاؿ ةعد مفيـو القمكةف الوظةفي لمعاممةف مف ا
القنمةة البشرةة والذي أول  اىقماما كبةرا بالعنصر البشرى لةث ةقلاؽ مف خبلؿ 
القطبةؽ الفعاؿ لمقمكةف في بةمة العمؿ العدةد مف المفاىةـ اإلدارةة ومنيا االلقزاـ 

لقعرةفات وظيرت العدةد مف ا ،القنظةمي والرضا الوظةفي والوالء واإلبداع واالبقكار
لمفيـو القمكةف واف اخقمفت في الصةاغة وف  قركةزىا عم  بعض عناصر المفيـو ققفؽ 

( القمكةف 511 :2111 ،لةث عرؼ )داةفةد .في ملورىا االساس  وىو العنصر البشرى
الوظةفي بأنو منح األفراد العاممةف ما ةكف  مف السمطة والاوه لصنع الارارات والمشاركة 

( القمكةف الوظةفي بأنو زةادة االىقماـ 136 :2114 ،عرؼ )الكبةس  كما في اقخاذىا.
ثراء كمةة المعمومات القي قعط  ليـ ،بالعاممةف مف خبلؿ قوسةع صبللةاقيـ وقوسةع  ،وا 
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ووصفو  .ومواجية مشكبلقيـ القي قعقرض أداميـ ،فرص المبادرة والمبادأة القخاذ قراراقيـ
إدارةة قاـو عم  منح العاممةف قوة القصرؼ واقخاذ  ( بأنو إسقراقةجةة11 :2113 ،)افندى

الارارات والمشاركة الفعمةة مف جانب العاممةف في إدارة منظماقيـ ولؿ مشكبلقيا 
 :2118 ،المجدوعرؼ )ابو  .والقفكةر االبداع  وقلمؿ المسؤولةة والرقابة اإلدارةة الذاقةة

ي صنع واقخاذ الارارات في ( القمكةف بأنو مشاركة المرؤوسةف لرؤساميـ في سمطق33
إطار عمؿ قامـ عم  قلدةد المسؤولةة والثاة المقبادلة والقدرةب والدعـ مف اجؿ القمةز 

( إل  6 :2116 ،وةشةر )مملـ ،في قلاةؽ المنظمة والعاممةف والعمؿ عم  قلسةنيا
أقو مفيـو القمكةف الوظةفي بأنو قلرةر اإلنساف مف الاةود وقشجةع الفرد وقلفةزه ومكاف

 .عم  ممارسة روح المبادرة واإلبداع
(  القمكػةف بأنػو قمكػةف شػخص (Murrell &Meredith,2000 P 56وعػرؼ 

وةػرى  .ما لقول  الاةاـ بمسمولةات اكبر وسمطة مف خػبلؿ القػدرةب والثاػة والػدعـ العػاطفي
أف القمكػػػةف الػػػوظةفي ةلػػػدث عنػػػدما ةعطػػػ  األفػػػراد أو المجػػػاف  (224 :2112 ،اليػػػوارى)

ومػػػوارد واللرةػػػة فػػػي لػػػؿ المشػػػكبلت  (نةػػػات وأمػػػواؿ وبػػػارومقرات )معػػػاةةر ومعػػػدالتمةزا
وقعػػرؼ  .وقنفةػػذ اللمػػوؿ القػػي ةرونيػػا دوف اللاجػػة إلػػ  اللصػػوؿ عمػػ  موافاػػة مػػف أعمػػ 

البالثػػة القمكػػةف الػػوظةفي لمعػػاممةف بأنيػػا إسػػقراقةجةة إدارةػػة قاػػـو عمػػ  قفػػوةض السػػمطة و 
ةة لمعػػػاممةف لقلمػػػؿ المسػػػػؤولةة والمشػػػاركة فػػػي اقخػػػػاذ مػػػنح الثاػػػة والصػػػبللةة  واالسػػػػقابلل

الاػػػرارات ولػػػؿ المشػػػكبلت وقػػػوفةر القػػػدرةب والقعمػػػةـ المسػػػقمر والقلفةػػػز والػػػدعـ القنظةمػػػي 
قالػػػة الفرصػػػة إلبػػػراز قػػػدراقيـ وميػػػاراقيـ بمػػػا ةلاػػػؽ المسػػػاىمة الفعمةػػػة  والبةمػػػة الصػػػلةة وا 

 .لقلسةف وقطوةر أداء العمؿ
 :مةف في االق وققلدد أىمةة قمكةف العام
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اسقجابة أكثر للاجات العمبلء طالما أف اإلجابات ةمكف أف قعط  والارارات ةمكػف أف  -
ققخذ بواسطة األفراد العاممةف فػي موضػوعات كػانوا فػي السػابؽ مطػالبةف إلػ  إلالقيػا إلػ  

 .مدةر أعم  في السمـ الوظةفي
 .طوروف ميارات جدةدةشعور العاممةف برضاء اكبر لةث ةمارسوف مسمولةات اكبر وة -
إقداـ العاممةف عم  إبداء أفكار عممةة أكثر لقلسةف الخدمة أفضػؿ مػف المػدةرةف الػذةف  -

 لدةيـ قعامؿ اقؿ مع العمبلء. 
 .(22 :2113 ،افندى)الخدمة اللسنة قبن  والء العمةؿ وسمعة األعماؿ  -

ةقضمنو مف وقرى البالثة أف ما ةقلاؽ مف خبلؿ القطبةؽ الجةد لمقمكةف فةما 
المشاركة الفعمةة لمعاممةف ومنليـ الثاة واالسقابللةة في أداء العمؿ واللرةة في طرح 
اآلراء واألفكار وقادةـ اللموؿ لممشاكؿ وقنفةذىا قنعكس عم  قلاةؽ الرغبة في العمؿ 
والثاة في النفس وخمؽ الشعور باالنقماء والوالء والمسؤولةة والقشجةع عم  المبادأة 

رة واإلبداع واالبقكار وبذؿ الجيود لمرفع مف مسقوى األداء الفردي والمؤسسي والمخاط
 وقطوةر العمؿ وذلؾ  بقفعةؿ الادرات والميارات الشخصةة لدى العاممةف.

 :عناصر وأبعاد التمكيف
قباةف البالثةف في قلدةد عناصر أو أبعاد القمكةف ومنيـ مف أشار إلةيا 

وقد شممت ىذه العناصر أو األبعاد عدة  ،في البعض منياكمقطمبات لمقمكةف  واف اقفاوا 
قصنةفات منيا البعد الميارى والبعد االدارى والبعد االدراك  والبعد الوصفي ومف أكثر 
 :العناصر أو اإلبعاد القي اعقمدقيا العدةد مف الدراسات واعقمدقيا الدراسة اللالةة ومنيا

 ،االقصاؿ الفعاؿ ،القدرةب ،السقابللةةا ،العمؿ الجماعي ،القلفةز ،قفوةض السمطة
  .بةمة العمؿ ،مشاركة المعمومات

 تفويض الصالحية: 
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إلػػ  أف قفػػوةض السػػمطة ومػػنح الصػػبللةة مػػف  (62 :2118 ،بػػف نلةػػت)ةشػػةر 
الف قفػػػوةض السػػػمطة ومػػػػنح الصػػػبللةة لاةػػػاـ المرؤوسػػػػةف  ،الخطػػػوات القميةدةػػػة لمقمكػػػػةف

بةػؿ قػدرةبيـ عمػ  رأس العمػؿ و عمػ  قػػول  بأعمػاؿ مػف اخقصاصػات رؤسػاميـ قعػد مػػف ق
ميػػاـ مػػف اخقصػػاص مسػػقوةات إدارةػػة أعمػػ  ومػػف ثػػـ فػػقح البػػاب أمػػاـ قمكةػػنيـ لمواجيػػة 
المشػػػكبلت القػػػي قواجػػػو العمػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ مشػػػاركقيـ فعمةػػػا فػػػي ملاولػػػة إةجػػػاد لػػػؿ ليػػػذه 

 .المشكبلت القي قعقرضيـ إثناء الاةاـ بالمياـ المكمفةف بانجازىا
   :االتصاالتالمعمومات و 

أف نجػػاح القمكػػةف ةقطمػػب مػػف المنظمػػات قػػوفةر المزةػػد مػػف المعمومػػات لمعػػاممةف 
ولكافػػة المسػػقوةات اإلدارةػػػة مػػف اجػػؿ الوصػػػوؿ إلػػ  االسػػقعداد الكامػػػؿ لقلمػػؿ المسػػػؤولةة 

 (141 :2114 ،الكبةسػػ )وأكػػد  (،169 :2113 ،لمػػدأعمػػ  و ) .وخمػػؽ الطاقػػات المبدعػػة
وؿ المعمومػػػػات وقبػػػػادؿ قغػػػػذةقيا وقوظةفيػػػػا دوف قةػػػػود او أىمةػػػػة مشػػػػاركة الجمةػػػػع فػػػػي قػػػػدا

لػػواجز قعةػػؽ لركقيػػا فػػبل القكػػار وال أعػػذار ةقعمػػؿ بيػػا الػػبعض  لكقمػػاف مػػا ةعممػػو ومػػا 
ةعرفػػو عػػف اآلخػػرةف فةلجػػب القمكػػةف عػػنيـ وةلػػوؿ بةػػنيـ وبػػةف اقخػػاذ الاػػرارات القػػي قبنػػ  

قػػدفؽ األفكػػار والبةانػػات ( لكػػي ةػػقـ 61 ،1999 ،ارثػػر بةػػؿ)وأشػػار.عػػادة عمػػ  المعمومػػات
والقعمةمات والمعمومات اليامة بطرؽ سمسة فةجب أف ةـ القأكد مػف وسػامؿ االقصػاؿ القػي 

فكػػؿ عضػػو فػػي المنظمػػة ةعقبػػر مقصػػؿ سػػواء كػػاف ىػػذا  ،قػػقـ عممةػػة االقصػػاؿ مػػف خبلليػػا
 .العضو المنفذ أو الوسةط أو قامد الفرةؽ أو الد أعضاء فرةؽ العمؿ

 :زػالتحفي
راسات إسياـ اللوافز المادةة والمعنوةة بنصةب وافر في قمكةف أثبقت الد

العاممةف مف خبلؿ زةادة دافعقةيـ ورضاىـ الوظةفي عندما قسيـ ىذه اللوافز في إشباع 
القةاجاقيـ في الوقت المناسب إل  جانب أىمةة ربطيا بنظاـ قاوةـ األداء لكي ال قمنح 

ابة دافع لاةاي لقطوةر أداء العاممةف ىذه اللوافز إال لمسقلاةيا ولكي قكوف بمث
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عم   (95 ،2118 ،وةؤكد )مملـ (56 :2118 ،بف نلةت) .والمنظمات كناقج نيامي
ضرورة قوفةر نظاـ لملوافز ةشجع العاممةف عم  قلمؿ المسؤولةة بشكؿ صلةح وىذه 

 .اللوافز ةجب أف قكوف مرقبطة بشكؿ مباشر بأداء الممكف مف  العاممةف
 :يالعمؿ الجماع
إف العمؿ الجماعي ةنبغي أف ةكوف بدةبل لمعمؿ  (2114:141 ،الكبةس )ةرى  

الفردي واف قرسـ األدوار وقعرؼ المياـ لمجماعات ولةس لؤلفراد واف قؤدى المياـ 
واألعماؿ مف قبميـ ذاقةا كؿ لسب اخقصاصو وقدرقو وما ةقطمبو الموقؼ منو دوف 

 ،السةد)وةشةر   .المسباة أو البللاةالرجوع لمف ىو أعم  السقلصاؿ الموافاات 
ألنو ةقمقع بموارد أكثر  ،إل  أف فرةؽ العمؿ ةكوف أكثر فعالةة مف األفراد (343 :2111

فضبل عف إمكانةات أفضؿ لملصوؿ  ،وسمطة اكبر في اقخاذ الارارات ،وميارات مقنوعة
فةة لقنفةذ وبجانب ذلؾ ةجب أف ةمنح المدةروف فرةؽ العمؿ سمطة كا ،عم  المعمومات

أف  الجماعة  لكي  (2116 ،الطوةؿ)وةضةؼ   .قراراقو وقطبةؽ القلسةنات القي ةاقرليا
ققصؼ بالكفاءة والفاعمةة البد أف قكوف ملااة لقطمعات اإلدارة المقعماة بدور الجماعة 

فالجماعة الناضجة ىي القي  ،وقدرقيا عم  اإلسياـ في قلاةؽ غاةات النظاـ وأىدافو
والاادرة عم  وضع قرارات وقطوةر الدوافع  ،دىا عبلقات قبوؿ وثاة مقبادلةقسود بأفرا

الجماعةة إضافة لمدوافع الفردةة القي قاؿ فةيا اللاجة لمضبط الخارجي نظرا لممارسة 
وبذلؾ ةكوف االنجاز الجماعي أعم  مف االنجاز  ،أفرادىا لضبط ذاقي نابع مف أنفسيـ
 .قعاوف فةما بةنيـالفردي لؤلعضاء بسبب القنسةؽ وال

 :التدريب والتعميـ المستمر
أصبح القدرةب والقنمةة لاجة مملة في المنظمة المعاصرة وسبلح قسقخدمو في 
مواجية قلدةات البةمة والقغةرات السرةعة المذىمة في القكنولوجةا وقجيةزات العمؿ 

د بسةطة بؿ فيذه القجيةزات واألسالةب لـ قع ،وأسالةبيا القي ةشيدىا العالـ الةـو
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وىذا ال ةمكف قمبةقو  ،أصبلت معادة قلقاج إل  ميارات مقعددة ومقنوعة وبمسقوى عالي
فالموارد البشرةة القي قلقاجيا المنظمات الةـو موارد  ،إال مف خبلؿ القدرةب والقنمةة

قمقمؾ قشكةمة مف الميارات اللدةثة والمعرفة اإلدارةة المعاصرة وأسالةب وطرؽ العمؿ 
واف المنظمة المعاصرة الةـو ىي منظمة  .والعمؿ في عدة مواقع أو وظامؼ  الجدةدة

قعمـ ققصؼ بوجود جيود مسقمرة  فةيا مف اجؿ قعمةـ مواردىا البشرةة وبشكؿ دامـ 
 (.442 ،436 :2115 ،عاةم )أشةاء جدةدة وكةؼ ةطباوا ما قعمموه في واقع عمميـ 

لمعرفة أو السموؾ الميارى مف والقدرةب عممةة مدروسة لقعدةؿ االقجاه أو ا
خبلؿ اكقساب بعض الخبرة لقلاةؽ أداء فعاؿ في نشاط والد أو مجموعة مف األنشطة 
وةقمثؿ اليدؼ مف ىذه العممةة في المواقؼ الخاصة بالعمؿ في قطوةر قدرات األفراد 
وف  قمبةة القةاجات األشخاص العاممةف في المنظمة في الوقت اللاضر وف  المسقابؿ 

وةقطمب قمكةف العاممةف قوفةر قدرةب مسقمر ومنظـ  (.118 :2116 ،ارى كشواىب)
ألجؿ قعمةـ الميارات الجدةدة وةنبغي عم  المنظمة أف قوفر نظاـ طموح لقطوةر 
العاممةف لكي ةقزودوا بالمعرفة والميارات الضرورةة كميارات القفاوض وميارات اقخاذ 

فالجيود القدرةبةة قمكف العاممةف مف  ،الاةادةوميارات  ،الارارات وميارات لؿ الصراع
لةس فاط ألداء أعماليـ  بؿ أةضا قعمةـ ميارات  ،بناء المعرفة والميارات والادرات

  (Dimitiriades, 2005) ( وةرى64 :2111 ،راض )ةات المنظمات الكبةرة  اققصادو 
عاممةف عم  أف مف بةف خصامص المنظمات الممكنة قوفةر برامج قدرةبةة لقدرةب ال

دارة الصراع وميارات االقصاؿ والعمؿ مع  ،ولؿ المشكبلت ،ميارات اقخاذ الارارات وا 
 .(2119 :241 ،المعان  واخو لرشةدة)فرةؽ العمؿ نابل عف 

   :بيئة العمؿ
إل  أف إةجاد بةمة مشجعة عم  اإلبداع  (2114 :كوكس و كوفر)ةشةر كؿ مف 

جح لقمكةف العاممةف مف خبلؿ قشجةع القجرةب واالبقكار مف أىـ أسالةب المدةر النا
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والقشجةع عم  المرح والميو لمقخفةؼ مف قواعد  ،بامقداح اإلخفاقات أو االجقيادات
نابل عف   .المطاباة العقةاة والقشجةع عم  القماامةة بإعبلـ األفكار والرؤى الجدةدة

أف مف  (248 :2116 ،اللرالشة واليةق )وةري كؿ مف   (71 :2111 ،الالطان )
 ،جيود القمكةف إةجاد مناخ العمؿ اليادؼ وغةر الاابؿ لمقأوةؿ إجراءات ضماف نجاح

 .الف قمكةف األفراد دوف إةجاد المناخ القعاوني الودود ةعقبر مضةعة لموقت
 :التطوير التنظيمي

قعقبر عممةة القطوةر القنظةمي جيد شمولي مخطط ةيدؼ إل  قغةةر وقطوةر 
القأثةر في قةميـ ومياراقيـ وأنماط سموكيـ عف طرةؽ قغةةر  العاممةف عف طرةؽ

القكنولوجةا المسقعممة وكذلؾ العممةات واليةاكؿ القنظةمةة وذلؾ سبةبل لقطوةر الموارد 
 :2111 ،ظةمةة أو اليدفةف معا )الارةوق البشرةة والمادةة أو قلاةؽ لؤلىداؼ القن

القنظةمي بأنو خطة طوةمة المدى القطوةر  (586 :2117،المد ،ووصؼ )ماىر (.322
 ،لقلسةف أداء المنظمة  في طرةاة لميا لممشاكؿ وقجدةدىا وقغةةرىا  لممارسقيا اإلدارةة

وعم  األخذ في اللسباف البةمة  ،وقعقمد ىذه الخطة عم  مجيود قعاوني بةف اإلدارةةف
عمي لمعمـو وعم  القطبةؽ الف ،وعم  القدخؿ مف طرؼ خارجي ،القي قعمؿ فةيا المنظمة

إل  عممةة القطوةر بأنيا منح األفراد  (119 :2116 ،وأشار )بارى كشواى .السموكةة
المعرفة والميارات والخبرة البلزمة القي قمكنيـ مف الاةاـ بادوار ومسؤولةات اكبر وذات 

قطوةر المنظمات بأنيا عبارة   (62 :2111 ،وةندؿ وسةسؿ)كما وصؼ  .مقطمبات أكثر
المدى ةدار وةدعـ مف قبؿ اإلدارة العمةا لقطوةر الرؤةة المسقابمةة عف جيد طوةؿ 

لممنظمة والقمكةف والقعمـ وعممةات لؿ المشاكؿ مف خبلؿ العممةات الجماعةة المسقمرة 
إلدارة ثاافة المنظمة مع القركةز بصفة خاصة عم  ثاافة فرؽ العمؿ وقشكةبلت الفرؽ 

ات وقانةات عمـ السموؾ بما في ذلؾ البلث باسقخداـ دور المسقشار القسيةم  ونظرة
 .العممي
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   :إل  عناصر القطوةر القنظةمي (91-89 ،2117 ،الصةرف )وةشةر 
ةشػػػمؿ فػػػي طةاقػػػو خطػػػط واسػػػقراقةجةات لبلسػػػقفادة مػػػف المػػػوارد  :نشػػػاط قنمػػػوي مخطػػػط -

 .المادةة والبشرةة
ةمةػة والسػموكةة فالجيػد القطػوةري ةنصػب عمػ  الجوانػب القنظ :جيد ةشمؿ القنظةـ ككؿ -

 واإلجراءات. 
 .لقوفةر المعرفة وااللقزاـ بأىداؼ وبرامج القنمةة والقطوةر :إشراؼ اإلدارة العمةا -
أف بػػرامج القطػوةر القنظةمػػي قلػاوؿ أف قناػػؿ المنظمػة مػػف مػػا  :زةػادة الكفػػاءة القنظةمةػة -

 .ىو كامف إل  ما ةجب أف ةكوف أو ما ةسم  بالوضع النموذجي
ةعقمد السػموؾ القنظةمػي عمػ  عػدد مػف وسػامؿ واسػقراقةجةات القػدخؿ  :مخططالقدخؿ ال -

 .سواء في المجاالت السموكةة أو القنظةمةة أو  البناء القنظةمي
اإلنسػاف ىػو وسػةمة القطػوةر وىػو الغاةػة منػو ىػو ةمثػؿ عنصػرا  :اسقخداـ عمػـو السػموؾ -

لػ  عمػػـو السػػموؾ القطبةاػػي ىامػا وأساسػػةا كمػػدخؿ لمقطػػوةر ولػذلؾ قمجػػا عممةػػات القطػػوةر إ
 .لبلسقفادة منيا

وةػقـ ذلػؾ عػف  :الربط بةف البلث العممي وبةف اسقراقةجةات البلػث الموجػة نلػو العمػؿ -
طرةػؽ جمػع المعمومػات عػف مجرةػات القنظػةـ ومػف ثػـ اسػقخداميا فػي قخطػةط إسػقراقةجةة 

 .القطوةر
لػػػدور الجماعػػػات مػػػف األسػػػاس فػػػي إلػػػداث القطػػػوةر لمػػػا  :القركةػػػز عمػػػ  دور الجماعػػػة -

 .قأثةر ةفوؽ دور األفراد ميما كاف مسقوى قدرةبيـ

 :عالقة التمكيف الوظيفي بالتطوير التنظيمي
لـ ةرد في أدبةات الدراسة في المصادر العممةة قلدةدا واضلا وشامبل لمعبلقة 
بةف القمكةف الوظةفي لمعاممةف  والقطوةر القنظةمي رغـ إشارة بعض المؤلفةف لوصؼ 

وقأكةد نقامج العدةد مف الدراسات القطبةاةة إل  وجود عبلقة بةف القمكةف  ،العبلقة ىذه
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وةمكف وصؼ ىذه العبلقة في أف قفعةؿ وقطوةر قدرات  ،الوظةفي والقطوةر القنظةمي
وميارات العاممةف ققلاؽ مف خبلؿ قطبةؽ القمكةف الوظةفي لمعاممةف بمنح الثاة 

والمشاركة في العمؿ والقدرةب والقعمةـ وقوفةر المعمومات  واالسقابللةة والقشجةع والقلفةز
قلاةؽ إنجاح جيود القطوةر والبةمة الصلةة والقي قساىـ في  والدعـ القنظةمي

                    .القنظةمي
( أف القطورات والقلوالت اللاصمة في مجاؿ 215 :2118 ،البشابشة)وةرى 

كدت عم  أىمةة القمكةف لما لو مف دور في قنمةة العنصر البشرى داخؿ القنظةمات أ
لةث أف ىذه العبلقة قشكؿ لجر األساس لقبن   ،قلسةف العبلقة بةف المدةر والعاممةف

نجاليا وىناؾ مف وضح العبلقة مف خبلؿ وصؼ    .أسالةب القطوةر داخؿ المنظمات وا 
ةدة ومدخبل بأنيا إسقراقةجةة قنظةمةة وميارة جد Antonios, 2002))قمكةف العاممةف 

وةقمثؿ في منح العاممةف المزةد مف قوة  ،فعاال لمقطوةر والقلسةف االدارى المسقمر
 ،دةوب)نابل عف  .القصرؼ واقخاذ الارارات والمشاركة الفعمةة في إدارة المنظمات

أف القمكةف إسقراقةجةة وميارة قنظةمةة  (17 :2113 ،الارةوق )وأوضح  (215 :2114
وىو األمر الذي ةقطمب مف العاممةف مواكبة  ،قلسةف المسقمرقسقيدؼ القطوةر وال

 ،وةندؿ وسةسؿ)كما اشار  .القغةرات القي قفرضيا البةمة الداخمةة والخارجةة لممنظمة
إل  القمكةف بأنو ةعن  سموكةات الاةادة وممارسات الموارد البشرةة القي  (63 :2111

ف ميارقيـ بشكؿ كم  نلو قلاةؽ قساعد أعضاء المنظمة عم  القطوةر واالسقفادة م
وةصبح القمكةف طرةاة لملةاة ةجب أف قدخؿ  ،أىداؼ األفراد القطوةرةة ونجاح المنظمة

وةرى  .وف  اليةكؿ وف  العممةات وف  الثاافة ،في اإلسقراقةجةة ،في نسةج المنظمة
أف عبلقة الرؤساء والعاممةف في المنظمة ىي لجر األساس  (11 :2113 ،افندى)

وةسقوجب عم  المدةرةف اإلةماف  ،القطوةر داخؿ القنظةمات اإلدارةةاح قبن  أسالةب لنج
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مما ةقطمب  ،باف إعادة اللةوةة لمنظماقيـ قسقمـز قطوةرا لدى جمةع المسقوةات اإلدارةة
 .إعادة بناء لممنظمات وفؽ فمسفة القمكةف

 :الجانب العممي لمدراسة

 :خصائص عينة الدراسة -
الذي ةوضح الخصامص الشخصةة والدةموغرافةو  (1)رقـ  قبةف مف الجدوؿ

بةنما بمغت نسبة  (%86)لعةنة الدراسة أف غالبةة أفراد العةنة كانوا مف الذكور بنسبة 
وفةما ةقعمؽ بمقغةر مدة الخدمة وضلت  ،مف مجموع أفراد العةنة (%14)اإلناث 

سنوات جاءت  11انةة اقؿ مف إجابات أفراد عةنة الدراسة  أف نسبة الفارقةف األول  والث
وف   ،في مجموعيما مف عدد أفراد عةنة الدراسة (%78)بأعم  نسبة لةث مثمت 

الماابؿ جاءت نسبة الفارة الثالثة والرابعة والخامسة في مجموعيما بنسبة ضعةفة 
سنة مدة الخدمة خالةة مف اإلجابة  مما  25وجاءت الفارة األخةرة أكثر مف  (،22%)

نسبة كبةرة مف العاممةف بدةواف صندوؽ الضماف االجقماعي فرع درنة قـ  ةدؿ عم  أف
أما بالنسبة لممؤىؿ العممي جاءت نسبة اللاصمةف عم  المؤىؿ العممي  ،قعةةنيـ مؤخرا

%(  بةنما جاءت نسبة اللاصمةف عم  المؤىؿ العممي العالي 38)المقوسط عم  نسبة 
جـ أفراد العةنة أما بالنسبة لفارة مف ل (%61والقي مثمت في مجموعيما نسبة )

كما ةوضح الجدوؿ بالنسبة لمقغةر العمر جاءت  (%1الدراسات العمةا جاءت اقؿ نسبة )
%( ىـ 11%( مف العةنة واف اقؿ نسبة )57( اكبر نسبة )41-31الفمة العمرةة الثانةة )

 .سنة 51في الفقة العمرةة أكثر مف 
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 ة الدراسةخصامص أفراد عةن (1جدوؿ رقـ )
 ـ المتغير الفئة التكرار النسبة %

 1 النوع ذكور 61 86%
 إناث 11 14%
 المجموع 71 111%
36% 25 1-5 

 2 مدة الخدمة

42% 30 6-11 
9% 6 11-15 
7% 5 16-21 
6% 4 21-25 

 25اكثرمف 0 1
 المجموع 71 111%
 دراسات عمةا 1 1%

 3 المؤىؿ العممي
 لةسانس –لورةوس بكا 20 29%
 دبمـو عالي 23 32%
 دبمـو مقوسط -ثانوةة  27 38%
 المجموع 71 111%
 سنة31اقؿ مف  11 14%

 العمر

 
57% 41 31 – 41  
19% 13 41 – 51  
  فأكثر 51 7 11%
 المجموع 71 111%

 :أداة جمع البيانات -
ات الساباة قـ قصمةـ مف خبلؿ ما قـ اسقخبلصو مف أدبةات الدراسة والدراس

عداد  اسقمارة اسقبةاف مف قبؿ البالثة وذلؾ السقخداميا كاداه لجمع البةانات البلزمة  وا 
وقكونت اسقمارة  ،لئلجابة عم  قساؤالت الدراسة وقلاةؽ أىدافيا والقلاؽ مف فرضةاقيا

الجزء الجزء األوؿ ةخقص بجمع البةانات الشخصةة لممبلوثةف و  :مف ثبلثة أجزاء الدراسة
الثاني ةقعمؽ بجمع البةانات القي قعكس واقع ممارسة القمكةف الوظةفي لمعاممةف  وعددىا 

،  وقـ قرمةز ( عبارة12والجزء الثالث المقعمؽ بالقطوةر القنظةمي وعددىا ) ،( عبارة32)
وذلؾ السقخداميا لاةاس درجة قوافر ممارسة القمكةف الوظةفي وعبلققو  اسقمارة االسقبةاف
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المقدرج Piont Likert   5ه في إلداث القطوةر القنظةمي مف خبلؿ ماةاس  لةكرت وأثر 
غةر  –غةر موافؽ  –غةر مقأكد  –موافؽ  –موافؽ جدا )الخماسي لمسقوةات اإلجابة 

( بالنسبة لمماةاس المقعمؽ 504030201)ووفؽ قوزةع الدرجات عم  القوالي   (موافؽ جدا
 (2)والجدوؿ رقـ  ،النسبة لعبارات القطوةر القنظةميبأبعاد القمكةف الوظةفي وكذلؾ ب

 .ةبةف قرقةـ العبارات الخاصة بكؿ بعد مف أبعاد الدراسة الخاص بأبعاد القمكةف الوظةفي
 عبارات االسقبةاف الخاصة بمقغةرات الدراسة (2جدوؿ رقـ )

 العبارات مقغةرات الدراسة ـ
 24 – 1 القمكةف الوظةفي

 4 – 1 قفوةض السمطة 1
 8 – 5 بةمة العمؿ 2
 12 – 9 القدرةب 3
 16 –13 القلفةز 4
 21 –17 المعمومات واالقصاالت 5
 24 – 21 العمؿ الجماعي 6

 12 – 1 القطوةر القنظةمي
 

 أساليب تحميؿ البيانات:
لةث قـ قلمةؿ البةانات المقلصؿ عمةيا مف صلةفة االسقبةاف باسقخداـ 

 Statistical Package   (SPSS)     راسات االجقماعةةبرنامج اللاةبة اإللصامةة لمد

For Social Sciences :وفؽ األسالةب القي ققناسب مع أىداؼ وفرضةات الدراسة 
القكرارات والنسب المموةة والوزف النسبي لمقعرؼ عم  قكرار فمات مقغةرات الدراسة  -

 .ووصؼ عةنة الدراسة
  .Reliability اخقبار ثبات ماةاس الدراسة  -

 .Statistical Validityاخقبارصدؽ ماةاس الدراسة -

 .Normality Testاخقبار القوزةع الطبةعي  -
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المقمثمة في  Measures of Central Tendencyمااةةس النزعة المركزةة  -
كذلؾ قـ اسقخداـ مااةةس القشقت  .The Arithmetic Meanالمقوسطات اللسابةة 

Measures Dispersion نلراؼ المعةاريمثؿ االStandard Deviation.  لاةاس
 .نسبة قوافر  أبعاد القمكةف الوظةفي والقطوةر القنظةمي لدى العاممةف

 لاةػاس عبلقػة االرقبػاط بػةف أبعػاد Pearson‟s correlationمعامػؿ ارقبػاط بةرسػوف  -

 .القمكةف الوظةفي لمعاممةف وبةف القطوةر القنظةمي
 .خقبار اثر القمكةف الوظةفي عم  القطوةر القنظةمياخقبار االنلدار البسةط ال -

 :التوزيع الطبيعي لمبيانات
قـ إجراء اخقبار القوزةع الطبةعي لكافة بةانات ماةاس الدراسة وذلؾ لمقعرؼ 
عم  مدى إقباع البةانات لمقوزةع الطبةعي ووضلت نقامج االخقبار أف بةانات الدراسة 

%( لمقغةرات 5والقي جاءت اكبر مف ) P-Valueمة الطبةعي مف خبلؿ قة  ققبع القوزةع
   .الدراسة

ولمقأكد مف افقراض القوزةع الطبةعي لمبةانات فاد قـ لساب قةمة معامؿ االلقواء 
( فاف قةمة معامؿ االلقواء لجمةع مقغةرات الدراسة 3لممقغةرات وكما ةشةر الجدوؿ رقـ )

خقبارات اإللصامةة القي قعقمد عم  وعمةة ةمكف إجراء اال ،(1المسقامة جاءت اقؿ مف )
 نقامج اخقبار القوزةع الطبةعي لمبةانات.      
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 نقامج معامؿ االلقواء لمقغةرات الدراسة (3جدوؿ رقـ )
 ـ المقغةرات معامؿ االلقواء

 1 قفوةض السمطة -.861
 2 بةمة عمؿ صلةة -.661
 3 القدرةب -.518
 4 القلفةز -.392
 5 االقصاالت والمعمومات -.141
 6 فرؽ العمؿ الجماعي -.175
 7 القمكةف الوظةفي -.419
 8 القطوةر القنظةمي -.731

   :مقياس الصدؽ والثبات
   :ثبات أداة الدراسة -

الدراسػػة )االسػػقبانة( وقاػػدةر القجػػانس الػػداخمي لمبةانػػات   لمقأكػػد مػػف ثبػػات بةانػػات أداة
فاػػد قػـػ إجػػراء  اخقبػػار معامػػؿ الثبػػات الػػداخمي )االقسػػاؽ الػػداخمي( مػػف خػػبلؿ اسػػقخداـ اخقبػػار 

 .(Spss Alpha Cronbach)الفا كرونباخ باسقخداـ البرنامج االلصام   
لمقغةرات الدراسة قةـ معامؿ الثبات بالنسبة  (4وةقبةف مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

( 1.915)وةقضح اف قةمة معامؿ الثبات بالنسبة لمدرجة الكمةة لماةاس الدراسة قد بمغت 
وجاءت قةمة معامؿ الثبات بالنسبة لمقمكةف الوظةفي مرقفعة  ،وى  قةمة مرقفعة

ألبعاد القمكةف الوظةفي والقي قراولت بةف  وكذلؾ بالنسبة لاةـ معامؿ الثبات  ،(1.894)
وى  قةـ مرقفعة مما ةشةر إل  ثبات أداة الدراسة وقوة  (1.845( إل )1.691) اةـال

وكذلؾ بالنسبة  لمقطوةر القنظةمي لةث جاءت قةمة الثبات الكم   ،قماسكيا الداخمي
 .(1.843)مرقفعة 
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 :صدؽ أداة القياس -
للساب صدؽ أداة الدراسة قـ اسقخداـ طرةاة الصدؽ الذاقي او االلصام  

  ،بالنسبة لمقغةر القمكةف الوظةفي  (1.945درجة معامؿ الصدؽ مرقفعة ) لةث جاءت
 (1.918وكذلؾ جاءت درجة معامؿ الصدؽ مرقفعة بالنسبة لمقغةر القطوةر القنظةمي )

ونظرا الرقفاع  .(1.951وبالقالي جاءت درجة معامؿ الصدؽ الكم  لمماةاس مرقفعة )
وىو ما ةشةر إل  صبللةة األداة لمقطبةؽ  قةـ معامؿ ثبات وصدؽ أداة الاةاس الدراسة

 .ةوضح نقةجة اخقبار الصدؽ والثبات لماةاس الدراسة (4)والجدوؿ رقـ  
 نقامج معامؿ الثبات والصدؽ لماةاس الدراسة (4جدوؿ رقـ )

 المتغيرات معامالت الثبات معامالت الصدؽ
 قفوةض السمطة .691 .831
 بةمة عمؿ .831 .912
 رةبالقد .841 .917
 القلفةز .771 .877
 المعمومات واالقصاالت .795 .892
 فرؽ العمؿ .845 .921
 القمكةف الوظةفي .894 .945
 القطوةر القنظةمي .843 .918
 الدرجة الكمةة لمماةاس .915 .951
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 :تحميؿ نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
 :ف الوظيفي لمعامميفأواًل: اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بمدى ممارسة التمكي

 إجابات أفراد عةنة الدراسة لدرجة ممارسة القمكةف الوظةفي (5جدوؿ رقـ )
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

 7300. 3.842 قفوةض السمطة
 8488. 3.878 بةمة العمؿ
 7242. 4.078 القدرةب
 7292. 3.857 القلفةز

 7874. 3.785 االقصاالت
 8133. 3.842 ؿفرؽ العم

 6257. 3.881 مقغةر القمكةف الوظةفي
 6035. 4.060 مقغةر القطوةر الوظةفي

 
والذي ةبةف المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري  (5)ةقضح مف الجدوؿ رقـ 

ألبعاد القمكةف الوظةفي لمعاممةف أف المقوسط العاـ لدرجة ممارسة القمكةف الوظةفي 
( 3( وى  أعم  مف قةمة المقوسط المعقمد في الدراسة )3.881لمعاممةف جاء باةمة )

( أما بالنسبة ألبعاد القمكةف الوظةفي فاد جاءت باةـ .6257 )وبانلراؼ معةاري باةمة 
مرقفعة  وقصدر بعد القدرةب المرقبة األول  لةث جاء باةمة مقوسط لسابي مرقفعة  

(  4.161مرقفعا باةمة ) وكذلؾ جاء المقوسط العاـ لمقطوةر القنظةمي ،(4.178)
                                                   ..(6135وبانلراؼ معةاري باةمة )
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المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري واألىمةة النسبةة إلجابات المبلوثةف عف  (6جدوؿ رقـ )
 فارات بعد قفوةض الصبللةة

المتوسط  تفويض الصالحية ـ
 الحسابي

ؼ االنحرا
 المعياري

األىم
ية 
النسب
 ية

 الترتيب

قمنح الثاة في الادرات الوظةفةة لمعاممةف عم   1
 انجاز المياـ والعمؿ بشكؿ صلةح

4.25 
 1.862 85 1 

ققوفر المرونة الكافةة إلفساح المجاؿ لمعامةف  2
 للرةة القصرؼ في العمؿ

3.77 
 1.123 75.4 3 

ارارات منح االسقابللةة لمعاممةف في اقخاذ ال 3
 المناسبة ولؿ مشاكؿ العمؿ دوف الرجوع لئلدارة

3.52 
 1.176 71.4 4 

قشجةع العاممةف عم  الرقابة الذاقةة وقلمؿ  4
 المسؤولةة في العمؿ

3.81 
 967 .1 76.2 2 

  76.8 1.731 3.84 المسقوى العاـ
 %  1** معنوةة عند مسقوى 

فوةض الصبللةة بمغ نسبة أف المقوسط العاـ لبعد ق (6ةقضح مف الجدوؿ رقـ )
وجاءت المقوسطات اللسابةة لجمةع العبارات  (1.731)وبانلراؼ معةاري  (3.84)

( المقعماة بمنح الثاة في الادرات 1الخاصة بالبعد مرقفعة وقد القمت الفارة رقـ )
وأىمةة نسبةة  (4.25)الوظةفةة لمعاممةف المرقبة األول  بمقوسط لسابي مرقفع بمغ 

 .مرقفعة
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المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري واألىمةة النسبةة إلجابات أفراد عةنة  (7جدوؿ رقـ )
 الدراسة عف فارات بعد بةمة العمؿ

المتوسط  بيئة العمؿ ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الترتيب النسبي

منح العاممةف اللرةة في اخقةار طرةاة أداء مياـ  1
 2 78.8 1.147 3.94 رة القي لدةيـالعمؿ وفؽ المعرفة والخب

ققوفر الشفافةة و العدالة واإلنصاؼ في المعاممة  2
 4 72.41 1.144 3.62 واالىقماـ بأوضاعيـ الوظةفةة والشخصةة

منح العاممةف لرةة القعبةر عف الراى وقادةـ  3
 3 76.8 1.957 3.84 األفكار المبدعة والخبلقة لقطوةر العمؿ

ت والقجيةزات اللدةثة والمقطورة قوفةر اإلمكانةا 4
 1 82 1.119 4.11 والظروؼ الجةدة لمعمؿ بشكؿ أفضؿ

  77.4 1.848 3.87 المسقوى العاـ
 %                                                                             1** معنوةة عند مسقوى 

ات المبلوثةف الخاصة والذي ةقضمف نقامج إجاب (7ةقبةف مف الجدوؿ رقـ )
أف قةمة المقوسط العاـ لبعد بةمة العمؿ جاء بدرجة مرقفعة  ،بدرجة قوافر بةمة عمؿ جةدة

كما أف غالبةة قةـ المقوسطات اللسابةة لفارات  ،(1.848وبانلراؼ معةاري ) (3.87)
ثة ىذا البعد جاءت مرقفعة وجاءت فارة ما ةقعمؽ بقوافر اإلمكانةات والقجيةزات المسقلد

   .(4.11في العمؿ بأعم  قةمة لممقوسط اللسابي )



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   365   - 

المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري والوزف النسبي إلجابات أفراد عةنة  (8جدوؿ رقـ )
 الدراسة عف فارات بعد القدرةب

المتوسط  التدريب ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الترتيب النسبي

ةف عم   القطورات إقالة القدرةب المسقمر لمعامم 1
 1 86.4 8.114 4.32 والمسقلدثات في طرؽ وأسالةب العمؿ

قدرةب العاممةف عم  إكساب ميارات القفكةر  2
 2 82.8 1.915 4.14 القلمةمي االبداع  ألداء العمؿ بطرةاة أفضؿ

قدرةب العاممةف عم  اسقخداـ المنيج العممي  في  3
 3 79.4 1،911 3.97 ي العمؿإةجاد اللموؿ لممشاكؿ القي ةواجيونيا ف

4 
قدرةب العاممةف عم  البلث والقنبو إلشارات 
اإلنذار في العمؿ والقي قد قؤدى إل  لدوث 

 األزمة
3.87 1.899 77.4 4 

  81.4 1.724 4.17 المسقوى العاـ 
نقامج إجابات أفراد عةنة الدراسة بخصوص الفارات  (8)ةوضح الجدوؿ رقـ 

ف قةمة المقوسط أكما ةقضح  ،قي جاءت بمقوسطات لسابةة مرقفعةالمقعماة بالقدرةب وال
( وقراولت قةـ المقوسطات 1.724( وبانلراؼ معةاري )4.17)العاـ لمبعد جاءت مرقفعة 

( ولةث جاءت فارة ما ةقعمؽ بقوفةر القدرةب المسقمر 3.87-4.32لمفارات بةف )
 لفارات البعد ليا داللة إلصامةة.كما ةقضح أف قةـ االنلراؼ المعةاري  ،بالمرقبة األول 
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المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري واألىمةة النسبةة إلجابات أفراد عةنة  (9جدوؿ رقـ )
 الدراسة عف فارات بعد القلفةز

المتوسط  التحفيز ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الترتيب النسبي

شعارىـ  بأىمةة دور ك 1 ؿ قادةر أداء العاممةف وا 
 منيـ وأىمةة ما ةاوموف بو مف عمؿ

3.91 1.912 78.2 2 

قشجةع العاممةف عم  قادةـ األفكار المبقكرة  2
 والمبادرات الجةدة في العمؿ

3.72 1.931 74.4 4 

االعقراؼ بانجازات العاممةف واإلبداع في العمؿ  3
 ومكافأقيـ وقادةـ اللوافز والدعـ البلـز

3.81 1.125 76.2 3 

للوافز باألداء الجةد والمقمةز لزةادة دافعةة ربط  ا 4
 العاممةف لمعمؿ

3.97 1.916 79.4 1 
  77 1.729 3.85 المسقوى العاـ 

( إل  نقػامج إجابػات المبلػوثةف أفػراد عةنػة الدراسػة المقعماػة 9ةشةر الجدوؿ رقـ )
نلػػػراؼ ( وا3.85بفاػػػرات بعػػػد القلفةػػػز والمقوسػػػط العػػػاـ لمبعػػػد والػػػذي جػػػاء باةمػػػة مرقفعػػػة )

كما جاءت المقوسطات اللسػابةة لفاػرات البعػد باػةـ مرقفعػة وقصػدرت  ،(1.729معةاري )
   .الفارة المقعماة بربط اللوافز باألداء الجةد الرقبة األول 
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المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري والوزف النسبي إلجابات أفراد عةنة  (11جدوؿ رقـ )
 االقصاالتالدراسة عف فارات بعد المعمومات و 

المتوسط  المعمومات واالتصاالت ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
النسب
 ي

 الترتيب

1 
قوافر شبكة اقصاالت فاعمة لمساعدة العاممةف 
عم  القعرؼ عم  األلداث والقطورات والقواصؿ 

 الداخمي والخارجي
3.74 1.175 74.8 2 

قوفةر نظاـ معمومات جةد لقسيةؿ ناؿ وقبادؿ  2
 معمومات بةف اإلدارات والعاممةفال

3.72 1.991 74.4 3 

قزوةد العاممةف بالمعمومات البلزمة وقبادليا مع  3
 اإلدارة السقخداميا في العمؿ

3.82 1.884 76.4 1 

4 
دعـ قدرات العاممةف وقزوةدىـ بالمعمومات 
المسقلدثة لقأىةميـ لقادةـ األفكار اإلبداعةة 

 واالبقكار في العمؿ
3.82 1.926 76.4 1 

  75.6 1.787 3.78 المسقوى العاـ 
( والػػػذي ةقضػػػػمف نقػػػامج إجابػػػات أفػػػراد عةنػػػة الدراسػػػػة 11ةوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ )

بخصػػوص فاػػرات بعػػد المعمومػػات واالقصػػاالت لةػػث جػػاءت قةمػػة المقوسػػط العػػاـ لمبعػػد 
ي كما ةوضػح الجػدوؿ قػةـ فاػرات البعػد والقػ ،(1.787( وبانلراؼ معةاري )3.78مرقفعة )

 .جاءت باةـ مرقفعة بخصوص االىقماـ بقوفةر المعمومات وقزوةد العاممةف بيا
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المقوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري والوزف النسبي إلجابات أفراد عةنة  (11جدوؿ رقـ )
 الدراسة عف فارات بعد العمؿ الجماعي وفرؽ العمؿ

الوسط  العمؿ الجماعي وفرؽ العمؿ ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 اريالمعي

الوزف 
 الترتيب النسبي

قشجةع العاممةف عم  العمؿ الجماعي والقعاوف عم   1
ةجاد اللموؿ المناسبة  قشخةص المشاكؿ وا 

3.94 1.134 78.8 1 

قشجةع العاممةف لقشكةؿ فرؽ عمؿ بأىداؼ مشقركة  2
 ومياـ واضلة ومسؤولةة جماعةة

3.81 1.982 76.2 3 

والمبادرات واقخاذ قشجةع فرؽ العمؿ لقادةـ األفكار  3
 الارارات البلزمة

3.74 1.911 74.8 4 

قوفةر الدعـ البلـز لفرؽ العمؿ لماةاـ بالبلث  4
 والقلمةؿ والقشخةص والقخطةط لمواجية األزمات

3.87 1.116 77.4 2 
  76.8 1.813 3.84 المسقوى العاـ 

رجة ( نقامج إجابات أفراد عةنة الدراسة بخصوص د12ةقضمف الجدوؿ رقـ )
ممارسة فارات البعد المقعمؽ العمؿ الجماعي وفرؽ العمؿ والذي ةوضح قةمة المقوسط 

( إما بالنسبة لاةـ المقوسطات اللسابةة 1.813( وبانلراؼ معةاري )3.84العاـ لمبعد )
( وى  قةـ مرقفعة بالنسبة لمقوسط الدراسة 3.94-3.74لفارات البعد فاد قراولت بةف )

  .ماة بقشجةع العاممةف عم  العمؿ الجماعي والقعاوف المرقبة األول وققصدر الفارة المقع
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المقوسطات اللسابةة واالنلرافات المعةارةة والوزف النسبي إلجابات المبلوثةف  (12جدوؿ رقـ )
 عف فارات ماةاس القطوةر القنظةمي

المتوسط  التطوير التنظيمي ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 بالترتي النسبي

ةقـ إجراء الدراسة والقاةةـ لبةمة العمؿ والبةمة  1
 6 81.4 1.112 4.12 الخارجةة اسقعدادا لمقغةةر والقطوةر

اللرص عم  القفيـ والوعي لدى العاممةف بمبررات  2
 2 84.4 1.854 4.22 وأىمةة القطوةر وأىمةة دورىـ فةو

وضوح الرؤةة والرسالة واألىداؼ وخطط العمؿ لدى  3
 4 81 1.115 4.15 مةفالعام

قشجةع القعاوف والعمؿ الجماعي لمعاممةف وبناء فرؽ  4
 3 82.4 1.946 4.12 العمؿ

القلدةث المسقمر لطرؽ وأسالةب ونظـ العمؿ بيدؼ  5
 1 84.8 1.141 4.24 القطوةر واسقخداـ القكنولوجةا في أداء العمؿ

ةو قلفةز العاممةف عم  قادةـ األفكار واللموؿ أالبقكار  6
 6 81.4 1.947 4.12 للؿ مشاكؿ العمؿ والقلسةف

االىقماـ بنقامج قاةةـ أداء العمؿ والعاممةف وقلمةميا  7
 5 81.8 1.954 4.14 لكشؼ مجاؿ القلسةف والقطوةر

ةقـ منح الصبللةات وقفوةض السمطة لمعاممةف  8
 8 78.8 1.976 3.94 للرةة القصرؼ في قلسةف أداء العمؿ

عاؿ لممعمومات واالقصاالت بةف ةقوفر نظاـ ف 9
 3 82.4 1.116 4.12 اإلدارات و العاممةف داخؿ المؤسسة

قلرص اإلدارة عم  مشاركة العاممةف في وضع  11
 9 76.8 1.137 3.84 األىداؼ والخطط واقخاذ الارارات

االىقماـ بالقخطةط الميني لمعاممةف وقدرةب العاممةف  11
 4 81.4 1.916 4.17 ـوقنمةة مياراقيـ وقلدةث خبراقي

اللرص عم  قرشةد االسقخداـ األمثؿ لمطاقات  12
 7 79.6 1.156 3.98 والموارد المقالة في قلسةف األداء

  81.2 1.613 4.16 الدرجة الكمةة لمماةاس 
( والذي ةبةف إجابات أفراد عةنة الدراسة بخصوص 12ةقضح مف الجدوؿ رقـ )
( 4.16مي أف الدرجة الكمةة لمماةاس جاءت مرقفعة )الشروع في  قطبةؽ القطوةر القنظة

( أما بالنسبة لاةـ الفارات الخاصة بالقطوةر القنظةمي جاءت 1.613وبانلراؼ معةاري )
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( لةث جاءت الفارة المقعماة بالقلدةث 4.24-3.84مرقفعة وقراولت بةف الاةـ )
ولوجةا في أداء العمؿ المسقمر لطرؽ وأسالةب ونظـ العمؿ بيدؼ القطوةر واسقخداـ القكن

قمةيا الفارة المقعماة بلرص  ،(4.24( وبمقوسط لسابي مرقفع )1بالقرقةب رقـ )
 المؤسسة عم  قوعةة العاممةف بمبررات وأىمةة القطوةر القنظةمي.

اخقبػػػػار الفرضػػػػةات المقعماػػػػة بطبةعػػػػة العبلقػػػػة بػػػػةف القمكػػػػةف الػػػػوظةفي وبػػػػةف القطػػػػوةر  -
 .القنظةمي

 :قة بيف التمكيف التنظيمي وبيف التطوير الوظيفيأواًل: اختبار العال
 معامؿ ارقباط ةرسوف بةف القمكةف الوظةفي والقطوةر القنظةمي (13جدوؿ رقـ )

 القمكةف الوظةفي
 القطوةر القنظةمي

 معامؿ ارقباط بةرسوف
**698. 

( والذي ةوضح نقامج قلمةؿ معامؿ االرقباط بةف 13مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
ةقبةف وجود عبلقة ارقباط موجبة بةف القمكةف  ،لوظةفي والقطوةر القنظةميالقمكةف ا

.( وى  ذات داللة 698القنظةمي والقطوةر القنظةمي لةث بمغ معامؿ االرقباط )**
مما ةشةر إل  رفض قبوؿ الفرضةة الصفرةة والقي  ،.(11إلصامةة عند مسقوى معنوةة )

ةف الوظةفي وبةف القطوةر القنظةمي وقبوؿ قنص عم  عدـ وجود عبلقة ارقباط بةف القمك
الفرضةة البدةمة والقي قنص عم  وجود عبلقة ارقباط موجبة بةف أبعاد القمكةف الوظةفي 

 (.                                                 14والقطوةر القنظةمي كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )
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 أبعاد القمكةف الوظةفي والقطوةر القنظةمينقامج قلمةؿ االرقباط بةف  (14جدوؿ رقـ )
 مستوى الداللة

Sig 
معامؿ 
 أبعاد التمكيف الوظيفي بيرسوف

 القطوةر القنظةمي

 قفوةض السمطة .532** .111
 بةمة العمؿ .619** .111
 القدرةب .512** .111
 القلفةز .611** .111
 المعمومات واالقصاالت .621** .111
 ؽ العمؿفر  .496** .111

 :ثانيا اختبار التأثير بيف متغيرات الدراسة -
الخقبػػػار القػػػأثةر بػػػةف مقغةػػػر القمكػػػةف الػػػوظةفي والقطػػػوةر القنظةمػػػي قػػػـ اسػػػقخداـ 
اخقبار نموذج االنلدار الخط  البسةط لبةاف قأثةر العبلقػة بػةف قمكػةف العػاممةف والقطػوةر 

                                                                      .ات الدراسة( ةوضح نقامج قلمةؿ بةان15القنظةمي والجدوؿ رقـ  )
 قلمةؿ االنلدار الخط  البسةط (15جدوؿ رقـ )

قيمة الداللة   
sig 

 قيمة
 F 

معامؿ 
التحديد     

R5 

معامؿ 
االرتباط            

R 
 المتغيرات

 القمكةف الوظةفي 1.698 1.488 64.758 .111
( وجود ارقباط طردي ذو داللة 15نقامج القلمةؿ الواردة بالجدوؿ رقـ )قشةر 

.( 698لةث بمغ معامؿ االرقباط ) ،إلصامةة بةف القمكةف الوظةفي والقطوةر القنظةمي
( وى  معنوةة عند 64.758الملسوبة ) Fكما جاءت قةمة  ،%(1عند مسقوى داللة )

معامؿ القلدةد لمقمكةف الوظةفي  ةمةكما قشةر النقامج ال  أف ق ،%(1مسقوى داللة )
%( مف القباةف في مسقوى القطوةر القنظةمي وقفسةر اثر المقغةر 49ةفسر نسبة )

وةر %( مف قةمة القغةرات في مسقوى القط51بةنما نسبة ) ،المسقاؿ في المقغةر القابع
ةشةر إل  رفض الفرضةة الصفرةة وقبوؿ  وىذا ما ،القنظةمي قعزى لمقغةرات أخرى
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 في الفرضةة البدةمة والقي قنص عم  وجود اثر ذو داللة الصامةو لمقمكةف الوظةفي

     .القنظةمي القطوةر

 :االستنتاجات
فرضػةات الدراسػة  الدراسػة واخقبػار مػف خػبلؿ نقػامج القلمةػؿ االلصػام  لبةانػات

 قـ القوصؿ إل  االسقنقاجات القالةة:

النسبة لعةنة الدراسة اف غالبةة أفراد عةنة أىـ ما ةقعمؽ بالخصامص الدةموغرافةة ب أف -
%( بةنما شكمت نسبة 86الدراسة ىـ مف جنس الذكور لةث شكمت نسبة الذكور )

سنوات  11%( ىـ اقؿ مف 78أما بالنسبة لمدة الخدمة قبةف أف نسبة ) ،%(14اإلناث )
 .ةمما ةوضح إصدار قرارات قعةةنات جدةدة ومققابعة خبلؿ ىذه الفقر  ،في الخدمة

أوضلت الدراسة أف المسقوى العاـ لمقمكةف الوظةفي لدى العاممةف بصندوؽ الضماف  -
 (..6257)وبانلراؼ معةاري  (3.881االجقماعي جاء مرقفعا لةث بمغ المقوسط العاـ )

بةنت الدراسة اف مقغةر القدرةب لظي بالقرقةب األوؿ عم  مقغةرات القمكةف الوظةفي  -
 .(4.178مقوسط لسابي )وبدرجة ممارسة مرقفعة ب

أظيرت الدراسة أف المسقوى العاـ لمدى السعي لقطبةؽ القطوةر القنظةمي مف وجية  -
( وبانلراؼ 4.161نظر العاممةف في صندوؽ الضماف االجقماعي مجقمع الدراسة بمغ )

 ..(6135معةاري )
ةفي وبةف كشفت الدراسة عف وجود عبلقة ذات داللة إلصامةة بةف أبعاد القمكةف الوظ -

كما بةنت الدراسة وجود عبلقة  ،%(1القطوةر القنظةمي عند مسقوى داللة إلصامةة )
الوظةفي والقطوةر القنظةمي لةث جاءت قةمة معامؿ  ارقباطةو موجبة بةف القمكةف

 ..(698ارقباط بةرسوف )**
كشفت الدراسة وجود اثر معنوي ألبعاد القمكةف الوظةفي عم  ممارسة القطوةر  -
لةث قبةف أف معامؿ القلدةد لمقمكةف  ،في صندوؽ الضماف االجقماعي نظةميالق
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%( مف القباةف في قطبةؽ القطوةر 49الوظةفي لوؿ القطوةر القنظةمي ةفسر بنسبة )
 .%( مف القغةرات قعزى لمقغةرات أخرى51كما أف نسبة )،القنظةمي 
 :التوصيات
 :القوصةات القالةة مف خبلؿ ما قـ القوصؿ إلةو مف اسقنقاجات ناقرح 

قوفةر الفيـ والاناعة برؤةة ورسالة وأىداؼ المنظمة وسةاسات وبرامج العمؿ والخطط  -
 .اإلسقراقةجةة  والقطوةرةة لكافة العاممةف وقوضةح الوصؼ الوظةفي المقعمؽ بأعماليـ

ف قوفةر وسامؿ قكنولوجةة لدةثة لقسيةؿ عممةة االقصاؿ وقبادؿ المعمومات بةف العاممة -
 .واإلدارات والفروع القابعة في كافة األقساـ

العمؿ عم  إةجاد مناخ قنظةمي ةساعد عم  ممارسة مفيـو القمكةف الوظةفي لمعاممةف  -
 .أداء العمؿ واقخاذ الارارات المقعماة بإعماليـ مف خبلؿ منح الثاة واالسقابللةة في

مف خبلليا منح الفرص وضع سةاسة عادلة وملفزة لنظاـ المكافآت واللوافز ةقـ  -
 .لؤلفراد العاممةف لمقرقةة والقلفةز لقعزةز الادرة عم  اإلبداع المقساوةة والمقكافمة

قالة الفرص  - قوفةر القدرةب المسقمر باسقخداـ األسالةب القكنولوجةة المقطورة وا 
ـ العادلة لمقدرةب لكافة العاممةف بما ةقناسب مع قخصصاقيـ ومجاالت أعماليـ ومساراقي

 .الوظةفةة
والقوجو لمقطوةر القنظةمي وقذلةؿ  قوفةر دعـ اإلدارة العمةا لممارسة القمكةف الوظةفي -

 .العابات والمعوقات القي قواجو العاممةف والمنظمة
اعقماد الشفافةة في قوفةر المعمومات والمعرفة لكافة العاممةف في جمةع المسقوةات  -

 .نظةمةةالقنظةمةة بما ةلاؽ قوفةر الثاة الق
إقامة دورات قاىةمةو وقثاةفةة لماةادات اإلدارةة لقعزةز الوعي بمفيـو وأىمةة القمكةف  -

 .الوظةفي والةات القطبةؽ والاناعة بضرورة القطوةر القنظةمي
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 ادلصادر

 الكتب:  أوال:
( "القمكػػػػةف الػػػػوظةفي ودورة فػػػػي قعزةػػػػز الاػػػػدرات 2118ملمػػػػد جمػػػػاؿ ) ،أبػػػػو المجػػػػد -1

 مصر. ،الااىرة ،ابف لـز لمنشر ةة"، دارالبشر 
( "اإلصػػػػػػػػػبلح والقطػػػػػػػػػوةر االدارى كمػػػػػػػػػدخؿ لملكومػػػػػػػػػة 2117ملمػػػػػػػػػد ) ،الصػػػػػػػػػةرفي -2
 لكقرونةة"، دار الكقاب الاانوني، مصر.اإل
المكقػػػػب الجػػػػػامعي  ،"إدارة المعرفػػػػػة وقطػػػػوةر المنظمػػػػػات"( 2114الكبةسػػػػ ، عػػػػامر ) -3

 اللدةث، اإلسكندرةة، مصر.
 ،مػدخؿ لمقلسػةف والقطػوةر المسػقمر" ( "قمكػةف العػاممةف2113عطةو لسةف ) ،افندى -4

 المنظمة العربةة لمقنمةة اإلدارةة، الااىرة، مصر.
قةػب قػوب قرجمػة  ،دار الفػاروؽ لمنشػر والقوزةػع ،( "بناء فرؽ العمؿ"2113رثر بةؿ )ا -5

 مصر. ،لخدمات القعرةب والقرجمة
"،  دار الجةػػػؿ 21عممةػػة لماػػػرف "اإلدارة األصػػوؿ واألسػػػس ال (2112اليػػوارى، سػػػةد  ) -6

 لمطباعة، الااىرة، مصر.
( " السػموؾ القنظةمػي  دراسػة السػموؾ االنسػان  الفػردي 2111ملمد قاسػـ ) ،الارةوق  -7

 األردف. ،دار وامؿ لمنشر، عماف ،والجماعي في المنظمات اإلدارةة "

 ،فػػي الػػنظـ"( "السػػموؾ القنظةمػػي: سػػموؾ األفػػراد والجماعػػات 2116ىػػان  ) ،الطوةػػؿ -8
 األردف. ،دار وامؿ لمنشر، عماف

 ،الاػاىرة ،ةة " دار الفػاروؽ لمنشػر والقوزةػع( " إدارة الموارد البشػر 2116بارى كشواى ) -9
 مصر. 

"، دار وامػػػػػؿ ادارة المػػػػػوارد البشػػػػػرةة المعاصػػػػػرة ( "2115عاةمػػػػػ ، عمػػػػػر وصػػػػػف   ) -11
    .لمنشر، عماف، االردف



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   375   - 

اليةاكػػػػػؿ والممارسػػػػػات  ـ الػػػػػدلةؿ العممػػػػػي لقصػػػػػمةـ( " القنظػػػػػة2115المػػػػػد ) ،مػػػػػاىر -11
 مصر. ،االسكندرةة ،الدار الجامعةة ،القنظةمةة "

عربةػػػػة المنظمػػػػة ال ،( "القمكػػػػةف كمفيػػػػـو أدارى معاصػػػػر"2116مملػػػػـ، ةلػػػػي سػػػػالـ ) -12
 مصر. ،الااىرة ،لمقنمةة اإلدارةة

مػػػػـ خبلت ع( " قطػػػػوةر المنظمػػػػات  قػػػػد2111وةنػػػػدؿ فػػػػرنش وسةسػػػػؿ بةػػػػؿ جػػػػونةر ) -13
قرجمػػة ولةػػد  ،السػعودةة ،معيػد اإلدارة العامػػة ،مركػػز البلػػوث ،السػموؾ لقلسػػةف المنظمػة"

 بف المد اليندي.

 ثانيا: المجالت العممية
المجمة العممةة لبلققصاد  ،(" قمكةف الموظفةف"2111مود ملمد )السةد، مل -14

 مصر. ،الااىرة ،جامعة عةف شمس ،(4ع ) ،والقجارة
( " القمكةف االدارى 2119عبد اللكةـ عامو ) ،عوده واخو ارشةدةأةمف  ،المعاني -15

مج  ،المجمة األردنةة في إدارة األعماؿ ،وأثره في إبداع العاممةف في الجامعة األردنةة "
 األردف.  ،(2ع ) ،(5)

( " اثر القمكةف االدارى في قعزةز اإلبداع 2118سامر عبد المجةد ) ،البشابشة -16
اممةف في سمطة منطاة العابة االققصادةة الخاصة " المجمة العربةة القنظةمي لدى الع

 الكوةت. ،جامعة الكوةت ،(، مجمس النشر القعمةمي2ع ) ،(15مج ) ،لمعمـو اإلدارةة
( "اثر القمكةف االدارى والدعـ 2116ملمد واليةق ، صبلح الدةف ) ،اللرالشة -17

 ،(2ع ) ،(33لعمـو اإلدارةة، مج )مجمة دراسات ا ،القنظةمي ف  السموؾ االبداع  "
 األردف.

( " اثر إسقراقةجةة قمكةف العاممةف عم  جودة 2118الااض ، نعةـ سبلمة ) -18
مج  ،الخدمات المادمة في شركات القامةف اإلسبلمةة األردنةة " المجمة العربةة لئلدارة

 مصر. ،الااىرة ،ةجامعة الدوؿ العربة ،( المنظمة العربةة لمقنمةة اإلدارةة1ع ) ،(38)
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( " اثر القمكةف االدارى في القمةز القنظةمي "، مجمة 2111الضبلعةف، عم  ) -19
 (، األردف.1( ، ع )37دراسات العمـو اإلدارةة " مج )

( " دور القمكةف االدارى ف  قعزةز االبقكار 2116لمةد سالـ ) ،الكعب  -21
(، جامعة المثن ، 1(، ع )6ادةة، مج )القنظةم "، مجمة المثن  لمعمـو اإلدارةة واالققص

 كمةة اإلدارة واالققصاد، بغداد، العراؽ.
( " قمكةف العاممةف كمدخؿ لقلسةف جودة اللةاة 2114أةمف لسف ) ،دةوب -21

مج  ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االققصادةة والاانونةة ،الوظةفةة في قطاع االقصاالت "
 سورةا.            ،(1ع ) ،(31)

( " القمكةف االدارى وعبلققو بإبداع العاممةف" مجمة 2111جواد ملسف ) ،راض  -22
 العراؽ.  ،(1ع ) ،(12واالققصادةة، مج ) ةالاادسةة لمعمـو اإلدارة

اثر قمكةف العاممةف ( "2113، عالةة جواد ملمد والمد سةؼ الدةف عماد )عم  -23
لعامة لمصناعات الصوفةة، دراسة اسقطبلعةة ف  الشركة ا ،ف  القطوةر القنظةمي"

 جامعة النيرةف، العراؽ.                              ،(36ع ) ،مجمة كمةة بغداد لمعمـو االققصادةة ،بغداد

 :ثالثا: الرسائؿ العممية
القمكةف وعبلققو باإلبداع االدارى في ( "2111، شامع بف سعد امبارؾ )الالطان  -24

 ،الرةاض ،جامعة ناةؼ العربةة لمعمـو األمنةة ،راه منشورةالمنظمات األمنةة " رسالة دكقو 
 .السعودةة

قو بقطوةر أداء قمكةف العاممةف وعبلق( "2118، اةوب بف لجاب )بف نلةت -25
 ،الرةاض ،جامعة ناةؼ العربةة لمعمـو األمنةة ،رسالة دكقوراة منشورة ،"المنظمات األمنةة

 .السعودةة

دراسة مةدانةة بمدةرةة ر القمكةف ف  األداء البشرى "( "اث2118فوزةة ) ،برسول  -26
 .الجزامر ،جامعة ملمد لخضر ،رسالة دكقوراه ،اللماةة المدنةة بولةة باقنة
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درجة القمكةف االدارى وقطوةر األداء ( "2112، مؤةد المد صادؽ )مسعود -27
الضفة والعبلقة بةنيما مف وجية نظر مدةري المدارس اللكومةة في ملافظات شماؿ 

  .فمسطةف ،نابمس ،جامعة النجاح الوطنةة ،رسالة ماجسقةر منشورة ،الغربةة "
اثػػػػر القمكػػػػةف الػػػػوظةفي فػػػػي السػػػػموؾ ( "2116، عمػػػػر جيػػػػاد عبػػػػد الػػػػرلةـ )ملمدةػػػػة -28

 ،جامعة الشػرؽ األوسػط ،رسالة ماجسقةر إدارة األعماؿ منشوره ،االبداع  لدى العاممةف "
 .األردف ،عماف

ي فػي المؤسسػات اثر قمكةف العاممةف في القطوةر القنظةم( "2116ء )، صفاةعاوب -29
 .الجزامر ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،" رسالة ماجسقةر منشورهالصغةرة والمقوسطة

-31 Daf, R, 2001, “Organization Theory and Design ed. south 
Western College Publishing, USA, NEWYORK. P 501   

-31 Murrell, k. L. & Meredith, M.E mpowering, 2000, Fmployee. 

New York. Mc Graw – Hill, p 56. 
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 : الممخص
القعرؼ عم  أثر قبني دةواف الملاسبة المةبي لمبادئ الشفافةة  إلي الدراسة ىذه ىدفت 

وساي" مف أجؿ قعزةز والمساءلة الصادرة عف المنظمة الدولةة لؤلجيزة العمةا لمرقابة والملاسبة "االنق
، مقمثمة في اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو ئوىذه المباد فاعمةة رقابقو في مكافلة الفساد المالي،

معاةةر النزاىة  إدارة العممةات باققصاد وكفاءة، ،معاةةر ومنيجةات الرقابة القي ققسـ بالموضوعةة
الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة عبر نشر نقامج عممةات  والسموؾ الجةد لمموظفةف والمسقشارةف،

 بإعداد البالث قاـ الدراسة أىداؼ قلاةؽ سبةؿ وفيوسامؿ اإلعبلـ ةما ةضمف المساءلة والشفافةة 
عةنة عشوامةة مف العاممةف باإلدارة العامة لمدةواف في مدةنة طرابمس وكذاؾ  عم  اسقبانة( 85) وقوزةع

%، 95( اسقبانة أي بنسبة 81مدةنة زلةقف، وثـ اسقرداد )فرع دةواف الملاسبة بمدةنة الخمس و 
( SSSSوباسقخداـ المنيج الوصفي القلمةمي وباالسقعانة برزمة البرامج اإللصامةة لمعمـو االجقماعةة )

عم  فاعمةة رقابة   ىامة بصورة قؤثر أعبله المذكورة ئالمباد أف ال  الدراسة قوصمت البةانات لقلمةؿ
 .ي مكافلة الفساد الماليدةواف الملاسبة ف

  .المالي الفساد: الدةواف رقابة فاعمةة: والمساءلة الشفافةة مبادئ: الملاسبة دةواف :مفتاحية كممات
 المقدمة: 
قعد األجيزة العمةا لمرقابة جزء مف نظاـ قانوني ودسقوري شامؿ في الدولة وقعد  

كما أف األجيزة العمةا  ،عمـومسمولة قجاه عدة أطراؼ بما فةيا األجيزة القشرةعةة وال
لمرقابة مسمولة عف قخطةط وقنفةذ مجاؿ عمميا واسقعماؿ منيجةات ومعاةةر مناسبة مف 
أجؿ القلاؽ مف أنيا قعزز المساءلة والشفافةة في األنشطة العامة وقلاؽ قفوةضاقيا 

 ومف أىـ القلدةات القي قواجو ،الاانونةة وقاـو بمسمولةاقيا بشكؿ كامؿ وموضوعي
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األجيزة العمةا لمرقابة ىو كةفةة فيـ ألدوارىا المخقمفة ومياميا في المجقمع وقماشةا مع 
األطر الاانونةة القي قلكميا فاف معمومات األجيزة العمةا لمرقابة ةجب أف قكوف مقالة 

كما أف المناىج الخاصة بعمميا وأنشطقيا ةجب أف قكوف شفافة و ةجب عم   ،وماةدة
وقد لعبت  .واصؿ بانفقاح مع وسامؿ اإلعبلـ وباقي األطراؼ الميقمةىذه األجيزة  الق

األجيزة العمةا لمرقابة دورا مركزةا في قطوةر األداء المالي واإلداري لممؤسسات اللكومةة 
باعقبارىا أجيزة دسقورةة أوال كما أنيا مقخصصة ثانةا لةث ميمقيا الملافظة عم  

ةة قنمةة ةرقبط بشكؿ رمةسي بالاضاء عم  الماؿ العاـ، وال شؾ أف نجاح أي عمم
 مظاىر الغش والفساد وقلاةؽ اإلصبلح المالي.

لةت ظير ضمف سةاقات ىذا القطور واللداثة لغة ذات مفردات ومصطملات  
جدةدة نسبةا كالشفافةة والمساءلة واللوكمة فبل ةكاد ةخمو مااـ لملدةث أو النااش عف 

ةا أو اجقماعةا دوف أف قكوف كممة الشفافة اققصاد مكافلة الفساد سواء كاف سةاسةا أو
والمساءلة لاضرة فةو، وةرقبط قعزةز قةـ النزاىة ونظـ الشفافةة والمساءلة في الاطاع 
العاـ بشكؿ وثةؽ بوجود بنةة مؤسساقةة سمةمة وأجيزة رقابة قوةة وفعالة ققمقع باسقابللةة 

 ومينةة
 مشكمة الدراسة: 

ي وجود ناص في اسقعماؿ الشفافةة والمساءلة وقمة ققجسد مشكمة الدراسة ف 
إدراؾ لفيـ قأثةر ذلؾ مف قبؿ البعض مما لو قأثةر كبةر في إلداث لاالت الفساد 
المالي واألزمات المالةة اللادة وبالقالي قسع  ىذه الدراسة في معرفة أثر قطبةؽ دةواف 

لمنظمة الدولةة ألجيزة الرقابة الملاسبة المةبي لمبادئ الشفافةة والمساءلة الصادرة عف ا
العمةا في قعزةز فاعمةقو في مكافلة الفساد المالي مما ةؤدي لمعرفة مدى قفيـ دةواف 

ألىمةة ىذه المبادئ وققضح مشكمة الدراسة مف خبلؿ إجابقيا عف  ومراجعةوالملاسبة 
 السؤاؿ الرمةس القالي:
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شفافةة والمساءلة الصادرة عف ىؿ ةوجد أثر لقبني دةواف الملاسبة المةبي لمبادئ ال
المنظمة الدولةة ألجيزة العمةا لمرقابة والملاسبة  "االنقوساي" لقعزةز فاعمةة رقابقو في 

 مكافلة الفساد المالي؟
 وةقفرع عف السؤاؿ الرمةس األسممة الفرعةة القالةة: 

افةة ىؿ ةوجد أثر لقطبةؽ اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو لضماف المساءلة والشف -1
 عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي؟

ىؿ ةوجد أثر لقطبةؽ معاةةر ومنيجةات الرقابة القي ققسـ بالموضوعةة والشفافةة -2
 عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي؟

لة والشفافةة عم  وكفاءة بما ةضمف المساء اققصادىؿ ةوجد أثر إلدارة العممةات ب -3
 فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي؟

ىؿ ةوجد أثر لقطبةؽ معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد لمموظفةف والمسقشارةف بما  -4
 ةضمف المساءلة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي؟

ةات الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة عبر ىؿ ةوجد أثر لنشر نقامج عمم -5
وسامؿ اإلعبلـ ةما ةضمف المساءلة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في 

 مكافلة الفساد المالي؟
 أىداؼ الدراسة:

قيدؼ ىذه الدراسة إل  القعرؼ عم  أثر قبني دةواف الملاسبة المةبي لمبادئ  
ف المنظمة الدولةة لؤلجيزة العمةا لمرقابة والملاسبة الشفافةة والمساءلة الصادرة ع

"االنقوساي" مف أجؿ قعزةز فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي وذلؾ 
 مف خبلؿ:

القعرؼ عم  أثر القزاـ دةواف الملاسبة بمبادئ الشفافةة والمساءلة الصادرة عف  -1
 .المنظمة الدولةة ألجيزة الرقابة العمةا
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الوقوؼ عم  جيود دةواف الملاسبة في سعةو لقعزةز الشفافةة والمساءلة ومكافلة  -2
 الفساد المالي.

القعرؼ عم  دور مبادئ الشفافةة والمساءلة الصادرة عف المنظمة الدولةة ألجيزة  -3
 الرقابة العمةا عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة.

 أىمية الدراسة:
 ئفي أىمةة ولةوةة الموضوع الذي ققناولو وىو مباد قكمف أىمةة ىذه الدراسة 

الشفافةة والمساءلة الصادرة عف المنظمة الدولةة ألجيزة الرقابة العمةا وأثرىا في قعزةز 
فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة المةبي في مكافلة الفساد وذلؾ مف خبلؿ القعرؼ عم  

نظمة المعززة ليما، كما قبرز أىمةة ماىةة الشفافةة والمساءلة وآلةاقيما والسةاسات واأل
ىذه الدراسة مف خبلؿ النقامج والماقرلات القي قوصمت الةو وقادةميا لممسؤولةف في 

 دةواف الملاسبة المةبي لقعزةز فاعمةقو في مكافلة الفساد المالي واللد مف أثاره.
 فرضيات الدراسة:

ةة لمدراسة ثـ صةاغة مف خبلؿ اإلجابة عف القساؤؿ الرمةس والقساؤالت الفرع 
 الفرضةات القالةة:

الفرضةة الرمةسةة: ال ةوجد أثر لقبني دةواف الملاسبة المةبي لمبادئ الشفافةة  -
والمساءلة الصادرة عف المنظمة الدولةة ألجيزة العمةا لمرقابة والملاسبة "االنقوساي" 

 لقعزةز فاعمةة رقابقو في مكافلة الفساد المالي.
 ةة الرمةسةة الفرضةات الفرعةة القالةة:وةشقؽ مف الفرض 

ال ةوجد أثر قطبةؽ اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو لضماف المساءلة والشفافةة  -1 
 عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.

ال ةوجد أثر قطبةؽ معاةةر ومنيجةات الرقابة القي ققسـ بالموضوعةة والشفافةة عم   -2
 ة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.فاعمة
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وكفاءة بما ةضمف المساءلة والشفافةة عم   اققصادال ةوجد أثر إدارة العممةات ب -3
 فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.

ف ال ةوجد أثر قطبةؽ معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد لمموظفةف والمسقشارةف بما ةضم -4
 المساءلة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.

ال ةوجد أثر لنشر نقامج عممةات الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة عبر وسامؿ  -5
اإلعبلـ ةما ةضمف المساءلة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة 

 الفساد المالي.
 عينة الدراسة:مجتمع و 
ةقكوف مجقمع الدراسة مف جمةع موظفي دةواف الملاسبة المةبي الذةف ةمارسوف  

العمؿ الرقابي عم  مؤسسات الدولة مف مسؤولةف وموظفةف، فاد ثـ اخقةار عةنة 
عشوامةة مف العاممةف باإلدارة العامة لمدةواف في مدةنة طرابمس وكذاؾ فرع دةواف 

 دةنة زلةقف.الملاسبة بمدةنة الخمس وم
 منيجية الدراسة:

ولقلاةؽ أىداؼ الدراسة فاد ثـ االعقماد عم  المنيج الوصفي القلمةمي مف  
خبلؿ إعداد اسقمارة اسقبةاف وزعت عم  عةنة مف مجقمع الدراسة والمقمثؿ في مراجعي 
 دةواف الملاسبة المةبي وقلمةؿ البةانات باالعقماد عم  اسقخداـ رزمة البرامج اإللصامةة

(SSSS). 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 تمييد:
 قواجو القي المشكبلت أبرز مف الفساد ظاىرة أف المجقمعات أغمب أدركت 

 الخبراء قاارةر واقفات النامةة، والدوؿ المجقمعات في وخاصة القنمةة، خطط
  عم دولي اقفاؽ ىناؾ لةث عمةو لماضاء وقطوةاو مكافلقو ضرورة عم  والمقخصصةف

  (56ص ،2112 ،)ساةح أنو عم  الدولةة الشفافةة منظمة لددقو كما الفساد قعرةؼ



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   383   - 

 أف أي خاصة مصملة لقلاةؽ العاـ المنصب اسقخداـ سوء ةقضمف عمؿ كؿ 
 أو لنفسو ذاقةة شخصةة منفعة قلاةؽ أجؿ مف وسمطقو منصبو المسؤوؿ ةسقغؿ

 في انفقاح مف واكبيا ما مع القصاالتوا والمعموماقةة القانةة والثورة العولمة إف ،لجماعقو
 إعادة خبلؿ مف وذلؾ اإلنساف لةاة أنماط كؿ في وأثرت لمست والمواثةؽ األنظمة
عادة والاةـ لممفاىةـ النظر  لةث ،المخقمفة العصر مقطمبات مع ةقواكب بما قرقةبيا وا 
 مكافلقو ةقـ أف البدةيي مف والذي الفساد ظاىرة القغةرات ىذه ضمف مف برزت

 مفردات ذات لغة واللداثة القطور ىذا سةاقات ضمف ظير لةث ،لو والقصدي
 النااش أو لملدةث مااـ ةخمو ةكاد فبل ،والمساءلة كالشفافةة نسبةاً  جدةدة ومصطملات

   .فةو لاضرة الشفافةة كممة قكوف أف دوف أنواعو بمخقمؼ الفساد مكافلة عف

 بالظروؼ المقعماة المعمومات فةيا قكوف بةمة خمؽ مبدأ بالشفافةة ةاصد :الشفافةة 
 لقوفةر ومنيج قلدةدا، أكثر وبشكؿ ومفيومة ومنظورة مقالة اللالةة واألعماؿ والارارات

 النشر خبلؿ مف معمومة بالمجقمع المقعماة بالسةاسة المقصمة الارارات وجعؿ المعمومات
 (.2115 ،يالنعةز ) العبلقة ذوي األطراؼ لكؿ نفقاحواال المناسب الوقت في

  المساءلة:
 باإلدارة المقجدد االىقماـ مف جزءا بوصفو برز آخر مفيوماً  المساءلة قمثؿ 

 الواقع في ةعني المفيـو وىذا خاص، بشكؿ اإلدارة في األمانة مطمب وقلاةؽ عاـ بشكؿ
  ككؿ. واللكومة بؿ واألجيزة األشخاص مف المقوقعة النقامج أو المخرجات عف الملاسبة

رفيا برنامج األمـ المقلدة اإلنمامي عم  انيا الطمب مف المسؤولةف كذلؾ ع 
قادةـ القوضةلات البلزمة ألصلاب المصملة لوؿ كةفةة اسقخداـ صبللةاقيـ وقعرةؼ 
واجباقيـ واألخذ باالنقاادات القي قوجو ليـ وقمبةة المقطمبات المطموبة منيـ وقبوؿ بعض 

  (.41، ص 2111ف الخداع والغش )لرب، المسؤولةة عف الفشؿ وعدـ الكفاءة أو ع
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مبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عف المنظمة الدولية لألجيزة العميا لمرقابة 
(ias.oggro.www): 

 فيـ قعزةز كةفةة ىو لمرقابة العمةا األجيزة قواجو القي القلدةات أىـ مف إف 
 مع وقماشةا لكومة.وال العمـو ضمف المجقمع في ومياميا المخقمفة ألدوارىا أفضؿ

 أف ةجب لمرقابة العمةا األجيزة معمومات فإف قلكميا، القي الاانونةة وأطرىا قفوةضاقيا
 قكوف أف ةجب ومنقجاقيا وأنشطقيا بعمميا الخاصة المناىج أف كما ومفةدة، مقالة قكوف
 األطراؼ وباقي اإلعبلـ وسامؿ مع بانفقاح القواصؿ األجيزة ىذه عم  ةجب كما شفافة؛

 .العامة السالة في لاضرة قكوف وأف الميقمة؛

المبدأ األوؿ: قاـو األجيزة العمةا لمرقابة بأداء ميماقيا ضمف إطار قانوني ةقةح  -
 المساءلة والشفافةة

المبدأ الثاني: قاـو األجيزة العمةا لمرقابة باإلفصاح عف قفوةضيا الاانوني ومسؤولةاقيا  -
سقراقةجةقيا لمعمـو    ورسالقيا وا 

المبدأ الثالث: ققبن  األجيزة العمةا لمرقابة معاةةر وعممةات ومنيجةات لمرقابة ققسـ  -
 بالموضوعةة والشفافةة.

المبدأ الرابع: قطبؽ األجيزة العمةا لمرقابة معاةةر عمةا لمنزاىة واألخبلقةات عم   -
 موظفةيا مف مخقمؼ الدرجات. 

رقابة أف مبادئ المساءلة والشفافةة ال قشوبيا المبدأ الخامس: ققأكد األجيزة العمةا لم -
 شبية عندما قاـو باالسقعانة بمصادر خارجةة مف أجؿ إنجاز أنشطقيا.

وكفاءة وفعالةة  اققصادالمبدأ السادس: قاـو األجيزة العمةا لمرقابة بإدارة عممةاقيا ب -
 وانب.وطباا لماوانةف والقنظةمات كما قاـو بنشر قاارةر لمعمـو لوؿ ىذه الج

المبدأ السابع: قاـو األجيزة العمةا لمرقابة بإعداد قاارةر لفامدة العمـو لوؿ نقامج  -
 رقابقيا ولوؿ اسقنقاجاقيا عف األنشطة اللكومةة بصورة عامة.
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المبدأ الثامف: ققواصؿ األجيزة العمةا لمرقابة بصفة منقظمة وشاممة لوؿ أنشطقيا  -
اـو بيا وذلؾ عبر وسامؿ اإلعبلـ والمواقع االلكقرونةة ولوؿ نقامج عممةات الرقابة القي ق

 وعبر وسامؿ أخرى.
المبدأ القاسع: قسقخدـ األجيزة العمةا لمرقابة االسقشارة الخارجةة المسقامة ومراجعة  -

 النظراء مف أجؿ قلسةف جودة ومصداقةة عمميا.
 الدراسات السابقة:

ر قطبةؽ المعاةةر الدولةة لؤلجيزة ( بعنواف: "دو 2118دراسة المشيداني واللسةف ) -
العمةا لمرقابة المالةة في قلاةؽ االصبلح اإلداري وقلسةف األداء بدةواف الملاسبة 

 العراقي.  
ىدفت ىذه الدراسة إلي القعرةؼ بالمعاةةر الدولةة لؤلجيزة العمةا بالرقابة المالةة  

أداء دةواف الرقابة المالةة  وكذلؾ دور قمؾ المعاةةر في قلاةؽ اإلصبلح اإلداري وقلسةف
وذلؾ مف خبلؿ قوزةع  ،ةة الخاضعة لرقابقوققصاداالقلادي بالعراؽ وأداء الولدات اال

اسقبانة وزعت عمي عةنة مف العاممةف في الدةواف واليةمات القابعة لو،لةث قوصمت 
ات قفصةمةة الدراسة إلي أف المعاةةر الدولةة لؤلجيزة العمةا لمرقابة المالةة بمثابة إرشاد

قوفر إطارًا عامًا لمقأكد مف أف الااممةف عم  عممةة الرقابة ةمقمكوف الكفاءة والنزاىة 
واالسقابللةة في القخطةط والقنفةذ واإلببلغ عف نقامج أعماليـ، وبما ةادـ ضمانة أكةدة 
عم  فاعمةة عممةة الرقابة في الكشؼ عف مكامف الخمؿ والاصور في أداء الجيات 

 .لرقابقوالخاضعة 
" إمكانةة قطبةؽ دةواف الملاسبة في لةبةا لمعاةةر  :( بعنواف2116 ،بازامة)دراسة  -

  .االنقوساي"
ىدفت ىذه الدراسة إل  القعرؼ عم  اإلجراءات واألنظمة والاوانةف المرقبطة  

لالةا بدةواف الملاسبة في لةبةا، وقادةـ مجموعة مف االققرالات  بالرقابة المالةة المطبؽ
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رقابة دةواف الملاسبة بمةبةا مف خبلؿ  والقوصةات القي قساىـ في قطوةر فاعمةة
اسقكشاؼ مدى إمكانةة قطبةؽ معاةةر االنقوساي في دةواف الملاسبة، واعقمدت الدراسة 
عم  المنيج االسقكشافي واسقخدمت وسةمة االسقبانة كأداة لقجمةع البةانات، وقوصمت 

ج أىميا أنو ةمكف قطبةؽ معاةةر االنقوساي في دةواف الدراسة إل  مجموعة مف النقام
الملاسبة بمةبةا، وىذا ما ةوفر اللد األدن  لقوجةو المراجع لمساعدقو في قلدةد الخطوات 

 واإلجراءات الرقابةة الواجب اقخاذىا لقلاةؽ ىدؼ الرقابة. 
ةر الرقابةة "مدى قطبةؽ دةواف الملاسبة بمةبةا لممعاة :بعنواف (2116 ،دخاف)دراسة  -

 ."(االنقوساي)لممنظمة الدولةة لؤلجيزة العمةا لمرقابة 
قناولت ىذه الرسالة  مدى قطبةؽ دةواف الملاسبة بمةبةا لممعاةةر الرقابةة  

لمرقابة )االنقوساي( والمقمثمة في المعاةةر العامة ومعاةةر  لممنظمة الدولةة لؤلجيزة العمةا
واعقمدت الدراسة عم  المنيج الوصفي كما قـ  اارةر،العمؿ المةداني ومعاةةر صةاغة الق

اسقخداـ االسقبانة كأداة لجمع البةانات وقوصمت الدارسة إل  أف دةواف الملاسبة في 
لةبةا ةطبؽ وبدرجة جةدة لممعاةةر الرقابةة لممنظمة الدولةة لؤلجيزة العمةا الرقابة 

الرقابةة الفرعةة )العامة،  االنقوساي مع عدـ وجود قفاوت كبةر في قطبةؽ المعاةةر
 المةدانةة، صةغة القاارةر(.

بعنواف  "مدى القزاـ دةواف الرقابة المالةة واإلدارةة في  (2115 ،النعةزي)دراسة  -
فمسطةف بمبادئ الشفافةة و المساءلة الصادرة عف المنظمة الدولةة لؤلجيزة العمةا لمرقابة 

  .االنقوساي(")و الملاسبة 
سالة إل  قلدةد مدى القزاـ دةواف الرقابة المالةة واإلدارةة في ىدفت ىذه الر  

فمسطةف بمبادئ الشفافةة والمساممة الصادرة عف المنظمة الدولةة لؤلجيزة العمةا لمرقابة 
الملاسبة االنقوساي ولقلاةؽ أىداؼ الدراسة اسقخدـ البالث المنيج الوصفي القلمةمي، و 

لجمع البةانات وقوصمت إل  انو ىناؾ قأثةر كبةر  واسقخدمت الدراسة االسقبانة كأداة
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لقطبةؽ اإلطار الاانوني واإلفصاح وكذلؾ قطبةؽ معاةةر وعممةات ومنيجةات الرقابة 
القي ققسـ بالموضوعةة عم  القزاـ دةواف الرقابة المالةة واإلدارةة بمبادئ الشفافةة 

 والمساءلة.
نةة قطبةؽ إجراءات رقابة األداء وفاا (: بعنواف: مدي إمكا2114دراسة خبلط ومةرة ) -

( مف وجية نظر مراجعي دةواف 3111لمقطمبات معةار منظمة االنقوساي رقـ )
 .الملاسبة في لةبةا"

ىدفت ىذه الدراسة إل  القعرؼ عم  مدى إمكانةة قطبةؽ إجراءات رقابة األداء  
( المقعمؽ 3111) مف قبؿ مراجعي دةواف الملاسبة المةبي وفاا لمقطمبات المعةار رقـ

برقابة األداء والصادر عف منظمة االنقوساي، وقد اعقمدت الدراسة عم  ما ورد بالمعةار 
(، واسقخدمت االسقبانة كأداة لجمع البةانات. وقوصمت الدراسة إل  أف 3111رقـ )

مراجعي دةواف الملاسبة المةبي ةروف أف ىناؾ إمكانةة لقطبةؽ إجراءات رقابة األداء وفاا 
( عند قةاميـ بمياـ المراجعة لمجيات 3111قطمبات معةار منظمة االنقوساي رقـ )لم

الخاضعة لمرقابة، لةث أنو ةمكف قلدةد أىداؼ رقابة األداء مف قبؿ مراجعي دةواف 
( وكذلؾ قطبةؽ 3111الملاسبة المةبي وفاا لمقطمبات معةار منظمة االنقوساي رقـ )

اء كما ةمكنيـ قطبةؽ إجراءات قنفةذ عممةة رقابة إجراءات القخطةط لعممةة رقابة األد
األداء وكذلؾ قطبةؽ إجراءات قنفةذ عممةة رقابة األداء وكذلؾ قطبةؽ إجراءات إعداد 

 القارةر.
(: بعنواف: "مدي فاعمةة قوانةف وقشرةعات دةواف الملاسبة المةبي 2113دراسة زكري ) -

 .الشركات العامة"في ملاربة الفساد المالي واالداري بالمؤسسات و 
ىدفت ىذه الدراسة إل  القعرؼ عم  مدي فاعمةة الاوانةف والقشرةعات القي  

قنظـ عمؿ دةواف الملاسبة المةبي في ملاربة الفساد المالي واإلداري والشركات العامة 
ومف أجؿ قلاةؽ أىداؼ الدراسة اسقخدـ البالث المنيج الوصفي القلمةمي واسقخدمت 
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وقوصمت الدراسة إلي أف ىناؾ فاعمةة في  ،ف كأداة لقجمةع البةاناتالدراسة االسقبةا
قوانةف دةواف الملاسبة المةبي في ملاربة الفساد المالي واإلداري بالمؤسسات والشركات 

 العامة. 
 :الحالية الدراسة يميز ما

 ضعفيا ونوالي اللكومةة الرقابة وقلمةؿ دراسة عم  الساباة الدراسات ركزت 
 المؤسسات في العاممةف أداء وبةف بةنيا العبلقة عم  والقعرؼ لواقعيا، ناولياق خبلؿ مف

 الضعؼ نوالي عم  والقعرؼ أداميا قواجو القي والمعوقات المشاكؿ إل  إضافة العامة،
 دراسة أةضا وقناولت معالجقيا، وأسالةب المركزةة لملكومة الداخمةة الرقابة أنظمة في

. اللكومةة المالةة الرقابة أجيزة نظر وجية مف الداخمةة المالةة الرقابة فاعمةة قةاس كةفةة
 المنظمة عف الصادرة لةاءوالمس الشفافةة مبادئ أثر اللالةة الدراسة قناولت لةف في

 الملاسبة دةواف رقابة فاعمةة قعزةز في وأثرىا" االنقوساي" العمةا الرقابة لؤلجيزة الدولةة
 الدراسة فنقامج وبالقالي اللكومةة، المؤسسات في يالمال الفساد مكافلة في المةبي
 .المالي الفساد مكافلة موضوع في أىمةة ذات قكوف اللالةة

 :العممي الجانب: ثانيا
 :تمييد

 واألسالةب البةانات جمع وأسالةب المقبعة، البلث منيجةة الجانب ىذا ةقناوؿ 
 الخصامص وقلمةؿ ت،الفرضةا واخقبار البةانات قلمةؿ في المسقخدمة اإللصامةة
 وعةنة ومجقمع وقفاصةميا الدراسة أداة الجانب وةسقعرض العةنة ألفراد الدةموغرافةة

 .الدراسة أداة وثبات وصدؽ المطباة اإللصامةة واالخقبارات الدراسة
Validity and Reliability  :اختباري الثبات والصدؽ 
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ف لمقأكد مف إمكانةة االعقماد قـ إجراء اخقباري الثبات والصدؽ لبةانات االسقبةا 
عم  نقامج الدراسة المةدانةة في قعمةـ النقامج مف خبلؿ لساب عم  معامؿ الثبات ألفا 

 كرو نباخ.
كما قـ إجراء اخقبار الصدؽ لمقأكد مف أف أداة الدراسة والمقمثمة في االسقبةاف  

معامؿ الثبات، قاةس ما أعدت مف أجمو وقـ لسابو عف طرةؽ إةجاد الجذر القربةعي ل
وكانت جمةعيا قةـ مابولة، وبالقالي ةمكف االعقماد عم  االسقبةاف لاةاس ما أعد مف 

 الجدوؿ.  أجمو
 ( ةوضح معامؿ الثبات والصدؽ لبةانات االسقبانة.1جدوؿ رقـ )

معامؿ الثبات الداخمي  االستبانة 
Cronbach's Alpha 

معامؿ 
 الصدؽ

الملور 
 1.938 1.839 وني واإلفصاحقطبةؽ اإلطار الاان األوؿ

الملور 
 الثاني

قطبةؽ معاةةر ومنيجةات الرقابة القي 
 1.811 1.644 ققسـ بالموضوعةة

الملور 
 1.848 1.715 إدارة العممةات باققصاد وكفاءة الثالث
الملور 
 الرابع

قطبةؽ معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد 
 1.799 1.711 لمموظفةف

الملور 
 الخامس

عممةات الرقابة لمجميور نشر نقامج 
 بصفة منقظمة

 
 
 
 

1.811 1.918 
 1.861 1.742 االسقبانة ككؿ

 بصفة ققمقع االسقبةاف في المقمثمة الدراسة أداة أف ةقضح( 1) الجدوؿ مف 
 ،1.644 ،1.839) قدروىا ثبات معامبلت عم  لصمت لةث الداخمي الثبات

 أخرى مرات اسقخداميا اعةد اف ةثابق نقامجيا اف ةعني وىذا( 1.811 ،1.715،1.711
 :كانت الداخمي الصدؽ معامبلت أف كما الظروؼ، نفس وفي العةنة نفس عم 
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 صممت ما لاةاس صاللة بذلؾ فيي( 1.918 ،1.848،1.799 ،1.811 ،1.938)
 . لاةاسو فعمةا

 :الدراسة أداة مقياس اختبار
 درجة ةدلقلد درجات خمس مف المكوف Likert Scale ماةاس اعقماد قـ 

 :إذناه الجدوؿ موضح ىو كما وذلؾ االسقبةاف بنود مف بند كؿ أىمةة
 النسبةة األىمةة قلدةد ماةاس( 2) جدوؿ

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة االىمية النسبية
 5 4 3 2 1 الدرجة

 :اآلقةة المعادلة وفؽ النسبةة األىمةة قلدةد قـ
 1 - 5اللد الدن  لمبدةؿ     –لد االعم  لمبدةؿ ال                  

  1.33االىمةة النسبةة = ________________________ =  _____   = 
 3عدد المسقوةات                                                 

 عم  اللكـ ةكوف وبذلؾ ومرقفع، مقوسط، منخفض،: ىي المسقوةات عدد لةث 
 :اآلقي الشكؿ

 .2.33 لغاةة 1 مف اللسابي الوسط بمغ إذا المنخفض سقوىالم -
 .3.66 لغاةة 2.33 مف أكثر اللسابي الوسط بمغ إذا المقوسط المسقوى -
 3.66 مف أكثر اللسابي الوسط بمغ إذا المرقفع المسقوى -

 :الفرضيات واختبار البيانات تحميؿ
 :الدراسة عينة خصائص وصؼ

 الدراسة عةنة ألفراد والوظةفةة الدةموغرافةة الخصامص وصؼ الجزء ىذا ةقناوؿ 
 عةنة خصامص وصؼ ولبةاف(. اللالةة الوظةفة الخبرة، سنوات العممي، المؤىؿ) مف
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 الدراسة عةنة ألفراد الدةموغرافةة لممقغةرات المموةة والنسب القكرارات إةجاد قـ الدراسة،
 :القالي النلو عم 
 :العممي المؤىؿ: أوالً 

 العممي المؤىؿ مقغةر لسب العةنة أفراد وزةعق(: 3) الجدوؿ
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المؤىؿ العممي
 9.9 8 دبمـو عالي
 79.0 64 بكالورةوس
 11.1 9 ماجسقةر
 100 81 المجموع

 وىـ%( 79) ىي البكالورةوس شيادة لممة نسبة أف( 3) الجدوؿ بةانات قظير 
 الملاسبة لدةواف العاـ القوجو مع ةقوافؽ وىذا العةنة، مف برىالك النسبة ةشكموف بذلؾ
 كلد البكالورةوس درجة عم  الموظؼ لصوؿ القعةف عممةة في ةشقرط والذي المةبي
 .والمراجعة الملاسبة مينة قنظةـ قانوف مع ةقوافؽ كذلؾ أدني
 :الخبرة: ثانياً 

 الخبرة مقغةر لسب العةنة أفراد قوزةع(: 4) جدوؿ
 النسبة المئوية التكرار الفئة رالمتغي

سنوات 
 الخبرة

 4.9 4 سنوات 5أقؿ مف 
 17.3 14 سنوات 11ال   5مف 
 27.2 22 سنة 15ال   11مف 
 22.2 18 سنة 21ال   15مف 
 28.4 23 سنة فأكثر 21مف 

 100.0 81 المجموع

 أف إل  ودةع قد وىذا العةنة، أفراد خبرات مسقوى قنوع( 4) الجدوؿ مف ةبللظ 
 .الخبرات وقبادؿ المعرفة قشارؾ إل  ةيدؼ الميني، لمعمؿ الخبرات في القنوع
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 :التخصص: ثالثا
 القخصص مقغةر لسب العةنة أفراد قوزةع(: 5) جدوؿ

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

المسقوى 
 الوظةفي

 88.9 72 ملاسبة
 2.5 2 اققصاد
 2.5 2 ادارة

 6.2 5 قموةؿ ومصارؼ
 100.0 81 المجموع

 88.9) بمغت قد الملاسبة في المقخصصةف نسبة أف( 5) جدوؿ بةانات قظير 
 الملاسبة دةواف مراجعي لاجة مع ةقوافؽ وىذا العةنة أغمبةة ةشكموف بذلؾ وىـ%( 
 .والمراجعة الملاسبة بأعماؿ لماةاـ غةره مف أكثر القخصص ىذا لمثؿ

  :الدراسة متغيرات أثر تحميؿ
 القساب قـ لةث الدراسة، لمقغةرات وصفاً  الدراسة مف الجزء ىذا ةعرض 

 درجة عم  اللكـ بغرض لبلسقجابات المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات
 :ةمي كما النقامج وكانت فارة، كؿ عند النسبةة األىمةة وقلدةد الموافاة،

  المالي الفساد مكافلة في ملاسبةال دةواف رقابة فاعمةة عم  االسقدالؿ عوامؿ: أوالً 
 رقابة فاعمةة عم  االسقدالؿ عوامؿ لفارات المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات(: 6) الجدوؿ

 المالي الفساد مكافلة في الملاسبة دةواف

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية
اكقشاؼ االنلرافات واالخطاء  قدرة دةواف الملاسبة في .1

 مرقفعة 2 0.558 4.37 وقت لدوقيا ومنع قكرارىا او قزاةدىا مسقاببل.

اسقخداـ أفضؿ األنماط الرقابةة القي ةلاؽ مف خبلليا  .2
 مرقفعة 4 0.488 4.25 دةواف الملاسبة الفاعمةة في رقابقو عم  الماؿ العاـ.

 مرقفعة 3 0.524 4.33 المناسب. اصدار قارةر دةواف الملاسبة في الوقت .3
 مرقفعة 1 0.498 4.57 درجة قطبةؽ المعاةةر الرقابةة وىةكمة العمؿ الرقابي. .4
جراءات العمؿ الرقابي. .5  مرقفعة 5 0.699 4.24 فلص وقطوةر أنظمة وا 
 مرقفعة 6 0.412 4.17 القزاـ دةواف الملاسبة بوضع نظاـ لرقابة الجودة. .6

 مرقفعة  1.529 4.32 الماةاس العاـ
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 عوامؿ لفارات العاـ لممقوسط النسبةة االىمةة أف( 6) الجدوؿ مف ةبللظ 
 بمغ لةت مرقفعة المالي الفساد مكافلة في الملاسبة دةواف رقابة فاعمةة عم  االسقدالؿ
 دةواف رقابة فاعمةة لقوفةر العوامؿ ىذه مةةأى ال  ةشةر وىذا(. 4.32) العاـ المقوسط
 .المالي الفساد مكافلة في الملاسبة
اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو  لفارات المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات(: 7) جدوؿ

 لضماف المساءلة والشفافةة

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية
ققوفر لدى الدةواف نصوص قانونةة ققةح لو المسمولةة  .1

 مرقفعة 4 0.479 4.35 والمساءلة وقعزةز فاعمةة رقابقو في مكافلة الفساد المالي.

قغطي الاوانةف لدى الدةواف سمطة الرقابة وقشرةعيا  .2
 مرقفعة 7 0.573 4.15 ومسؤولةاقيا مما ةلاؽ فاعمةقو في مكافلة الفساد المالي.

وىذا  ةنص قانوف الدةواف عم  اسقابللةقو اإلدارةة والمالةة .3
 ةلاؽ فاعمةقو في مكافلة الفساد المالي.

4.49 
 

 مرقفعة 2 0.527

ةنص قانوف الدةواف عم  مسؤولةة رمةسو في اإلشراؽ عم   .4
 مرقفعة 8 0.550 4.41 األمور المالةة واإلدارةة.

5. 
ةوجد في قانوف الدةواف ما ةنص عم  سرةة المعمومات 

بلكـ عمميـ مما  والوثامؽ القي ةطمع عمةيا موظفو الدةواف
 ةعزز مف فاعمةة رقابقو.

 مرقفعة 1 0.611 4.57

6. 
ةقوفر في قانوف الدةواف ما ةنص عم  لؽ الجميور في 
اللصوؿ عم  نقامج القاارةر الرقابةة لةت ةساىـ ذلؾ في 

 قلاةؽ رقابة الدةواف في مكافلة الفساد المالي.
 مرقفعة 3 0.558 4.37

7. 
ف الخاص بو ورسالقو وخطقو نشر الدةواف كؿ مف الاانو 

االسقراقةجةة عم  الموقع االلكقروني لمدةواف ةساىـ في 
 اللد مف الفساد المالي.

 مرقفعة 6 0.488 4.25

8. 
ةلدد قانوف الدةواف عبلققو بمخقمؼ األطراؼ ذوي العبلقة 
بما فةيـ المجمس القشرةعي والسمطات القنفةذةة مما ةساىـ 

 ة الفساد الماليفي زةادة فاعمةقو في مكافل
 مرقفعة 5 0.524 4.33

 مرقفعة  1.538 4.36 الماةاس العاـ 
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 عوامؿ لفارات العاـ لممقوسط النسبةة االىمةة أف(: 7) الجدوؿ مف نبللظ 
اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو لضماف المساءلة والشفافةة مرقفعة لةت بمغ المقوسط 

ةواف الملاسبة عم  أىمةة اإلطار ( وىذا ةؤكد عم  إدراؾ ولرص د4.36العاـ )
الاانوني واالفصاح عنو لضماف المسألة والشفافةة مما ةنعكس عم  فاعمةة رقابة الدةواف 

 في مكافلة الفساد المالي.
قطبةؽ دةواف الملاسبة معاةةر  لفارات المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات(: 8) جدوؿ

 وعةة والشفافةةومنيجةات الرقابة القي ققسـ بالموض

المتوسط  3فقرات القسـ  
 الحسابي

االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية

1. 
قبن  الدةواف معاةةر ومنيجةات لمرقابة ققوافؽ مع مبادئ 
الشفافةة والمساءلة لو أثر في قعزةز فاعمةقو في مكافلة 

 الفساد المالي.
 مرقفعة 1 0.498 4.57

معاةةر الرقابةة والةات االلقزاـ بيا بما قةاـ الدةواف بنشر ال .2
 مرقفعة 3 0.699 4.25 ةضمف فاعمةة رقابقو في مكافلة الفساد المالي.

3. 
قةاـ الدةواف بنشر نطاؽ أنشطقو الرقابةة في إطار قفوةضو 
الاانوني بناءا عم  عممةات قاةةـ المخاطر مما ةساىـ في 

 قلاةؽ فاعمةة الدةواف.
 مرقفعة 4 0.412 4.17

4. 
ةعمـ الدةواف الجيات الخاضعة لرقابقو بالمعاةةر القي 

صدار القاارةر مما ةساىـ في  سةعقمدىا في إبداء الرأي وا 
 قلاةؽ فاعمةة رقابقو.

 مرقفعة 5 0.594 4.15

5. 
قوفةر آلةات فاعمة لمقابعة قوصةات الدةواف لمقأكد مف 

الجيات الخاضعة لرقبقو بالقعامؿ الصلةح مع مبللظاقو 
 قوصةاقو ةلاؽ فاعمةة رقابقو في مكافلة الفساد المالي.و 

 مرقفعة 6 0.713 4.06

 مرقفعة 2 0.701 4.40 قاـو الجيات الخاضعة لمرقابة بالرد عم  مبللظات الدةواف. .6

7. 
قبن  الدةواف معاةةر ومنيجةات لمرقابة ققوافؽ مع مبادئ 

افلة الشفافةة والمساءلة لو أثر في قعزةز فاعمةقو في مك
 الفساد المالي.

 مقوسطة 7 0.848 2.59

قةاـ الدةواف بنشر المعاةةر الرقابةة والةات االلقزاـ بيا بما  .8
 مقوسطة 8 0.833 2.41 ةضمف فاعمةة رقابقو في مكافلة الفساد المالي.

 مرقفعة  1.662 3.82 الماةاس العاـ 
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معاةةر  لفارات اـالع لممقوسط النسبةة االىمةة أف(: 8) الجدوؿ مف نبللظ 
ومنيجةات الرقابة القي ققسـ بالموضوعةة والشفافةة مرقفعة لةت بمغ المقوسط العاـ 

( وىذا ةؤكد عم  إدراؾ ولرص دةواف الملاسبة عم  أىمةة المعاةةر والمنيجةات 3.82)
القي ققسـ بالموضوعةة والشفافةة مما ةنعكس عم  فاعمةة رقابة الدةواف في مكافلة 

 مالي.الفساد ال
 

معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد  لفارات المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات(: 9) جدوؿ
 لموظفةو ومسقشارةو والقي ققسـ بالمسألة والشفافةة

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية

1. 
 قبني الدةواف مجموعة مف الاةـ وأخبلقةات المينة

المنسجمة مع المعاةةر الدولةة كمدونة السموؾ الميني 
 ساىـ في قعزةز رقابقو عم  الماؿ العاـ.

 مرقفعة 1 0.573 4.49

2. 
قةاـ الدةواف باإلعبلف عف مجموع قةـ وأخبلقةات 
المينة الطبلع الجميور ةعزز فاعمةة رقابقو في 

 مكافلة الفساد المالي.
 مرقفعة 6 0.600 4.11

 

3. 
دةواف بمنع قضارب المصالح والفساد عم  قةاـ ال

المسقوى الداخمي لضماف الشفافةة والمشروعةة لعممةاقو 
 ةساىـ في قعزةز فاعمةقو في مكافلة الفساد المالي.

 مرقفعة 2 0.500 4.44

4. 
قةاـ الدةواف بنشر مصارةؼ السفر الخاصة برمةس 
الدةواف وكبار موظفةو ةعزز دوره الرقابي عم  الماؿ 

 اـ.الع
 مرقفعة 7 1.156 3.84

5. 
قةاـ الدةواف بقشجةع موظفةو عم  االلقزاـ بالسموؾ 
األخبلقي مف خبلؿ نظاـ اللوافز وقعدةؿ السموؾ 
الخطأ ةساىـ في قعزةز فاعمةقو في مكافلة الفساد 

 المالي.
 مرقفعة 3 0.704 4.32

6. 
ةصرح موظفي الدةواف عف أي قضارب مصالح قبؿ 

لرقابةة لقعزةز فاعمةة رقابة الدةواف قةاميـ بالعممةة ا
 في مكافلة الفساد المالي.

 مرقفعة 5 0.678 4.12
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المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية

7. 
قةاـ الدةواف بالقأكد مف القعاقدات مع األطراؼ 

الخارجةة مف أجؿ انجاز بعض األنشطة ال ةعرض 
مبادئ الشفافةة والمسألة ألةة شبو وةعزز مف فاعمةة 

 رقابقو عم  الماؿ العاـ.
 مرقفعة 4 0.621 4.20

8. 
قةاـ الدةواف بنشر جمةع العاود القي ابرميا مع 

الجيات الخارجةة لفاظا عم  قلاةؽ فاعمةة رقابقو 
 عم  الماؿ العاـ.

 مرقفعة 8 1.146 3.26

 مرقفعة  1.484 4.18 الماةاس العاـ 
معاةةر  لفارات العاـ لممقوسط النسبةة االىمةة أف(: 9) الجدوؿ مف نبللظ 
لسموؾ الجةد لموظفةو ومسقشارةو والقي ققسـ بالمسألة والشفافةة مرقفعة لةت النزاىة وا

( وىذا ةؤكد عم  إدراؾ ولرص دةواف الملاسبة عم  أىمةة 4.18بمغ المقوسط العاـ )
معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد لموظفةو ومسقشارةو مما ةنعكس عم  فاعمةة رقابة الدةواف 

 في مكافلة الفساد المالي
إدارة دةواف الملاسبة لعممةاقو  لفارات المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات(: 11) جدوؿ

 باققصاد وكفاءة وفاعمةة

المتوسط  5فقرات القسـ  
 الحسابي

االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية
ةوجد في الدةواف ولدة لمرقابة الداخمةة مما ةساىـ  .1

 مرقفعة 3 0.488 4.25 العاـ.في قعزةز دوره عم  الماؿ 

2. 
ةقةح قانوف الدةواف لولدة ضبط الجودة أف قمارس 
عمميا بفاعمةة مما ةعزز مف فاعمةقو في الرقابة 

 عم  الماؿ العاـ.
 مرقفعة 2 0.479 4.35

3. 
قةاـ الدةواف بنشر الاوامـ المالةة الخاصة بو 

لمجميور وقخضع لرقابة خارجةة مسقامة ةساىـ في 
 عممةاقو بكفاءة وفاعمةة.إدارة 

 مرقفعة 8 0.905 3.17

4. 
قةاـ الدةواف بقوفةر برنامج قدرةبي إلزامي لقزوةد 

الموظفةف بالميارات البلزمة لعمميـ الرقابي ةساىـ في 
 فاعمةة رقابقو في مكافلة الفساد المالي.

 مرقفعة 5 0.597 4.23
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المتوسط  5فقرات القسـ  
 الحسابي

االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية

5. 
قةاـ الدةواف بإعداد قاارةر لوؿ كفاءة اسقخداـ 

وارده المالةة وفعالةقيا ةساىـ في فاعمةة رقابقو في م
 مكافلة الفساد المالي..

 مرقفعة 6 0.485 4.20

6. 
قةاـ الدةواف بإعداد قاارةر ققضمف مؤشرات أداء 
لمعرفة الاةمة المضافة لعممو الرقابي مف اجؿ 

 قعزةز فاعمةقو في مكافلة الفساد المالي.
 مرقفعة 7 0.632 4.11

7. 
لدةواف بالمعاةةر الدولةة لؤلجيزة العمةا لمرقابة القزـا ا

وةسع  لمقعمةـ المسقمر باالسقعانة بخبرة األطراؼ 
 الخارجةة ةساىـ في قعزةز رقابقو عم  الماؿ العاـ.

 مرقفعة 4 0.603 4.24

8. 
ابراـ الدةواف اقفاقةات رسمةة لمقدرةب مع مؤسسات 
 مينةة مخقصة ةساىـ في قعزةز دوره الرقابي في

 مكافلة الفساد المالي.
 مرقفعة 1 0.589 4.58

 مرقفعة  1.597 4.14 الماةاس العاـ 
إدارة دةواف  لفارات العاـ لممقوسط النسبةة االىمةة أف(: 11) الجدوؿ مف نبللظ 

( وىذا 4.14وكفاءة وفاعمةة مرقفعة لةت بمغ المقوسط العاـ ) اققصادالملاسبة لعممةاقو ب
دةواف الملاسبة عم  أىمةة إدارة دةواف الملاسبة لعممةاقو ةؤكد عم  إدراؾ ولرص 

وكفاءة وفاعمةة مما ةنعكس عم  فاعمةة رقابة الدةواف في مكافلة الفساد  اققصادب
 المالي.
نشر دةواف الملاسبة نقامج  لفارات المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات(: 11) جدوؿ

 وعبر وسامؿ اإلعبلـ الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية

1. 
قةاـ الدةواف بنشر اسقنقاجاقو وقوصةاقو الناقجة 

عف عممةات الرقابة ةساىـ في قلاةؽ فاعمةة رقابقو 
 عم  الماؿ العاـ.

 مرقفعة 4 0.528 4.35

2. 
بعد نشر قارةره قةاـ الدةواف بقنظةـ مؤقمرا صلفةا 

لشرح ملقواه ةساىـ في قلاةؽ فاعمةقو في مكافلة 
 الفساد المالي.

 مرقفعة 7 0.548 4.22
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المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراؼ 
األىمية  الرتبة المعياري

 النسبية

3. 
قواصؿ الدةواف مع لجاف المجمس القشرةعي فةما 
ةقعمؽ بالعمؿ الرقابي ةساىـ في قلاةؽ فاعمةقو في 

 مكافلة الفساد المالي.
 مرقفعة 3 0.567 4.42

4. 
مع وسامؿ اإلعبلـ لوؿ  قواصؿ الدةواف بانفقاح

عممةاقو ونقامج قاارةره الرقابةة ةساىـ في فاعمةة 
 رقابقو عم  الماؿ العاـ.

 مرقفعة 2 0.498 4.43

5. 
قةاـ الدةواف بقنفةذ وانجاز المياـ الرقابةة ونشر 
القاارةر في األوقات المناسبة ةساىـ في فاعمةة 

 رقابقو في مكافلة الفساد المالي.
 مرقفعة 1 0.550 4.47

6. 
ةعد الدةواف قاارةره بصةغة مفيومة ومقالة 
لمجميور عبر وسامؿ مخقمفة مما ةعزز دوره 

 الرقابي عم  الماؿ العاـ.
 مرقفعة 6 0.597 4.23

7. 
قواصؿ الدةواف مع مخقصةف لمراجعة قاارةره لمقأكد 
مف صةغقيا بمغة سمةمة ةساىـ في قعزةز دوره 

 الرقابي عم  الماؿ العاـ.
 مرقفعة 8 0.615 4.19

8. 
ةوجد ولدة لمعبلقات العامة في الدةواف لمقواصؿ مع 
وسامؿ اإلعبلـ بكفاءة وفاعمةة لقلاةؽ دوره الرقابي 

 في مكافلة الفساد المالي.
 مرقفعة 5 0.643 4.25

 مرقفعة  1.568 4.32 الماةاس العاـ 
نشر دةواف  اراتلف العاـ لممقوسط النسبةة االىمةة أف(: 11) الجدوؿ مف نبللظ 

الملاسبة نقامج الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة وعبر وسامؿ اإلعبلـ مرقفعة 
( وىذا ةؤكد عم  إدراؾ ولرص دةواف الملاسبة عم  4.32لةت بمغ المقوسط العاـ )

نشر نقامج الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة وعبر وسامؿ اإلعبلـ مما ةنعكس 
 في مكافلة الفساد المالي.عم  فاعمةة رقابقو 

 اختبار فرضيات الدراسة: 
 Simpleقـ اخقبار الفرضةات باسقخداـ قلمةؿ االنلدار الخطي البسةط  

linear regression ،:وكانت النقامج كما ةمي 
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 الفرضةة األول : -
H01 : ال ةوجد أثر قطبةؽ اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو لضماف المساءلة والشفافةة
 عمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.عم  فا

 
أثر قطبةؽ اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو لضماف المساءلة  (: نقامج اخقبار12جدوؿ )

 والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي

 المتغير التابع
R 

معامؿ 
 االرتباط

R2 
معامؿ 
 التحديد

F 
 المحسوبة

Sig F* 
 مستوى
 الداللة

 معامؿ االنحدار

الخطأ  β البياف
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig* 
 مستوى
 الداللة

فاعمةة رقابة 
الدةواف في 

مكافلة الفساد 
 المالي

0.711 1.515 1.515 1.111 

قطبةؽ دةواف 
الملاسبة اإلطار 

الاانوني 
 واإلفصاح عنو

1.711 1.191 8.985 1.111 

  (α≤ 0.05)ةكوف القأثةر ذو داللة إلصامةة عند مسقوى  -
قطبةؽ دةواف الملاسبة قشةر نقامج الجدوؿ أعبله أف أثر المقغةر المسقاؿ ) 

( عم  المقغةر القابع )فاعمةة رقابة الدةواف في مكافلة اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو
 الملسوبة ىي Fانت قةمة الفساد المالي( ىو أثر ذو داللة إلصامةة، لةث ك

، في لةف كاف معامؿ 0.05وىو أقؿ مف  Sig F =0.000 (، وبمسقوى داللة 1.515)
والذي ةشةر ال  العبلقة الموجبة بةف المقغةرةف، باإلضافة إل  أف  R = 1.711 االرقباط

فيو ةشةر ال    β= 1.711أما معامؿ االنلدار  R2 1.515كانت قةمة معامؿ القلدةد 
فاعمةة رقابة الدةواف عم   لقطبةؽ دةواف الملاسبة اإلطار الاانوني واإلفصاحالكمي األثر 

 Sig  ( وبمسقوى داللة8.985عنده ىي ) t، لةث كانت قةمة في مكافلة الفساد المالي

 :،  وعمةو نرفض الفرضةة الفرعةة األول  ونابؿ الفرضةة البدةمة والقي قنص1.111
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قطبةؽ اإلطار الاانوني واإلفصاح عنو لضماف المساءلة ل ذو داللة إلصامةة ةوجد أثر
 والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.

  :الفرضةة الثانةة -
ال ةوجد أثر قطبةؽ معاةةر ومنيجةات الرقابة القي ققسـ بالموضوعةة والشفافةة : 202

 الفساد المالي. عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة
أثر قطبةؽ معاةةر ومنيجةات الرقابة القي ققسـ بالموضوعةة  (: نقامج اخقبار13جدوؿ )

 والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي

 المتغير التابع
R 

معامؿ 
 االرتباط

R2 
معامؿ 
 التحديد

F 
 المحسوبة

Sig F* 
 مستوى
 الداللة

 معامؿ االنحدار

الخطأ  β البياف
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig* 
 مستوى
 الداللة

فاعمةة رقابة 
الدةواف في 

مكافلة الفساد 
 الماؿ

0.414 1.171 16.324 1.111 

معاةةر ومنيجةات 
الرقابة القي ققسـ 
بالموضوعةة 
 والشفافةة

1.414 1.185 4.141 1.111 

  (α≤ 0.05) مسقوى عند إلصامةة داللة ذو القأثةر ةكوف -
قطبةؽ معاةةر ومنيجةات قشةر نقامج الجدوؿ أعبله أف أثر المقغةر المسقاؿ ) 

( عم  المقغةر القابع )فاعمةة رقابة الدةواف في الرقابة القي ققسـ بالموضوعةة والشفافةة
 الملسوبة Fمكافلة الفساد المالي( ىو أثر ذو داللة إلصامةة، لةث كانت قةمة 

، في لةف كاف 0.05وىو أقؿ مف  (Sig F  1.111 ((، وبمسقوى داللة16.324ىي)
والذي ةشةر ال  العبلقة الموجبة بةف المقغةرةف، باإلضافة  R =  0.414معامؿ االرقباط

فيو   β=0.414أما معامؿ االنلدار  R2 0.171كانت إل  أف قةمة معامؿ القلدةد 
ومنيجةات الرقابة القي ققسـ بالموضوعةة  لقطبةؽ معاةةرةشةر ال  األثر الكمي 

 tلةث كانت قةمة  والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي
وعمةو نرفض الفرضةة الفرعةة الثانةة ) Sig 1.111(( وبمسقوى داللة4.141عنده ىي )
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جةات الرقابة القي ققسـ قطبةؽ معاةةر ومني ةوجد أثر ونابؿ الفرضةة البدةمة والقي قنص:
 بالموضوعةة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.

  :الفرضةة الثالثة -
ال ةوجد أثر قطبةؽ معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد لمموظفةف والمسقشارةف بما : 203

 مكافلة الفساد المالي. ةضمف المساممة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في
أثر قطبةؽ معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد لمموظفةف والمسقشارةف بما  (: نقامج اخقبار14) جدوؿ

 ةضمف المساممة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي

 المتغير التابع
R 

معامؿ 
 االرتباط

R2 
معامؿ 
 التحديد

F 
 المحسوبة

Sig F* 
 مستوى
 الداللة

 معامؿ االنحدار

الخطأ  β البياف
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig* 
 مستوى
 الداللة

فاعمةة رقابة 
الدةواف في 

مكافلة الفساد 
 الماؿ

0.261 1.168 5.786 1.118 

لمعاةةر النزاىة 
 والسموؾ الجةد
لموظفةو 
 ومسقشارةو

1.261 1.161 2.416 1.118 

  (α≤ 0.05) مسقوى عند إلصامةة داللة ذو القأثةر ةكوف -
قطبةؽ معاةةر النزاىة قشةر نقامج الجدوؿ أعبله أف أثر المقغةر المسقاؿ ) 

( عم  المقغةر القابع )فاعمةة رقابة الدةواف في والسموؾ الجةد لمموظفةف والمسقشارةف
الملسوبة  Fت قةمة مكافلة الفساد المالي( ىو أثر ذو داللة إلصامةة، لةث كان

، في لةف كاف 0.05وىو أقؿ مف ) Sig F 1.118 ((، وبمسقوى داللة5.786ىي)
والذي ةشةر ال  العبلقة الموجبة بةف المقغةرةف، باإلضافة  R = 1.216 معامؿ االرقباط

فيو   β=1.261أما معامؿ االنلدار  R2 1.168كانت إل  أف قةمة معامؿ القلدةد 
لقطبةؽ معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد لمموظفةف والمسقشارةف بما ي ةشةر ال  األثر الكم

 ،ةضمف المساممة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي
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وعمةو نرفض ) Sig  1.118(( وبمسقوى داللة2.416عنده ىي ) tلةث كانت قةمة 
 ذو داللة إلصامةة ةوجد أثر :مة والقي قنصالفرضةة الفرعةة الثالثة ونابؿ الفرضةة البدة

لقطبةؽ معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد لمموظفةف والمسقشارةف بما ةضمف المساممة 
 .والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي

  :الفرضةة الرابعة -
مف المساءلة والشفافةة عم  وكفاءة بما ةض اققصادال ةوجد أثر إلدارة العممةات ب: 204

 فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي
أثر إدارة العممةات باققصاد وكفاءة بما ةضمف المساءلة والشفافةة  (: نقامج اخقبار15) جدوؿ

 عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي

المقغةر 
 القابع

R 
معامؿ 
 االرقباط

R2 
عامؿ م

 القلدةد

F 
 الملسوبة

Sig F* 
 مسقوى
 الداللة

 معامؿ االنلدار

الخطأ  β البةاف
 المعةاري

T 
 الملسوبة

Sig* 
 مسقوى
 الداللة

فاعمةة رقابة 
الدةواف في 
مكافلة 
 الفساد الماؿ

0.218 1.147 3.932 1.141 
إدارة دةواف الملاسبة 
لعممةاقو باققصاد وكفاءة 

 وفاعمةة
1.2

18 1.185 1.983 1.141 

  (α≤ 0.05) مسقوى عند إلصامةة داللة ذو القأثةر ةكوف -

 اققصادإدارة العممةات ب)قشةر نقامج الجدوؿ أعبله أف أثر المقغةر المسقاؿ  
( عم  المقغةر القابع )فاعمةة رقابة الدةواف في مكافلة الفساد المالي( ىو وكفاءة وفاعمةة
(، وبمسقوى 3.932) الملسوبة ىي Fإلصامةة، لةث كانت قةمة أثر ذو داللة 

 =   0.218، في لةف كاف معامؿ االرقباط0.05وىو أقؿ مف ) Sig F  1.141(داللة
R  والذي ةشةر ال  العبلقة الموجبة بةف المقغةرةف، باإلضافة إل  أف قةمة معامؿ

شةر ال  األثر الكمي فيو ة  β=0.218أما معامؿ االنلدار  R2 0.047كانت القلدةد 
وكفاءة وفاعمةة بما ةضمف المساممة والشفافةة  اققصادإلدارة دةواف الملاسبة لعممةاقو ب

عنده  tلةث كانت قةمة  عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي،
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وعمةو نرفض الفرضةة الفرعةة الرابعة ) Sig 1.141 (( وبمسقوى داللة1.983ىي )
إلدارة دةواف الملاسبة  ذو داللة إلصامةة ةوجد أثر ؿ الفرضةة البدةمة والقي قنص:وناب

وكفاءة وفاعمةة بما ةضمف المساءلة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف  اققصادلعممةاقو ب
 الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.

   :الفرضةة الخامسة -
ة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة عبر ال ةوجد أثر لنشر نقامج عممةات الرقاب: 205

وسامؿ اإلعبلـ ةما ةضمف المساءلة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في 
 مكافلة الفساد المالي.

أثر لنشر نقامج عممةات الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة عبر  (: نقامج اخقبار16) جدوؿ
ةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة وسامؿ اإلعبلـ ةما ةضمف المساءلة والشفاف

 الفساد المالي.

 المقغةر القابع
R 

معامؿ 
 االرقباط

R2 
معامؿ 
 القلدةد

F 
 الملسوبة

Sig F* 
 مسقوى
 الداللة

 معامؿ االنلدار

الخطأ  β البةاف
 المعةاري

T 
 الملسوبة

Sig* 
 مسقوى
 الداللة

فاعمةة رقابة 
الدةواف في 

مكافلة الفساد 
 لماؿا

1.113 0.013 1.131 1.113 

نشر دةواف 
الملاسبة نقامج 
الرقابة لمجميور 
بصفة منقظمة 

 وشاممة

1.113 1.113 1.115 1.113 

  (α≤ 0.05) مسقوى عند إلصامةة داللة ذو القأثةر ةكوف -
لرقابة نشر نقامج عممةات ا)قشةر نقامج الجدوؿ أعبله أف أثر المقغةر المسقاؿ  

( عم  المقغةر القابع )فاعمةة رقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة عبر وسامؿ اإلعبلـ
 Fالدةواف في مكافلة الفساد المالي( ىو أثر ذو داللة إلصامةة، لةث  كانت قةمة 

، في 0.05وىو أقؿ مف )  (Sig F =0.013(، وبمسقوى داللة 1.131الملسوبة ىي)
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والذي ةشةر ال  العبلقة الموجبة بةف المقغةرةف،  R = 1.113لةف كاف معامؿ االرقباط 
 β=1.113أما معامؿ االنلدار  R2 1.113كانت باإلضافة إل  أف قةمة معامؿ القلدةد 

لنشر نقامج عممةات الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشاممة فيو ةشةر ال  األثر الكمي 
  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في عبر وسامؿ اإلعبلـ ةما ةضمف المساءلة والشفافةة عم

 Sig( وبمسقوى داللة 1.115عنده ىي ) t، لةث كانت قةمة مكافلة الفساد المالي

 :وعمةو نرفض الفرضةة الفرعةة الخامسة ونابؿ الفرضةة البدةمة والقي قنص (1.113)
ممة لنشر نقامج عممةات الرقابة لمجميور بصفة منقظمة وشا ذو داللة إلصامةة ةوجد أثر

عبر وسامؿ اإلعبلـ ةما ةضمف المساءلة والشفافةة عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في 
 مكافلة الفساد المالي.

 كما النقامج وكانت المقعدد، االنلدار اسقخداـ قـ الرمةسةة الفرضةة والخقبار 
 :ةمي
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 الرمةسةة الفرضةة اخقبار نقامج(: 17) الجدوؿ

 المتغير
 التابع

R 
 معامؿ

 رتباطاال 

R2 
 معامؿ
 التحديد

F 
 .Sig F المحسوبة

 االنحدار معامالت

 الخطأ Β البياف
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig t. 

فاعمةة 
رقابة 

الدةواف في 
مكافلة 
الفساد 
 المالي

0.506 0.256 12.979 0.000 

اإلطار الاانوني واإلفصاح 
 عنو

1.711 1.191 8.985 1.111 

ابة معاةةر ومنيجةات الرق
 القي ققسـ بالموضوعةة

1.414 1.185 4.141 1.111 

 1.118 2.416 1.161 1.261 معاةةر النزاىة والسموؾ الجةد

إدارة الدةواف لعممةاقو باققصاد 
 وكفاءة

1.218 1.185 1.983 1.141 

 1.113 1.115 1.113 1.113 نشر نقامج الرقابة لمجميور

   (α ≤ 0.05) مسقوى عند إلصامةة داللة ذو القأثةر ةكوف -

 القابع المقغةر عم  المسقامة المقغةرات أثر أف أعبله الجدوؿ نقامج قشةر 
 كانت لةث إلصامةة، داللة ذو أثر ىو( الماؿ الفساد مكافلة في الدةواف رقابة فاعمةة)

 مف أقؿ وىو (Sig F = 0.000) داللة وبمسقوى ،(12.979) ىي الملسوبة F قةمة
 بةف الموجبة العبلقة إل  فةشةر (R = 0.506) االرقباط معامؿ كاف لةف في ،0.05

 الفرضةة ونابؿ الرمةسةة الفرضةة نرفض وعمةو القابع، والمقغةر المسقامة المقغةرات
 والمسألة الشفافةة لمبادئ المةبي الملاسبة دةواف لقبني أثر ةوجد) :قنص والقي البدةمة

 فاعمةة لقعزةز"  االنقوساي“ والملاسبة لمرقابة العمةا ألجيزة الدولةة المنظمة عف الصادرة
 .(المالي الفساد مكافلة في رقابقو

 :النتائج

( SPSS) برنامج خبلؿ مف االسقبانة لملاور اإللصامي القلمةؿ إجراء بعد 
 :أىميا النقامج مف مجموعة إل  الدراسة قوصمت
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عم   والشفافةة المساءلة لضماف عنو واإلفصاح الاانوني اإلطار لقطبةؽ أثر ةوجد. 1
 فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي.

 بالموضوعةة ققسـ القي الرقابة ومنيجةات وعممةات معاةةر لقطبةؽ أثر ىناؾ. 2
 عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي. والشفافةة

 ةضمف بما والمسقشارةف لمموظفةف الجةد والسموؾ ىةالنزا معاةةر لقطبةؽ أثر وجود. 3
 عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المالي. والشفافةة المساءلة

 والشفافةة المساءلة ةضمف بما وفاعمةة وكفاءة اققصادب العممةات إلدارة أثر وجود. 4
 ي.عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة الفساد المال

 وسامؿ عبر وشاممة منقظمة بصفة لمجميور الرقابة عممةات نقامج لنشر أثر وجود. 5
عم  فاعمةة رقابة دةواف الملاسبة في مكافلة  والشفافةة المساءلة ةضمف بما اإلعبلـ

 الفساد المالي.
 التوصيات:
 القوصةات مف مجموعة البالث ةادـ الةيا القوصؿ ثـ القي النقامج ضو في 

 الاةاـ مف الدةواف ولقمكةف الفساد مكافلة في الملاسبة دةواف دور وقلسةف وةرلقط سعةا
 : ىي القوصةات وىذه العاـ الماؿ عم  لمملافظة وكفاءة بفاعمةة الرقابةة بأعمالو

 الداخمي الضبط أنظمة فةيا بما الملاسبة لدةواف االدارةة الممارسات وقطوةر قلدةث -1
 . الداخمةة ورقابقو المالةة وعممةاقو إلداراقو المبلممة

 عف واالفصاح الملاسبة دةواف ةقبناىا القي والمنيجةات المعاةةر نشر عم  العمؿ -2
 المؤسسات قبؿ مف النقامج ىذه عم  والمبللظة الرد ةضمف بما الرقابة عممةات نقامج

 . المعنةة
 ةضمف بما لجةدا االخبلقي والسموؾ النزاىة معاةةر لقطبةؽ لموظفةو الدةواف قشجةع -3

 .اثباقيا ةثـ القي االخبلقي السموؾ لسوء الميمة اللاالت نشر ةقـ واف الشفافةة
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 الدولةة الرقابة معاةةر قطبةؽ قعةؽ القي والصعوبات المشكبلت معالجة عم  العمؿ -4
 .العاـ الماؿ عم  لفاظا الراىنة األوضاع ظؿ في خاصة الملاسبة بدةواف



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   418   - 

مادلراجع

(. دور قطبةؽ المعاةةر الدولةة لؤلجيزة العمةا لمرقابة 2118للسةف )المشيداني وا -
المالةة في قلاةؽ اإلصبلح اإلداري وقلسةف األداء بدةواف الرقابة المالةة االقلادي 

 .24، المجمد 112بالعراؽ، مجمة العمـو االققصادةة واإلدارةة، العدد 

الرقابة المالةة واإلدارةة في  (. مدي القزاـ دةواف2115النعةزي، نامؿ عبد عم  ) -
فمسطةف بمبادئ الشفافةة والمساممة الصادرة عف المنظمة الدولةة لؤلجيزة العمةا 

 )االنقوساي(، )رسالة ماجسقةر غةر منشورة(، جامعة األقص . 

(. إمكانةة قطبةؽ دةواف الملاسبة المةبي لمعاةةر 2116بازامة، ملمد مصطفي ) -
 قةر غةر منشورة(، جامعة بنغازي. االنقوساي، )رسالة ماجس

(.  مدى إمكانةة قطبةؽ إجراءات رقابة 2114خبلط صالح، ومةرة عبداللفةظ، ) -
( مف وجية نظر مراجعي 3111األداء وفاا لمقطمبات معةار منظمة االنقوساي رقـ )

دةواف لملاسبة في لةبةا. مجمة العمـو االققصادةة والسةاسةة، الجمعة األسمرةة 
 مةة، العدد الثالث.اإلسبل

(. مدي قطبةؽ مدي قطبةؽ دةواف الملاسبة بمةبةا 2116دخاف، خةري منصور ) -
المعاةةر الرقابةة لممنظمة الدولةة ألجيزة الرقابة العمةا )االنقوساي(، )رسالة ماجسقةر 

 غةر منشورة(، األكادةمةة المةبةة.

قشرةعات دةواف الملاسبة (. مدي فاعمةة قوانةف و 2113زكري، ملمد أبو الااسـ ) -
المةبي في ملاربة الفساد المالي واالداري بالمؤسسات والشركات العامة، ورقة مادمة في 
الندوة االولي لوؿ دةواف الملاسبة )الواقع واألفاؽ(، كمةة االققصاد والقجارة، الجامعة 

 األسمرةة االسبلمةة، لةبةا.

معاةةر الرقابةة الدولةة في  ( مشاكؿ قطبةؽ2113عبد الصبور، ملسف فقلي ) -
 .43، ع 21األجيزة الرقابةة، مجمة الرقابة المالةة، قونس س 
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( سبؿ قعزةز المساءلة والشفافةة لمكافلة الفساد وقمكةف اللكـ 2112ساةح، بوزةد ) -
الراشد في الدوؿ العربةة، مجمة البالث، العدد العاشر، كمةة العمـو االققصادةة والقجارةة 

 قسةةر، جامعة قاصدي مرباح، الجزامر.وعمـو ال

( واقع الشفافةة االدارةة ومقطمبات قطبةايا في الجامعات 2111لرب، نعةمة ملمد ) -
 الفمسطةنةة، رسالة ماجسقةر، كمةة القجارة، الجامعة االسبلمةة غزة. 
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دورمادلراجعنيمبدؼوانماحملادؾةماظؾقيبميفمتؼققمماألداءماظؾقؽيمظؿقؼققماظؿـؿقةم

مدرادةمعقداغقةم–دللؿداعةمبادلـشكتماالضؿصادؼةماظؾقؾقةما

 د. حامد محمود الديباني
 جامعة عمر المختار –كمية االقتصاد/ درنة  –محاضر بقسـ المحاسبة 

hamed.deeb877@gmail.com  
 المستخمص:
 ةيدؼ ىذا البلث بشكؿ رمةسي ال  قلمةؿ وقاةةـ دور المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي في 

مراجعة البعد البةمي في قاارةر القنمةة المسقدامة لممنشآت االققصادةة المةبةة مف خبلؿ دراسة مةدانةة، 
ولاد قـ االعقماد في ىذا البلث عم  المنيج الوصفي القلمةمي، ومف أىـ النقامج القي قـ القوصؿ الةيا 

داء البةمي بالمنشآت االققصادةة المةبةة، ىو وجود اىقماـ لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي بقاةةـ األ
غةر أنو ال قوجد دراةة لدةيـ بأسالةب الاةاس واالفصاح البةمي، ومع ذلؾ قوجد دراةة لدةيـ بأىمةة 

 المراجعة البةمةة في قلابؽ القنمةة المسقدامة بالمنشآت االققصادةة المةبةة. 
 دامة، قاةةـ األداء البةمي، دةواف الملاسبة المةبي.  المراجعة البةمةة، القنمةة المسق الكممات المفتاحية:

 :: مقدمةأوالً 
ال ةزاؿ العالـ ةشيد اىقماما مقزاةدا بقلاةؽ القنمةة المسقدامة مف خبلؿ أبعادىا  

وأصبلت مشكمة سوء اسقخداـ الموارد  .ةة واالجقماعةة والبةمةة والقكنولوجةةققصاداال
الكبةرة القي قواجييا الدوؿ المقادمة والنامةة عم   الطبةعةة وقدىور البةمة مف المشاكؿ

دخاؿ الملاسبة البةمةة ضمف إدارة المنشآت  ،لد سواء األمر الذي دعا ال  قبني وا 
واالىقماـ بالمراجعة البةمةة لمعرفة مدى مساىمة قمؾ المنشآت  ،ةة بكافة أنواعياققصاداال
 .ةة في قلاةؽ القنمةة المسقدامةققصاداال

المراجعة البةمةة مف أجؿ قلاةؽ القنمةة المسقدامة مجموعة مقنوعة وققضمف  
 ،وقدابةر الرقابة اللكومةة ،وشيادات المنقجات ،مف األنشطة المقعماة بمراجعة اإلدارة

 .والعدةد مف األنشطة األخرى القي قساىـ في قلسةف األداء البةمي بشكؿ منقظـ ودقةؽ
بالبةمة بوضع معاةةر لكةفةة القعامؿ مع  وقد بدأت المنظمات العالمةة الميقمة 

ةة في الدوؿ المقادمة ققصادولاد أصبح لدى العدةد مف المنشآت اال ،الموارد المقالة
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ةة لقطبةايا بما ةقوازف مع ققصادبرامج مراجعة بةمةة رسمةة مادمة لقمؾ المنشآت اال
ةة لنظـ وسةاسات دققصاوقد قرقب عم  قطبةؽ الولدات اال .المعاةةر البةمةة العالمةة

وبرامج اإلدارة البةمةة ضرورة اخضاعيا لمفلص لمقأكد مف مدى فعالةقيا في قلاةؽ 
ةة بمسؤولةقيا قجاه البةمة ققصادكما أف القزاـ إدارة المنشأة اال ،األىداؼ المرجوة منيا

ة ةنشأ عنو قلمميا لقكالةؼ وأعباء مالةة ةظير قأثةرىا عم  الاوامـ المالةة لقمؾ الولد
 . (73ص  ،2112)باعجاجو، 

 :ثانيا: مشكمة البحث
فاف البالث ةرى أنو لمقأكد  ،بما أف المراجعة البةمةة واسعة ومقعددة األىداؼ 

مف سبلمة موقؼ المنشآت المةبةة مف القزاميا بالاوانةف والقشرةعات والمعاةةر والموامح 
اارةر قخص األداء البةمي المةبي أف ةيقـ بقادةـ قبةمةة البد مف دةواف الملاسبة ال

وذلؾ لموقوؼ عم  مدى مساىمة المنشآت المةبةة  ،لممنشآت المةبةة وخصوصا الصناعةة
في االلقزاـ باللفاظ عم  البةمة كمطمب لقلاةؽ القنمةة المسقدامة بلكـ أف دةواف 
 ،الملاسبة المةبي ةيدؼ ال  القلاؽ مف مدى مبلءمة أنظمة الرقابة والقاارةر المالةة

والقلاؽ مف اسقخداـ  ،بةاف أوجو الاصور في الاوانةف والموامح القنظةمةة المعموؿ بياو 
 .ةة وبكفاءة وفاعمةة لدى المنشآت القي قساىـ فةيا الدولةاققصادالموارد بطرةاة 

 :وققبمور مشكمة البلث في السؤاؿ الرمةسي القالي 
ـ األداء البةمي مف أجؿ قلاةؽ ما مدى دور المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي في قاةة -

  ؟ةة المةبةةققصادالقنمةة المسقدامة بالمنشآت اال
  :: أىداؼ البحثثالثاً 

ةسع  ىذا البلث بشكؿ رمةسي ال  قلمةؿ وقاةةـ دور المراجعةف بدةواف  
الملاسبة المةبي في مراجعة البعد البةمي في قاارةر القنمةة المسقدامة لممنشآت 

 :وذلؾ بقلاةؽ األىداؼ الفرعةة القالةة ،ة مف خبلؿ دراسة مةدانةةةة المةبةققصاداال
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القعرؼ عم  واقع المراجعة البةمةة بدةواف الملاسبة المةبي لقلاةؽ القنمةة المسقدامة  -1
 بالمنشآت االققصادةة المةبةة.

بةاف دور المراجعة البةمةة بدةواف الملاسبة المةبي في معالجة اآلثار السمبةة  -2
 خالفات البةمةةوالم

قلدةد مدى كفاةة القأىةؿ العممي والميني لممراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي لضماف  -3
 مشاركقيـ في أداء المراجعة البةمةة بالمسقوى البلمؽ مف الجودة.

 رابعًا: أىمية البحث: 
 :وذلؾ مف خبلؿ اآلقي ،قسقمد أىمةة البلث مف أىمةة الموضوع ذاقو 

اىقمامات المجقمعات والمنظمات والجيات الدولةة بمراجعة اآلثار البةمةة لمنشآت  -1
األعماؿ وخصوصا الصناعةة، إضافة ال  ما ققمقع بو قمؾ المنظمات والجيات مف 

 قادةر وثاة المجقمع لقلاةؽ القنمةة المسقدامة.

قفادة مف نقامج قمكةف المراجعةف بدةواف الملاسبة والجيات القابعة لمدولة مف االس -2
 ىذا البلث لقفعةؿ نظاـ رقابة بةمةة ةسع  لملصوؿ عم  قاارةر ومواصفات بةمةة جةدة.

مقابعة الجيود العممةة والبلثةة القي قمت مف أجؿ المساىمة في قفعةؿ المراجعة  -3
 البةمةة لقلاةؽ القنمةة المسقدامة واالسقفادة منيا.

شآت االققصادةة المةبةة والمراجعةف بدةواف قلاةؽ القكامؿ بةف المراجعةف بالمن -4
الملاسبة مف أجؿ قفعةؿ نظـ رقابة داخمةة وخارجةة فعالة مف خبلؿ اللصوؿ عم  

 قاارةر بةمةة مقعماة بالقنمةة المسقدامة.

 :: فرضيات البحثخامساً 
 :ةعقمد البلث عم  الفرضةة الرمةسةة القالةة 

ة المةبي في قاةةـ األداء البةمي مف أجؿ قلاةؽ ال ةوجد دور لممراجعةف بدةواف الملاسب -
 .ةة المةبةةققصادالقنمةة المسقدامة بالمنشآت اال

 :وقندرج قلت ىذه الفرضةة الرمةسةة الفرضةات الفرعةة اآلقةة 
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 :الفرضةة الفرعةة األول  -
ال ةيقـ المراجعوف بدةواف الملاسبة المةبي بقاةةـ األداء البةمي بالمنشآت  

 .ةة المةبةةققصاداال
 :الفرضةة الفرعةة الثانةة -

  .ال قوجد دراةة لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي بالاةاس واالفصاح البةمي 
 :الفرضةة الفرعةة الثالثة -

ال قوجد دراةة لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي بأىمةة المراجعة البةمةة  
  .ةة المةبةةققصاداالفي قلاةؽ القنمةة المسقدامة بالمنشآت 

 سادسًا: حدود ومجاؿ البحث: 
اققصرت الدراسة النظرةة في القعرؼ عم  دور أنشطة  ،لقلاةؽ أىداؼ البلث 

أما الدراسة المةدانةة  .المراجعة في قاةةـ األداء البةمي كمطمب لقلاةؽ القنمةة المسقدامة
الملاسبة المةبي بالمنطاة  فاد ركزت عم  القعرؼ عم  واقع دور المراجعةف بفروع دةواف

  .ةة المةبةةققصادالشرقةة في قاةةـ األداء البةمي بالمنشآت اال
 :: منيج البحثسابعاً 

الذي قضمف مسلا  ،قـ االعقماد في ىذا البلث عم  المنيج الوصفي القلمةمي 
ال  جانب اسقخداـ  ،مكقبةا بالرجوع ال  المصادر المقعددة لبناء االطار النظري لمبلث

  .المسح المةداني لجمع البةانات بواسطة قاممة اسقبةاف قمثؿ أداة البلث
 ثامنًا: مجتمع البحث وعينتو: 

ونظرا لكبر  ،ةقكوف مجقمع البلث مف المراجعةف بفروع دةواف الملاسبة المةبي 
لجـ مجقمع البلث فاد قـ اخقةار عةنة عشوامةة مف المراجعةف بفروع دةواف الملاسبة 

 .منطاة الشرقةةالمةبي بال
 تاسعًا: خطة البحث: 
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 ،فاف خطقو ققشكؿ مف عدة مبالث مقعاقبة ومقكاممة ،لقلاةؽ منيج البلث 
 ،المبلث األوؿ االطار العاـ لممراجعة البةمةة :لةث ققناوؿ المبالث الثبلثة القالةة

اسة المبلث الثالث الدر  ،المبلث الثاني عبلقة المراجعة البةمةة بالقنمةة المسقدامة
 واخققـ البلث بنقامجو وقوصةاقو  .المةدانةة

مادلؾقثماألول:ماالرارماظعاممظؾؿراجعةماظؾقؽقة

ىناؾ اىقماـ مقزاةد بأىمةة الدور الذي قمعبو المراجعة البةمةة في قلسةف األداء  
وفي ىذا المجاؿ ةقناوؿ البالث االطار العاـ لممراجعة  .ةةققصادالبةمي لممنشآت اال

 ،مفيـو وأنواع المراجعة البةمةة ،لةث الدراسات الساباة لممراجعة البةمةةالبةمةة مف 
  .المعاةةر واالصدارات الدولةة لممراجعة البةمةة

 الدراسات السابقة لممراجعة البيئية:  1-1

سةقـ اسقعراض بعض الدراسات اللدةثة نسبةا والقي قناولت المراجعة  
 :النلو القاليالبةمةة)عم  لد عمـ البالث( وذلؾ عم  

( ال  القعرؼ عم  مدى إمكانةة قةاـ المراجع 2112إبراىةـ، ) اسقيدفت دراسة 
 .الخارجي المةبي بمراجعة األنشطة البةمةة لممنشآت المةبةة عند قةامو بعممةات المراجعة

وقوصمت ال  انو قوجد مجموعة  ،ولاد اقبعت ىذه الدراسة المنيج االسقارامي االسقنباطي
ارات المينةة فةما ةقعمؽ بالمراجعة والملاسبة البةمةة وفي الماابؿ ال قوجد مف اإلصد

وأف المراجع الخارجي المةبي ممـ بأىداؼ المراجعة  ،معاةةر مينةة لةبةة في ىذا الجانب
 البةمةة وممـ بالممارسات القي قدخؿ في نطاؽ المراجعة البةمةة.

شاؼ وجية نظر المراجعةف ال  اسقك (2112 ،باعجاجو)كما اسقيدفت دراسة  
الداخمةةف في شركات االسمنت بالسعودةة قجاه المراجعة البةمةة والصعوبات المرقبطة 

والصعوبات الناجمة عف إدارة المنشأة، والصعوبات القي  ،بالسةاسات والاوانةف البةمةة
ة عم  ولاد اعقمدت ىذه الدراس.قواجو المراجعة الداخمةة عند قةاميا بالمراجعة البةمةة
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ومف بةف النقامج القي قـ القوصؿ الةيا أف  ،المنيجةف االسقارامي والوصفي القلمةمي
مسؤولةة المراجعة البةمةة قاع عم  المراجع الداخمي والخارجي معا، كما أف المراجعة 

 .البةمةة ةجب أف ةاـو بيا فرةؽ مخقمؼ القخصصات
البةمةة السامدة مف  القلدةات( Usman et. al, 2013)كذلؾ قناولت دراسة  

ولاد اقبعت ىذه الدراسة المنيج  .لةث صمقيا بالمراجعةف في الشركات النةجةرةة
الوصفي القلمةمي، وقوصمت ال  أنو ال قوجد لوامح أو قوجةيات ملددة المعالـ مدعومة 
بنص وروح الاوانةف في معظـ الوالةات النةجةرةة والقي مف شأنيا أف قعطي القوجةو 

  .الاانوني لممراجعةف لقنفةذ عمميـ قجاه القنمةة المسقدامة بفعالةة وااللقزاـ
ال  القعرؼ عم  مدى ادراؾ وقطبةؽ  (2114 ،واسقيدفت دراسة )اشمةمة 

المراجع الخارجي في لةبةا لمفيـو المراجعة االجقماعةة، وكذلؾ لدراسة عبلقة بعض 
ولاد اعقمدت ىذه الدراسة عم  العوامؿ بادراؾ المراجع لمفيـو المراجعة االجقماعةة. 

المنيج الوصفي القلمةمي، وقوصمت ال  أف الملاسبةف الاانونةةف ةدركوف مفيـو 
المراجعة االجقماعةة وال ةطباونيا عند فلص البةانات المالةة كجزء مف عممةة المراجعة 

جي كما قوصمت ال  وجود عبلقة ذات داللة إلصامةة بةف ادراؾ المراجع الخار  .الشاممة
في لةبةا لمفيـو المراجعة الخارجةة وبةف المؤىؿ العممي ومدة الخبرة ونوعةة الشيادات 

 المينةة.
( ال  قسمةط الضوء عم  2117 ،الملجوب وأبو شعالة)كما اسقيدفت دراسة  

دور وظةفة المراجعة الداخمةة في قلاةؽ القنمةة المسقدامة في ظؿ المجيودات الرامةة 
ألداء البةمي واالجقماعي لشركة اللدةد والصمب في لةبةا. ولاد ال  قطوةر وقلسةف ا

وقوصمت ال  أف الشركة قاـو باةاس  ،اقبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي القلمةمي
وأف ىناؾ  ،ةة واالجقماعةة بشكؿ مقوسطققصادواالفصاح عف أداميا وفاا ألنشطقيا اال
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ىـ بشكؿ كبةر في قلاةؽ القنمةة دور لؤلنشطة القي قمارسيا المراجعة الداخمةة قسا
 .المسقدامة
( مجاالت وطرؽ مساىمة المراجع 2117 ،عامر والمزوغي)وقناولت دراسة  

البةمي في قلاةؽ القنمةة المسقدامة مف منظور لماةة البةمة. ولاد اقبعت ىذه الدراسة 
المةبةة قـ  المنيج الوصفي القلمةمي  وباالعقماد عم  دراسة لالة لممؤسسة الوطنةة لمنفط

القوصؿ ال  ىناؾ عبلقة وقرابط بةف المراجعة البةمةة والقنمةة المسقدامة، كما أف ىناؾ 
  .صعوبات قواجو المراجعةف مف أجؿ الاةاـ بعممةة المراجعة البةمةة

ال  معرفة دور المراجعة الداخمةة  (2117 ،العرةبي والمارةؼ)واسقيدفت دراسة  
باإلضافة  ،الشركات النفطةة المةبةة الواقعة في المنطاة الشرقةةفي قاةةـ األداء البةمي في 

ال  معرفة مدى قوفر الشيادات األكادةمةة والمينةة لممراجعةف الداخمةةف لماةاـ بيذا 
وقوصمت ال  أنو لةس  ،ولاد اعقمدت ىذه الدراسة عم  المنيج الوصفي القلمةمي .الدور

 ،ألداء البةمي في الشركات النفطةة قةد الدراسةىناؾ دور لممراجعة الداخمةة في قاةةـ ا
وقوصمت أةضا ال  أنو لةس لدى المراجعةف الداخمةةف الشيادات المينةة القي قؤىميـ 

 لماةاـ بيذا الدور. 
ل  مناقشة وضع المراجعة البةمةة في إ  ،(Arora, 2017)كما اسقيدفت دراسة  

راجعة البةمةة. ولاد اقبعت ىذه الدراسة اليند وقادةـ بعض االققرالات لقلسةف قنفةذ الم
أشارت ال  أف المراجعة البةمةة قمثؿ أداة ميمة لةس فاط لمقنمةة ، و المنيج القلمةمي

المسقدامة والبةمة النظةفة ولكف أةضا لمكشؼ عف المشاكؿ البةمةة عم  مسقوى 
  .ثكما قزود الصناعات بالقدابةر البلزمة لماضاء عم  مشاكؿ القمو  ،الصناعات
ال  القعرؼ عم  دور مراجعة البعد  (2118 ،الشعباني)واسقيدفت دراسة  

البةمي في منشآت األعماؿ المصرةة في قلاةؽ أىداؼ القنمةة المسقدامة مف خبلؿ 
ولاد  .دراسة مدى القزاـ ىذه المنشآت بالمراجعة البةمةة ألغراض القنمةة المسقدامة
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قوصمت ال  أف منشآت األعماؿ و  ،ي القلمةمياعقمدت ىذه الدراسة  عم  المنيج الوصف
المصرةة قطبؽ مراجعة البعد البةمي سواء مف خبلؿ مراجعة نظـ اإلدارة البةمةة أو 

 وقطبؽ بشكؿ نسبي ولكف ال قصؿ ال  الدرجة الكاممة.  ،مراجعة االلقزاـ البةمي
كونيا  واسقنادا عم  ما سبؽ، فاف الدراسة اللالةة ققمةز عف الدراسات الساباة 

قركز عم  دور دةواف الملاسبة المةبي في القاةةـ البةمي مف أجؿ قلاةؽ القنمةة 
ةة المةبةة. لةث أف دةواف الملاسبة المةبي بصفقو جياز ققصادالمسقدامة بالمنشآت اال

رقابي لكومي ةمارس رقابقو عم  المنشآت القي قساىـ فةيا الدولة والمؤسسات واليةمات 
  .و الاصور في الاوانةف والموامح واألنظمة المعموؿ بياوبةاف أوج ،العامة

 فيـو وأنواع المراجعة البيئية:  1-5
 مفيـو المراجعة البيئية: 1-5-1

نقةجة لبلنقشار الواسع لمعممةات القي ققصؿ بالبةمة وقعددىا مف أنشطة وااللقزاـ  
فانو  ،المراجعة البةمةةونقةجة للداثة مصطمح  .بالاوانةف واسقغبلؿ الطاقة وأمف العممةات

ةوجد قعرةفات مقعددة لممراجعة البةمةة صدرت مف بعض المنظمات المينةة ومف بعض 
 :وعمةو سةقناوؿ البالث بعض ىذه القعارةؼ كما ةمي .البالثةف
المراجعة البةمةة بأنيا  ((IIA, 1992عرؼ معيد المراجعةف الداخمةةف األمرةكي  

المقكامؿ ومف خبلليا ةقـ قلدةد مدى كفاءة ومبلممة نظـ جزء مف نظاـ اإلدارة البةمةة 
الرقابة البةمةة بالمنشأة، وققضمف االلقزاـ بالمقطمبات الاانونةة وبمقطمبات السةاسة 

 (.IIA, 1992, p.2)الداخمةة 
المراجعة البةمةة  IFAC (1998 (وعرؼ االقلاد الدولي لمملاسبةف الاانونةةف 

لمنشآت لماوانةف والموامح واألنظمة البةمةة مع مراعاة القفرقة بأنيا مراجعة مدى امقثاؿ ا
 ,IFAC, IAPS1010, 1998)بةف المراجعة البةمةة ومراجعة قارةر األداء البةمي 

p.6). 
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 أنواع المراجعة البيئية: 1-5-5
ص  ،2111 ،لطفي)قناسـ المراجعة البةمةة مف لةث أىدافيا ال  ما ةمي  

  (:91–88ص ص  ،2112 ،نابل عف )باعجاجو (441
 مراجعة االلتزاـ: 1-5-5-1

قعقبر أكثر أنواع المراجعة انقشارا خاصة في المجاالت الصناعةة وذلؾ بسبب  
فعدـ االلقزاـ بالقشرةعات  .المسؤولةة المدنةة والجنامةة الناشمة عف انقياؾ الاوانةف البةمةة

 .ةةققصادالبةمةة لو قأثةر مالي عم  الاوامـ المالةة لممنشأة اال
 مراجعة نظـ اإلدارة البيئية: 1-5-5-5

اىقمت المنظمات الدولةة بوضع معاةةر بيدؼ قلسةف األداء البةمي ولذلؾ كاف  
ةة بمبادرات قامةؿ ققصادمراجعة نظـ اإلدارة البةمةة قيقـ باةاس مدى القزاـ المنشآت اال

ولةة الاانونةة عف نظـ أجؿ ذلؾ ةقـ قلدةد المسؤ  ومف ،نسبة النفاةات ولماةة البةمة
  .اإلدارة البةمةة

 مراجعة انتقاؿ األصوؿ: 1-5-5-3
وىي المراجعة القي قلدث عند انقااؿ ممكةة األصوؿ وااللقزامات المرقبطة بيا  

وقعقبر مف أفضؿ الوسامؿ القي قسقخدـ في قاةةـ األخطار البةمةة  ،سواء شراء أو بةعا
كما ةيقـ ىذا النوع مف  ،واألراضي بصفة خاصة المقعماة باألصوؿ الثابقة بصفة عامة

المراجعة بفلص المنشآت لقلدةد مدى خموىا مف القموث البةمي وةطمؽ عمةيا مراجعة 
 .االسقلواذ والقجرةد

 مراجعة المعالجة والتخزيف والتصرؼ في مستمزمات اإلنتاج: 1-5-5-4
قدمةرىا  ققضمف مقابعة الممقمكات ذات الخطورة مف مصدرىا ال  أف ةقـ 

مما ةعني  ،وةعقبر مبلؾ ىذه المواد مسؤولةف عنيا وعف قأثةرىا البةمي .والاضاء عمةيا



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   419   - 

قاةةـ المسؤولةات الاانونةة الكاممة والمقعماة بالمعالجة والقخزةف والقخمص مف المواد 
  .الخطرة

 مراجعة منع التموث والوقاية منو: 1-5-5-5
رؼ عم  فرص قامةؿ النفاةات والاضاء ةيدؼ ىذا النوع مف المراجعة ال  القع 

لةث أف عم  المقسبب قلمؿ اآلثار والنقامج الناجمة عف  ،عم  القموث ومنعو مف المنبع
ولذا زاد الوعي البةمي بأىمةة اللفاظ عم  البةمة مما دفع المنشآت  ،ىذا القموث

 .الصناعةة لوقؼ القموث
 البيئية:  المراجعة المالية الناشئة عف المسؤوليات 1-5-5-6

ةة قلدةات ومسؤولةات بةمةة خارج نطاؽ لدودىا مثؿ ققصادقواجو المنشآت اال 
وةأقي دور المراجعة البةمةة لمقلاؽ  ،قسعةر القعرةفات وفرض الرسـو والضرامب عمةيا

مف معاولةة القادةرات لقمؾ االلقزامات ومدى مبلممة األسموب المقبع لئلفصاح عف قمؾ 
 .ـ المالةةااللقزامات بالاوام

 مراجعة األنشطة: 1-5-5-7
قركز ىذه المراجعة عم  أنشطة معةنة مثؿ نشاط الشراء أو البةع أو القوزةع أو  

الناؿ وقشمؿ مراجعة نشاط الشراء عم  اسقفسارات عف اإلجراءات القي ةقبعيا الموردةف 
مراجعة ال  فلص وةيدؼ ىذا النوع مف ال ،لمقأكد مف القزاميـ بالمعاةةر البةمةة المابولة

 .األداء البةمي لموردي السمع والخدمات
 مراجعة المنتج: 1-5-5-8

ةة لمنقجات ذات أثر سمبي عم  البةمة ةؤدي ال  ققصاداف انقاج المنشأة اال 
مما أدى ال  ظيور ىذا النوع مف  ،عزوؼ  المسقيمكةف عف شراء قمؾ المنقجات

جةة لمقأكد مف مدى قمشي المنقج مع المصالح المراجعة والذي ةاـو بقاةةـ العممةات اإلنقا
  .البةمةة اللساسة
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 المعايير واالصدارات الدولية لممراجعة البيئية: 1-3
 المعايير الدولية لممراجعة البيئية: 1-3-1

مف أجؿ قلاةؽ القنمةة المسقدامة ةنبغي االسقفادة مف معاةةر المراجعة البةمةة  
عند فلص الاوامـ  (IFAC)د الدولي لمملاسبةف الدولةة والصادرة مف مجمس االقلا

 ,IFAC, 2017 I)المالةة مع مراعاة األمور البةمةة. وىذه المعاةةر مقمثمة في اآلقي 

2017 II)  (25 – 24ص ص  ،2118 ،الشعباني)نابل عف : 
 (:552معيار المراجعة الدولي رقـ ) 1-3-1-1

األساسةة واإلجراءات  المبادئ (251)ةوضح معةار المراجعة الدولي رقـ  
 ،الجوىرةة لوؿ مسؤولةة اإلدارة في االلقزاـ بالاوانةف والموامح عند مراجعة الاوامـ المالةة

لةث ةقعةف عم  المراجع أف ةعقرؼ بأف عدـ القزاـ المنشأة بالاوانةف والموامح واالببلغ 
لةث  ،الاوامـ المالةة قد ةؤثر جوىرةا عم  (بما فةيا البةمةة)عف عدـ االلقزاـ لممنشأة بيا 

 ،مف نفس المعةار ال  أنو عند قخطةط وقنفةذ إجراءات المراجعة (2)قنص الفارة رقـ 
ببلغ نقامج المراجعة فاف عم  المراجع االدراؾ بأف عدـ القزاـ  ،وكذلؾ عند قاةةـ وا 

 .المنشأة بالاوانةف والموامح قد ةؤثر بشكؿ أساسي عم  البةانات المالةة
 (:565ار المراجعة الدولي رقـ )معي 1-3-1-5

ال  وضع معاةةر وقوفةر إرشادات  (265)ةشةر معةار المراجعة الدولي رقـ  
لملصوؿ عم  فيـ شامؿ لمنظاـ الملاسبي ولنظاـ الرقابة الداخمةة وعم  المخاطر القي 

فةما ةخص إجراءات الرقابة ال  ضرورة أف  (8)ةمكف أف ةواجيا المراجع، وقشةر الفارة 
وفلص  ،اـو اإلدارة البةمةة لمرقابة بقادةـ القاارةر واخقبار وقأةةد المطاباات البةمةةق

 .سجبلت السةطرة البةمةة وقادةـ القاارةر البةمةة
 (:315معيار المراجعة الدولي رقـ ) 1-3-1-3

أنو ةقعةف أف ةقوافر لممراجع معرفة  (315)ةشةر المعةار الدولي لممراجعة رقـ  
المنشأة لقلدةد وقاةةـ مخاطر الخطأ الجوىري عند أداء كافة عممةات كافة أنشطة 
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ومما الشؾ أف مسقوى معرفة المراجع باألمور البةمةة ةجب أف ةكوف كافةا  ،المراجعة
لقمكةنو مف اللصوؿ عم  فيـ كافي باأللداث والعممةات والقطبةاات المقعماة باألمور 

 ،الاوامـ المالةة وعم  عممةة المراجعة البةمةة البةمةة والقي ةكوف ليا قأثةر جوىري عم 
مف المعةار ال  ضرورة قلدةد الظروؼ غةر االعقةادةة مثؿ  (11)لةث قنص الفارة رقـ 

عدـ االلقزاـ بالاوانةف واألنظمة القي قخص البةمة وىو ما ةدعوا ال  ضرورة معرفة 
 .المراجع لمعمؿ المنوط بو

 (:542قـ )معيار المراجعة الدولي ر  1-3-1-4
مراجعة القادةرات الملاسبةة في  (541)ةوضح معةار المراجعة الدولي رقـ  
أف القادةر الملاسبي ةاصد بو قادةر الاةمة أللد البنود في ظؿ غةاب  (3)الفارة رقـ 

بلةث قكوف اإلدارة ىي المسؤولة عف عمؿ القادةرات الملاسبةة  ،وسامؿ دقةاة لماةاس
المالةة وأف عممةة القادةر الملاسبي قخقمؼ باخقبلؼ نوعةة القي ققضمنيا البةانات 

وبالقالي قد ققسـ  ،ولةث أف األمور البةمةة ققسـ بقنوع مف عدـ القأكةد ،القادةر الملاسبي
البنود المالةة ذات العبلقة البةمةة بنوع مف عدـ الدقة مما ةجعؿ مف غةر الممكف عمؿ 

وبالقالي ةجب عم  المراجع أف ةارر ما اذا كاف  ،القادةرات المعاولة في مثؿ ىذه اللالة
القادةر الملاسبي لمبند ملؿ الدراسة ةلقاج ال  قعدةؿ لةقماش  مع معةار المراجعة 

 .قارةر المراجع لوؿ البةانات المالةة (711)الدولي لمقدقةؽ رقـ 
 (:3222معيار المراجعة الدولي رقـ ) 1-3-1-5

ارقباطات القأكةد األخرى بخبلؼ  (3111)قـ قناوؿ معةار المراجعة الدولي ر  
المبادئ األساسةة واإلجراءات  ،عممةات مراجعة أو فلص المعمومات المالةة القارةخةة

واالرشادات لمملاسبةف المينةةف في الممارسة العامة بيدؼ اجراء عممةات القأكةد 
  .لؤلنشطة غةر المالةة القي لـ قغطةيا معاةةر المراجعة البةمةة

 (:3412معيار المراجعة الدولي رقـ ) 1-3-1-6
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عممةات القأكةد لوؿ البةانات  (3411)وقناوؿ معةار المراجعة الدولي رقـ  
وجوب قممؾ  ،ضرورة فلص لمغازات المنبعثة :اذ ةشةر ال  ،الخاصة بالغازات الدفةمة

قلدةد  ،ولياواعداد القاارةر ل ،المراجعةف لمخبرات والميارات في كةفةة قةاس االنبعاثات
قلدةد  ،لصوؿ المراجع عم  اقرارات خطةة مف اإلدارة ،األىمةة النسبةة لمغازات الدفةمة
قادةـ ممخص لوؿ اإلجراءات القي  ،المعاةةر المطباة ،مسؤولةات المنشأة والمراجع

 .قلدةد وضع الرقابة الداخمةة في المنشأة ،اقخذىا المراجع
 البيئية:اإلصدارات الدولية لممراجعة  1-3-5

اف اإلصدارات الدولةة لممراجعة البةمةة قمثؿ مواصفات ومؤشرات موضوعةة  
لقلدةد ما اذا كاف نظاـ إدارة البةمة بالمؤسسة ةقوافؽ مع المعاةةر البةمةة المقعارؼ عمةيا 

وىذه اإلصدارات مقمثمة في اآلقي  .واةصاليا لمزبامف وأصلاب المصالح مف ىذه المنشأة
(ISO, 1996, GRI, 2013, INTOSAI, 2003, 2007)  الشعباني)نابل عف، 

 : (26 – 25ص ص  ،2118
 (:ISOإصدارات منظمة المعايير الدولية ) 1-3-5-1

 (ISO 14000)معةار إدارة البةمة رقـ  (ISO)قدمت منظمة المعاةةر الدولةة  
 ISO)ـ ومعةار المسؤولةة االجقماعةة رق ،الذي ةلدد مسؤولةة المنشآت قجاه البةمة

ومعةار إدارة  ،لئلرشادات لوؿ كةفةة عمؿ المؤسسات بطرةاة مسؤولة وشفافة (26000
ومعةار إدارة  ،لكةفةة اسقخداـ الطاقة بكفاءة وفاعمةة (ISO 50001)الطاقة رقـ 
لكةفةة إدارة المخاطر البةمةة القي قسببيا أنشطة المنشآت  (ISO 31000)المخاطر رقـ 

لكةفةة لماةة العماؿ  (ISO45001)ة والسبلمة المينةة رقـ الصناعةة، ومعةار الصل
  .والموظفةف في بةمة العمؿ مف األضرار الصلةة واالصابات المينةة

 (:GRIإصدارات مبادرة اإلبالغ العالمية ) 1-3-5-5
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سمسمة مف المعاةةر القي قساعد  (GRI)أصدرت مبادرة اإلببلغ العالمةة  
: (111) المجموعة األول  سمسمة المعاةةر العامة ،المنشآت في قاارةر االسقدامة

معةار  (،112)(، معةار اإلفصالات العامة 111)وقسمت ال  معةار المبادئ العامة 
وقسمت ال   (:211)ةةققصادالمجموعة الثانةة سمسمة المعاةةر اال (.113)نيج اإلدارة 

معةار القنوع  (،313)معةار المةاه  (،312)معةار الطاقة  (،311)معةار المواد 
 (،316)معةار النفاةات الساممة والصمبة  (،315)معةار االنبعاثات  (،314)البةولوجي 

. المجموعة الرابعة سمسمة المعاةةر االجقماعةة (318)معةار االمقثاؿ البةمي لمموردةف 
(411.)  
 (:INTOSAIإصدارات المنظمة الدولية ألجيزة الرقابة العميا ) 1-3-5-3

دلةبل ارشادةا  (INTOSAI)المنظمة الدولةة ألجيزة الرقابة العمةا أصدرت  
الجزء األوؿ قمثؿ في  :ألداء المراجعة لؤلنشطة ذات البعد البةمي مكوف مف ثبلثة أجزاء
الجزء الثاني قناوؿ  .المعاةةر العامة ومعاةةر العمؿ المةداني ومعاةةر اعداد القاارةر

ة لمقأثةرات المالةة لماضاةا البةمةة ضمف المراجعة طرؽ ممارسة أداء المراجعة البةمة
 :الجزء الثالث معاةةر فنةة لاةاس أداء المراجعة البةمةة ماسـ ال  ثبلثة أنواع .المالةة

النوع الثاني مراجعة  ،النوع األوؿ المراجعة المالةة لمقكالةؼ وااللقزامات واألصوؿ البةمةة
النوع الثالث مراجعة  ،مح والسةاسات واالقفاقةات البةمةةااللقزاـ بالاوانةف والقشرةعات والموا

  .األداء مف خبلؿ القلاؽ مف صدؽ مؤشرات األداء البةمي لممنشآت
وبعد أف قـ القطرؽ في ىذا المبلث ال  االطار العاـ لممراجعة البةمةة والذي  

بةمةة ليا قأثةر فاف ىذه الجوانب المقعماة بالمراجعة ال ،ةعقبر اللجر األساسي ليذا البلث
 .في مقطمبات القنمةة المسقدامة والقي سةقطرؽ الةيا البالث في المبلث القالي
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مادلؾقثماظـاغي:مسالضةمادلراجعةماظؾقؽقةمباظؿـؿقةمادللؿداعة

ي اللدةث آخذا في االعقبار مفيـو القنمةة المسقدامة ققصادلاد قطور الفكر اال 
وفي ىذا  .ليةمات العالمةة ميقمة بيذا المجاؿوأصبلت معظـ المنظمات والمؤسسات وا

السةاؽ ةقناوؿ البالث عبلقة المراجعة البةمةة بالقنمةة المسقدامة مف لةث مفيـو القنمةة 
المراجعة البةمةة ودورىا في دعـ القنمةة  ،األبعاد المقعددة لمقنمةة المسقدامة ،المسقدامة
  .المسقدامة

 مفيـو التنمية المستدامة: 5-1
فيي  ،رقبط القنمةة المسقدامة بعدة مجاالت مف أجؿ قلاةؽ أىداؼ مقعددةق 

ةة واجقماعةة، وعمةو فانو ةوجد قعرةفات مقعددة لمقنمةة اققصادققعامؿ مع أبعاد بشرةة و 
 :المسقدامة سةقناوليا البالث كما ةمي

القنمةة المسقدامة  OECD(2002)ي والقنمةة ققصادعرفت منظمة القعاوف اال 
أو قلسةنيا  ،ةة بطرةاة قلافظ عم  الموارد والبةمةققصادا عبارة عف إدارة الموارد االبأني

ةة واالجقماعةة ققصادوقمبةة القةاجات اللاضر وبطرةاة ققضمف ادماج األىداؼ اال
والبةمةة لممجقمع وذلؾ مف خبلؿ زةادة رفاىةة البشرةة بدوف المساس بادرة األجةاؿ 

 .(OECD, 2002,p.2)مبةة القةاجاقيا البشرةة المسقابمةة عم  ق
القنمةة  (2113)ولاد عرؼ الاانوف المةبي في شأف لماةة وقلسةف البةمة  

المسقدامة بأنيا القنمةة القي قلاؽ القةاجات أجةاؿ اللاضر دوف االضرار بلاجات 
 ،في شأف لماةة وقلسةف البةمة 15المادة األول  مف الاانوف )وقدرات أجةاؿ المسقابؿ 

 .(3ص  ،2113
 األبعاد المتعددة لمتنمية المستدامة: 5-5
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والبةمة والقكنولوجةا والمجقمع مف أجؿ قلاةؽ  ققصادنظرا لمقرابط الوثةؽ بةف اال 
الملجوب )فاف ىناؾ أبعاد مقعددة لمقنمةة المسقدامة مقمثمة في اآلقي ،القنمةة المسقدامة

 :(147، ص2117وأبو شعالة، 
 ي:البعد االجتماع 5-5-1

ةركز البعد االجقماعي لمقنمةة المسقدامة عم  االنساف باعقباره غاةة ألي برامج  
فبل  ،وفي نفس الوقت نفسو ةعقبر وسةمة مف وسامؿ قلاةؽ أىداؼ البرنامج ،لمقنمةة

وذلؾ بالوفاء بااللقةاجات  ،ةمكف قلاةؽ القنمةة اال بقنمةة السكاف وقنمةة الموارد البشرةة
وقطوةر قطاع القعمةـ  ،لقلسةف اللةاة المادةة لمسكاف عبر قوفةر الغذاء األساسةة البلزمة

  .والخدمات الصلةة والاضاء عم  األمةة وقلسةف الرفاىةة االجقماعةة
 البعد االقتصادي:  5-5-5

ةة والمالةة مف نالةة النمو واللفاظ عم  ققصادةدرس ىذا البعد االسقدامة اال 
والعمؿ في لدود الطاقة  ،لمموارد واللفاظ عمةيا رأس الماؿ واالسقخداـ الفعاؿ

خاصة في ظؿ وجود مؤشرات قدؿ عم  قراجع االلقةاطي العالمي  ،االسقةعابةة لمبةمة
وفي ظؿ قناقص المدى الزمني البلـز السقغبلؿ ىذه الطاقة أماـ قزاةد  ،مف الطاقة

 .الطمب العالمي عم  الطاقة مف طرؼ الدوؿ الصناعةة
 البيئي:البعد  5-5-3

وذلؾ مف خبلؿ  ،ةركز البعد البةمي عم  لسف القعامؿ مع الموارد الطبةعةة 
باإلضافة ال  العمؿ عم  قجنب االسقنزاؼ  ،الملافظة عم  قاعدة ثابقة مف الموارد

لةقضمف ذلؾ لماةة البةمة واالقزاف الجوي وانقاجةة القربة واألنظمة  ،الزامد لممواد المقجددة
 .ةةاققصاداألخرى القي ال قصنؼ عادة كموارد  البةمةة الطبةعةة
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 البعد التكنولوجي أو التقني:  5-5-4
ةشجع ىذا البعد اسقخداـ القكنولوجةا النظةفة القي ليا نفاةات بسةطة والقي لةس  

أي  ،ليا نفاةات واسقخداـ القكنولوجةا صدةاة البةمة، واسقخداـ مصادر الطاقة النظةفة
الصناعات والقانةات النظةفة القي قسقخدـ أقؿ قدر مف الطاقة  ةناؿ المجقمع ال  عصر

والموارد، وقنقج أقؿ ما ةمكف مف الغازات والمموثات القي قؤدي ال  رفع درجة لرارة 
 .سطح األرض والضارة بطباة األوزوف

 المراجعة البيئية ودورىا في دعـ التنمية المستدامة:  5-3
منشأة عم  قلاةؽ القنمةة المسقدامة بأبعادىا قساعد المراجعة البةمةة إدارة ال 

وةقمثؿ ىذا الدور كما ةرى البالث مف  .المخقمفة مف خبلؿ مجاالت المراجعة البةمةة
عبلقة المراجع  ،عبلقة المراجع الداخمي بالقنمةة المسقدامة :خبلؿ عبلققةف وىي

  .الخارجي بالقنمةة المسقدامة
 مية المستدامة:عالقة المراجع الداخمي بالتن 5-3-1

لممراجعة الداخمةة دور في كؿ مرلمة مف مرالؿ نظاـ إدارة القنمةة المسقدامة،  
 (:176ص  ،2117 ،الملجوب وأبو شعالة)وذلؾ عم  النلو القالي 

 مرلمة وضع السةاسات واالسقراقةجةات. -

دارة المخاطر. -  مرلمة القخطةط وا 

 مرلمة القنفةذ والقشغةؿ. -

 واإلجراءات القصلةلةة.مرلمة القلاؽ  -

 مرلمة فلص اإلدارة والقطوةر المسقمر.   -
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 عالقة المراجع الخارجي بالتنمية المستدامة: 5-3-5
وذلؾ في المجاالت القالةة  ،لممراجعة الخارجةة دور في إدارة القنمةة المسقدامة 

 (:456 -455ص ص  ،2118 ،أبو زةد وآخروف)
ادةة مع القشرةعات البةمةة اللكومةة، وةمكف الاوؿ مدى قوافؽ أنشطة الولدة االققص -

 بأنيا مراجعة القزاـ.

مدى مبلممة اإلفصاح عف القأثةرات البةمةة، وقوافؽ ىذا اإلفصاح مع المعاةةر  -
 الملاسبةة.

قلدةد ما اذا كانت الولدة االققصادةة معرضة لقلمؿ مخاطر والقزامات نقةجة  -
 للصوليا عم  أصوؿ جدةدة. 

أف دةواف الملاسبة في لةبةا بصفقو منظمة مسقامة وألد األجيزة العمةا  وبما 
فاف لو دور  ،لمرقابة عم  المنشآت القي قساىـ فةيا الدولة والمؤسسات واليةمات العامة

بارز كما ةرى البالث في القلاؽ مف مدى قوافؽ أداء المنشآت المةبةة القي قساىـ فةيا 
ومدى افصاليا عف القأثةرات  ،قشرةعات البةمةة اللكومةةالدولة والمنشآت العامة مع ال

ونظرا للداثة الموضوع ولقلاةؽ أىداؼ  .وقلمميا لممخاطر وااللقزامات البةمةة ،البةمةة
فاف ىناؾ افقراض مف قبؿ البالث بأنو ال ةوجد دور لممراجعةف بدةواف  ،ىذا البلث

اةؽ القنمةة المسقدامة بالمنشآت الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي مف أجؿ قل
 .ةة المةبةةققصاداال

والخقبار ىذه الفرضةة الرمةسةة والفرضةات الفرعةة والقي سبؽ اإلشارة الةيا في  
فرضةات البلث ةبغي اجراء دراسة مةدانةة باسقخداـ قاممة االسقبةاف لقجمةع البةانات 

   .ناولو البالث في المبلث الاادـوىذا ما سةق ،البلزمة مف فروع دةواف الملاسبة المةبي
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مادلؾقثماظـاظث:ماظدرادةمادلقداغقةم

ةقناوؿ ىذا الجزء مف البلث الدراسة المةدانةة القي قاـ بيا البالث لمقعرؼ عم   
واقع دور المراجعةف بفروع دةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي بالمنشآت 

وقلمةؿ نقامج اخقبار الفرضةات القي قـ  ،المسقدامة ةة المةبةة لقلاةؽ القنمةةققصاداال
وضعيا بغرض قلاةؽ أىداؼ البلث وذلؾ مف خبلؿ الاةاـ بإعداد اسقاصاء مةداني 

واجراء القلمةؿ االلصامي  ،موجو ال  عةنة مف المراجعةف بفروع دةواف الملاسبة المةبي
 .لمبةانات القي أسفر عنيا االسقاصاء

 نتيا:مجتمع الدراسة وعي 3-1
ةقكوف مجقمع الدراسة مف المراجعةف بفروع دةواف الملاسبة المةبي بالمنطاة  

وذلؾ لسب االسقفسارات الشخصةة القي قاـ  ،( مراجع218الشرقةة والذةف ةبمغ عددىـ )
أما عةنة الدراسة فقـ اخقةارىا  .بيا البالث لممسؤولةف بالشؤوف اإلدارةة بقمؾ الفروع

( مراجع، وقـ قوزةع قاممة االسقبةاف عم  151)اسة ولجميا عشوامةا مف مجقمع الدر 
%( وخضعت جمةعيا لمقلمةؿ 64( أي بنسبة )96واسقرجع منيا ) ،جمةع أفراد العةنة

 ( ةوضح قوزةع مجقمع وعةنة الدراسة. 1االلصامي. والجدوؿ رقـ )
 ( قوزةع عةنة الدراسة1جدوؿ )

فروع ديواف  ر. ـ
 المحاسبة الميبي

مجتمع 
 اسةالدر 

 عدد المستقصيف في الدراسة
 )عينة الدراسة(

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 درنة
 البةضاء
 طبرؽ
 الابة
 بنغازي
 اجدابةا
 المرج

31 
35 
32 
28 
41 
27 
26 

23 
18 
16 
14 
11 
9 
6 

 96 218  اإلجمالي
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 أداة الدراسة:  3-5
قـ قطوةر قاممة اسقبةاف  ،انسجاما مع أىداؼ البلث ولغرض جمع البةانات 
 ،الاسـ األوؿ قضمف بةانات دةموغرافةة عف أفراد عةنة الدراسة :ف أربعة أقساـقكونت م

والاسـ الثاني ةلقوي عم  ماةاس االىقماـ بقاةةـ األداء البةمي لدى المراجعةف بدةواف 
والاسـ الثالث ةلقوي عم  ماةاس الدراةة بالاةاس واالفصاح البةمي لدى  ،الملاسبة المةبي

والاسـ الرابع ةلقوي عم  ماةاس الدراةة بأىمةة  ،ملاسبة المةبيالمراجعةف بدةواف ال
 .المراجعة البةمةة لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي في قلاةؽ القنمةة المسقدامة

( ودراسة 2112 ،إبراىةـ)ولاد صمـ البالث قاممة االسقبةاف باالعقماد عم  دراسة 
دراسات الساباة بعد اجراء قعدةبلت عمةيا والقي سبؽ ذكرىما في ال (2118 ،الشعباني)

لكي ققبلءـ مع دور المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي لممنشآت 
   .ةة المةبةة مف أجؿ قلاةؽ القنمةة المسقدامةققصاداال

وقد عرضت قاممة االسقبةاف عم  مجموعة مف الملكمةف المخقصةف لمقلاؽ  
ولاد قـ األخذ بمملوظاقيـ لةث عدلت صةاغة بعض الفارات  ،امف مدى صدؽ فاراقي
قـ اسقخراج قةمة االرقباط باسقخداـ  ،ولمقأكد مف ارقباط أداة الدراسة .في ضوء اققرالاقيـ

وبمغت قةمة معامؿ  Alpha Correction Coefficientsأسموب معامؿ االرقباط ألفا 
ء البةمي لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة لماةاس االىقماـ بقاةةـ األدا Alphaاالرقباط 
لماةاس الدراةة بالاةاس واالفصاح  Alphaوبمغت قةمة معامؿ ارقباط  ،.88المةبي 

كذلؾ بمغت قةمة معامؿ االرقباط  ،.86البةمي لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي 
Alpha ف الملاسبة المةبي لماةاس الدراةة بأىمةة المراجعة البةمةة لدى المراجعةف بدةوا

لمماةاس  Alphaولاد بمغت قةمة معامؿ االرقباط  ،.88في قلاةؽ القنمةة المسقدامة 
وبالقالي  ،.87اإلجمالي لدور المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي 
 .فاف جمةع قةـ معامبلت االرقباط مرقفعة ومابولة ألغراض البلث العممي

 راد العينة:خصائص أف 3-3
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 ( خصامص أفراد عةنة الدراسة2جدوؿ )
 النسبة المئوية العدد بدائؿ اإلجابة المتغيرات

 المؤىؿ العممي
 أقؿ مف بكالورةوس

 بكالورةوس أو ما ةعادليا
 دراسات عمةا

7 
83 
6 

7.3% 
86.5% 
6.2% 

 %111 96 المجموع 

 القخصص العممي
 ملاسبة

 إدارة أعماؿ
 ىندسة
 قانوف

61 
6 
18 
12 

62.5% 
6.3% 

18.8% 
12.4% 

 %111 96 المجموع 

عدد سنوات الخدمة 
 المينةة

 سنوات 5أقؿ مف 
 سنوات11ال  أقؿ مف  5مف
 سنة15ال  أقؿ مف 11مف
 سنة21ال  أقؿ مف15مف

 سنة فأكثر21مف 

15 
22 
32 
21 
7 

15.6% 
22.9% 
33.3% 
21.8% 
7.4% 

 %111 96 المجموع 

 المسقوى الوظةفي
 مدةر

 رمةس قسـ
 اجعمر 

8 
37 
51 

8.3% 
38.5% 
53.2% 

 %111 96 المجموع 

المؤقمرات أو 
الندوات أو الدورات 
 في مجاؿ المراجعة

 المراجعة المالةة
 المراجعة االجقماعةة
 المراجعة البةمةة
 المراجعة القشغةمةة

 أخرى
 وال والدة

24 
- 
- 
- 
- 
72 

25% 
- 
- 
- 
- 
75% 

 %111 96 المجموع 

الدراةة بالاوانةف 
شرةعات والق

والمعاةةر 
واالصدارات 
 لممراجعة البةمةة

 قانوف لماةة وقلسةف البةمة في لةبةا-
 (IFAC)المعاةةر الدولةة لممراجعة البةمةة الصادرة عف -
 (ISO)اإلصدارات الدولةة لممراجعة البةمةة الصادرة عف -
 (GRI)اإلصدارات الدولةة لممراجعة البةمةة الصادرة عف -

 (INTOSAI)ةة لممراجعة البةمةة الصادرة عف اإلصدارات الدول-
 أخرى-
 وال والدة-

68 
- 
- 
- 
11 
- 
18 

71.8% 
- 
- 
- 
11.4% 
- 
18.8% 

 %111 96 المجموع 
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أف (،2الجدوؿ رقـ )ةقضح مف قلمةؿ الاسـ األوؿ مف إجابات قاممة االسقبةاف  
ة البكالورةوس كلد اذ أف أغمبيـ مف لمم،أغمب أفراد العةنة مؤىمةف قأىةبل عممةا مبلمما

%( ىـ مف قخصص 62.5)ومف المبللظ أةضا أف نسبة  (%6.2 %،86.5)أدن  
كما ةبللظ أف أفراد العةنة ةقمقعوف بخبرة عالةة في مجاؿ المراجعة اذ قبمغ  .الملاسبة

وةبللظ  .%( وىي نسبة مرقفعة84.4)سنوات  5نسبة الذةف لدةيـ خبرة ال قاؿ عف 
ةشغموف وظةفة  %( مف أفراد عةنة الدراسة53.2%، 38.5 ،%8.3)أةضا أف ما نسبقو 

% فاط مف أفراد عةنة الدراسة 25وةقضح أف ما نسبقو  .مدةر أو رمةس قسـ أو مراجع
% منيـ لـ 75لضر مؤقمرات أو ندوات أو دورات في مجاؿ المراجعة المالةة فاط وأف 
اجعة األخرى ةلضر أي مؤقمر أو ندوة أو دورة في أي مجاؿ مف مجاالت المر 

% مف 71.8. كذلؾ ةقضح أف ما نسبقو (وخصوصا المراجعة االجقماعةة أو البةمةة)
أفراد عةنة الدراسة عم  دراةة فاط باانوف لماةة وقلسةف البةمة في لةبةا وأف ما نسبقو 

% منيـ عم  دراةة باإلصدارات الدولةة لممراجعة البةمةة الصادرة عف المنظمة 11.4
وال ةوجد ألد مف أفراد عةنة الدراسة عم   (،INTOSAI)الرقابة العمةا  الدولةة ألجيزة

  .دراةة بالمعاةةر واالصدارات الدولةة األخرى المقعماة بالمراجعة البةمةة
ةقضح قوافر المعرفة النسبةة القي ال قصؿ ال  الدرجة الكاممة لدى  ،ومما سبؽ 

ب عدـ دراةقيـ بمجاؿ المراجعة أفراد عةنة الدراسة عم  فيـ قاممة االسقبةاف بسب
 .االجقماعةة أو البةمةة وال بالمعاةةر واالصدارات الدولةة المقعماة بالمراجعة البةمةة

 عرض وتحميؿ أولي إلجابات المستقصيف في الدراسة: 3-4
لاد صممت العبارات الموجودة في قاممة االسقبةاف ابقداء مف الاسـ الثاني ال   

لةث قدفع المسقاصي في الدراسة ال  افقراضات معةنة وةعبر عف نياةة الاسـ الرابع ب
واقع دور المراجعةف بفروع دةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي بالمنشآت 

ةة المةبةة سواء كاف ةوافؽ عم  ىذا أو ال ةوافؽ بخمس درجات قسم  ماةاس ققصاداال
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Likert ال أوافؽ بشدة ،ال أوافؽ ،ملاةد ،فؽموا ،موافؽ بشدة :الخماسي لمقدرج اآلقي. 
أما اذا  ،فةعقبر ضعةفا جدا 1.81ال  أقؿ مف  1فاذا كاف المقوسط اللسابي ةاع بةف 

أما اذا كاف  ،فةعقبر ضعةفا 2.61ال  أقؿ مف  1.81كاف المقوسط اللسابي ةاع بةف 
ا كاف ةاع بةنما اذ ،فةعقبر مقوسطا 3.41ال  أقؿ مف  2.61المقوسط اللسابي ةاع بةف 

فةعقبر  5ال   4.21أما اذا كاف ةاع بةف  ،فةعقبر مرقفعا 4.21ال  أقؿ مف  3.41بةف 
   :وفةما ةمي نقامج وصفةة مبدمةة مقعماة بإجابات المسقاصةف في الدراسة .مرقفعا جدا

 مقياس االىتماـ بتقييـ األداء البيئي لدى المراجعيف بديواف المحاسبة الميبي: 3-4-1
( قوافر االىقماـ بقاةةـ األداء البةمي لدى المراجعةف بدةواف 3جدوؿ رقـ )ةبةف ال 

لةث بمغ المقوسط اللسابي اإلجمالي لئلجابات عم   ،الملاسبة المةبي وبدرجة مرقفعة
  ..(44( وبانلراؼ معةاري )3.92الفارات القي قاةس مدى ىذا االىقماـ )

 ألداء البةمي ( خبلصة نقامج واقع االىقماـ بقاةةـ ا3جدوؿ )
 لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

.ةاـو المراجع بدةواف الملاسبة المةبي بمراجعة القزاـ المنشآت المةبةة بإجراءاقيا 1
 .59 4.12 في شأف لماةة وقلسةف البةمة.  2113لسنة  15البةمةة وفاا لاانوف رقـ 

المراجع بدةواف الملاسبة المةبي بالقلاؽ مف قةاـ المنشآت المةبةة  .ةاـو2
 .61 4.11 بقلدةد وقاةةـ المخاطر البةمةة القي ققعرض ليا نقةجة الاةاـ بأنشطقيا.

.ةاـو المراجع بدةواف الملاسبة المةبي بمراجعة مدى قعامؿ المنشآت المةبةة 3
 .73 4.11 موؿ الفورةة ليا.مع المخاطر البةمةة القي ققعرض ليا ووضع الل

.ةقلاؽ المراجع بدةواف الملاسبة المةبي مف وجود نظـ بالمنشآت المةبةة 4
 .77 4.13 لمقنبؤ بالمخاطر البةمةة الملقممة ووضع االسقراقةجةات المناسبة لمواجيقيا.

.ةقأكد المراجع بدةواف الملاسبة المةبي مف قةاـ المنشآت المةبةة بوضع 5
 .71 3.91 د اإلجراءات القصلةلةة لقلسةف أداميا البةمي الخطط وقلدة

.قوجد قوانةف لدةواف الملاسبة المةبي ةقـ مف خبلليا اللكـ عم  مدى القزاـ 6
المنشآت المةبةة بما خططت لو فةما ةقعمؽ بمعالجة القأثةرات السمبةة لنشاطاقيا 

 عم  البةمة.
3.86 71. 
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المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

لمةبي مف قنفةذ والقزاـ المنشآت المةبةة .ةقلاؽ المراجع بدةواف الملاسبة ا7
بالاوانةف والقشرةعات البةمةة لمغرامات والقعوةضات الناقجة عف المخالفات 

 البةمةة.
3.96 67. 

.ةقلاؽ المراجع بدةواف الملاسبة المةبي مف قةاس ما ققلممو المنشآت المةبةة 8
 .62 3.81 . مف أعباء وقكالةؼ في سبةؿ الوفاء بالقزاماقيا قجاه البةمة

.ةقلاؽ المراجع بدةواف الملاسبة المةبي مف افصاح المنشآت المةبةة عف الوفاء 9
بالقزاماقيا البةمةة ال  جمةع الجيات القي ةيميا ذلؾ عف طرةؽ الاوامـ المالةة 

 المنشورة.
3.79 59. 

.ةقأكد المراجع بدةواف الملاسبة المةبي مف وجود نظـ لمرقابة الداخمةة عم  11
 .55 3.91 لجوانب البةمةة في المنشآت المةبةة. ا

.ةقلاؽ المراجع بدةواف الملاسبة المةبي مف صبللةة األجيزة والمعدات 11
المسقخدمة في منع القموث البةمي وااللقزاـ باإلجراءات الوقامةة بالمنشآت 

 المةبةة.
3.88 67. 

قطوةر لمنظاـ  .ةقلاؽ المراجع بدةواف الملاسبة المةبي مف وجود عممةات12
الملاسبي في المنشآت المةبةة وبما ةقبلءـ مع القغةرات والقطورات اللاصمة 

 في اإلصدارات المقعماة بالبةمة. 
3.86 61. 

 .44 3.92 اإلجمالي
ةقضح دور المراجعة البةمةة  ،ومف خبلؿ قوافر ىذا االىقماـ بقاةةـ األداء البةمي 

داء البةمي مف خبلؿ مراجعقو اللقزاـ المنشآت المةبةة بدةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األ
والقلاؽ مف قةاميا بقلدةد وقاةةـ  ،بإجراءاقيا البةمةة وفاا لاانوف لماةة وقلسةف البةمة

وقةاس ما ققلممو مف  ،ووضع الخطط لقلدةد وقلسةف األداء البةمي ،المخاطر البةمةة
البةمة واالفصاح عف ذلؾ في قوامميا  أعباء وقكالةؼ مف أجؿ الوفاء بالقزاماقيا قجاه

المالةة وذلؾ لمعالجة اآلثار السمبةة والمخالفات البةمةة الصادرة منيا مثؿ انبعاث الغازات 
 ،وناؿ المواد الخطرة القي ةنبعث عنيا غبار أو أبخرة قؤدي ال  قموةث البةمة ،المموثة

لجو والمواد الغذامةة مثؿ مخمفات وكذلؾ الااميا ألةة مواد سامة ومموثة لممةاه والقربة وا
   .الوقود والمواد الكةماوةة أو الزةوت
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 مقياس الدراية بالقياس واالفصاح البيئي لدى المراجعيف بديواف المحاسبة الميبي: 3-4-5
( عدـ قوافر الدراةة بالاةاس واالفصاح البةمي لدى 4ةقضح مف الجدوؿ رقـ ) 

 لةث بمغ المقوسط اللسابي ،بدرجة ضعةفةالمراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي و 
  ..(45( وبانلراؼ معةاري )2.16لئلجابات عم  الفارات القي قاةس مدى ىذه الدراةة )

 نقامج واقع الدراةة بالاةاس واالفصاح البةمي لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي (4جدوؿ )

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

بدةواف الملاسبة المةبي لدةو الدراةة بمجاؿ أنظمة  .المراجع1
 المعمومات البةمةة.

2.18 62. 

.المراجع بدةواف الملاسبة المةبي لدةو الدراةة باألسالةب الملاسبةة 2
 لاةاس القكالةؼ البةمةة. 

2.16  62. 

.المراجع بدةواف الملاسبة المةبي لدةو الدراةة بالدفاقر والسجبلت 3
رقابة عم  القموث وقكالةؼ األضرار البةمةة المقرقبة عم  المقعماة بال

 نشاط المنشآت االققصادةة.

2.17 66. 

.المراجع بدةواف الملاسبة المةبي لدةو االلماـ بأسالةب قةاس 4
 األنشطة البةمةة.

2.11 62. 

.المراجع بدةواف الملاسبة المةبي لدةو الدراةة بأسالةب اإلفصاح 5
 األنشطة البةمةة. المالةة المبلممة عف

2.19 71. 

.المراجع بدةواف الملاسبة المةبي لدةو الدراةة بأسالةب اإلفصاح 6
 الكمةة المبلممة عف األنشطة البةمةة.

2.21 66. 

.المراجع بدةواف الملاسبة المةبي لدةو الدراةة بأسالةب اإلفصاح 7
 الوصفةة المبلممة عف األنشطة البةمةة. 

2.16 55. 

بدةواف الملاسبة المةبي لدةو االلماـ بالقادةرات الملاسبةة .المراجع 8
 لبللقزامات البةمةة الملقمؿ مواجيقيا في الفقرات المسقابمةة. 

2.15 68. 

.المراجع بدةواف الملاسبة المةبي لدةو االلماـ بمجاالت البةمة 9
 )اليندسة البةمةة، الصلة البةمةة، الجةولوجةا البةمةة...الخ(.

2.11 64. 

.ةسقعةف المراجع بدةواف الملاسبة المةبي بالخبراء في المجاالت 11
العممةة القخصصةة ذات العبلقة بالبةمة )ىندسة، جةولوجةا، 

 كةمةاء...الخ(.

2.19 82. 

 .45 2.16 اإلجمالي 
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ةقضح أنو  ،ومف خبلؿ عدـ قوافر ىذا االلماـ الكافي بالاةاس واالفصاح البةمي 
لمراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي بقاةةـ األداء البةمي بالمنشآت ال قوجد دراةة لدى ا

ةة المةبةة بسبب أف الدورات القدرةبةة القي خضع ليا المراجعوف ركزت عم  ققصاداال
الجوانب المالةة والقشغةمةة وأىممت الجوانب االجقماعةة والبةمةة وىذا ما أكدقو ساباا 

خصامص أفراد )دورات في مجاؿ المراجعة نسب لضور المؤقمرات أو الندوات أو ال
وكذلؾ بسبب عدـ قوافر المعرفة والخبرة الكافةة لدةيـ في المجاالت البةمةة ومف  (،العةنة

وبالقالي ةوجد  ،..الخ.ضمنيا الصلة البةمةة واليندسة البةمةة والجةولوجةا والكةمةاء
ةة المةبةة ققصادآت االقصور مف قبؿ دةواف الملاسبة المةبي قجاه الرقابة عم  المنش

     .لمقأكد مف قنفةذ الاوانةف والقشرةعات البةمةة
مقياس الدراية بأىمية المراجعة البيئية في تحقيؽ التنمية المستدامة لدى  3-4-3

 المراجعيف بديواف المحاسبة الميبي: 
( قوافر الدراةة بأىمةة المراجعة البةمةة في قلاةؽ 5ةقضح مف الجدوؿ رقـ )  

لةث بمغ  ،نمةة المسقدامة لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي وبدرجة مرقفعةالق
المقوسط اللسابي اإلجمالي لئلجابات عم  الفارات القي قاةس مدى ىذا االىقماـ 

 .(.35( وبانلراؼ معةاري )4.18)
 ،ومف خبلؿ قوافر ىذه األىمةة لممراجعة البةمةة في قلاةؽ القنمةة المسقدامة 
أف المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي لدةيـ ادراؾ بأىداؼ المراجعة البةمةة ةقضح 

واف ىذا ةقطمب مجموعة مف العوامؿ البلزمة لماةاـ  ،وعبلققيا بقلاةؽ القنمةة المسقدامة
مف أىميا قفعةؿ الاوانةف والقشرةعات البةمةة ومعاةةر  ،بمثؿ ىذا النوع مف المراجعة

 .المراجعة البةمةة
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( خبلصة نقامج واقع الدراةة بأىمةة المراجعة البةمةة في قلاةؽ القنمةة المسقدامة لدى 5) جدوؿ
 المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي

المتوسط  العبارة
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري 

 .51 4.14 .ةجب قاةةـ مسقوى السةاسات واإلجراءات البةمةة لدى المنشآت االققصادةة المةبةة.1
غي وجود قوازف بةف القةاجات المجقمع المةبي والقناقص في الموارد الطبةعةة .ةنب2

 لضماف القةاجات اللاضر دوف المساس بلاوؽ األجةاؿ الاادمة.
4.11 
 

48. 

.ةنبغي لؤلجيزة الرقابةة المةبةة القأكد مف قطبةؽ المنشآت الصناعةة لشروط 3
 ومعاةةر السبلمة البةمةة. 

4.15 56. 

ـ األداء البةمي لممنشآت االققصادةة المةبةة لمقلاؽ مف امقثاليا لماوانةف .ةجب قاةة4
 والقشرةعات البةمةة.

4.14 59. 

.ةجب قمبةة أىداؼ ومطالب جماعة الضغط االجقماعي والبةمي مف خبلؿ نشر 5
نقاج منقجات صدةاة لمبةمة بالمنشآت المةبةة.   الوعي البةمي وا 

4.18 52. 

قة بةف قلاةؽ المنشآت المةبةة لمقنمةة االققصادةة مف جية وبةف .ةنبغي قاةةـ العبل6
 قمبةة المقطمبات البةمةة مف جية أخرى. 

4.13 53. 

.ةجب القلاؽ مف قدرة المنشآت المةبةة عم  قادةـ القاارةر والاوامـ والبةانات البةمةة 7
 بالشكؿ المطموب. 

4.19 52. 

فصاح المقعمؽ بالجوانب البةمةة .ةجب القلاؽ مف مخاطر وجود أخطاء في اإل8
 بالمنشآت المةبةة. 

4.12 61. 

 .47 4.18 .ةجب قاةةـ مسقوى الرقابة الداخمةة عم  األنشطة البةمةة بالمنشآت المةبةة. 9
 .56 4.11 .ةنبغي قاةةـ السةاسات واإلجراءات البةمةة لممنشآت المةبةة. 11
 .49 4.17 لدى المنشآت المةبةة.  .ةنبغي زةادة المسقوى العاـ لموعي البةمي11
.ةجب القلاؽ مف صلة ودقة البةانات المالةة البةمةة وعدـ إخفاء اإلدارة ألي 12

 بةانات بةمةة قؤثر عم  صلة ودقة الاوامـ المالةة بالمنشآت المةبةة. 
4.16 47. 

 .35 4.18 اإلجمالي 
 قييـ األداء البيئي: مقياس دور المراجعيف بديواف المحاسبة الميبي في ت 3-4-4

( ال  قوافر دور المراجعةف بدةواف 6قشةر البةانات الموضلة في الجدوؿ رقـ ) 
ةة المةبةة مف أجؿ قلاةؽ ققصادالملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي بالمنشآت اال

لةث بمغ المقوسط اللسابي العاـ لئلجابات عم   ،القنمةة المسقدامة وبدرجة مرقفعة
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( وبانلراؼ 3.46عبارات ذات العبلقة بالملاور الساباة القي قاةس ذلؾ الدور )جمةع ال
 .(. 27معةاري )

( خبلصة نقامج دور المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي 6جدوؿ )
 بالمنشآت االققصادةة المةبةة مف أجؿ قلاةؽ القنمةة المسقدامة

 نلراؼ المعةاري اال المقوسط اللسابي  العبارة 
 .27 3.46 الملاور الساباة معا

 اختبار الفرضيات: 3-5
لعةنة  (t)وبيدؼ اخقبار الفرضةة الرمةسةة وفرضةاقيا الفرعةة قـ اجراء اخقبار  

  .( نقامج ىذا االخقبار7وةوضح الجدوؿ رقـ ) .والدة
 ( نقامج اخقبار الفرضةة الرمةسةة وفرضةاقيا الفرعةة7جدوؿ )

One-Sample Test

20.680 95 .000 .9210 .8326 1.0094

-18.490 95 .000 -.8406 -.9309 -.7504

30.545 95 .000 1.0833 1.0129 1.1537

16.697 95 .000 .4602 .4055 .5149

ًٌئ ٌٌم األداء الب االهتمام بتق

ٌاس واالافصاح البًٌئ الق

ٌة اًف ٌئ مراجعة الب ٌة ال أهم

مستدامة ٌة ال تنم تحقٌق ال

بة لمراجعٌن بدٌوان المحاس دور ل

ًٌئ من ٌٌم األداء الب ًٌب اًف تق الل

ة مستدام ة ال ٌم ٌق التن أجل تحق

ٌة بالمنشآت االقتصادٌة اللٌب

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 3

 
 لفرعةة األول ا لمفرضةة الملسوبة ذات داللة إلصامةة بالنسبة (t)قبةف أف قةمة لةث ة

لذا ةقـ رفض الفرضةة الفرعةة  ،.111لةث قساوي  sig(2-tailed)وىذا ما أكدقو قةمة 
 العدمةة األول  وقبوؿ الفرضةة الفرعةة البدةمة األول  أي ةيقـ المراجعوف بدةواف

وةقبةف أةضا أف قةمة  .ةة المةبةةققصاداء البةمي بالمنشآت االالملاسبة المةبي بقاةةـ األد
(t)  الملسوبة لةس ليا داللة إلصامةة بالنسبة لمفرضةة الفرعةة الثانةة وىذا ما أكدقو

لذا ةقـ قبوؿ الفرضةة الفرعةة العدمةة الثانةة ورفض الفرضةة  sig(2-tailed)قةمة 
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ة لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي بالاةاس الفرعةة البدةمة الثانةة أي ال قوجد دراة
الملسوبة ليا داللة إلصامةة بالنسبة  (t)وكذلؾ ةقبةف أف قةمة  .واالفصاح البةمي

لذا ةقـ رفض الفرضةة  sig(2-tailed)لمفرضةة الفرعةة الثالثة وىذا ما أكدقو قةمة 
ثالثة أي قوجد دراةة لدى الفرعةة العدمةة الثالثة وقبوؿ الفرضةة الفرعةة البدةمة ال

المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي بأىمةة المراجعة البةمةة في قلاةؽ القنمةة المسقدامة 
 .ةة المةبةةققصادبالمنشآت اال

الملسوبة  (t)(، ةقبةف أف قةمة 7واسقنادا عم  النقامج الموضلة بالجدوؿ رقـ ) 
لذا  sig(2-tailed)ذا ما أكدقو قةمة ذات داللة إلصامةة بالنسبة لمفرضةة الرمةسةة وى

 ،%95ةقـ رفض الفرضةة العدمةة الرمةسةة وقبوؿ الفرضةة البدةمة الرمةسةة وبنسبة ثاة 
أي ةوجد دور لممراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي مف أجؿ قلاةؽ 

  .ةة المةبةةققصادالقنمةة المسقدامة بالمنشآت اال
 :وصياتالنتائج والت

 النتائج: 4-1
 :قوصؿ البالث ال  النقامج القالةة ،مف خبلؿ العرض السابؽ 

ىناؾ قرابط وثةؽ بةف المراجعة البةمةة وقلاةؽ القنمةة المسقدامة بأبعادىا  -1
المخقمفة)االجقماعةة، واالققصادةة، والبةمةة، والقكنولوجةة(، وىذا ةعود ال  االىقمامات 

 جو نلو قلاةؽ القنمةة المسقدامة.العالمةة بالبةمة والقو 

قوجد مجموعة مف المعاةةر واالصدارات الدولةة لممراجعة البةمةة، سواء الصادرة مف  -2
، أو (ISO، أو مف منظمة المعاةةر الدولةة )(IFACمجمس االقلاد الدولي لمملاسبةف )

ابة العمةا (، أو مف المنظمة الدولةة ألجيزة الرقGRIمف مبادرة اإلببلغ العالمةة )
(INTOSAI) وفي الماابؿ ال قوجد معاةةر مينةة لةبةة في ىذا الجانب باسقثناء قانوف .

 في شأف لماةة وقلسةف البةمة والملقو القنفةذةة في لةبةا. 2113لسنة  15رقـ 
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اف قطبةؽ نظاـ فرةؽ المقخصصةف في المجاالت البةمةة مف ميندسةف، وادارةةف،  -3
راجعةف، وقانونةةف، وغةرىـ ةساىـ في قفعةؿ دور المراجعة البةمةة وفنةةف، وملاسبةف، وم

 في الملافظة عم  البةمة وقلاةؽ القنمةة المسقدامة.

أظيرت نقامج الدراسة المةدانةة وجود اىقماـ لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي  -4
جد دراةة لدةيـ بأسالةب بقاةةـ األداء البةمي بالمنشآت االققصادةة المةبةة، غةر أنو ال قو 

الاةاس واالفصاح البةمي، ومع ذلؾ قوجد لدةيـ دراةة بأىمةة المراجعة البةمةة في قلاةؽ 
 القنمةة المسقدامة بالمنشآت االققصادةة المةبةة.

ةقضح دور المراجعة البةمةة بدةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي مف خبلؿ  -5
آت المةبةة بإجراءاقيا البةمةة وفاا لاانوف لماةة وقلسةف البةمة، مراجعقو اللقزاـ المنش

والقلاؽ مف قةاميا بقلدةد وقاةةـ المخاطر البةمةة، واالفصاح عف ذلؾ في قوامميا المالةة 
وذلؾ لمعالجة اآلثار السمبةة والمخالفات البةمةة الصادرة منيا مثؿ انبعاث الغازات 

كذلؾ الااميا ألةة مواد سامة ومموثة لممةاه والقربة والجو المموثة، وناؿ المواد الخطرة، و 
 والمواد الغذامةة. 

اف عدـ الدراةة الكافةة لدى المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي بقاةةـ األداء البةمي  -6
بالمنشآت المةبةة ةرجع ال  أف الدورات القدرةبةة القي خضع ليا المراجعوف ركزت عم  

لقشغةمةة وأىممت الجوانب االجقماعةة والبةمةة، وكذلؾ بسبب عدـ قوافر الجوانب المالةة وا
المعرفة والخبرة الكافةة لدةيـ في المجاالت البةمةة مثؿ الصلة البةمةة واليندسة البةمةة 

 والجةولوجةا والكةمةاء...الخ. 

دور اسقنادا عم  نقامج اخقبار الفرضةات قوصؿ البالث ال  نقةجة مفادىا أنو ةوجد  -7
لممراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي في قاةةـ األداء البةمي مف أجؿ قلاةؽ القنمةة 
المسقدامة بالمنشآت االققصادةة المةبةة، ولكف بشكؿ نسبي وال ةصؿ ال  الدرجة الكاممة 
وىذا ةعود ال  عدـ دراةقيـ الكاممة بمجاؿ المراجعة االجقماعةة أو البةمةة وال بالمعاةةر 
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ت الدولةة المقعماة بالمراجعة البةمةة، وىذا ما أكدقو نقامج قلمةؿ خصامص واإلصدارا
 أفراد العةنة، وقلمةؿ الفرضةة الفرعةة الثانةة.

 التوصيات: 4-5
 :ةوصي البالث بما ةمي ،بناء عم  القوصةات والقلمةبلت الساباة 

إدارات بةمةة  قشجةع المنشآت االققصادةة المةبةة عم  االىقمامات البةمةة، وقأسةس -1
مقخصصة في ىةاكميا القنظةمةة قعمؿ عم  االسقعانة بالخبراء البةمةةف إلضفاء الثاة 

 والمصداقةة عم  القاارةر البةمةة.

ضرورة القنسةؽ والقكامؿ بةف المراجعةف بدةواف الملاسبة المةبي والمراجعةف  -2
 ممةة المراجعة البةمةة.الداخمةةف بالمنشآت االققصادةة المةبةة مف أجؿ قفعةؿ أداء ع

ضرورة اىقماـ دةواف الملاسبة المةبي بقطوةر كادره الوظةفي في كةفةة قاةةـ الجوانب  -3
البةمةة، وخصوصا االىقماـ بالاوانةف والقشرةعات والمعاةةر واالصدارات الملمةة والدولةة 

ـ عم  الجوانب لممراجعة البةمةة. وذلؾ برفع كفاءة المراجعةف بالدةواف مف خبلؿ قدرةبي
المقعماة بأنظمة المعمومات الملاسبةة البةمةة وكةفةة مراجعقيا، مع االسقعانة بالخبراء في 

 المجاالت البةمةة. 

ةنبغي لمجامعات والمعاىد المةبةة االىقماـ بالجوانب البةمةة وخصوصا ما ةقعمؽ  -4
قساـ الملاسبة، بالملاسبة والمراجعة البةمةة، وجعميا ضمف الماررات الدراسةة أل

والقنسةؽ عم  قعمةـ وقدرةب الملاسبةف والمراجعةف بالمنشآت االققصادةة المةبةة وبدةواف 
الملاسبة المةبي مف أجؿ رفع وقنمةة دراةقيـ بالجوانب المقعماة بالاةاس واالفصاح 

 والقاةةـ البةمي. 
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 الممخص:
ىدفت الدراسة إل  القعرةؼ بدةواف الملاسبة المةبي وقلدةد مدى كفاءقو لما لو مف أىمةة  

الخزانة بالغة ودور فعاؿ في قرشةد اإلنفاؽ واللد مف الفساد المالي المقفشي في المؤسسات الممولة مف 
العامة لمدولة واللفاظ عم  الماؿ العاـ، وذلؾ مف خبلؿ الدراسة القي أجرةت عم  أعضامو بمدةنة 
طرابمس. لةث اعقمد ىذا البلث عم  المنيج الوصفي القلمةمي لكونو منيجا ةاـو بدراسة الظاىرة كما 

مج. ومف أجؿ قجمةع بةانات ىي بالواقع وةصفيا وصفا دقةاا ومف قـ الاةاـ بقلمةميا لموصوؿ إل  النقا
( إسقبانة عم  أعضاء دةواف الملاسبة 100الدراسة قـ اسقخداـ اسقمارة اإلسقبةاف، لةث وزع عدد )

( إسقبانة أي 40( منيا، وبعد فلصيا قبةف أنو الصالح منيا لمقلمةؿ )44المةبي بطرابمس وقـ اسقرجاع )
 .(SPSS)داـ البرنامج اإللصامي %(، ولغرض قلمةؿ ىذه البةانات قـ اسقخ40ما نسبقو )
وقد قوصمت الدراسة إل  عدد مف النقامج أىميا أف أعضاء دةواف الملاسبة المةبي ةقمقعوف  

بالكفاءة البلزمة والقي قمكنيـ مف اللفاظ عم  الماؿ العاـ ومكافلة الفساد المالي وذلؾ مف خبلؿ 
د المالي واللد منيا. كما قوصمت الدراسة قطبةايـ لئلجراءات الموضوعة مف أجؿ مكافلة ظاىرة الفسا

إل  أف موظفي الدةواف لدةيـ المؤىبلت القي قمكنيـ مف الاةاـ بمياميـ بكفاءة. كما قدمت الدراسة عدد 
قخاذ  مف القوصةات أىميا األخذ في اللسباف القاارةر الصادرة عف دةواف الملاسبة بشأف الفساد المالي وا 

قسيـ في اللد مف ىذه الظاىرة. كما أوصت الدراسة بضرورة قفعةؿ كافة  اإلجراءات القي مف شأنيا أف
الاوانةف والموامح والقشرةعات بالدولة وملاسبة كؿ مف ىو مسؤوؿ عف إىدار الماؿ العاـ وقشكةؿ لجاف 

 ميمقيا البلث في أسباب الفساد المالي وقادةـ اللموؿ المناسبة لملد مف ىذه الظاىرة.
 الفساد المالي، الرقابة المالةة، دةواف الملاسبة المةبي. الكممات المفتاحية:

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   444   - 

 . مقدمة:1
الفساد بشكؿ عاـ ظاىرة مقفشةة في معظـ بمداف دوؿ العالـ النامةة منيا  

والمقادمة، إال أف ىذا الفساد مقفشي بشكؿ كبةر في الدوؿ النامةة كونيا قعقمد في 
ة مف الدولة بغض النظر عف ىذا القموةؿ مشارةعيا القنموةة عم  الجيات العامة والممول

 سواء كاف جزمةا أو كمةا.

فالجيات الممولة مف الخزانة العامة ألي دولة ميمة، وذلؾ لما ليا مف دور  
ةة. فيي قعد الركةزة األساسةة لقلاةؽ القنمةة ققصادميـ في قلاةؽ القنمةة اال

نفاؽ واسقخداـ المواردة المقالة ةة، وال ةمكف قلاةؽ ذلؾ إال مف خبلؿ قرشةد اإلققصاداال
 ليذه الجيات.

ةة ولملفاظ ققصادولةبةا كغةرىا مف الدوؿ النامةة قسع  إل  قلاةؽ القنمةة اال 
عم  مواردىا قوجب عمةيا اللفاظ عم  الماؿ العاـ مف القبلعب واإلخقبلس والذي ةعد 

قوانةف ولوامح الركةزة األساسةة في سبةؿ قلاةؽ القنمةة. ولقلاةؽ ذلؾ قوجب وضع 
وقشرةعات اليدؼ منيا إلكاـ الرقابة عم  الماؿ العاـ األمر الذي إسقدع  وجود جيات 
رقابةة ققمع بالكفاءة والفاعمةة قعمؿ عم  قطبةؽ ىذه الاوانةف والموامح الموضوعة وقعمؿ 
عم  القلاؽ مف أف اإلنفاؽ في الجيات العامة والممولة مف خزانة الدولة ةقـ بشكؿ 

 كما أف ىذه الجيات قاـو باسقغبلؿ مواردىا المقوفرة بشكؿ أمثؿ.  رشةد،
 . مشكمة البحث:5

ةعد الفساد المالي مشكمة في كؿ دوؿ العالـ المقادمة منيا والنامةة عم  لد  
سواء، وفي لةبةا بشكؿ خاص ةعد الفساد المالي مشكمة كبةرة لةث أظيرت بعض 

منظمة الشفافةة الدولةة، أظيرت أف لةبةا قعد مف القاارةر العالمةة مثؿ قمؾ الصادرة عف 
( والذي ةوضح 1الدوؿ القي ةقفش  فةيا الفساد بشكؿ كبةر، فكما ورد في الجدوؿ رقـ )
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، كاف قرقةب 2119إل   2115قرقةب لةبةا لسب مؤشر مدركات الفساد خبلؿ الفقرة مف 
 .2119في سنة  (168/181(، بةنما قفزت في قرقةبيا لقصؿ إل  )161/167لةبةا )

ىذا القغةر في القرقةب خبلؿ ىذه السنوات ةشةر إل  إزدةاد الفساد المالي  
وقفشةو بأجيزة الدولة المةبةة الممولة سواءا كمةا أو جزمةا مف الخزانة العامة والذي بدوره 
ةعد مؤشرا خطةرا، األمر الذي اسقوجب اللفاظ عم  الماؿ العاـ مف السرقة والقبلعب، 

لزاما عم  أجيزة الرقابة المالةة في لةبةا اللفاظ عم  الماؿ وذلؾ مف خبلؿ  لذا كاف
 دةواف الملاسبي المةبي الذي ةعد ألد أىـ أجيزة الرقابة المالةة بالدولة المةبةة.

 ومف خبلؿ الطرح السابؽ فإنو ةمكف عرض مشكمة البلث في القساؤؿ القالي: 
 سبة المةبي في قرشةد اإلنفاؽ اللكومي؟"."ما مدى كفاءة أعضاء جياز دةواف الملا -
 أىمية البحث: 3

ققمثؿ أىمةة ىذا البلث في كوف دةواف الملاسبة المةبي ألد أجيزة الرقابة  
المالةة والذي ةعد صماـ األماف إللكاـ الرقابة عم  الماؿ العاـ واللفاظ عمةو مف 

ا الرقابةة مف السمطة القبلعب واإلخقبلس، لةث قسقمد ىذه األجيزة الرقابةة سمطقي
القشرةعةة بالدولة، لذا قوجب معرفة كفاءقو في قرشةد اإلنفاؽ اللكومي والذي بدوره ةسيـ 
في اللد مف ظاىرة الفساد المالي المسقشري في الاطاعات الممولة مف الخزانة العامة 

 لمدولة.
 . أىداؼ البحث:4

 ةيدؼ ىذا البلث إل  قلاةؽ النااط القالةة: 
 ةؼ بالفساد المالي مظاىره، أنواعو، آثاره وآلةات مكافلقو.القعر . 1

 القعرةؼ بأجيزة الرقابة المالةة أىدافيا وأنواعيا.. 2

 قلدةد مدى كفاءة أعضاء دةواف الملاسبة المةبي في قرشةد اإلنفاؽ اللكومي بمةبةا.. 3
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 فرضية البحث: .5
الملاسبة المةبي "أعضاء دةواف  ةعقمد ىذا البلث عم  فرضةة مفادىا أف: 

 ةقمقعوف بالكفاءة البلزمة القي قمكنيـ مف قرشةد اإلنفاؽ اللكومي بمةبةا".
 . منيجية البحث:6

في ىذا البلث قـ االعقماد عم  المنيج الوصفي القلمةمي والذي ةاـو بدراسة  
 الظاىرة كما ىي بالواقع وةصفيا بدقة ومف قـ الاةاـ بقلمةميا لموصوؿ إل  النقامج. لةث
ةقـ جمع البةانات القي ققعمؽ بالدراسة مف مصادرىا الثانوةة والمقمثمة في الكقب 
والمجبلت والدورةات واألبلاث العممةة إضافة إل  شبكة اإلنقرنت. أما فةما ةقعمؽ 
بالجانب العممي فاد قـ االعقماد عم  المصادر األولةة والمقمثمة في اإلسقبةاف، لةث قـ 

دد مف األسممة القي مف شأنيا اإلسياـ في قلاةؽ أىداؼ البلث اعداد إسقبانة ققضمف ع
واخقبار فرضةقو القي قـ صةاغقيا. والخقبار الفرضةة القي قجةب عم  مشكمة البلث قـ 

 ( لقلمةؿ البةانات المجمعة.SPSSاسقخداـ البرنامج اإللصامي )
 . حدود البحث:7

عم  أعضاء الدةواف الذةف  فةما ةقعمؽ بالجانب المةداني، فاد اققصرت الدراسة 
 ةاوموف بالعمؿ الرقابي بدةواف الملاسبة المةبي طرابمس.

 . الدراسات السابقة:8
 :(2119دراسة )مةرة،  -1

ىدفت الدراسة إل  معرفة مدى إمكانةة قفعةؿ دور دةواف الملاسبة المةبي كألد  
يج الوصفي القلمةمي اليةمات الرقابةة عم  مؤسسات الاطاع العاـ، وقد قـ اسقخداـ المن

لكونو المنيج المناسب لةث ةاـو بدراسة الظاىرة بالواقع كما ىي وةصفيا وصفا دقةاا. 
 (.SPSSولقلمةؿ البةانات المقلصؿ عمةيا قـ اسقخداـ البرنامج اإللصامي )
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المةبي والذي ةعد  الملاسبةوقد خمصت الدراسة إل  أنو ةمكف قفعةؿ دور دةواف  
بةة عم  الاطاع العاـ. وقد أوصت الدراسة بقفعةؿ دور دةواف الملاسبة ألد األجيزة الرقا

 المةبي بأعم  درجة ممكنة وذلؾ لمواجية الصعوبات والقلدةات القي قمر بيا الببلد.
 (:Naser and Abdullah ,Abdullah, 2019دراسة ) -2

بة ىدفت الدراسة إل   قوضةح ما ةجب الاةاـ بو لقلاةؽ أىداؼ دةواف الملاس 
( كيةمة رقابة مالةة مسقامة عم  أداء الجيات اللكومةة. ولقلاةؽ KSABالكوةقي )

 (.SPSSأىداؼ وقلمةؿ البةانات المجمعة قـ اسقخداـ البرنامج اإللصامي )

( ةمكف أف KSABوقد قوصمت الدراسة إل  أف دةواف الملاسبة الكوةقي ) 
الجيات اللكومةة ملؿ المراجعة ةلاؽ أىدافو بفعالةة وكفاءة مف خبلؿ القأكد مف أف 

قسقخدـ الموارد المالةة بكفاءة وفعالةة. وقد خمصت ىذه الدراسة إل  عدد مف القوصةات 
( أكثر سمطة لق  ةقمكف مف أداء KSABأىميا ضرورة منح دةواف الملاسبة الكوةقي )

 ميامو بأكثر كفاءة وفاعمةة.
 (:2118دراسة )الشةخي وكببلف،  -3

إل  القعرؼ عم  دور دةواف الملاسبة في لةبةا كجياز رقابي ىدفت الدراسة  
وذلؾ مف خبلؿ مراجعةو المالةةف "الموظفوف الفنةوف" لملد مف الفساد المالي بمؤسسات 
الاطاع العاـ. ولقلاةؽ أىداؼ الدراسة فاد قـ إقباع المنيج االسقارامي في مراجعة 

منيج االسقنباطي الذي ةاـو عم  األدبةات لوؿ موضوع الدراسة، كما قـ اسقخداـ ال
اخقبار الفرضةات واسقخبلص النقامج. ولغرض قلمةؿ البةانات قـ اسقخداـ البرنامج 

 (.SPSSاإللصامي )

وقد خمصت الدراسة إل  أنو ال ةوجد أثر لمدور الذي ةمعبو دةواف الملاسبة في  
ت الاطاع العاـ. كما قرشةد اإلنفاؽ اللكومي في لةبةا لمواجية الفساد المالي في مؤسسا

أوصت الدراسة بعدد مف القوصةات أىميا العمؿ عم  زةادة دعـ اإلدارة العمةا لمدةواف 
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لمراجعي الدةواف ومراجعة كافة القشرةعات ذات العبلقة بعمؿ الدةواف لمعالجة أوجو 
 الاصور.

 (:Djamhuri and kamayanti ,Shariha, 2014دراسة ) -4
ـ دور أعضاء دةواف الملاسبة في اللد مف الفساد ىدفت الدراسة إل  قاةة 

المالي في لةبةا والاضاء عمةو، وذلؾ مف خبلؿ اإلجراءات البلزمة لمينة المراجعة 
 والقغةةرات القي قؤثر عمةيا. وقد اسقخدـ في ىذا البلث المنيج النوعي لمقلمةؿ.

واف وقد أظيرت نقامج الدراسة أف ىناؾ ضعفا في مسقوى أداء أعضاء دة 
الملاسبة المةبي في قةاميـ بمياميـ المناط بيـ الاةاـ بيا. وقد قدمت الدراسة عددا مف 
القوصةات أىميا إعطاء الدورات القدرةبةة البلزمة لمراجعي الدةواف لقمكةنيـ مف أداء 
 عمميـ بكفاءة وفاعمةة واسقخداـ القكنولوجةا الجدةدة القي قدعـ إثبات الوثامؽ لممراجعةف.

 (:2113اسة )زكري، در  -5
ىدفت الدراسة إل  القعرؼ عم  مدى كفاءة الاوانةف والقشرةعات القي قنظـ  

عمؿ دةواف الملاسبة المةبي في ملاربقو لمفساد المالي واإلداري بالمؤسسات والشركات 
العامة. وقد قـ إقباع المنيج الوصفي القلمةمي في ىذه الدراسة ولغرض قلمةؿ البةانات 

 (.SPSSرنامج اإللصامي )اسقخدـ الب
وقد قوصمت الدراسة إل  عدد مف النقامج أىميا أف قوانةف وقشرةعات دةواف  

الملاسبة المةبي ليا فاعمةة في مكافلة الفساد المالي واإلداري بالمؤسسات والشركات 
العامة. كما أوصت الدراسة بضرورة رفع كفاءة الدةواف وذلؾ مف خبلؿ قبني وقطبةؽ 

 لدولةة لمرقابة اللكومةة.المعاةةر ا
 أوال: الفساد المالي:

قعد ظاىرة الفساد المالي مف الظواىر الخطةرة القي قواجو البمداف وعم   
ةة، ققصاداألخص الدوؿ النامةة، مما أدى إل  وقوع ركود في عممةة البناء والقنمةة اال



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   449   - 

لمدولة والمؤسسة عم  والادرة المالةة واإلدارةة  ققصادخاصة وأنيا قنطوي عم  قدمةر اال
 .لد سواء
إف ظاىرة الفساد المالي ال قاقصر في قداعةاقيا عم  ما قفرزه مف سمبةات عم   

نما قمقد آثارىا لقطاؿ كافة أفراد المجقمع وقطاعاقو، وذلؾ  قطاع معةف مف المجقمع، وا 
ةة، قصادقالدولة باعقبارىا قعرقؿ عجمة القنمةة اال اققصادلما ليا مف قأثةر مباشر عم  

إضافة إل  أنيا قؤدي إل  اخقبلؿ اليةكؿ القركةبي لممجقمع، كما أنيا قعمؿ عم  اعقةاد 
األفراد لسموكةات ةرفضيا كؿ مجقمع ةنشد الملافظة عم  ما بني عمةو مف قةـ ومبادئ، 
وقأثةرىا عم  اللةاة السةاسةة لةث قخقؿ قواعد المعبة السةاسةة وقبرز أنظمة وىةمات 

 .سةطرة رأس الماؿ والرشوة معقمدة عم 
 :. مفيوـ الفساد المالي1

ةوجد قعرةؼ ملدد لمفساد  الAgbaji(2117 ) و Dukeاسقنادا لما أورده  
ي أو الفساد المؤسسي ققصادالمالي ففي بعض األلةاف ةقـ اسقبدالو بمصطمح الفساد اال

ميا، كما ةمكف والذي ةلدث في العبلقة بةف شركات األعماؿ الخاصة وبامعةيا أو عمبل
أف ةلدث أةًضا داخؿ الشركة لةث ةسقخدـ المسؤولةف موارد الشركة مف أجؿ القعظةـ 

 الخاص عم  لساب المساىمةف.
كما عرؼ أةضا بأنو "ىو نوع خارج عف الاةـ المشقركة لممجقمع، والذي عادة  

 ,Ochuloةكوف لقلاةؽ مكاسب شخصةة غةر األىداؼ اللاةاةة لجياز الدولة" )

Metuonu, and Asuo, 2011.) 
وةعرؼ الفساد بأنو ىو سوء اسقخداـ النفوذ العاـ لقلاةؽ أرباح خاصة، ولذلؾ  

كاف القعرةؼ شامبًل لرشاوى المسؤولةف الملمةةف أو الوطنةةف، أو السةاسةةف مسقبعدة 
 (.2115رشاوى الاطاع الخاص )بف عمي، 
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ـ العاـ وعدـ االلقزاـ بيما وأةضا عرؼ الفساد بأنو الخروج عف الاانوف والنظا 
ةة واجقماعةة لمفرد أو لجماعة معةنة )ملمد، اققصادمف أجؿ قلاةؽ مصالح سةاسةة و 

2117.) 
أما قعرةؼ منظمة الشفافةة الدولةة فةلمؿ قعبةرا بمةغا وشامبل إذ قعرفو عم   

 (.(Sullivan, 2009أنو: "إساءة اسقخداـ السمطة العامة لقلاةؽ كسب خاص" 
الفساد بأنو ظاىرة سمبةة ققفش  داخؿ األجيزة اإلدارةة وقأخذ أشكاؿ ةعرؼ  

عدة، وقؤثر في النظاـ األخبلقي والاةمي السامد في المجقمع، وقاقرف بمظاىر مقعددة 
ومقنوعة مثؿ الرشوة والوساطة، واعقماد عبلقة الارابة والصداقة في القعةةنات وأف ىذه 

ا أالساسي إلداث انلراؼ في المسار الصلةح كميا قنشأ بفعؿ مسببات مخقمفة ىدفي
 (.2118لمجياز اإلداري لقلاةؽ أىداؼ غةر مشروعة فردةة أو جماعةة )الغزاوي، 

وةقضح مف مجمؿ ىذه القعرةفات عم  إخقبلفيا، أف الفساد ظاىرة قاـو عم   
أساس مف قلوةؿ الشأف العاـ لمجماعة إل  شأف خاص، لةث ةقـ قخصةص الموارد 

 .ي وفؽ اعقبارات المصملة الخاصة ولةس وفؽ الصالح العاـققصادالعامد االوقوزةع 
 :. مظاىر الفساد المالي5

ةمكف قمخةص مظاىر الفساد في اآلقي: الرشوة، إقصاء الكفاءات المؤىمة،  
الملسوبةة، الكسب مف خبلؿ الوظةفة العامة، اسقغبلؿ الممقمكات العامة، الواسطة عم  

ةر، إساءة اسقخداـ السمطة، اسقغبلؿ النفوذ، عدـ الملافظة لساب ضةاع لاوؽ الغ
عم  الدواـ الرسمي في العمؿ، االسقةبلء عم  الماؿ العاـ، االبقزاز، وضع األشخاص 
في األماكف غةر المناسبة والقياوف في األنظمة أو القشرةعات الدةنةة وقطبةايا عم  أفراد 

 (.2112دوف آخرةف )الجابري، 
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 :ور الفساد المالي. أسباب ظي3
مجموعة مف األسباب لظيور الفساد  Bank World لاد لدد البنؾ الدولي 

 (:Baiden, 2016المالي أبرزىا ما ةأقي )
 .وجود البةروقراطةة في مؤسسات الدولة. 1
 .ضعؼ مؤسسات المجقمع المدني وقيمةش دورىا. 2
 .سادقوفر البةمة االجقماعةة والسةاسةة المبلممة لظيور الف. 3
 .قيمةش دور المؤسسات الرقابةة وقد قكوف قعاني مف الفساد ىي نفسيا. 4
لصوؿ فراغ في السمطة السةاسةة ناقج عف الصراع مف أجؿ السةطرة عم  . 5

 .مؤسسات الدولة

 :. أنواع الفساد المالي4
 (:2112ىناؾ العدةد مف األنواع لمفساد المالي منيا )الجابري،  

و ةكوف ألةاًنا لالة عرضةة لبعض األفراد السةاسةةف أو . الفساد العرضي: وى1
الموظفةف العمومةةف، أو مؤققًا ولةس منقظًما، أو ىو السموؾ الذي ةمارسو موظفي 
الخدمة العامة عم  شكؿ رشوة أو قصرفات غةر قانونةة بشكؿ اسقثنامي وملدود لةث 

، وبالقالي ةصبح الفساد أف الااعدة العامة ىي أف ةؤدي الموظؼ واجبو في صدؽ ونزاىة
 .ىنا لالة عرضةة أو فردةة

. الفساد المؤسسي: وىذا الفساد قد ةكوف موجوًدا في مؤسسة بعةنيا أو في قطاعات 2
 ملددة لمنشاط االققصادي دوف غةرىا مف الاطاعات األخرى، وذلؾ كوجود بعض

عادة ما ةكثر الموظفةف الرسمةةف الفاسدةف في بعض الوزارات والاطاعات المخقمفة، و 
الفساد في الاطاعات القي ةسيؿ جني الرةع منيا، لةث ةسود الضعؼ في النظاـ 

 .وقضعؼ الرقابة والقنظةـ في ىذه الاطاعات
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. الفساد الصغةر: وةاصد بو ذلؾ السموؾ الذي ةمارسو موظفي الخدمة العامة 3
مبلقيـ، ومف بقااضةيـ مبالغ جانبةة مف خبلؿ رشاوي صغةرة مف الجميور لقسيةؿ معا

جية أخرى إلعانة أنفسيـ بزةادة مصادر دخميـ. وىذا النوع مف الفساد ةكوف ملدود 
 .القأثةر عم  االققصاد

. الفساد الكبةر: ةاصد بو السموؾ الذي ةسمكو كبار المسمولةف والسةاسةةف بلكـ 4
 ة مفصبللةقيـ الواسعة في اقخاذ قرارات بشأف القعاقدات الكبةرة والمشارةع الممول

الخارج، وبالقالي اللصوؿ عم  أمواؿ كبةرة لمصالح الشخصي، وىذا النوع مف الفساد 
 .ققصادأكثر خطورة وأكثر قأثةًرا عم  اال

. الفساد المنقظـ: وىذا النوع قد ةصبح ظاىرة ةعاني منيا المجقمع بكافة طبااقو 5
لممقد. وىو ةؤثر بالفساد المنقظـ أو ا Johnston ومخقمؼ معامبلقو، وىذا ما ةاصده

عم  المؤسسات وسموؾ األفراد عم  كافة مسقوةات النظاـ السةاسي واالققصادي 
واالجقماعي، ولو مبلمح قمةزه عف غةره، ومنيا )ةمةؿ إل  أف ةكوف القكارًةا، أنو فساد 

 منظـ وةصعب قجنبو، أنو مقجسد في بةمات ثاافةة واجقماعةة معةنة(.
 مف المسمولةف اللكومةةف غةر المنقخبةف، السةما. الفساد ضمةؿ الشأف: ةلدث 6

البةروقراطةةف اإلدارةةف مف المسقوةات الدنةا، ومف أىـ المعامبلت القي ةلدث فةيا 
الفساد في ىذا النوع الضرامب والموامح القنظةمةة واشقراطات القرخةص والقخصةص 

 .راسةة والوظامؼاالسقنسابي لمنافع لكومةة مف قبةؿ اإلسكاف المدعـو والمنح الد
. الفساد عظةـ الشأف: فةلدث عم  مسقوةات اللكومة األعم ، لةث ةقفاعؿ الاادة 7

السةاسةوف والبةروقراطةة والاطاع الخاص، وةقكوف ىذا النوع مف الفساد مف قرارات 
لكومةة ال ةمكف اقخاذىا بدوف مشاركة سةاسةة عم  مسقوى عاؿ، مثؿ قورةد معدات 

 .مدنةة أو بنةة أساسةةعسكرةة أو طامرات 
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 . اسقغبلؿ النفوذ: فةلدث نقةجة لقأثةرات اققصادةة مثؿ الرشاوى، أو بسبب والءات8
 .شخصةة مثؿ الروابط األسرةة أو الابمةة أو عبلقات الصداقة

 :. ثار الفساد المالي5
ةعد الفساد معوقا مف أكبر معوقات القنمةة، وةعقبر المسموؿ األوؿ عف قردي  
ةة واالجقماعةة والسةاسةة، إضافة إل  أنو ةؤثر بشكؿ مباشر عم  ققصاداالاألوضاع 

ةة، نظًرا الرقباطو بإعادة قوزةع أو قخصةص بعض ققصادالعدالة القوزةعةة والفعالةة اال
السمع والخدمات لصالح الجماعات األكثر قوة ممف ةلقكروف السمطة والنفوذ، مف ما 

ممة الوطنةة نقةجة االسقةبلء عم  أمواؿ المصارؼ ةسببو الفاسدوف مف إضعاؼ قةمة الع
في قروض ببل ضمانات لاةاةة وقيرةب األمواؿ إل  الخارج وغةر ذلؾ مف اآلثار 

 (:2114المخقمفة. وىناؾ عدة اثار منيا )أنعـ، 
. اآلثار االققصادةة: والممثمة بإعاقة القنمةة واضعاؼ النمو االققصادي إذ جاء في 1

 151بأنو في إسقبانة موجية لارابة  1997صادر عف البنؾ الدولي عاـ قارةر القنمةة ال
دولة نامةة لوؿ معوقات القنمةة كانت اإلجابة إفَّ الفساد اإلداري  61مسؤوال رمةسةا مف 

 :والمالي ىو أكبر معوؽ لمقنمةة، إذ ةاود الفساد إل  العدةد مف النقامج السمبةة مف أىميا

المصالح الشخصةة بالمشارةع القنموةة العامة والقكمفة  أ. ىدر الموارد بسبب قداخؿ
 .المادةة الكبةرة لمفساد عم  الخزانة العامة كنقةجة ليدر اإلةرادات العامة

ىجرة الكفاءات االققصادةة نظرا لغةاب القادةر وبروز الملسوبةة والملاباة في  -ب
 إشغاؿ المناصب العامة.

ةة وىروب رؤوس األمواؿ الملمةة فالفساد ت. الفشؿ في جذب االسقثمارات الخارج
ةقعارض مع وجود بةمة قنافسةة لرة القي قشكؿ شرطا أساسةا لجذب االسقثمارات 
الملمةة والخارجةة عم  لد سواء وىو ما ةؤدي إل  ضعؼ عاـ في قوفةر فرص العمؿ 

 .وةوسع ظاىرة البطالة والفار
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ل  اإللباط وانقشار . اآلثار االجقماعةة: ةؤدي الفساد إل  خمخمة ال2 اةـ األخبلقةة وا 
البلمباالة والسمبةة بةف أفراد المجقمع وبروز القعصب والقطرؼ في اآلراء وانقشار 
الجرةمة كرد فعؿ النيةار الاةـ وعدـ قكافؤ الفرص، كما ةؤدي إل  عدـ المينةة وفاداف 

وظةفي والرقابي قةمة العمؿ والقابؿ النفسي لفكرة القفرةط في معاةةر أداء الواجب ال
وقراجع االىقماـ باللؽ العاـ. والشعور بالظمـ لدى الغالبةة مما ةؤدي إل  االلقااف 
االجقماعي وانقشار اللاد بةف شرامح المجقمع وانقشار الفار وزةادة لجـ المجموعات 

 الميمشة والمقضر رة وبشكؿ خاص النساء واالطفاؿ والشباب.
ال  اإلضرار بمصداقةة الدولة وأجيزقيا فانقشاره ةؤدي  . اآلثار السةاسةة: ةؤدي الفساد3

إل  إضعاؼ قواعد العمؿ الرسمةة دوف قلاةؽ ألىدافو الرسمةة ما ةؤدي إل  اإلضرار 
بمصداقةة األجيزة اإلدارةة وضعؼ الثاة بيا مف قبؿ جميور المقعاممةف، كما أف اقساع 

الذي ةاضي إل  فشؿ النظاـ دامرة الفساد ةؤدي إل  ضعؼ اليةاكؿ اإلدارةة األمر 
اإلداري، فضبل عف إضعاؼ االسقارار السةاسي فانقشاره ةؤدي إل  اإلضرار باالسقارار 
السةاسي، وقدني مسقوى الدخؿ والصراع داخؿ النخبة اللاكمة وفساد اإلدارة وقسمطيا 

 .وقردي األوضاع عم  كؿ األوجو
 :. آليات مكافحة الفساد المالي6

اإلجراءات والخطوات والسةاسات القي ةمكف مف خبلليا ىناؾ العدةد مف  
 (:2119مكافلة الفساد المالي، ومف أىـ ىذه اإلجراءات ما ةمي )بكر، 

 قخفةض عدد الاوانةف والموامح وقبسةط اإلجراءات في الولدات اإلدارةة كافة. -1
 .قفعةؿ قواعد الدةماراطةة والبعد عف أسموب اللكـ المطمؽ -2
قاسةة لمرقكبي الفساد بأشكالو المخقمفة لكي ةكوف ىناؾ رادع أماـ  وضع عاوبة -3

 .باقي المفسدةف
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إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجقمع المدني لممساىمة في كشؼ وفضح قضاةا  -4
 .الفساد

القركةز عم  الجانب األخبلقي وقفعةؿ الاةـ الدةنةة والرولةة المرقبطة باسقاامة  -5
 .داد مةثاؽ أخبلقي لكؿ مينةاألفراد واالقجاه نلو إع

 .قطوةر نظـ اخقةار وقعةةف الموظفةف وقرقةقيـ والقوصةؼ الدقةؽ والعممي لموظامؼ -6
المجوء إل  الشفافةة في كؿ الجيات اللكومةة القي ققعامؿ مع الجميور ولف ةكوف  -7

 .ىناؾ مجاؿ لمرشوة
 . الفساد المالي في ليبيا:7

ة قعاني مف مشكمة الفساد المالي والذي ةعد عاماا لةبةا كغةرىا مف الدوؿ النامة 
ي، فاد قفش  الفساد وانقشر في أغمب مفاصؿ الدولة ققصادفي سبةؿ قلاةؽ النمو اال

لق  صنفت وفؽ قارةر منظمة الشفافةة الدولةة ضمف أكثر الدوؿ فسادا. وىذا المؤشر 
( 111نقيي بالرقـ )( والذي ةشةر إل  "أعم  فساد" وة1( درجة إبقداءا مف )111مف )

 والذي ةشةر إل  "أقؿ فساد".
( أدناه ةوضح قرقةب لةبةا لسب مؤشر مدركات الفساد خبلؿ 1الجدوؿ رقـ ) 
. فاد أظيرت النقامج ىناؾ قذبذبا واضلا في قرقةب لةبةا 2119إل   2115الفقرة مف 

يا دولة شمم 167مف أصؿ  161جاءت لةبةا في  المرقبة  2115دولةا. ففي العاـ 
لمنظمة الشفافةة  2116ناطة، فةما أظير مؤشر مدركات الفساد لعاـ  16القارةر بمؤشر 

و  2117ناطة. أما العاماف  14عالمًةا بمعدؿ  171الدولةة أف لةبةا القمت المرقبة 
ناطة. وجاءت في العاـ  17عم  القوالي بمعدؿ  171و  171فاد جاء قرقةبيا  2118
 ناطة. 18بمعدؿ  دولةا 168في القرقةب  2119

ةشةر  2119إل   2115ىذا القذبذب الواضح في قراقةب لةبةا خبلؿ الفقرة مف  
إل  وجود فساد واضح والذي سببو الرمةسي ةعود إل  اإلناساـ السةاسي بالدولة والذي 
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بدوره أدى إل  لدوث إزدواجةة في السمطة إضافة إل  ضعؼ القطبةؽ في الاوانةف 
ألسباب وغةرىا أسيمت بشكؿ رمةسي في قفشي الفساد مف خبلؿ والقشرةعات. كؿ ىذه ا

 انقشار مظاىره والمقمثمة في الرشوة وغةرىا.
 (: مؤشر مدركات الفساد في لةبةا1جدوؿ )

 

 صدر: موقع منظمة الشفافةة الدولةة، اعداد مخقمفة()الم -

 ثانيا: الرقابة المالية:
قعد الرقابة المالةة مف األجيزة الفاعمة إذ قسيـ في اكقشاؼ األخطاء وأي  

إنلرافات قلدث في المؤسسات العامة بالدولة. لةث قاـو باإلشراؼ عم  العممةات القي 
امة لمدولة وفلص ومراجعة العممةات المقعماة بيا ققـ بالاطاعات الممولة مف الخزانة الع

وذلؾ للماةقيا مف الضةاع والقبلعب واإلخقبلس، إضافة إل  إكقشاؼ األخطاء القي قد 
 قلدث وقلدةد مواطف الضعؼ وقصلةليا والعمؿ عم  عدـ قكرارىا مسقاببل.

 الدرجة القرقةب دولةا السنوات
5215 161/167 16 
5216 171/176 14 
5217 171/181 17 
5218 171/181 17 
5219 168/181 18 
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 مفيوـ الرقابة المالية:. 1
 لمرقابة المالةة عدد مف القعرةفات أىميا: 

عرفت بأنيا مجموعة مف اإلجراءات القي قضعيا الدولة لمقأكد مف مطاباة القنفةذ الفعمي 
لمخطط الموضوعة ودراسة اإلنلراؼ في القنفةذ لكي قعالج نوالي الضعؼ والاصور 
عم  الخطأ بمنع قكراره. وةاصد بالرقابة المالةة مجموعة العممةات البلزمة لمقابعة أعماؿ 

ات الموضوعة قصد القعرؼ عم  أةة إنلرافات ومعالجقيا في قنفةذ الخطط والسةاس
الوقت المناسب إضافة إل  الملافظة عم  الماؿ العاـ مف عممةات اإلخقبلس أو 

 (.2119الضةاع أو سوء االسقعماؿ )فاطمي، 
( قعرةفا لمرقابة المالةة عم  أنيا مراجعة العممةات 2111كما أورد آؿ عم  وموسوي )

الماضي واللاضر أوال بأوؿ، كما قعن  بمراجعة المصروفات واإلةرادات  المالةة القي في
خبلؿ اسقثمارىا واسقردادىا باسقمرار لمقلاؽ مف أف قدفؽ األمواؿ النادةة ةقـ طباا 
لممبللظة، ممثمة في الموازنات النادةة وأف اإلنلرافات قد عولجت أسبابيا في الوقت 

لنالةة المالةة دوف إعسار وأف ةلسف اسقثمار المناسب لق  قسةر المنشأة بنجاح مف ا
 األمواؿ لموصوؿ إل  أكبر كفاةة.

ومف خبلؿ القعرةفاف السابااف ةمكف الاوؿ بأف الرقابة المالةة ىي عبارة عف  
جراءات قاـو بيا الجية المكمفة مف قبؿ السمطة القشرةعةة في الدولة مجموعة مف اإل

ةاسات الموضوعة قد قـ إقباعيا والعمؿ عم  وذلؾ لغرض القأكد مف أّف الخطط والس
 اكقشاؼ األخطاء واإلنلرافات وقصلةليا لقبلفي وقوعيا في المسقابؿ.

 . أىداؼ الرقابة المالية:5
 (:1991لمرقابة المالةة بشكؿ عاـ عدد مف األىداؼ وىي )العواممة،  

ة وعدـ قجاوز أىداؼ سةاسةة: وققمثؿ في القأكد مف القراـ رغبة اليةمة القشرةعة -1
 األولوةات والمخصصات القي قـ رصدىا لقنفةذ المشارةع والخدمات العامة.
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أىداؼ اققصادةة: وققمثؿ في كفاةة اسقخداـ األمواؿ العامة والقأكد مف اسقثمارىا  -2
بالشكؿ األمثؿ بلةث قعود بالنفع العاـ باإلضافة إل  الملافظة عم  األمواؿ العامة مف 

 القبلعب.الغش واإلخقبلس و 

أىداؼ قانونةة: وققمثؿ في القأكد مف أف القصرفات المالةة ققـ وفؽ الاوانةف  -3
واألنظمة والقشرةعات النافذة وذلؾ ضمف المخصصات والصبللةات الممنولة لممسمولةف 

 فةما ةقعمؽ بالنفاات واإلةرادات العامة.

الرشوة والسرقة  أىداؼ اجقماعةة: وققمثؿ في ملاربة جمةع مظاىر الفساد مثؿ -4
 وغةر ذلؾ مف مظاىر الفساد.

أىداؼ إدارةة وقنظةمةة: قضـ مجموعة مف األمور والقي مف شأنيا الملافظة عم   -5
 األمواؿ العامة واسقعماليا في األوجو المشروعة لضماف عدـ اإلضرار بالصالح العاـ.

قابة المالةة في باإلضافة إل  أىداؼ الرقابة المالةة سالفة الذكر فإف أىداؼ الر  
ىي  2113( لسنة 21( الواردة بالاانوف رقـ )25( و )24لةبةا كما وردت بالمادة رقـ )

 كالقالي:
قيدؼ إل  قلاةؽ رقابة فعالة عم  األجيزة القنفةذةة في الدولة ومقابعة أعماليا . 1

قنفةذىا لمقأكةد مف مدى قلاةايا لمسمولةاقيا وأداميا لواجباقيا في مجاالت اخقصاصاقيا و 
 لماوانةف والموامح، ومف أف العاممةف بيا ةسقيدفوف في أداء أعماليـ خدمة المواطف.

قعمؿ عم  الكشؼ عف الجرامـ والمخالفات المقعماة بأداء واجبات الوظةفةة العامة . 2
قخاذ اإلجراءات البلزمة لمساممة مرقكبةيا.  وكرمقيا والقلاةؽ فةيا وا 

القفقةش الدوري عم  كافة الجيات الخاضعة لرقابقيا لمقأكد إجراء القلرةات البلزمة و . 3
مف أف أداميا لممياـ المناطة بيا ةقـ وفاا لمقشرةعات النافذة، ومف أف العاممةف بيا ةؤدوف 

 أعماليـ دوف وساطة أو ملسوبةة أو اسقغبلؿ لوظامفيـ.
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جراء القلرة. 4 ات البلزمة لكشؼ مقابعة األداء بقمؾ الجيات ومكافلة القسةب اإلداري وا 
 أي ممارسة إدارةة جامزة ضد أي مف العاممةف خبلفا لماوانةف والموامح.

الكشؼ عف الجرامـ والمخالفات اإلدارةة القي قاع مف العاممةف بالجيات الخاضعة . 5
قخاذ اإلجراءات البلزمة.  لرقابة اليةمة أثناء مباشرقيـ ألعماليـ أو بسببيا وا 

مخالفات القي قاع مف غةر المذكورةف في الفارة الساباة إذا الكشؼ عف الجرامـ وال. 6
اسقيدفت المساس بأداء واجبات الوظةفة أو الخدمة العامة أو إللاؽ الضرر بالمصملة 

 العامة واقخاذ اإلجراءات البلزمة.

إجراء القلرةات البلزمة السقاصاء أسباب الاصور في العمؿ في شق  المجاالت . 7
ققراح الوسامؿ الكفةمة لقبلفي أوجو الاصور.القي قؤدةيا الدول  ة، وا 

بلث ودراسة ما ققمااه اليةمة مف أي جية في الدولة والقصرؼ فةيا في ضوء النقامج . 8
 القي ةسفر عنيا البلث والدراسة.

دراسة وبلث ما ةرد في الصلؼ ووسامؿ اإلعبلـ المخقمفة مف شكاوى وقلاةاات . 9
اقرلات ققعمؽ بسةر العمؿ في الجيات الخاضعة لرقابة واسقطبلعات إعبلمةة وأراء وم

 اليةمة.

دراسة الاوانةف والموامح والارارات النافذة واألنظمة المعموؿ بيا لمقأكد مف كفاةقيا .11
ققراح القعدةبلت المؤدةة إل  قبلفي أوجو الناص  لؤلغراض القي شرعت مف أجميا وا 

ققراح فةيا، وكذلؾ القلري عف أسباب الاصور أو الق راخي أو اإلنلراؼ في القطبةاات وا 
 الوسامؿ الكفةمة لقداركيا وقبلفةيا.

 إبداء الرأي فةمف ةرشح لشغؿ وظةفة عمةا بناء عم  طمب مف الجيات المخقصة.. 11
 . أنواع الرقابة:3

 (:2118لمرقابة عدد مف األنواع وىي كالقالي )الشةخي وكببلف،  
 الرقابة وقناسـ إل :مف لةث الجيات الااممة بعممةة . 1
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 الرقابة الخارجةة: قاـو بيا أجيزة قابعة لمسمطة القشرةعةة لمراقبة السمطة القنفةذةة.أ. 

 الرقابة الداخمةة: قاـو بيا السمطة القنفةذةة لمراقبة الولدات القابعة ليا.ب. 
 مف لةث الزمف وقناسـ إل :. 2

 والقي قسبؽ القنفةذ الفعمي لممعامبلت  رقابة مالةة ساباة: وةاصد بيا الرقابة الوقامةة
 المالةة وقسجةميا فقمنع وقوع األخطاء.

  ورقابة مالةة مرافاة: وقاـو بمقابعة األداء عم  قنفةذ المعامبلت المالةة مف خبلؿ
 مرالؿ القنفةذ المخقمفة وذلؾ لمقعرؼ عم  األخطاء واالنلرافات وذلؾ بغةة قصلةليا.

 القي قبدأ بعد قنفةذ المعامبلت المالةة وقسجةميا بيدؼ الكشؼ  رقابة مالةة اللاة: فيي
 عف األخطاء.

مف لةث المجاؿ وقناسـ إل : رقابة ملاسبةة ورقابة إدارةة "عم  البرامج" ورقابة . 3
 ةة.اققصاد

 . ديواف المحاسبة الميبي ودوره كجياز لمرقابة المالية في ليبيا:4
رقابة المالةة األعم ، فيو ىةمة مينةة ةعد دةواف الملاسبة المةبي جياز ال 

مسقامة ملاةدة، ققمقع بالشخصةة االعقبارةة والذمة المالةة المسقامة، وةقبع السمطة 
القشرةعةة مباشرة، وىو عضو في المنظمات الدولةة واألفرةاةة والعربةة لؤلجيزة العمةا 

 .لمرقابة المالةة والملاسبة
( 19( الواردة بالاانوف رقـ )2ا لممادة رقـ )وةيدؼ دةواف الملاسبة المةبي وفا 
ـ وقعدةبلقو إل  قلاةؽ رقابة  فاعمة عم  الماؿ العاـ والقلاؽ مف لسف 2113لسنة 

اسقخدامو وكةفةة القصرؼ فةو مف خبلؿ فلص ومراجعة اللسابات وقاةةـ أداء جمةع 
 :الجيات الخاضعة لرقابقو، وققمثؿ ىذه األىداؼ في القالي
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ابة فعالة عم  الماؿ والقلاؽ مف مدى مبلممة أنظمة الرقابة الداخمةة قلاةؽ رق. 1
الةدوةة واإللكقرونةة وسبلمة القصرفات المالةة والاةود الملاسبةة والقاارةر المالةة طباا 

 .لمقشرةعات النافذة

 بةاف أوجو الناص أو الاصور في الاوانةف والموامح واألنظمة المعموؿ بيا.. 2

 مخالفات المالةة في الجيات الخاضعة لرقابة الدةواف.الكشؼ عف ال. 3

قاةةـ أداء الجيات الخاضعة لرقابة الدةواف والقلاؽ مف اسقخداـ الموارد بطرةاة . 4
 اققصادةة وبكفاءة وفاعمةة.

 . الجيات الخاضعة لرقابة ديواف المحاسبة الميبي:1
أوضلت المادة رقـ  أما عف الجيات الخاضة لرقابة دةواف الملاسبي المةبي فاد 

 :( مف نفس الاانوف أنو ةمارس دةواف الملاسبة رقابقو عم  الجيات اآلقةة3)
مجمس الوزراء والوزارات وكافة اليةمات والمصالح والمؤسسات واألجيزة العامة  -1

والمكاقب القابعة لمدولة وما في لكميا والسفارات والانصمةات والبعثات الدبموماسةة 
 ج سواًء نصت قوانةنيا عم  نظاـ خاص لممراجعة أو لـ قنص.المةبةة بالخار 

الشركات القي قساىـ فةيا الدولة أو المشروعات أو اليةمات أو المصالح والمؤسسات  -2
% مف رأس ماليا أو قمؾ القي منلقيا اللكومة 25واألجيزة العامة بما ال ةاؿ عف 

ذلؾ دوف إخبلؿ بأي ألكاـ خاصة إمقةاز إسقغبلؿ مرفؽ عاـ أو مورد لمثروة الطبةعةة و 
 قد قنص عمةيا الاوانةف أو اإلقفاقةات القي قبـر مع اللكومة قنفةذًا ليا.

الجيات القي ققول  إدارة أمواؿ القااعد والقضامف وكذلؾ الجيات واليةمات القي  -3
 قضمنيا وقدعميا اللكومة أو أي مف الجيات الخاضعة لرقابة الدةواف.

ةات الخاصة ذات النفع العاـ القي قشرؼ عمةيا الدولة أو قدعميا اليةمات والجمع -4
 بطرةاة مباشرة أو غةر مباشرة والناابات العامة واأللزاب السةاسةة.
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المشروعات القي ةلصؿ أصلابيا عم  إعانات مباشرة مف الدولة وعم  قروض  -5
 منيا إذا إشقرط عاد الارض إخضاعيا لمراجعة الدةواف.

أي جية أخرى ةعيد إلةو بفلصيا ومراجعقيا بارار مف السمطة  باإلضافة إل  
 القشرةعةة أو بطمب مف اللكومة.

 . اختصاصات ديواف المحاسبة الميبي الرقابية الفنية:5
والملقو القنفةذةة عدد مف االخقصاصات  2113( الصادر سنة 19لاد لدد الاانوف رقـ )

 (:2119)مةرة، الفنةة لدةواف الملاسبة المةبي وىي كالقالي 
. فلص ومراجعة اللسابات اللكومةة: ةاـو الدةواف بمراجعة وفلص اللسابات 1

والاوامـ المالةة لجمةع الجيات الخاضعة لرقابقو بالطرؽ القي ةراىا مناسبة، كما ةاـو 
بمراجعة اللسابات الخقامةة لمدولة وفلص ومراجعة جمةع العممةات المالةة القي ليا 

مةزانةة العامة لمدولة او المةزانةة المملاة واإلضافةة وكذلؾ االعقمادات عبلقة بقنفةذ ال
 المؤققة ولسابات القسوةة.

. مراجعة لسابات الجيات المسقامة: وذلؾ في أي وقت ةلدده الدةواف ووفاا لخطقو 2
 وكذلؾ مراجعة قوامميا المالةة السنوةة.

ات الخاصة ذات النفع العاـ والناابات . مراجعة البةانات المالةة: قادـ اليةمات والجمعة3
مباشرة مف الدولة  واأللزاب السةاسةة وأصلاب المشروعات الذةف قلصموا عم  إعانات

بةانا عف نشاطاقيا ةراجع مف قبؿ الدةواف مف لةث مصادر القموةؿ وقةمة الاروض 
سقلاة عم  واإلعانات الممنولة مف الدولة وأوجو االسقخداـ ليا واألقساط المدفوعة والم

 الاروض.
 :: الدراسة الميدانيةثالثاً 

 جمع في اقباعو قـ الذي األسموب عرض ةقـ سوؼ البلث مف الجزء ىذا في 
 لقلمةؿ اسقخدمت القي اإللصامةة األسالةب إل  باإلضافة بالدراسة المقعماة البةانات
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 إل  إلضافةبا الدراسة، مجقمع عم  إسقبانة قوزةع خبلؿ مف جمعيا قـ والقي البةانات
 عرض سةقـ كما البةانات قلمةؿ خبلؿ مف إلةيا الوصوؿ قـ القي النقامج عرض سةقـ أنو

 .أىمةقيا البالثاف ةرى القي القوصةات بعض
 :البيانات جمع أداة. 1

 عم  لملصوؿ اسقخداماً  األكثر العممي البلث أدوات ألد اإلسقبةاف ةعد 

 لملصوؿ قسقخدـ وبنود أبعاد ذات مناسبة اسةدر  أداة وىي األفراد، عف وبةانات معمومات
 مف عدد شكؿ عم  وقادـ معةف بواقع مرقبطة ملددة ولاامؽ وبةانات معمومات عم 

 .اإلسقبةاف بموضوع المعنةةف المسقيدفةف مف عمةيا اإلجابة ةطمب األسممة
 إل  قسمت وقد الدراسة موضوع لوؿ إسقبانة بإعداد البالثاف قاـ لذلؾ قبعا 
 :قسمةف

 في مقمثمة العةنة خصامص عف بةانات وقضـ الشخصةة، البةانات: األوؿ الاسـ. 1
 .الخبرة سنوات القخصص، العممي، المؤىؿ

 عبلقة ليا سؤاال( 27) عدد عم  اإلسقبانة مف الاسـ ىذا ةلقوي: الثاني الاسـ. 2
 سنةل( 19) رقـ الاانوف عم  اإلطبلع بعد وصةاغقيا اسقنباطيا قـ البلث، بموضوع

 .الملاسبة دةواف قنظةـ بشأف ـ2113

 لعبارات اإلجابة درجة لقادةر( الخماسي لةكارت) ماةاس اسقخداـ قـ ولاد 
 غةر بشدة، موافؽ غةر) بالبدامؿ ابقداء( 5 ال  1) مف الدرجات منلت لةث اإلسقبةاف،
 قوزةع ـق كما المجةبةف، وآراء اقجاىات قاةس والقي( بشدة موافؽ موافؽ، ملاةد، موافؽ،

 بةف المدى لساب خبلؿ مف الخماسي لةكرت ماةاس في الخبلةا طوؿ وقلدةد اإلجابات
 عم  لملصوؿ الماةاس في قةمة أكبر عم  قاسةمو قـ ومف( 4=  1-5) الماةاس درجات

 في قةمة أقؿ إل  الاةمة ىذه إضافة قـ ذلؾ وبعد( 1.81=  5÷ 4) أي الخمةة طوؿ
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 وىكذا الخمةة، ليذه األعم  اللد لقلدةد وذلؾ( صلةح والد وىي الماةاس بداةة) الماةاس

 (.2) رقـ القالي بالجدوؿ موضح كماىو الخبلةا طوؿ أصبح
 وداللقيا األسممة إجابات(:2) جدوؿ

 الخمةة طوؿ الاةاس درجات األسممة عم  اإلجابة
 1.82 – 1 1 جدا منخفضة بدرجة ممارسة

 5.62 – 1.81 2 منخفضة بدرجة ممارسة
 3.42 – 5.61 3 متوسطة بدرجة مارسةم

 4.52 – 3.41 4 عالية بدرجة ممارسة
 5 – 4.51 5 جدا عالية بدرجة ممارسة

 . مجتمع وعينة البحث:5
لغرض قلاةؽ أىداؼ الدراسة والقلاؽ مف إجابات أفراد العةنة عف القساؤؿ  

واف الملاسبي ( إسقبانة عم  أعضاء جياز دة111المطروح في الدراسة قـ قوزةع عدد )
( إسقبانات غةر 4( منيا وبعد فلصيا قبةف أف عدد )94المةبي بطرابمس، وقـ اسقرجاع )

( إسقبانة والقي قمثؿ 91صاللة لمقلمةؿ وبالقالي فإف عدد اإلسقبانات الصاللة لمقلمةؿ )
 %( مف إجمالي اإلسقبانات الموزعة.91)
 . تحميؿ البيانات واختبار فرضية البحث:3

الجزء مف البلث سوؼ ةقـ اسقخداـ القلمةؿ الوصفي لقلاةؽ أىداؼ في ىذا  
البلث وذلؾ مف خبلؿ اسقخداـ األسالةب اإللصامةة المناسبة. وفةما ماةمي نقامج 

 القلمةؿ اإللصامي المقلصؿ عمةيا:
 أ. ثبات اإلستبانة:

لمقأكد مف صدؽ وثبات أسممة اإلسقبةاف قـ لساب معامؿ اخقبار ألفا كرونباخ  
(Cronbach‟s Alpha) :لجمةع األسممة الواردة بو، وعند قطبةاو ظيرت النقامج القالةة 

( وىي أكبر مف 1.965( أف قةمة المعامؿ ألفا كرونباخ )3ةوضح الجدوؿ رقـ ) 
 ( وىذا ةؤكد صلة اإلسقبانة وقابمةقيا لمقلمةؿ.1.6)
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 كرونباخ ألفا الثبات صدؽ(: نقامج 3الجدوؿ )

 عدد العبارات خمعامؿ ألفا كرونبا
965. 27 

 ب. خصائص عينة الدراسة:
 . المؤىؿ العممي:1

نسبة كانت مف نصةب  أف أعم ( أدناه قبةف 4النقامج الظاىرة بالجدوؿ رقـ ) 
%( مف إجمالي العةنة، في لةف قبلىا 68.9لممة البكالورةوس لةث بمغت النسبة )

%، 1مـو والدكقوراه كانقا )%(. أما لممة الدب27.8لممة الماجسقةر بنسبة بمغت )
 %( عم  القوالي.3.3

 قوزةع أفراد عةنة الدراسة لسب المؤىؿ العممي(: 4جدوؿ )
 النسبة المموةة العدد العممي المؤىؿ ت
 %1 1 دبمـو 1
 %68.9 62 بكالورةوس 5
 %27.8 25 ماجسقةر 3
 %3.3 3 دكقوراه 4

 %111 91 المجموع
 . التخصص:5

( أف أعم  نسبة كانت مف نصةب 5اردة بالجدوؿ رقـ )أظيرت النقامج الو  
%(، في لةف بمغت النسب المموةة 86.7قخصص )الملاسبة( لةث بمغت النسبة )

%( عم  1%، 11%، 3.3، أخرى(، )اققصادلمقخصصات األخرى )إدارة أعماؿ، 
 القوالي.



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   466   - 

 (: قوزةع أفراد عةنة الدراسة لسب القخصص5جدوؿ )
 المموةة النسبة العدد القخصص ت
 %86.7 78 ملاسبة 1
 %3.3 3 إدارة أعماؿ 5
 %11 9 اققصاد 3
 %1 1 أخرى 4

 %111 65 المجموع
 . عدد سنوات الخبرة:3

( فاد أظيرت النقامج أف عدد سنوات الخبرة )أقؿ مف 6فةما ةخص الجدوؿ رقـ ) 
نت %(، في لةف كا41.1سنوات( لعةنة الدراسة كانت األعم  نسبة لةث بمغت ) 5

إل  أقؿ مف  11سنوات، مف  11إل  أقؿ مف  5النسب المموةة لمسنوات األخرى )مف 
 %(.11.1%، 16.7%، 31.1سنة فأكثر( كانت عم  القوالي ) 15سنة، مف  15

 قوزةع أفراد عةنة الدراسة لسب عدد سنوات الخبرة(: 6جدوؿ )
 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة ت
 %41.1 37 سنوات 5أقؿ مف  1
 %31.1 28 سنوات 11إل  أقؿ مف  5مف  5
 %16.7 15 سنة 15إل  أقؿ مف  11مف  3
 %11.1 11 سنة فأكثر 15مف  4

 %111 65 المجموع
 :تحميؿ عبارات اإلستبياف 

قاـ البالثاف بقفرةغ وقلمةؿ اإلسقبةاف ومعالجة بةانات الدراسة، لةث اسقخدمت  
 :األسالةب اإللصامةة القالةة

  المقوسط اللسابي: ةسقخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة مقوسط إجابات
 .الموظفةف عم  العبارات الخاصة بالدراسة والمااسة بماةاس لةكرت

  اإلنلراؼ المعةاري: وذلؾ لقلدةد اسقجابات أفراد عةنة الدراسة، إزاء ملاور الدراسة
 .المخقمفة لكؿ فارة مف قمؾ الملاور
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 اخقبار T ( لمعةنة الوالدةOne Sample-T-Test ةسقخدـ ىذا القلمةؿ بيدؼ :)
 اخقبار فرضةة العدـ لوؿ المقوسط اللسابي لفرضةات البلث.

 . نتائج تحميؿ عبارات اإلستبياف:1
مقوسقطاقيا كانت  ( أدناه أف جمةع العبارات الواردة7ةبللظ مف الجدوؿ رقـ ) 

 - 3.41اس لةكارت الخماسي قاع مابةف )( وجمةعيا وفاا لماة4.13 - 3.67مف )
وجود مسقوى ممارسة عالي وبمسقوةات معنوةة أقؿ مف (، وىذا ةشةر إل  4.21

(، لةث قلصمت العبارة "ةاـو الدةواف الملاسبي بقلدةد األنشطة القي سوؼ ةقـ 1.15)
( 4.13قاةةميا وةصنفيا وفاا ألولةاقيا وكذلؾ أىمةقيا" عم  أعم  مقوسط لسابي ىو )

(، وىذه العبارة قدؿ عم  أف دةواف الملاسبة المةبي 1.15 <1.111وبمسقوى معنوةة )
ةاـو بدرجة عالةة عم  قلدةد األنشطة المناط بو قاةةميا وةصنفيا لسب األولةة إضافة 
ألىمةقيا. في لةف قلصمت العبارة "ةاـو موظفي الدةواف بإجراء عممةاقو الرقابةة وفاا 

( 3.67موضوعة بيذا الخصوص" عم  أقؿ مقوسط لسابي قدره )لممعاةةر الدولةة ال
 (.1.15 <1.111وبمسقوى معنوةة )

 (One Sample- T- Test) اخقبار نقامج(: 7) جدوؿ

 القرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 المعنوية

 ر. ت العبارة

ممارسة 
 عالةة

3.96 1.652 1.000 
االسقابللةة القي لددىا لو ةقمقع دةواف الملاسبة المةبي ب

 1 الاانوف لةقمكف مف إجراء العممةات الرقابةة.

ممارسة 
 عالةة

4.08 1.974 1.000 
لدى دةواف الملاسبة اإلمكانةات القي قمكنو مف الاةاـ 

 2 بعممةات الرقابة.

ممارسة 
 1.111 1.711 4.13 عالةة

ةلرص الدةواف عم  قوفةر اإلسقابللةة القامة لممراجعةف 
 3 رفو لق  ققـ عممةات المراجعة بالطرةاة بكفاءة وفاعمةة.ط

ممارسة 
 1.111 1.515 3.93 عالةة

المراجعوف بالدةواف لدةيـ المؤىبلت والكفاءة القي قمكنيـ مف 
 4 إجراء العممةات الرقابةة المنوط بيـ الاةاـ بيا.

ممارسة 
 5 عد السموؾ الميني.ةمقـز المراجعوف طرؼ الدةواف باوا 1.111 1.711 4.13 عالةة
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 القرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 المعنوية

 ر. ت العبارة

ممارسة 
 عالةة

3.67 1.618 1.000 
ةاـو موظفي الدةواف بإجراء عممةاقيـ الرقابةة وفاا لممعاةةر 

 6 الدولةة الموضوعة بيذا الخصوص.

ممارسة 
 عالةة

4.13 1.412 1.111 
ةاـو موظفي الدةواف الملاسبي بقلدةد األنشطة القي سوؼ 

 7 يا وكذلؾ أىمةقيا.ةقـ قاةةميا وةصنفيا وفاا ألولةاق

ممارسة 
 عالةة

4.13 1.711 1.111 
ققـ مراجعة لسابات الجيات المسقامة الخاضعة لرقابقو في 

 8 أي وقت ووفاا لخطة الدةواف الموضوعة.

ممارسة 
ةاـو موظفي الدةواف بإجراء دراسة مةدانةة عم  األنشطة  1.111 1.654 4.11 عالةة

 9 المراد مراجعقيا.

ممارسة 
 ةعالة

4.11 1.626 1.000 

ققـ مراجعة وفلص اللسابات والاوامـ المالةة لمجيات 
اللكومةة الخاضعة لرقابة الدةواف مف قبؿ المراجعةف 

 بالدةواف وفاا لممعاةةر الدولةة.
11 

ممارسة 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 
ةشرؼ الدةواف عم  عممةات المراجعة لمقأكد مف أنيا ققـ 

 11 بكفاءة قامة.

سة ممار 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 
القأكد مف سبلمة إقباع الاوانةف المالةة المقعماة باإلةرادات 

 12 والمصروفات العامة لمدولة.

ممارسة 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 

القأكد مف كفاءة وفاعمةة نظاـ الرقابة الداخمةة عم  
اإلةرادات والمصروفات العامة لمدولة في الجيات الخاضعة 

 لرقابقو.
13 

ممارسة 
 عالةة

4.12 1.596 1.000 
القأكد مف أف جمةع المقلصبلت ةقـ إةداعيا بالخزانة العامة 

 14 وفي لساباقيا المخصصة.

ممارسة 
 عالةة

4.12 1.596 1.000 
القأكد مف أف جمةع المدفوعات ققـ بمسقندات قؤةد عممةة 

 15 الدفع ووفاا لملدود المسموح بيا.

ممارسة 
 عالةة

4.12 1.596 1.000 
القأكد مف أنو ةقـ مراجعة كؿ ماةقعمؽ باإلةرادات مف 

 16 مسقندات بشكؿ سمةـ ومف قبؿ مخقصةف بذلؾ.

ممارسة 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 

القأكد مف أنو ققـ المقابعة الشيرةة لملسابات المصرفةة 
المقعماة باإلةرادات والمصروفات ومطاباقيا بما ىو وارد 

 بالدفاقر.
17 

سة ممار 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 
القأكد مف صلة كؿ ماةقعمؽ بمقلصبلت الضرامب بأنيا 

 18 ققـ وفاا لماوانةف والقشرةعات النافذه.

ممارسة 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 
ةاـو موظفي الدةواف بمراجعة كؿ ماةقعمؽ بارارات القعةةف 

والقرقةات وغةرىا والقأكد مف أنيا ققـ وفاا الاوانةف  19 
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 القرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 المعنوية

 ر. ت العبارة

 رةعات النافذه.والقش

ممارسة 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 

ةاـو موظفي الدةواف بمراجعة كؿ ماةقعمؽ بالمعاشات 
الضمانةة والمكافآت والقأكد مف أنيا ققـ وفاا الاوانةف 

 والقشرةعات النافذه.
21 

ممارسة 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 

ةاـو موظفي الدةواف بمراجعة كؿ ماةقعمؽ بالعيد والسمؼ 
والقأكد مف أنو ةقـ قسوةقيا بشكؿ دوري وأنو ققـ قسوةقيا 

 نياةة كؿ سنة المالةة.
21 

ممارسة 
 1.111 1.626 4.11 عالةة

ةاـو الدةواف بطمب قفسةر لبعض الارارات والقصرفات القي 
 22 ةاـو بيا المراجعةف أثناء ممارسقيـ لعممةة المراجعة.

ممارسة 
 1.111 1.626 4.11 عالةة

راجعوف قاارةرىـ إلدارة الدةواف العقمادىا وقوثةايا ةادـ الم
 23 واإللقفاظ بيا.

ممارسة 
 1.111 1.626 4.11 عالةة

ةاـو الدةواف باصدار قاارةره النيامةة لوؿ الجيات القي لدةو 
 24 قخوةؿ بمراجعقيا مف قبؿ السمطات القشرةعةة.

ممارسة 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 
ي موظؼ عف عممو في لاؿ لمدةواف اللؽ في إةااؼ أ

 25 وجود أسباب قوةة لملفاظ عم  المصملة العامة.

ممارسة 
 عالةة

4.11 1.626 1.000 
ةسقابؿ الدةواف الشكاوى المادمة ضد الجيات العامة وةقـ 

 26 مقابعقيا واقخاذ اإلجراءات البلزمة لةاليا.

ممارسة 
 1.000 1.626 4.11 عالةة

بمةة لقلسةف وقطوةر لدى الدةواف خطط وسةاسات مسقا
 27 اإلجراءات الرقابةة.

 :الرئيسية الفرضية اختبار. 5
 :كالقالي إلصامةا البلث فرضةة صةاغة قمت لاد

"أعضاء دةواف الملاسبة المةبي ةقمقعوف بالكفاءة البلزمة القي قمكنيـ مف قرشةد  
 اإلنفاؽ اللكومي بمةبةا".

( 3) مف أكبر لسابي مقوسط عند( T) اخقبار وباسقخدـ أدناه( 8) الجدوؿ مف 
 الفساد لمكافلة إلجراءاقو المةبي الملاسبة دةواف لممارسة العاـ المقوسط أف نبللظ
 فرضةة قبوؿ إل  ةاود وىذا ،(1.15 <1.111) معنوةة وبمسقوى( 4.173) كاف المالي
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زمة القي أعضاء دةواف الملاسبة المةبي ةقمقعوف بالكفاءة البل" بأف الااممة الرمةسةة البلث
 قمكنيـ مف قرشةد اإلنفاؽ اللكومي بمةبةا".

 بالدراسة المقعماة الفرضةة لوؿ( One Sample-T-Test) اخقبار نقامج: (8) جدوؿ

مسقوى  العبارة
 المعنوةة

(T) 
 الملسوبة

االنلراؼ 
 المعةاري

المقوسط 
 الارار اللسابي

المتوسط العاـ إلجابات عبارات 
 4.173 1.634 62.162 1.111 االستبياف

ممارسة 
 عالةة

 ةقضح الدراسة ىذه في والمسقخدمة الساباة الدراسات بعض إل  وبالرجوع 
 :القالي

 اخقبلؼ مف الرغـ فعم (. 2119 مةرة،) دراسة مع اقفات اللالةة الدراسة أف 
 الوصفي المنيج وىو بالدراسة المسقخدـ المنيج لةث مف اقفاقا أنيما إال الدراسة عةنة

 خمصت كما. اإلسقبةاف في والمقمثمة البةانات جمع في المسقخدمة واألداة القلمةمي
 الاطاع عم  رقابي كجياز المةبي الملاسبة دةواف دور قفعةؿ ةمكف أنو إل  الدراسة
 البلزمة الكفاءة لدةيـ المةبي الملاسبة دةواف أعضاء أف إل  بدوره ةشةر والذي العاـ،
 إلةو ماقوصمت وىذا المالي، الفساد مف اللد في يـةس والقي اللكومي اإلنفاؽ لقرشةد
 .اللالةة الدراسة

 فاد(. 2118 وكببلف، الشةخي) دراسة عف اللالةة الدراسة اخقمفت لةف في 
 الشرقةة، بالمنطاة الدةواف فروع جمةع عم  دراسقيما ركزت فاد الدراسة عةنة في اخقمفقا
 اخقمفت كما. بطرابمس المةبي لملاسبةا دةواف أعضاء ىـ اللالةة الدراسة عةنة بةنما

( 2118 وكببلف، الشةخي) دراسة خمصت فاد عمةيا، المقلصؿ النقامج في الدراسقاف
 اللكومي اإلنفاؽ قرشةد في المةبي الملاسبة دةواف ةمعبو الذي لمدور أثر ةوجد ال أنو إل 

 ال الدةواف ضاءأع أف إل  ةشةر والذي العاـ، الاطاع بمؤسسات المالي الفساد لمواجية
 .اللكومي اإلنفاؽ لقرشةد البلزمة بالكفاءة ةقمقعوف
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 Shariha, Djamhuri and) دراسة مع الدراسة ىذه اخقمفت كما 

Kamayanti, 2014 .)فاد بالضبط الدراسة وعةنة مجقمع ةلدد لـ الدراسة ىذه ففي 
 أف كما مةبي،ال الملاسبة دةواف أعضاء بعض ىـ الدراسة عةنة أف الدراسة بيذه ورد

 المسقخدمة األداة لةث مف الدراسقاف اخقمفت كما. النوعي المنيج ىو المقبع المنيج
 ,Shariha, Djamhuri and Kamayanti) دراسة بةانات جمعت فاد. البةانات لجمع

 والخبرة المبللظة الشخصةة، المااببلت اإللكقروني، البرةد طرةؽ عف( 2014
 مف اخقمفقا كما. اإلسقبةاف باسقخداـ اللالةة الدراسة تبةانا جمعت لةف في. الشخصةة

 ,Shariha, Djamhuri and Kamayanti) دراسة قوصمت فاد النقامج، لةث

 مياميـ قأدةة في المةبي الملاسبة دةواف أعضاء أداء في ضعفا ىناؾ أف إل ( 2014
 .اللكومي اإلنفاؽ قرشةد في كفاءقيـ عدـ إل  ةشةر والذي بيا المكمفةف
 :والتوصيات النتائج

 النتائج: أوال
 مف عدد إل  الدراسة قوصمت فاد عمةيا، المقلصؿ البةانات قلمةؿ خبلؿ مف 
 :ىي النقامج

 الخزانة مف الممولة الجيات لمراجعة الصبللةات بكافة المةبي الملاسبة دةواف ةقمقع. 1
 .بالدولة رةعةةالقش السمطات قبؿ مف لو الممنولة الصبللةات خبلؿ مف وذلؾ العامة

إف أعضاء دةواف الملاسبة المةبي ةقمقعوف بالكفاءة البلزمة في قرشةد اإلنفاؽ . 2
اللكومي والقي بدورىا قسيـ في اللد مف ظاىرة الفساد المالي، وذلؾ مف خبلؿ قطبةايـ 

 لئلجراءات الموضوعة مف أجؿ مكافلة الفساد المالي واللد منو.

 أف إال ولده المةبي الملاسبة دةواف مسؤولةة لةس دالفسا منع أف مف الرغـ عم . 3
 قسيـ لمدولة العامة الخزانة مف الممولة المؤسسات داخؿ بيا ةاـو القي المراجعة عممةات

ساءة والقبلعب االلقةاؿ كشؼ في  ةعد رقابي كجياز عممو أف كما لؤلمواؿ، االسقخداـ وا 
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 .لرقابقو الخاضعة الجيات في الاوةة المالةة لئلدارة قعزةزا

 المراجعة بعممةات لماةاـ قؤىميـ القي المؤىبلت لدةيـ الدةواف طرؼ المراجعوف. 4
 .بكفاءة بيا المكمفةف

 عم  اإلطبلع مف قمكنيـ والقي القامة باإلسقابللةة الدةواف طرؼ المراجعوف ةقمقع. 5
 .بيا المكمفةف بمياميـ لماةاـ البلزمة المسقندات كافة

 :التوصيات: ثانيا
 :وىي القوصةات مف عدد إل  الدراسة خمصت لاد 

 في المالي الفساد بشأف المةبي الدةواف عف الصادرة القاارةر اللسباف في األخذ. 1
 .لةاليا البلزمة اإلجراءات واقخاذ الدولة مف الممولة المؤسسات

 رإىدا في قسبب مف كؿ وملاسبة بالدولة والقشرةعات والموامح الاوانةف كافة قفعةؿ. 2
 .العاـ لمماؿ

 المالي الفساد بخطر العاـ بالاطاع والمسمولةف الموظفةف جمةع وقوعةة قثاةؼ ةجب. 3
 القوعوةة اللمبلت خبلؿ مف وذلؾ الدولة، اققصاد وعم  المؤسسات عم  وعواقبو
 .العمؿ وورش والندوات

 قوجةو في بدقة وقنفةذىا االلقةاؿ مف لملد واضلة سةاسات وضع ضرورة. 4
 .فةفالموظ

 وقادةـ المالي الفساد ظاىرة قفشي أسباب في بالبلث قاـو لجاف قشكةؿ عم  العمؿ. 5
 .ليا المناسبة اللموؿ

 
 
 
 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   473   - 

مضائؿةمادلراجع

 ( ،اإلدارة لملات 2111آؿ عمي، رضا صالب أبولمد والموسوي، سناف كاظـ .)
 ف.معاصرة المكقبة االدارةة المعاصرة، مؤسسة الوراؽ لمنشر والقوزةع، عما

 ،آثػاره - أسبابو – أنواعو) االققصادي الفساد(. 2112) لسف، بف عبدااهلل الجابري - 
 االققصاد قػسـ اإلسػبلمي، لبلققصاد الثالث العالمي المؤقمر ،(مظاىرة - عبلجػو

 .السعودةة الارى، أـ جامعة اإلسبلمي،
 ( ،قاةةـ دور 2118الشةخي، المعقز رمضاف أبوبكر وكببلف، معقز عبداللمةد عمي .)

دةواف الملاسبة في قرشةد اإلنفاؽ اللكومي في لةبةا لمواجية الفساد المالي بمؤسسات 
الاطاع العاـ_ دراسة مةدانةة عم  فروع دةواف الملاسبة بالمنطاة الشرقةة، مجمة جامعة 

 ، بنغازي، لةبةا.15البلر المقوسط الدولةة، العدد 

 ( ،2118الغزاوي، زكي جبار كاظـ.)  دور قسـ الرقابة والقدقةؽ الداخمي ومسؤولةقو في
اللد مف ظاىرة الفساد اإلداري في الدوامر اللكومةة، المعيد العربي لمملاسبةف 

 .مكقبة ودار مخطوطات العقبة العباسةة، كرببلءالاانونةةف، 

 ( لسنة 19الاانوف رقـ )ـ، في شأف إعادة قنظةـ دةواف الملاسبة، مقوفر عم  2113
 وقع:الم

-legislation.ly/sites/default/files/lois/259-https://security
Law%20No.%20%2819%29%20of%202013_AR.pdf. 

 ( لسنة 21الاانوف رقـ )ـ، بشأف إنشاء ىةمة الرقابة اإلدارةة، مقوفر عم  2113
 الموقع:

-ault/files/lois/336legislation.ly/sites/def-https://security
%20law%20No.%2820%29%20of%202013_AR.pdf. 

 نموذجا، الةمنةة اللالة واإلداري: المالي الفساد (.2114المؤمف، ) عبد أنعـ، سعةد 

 .282ص  الةمف، ،15العدد  الةمف، في ومؤقمرات ندوات

about:blank
about:blank


 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   474   - 

 األداء عم  وانعكاساقو اإلداري الفساد (.2119إبراىةـ، ) ملمد بكر، نجبلء 

 مصر. ،3 العدد  والقجارة، لبلققصاد العممةة المجمة االققصادي،
 ( ،الفساد أشكالو، أسبابو ودوافعو، مجمة الدراسات 2115بف عمي، زةاد عربةة ،)

 .1، ص 16االسقراقةجةة، العدد 

 ( ،مدى فاعمةة قوانةف وقشرةعات دةواف الملاسبة 2113زكري، ملمد أبو الااسـ .)
الندوة األول   ،مةملاربة الفساد المالي واإلداري بالمؤسسات والشركات العاالمةبي في 

 لوؿ دةواف الملاسبة )الواقع واآلفاؽ(، كمةة االققصاد والقجارة زلةقف.
 ( ،الرقابة المالةة في النظاـ االققصادي اإلسبلمي، 2111عبد الرلةـ، بساـ عوض .)

Almanhal .لمنشر  
 ( ،دور الرقابة المالةة في قلسةف جودة الاوامـ المالةة 2119فاطمي، فاطمة فوزةة .)

)دراسة لالة مؤسسة قسةةر الموانئ والمالجئ الصةد البلري بمسقغانـ(، رسالة 
 ماجسقةر، الجزامر.

 المالي الفساد مواجية في الشركات لوكمة (. أىمةة2117الفقاح، ) عبد ملمد، سعاد 

 .4 ص ،03العدد النزاىة، مجمة والملاسبي،
 ( ،إمكانةة قفعةؿ دور دةواف الملاسبة المةبي كيةمة 2119مةرة، عبداللفةظ فرج .)

، 11رقابةة عم  مؤسسات الاطاع العاـ، مجمة كمةة االققصاد لمبلوث العممةة، المجمد 
 ، جامعة الزاوةة، لةبةا.13العدد 

 Abdullah, A. M., Naser, K., & Abdullah, A. H. (2019). Important 
Factors Influencing the Effectiveness of Kuwait State Audit 
Bureau (KSAB). Academy of Accounting and Financial Studies 

Journal.  
 Baiden, J. N., Baiden, Y. P., & Ayariga, C., (2016). Assessing 
the Balance Score Card of the Internal Audit Performance-Value 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   475   - 

Addition or Destruction: An Empirical Study of Firms in Sekondi-

Takoradi, Ghana.  
 Duke, O. O., & Agbaji, D. D. (2017). The pursuit of good 
governance and the anti-financial corruption blitz in Nigeria: A 
study of the Economic and Financial Crimes Commission 
(EFCC)(2003-2016). Asian Research Journal of Arts & Social 

Sciences, 1-16.  
 Ochulor, C. L., Metuonu, I., & Asuo, O. (2011). Corruption in 
contemporary Nigeria: The way out. American Journal of Social 
and Management Sciences, 2(1), 91-99. 
 Shariha, J. E., M,. Djamhuri, A. and kamayanti, A., (2014). The 
role of audit bureau in eradicating financial corruption in Libya. 
International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES) 
ISSN (Online) 2319-183X, (Print) 2319-1821 Volume 3, Issue 10 
(October 2014), PP.01-05. 
 Sullivan, J. D. (2009). The moral compass of companies: 
Business ethics and corporate governance as anti-corruption tools. 

Focus, 7, 47791.  
 Transparency International, The Global Coalition Against 
Corruption, available at: https://www.transparency.org. 
 

about:blank


 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   476   - 

 درادةمحتؾقؾقةمظؾعالضةمبنيمجلانمادلراجعةموادلراجعنيماخلارجقني

مظؿعزؼزمحوطؿةماظشرطاتميفمادلصارفماظؿفارؼةماظؾقؾقة

 د. عبد الحكيـ محمد مصمي
 جامعة مصراتة -كمية االقتصاد 

a.masli@eps.misuratau.edu.ly 

 د. محمد مفتاح الفطيمي
 األكاديمية الميبية مصراتة

m.alfatiemy@lam.edu.ly 

 
 ممخص الدراسة

قيدؼ ىذه الدراسة إل  البلث في العبلقػة بػةف لجػاف المراجعػة والمػراجعةف الخػارجةةف بإظيػار  
دور الرمةسي الذي قمعبو لجاف المراجعة في دعـ عمػؿ المراجعػة الخارجةػة لقعزةػز لوكمػة الشػركات فػي ال

 73المصػػارؼ القجارةػػة المةبةػػة. ولقلاةػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قػػـ اسػػقخداـ المػػنيج المخػػقمط، لةػػث قػػـ جمػػع 
مػا فػي ذلػؾ اسقبةاف مف خبلؿ مسح ثبلث مجموعات مػف الجيػات الفاعمػة فػي الاطػاع المصػرفي المةبػي ب
ماابمػػة  12أعضػػاء مجمػػس اإلدارة وأعضػػاء لجنػػة المراجعػػة والمػػراجعةف الخػػارجةةف، باإلضػػافة إلػػ  إجػػراء 

 شبو منظمة مع عةنة مف ىذه المجموعات. 
قشةر النقامج إل  أف لجاف المراجعة في الاطاع المصػرفي المةبػي ال قػؤدي مسػقوى مرضػةًا فػي  

شػػراؼ عمةيػػا، وأنيػػا قمعػػب دوًرا ملػػدوًدا لمغاةػػة فػػي قعزةػػز اسػػقابللةة مراقبػػة عممةػػة المراجعػػة الخارجةػػة واإل
المػػػػراجعةف الخػػػػارجةةف. وعمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف ذلػػػػؾ، قشػػػػةر النقػػػػامج أةضػػػػًا إلػػػػ  أف ىنػػػػاؾ بعػػػػض العوامػػػػؿ 
)االجقماعػػات، والخبػػرة المالةػػة، واالجقيػػاد، وسػػمطة لجنػػة المراجعػػة( القػػي ليػػا قػػأثةر إةجػػابي عمػػ  فعالةػػة 

 لماةاـ بيذا الدور بما ةعزز لوكمة الشركات. لجاف المراجعة 
قسػاىـ ىػذه الدراسػة فػي معالجػة فجػوة األدب الملاسػػبي مػف خػبلؿ قاػدةـ أدلػة جدةػدة مػف دولػػة  

نامةة مف أجؿ قلدةد سبؿ قعزةز فعالةة ىذه المجاف لمعب دورًا أكبر لدعـ عمؿ المراجعةف الخػارجةةف فػي 
لشركات. كمػا أنيػا قسػع  للػث المنظمػةف والمسػاىمةف وأعضػاء الاطاع المصرفي المةبي لقعزةز لوكمة ا

مجالس اإلدارات في لةبةا عم  إةػبلء اىقمػاـ أكبػر ليػذه المجػاف خاصػة فةمػا ةقعمػؽ بػدورىا فػي دعػـ عمػؿ 
 .المراجعةف الخارجةةف

 لجاف المراجعة، المراجعة الخارجةة، لوكمة الشركات، الاطاع المصرفي المةبي. الكممات الدالة:
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Abstract 
 This study aims to investigate the relationship between the audit 
committees and the external auditors by showing the main role that the audit 
committee plays to support the work of the external auditors to enhance 
corporate governance in the Libyan context. Four groups of actors in the 
Libyan banking sector were surveyed including members of the board of 
directors, members of the audit committee, internal auditors, and external 
auditors. In addition, a sample of these groups was interviewed. In total, 73 
survey responses were analysed, and 12 semi-structured interviews were 
conducted. 
 The findings indicate that audit committees in the Libyan banking 
sector are not performing to a satisfactory standard in monitoring and 
overseeing the external audit process and they play too limited role in 
enhancing the independence of external auditors. Despite this, the findings 
indicate that there are some factors (meetings, financial expertise, diligencem 
and the authority of the audit committee) have a positive impact on the 
effectiveness of these committees to play this role in a way that enhances 
corporate governance. 
 The study contributes to addressing the accounting literature gap by 
providing new evidence from a developing country in order to determine ways 
to enhance the effectiveness of these committees to play a greater role to 
support the work of external auditors in the Libyan banking sector to enhance 
corporate governance. It also seeks to urge regulators, shareholders, and 
members of boards of directors in Libya to pay greater attention to these 
committees, especially regarding their role in supporting the external auditors' 
independence and effectiveness. 

 :المقدمة
عم  الرغـ مف أف إلدى أىـ مسؤولةات لجاف المراجعة ىي اإلشراؼ عم   

إنو ال ُةعرؼ إال الامةؿ عف كةفةة قةاـ لجاف المراجعة بيذا الدور عممةة المراجعة، إال 
(Bratten et al.، 2020.)  وقد أبرزت الفضامح المالةة األخةرة لمشركات دور آلةات

 ;Makni et al., 2012لوكمة الشركات، وقلدةدًا لجنة المراجعة والمراجعة الخارجةة )

Rustam et al. 2013 يما لقلسةف الشفافةة المالةة ولماةة (، والقي أنشمت كؿ من
مصالح المساىمةف بالشركات. وىناؾ عبلقة وثةاة بةف ىاقةف اآللةقةف والقي قلدد إل  
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لد كبةر فعالةة مراقبة الاوامـ المالةة بالشركة، وقعزز قدرات اللوكمة لكبل منيما 
(Alzeban, 2019وةشةر قانوف لوكمة الشركات في برةطانةا .) (The UK 

Corporate Governance Code, 2018)  لجنة المراجعة ىي اليةمة إل  أف
المسؤولة عف اإلشراؼ عم  عبلقات الشركة مع المراجع الخارجي، وةنبغي أف ققول  
ىذه المجنة قادةـ قوصةات رسمةة إل  المجمس عف قعةةف وعزؿ المراجع الخارجي. وىذا 

 ةشمؿ القفاوض عم  رسـو ونطاؽ المراجعة.
أف لجاف المراجعة قمعب دوًرا رمةسًةا في قعزةز عممةة  الجدةر بالذكرومف  

المراجعة الخارجةة، مف خبلؿ إعطاء أىمةة كبرى ألنشطة المراجعةف الخارجةةف والسعي 
السقابللةة عمميـ. فعم  سبةؿ المثاؿ، قد قكوف مسؤولة عف اإلشراؼ عم  عبلقة 

اة وصؿ بةنيـ وبةف مجمس اإلدارة، الشركة مع المراجعةف الخارجةةف، والعمؿ كلم
 ,Lennox and Park, 2007والمساعدة في ضماف جودة المراجعة الخارجةة )

Beasley et al. 2009.)  وقد قشمؿ واجباقيا مراجعة نطاؽ المراجعة، واالجقماع مع
المراجع الخارجي لمناقشة جمةع الاضاةا المقعماة بالمراجعة، وأةضًا مراجعة النقامج في 

اةة عممةة المراجعة، وأخةرًا مف خبلؿ قوصةة المجنة بقعةةف أو قغةةر المراجع الخارجي ني
ىذه اإلجراءات سقساعد عم  ضماف جودة المراجعة الخارجةة  FRC, 2016)لمشركة )

(Bédard and Compernolle, 2014.) 
، 2111وفاا لدلةؿ لوكمة الشركات الصادر عف مصرؼ لةبةا المركزي لسنة  

جنة المراجعة إلدى لجاف مجمس اإلدارة بالاطاع المصرفي المةبي. وفي ىذا قعد ل
الصدد، ةشمؿ دور ىذه المجنة في ذلؾ مراقبة نزاىة وشفافةة وصلة الاوامـ المالةة 
واإلشراؼ عم  عمؿ المراجعةف الداخمةةف والمراجعةف الخارجةةف، وضماف كفاةة وفعالةة 

جراءات الرقابة الداخمةة.  وبالماابؿ، ةقمثؿ دور المراجعةف الخارجةةف بالاطاع أنظمة وا 
المصرفي في مراجعة اللسابات الخقامةة لممصارؼ، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخمةة 
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لممصارؼ، والقأكد مف القاةد بالاوانةف والقشرةعات المصرفةة )مصرؼ لةبةا المركزي، 
  ,Larbsh 2010; Magrus(. وفي غةاب إطار عمؿ مؤسسي لةبي لملوكمة )2111

-Al(، ونظرًا لندرة البلث في ممارسة لجاف المراجعة في البمداف النامةة )2012

Moataz, 2010 والعجز الواضح في البلث لوؿ ممارسة لوكمة الشركات في ،)
(، قعالج ىذه الدراسة فجوة معموماقةة كبةرة؛ Zagoub, 2016الاطاع المصرفي المةبي )

قة بةف لجاف المراجعة وعمؿ المراجعةف الخارجةةف لةث قسع  إل  اسقكشاؼ العبل
بإظيار الدور الرمةسي الذي قمعبو لجاف المراجعة في دعـ عمؿ المراجعة الخارجةة 
لقعزةز لوكمة الشركات في السةاؽ المةبي. باإلضافة إل  فيـ واسقكشاؼ العوامؿ القي 

القي قعمؿ عم  قعزةز قساعد لجاف المراجعة ألداء دورىا، ومف ثـ قلدةد اإلجراءات 
 لجاف المراجعة لدورىا في لوكمة الشركات.

ولقلاةؽ أىداؼ الدراسة، قـ اقباع المنيج الوصفي القلمةمي لوصؼ وقلمةؿ  
واقع العبلقة بةف ىاقةف اآللةقةف لقعزةز لوكمة الشركات بالاطاع المصرفي المةبي مف 

والنوعةة )المااببلت شبو  خبلؿ اسقخداـ مزةًجا مف األسالةب الكمةة )االسقبةاف(
المنظمة( لملصوؿ عم  قصورات ثبلث فمات مف الفمات الفاعمة بالاطاع المصرفي 
المةبي والقي قشمؿ: أعضاء مجمس اإلدارة، وأعضاء لجاف المراجعة، والمراجعةف 
الخارجةةف. ىذه الفمات ىي األكثر دراةة بالدور الذي قمعبو لجاف المراجعة في ىذا 

 الجانب.

اىـ ىذه الدراسة في المناقشات الجارةة لوؿ دور لجاف المراجعة مف خبلؿ قس 
كونيا مف أوامؿ الدراسات مف ةبلث في كةفةة أداء ىذا الدور لدعـ المراجعةف الخارجةةف 
في المصارؼ المةبةة لقعزةز لوكمة الشركات، وأةضًا اسقكشاؼ عدد مف العوامؿ القي 

لماةاـ بيذا الدور، خاصة وأف ىذه المصارؼ في ليا قأثةر عم  فعالةة ىذه المجاف 
المرالؿ األول  مف قنفةذ لوكمة الشركات. أةضا، قعالج الدراسة فجوة المعمومات مف 
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خبلؿ قادةـ أدلة جدةدة مف دولة نامةة مف أجؿ قلدةد سبؿ قعزةز فعالةة ىذه المجاف 
ه النقامج ليا آثار عم  لمعب دورًا أكثر فعالةة في ىذا الجانب. عبلوة عم  ذلؾ، فإف ىذ

المنظمةف وصانعي السةاسات وأعضاء مجالس اإلدارات، بلةث سقعمؿ عم  إةبلء مزةد 
 مف االىقماـ لقطبةؽ سةاسات ومياـ لجاف المراجعة بفعالةة وقلسةف لوكمة الشركات.

 :مراجعة الدراسات السابقة

مة الشركات قشةر مراجعة األدبةات إل  أف دور لجنة المراجعة ىو ضماف لوك 
مف أجؿ لماةة مصالح المساىمةف وأصلاب المصملة اآلخرةف. وفي السنوات األخةرة، 
ازدادت بشكؿ كبةر الطرةاة القي ُةنظر بيا إل  وظةفة لجنة المراجعة كآلةة للوكمة 

(. وقد كانت لجنة المراجعة، كألد لجاف مجمس Albedal et al., 2020الشركات )
 Lennox andالدراسات بالدوؿ المقادمة )عم  سبةؿ المثاؿ:  اإلدارة، مثار الكثةر مف

Park, 2007; Beasley et al., 2009; Bedard and Gendron, 2010: 
Turley and Zaman. 2014; Ghafran and O'Sullivan, 2017; lderman 
and Jollineau, 2019; Christensen, B.E. et al., 2019; Agyei-Mensah 

et al.,  2020 لةث ةوصي العدةد مف المنظمةف والبالثةف بأف ةكوف لمجنة المراجعة .)
دورًا ميمَا في قنظةـ عمؿ المراجعة الخارجةة. ةجب أف ةشمؿ ىذا الدور مراقبة اسقابللةة 

 ,Sarbanes-Oxley Act 2002; FRCوفعالةة وموضوعةة المراجعةف الخارجةةف )

ما ةقعمؽ بقعةةف وعزؿ المراجعةف (، وقادةـ قوصةات إل  مجمس اإلدارة فة2016
 Beasley et al., 2009; Rezaee, 2009; Bédard andالخارجةةف )

Compernolle, 2014 وقوصي إرشادات بشأف لجاف المراجعة الصادرة عف مجمس .)
القاارةر المالةة بالمممكة المقلدة بأف قاـو لجاف المراجعة بمراجعة خطاب قعةةف المراجع 

المراجعة ومدى كفاةة عممةة القخطةط، وفي نياةة المراجعة، ةجب عم  الخارجي ونطاؽ 
لجنة مراجعة نقامج عممةة المراجعة، والقارةر الذي ةادمو المراجع الخارجي إل  اإلدارة، 

 (.FRC, 2016) ومف ثـ رد اإلدارة عم  نقامج وقوصةات ىذا المراجع
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ركة مع المراجع إف لجنة المراجعة مسؤولة عف اإلشراؼ عم  عبلقة الش 
الخارجي، بلةث ققأكد مف وجود عبلقة مناسبة بةف المراجع الخارجي واإلدارة القي ققـ 

(، والمساعدة في لؿ أي Alrshah and Fadzil, 2013مراجعة قاارةرىا المالةة )
(. وأف قكوف ىذه المجنة جسرا لمقعاوف بةف  Alzeban, 2019نزاعات بةف الجانبةف )

الداخمةةف والخارجةةف ومجمس اإلدارة؛ وأف ققأكد مف أف المجمس عم  كؿ مف المراجعةف 
(، Mallin, 2010عمـ قاـ بجمةع الاضاةا ذات الصمة المقعماة بعممةة المراجعة )

وقجقمع المجنة بانقظاـ مع المراجعةف الخارجةةف لمناقشة عممةة المراجعة الخارجةة ومف 
(، وأةضا لق  مف خبلؿ االجقماعات Klein, 2002ثـ بإببلغ مجمس اإلدارة بذلؾ )

كؿ ىذا  (.Zain and Subramaniam, 2007الخاصة والقواصؿ غةر الرسمي )
 Bédardةساعد عم  ضماف جودة المراجعة الخارجةة وقعزةز الثاة في القارةر النيامي )

and Compernolle, 2014 وفي ىذا الصدد، الشركات القي لدةيا لجنة مراجعة .)
لمرجح أف قخقار المراجعةف الخارجةةف المقخصصةف في الصناعة مسقامة مف ا

(Abbott et al., 2000.)  الشركات القي لدةيا لجاف مراجعة والقي قاـو بدور أكثر و
نشاًطا في اإلشراؼ عم  المراجعة الخارجةة لدةيا جودة أفضؿ في إعداد القاارةر المالةة 

(Bratten et al., 2020قد ةشةر ىذا إل  أف .)  ىذه المجاف قرغب في قعزةز جودة
 بةاناقيا المالةة.

ةسقنقج معظـ البالثةف أف لجنة المراجعة قمعب دوًرا ميًما في قعزةز اسقابللةة  
وفعالةة وموضوعةة عممةة المراجعة الخارجةة، ولكف ىناؾ مف ةشككوف في درجة قأثةرىا 

أف لجنة المراجعة ( وجد 2112وآخروف ) Cohenفي الممارسة. عم  سبةؿ المثاؿ، 
قمعب دوًرا أقؿ أىمةة في عممةة المراجعة الخارجةة مف اإلدارة العمةا أو مجمس اإلدارة، 

( بأنو ال زالت السةطرة لممدةرةف 2114) Bédard and Compernolleفي لةف ةرى 
في قةادة العبلقة مع المراجعةف الخارجةةف، وأف لجاف المراجعة لدةيـ الامةؿ مف الاوة 
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( ىذا الضعؼ إل  2112وآخروف ) Cohenةة اسقابللةة ىؤالء المراجعةف. ةعزو للما
اللاامؽ القي قاقصر اخقصاص معظـ المجاف عم  مراقبة عممةة إعداد القاارةر المالةة، 
 وةفقار أعضاء المجنة بشكؿ عاـ إل  الخبرة المالةة البلزمة لقنفةذ مياميـ بشكؿ صلةح.

زاةد الذي قبدةو اللكومات واليةمات القنظةمةة بمجنة عم  الرغـ مف االىقماـ المق 
 ,.Lin et alالمراجعة كآلةة لملوكمة، إال أف فعالةقيا في الممارسة موضع جدؿ )

(. وقد ساعد ذلؾ في أف قولي مجموعة مف األدبةات اىقماما كبةرا في قلدةد 2008
مة الشركات. ىذه بعض العوامؿ القي قؤثر عم  فعالةة لجنة المراجعة بما ةعزز لوك

العوامؿ القي قـ قلدةدىا مف قبؿ البالثةف قشمؿ: سمطة لجنة المراجعة لقنفةذ واجباقيا 
ومسؤولةاقيا بالمصرؼ، واجقياد لجنة المراجعة لقخصةص الوقت والجيد الكافي لعمؿ 
المجنة، والخبرة المالةة الكافةة ألعضاء لجنة المراجعة، واسقابللةة أعضاء لجنة 

، واجقماعات لجنة المراجعة لقنفةذ مياميا ومسؤولةاقيا )عم  سبةؿ المثاؿ، المراجعة
DeZoort et al., 2002; Juhmani, 2017; Appuhami and Tashakor., 
2017; Qasim, 2018; Wan Mohammad., et al., 2018; Hsu et al., 

2019; Kharashgah et al., 2019; Albedal et al., 2020 .) 
، كاف ىناؾ الامةؿ مف الدراسات القجرةبةة لوؿ الدور الذي لعبقو وفي لةبةا 

آلةات لوكمة الشركات، بما في ذلؾ لجنة المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي 
(Zagoub, 2016 خاصة فةما ةقعمؽ بدورىا في دعـ عمؿ واسقابللةة المراجع ،)

ل  األدبةات مف خبلؿ الخارجي. وبناًء عم  ذلؾ، قسع  ىذه الدراسة إل  اإلضافة إ
قلدةد الدور الذي ةمكف أف قمعبو لجاف المراجعة في اإلشراؼ عم  عممةة المراجعة 
الخارجةة في ىذا الاطاع، كما أنيا قسع  إل  اسقكشاؼ مدى قأثةر بعض العوامؿ عم  
لجاف المراجعة ألداء ىذا الدور، مف خبلؿ قوفةر منظور مخقمؼ مف دولة ليا سةاؽ 

ًا واجقماعةًا وقانونةًا وسةاسةًا عف ذلؾ الموجود بالدوؿ المقادمة، خاصة وأف مخقمؼ ثاافة
فكرة لجاف المراجعة ال قزاؿ في المرالؿ األول  مف القنفةذ في لةبةا. لذلؾ، اسقخدمت 
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الدراسة مزةًجا مف األسالةب النوعةة والكمةة )االسقبةاف والمااببلت شبو منظمة( لقعزةز 
اب فيـ مقعمؽ ليذا الدور في الاطاع المصرفي المةبي. ووفاًا لذلؾ، جودة البةانات واكقس

 قـ صةاغة السؤالةف القالةةف وبعض الفرضةات الفرعةة:
. ما ىو الدور الذي قمعبو لجاف المراجعة في دعـ عمؿ واسقابللةة المراجعةف 1س

 الخارجةةف لقعزةز لوكمة الشركات في الاطاع المصرفي المةبي؟
 السؤاؿ الرمةس األوؿ، قـ اشقااؽ الفرضةات القالةة: ولئلجابة عم  

H1 لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي ال قاـ بمراجعة ومراقبة أنشطة وموارد .
 .وخبرات واسقابللةة المراجعةف الخارجةةف لقعزةز لوكمة الشركات

H2 المراجعة . لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي ال قفلص وققلاؽ مف نقامج
 .السنوةة المادمة مف قبؿ المراجعةف الخارجةةف لقعزةز لوكمة الشركات

H3 لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي ال ققأكد مف أف أقعاب المراجعة كافةة .
 لقنفةذ عممةة المراجعة عم  نلو فعاؿ لقعزةز لوكمة الشركات.

H4 قاـ باالجقماع مع المراجعةف . لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي ال
الخارجةةف دوف لضور اإلدارة لمناقشة الاضاةا المقعماة بعممةة المراجعة لقعزةز لوكمة 

 .الشركات
H5 لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي ال قوصي بقعةةف واسقبداؿ المراجعةف .

 الخارجةةف لقعزةز لوكمة الشركات.
فعالةة لجاف المراجعة لماةاـ بدورىا لقعزةز لوكمة  . ماىي العوامؿ القي قؤثر عم 2س

 الشركات في الاطاع المصرفي المةبي؟
 ولئلجابة عم  السؤاؿ الرمةس الثاني، قـ اشقااؽ الفرضةات القالةة: 

H6  سمطة لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي لةس ليا قأثةر إةجابي عم  .
 الشركات. فعالةقيا لماةاـ بدورىا لقعزةز لوكمة
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H7  اجقياد لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي لةس ليا قأثةر إةجابي عم  .
 فعالةقيا لماةاـ بدورىا لقعزةز لوكمة الشركات.

H8 الخبرة الملاسبةة الكافةة ألعضاء لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي لةس .
 عزةز لوكمة الشركات.ليا قأثةر إةجابي عم  فعالةقيا لماةاـ بدورىا لق

H9 اسقابللةة أعضاء لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي لةس ليا قأثةر .
 إةجابي عم  فعالةقيا لماةاـ بدورىا لقعزةز لوكمة الشركات.

H11 اجقماعات لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي لةس ليا قأثةر إةجابي .
 لوكمة الشركات. عم  فعالةقيا لماةاـ بدورىا لقعزةز

 :منيجية البحث

لقلاةؽ أىداؼ الدراسة، قـ اقباع المنيج الوصفي القلمةمي لوصؼ وقلمةؿ  
العبلقة بةف لجاف المراجعة وعمؿ المراجعةف الخارجةةف بإظيار الدور الرمةسي الذي 
قمعبو لجاف المراجعة في دعـ عمؿ المراجعة الخارجةة لقعزةز لوكمة الشركات في 

مةبي. عم  ىذا النلو، قـ إجراء دراسة مةدانةة عم  عةنة مف مجقمع الدراسة السةاؽ ال
الذي ةقكوف مف جمةع المصارؼ القجارةة بالاطاع المصرفي المةبي )اإلدارات والفروع 
الرمةسةة بالمنطاة الغربةة(، وكذلؾ مكاقب المراجعة بالمنطاة الغربةة. لذلؾ قـ اخقةار 

ت؛ قشمؿ كؿ مف: أعضاء مجالس اإلدارة وأعضاء عةنة عشوامةة مف ثبلث مجموعا
لجنة المراجعة، والمراجعةف الخارجةةف. ىذه المجموعات ىي األكثر دراةة بالدور الرمةسي 

 الذي قمعبو لجاف المراجعة في دعـ عمؿ واسقابللةة عمؿ المراجعةف الخارجةةف.
اسة، والذي قـ قـ اسقخداـ االسقبةاف كأداة لجمع البةانات مف المشاركةف بالدر  

قاسةمو إل  قسمةف، جمع أوليما المعمومات الدةموغرافةة لممشاركةف )الوظةفة، المسقوى 
القعمةمي، مجاؿ القخصص، الخبرة العممةة(. في لةف أف الاسـ الثاني ةسع  إل  
اسقنباط قصورات المشاركةف فةما ةقعمؽ بالعبلقة بةف لجنة المراجعة وعمؿ المراجعةف 
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ظيار الدور الذي قمعبو ىذه المجنة في دعـ عمؿ المراجعة الخارجةة لقعزةز الخارجةةف بإ
لوكمة الشركات بالاطاع المصرفي. قـ قطوةر أسممة ىذا االسقبةاف بعد مراجعة 
األدبةات في ىذا المجاؿ. لةث قـ اسقخداـ مااةةس لةكرث مف خمس نااط، والقي عادة 

 Jafarabadiأبلاث العمـو االجقماعةة )ما قسقخدـ ىذه المااةةس عم  نطاؽ واسع في 

and Pakdaman, 2016 .) 
واسقمر جمعيا لق  ةولةو مف  2116بدأ قوزةع االسقبةانات في أوامؿ فبراةر  

نفس العاـ. وقد قـ قوزةع االسقبةانات وجمعيا بالةد، غةر أنو قـ إرساؿ واسقبلـ عدد مف 
مف االسقبةانات الموزعة البالغ عددىا  85االسقبةانات عبر البرةد اإللكقروني. قـ إعادة 

اسقبةاف،  73منيا ألنيا غةر مكقممة. لذلؾ قـ قلمةؿ عدد  12اسقبةاف، قـ رفض  176
%. قـ قماي عدد أقؿ مف االسقبةانات مف أعضاء 41.5وىو ما ةمثؿ معدؿ اسقجابة 

ضور مجمس اإلدارة وأعضاء لجنة المراجعة ألف ىاقةف المجموعقةف لةس ليما وجود ول
 دامـ، ولةس ليما مكاقب داممة في المصارؼ المسقيدفة.

 :تحميؿ البيانات

 :ثبات أداة الدراسة 1.4
 Cronbach'sلقلدةد درجة ثبات أداة الدراسة قـ اسقخداـ معامؿ ألفا كرونباخ ) 
Alpha( ومف خبلؿ الجدوؿ رقـ .)نجد أف نقةجة ىذا االخقبار لمعبارات المقعماة 1 )

، في لةف أف 1.817اجعة فةما ةخص وظةفة المراجعة الخارجةة كانت بدور لجاف المر 
نقةجة ىذا االخقبار لمعبارات المقعماة بالعوامؿ القي قؤثر عم  فعالةة لجاف المراجعة 

. وةعد ىذا المعامؿ كافةًا لئلشارة إل  موثوقةة البةانات عندما ةزةد عف 1.661كانت 
1.61 (Ursachi et al., 2015 .) 
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  Cronbach‟s Alpha (: معامؿ الثبات1رقـ ) جدوؿ 

عدد  محاور الدراسة ت
 الحاالت

عدد 
 العبارات

 معامؿ الثبات
Cronbach’s 

Alpha 
دور لجاف المراجعة فةما ةقعمؽ بوظةفة المراجعة  1

 1.817 5 73 الخارجةة
 1.661 5 73 العوامؿ القي قؤثر عم  فعالةة لجاف المراجعة 2
 :ستبيافنتائج اال 5.4

( اإللصامةات الوصفةة لوؿ دور لجاف المراجعة فةما ةقعمؽ 2عرض الجدوؿ ) 
بوظةفة المراجعة الخارجةة، والقي قظير أنو لةس ىناؾ اقفاؽ مرضي مف المشاركةف 
عم  العبارات المقعماة بيذا الدور بالاطاع المصرفي المةبي. وةنعكس ىذا في المقوسط 

( "لجاف 2اركةف بالدراسة؛ لةث لاات العبارة رقـ )العاـ لمقوسطات إجابات المش
 3.712المراجعة قفلص وققلاؽ مف نقامج المراجعة السنوةة" أعم  نقةجة بمقوسط عاـ 

لجاف المراجعة قوصي بقعةةف واسقبداؿ المراجعةف "( 5فاط. قمقيا العبارة رقـ )
ب المراجعة كافةة "لجاف المراجعة ققأكد مف أف أقعا (3الخارجةةف"، والعبارة رقـ )

"لجاف المراجعة قراجع وقراقب أنشطة وموارد وخبرات  (1والقلاةؽ فةيا"، والعبارة رقـ )
( "لجاف 4واسقابللةة المراجعةف الخارجةةف"، وجاءت في المرقبة األخةرة العبارة رقـ )

 3.384المراجعة قجقمع مع المراجعةف الخارجةةف بدوف لضور اإلدارة" بمقوسط عاـ 
وفةما ةقعمؽ بإجمالي المقوسطات لمعبارات الخمس، ةبللظ أف درجات موافاة  فاط.

(، ةمةو أعضاء لجنة 3.686أعضاء مجمس اإلدارة لاات أعم  نقةجة بمقوسط )
درجة موافاة عم  (، في الماابؿ قـ قسجةؿ أدن  مقوسط 3.553المراجعة بمقوسط )

(، مما ةولي بأنيـ ال 3.361ط )جمةع العبارات مف قبؿ المراجعةف الخارجةةف بمقوس
لجاف المراجعة قمعب دوًرا رمةسًةا في اإلشراؼ عم  وظةفة المراجعة الخارجةة.  ةروف أف
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لجاف  عمومًا، أعرب المجةبوف عف اقفاؽ أضعؼ مع ىذه البةانات، مما ةشةر إل  أف
 .قمعب دوًرا أقؿ أىمةة في ىذه العممةة المراجعة

 وؿ دور لجاف المراجعة (: إلصامةات وصفةة ل2جدوؿ )
 فةما ةقعمؽ بوظةفة المراجعة الخارجةة

 العبارات ت
 متوسط المجموعات المستيدفة

المتوسط 
 العاـ

االنحراؼ 
أعضاء  الرتبة المعياري

مجمس 
 اإلدارة

أعضاء 
لجنة 
 المراجعة

المراجعوف 
 الخارجيوف

1 
لجاف المراجعة قراجع وقراقب أنشطة 

لةة المراجعةف وموارد وخبرات واسقابل
 الخارجةةف

3.619 3.176 3.371 3.397 1.127 4 

لجاف المراجعة قفلص وققلاؽ مف  2
 1 1.060 3.712 3.543 3.647 4،048 نقامج المراجعة السنوةة

لجاف المراجعة ققأكد مف أف أقعاب  3
 3 1.131 3.466 3.371 3.588 3.524 المراجعة كافةة والقلاةؽ فةيا

قجقمع مع المراجعةف لجاف المراجعة  4
 5 1.113 3.384 3.171 3.765 3.429 الخارجةةف بدوف لضور اإلدارة

لجاف المراجعة قوصي بقعةةف واسقبداؿ  5
 2 1.131 3.534 3,343 3.588 3.810 المراجعةف الخارجةةف

 - 1,112 3,499 3.361 3.553 3.686 اإلجمػػػالي
لمشاركةف بالدراسة لوؿ دور لجاف ( النقامج اإلجمالةة لردود ا1ةوضح الشكؿ ) 

مف المجةبةف عم  االسقبةاف  ٪64.4المراجعة في عممةة المراجعة الخارجةة، وقبةف أف 
(، قمةيا العبارة 5فاط وافاوا عم  العبارة رقـ ) ٪61.3(، بةنما 2وافاوا عم  العبارة رقـ )

( 4لعبارة رقـ )%، وأخةرا ا53.4( بنسبة 1%، ثـ العبارة رقـ )57.5( بنسبة 3رقـ )
%. ونبللظ أف نسب الموافاة بالعمـو منخفضة، وىذا مؤشر ةدؿ عم  أف 51.7بنسبة 

 لجاف المراجعة ال قؤدي لق  اآلف دورىا في وظةفة المراجعة الخارجةة بشكؿ فعاؿ.
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( النقامج اإلجمالةة لردود المشاركةف لوؿ دور لجاف المراجعة في عممةة المراجعة 1شكؿ )
 الخارجةة

 
( اإللصامةات الوصفةة لوؿ عدد مف العوامؿ القي قؤثر 3عرض الجدوؿ ) 

عم  فعالةة لجاف المراجعة لماةاـ بدورىا، والقي قظير أف ىناؾ اقفاؽ مرضي إل  لد ما 
مف المشاركةف عم  أف معظـ ىذه العوامؿ ليا قأثةر عم  لجاف المراجعة بالاطاع 

لعاـ لمقوسطات إجابات المشاركةف المصرفي المةبي. وةنعكس ىذا في المقوسط ا
( "الخبرة الملاسبةة" أعم  نقةجة بمقوسط عاـ 3بالدراسة؛ لةث لاؽ العامؿ رقـ )

سمطة لجنة المراجعة"، و"اجقماعات لجنة المراجعة" "( 5و 1. قبله العامبلف )4.371
( "اسقابللةة لجنة المراجعة" بمقوسط عاـ 4، ثـ العامؿ رقـ )3.767بمقوسط عاـ 

( "اجقياد لجنة المراجعة" بمقوسط عاـ 2، وجاء في المرقبة األخةرة العامؿ رقـ )3.685
. قد ةكوف ألد األسباب الملقممة وراء لصوؿ ىذا العامؿ العبارة عم  ىذه 3.562

الدرجة األقؿ ىو ببساطة أف العدةد مف المشاركةف لـ ةكونوا مقأكدةف مف مدى قأثةر ىذا 
لمراجعة. وفةما ةقعمؽ بإجمالي المقوسطات لمعوامؿ الخمسة، العامؿ عم  فعالةة لجنة ا

(، ةمةيا 3.811قبةف النقامج أف مجموعة أعضاء مجمس اإلدارة لاات أعم  مقوسطات )
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( ثـ أخةرًا مجموعة أعضاء لجنة المراجعة 3.794مجموعة المراجعةف الخارجةةف )
درجة قـ قسجةؿ أدن  مقوسط (. عمومًا، نبللظ أف الاةـ مقااربة جدًا، غةر أنو 3.741)

موافاة عم  جمةع العبارات مف قبؿ أعضاء لجنة المراجعة، مما ةؤكد أنيـ ةروف أىمةة 
 األخرةةف. قأثةر ىذه العوامؿ بنسبة أقؿ مف المجموعقةف

(: إلصامةات وصفةة لوؿ العوامؿ القي قؤثر عم  فعالةة لجاف المراجعة لماةاـ بدورىا 3جدوؿ )
 الشركات في الاطاع المصرفي المةبيلقعزةز لوكمة 

العوامؿ المؤثرة عمى فاعمية لجاف  ت
 المراجعة

 متوسط المجموعات المستيدفة
المتوسط 

 العاـ
االنحراؼ 
أعضاء  الرتبة المعياري

مجمس 
 اإلدارة

أعضاء 
لجنة 
 المراجعة

المراجعوف 
 الخارجيوف

سمطة لجنة المراجعة لقنفةذ واجباقيا  1
 2 1.048 3.767 3.886 3.882 3.476 .بالمصرؼومسؤولةاقيا 

اجقياد لجنة المراجعة لقخصةص  2
 5 1.014 3.562 3.571 3.471 3.619 الوقت والجيد الكافي لعمؿ المجنة.

الخبرة الملاسبةة الكافةة ألعضاء  3
 1 0.874 4.370 4.200 4.471 4.571 .لجنة المراجعة

 4 0.970 3.685 3.600 3.882 3.667 اسقابللةة أعضاء لجنة المراجعة. 4
اجقماعات لجنة المراجعة لقنفةذ  5

 مكرر 2 0.906 3.767 3.714 4.000 3.667 .مياميا ومسؤولةاقيا

 - 0.988 3.831 3.794 3.741 3.811 اإلجمػػػػػػػػػالي

( النقامج اإلجمالةة لردود المشاركةف بالدراسة لوؿ العوامؿ 2ةوضح الشكؿ ) 
فعالةة لجاف المراجعة لماةاـ بدورىا لقعزةز لوكمة الشركات في الاطاع القي قؤثر عم  

مف المجةبةف عم  االسقبةاف وافاوا عم  العامؿ رقـ  ٪89المصرفي المةبي، وقبةف أف 
( "الخبرة الملاسبةة الكافةة ألعضاء لجنة المراجعة" والذي ةظير أنو مؤثر بشكؿ 3)

( "اجقماعات لجنة المراجعة لقنفةذ مياميا 5امؿ )فاط وافاوا عم  الع ٪69.9كبةر، بةنما 
( "سمطة لجنة المراجعة لقنفةذ واجباقيا ومسؤولةاقيا 1ومسؤولةاقيا"، قمةو العامؿ )

( 2%، وأخةرًا العامؿ رقـ )54.8( بنسبة 4%، ثـ العامؿ رقـ )61.6بالمصرؼ" بنسبة 
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%. 52.1مجنة" بنسبة "اجقياد لجنة المراجعة لقخصةص الوقت والجيد الكافي لعمؿ ال
ونبللظ أف نسب الموافاة بالعمـو جةدة، لةث قشةر ىذه الردود إل  أف معظـ 
المشاركةف ةروف أف ىذه العوامؿ ليا قأثةر كبةر عم  فعالةة لجاف المراجعة، عم  الرغـ 

 مف أف العاممةف اآلخرةف )االجقياد، واالسقابلؿ( لااا نسب أقؿ مما ةجب.
جمالةة لردود المشاركةف لوؿ العوامؿ القي قؤثر ( النقامج اإل2شكؿ )  

 عم  فعالةة لجاف المراجعة

 
( مصفوفة االرقباط بةف مقغةرات البلث باسقخداـ قلمةؿ 4ةعرض الجدوؿ ) 

(. وةبةف ىذا الجدوؿ أف معامبلت االرقباطات Pearsonاالرقباط المعممي بةرسوف )
قباط أنو وفًاا ألسممة وفرضةات البلث، ثنامةة الطرؼ كانت مقشابية. وةظير قلمةؿ االر 

اإلشراؼ عم   ةمكف قلدةد فعالةة لجاف المراجعة مف خبلؿ دور لجاف المراجعة في
( "قاـو لجاف المراجعة بمراجعة نقامج 2المراجعةف الخارجةةف: فاد لاات العبارة رقـ )

لجاف المراجعة ( "1. وأعاب ذلؾ العبارة رقـ )1.619المراجعة السنوةة" أعم  نقةجة مع 
( "لجاف 4قراقب أنشطة وموارد وخبرات واسقابللةة المراجعةف الخارجةةف"، ثـ العبارة رقـ )
( "لجاف 3المراجعة قجقمع مع المراجعةف الخارجةةف بدوف وجود اإلدارة"، والعبارة رقـ )
اف ( "لج5المراجعة ققأكد مف أقعاب المراجعة والقلاةؽ فةيا"، وأخةًرا، العبارة رقـ )
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وأةضًا، ةمكف قلدةد فعالةة  المراجعة قوصي بقعةةف واسقبداؿ المراجعةف الخارجةةف".
لجاف المراجعة مف خبلؿ العوامؿ القي قؤثر عم  فعالةة لجاف المراجعة لماةاـ بدورىا: 
فاد لاؽ العامؿ "اجقماعات لجنة المراجعة" أعم  نقةجة، قمةو "الخبرة المالةة"، "سمطة 

، "االجقياد"، ثـ أخةرًا "اسقابللةة لجاف المراجعة". ومع ذلؾ، الخقبار لجنة المراجعة"
فرضةات البلث، ما زلنا بلاجة إل  إجراء قلمةؿ االنلدار لق  نقمكف مف قلدةد قمؾ 

 العوامؿ القي ةمكف أف قؤثر عم  فعالةة لجاف المراجعة في لةبةا.

 (: إلصامةات اخقبار االرقباط لمقغةرات البلث4جدوؿ )
تغيرات م

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 AC-Ef البحث

H1  .748** .463** .474** .321** .279* 0.130 .286* .078 .323** .619** 
H2 .748**  .379** .495** .431** .264* .191 .401** -.035 .344** .684** 
H3 .463** .379**  .474** .421** .357* -.001 .198 .300** .162 .453** 
H4 .474** .495** .474**  .364** .209 .336** .280* .242* .338** .535** 
H5 .321** .431** .421** .364**  .001 .159 .106 .282* .177 .388** 
H6 .279* .264* .257* .209 .001  .360** .353** .077 .528** .578** 
H7 .130 .191 -.001 .336** .159 .360**  .201 .239* .432** .487** 
H8 .286* .401** .189 .280* .106 .353** .201  .107 .436** .588** 
H9 .078 -.035 .300** .242* .282* .077 .239* .107  .089 .229 

H10 .323** .334** .162 .338** .177 .528** .432** .426** .089  .718** 
AC-Ef .619** .684** .453** .535** .388** .578** .487 .588** .229 .718**  

( نقامج قلمةؿ االنلدار لمقغةرات البلث. ُقظير النقامج 5ةعرض الجدوؿ ) 
قأثةرات غةر مقجانسة لمعبارات )الفرضةات( المقعماة بدور لجاف المراجعة في اإلشراؼ 
عم  عمؿ المراجعةف الخارجةةف، والقي قد قعزز فعالةة لجاف المراجعة كآلةة داخمةة 

( نجد أف Sigملوكمة في الاطاع المصرفي المةبي. عم  وجو القلدةد، بالنظر إل  قةـ )ل
قاـو بمراجعة والقلاؽ مف نقامج  لجاف المراجعة ( أفH2)أنو قـ قبوؿ الفرضةقةف 

( أف لجاف المراجعة ققأكد مف أف H3المراجعة السنوةة مف قبؿ المراجعةف الخارجةةف، و)
-pألنيا قلاؽ الفرضةة البدةمة )ء المراجعة العممةة بفعالةة، رسـو المراجعة كافةة ألدا

value≤0.05 وبالماابؿ، لـ ةقـ قبوؿ الفرضةات .)H4 ،H5 ،H1 ألنيا قلاؽ ،
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وفةما ةقعمؽ بنقامج اخقبار االنلدار لمعوامؿ  (.p-value>0.05الفرضةة الصفرةة )
(، نجد أنو قـ Sigالداللة ) المؤثرة عم  فعالةة لجاف المراجعة، وبالنظر إل  قةـ مسقوى

-pألنيا قلاؽ الفرضةة البدةمة ) ، H10 ،H8 ،H7،H6قبوؿ الفرضةات 

value≤0.05 بةنما قـ رفض الفرضةة .)H9  اسقابللةة لجنة المراجعة، ألنيا قلاؽ
 (.p-value>0.05الفرضةة الصفرةة )

 (: إلصامةات اخقبار االنلدار لمقغةرات البلث5جدوؿ )
Model B Std. Error Beta t-test Sig 

Constant 15.143 3.918  3.865 0.000 
H1 1.103 0.822 0.103 1.342 0.185 
H2 3.309 0.958 0.290 3.453 0.001 
H3 1.378 0.689 0.129 2.111 0.050 
H4 -0.28 0.689 -0.003 -0.40 0.968 
H5 0.532 0.641 0.050 0.830 0.410 
H6 1.558 0.708 1350. 2.199 0.032 
H7 1.943 0.704 1630. 2.761 0.008 
H8 2.527 0.784 1830. 3.225 0.002 
H9 1.010 0.689 0.081 1.465 0.148 

H10 4.433 0.843 0.332 5.258 0.000 

 نتائج المقابالت: 3.4
ةيدؼ إجراء القلمةؿ النوعي لممااببلت في ىذه الدراسة إل  قأكةد نقامج  

ؿ عم  مزةد مف اإلةضاح في المعمومات المقعماة بأسممة االسقبةاف، وأةضا اللصو 
-Semiماابمة شبو منظمة ) 12وفرضةات الدراسة. وةشمؿ ىذا القلمةؿ إجراء عدد 

structured interviews أجربت خبلؿ نفس فقرة قوزةع واسقبلـ االسقبةانات سنة ،)
ت أعضاء مجمس ، وبواقع أربع مااببلت لكؿ فمة مف الفمات الثبلث، القي شمم2116

اإلدارة، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجعةف الخارجةةف بالمصارؼ القجارةة بالاطاع 
 المصرفي المةبي.
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وفةما ةقعمؽ بدور لجاف المراجعة في اإلشراؼ عم  عممةة المراجعة الخارجةة.  
أةد مف أجرةت معيـ المااببلت إل  لد ما النقامج القي قـ اللصوؿ عمةيا مف نقامج 

 لمةؿ االسقبةاف، فمـ ةكف ىناؾ اقفاؽ بشكؿ كبةر مع البةانات المقعماة بيذا الدور.ق
وعند السؤاؿ عف أدوار ومسؤولةات لجنة المراجعة فةما ةقعمؽ بوظةفة المراجعة  

الخارجةة، كانت إجابة ألد أعضاء مجمس اإلدارة العاممةف في ألد المصارؼ عم  
 :النلو القالي
ة بمراقبة عمؿ المراجع الخارجي في البنؾ واإلشراؼ عمةو قاـو لجنة المراجع" 

وقفلص نقامج المراجعة الخارجةة وقادةـ قارةر لمجمس اإلدارة لق  ةقمكف مف اقخاذ 
 .الارارات البلزمة"

ومع ذلؾ، ىناؾ قشكةؾ ممف أجرةت معيـ المااببلت في ىذا الدور. فعم   
ممصارؼ أنو نادرًا ما قراقب وقشرؼ سبةؿ المثاؿ، اللظ ألد المراجعةف الخارجةةف ل

 لجنة المراجعة عم  عممةة المراجعة الخارجةة، وأردؼ قامبل:
"ال قوجد مقابعة ورقابة مف قبؿ لجنة المراجعة لعمؿ المراجع الخارجي وخاصة  

 ". في فروع المصارؼ. ومع ذلؾ، فإنو غالًبا ما قراجع المجنة قاارةر المراجع الخارجي
لجنة المراجعة بألد المصارؼ عم   لوؿ ىذا الدور، أكد رمةس وردًا عم  سؤاؿ 

أف ألد أدوار المجنة ةقمثؿ في القوسط في أي نزاعات بةف اإلدارة والمراجعةف 
الخارجةةف، عم  الرغـ مف أف ألد الدراسات وجدت أف نصؼ المراجعةف رأوا أف مثؿ 

(، وفي أسوأ Cohen et al., 2010) ىذه القدخبلت كانت في أفضؿ األلواؿ غةر فعالة
قدـ ىذا المشارؾ  (. لذلؾGrenier et al., 2012األلواؿ قؤدي إل  نقامج عكسةة )

 :الممخص القالي
قعمؿ لجنة المراجعة كلماة وصؿ بةف مجمس اإلدارة والمراجع الخارجي للؿ  

 أي خبلفات بةنيما. كما ةناقش قارةر المراجعة مع المراجع الخارجي وةقابع المبللظات
 “.الواردة في القارةر
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ىي مراجعة خطة المراجعة  المجنة لجنة مراجعة آخر أف ميمة وأوضح رمةس 
مع المراجع الخارجي. وىذا ةقفؽ مع دلةؿ لوكمة الشركات لماطاع المصرفي المةبي 

(، الذي ةوصي بأف قاـو لجنة المراجعة بمراجعة برنامج المراجعة الخارجةة الذي 2111)
وف الخارجةوف. كما أقر بأف قلاوؿ المجنة اللصوؿ عم  معمومات مف سةعقمده المراجع

 :المراجع الخارجي لوؿ أوجو الاصور والضعؼ داخؿ المصرؼ
"قاـو لجنة المراجعة بمراجعة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وبعد ذلؾ  

ة، قناقش معو ما لااو والمشاكؿ القي واجييا وقسيةؿ عممو ولؿ أي مشاكؿ مع اإلدار 
وقلاوؿ اللصوؿ عم  معمومات مف المراجع لوؿ أي نااط ضعؼ في أنظمة الرقابة 

 الداخمةة لمبنؾ. وأخةرًا، ةناقش معو قارةر عممةة المراجعة".
ونبللظ أف المشاركةف الساباةف ةؤكدوف عم  الناطة القي أثةرت في األدبةات، بلةث أنو 

جعة مناقشة النقامج مع المراجع في خقاـ المراجعة الخارجةة، ةجب عم  لجنة المرا
  .(Stewart and Munro, 2007الخارجي )
وفي نطاؽ آخر، أكد مف أجرةت معيـ المااببلت أف لجاف المراجعة قجقمع  

بانقظاـ مع المراجعةف الخارجةةف. فاد أوضح عضو لجنة المراجعة بألد المصارؼ ما 
 :ةمي

لدود مرقةف في المقوسط. قجقمع لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي في " 
ةناقش أعضاء لجنة المراجعة أواًل كةفةة سةر عممةة المراجعة مع المراجع الخارجي، وفي 

 ."النياةة قناقش معو قارةر عممةة المراجعة
وعم  العكس مف ذلؾ، أكد ألد المراجعةف الخارجةةف أنو لةس ىناؾ اىقماـ مف  

 رد قامبًل: قبؿ أعضاء لجنة المراجعة لبلجقماع بيـ، وس
"باعقباري مراجع خارجي أللد المصارؼ، أؤكد بأنو لةس لدي أي اجقماعات  

 مع لجنة المراجعة،......"
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لجنة المراجعة مسؤولة عف القوصةة  وعندما ُسمؿ ألد المشاركةف عما إذا كانت 
مجمس إدارة بألد المصارؼ ما  بقعةةف أو اسقبداؿ المراجعةف الخارجةةف، أوضح عضو

 :ةمي
"قوصي لجنة المراجعة لمجمس اإلدارة باخقةار المراجع الخارجي فضبل عف  

قلدةد أقعابو، والمجمس باـو بالقوصةة لمجمعةة العمومةة لممساىمةف بذلؾ، وأبضا 
 قوصي ألةانا بعزلو".

أما فةما ةقعمؽ بالعوامؿ القي قؤثر عم  فعالةة لجاف المراجعة، أةد مف أجرةت  
د كبةر النقامج القي قـ اللصوؿ عمةيا مف قلمةؿ االنلدار.  فاد معيـ المااببلت إل  ل

عبر معظـ األشخاص الذةف أجرةت معيـ المااببلت عف اقفاؽ مع العوامؿ الخمسة القي 
 قـ مناقشقيا بيذا البلث.

اقفؽ معظـ مف قمت ماابمقيـ عم  أف سمطة لجنة المراجعة ىي عامؿ مؤثر  
إدارة مف ألد المصارؼ أشار إل  أف كةفةة  عم  فعالةقيا. غةر أف، عضو مجمس

ممارسة ىذه السمطة قعقمد إل  لد ما عم  مف ىـ بالمجنة. عم  سبةؿ المثاؿ، ما إذا 
كاف ىناؾ عدد كاٍؼ مف األعضاء المسقامةف وما إذا كاف ىؤالء مؤىمةف وذوي خبرة 

 مناسبة:
يا، ولكف قنفةذ ىذه "ققمقع لجنة المراجعة بسمطة ونفوذ كافةةف لماةاـ بمسؤولةاق 

 السمطة ةعقمد عم  قكوةف لجنة المراجعة".
وبالمثؿ، أقر ممف قمت ماابمقيـ باىقماـ اجقياد لجنة المراجعة كعامؿ مؤثر مف  

كاف بعض مف قمت ماابمقيـ سعداء بمسقوى الوقت  لجنة المراجعة. شأنو زةادة فعالةة
بةؿ المثاؿ، عمؽ رمةس مجمس والجيد الذي خصصقو لجنة المراجعة لواجباقيا. عم  س

 :اإلدارة بألد المصارؼ قامبلً 
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"أعقاد أف الوقت والجيد المبذوؿ واضح وجمي، لةث وصمت االجقماعات  
خبلؿ السنة ال  عشرة اجقماعات، والذي فاؽ اللد المطموب لاانوف لوكمة الشركات 

 المةبي".
جنقو؛ عم  سبةؿ لكف البعض اآلخر كاف أقؿ إعجاًبا بالمسقوى الذي أظيرقو ل 

لجنة المراجعة بألد المصارؼ أف زمبلمو ةمنلوف ما ةكفي مف  المثاؿ، اللظ رمةس
الوقت والجيد لعمؿ المجنة لملفاظ عم  عمميا، ولكف لةس بما ةكفي إللداث مسقوى 

 :عالي مف الكفاءة والفعالةة في األداء
ة مرضةةف، "أعقاد أف الوقت والجيد المذةف ةاضةيما أعضاء لجنة المراجع 

لكنيما غةر كافةةف لجعؿ لجنة المراجعة أكثر كفاءة وفعالةة في أداء مسؤولةاقيا وميامو 
 المناطة بيا".

فةما ةقعمؽ بالخبرة الملاسبةة، كاف ىناؾ دعـ قوي مماثؿ ليذا العامؿ مف  
األشخاص الذةف قمت ماابمقيـ بأنو عامؿ مؤثر، وأكدوا أف معظـ أعضاء لجنة المراجعة 

يـ عم  األقؿ بعض الخبرة في الممارسات الملاسبةة. وأوضح ألد أعضاء لجنة لدة
 :المراجعة
"ةقمقع أعضاء لجنة المراجعة بخبرة ملاسبةة كافةة؛ فجمةع األعضاء األربعة  

 مف خمفةة ملاسبةة، وأثناف منيـ لاصبلف عم  درجة الدكقوراه ".
لةة لجنة المراجعة، فمـ عندما ُسمؿ الذةف أجرةت معيـ المااببلت عف اسقابل 

ةؤكد الكثةر منيـ أنو عامؿ ميـ. وأوضح عدد منيـ أف الجمعةة العمومةة ىي مف قخقار 
مجمس اإلدارة، ومف ثـ فإف المجمس ةخقار أعضاء لجنة المراجعة كألد لجاف المجمس. 

 وقد وصؼ العممةة رمةس مجمس اإلدارة بألد المصارؼ كما ةمي:
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عةة عمومةة كأعضاء بالمجمس، وةصادؽ عمةيا "ةقـ اخقةارىـ مف الجم 
المصرؼ المركزي، ثـ ةاـو المجمس باخقةار أعضاء المجنة بناء عم  قخصصاقيـ، 

 ولجنة المراجعة مسقامة قماما وأعضاؤىا مسقامةف وغةر قنفةذةف".
وفةما ةخص اجقماعات لجنة المراجعة، ممف أجرةت معيـ المااببلت شعروا أف  

ظمة ىي عامؿ ميـ ومؤثر عم  فعالةة المجنة. وقد أوضح معظـ مف االجقماعات المنق
قمت ماابمقيـ أف المجنة في مصارفيـ لدةيا اجقماعات كافةة ألداء واجباقيا ومسؤولةاقيا 

المجنة بلاجة إل  زةادة عدد االجقماعات القي  بشكؿ فعاؿ، بةنما ةرى آخروف بأف
 :أضح ذلؾ قامبلً  قعادىا. كاف رمةس مجمس اإلدارة بألد المصارؼ

"اعقاد أف عدد االجقماعات القي قعادىا لجنة المراجعة ةكفي لًاا ألداء  
واجباقيا ومسؤولةاقو. لةث ةقجاوز عدد االجقماعات القي ةقطمبيا قانوف لوكمة 
الشركات المةبي وىو أربع اجقماعات فاط، فاد بمغت اجقماعات المجنة بالمصرؼ عشرة 

 اجقماعات في السنة".
خقصار، لـ ةكف ىناؾ اقفاؽ بشكؿ كبةر بةف مف أجرةت معيـ المااببلت مع با 

البةانات المقعماة بدور لجنة المراجعة في اإلشراؼ عم  عممةة المراجعة الخارجةة 
بالاطاع المصرفي المةبي. فاد أةد معظميـ إل  لد ما النقامج القي قـ اللصوؿ عمةيا 

ا ةقعمؽ بالعوامؿ المؤثرة عم  فعالةة لجاف مف نقامج قلمةؿ االسقبةاف. وأبضا، فةم
المراجعة، كاف اقفاؽ كبةر بةف مف أجرةت معيـ المااببلت مع نقامج قلمةؿ االسقبةاف. 
وكانت العوامؿ األكثر قأثةرًا ىي: سمطة لجنة المراجعة، واالجقياد، والخبرة المالةة، 

لجاف المراجعة بالاطاع واالجقماعات، والقي ةبدو أف ليا قأثةر إةجابي عم  فعالةة 
 المصرفي المةبي.  
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 :مناقشة النتائج

قشةر نقامج الدراسة إل  أف لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي المةبي ةنظر  
إلةيا عم  أنيا قؤدي دور المراقبة واإلشراؼ عم  عممةة المراجعة الخارجةة. فاد وافؽ 

قاـو  لجاف المراجعة أف (H2معظـ المجةبةف عم  االسقبةاف باوة عم  الفرضةة )
بمراجعة والقلاؽ مف نقامج المراجعة السنوةة مف قبؿ المراجعةف الخارجةةف، وأقؿ قوة 

( أف لجاف المراجعة ققأكد مف أف رسـو المراجعة كافةة ألداء H3عم  الفرضةة )
 ;Sarbanes-Oxley Act, 2002المراجعة العممةة بفعالةة. وىذا ةقفؽ مع قوصةات )

FRC, 2016.)  
( بأف لجاف H1ومع ذلؾ، فإف عةنة الدراسة كانوا أقؿ اققناًعا بالفرضةة ) 

المراجعة قراجع وقراقب أنشطة وموارد وخبرات واسقابللةة المراجعةف الخارجةةف، 
( بأف لجاف المراجعة قوصي بقعةةف واسقبداؿ المراجعةف الخارجةةف، H5والفرضةة )

ة قجقمع مع المراجعةف الخارجةةف بدوف لضور ( بأف لجاف المراجعH4وأةضا الفرضةة )
 ;Beasley et al., 2009; Rezaee, 2009اإلدارة. وىذا ال ةقوافؽ مع نقامج )

Bédard and Compernolle, 2014 فعم  سبةؿ المثاؿ، وعم  الرغـ مف أف .)
لجاف المراجعة ىي المسؤولة عف القوصةة بقعةةف واسقبداؿ المراجعةف الخارجةةف وفؽ 

 Rezaee, 2009; Bédard andصةات العدةد مف المنظمةف والبالثةف )قو 

Compernolle, 2014; FRC, 2016 إال أف الدالمؿ قشةر إل  أف قرارات القعةةف ،)
واالسقبداؿ ققأثر عممًةا بشكؿ كبةر بانقماءات اإلدارة، مما ةجعؿ مف الصعب فةما إذا 

 Stewartاإلدارة في ىذه المسألة ) كاف ةمكف لمجاف المراجعة العمؿ بشكؿ مسقاؿ عف

and Munro, 2007.) 
وأشار مف أجرةت معيـ المااببلت إل  أف العدةد مف لجاف المراجعة في الاطاع  

المصرفي المةبي ةمعبوف دوًرا أقؿ فعالةة في عممةة المراجعة الخارجةة. بعض ممف قمت 
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لمراجعةف الخارجةةف ماابمقيـ أشادوا بدور المجنة مف خبلؿ لؿ أي خبلفات بةف ا
 ,DeZoort and Salterioوالمدةرةف، وىذا ما أشارت إلةو بعض الدراسات الساباة )

(، عم  Keune and Johnstone, 2112؛ Turley and Zaman, 2114؛ 2111
 ;Cohen et al., 2010الرغـ مف أف بعض البالثةف أشاروا إل  عكس ذلؾ )

Grenier et al., 2012جمااًل، قشة ر النقامج إل  أف لجاف المراجعة قمعب دورًا (. وا 
في دعـ عمؿ واسقابللةة المراجعةف الخارجةةف لقعزةز لوكمة الشركات في ملدودًا 

. ةبدو أف ىذا االكقشاؼ ةشةر إل  أف العدةد مف المصارؼ الاطاع المصرفي المةبي
باانوف شكمت لجاف المراجعة في الاطاع المصرفي بشكؿ أساسي لبةاف أنيا ممقزمة 

 لوكمة الشركات، بداًل مف قادةـ دعـ فعاؿ لعممةة المراجعة الخارجةة.
فةما ةقعمؽ بالعوامؿ المؤثرة عم  فعالةة لجاف المراجعة، كاف ىناؾ إجماع عاـ  

بةف المشاركةف في االسقبةاف بأف معظـ ىذه العوامؿ الملددة ليا بالفعؿ قأثةر إةجابي 
عزز لوكمة الشركات، عم  الرغـ مف رفض الفرضةة عم  فعالةة لجاف المراجعة بما ة

(H9 والمقعماة باسقابلؿ أعضاء لجنة المراجعة. قـ دعـ نقامج االسقبةاف مف قبؿ أولمؾ )
الذةف أجرةت معيـ المااببلت. وجية النظر القي عبر عنيا المشاركوف بأف "لجنة 

مع ما وضعقو العدةد مف المراجعة قجقمع بانقظاـ بما ةكفي ألداء مسؤولةاقيا" ىي ققفؽ 
اليةمات القنظةمةة والعدةد مف البالثةف عم  أف اجقماع المجنة ةكوف بةف مرقةف إل  أربع 

 .Burke et al., 2008; Hogan et al.، 2014; Ebrahimمرات في السنة )

2007; Ali, 2014; FRC, 2016 إف األىمةة القي ُقنسب إل  أف "بعض أعضاء .)
األقؿ لدةيـ خبرة في مجاؿ الملاسبة" ققماش  مع نقامج عدد مف لجنة المراجعة عم  

(، الذةف ةجادلوف بأف مسقوى DeFond et al., 2005; Ho et al., 2014البالثةف )
ما مف الخبرة المالةة ضروري إذا أرادت المجنة مراجعة الاوامـ المالةة وفيميا 

(Maraghni and Nekhili, 2014بةنما ةقـ قناوؿ المبد ،) أ الذي ةاـو عمةو العامؿ
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الثالث "اجقياد لجنة المراجعة بقخصةص الوقت والجيد الكافي لعمؿ المجنة" ةقفؽ مع 
 Sharma et al., 2009; Thiruvadi, 2012; Braswellنقامج عدد مف األبلاث )

et al., 2012, جاء العامؿ الرابع "لدى لجنة المراجعة سمطة ونفوذ كافةةف لماةاـ .)
 ,Sarbanes-Oxley Actا ومسؤولةاقيا" مقماشةًا مع ما جاء في لوامح مثؿ )بواجباقي

2002; FRC. 2016 ،أخةرًا، كاف العامؿ األقؿ أىمةة ىو اسقابلؿ أعضاء المجنة .)
فاد شعر المشاركوف باوة أقؿ بكثةر قجاه ىذا العامؿ مما شعروا بو قجاه أي مف العوامؿ 

بًةا لمدعـ المادـ ليذا العامؿ بشكؿ كبةر مع األخرى. ةقناقض المسقوى المنخفض نس
إصرار العدةد مف البالثةف عم  أف المجنة ةجب أف ةقكوف مف مدةرةف غةر قنفةذةةف 

 ,Ghabayenومسقامةف إذا كاف عمةيا أف قضطمع بمسؤولةاقيا وواجباقيا بشكؿ فعاؿ )

2012; Reddy et al., 2015; Sanjaya, 2016; Qasim, 2018 ًجماال ، قشةر (. وا 
النقامج إل  أف العوامؿ القي قؤثر عم  فعالةة لجاف المراجعة لماةاـ بدورىا لقعزةز لوكمة 
الشركات في الاطاع المصرفي المةبي ىي االجقماعات، والخبرة المالةة، واالجقياد، 

 وسمطة لجنة المراجعة.
 :خاتمة البحث

شركات مف خبلؿ قساىـ ىذه الدراسة في األدبةات خاصة المقعماة بلوكمة ال 
 -كآلةة ميمة مف آلةات اللوكمة  -قسمةط الضوء عم  الدور اللالي لمجنة المراجعة 

في اإلشراؼ عم  عمؿ المراجعةف الخارجةةف في الاطاع المصرفي المةبي وكةؼ ةؤدوف 
ىذا الدور، وذلؾ كما ةراىا المجةبوف عم  االسقبةانات والمااببلت في ىذه الدراسة. 

مخقمط، خمصت النقامج القي قوصمنا إلةيا إل  أف المشاركةف أقؿ قناعة  وباسقخداـ نيج
بأىمةة دور لجاف المراجعة في مراقبة عممةة المراجعة الخارجةة. النقامج قشةر إل  أف 
المجاف نادرًا ما ققابع أو قشرؼ عم  عمؿ المراجعةف الخارجةةف وأف لدةيـ قدرة ملدودة 

رغـ مف أف النقامج قشةر إل  أف ىناؾ بعض العوامؿ عم  قعزةز اسقابللةقيـ، عم  ال
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)االجقماعات، والخبرة المالةة، واالجقياد، وسمطة لجنة المراجعة( ليا بالفعؿ قأثةر 
إةجابي عم  فعالةة لجاف المراجعة لماةاـ بيذا الدور بما ةعزز لوكمة الشركات. قد قادـ 

ُكونت بالعدةد مف المصارؼ بشكؿ الدراسة قفسةرًا لذلؾ مف أف لجاف المراجعة ُصممت و 
أساسي لخمؽ شرعةة خارج المنظمة امقثااًل لاانوف لوكمة الشركات بداًل مف إلداث 
قغةةر ةؤدي إل  زةادة فعالةة اللوكمة بالمصارؼ داخميا. قد ةساعد ىذا بالفعؿ المنظمة 

مف عم  أف قصبح أكثر فعالةة، ولكف قد ةكوف الدافع الذي ال ةاؿ أىمةة ىو أنو 
بإةجاز، أظيرت النقامج أف العدةد مف  الملقمؿ أةًضا قلسةف السمعة العامة لممصرؼ. 

لجاف المراجعة قمعب دوًرا مابواًل في عممةة المراجعة الخارجةة في الاطاع المصرفي 
 المةبي، لكف قدرقيا عم  قعزةز اسقابللةة وفعالةة المراجعةف الخارجةةف ال قزاؿ ملدودة.

ة أةضا قساىـ في اسقكشاؼ قأثةر بعض العوامؿ عم  فعالةة كما أف الدراس 
لجاف المراجعة لقأدةة ىذا الدور عم  النلو المطموب. وأسفرت عف نقامج مقناقضة فةما 

. ىذه الدراسة ىي األول ، عم  لد لجاف المراجعةةقعمؽ بقأثةر ىذه العوامؿ عم  فعالةة 
م  فعالةة لجاف المراجعة في الاطاع عممنا، القي قناولت عدد مف العوامؿ المؤثرة ع

المصرفي المةبي. خمصت النقامج القي قوصمنا إلةيا إل  أف العوامؿ: اجقماعات لجنة 
المراجعة، والخبرة المالةة، واالجقياد، والسمطة ليا عبلقة إةجابةة قوةة مع فعالةة لجنة 

ة لـ ةكف ليا قأثةر عم  المراجعة في العةنة المخقارة، في لةف أف اسقابللةة لجنة المراجع
 فعالةة المجنة.

النقامج القي قوصمت إلةيا الدراسة ليا بعض اآلثار الممةزة عم  الاطاع  
المصرفي المةبي وأعضاء مجالس اإلدارة ولجاف المراجعة والمنظمةف، وخاصة مصرؼ 
لةبةا المركزي، بلةث سقعمؿ عم  إةبلء مزةد مف االىقماـ  للوكمة الشركات ولجاف 

مراجعة في البةمة الاانونةة والقنظةمةة في لةبةا؛ مف لةث مراجعة دلةؿ لوكمة الشركات ال
المةبي لوضع مزةد مف القركةز عم  دور لجاف المراجعة فةما ةقعمؽ بوظةفة المراجعة 
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الخارجةة، وقامةؿ العابات والمشاكؿ القي قواجو ىذه المجاف، والقي ةمكف أف قساىـ في 
زةز فعالةة لجاف المراجعة ولوكمة الشركات في الاطاع المصرفي نياةة المطاؼ في قع

 المةبي.
عم  الرغـ مف أف الدراسة قد لاات أىداؼ وغاةات البلث بشكؿ جةد، إال أنو  

مف الضروري االعقراؼ ببعض الاةود. أواًل، العدد الصغةر نسبةًا مف المشاركةف 
كانوا ةادموف فاط قصوراقيـ وقجاربيـ  والمااببلت. ثانةًا، بالنظر إل  أف ىؤالء األفراد

الشخصةة، فاد ال قعكس البةانات القي قـ جمعيا آراء مجقمع الدراسة ككؿ. عبلوة عم  
ذلؾ، قد ةكوف البعض قد أساءوا قمثةؿ وجيات نظرىـ أو لـ ةاولوا اللاةاة ألنيـ لـ 

  ةرغبوا في قادةـ انطباع سيء عف مصارفيـ.
لجاف بمةة قلاةًاا طولًةا لفلص ما إذا كانت أنشطة قد ققضمف الدراسات المسقا 
في لةبةا قصبح أكثر قوافًاا مع قوصةات لوكمة الشركات بمرور الوقت. أةضًا،  المراجعة

وبالنظر إل  الناص اللاد في األبلاث في البمداف النامةة، وخاصة لةبةا، ةمـز إجراء 
المةبي.  ققصادرى داخؿ االمزةد مف البلوث القي قغطي الشركات في الاطاعات األخ

عبلوة عم  ذلؾ، ىناؾ لاجة إل  مزةد مف البلث لفلص قأثةر بعض العوامؿ األخرى 
 سواء كانت إةجابةة أو سمبةة عم  فعالةة لجاف المراجعة.
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 المستخمص:
قناولت الدراسات الساباة بشكٍؿ وافي دور الملاسبة والمراجعة الجنامةة في اللد مف ممارسات  

ٍؿ قفصةمي. الدراسة اللالةة جاءت لسد ىذه الفجوة، غسةؿ األمواؿ، غةر أنيا لـ قوضح ىذا الدور بشك
لةث ةقاص  نموذج الدراسة اللالةة أثار إجراءات، أسالةب، وآلةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة عم  

( اسقجابة ُجمعت مف 81اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ. وباسقخداـ نمذجة المعادالت البنامةة لعدد )
دارة العامة بدةواف الملاسبة المةبي، قـ القأكد مف صبللةة النموذج. وباسقخداـ المراجعةف العاممةف باإل

قلمةؿ المسار اخِقبرت فرضةات الدراسة. وقد أظيرت نقامج الدراسة أنو لةس إلجراءات وأسالةب 
الملاسبة والمراجعة الجنامةة أثر ذو داللة إلصامةة عم  اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة 

ةبةة، بةنما أظيرت أثرًا كبةر آللةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة عم  اللد مف ممارسات غسةؿ الم
األمواؿ. أخةرًا، اسقخمصت الدراسة عددًا مف القوصةات القي ُةمكف لدةواف الملاسبة المةبي االسقفادة 

 منيا لملد مف الفساد المالي وممارسات غسةؿ األمواؿ في لةبةا.
 احية:الكممات المفت

الملاسبة والمراجعة الجنامةة، اإلجراءات، األسالةب، اآللةات، ممارسات غسةؿ األمواؿ، دةواف الملاسبة 
 المةبي.

Abstract: 
 The previous studies have thoroughly dealt with the role of forensic 
accounting and auditing in reducing money laundering practices, but they did 
not explain this role in detail. The current study was designed to bridge this 
gap. The model used in this study  investigates the effects of procedures, 
methods and mechanisms of forensic accounting and auditing on reducing 
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money laundering practices. By using the modeling of structural equations for a 
number (80) responses collected from the auditors working in the General 
Administration of the Libyan Audit Bureau, the validity of the model was 
confirmed. Using path analysis, the study hypotheses were tested. The results 
of the study showed that accounting and criminal review procedures and 
methods have no statistically significant effect on reducing money laundering 
practices in the Libyan state, while they showed a significant impact of 
accounting and criminal review mechanisms on reducing money laundering 
practices. Finally, the study concluded a number of recommendations that the 
Libyan Audit Bureau can take advantage of to curb financial corruption and 
money laundering practices in Libya. 
Key Words: 
Forensic Accounting, Procedures, methods, mechanisms, money laundering 

practices, Libyan Audit Bureau. 
 . المقدمة:1

العالمي قطورًا مملوظًا منذ أواخر الارف العشرةف ال سةما في  ققصادةشيد اال 
لد والعشرةف. وبالرغـ ظؿ القطور القكنولوجي والذي ازدادت وثةرقو مع لموؿ الارف الوا

مف ىذه القطورات الياممة وعم  األخص في نظاـ المعموماقةة، إال أف بعض ضعفاء 
النفوس قد وجدوا في ىذه القانةات وسةمة لقلاةؽ مآربيـ الشخصةة سواًء بالغش أو 
القزوةر أو القلاةؿ أو القبلعب في الاوامـ المالةة وأخةرًا ولةس بأخر في جرامـ ما 

  قسمةقو بجرامـ غسؿ األمواؿ، في ملاولٍة منيـ لموصوؿ إل  الربح السرةع أصطمح عم
بدوف وجو لؽ، األمر الذي نقج عنو أزمات وانيةارات مالةة لمعدةد مف الشركات في 

(. 2116؛ الكبةسي، 2117؛ خمةفة، 2117؛ لامد، 2119شق  دوؿ العالـ )جاسـ، 
ج النظاـ االشقراكي، والقي مف ضمنيا وعم  صعةد الاطاعات العامة في الدوؿ القي قني

دولة لةبةا، ققمثؿ عممةات القبلعب وااللقةاؿ في: قسةمات الرواقب، اللشو في المةزانةة 
العامة، غسةؿ األمواؿ، واخقبلس األمواؿ المخصصة لقنفةذ المشارةع الرأس مالةة 

األمواؿ  وُقعد ممارسات غسةؿ أو قبةةض (.Joy and Alexandra, 2020واإلنمامةة )



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   511   - 

؛ عبةد 2118ةة القي قطرأ عم  األمواؿ )أمةف، ققصادملؿ ىذا البلث ألد الجرامـ اال
(. ومف البدةيي أف ىذه الجرةمة ال ةسقطةع أف ةاـو بيا شخص والد 2114وعمي، 

بمفرده، بؿ ققعداه إل  العدةد مف األطراؼ الملمةة والخارجةة والذةف ةشكموف لماات في 
مف الجرامـ القامةدةة األخذة في القطور في أشكاٍؿ وصوٍر مخقمفة  سمسمة الجرةمة، وىي

ققشكؿ وفاًا لمظروؼ المقالة في كؿ زمٍف ولةف، وقنعكس نقامجيا سمبًا عم  أنماط 
 ةة واالجقماعةة والوظةفةة والسموكةة.ققصاداللةاة اال

مقادمة وقعقبر ممارسات غسةؿ األمواؿ مشكمة عالمةة، إذ قلدث في كؿ مف الدولة ال
. لةث قشةر القادةرات إل  أف قةمة األمواؿ القي ةقـ (Maharaj, 2020)والنامةة 

غسميا سنوةًا ققراوح ما بةف اثنةف إل  خمسة في الممة مف الناقج الملمي اإلجمالي 
(. وأف UNODC, 2018قرلةوف دوالر أمرةكي ) 2ممةار دوالر إل   811العالمي، أو 

(. باإلضافة UNODC, 2011يا آخذة في االزدةاد سنوةًا )كمةة األمواؿ القي ةقـ غسم
إل  القطور القكنولوجي والذي بدوره ةخمؽ في فرص جدةدة ونشاط أكثر فأكثر 

(. وعم  الرغـ مف أف مشكمة غسةؿ األمواؿ (Nikkel, 2020لممارسات غسةؿ األمواؿ 
 Saleh etالسمبةة ) ىي مشكمة عالمةة إال أف الدوؿ النامةة سقكوف أكثر ضررًا بنقامجيا

al., 2020( وقد أشار قرقاب .)مدةر اإلدارة العامة لمرقابة المالةة عم  الاطاع 2119 )
العاـ بمةبةا إل  أف "الدولة المةبةة ىي إلدى الدوؿ القي قعاني مف جرامـ غسةؿ األمواؿ 
خاصًة في السنوات األخةرة في ظؿ اناساـ المؤسسات السةادةة وضعؼ الرقابة عم  
القلوةبلت الخارجةة وانقشار المجموعات المسملة مما أدى إل  اخقبلؿ النظاـ المالي 
لمدولة وعدـ اسقاراره". ىذا وُقعد لةبةا وفاًا لمنظمة الشفافةة الدولةة مف أكثر قسعة دوؿ 

 111ناطة مف أصؿ  17ـ، لةث منلقيا المنظمة 2117فسادًا في العالـ خبلؿ العاـ 
ـ، 2117شفافةة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عنيا لمعاـ ناطة في النزاىة وال
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 – 2112والجدوؿ القالي ةوضح قرقةب لةبةا وفؽ مؤشر مدركات الفساد عف الفقرة مف 
 ـ:2117

 (: مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافةة الدولةة عف لةبةا 1جدوؿ رقـ )
 ـ2117-2112خبلؿ الفقرة 

 الترتيب 122 – 2النقاط  السنة
2112 21 161 – 174 
2113 15 172 – 175 
2114 18 166 – 174 
2115 16 161 – 167 
2116 14 171 – 176 
2117 17 171 - 181 

 (75، ص 2117المصدر: )قارةر دةواف الملاسبة المةبي،  -
وةبللظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف مسقوى الفساد مسقمر خبلؿ العاد السابؽ  

كر في مدركات الفساد، وباإلضافة إل  ذلؾ، فاد كشؼ القارةر وال وجود ألي قلسف ةذ
( عف الفساد المسقشري في الدولة، معززًا 2117الصادر عف دةواف الملاسبة المةبي )

باألرقاـ والشواىد القي قشةر بوضوح إل  لجـ الفساد، فاد أنفات الدولة المةبةة خبلؿ 
ال ةظير ليا أي أثر ممموس عم   ممةار دةنار 276ـ أكثر مف 2117–2112الفقرة مف 

( شركة ملمةة قامت 31ـ رصد الدةواف عدد )2116أرض الواقع. وخبلؿ العاـ 
ـ، لةث ذكر أف 2116بالقبلعب باالعقمادات المسقندةة برسـ القلصةؿ خبلؿ العاـ 

%( فاط مف قةمة االعقمادات الممنولة ليا وباقي النسبة والقي 14إجمالي ما قـ قورةده )
(. وقجدر بنا 2119ممةوف دوالر قـ قيرةبيا لمخارج )قرقاب،  141ةمقيا إل  قصؿ ق

اإلشارة أةضًا إل  أف بعض مف ىذه األمواؿ المقعماة باالعقمادات المسقندةة؛ والقي لـ 
ةقـ قورةد بضامعيا، قد قكوف ىي ألد األسباب القي قؤثر عم  قةمة الدةنار في السوؽ 

القضخـ وفاداف الدةنار المةبي لاةمقو، وارقفاع أسعار الموازي األمر الذي ةؤدي إل  
( لسابًا مصرفةًا قممكيا عاممقةف فاط، 24السمع. كما رصد الدةواف عةنة مكونة مف )
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قاـو فةما بةنيا بإجراء عممةات قبادؿ لؤلمواؿ بشكٍؿ مرةب، بمغ لجـ القعامؿ المصرفي 
أكثر مف ممةار دةنار  ـ2116-17-31ـ لق  2116-11-11بةنيا خبلؿ الفقرة مف 

قمثؿ معظميا في لركة صكوؾ وقلوةبلت مصرفةة، في لةف اققصر القعامؿ النادي 
 (. 2119( ممةار دةنار فاط )قرقاب، 56اللاةاي في لدود )

وبسبب اللاامؽ المذكورة أعبله، فادت المعمومات الملاسبةة مصداقةقيا،  
(. وباعقبار مجاالت 2117)خمةؿ،  وانعدمت الثاة في الدور الذي ةاـو بو المراجعوف

، ظير مجاؿ جدةد لخدمات  الملاسبة مقعددة القخصصات وققزاةد ةومًا بعد ةـو
؛ قمبر، Hossain, 2020الملاسبة والمراجعة سمي بالملاسبة والمراجعة الجنامةة )

(. وىو مجاؿ ةمزج بةف الملاسبة والمراجعة والاانوف والقلاةؽ وذلؾ لردع وكشؼ 2117
(. وقد 2116؛ صالح، Pranathi and UdayaSree, 2020)ت االلقةاؿ عممةا

اسقخدمت الكثةر مف وكاالت مكافلة االلقةاؿ في جمةع دوؿ العالـ آلةات الملاسبة 
. (Joy and Alexandra, 2020)والمراجعة الجنامةة لمكافلة جرامـ غسةؿ األمواؿ 

وملاربة الفساد وسوء باعقبارىا قيدؼ بشكٍؿ أساسي إل  كشؼ ومنع االلقةاؿ 
االسقخداـ وقلدةد المسؤوؿ عف الجرامـ المالةة ومساعدة البمداف عم  ملاربة قضاةا 

(. إضافًة إل  كوف الملاسبة والمراجعة Elseed and Ahmed, 2019الفساد والغش )
جراء القلاةؽ القي ةأمر بيا الااضي لغرض الفصؿ  الجنامةة ىي إلدى وسامؿ اإلثبات وا 

ذات طابع فني خاص لةس لمااضي دراةة كافةة بو، لكونو مسألة قانةة شأنيا  في مسألة
شأف اليندسة والطب وعمـو البلار وغةرىا مف الميف الغةر قانونةة )عبد اللؽ، 

2117.) 
إف قاارةر دةواف الملاسبة المةبي المقكررة عف الممارسات االلقةالةة في لةبةا  

رر قطبةؽ الملاسبة والمراجعة الجنامةة ولكف لةس ولو قظير في وقت مقأخر إال أنيا قب
بالادر الكافي الذي ةلد مف ىذه الجرامـ. وفي ىذا اإلطار، فإف الدراسة اللالةة سوؼ 
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قناقش آثار إجراءات وأسالةب وآلةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة عم  اللد مف 
لمراجعةف العاممةف ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة وذلؾ مف وجية نظر ا

بدةواف الملاسبة المةبي، لةث  قطرح الدراسة القساؤؿ اآلقي: ما أثر إجراءات وأسالةب 
وآلةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة عم  اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة 
المةبةة؟ وقيدؼ ىذه الدراسة لملصوؿ عم  إجابة ليذا القساؤؿ لق  ةقسن  اققراح 

البلزمة لقصبح الملاسبة والمراجعة الجنامةة ناجعة لملد مف ارقكاب مثؿ ىذه  اللموؿ
 الجرامـ ولةست كوسةمة فاط لملاسبة ىؤالء الجناة.

 :قنبع أىمةة الدراسة مف عدة أسباب
أواًل: كما أشرنا في البداةة إل  أف مشكمة غسةؿ األمواؿ ىي مشكمة عالمةة، وأف  -

لمراجعة الجنامةة كأداة لملد مف ىذه الممارسات سةكوف لو البلث في فاعمةة الملاسبة وا
مردود اةجابي في لةاة مخقمؼ المجقمعات، ورؤةة أوضح لملفاظ عم  الموارد، وال شؾ 

ةة واالجقماعةة والوظةفةة ققصادبأف ىذا األمر ميـ لدولة لةبةا مف مخقمؼ الجوانب اال
 أفردًا ومؤسسات. والسموكةة، وبالقالي فيي دراسة ميمة لكؿ المجقمع

الوطني  ققصادثانةًا: ققناوؿ الدراسة مقغةر غسةؿ األمواؿ والذي ةشكًؿ قيدةدًا كبةرًا لبل -
خاصًة في ظؿ القلدةات القي قواجييا دولة لةبةا، ومف لاجة البةمة المةبةة المقمثمة 
ف بالمؤسسات المعنةة ذات الصمة بالملاسبة والمراجعة الجنامةة لمثؿ ىذا النوع م

الدراسات، خاصة وأف الدراسة سقطبؽ عم  دةواف الملاسبة المةبي والذي ةعقبر أعم  
 جياز رقابة في الدولة.

ثالثًا: قمة قناوؿ موضوع المقغةرةف في البةمة المةبةة، ومف ثـ قبصةر اىقماـ البالثةف  -
نامةة في واألجيزة الرقابةة ومؤسسات المراجعة بأىمةة اسقخداـ الملاسبة والمراجعة الج

 اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ.   
 سقاسـ الدراسة اللالةة عم  النلو القالي: 
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في الاسـ الموالي، قسقعرض الدراسة اإلطار النظري لمملاسبة والمراجعة الجنامةة  -
وممارسات غسةؿ األمواؿ بشكٍؿ مخقضر، مقبوعًة بالدراسات الساباة القي قناولت ىذةف 

 الدراسة اللالةة عنيما.  المقغةرةف وما ةمةز
 ةمي ذلؾ الاسـ المقعمؽ بنموذج الدراسة، وكةؼ قـ قطوةر الفرضةات.  -
 ةمةو الاسـ الخاص بمنيجةة البلث، وأداقو، باإلضافة إل  مجقمع وعةنة الدراسة.  -
 ثـ قسـ قلمةؿ بةانات الدراسة.  -
 وأخةرًا الاسـ المخصص لمناقشة النقامج. -
 الدراسات السابقة. مراجعة األدب و 5

 المحاسبة والمراجعة الجنائية 1.5
ُقشةر األدلة إل  أف مينة الملاسبة والمراجعة الجنامةة لةست لابًل جدةدًا؛ غةر  

؛ 2115؛ مسعود، 2116أف قطبةايا لـ ةكف بشكٍؿ مباشر ومسم  )برزاف وخمؼ، 
بدأ  وقد .(Rasey, 2009; Rezaee, et al, 2016؛ 2113الجبوري والخالدي، 

االىقماـ بالملاسبة والمراجعة الجنامةة وظيورىا في األدب الملاسبي في أواخر الارف 
 Owojori( و2113. وقد أشار الجبوري والخالدي )(Crumbley, 1995)العشرةف 

and Asaolu (2009)  إل  أف ىناؾ العدةد مف األسباب القي أدت إل  انقشار
وزةادة الطمب عمةيا، ومف أىميا: فشؿ لجاف الملاسبة والمراجعة الجنامةة وقطورىا 

المراجعة والمراجع الداخمي عف كشؼ مخقمؼ اللاامؽ والجوانب الخفةة األخرى لبللقةاؿ 
ف الطرةاة المسقعممة في قعةةف مراقبي اللسابات الاانونةةف ال قضمف  المؤسسي، وا 

ظةمي، باإلضافة االسقابلؿ ألنيا قلمؿ القواطؤ والضغط بلكـ موقعيا في اليةكؿ القن
إل  ذلؾ، ال ققمثؿ وظةفة المراجع الخارجي في الكشؼ عف االلقةاؿ في الكشوفات 
ف الوظةفة الرمةسةة لو ققمثؿ في إبداء الرأي لوؿ مدى مبلممة إجراءات إعداد  المالةة، وا 

 القاارةر المالةة لمشركة المدقاة القي قعقمد معاةةر الملاسبة الدولةة.
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األدب الملاسبي قعرةفاٍت مخقمفة لمملاسبة والمراجعة الجنامةة قدـ البالثوف في  
ةدور فلواىا عم  أنيا لاؿ مف لاوؿ الملاسبة، ومفيـو لدةث وقدةـ في اٍف والد، 
ةجمع بةف ميارات الملاسبة والمراجعة والقلاةؽ لفض النزاعات المالةة والقأكد مف 

؛ 2119؛ صةاـ وعبداهلل، (Elseed and Ahmed, 2019)مصداقةة الاوامـ المالةة 
(. وقد 2113؛ الجبوري والخالدي، 2115؛ البااعةف، 2116؛ شعباف، 2116الكبةسي، 

إل  أف الملاسب الجنامي المؤىؿ ةشبو كعكة الزفاؼ  Crumbley (2002)أشار 
المكونة مف ثبلثة طباات، الطباة السفمةة وىي األكبر، والقي قمثؿ الخمفةة الملاسبةة 

في لةف قكوف الطباة المقوسطة ذات لجـ أصغر وىي قمثؿ المعرفة في الاوةة لو، 
مجاالت المراجعة والرقابة الداخمةة وقاةةـ المخاطر والكشؼ عف االلقةاؿ، أما الطباة 
العمةا وىي الطباة األصغر فيي قمثؿ الفيـ األساسي لمبةمة الاانونةة، بةنما قمثؿ الكرةمة 

 قصاؿ الشفوةة والكقابةة.القي قغطي سطح الكعكة ميارات اال
وةعقبر المراجع الجنامي خبةر مف الخبراء الذةف قسقعةف بيـ الملاكـ ضمف الخبرة  

الاضامةة في فض النزاعات المرفوعة أماميا ضمف مجاؿ مينقيـ، وقسقخدـ قسمةات مخقمفة 
بةعة لوصؼ مف ةادـ المساعدة لممؤسسات الاضامةة  في قلاةاات الجرامـ القجارةة ذات الط

، مراجع االلقةاؿ Fraud Examinerالمالةة، وققضمف ىذه القسمةات ممقلف االلقةاؿ 
Fraud Auditor المراجع الاضامي ،Forensic وةطمؽ عم  الخبةر في الملاسبة أماـ ،

(، بةنما قوجد لو في بعض الدوؿ األخرى 2111الملاكـ المةبةة "الخبةر اللسابي" )رمضاف، 
، الملاسب الاضامي المعقمد (CFF)منيا: مالي قضامي معقمد العدةد مف القسمةات 

(CFA) وملاؽ قضامي معقمد ،(CFI). 
وقسع  الملاسبة والمراجعة الجنامةة مف خبلؿ قطبةايا إل  قلاةؽ ُجممة مف  

 (:2116؛ السةسي؛ 2115األىداؼ، والقي ةمكف قمخةص بعضيا فةما ةمي )برغؿ، 
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 اسبةة لؤلغراض الاانونةة باعقبارىا الجسر الذي ةربط قوفةر المعمومات المالةة والمل
النظاـ الملاسبي بالنظاـ الاضامي، ومف قـ إجراء القلمةؿ الملاسبي الُمعد وفاًا 

 اللقةاجات الاضاء والملاكمة وبغةة لسـ الدعاوى موضوع النزاع.

  قساعد عم  قلدةد أكثر المجاالت أو األنشطة غةر الاانونةة خطرًا لدى العمةؿ؛ والقي
ارقكاب االلقةاؿ والفساد، وقجمةع األدلة اليامة والكافةة، وقادةـ قارةر ةقضمف رأةًا فنةًا 

 مينةًا ملاةدًا ةساعد عم  النظر في الدعاوي الجنامةة ولسـ المشاكؿ المطرولة.

  قوفةر مراجعةف جنامةةف مقخصصةف ققوافر لدةيـ المعرفة المقكاممة بالملاسبة
يارات القاصي في ضوء المعرفة الاانونةة لةكونوا بمثابة خبراء ومسقشارةف والمراجعة وم

 ةساىموف في لسـ الدعاوي الاضامةة وقلاةؽ العدالة.

  كشؼ ومنع االلقةاؿ والفساد وسوء االسقخداـ، األمر الذي ةنعكس عم  لماةة الماؿ
 العاـ.

 مسؤولةاقيا في منع واكقشاؼ قلسةف كفاءة وفاعمةة وظةفة المراجعة الخارجةة والوفاء ب
 االلقةاؿ.

  ملاولة سد فجوة القوقعات في المراجعة، والمقمثمة بةف ما ةاـو بو أو ما ةمكف أف ةاـو
بو المراجع لاؿ أدامو لمراجعة الاوامـ المالةة، وبةف ما ةنبغي أو ما ةقوقع أف ةاـو بو 

اكقشاؼ االلقةاؿ المراجعوف عم  أساس قوقعات المجقمع المطموبة منيـ بخصوص 
 والفساد.

 غسيؿ األمواؿ: 5.5
ىناؾ اىقماـ مقزاةد باضاةا غسةؿ األمواؿ، خاصًة مف قبؿ أجيزة الرقابة المالةة  

لوؿ العالـ، وةأقي ىذا االىقماـ انطبلقًا مف األنشطة اإلجرامةة المقمثمة في قجارة 
و أنشطة عممةات غسةؿ المخدرات واألسملة وقزوةر العمبلت، والقي قؤدي إل  زةادة ونم

األمواؿ، لةث أف ىذه األنشطة ققطمب عممةة غسةؿ األمواؿ لق  قصبح أمواليا 
 مشروعة قكقسب المظير الشرعي والاانوني لةقابميا المجقمع.
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غسةؿ األمواؿ بأنو  FATFوبناًء عم  ذلؾ ُقِعرؼ مجموعة العمؿ المالي  
أجؿ قموةو أصميا غةر المشروع  "عممةة إخفاء العامدات مف األنشطة اإلجرامةة مف

بغرض إضفاء الشرعةة عم  األرباح غةر الاانونةة مف الجرةمة 
(www.faft.gafi.org( ووفاا لماانوف المةبي رقـ .)لسنة 2 )بشأف مكافلة  2115

 :غسةؿ األمواؿ
 ف أق  سموكًا مف أنماط السموؾ القالةة:ُةعد ُمرقكبًا لجرةمة غسةؿ األمواؿ كٌؿ م :أوالً 
قمُمؾ األمواؿ غةر المشروعة أو لةازقيا أو اسقعماليا أو اسقغبلليا، أو القصرؼ  -أ

فةيا عمي أي وجو أو قلوةميا أو ناميا أو إةداعيا أو إخفاؤىا باصد قموةو مصدرىا غةر 
 .المشروع

يا أو طرةاة القصرؼ فةيا أو قموةو لاةاة األمواؿ غةر المشروعة أو إخفاء مكان -ب
 لركقيا أو اللاوؽ المقعماة بيا أو ممكةقيا أو لةازقيا.

 االشقراؾ فةما سبؽ بأي صورة مف صور االشقراؾ. -ج
قكوف األمواؿ غةر مشروعة، إذا كانت مقلصمو مف جرةمة بما في ذلؾ الجرامـ  :ثانةاً 

ةرىا مف االقفاقةات الدولةة ذات المنصوص عمةيا في االقفاقةة الدولةة لمكافلة الفساد وغ
 الصمة القي قكوف الدولة طرؼ فةيا.

وققضمف عممةة غسةؿ األمواؿ ثبلثة عناصر وىي الغاسؿ، الغسوؿ،  
والمغسوؿ. فالغاسؿ: ىو الشخص أو المؤسسة القي قلوز أو قمقمؾ األمواؿ الغةر 

ـو باإلجراءات مشروعة وقسع  إل  غسميا. والغسوؿ: ىو المؤسسة أو المصرؼ الذي ةا
المخالفة لماانوف. والمغسوؿ: ىو عبارة عف األمواؿ أو المقلصبلت أو غةرىا، والمراد 

 غسميا )المؤسسة العربةة لضماف االسقثمار(.
وعممةة غسةؿ األمواؿ قمر بمرالؿ مقعددة، لةث ةقفؽ أغمب فاياء الماؿ  

ألمواؿ قمر بثبلث ي عم  أف عممةة غسةؿ اققصادوالميقمةف بالشأف اال ققصادواال

http://www.faft.gafi.org/
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مرالؿ ةمكف أف قلصؿ جمةعيا دفعًة والدة وةمكف أف قلصؿ كؿ مرلمٍة فةيا بشكٍؿ 
مسقاؿ عف األخر، ومف خبلؿ ىذه المرالؿ ةلاوؿ غاسمي األمواؿ جعؿ أمواليـ قبدو 
وكأنيا جاءت بوسامؿ شرعةة مف أجؿ ابعادىا عف اةة مساممة قانونةة )رشةد وعبد 

 ف قمخةص ىذه المرالؿ فةما ةمي:(. وةمك2116الاادر، 
. مرلمة القوظةؼ: وةاصد بيا إةداع األمواؿ القي قـ اللصوؿ عمةيا مف أعماؿ غةر 1

مشروعة في شركات مالةة أو مصارؼ أو مؤسسات ادخار ملمةة أو خارجةة، وذلؾ 
(. وقعقبر ىذه 2116بغرض إبعاد الشبيات والشكوؾ لوؿ مشروعةة مصدرىا )لجازي، 

ف أخطر المرالؿ، ألنيا ُقِظير أف ىناؾ مبالغ كبةرة مف السةولة في أةدي المرلمة م
أشخاص أو مؤسسات لةس لدةيـ مصدر مشروع ليا، األمر الذي ةدفع بيـ إل  قغةةر 

 (.2115شكميا )سعودي، 
. مرلمة القغطةة: لةث ةقـ إخفاء المصادر غةر الاانونةة لؤلمواؿ مف خبلؿ سمسمة 2

المعادة، لةث قسقخدـ العدةد مف الطرؽ إلخفاء مصادر األمواؿ  مف العممةات المالةة
الغةر مشروعة، بما في ذلؾ إنشاء مشروعات واجية كالشركات الاانونةة القي قممكيا 
جماعات الجرةمة المنظمة، أو عف طرةؽ االسقثمار في أصوؿ لاةاةة كالعاارات 

 (.2115، والسةارات، أو شراء المجوىرات واأللجار الكرةمة )سعودي
ضفاء  ققصاد. مرلمة الدمج: لةث ةقـ دمج األمواؿ غةر المشروعة في اال3 المشروع وا 

الصفة الشرعةة عمةيا باعقبارىا أمواؿ نظةفة، بلةث قبدو ىذه األمواؿ مشقاة مف 
 (.2113األنشطة اإلجرامةة القي ةقـ اللصوؿ عمةيا منيا )سبلمة، 

 الدراسات السابقة 3.5
ة الدراسات العربةة القي قناولت موضوع البلث، فاد قمكف وبالنظر إل  ندر  

 البالث مف العثور عم  سقة دراسات قناولت بشكٍؿ أو بأخر مقغةري البلث. 
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( لةث بلث في إمكانةة اسقخداـ الملاسبة الاضامةة في 2119بداةًة بالجدةني ) -
، وقد كشفت الدراسة مكافلة الجرامـ المالةة وغسةؿ األمواؿ في الاطاع المالي في سورةا

عف مجموعة مف المعوقات والصعوبات القي قواجو دولة سورةا في اسقخداـ الملاسبة 
 الاضامةة والقلاةاةة في الاطاع المالي. 

( فاد أشار في دراسقو لوؿ دور الملاسبة الاضامةة في اللد مف 2115أما سعودي ) -
اضامةة في بةمة األعماؿ ممارسات غسةؿ األمواؿ بمصر إل  أف مينة الملاسبة ال

المصرةة قواجو العدةد مف الصعوبات أىميا عدـ وجود معاةةر قلدد واجبات ومسؤولةات 
الملاسب الاضامي، وعدـ وجود ىةمات مينةة لمنح قراخةص مزاولة مينة الملاسب 
الاضامي، ىذا وقد أظيرت نقامج الدراسة أف الملاسبة الاضامةة قمعب دورًا فعااًل في 

ف ممارسات غسةؿ األمواؿ مف خبلؿ امقبلؾ الملاسبةف الاضامةةف لميارات اللد م
 القلاةؽ والقلري باإلضافة إل  الخبرة الكافةة في مجاؿ الملاسبة والمراجعة والاانوف. 

( في قشخةص العبلقة بةف 2117إضافًة إل  ذلؾ، فاد بلث صابر وألمد ) -
ةة، وذلؾ مف ققصادواؿ في المؤسسة االاالقجاىات اللدةثة لمملاسبة وظاىرة غسةؿ األم

خبلؿ ماارنة بةف قجربة قركةا والجزامر، وقد قوصؿ البالثاف إل  أف الملاسبة قد أصبح 
ليا دور لدةث في مكافلة ظاىرة غسةؿ األمواؿ، مف خبلؿ إشراؾ ممارسي المينة في 

ي المؤسسات صنع الارار، وملاولة الرفع مف مسقوى فعالةة نظاـ المعمومات الملاسبي ف
 ةة الجزامرةة مف أجؿ ضماف شفافةة المعمومات. ققصاداال
( مدخؿ ماقرح السقخداـ الملاسبة الاضامةة في مكافلة 2118ىذا وقد قدـ الوكةؿ ) -

عممةات غسةؿ األمواؿ في البةمة المصرةة، وقد خمص إل  أف المقطمبات األساسةة 
لممراجع الخارجي، لةث ةلقاج لمملاسب الاضامي قخقمؼ عف المقطمبات األساسةة 

األوؿ إل  مجموعة مف الخصامص والمعارؼ والميارات لمكافلة عممةات غسةؿ 
األمواؿ، باإلضافة إل  مجموعة مف األسالةب واإلجراءات، كما قوصؿ البالث إل  أف 
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اسقخداـ الملاسبة الاضامةة في مكافلة عممةات غسةؿ األمواؿ في البةمة المصرةة 
افر مجموعة مف الماومات أىميا: إنشاء جمعةة مينةة رسمةة ومسقامة ةلقاج إل  قو 

لزاـ المراجعةف الراغبةف في  قلت مسم  جمعةة الملاسبةف الاضامةةف المصرةة، وا 
ساعة مف القعمةـ الميني المسقمر في مجاؿ  81اعقمادىـ كملاسبةف قضامةةف باضاء 

عمومات، ومكافلة عممةات االلقةاؿ الملاسبة الاضامةة، وعمـ الجرةمة، وقكنولوجةا الم
وغسةؿ األمواؿ، وقةاـ الجامعات المصرةة بقخصةص وقدرةس ماررات خاصة 

 بالملاسبة الاضامةة. 
( فاد قاـ بدراسة دور الملاسبة الاضامةة وأسالةبيا في اللد مف 2118أما أمةف ) -

ذة الجامعات ( مف أساق86عممةات غسةؿ األمواؿ والقيرةب مف خبلؿ اسقطبلعو لعدد )
والمعاىد وفمة مف مراقبي اللسابات وعةنة مف مدراء الشركات والمصارؼ في مدةنة 

العراؽ إزاء ذلؾ، وقد أظيرت النقامج أف ىناؾ شبو إجماع مف بةف المسقجةبةف  -أربةؿ 
عم  أف ىناؾ دور لقانةات الملاسبة الاضامةة في اللد مف ظاىرة غسةؿ األمواؿ 

 وقيرةبيا. 
( عف كةفةة مساىمة الملاسبةف الجنامةةف في قطوةر أسالةب 2121قمبر )وبلثت  -

لةبةا.  –مكافلة غسةؿ األمواؿ بالمصارؼ القجارةة بالقطبةؽ عم  مصرؼ الجميورةة 
( مف موظفي إدارقي القفقةش والمراجعة الداخمةة 25مف خبلؿ اسقاصاء آراء عدد )

راسة إل  ُجممة مف النقامج أىميا بمصرؼ الجميورةة بمدةنة طرابمس، وقد قوصمت الد
أف الملاسبةف الجنامةةف لدةيـ إمكانةة المساىمة في قطوةر أسالةب مكافلة عممةات 
غسةؿ األمواؿ بالمصارؼ القجارةة، وذلؾ مف خبلؿ مساىمقيـ في فلص المعامبلت 
ة والسجبلت، وعممةة اقخاذ الارارات، وعممةة إعداد القاارةر، باإلضافة إل  فلص ثااف

 الشركة واللاكمةة المؤسسةة لممصارؼ القجارةة.
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قشابيت الدراسة اللالةة مع الدراسات الساباة في المجاؿ الخاص بالدراسة،  
لةث قناولت جمةعيا مقغةري البلث؛ الملاسبة والمراجعة الجنامةة وممارسات غسةؿ 

لدراسات األمواؿ. وعم  الرغـ مف االىقماـ الواضح بموضوع البلث، غةر أف أغمب ا
الساباة كانت نظرةة ووصفةة في طبةعقيا، أما أف قسقخدـ المنيج النظري أو قعقمد عم  
قطوةر اسقبانة مف قبؿ الُبلاث قصؼ لالة، أو دور، أو معوقات ومبررات اسقخداـ. 
ىذا وقد أجمعت ُجؿ الدراسات الساباة عم  الدور الذي قمعبو الملاسبة والمراجعة 

ممارسات غسةؿ األمواؿ، إال أنيا لـ قلدد بالقفصةؿ طبةعة ىذا الجنامةة في اللد مف 
الدور. لذا فإف الدراسة اللالةة قعالج ىذه الفجوة مف خبلؿ قطوةر نموذج ةقناوؿ مقغةرات 
الملاسبة والمراجعة الجنامةة مااسًة بشكٍؿ مسقاؿ، وبةاف اثارىا عم  اللد مف ممارسات 

اضو في الاسـ القالي مف البلث. إضافة إل  غسةؿ األمواؿ؛ وىو ما سوؼ ةقـ اسقعر 
ذلؾ فإف الدراسة اللالةة قبلث عف أثار إجراءات وأسالةب وآلةات الملاسبة والمراجعة 
الجنامةة عم  اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة، وىي بةمة قخقمؼ عف 

لسب عمـ البالث قوجد البةمات القي ُأجرةت فةيا الدراسات الساباة، خاصًة وأنو عم  
ندرة في األبلاث القي ربطت بةف مقغةري البلث في دولة لةبةا، ولةث قعقبر دولة لةبةا 
بةمة قرقبط بيا عممةات غسةؿ األمواؿ في كثةٍر مف األلةاف، خاصًة بعد األزمات القي 

 ة.مرت بيا في العاد األخةر. وبالقالي قعقبر ىذه الدراسة اسقكمااًل لمدراسات السابا
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 :. نموذج البحث وتطوير الفرضيات3
قوجد عبلقة وثةاة بةف جرةمة غسؿ األمواؿ ومينة الملاسبة، لةث أف مينة  

الملاسبة قاـو بقسجةؿ وقلمةؿ العممةات المالةة القي قلدث في الولدات، والقي ربما 
ةنقج عمةيا أنشطة ومعامبلت مالةة مشبوىة نقةجة جرةمة غسةؿ األمواؿ )جمةؿ، 

2112 .) 
وقشةر األدبةات الملاسبةة إل  أف لمملاسبة والمراجعة الجنامةة دوٌر كبةر في  

 ;Okafor and Agbiogwo, 2016اللد مف ممارسات جرةمة غسةؿ األمواؿ )

Nonye and Okoli, 2015 ،وبناًء عم  ذلؾ قاـ 2117؛ صابر، 2118؛ أمةف .)
سبة والمراجعة الجنامةة عم  اللد مف البالث بقطوةر نموذج بلثي لبةاف أثار أبعاد الملا

( 2119ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة، وقد قـ االسقناد إل  دراسة إدرةس )
في قلدةد أبعاد الملاسبة والمراجعة الجنامةة كمقغةر مسقاؿ؛ والقي قمثمت في: 

لاسبة اإلجراءات، األسالةب، واآللةات، وذلؾ باالعقماد عم  نظرةقي الوكالة والم
اإلةجابةة، لةث قشةر نظرةة الوكالة إل  المشكبلت القي قنشأ بةف أعضاء مجمس اإلدارة 
وبةف المالكةف، والقي مف أبرزىا مشكمة القبلعب والغش في المعمومات الملاسبةة مما 
أدى إل  القفكةر في ضرورة وجود مجموعة مف الاوانةف والموامح القي لاوؽ الطرفةف، 

ىقماـ بالملاسبة والمراجعة الجنامةة، أما نظرةة الملاسبة اإلةجابةة مما ساعد عم  اال
فيي قيقـ بعنصرةف وىما عممةة القنبؤ باأللداث والقركةز عم  ردود أفعاؿ األطراؼ 
ف اليدؼ مف  المعنةة باأللداث، ومدى اسقجابة إدارة الشركة لممعاةةر المعموؿ بيا، وا 

الملاسبة والمراجعة الجنامةة واسقخداميا في ىذه النظرةة ىو قطوةر آلةات وقانةات 
(. أما المقغةر 2113القنبؤ بالممارسات االلقةالةة والكشؼ عنيا واللد منيا )صالح، 

القابع فاد قمثؿ في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ، وقد قـ قةاس ىذا المقغةر 
 رضةات كالقالي:(. وانطبلقًا مف ذلؾ قـ صةاغة الف2115باالسقناد إل  دراسة سعودي )
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H1 إلجراءات الملاسبة والمراجعة الجنامةة أثر إةجابي ذو داللة إلصامةة في اللد مف :
 ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة.

H2 ألسالةب الملاسبة والمراجعة الجنامةة أثر إةجابي ذو داللة إلصامةة في اللد مف :
 ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة.

H3 آللةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة أثر إةجابي ذو داللة إلصامةة في اللد مف :
 ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة.

 ( ةوضح نموذج الدراسة.1ومف خبلؿ الفرضةات الساباة، الشكؿ رقـ ) 
 (: نموذج الدراسة1شكؿ رقـ )

 

 اإلجراءات

 األسالةب

 اآللةات

 الجنامةة والمراجعة الملاسبة

 ممارسات مف اللد
 األمواؿ غسةؿ

 األمواؿ غسةؿ
H1

1

ص

11 

H2 

H3 
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السابؽ أف المقغةر المسقاؿ ةقمثؿ في الملاسبة وةبللظ مف خبلؿ الشكؿ  
والمراجعة الجنامةة ومقغةراقيا )اإلجراءات، األسالةب، واآللةات(، أما المقغةر القابع قمثؿ 

 في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ.
قشةر إجراءات الملاسبة والمراجعة الجنامةة إل  ُجممة مف اإلجراءات القي قاـو  

لمراجعة الجنامةة لكي ةقـ الكشؼ عف قضاةا الفساد المالي واإلداري، عمةيا الملاسبة وا
 :(Zysman, 2001؛ 2115ونسقعرض بعض ىذه اإلجراءات كاآلقي )لطفي، 

  االلقااء بالعمةؿ: وذلؾ لمعرفة ما ىي المشكمة؟ وقلدةد أبعادىا، وأثارىا، وكذلؾ
صةة إجرامةة أـ أخطاء غةر الدوافع القي أدت إل  لدوث المشكمة سواًء كانت دوافع شخ

 ماصودة أدت إل  ظيورىا.

 .مراجعة الصراع: وذلؾ لقلدةد األطراؼ المعنةة والبلعبةف األساسةةف فةيا 

  القلاةؽ األولي: وذلؾ مف خبلؿ إعادة النظر في الوثامؽ ذات الصمة باللالة
 المعروضة.

 ة.وضع خطة عمؿ باألىداؼ والمنيجةة القي قسقخدـ للؿ المشكم 

  جمع وقاةةـ األدلة لضماف صلة المعمومات لئللاطة بالاضةة ملؿ القلكةـ، وقبؿ
اإلدالء بالرأي. وقلمةؿ األضرار وقةمقيا اللالةة وقلمةؿ اللساسةة واسقخداـ اللاسوب 

 والخرامط وغةرىا لشرح النقامج.

 لاةود إعداد القارةر النيامي موضلًا فةو نطاؽ القلاةؽ، والمنيج المسقخدـ، وا
المفروضة عم  النطاؽ، والنقامج وآراء الخبةر اللسابي أو الملاسب الجنامي، إضافًة 
إل  الجداوؿ وأدلة االثبات القي جمعيا، دوف اغفاؿ أي لاامؽ لق  ال ةسمح بالقشكةؾ 

 في سبلمة القارةر.

 (. 2118وةاصد باألسموب الطرةاة أو النيج الخاص بالعمؿ )ىاشـ وآخروف،  
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لةب الملاسبة والمراجعة الجنامةة فيي قشمؿ عدة أسالةب وقانةات أما أسا 
ملاسبةة وقدقةاةة وقلاةاةة ةلقاجيا فرةؽ عمؿ الملاسبة والمراجعة الجنامةة لمبلث عف 
الدلةؿ المالي وقلمةمو، وكذلؾ قوصةؿ النقامج في شكؿ قارةر وعرض الوثامؽ والمساعدة 

(. وققمثؿ ىذه األسالةب في (Crumbley, 2009 في اإلجراءات الاضامةة والاانونةة 
 (:2119اآلقي )جاسـ، 

  المراجعة القفاعمةة: والغرض منيا إجراء القلاةاات البلزمة عف المجاالت أو األنشطة
غةر الاانونةة والمشبوىة لقلدةد ما إذا كاف ىناؾ القةاؿ، وقلدةد األشخاص المسؤولةف 

 ولة لقأةةد الدعاوي الاضامةة.عف ذلؾ، وقجمةع األدلة المناسبة والماب

 :المراجعة البعدةة: والقي قيدؼ إل  فلص عدة مظاىر مخقمفة، وىي ققضمف ما ةمي 

المراجعة القشرةعةة: والقي قسقند إل  دراسة وقاةةـ الرقابة الداخمةة، وضماف لماةة  –أ
 األصوؿ والموارد المخقمفة.

اللكومةة، لةث ةقـ القأكد مف مدى  االلقزاـ المنظـ: وةسقخدـ في لالة المراجعة -ب
ثبات المدفوعات اللكومةة.  القزاـ الولدة بالاوانةف واأللكاـ والقشرةعات عند صرؼ وا 

اآلراء القشخةصةة: ةقـ اسقخداميا إلجراء اخقبارات لقلدةد مخاطر الغش وااللقةاؿ،  -جػ
 والقركةز عم  فلص المناطؽ المسقيدفة.

عة الجنامةة، فالماصود بيا ىنا الميارات والادرات أما آلةات الملاسبة والمراج 
والمعارؼ الواجب قوفرىا لدى الخبةر اللسابي أو المراجع الجنامي. واسقنادًا إل  
الدراسات الساباة، فإف آلةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة الماقرلة لمكافلة الغش 

ت والمعارؼ المقخصصة في (: الميارات والادرا2113والفساد المالي ققمثؿ في )ألمد، 
فلص وقامةؿ لاالت الغش والقعامؿ مع األسالةب االلقةالةة لمفساد، باإلضافة إل  
قكنولوجةا المعمومات لمكافلة لاالت الغش والفساد والميارات القفاوضةة للؿ النزاعات 
الجنامةة المقعماة بلاالت الغش، وميارات فلص جرامـ قرصنة اإلنقرنت وجرامـ غسةؿ 
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ةة ققصادمواؿ، والادرة عم  وضع آلةات لقلدةد مادار الخسامر واألضرار االاأل
 الملقممة.

 :. منيجية البحث4
بالنظر إل  طبةعة الدراسة، اسقخدـ البالث المنيج الوصفي القلمةمي كمسمؾ  

ةمكنو مف الوصوؿ إل  المعرفة، باعقباره طرةاة دقةاة وقساىـ بشكٍؿ مباشر في الوصوؿ 
الدراسة. وقسقند الدراسة في جانبيا النظري عم  مراجعة نظرةة لمملاسبة إل  أىداؼ 

والمراجعة الجنامةة وممارسات غسةؿ األمواؿ، باإلضافة إل  اسقعراض الدراسات 
 الساباة، أما الجانب العممي فاد قـ اعقماد االسقبانة كأداة لجمع البةانات.

 :تصميـ أداة الدراسة 1.4
راءات وأسالةب وآلةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة عم  مف أجؿ دراسة أثار إج 

اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة، والقأكد مف صلة فرضةات الدراسة، 
قـ اسقخداـ االسقبانة كأداة لجمع البةانات، لةث قـ قصمةما باالسقناد إل  الدراسات 

 –اسي المقدرج مف )موافؽ بشدة الساباة. وقد اسقخدمت الدراسة ماةاس لةكرت الخم
( عم  1، 2، 3، 4، 5غةر موافؽ بشدة(، وبوزف ) –غةر موافؽ  –ملاةد  –موافؽ 

( أبعاد وىي: اإلجراءات، األسالةب، اآللةات، 4القوالي. والقوت االسقبانة عم  عدد )
( أسممة اىقمت بالبةانات 3واللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ. إضافًة إل  عدد )

وغرافةة والوظةفةة لممبلوثةف وقمثمت في الجنس، سنوات الخبرة في العمؿ، والمؤىؿ الدةم
 العممي.
( عبارة، لةث قـ قبني عبارات اإلجراءات 24وقد شممت االسقبانة عدد ) 

(. أما بالنسبة لعبارات اللد مف ممارسات 2119واألسالةب واآللةات مف دراسة إدرةس )
 (.2115دراسة سعودي ) غسةؿ األمواؿ فاد قـ قبنةيا مف

( مف 7وبعد اسقكماؿ االسقبةاف وقجيةزه، قـ إخضاعو لمقاةةـ بواسطة عدد ) 
الملكمةف مف ذوي الخبرة الواسعة والمعرفة المينةة، وُطمب منيـ إبداء مبللظاقيـ 
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وآراميـ لوؿ مبلممة فارات أداة االسقبانة، ومدى وضوليا، وسبلمقيا المغوةة، وكذلؾ 
ات فةما ةخص لذؼ أو دمج الفارات بما ةقناسب مع أغراض الدراسة. وبعد قادةـ اققرال

سلب األداة مف الملكمةف، قـ اعقماد آراميـ، مما أدى إل  إعادة كقابة بعض الفارات، 
 وبا  عددىا كما ىو. لق  أصبلت االسقبانة أكثر مبلممة ألغراض الدراسة.

 :مجتمع وعينة الدراسة 5.4
 –راسة مف المراجعةف العاممةف بدةواف الملاسبة المةبي قـ اخقةار مجقمع الد 

اإلدارة العامة، وقد قـ اخقةار دةواف الملاسبة المةبي كمجقمع لمدراسة لكونو الجياز 
األعم  لمرقابة المالةة والملاسبة في لةبةا، وةيدؼ إل  قلاةؽ رقابة فعالة عم  الماؿ 

دد المراجعةف فةو لةث ةعمؿ في العاـ والقلاؽ مف لسف اسقخدامو. وكذلؾ لكبر ع
( مراجع )ـ. مف داخؿ الدةواف(. وباالسقناد إل  181اإلدارة العامة لمدةواف ما ةاارب )

قـ القساب عدد أفراد العةنة   Kergcie and Morgan (1970)الجدوؿ الذي قدمو
( 125ةومًا، لةث قـ قوزةع ) 12( مراجع. اسقغرقت عممةة جمع البةانات 123وكانت )

سقبانة بالقعاوف مع مركز البلوث والدراسات بدةواف الملاسبة المةبي، وقد قـ اسقرجاع ا
 %.64( اسقبانة صاللة لمقلمةؿ، أي بمعدؿ اكماؿ 81عدد )

 :البيانات الديموغرافية والوظيفية 3.4
( مراجعًا، أظيرت نقامج 81ولما كانت عةنة الدراسة المأخوذة قمثؿ ) 

% إناث. ىذا وباإلضافة إل  15بلوثةف مف الذكور بةنما % مف الم85اإللصاءات أف 
% مف المبلوثةف ىـ مف لممة البكالورةوس. كذلؾ بةنت النقامج أف 75أف أكثر مف 

 سنوات في مجاؿ العمؿ. 5%( لدةيـ خبرة ألكثر مف 68أغمب أفراد العةنة )
 :. تحميؿ البيانات5

لقي قـ جمعيا مف المجةبةف في ىذا الجزء مف الدراسة، ةقـ قلمةؿ البةانات ا 
بواسطة االسقبانة، وذلؾ باسقخداـ األسالةب اإللصامةة والقي قخدـ أىداؼ الدراسة. وقد 
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، SPSSوالبرنامج االلصامي لملـز اإللصامةة  Microsoft Excelاسقعمؿ البالث 
وذلؾ لغرض اخقبار  AMOSباسقخداـ  SEMوكذلؾ نمذجة المعادالت البنامةة 

 ة.فرضةات الدراس
 :اإلحصاءات الوصفية واعتدالية البيانات 1.5

ولكي ةقـ اسقخبلص اإللصاءات الوصفةة العامة، ُأخضعت البةانات القي  
وفرقيا االسقبانة الموزعة عم  المبلوثةف لمقلمةؿ اإللصامي الوصفي، لةث اسقخدـ 

عم  أبعاد  المقوسط اللسابي باعقباره ماةاسًا لقلدةد إةجابةة أو سمبةة ردود المبلوثةف
الدراسة، واالنلراؼ المعةاري باعقباره مؤشرًا عف مدى االقساؽ أو االخقبلؼ بةف اآلراء 
لوؿ أبعاد الدراسة، والوسةط ألبعاد الدراسة لماارنقو مع المقوسط اللسابي وقلدةد ما إذا 

إذا كانت البةانات معممةة أو المعممةة. وأخةرًا اخقبارات االلقواء والقفمطح لمعرفة ما 
 (:2كانت البةانات ققبع القوزةع الطبةعي. أنظر الجدوؿ رقـ )

 (: اإللصاءات الوصفةة2جدوؿ رقـ )

المتوسط  األبعاد
االنحراؼ  الوسيط الحسابي

 المعياري
 التفمطح االلتواء

القيمة 
 االحصائية

الخطأ 
 المعياري

القيمة 
 االحصائية

الخطأ 
 المعياري

 1.53 -1.37 1.31 -1.15 1.61 3.75 3.69 اإلجراءات
 1.53 1.51 1.27 -1.61 1.55 4.11 4.12 األسالةب
 1.53 1.87 1.27 -1.41 1.54 3.67 3.57 اآللةات

اللد مف ممارسات 
 1.53 -1.27 1.27 -1.23 1.58 3.88 3.86 غسةؿ األمواؿ

قشةر نقامج اإللصاءات الوصفةة بشكٍؿ عاـ إل  أف ردود المبلوثةف عم  أبعاد  
الدراسة كانت إةجابةة، لةث أف جمةع مقوسطات األبعاد قلصمت عم  قةمة  نموذج

(. كما أظيرت النقامج قااربًا كبةرًا لبلنلرافات المعةارةة، لةث وقعت ما 3.41أعم  مف )
كلد أعم ؛ وىذا ةشةر إل  أف عةنة الدراسة قسقجةب  1.61كلد أدن  و 1.54بةف 

 بشكٍؿ وثةؽ عم  أبعاد الدراسة. 
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فةما إذا كانت البةانات معقدلة، فاد أظيرت نقامج اخقبارات االلقواء والقفمطح أما  
أف بةانات الدراسة ققبع القوزةع الطبةعي، لةث أنيا وقعت في نطاؽ مابوؿ لاةـ االلقواء 

. باإلضافة إل  ذلؾ، قظير النقامج قةـ (Hair et al., 2010)( i.e ≤ 2.58والقفمطح )
 ,.Hair et al)ي والوسةط، مما ةشةر إل  معممةة البةانات مقااربة لممقوسط اللساب

2010). 
 :الثبات والمصداقية 5.5

أواًل، قـ القلاؽ مف اسقارار أداة الدراسة لمقأكد مف اسقارار النقامج. وقد ُأسقخدـ  
. وقد لاات أبعاد الدراسة ثباقا Cronbach's Alphaفي ذلؾ معامؿ الفا كرونباخ 

( لةث أشارت إل  أف المصداقةة في المرلمة 1967) Nunnally مابواًل قوافاًا مع
%، وأف زةادة المصداقةة ألكثر مف 61% لق  51األول  مف البلوث األساسةة مف 

أف  Cornbach (1970)% ربما قكوف إسراؼ. ونظرًا لاةود ألفا كرونباخ اققرح 81
% 51عامؿ الثبات %، ومع ذلؾ ةعقبر م71قةمة ألفا كرونباخ ةجب أف قكوف أكثر مف 

دعمًا لمثبات، قـ اسقخداـ معادلة  .(Bowling، 2009)فما فوؽ مابواًل في األدب 
لاةاس القجزمة النصفةة، وقد لاات  Guttman Split-Half Coefficientجوقماف 

%، وقؤكد ىذه النقةجة أف ثبات أبعاد الدراسة 51أبعاد الدراسة معامؿ ثبات أعم  مف 
( ةسقعرض ثبات 3ح لبلسقخداـ كأداة لجمع البةانات، والجدوؿ رقـ )ُةعد مابواًل، وةصم

 أداة الدراسة.
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 (: معامؿ ألفا كرونباخ وجوقماف لاةاس ثبات أداة الدراسة3جدوؿ رقـ )

عدد  أبعاد الدراسة ت
 العبارات

 قيمة الثبات
Cronbach's 

Alpha 
Guttman Split-
Half Coefficient 

 1.51 1.57 4 اإلجراءات 1
 1.82 1.83 6 األسالةب 2
 1.52 1.66 6 اآللةات 3
 1.71 1.81 8 اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ 4

وفي المرلمة الثانةة مف القلمةؿ، ةقـ قاةةـ مدى مبلممة العةنة وكفاةقيا لمقلمةؿ  
-KMO (Kaiserالعاممي، باإلضافة إل  مبلممة البةانات. ولذلؾ، قـ اسقخداـ اخقبار 

Meyer-Olkinو ) Bartlett's Test of Sphericity( ةظير 4. والجدوؿ رقـ )
 نقامج االخقبارةف.

 Bartlett's Test of Sphericity و KMO(: اخقباري 4جدوؿ رقـ )
2.71 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
989.169 Approx. Chi-Square 

Bartlett's Test 
of Sphericity 276 df 

1.111 Sig 

% مما ةشةر إل  71أعم  مف  KMOمف الجدوؿ أعبله نبللظ أف قةمة  
كفاةة العةنة وصبللةقيا الخقبار القلمةؿ العاممي االسقكشافي، كما نبللظ أف اخقبار 

Bartlett's Test of Sphericity  قد أظيرت نقامجو أف قةمةApprox. Chi-

Square  و 989.169قساويSig ة مما ةؤكد مبلممة البةانات لمقلمةؿ دالة إلصامة
. HTMT ((Monotrait-Heterotrait Ratioقبعًا لذلؾ، قـ اسقخداـ اخقبار  العاممي

، لةث قشةر صبللةة AMOS V.26لفلص قماةز أبعاد الدراسة، وذلؾ باسقخداـ 
القماةز إل  المدى الذي قكوف في المقغةرات مقمةزة لاًا عف بعضيا البعض وغةر 
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. 1.85إل  صبللةة القماةز بأف ال ققعدى الاةـ  Kline (2011)، وةنظر مقداخمة
 ( ةبةف نقامج االخقبار.5الجدوؿ رقـ )

 Discriminant Validity(: صلة القماةز 5جدوؿ رقـ )

الحد مف ممارسات  اآلليات األساليب اإلجراءات 
 غسيؿ األمواؿ

    1.111 اإلجراءات
   1.111 1.259 األسالةب

  1.111 1.312 1.357 اتاآللة
 1.111 1.617 1.211 1.215 اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ

، أي أنيا قلاؽ 1.85لـ ققعدى  HTMTمف الجدوؿ السابؽ نبللظ أف قةـ  
صبللةة القماةز بةف أبعاد الدراسة. أخةرًا، قـ إجراء اخقبار القلمةؿ العاممي االسقكشافي 

EFA (Exploratory Factor (Analysis  لمقلاؽ مف صدؽ الماةاس، والجدوؿ رقـ
 ( ةبةف النقامج.6)

 (: مصفوفة القلمةؿ العاممي االسقكشافي6جدوؿ رقـ )

 اآلليات األساليب اإلجراءات فقرات أبعاد الدراسة
الحد مف 

ممارسات غسيؿ 
 األمواؿ

جمع األدلة وقاةةميا لمقأكد مف صلة المعمومات 
    1.691 باسقخداـ القانةات المناسبة.

قلمةؿ األضرار باسقخداـ اللاسوب والخرامط 
    1.513 لشرح النقامج.

قلسةف أداء مراجعي اللسابات عف طرةؽ 
    1.457 القأىةؿ العممي والعممي.

إعداد القارةر النيامي عف أي مشكمة مبةنًا فةو 
نطاؽ العمؿ والمنيج المقادـ وأي قةود موجودة 

 أضافيا الملاسب الجنامي.
1.386    

إجراء القلرةات البلزمة لمقأكد مف وجود أو عدـ 
   1.457  وجود غش.

المراجعة القفاعمةة لقجمةع األدلة البلزمة لقأةةد 
   1.418  الدعاوي الاضامةة.
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 اآلليات األساليب اإلجراءات فقرات أبعاد الدراسة
الحد مف 

ممارسات غسيؿ 
 األمواؿ

   1.551  المراجعة البعدةة لفلص وقاةةـ الرقابة الداخمةة.
المراجعة القشرةعةة لمقأكد مف لماةة األصوؿ 

   1.579  لمخقمفة.والموارد ا
مراجعة االلقزاـ المنظـ لمقأكد مف مدى القزاـ 

   1.623  الولدات بالاوانةف واأللكاـ والقشرةعات.
مراجعة األداء القشخةصةة إلجراء الفلوص 

   1.413  لقلدةد المخاطر الناقجة عف الغش.
الميارات والادرات والمعارؼ المقخصصة في 

 .فلص وقامةؿ لاالت الغش
  1.422  

الميارات والادرات والمعارؼ البلزمة لمقعامؿ مع 
 .األسالةب االلقةالةة لمفساد

  1.668  
قكنولوجةا المعمومات لمكافلة لاالت الغش 

 .والفساد
  1.771  

الميارات القفاوضةة للؿ النزاعات الجنامةة 
 .المقعماة بلاالت الغش

  1.711  
سةؿ فلص جرامـ قرصنة االنقرنت وجرامـ غ

 .األمواؿ
  1.622  

وضع آلةات لقلدةد مادار الخسامر واألضرار 
 .االققصادةة الملقممة

  1.676  
القأكد مف وجود سةاسات مكقوبة لكشؼ لاالت 

 .االشقباه في ممارسات غسةؿ األمواؿ
   1.361 

القلاؽ مف وجود قسـ لممراجعة بالمنشآت ةاـو 
لة غسةؿ بقاةةـ سةاسات المنشأة المقعماة بمكاف

 .األمواؿ
   1.596 

دراسة وقاةةـ نظـ الرقابة الداخمةة المقصمة باللد 
 .مف ممارسات غسةؿ األمواؿ

   1.554 
جراءات مكافلة  قاةةـ مدى كفاةة سةاسات وا 

 .غسةؿ األمواؿ
   1.698 

إجراء مراجعة قفصةمةة لممعامبلت المقصمة بدوؿ 
و ال ةوجد بيا نظاـ لمكافلة غسةؿ األمواؿ أ

 .قشقير بقصنةع المخدرات واالقجار بيا
   1.413 

الفلص الدقةؽ لممعامبلت المعادة والقي ال 
 .قظير أنيا ذات جدوى اققصادةة

   1.427 
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 اآلليات األساليب اإلجراءات فقرات أبعاد الدراسة
الحد مف 

ممارسات غسيؿ 
 األمواؿ

القلري عف األشخاص اللاصمةف عم  قروض 
بضماف ودامع لدى مؤسسات مالةة موجودة بدوؿ 

 .قشقير باألنشطة اإلجرامةة
   1.637 

ص الذةف ةاوموف بفقح القلري عف األشخا
 .لسابات بأسماء شركات ةشقبو أنيا وىمةة

   1.793 

ومف الجدوؿ السابؽ نبللظ أف جمةع فارات أبعاد الدراسة قد قلصمت عم   
، مما ةشةر إل  أف درجة االقساؽ الداخمي ليا مابوؿ، وةمكف 1.31قةمة أعم  مف 
 االعقماد عمةيا.

 :صالحية نموذج الدراسة 3.5
قلاؽ مف صبللةة نموذج الدراسة، اسقخدمت الدراسة القلمةؿ العاممي لغرض ال

(. قشةر النقامج األولةة إل  أف Conformity factor analysis) CFAالقوكةدي 
النموذج ةلقاج إل  مزةٍد مف القلسةف. وقد قـ العمؿ عم  قلسةف النموذج مف خبلؿ 

ةاس ذات الصمة. في القلمةؿ العاممي ربط الفارات داخؿ البعد الوالد باسقخداـ أخطاء الا
 1.61( أعم  مف Standardized Loading) SLالقوكةدي لاات فارات االسقبانة 

مابوؿ لمبةانات. كما قـ  CV (convergent (validityمما ةلاؽ صدؽ قبلزمي 
(، والذي ُةشةر Average variance expected) AVEقةاس مقوسط القباةف المقوقع 

الصدؽ  AVEباةف لقلمةؿ العناصر الكامنة، وقد أظيرت نقامج إل  مقوسط الق
وىي  1.5القبلزمي لنموذج الدراسة، لةث أف كافة أبعاد الدراسة لاات قةمة أعم  مف 

 CR (Compositeالاةمة الموصي بيا. إضافًة إل  ما سبؽ قـ اخقبار الثبات المركب 

Reliabilityة، وفاا آلراء ( لاةاس االقساؽ الداخمي لمعوامؿ الكامنNunnally and 

Bernstein (1994 ونقامج االخقبار بةنت أف جمةع أبعاد الدراسة لاات ثبات مركب .)
 ( القالي ةوضح االخقبارات الساباة.7(. الجدوؿ رقـ )1.7جةد لةث فاقت )
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 (: قةـ القلمةؿ ومقوسط القباةف المقوقع والثبات المركب7جدوؿ رقـ )
 AVE  CR لقلمةؿا الفارة أبعاد الدراسة

 اإلجراءات
1 1.661 

1.554 1.744 1.831 2 1.714 
3 1.665 
4 1.921 

 األسالةب

1 1.771 

1.472 1.687 1.842 
2 1.633 
3 1.726 
4 1.639 
5 1.728 
6 1.614 

 
 
 اآللةات

1 1.612 

1.563 1.751 1.884 
2 0.815 
3 0.689 
4 0.822 
5 0.797 
6 0.745 

 اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ

1 0.737 

1.514 1.711 1.891 

2 0.733 
3 0.711 
4 0.754 
5 0.787 
6 0.641 
7 0.643 
8 0.665 

ز ( نجد أف جمةع النقامج قؤكد بشكٍؿ كبةر عم  صدؽ القماة7مف الجدوؿ رقـ ) 
 والقبلـز لماةاس الدراسة.
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 اختبار فرضيات الدراسة: 4.5
 SEM (Structuralاعقمدت الدراسة أسموب نمذجة المعادالت البنامةة  

Equating Modelling باسقخداـ )Amos V26   .الخقبار فرضةات الدراسة
 وبالقلدةد ُأسقخدـ أسموب قلمةؿ المسار، لما ةقمقع بو ىذا األسموب مف عدة مزاةا

. كما أف قلمةؿ المسار (Barbara and Linda, 1996)ققناسب مع طبةعة الدراسة، 
ةسقخدـ فةما ةماثؿ قلمةؿ االنلدار المقعدد، لةث ةعقبر األوؿ امقداد لؤلخةر، غةر أف 
قلمةؿ المسار أكثر فعالةة لةث أنو ةأخذ في االعقبار نمذجة القفاعبلت بةف المقغةرات، 

 بةف المقغةرات المسقامة.الخطي المزدوج عدـ الخطةة، واالرقباط 
أف  H1(، فاد افقرضت الدراسة مف خبلؿ 2وكما ىو مبةف في الشكؿ رقـ ) 

إلجراءات الملاسبة والمراجعة الجنامةة أثر إةجابي ذو داللة إلصامةة في اللد مف 
 أةضًا أف ألسالةب الملاسبة H2ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة. ومف خبلؿ 

والمراجعة الجنامةة أثر إةجابي ذو داللة إلصامةة في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ 
ققعارض مع ىذه القوقعات،  SEMفي الدولة المةبةة. نقامج نمذجة المعادلة البنامةة 

. H1 (1.146  =(βلةث أظيرت النقامج أف ىذةف األثرةف لةسا ذو عبلقة إلصامةة 
H2 ((β = 0.055ـ قبوؿ الفرضةة األول  والثانةة ، مما ةعني عدH1، H2 مف نالةٍة .

عم  أف آللةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة أثر  H3أخرى، قنص الفرضةة الثالثة 
إةجابي ذو داللة إلصامةة في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة. نقامج 

د أف آللةات الملاسبة قدعـ ىذه الفرضةة، وقؤة SEMنمذجة المعادالت البنامةة 
 والمراجعة الجنامةة فاعمةة قوةة في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ في البةمة المةبةة

((β = 0.877. 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   537   - 

 
 لنموذج الدراسة SEM(: نقامج نمذجة المعادالت 2شكؿ رقـ )

 
 

 = ذو داللة إلصامةة***   
 :. مناقشة النتائج6

ي المادمة، فإف الدراسة اللالةة قبلث عف أثار إجراءات وأسالةب كما ُذكر ف 
وآلةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة 
المةبةة، مف خبلؿ قةاس أثر: إجراءات، أسالةب، وآلةات الملاسبة والمراجعة الجنامةة 

سقعرض ساباًا، فاد ركزت الدراسات عم  اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ. وكما أُ 
الساباة عم  معالجة ىذه اإلشكالةة بطرةاٍة نظرةة ووصفةة، دوف قوضةح قفصةمي ألثر 

 اإلجراءات

 األسالةب

 اآللةات

 الجنامةة والمراجعة الملاسبة

 ممارسات مف اللد
 مواؿاأل غسةؿ

 األمواؿ غسةؿ
H1

1

ص

11 H2 

H3 

1.146

 11ص

1.155 

1.877
*** 
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ف ليذه الدراسة  الملاسبة والمراجعة الجنامةة عم  اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ، وا 
 دور في سد ىذا الفراغ مف خبلؿ النموذج الذي قـ قطوةره.

دراسة اللالةة إل  أف لةس إلجراءات وأسالةب الملاسبة والمراجعة قشةر نقامج ال 
الجنامةة أثر في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ في الدولة المةبةة، أي أف اإلجراءات 
واألسالةب المسقخدمة في لةبةا لةست ذات فاعمةة في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ. 

أسالةب الملاسبة والمراجعة الجنامةة في لةبةا غةر وقد قعزى ىذه النقامج إل  أف إجراءات و 
مطباة بشكٍؿ مباشر، لةث ال قوجد قوانةف مفعمة لقلدةد عمؿ ومياـ وواجبات الملاسب 
الجنامي في الدولة المةبةة. ناىةؾ عم  أف الوعي بأىمةة الملاسبة والمراجعة الجنامةة في 

سطور ال ةوجد اىقماـ واضح بإدراج لةبةا ةعقبر ضةؼ جدًا، لةث لق  للظة كقابة ىذه ال
مارر الملاسبة الجنامةة ضمف ماررات الملاسبة سواًء في مرلمة البكالورةوس أو 
الدراسات العمةا، عم  الرغـ مف أف العدةد مف الدراسات الملمةة خمصت قوصةقيا إل  ذلؾ 

 (. 2118؛ العرفي، 2114)مثؿ: قمبر، 
لدراسة اللالةة أف آلةات الملاسبة خر، فاد أظيرت نقامج اآلومف الجانب ا 

والمراجعة الجنامةة قؤثر عم  اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ، وقد جاء ىذا القأثةر 
( 2113بشكٍؿ كبةر. ىذه النقةجة ققوافؽ مع العدةد مف الدراسات الساباة كدراسة ألمد )

جعة ( لةث أظيرت الدراسات الساباة أف آلةات الملاسبة والمرا2115وسعودي )
الجنامةة قمعب دورًا كبةرًا في اللد مف ممارسات غسةؿ األمواؿ مف خبلؿ امقبلؾ 
الملاسبةف الجنامةةف لميارات القلاةؽ والقلري، باإلضافة إل  الخبرة الكافةة في مجاؿ 

 الملاسبة والمراجعة والاانوف.
القي بناًء عم  النقامج المذكورة أعبله، قسقخمص الدراسة ُجممة مف القوصةات  

ةمكف أف ةسقفةد منيا دةواف الملاسبة المةبي في ملاربة الفساد المالي وممارسات غسةؿ 
 األمواؿ، وىي كاآلقي:
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. القركةز عم  قطبةؽ إجراءات وأسالةب الملاسبة والمراجعة الجنامةة اللقواء عممةات 1
غسةؿ األمواؿ في مرالؿ مبكرة، عوضًا عف الاةاـ بالقلاةؽ عف ممارسات غسةؿ 

 األمواؿ بعد لدوثيا.
ةااؼ 2 . وضع ضوابط أكثر صرامة عم  العممةات المصرفةة لملد مف القبلعب وا 

 الممارسات الخاطمة.
. أىمةة وجود أعةف خفةة رقابةة لدةواف الملاسبة المةبي داخؿ المصارؼ العاممة في 3

 لةبةا.
نامةة لما قشكمو . العمؿ عم  إصدار قشرةعات وقوانةف لقنظةـ عمؿ مينة الملاسبة الج4

 مف أىمةة.
. العمؿ عم  قأسةس جمعةة مينةة رسمةة لمملاسبةف الجنامةةف في لةبةا، مع إصدار 5

 قراخةص ليـ لمزاولة المينة في كؿ مف الشركات والملاكـ.
. مساىمة مركز البلوث والدراسات بدةواف الملاسبة المةبي في بلوث قشجع وقدعـ 6

بة والمراجعة الجنامةة لوضع لموؿ وماقرلات أكثر دقة البلث العممي في مجاؿ الملاس
 ومبلممة لمدولة المةبةة.

. العمؿ عم  لث الجيات القعمةمةة بإدراج مادة الملاسبة والمراجعة الجنامةة كمادة 7
 أساسةة، وذلؾ في سبةؿ النيوض بالوعي بالملاسبة الجنامةة في لةبةا.

جعة الجنامةة ضمف نطاؽ الخدمات القي . السعي نلو إضافة خدمة الملاسبة والمرا8
 قادميا مكاقب الملاسبة والمراجعة في لةبةا.

. ملاولة االسقفادة مف قجارب بعض الدوؿ المقادمة في مواجية عممةات غسةؿ 9
 األمواؿ باسقخداـ الملاسبةف الجنامةةف.
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مادلراجع

ةات العمؿ (. دور الملاسبة الاضامةة في قطوةر آل2113ألمد، عاطؼ ملمد. ) -
الملاسبي لمكافلة الفساد المالي واإلداري بالقطبةؽ عم  الشركات الماةدة بالبورصة 

 (.2) 1المصرةة: دراسة قلمةمةة. مجمة بني سوةؼ. 
 المعمومات جودة قلاةؽ في الاضامةة الملاسبة دور (.2119) ألمد. انصاؼ إدرةس، -

 الخرطـو سوؽ في المدرجة العامة ىمةالمسا الشركات مف لعةنة مةدانةة دراسة الملاسبةة:
 جامعة العمةا. الدراسات كمةة منشورة. غةر دكقوراه رسالة المصارؼ. قطاع المالةة لؤلوراؽ
 السوداف. والقكنولوجةا. لمعمـو السوداف

(. دور الملاسبة الاضامةة وأسالةبيا في اللد مف عممةات 2118أمةف، دشقي خالد. ) -
دراسة اسقكشافةة في عةنة مف مصارؼ أربةؿ. مجمة قكرةت غسةؿ األمواؿ والقيرةب: 

 (.42) 2ةة. ققصادلئلدارة والعمـو اال
(. دور أسالةب الملاسبة الاضامةة لملد مف 2116برزاف، صبلةة.، خمؼ، قةس. ) -

 .236-221(: 118) 39. ققصادعممةات الغش والقبلعب. مجمة اإلدارة واال
ملاسبة الجنامةة ولوكمة الشركات والعبلقة ( دور ال2115برغؿ، لةنا مصطف  ) -

القكاممةة بةنيما في اللد مف الفساد المالي واإلداري في الشركات المساىمة العامة 
األردنةة، رسالة ماجسقةر، قسـ الملاسبة والقموةؿ، جامعة الشرؽ األوسط. عماف. 

 .األردف
مةة في الكشؼ عف ( أثر قانةات الملاسبة الجنا2115البااعةف، نسرةف عصاـ. ) -

عممةات االلقةاؿ والغش في الاوامـ المالةة: دراسة قطبةاةة عم  الشركات المساىمة 
قسـ الملاسبة، الجامعة الياشمةة، الزرقاء، ،العامة األردنةة، رسالة ماجسقةر غةر منشورة

 .األردف
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سةة (. اسقخداـ الملاسبة الاضامةة وأثرىا عم  اللوكمة المؤس2119جاسـ، دنةا. ) -
لمشركات العراقةة: دراسة في الشركة الوطنةة لمصناعات الكةماوةة والببلسقكةة العراقةة. 

 .255-238(: 3) 27مجمة جامعة بابؿ لمعمـو القطبةاةة. 
(. دور الملاسبة الاضامةة في اكقشاؼ 2113الجبوري، نصةؼ.، الخالدي، صبلح. ) -

 .473-458(: 71) 19ارةة. ةة واإلدققصادعممةات االلقةاؿ. مجمة العمـو اال
(. إمكانةة اسقخداـ الملاسبة الاضامةة في مكافلة 2119جدةني، فقلي رشا. ) -

الجرامـ المالةة وغسؿ األمواؿ في الاطاع المالي في سورةة. اطرولة دكقوراه غةر 
 ، جامعة دمشؽ، سورةا.ققصادمنشورة، كمةة اال

الكشؼ والقصدي لعممةات  (. دور الملاسب الاضامي في2112جمةؿ، رافي. ) -
 2. ققصادغسةؿ األمواؿ: دراسة لالة مكقب القلاةاات الفدرالي. مجمة اإلدارة واال

(93 :)81-95. 
(. مدى قطبةؽ المراجعة الاضامةة في فصؿ الدعاوي 2117لامد، ملجوب. ) -

افةة. والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالةة في الملاكـ السودانةة: دراسة مةدانةة اسقكش
 .416-374(: 2) 21مجمة جامعة األقص  )سمسمة العمـو اإلنسانةة(. 

(. جرةمة غسةؿ األمواؿ بةف الوسامط اإللكقرونةة 2116لجازي، عبد الفقاح. ) -
 ونصوص القشرةع، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرةة، مصر.

لاسبة (. دور المراجعة الاضامةة في اللد مف ممارسات الم2117خمةفة، عمي. ) -
 54االبقكارةة في منظمات األعماؿ: دراسة مةدانةة. مجمة كمةة القجارة لمبلوث العممةة. 

(2.) 
(. قطوةر دور المراجعة الاضامةة لمواجية الغش وااللقةاؿ 2117خمةؿ، عمي. ) -

والفساد المالي بمنظمات األعماؿ وقلاةؽ مصداقةة المعمومات الملاسبةة: دراسة 
 .214-196(: 1) 5راجعة والملاسبة. اخقبارةة. مجمة الم
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 . طرابمس، لةبةا.2117(. القارةر العاـ لسنة 2117دةواف الملاسبة المةبي. ) -
(. دراسة قلمةمةة لظاىرة غسةؿ 2116رشةد، زةاد.، وعبد الاادر، عبد الاادر. ) -

 ةة.ققصاداألمواؿ: مع إشارة خاصة لمعراؽ. وزارة المالةة بالعراؽ، الدامرة اال
(. مدى قوفر الماومات األساسةة لممراجع الخارجي 2111رمضاف، مرةـ ملمد. ) -

المةبي لمعمؿ كملاسب ومراجع جنامي. رسالة ماجسقةر غةر منشورة، جامعة قارةونس، 
 بنغازي / لةبةا.

(. دور الملاسبة الاضامةة في اللد مف ممارسات غسةؿ 2115سعودي، سامح. ) -
 .793-755(: 4) 19ي. األمواؿ. مجمة الفكر الملاسب

(. عممةات وجرامـ غسةؿ األمواؿ إلكقرونةًا وأثرىا عم  األزمة 2113سبلمة، ملمد. ) -
ةة العالمةة ومسؤولةة البنوؾ والمصارؼ. مكقبة الوفاء الاانونةة، اإلسكندرةة. ققصاداال

 مصر.
غش (. دور الملاسبة الاضامةة في اللد مف ظاىرة ال2116السةسي، نجوى ألمد. ) -

 .84-33: 1والقجارة.  ققصادفي الاوامـ المالةة: دراسة مةدانةة. المجمة العممةة لبل
(. مدى قوافر ماومات قطبةؽ الملاسبة الاضامةة 2116شعباف، إنعاـ عثماف. ) -

ةة مف وجية نظور مدقاي  ققصادالكقشاؼ لاالت االلقةاؿ المالي في الولدات اال
ف المالةةف المعقمدةف لدى وزارة العدؿ وناابة اللسابات بمكاقب القدقةؽ الملكمة

قسـ الملاسبة والقموةؿ، الجامعة ،الملاسبةف باطاع غزة، رسالة ماجسقةر غةر منشورة،
 .االسبلمةة، غزة، فمسطةف

(. قشخةص العبلقة بةف االقجاىات اللدةثة 2117صابر، عباسي.، وألمد، برةر. ) -
ةة: دراسة ماارنة بةف قجربة ققصادسة االلمملاسبة وظاىرة غسةؿ األمواؿ في المؤس

قركةا والجزامر. ورقة مادمة في الممقا  الدولي الثالث لوؿ االقجاىات اللدةثة في 
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 –، جامعة العربي بف مةدي 2117أكقوبر  25و 24الملاسبة: مااربات عممةة وعممةة 
 أـ البواقي، الجزامر. 

رة العمةا في اخقةار السةاسات (. قلمةؿ سموؾ اإلدا2113صالح، رضا إبراىةـ. ) -
 .2الملاسبةة باسقخداـ نظرةة قكمفة الوكالة. مجمة كمةة القجارة لمبلوث العممةة. العدد:

(. اسقخداـ قانةات الملاسبة الاضامةة في الكشؼ عف 2116صالح، مناؿ. ) -
: (8) 1ممارسات الملاسبة االبداعةة وقأثةرىا عم  الاوامـ المالةة. مجمة الدنانةر. 

581–611. 
(. أثر قطبةؽ قانةات الملاسبة الجنامةة في 2119صةاـ، ولةد.، عبداهلل، من . ) -

الكشؼ عف ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساىمة العامة األردنةة مف وجية 
 .225-211(: 2) 7واإلدارة.  ققصادنظر الملاسبةف الاانونةةف. المجمة الدولةة لبل
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 ممخص البحث:

األىمِّةة، وُةمثؿ َأىمةة ُقصوى ِبالنِّسبة لمدولة المَّةبةة قََناولت الدَِّراسة َموُضوعًا ِفي َغاةة  
ِمةسةة الُمقمثمة ِفي ِإلدى َأزَمات القَّنمةة  وَقوصةؼ الَوضع الَلالي، وَقسع  الدِّراسة ِإل  َقلدةد الُمشكمة الرَّ

قَماـ َعممةَّة القََّلوؿ السِّةاسةة، َأال وىي َأزَمة الُيوةَّة وِقةاس َما َمدى َقأِثةُرىا َعم  َعممةَّة االنقِ  َااؿ وا 
ـ، ولذلؾ اعَقَمدت الدَِّراسة ِعنَوانًا"أزمة الُيوةَّة وقأثةرىا في 2111الدِّةُماراطي ِفي الدَّولة المِّةبةة َبعد َعاـ 

ة َعممةة القَّلوؿ الدةماراطي في لةبةا، نظرًا ما لمُيوةة مف أَىمةة في الّقرابط الُمجقمعي وَقأثةرىا عم  المُّلم
الَوطنةة َداخؿ الدَّولة الَوالدة، وُعرِّفت الُيوةة بأنَّيا ُخُصوِصةة ثَاافةة ُقمةز ُأمة َعف ُأخرى، َوَىذا َةعني أفَّ 
الُيوةة ىي َولدة ِمف العَناصر الَمادِّةة والنَّفسةة الُمقكاِممة القَّي ُقمنح الشَّخص الذَّاقةة َوُقَمةزه َعف َغةِره، 

ة َعم  إشَكالةة َرِمةِسةة َقُدور َلوَؿ َقَساُؤؿ َرِمةِسي َوىو، َما َقأِثةر َأزَمة الُيوةَّة َعم  َعَممةَّة َواعَقمَدت الدَِّراس
ِمةسي ُطرلت عدَّة َقَساؤالت َفرِعةَّة ِلمزَةادة ِفي القَّلِمةؿ  القََّلوؿ الدِّةماراطي ِفي ِلبةبا، ومف َىَذا القََّساُؤؿ الرَّ

ؿ  َوالدَِّراسة، القَّساؤؿ َما ُىو َمفُيـو َأزَمة الُيوةَّة، َوَما ِىي َأَىمةُقيا ِلبَناء الدَّولة الَوطنةة؟، َوَما ِىَي اأَلوَّ
َراِطي؟، آلةَّات َطِبةَعة َعَمِمةة القََّلوؿ الدِّةُماَراِطي؟، َوَما َمَدى َقأِثةر َأزَمة الُيوةَّة َعَم  َعَمِمةة القََّلوؿ الدِّةُما

  َأَىمةَّة َمَفاُدَىا ِإفَّ الَموُضوع َكوَنُو َةدُرس َقضةة َذاَت َأَىمِّةة َشَغمت الَباِلِثةف والُمفكِرةَف واعقمد الَبلُث َعمَ 
ِمةِسةة لمقَّنِمةة السَِّةاسةة، َوِدَراسة قأِثةُرىا عَ  َم  َعَممةَّة َوالسَِّةاِسةِّةف َوىي َأزَمِة الُيوةَّة َكوَنَيا ِإلَدى اأَلزَمات الرَّ

، َقلِدةد َمفُيـو َأزَمِة الُيوةَّةوؿ الدَّةماراطي ِفي ِلةبةا، َوىدَؼ الَبلُث ِإَل  َعَدد ِمَف النََّااط َقمثَّمت ِفي القَّلَ 
ؿ الدِّةُماراطي، َوَلصر َقأثةر َأزَمة الُيوةَّة ِفي َعَممةة القََّلوؿ الدِّةماراطي ِفي ِلةبةا،  َوِفي َقلدةد َمَعالـ القََّلوُّ

م  َمَناِىج الَبلث ِفي الُعُمـو السَِّةاسةة َوَما ةقناسب وموُضوع قةُد البلِث، َأعَقَمد الَبالث َعَم  اعقمادًا عَ و 
َمنَيَجةف َرمةسةةف ُىَما الَمنَيج الَوصِفي والَمنيج القَّلِمةمي، ِلئلَجابة َعف َقَساؤالت الدَِّراسة، َكَما ُقسمت 

ي كَمبلث َأوؿ َوالذِّي بدوره ُقسـ ِإل  َأوَّاًل َمفُيـو الُيوةة، َوقََناَولُت ِفةِو الدِّراَسة ِإل  مبَلثَةف اإلَطار النََّظرِ 
َقعِرةَفات الُيوةَّة مسَقعِرضًا َأَراء عَدد ِمف الُمفكِِّرةف، وِمف ثُـ القَّطُرؽ أِلَزمة الُيوةَّة وَقعِرةُفَيا، َوَثاِنةًا 

، وَأةضًا قََناَولُت َأَراء َكوَكَبة ِمَف الُمفكرةَف لمقَّعرؼ َعم  ُماَراطيَطِبةَعة َعمِمةَّة القََّلوؿ الدِّةُمسَقعِرضًا 
الُمصَطمح، ُمسقخِدمًا َأنَماط َعَمِمةَّة القََّلوؿ الدِّةُماَراِطي، َوأمَّا ِفي الَمبلث الثَّاِني الُمَعنَوف َقأِثةر َأزَمة 
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ـَ ِإَل  َفاَرقَةِف، َأواَلَىا َقَلدَّثت َعف َأزَمة الُيوةَّة الُيوةَّة َعَم  َعَمِمةَّة القََّلوؿ الدِّةُماَراِطي ِفي  ِلةبةا، َوِبَدوِره ُقسِّ
َقأِثةر َأزَمِة الُيوةَّة ِفي َعَمِمةَّة ِفي ِلةبةا ُمسَقعِرضًا َقَضاَةاَىا الُمؤثرة َعَم  َقرِكةَبة الدَّوَلة، َوقََناَولُت ِفي ثَانةًا 

اسِقعَراض ُمشِكمة الدَِّراَسة َوَقشِخةُصيا َوُمَلاَولِة َوَضع الُلُموؿ َوالنََّقاِمج ِمف ِخبَلؿ ، َوىَو القََّلوؿ الدَّةُماَراِطي
 القَّوِصَةات.
 المقدمة:
ةعقبر مفيـو الُيوةة مف أكثر المفاىةـ الخبلفةة بةف البالثةف فيو ألد أىـ  

ي أصؿ الوجود اإلشكاالت القي واجييا الفكر المعاصر، وقعد الُيوةة والقعبةر عنيا ى
ذاقو، وأساس الفعؿ أو اللركة، ومف ثـ قضفوا أىمةة دراسقيا في سةاؽ القغةرات الياممة 
القي قجقاح العالـ، فعالـ الةـو ةشيد أقمةات وجماعات عدةدة، قد قبرز ُىوةاقيا وثاافاقيا 

اد ظيرت أزمة الُيوةة لقشةر إل  غةاب فكرة المواطنة بةف أفر بشكؿ أكثر قوة وأىمةة، و 
الجماعات البشرةة المشكمة لممجقمع، بما ةعنةو ذلؾ مف انقااء الوالء السةاسي المولد 
الذي ةقجو إل  لكومة قومةة والدة، وقد نجمت أزمة الُيوةة في الدوؿ النامةة والسةما 
منيا الدولة المةبةة، عف قلوالت عمةاة داخؿ المجقمع نقةجة لملاولة االنقااؿ مف النسؽ 

لقامةدي إل  نسؽ أكثر لداثة، ومف ىنا أثةرت قضةة الوالء واالنقماء ونوعةة االجقماعي ا
الاةـ الموجية لمسموؾ، فمةبةا الةـو قشيد أقمةات وجماعات مقنوعة، وقد ظيرت ُىوةاقيا 
وثاافاقيا بشكؿ أكثر قوة، وأصبلت قشكؿ مااومة ثاافةة ضد ملاوالت فرض ثاافة 

رةة والمساواة والعدالة مف شانو اف ةعزز مثؿ ىذه األقوى، ولعّؿ مسألة اإلخبلؿ بالل
فققوقؼ مسألة الُيوةة عم  دور الاةادة السةاسةة، وعم  ثاة أفراد ، المااومة في المسقابؿ

مكانةة أف ةسيموا بأنفسيـ في بناء لضارة جدةدة،  المجقمع في قراثيـ ولضارقيـ وا 
والصراع بةف قةـ الماضي وقةـ  وققوقؼ أةضًا مسألة الُيوةة عم  اقساع وعمؽ المشاركة

وىذا مرده إل  القنشمة السةاسةة القي اعقمدىا النظاـ السابؽ خبلؿ عاود مف  اللاضر،
ولدى قعد عممةة القَّلوؿ ىي عممةة معادة قشارؾ فةيا مجموعة سةاسةة مقباةنة  الزمف،
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ىو مسمسؿ ققصارع مف أجؿ السمطة وققباةف مف لةث إةمانيا أو عداميا لمدةماراطةة...و 
قطوري ةقـ فةو المرور مف نظاـ سةاسي قسمطي مغمؽ ال ةسمح بالمشاركة السةاسةة وال 
بالقداوؿ عم  السمطة إل  نظاـ سةاسي مفقوح، ةعقمد قةـ المواطنة، وقخقفي فةو 
االنقماءات والوالءات الضةاة؛ اإلقمةمةة والابمةة والملمةة والمذىبةة، وقلؿ بداًل منيا 

ءات الدولة الوطنةة، وىذا ما قسع  الدراسة لبلثو وقلمةو وىو قةاس مدى انقماءات و وال
  لقَّلوؿ الدةماراطي في لةبةا.قأثةرىا في عممةة ا

 ة: ػػاإلشكالي
قدور مشكمة البلث لوؿ القساؤؿ الرمةسي وىو: ما قأثةر أزمة الُيوةة عم   

سي قطرح قساؤال فرعةة لمزةادة عممةة القَّلوؿ الدةماراطي في لبةبا. ومف ىذا القساؤؿ الرمة
 في القلمةؿ والدراسة وىي:

 ما ىو مفيـو أزمة الُيوةة، وما ىي أىمةقيا لبناء الدولة الوطنةة؟. -1
 وما ىي آلةات طبةعة عممةة القَّلوؿ الدةماراطي؟.  -2
 وما مدى قأثةر أزمة الُيوةة عم  عممةة القَّلوؿ الدةماراطي؟. -3

 أىمية البحث:
ةة الموضوع كونو ةدرس قضةة ذات أىمةة وشغمت البالثةف قكمف أىم 

والمفكرةف والسةاسةةف وىي أزمة الُيوةة كونيا إلدى األزمات الرمةسةة لمقنمةة السةاسةة، 
 ودراسة قأثةرىا عم  عممةة القَّلوؿ الدةماراطي في لةبةا.

 أىداؼ البحث:
 ةيدؼ البلث إل  قبةاف األقي: 

 ةة.قلدةد مفيـو أزمة الُيو  -
 وقلدةد معالـ القَّلوؿ الدةماراطي. -
 وقلدةد قأثةر أزمة الُيوةة في عممةة القَّلوؿ الدةماراطي في لةبةا. -
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 مناىج البحث:
اعقمادًا عم  مناىج البلث في العمـو السةاسةة وما ةقناسب وموضوع الدراسة،  

مي، لئلجابة أعقمد البالث عم  منيجةف رمةسةةف ىما المنيج الوصفي والمنيج القلمة
 عف قساؤالت الدراسة.

 تقسيمات البحث:
 ولئلجابة عف قساؤالت مشكمة البلث سةقـ قاسةمو إل  مبلثةف: 

 المبلث األوؿ: اإلطار النظري.
 أواًل: الُيوةة ومفيوميا.           
 .ثانةًا: طبةعة عممةة القَّلوؿ الدةماراطي           

 م  القَّلوؿ الدةماراطي في لةبةا.المبلث الثاني: قأثةر أزمة الُيوةة ع
 أوال: أزمة الُيوةة في لةبةا.          
 ثانةًا: قأثةر أزمة الُيوةة عم  القَّلوؿ الدةماراطي في لةبةا.           

 :المبحث األوؿ: اإلطار النظري
 :أواًل: الُيوية ومفيوميا

ومسقمرة  ةدؿ مفيـو الُيوةة عم  مجموعة مف الخصامص ةفقرض أنيا أساسةة 
عند الفرد رغـ القغةرات القي ةمكف أف قطرأ عمةو، وىذه الخصامص قجعؿ الفرد وقمنلو 
قمةز عف غةره وقمنلو خصوصةة ذاقةة، فيي قكسبو انقماء لجماعة بشرةة بعةنيا 
وقنسب لو قراث ثاافي مقمةز، وقجمعيـ لغة وعادات وقاالةد وقارةخ، وىذه الصورة ىي 

 ،ت وقمةزىا عف غةرىا مف الذوات األخرى )أبو عنزةالسبةؿ إل  قعرةؼ الذا
 (.35،ص2111

وىناؾ مف نظَرا إل  الُيوةة كونيا خصوصةة ذاقةة نفسةة، ةقشخص بيا فرد، أو  
مجموعة مف األفراد في ىذا الوجود "الكوف" اللادث، وىذا القشخص الجزمي الخاص 

اصورًا عم  ذلؾ الفرد أو الذاقي الثابت ةقـ بوالء وانقماء لمرجعةة ما، وىو لةس م
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المجموع؛ فبإمكاف أي فرد االنضماـ إل  ذلؾ القمةز ماداـ ةابؿ اعقناؽ قمؾ المرجعةة، 
 (.53، ص2114وذلؾ بالقسمةـ بالوالء واالنقماء ليا ونكراف ما ةخالفيا )الطنازفقي،

ورأي أخر نظرا إل  الُيوةة، وعم  الرغـ مف أف القواميا عم  معاني رمزةة  
ولضارةة قربط المواطنةف بروابط مشقركة، إال أنيا قمنح المواطنةف مشاعر األمف  رولةة

واالسقارار والطمأنةنة، وىي أةضًا قولةد آماؿ وقطمعات وطمولات المجقمع، وقركةز 
جمةع الجيود لقلاةؽ مصالح مشقركة، قضمف انجاز عممةات القنمةة 

 (.61ص ،2117والقطور)الجوؼ،
إلسبلمي فكانت ليـ رؤةة مغاةرة قمةبًل في قعرةؼ الُيوةة، فاد العالـ ا اأما مفكرو  

عرفيا أبو نصر الفارابي الذي اعقبر "إف ُىوةة الشيء وًعةِنةًّقو وقشخصو وخصوصةقو 
ووجوده المنفرد كميا والد، أما عف معن : ُىو فقدؿ إل  ُىوةقو، وخصوصةقو، ووجوده 

 (.44، ص 2114المنفرد الذي ال ةاع فةو اشقراؾ")الطنازفقي،
وعرؼ المفكر اإلسبلمي الدكقور ملمد عمارة الُيوةة" قعبر عف لاةاة الشيء   

المطماة المشقممة عم  صفاقو الجوىرةة القي قمةّزه عف غةره، وبالقالي فالُيوةة ألي شعب 
ىي الادر الثابت والجوىري المشقرؾ مف السمات والاسمات القي قمةز لضارقو عف 

 (.35، ص2111غةرىا")أبو عنزة، 
وكذلؾ عرفيا المفكر اإلسبلمي المغربي ملمد عابد الجابري بأنيا لصةمة  

قفاعؿ مجموعة العناصر)العنصر الدةني، والطباي واإلثني، والطامفي والمغوي والثاافي 
والوجداني واألخبلقي والمصملي و...الخ( دوف إغفاؿ وىةمنة إلدى ىذه العناصر في 

ور الدولة أو قراجعيا، وقظير أىمةة كؿ عنصر مف مرالؿ معةنة مف مرالؿ قط
 العناصر لسب طبةعة البمد وأىمةقو في إطار عممةة الصراع الطباي الدامر فةيا.

 (.25ص، 1994 ،)الجابري
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وُقعرؼ الُيوةة بأنيا خصوصةة ثاافةة قمةز أمة عف آخري، فيي ولدة  
ة مف العناصر المادةة والنفسةة العناصر المادةة والقماةز، وىذا ةعني أف الُيوةة ىي ولد

 (.8، ص2111المقكاممة القي قمنح الشخص الذاقةة وقمةزه عف غةره )أبوعنزة، 
وعرفت الُيوةة أةضًا عم  "أنيا بناء داخمي ةشةد مف طرؼ الشخص ذاقو  

وقمثؿ مجموع المعقادات والادرات والدوافع وقارةخ الفرد، وكمما كاف ىذا البناء مقةنًا كمما 
الفرد أكثر وعةًا بأوجو القفرد والقشابو مع اآلخرةف، وكمما كاف البناء ضعةفًا كمما كاف 

كاف الفرد مشوشًا لوؿ ما ةمةزه عف اآلخرةف وكمما صار أكثر اعقمادا عم  مصادر 
خارجةة لقاةةـ ذاقو واكقشافيا"، وقزداد أىمةة الُيوةة الوطنةة في إنيا قاوي الشعور 

الوالد والسةما في أوقات األزمات والملف وعندما ققجدر  الوطني لدى أفراد الوطف
الُيوةة الوطنةة داخؿ الفرد، قكوف مبعثًا لمقضامف الوطني والشعور بالوطنةة وىنا قزداد 

 (.31، ص1997الثاة بةف الفرد والدولة وكبًل ةؤدي ما عمةو قجاه اآلخر )أبوعجمة، 
ة ومقداخمة فةما بةنيا، ققصؿ ومف خبلؿ ذكر األىمةة ةظير لميوةة أبعاد شامك 

 باللاؿ الفمسفي المعرفي والسةاسي والقارةخي عبلوة عم  عوامؿ أخرى ققفاعؿ مع الُيوةة، 
كالمغة، واإلةدةولوجةة، والقراث، والدةف، وىذه اإلشكالةة ققلمؿ اللؿ وعدمو  

القَّلوالت بسبب طبةعة الُيوةة المقغةرة في عصر العولمة والقي فرضت ألوانًا مقنوعة مف 
 (.42، ص2111والمقغةرات الكمةة والنوعةة المسارعة )أبو عنزة، 

 أزمة الُيوية:
قعد أزمة الُيوةة مف أزمات القنمةة السةاسةة القي ظيرت في المجقمعات النامةة  

الطباة، والجماعة، واألمة(  ،الابةمة،وأساُسيا ةرجع بفاداف االنقماءات والمرجعةات)العاممة
ت أزمة الُيوةة عند اإلنساف في عصر القَّلوالت الكبرى اللاصمة الةـو في وظيرت وقنام

العالـ، وولد الشعور باإلطراب والامؽ والقخوؼ لدى اغمب المواطنةف مف فاداف الُيوةة، 
وعم  الرغـ مف اف الكثةر مف األفراد والمجقمعات قرفض الشعور باف ىوةقيا في أزمة، 
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دود الواضلة ليوةقيـ وبدأت عممةة انقااؿ مف االنقماءات فاألفراد والجماعات فادوا الل
األولةة عم  أساس روابط الدـ والدةف والثاافة والمغة والقاالةد إل  انقماءات بدةمة قنعدـ 
فةيا الثوابت واللدود وقرقبط بخةارات األفراد وقناعاقيـ الشخصةة، وأصبح مف الصعب 

لمخقمؼ عنا بسبب قعدد انقماءات األفراد قمةز ىوةقنا وذاقنا عف ىوةة وذات الغةر ا
ومرجعةاقيـ وقاالةدىـ مما أدى لقأـز عبلقة األفراد والجماعات بيوةاقيـ، والقي جاءت 

ي، ققصادنقةجة لثبلث عوامؿ قلرر الفرد مف الروابط االجقماعةة والثاافةة، والقلدةث اال
 (.62، ص2117)الجوؼ، والعامةة المؤسساقةة

نقماءات إل  عدة انواع قشكؿ القصادـ والصراع بةف وأصبلت ققجاذب اال 
القةارات األةدةولوجةة الااممة، األمر الذي ةندر بخطر ةيدد مسقابؿ الوطف الوالد، 
وىناؾ مف الكقاب العرب مف أرجع أزمة الُيوةة وزرع بدورىا في دوؿ المنطاة العربةة 

انات وثنةات وطوامؼ إل  االسقعمار الذي اسقوطف الببلد وقسـ المجقمع إل  كة
 وقبامؿ...الخ.

وةؤكد المفكر العربي عزمي بشارة في ألد أبلاثة ةاوؿ فةو، إذا قاـ المجقمع  
السةاسي في دولة مف الدوؿ عم  قاسةمات أثنةة أوظامفةة أو جيوةة بالقكار جماعات 

فإف  ىوةة ملددة السمطة أو مااسمقيا بةف ممثبلت أثنةة أو طامفةة أو قبمةة أو جيوةة،
اىقزاز مركز ضبط القوزةع والملاصة الذي ةوزع االمقةازات وىو ذاقو الذي ةلقكر 
العنؼ فيو ةؤدي إل  اىقزاز اليةمة االجقماعةة بكامميا، ومف ىنا ةرى إف طرةؽ االنقااؿ 
إلي الدةماراطةة األفضؿ في مثؿ ىذه الدوؿ ىو اإلصبلح القدرةجي، ةكوف اقؿ خطرا 

الثورة فالثورة قلمؿ في ثناةاىا قلوؿ مفيـو لكـ األكثرةة  مف القغةةر الكمي وىو
المظمومة أو الابمةة المسقاوةة ما ةيددىا في ذاقيا باالناساـ والقشظي، ألنو إذا أصبلت 
الُيوةة ىي المعةار لملاوؽ السةاسةة ولةست المواطنة ال قبا  جماعة والدة غةر ميددة 
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رار مقلدثةف باسـ ىوةات مظمومة داخؿ الجماعة باالناساـ، فالمنظومة ذاقيا قولد باسقم
 (.2114وخارجيا، فسةاسات الُيوةة قولد ىوةات دوف قوقؼ...)بشارة: 

 ثانيًا: طبيعة عممية التَّحوؿ الديمقراطي:
ةعد مفيـو القَّلوؿ الدةماراطي ألد المفاىةـ اللدةثة المطرولة عم  السالة  

مي، فالقَّلوؿ الدةماراطي ىو عممةة قيدؼ إل  الفكرةة لملاوالت معماة لمقأصةؿ ألمفاىة
إعادة القوازف بةف الاوى الرسمةة المقمثمة في الدولة والمؤسسات غةر الرسمةة المقمثمة 
في مؤسسات المجقمع المدني، وُةعرؼ القَّلوؿ أةضًا بأنو عممةة قطبةؽ الاواعد 

جراءات ةقـ اقخاذىا الدةماراطةة في المؤسسات الرسمةة والغةر رسمةة، وىي عممةًا إ
 (.27،  ص2114لمقلوؿ مف نظاـ دةماراطي إل  نظاـ دةماراطي مسقار )عبد اللؽ، 

وُةعرؼ القَّلوؿ الدةماراطي مف قبؿ المفكر العربي ملمد عابد الجابري بأنو  
االنقااؿ الدةماراطي مف دولة ال قلقـر فةيا لاوؽ اإلنساف بمعناىا الواسع وال ةاـو كةانيا 

سات قعمو عم  األفراد والجماعات وال ققداوؿ فةيا السمطة عم  أساس األغمبةة عم  مؤس
دولة لاوؽ اإلنساف  -السةاسةة إل  دولة ةاـو كةانيا عم  أركاف ثبلث، الركف األوؿ

واللرةة والمساواة وما ةقفرع عنيا اللاًا في اللرةات الدةماراطةة واللؽ في الشغؿ 
لة المؤسسات وىي الدولة القي ةاـو كةانيا عم  دو  -وقكافؤ الفرص.الركف الثاني

مؤسسات سةاسةة ومدنةة قعمو عم  األفراد ميما كانت مراقبيـ وانقماؤىـ العرقي والدةني 
قداوؿ السمطة داخؿ ىذه المؤسسات بةف الاوى المقعددة وذلؾ  -واللزبي، الركف الثالث

 (.86ص،1994عم  أساس لكـ األغمبةة مع لفظ لاوؽ األقمةة )الجابري،
وقعرةؼ أخر لممفكر األمرةكي صومامةؿ ىنقغقوف ةاوؿ فةو "عممةة القَّلوؿ ىي  

عممةة معادة قشارؾ فةيا مجموعة سةاسةة مقباةنة ققصارع مف أجؿ السمطة وققباةف مف 
لةث إةمانيا أو عداميا لمدةماراطةة...وىو مسمسؿ قطوري ةقـ فةو المرور مف نظاـ 
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ح بالمشاركة السةاسةة وال بالقداوؿ عم  السمطة إل  نظاـ سةاسي قسمطي مغمؽ ال ةسم
 (.22ص ،2119سةاسي مفقوح )فيمي،

ولاد شيد عاد القسعةنةات مؤشرات عدةدة لمقلوؿ الدةماراطي ولق  أكثر النظـ  
الامعةة اضطرت إل  قبني بعض اإلجراءات الشكمةة، وقد كانت القَّلوالت الدةماراطةة 

شرات القي دفعت نلو القغةةر الدةماراطي في الدوؿ النامةة، مرقبطة بالعدةد مف المؤ 
بعض مف ىذه القغةةرات كانت مرقبطة بقفاعبلت وقغةةرات مف داخؿ ىذه الدوؿ نفسيا، 
في لةف ةرى البعض اآلخر اف ىذه القغةةرات وثةاة الصمة بالقَّلوالت عم  الصعةدةف 

 (.81ص ،2113،اإلقمةمي والدولي)مشيور
ىرة القَّلوؿ الدةماراطي أىـ الظواىر خبلؿ العادةف الماضةةف، وقد مثمت ظا 

لةث أصبح القَّلوؿ الدةماراطي سمة ىذه الفقرة، وشمؿ ذلؾ أغمب الدوؿ العربةة، ولو 
فكؿ  ذلؾ ةعقبر مف  كاف ذلؾ بصفة جزمةة، أي في بعض الُبن  دوف البعض اآلخر.

ورنت بفقرة االسقبداد والدةكقاقورةة القي القَّلوؿ الدةماراطي داخؿ الدوؿ النامةة إذا ما ق
مرت بيا أغمب دوؿ المنطاة العربةة خبلؿ مرلمة العاد الثامف مف الارف الماضي، لةث 
قمةزت بلكـ النخبة العسكرةة ونظـ الدةكقاقورةة الفردةة وانعداـ إبداء الرأي، إال أف 

ضي والعاد األوؿ مف القَّلوالت القي لصمت منذ منقصؼ العاد القاسع مف الارف الما
الارف اللالي شيدت قراجعًا في اللدة االسقبدادةة والخروج إل  نيج الدةماراطةة في 

 .الدوؿ العربةة
 أنماط عممية التَّحوؿ الديمقراطي:

 لعممةة القَّلوؿ الدةماراطي أنماط رمةسةة: 
مف قلوؿ القَّلوؿ الذاقي: لةث قنجز عممةة القَّلوؿ مف جية النظاـ اللاكـ وةقض -1

النظاـ نلو الدةماراطةة، بمبادرة قادة النظاـ السمطوي أنفسيـ القَّلوؿ مف خبلؿ 
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القفاوض، نقةجة لشعورىـ باف عممةة االنشااؽ وعممةات القمرد قد زادت، عمةو ةمجأ 
 النظاـ اللاكـ إل  طرح بعض اإلصبللات المقصاص الغضب الشعبي.

قَّلوؿ الدةماراطي، مف خبلؿ أقفاؽ بةف النخب القَّلوؿ أالقفاقي: لةث ققـ عممةة ال -2
السةاسةة والمعارضة، والقفاوض بةف النظاـ اللاكـ والشعب مف خبلؿ لوار ممةز مع 
الاوى السةاسةة واالجقماعةة المخقمفة، وذلؾ رغبة في وضع أسس مشقركة إلنياء النظاـ 

قامة نظاـ دةماراطي، وبنجاح ذلؾ القفاوض ةكوف مف خ بلؿ مةثاؽ شامبًل السمطوي، وا 
 ال ةسقبعد أةا مف الفاعمةف السةاسةةف ذوي الثاؿ.

القَّلوؿ أإللبللي: لةث ققـ عممةة القَّلوؿ عبر الضغوط والمعارضة الشعبةة،  -3
وةاصد بذلؾ أف القَّلوؿ الدةماراطي ةأقي في أعااب صراعات عنةفة وانقشار أعماؿ 

قماعةة الرافضة لموضع الاامـ، كما االلقجاجات وأعماؿ العنؼ مف خبلؿ الاوى االج
قنجح اللركات االجقماعةة الغاضبة في إقصاء قةادة ال قلظي بالابوؿ والشرعةة عم  

 .2111غرار ما لدث في لةبةا في فبراةر 

القدخؿ األجنبي: لةث قلدث عممةة القَّلوؿ الدةماراطي نقةجة القدخؿ األجنبي  -4
 (.2، ص2117للصادي، ا-مغةربيوفرض عم  النظاـ الاامـ القَّلوؿ )ال

والدوؿ المنوط بعممةة القَّلوؿ الدةماراطي ىي الدوؿ النامةة عنيا في الدوؿ  
الغربةة والسةما دوؿ المنطاة العربةة القي قعاني مف انقشار األنظمة الدةكقاقورةة وغةاب 

جقماعةة ةة واالققصادالدةماراطةة والسبب الرمةسي ةرجع إل  قخمؼ لُبن  السةاسةة واال
واالفقاار إل  الشروط الثاافةة والسةاسةة، وىو الذي بدوره أدى إل  الساوط في مشاكؿ 

 (.366، ص1999اللكـ الفردي أو اسقبداد األقمةة )عمةوة، 
فعندما قوفرت أىـ فرصة لئلصبلح الدةماراطي والقي كانت بعد نياةة اللرب  

راء شعارات زامفة مثؿ: القعددةة الباردة لاولت النخب العربةة اللاكمة أف قوارى و 
وكؿ ذلؾ كاف موجيًا  ،ولاوؽ اإلنساف وأنشأت عشرات المنظمات السةاسةة ،السةاسةة
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 ،2111إل  الخارج، وبشكؿ مظيري دوف أةة إجراءات عممةة لئلصبلح )ميةوب،
 (.159ص

ولخروج ىذه الدوؿ مف األزمة السةاسةة ولملاؽ بركب الدوؿ القي نجلت في  
 قَّلوؿ الدةماراطي كاف عمةيا إقباع ما ةمي:عممةة ال

قلاةؽ الدةماراطةة بشروطيا مثؿ إقامة قعددةة سةاسةة ولزبةة، وقوسةع نطاؽ  -
المشاركة السةاسةة أماـ جمةع فمات المجقمع، واللرص عم  االنقخابات الدورةة، إل  

 ة االنقخابةة.جانب الضمانات الدسقورةة والاانونةة، وةسم  ىذا المعةار بالدةماراطة
الاةـ واللاوؽ واللرةات المدنةة العامة والخاصة المقالة لؤلفراد والقي ققعدى الجانب  -

السةاسي الخاص بإفساح مجاالت المشاركة في االنقخابات، كما ةقعمؽ أةضًا بطبةعة 
الثاافة العامة السامدة في مجقمع مف المجقمعات، ومدى القراميا ألشكاؿ اللرةات 

مثؿ لرةة الفكر والرأي والقعبةر، وقغمةب قةـ معةنة مثؿ قةـ القسامح والابوؿ المخقمفة 
باآلخر دوف القمةةز بالجنس أو الموف أو الطامفة وغةرىا وةسم  ىذا المعةار 

 بالدةماراطةة المةبرالةة.

وىذا ةدؿ عم  إف الدةماراطةة لةست فاط سةاسة، ولةست فاط انقخابات، ولكف  
ضًا ثاافة وقةـ، والاوؿ باف الدةماراطةة ىي مجرد لكـ األغمبةة الدةماراطةة ىي أة

إجلاؼ في لايا، فالدةماراطةة قعرؼ بالبلث عف القطور والقدرج الدامـ، ونلف نرى إف 
عممةة القَّلوؿ الدةماراطي ىي وسةمة ولةست غاةة، وسةمة لقلاةؽ االسقارار، لقلاةؽ 

  القنمةة بكؿ أنواعيا وأشكاليا ومسمةاقيا.
وةمكف قلاةؽ عممةة القَّلوؿ الدةماراطي ونجاليا عف طرةؽ قوافر عناصر  

قشكؿ البنةة األساسةة وقشغؿ ىذه العناصر مسالة واسعة مف االىقماـ في قاارةر 
 المنظمات الدولةة ومؤقمراقيا وانشطقيا.

 (.316، ص2116ومف بةف ىذه العناصر ما ةمي: )رشاد،  
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ات الشفافةة والمساءلة والقراـ اللاوؽ األساسةة مكافلة الفساد وقبني إجراء -1
 لممواطنةف ونبذ أسالةب الامع والقعذةب. 

  .بناء المؤسسات وفي مادمقيا البرلماف واأللزاب والاضاء واإلدارة الرشةدة و الكفؤة -2

نيضة القعمةـ والثاافة، فالدةماراطةة ةقـ قعمميا، ولكي قرسخ كاةمة وكنماذج سموكةة  -3
 قدرةب عمةيا، والقعمـ وفاًا لمبادميا وأسسيا.ةجب ال

مشاركة سةاسةة ققةح الفرص المقكافمة أماـ جماعات وأفراد وألزاب وقةارات  -4
واقجاىات مقعددة وفؽ لؽ االخقبلؼ ومبدأ القوازف النسبي   بةف الجماعات والاوى، 

مف جية، وقةاـ  -المرأة واألقمةات -وةرقبط بالمشاركة عادة اىقماـ بالفمات الضعةفة 
انقخابات لرة ونزةية مف جية ثانةة، ومناخ ةسود فةو اللوار وققوارى عوامؿ الاير 

 والعنؼ والامع والقعذةب مف جية ثالثة.

 فاعمةة المجقمع المدني وقوة واسقابلؿ جماعاقو المخقمفة. -5

 لرةة واسقابلؿ الصلافة، ولرةة المعمومات في عصر االقصاالت الرقمةة. -6

ذه ىي العناصر القي ةجب عم  الدوؿ القي قفقار إل  الدةماراطةة إقباعيا في 
 لقلاةؽ القنمةة السةاسةة فةيا.    

 :المبحث الثاني: تأثير أزمة الُيوية عمى عممية التَّحوؿ الديمقراطي في ليبيا
 :أواًل: أزمة الُيوية في ليبيا

ةة، وأرِجع ذلؾ لعدة أسباب َقجّدر أساس أزمة الُيوةة مند عاود في الدولة المةب 
منيا ضعؼ المؤسسات السةاسةة الااممة في الدولة عم  مر عاود مف الزمف، وىشاشة 
الُبن  اإلدارةة ما جعؿ المواطف في أغمب األلةاف ةفاد الثاة بالدولة وةصؿ إل  درجة 
ي الشعور بانعداـ األماف والثاة فةيا، ومف ىنا ظيرت عم  السطح أزمة الُيوةة بقنام

الشعور اإلثني الابمي والطامفي والجيوي، وسُنعرج عم  بعضيا بالقفاصةؿ؛ الابةمة لةث 
قشكؿ في أغمب األلةاف إلدى معوقات القنمةة بقوظةفيا اللالي، إذ قمعب الابةمة دورا 
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ميما في قشكةؿ المشيد المةبي سةاسةًا ودةموغرافةًا، وقعد المجقمعات المعقمدة عم  
مًا ما ةكوف األساس الولةد فةيا ىو انقماء الفرد ليذه الابةمة، ومدى النظاـ الابمي دام

قرب صمقو بيا، كما قرقبط فكرةًا السمطة والثروة في المؤسسات داخؿ ىذه المجقمعات 
ارقباطًا وثةاًا بالمكانة وبالدور القامةدي لشةخ الابةمة، المناصب الملمةة في المدف 

ومدى مكانة الابةمة وقوقيا قعط  المناصب وقمنح واألرةاؼ قوزع عم  أساس الابةمة، 
لؤلشخاص عم  أسس قبمةة ال ةعقمد فةو مبدأ الكفاءة وال المؤىؿ العممي العقبلء 

 (. 62، ص2114المناصب )عزالدةف، 
وأزمة الُيوةة في المجقمعات الابمةة قظير واضلة، لةث أف الفرد ةصبح ةعاني  

بمي والوطني، وغالبًا ما ةكوف انقماؤه إل  الابةمة أقرب مف ازدواجةة الوالء، بةف الوالء الا
 (.122، ص2112وأصدؽ مف انقمامو إل  الدولة،)عبدا لجمةؿ، 

وىذا ما سةجعميا أقرب لمقعنصر الابمي وبالقالي أقرب إلي الدةكقاقورةة في  
النظاـ السةاسي منيا إلي الدةماراطةة؛ وىذا قرسخو قةـ الابةمة فا في لالة إجراء 
انقخابات فاف الناخب لةنما ةذىب إل  صندوؽ االنقخاب فانو ةذىب لمقصوةت لةس 
نما القصوةت بذىنةة الابةمة أو اإلثنةة أو أي انقماء فموي مف االنقماءات  لؤلفضؿ، وا 
الضةاة، ومف ىنا ةظير جمةًا إف الابةمة قعد مف ضمف المسببات في عرقمة مسةرة 

وقكوف مؤثرة سمبًا عم  عممةة القَّلوؿ الدةماراطي القنمةة في أغمب الدوؿ النامةة، 
 (.3،ص2119الغرةزي، )

والبنةة الابمةة في لةبةا وعم  الرغـ مف ملاوالت لقفكةؾ بعض آلةاقيا، ال قزاؿ  
ذات لضور فاعؿ، وبخاصة في مسقوةات الفعؿ االجقماعي والسةاسي والثاافي؛ وذلؾ 

أجنداقو، وقلالفو معيا واسقخداميا وفؽ لقمكةف النظاـ لمبن  الابمةة ووضعيا ضمف 
مصالح أمنو واسقمرارةقو، وكانت مف نقامج ىذا القوجو ضعؼ لصةمة البناء السةاسي 
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لممجقمع المدني المةبي، وىشاشة القنظةمات السةاسةة الرسمةة والمعارضة، القي ةمكف أف 
 (.149، ص2112قخرج منيا البدامؿ السةاسةة ما بعد الثورة، )بوطالب، 

كما ظيرت وقفاقمت أزمة الُيوةة بقأثةر القعدد اإلثني في لةبةا في اآلونة  
األخةرة، ودوره المؤثر عم  المُّلمة الوطنةة، في عدد كبةر مف المدف المةبةة والسةما 
الجنوب الذي ةعبر عف ىةمنة الوالءات الفرعةة عم  الوالء الوطني، الذي زاد مف لدت 

)الجوؼ،  القشادةة وغةرىا، -ة الكفرة واللدود المةبةةالصراعات المقكررة في منطا
 (.112، ص2117

لةث ظيرت أزمة الُيوةة عم  أشدىا في الصراعات اإلثنةة، بةف القبو"قبةمة  
بدوةة زنجةة مف الصلراء الكبرى " والابامؿ العربةة "أوالد سمةماف وأوالد سةؼ " لةث 

 147ـ، فاد أسفرت عف ماقؿ 2112ًا في وصفت اللرب الدامرة بةنيما بأنيا األكثر عنف
 ،2112شخص، )كرةسقوفرس، جةفري،  511شخصًا وجرح خبلليا ما ةارب عف 

 (.23ص
وزاد األمر سوءًا عندما أسقنجد كؿ مكوف بامقداده خارج لدود الدولة الوطنةة،  

فاإلثنةات في الجنوب كما ىي في الغرب، ليا امقدادات لدودةة، كالطوارؽ والقبو 
..، وعم  سبةؿ المثاؿ ال اللصر فاد اسقعاف القبو بأبناء عمومقيـ .مازةغ والعربواأل

في دولة قشاد والنةجر في صراعيـ مع إثنةات أخرى، وكذلؾ فعمت ذات الفعؿ باقي 
اإلثنةات القي ليا امقدادات خارج لدود الدولة، ومف ىنا نسقوضح الغةاب الكمي لمعةار 

ت بيوةات فرعةة إثنةة أو قبمةة، إل  مسقوةات قجاوزت فةيا الُيوةة الوطنةة والذي اسقبدل
، 2117لدود الوطف والقنازؿ عف ُىوةقو الوطنةة ماابؿ الُيوةة اإلثنةة )الجوؼ، 

 (.112ص
وبعد قأثةرات الفعؿ السةاسي اللدةث في النسةج االجقماعي المةبي، بااعدقو  

بًا  فإف الظاىرة الجيوةة، عم  الرغـ مف قأثةر ،الابمةة والجيوةة، إبعادًا وقيمةشًا، أو قارُّ
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البعد الجغرافي وأىمةقو في بناء أسس المجموعات، فيو الذي أصبح مف ةلدد الموقؼ 
السةاسي لمجماعة، وىنا قداخؿ القأثةر الابمي مع القأثةر الجيوي، لةث لولظ في زمف 

مابةمة األـ، اخقمفت الثورة بأف بعض الفروع الابمةة القي ُوجدت خارج اإلطار الجغرافي ل
في قوجييا السةاسي عم  لسب موقعيا الجغرافي الذي ةفرض عمةيا الوالء ليذا الطرؼ 

 (.144، ص2112أو ذالؾ، باطع النظر عف موقؼ الجماعة األصمةة.)بوطالب، 
ومازالت الُيوةة المةبةة بلاجة إل  الوقت لقصبح مبلذًا لمجمةع، وفي كؿ  

، وما 2111بيا الببلد، فاد ظيرت خبلؿ عممةة القغةةر في األوقات والظروؼ القي قمر 
بعدىا قعبةرات قوةة في مواقؼ اقخذقيا مناطؽ أو قبامؿ معّةنة قجاه ما ألـّ بابامؿ أو 

مجّددا، إل  أفكار وثاافة وقةـ ُرسِّخت  ،مناطؽ أخرى، في األزمات الوطنةة. وىذا ةلةمنا
اء المجقمع، وانعكس ذلؾ بدوره عم  في المجقمع وأصبلت معةار لمقفاخر بةف أبن

عاداقو وقاالةده، وعم  ما ةبدو إف الملور الرمةسي لمبناء االجقماعي بمسقوةاقو 
ومضامةنو المخقمفة، ىو قمؾ " األنا" بمسقوةاقيا المخقمفة القي قيةمف عم  كؿ شيء، 

بناء وىذا مرجعو كما ةرى الدكقور ةوسؼ الصواني في كقابو لةبةا الثورة وقلدةات 
الدولة، إل  "نيج النظاـ السابؽ في رسمو لمسار القنشمة السةاسةة الذي عبت مبكرًا 
بالُيوةة الناشمة، وُسّددت ليا الطعنات، بلجج مخقمفة كالاومةة العربةة واألممةة 
والجماىةرةة العالمةة، وأخةرًا الابمةة الماةقة والقي سع  إل  قعزةزةيا بفكرقو عف انقماء 

، 2113أفرةاةا المقكونة مف قبامؿ، ولةس مف دوؿ لدةثة"، )الصواني،لةبةا إل  
 (.212ص

 :ثانيًا: تأثير أزمة الُيوية في عممية التَّحوؿ الديمقراطي
ألَزمت الدوؿ الغربةة الدوؿ المقمسكة باألنظمة االسقبدادةة بضرورة فرض  

القَّلوؿ نلو إصبللات عمةيا، بدأ القدخؿ في شؤونيا مف أجؿ فرض الدةماراطةة؛ ب
الصةغة الدولةة المابولة)الدةماراطةة( بإشراؼ دولي، ولةبةا كانت مف بةف الدوؿ 
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المسقيدفة، وعم  الرغـ مف إعبلف النظاـ في بداةة األلفةة باإلصبلح بسبب الضغوط 
الخارجةة عمةو إال أنيا كانت شكمةة فاط، واألمر األكثر أىمةة مف ذلؾ والذي وجبت 

ف األولوةة في قلاةؽ ذلؾ اإلصبلح ال ةمكف أف ةكوف إال بالضغوط اإلشارة إلةو، أ
الداخمةة، وال ةمكف قصور أف ةاع ضغط خارجي أةًا كانت قوقو إللداث قلوؿ سةاسي 
دةماراطي لاةاي ما لـ قكف ىناؾ قوى داخمةة نشطة وفّعالة قادرة عم  المبادرة والقغةةر 

الخارج وةؤقي نقامجو في وضع لموؿ لمدوؿ والقنمةة، فبل ةمكف أف ُةفَرض القغةةر مف 
النامةة  لملاؽ بركب القنمةة، ما لـ قظير بوادر لممطالبة بالقغةةر ونبد االسقبداد 

 (.6،ص2115وقصاعد الضغوطات الداخمةة والمطالبة بالقَّلوؿ الدةماراطي.)لرب، 
قي ومف خبلؿ عرضنا السابؽ ألشكاؿ عممةة القَّلوؿ الدةماراطي الثبلث، وال 

كاف أوليا: القَّلوؿ مف جية النظاـ اللاكـ نلو الدةماراطةة، بمبادرة قادة النظاـ السمطوي 
أنفسيـ القَّلوؿ مف خبلؿ القفاوض، نقةجة لشعورىـ بأف عممةة االنشااؽ وعممةات القمرد 
قد زادت، عمةو ةمجأ النظاـ اللاكـ إل  طرح بعض اإلصبللات المقصاص الغضب 

لقَّلوؿ كما جاء في ثانةًا: مف خبلؿ القفاوض بةف النظاـ اللاكـ الشعبي، أو ةكوف ا
والشعب مف خبلؿ لوار ممةز مع الاوى السةاسةة واالجقماعةة المخقمفة وذلؾ رغبة في 
قامة نظاـ دةماراطي، وبنجاح ذلؾ  وضع أسس مشقركة إلنياء النظاـ السمطوي، وا 

مف الفاعمةف السةاسةةف ذوي الثاؿ،  القفاوض ةكوف مف خبلؿ مةثاؽ شامبًل ال ةسقبعد أةا
إال أف فشؿ عممةة اإلصبلح والرغبة في القَّلوؿ اللاةاي نلو الدةماراطةة، ةعود إل  
عدـ قوفر الرغبة الصادقة مف النظاـ، والقي ما كانت سوى وعود زامفة ومجاممة لممجقمع 

قرجع إل  غةاب  الدولي، ومف وجية نظرنا في أسباب عدـ نجاح واكقماؿ عممةة القَّلوؿ
 (.23، ص2114)عبد اللؽ،  -:أسس القَّلوؿ الدةماراطي وىي

افقاار المجقمع المةبي إل  المناخ الدةماراطي السمةـ، مع انعداـ المشاركة السةاسةة  -أ
 في إدارة ماالةد اللكـ.
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قمركز الاوة السةاسةة والموارد المالةة في أةدي جماعات بعةنيا، ومف ثـ ال ققوزع  -ب
 لاوؽ قوزةعًا عاداًل بةف فمات المجقمع.ال
انعداـ المشاركة السةاسةة وضعؼ مسقوى الثاافة السةاسةة لدى أبناء المجقمع  -ت

المةبي، وغةاب الوعي السةاسي وغةاب الرغبة في المشاركة ألفراد المجقمع، وىو ما وفر 
 الفرصة لقفرد الفمة اللاكمة باقخاذ الارارات دوف مناقش أو منازع.

قؤدي الظروؼ الغةر دةماراطةة وضعؼ المشاركة السةاسةة إل  قمةز أغمب النظـ  -ج
االسقبدادةة بانخفاض الشرعةة السةاسةة، فأبناؤىا ال ةشاركوف في اقخاذ الارار السةاسي، 

  فيي نظـ مفروضة عم  الشعب ولةست نابعة مف ظروؼ المنافسة السةاسةة.
سةنارةو آخر في لالة ما إذا رفض وىنا وضع المفكر العربي عزمي بشارة  

النظاـ السةاسي الاامـ عممةة اإلصبلح والقَّلوؿ القدرةجي نلو الدةماراطةة، ومنع أي 
ىامش أو مقنفس لممطالبة بالقغةةر، لةنيا ال خةار إال الثورة، فقثور الجماىةر وال 

مر الدولة بدأت قسقشةر ألدًا، وفعبًل دخمت الدولة المةبةة مرلمة جدةدة وعيد جدةد مف ع
، وفي ىذه المرلمة سنعرض أزمة الُيوةة وما قأثةراقيا 2111بانقياء النظاـ الادةـ في 

السمبةة القي ظيرت بعد الثورة وكانت عامؽ السقكماؿ عممةة القَّلوؿ الدةماراطي، وعم  
ت الرغـ مف الطابع المسمح الذي انقيجقو الثورة وعدـ قغمب الوطنةة المةبةة عم  الخبلفا

السةاسةة وضعؼ المؤسسات وىشاشقيا أدت إل  ظيور الشروخ اإلثنةة والمذىبةة والابمةة 
والجيوةة، لةث أف الدكقور عزمي بشارة صنؼ القجربة المةبةة في ألد أبلاثو باولو، 
"إف االنقخابات قد قكوف مضرة لعممةة القَّلوؿ الدةماراطي، وألةانًا ُقدمر عممةة القَّلوؿ 

بب أنيا ُقخرج الشروخ االثنةة والطامفةة والمذىبةة والابمةة وال قعطي الوقت برمقيا، والس
لبناء مؤسسات شرعةة ُقجَري االنقخابات قلت سافيا، ولذلؾ قؤدي إل  شروخ وانشااقات 

 .(ـ2119داخؿ المجقمع". )بشارة، 
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كما ةرى أف ىناؾ مركبات ال ةمكف االسقغناء عنيا في نشوء الدةماراطةة  
 :عممةة القَّلوؿ الدةماراطي، والقي أعقبرىا قواعد عممةة القَّلوؿ واكقماؿ

 الشعور بالولدة الوطنةة مف نالةة. -1

 وقنافس السةاسي مف نالةة أخرى. -2

 قبن  النخب السةاسةة قواعد إجرامةة دةماراطةة.  -3

 وقةاسًا باللالة المةبةة وغةاب الاواعد الثبلث سالفة الذكر، وعم  رأسيا غةاب 
الشعور بالولدة الوطنةة المةبةة، والذي ةظير كمسبب ألزمة الُيوةة، والقي ققمثؿ في 
أساسيا الابمي واإلثني والجيوي ودوره في اسقفلاؿ أزمة الُيوةة، ونقةجة لمفراغ األمني 
الذي قبل الثورة دخمت عدةد المناطؽ المةبةة في مواجيات وصراعات، في جوىره صراع 

لواذ عم  األرض، وفي غالبةقيا امقداد للروب إثنةة أوقبمةة قدةمة لبسط النفوذ أو اسق
كالصراع اللاصؿ في الجنوب بةف القبو والعرب أو بةف الاذاذفة وأوالد سمةماف، وىذا 
ةعطةنا عةنة عم  مدى الشرخ االجقماعي اللاصؿ في الدولة المةبةة، وغةاب دور 

 (.rgwww.minbrlibya.o، المواطنة في القعامؿ بةف فمات المجقمع )القومي
أبشارة في عرض آخر إف فكرة االنقااؿ الدةماراطي واالخقبلؼ  وةاوؿ د. 

لوؿ قشخةص المرلمة الراىنة، القي ةجري منيا االنقااؿ ودور الاوى االجقماعةة فةو 
القعددةة السةاسةة قبؿ اكقماؿ  ودور الجةش وبنةة المجقمع وخطر قفككو، إذا انقاؿ إل 

 بناء األمة واالندماج وقولةد الُيوةة الوطنةة لممجقمع، وةعد ىذا شرطًا لعممةة القَّلوؿ
 .(2114)بشارة،  الدةماراطي
ولعؿ ما جرى مف صراع في المجمس الرماسي لوؿ قشكةؿ لكومة الملاصة  

جسد أزمة الُيوةة وأظيرىا في وما جرى في البرلماف لوؿ القشكةمة اللكومةة الثانةة قد 
اسمي قجمةاقيا، في ىـر سمطة الدولة )السمطة القنفةذةة والقشرةعةة(، وىي في شكميا 
الظاىر، وُقظير مدى قأثةر أزمة الُيوةة عم  عممةة القَّلوؿ الدةماراطي في مضمونيا 

http://www.minbrlibya.org/
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اللاةاي، فاد ظير صراع جيوي ثـ قبمي فبعد إف كاف صراع عم  مسقوى ما ةسمةو 
الجيوةوف األقالةـ الثبلثة لةث قخندؽ البعض خمؼ مدنيـ في الغرب والبعض األخر 
خمؼ ما ةسمةو إقمةمو في الشرؽ، قشظ  المنطؽ الابمي والجيوي لةصبح الصراع بةف 
أبناء مف ةسموف أبناء اإلقمةـ الوالد، ثـ قمدد الصراع لةدخؿ إل  مسقواه الثاني وىو 

نفسو لوؿ الوزارات، وةبف ما مدى القوظةؼ لمابةمة واإلثنةة القاسةـ الابمي داخؿ اإلقمةـ 
والجيوةة ومدى القبلعب مف قبؿ مف ةرةد قلاةؽ مكاسب شخصةة باسـ الابةمة والجيوةة 

 (.www.loopsresearch.org، 2116السنوسي، )
ومف ىذا العرض نسقخمص باف أزمة الُيوةة مسقفلمة ومقجدرة في البنةة  

مةبي كما أكد الدكقور ملمد ةونس عمي، في ماالقو القي ارجع فةيا العمةاة لممجقمع ال
أزمة الُيوةة إل  مكونات البنةة العمةاة القي قكشؼ مدى القشظي واالناساـ داخؿ 
المجقمع المةبي والذي طغ  عم  اللالة السةاسةة، وارجع ذلؾ إل  أسباب قارةخةة قعود 

ف األزمة مقأصمة فةو، وزادت لدة لمقركةبة الدةموغرافةة لمكونات الشعب المةب ي وا 
القعصب الجيوي والابمي والقطرؼ الدةني بعد الثورة، واف األزمة اللاةاةة في لةبةا 
والمسببة لمنزاع ىو نزاع في الُيوةة ولةس مجرد صراع سةاسي، كما اف لضعؼ القعمةـ 

كسابيـ ا لقعاةش وملدودةة قأثةره في قرسةخ البعد اللضاري في شخصةة المقعمـ وا 
عمي، والقوافؽ قد أسيـ في زةادة شرخ الُيوةة وظيور أزمقيا باوة عم  السطح، )

http:www.libya-al-mostakbal.org.) 
  ة:ػالخالص

لاولت لةبةا في قارةخيا المعاصر إل  قوطةد ذاقيا الوطنةة واف قكوف  
، ومضمة مرجعةة لمُيوةة لعمـو أفراد المجقمع، ةكوف منبعيا األساسي الوطف ولده

ةنطوي قلقيا عمـو الشعب، إال أف النظاـ فشؿ في خمؽ الدولة الوطنةة بالمعةار 
اللدةث، لعدـ قدرقو عم  خمؽ ىوةة جامعة ألفراد المجقمع، فاد قضاربت الُيوةات، وكؿ 
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مجموعة مف أفراد الدولة قبنُّوا ُىوةة مغاةرة ليوةة الوطف، فبعد أف قراجع دور الُيوةة 
بلمةة، كمرجعةة عامة، وظيرت ُىوةات فرعةة أكثر فقكًا بالمجقمع وىي، الاومةة واإلس

اإلثنةة والجيوةة والابمةة والمذىبةة، ومف خبلؿ وجية نظري الخاصة، قكاد قكوف أف 
أغمب المشاكؿ اللاصمة الةـو في الدولة المةبةة مرجعيا إل  مسألة الُيوةة الوطنةة، 

ة جامعة لكؿ المةبةةف، لمفصؿ بةف الوطف وسبب ذلؾ قعمد النظاـ في عدـ خمؽ ىوة
والمواطف، واخقمطت الُيوةات الفرعةة بالُيوةة األساسةة، فُةعرؼ المواطف عف نفسو 
باإلثنةة أو الابمةة أو الجيوةة )شرؽ غرب جنوب(، وأصبغت القركةبة االجقماعةة في 

ما للظناه بعد الثورة،  لةبةا عم  اللةاة السةاسةة لمدولة المةبةة وفرضت عمةيا ذاقيا، وىذا
وظيور لدة صراعات القركةبات االجقماعةة، اإلثنةة، الابمةة، الجيوةة... وصمت في 
أغمبيا إل  إعبلف اللرب فةما بةنيا، األمر الذي ألـز الدولة بالقعامؿ مع مكوناقيا 
االجقماعةة وفؽ قوقيا ومناطؽ نفوذىا، األمر الذي ألدث شرخ اجقماعي داخؿ الدولة 

اد مف لدة قأثةر أزمة الُيوةة عم  اسقارار الدولة، ولنجاح عممةة القَّلوؿ الدةماراطي وز 
ال ةمكف أف قلاؽ إال بدولة قعقمد ُىوةة وطنةة والدة، وذلؾ بفرض منياجًا لمقنشمة 
السةاسةة قعقمد فكرًا لثاافة سةاسةة، ةكوف جوىرىا الوطف وُىوةقو المظمة الولةدة القي 

رساء قجمع قلت سافيا  كؿ أطةاؼ الشعب المةبي، كضرورة لنجاح عممةة القَّلوؿ، وا 
مبادئ الدولة المدنةة المنشودة، وبذلؾ نصؿ إل  اسقارار الدولة وبناء مؤسساقيا الرسمةة 

 والغةر رسمةة. 
 الخاتمة:

قوصؿ البالث إل  أف ألزمة الُيوةة القي قعاني منيا دولة لةبةا، والقي قعاني  
الفرعةة البدةمة عف الُيوةة الوطنةة، والقي قمثمت مف بةف عوامؽ عممةة مف قعدد اليوةات 

القَّلوؿ الدةماراطي، وكانت سبسبًا رمةسًا في انقشار الفوض  السةاسةة، ولاالت االناساـ 
الابمي واإلثني والجيوي، وغمبة الوالءات، والقي ققناقض مع مكونات ووظامؼ المجقمع 
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ىا عم  لساب السمطة السةاسةة، وىو ما أسس لدوؿ المدني وأىدافو، وقصاعد نفوذ
داخؿ الدولة، وغّمب المصالح الضةاة عم  المصملة الوطنةة، القي ةعاني منيا المجقمع 
المةبي الناجمة عف عدـ قدرة النخبة في الدولة إلقماـ عممةة القَّلوؿ الدةماراطي، والقي ال 

ؽ دولة مدنةة قعقمد قةـ الوطنةة أساس ةمكف اكقماؿ عممةة القَّلوؿ الدةماراطي إال بخم
لمقعامؿ داخؿ الوطف الوالد، وقكوف الُيوةة الوطنةة ىي الغالبة والرمةسة عف غةرىا مف 

 الُيوةات الفرعةة.  
 النتائج:

عندما ةصبح االنقماء الابمي أو اإلثني السامد بةف أفراد المجقمع، فاف ذلؾ ةضعؼ . 1
ونقامج ذلؾ أف مسقابؿ الدولة مآلو إل  صراع  عممةة القكامؿ واالندماج الوطني،

 وفوض  عارمة.
ميما نمت الُيوةات الفرعةة الابمةة واإلثنةة والجيوةة داخؿ الدولة، فاف سةنارةو العداء . 2

 والصراع والعداء ةظؿ قاممًا فةما بةنيا.

المؤثر قعد أزمة الُيوةة القي قعاني منيا دولة لةبةا وىي في مرلمقيا االنقاالةة، . 3
 الرمةس والمسبب في فشؿ عممةة القَّلوؿ الدةماراطي فةيا. 

وبزةادة لدة القعصب الجيوي والابمي واإلثني بعد الثورة، ةثبت اف األزمة اللاةاةة . 4
 في لةبةا والمسببة لمنزاع ىو نزاع في الُيوةة وىي المسبب لمصراع السةاسي.

 التوصيات:
ة قجسد الُيوةة الوطنةة، عم  اعقبار أف المواطنة المطالبة بدولة ذات سةادة كامم -1

ىي الرابطة األساسةة بةف الفرد والدولة وىي لؽ مادس قبن  عمةو الواجبات واللاوؽ 
دوف قمةةز ألي اعقبار كاف، سواء أكاف عرقا أو جنسا أو لونا أو فكرا أو مذىبا أو أي 

 و اجقماعي...اخقبلفات ثاافةة أو مذىبةة أو لغوةة أو انقماء سةاسي أ
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اعقماد منياج القنشمة السةاسةة لقأسةس ثاافة سةاسةة ةكوف جوىرىا الُيوةة الوطنةة،  -2
فالعبلقة وثةاة بةف الُيوةة الوطنةة والثاافة السةاسةة وذات أىمةة، فسبب أزمة الُيوةة ىو 

 منياجًا.خمؽ النظاـ لثاافة سةاسةة قضمف لو البااء واالسقمرار، قعقمد الُيوةات الفرعةة 

قغمةب المصملة الوطنةة مف قبؿ األطراؼ المةبةة، عم  أي اعقبارات إثنةة أو قبمةة  -3
 أو جيوةة أو مذىبةة، واف الُيوةة الوطنةة ىي أساس القعامؿ والوطف مظمة الجمةع.    
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ميفمظقؾقامإذؽاظقاتمتطؾققماإلدارةماحملؾقة

 "مبشلنماإلدارةماحملؾقةموظوائقهماظؿـػقذؼة"2112ظلـةمم59"درادةمحتؾقؾقةمظؾؼاغونمرضمم
 د. محفوظ عمي تواتي

 أستاذ القانوف العاـ المشارؾ بكمية الشريعة والقانوف بالجامعة األسمرية اإلسالمية
mahfodtwati@yahoo.com 

 الممخص:
بدأ اللدةث داخؿ الدولة المةبةة لوؿ قطبةؽ نظاـ جدةد لئلدارة  2111فبراةر  17ورة بعد قةاـ ث 

الملمةة ةاـو عم  إعطاء الملمةات سمطات واسعة مف خبلؿ قطبةؽ نظاـ إدارة ملمةة ةاـو عم  
ما البلمركزةة، وذلؾ سعةا لقلاةؽ القنمةة واالسقارار في مجاؿ الخدمات العامة وقارةبيا مف المواطنةف ب

 ةسيـ في قلاةؽ نوع مف االسقارار السةاسي.
في ىذا المجاؿ ظيرت العدةد مف المطالبات وصؿ بعضيا إل  لد الدعوة لمرجوع إل  نظاـ  

، وفي 1963والذي اسقمر إل   1951اللكـ الملمي )النظاـ الفدرالي( الاامـ إباف اسقابلؿ لةبةا سنة 
بشأف نظاـ اإلدارة  2112لسنة  59ت، صدر الاانوف رقـ خضـ ىذه المناقشات والمطالبات بؿ والمناكفا

الملمةة لةؤسس لنظاـ المركزي ةاـو عم  قمقع ىةمات اإلدارة الملمةة بصبللةات واخقصاصات واسعة 
 بالماارنة بصبللةات واخقصاصات السمطات المركزةة.

شكالةات في  ولكف وبالرغـ مف صدور ىذا الاانوف؛ إال أف الواقع العممي أثبت وجود قصور  وا 
القطبةؽ سواء مف النالةة العممةة أو مف نالةة الموامح القنفةذةة، إذ نجد مف خبلؿ الدراسة والققبع لماانوف 
وقطبةااقو عدةد المخالفات لماواعد األساسةة لبلمركزةة اإلدارةة ولنصوص الاانوف نفسو، ما أدى إل  

 ة لغاةاقو.قعطؿ قنفةذ الاانوف بؿ وقلاةؽ أىداؼ ومااصد معاكس
عمةو فإننا مف خبلؿ ىذه الورقة لاولنا وبمنيج قلمةمي نادي لنصوص الاانوف والقطبةاات  

العممةة القي قمت لقنفةذه، معالجة اإلشكالةات و العوامؽ القي قواجو قطبةؽ نظاـ اإلدارة الملمةة في 
 لةبةا، وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عم  قساؤلةف رمةسةةف:

 ؟ 2112لسنة  59شاب قانوف اإلدارة الملمةة رقـ ما ىو الخمؿ الذي  -

ىؿ نلف في لاجة إل  إدخاؿ إصبللات عمةو أـ في لاجة إل  إةجاد بدامؿ أكثر قطورا منو؟ بعبارة  -
 أخرى ىؿ الخمؿ في نصوص الاانوف أـ في الجيات القي أوكؿ ليا قطبةاو؟.

 إدارة، سمطة، اخقصاصات، لةبةا، قانوف. كممات مفتاحية:

about:blank
about:blank


 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   574   - 

 قدمة:الم
إعبلف دسقوري عف  2111أغسطس  3صدر بقارةخ  2111بعد ثورة فبراةر لسنة  

المجمس الوطني االنقاالي، ةنظـ المرلمقةف المؤققة واالنقاالةة، وقد جاء النص عم  نظاـ 
مبلمح نظاـ اللكـ  18ونص المادة   17اللكـ في الباب الثالث منو، فلدد نص المادة 

المجمس الوطني االنقاالي المؤقت عم  أف ) 17نصت المادة بما فةو دور الملمةات، ف
ىو أعمي سمطة في الدولة المةبةة، وةباشر أعماؿ السةادة العمةا، بما في ذلؾ القشرةع 
ووضع السةاسة العامة لمدولة، وىو الممثؿ الشرعي الولةد لمشعب المةبي....(، ومف ثـ 

ةة في قكوةف المجمس الوطني لةؤكد عم  دور المجالس الملم 18جاء نص المادة 
االنقاالي وجاء فةيا النص عم  )ةقكوف المجمس الوطني االنقاالي المؤقت مف ممثمةف 
عف المجالس الملمةة، وُةراع  في قلدةد ممثمي كؿ مجمس ملمي الكثافة السكانةة 

ة عمةو فإف لممجالس الملمة)  والمعةار الجغرافي لممدةنة أو المنطاة القي ةمثميا......
وفاا لئلعبلف الدسقوري دور في رسـ السةاسة العامة كوف المجمس الوطني االنقاالي 

لةكوف مكوف مف ممثمةف عف ىذه المجالس ةمثموف الملمةات ولةس السمطة المركزةة، 
المجمس فعبل ممثبل لكؿ الشعب ولةس فمة أو منطاة معةنة منو، وىو ما ُنص عمةو 

 2س المجمس الوطني االنقاالي الصادر بقارةخ مف إعبلف قأسة 2صرالة في المادة 
النص عم  )ةقكوف المجمس مف ثبلثةف  2مف المادة  1، فجاء في الفارة 2111مارس 

.....(، وكذلؾ فإف ىذا اإلعبلف قد أكد عم  دور ىذه .عضوا ةمثموف كافة مناطؽ لةبةا
ة منيا؛ لةث المجالس لةس فاط في المجاالت الخدمةة بؿ أةضا في المجاالت السةاسة

مف إعبلف القأسةس القأكةد عم  )بناًء عم  القوافؽ بةف المجالس  5جاء في نص المادة 
البمدةة في مخقمؼ المناطؽ الملررة عم  اخقةار السةد مصطف  عبد الجمةؿ رمةسا 
لممجمس الوطني االنقاالي المؤقت، والسةد عبد اللفةظ عبد الاادر غوقة نامبا لو وناطاًا 

والواقع أف ما سبؽ ذكره ةبةف لنا مبلمح اإلدارة الملمةة المنشودة في )سـ المجمسرسمةًا با
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لةبةا بعد الثورة والقي قاـو عم  البلمركزةة اإلدارةة الموسعة، خاصة وأنو بعد القلرةر 
ظيرت أصوات عدة قنادي بالقخمص مف مركزةة السمطة القي اقسمت بيا المرلمة 

ؾ ةنادى لةس فاط بقطبةؽ البلمركزةة اإلدارةة بؿ ، إذ ظير لرا2111الساباة قبؿ 
طالب بالعودة إل  نظاـ اللكـ الفدرالي الذي كاف سامدا في الفقرة مف إعبلف االسقابلؿ 

إل  لةف صدور القعدةؿ الدسقوري بموجب المرسـو الممكي رقـ  1954دةسمبر  24في 
، (BOUTET, TWATI, 2015, pp33-36)1963أبرةؿ  23بقارةخ  1963لسنة  1

بشأف نظاـ اإلدارة  2112لسنة  59صدر الاانوف رقـ  18/17/2112عمةو وبقارةخ 
الملمةة، قانوف لدد قواعد القنظةـ الملمي في لةبةا باسقابلؿ ولدات اإلدارة الملمةة عف 

ققمقع الملافظات والبمدةات بالشخصةة منو عم  ) 5السمطة المركزةة فنصت المادة 
(، ولما كاف ىذا البلث مبني عم  فرضةة أف مخالفة مالةة المسقامةاالعقبارةة والذمة ال

الاواعد األساسةة لبلمركزةة اإلدارةة ولنصوص الاانوف نفسو، أدى إل  قعطؿ قنفةذ 
الاانوف بؿ وقلاةؽ أىداؼ ومااصد معاكسة لغاةاقو؛ بالقالي، فإف اإلشكالةة الرمةسةة في 

" لماوؿ بوجود ال مركزةة إدارةة 5ا النص "ـىذا البلث ققمثؿ في دراسة مدى كفاةة ىذ
 في لةبةا؟ إشكالةة ندرسيا مف خبلؿ القساؤالت القالةة:

 ىؿ َقَضمف الاانوف سمات القنظةـ اإلداري البلمركزي؟  -

 ما ىي أىـ المعوقات الاانونةة والواقعةة "السةاسةة" لقطبةؽ ىذا الاانوف؟  -

 ؟ 2112لسنة  59الملمةة رقـ ما ىو الخمؿ الذي شاب قانوف اإلدارة  -

ىؿ نلف في لاجة إل  إدخاؿ إصبللات عمةو أـ في لاجة إل  إةجاد بدامؿ أكثر  -
قطورا منو؟ بعبارة أخرى ىؿ الخمؿ في نصوص الاانوف أـ في الجيات القي أوكؿ ليا 

 قطبةاو؟
 2111ولما كانت الدراسة قيدؼ إل  القعرةؼ بنظاـ اإلدارة الملمةة في لةبةا بعد  

وقسمةط الضوء عم  واقع قطبةؽ اإلدارة الملمةة في لةبةا لالةا، فإف اإلجابة عم  ىذه 
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القساؤالت أوجبت عمةنا اقباع منيج قلمةمي نادي لنصوص الاانوف والقطبةاات العممةة 
 منذ دخولو لةز القنفةذ، مقبعا في ذلؾ الخطة القالةة:

 2112لسنة  59ـ المبلث األوؿ/ البلمركزةة اإلدارةة والاانوف رق
 المطمب األوؿ/ الماومات الرمةسةة لمنظـ البلمركزةة

 2112لسنة  59المطمب الثاني/ ماومات نظاـ اإلدارة الملمةة في الاانوف رقـ 
 2112لسنة  59المبلث الثاني/ إشكالةات قطبةؽ الاانوف رقـ 

 2112لسنة  59المطمب األوؿ/ اإلشكالةات الاانونةة القي واجيت قطبةؽ الاانوف رقـ 
 2112لسنة  59المطمب الثاني/ اإلشكالةات العممةة عند قطبةؽ الاانوف رقـ 

 :5215لسنة  59المبحث األوؿ/ الالمركزية اإلدارية والقانوف رقـ 
إف اللكـ عم  وجود البلمركزةة اإلدارةة ةلقـ بالضرورة معرفة أىـ الماومات  

عم  األلكاـ الواردة في الاانوف، عمةو القي ةاـو عمةيا ىذا النظاـ، ومف ثـ قطبةايا 
سنقناوؿ في المطمب األوؿ مف ىذا المبلث )الماومات الرمةسةة لمنظـ البلمركزةة(، وفي 

 (.2112لسنة  59المطمب الثاني سندرس )ماومات اإلدارة الملمةة في الاانوف رقـ 
 :المطمب األوؿ/ المقومات الرئيسية لمنظـ الالمركزية

ارة الملمةة بةف نظـ مركزةة وغةر مركزةة لكؿ منيا قواعدىا، ققعدد نظـ اإلد 
وققمةز البلمركزةة اإلدارةة بسمات رمةسةة قجعؿ منيا وسةمة قانونةة إدارةة لضماف 
اشقراؾ ولدات اإلدارة الملمةة في قادةـ الخدمات لسكاف الملمةات سواء عم  مسقوى 

ي نظاـ قانوني بأنو المركزي ال بد البمدةات أـ الملافظات أـ الملبلت، ولملكـ عم  أ
مف النظر إل  السمات العامة القي ةقصؼ بيا والقي قشقرؾ فةيا كافة األنظمة اإلدارةة 
البلمركزةة، ولما كاف نظاـ البلمركزةة اإلدارةة ةعرؼ بأنو )النظاـ الذي ةكوف فةو 

-Vital) لمولدات الملمةة سمطة اقخاذ الارار باالسقابلؿ عف السمطات المركزةة(

Durand Emmanuel,2008, p14.)  وةعرؼ كذلؾ بأنو )قوزةع النشاط اإلداري في
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الدولة بةف السمطة المركزةة وأشخاص معنوةة مسقامة قمارس اخقصاصاقيا قلت إشراؼ 
ورقابة السمطة المركزةة وةقـ قوزةع االخقصاص بةف ىذه األشخاص عم  أساس إقمةمي 

  مناطؽ كاألقالةـ والملافظات والمدف( )الصراةرة مصمح عف طرةؽ قاسةـ إقمةـ الدولة إل
وةعرفو الدكقور الطماوي بأنيا )قوزةع الوظامؼ اللكومةة بةف  ،(175، 2112 ،ممدوح

اللكومة المركزةة في العاصمة وبةف ىةمات ملمةة أو مصملةة منقخبة، بلةث قكوف 
مة المركزةة( )الطماوي ىذه اليةمات في ممارسقيا لوظةفقيا قلت إشراؼ ورقابة اللكو 

 (.83، ص2117سمةماف، 
 مف كؿ ما سبؽ ةمكف الاوؿ بأف البلمركزةة قاـو عم  عناصر رمةسةة أبرزىا: 

وجود مصالح ملمةة مسقامة عف المصالح الاومةة والوطنةة قخص إقمةما ملددًا،  -1
زةة ةوكؿ لو ولده اإلشراؼ عمةيا ومباشرة االخقصاص بشأنيا وققفرغ السمطة المرك

ألعماليا المركزةة، وىذا االعقراؼ بالمصالح الذاقةة والملمةة ةنبع مف أساس ةاـو عم  
أف سكاف ىذا اإلقمةـ ىـ أدرى وأقدر عم  إشباع وقادةـ الخدمات المقعماة بالقةاجاقيـ( 

، 2118-2117 ،، د. الكبةسي إرلةـ سمةماف83، ص2117)الطماوي سمةماف، 
ممةة قلدةد اخقصاصات اليةمات الملمةة قد قأخذ ألد وفي ىذا المجاؿ فإف ع ،(64ص

 الشكمةف القالةةف: 

األوؿ/ أف ةقـ قلدةد اخقصاصات السمطات البلمركزةة عم  سبةؿ اللصر وقكوف باةة 
 االخقصاصات موكولة لمسمطات المركزةة.

الثاني/ أف ةلدد الاانوف اخقصاصات السمطات البلمركزةة بشكؿ عاـ وةسقثني بعض 
 اصات وةوكميا لمسمطات المركزةة في الدولة.االخقص
ولكف ةنبغي في ىذا االطار القنبةو إل  أف ممارسة اليةمات الملمةة  

الخقصاصاقيا ةجب أف ةقـ في إطار السةاسة العامة لمدولة، فةكوف بالقالي لميةمات 
 الملمةة وفي لدود اخقصاصاقيا وما قرسمو الدولة مف سةاسة عامة لؽ إدارة المرافؽ
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نشاميا إال ما اسقثني بنص خاص ، 1998)الاةسي إعاد عمي لمود،  الملمةة وا 
 (.111ص

ونرى ىنا أف المركزةة اإلدارة قزةد مق  ما كانت االخقصاصات الممنولة  
لمجيات الملمةة أكبر، إذ ةكوف ليا بذلؾ سمطة اقخاذ الارار والمبادرة في قادةـ الخدمات 

اإلدارة الملمةة دوف الرجوع لمسمطة المركزةة، بؿ ذات الطابع الملمي لسكاف ولدات 
وةزةد مف أىمةة ذلؾ أف قكوف السمطة الممارسة ليذه الصبللةات موكولة لسمطة مسقامة 

 (. VERPEAUX Michel, 2008, p131)(1)ومنقخبة
اسقابلؿ اليةمات الملمةة: ال ةمكف اللدةث عف وجود المركزةة إدارةة إذا لـ قكف  -2

 امة، واالسقابلؿ ىنا ةقعمؽ بأمرةف:اليةمات مسق

األوؿ/ اسقابلؿ قانوني بلةث ةكوف لميةمات الملمةة شخصةة معنوةة مسقامة قضمف  -
ليا اسقابلال إدارةا ومالةا في مواجية السمطة المركزةة، وُةمكنيا قانونا مف اقخاذ الارارات 

 اإلدارةة السمةمة والمشروعة والنيامةة.
ي: فةكوف أعضاء المجالس الملمةة مسقاموف عضوةًا عف / اسقابلؿ عضو ثانةاً  -

السمطة المركزةة، بما ةضمف أف قكوف الارارات والخدمات معبرة فعبل عف المصالح 
الذاقةة لمجماعات الملمةة، ال عف رغبات وأوامر السمطة المركزةة، وىذا في الواقع ال 

مةة عف السمطة المركزةة فةما ةقأق  إال بعدة أمور، أىميا اسقابلؿ أعضاء المجالس المل
ةقعمؽ بشغميـ ليذه الميمة، وبالقالي إذا كانت السمطة المركزةة ىي مف قعةنيـ فاللدةث 
عف اسقابلليـ غةر ممكف، عمةو، فإف أفضؿ وسةمة لضماف اسقابلؿ ىؤالء األعضاء ىو 
و االنقخاب، فةكوف أعضاء ىذه المجالس منقخبةف مف قبؿ سكاف اإلقمةـ )البمدةة أ

الملافظة(، وةمثؿ االنقخاب ضمانة أساسةة السقابلؿ المجالس الملمةة عف السمطة 

                                                 
وجب البةاف أف االخقصاصات القي قوكؿ لمجيات الملمةة ىي اخقصاصات إدارةة وخدمةة ولةست ذات طابع  -1

 سةاسي، وىي بذلؾ قخقمؼ عف النظاـ الفدرالي  )اللكـ الملمي( الذي ةعقبر نظاما سةاسةا ولةس إدارةا.
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المركزةة، ذلؾ أف السمطات الملمةة المنقخبة ققصرؼ باسـ اليةمات الملمةة ولصالليا؛ 
ولكف ىذا االسقابلؿ في الماابؿ ال ةعني االسقابلؿ الكامؿ عف السمطة المركزةة واللرةة 

بؿ ىو لرةة اقخاذ الارار ضمف لدود الاانوف، وبما ةلاؽ  المطماة بمعزؿ عنيا،
المصملة العامة، ضمف نظاـ قانوني لمدولة ةسمح لمسمطة المركزةة باإلشراؼ عم  

 األعماؿ الصادرة منيـ.
أخةرًا، وجب البةاف أف البعض ةرى أف اسقابلؿ اليةمات الملمةة ال ةامؿ منو أف  

ذلؾ بقطعةـ ىذه المجالس بالكفاءات، عم  أف ةكوف بعض األعضاء معةنةف، وةبرروف 
-2117 ،، الكبةسي إرلةـ184، ص2117ةكوف األغمب منقخبوف )الطماوي سمةماف، 

 (66، ص 2118
 ولكف ةمكننا الرد عم  ىذا الاوؿ باالقي: 

أف قطعةـ المجالس بالكفاءات أصبح في عصرنا اللالي سببا غةر مانع إذ ققعدد  - 
، كما  أنو ةمكف االسقعانة بالخبرات والكفاءات كمسقشارةف ولةس أعضاء الكفاءات الةـو

 معةنةف، ما ةضمف اسقابلؿ اليةمات الملمةة مف جية ومبلءمة قراراقيا مف جية أخرى.

أف الارارات في ىذه المجالس قؤخذ باألغمبةة، وبالقالي قد ال قكوف آراؤىـ دامما ىي  -
 أساسيا برر قعةةف بعضيـ.النافذة، وبالقالي قساط الفكرة القي عم  

أف قعةةنيـ ال ةضمف أف قكوف آراؤىـ وأفكارىـ معبرة عف جانب عممي، بؿ قد قكوف  -
 مرآة عاكسة لصوت ورؤى السمطة المركزةة.

لذا فنرى أف قكوف السمطات الملمةة منقخبة لنضمف بذلؾ االسقابلؿ عند اقخاذ  
 ىو بوجية نظرنا سةوفر عدة إةجابةات:الارارات والنأي عف أي قأثةر لمسمطة المركزةة، و 

قشجةع المشاركة الشعبةة في االنقخابات واقخاذ الارارات بما ةنعكس إةجابةا عم   -
 الدولة والمجقمع.
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ضماف عدـ قةاـ السمطة المركزةة بإقالة أعضاء المجالس الملمةة، إذ نضمف أف  -
 العضوةة ممقدة إل  لةف انقياء الفقرة الملددة قانونا.

ضماف عدـ قةاـ السمطة المركزةة بلؿ المجمس إال ألسباب ملددة وفي أضةؽ نطاؽ  -
 مق  ما أجاز ذلؾ الاانوف، إذ األصؿ ىو عدـ جواز اللؿ.

لؽ السمطة المركزةة في اإلشراؼ )الوصاةة اإلدارةة(: إف الاوؿ باسقابلؿ السمطات  -3
ةاقصر ىذا االسقابلؿ عم  الملمةة ال ةعني أف نكوف أماـ دولة داخؿ الدولة، بؿ أف 

 الشؤوف الملمةة وذات الطابع الملمي والخدمي فاط، وىذا ةسقمـز أمرةف:

أال قمارس السمطات الملمةة عمبل ذو طبةعة سةاسةة، خاصة فةما ةقعمؽ بالقعامؿ مع  -
 الجيات األجنبةة إال بالقنسةؽ وموافاة الجيات المركزةة مق  كاف ذلؾ ضرورةا.

خقصاصات ذات طابع قومي كالدفاع واألمف وغةرىا مف الخدمات أف ال قمارس ا -
 الاومةة القي قمثؿ سةادة الدولة عم  أرضيا.

ومع ىذا أةضا فإف اسقابلؿ اليةمات الملمةة في إدارة شؤوف الملمةات ال ةاصد  
بو ىو اآلخر وكما سبؽ الاوؿ اسقابلال مطماا بؿ ةعني لرةة اقخاذ الارار مع إعطاء 

مركزةة لؽ )الوصاةة اإلدارةة(؛ والواقع أف مضموف ىذه الوصاةة ال ةرق  إل  السمطة ال
مفيـو السمطة الرماسةة بما ةقضمنو مف أمر ونيي، بؿ ةقمثؿ في اإلشراؼ عم  أعماؿ 
اليةمات الملمةة، مف لةث مشروعةة أعماليا فاط، فمملكومة إذا ما خالفت اليةمات 

إلجبارىا عم  القرامو كما أف الاانوف قد ةمنح  الملمةة الاانوف أف قمجأ إل  الاضاء
السمطة المركزةة لؽ القصدةؽ عم  أعماؿ وقرارات اليةمات الملمةة، ولؽ القصدةؽ ىنا 
ةاصد بو اللؽ في اعقماد أعماؿ اليةمات الملمةة أو عدـ االعقماد دوف أف ةكوف ليا 

-VITAL، 192، ص2112 ،لؽ قعدةؿ ىذه القصرفات )الصراةرة مصمح

DURAND,2008, p125-134 ؛ والعمة في أف السمطات المركزةة لةس ليا اللؽ)
في قوجةو األوامر لميةمات الملمةة ىي أف اسقابلؿ ىذه األخةرة ىو اسقابلؿ أصةؿ نابع 

 ،(91،ص2117مف الاانوف نفسو ولةس منلة مف السمطة القنفةذةة )الطماوي سمةماف، 
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ؽ الصادر 8/15مةبةة في الطعف اإلداري رقـ وىو ما أشارت إلةو الملكمة العمةا ال
والذي قضت فةو بأف )لمبمدةات في سامر أنلاء المممكة شخصةة  31/15/1969بقارةخ 

، وةمثؿ ىذه البمدةات رمةس مجمسيا أو مف ةاـو ماامو 64-8اعقبارةة قررىا الاانوف رقـ 
ةع العاود القي في لالة غةابو، وذلؾ في عبلقاقيا مع الغةر، وفي القااضي وفي قوق

ةرخص المجمس في إبراميا كما خولو ذلؾ الاانوف سمطة اإلشراؼ عم  جمةع دوامر 
البمدةة وقنفةذ قرارات المجمس ولواملو، فإذا ما اخقصمت ىذه المؤسسة قعةف قوجةو 
الخصومة إل  عمةدىا، أو مف ةاـو ماامو في لالة غةابو دوف غةرىما، ال مجاؿ 

بمدةة في الدعاوى القي قرفع عمةيا، النقفاء صفقو فةما قصدره الخقصاـ وزةر الشؤوف ال
مف قرارات، ولقلدةد الاانوف لعبلققو بيا عم  أساس اإلشراؼ والقوجةو فلسب، وذلؾ 
جرةا عم  ما اسقار عمةو العمؿ في المجاؿ اإلداري مف أف دعاوى اإللغاء ال قرفع إال 

 .(1)عم  الجية مصدرة الارار(
لوصاةة وكضماف السقابلؿ اليةمات الملمةة فاد اسقار الفاو في ماابؿ ىذه ا 

عم  أف لمسمطات البلمركزةة لؽ الطعف في الارارات الصادرة مف السمطة المركزةة فةما 
ةقعمؽ بممارسة عممةة اإلشراؼ عم  أعماليا سواء كاف ذلؾ بالقظمـ أـ بالطعف 

 (.69، ص2118-2117قضامةا)ةنظر الكبةسي إرلةـ سمةماف، 
 :5215لسنة  59المطمب الثاني/ مقومات النظاـ الالمركزي في القانوف رقـ 

بشأف اإلدارة الملمةة قد نص عم  قواعد  2112لسنة  59إف الاانوف رقـ  
قانونةة مقعددة، ةمكف مف خبلليا اللكـ عم  القنظةـ اإلداري الذي ةنقيجو المشرع المةبي 

 نااط كما ةمي:وةيدؼ إلةو؛ وةمكف بةاف ذلؾ مف خبلؿ عدة 
 

                                                 
، مجمة الملكمة العمةا، 31/15/1969ؽ الصادر بقارةخ 8/15الطعف اإلداري رقـ ملكمة العمةا في لكـ ال -1

، مجمة 16/2/1978ؽ الصادر في 9/23، وةنظر أةضا لكميا في الطعف اإلداري رقـ 7، ص4، العدد5السنة 
 .  53، ص3، العدد14الملكمة العمةا المةبةة، السنة 
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 أواًل/ في ىيكمية التنظيـ اإلداري:
لدد الاانوف ىةكمةة القنظةـ اإلداري سواء في السمطة المركزةة أـ الملمةة، لةث  

منو، وةمكف في ىذا االطار إبداء المبللظات  3والمادة  2ورد ىذا القلدةد في المادة 
 القالةة:

ث جاء في الفارة الثانةة مف القعرةفات مسم  وزةر اللكـ الملمي، لة 2أ/ لددت المادة 
)الوزةر: وزةر اللكـ الملمي الملمي(، وىنا نبللظ أف القسمةة ال ققماش  أبدًا مع 
مسم  الاانوف فيو قانوف بشأف )نظاـ اإلدارة الملمةة(، وةقضح مف خبلؿ ىذا المسم  

ي ةقعمؽ كما ىو أنو ةقعمؽ بالقنظةـ اإلداري، في لةف أف اللكـ الملمي ىو قنظةـ دسقور 
معمـو بالدوؿ الفدرالةة، إذ قمارس في ظمو الوالةات بعض شؤوف اللكـ القشرةعةة 
والاضامةة والقنفةذةة، في لةف أف نظاـ اإلدارة الملمةة ةقعمؽ فاط بالشؤوف الملمةة 

 اإلدارةة وال ةرق  إل  لد ممارسة سمطات أخرى.
وف اإلدارة الملمةة، لق  عمةو نرى أف األجدر قغةةر المسم  إل  وزةر شؤ  

ةقماش  مع مضموف الاانوف ومع الصبللةات القي ةفقرض أنو ةمارسيا كونو ال ةعد 
رمةسا لميةمات الملمةة بؿ مشرفا عمةيا وعم  أعماليا؛ ومنساا بةنيا وبةف باةة الجيات 

 المركزةة األخرى وبةف ولدات اإلدارة الملمةة نفسيا.
مف الاانوف فإف ولدات اإلدارة الملمةة في لةبةا  3اا لممادة ب/ ىةمات اإلدارة الملمةة: وف

ققكوف مف )الملافظات والبمدةات والملبلت( ولكف الواقع أف الاانوف نفسو لـ ةاقصر 
)الفروع البمدةة( عند قلدةده لوسةمة إنشاء  4عم  ىذه اليةكمةة، بؿ أضاؼ ليا في المادة 
( مف الاانوف وكذلؾ نص البلملة 36037038)البمدةات، ومف ثـ النص عمةيا في المواد 

منيا  3والقي لددت الملمةات في المادة  2112لسنة  131القنفةذةة لماانوف ذات الرقـ 
(، وىو ما ةدفعنا إل  الملمةات: الملافظات و البمدةات والفروع البمدةة والملبلتبأنيا )

ةقكوف نظاـ اء فةيا )مف الاانوف والقي ج 3الاوؿ بأف ىناؾ خطأ في صةاغة المادة 
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(، أدى إل  عدـ ذكر اإلدارة الملمةة في لةبةا مف الملافظات، والبمدةات، والملبلت
 الفروع البمدةة ضمف مكونات نظاـ اإلدارة الملمةة المةبي.

ىذا وقد لدد الاانوف الكةفةة القي قنشأ ولدات اإلدارة الملمةة بموجب نص  
شأ الملافظات وةلدد نطاقيا الجغرافي، وقعةف أ( قن)منو والقي جاء فةيا  4المادة 

لغاؤىا باانوف ب( قنشأ البمدةات وفروعيا وقلدد  .ماارىا، وةقـ قسمةقيا، ودمجيا، وا 
لغاؤىا بارار مف مجمس الوزراء  نطاقيا الجغرافي وقعةف ماارىا، وقسمةقيا، ودمجيا، وا 

لغاؤىا ج( قنشأ الملبلت وقلدد نطاقيا وقسم .بناء عم  اققراح الوزةر ةقيا، ودمجيا، وا 
(، وةجب عند إنشاء ىذه الولدات مراعاة بارار مف الوزةر بناء عم  عرض الملافظ

الظروؼ الطبةعةة والسكانةة مف الاانوف وققمثؿ في ) 4ضوابط ملددة لددقيا المادة 
ةة والعمرانةة واألمنةة لكؿ ولدة ملمةة، كما ةراع  قلاةؽ قكامؿ ولدات ققصادواال

(، وىذا األمر في الواقع ال ةقأق  إال عندما قكوف الولدة األعم  مكونة واإلنقاجالخدمات 
/ب نصت عم  أف 24كأصؿ عاـ مف مجموعة مف الولدات األدن ، ولكف المادة 

)قضـ كؿ ملافظة بمدةة أو أكثر( وىذا النص في الواقع نراه غرةبا، إذ كةؼ سقكوف 
ىو المعةار السكاني أو الجغرافي أو بمدةة والدة ىي ملافظة في ذات الوقت وما 

الخدمي الذي سةقـ بو قلدةد كوف بمدةة والدة قشكؿ ملافظة لولدىا؟! فكاف األجدر 
النص عم  أف ققكوف الملافظة مف أكثر مف بمدةة لق  ةكوف في ذلؾ قوافؽ مع 

، خاصة مع قمة عدد السكاف والمسالة 4المنطؽ والمعاةةر القي جاءت في الفارة 
 ة لمدولة المةبةة.الشاسع

ج/ المجمس األعم  لئلدارة الملمةة: ةعد ىذا المجمس اسقشارةا وىو عبارة عف مجمس 
مف الاانوف(، 42ةرأسو وزةر اللكـ الملمي أو مف ةنةبو وعضوةة الملافظةف والعمداء )ـ

والواقع أف ىذا المجمس ال ةشكؿ جزءا مف ولدات اإلدارة الملمةة كما أنو ال ةعد سمطة 
نما ةعقبر وفاا لما ُنص عمةو في الفارة أعم  42مف المادة  2  لمملافظات والبمدةات، وا 
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مف الاانوف مجمسا اسقشارةا وقنسةاةا بةف الملافظات والبمدةات، إذ لةس لو أةة 
اخقصاصات قنفةذةة ققعمؽ برسـ السةاسات أو اقخاذ الارارات أو القأثةر فةيا بأي وسةمة 

مةو النصوص الواردة كذلؾ في البلملة القنفةذةة لماانوف في قانونةة، وىو أمر أكدت ع
 ( والقي ةمكف إجماؿ مضمونيا في االقي:74-72-71المواد )

 فض المنازعات اإلدارةة والاانونةة بةف الملافظات والبمدةات. -

بداء الرأي في الخطط والبرامج الخاصة باألقالةـ اال -  ةة والملمةة.ققصاددراسة وا 

صةات والارارات إل  الوزةر ومف ثـ إل  رمةس مجمس الوزراء والجيات رفع القو  -
 المخقصة.

المجمس األعم  لمقخطةط اإلقمةمي: وىو أةضا مجمس اسقشاري وةقكوف مف ملافظي  /د
الملافظات الذةف ةقناوبوف عم  رماسة المجمس وعمداء البمدةات، وعدد مف الخبراء 

ؽ(، والواقع أف 45فؽ عمةيـ وزةر اللكـ الملمي )ـالذةف قخقارىـ الوزارات المخقصة وةوا
مف الاانوف لددت اخقصاصات ىذا المجمس باخقصاصات اسقشارةة ققمثؿ  46المادة 

 3في القنسةؽ بةف خطط الملافظات والنظر في القاارةر الدورةة، ولكف ةبللظ في الفارة 
صةات عم  النص عم  أف ىذا المجمس ةعرض ما قوصؿ إلةو مف قو  46مف المادة 

المجمس األعم  لئلدارة الملمةة القخاذ ما ةمـز بشأنيا؛ وىنا نرى أنو ةلؽ لنا أف 
نسقغرب ما ورد؛ خاصة أف المجمس األعم  لئلدارة ةقكوف مف ذات أعضاء المجمس 
األعم  لمقخطةط وال ةخقمؼ قكوةنو إال في الرماسة بالنسبة لممجمس األعم  لئلدارة، 

مس األعم  لمقخطةط، فكاف ةكفي مف وجية نظرنا أف ةاقصر والخبراء بالنسبة لممج
األمر عم  إلالة القوصةات لموزةر لمعمـ أو االعقماد مف مجمس الوزراء، خاصة أف 
المجمس األعم  لئلدارة الملمةة ىو مجمس اسقشاري، ولما كاف الملافظوف والعمداء 

مس األعم  لمقخطةط أعضاء في المجمسةف بات كافةا النص عم  إلالة قوصةات المج
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لموزةر إللالقيا عم  مجمس الوزراء لبلعقماد ووضعيا في خطة الدولة، بدال عف ىذه 
 الدورة القي ال نراىا إال وسةمة لزةادة قغوؿ السمطة المركزةة وخاصة وزةر اللكـ الملمي.

 : 5215لسنة  59/ سمات الالمركزية في القانوف رقـ ثانياً 
لملمةة ومكونات القنظةـ اإلداري القي لددىا الاانوف، إضافة  لولدات اإلدارة ا 

وردت العدةد مف النصوص القي قلدد طبةعة ىذه الولدات والقي قشكؿ في مجموعيا 
سمة القنظةـ اإلداري المةبي في ظؿ ىذه الفقرة، وةمكف بةاف ىذه السمات بالقطبةؽ عم  

 ا ةمي:الماومات العامة القي قناولناىا في بداةة ىذا المبلث كم
أ/ بالنسبة لممصالح الملمةة المشقركة: لةث ةقـ منح الملمةات اخقصاصات في شأف 
قسةةر شؤونيا الملمةة وقادةـ الخدمات ذات الطابع الملمي، وىو ما ورد في قانوف 
اإلدارة الملمةة الذي جعؿ االخقصاصات كاممة لميةمات الملمةة قمارسيا في لدود 

اء، عم  أف ةكوف ما قـ ما اسقثني بارار مف مجمس الوزر  السةاسة العامة لمدولة، إال
اسقثناؤه ةقصؼ بالطابع الوطني أو الطبةعة الخاصة، وقد ورد ذلؾ صرالة في نص 

الذي أكد مع نصوص الملقو القنفةذةة عم  أف ممارسة ولدات ، (1)مف الاانوف 6المادة 
ة العامة لمدولة، وىو ما اإلدارة الملمةة الخقصاصاقيا ةجب أف ةكوف في لدود السةاس

مف البلملة القنفةذةة  5مف الاانوف، وكذلؾ ما ورد صرالة في المادة  12ورد في المادة 

                                                 
قمارس ولدات اإلدارة الملمةة، في لدود السةاسة العامة، والخطط العامة ف )مف الاانوف بأ 6نصت المادة  -1

دارة جمةع المرافؽ العامة الواقعة في دامرقيا، واإلشراؼ عم  موظفةيا قلت القوجةو العاـ لوزارة  لمدولة إنشاء وا 
قوالىا الوزارات كما ققول  ىذه الولدات، كبل في نطاؽ اخقصاصيا، جمةع االخقصاصات القي ق اللكـ الملمي

بماقض  الاوانةف والموامح المعموؿ بيا، وذلؾ فةما عدا المرافؽ الوطنةة أو ذات الطبةعة الخاصة، القي ةصدر بيا 
  .قرار مف مجمس الوزراء

دارقيا والمرافؽ القي ققول  إنشاءىا   وقلدد البلملة القنفةذةة المرافؽ القي ققول  الملافظات إنشاءىا وا 
دارقيا ولدا ت اإلدارة الملمةة األخرى، وقبةف البلملة القنفةذةة ما قباشره كؿ مف الملافظات والبمدةات وباقي وا 

  .الولدات مف االخقصاصات المنصوص عمةيا في ىذه المادة
وقباشر الملافظات جمةع االخقصاصات المقعماة بالمرافؽ العامة القي ال قخقص بيا الولدات األخرى 

 )في الملافظة
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قاقصر اخقصاصات ولدات اإلدارة الملمةة والقي قضت بأف ) 2112لسنة  131رقـ 
؛ ولكف ةجب الاوؿ ىنا أف )عم  قنفةذ السةاسات العامة لمدولة ذات الطابع الملمي

د بالسةاسة العامة لمدولة ال ةنصرؼ بلاؿ مف األلواؿ إل  قعمةمات وأوامر الماصو 
ي ققصادالسمطات المركزةة، بؿ الماصود بو الرؤى العامة ذات العبلقة بالقطوةر اال

واالجقماعي والعمراني وغةرىا مف األمور ذات الطبةعة الخدمةة، وىي في الغالب قكوف 
 عشر أو عشرةف عاما مثبل.سةاسات عامة قعد لمدد طوةمة كخمسة 

 ب/ اسقابلؿ اليةمات الملمةة:
مف الاانوف والقي  5اسقابلؿ الولدات الملمةة إدارةا ومالةا وقد أكدت عمةو المادة  -1

ققمقع الملافظات والبمدةات بالشخصةة االعقبارةة والذمة المالةة جاء فةيا النص عم  )
المقعمؽ بالموارد المالةة والمةزانةات  (، وأكد عمةو المشرع في الفصؿ السادسالمسقامة

ولسابات الولدات الملمةة، لةث نص الاانوف عم  موارد الملافظات والبمدةات، 
مف الاانوف لمجمس الوزراء االخقصاص بأف ةضمف البلملة القنفةذةة  52وألالت المادة 

ذا الاانوف قبةف البلملة القنفةذةة ليالاواعد المقعماة بالموارد لةث جاء النص عم  )
الاواعد الخاصة بأنواع الرسـو والعوامد واإلقاوات ذات الطابع البمدي واأللواؿ القي 

 (.قفرض فةيا وأسس فرضيا وقواعد النظاـ منيا وألواؿ قخفةضيا

داري لمملافظات والبمدةات،  باإلضافة إل  ما سبؽ نص الاانوف عم  اسقابلؿ وظةفي وا 
ةناؿ إل  مبلؾ وظامؼ الملافظة كافة ي جاء فةيا )/أ والق68ومنو ما جاء في المادة 

الموظفةف المدنةةف، الااممةف بخدمات ملمةة، كما ةناؿ إلةو كافة شاغمي الوظامؼ 
المساندة بعاود بنفس أوضاعيـ الوظةفةة، وذلؾ بعد أخذ رأي الوزارات المعنةة والجية 

والمادة  71نص المادة ة(، وكذلؾ المخقصة بشؤوف الخدمة المدنةة، بمخصصاقيـ المالة
مف الاانوف، باإلضافة إل  ذلؾ منح الاانوف الملافظةف صبللةات في مواجية  72
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الموظفةف في الجيات واإلدارات القابعة لموزارات القي لـ قناؿ اخقصاصاقيا لمملافظة، 
 .(1)مف الاانوف 71وذلؾ وفاا لما ورد في المادة 

عم  وجود  2112لسنة  59ص الاانوف رقـ االسقابلؿ العضوي: كما سبؽ البةاف ن -2
أربع ولدات لئلدارة الملمةة ىي، الملافظات والبمدةات والفروع البمدةة والملبلت، ولما 
كانت الملافظات والبمدةات ىما فاط مف ليما الشخصةة االعقبارةة العامة، فاد نص 

قةار أعضاء ىذه الاانوف عم  أنيما ةداراف بواسطة مجالس ملمةة منقخبة، بلةث ةقـ اخ
المجالس باالنقخاب اللر المباشر ومف ثـ ةخقار الفامزوف مف بةنيـ الملافظ أو العمةد، 
أما بالنسبة لمفروع البمدةة فقدار مف قبؿ رمةس لمفرع البمدي ةقـ قكمةفو مف قبؿ المجمس 
 البمدي، أما الملبلت فةقـ قسمةة مخقارةيا بارار مف الملافظ بناء عم  عرض مف عمةد

 .(2)البمدةة

 

                                                 
 :اخقصاصات الملافظ بالنسبة لمعاممةف المدنةةف بالملافظة :)71) المادة -1

ةكوف الملافظ رمةسا لجمةع العاممةف المدنةةف في نطاؽ الملافظة في الجيات القي نامت اخقصاصاقيا إل  
 .الولدات الملمةة وةمارس بالنسبة ليـ جمةع اخقصاصات الوزةر المالةة واإلدارةة

  لافظ بالنسبة لمعاممةف بفروع الوزارات القي لـ قناؿ اخقصاصاقيااخقصاصات الم: )71المادة )
ةخقص الملافظ بالنسبة لمعاممةف المدنةةف بفروع الوزارات والجيات القي لف قناؿ اخقصاصاقيا إل  الولدات 

  :الملمةة فةما عدا اليةمات الاضامةة والجيات المعاونة ليا بما ةأقي
  .فظة إذا قبةف أف وجوده فةيا ال ةقبلءـ مع المصملة العامةأ( اققراح ناؿ أي موظؼ مف الملا

  .ب( إبداء الرأي في قرقةة وناؿ العاممةف بالملافظة قبؿ صدور الارار مف السمطة المخقصة
ج( طمب القلاةؽ مع العاممةف القابعةف لميةمات العامة القي قمارس نشاطيا في نطاؽ الملافظة واققراح قوقةع 

بةة عمةيـ مف السمطة المخقصة وةخطر الملافظ السمطة المخقصة بما اقخذه مف إجراء أو أصدر الجزاءات القأدة
 .مف قرارات في األلواؿ الساباة خبلؿ سبعة أةاـ مف قارةخ إصداره ليا

 : اخقصاصات العمةد والوكةؿ بالنسبة لمعاممةف المدنةةف بالبمدةة: )72المادة )
ممةف المدنةةف في نطاؽ البمدةة وةمارس بالنسبة ليـ اخقصاصات الوزةر المالةة ةكوف العمةد رمةسا أعم  لجمةع العا

 (.واإلدارةة، وةكوف لموكةؿ بالنسبة ليـ سمطات وكةؿ الوزارة، وفاا لمقشرةعات النافذة
سمةة ةبللظ ىنا أنو بالرغـ مف أداة إنشاء الفروع البمدةة ىو مجمس الوزراء والملبلت ىو الوزةر، إال أف أداة ق -2

رؤساء الفروع البمدةة ىي جية أدن  مف الجية القي قسمي مخقاري الملبلت، وىو ما ال ةسقاةـ مف النالةة 
 اإلدارةة وكاف ةفقرض أف ةكوف العكس ىو الذي نص عمةو الاانوف.
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 وفي ىذا االطار فإننا نود إبداء ما ةمي: 
منو عم   16بالرغـ مف أف الملافظ منقخب إال أف الاانوف قد نص في المادة  -1

ةكوف الملافظ مسموال أماـ الوزةر عف المسؤولةة اإلدارةة لمملافظ، وقد جاء فةيا )
ـز بقادةـ قاارةر دورةة إلةو مباشرقو الخقصاصاقو المنصوص عمةيا في ىذا الاانوف، وةمق

عف نقامج األعماؿ في مخقمؼ األنشطة القي قزاوليا الملافظة، وأةة موضوعات قلقاج 
إل  قنسةؽ مع الملافظات األخرى أو الوزارات المعنةة، عم  أف ةعرض الوزةر عم  

( وىنا كاف ةجب رمةس مجمس الوزراء، قارةرا دورةا عف نقامج األعماؿ في الملافظات
 نص عم  أف الملافظ مسؤوؿ فاط أماـ ناخبةو ومجمس الملافظة وذلؾ ألمرةف:ال

األوؿ/ أف دور الوزةر إشرافي ولةس رمةسا لمملافظ، بالقالي فالملافظ ةجب أف ةكوف 
 مسؤوال قجاه المجمس والناخبةف إدارةا وعبلققو بالوزةر ال قصؿ إل  درجة القبعةة.

سمطات رماسةة إذ  23دةات وفاا لما ورد في المادة الثاني/ أف سمطات الملافظ قجاه البم
منيا النص عم  لؽ الملافظ )بإصدار الارارات والقعمةمات والمنشورات  1ورد في الفارة 

واجبة القنفةذ(، ىذا النص في اللاةاة مسقغرب إذ أنو ةؤدي إل  قلكـ الملافظ في 
الوزةر سمطات قجاه الملافظ قرارات البمدةات وقصرفاقيا مما ةيدر اسقابلليا، ومع منح 

قد ةساط أي لدةث عف وجود اسقابلؿ لمبمدةات في مواجية السمطات المركزةة؛ خاصة 
أف الملافظ ىو مف لو السمطة في الموافاة عم  اققراح البمدةات فةما ةقعمؽ بالملبلت 
دا ومخقارةيا وكذلؾ الفروع البمدةة وقلدةدىا، فيذه الصبللةة جعمت لمسمطة المركزةة ة

طول  في مواجية البمدةات، وعم  األقؿ جعمت البمدةات بالرغـ مف كوف مجالسيا 
، ولنا ىنا أف (1)منقخبة ممزمة بقنفةذ قرارات وقعمةمات الملافظ المسؤوؿ إدارةا أماـ الوزةر

                                                 
 بنصيا عم : مف الاانوف عم  لدود وطبةعة العبلقة بةف الملافظة والبمدةات )23المادة )نصت المادة  -1
في نطاؽ الملافظة قكوف العبلقة بةف الملافظ والبمدةات طباا لماواعد الماررة في ىذا الاانوف والملقو القنفةذةة )

  :وعم  األخص ما ةأقي
  .لؽ إصدار الارارات والقعمةمات والمنشورات واجبة القنفةذ. 1
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ولةس )نطرح سؤاال عف فامدة كوف المجالس البمدةة منقخبة في لةف أف قرارات الملافظ 
 قعمةماقو ومنشوراقو واجبة القنفةذ؟.مجمس الملافظة( و 

صبللةات السمطة المركزةة في مواجية المجالس الملمةة: المجالس الملمةة كونيا  -2
منقخبة فيذا ةجب أف ةكوف ضمانة لبلسقابلؿ العضوي الذي ةلمي المجالس مف قغوؿ 

الس السمطة المركزةة وقأثةرىا، عمةو، فكما أف ابقداء عضوةة المجالس البمدةة ومج
الملافظات باالنقخابات، فإف نياةة العضوةة ةجب أف قكوف بعةدة عف السمطة المركزةة، 

والقي  9وىو ما أكد عمةو الاانوف كأصؿ عاـ وىو ما ةفيـ صرالة مف نص المادة 
مدة مجالس الملافظات والبمدةات أربع سنوات ما لـ قلؿ قبؿ ذلؾ. وةعمؿ نصت عم  )

ولكف المبللظ عم  ىذا النص أنو وضع اسقثناء عم  ، )األعضاء عم  سبةؿ القفرغ
جراءات  األصؿ، وىو اللؿ، ولكف لـ ةبةف الاانوف وال البلملة القنفةذةة ما ىي لاالت وا 
اللؿ رغـ أف الاانوف ألاؿ عم  البلملة القنفةذةة قنظةـ ىذه المسألة، وىو ما ةجعؿ مف 

بةف ذلؾ اللاا؛ وبالنظر إل  ىذه الوسةمة ةدا مسمطة عم  المجالس الملمةة كما سن
( وساوط 47( ولجب الثاة )ـ46البلملة القنفةذةة نجدىا قناولت فاط لاالت االسقاالة )ـ

الت لةس لمسمطة المركزةة أي دور فةيا، عدا قمؾ ا( وجمةع ىذه الل48العضوةة )ـ
 .(1)مف البلملة القنفةذةة 7اللاالت المؤققة والقي لددقيا عم  سبةؿ اللصر المادة 

                                                                                                                       
  .اإلشراؼ العاـ عم  العمؿ والرقابة عم  المشروعات. 2
قراض عم  الارارات القي قصدر مف المجالس البمدةة في اللدود القي قاررىا البلملة القصدةؽ أو االع. 3

  .القنفةذةة
الموافاة عم  اققرالات المجالس البمدةة بإنشاء أو إلغاء أو دمج الملبلت في نطاؽ الملافظة أو قغةةر . 4

 (.أسماميا، وقبمةغيا إل  الوزةر، العقمادىا أو رفضيا
لغاميا عم : )7نصت المادة ) -1  إدارة الملمةات عند إنشاءىا ودمجيا وا 

لغاء الملمةات قكوف األلكاـ المنظمة إلدارقيا وفاا لما ةمي  :عند إنشاء ودمج وا 
 .في لالة اإلنشاء ةقـ انقخاب المجمس وفاا لماانوف. 1
 .في لالة اإللغاء ةنقيي عمؿ المجمس. 2
ؼ مف ةقول  قسةةر أعماؿ الملمةة الجدةدة إل  لةف انقخاب في لالة الدمج ةقول  وزةر اللكـ الملمي قكمة. 3

 (.المجمس
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ج/ الوصاةة اإلدارةة: ققمثؿ الوصاةة اإلدارةة في إشراؼ السمطة المركزةة عم  أعماؿ 
السمطات البلمركزةة، وقد ورد في الاانوف العدةد مف النصوص واأللكاـ بشأف العبلقة 

بالنسبة لمملافظات فإف قراراقيا ةجب أف قبمغ أنو  بةف السمطقةف المركزةة والملمةة أىميا
مف الاانوف القي ألزمت  14مركزةة وذلؾ وفاا لما نصت عمةو المادة إل  السمطة ال

ةوما مف  15الملافظ إببلغ قراراقو وقوصةاقو لممجمس األعم  لئلدارة الملمةة خبلؿ 
الملافظ إببلغ الوزةر فورا بما ةقخذه مف قرارات ضمف  15صدورىا، كما ألزمت المادة 

لنص ال ةسقاةـ مع طبةعة الميمات القي صبللةاقو الخاصة العقمادىا، والواقع أف ا
باقخاذ الارار  15، ذلؾ أف الملافظ ممـز وفاا لنص المادة (1)قسقمـز إجراءات عاجمة

المناسب بخصوص اللاالت الطارمة وىي قصرفات مؤققو إل  لةف قدخؿ الجيات 
المخقصة، فيي إذا اقرب إل  كونيا إجراءات وقامةة فبل داعي مف وجية نظرنا لطمب 
اعقماد الوزةر خاصة أف طمب االعقماد ةجعؿ الارارات غةر نيامةة وىو ما ةؤدي قانونا 

 إل  عدـ قابمةقيا لمقنفةذ إال بعد االعقماد، وىو ما ةيدـ الغاةة المرجوة مف ىذا النص.

                                                 
  عم  الصبللةات الخاصة لمملافظ 15نصت المادة  -1

لمملافظ أف ةنفذ بالطرةؽ اإلداري القدابةر البلزمة لمعالجة المواقؼ الخطةرة والمفاجمة القي ةطمع عمةيا رسمةا أو 
  :شخصةا، وعم  األخص

زالة ما ةاع عمةيا مف قعدةات بالطرةؽ أ( اإلجراءات الكفة مة بلماةة أمبلؾ الدولة العامة، واألمبلؾ الخاصة، وا 
  .اإلداري

ب( المباشرة بفرض اللجر الصلي وقنفةذه، والبدء بمكافلة األوبمة والجاملات إل  لةف قولي الجيات المخقصة 
  .األخرى لمسؤولةقيا

  .ف قولي الجيات المخقصة األخرى لمسؤولةقياج( إدارة األزمات والكوارث الطبةعةة إل  لة
د( صرؼ المساعدة العاجمة واإلةواء الفوري مف صندوؽ الخدمات االجقماعةة إل  لةف قولي الجيات المخقصة 

  .األخرى لمسؤولةقيا
لغاء إجراءاقيا، ورد المظالـ القي ةطمع عمةيا مباشرة أو قاع أمامو، وذلؾ قبؿ إب بلغ ب( إةااؼ االعقداءات وا 

  .الجيات المخقصة عنيا
 .وةبمغ الملافظ الوزةر فورا بالمواقؼ الخطةرة واإلجراءات المقخذة بشأنيا العقمادىا
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مف جانب آخر ألـز المشرع الملافظ بقادةـ قاارةر دورةة عف نقامج أعماؿ  
ر الملافظ مسؤوال ادرةا أمامو في مباشرقو الخقصاصاقو.الملافظة إل  الوزةر باعقبا  

كذلؾ نص المشرع عم  الرقابة والوصاةة مف الجانب المالي، إذ ورد في المادة  
مف الاانوف النص عم  ضرورة أخذ إذف مجمس الوزراء لمقصرؼ بالمجاف إال إذا  63

ف كذلؾ عم  كاف ذلؾ لجية عامة أو مؤسسات خاصة ذات نفع عاـ، كما نص الاانو 
خضوع ىذه الجيات لمرقابة المالةة مف خبلؿ المراقب المالي ودةواف الملاسبة والجيات 

(، كما أف قرارات الملافظة قبمغ لموزةر 64076الرقابةة المخقصة وفاا لنص المادقةف )
( 77، ـ18/5ةوما مف إصدارىا ولو اللؽ في االعقراض عمةيا جممة والدة )ـ 15خبلؿ 

نما لو فاط وفي ىذا االط ار ةنبغي الاوؿ أف الوزةر ال ةلؽ لو قعدةؿ ىذه الارارات وا 
اللؽ في االعقراض عم  الارارات أو اعقمادىا، واذا مضت مدة شير ولـ ةعقرض عمةيا 

 اعقبرت نافذة بنص الاانوف.
ولكف وبالرغـ مف سمات االسقابلؿ لمولدات الملمةة نجد أف البلملة القنفةذةة  

نيا قد أىدرت جزءا مف ىذا االسقابلؿ وجعمت لموزةر سمطة أقرب م 8وفي المادة 
المرافؽ القي قنشأ  -لمرماسةة منيا لئلشرافةة، إذ إنيا وبعد أف لددت في الفارة أ

بالملافظات لققول  ما قكمؼ بو مف سةاسات الوزارات وما في لكميا نجدىا نصت في 
لساباة ما ةصدر عف وزةر اللكـ ةراع  في قنفةذ ألكاـ الفارة ا  بالفارة ب عم  )

، ومع ىذا فإف مجاال واسعا أقةح لولدات اإلدارة الملمةة )الملمي وفاا أللكاـ الاانوف
)البمدةات( باعقبار ما منح ليا مف صبللةات فةما ةقعمؽ باللرس البمدي والسجؿ 

مف إجراءات  مف البلملة القنفةذةة اقخاذ البلـز 18المدني، كما أف لكؿ بمدةة وفاا لممادة 
مف البلملة القنفةذةة فإف البمدةات  82للماةة الصلة والبةمة، كما أنو ووفاا لنص المادة 

مخقصة بقنفةذ األلكاـ المقعماة بالقخطةط العمراني كما ليا اللؽ في قخصةص 
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ةة وغةرىا مف االخقصاصات األصةمة ليا ققصاداألراضي القابعة لمدولة لممشارةع اال
 ولمملافظات.

 2112لسنة  59قاما ةمكف الاوؿ بأف المشرع لاوؿ مف خبلؿ الاانوف رقـ خ 
إقامة نظاـ المركزي، وذلؾ بقوفةر أغمب ماومات البلمركزةة اإلدارةة مع وجود 
لصبللةات وزارةة لوزةر اللكـ الملمي قمصت مف جانب اسقابللةة المجالس الملمةة، 

اا غةر موسع، فيو ال ةقسـ بالمركزةة ولكف ةبا  مع ذلؾ النظاـ اإلداري ال مركزةا ضة
المطماة وال ةقسـ بالبلمركزةة بمعناىا المعاصر في الدوؿ الدةماراطةة، و ةبا  السؤاؿ 
ىنا عف ما ىةة العراقةؿ واإلشكالةات الواقعةة والاانونةة القي لالت دوف قطبةؽ ىذا 

 النظاـ وفاا لما أراده المشرع؟
لسنة  59يت تطبيؽ قانوف اإلدارة المحمية رقـ المبحث الثاني/ العوائؽ التي واج

5215 
ورغـ أف شعار إصداره ىو قطبةؽ نظاـ  2112لسنة  59إف الاانوف رقـ  

المركزي موسع، خاصة أنو صدر في ظؿ ظروؼ قسقدعي قطبةؽ نظاـ ةبقعد عف 
المركزةة، إال أف واقع االسقعجاؿ الذي صدر فةو والذي ةوضلو الاانوف الذي جاء في 

(، وىو ما ةعد بناء عم  ما عرضو معالي وزةر اللكـ الملمياجقو أنو صدر )دةب
مف اإلعبلف الدسقوري المةبي والقي قنص عم  اخقصاص  26مخالفا لنص المادة 

اللكومة )مجمس الوزراء( بقادةـ "مشروعات الاوانةف القي قعرض عم  المجمس الوطني 
ةيا واقخاذ ما ةراه مناسبا بشأنيا"، وىو ما االنقاالي المؤقت )السمطة القشرةعةة( لمنظر ف

، أي بعد 18/17/2112ةجعؿ منو قانونا غةر دسقوري، ومع ىذا صدر الاانوف بقارةخ 
انقخاب المؤقمر الوطني العاـ وقبؿ قسممو السمطة مف المجمس الوطني االنقاالي، وقد 

ققفرغ السمطة كاف المأموؿ مف ىذا الاانوف أف ةاوي سمطة اإلدارة الملمةة وبذلؾ 
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المركزةة ألعماليا األخرى ذات الطابع الاومي، ولكف عند القطبةؽ العممي وقعت عدة 
 ألداث وقطبةاات جعمت الواقع عم  خبلؼ ما ىو مأموؿ مف النصوص.

 5215لسنة  59المطمب األوؿ/ العوائؽ القانونية التي واجيت تطبيؽ القانوف رقـ 
نونةة عدة، في أغمبيا نجمت عف الوضع واجو الاانوف ومنذ صدوره عوامؽ قا 

وسناـو في ىذا المطمب  2111العاـ السةاسي واألمني الذي قمر بو دولة لةبةا بعد عاـ 
 بقوضةح أىـ ىذه العوامؽ:

قأخر صدور بعض الموامح ذات العبلقة بالاانوف: كما في أغمب الاوانةف فإف قانوف  -1
امح قنفةذةة لو سواء كاف صادرة مف قبؿ اإلدارة الملمةة قد قضمف النص عم  صدور لو 

 مجمس الوزراء أو مف قبؿ الوزةر، وأىـ ىذه الموامح ىي: 

منو والقي  73البلملة القنفةذةة: ورد النص عم  صدور البلملة القنفةذةة في المادة  -أ
ةصدر مجمس الوزراء بناء عم  عرض مف وزةر اللكـ الملمي البلملة )جاء فةيا 

مف الاانوف عم  مشقمبلت البلملة  74(، ومف ثـ نصت المادة الاانوفالقنفةذةة ليذا 
 2113لسنة  131القنفةذةة، وبالفعؿ صدرت البلملة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ 

، وقد قضمنت البلملة عدة نصوص قنفةذةة ولكنيا في الواقع 1/14/2113وذلؾ بقارةخ 
اانوف ذاقو إال أف بعضا مما ورد واف كانت قد صدرت بعد وقت لةس ببعةد عف صدور ال

قد أكدت عم  أف  74مف الاانوف لـ ةرد فةيا، فمثبل نجد أف المادة  74في نص المادة 
مف مشقمبلت البلملة ىو قلدةد الملبلت والفروع البمدةة، والواقع أف ىذا النص ةثةر 

 نفسو قد نص عم  أف 2112لسنة  59عدة عبلمات اسقفياـ، ذلؾ أف الاانوف رقـ 
الملبلت قنشأ بارار مف وزةر اللكـ الملمي بناء عم  عرض الملافظ، والفروع البمدةة 
بارار مف مجمس الوزراء بناء عم  عرض الوزةر، وىو ما ال ةمكف أف ةقصور أف ةكوف 
مف ضمف البلملة القنفةذةة القي ةفقرض أف قصدر قبؿ انقخاب الملافظةف والعمداء 

/ج( ولكف المشرع البلملي لاوؿ اسقدراؾ ىذا األمر 11)ـألنيا ققضمف معاةةر انقخابيـ 
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قعقبر المبللؽ القي قصدر لبةاف مف البلملة القنفةذةة عم  ) 2ونص في المادة 
(، ونرى الملمةات وققضمف األلكاـ القي نص عمةيا الاانوف جزءا ال ةقجزأ مف البلملة

سممنا بسبلمة الصةاغة  فمو ،74أف ىناؾ إشكالةة قانونةة أنشأىا سوء صةاغة المادة 
الاانونةة ألصبح إنشاء الملبلت بارار مف مجمس الوزراء إذ أف إصدار البلملة القنفةذةة 

ةقول  مف اإلعبلف الدسقوري القي قنص عم  ) 26لماانوف مف اخقصاصو وفاا لممادة 
و قنفةذ السةاسة العامة لمدولة، وفؽ ما ةرسم -أو اللكومة المؤققة –المكقب القنفةذي 

(، المجمس الوطني االنقاالي المؤقت، كما ةقول  إصدار الموامح القنفةذةة لماوانةف الصادرة
كما أف ىذا الاوؿ ةؤدي إل  قضارب بةف نصوص الاانوف نفسو، ولؤلسؼ ىذا ما أخذ 

قعقبر المبللؽ مف البلملة القنفةذةة عم  ) 2بو المشرع البلملي الذي نص في المادة 
ملمةات وققضمف األلكاـ القي نص عمةيا الاانوف جزءا ال ةقجزأ مف القي قصدر لبةاف ال

ةجب أف ةنصرؼ لمعاةةر وقواعد قنفةذةة ققعمؽ  74(، ولكننا نرى أف نص المادة البلملة
 مف الاانوف، ولةس لقسمةة وقلدةد الملمةات. 4بقطبةؽ نص الفارة د مف المادة 

مؿ البلملة القنفةذةة  النص عم  أف قشق 74مف جانب آخر قضمنت المادة  
)الاواعد ذات العبلقة بلؿ المجالس وانقياء العضوةة(،  2112لسنة  59لماانوف رقـ 

ولكف باالطبلع عم  البلملة القنفةذةة نجد أف النص قد ورد بخصوص انقياء العضوةة 
( ولكف لـ ةرد النص عم  إجراءات اللؿ، وبالرغـ مف 48-47-46ألسباب عدة )مواد 

عدة قرارات بلؿ مجالس ملمةة منيا )قرار مجمس الوزراء الصادر عف ذلؾ صدرت 
بشأف إعادة قسمةة مجمس بمدي  2118لسنة  671اللكومة المةبةة )لكومة الثني( رقـ 

، وقرار وزةر اللكـ 15/11/2118إل  مجمس قسةةري وقسمةة أعضامو والصادر بقارةخ 
قشكةؿ مجمس قسةةري لبمدةة سبيا الااضي ب 2121لسنة  71الملمي بلكومة الوفاؽ رقـ 

بدال عف المجمس البمدي المنقخب، وقجمةد أعماؿ المجمس البمدي المنقخب بناء عم  
أسباب وارد في مراسمة ألد أعضاء المجمس الرماسي، ونبللظ مف الارارةف القخبط إذ 
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صدر األوؿ مف مجمس الوزراء والثاني مف وزةر اللكـ الملمي، والواقع أف ىذا ةعد 
قعدةا عم  اسقابلؿ أعضاء اليةمات الملمةة ومخالفة دسقورةة لمخالفقو لنصوص المواد 

 مف اإلعبلف الدسقوري القي نصت عم  دةماراطةة نظاـ اللكـ. (1)(4و 1)
قبةف مف الاانوف قد نصت عم   ) 52باإلضافة إل  ما سبؽ، فإف المادة  

نواع الرسـو والعوامد واإلقاوات ذات البلملة القنفةذةة ليذا الاانوف الاواعد الخاصة بأ
الطابع البمدي واأللواؿ القي قفرض فةيا وأسس فرضيا وقواعد القظمـ منيا وألواؿ 

(، ولكف لؤلسؼ عندما صدرت ىذه البلملة لـ ققضمف شةما مما ورد في المادة قخفةضيا
، بؿ إف البلملة قد ألالت االخقصاص عم  وزةر اللكـ الملمي إلصدار ىذه 52
، وىذا ةعطي الوزةر صبللةات لـ (2)لضوابط بارار منو بعد القشاور مع وزةر المالةةا

ومف  52ةمنليا لو الاانوف بؿ وةخالؼ القفوةض القشرةعي الوارد في نص المادة 
المعمـو وفاا لممبادئ العامة أف الُمَفوَّض ال ُةَفوِّض غةره،  وال قفوةض في قفوةض، ومع 

بشأف  2116لسنة  39ةر اللكـ الملمي بلكومة اإلنااذ رقـ ىذا فاد صدر قرار مف وز 
لؽ إصدار قرار  34إصدار الملة الرسـو البمدةة، وىو قرار منح الوزةر وفاا لمادقو 

آخر ةلدد آلةة وأوجو الصرؼ مف لساب اإلةرادات الملمةة، ما ةعني قدخبل في عمؿ 
صدر  31/3/2121بقارةخ المجالس المنقخبة ما ةيدـ اسقابلليا ومصالليا، ومف ثـ 

بشأف الملة الاواعد بأنواع  2121لسنة  55قرار وزةر اللكـ الملمي المفوض رقـ 
 الرسـو والعوامد واإلقاوات ذات الطابع البمدي، والذي ةبللظ عم  ىذا الارار ما ةمي:

                                                 
لةبةا دولة دةماراطةة مسقامة، الشعب فةيا مصدر السمطات، عاصمقيا طرابمس، ودةنيا اإلسبلـ، ): )1مادة ) -1

لمغة دولة لغةر المسممةف لرةة الاةاـ بشعامرىـ الدةنةة، واوالشرةعة اإلسبلمةة المصدر الرمةس لمقشرةع، وقكفؿ ال
قعقبر لغاقيا لغات فةة لكؿ مكونات المجقمع المةبي و قضمف الدولة المةبةة اللاوؽ الثااالرسمةة ىي المغة العربةة و 

 (.وطنةة
اللػزبةة، وذلؾ بيدؼ )قعمؿ الدولة عم  إقامة نظاـ سةاسي دةماراطي مبني عم  القَّعددةة السِّةاسةة و : )4مادة )

مطة  (.القداوؿ السِّممي الدةماراطي لمسُّ
قصدر بارار مف الوزةر بالقنسةؽ مع وزةر  الرسـو البمدةة)مف البلملة القنفةذةة لماانوف  )113المادة )قنص  -2

يا، وقواعد المالةة الملة قبةف الاواعد الخاصة بأنواع الرسوـ والعوامد واألقاوات ذات الطابع البمدي، وأسس فرض
 (.القظمـ منيا، وألواؿ قخفةضيا
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السابؽ  2113لسنة  39أنو لـ ةشر لارار وزةر اللكـ الملمي بلكومة اإلنااذ رقـ  -1
 رة إلةو ما ةشةر إل  القأثر بالواقع السةاسي في لةبةا واالناساـ وأزمة الشرعةة.اإلشا

مف الارار كمؼ األمانة العامة لممجمس األعم  لئلدارة الملمةة  2أف نص المادة  -2
لالقيا لموزةر  بمقابعة األسس والاواعد القطبةاةة واسقاباؿ المبللظات بشأف البلملة وا 

قد ةقطمب اعقماده مف مجمس الوزراء، وىو قكمةؼ ةخالؼ مرفاة بالماقرلات وما 
مف الاانوف إذ أف األمانة العامة ال ققبع الوزةر بؿ ققبع المجمس  43، 42المادقةف 

األعم  لئلدارة الملمةة، كما أف البلملة ةجب أف ققضمف أسس وقواعد فرض ىذه 
عة األسس والاواعد القطبةاةة، الرسـو والعوامد واإلقاوات، فكةؼ قكمؼ األمانة العامة بمقاب
 أـ أف ىناؾ أسسا قركت لمقطبةؽ دوف أف قلدد في الارار؟!.

: كما سبؽ البةاف فاد نص الاانوف في مادقو الثالثة عم  2113لسنة  9الاانوف رقـ  -3
مكونات نظاـ اإلدارة الملمةة، وقعد الملافظات ولدة اإلدارة الملمةة األكبر والقي 

دات الملمةة األخرى، وبالقالي قـ منليا اخقصاصات كبةرة وواسعة قسقوعب باةة الول
سواء كاف األمر بالنسبة لمجمسيا أـ بالنسبة لمملافظ نفسو، ولكف ىذه الولدة الميمة مف 

سنوات عم   8ولدات اإلدارة الملمةة لـ قر النور إل  ةومنا ىذا رغـ مرور لوالي 
ومع قصاعد االسقاطاب الجيوي الذي أدى  صدور الاانوف والملقو القنفةذةة، ذلؾ أنو

لسنة  9إل  وجود خبلفات عدة في مسمةات الملافظات وقشكةميا، صدر الاانوف رقـ 
، ووفاا ليذا الاانوف فاد أذف لمجمس 2112لسنة  59بشأف قعدةؿ الاانوف رقـ  2113

الاانوف مف  1الوزراء الشروع في إنشاء البمدةات قبؿ الملافظات، فجاء في نص المادة 
إل  لةف صدور قانوف بإنشاء الملافظات وقلدةد نطاقيا الجغرافي )النص عم   9رقـ 

(، أي وقعةةف ماارىا وقسمةقيا لمجمس الوزراء الشروع في إنشاء البمدةات قبؿ الملافظات
أف البمدةات سةقـ قسمةقيا وقلدةد ماارىا ولدودىا وانقخاب مجالسيا وعمداميا لق  قبؿ 
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، وما للاو مف قعثر في قسمةة 2113لسنة  9ظات، وقد أثر الاانوف رقـ إنشاء الملاف
 الملافظات، عم  أمور عدة، أىميا:

انقفاء وجود المجمس األعم  لئلدارة الملمةة، والمجمس األعم  لمقخطةط، كوف أنو  -
وكما سبؽ البةاف فإف كؿ مجمس ةقكوف مف مجموع الملافظةف والعمداء، إضافة إل  

نوفمبر  21الملمي والخبراء وفاا لقشكةمة كؿ مجمس، وما لدث بقارةخ  وزةر اللكـ
بإعبلف وزارة اللكـ الملمي والمجمس الرماسي للكومة الوفاؽ انعااد المجمس  2117

األعم  لئلدارة الملمةة ال ةوجد لو سند قانونا، باعقبار أف العضوةة ناقصة ىذا مف 
، أذف بقسمةة البمدةات قبؿ 2113نة لس 9جانب، ومف جانب آخر فإف الاانوف رقـ 

صدور قانوف إنشاء الملافظات، وبالقالي فالملافظات لـ قمغ بؿ ال قزاؿ قعد والدة مف 
ولدات اإلدارة الملمةة القي ال ةكقمؿ شكؿ اإلدارة الملمةة بمفيوميا في الاانوف المةبي 

 بغةر إنشاميا.

اصات مجالس الملافظات منح اخقص 2113لسنة  9بالرغـ مف أف الاانوف رقـ  -
المقةف  13، والفارة ب مف المادة 12لممجالس البمدةة والعمداء عدا الفارة ج مف المادة 

 اخقص بيما مجمس الوزراء، ىذا النص في الواقع أثار بدوره عدةد اإلشكالةات الاانونةة:

 األول / النص عم  أف مجالس البمدةات وعمداء البمدةات ةمارسوف اخقصاصات مجمس
الملافظة ىو نص معةب، فكةؼ ةشقرؾ كؿ منيما في ممارسة ذات االخقصاصات، بؿ 
كةؼ ةمنح العمةد اخقصاصات مجمس الملافظة، فكاف األول  النص عم  منح 

 اخقصاصات مجمس الملافظة لمجمس البمدةة.
، قدعـ المركزةة خاصة فةما ةقعمؽ بنص 13، 12ثانةا/ النصوص المسقثناة في المادة 

الخاصة باعقماد المةزانةة، إذ كاف ةنبغي أف ةعط  لؽ اعقماد  12ج مف المادة  الفارة
 المةزانةات لممجالس البمدةة لق  ال ةكوف لمسمطات المركزةة قأثةرا عم  البمدةات.
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ثالثا/ النص غفؿ عف اخقصاصات الملافظ وأةمولقيا، والواقع أنو لو طبانا الاواعد 
مف الاانوف فإف  6ات الملمةة وفاا لما ورد في المادة العامة بالنسبة الخقصاصات الولد

كؿ االخقصاصات الملمةة ىي لمملمةات عدا ما ةقـ اسقثناؤه مف مجمس الوزراء بالنسبة 
لممشارةع الوطنةة وذات الطبةعة الخاصة، وبالقالي فإف اخقصاصات الملافظ مف وجية 

ليذه االخقصاصات سبب  نظرنا ةجب أف قؤوؿ لمعمداء، ولكف سكوت المشرع بالنسبة
 ربكة كبةرة في الواقع العممي.

عم  اخقصاصات البمدةات  25في مادقو  59اللرس البمدي: نص الاانوف رقـ  -4
، والواضح أف (قنظةـ اللرس البمدي واألسواؽ الملمةة والسمخاناتوالقي مف ضمنيا )

اإلشراؼ  النص قضمف اخقصاص البمدةات قنظةـ اللرس البمدي و لةس فاط اخقصاص
مف الاانوف قضمنت صبللةة المجالس البمدةة باققراح  27والمقابعة، خاصة أف المادة 

مف البلملة القنفةذةة والقي جاء فةيا  78الموامح البمدةة، وىو ما أكدقو كذلؾ المادة 
ةنشأ في كؿ بمدةة لرس بمدي ةمارس اخقصاصاقو، وةعمؿ عم  لماةة النص عم  )

ولرجاؿ اللرس البمدي السمطات والصبللةات  .ةةققصادشطة االالمسقيمؾ وأصلاب األن
(، ولكف وفي خرؽ لنصوص الاانوف والبلملة .الماررة قانونا عند مباشرقيـ اخقصاصاقيـ

مف البلملة القنفةذةة رقـ  131فةما ةقعمؽ بقنظةـ البمدةات لملرس البمدي، جاءت المادة 
ضمنيا الملة اللرس البمدي في وأعطت لموزةر لؽ إصدار لوامح مكممة مف  131
منيا، ومع ىذا لدث ما لـ ةكف باللسباف قانونا، ذلؾ أنو وفي مخالفة  18الفارة 

والملقو القنفةذةة، بؿ وفي مخالفة لماواعد  2112لسنة  59صرةلة لنصوص الاانوف رقـ 
لسنة  1، الاانوف رقـ 2116العامة المنظمة لملرس البمدي، صدر في أكقوبر عاـ 

بشأف قنظةـ اللرس البمدي، والذي خالؼ النصوص السابؽ اإلشارة إلةيا،  2116
والغرةب أف ىذا الاانوف جاء في دةباجقو )وبناء عم  عرض وزةر اللكـ الملمي(، فمـ 

، نجده كذلؾ قد 2112لسنة  59ةكؼ ىذا الاانوف أنو قد صدر بالمخالفة لماانوف رقـ 
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ولةس مجمس الوزراء في مخالفة  صدر بناء عم  عرض مف وزةر اللكـ الملمي
صرةلة أخرى لئلعبلف الدسقوري المةبي والذي وكما سبؽ البةاف أعط  لؽ قادةـ 

 .(1)مشروعات الاوانةف لمجمس الوزراء

 :المطمب الثاني/ العوائؽ السياسية لتطبيؽ الالمركزية اإلدارية في ليبيا

في لةبةا، فإف ىذه  إذا كانت ىناؾ عوامؽ قانونةة قعةؽ قطبةؽ نظاـ المركزي 
العوامؽ في الواقع لةست سوى انعكاس لموانع سةاسةة في الدولة المةبةة، وةمكننا الاوؿ 
بأنيا ناقجة عف غةاب إرادة سةاسةة لمسمطة المركزةة لقطبةؽ فعمي وعممي لنظاـ اإلدارة 

 الملمةة، وةمكف قلدةد واسقشفاؼ ىذه العوامؽ كالقالي:
مجالس الملمةة: كما سبؽ البةاف في السابؽ فإف مجالس فةما ةقعمؽ بانقخاب ال -1

الملافظات والبمدةات ةقـ انقخابيا مباشرة مف قبؿ الناخبةف في الملافظة أو البمدةة، وىو 
ما ةضمف اسقابلؿ أعضاء المجالس الملمةة عف ىةمنة السمطة المركزةة، وقد ألاؿ 

ظةـ وقلدةد العممةة االنقخابةة إل  البلملة القنفةذةة قن 2112لسنة  59الاانوف رقـ 
، 43إل  المادة  33وضوابطيا، وىو ما قضمنقو بالفعؿ البلملة القنفةذةة بدءا مف المادة 

مف البلملة( قد قضمنت لدا أدن  مف  35-34-33وبالرغـ مف أف النصوص )
القي جاء فةيا  35/2االسقابللةة والمينةة وقوسةع دامرة المشاركة، خاصة نص المادة 

ما ال ةجوز أف ةقرشح لبلنقخابات األشخاص الذةف قـ انقخابيـ لدورقةف سواء كانت ك)
مف البلملة ال ققوافااف مع  38، 37(، إال أننا نرى أف المادقةف مققالةة أو مقفرقة

االسقابلؿ المنشود ذلؾ أنيما قد منلا السمطة القنفةذةة سمطة كبرى في مواجية الجية 
نقخابةة ولق  الطعوف االنقخابةة، وىنا نورد المبللظات القي قشرؼ عم  العممةة اال

                                                 
لممزةد مف القفصةؿ لوؿ ىذا الموضوع ةنظر بلثنا المادـ  لمؤقمر إصبلح القشرةعات بجامعة سرت والذي  -1

قنظمو كمةة الاانوف، بعنواف "ضرورة القعاوف بةف السمطقةف القشرةعةة والقنفةذةة إلصبلح القشرةعات اإلدارةة"، غةر 
 منشور.
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القالةة والقي قدعـ الاوؿ بانلراؼ نصوص البلملة القنفةذةة عف ضوابط العممةة 
االنقخابةة المأمولة، والقي نرى أنيا ما كانت لقكوف لوال بعض اللسابات السةاسةة 

 بالخصوص:

عاةةر االنقخابات، ولكف باسقاراء أوال/ إف الاانوف فوض المشرع البلملي لقلدةد م
نصوص البلملة نراىا قد لددت أغمب ما فوضت فةو ولكنيا أضافت آلةة قخالؼ 

مف البلملة ألالت مسألة قنظةـ  37الاواعد الاانونةة السارةة؛ ذلؾ أف نص المادة 
 االنقخابات البمدةة إل  لجنة مركزةة لبلنقخابات الملمةة قشكؿ بارار مف مجمس الوزراء
بناء عم  عرض مف وزةر اللكـ الملمي، أما بالنسبة لمجاف الفرعةة لئلشراؼ عم  

 38االنقخابات الملمةة فةصدر قرار بشأنيا مف وزةر اللكـ الملمي، بؿ إف نص المادة 
قلدد بارار مف مجمس الوزراء بناء عم  عرض مف وزةر اللكـ الملمي جاء فةو )

بةة واإلجراءات الخاصة بالطعوف االنقخابةة وفاا الضوابط لبلزمة لعمؿ المجاف االنقخا
(؛ والواقع أف ىذه النصوص الواردة في البلملة أعطت لمسمطة القنفةذةة نفوذا لمقشرةعات

لةس فاط في مواجية أعضاء لجنة االنقخابات بؿ لق  بالنسبة لمضوابط البلزمة لعمؿ 
نافذة، ذلؾ أف ىناؾ مفوضةة المجاف االنقخابةة، وىذا في اللاةاة مخالؼ لمقشرةعات ال

 3، والذي نص في المادة 2113لسنة  8عمةا لبلنقخابات أنشمت بموجب الاانوف رقـ 
الجية الولةدة القي ققول  قنفةذ عممةة االنقخابات واإلعداد منو عم  أف المفوضةة ىي )

ةعات ليا واإلشراؼ عمةيا ومراقبقيا واإلعبلف عف نقامجيا وفاا لنصوص الاوانةف والقشر 
 :االنقخابةة الصادرة واألسس و الاواعد المقعارؼ عمةيا دولةا وليا سبةؿ قلاةؽ ذلؾ

 .وضع الموامح واإلجراءات البلزمة لقنفةذ العممةة االنقخابةة وفاا لماوانةف االنقخابةة -1

 ،......(.قلدةد المرالؿ القنفةذةة لمعممةة االنقخابةة والفقرات الزمنةة البلزمة إلنجازىا -2
وبالقالي فإف إنشاء ىةأة بارار مف مجمس الوزراء قشرؼ عم  االنقخابات ةعد مخالفا 

 .2113لسنة  8لماانوف رقـ 
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/ إف منح السمطة القنفةذةة صبللةة قلدةد الضوابط الخاصة بعمؿ المجاف االنقخابةة ثانةاً 
ىذا ةعد واإلجراءات الخاصة بالطعوف االنقخابةة ةاقضي إبداء مبللظقةف، األول  أف 

منو والقي جاء فةيا  78مخالفا لنصوص قانوف اإلدارة الملمةة خاصة ما ورد في المادة 
 ،قعقبر الطعوف المقعماة بانقخابات مجالس الملافظات والمجالس البمدةة طعونا انقخابةة)

(، وبالقالي فالنص صرةح باعقبار الطعوف االنقخابةة ةطبؽ عمةيا .وفاا لمقشرةعات النافذة
طبؽ عم  الطعوف االنقخابةة األخرى، والمبللظة الثانةة، ىي أف ىذا النص ةعطي ما ة

لمسمطة المركزةة مكنة قوجةو العممةة االنقخابةة باقباع أي مف النظـ االنقخابةة، وىو ما 
والذي اسقبدؿ أسموب االنقخاب  2121لسنة  6لصؿ في قرار المجمس الرماسي رقـ 

ممة، إضافة إل  ذلؾ فإف صبللةات المجنة المشكمة بارار الفردي بأسموب االنقخاب بالاا
مف مجمس الوزراء بإسااط اسـ المقرشلةف قد ةعطي لمسمطة المركزةة وسةمة السقبعاد 

نص في مادقو  2121لسنة  6مف قرى اسقبعاده، خاصة أف قرار المجمس الرماسي رقـ 
عممةة االنقخابةة القي ةثبت عم  لؽ المجنة المركزةة لبلنقخابات في )إلغاء نقامج ال 47

أنو قد شابيا قزوةر أو قبلعب أو فعؿ ةخؿ بنقامج العممةة االنقخابةة(، وةزةد مف قدعةـ 
مف  37قولنا مف عدـ وجود إرادة ونةة لاةاةة السقابلؿ اليةمات الملمةة ىو عجز المادة 
ع المدني البلملة القنفةذةة القي جاء فةيا النص عم  جواز مشاركة منظمات المجقم

الوطنةة والمراقبةف الدولةةف، فالمفظ المسقخدـ ىو )ةجوز( وىو لفظ ةعطي لمسمطة 
المركزةة سمطة قادةرةة فةما ةقعمؽ بإقرار مشاركقيا مف عدميا، وبالقالي نرى أف اسقابلؿ 
السمطات الملمةة قد ةكوف ميددا مق  كاف قوجو السمطة المركزةة لبلسقلواذ عم  قرارىا 

ةث القأثةر عم  لجنة االنقخابات المركزةة والفرعةة أو مف خبلؿ القأثةر عم  سواء مف ل
قوامـ المقرشلةف والناخبةف أو لق  النقامج، خاصة أف البلملة القنفةذةة لـ قعط لماضاء 
 6لؽ الرقابة عم  العممةة االنقخابةة، وكذلؾ لـ ةفعؿ المجمس الرماسي في قراره رقـ 

العممةة االنقخابةة مف الجية المشرفة عم  االنقخابات ، وىكذا أصبلت 2121لسنة 
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ولق  وضع ضوابطيا بةد السمطة القنفةذةة وىو ما ةعد مف وجية نظرنا ماسا باسقابلؿ 
 اليةمات الملمةة ال مبرر لو مع وجود مفوضةة مسقامة لبلنقخابات.

إضافة إل  ما سبؽ اللظنا أف االنقخابات الملمةة لـ قجر فعمةا كما ىو  
منصوص عمةيا قانونا، لةث أف العممةة االنقخابةة لمبمدةات ال ققـ في نفس الوقت 
بالنسبة لكؿ البمدةات كما أف االنقخابات لـ ققـ بعد انقياء مدة والةة المجالس البمدةة 

ةوما ةقـ  61لددت مدة  131مف البلملة رقـ  43المنقخبة، بالرغـ مف أف المادة 
 دةد بدؿ المجمس الذي قنقيي والةقو.خبلليا انقخاب مجمس بمدي ج

فةما ةقعمؽ باخقصاصات اليةمات الملمةة: كما سبؽ البةاف  فإف اخقصاصات  -2
اليةمات الملمةة ىو األصؿ بالنسبة لجمةع الخدمات ذات الطابع الملمي سواء عم  
مسقوى الملافظات أـ البمدةات، بؿ لق  في ظؿ غةاب الملافظات فإف االخقصاصات 

 2113لسنة  9ل  البمدةات إال ما اسقثني بنص خاص كما ورد في الاانوف رقـ قؤوؿ إ
مف  6والذي اسقثن  بعض االخقصاصات وأوكميا لمسمطة المركزةة، وةؤكد ذلؾ المادة 

وبالقالي كاف وجوبا أف قمارس  1( مف البلملة القنفةذةة11-11-9-8الاانوف، والمواد )
                                                 

دارقيا الملافظات: )8ادة )م -1  :المرافؽ القي ققول  إنشاءىا وا 
قنشأ بالملافظات ولدات إدارةة قكوف ليا اخقصاصات الوزرات ذات العبلقة المباشرة بالمواطنةف، ققول  قنفةذ . أ

ـ ما قكمؼ بو مف سةاسات الوزرات وما في لكميا داخؿ نطاؽ الملافظة في المرافؽ المخقمفة، كالصلة والقعمة
واالققصاد واإلسكاف والمرافؽ والقخطةط العمراني والزراعة والثورة اللةوانةة والبلرةة والعدؿ والداخمةة والثاافة 
واإلعبلـ والرةاضة والشؤوف االجقماعةة والعمؿ والقأىةؿ والمواصبلت والصناعة والمالةة واالقصاالت والسةالة 

 .والطاقة والكيرباء وغةرىا
 .ألكاـ الفارة الساباة ما ةصدر عف وزةر اللكـ الملمي وفاا أللكاـ الاانوف ةراع  في قنفةذ .ب

دارقيا البمدةات: )9مادة )   :المرافؽ القي ققول  إنشاميا وا 
قنشأ بالبمدةات ولدات إدارةة ملمةة قخقص بمياـ ومسؤولةات ملمةة ذات عبلقة مباشرة باإلشراؼ عم   

الرخص  -اللرس البمدي) :واطنةف والماةمةف داخؿ دامرقيا وذلؾ وفاا لما ةمياألعماؿ المقعماة بقادةـ الخدمات لمم
الماابر  –الملاجر  -النظافة العامة –اإلصلاح البةمي  -الصلة العامة -اللاضنات لممشارةع الصغرى -الملمةة
بالمةادةف  اإلدارة العامة -غاز المنازؿ -المةاه والصرؼ الصلي –اللدامؽ والمنقزىات والمصامؼ  -العامة

شؤوف البناء  -األمبلؾ العامة والقخطةط العمراني -السجؿ المدني –الناؿ العاـ والسةر عم  الطرقات  –والشوارع 
 .(واليدـ
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اصات ذات الطبةعة الملمةة، إال قمؾ القي ةصدر ولدات اإلدارة الملمةة كافة االخقص
بقلدةدىا قرار مف مجمس الوزراء، وبالقالي فالصلةح قانونا أف قمارس البمدةات 
اخقصاصاقيا دوف لاجة ألي نص أو قفوةض أو ناؿ، ولكف الواقع ىو عكس ذلؾ، 

قد  فبدؿ أف ةصدر قرار بقلدةد االخقصاصات ذات الطابع الاومي والوطني، ةبدو أنو
ةجوز لكؿ وزةر ممف لـ قناؿ ) -مف الاانوف والقي جاء في فارقيا أ 17فسر نص المادة 

، )اخقصاصات وزاراقيـ إل  الولدات الملمةة أف ةفوض الملافظ في بعض اخقصاصاقو
قفسةرا خاطما بأف الوزراء ةلقفظوا باخقصاصاقيـ لق  ةقـ ناميا وةفوضوا مق  أرادوا إل  

قع أف ىذا النص ال ةؤدي ليذا المعن  بؿ ةنصرؼ لموزارات القي أف ةقـ الناؿ، والوا
ققعمؽ أعماليا بالمرافؽ الوطنةة وذات الطبةعة الخاصة والقي قاـو بأعماؿ داخؿ نطاؽ 
ال لامنا بوجود قضارب  البمدةات والملافظات، وال ةمكف قفسةر النص بغةر ىذا المعن  وا 

لقطبةؽ مف جية أخرى، وما ةزةد مف قعاةد بةف نصوص الاانوف مف جية، وانقاامةة في ا
األمر، وعدـ إمكانةة قطبةؽ البلمركزةة اإلدارةة فعمةا، ىو أف السمطة المركزةة في لةبةا 

مف الاانوف مف اخقصاص  6القفظت لنفسيا باخقصاصات ىي في الواقع وبنص المادة 
طة المركزةة، السمطات الملمةة، وةبةف ذلؾ صرالة في قرارات عدةدة صادرة مف السم

وغةرىا مف الارارات  ققصادكارارات قسمةة مراقبي الخدمات بالبمدةة، القعمةـ، اال
والقفوةضات القي قصدر مف الوزراء لمدراء المكاقب بالمناطؽ، ومف أمثمة ذلؾ، الارار 
                                                                                                                       

دارقيا الجيات الخاصة في ولدات اإلدارة الملمةة: )11مادة )  .المرافؽ القي ققول  إنشاميا وا 
ة ليا في الملافظات أو البمدةات أو الفروع البمدةة وفاا لما ةجوز لمجيات اللكومةة إقامة فروع أو مكاقب قابع

قاقضةو المصملة العامة لمدولة بالقنسةؽ مع مجالس الملافظات والبمدةات وقؤدي ىذه الفروع مياميا ومسؤولةقيا 
مالةة قلت اإلشراؼ اإلداري العاـ بالقنسةؽ مع الملافظ أو عمةد البمدةة دوف أف ةخؿ ذلؾ بقبعةقيا الفنةة وال

 .واإلدارةة لمجيات اللكومةة القي ققبعيا
 : العبلقة اإلدارةة بةف ولدات اإلدارة الملمةة والملافظات أو البمدةات: )11مادة )

قكوف العبلقة اإلدارةة بةف الملمةات وولدات اإلدارة الملمةة القي قنشأ بيا عبلقة إشراؼ ومقابعة وقوجةو، وقمارس 
، الفروع البمدةة، أو الملبلت قلت القبعةة اإلدارةة المباشرة لمسمطة الملمةة لمبمدةات اخقصاصاقيا في البمدةات أو

 (.وةكوف لمملافظ صبللةات اإلشراؼ والقوجو عم  جمةع العاممةف بالملافظات والبمدةات وفاا لماانوف
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الصادر مف المجمس الرماسي والذي بدؿ أف ةصدر قرارا ةلدد فةو ماىةة المرافؽ 
الطابع الخاص والوطني، نجده أصدر قرارا بقشكةؿ لجنة أطمؽ واالخقصاصات ذات 

عمةيا "المجنة العمةا لناؿ االخقصاصات لولدات اإلدارة الملمةة"، كاف الارار الذي لمؿ 
 :ةنص عم  أنيا قشكؿ مف 2118لسنة  35الرقـ 

 رمةسا  عضو المجمس الرماسي     -
 عضوا وزةر الدولة لشؤوف ىةكمةة المؤسسات  -
 عضوا   ةؿ وزارة اللكـ الملمي وك -
 عضوا    وكةؿ وزارة المالةة  -
 عضوا   وكةؿ وزارة العمؿ والقأىةؿ  -

والذي  2118لسنة  35بشأف قعدةؿ الارار رقـ  247ومف ثـ صدر الارار رقـ  
أبا  عم  رمةس المجنة وغةر العضوةة باالقي: وزةر اللكـ الملمي ووزةر المالةة ووزةر 

ةؿ ووزةر الدولة لشؤوف ىةكمةة المؤسسات، وباالطبلع عم  اخقصاصات العمؿ والقأى
 منو، ةمكننا إبداء المبللظات القالةة: 2المجنة الواردة في المادة 

 مف الاانوف. 6عدـ مشروعةقو لمخالفقو لنصوص الاانوف والبلملة وخاصة المادة  -3

 6وف لـ ةلدد ذلؾ في المادة أعط  الارار لمجنة قلدةد ما ةناؿ أوال بأوؿ وكأف الاان -4
 وكذلؾ البلملة القنفةذةة.

جعؿ لمجنة اخقصاصات ىي في األصؿ لموزةر أو لممجمس األعم  لئلدارة الملمةة،  -5
 إذ لمجنة اعقماد الخطط لقفعةؿ الخدمات الملمةة.

في الارار اعقداء عم  اخقصاص البمدةات في اققراح المةزانةات بؿ واعقداء عم   -6
 زارات والجيات المخقصة.دور الو 
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في اخقصاصات المجنة اعقداء عم  صبللةات وزةر اللكـ الملمي بشأف الملة  -7
الرسـو البمدةة، إذ منلت المجنة اخقصاصا في قلدةد ضوابط القي ققضمنيا ىذه 

 البلملة.

أخةرا فإف ىذا الارار غةر صادر مف مجمس الوزراء بؿ مف المجمس الرماسي  
منو والمقاف لددقا  9، 8لؼ أةضا االقفاؽ السةاسي المةبي في المواد فاط، وىو ما ةخا

ىةكمةة واخقصاصات المجمس الرماسي ولكومة الوفاؽ الوطني، وىو ما ةجعؿ مف ىذا 
الارار ةنزؿ إل  درجة العدـ وةصةره باطبل، ىذا مف جانب، مف جانب آخر، قبدوا بعض 

والملقو  2112لسنة  59ط لماانوف رقـ القصرفات الصادرة مف الوزارات مخالفة لةس فا
القنفةذةة، بؿ أةضا ولارار المجمس الرماسي الخاص بمجنة ناؿ االخقصاصات، ومف ىذه 

 2121لسنة  34القصرفات والارارات قرار وكةؿ عاـ وزارة الصلة بلكومة الوفاؽ رقـ 
 والمقعمؽ بناؿ االخقصاصات الخاصة باإلشراؼ عم  1/4/2121والصادر بقارةخ 

إدارات الخدمات الصلةة بالمناطؽ والمسقشفةات الاروةة لمبمدةات بالمناطؽ، ىذا الارار 
رغـ أنو صدر مف غةر مخقص كوف القفوةض في ىذا المجاؿ ةجب أف ةصدر مف 

 8مف الاانوف، ونص المادة  6وزةر الصلة ولةس وكةؿ الوزارة، فيو خالؼ نص المادة 
رة الملمةة، ولو كةفناه قانونا فيو مشوب بعةب عدـ مف البلملة القنفةذةة لاانوف اإلدا

اخقصاص جسةـ وعةب في الملؿ واضلةف، وىذا ما ةجعؿ مف ىذا الارار مجرد 
قصرؼ مادي ال ةرق  لةكوف قرار إدارةا، باإلضافة لذلؾ فإف ىذا الارار وغةره مف 

ؿ البلمركزةة الارارات واأللداث قؤكد عم  قخبط في القطبةؽ وغةاب إلرادة لاةاة لقفعة
غةر فعاؿ وغةر قادر عم  قلاةؽ الغاةة  2112لسنة  59اإلدارةة، ما جعؿ الاانوف رقـ 

 المرجوة منو.
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 :ةػػالخاتم

في خقاـ ىذا البلث لوؿ إشكالةات قطبةؽ اإلدارة الملمةة ةمكننا اسقخبلص  
 النقامج القالةة:

و مقشابؾ فةما ةقعمؽ ىو قانوف مشوب بعدة قناقضات  2112لسنة  59أف الاانوف  -1
 بنصوصو، قناقضات ناقجة عف سوء في الصةاغة الاانونةة في كثةر مف المواد.

الاانوف ةعد مخالفا في إجراءات صدوره لما ىو منصوص عمةو في اإلعبلف  -2
 الدسقوري ما ةجعمو موصوما بعدـ الدسقورةة.

ةاقو الكثةر مف الاانوف لـ ةكرس لنظاـ ال مركزي لاةاي، فيو واف جمع بةف ط -3
 سمات البلمركزةة إال أف ما منلو لمسمطات المركزةة قمص مف فاعمةة ىذه السمات.

البلملة القنفةذةة والموامح األخرى الصادرة بماقض  الاانوف قضمنت العدةد مف  -4
المخالفات لنصوص وغاةات الاانوف، ومنلت وزةر اللكـ الملمي العدةد مف 

 ةات.الصبللةات في مواجية الملم

عطؿ عمؿ اإلدارة الملمةة كما َقَغًةاَىا المشرع، خاصة أف قانونا  9الاانوف رقـ  -5
.  بقسمةة الملافظات وقعةةف ماارىا لـ ةصدر إل  الةـو

قأخر صدور الموامح خاصة المقعماة بالموامح المالةة كالرسـو واإلقاوات البمدةة، قمص  -6
 مف دور البمدةات إل  لد كبةر. 

إلرادة السةاسةة لقطبةؽ نظاـ البلمركزةة ةعد العامؽ األىـ في مواجية قطبةؽ غةاب ا -7
 البلمركزةة اإلدارةة، خاصة مع القفاظ السمطات المركزةة بكافة االخقصاصات.

المخالفات الاانونةة المقعماة بقنفةذ الاانوف عدةدة منيا قرار قشكةؿ المجنة العمةا لناؿ  -8
 مف الاانوف. 6لفا لنص المادة االخقصاصات، والذي ةعد مخا

 وعمةو فإننا نوصي باالقي: 
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إعادة إصدار منظومة قانونةة مقكاممة لئلدارة الملمةة في لةبةا بما فةيا مف قانوف  -1
 خاص باإلدارة الملمةة ولواملو القنفةذةة والمكممة.

 جعؿ انقخابات المجالس الملمةة قلت إشراؼ المفوضةة العمةا لبلنقخابات. -2

دعوة السمطة القنفةذةة لقنفةذ ألكاـ البلمركزةة اإلدارةة وعدـ قركةز السمطة في ةد  -3
 السمطات العامة المركزةة.

بعادىا عف القأثر بالظروؼ  -4 االىقماـ بالجانب الاانوني والخدماقي لمملمةات وا 
 السةاسةة.

 العمؿ عم  إصدار الموامح المالةة القي قدعـ إمكانةات الملمةات. -5
ائؿةمادلراجعض  

 أوال/ المراجع العربية:
، بلث مادـ  لمؤقمر إصبلح القشرةعات بجامعة سرت 2121د. قواقي ملفوظ،  -1

والذي قنظمو كمةة الاانوف، بعنواف "ضرورة القعاوف بةف السمطقةف القشرةعةة والقنفةذةة 
 إلصبلح القشرةعات اإلدارةة"، غةر منشور. 

بادئ الاانوف اإلداري "دراسة ماارنة"، دار الفكر ، م2117د. سمةماف الطماوي،  -2
 العربي، الااىرة، الطبعة السادسة.

، الاانوف اإلداري، الكقاب األوؿ، دار الثاافة لمنشر 2112د. الصراةرة مصمح،  -3
 والقوزةع، عماف األردف.

 ، الوجةز في الاانوف اإلداري، دار وامؿ لمنشر، عماف وراـ1998د. الاةسي إعاد،  -4
 اهلل.

، المبادئ في الاانوف اإلداري، ملاضرات 2118-2117د. الكبةسي إرلةـ،  -5
 جامعة المرقب "كمةة الاانوف قرىونة". -مطبوعة ألاةت عم  طبلب كمةة الاانوف
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ؽ الصادر بقارةخ 8/15لكـ الملكمة العمةا في الطعف اإلداري رقـ  -6
 . 7، ص4د، العد5، مجمة الملكمة العمةا، السنة 31/15/1969

، 16/2/1978ؽ الصادر في 9/23لكـ الملكمة العمةا في الطعف اإلداري رقـ  -7
 .  53، ص3، العدد14مجمة الملكمة العمةا المةبةة، السنة 

 .2111اإلعبلف الدسقوري المةبي لسنة  -8

 والملقو القنفةذةة. 2112لسنة  59قانوف اإلدارة الملمةة رقـ  -9

 .2112لسنة  59بشأف قعدةؿ الاانوف رقـ  2113لسنة  9الاانوف رقـ  -11

 .2116لسنة  1قانوف اللرس البمدي رقـ  -11

 بشأف المفوضةة العمةا لبلنقخابات. 2113لسنة  8الاانوف رقـ  -12

بشأف اعقماد الملة األسس والضوابط الخاصة  2112لسنة  6الارار رقـ  -13
 بانقخابات المجالس البمدةة.

 35جنة العمةا لناؿ االخقصاصات لولدات اإلدارة الملمةة"، رقـ قرارا قشكةؿ "الم -14
 وقعدةمو. 2118لسنة 

والصادر بقارةخ  2121لسنة  34قرار وكةؿ عاـ وزارة الصلة بلكومة الوفاؽ رقـ  -15
والمقعمؽ بناؿ االخقصاصات الخاصة باإلشراؼ عم  إدارات الخدمات  1/4/2121

 ةة لمبمدةات بالمناطؽ.الصلةة بالمناطؽ والمسقشفةات الارو 

 ثانيا/ الكتب األجنبية:
1- BOUTET, TWATI, 2015, l'avenir de la Libye le défi d'un projet 
territorial participatif, édition universitaire européennes;. 
2- Vital-Durand, 2008, les collectivités territoriales en France, 
HACHETTE Supérieur, Paris, 7éd. 
3- VERPEAUX, 2008, Droit des collectivités territoriales, puf, 2e, 

novembr. 
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 الممخص:
اةؽ االنقاالةة باعقبارىا الطرةؽ الصلةح لقل والعدالةالوطنةة  مفيـو المصاللةقناولت الدراسة  

وقناولت اةضًا دراسة القجارب االفرةاةة لممصاللة  االسقارار في لةبةا وقلاةؽ االمف واالماف لممواطف،
 الوطنةة خصوصًا في رواندا وأوغندا ومدى إمكانةة مااربقيا باللالة المةبةة.

بةنت قجارب الدوؿ القي مرت بنزاعات أف االسقارار السةاسي واالندماج االجقماعي والقطور  
ف  االققصادي المنشود ال ةمكف أف ةقلاؽ إال بلوار دةماراطي شامؿ كألد آلةات المصاللة الوطنةة، وا 
أي مصاللة وطنةة ةقوقؼ نجاليا عم  مدى اسقعداد األطراؼ المقنازعة لمدخوؿ فةيا وقخمةيا عف قادةـ 

بةات واسقاطاب الشروط القعجةزةة وقادةـ القنازالت مف أجؿ نجاليا بعمؿ وطني شامؿ ةقجاوز سم
 اللرب وقصفةة اللسابات.

لاد أوضلت دراسات اللاالت االفرةاةة أف الممارسات القامةدةة ةمكف أف قكوف مفةدة في عدة  
مجاالت لممساءلة بعد الصراع ومعرفة اللاةاة والمصاللة، وبالقالي ةمكف القوقع باآلثار اإلةجابةة 

ألدوات القامةدةة في قسوةة الصراع مكممة ألي مااربات لقلاةؽ العدالة االنقاالةة، وةمكف أف قكوف ا
أخرى ولةس معارضة ليا وال ةمكف قجاىؿ أو إىماؿ قمؾ الوسامؿ القامةدةة القي أثبقت فعالةقيا في 

 الماضي وةمكف جمعيا مع اسقراقةجةات أخرى في القعامؿ مع قركة اللرب االىمةة.       
قشاقشا القي قعقمد عم  قاالةد ملمةة لقلاةؽ المصاللة لاد نجلت رواندا مف خبلؿ قجربة الغا 

الوطنةة بما أدى إلي إنياء أثر اإلبادة الجماعةة القي لصمت، كما لاات أوغندا عبر قاالةد االشولي 
 المصاللة الوطنةة وعبرت بالببلد مف لالة اللرب االىمةة إلي اإلسقارار.

طبةؽ مسار المصاللة الوطنةة في لةبةا بما وىو ما ةمثؿ مااربة ةمكف االسقناد إلةيا في ق 
ةلاؽ االسقارار السةاسي واالجقماعي مف خبلؿ مسار اللوار الوطني في ممقا  شامؿ لمخروج بمةثاؽ 
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نصاؼ لاوؽ  ةضمف اللفاظ عم  الثوابت الوطنةة والوصوؿ إلي آلةات مناسبة قضمف جبر الضرر وا 
 الضلاةا.

 ة، مااربة القجارب األفرةاةة لممصاللة الوطنةة.المصاللة الوطنة الكممات المفتاحية:
 
Abstract: 
 The study examined the concept of national reconciliation and 
transitional justice as the right way to achieve stability in Libya and achieve 
security and security for citizens. 
 The experiences of countries that have gone through conflicts have 
shown that political stability, social integration and the desired economic 
development can be achieved only through a comprehensive democratic 
dialogue as one of the mechanisms of national reconciliation. Any national 
reconciliation depends on the willingness of the parties to conflict to engage in 
it and their abandonment of making impossible conditions and making 
concessions in order to succeed with comprehensive national action that 
transcends the negative and polarizing aspects of war and the liquidation of 
accounts. 
 African case studies have shown that traditional practices can be useful 
in several areas of post-conflict accountability and truth and reconciliation. 
Thus, the positive effects of transitional justice can be expected. Traditional 
tools in conflict resolution can be complementary to, and not opposed to, other 
approaches. Those traditional methods that have proved effective in the past 
cannot be ignored or neglected and can be combined with other strategies in 
dealing with the legacy of civil war.  
 Through the experience of the gachacha, which relies on local 
traditions to achieve national reconciliation, Rwanda has succeeded in ending 
the impact of the genocide, and Uganda, through the traditions of the Acholi, 
has achieved national reconciliation and has moved the country from a state of 
civil war to stability. 
 Accounting approach can be relied upon in the application path of 
national reconciliation in Libya to achieve political and social stability through 
national dialogue in the forum of a comprehensive exit charter ensures the 
preservation of the constants of the national and have access to appropriate 
mechanisms to ensure reparation and redress for victims ' rights. 
Keywords: national reconciliation, African experience approach to national 
reconciliation. 
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 مقدمة:
شيدت دوؿ العالـ عبر القارةخ العدةد مف النزاعات واللروب والثورات  

واالضطرابات القي قيدد النسةج االجقماعي واالسقارار وبناء الدولة، ونقج عنيا اناساـ 
 لنياةة ققجاوزىا.مجقمعي وسةاسي ورسمي، ولكنيا في ا

لاد شيدت أفرةاةا العدةد مف النزاعات اسقدعت قجارب عدةدة ةمكف االسقفادة  
منيا في مجاؿ المصاللة الوطنةة سعت نلو قلاةؽ لالة قوافؽ أدت الي انياء 
الخبلفات السةاسةة وبناء نماذج لممصاللة الوطنةة قصمح الف قكوف مثااًل ةلقذى بو في 

 ةبي.لؿ أي نزاع خاصة الم
قطوةر  1994فاد كانت قجربة رواندا في اعااب اإلبادة الجماعةة في عاـ  

لمااربة اجقماعةة في إدارة الصراعات الملمةة قـ قلدةثيا، واسقندت الي قجربة 
))الغاقشاقشا((، القي ساىمت في انياء النزاع وبناء اسقراقةجةات المصاللة الوطنةة 

 والعدالة االنقاالةة.
داث اوغندا وما لعبقو الملكمة الجنامةة الدولةة مف أدوار، كما كانت ال 

وممارسات المصاللة القامةدةة عند شعب )االشولي( في الجيود لقلاةؽ قسوةة سممةة 
 لمصراع باقت قشغؿ مكانة ملورةة ومقنامةة السةاسات.

نزاعًا ووضعًا مضطربًا وغةر مسقار، لـ  2111فبراةر  17وقعاني لةبةا منذ  
لق  االف مف قجاوز لالة الفوض  األمنةة واالناساـ السةاسي بالرغـ مف قوقةع ققمكف 

 العدةد مف االقفاقةات القي كاف اخرىا اقفاؽ الصخةرات.
اف القجارب االفرةاةة في رواندا واوغندا قؤكد بوضوح مدى اللاجة الي الوفاؽ  

سةاسةًا، والمجقمع في كؿ مجقمع ميما كاف الخبلؼ واالخقبلؼ مذىبةًا أو عرقةًا أو 
المةبي ةقمةز بالقجانس الدةني والمغوي والعرقي لقجاوز الخبلفات وظروؼ المرلمة والنزاع 
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صبلح لاةاي واسقارار وبناء  والولوج في مصاللة وطنةة قاود الي عدالة انقاالةة وا 
 الدولة.

 ومف ىنا قدرس الورقة مااربة القجارب االفرةاةة في رواندا واوغندا وملاولة 
االسقفادة منيا في لالة النزاع في لةبةا مع االخذ في االعقباراف قمؾ اللالقةف لـ قأت 
المصاللة فةيما في عشةة وضلاىا بؿ عبر مرالؿ زمنةة مققابعة مع االخذ في االعقبار 
بانو لةس ىناؾ شكؿ والد باسقطاعقو قلاةؽ المصاللة الوطنةة في دولة ما، قد ةصمح في 

 خقبلؼ العادات والقاالةد واألعراؼ في المجقمعات.دولة أخرى بلكـ ا
 مشكمة الدراسة:

بالرغـ اف لةبةا لةست اللالة الولةدة او االسقثناء فةما ةقعمؽ بمصالبة الثورات  
واالنقفاضات نقامج ققعمؽ بالجوانب السةاسةة والمجقمعةة وقسبب لاالت االناساـ فةيا، 

صاللة وطنةة قساىـ في لالة وفاؽ وبناء ولكف عادة ما ققجاوزىا الدوؿ مف خبلؿ م
 الدولة.

وقكمف مشكمة الدراسة في البلث عف إمكانةة مااربة القجارب االفرةاةة عم   
 اللالة المةبةة مف خبلؿ دراسة قجربقي رواندا واوغندا في المصاللة الوطنةة.

 وقجرنا ىذه اإلشكالةة الي طرح قساؤالت قساعد عم  فيميا وىي:  
 ـ المصاللة الوطنةة وما ىي آلةاقيا؟ما مفيو  -

أي مدى ةمكف مااربة قجارب روندا واوغندا عم  اللالة المةبةة والوصوؿ الي إل   -
 المصاللة الوطنةة القي قساىـ في بناء االسقارار والدولة؟

 فرضية الدراسة: 
 ققملور فرضةة الدراسة عم  النلو القالي: 

لة الوطنةة في روندا واوغندا مااربة إلرساء ))قشكؿ القجارب االفرةاةة في المصال
 المصاللة الوطنةة وقلاةؽ االسقارار الذي ةساىـ في بناء الدولة المةبةة((
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 منيجية الدراسة:
لق  ةمكف بموغ اليدؼ مف ىذه الدراسة قعقمد عم  عدة مناىج لدراسة  

لوصؼ الموضوع لموصوؿ الي قعمةمات مف خبلؿ اقباع المنيج الوصفي القلمةمي، 
وقلمةؿ الظاىرة ملؿ الدراسة، ومنيج دراسة اللالة باعقبار الدراسة لوؿ لالة رواندا 
واوغندا باإلضافة الي لالة لةبةا، كما قـ االسقعانة بالمنيج القارةخي لققبع الظاىرة ملؿ 

 الدراسة وقطورىا قارةخةًا.
 أىداؼ الدراسة:

طنةة وأىـ الةاقيا، وملاولة قيدؼ ىذه الدراسة الي قوضةح مفيـو المصاللة الو  
رصد ظاىرة ميمة ققعمؽ بإمكانةة مااربة القجارب االفرةاةة في المصاللة الوطنةة ومدى 

 مساىمقيا في لؿ النزاع المةبي بدراسة لالة رواندا واوغندا.
 أىمية الدراسة:

قنبع أىمةة ىذه الدراسة مف أىمةة الموضوع الذي ققناولو وققعرض لو بالبلث  
ةخص المصاللة الوطنةة في لةبةا وقادةـ نموذج قد ةكوف صاللًا إلنياء النزاع والذي 

 والوصوؿ الي االسقارار وبناء الدولة.
 تقسيمات الدراسة: 

 قـ قاسةـ الدراسة الي مبلثةف عم  النلو القالي: 
 المبلث األوؿ: مفيـو المصاللة والنزاع المةبي. -
 ةة وآلةاقيا.المطمب األوؿ: مفيـو المصاللة الوطن -

 المطمب الثاني: قطورات النزاع المةبي. -

 المبلث الثاني: القجارب األفرةاةة في المصاللة ومااربقيا لملالة المةبةة. -
 المطمب األوؿ: قجربة رواندا واوغندا في المصاللة الوطنةة. -

 المطمب الثاني: مااربة المصملة الوطنةة في لةبةا. -
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 الدراسات السابقة:
المصاللة الوطنةة كآلةة لقلاةؽ  ،2118اسة سامي ابوعمجةة، وملمود زرةؽ،در  -1

االسقارار السةاسي في لةبةا، ىدفت الدراسة الي قعرةؼ بالمصاللة الوطنةة ومعرفة 
مسار المصاللة الوطنةة في لةبةا وأىـ العراقةؿ القي قواجييا ومعرفة العبلقة بةف 

الي اف اللوار الوطني مف اىـ الوسامؿ المصاللة واالسقارار السةاسي، وقوصمت 
لقلاةؽ العدالة والمصاللة كما انو ىنالؾ عبلقة بةف المصاللة الوطنةة واالسقارار 

 السةاسي.

(، المصاللة في الوطنةة لةبةا: القلدةات 2117دراسة ملمد عبداللفةظ الشةخ، ) -2
اجو عممةة المصاللة وآفاؽ المسقابؿ، قسمط ىذه الدراسة الضوء عم  القلدةات القي قو 

الوطنةة في لةبةا. وقرى أف اإلشكالةة األساسةة وراء قعثر مسار المصاللة قرجع ربما 
إل  غةاب قطبةؽ العدالة االنقاالةة، إف قلاةؽ المصاللة اللاةاةة ةسقوجب وضع 
خارطة طرةؽ لةبةة واضلة مبنةة عم  أسس عممةة وواقعةة وبرؤةة سةاسةة، قلدد 

ة الوطنةة وخطوطيا العرةضة قمـز جمةع األطراؼ وقكوف ملصنة مف أساسةات المسأل
الفموةة واالسقمثار ومف إغراءات اللكـ، وةعد الممؼ االمني الممؼ األىـ وراء عرقمة 

 المصاللة.

(، مساىمة مؤسسات المجقمع المدني في 2114دراسة لمةدة مةبلد أبورونةة، ) -3
آلةات اللؿ، ىدفت الدراسة لمقعرؼ عم  دور المصاللة الوطنةة بمةبةا: بةف الرؤةة و 

مؤسسات المجقمع المدني في المصاللة الوطنةة بمةبةا، وقوصمت اف رؤةة ىذه 
المؤسسات قجاه المصاللة كانت مقااربة ولكف الجيود كانت مشققة في القطبةؽ، 

 وافقاارىا الي رؤةة مولدة وعدـ الجرأة في طرح الاضاةا الخبلفةة.
ت الساباة قوضةح بعض القلدةات والعراقةؿ القي واجيت قطبةؽ لاولت الدارسا 

المصاللة الوطنةة في لةبةا وعبلققيا بقلاةؽ االسقارار السةاسي ومدى مساىمة 
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مؤسسات المجقمع المدني، بةنما قمةزت دراسقنا بكونيا ققناوؿ أىـ القجارب االفرةاةة 
ساىمت في قلاةؽ االسقارار القي نجلت في قطبةؽ المصاللة الوطنةة بآلةات ملمةة 

وبناء الدولة في كبًل مف رواندا و أوغندا، خصوصًا روندا القي أصبلت مثااًل ةلقذى بو 
في قلاةؽ نامة نوعةة مف الصراع إلي بناء الدولة، ولاولت الدراسة الوصوؿ إلي مااربة 

الدولة و  لقمؾ القجارب قكوف صاللة لمقطبةؽ عم  لالة النزاع في لةبةا قساىـ في بناء
 قلاةؽ االسقارار.

 المبحث األوؿ: مفيوـ المصالحة الوطنية والنزاع الميبي:
ققعرض الدوؿ ألزمات ققلوؿ إل  نزاع بةف أطراؼ األزمة لةأخذ عدة نوالي  

ةة ةؤدي الي عدـ اسقارار الدولة في كافة اققصادسةاسةة وأمنةة وعسكرةة بؿ ولق  
لاةؽ اسقارار سةاسي والذي مف الصعب قلاةاو إال الجوانب وبالقالي قسع  جاىدة الي ق

بإقباع سبةؿ المصاللة الوطنةة الشاممة، ولف قكوف لةبةا اسقثناء في قلاةؽ االسقارار 
أدت الي إطالة أمد االزمة  2111بعد قعرضيا لعدة أزمات قوالت بعد القغةةر عاـ 

وؿ الدراسة في ىذا المبلث وقلوليا إلي نزاع أمقد الي ما ةاارب القسع سنوات، لذلؾ ققنا
قوصةفًا لمفيـو المصاللة الوطنةة وقوضةح أىـ شروطيا أو آلةاقيا في المطمب األوؿ، 

 بةنما ةقناوؿ المطمب الثاني قشخةصًا لمنزاع المةبي وقطوراقو.
 المطمب األوؿ: مفيوـ المصالحة الوطنية وشروطيا:

ةده بأكثر مف معن  المصاللة مفيـو واسع فضفاض لو معاف عدة، ةمكف قلد 
ولو عدة مرادفات في المغة، فيو قد ةرقبط بمفاىةـ أخرى، وقخقمؼ معانةو مف شخص 

 آلخر ومف مجقمع إلي مجقمع ومف قجربو إلي أخرى.
إف المصاللة ىي ملاولة إةجاد لؿ وسط والقعامؿ مع المشاكؿ بأسموب سممي  

الدةنةة وىي بذلؾ قخقمؼ إلصبلح ما ةمكف إصبللو وىو ما قلض عمةو جمةع الشرامع 
 عف العفو والمساملة.
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وقرى العدةد مف االدبةات الميقمة بمسامؿ النزاع في العالـ بأف المصاللة  
))سةرورة مف الوفاؽ وطمأنة الرأي العاـ في أمة أو بمد ما بعد لدث ألةـ ةكوف قد 

 (.42، ص 2118أصاب قارةخيا اللدةث(( )سعود،
و السماح لمضلاةا في القعبةر الصرةح ولث وةكوف ىنا سعي المصاللة نل 

الفاعمةف اآلخرةف عم  االعقراؼ بأفعاليـ سعةًا لقلاةؽ ىدؼ ىو الشعور باالنقماء لكةاف 
 والد، والابوؿ بالعةش المشقرؾ وعدـ قكرار قمؾ المأساة.

وةرى البعض مفيـو المصاللة الوطنةة انيا ))عممةة لمقوافؽ الوطني قنشأ عم   
زالة آثار أساسيا عبل قة بةف األطراؼ السةاسةة والمجقمعةة قاممة عم  القسامح والعدؿ وا 

صرعات الماضي لقلاةؽ القعاةش السممي بةف أطراؼ المجقمع كافة، بما ةضمف 
االنقااؿ الدةماراطي الصلةح مف خبلؿ آلةات ملددة وفؽ مجموعة مف اإلجراءات(( 

 (.2117)ابوبكر،
سوةدةة لقنمةة القعاوف قعرةؼ لممصاللة الوطنةة وقد وضعت الوكالة الدولةة ال 

بأنيا ))عممةة مجقمعةة ققضمف اعقرافًا مشقركًا بمعاناة الماضي وقغةةر السموؾ اليداـ 
 (.28، ص 2114إلي عبلقة بناء نلو سبلـ مسقداـ(( )ماجد،

مما سبؽ ةقضح اف المصاللة الوطنةة ىي آلةة قسوةة األزمات مف خبلؿ  
بةف طرفي النزاع عم  المسقوةةف السةاسي والمجقمعي لموصوؿ لقعاةش قلاةؽ القوافؽ 

 سممي ةسوده الاانوف والقراـ لاوؽ االنساف، وقلاةؽ العدالة دوف اإلفبلت مف العااب.
 (:2119وقاـو ىذه المصاللة الوطنةة عم  ملورةف أساسةةف)عمي، 

 عاةش المشقرؾ بةنيما.قغةةر العبلقات بةف الخصـو الساباةف بيدؼ الوصوؿ إلي الق -1

إقامة نوع مف العبلقة بةف المواطنةف واللكومة قاـو عم  أساس سةادة الاانوف  -2
 والقراـ لاوؽ االنساف.
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وىنا قجدر اإلشارة بأنو لةست ىناؾ طرؽ معةنة أو معةار ملدد ةمكف قطبةاو  
نما األمر مرىوف بطبةعة الصراع في المجقمعا ت لقلاةؽ المصاللة الوطنةة، وا 

وطبةعقيا، وبالقالي فإف ما ةنجح في مجقمع ما قد ال ةنجح في مجقمع آخر، ومف ىنا 
 كاف اللوار ولده ىو الملدد ليذه اإلجراءات وصواًل لممصاللة.

والقساؤؿ الذي ةطرح نفسو بعد معرفة مفيـو المصاللة الوطنةة ما الشروط  
 والاواعد البلزمة لنجاح المصاللة الوطنةة؟

مجموعة مف الشروط لنجاح المصاللة الوطنةة وىي عم  النلو  ةلدد البعض 
 (:2114)ماجد، القالي

 االقفاؽ عم  الثوابت الوطنةة. -1

 إعبلء مصملة الوطف واالبقعاد عف االىواء الشخصةة. -2

 إجراء المصاللة في مناخ مف الشفافةة وسةادة الاانوف. -3

 قكرار االنقياكات. قلري اللاةاة كاممة وكشؼ المظالـ لضماف عدـ -4

 القركةز عم  لاوؽ الضلاةا. -5

 قكرةس مبدأ عدـ اإلفبلت مف العااب. -6

 وجود جية ملاةدة ومسقامة قعن  بقاةةـ نقامج المصاللة في مرالميا المخقمفة. -7

 اقباع إطار مؤسسي شامؿ لممصاللة. -8

 و قبمةة.عدـ السماح باسقغبلؿ المصاللة لقلاةؽ مكاسب لزبةة أو جيوةة أ -9

إف مف شأف قلاةؽ ىذه الشروط نجاح مشروع المصاللة الوطنةة في بموغ  
ىدفو ورأب الصدع وقبني عممةة قفاعؿ لاةاي ةنصت فةو المقخاصمةف إلي بعضيـ 

 لموصوؿ الي قدر كاؼ مف مطالب العةش المشقرؾ.
 وقركزت غالبةة مناىج قلاةؽ المصاللة الوطنةة عم  اللوار الوطني والعدالة 

االنقاالةة كطرؽ فعالة وملورةة إلنجاح أي مصاللة، وةسقمـز قلاةؽ المصاللة الوطنةة 
 اقباع آلةات مناسبة لمعدالة االنقاالةة باعقبارىا مااربة قلاؽ ذلؾ.
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 ولكف ةثار قسأؿ مفاده ما ىو مفيـو العدالة االنقاالةة ما ىي آلةاقيا؟ 
سةادة الاانوف والعدالة االنقاالةة ةعرؼ قارةر األمةف العاـ لؤلمـ المقلدة لوؿ  

في مجقمعات الصراع ومجقمعات ما بعد الصراع المادـ إلي مجمس االمف  2114لسنة 
العدالة االنقاالةة ))بإنيا كؿ نطاؽ العممةات واآللةات المرقبطة بالملاوالت القي ةبذليا 

قامة المجقمع لقفيـ قركقو مف قجاوزات الماضي الواسعة النطاؽ بغةة كفالة  المساءلة وا 
 (.2118العدالة وقلاةؽ المصاللة(( )الرقةؽ، 

وةركز بذلؾ مفيـو العدالة االنقاالةة عم  مساءلة وملاسبة المسؤولةف عف  
 إنقياكات لاوؽ اإلنساف في الماضي وجبر ضرر الضلاةا والقعوةض ورد االعقبار. 

ة والعدالة بشأف إرساء المصاللة الوطنة /172012وقد عرفيا الاانوف رقـ 
االنقاالةة الصادر عف المجمس االنقاالي المةبي بإنيا ))مجموعة اإلجراءات القشرةعةة 
والاضامةة واإلدارةة واالجقماعةة القي قعالج ما لدث في لةبةا خبلؿ فقرة النظاـ السابؽ، 
وما بعده لق  اآلف وما قامت بو الدولة مف انقياكات للاوؽ االنساف ولرةاقو األساسةة 

، 2118العمؿ عم  اصبلح ذات البةف بالطرؽ الودةة بةف فمات المجقمع(( )الرقةؽ،و 
 (. 5ص

ذا كاف قعرةؼ العدالة االنقاالةة والمصاللة الوطنةة قعرةفةف منفصمةف إال   وا 
انيما في اللاةاة مصطملاف وثةااف االرقباط، لةث قعد العدالة االنقاالةة جزء مف 

 بر المصاللة ىدؼ ووسةمة في آف والد.مشروع المصاللة الوطنةة، وقعق
أما بالنسبة آللةات قلاةؽ العدالة االنقاالةة فاد قامت منظمة األمـ المقلدة  

بقلدةد آلةات لقفعةميا عف طرةؽ أجيزة ملددة مف بةنيا عممةات القشاور الوطني، 
وعممةات اسقجبلء اللاامؽ والمصاللة والقعوةضات والملاكـ الدولةة والمخقمطة، 
 والمؤسسات الوطنةة للاوؽ االنساف وعممةات الفلص وقاصي اللاامؽ ولجاف القلاةؽ.
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ورغـ االخقبلؼ في قلدةد قمؾ اآللةات إال أف اغمبةة الفاو والاضاء الدولي أقفؽ  
 (:2117)رشةدة، عم  قلدةدىا كما ةمي

 لجاف القلاةؽ. -1

 المبللاة الاضامةة. -2

 القعوةض. -3

 .اإلصبلح المؤسساقي -4

 المصاللة او المشاورات الوطنةة. -5

بيذه اآللةات ةمكف قلاةؽ العدالة االنقاالةة كألد مقطمبات قلاةؽ المصاللة 
الوطنةة، ولكف ىنا ةجب القأكةد أنو لقفعةؿ ىذه االلةات عم  أرض الواقع ةقطمب قوفر 

بلقفاقةات إرادة سةاسةة إلنياء االنقياكات الخاصة بلاوؽ اإلنساف مف خبلؿ اإلنضماـ ل
والمعاىدات المنظمة لذلؾ ووضع النصوص الاانونةة المناسبة لقفعةميا، وبذلؾ ةكوف 

 قلاةؽ العدالة اإلنقاالةة وسةمة ميمة كألد أىـ آلةات المصاللة الوطنةة وشروطيا.
 المطمب الثاني: تطورات النزاع الميبي:

مصر المقاف قونس و  2111بعد اجقةاح رةاح القغةةر المنطاة العربةة عاـ  
نجلت فةيما مطالب القغةةر وقلاةؽ االسقارار السةاسي نوعًا ما، جاءت اللالة المةبةة 

قخذت المسار العسكري والذي أدى الي القدخؿ الدولي المباشر اعقبارىا القخقمؼ عنيما ب
إلنياء النظاـ اللاكـ، ولكف لـ قكف ىناؾ رؤةة واضلة وملددة لمقلوؿ السةاسي الجدةد 

لة مدنةة ودةماراطةة، االمر الذي فقح الباب أماـ خبلفات ونزاعات ما زلت جارةة نلو دو 
لق  اآلف دوف القمكف مف إةجاد قاعدة للؿ وطني قلاؽ مصاللة وطنةة بةف كؿ 

 مكونات الشعب المةبي وقواه العسكرةة والسةاسةة.
وةمةؿ رأى كثةرةف لسب ما ورد في شيادة المبعوث الدولي السابؽ لؤلمـ  

المقلدة في لةبةا السةد طارؽ مقري أماـ مجمس االمف الدولي في اخقزاؿ النزاع المةبي 
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بوصفو صراعًا إةدةولوجةا بةف القةار اإلسبلمي وخصوميـ، أو أنو لرب أىمةة قخوضيا 
قبامؿ لةبةة ةنظر ليا عم  انيا كةانات سةاسةة ولةست مجرد قشكةبلت 

 (.2115اجقماعةة)المصطف ،
رأي ال ةمكف االسقناد إلةو في وصؼ النزاع المةبي باعقباره معادًا ولكف ىذه ال 

وققشابؾ فةو عدة عناصر منيا ما ىو جيوي ومنيا ما ىو قبمي، ومنيا أةدةولوجي، 
ذا ما ققصادومنيا السةاسي واال ي والخارجي، وىو ما ال ةمكف أف ققجاىمو أي دراسة، وا 

ر بعدة أزمات و نوالي لـ ةسقطع أي اردنا قشخةص قطور النزاع المةبي ةقضح أنو م
طرؼ لسـ الخبلفات السةاسةة أو النزاعات العسكرةة لصاللو، لذلؾ ةمكف وصفو بأنو 
نزاع سةاسي بةف طرفةف كرس لالة مف قعدد السةادة واناساـ الشرعةة، ولالة مف النزاع 

ةعيا، العسكري، لـ ةجد فةو الفرقاء أي ناطة قوصميـ لقفاىـ مابوؿ مف األطراؼ جم
وظيرت جممة مف القلدةات واجيت اللالة المةبةة بعد نجاح الثورة في اإلطالة بالنظاـ 

 (:2114 )اللمداني، وملاولة بناء الدولة قملورت في االقي 2111عاـ 
 قضةة المصاللة مع عناصر النظاـ السابؽ. -1

عادة قشكةؿ الجيات األمنةة. -2  قضةة نزع السبلح مف الثوار وا 

 قاالةد العمؿ السةاسي في لةبةا واإلفقاار الشدةد لممؤسسات. انعداـ -3

نياء الصرعات واالناسامات بةف األطراؼ  -4 السةطرة عم  األوضاع الداخمةة وا 
 وقلاةؽ االسقارار.

وقد ظمت قمؾ القلدةات قخمؽ ثاافة االناساـ والنزاع وفشمت معيا كؿ  
 إلنقاالةة وقلاةؽ المصاللة الوطنةة.الملاوالت الملمةة واإلقمةمةة إلنياء المرلمة ا

ما جعؿ المرلمة االنقاالةة األول  باةادة المجمس االنقاالي واللكومة  وىو 
االنقاالةة برماسة عبد الرلةـ الكةب قشيد العدةد مف االزمات األمنةة والسةاسةة وانقشار 

الصراع غبلؽ مقكرر لممنشآت العامة والطرؽ أدت الي اسقمرار الفوض  و ا  الفوض  و 
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(. وجرى بعد ذلؾ انقخابات 2119والفشؿ في الاضاء عم  المشكبلت الكبرى)ملمد،
والذي قمةزت مرلمقو إدارةًا بعدـ االسقارار وقفاقـ  2112ةولةو  7المؤقمر الوطني 

األزمات نقةجة فراغ الاوة الذي خمفو ساوط نظاـ الاذافي، مع وجود المخزوف اليامؿ مف 
البارزة لمببلد ىي الفوض  وانقشار السبلح لدى مجموعات ال األسملة، وباقت السمة 

قخضع لسمطة مركزةة مع لصوليا عم  قموةؿ مف الخزةنة العامة 
 (.2119لمدولة)لسةف،

وقد كانت القركةبة السةاسةة لممؤقمر الوطني السبب في عدـ قوافؽ سةاسي  
واناسامو إلي قلالفات  وقنظةمي فةو، األمر الذي سبب اةضًا في بروز الصراع واسقمراره

وكقؿ ذات قوجيات مخقمفة وىو ما دفع ببعض االقجاىات داخؿ المؤقمر نلو إقرار 
مف خبلؿ الضغط عمةو مف بعض الكقامب  2113قانوف العزؿ السةاسي في ماةو 

المسملة، وكاف ليذا الاانوف األثر الكبةر في اللةاة السةاسةة في لةبةا واسقارارىا اللاًا 
ال ةعطي اللؽ في قولي مناصب قةادةة في الدولة لكؿ مف كاف مسؤواًل في باعقباره 

 (.2114النظاـ السابؽ)لامدي،
لاد عمؽ قانوف العزؿ السةاسي اليوة بةف الفرقاء المةبةةف وازدادت اقساعًا وزادت  

ذا ما أردنا قاةةـ مرلمة المؤقمر الوطني القضح لنا عدـ انجاز  لالة عدـ االسقارار، وا 
 (:2119 )ملمد، جمو، وقمةزت مرلمقو بالقاليأسقلااؽ أنقخب مف أي ا

 غةاب مؤسسات الدولة وضعؼ أجيزقيا البةروقراطةة. -1

غةاب أي شكؿ مف اشكاؿ اللةاة السةاسةة، وضعؼ خبرة الاوى الجدةدة في إدارة  -2
 العممةة السةاسةة الجدةدة.

ـ اسقكماؿ خارطة الطرةؽ المقفؽ غةاب رؤةة واضلة إلدارة العممةة االنقاالةة، وعد -3
 عمةيا في اإلعبلف الدسقوري.
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نقاادات كبةرة مف قبؿ أغمب الاوى المدنةة الوقعرض أداء المؤقمر الوطني  
، بعد أف كاف مف المفقرض 2114والمسملة، وخصوصًا مع قمدةد عممو لق  دةسمبر 

ؿ في أزمة االمر الذي أدى الي ضغط شعبي جعمو ةدخ 2114انقيامو في فبراةر 
دسقورةة انقيت الي قعدةبلت دسقورةة وقرقةب االوضاع الدسقورةة وانقخابات برلمانةة في 

 (. 2117)سبع،2114ةونةو 
وقد سمةت قمؾ القعدةبلت بإسـ ماقرلات لجنة فبراةر، وىي لجنة قانونةة أسسيا  

لثالثة عم  المؤقمر الوطني، وقركزت نقامجيا عم  ىدفةف أساسةةف لممرلمة االنقاالةة ا
 (:2119النلو القالي )ملمد،

 انقخاب مجمس النواب بطرةاو مباشرة مف الشعب. -1

 انقخاب رمةس الدولة بطرةاة االققراع المباشر مف الشعب. -2

وقد وافؽ المؤقمر عم  الناطة األول  ورفض الثانةة، وقد ساىمت القعدةبلت  
نقاالةة ووجود لالة مف السمطات الدسقورةة في وضع قعاةدات أدت إلطالة المرلمة اال
 المجزأة بدؿ مف االنقااؿ إلصدار دسقور دامـ لمببلد.

في ظؿ وضع أمن  ةقسـ بالقردي  2114ةونةو  25جرت االنقخابات في  
والعنؼ المنقشر في جمةع انلاء الببلد، والمبللظ في ىذه االنقخابات قراجع بعض 

 ثؿ القةارات الفةدرالةة والاومةة القوجوالاوى خصوصًا إسبلمةة القوجو، وصعود أخرى م
 (.2119)لسةف،
وانطبلقًا مف ىذه النقامج شيدت السالة السةاسةة المةبةة نزاعًا أدى لعدة قلوالت  

 -(: 2117منذ انقخاب مجمس النواب عم  النلو القالي )نوفؿ، وآخروف،
 قغةةر مار مجمس النواب مف بنغازي الي طبرؽ. -1

برفضيا  2114لدسقورةة بالملكمة العمةا بطرابمس قرارًا في نوفمبر اصدار الدامرة ا -2
 صلة كؿ ما لو عبلقة بمجنة فبراةر.
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موافاة مجمس النواب عم  القشكةمة الوزارةة القي قدميا عبد اهلل الثني في سبقمبر  -3
 وممارسة عمميا مف مدةنة البةضاء. 2114

(( المبعوث الدولي السابؽ وفي شيادقو أماـ مجمس االمف أفاد ))طارؽ مقري 
إلي لةبةا بأنو ))لـ ةقجاوب مجمس النواب المنعاد في طبرؽ مع قرار الملكمة الدسقورةة 
الذي نزع الشرعةة عنو بسبب العةوب في قرارات المؤقمر الوطني العاـ المقعماة 

ف مجمس  بإنقخابو، مع العمـ إف الدامرة الدسقورةة لـ قاؿ صرالًة أف االنقخابات باطمة وا 
(، وىو ما ةعني عدـ 13، ص2115النواب المنبثؽ عنيا غةر شرعي((. )المصطف ،

اقخاذ األمـ المقلدة موقؼ لاسـ بشأف الشرعةة والقمثةؿ، وىو ما عزز االسقاطاب 
 السةاسي في الببلد وىدد مسار القلوؿ الدةماراطي مثؿ أىـ القداعةات السةاسةة.

الوطني العاـ اسقمناؼ ممارسة صبللةاقو زداد االمر عندما أعمف المؤقمر او  
مبررًا ذلؾ بإخراج الببلد مف األزمة، واسقند الي مبررةف ىما: عدـ القزاـ مجمس النواب 
اإلجراءات الدسقورةة لناؿ السمطة، وخروج قظاىرات قطالب بعودة المؤقمر بصورة مؤققة 

 (.2119 )لسةف، إلقخاذ القشرةعات البلزمة مف اجؿ قجاوز االزمة
 (:2119 )ملمد، ناساـ المشيد السةاسي المةبي إلي القالياوقد كاف ذلؾ سببًا في 

برلمانةف: األوؿ منقخب ةلظ  بإعقراؼ دولي، وىو مجمس النواب في شرؽ لةبةا،  -1
 والثاني موجود في طرابمس.

لكومقةف: قسةطر األول  عم  مسالة شاسعة عم  غرب لةبةا، ليا السمطة عم   -2
 ةادي والمالي لمدولة، وأخرى في الشرؽ منبثاة عف مجمس النواب.الارار الس

ىذه االناسامات بةف السمطة القشرةعةة خمؽ أزمة شرعةة الزالت قعاني منيا  
لةبةا، أدخمقيا في مرلمة قعدد الشرعةات لةث اناسمت مؤسسات الدولة، وادخمقيا في 

ةمةة والدولةة، وأصبح النزاع مواجيات عسكرةة عنةفة وقدخمت فةيا عدد مف الاوى اإلقم
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أكثر وضولًا مف خبلؿ طرفةف عسكرةةف ةقصارعاف وةممؾ كؿ منيما مشروعو السةاسي 
 المخقمؼ، وقد برز في ىذا االناساـ بةف الاوى المقنازعة عم  النلو القالي:

 14معسكر عممةة الكرامة: قامت عم  أساس قلرؾ قاـ بو المواء خمةفة لفقر في  -1
لةعمف قعطةؿ عمؿ المؤقمر الوطني العاـ، وأقيـ األلزاب السةاسةة داخمو  2114فبراةر 

أعمف بدء  2114ماةو  16(، وفي 2117بإلباط عممةة إعادة قأىةؿ الجةش)سبع،
في شرؽ لةبةا قلت أسـ )عممةة  ((اإلرىاب والقطرؼ))العممةات العسكرةة لمواجية 

لسمطات في طرابمس رأت في قلرؾ الكرامة( ولظةت بدعـ مف المنطاة الشرقةة، لكف ا
لفقر انابلبًا عسكرةًا عم  الشرعةة، واقيامو باةادة ثورة مضادة إلسقعادة اللكـ 

(.وشيدت )عممةة الكرامة( قطورات دسقورةة بعد قرار مجمس 2119العسكري)ملمد،
إللاقيا بيةمة األركاف العامة لمجةش، وكذلؾ صدور قرار مجمس  2114النواب نوفمبر 

 (.2115بإعادة قعةةف لفقر قامد عاـ لمجةش المةبي)عمر، 2115ب في ةناةر النوا
معسكر فجر لةبةا: قكونت عممةة فجر لةبةا مف قلالؼ بةف مجموعة كقامب الثوار  -2

قنقمي لعدة مدف غرب لةبةا وأطمؽ ىذا االسـ عم  اللممة العسكرةة القي قيدؼ إلي دعـ 
(. وقمكنت عممةة فجر 2117 )سبع، 2114ةو الشرعةة لممؤقمر الوطني العاـ في ةول

لةبةا مف السةطرة عم  مناطؽ غرب لةبةا والمواقع اللةوةة وعززت فرص اسقمرار 
 (.2115المؤقمر الوطني العاـ كطرؼ ميـ عم  السالة السةاسةة المةبةة)عمر،

وقأسةسًا عم  ىذةف المعسكرةف وانطبلقًا مف قمؾ األوضاع اسقار المشيد العاـ  
 ةبةا عم  قلالؼ بةف قوى سةاسةة وعسكرةة اصطفت في قسمةف )كولومبةة،في ل

2116 :) 
 مجمس النواب وجنالو العسكري مقمثؿ في عممةة الكرامة في شرؽ لةبةا. -1

المؤقمر الوطني العاـ وجنالو العسكري مقمثؿ في عممةة فجر لةبةا ةقمركز في  -2
 غرب الببلد.
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خبلؿ لكومقةف والدة في الغرب واألخرى في بيذا اناسمت الببلد سةاسةًا مف  
الشرؽ وكذلؾ مواجية عسكرةة بةف قوات فجر لةبةا وقوات الكرامة، ىذا االناساـ دفع 
بالمبعوث األمـ المقلدة إلي لةبةا ))برناردنةو لةوف(( الذي خمؼ المبعوث السابؽ 

ف الطرفةف لقكثةؼ الجيود إلةجاد لؿ لمنزاع بة 2114أغسطس  11))طارؽ مقري(( في 
، وقضمف اقفاؽ 2115دةسمبر  17أثمر في النياةة الي قوقةع اقفاؽ الصخةرات 

 (:2116)ةوسؼ، الصخةرات مجموعة مف النااط وىي كاألقي
قشكةؿ لكومة الوفاؽ الوطني ةقرأسيا فامز السراج، قمارس مياـ السمطة القنفةذةة  -1

 وققكوف مف قسعة أعضاء ةكوف مارىا في طرابمس.

 مطة القشرةعةة قضـ مجمس النواب.الس -2

سقشاري ةاـو بعممو بإسقابللةة وةقول  االمجمس األعم  لمدولة وىو مجمس أعم   -3
ابداء الرأي الممـز بأغمبةة في مشروعات الاوانةف والارارات ذات الصفة القشرةعةة الملالة 

 عضو مف المؤقمر الوطني. 121مف اللكومة الي مجمس النواب ة ةقشكؿ مف 

قفاءؿ المةبةةف مف ىذا االقفاؽ وقوقعوا قةاـ اللكومة بإجراء سمسة مف  
ةة ووضع لد لفوض  انقشار السبلح ودمج جمةع الكقامب في قوة ققصاداإلصبللات اال

والدة نظامةة، ولكف قداخمت في نطاقيا السةاسة األةدلوجةة والمصالح واالجندة السةاسةة 
ارجةة في إطار القجاذب الفكري، وبداًل مف أف ةكوف ةة الملمةة والخققصادواألمنةة واال

ىذا االقفاؽ بداةة مرلمة جدةدة مف القوافؽ الوطني أصبح ةمثؿ في لد ذاقو ناطة خبلؼ 
اضافت المزةد مف االناساـ و القعاةد عم  الموقؼ المةبي و قطور نلو المزةد مف 

أولوةة لمشؽ السةاسي (، و ةقضح أف االقفاؽ كاف ةعطي 2119الصراع و النزاع)لسةف،
المقعمؽ باناساـ السمطة القشرةعةة  والقنفةذةة دوف االىقماـ بالقرقةبات األمنةة القي كانت 
غامضة نوعًا ما، بالرغـ مف الدعـ واالعقراؼ الدولي بلكومة الوفاؽ الوطني. وقد برزت 

ب إضافة عدة عراقةؿ اماـ اللكومة منيا عدـ نةؿ لكومة الوفاؽ الثاة مف مجمس النوا
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لمخبلفات لوؿ الشؽ األمني في القسوةة، فضبًل عف مجموعة مف اإلشكالةات القي 
برزت في نص االقفاؽ أسيمت في إضعافو وىي إشكالةة الملاصصة السةاسةة 
شكالةة العبلقة القشاورةة الغامضة بةف مجمس النواب  المناطاةة في بناء المجمس، وا 

 (. 2118ومجمس الدولة)فضمي،
اإلشكالةات ظمت ملورًا لمنزاع خصوصًا مع عدـ القوصؿ إل  اقفاؽ كؿ قمؾ  

عادة انقاجو نلو صةغة قااسـ  ولؿ بشأنيا بةف الطرفةف وساىمت في قأجةج النزاع وا 
السمطة والنفوذ بةف اطرافو. وظؿ النزاع ةزداد لدًة وقعاةدًا بةف األطراؼ خصوصًا بعد 

لمسةطرة عم  العاصمة طرابمس  2119ةؿ ابر  14إعبلف قوات الكرامة لممة عسكرةة في 
ضد قوات لكومة الوفاؽ في طرابمس، ولـ قفمح كؿ الجيود الدولةة والمساعي األممةة 
كمؤقمر برلةف لق  الةـو في وضع لد لمنزاع المسمح ودفع طرفةو الي الجموس لطاولة 
ر المفاوضات لمقوصؿ الي لؿ ةنيي النزاع وةميد لمرلمة اسقارار سةاسي. )قارة

وقأسةسًا عم  ىذا   .(2121قلمةمي، خرةطة الصراع في لةبةا المكونات والمسقابؿ، 
القشخةص لمنزاع المةبي وقطوراقو ةقضح إنو ةزداد قعاةدًا خصوصًا خبلؿ الفقرة األخةرة، 
وىو انعكاس لزةادة عدد البلعبةف فةو وسعي كؿ طرؼ لقلاةؽ مصاللو وفرض رؤةقو 

ني مشروعًا لممصاللة الوطنةة ةميد إلي اسقارار سةاسي وىو ما ةظير اللاجة إلي قب
 ي ةعةد بناء الدولة عمي أسس صلةلو وسمةمة.اققصادو 
 المبحث الثاني: التجارب االفريقية في المصالحة ومقاربتيا مف الحالة الميبية: -

شكمت القجارب االفرةاةة في المصاللة الوطنةة مثااًل ةمكف أف ةلقذى بو،  
يت فقرة مف اللروب االىمةة واعقبرت دروسًا ةسقفاد منيا، وخارطة طرةؽ قد بإعقبارىا أن

قساىـ في وضع لد ألي نزاع مف خبلؿ اسقخداـ مااربة لممصاللة الوطنةة لمخروج مف 
وضعيا وقلاةؽ االسقارار السةاسي واالرقااء بمكانة الدولة داخمةًا وخارجةًا، وكؿ 
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في النزاع المةبي مع مراعاة أوجو االخقبلؼ بةنيا القجارب قد قكوف دروسًا ةسقفاد منيا 
 وبةف اللالة المةبةة.

-وققناوؿ الدراسة في ىذا المبلث قجربة اثنةف مف الدوؿ االفرةاةة )رواندا 
أوغندا( ومااربقيا في مجاؿ المصاللة الوطنةة مع اللالة المةبةة مف خبلؿ مطمبةف عم  

 النلو القالي:
 دا وأوغندا في المصالحة الوطنية:المطمب األوؿ: تجربة روان

انصب االىقماـ عم  قناوؿ قجربقي روندا واوغندا باعقبارىما أنيت فقرات مف  
اللروب االىمةة مف خبلؿ المصاللة الوطنةة خصوصًا رواندا القي عانت مف لرب 
أىمةة أدت بلةاة الكثةرةف، ونجلت في قجاوزىا بالمصاللة الوطنةة الشاممة واالنقااؿ 

 مصاؼ الدوؿ المقادمة نوعًا ما. نلو
 أواًل: تجربة راوندا:

قعقبر قجربة دولة رواندا مف أىـ القجارب في مجاؿ المصاللة الوطنةة وقطبةؽ  
العدالة االنقاالةة باعقبارىا انيت المأساة القي قعرض ليا الشعب الرواندي والنزاع الذي 

 القي شيدىا الارف العشرةف. سبب المذابح الجماعةة والقي قعقبر مف أبشع المجازر
إال انو رغـ عدد الضلاةا ودموةة األلداث، قمكنوا مف إجراء مصاللة مذىمة  

جرت وقامعيا بةف طرفي النزاع، مف خبلؿ ملاكـ خارج الاضاء في المدف لةث قمت 
ملاكمة معظـ الجناة الرمةسةةف في ملاكـ عادةة في رواندا، أو مف خبلؿ الملكمة 

 لةة الخاصة برواندا القي شكمت خصةصًا مف قبؿ األمـ المقلدة.الجنامةة الدو 
ولدراسة الموضوع نقلدث عف خمفةات النزاع ومف ثـ عف قجربة رواندا في  

 مجاؿ إنياء النزاع بالمصاللة الوطنةة.
 
 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   628   - 

 خمفيات النزاع وتطوره: -1
ت إف ألد أىـ إشكالةات الصراع في رواندا، ىي انيا قنقمي إلي نمط الصراعا 

العرقةة العنةفة، مما نقج عنو عدـ اسقارار وةرقبط في المااـ األوؿ بلاةاة الروابط 
والقفاعبلت بةف قبةمة القوقسي وقبةمة اليوقو، وعدـ قطابايا مع اللدود السةاسةة القي 

( وقنوع عرقي مف )القوقسي، اليوقو، القوا( 2121 خمفيا العيد االسقعماري )نورالدةف:
% 1% مف قبامؿ القوقسي، وما نسبقو 14السكاف قبامؿ اليوقو، و % مف85لةث ةمثؿ 

 (.2115 )رلمي، مف قبامؿ القوا
ولعؿ مف أىـ أسباب النزاع والعداء بةف قبةمقي اليوقو والقوقسي ىو القدخؿ  

الخارجي لبمجةكا عم  اعقبارىا الدولة المسقعمرة لرواندا، لةث عممت عم  إثارة الفقنة 
اف السةطرة عم  الببلد فكانت قعمؿ عم  دعـ طرؼ عم  لساب بةف الابةمقةف لضم

(. 2118 )شرقي، الطرؼ اآلخر واسقمرت بيذه الممارسات لق  بعد اسقاؿ روندا عنيا
فاد أعطت بمجةكا امقةازات لمقوقسي وفضمقيـ عم  اليوقو لقشكؿ قوقر بةف االثنقةف 

 )نور، 1961اـ وع 1959قفجر في صورة صراع عنةؼ في أكثر مف مرة في عاـ 
2115.) 

ومف ىنا كاف لبلسقعمار البمجةكي أثر عم  رواندا واسقطاع اثبات قفوؽ عرؽ  
عم  االخر وزرع بذور الفقنة بةف الجماعات اسقمرت لسنوات وكانت السبب في رغبة 
كؿ منيا الاضاء عم  االخر، وىو ما ةدفع نلو عدـ بناء دولة قطبؽ سةاسة االسقةعاب 

عطاء لاوؽ ومصالح  وقابؿ كؿ الاةـ والمبادئ عف طرةؽ الرضا واالعقراؼ باآلخر وا 
 األقمةات.
شيدت روندا لرب أىمةة كاف أغمب  1988وأثناء لكـ ))بوةوةةا(( عاـ  

الضلاةا فةيا مف اليوقو، االمر الذي دعا ))بوةوةةا(( ةطرح لبًل إلنياء النزاع بإشراؾ 
ع بإعقماد دسقور دةماراطي جدةد سنة في السمطة، وقلوؿ إلي واق ((اليوقو))قبةمة 
 ،افضت بوصوؿ1993، والذي عم  إثره أجرةت اوؿ انقخابات رماسةة ةونةو1993
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(، ورغـ اف ذلؾ قـ بعد 2118))ممةشورنداد(( لمسمطة والذي ةنقمي الي اليوقو)شرقي،
ؼ لوق 1992واقفاؽ اخر عاد  ،1993أروشا(( في ))قنزانةا(( )) قوقةع اقفاقةة السبلـ في

ال اف الرمةس ))ىابةارةمنا(( لـ ةعقـز قنفةذىا، بؿ كاف البعض ةشكؾ في إاطبلؽ النار 
نقااد أثناء الامة اإلقمةمةة الشرعةة المفاوضات المؤدةة لبلقفاؽ، وىو ما جعمو ةقعرض 

مف جانب الرؤساء اللاضرةف، وفي  1994ابرةؿ  6المنعادة في دار السبلـ بقنزانةا 
نزانةا(( إلي العاصمة ))كةغالي(( اساطت طامرقو ومات ىو وجمةع أثناء عودقو مف ))ق

(. قد كانت قمؾ بداةة لزعزعة االسقارار وانقشار العنؼ، وعززت 2115)رلمي، مرافاةو
بناء الخوؼ ولركت الشعور بضرورة الاضاء عم  ىذا القيدةد، وبعد ساوط الطامرة في 

ممةات القصفةة واالبادة لابةمة قمؾ المةمة نفسيا بدأت لممة واسعة مف الاقؿ وع
 ))القوقسي(( مف قبؿ قبةمة ))اليوقو(( جاءت كردة فعؿ شممت كؿ انلاء الببلد

 (.2117)انغمةةر،
وىي قعقبر ملاولة مف قبؿ قبامؿ ))اليوقو(( لماضاء عم  قبامؿ ))القوقسي((  

النظر عف بإعقبارىا اقمةة، والذةف أصبلوا ضلاةا العنؼ الذي شارؾ فةو الجمةع بغض 
األسباب العامة نزاع، كاف ىذا بداةة المذابح القي اسقمرت ما ةاارب مامة ةـو وبمغ عدد 
الضلاةا ما ةاارب مامة ألؼ ققةؿ، ذبح خبلليا ))اليوقو(( المقطرفةف كؿ مف اعقرض 
طرةايـ مف ))القوقسي((، وقد ساىـ االعبلـ اةضًا في قأجةج ذلؾ مف خبلؿ الرسامؿ 

(. وةقضح مف خبلؿ 2115برامج قلث عم  الاقؿ واالنقااـ)نور،القلرةضةة وبث 
خمفةات النزاع وقطوراقو إف قصاعد القطرؼ السةاسي االثني ))اليوقو(( الرافضةف 
القفاقةات السبلـ بسبب شعورىـ بإف مصالليـ وامقةازاقيـ في خطر ساىـ في اذكاء 

وي ضدىـ، مع عدـ إغفاؿ روح العداء))لمقوقسي(( ووصؿ إلي لالة الاقؿ والعنؼ الدم
 دور االعبلـ في القلرةض وزةادة قمؾ النعرات العرقةة والابمةة.

قمكنت قوات اللركة الوطنةة الرواندةة مف إللاؽ ىزةمة  1994وفي ةولةو  
كبةرة باوات اليوقو، وسةطرت عم  اللكومة وعةنت لكومة قعددةة، ضمنت فةيا بعض 
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بادة مزقت الببلد وساىمت في نزوح العدةد مف ))اليوقو(( المعقدلةف، واضعة لدًا إل
(. وبعد أف وضعت اإلبادة الجماعةة 2121 )نورالدةف، السكاف نلو الدوؿ المجاورة

أوزارىا، وخمفت خسامر مادةة وبشرةو، كاف ىدؼ اللكومة قولةد الشعب مف آثار 
ة مف خبلؿ القمزؽ الذي قسببت فةو النزاعات العرقةة مف أجؿ قكوةف ىوةة جماعةة مولد

 قعزةز مفيـو المواطنة وقلوةؿ مشروع األمة إلي المصاللة الوطنةة.
 المصالحة الوطنية في رواندا: -5

قمكنت رواندا مف إجراء المصاللة الوطنةة رغـ الكـ اليامؿ مف الضلاةا  
والخسامر المادةة، ونجلت في قلاةؽ مصاللة بةف الطرفةف المااقمةف والناجةف مف 

ة الجماعةة، وشكمت اللكومة الرواندةة لجنة باسـ ))المفوضةة الوطنةة وةبلت اإلباد
لمولدة والمصاللة((، ُقعن  بمـ شقات المجقمع الذي عان  كثةرًا مف وةبلت اإلبادة، 
عادة النظر في اللموؿ المقجذرة في ثاافة الرواندةةف والقي ةمكنيا مف قلاةؽ اللموؿ  وا 

 .(2118الناجعة )صبالي،
ع المصاللة في رواندا باإلسقناد عم  إلةاء نظاـ قامةدي ىو نظاـ وقاـ مشرو  

ملاكـ الغاقشاقشا، ورأت اللكومة الرواندةة أنيا اسقراقةجةة ممكنة قاضي إلي قلاةؽ 
العدالة والمصاللة في رواندا مف خبلؿ العودة لمنظر في اللموؿ الملمةة القي كانت 

الغاقشاقشا، والقي كانت قاـو عم  قامةد  مقجذرة في ثاافة الشعب الرواندي وىي ملاكـ
( Gacacaقدةـ لمعالجة المشاكؿ مف قبؿ رؤساء العامبلت، وةلمؿ مصطمح )غاقشاقشا 

في المغة الرواندةة )اللدةاة( لةث كاف شةوخ الارةة واالىالي ةقجمعوف للؿ مشكمة ما 
ه المبادرة (، كانت ىذ2115في الارةة، مف خبلؿ ملاكـ الارى القامةدةة )موشومبا،

الملمةة مف أىـ الممارسات في القصدي لمقلدةات، وسجمت إنجازات ميمة انعكست 
باإلةجاب عم  جيود قلاةؽ السبلـ بإعقبارىا فرصة إللقااء المواطنةف لموصوؿ ألفضؿ 

 اللموؿ والبدامؿ القي قعاني منيا الببلد. 
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افة اإلفبلت مف وبعد أف قـ قطوةر الفكرة بلةث كاف اليدؼ ىو الاضاء عم  ثا 
العااب والسعي نلو المساءلة لكف بنفس صبللةات الملاكـ الكبلسةكةة، قـ قأسةس 
ملاكـ الغاقشاقشا مف أجؿ المبللاة الاضامةة وملاكمة مرقكبي جرةمة اإلبادة الجماعةة 

وقد لدد لعممةة الغاقشاقشا  1994ودةسمبر  1991وغةرىا مف الجرامـ بةف أكقوبر 
 (:2117مةةر،)انغ خمسة أىداؼ

 .معرفة اللاةاة لوؿ ما لدث 

 .قسرةع اإلجراءات الاانونةة بالنسبة لممقيمةف بإرقكاب جرامـ اإلبادة الجماعةة 

 .الاضاء عم  ثاافة اإلفبلت مف العااب 

 .اجراء عممةة مصاللة بةف الرواندةةف وقعزةز ولدقيـ 

 مف خبلؿ نظاـ عدالة قامـ عم   اسقخداـ قدرات المجقمع الرواندي لمقعامؿ مع مشاكمو
 العادات الرواندةة.

وقد شكمت قمؾ الملاكـ األداة الرمةسةة لمعدالة االنقاالةة في رواندا، وىي قنسجـ  
 مع اليدؼ الرمةسي المعمف لقلاةؽ المساءلة، وبيدؼ القوصؿ إلي المصاللة.     

اقشا ققمثؿ دماج ثبلث مبادئ في قشرةعات اإلبادة الجماعةة والغاقشإوقـ  
 (: 2117في)انغمةةر،

  مبدأ نشر العدالة عم  نطاؽ شعبي وجعميا ال مركزةة وذلؾ بقأسةس عدد كبةر مف
 الملاكـ في كؿ ولدة إدارةة في المجقمع.

 .مبدأ االعقراؼ ماابؿ قخفةؼ اللكـ لزةادة كـ األدلة والمعمومات المقالة 

 .مبدأ قصنةؼ الجرامـ طباًا لنوعيا 

المبدأ األوؿ ةضمف قوسةع الملاكـ بلةث ةقرأس أفراد عادةةف لةث أف  
الجمسات كاضاة، وةضمف مشاركة كؿ الناس كجمعةة عامة مف خبلؿ اللضور، بةنما 
ةضمف المبدأ الثاني والثالث قجمةع األدلة والكشؼ عف القفاصةؿ واالعقراؼ بالجرامـ 
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المرقكب وقخقمؼ العاوبة  المصلوب بطمب العفو، وةقـ بالقالي المبللاة لسب الجـر
 طباًا لخطورة الجرةمة.

 2116وقشةر القاارةر لوؿ القادـ الملرز إلي أنو في الفقرة الممقدة بةف ةولةو  
(، وبذلؾ ةقضح أف 2117شخص شيرةًا)انغمةةر، 11111جرت ملاكمة  2117وفبراةر 

ولكف ىنالؾ فارؽ الفكرة كانت اف ةجقمع الناس وةقلدثوف لوؿ المشكمة او النزاع بةنيـ، 
بةف ملاكـ الماضي بإعقبارىا كانت إجراءاقيا رمزةة في معظـ األلةاف ذات طبةعة 
قصاللةة وعاوبات عم  شكؿ قعوةض عف الضرر الذي قـ إللاقو، بةنما ىدفت اللدةثة 
إلي معاقبة االفراد مف خبلؿ االلكاـ بالسجف. وكانت قمؾ الملاكـ ناجلة وقما  قأةةد 

 قبارىا كانت عادلة.                     مف السكاف باع
إف قعامؿ الاوى السةاسةة الفاعمة مع اإلبادة الجماعةة بالمصاللة الوطنةة قاد  

إلي نقامج مبيرة في القجربة الرواندةة لةث اسقطاعت لؿ الخبلفات بةف المواطنةف 
السةاسي بةف بطرةاة ال غالب وال مغموب، واسقطاعت اةضًا بناء اسقارار عم  المسقوى 

األلزاب السةاسةة في اللكـ، ساىـ بشكؿ كبةر في اخراج الببلد مف اللرب االىمةة القي 
كادت اف قاضي عم  كةاف الدولة و بفضؿ المصاللة قمكنت رواندا  الخروج مف قمزؽ 
النسةج االجقماعي، و ىو ما ةمكف اف ةكوف وسامؿ و ماقرلات ةسقرشد بيا قأسةسًا 

 اسةة لقكوف ناطة البداةة للؿ أي نزاع.عم  اإلرادة السة
 ثانيًا: تجربة اوغندا:

شيدت اوغندا اعماؿ عنؼ ذات طبةعة عرقةة في منقصؼ الثمانةنات في  
شماؿ الببلد نقةجة نزاع بةف اللكومة وجةش الرب، أدت إلي الاضاء عم  جزء كبةر مف 

ةة المرقكبة نجلت في النسةج االجقماعي ))لآلشولي((، وبعد فقرة مف الممارسات الولش
إدماج مبادئ معةنة لمعدالة القصاللةة القامةدةة في قانوف عفو قض  الي عممةة بناء 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   633   - 

السبلـ في برنامج وطني رغـ عرض الموضوع عم  الملكمة الجنامةة الدولةة، ومف اجؿ 
 قناوؿ القجربة نعرج عم  خمفةة النزاع أواًل ثـ نقناوؿ القجربة األوغندةة في المصاللة.

 خمفيات النزاع وتطوراتو: -1

اسقخدمت برةطانةا عند القبلليا ألوغندا ))اآلشولي(( كجزء مف السةاسة  
فرؽ قسد(( وخمؽ البرةطانةوف اسطورة باف ))اآلشول (( قبةمة )) البرةطانةة المقمثمة في

و لقسقخدميـ اللاًا لقلاةؽ  ،عسكرةة و قـ قجنةدىـ عف طرةؽ إغراء زعماميـ
مر الذي سبب نشوب العدةد مف الصراعات المسملة القي مرت بيا مصالليا، اال
خمفت وراميا العدةد مف  1962(،  اسقامت  اوغندا عف برةطانةا 2117الببلد)القةكو،

الخبلفات والصرعات انقيت بقوقةع االقفاقةة بةف الجةش الشعبي الدةماراطي االوغندي و 
اع بثبلث مرالؿ رمةسةة ، ومر النز 1988لكومة الجةش الوطني لممااومة 

 -(:2117ىي)القةكو،
اللرب القي شنيا جةش القلرةر الدةماراطي االوغندي عم  الجةش الشعبي  -أ

 .1988-1986الدةماراطي االوغندي 

 قمرد فبللي ))بولي رولي(( باةادة ))الةس اوما((. -ب

ةش الرب قلوؿ لركة الروح المادسة والجةش الدةماراطي المسةلي االوغندي الي ج -ت
 لممااومة باةادة ))كوني((.

كانت كؿ النزاعات في اوغندا مردىا الي ملاولة فرض اليةمنة العرقةة  
ي والقي اضافت سمة القعاةد عم  ىذه النزعات، وكذلؾ الدعـ ققصادوالقفاوت اال

 1988الخارجي ألطراؼ النزاع، لةث برز ))جوزةؼ كوني(( وجةش الرب لممااومة بعد 
، ومع القدخؿ الخارجي في 1994وقـ دعمو مف اللكومة السودانةة عاـ ضد اللكومة 

الدفع لملرب دخؿ الجمةع في مأزؽ عسكري، وبذلؾ شيدت شماؿ اوغندا لربًا أدت الي 
% مف سكاف آشول  الند، وارقكاب كثةر مف جرامـ االخقطاؼ، و 91نزوح اكثر مف 
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رقكب الطرفةف جةش الرب (، لاد ا2117انقياكات خطةرة للاوؽ االنساف)القةكو،
واللكومة أعماؿ عنؼ وانقياكات للاوؽ االنساف وققؿ وقعذةب خارج الاانوف وفشؿ أي 

مصاللة  إل ظيرت معيا اللاجة  ،و السةطرة عم  االخرأطرؼ في قلاةؽ النصر 
 وطنةة إلنياء النزاع وبناء السبلـ واالسقارار لمدولة.

 المصالحة الوطنية في أوغندا: -5

آلثار القي قركيا النزاع ومدى لدقو إال أف الطرفةف قوصبل إلي مبادرة رغـ ا 
عم  أساس قاالةد قدةمة لآلشول   ميدت لمصاللة وطنةة ومعالجة قضاةا المساءلة قمت

مف خبلؿ آلةة مقطورة لمقسوةة الفورةة لمصراعات رغـ قدخؿ ملكمة الجناةات الدولةة 
 لرب.واصدارىا الكاـ اعقااؿ لبعض قادة جةش ا

بدأ مسار المصاللة في أوغندا مع إصدار قانوف العفو مف قبؿ البرلماف عاـ  
عادة إدماج المااقمةف الساباةف في الجةش او 2111 ، وأسس ىةمة العفو لقةسةر عودة وا 

اللةاة المدنةة، ومنح قانوف العفو لمضالعةف في اعماؿ ذات طبةعة لربةة أو قمرد 
 (.2117مسمح)القةكو،

وفي نوفمبر  ،و فشؿ في قمبةة قوقعات الناس بقلاةؽ السبلـ و العدالةلكف العف 
قدمت اللكومة األوغندةة إلالة لملكمة الجناةات الدولةة في الىاي، وبدأت  2113

الملكمة الدولةة الجنامةة فورًا بإجراء القلاةاات، وفي أغسطس أصدرت أوامر اعقااؿ 
قمؾ االدانات والدة مف اىـ النااط ألكبر قادة مف جةش الرب لممااومة، وأصبلت 

العالاة وىددت بنسؼ أي لوار قد ةجري بةف الطرفةف، لةث ةرةد جةش الرب مف 
الملكمة سلب ادانقيا لةنخرط في اقفاقةة او ملادثات لمسبلـ، وبعد العدةد مف 

قوقةع اقفاؽ شامؿ لممساءلة  2117ةونةو  29المفاوضات، وفي قطور لؤللداث قـ في 
لة بةف جةش الرب لممااومة و اللكومة األوغندةة، ةوصي باسقخداـ العدالة و المصال

كولو كوور، ماقو أوبوت، كاةوكوؾ،  )القامةدةة البدةمة، وىي آلةات العدالة القامةدةة مثؿ )
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(. 2117)القةكو، قونوكسي كوكا(( بعد قعدةميا لقكوف ملور الطار المساءلة والمصاللة
بالقراـ معاناة الضلاةا مف خبلؿ قعزةز السبلـ و العدالة،  فيي قؤسس اللقزاـ الطرفةف

ومنع اإلفبلت مف العااب ودعـ عممةات القعوةض وعدـ قكرار اعماؿ العنؼ وةقمثؿ 
مبدأ القسوةة لمصراع بةف اآلشول  في قلاةؽ مصاللة قجمع الطرفةف المقخاصمةف معًا 

والقعبةر عف الندـ، وبعدىا  مف خبلؿ قدخؿ اللكماء ما ةؤدي الي الابوؿ بالمسؤولةة
ةلدد القعوةض الشرط البلـز لعممةات القعافي المجقمعي ىذه، ةقمثؿ في االعقراؼ الذي 
ةيدؼ لفعؿ وعممةة الصفح مف خبلؿ إعادة قشكةؿ عبلقات الثاة واسقعادة القبللـ 
االجقماعي، فمثبًل ةسقند ))الماقووبوت((  إلي الابوؿ بمسؤولةة الشخص عف الجرةمة 
ف الخبلص ةكوف مف خبلؿ االعقراؼ الطوعي بالخطأ و قبوؿ المسؤولةة و السعي  وا 

(. ةقضح اف 2117)القةكور، لملصوؿ عم  الصفح الذي ةفقح المجاؿ لممعالجة
الطاوس الخاصة باآلشول  عبارة عف عممةة ةارر مف خبلليا أطراؼ الصراع القعامؿ 

شكؿ مقبادؿ فةيا اعقراؼ بالاةمة مع قبعاقو وقداعةاقو بطرةاة جماعةة ومابولة ب
األخبلقةة والكرامة لكؿ األطراؼ والضلاةا والمرقكبةف والمجقمع لمسعي لمقعاةش السممي 
واسقعادة العبلقات، ولاد كشؼ النزاع في شماؿ اوغندا اف ىناؾ كمًا مف األنظمة 

في مجقمعاقيـ القامةدةة لماانوف والعدالة قوفر عناصر جزامةة وقصاللةة وقدمج المرقكبةف 
 وقصالليـ مع الضلاةا مف خبلؿ معرفة اللاةاة واالعقراؼ والقعوةض والندـ والصفح.

وةعزز نظاـ العدالة القامةدةة ثاافة اللوار في أي لالة صراع ألنو ةمثؿ الخطوة  
األول  نلو القواصؿ للؿ سممي، كما ةعزز الساسًا أكبر بالولدة، وبالقالي ال غن  عف 

صاللة في المجقمعات الملمةة القي ةقوسط فةيا الزعماء القامةدةةف في دور طاوس الم
 بناء الثاة وقعزةز المصاللة اللاةاةة.

وفي خقاـ قناوؿ القجارب االفرةاةة المقمثمة في قجربقي رواندا وأوغندا، نرى أنو  
ا مف المفضؿ اقباع مااربة سةاسةة مقعددة االشكاؿ، كونيا الاادرة عم  معالجة الاضاة
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السةاسةة القي كانت مسؤولة عف اندالع الصراع، واف قشمؿ ىذه المااربة جمةع 
البلعبةف، وىو االمر ةساعد في بناء الثاة وعممةة المصاللة القي قلقاجيا مع عدـ 
اقالة إمكانةة اإلفبلت مف العااب لممجرمةف. مع مبللظة اف نظاـ العدالة القامةدي في 

رامـ اللرب والجرامـ ضد اإلنسانةة بمفيومة اللالي، قصمةمو األصمي لةس لمااضاة ج
وبالقالي فإف اسقخدامو ال ةكوف بوصفو إجراء المصاللة الولةد بؿ ةعزز بإجراءات 

وقد قشكؿ اآللةات غةر اللكومةة و القامةدةة بدةبًل مؤققًا في بعض األلةاف  ،أخرى
ب القأكةد عمةو ىو نجاح لآللةات اللكومةة و الملاكـ الجنامةة الدولةة، ولكف ما ةج

بعض الطاوس في إعادة إدماج و مصاللة أىالي الضلاةا والناجةف مف اللروب 
والمااقمةف الساباةف وقد ةقطمب قعدةؿ المااربات الملمةة لمعدالة والمصاللة بلةث قسيـ 
في صةاغة المااربات الدولةة مع قعدةؿ االسقراقةجةات الدولةة بما ةقمش  و ةقبلءـ مع 

قامع االجقماعةة والثاافةة الملمةة. والقساؤؿ الذي ةطرح نفسو ىؿ ةمكف مااربة ىذه الو 
 القجارب أو االسقفادة منيا في قطبةؽ المصاللة الوطنةة في المةبةة؟

 المطمب الثاني: مقاربة المصالحة الوطنية في ليبيا:
للة الوطنةة بعد كؿ القطورات القي شيدىا النزاع المةبي، كاف لزامًا إجراء المصا 

عادة الثاة والملمة بةف المكونات المخقمفة مف المجقمع المةبي الذي ةعاني اناسامًا لادًا  وا 
بةف عدد مف الابامؿ والمناطؽ نقةجة لسةاسات النظاـ السابؽ وقداعةات اللرب القي 
ف شيدقيا الثورة المةبةة وما بعدىا. فمف الصعب بناء الدولة المةبةة وقلاةؽ االسقارار م

دوف قنازالت وقفاىمات بةف الاوى السةاسةة واالجقماعةة الفاعمة لموصوؿ لصةغة 
قسوةات ولموؿ إلنياء النزاع الذي ادخؿ الببلد في صراع مدمر وبخاصة مع قوفر 
السبلح وال ةقأق  ذلؾ إال مف خبلؿ مشروع لممصاللة الوطنةة، وةمكف االسقفادة مف 

لموصوؿ الي مااربة قلاؽ المصاللة الوطنةة ومنيا القجارب الدولةة وبخاصة االفرةاةة 
اإلنقااؿ إلي السبلـ. مع وجوب القذكةر بأف قمؾ القجارب رغـ نجاليا ووضعيا خارطة 
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طرةؽ واضلة ألي شعب ةقعرض لنزع، إال أنو لةس ىناؾ شكؿ والد باسقطاعقو قلاةؽ 
 المصاللة في دولة ما، فكؿ نزاع ةخقمؼ عف السةاؽ االخر.

ة مع ما قـ سرده واىقداء بالقجارب االفرةاةة الساباة وقةاسًا عم  ما وماارب 
قوصؿ الةو النزاع في لةبةا وقطوراقو فإف األساس في أي مااربة أو ماقرلات أو آلةات 
لممصاللة في لةبةا قكوف كفةمة بإنياء االناساـ السةاسي والعسكري وقلاةؽ االسقارار 

 ار الوطني الشامؿ، مسار العدالة االنقاالةة.مسار اللو -قرقكز عم  مسارةف ىما: 
 أواًل: مسار الحوار الوطني الشامؿ:

ةعقبر اللوار الوطني مف العناصر اللةوةة والميمة في غالبةة لاالت ما بعد  
النزاع، باعقباره ةوفر وسةمة لمخقمؼ أطراؼ النزاع لمناقشة الاضاةا اللساسة والوصوؿ 

مشقركة، ورغـ الكـ اليامؿ مف المبادرات القي جاءت الي بةمة قلدث لمواًل ممكنو و 
بصةغ مخقمفة إلنياء االناساـ عبر أكثر مف جمسة لملوار، إال أنيا قعةد إنقاج صةغ 
قااسـ السةطرة والنفوذ بةف األطراؼ المةبةة المقنازعة، وبالقالي ال قنيي النزاع بإعقبار أف 

 (.2117طراؼ إلنياء االناساـ.)الشةخ،غالبةقيا ةناصو اإلرادة السةاسةة اللاةاةة لؤل
وةعرؼ اللوار في ىذا السةاؽ بإنو ))عمؿ وقامي القرازي ةقضمف مجموعة مف  
لجعؿ السمـ خةار واقعةًا مف أجؿ عدـ العودة -السةاسةة والعسكرةة باألساس-اإلجراءات

لوسامؿ العنؼ والصراع مرة أخرى وىذا ةقطمب قجاوز اآللةة العسكرةة واالقصاء 
(. لذلؾ كاف 385، ص2115السةاسي لمعنؼ بكافة اشكالو المادةة والمعنوةة(( )العاقي، 

اللوار الوطني إلنجاح أي مصاللة خةارًا ضرورةًا لممجقمع والدولة معًا، لكف لصر 
ميمة اللوار في بعد والد واخضاعو لشروط مف أي نوع او اشراؾ طةؼ سةاسي دوف 

لملوار، ولرماف فمة مف ميمة إعادة مرلمة بناء آخر ةعني قاوةض المضموف اللضاري 
الذات في ىذه المرلمة االنقاالةة. وعمةو البد أف ةضـ اللوار في اطرافو وةلقضف في 
داخمو جمةع شرامح المجقمع مف النخب الثاافةة والقجارةة وأىؿ الرأي ودعاة اإلصبلح، 

ازعة، كما ةجب قناوؿ كؿ ومشاةخ الدةف والعمماء، وةكوف ممثبًل لجمةع األطراؼ المقن



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   638   - 

المواضةع والاضاةا السةادةة والقأسةسةة كاألمف والجةش والدسقور وكؿ نااط االخقبلؼ 
الرمةسةة كالثروة والنفوذ وقوزةعيا بشكؿ مرضي لضماف اسقمرار أي اقفاؽ، وةكوف 
 االقفاؽ وروح الولدة ىو نقةجقو ولةس بناء قفاىمات وصةغ قظؿ ملؿ قفسةرات مخقمفة.

د قبنت الدوؿ االفرةاةة القي سباقنا في عممةة المصاللة اللوار كوسةمة لا 
لموصوؿ الي المصاللة الوطنةة، وىو ال ةكوف إال عند طرةؽ المواطنوف ذو العبلقة وىـ 

لذلؾ ةنبغي أف ، (2121أطراؼ اللوار ولةس أصلاب المنصب او الموقع )ابورونةة،
ملوار والمصاللة في لةبةا وأف ةشمؿ كؿ ققأسس فكرة اللوار عم  عاد ممقا  شامؿ ل

 (:2118 أطةاؼ الشعب المةبي، وةمكف قلدةدىـ عم  النلو القالي )عبةد،
 ممثمةف عف الكةانات السةاسةة لكؿ مف مجمس النواب ومجمس الدولة. -1

 ممثمةف عف جمةع المكونات االجقماعةة المةبةة )المناطؽ والابامؿ(. -2

 قمع المدني.ممثمةف عف مؤسسات المج -3

إف المشاركة الواسعة قخدـ اقخاذ الارار بلةث قكوف مفقولة اماـ القأثر واالثراء  
بفعؿ المشاركة الجماعةة لموصوؿ الي لوار ىادؼ مثمر الكقشاؼ المسالة المشقركة 

 وبمورقيا لقضمف الادرة عم  قأصةؿ المصاللة الوطنةة.
قزف عم  ثبلث جوانب مف وعند قصمةـ العممةة ةفضؿ اللفاظ عم  قركةز م 

مبادرة اللوار وىي الاضاةا النفسةة والاضاةا الجوىرةة والاضاةا اإلجرامةة، وىي ما ةسم  
بمثمث )الرضا( مثمث اللوار االجقماعي وةقوقؼ نجاح مبادرة اللوار بدرجة كبةرة عم  

 -(:2116 مدى)الجرةبي،
 ىا لجمةع ىذه المصالح معًا.كفاءة الفاعمةف االجقماعةةف لعممةة قصمةميا وقنفةذ. 1

 اف ةمقمكوا الادرات واالخبلقةات المطموبة للؿ النزاعات سممةًا.. 2

 اف ةقصرفوا بشفافةة ومسؤولةة إلدارة اللوار الدةماراطي.. 3
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وبذلؾ ةمكف ضماف الوضوح والشفافةة في النظرة والقعامؿ مع اآلخر وقضمف  
بعةدًا عف القعصب ألي آراء، وةمكف معرفة لذلؾ القعاطي مع المخقمفةف بعامةة اللوار 

 الفوامد مف الجوانب الثبلثة الاضاةا النفسةة والجوىرةة واالجرامةة مف خبلؿ )الجرةبي،
2116:) 

الاضاةا النفسةة: الذةف ىـ جزء مف عممةة اللوار ليـ مصملة عاطفةة ونفسةة في  -1
 الشعور باالعقراؼ بيـ والقراـ وسماعيـ.

جرامةة)العممةة(: قساعد ىذه الطرةاة القي قكقشؼ بيا العممةة عم  قارةر الاضاةا اإل -2
 ما إذا كاف الناس ةروف اللوار شرعةًا وعاداًل وجدةرًا باإلىقماـ أـ ال.

الاضاةا الجوىرةة: ةجب اف ةلدد الغرض مف اللوار ونطاؽ الاضاةا القي سةناقشيا  -3
قلاةؽ نقامج بشأف الاضاةا  بلةث ةمبي مصملة المشاركةف المقمثمة في ضماف

 الجوىرةة.

ولكي ةنجح ىذا الممقا  أو اللوار الوطني الشامؿ ةكوف مف الميـ اإلقفاؽ عم   
 اآلقي:

 .الثوابت الوطنةة وىي ولدة الوطف وسةادقو 

 .إنياء مظاىر اإلناساـ السةاسي بقولةد السمطات القشرةعةة والقنفةذةة 

 مح ودمج المسملةف وقولةد المؤسسة األمنةة والعسكرةة.إنياء كافة اشكاؿ النزاع المس 

وةجمع اللوار الوطني شامؿ جمةع األطراؼ المةبةة كافة لمناقشة الاضاةا  
 الوطنةة والذي ةعقبر بوابة الرؤةة السمةمة لمعالجة المشاكؿ واألزمات والنزاعات.

 ثانيًا: مسار العدالة االنتقالية:
ةة إلنقااؿ مجقمعي صلي ومصاللة وطنةة العدالة االنقاالةة ىي ضرور  

مسقدامة، إذ ققةح لمضلاةا بأف ةقصاللوا مع معاناقيـ الماضةة، وقساعد الجناة عم  
منح الفرصة ليـ لئلعقراؼ بأخطاميـ، لذلؾ كاف عم  الببلد قلاةؽ العدالة االنقاالةة 
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الة اإلنقاالةة كخطوة أول  نلو المصاللة الوطنةة وىو ما ةلقاج إلي قانوف خاص بالعد
 ققـ صةاغقو بشكؿ واضح.

وألف قغةةر النظاـ في لةبةا ماارنة بالدولة العربةة المجاورة جاء عم  شكؿ عمؿ  
مسمح نقج عنو العدةد مف األلااد والنزعات بةف المناطؽ وكذلؾ قدخؿ المجقمع الدولي 

ضع االسقثنامي في ىذا النزاع مف خبلؿ قرارات مجمس األمف ولمؼ الناقو، كاف ليذا الو 
 (:2119 األثر في انشاء منظومة العدالة اإلنقاالةة وذلؾ لعدة أسباب ىي )زردومي،

 عدـ اققصار إنقياكات لاوؽ اإلنساف عم  النظاـ السابؽ بؿ امقدت إل  ما بعده. -1

 قعدد األطراؼ المقورطة في ىذه االنقياكات ملمةة او خارجةة. -2

 طنةة قكوف قلت سةطرة اللكومة.الفشؿ في بناء مؤسسة أمنةة و  -3

وقفت قمؾ األسباب عاماًا نلو قطبةؽ مسار العدالة االنقاالةة في لةبةا وىو ما  
شكؿ قلدي لق  لجممة مف الاوانةف الصادرة مف الجيات القشرةعةة فةما بعد، وجعميا 
منيا قأقي اقصاء مف قجاه طرؼ آخر، ولعؿ ذلؾ ةقضح جمةًا بعد الثورة لةث وجد 

قمع المةبي اماـ قبعات ال ةمكف مواجيقيا رغـ صدور قوانةف قنظـ المرلمة االنقاالةة المج
الصادر عف المجمس االنقاالي بشأف  2112لسنة  17والعدالة االنقاالةة مثؿ قانوف رقـ 

إرساء قواعد المصاللة الوطنةة والعدالة االنقاالةة والذي قـ قعدةمو بموجب الاانوف رقـ 
 2113لسنة  29صادر عف المجمس االنقاالي، ثـ قبله الاانوف رقـال 2112لسنة  41

 2114لسنة  9الصادر مف المؤقمر الوطني بشأف العدالة االنقاالةة، وأةضا الاانوف رقـ 
 (.2121)القومي،

ولق  ةنجح مسار العدالة االنقاالةة كآلةة لممصاللة الوطنةة في لةبةا البد مف  
وصًا مع قوافر مةزة لدى المواطف المةبي باعقباره أقرب قوافر شروط مادةة ومعنوةة، خص

لمصفح والعفو منو إلي اللاد واالنقااـ، كما أف الدولة المةبةة مقجانسة دةنةًا بالماارنة مع 
 الدوؿ األخرى. 
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وقدـ المشاركوف في المسار القشاوري لمممقا  الوطني المةبي الذي أشرفت عمةو  
مجموعة مف الشروط لقلاةؽ  2118ابرةؿ  5لةبةا المنعاد بعثة األمـ المقلدة لمدعـ في 

المصاللة الوطنةة والعدالة االنقاالةة )القارةر النيامي لممسار القشاوري لمممقا  الوطني 
 (:2121 المةبي،

إف جبر الخاطر مادـ عم  جبر الضرر، فيو شرط أساسي ورمةسي لممصاللة  -1
 .لكونو ةشمؿ اإلقرار بالخطاء والمسؤولةات

عادة  -2 ضرورة قعوةض المقضررةف وجبر ما للؽ بيـ مف انقياكات مادةة ومعنوةة وا 
 إعمار ما دمرقو اللرب.

إف الاضاء العادؿ والنزةو شرط ضروري مف شروط المصاللة خاصة فةما ةقعمؽ  -3
 بالجرامـ الجنامةة.

مف جية  ةقفؽ كؿ المةبةةف عم  ضرورة إةجاد قوازف بةف اللؽ في القااضي النزةو -4
مف منظومة عدالة قصاللةة قلاؽ المصاللة -مق  اسقارت الدولة-وقمكةف المةبةةف

 االجقماعةة.

إف ما ةقـ طرلو مف مشروعات قلدد معالـ العدالة االنقاالةة في لةبةا ةجب أف  
ةأخذ في نظره خصوصةة النزاع المةبي، وىو ما لدث مف خبلؿ طرح قمؾ المبادرات 

ت نماذج وقجارب لخدمة مصالح طرؼ عم  لساب طرؼ اخر، والارارات والقي كان
وعززت مف لالة االقصاء والقيمةش ألطراؼ أخرى، وةبللظ ىذا مف خبلؿ صدور 
قانوف العزؿ السةاسي، ومف جية أخرى نجد إف قانوف العفو العاـ الصادر عف مجمس 

 6انوف رقـ قضمف اسقثناءات قطبةؽ نظاـ العفو العاـ، فاد نص الا 2115النواب سنة 
بشأف العفو العاـ في مادقو الثالثة عم  اسقبعاد بعض الجرامـ مف نطاؽ  2115لسنة 

مف المادة الثالثة عم  عدـ سرةاف قانوف العفو بشأف ))جرامـ  4العفو، ونصت الفارة 
(. وقنسب ىذه 2121الاقؿ عم  اليوةة واالخقطاؼ واالخفاء الاسري والقعذةب(()الجممي،



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   642   - 

ة مف الثوار ارقكبت خبلؿ فقرة لرب فبراةر، ما ةعني أف االسقثناء في ىذه الجرامـ لشرةل
المرلمة ةسقيدؼ ألد أطراؼ النزاع المةبي، وىو ما ةاوض أىـ الدعامـ الرمةسةة لنظاـ 
العدالة االنقاالةة والذي ةجب أف ةقبن  المصاللة وصواًل لقلاةؽ الوفاؽ المجقمعي، وىو 

دالة االنقاالةة في قسوةة النزاع بةف اطرافو، فالجرامـ ما ةعقبر مصادرة ألىداؼ الع
المسقثناة ىي مف صمةـ المسامؿ القي قلقاج بشأنيا إلي مصاللة وعفو ةضمف جبر 
الضرر وةكفؿ عدـ اإلفبلت مف المساءلة الجنامةة عم  نلو ةبلمـ المرلمة القي قمر بيا 

 لةبةا. 
قجربة العدالة االنقاالةة في لةبةا مف ىنا ققضح السةاسة االقصامةة القي عرفقيا  

مف خبلؿ قوانةف العفو، والقي لـ قكف لقلاؽ العدالة االنقاالةة لملاالت المسقعبدة والغةر 
مشمولة مف اعماؿ قوانةف العدالة االنقاالةة، وىوما أدى بنقامج عكسةة قمثمت في خضوع 

النزاع الذي قنقمي لو  قمؾ اللاالت لمعااب وىو ما عزز مركزىا وزاد مف عداميا لفرةؽ
سمطة القشرةع مصدر الاانوف، االمر الذى زاد مف الصراع و اسقمرار النزاع وعدـ 
اخقةار نظاـ ةبلمـ طبةعة الصراع بشكؿ ةضمف قلاةؽ العدالة في كؿ المرالؿ القي 

 شيدت االناساـ السةاسي و العسكري داخؿ لةبةا.
االفرةاةة ودوف اغفاؿ خصوصةة  وبالقالي ومااربة مع القجارب الدولةة وخاصة 

اللالة المةبةة ةكوف مف المجدي اقباع نظاـ خاص لمعدالة االنقاالةة ةعقمد فكرة 
المصاللة وطي صفلة الماضي أساسًا لنظاـ العدالة مف خبلؿ برنامج ونظاـ ةنيي بؤر 

الة القوقر وعوامؿ الفرقة بةف المةبةةف إلنياء النزاع، وةمكف مف خبلؿ ذلؾ بناء العد
القصاللةة مف خبلؿ ))نظاـ قانوني شعبي(( ةمعب فةو االفراد دورًا رمةسةًا في فض 

 النزاع وقسوةقو.
وةمكف االىقداء بالقجربة الرواندةة في مجاؿ قطبةؽ العدالة االنقاالةة والقي  

اعقمدت عم  قطبةؽ نظاـ الغاقشاقشا والذي قـ اسقااءه مف نظاـ قامةدي في ثاافة 
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ما ةمكف اعقماده بالرجوع إلي ثاافة وموروث الشعب المةبي في لؿ رواندا، وىو 
النزاعات كخطوة أول  ونواة الي العدالة االنقاالةة و ةطبؽ في نطاؽ ضةؽ عم  
مجموعة مف الجرامـ بلةث ةقـ لميا بالطرةاة القصاللةة ةكوف اساسًا لمبدأ عدـ اإلفبلت 

المصاللة الوطنةة في نياةة  مف العااب و إرضاء لمضلةة ولمجاني وىوما ةلاؽ
المطاؼ بلةث ةقـ إرضاء الطرؼ المقضرر واعقراؼ مف جانب الجناة بذنوبيـ، خاصة 
في مرلمة ضعؼ الدولة وغةاب الدور اللاةاي لممؤسسات الذي كاف لو دور كبةر في 
اخفاؽ جبر الضرر والمساءلة القي ققطمب دعمًا مف الدولة والقي قشكؿ ضماف لبللقزاـ 

 اثةؽ وقساىـ في قطبةايا.بالمو 
وةمكننا قلدةد جممة مف القلدةات والمعوقات القي أعاقت عممةة المصاللة  

الوطنةة عبر مسارات اللوار والعدالة االنقاالةة، وبرزت عم  الصعةد القطبةاي عم  
 (:2115النلو القالي )الفرشةشي،

 ضعؼ اإلرادة السةاسةة وعدـ لسـ موقفيا مف المصاللة. -1

 عؼ دور مؤسسات المجقمع المدني وعدـ فعالةقيا في بعض األلةاف.ض -2

 قأخر ملاسبة الضالعةف في انقياكات فاالعقراؼ بالجرامـ شرط أساسي لممصاللة. -3

 قعدد الانوات القي ققلرؾ في ىذا الممؼ مما ةشقت جيود المصاللة واألفكار. -4

ر الشباب والمرأة في بناء رواسب الماضي المعطمة لطاقات الشعب مثؿ إىماؿ دو  -5
 المجقمع ودورىـ السةاسي.

 لالة عدـ االسقارار واالنفبلت األمني وعدـ سةطرة اللكومة عم  مفاصؿ الدولة. -6

القدخؿ الخارجي مف قبؿ العدةد مف الاوى الخارجةة واإلقمةمةة والدولةة وقأثةرىا عم   -7
 االسقارار وزةادة قعمةؽ الخبلفات.

أعاقت القفكةر ببعض اللموؿ القي ربما ال ةكوف ممكنًا  كؿ قمؾ العوامؿ 
قلاةايا في الوقت اللالي لكف ذلؾ ال ةمنع أخذىا في اللسباف في لاؿ قغةرت الظروؼ 
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الملةطة عم  مجمؿ النزاع المةبي وةمكف بالقالي إرساء مااربة قد قعقمد عم  بعض 
 القجارب االفرةاةة لبلسقفادة منيا.

 الخاتمة:
رب الدوؿ القي مرت بنزاعات أف االسقارار السةاسي واالندماج بةنت قجا 

ي المنشود ال ةمكف أف ةقلاؽ إال بلوار دةماراطي شامؿ ققصاداالجقماعي والقطور اال
كألد آلةات المصاللة الوطنةة لقمكةف الاوى المخقمفة مف القعبةر عف رأةيا بما قممكو 

ات المشقركة وضبط النزعات االقصامةة مف قوى وأجيزة أمنةة وعسكرةة، وقوسةع المسال
 لكؿ الاوى.
إف أي مصاللة وطنةة ةقوقؼ نجاليا عم  مدى اسقعداد األطراؼ المقنازعة  

لمدخوؿ فةيا وقخمةيا عف قادةـ الشروط القعجةزةة وقادةـ القنازالت مف أجؿ نجاليا 
ب إعداد بعمؿ وطني شامؿ ةقجاوز سمبةات واسقاطاب اللرب وقصفةة اللسابات، وةقطم

منظومة مقكاممة لمعدالة االنقاالةة ملؿ قوافؽ مجقمعي قنبع مف اسقراقةجةة وطنةة شاممة 
وقوانةف ناجزة لدةثة قعالج آلةات العدالة االنقاالةة واجبة القطبةؽ وقلدد الجيات الااممة 

 عمةيا.
لاد بةنت دراسات اللاالت االفرةاةة أف الممارسات القامةدةة ةمكف أف قكوف  

ةدة في عدة مجاالت لممساءلة بعد الصراع ومعرفة اللاةاة والمصاللة، وبالقالي ةمكف مف
 القوقع باآلثار اإلةجابةة لقلاةؽ العدالة االنقاالةة.

وةمكف أف قكوف األدوات القامةدةة في قسوةة الصراع مكممة ألي مااربات أخرى  
قامةدةة القي أثبقت فعالةقيا ولةس معارضة ليا وال ةمكف قجاىؿ أو إىماؿ قمؾ الوسامؿ ال

ىمةة في الماضي وةمكف جمعيا مع اسقراقةجةات أخرى في القعامؿ مع قركة اللرب اال
ولكف الصعوبة القي قد قوجييا قظؿ في كةفةة قناسؽ الممارسات  أو اإلبادة الجماعةة.

ظمات الشخصةة والااممة في المجقمعات الملمةة مع االشكاؿ القي قنظميا الدولة او المن
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الدولةة لمعدالة الجزامةة. وةمكف ادماج آلةات العدالة االنقاالةة بإجراء مشاورات موسعة 
جراء البلوث.  وبناء االجماع والادرات والدعـ القاني وا 

لاد نجلت رواندا في أعااب اإلبادة الجماعةة مف خبلؿ قجربة الغاقشاقشا القي  
طنةة بما أدى الي انياء أثر اإلبادة قعقمد عم  قاالةد ملمةة لقلاةؽ المصاللة الو 

الجماعةة القي لصمت، كما لاات أوغندا عبر قاالةد االشولي المصاللة الوطنةة 
 وعبرت بالببلد مف لالة اللرب االىمةة الي االسقارار والملمة الوطنةة.

وىو ما ةمثؿ مااربة ةمكف االسقناد الةيا في قطبةؽ مسار المصاللة الوطنةة  
ا ةلاؽ االسقارار السةاسي واالجقماعي مف خبلؿ مسار اللوار الوطني في في لةبةا بم

ممقا  شامؿ لمخروج بمةثاؽ ةضمف اللفاظ عم  الثوابت الوطنةة والوصوؿ إلي آلةات 
نصاؼ لاوؽ الضلاةا وقضمف قطبةؽ عدالة قصاللةة  مناسبة قضمف جبر الضرر وا 

 بلت مف العااب. انقاالةو قؤسس لبناء السبلـ وقكرس سةادة عدـ اإلف
 النتائج:
 قوصمت الدراسة إلي جممة مف النقامج عم  النلو القالي: 

إف قلاةؽ المصاللة الوطنةة ةقطمب قغمةب المصملة الوطنةة عم  أي انقماءات  -1
 لزبةة أو طامفةة أو جيوةة.

دـ ةنبغي الابوؿ بإجراءات مؤققو، وقنفةذىا مباشرة بعد المرلمة االنقاالةة في لاؿ ع -2
قلاةؽ العدالة والمصاللة الوطنةة، كما ةنبغي دعـ دور اآللةات الااممة عم  القاالةد 

 بوصفقيا بدةبًل ال ةسقغن  عنو عم  المدى الاصةر.

غةاب اإلرادة السةاسةة وعدـ كفاءة الجياز اللكومي، وضعفو األمني وغةاب روح  -3
لملاسبة واالفبلت مف العااب الفرةؽ في صناعة اسقراقةجةة أدى الي غةاب المساءلة وا

 في اللالة المةبةة.
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اجراء لوار وطني سةاسي ةجمع الشمؿ الوطني وةجبر الضرر وةغمب مفيـو  -4
اللوار عم  القفاوض، والعدالة القصاللةة عم  العدالة العاابةة، واإلصبلح عم  

 المصاللة، وةضمف قلاةؽ المصاللة الوطنةة واالسقارار وبناء الدولة.

 يات:التوص
ولموصوؿ إلي مااربات قابمة لقلاةؽ المصاللة الوطنةة في لةبةا قسقرشد  

 قالي:البالقجارب االفرةاةة قوصي الدراسة ب
ةنبغي قطوةر وقنفةذ اصبللات سةاسةة وقانونةة واققصادةة وثاافةة قعالج األسباب  -1

 الجوىرةة لمصراعات القي ققسبب في العنؼ.

ي مجاؿ المصاللة الوطنةة والعدالة االنقاالةة بشكؿ معمؽ دراسة القجارب الساباة ف -2
 وقاةةميا وملاولة االسقفادة منيا.

قجاوز عابة المااربة الخارجةة والصعوبات القي قخمايا، لملد مف قدرة الاوى  -3
 الخارجةة في اذكاء االناساـ وفاًا لممصالح الدولةة لؤلطراؼ المقداخمة.

مجقمع في ممقا  لملوار، وقشكةؿ لجنة وطنةة لملوار ضرورة مشاركة كؿ أطةاؼ ال -4
نشاء صندوؽ  والعمؿ عم  دعـ جيودىا لقلاةؽ الصمح والمصاللة بةف افراد الشعب، وا 

 وطني لدعـ القعوةضات وجبر الضرر.

مزج االسقراقةجةات اللكومةة والغةر لكومةة المخقمفة والمقالة في العدالة  -5
ع المااربات المخقارة بوسامؿ قجعميا قكمؿ بعضيا والمصاللة، وفيـ واسقغبلؿ جمة

 البعض وبشكؿ منسؽ بداًل مف أف قعمؿ ضد بعضيا البعض.
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مادلراجع

 الكتب: :والً أ
العدالة االنقاالةة في لةبةا نظرة نادةة لاانوف العدالة  .(2114) الساةح، أسامة. 1

سةاقات العربةة، اعداد ىاةدي االنقاالةة وعوامؽ قطبةاو. في كقاب العدالة االنقاالةة في ال
 عم ، المنظمة العربةة للاوؽ االنساف.

(. دلةؿ العدالة االنقاالةة في لةبةا. قونس. المعيد 2115الفرشةشي، ولةد وآخروف ). 2
 العربي للاوؽ االنساف.

(. شماؿ اوغندا الممارسات الااممة عم  أساس القاالةد 2117القةكو، جمةس اوجةرا ). 3
في كقاب العدالة والمصاللة القامةدةقاف بعد الصراعات العنةفة.  ول .في منظمة آش

القعمـ مف القجارب االفرةاةة، قلرةر. لوؾ ىوةسة. مارؾ سولقر. قرجمة ناةؼ الةاسةف. 
 سقوكيولـ. المؤسسة الدولةة لمدةماراطةة واالنقخابات.

العدالة والمصاللة ملاكـ الغاقشاقشا في راوندا. في كقاب  .(2117) انغمةةر، بةرت. 4
القامةدةقاف بعد الصرعات العنةفة القعمـ مف القجارب االفرةاةة، قلرةر لوؾ ىوةسة، مارؾ 

 سولقر. قرجمة ناةؼ الةاسةف. سقوكيولـ. المؤسسة الدولةة لمدةماراطةة واالنقخابات.

 البحوث والمقاالت: :ثانياً 
الة االنقاالةة اللالة المةبةة (. لاوؽ االنساف وارقباطيا بالعد2121القومي، خالد). 1

 المركز االسقراقةجي الدولي ألبلاث الشرؽ األوسط. نموذجًا. إسطنبوؿ.

(. دور مؤسسات المجقمع المدني المةبي في المصاللة 2116الجرةبي، ىند فرج ). 2
 الوطنةة بةف العراقةؿ وآفاؽ القجاوز. مجمة شؤوف لةبةة. العدد الثاني.

(. دور الاوى الخارجةة في العممةة السةاسةة لالة لةبةا 2119لسةف، المد قاسـ ). 3
 بعد اقفاؽ الصخةرات. مجمة سةاسات عربةة. العدد السادس والثبلثوف.
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(. ثبلث سنوات عم  الثورة المةبةة القلدةات والمأالت. مجمة 2114لامدي، زىةر). 4
 سةاسات عربةة. العدد الثالث والثبلثوف.

(. لركة القغةةر في لةبةا. مجمة دراسات 2114رمضاف)اللمداني، كفاح عباس . 5
 .34إقمةمةة. العدد 

(. العدالة االنقاالةة في إطار األمـ المقلدة. مجمة المفكر. العدد 2117رشةدة، العاـ). 6
 الرابع عشر.

(. مسار العدالة االنقاالةة في لةبةا: دراسة في اآللةات 2116زردومي، عبلء الدةف). 7
 مة جةؿ العمـو اإلنسانةة واالجقماعةة. العدد السادس عشر.والقلدةات. مج

(. المصاللة الوطنةة في لةبةا القلدةات وآفاؽ 2127الشةخ، ملمد عبداللفةظ ). 8
 المسقابؿ. مجمة جةؿ لمدراسات السةاسةة والعبلقات الدولةة. العدد اللادي عشر.

ت والفرص في الواقع المةبي. (. العدالة االنقاالةة اإلشكاال2115العاقي، رجب عمر). 9
 مجمة العمـو االققصادةة والسةاسةة. العدد السادس.

دراسة في العوامؿ  (. عدـ االسقارار السةاسي في لةبةا2117سبع، شداد مولود ). 11
 الداخمةة والخارجةة. مجمة العمـو الاانونةة والسةاسةة. العدد األوؿ.

ةة في الجزامر القجربة والمكاسب. مجمة (. المصاللة الوطن2118سعود، الطاىر ). 11
 سةاسات عربةة. العدد الرابع والثبلثوف.

(. فاعمةة الملكمة الجنامةة الدولةة برواندا في قلاةؽ العدالة 2118) شرقي، خدةجة. 12
 الجنامةة الدولةة. مجمة دفاقر السةاسة والاانوف. عدد خاص.

ة أزمقي لةبةا ومالي مف خبلؿ (. جيود الجزامر في قسوة2119) عمي، بمعربي. 13
 ، العدد السادس.3، مجمة السةاسة والاانوف. المجمد ((مااربة المصاللة الوطنةة

(. الصراع السةاسي في لةبةا ومسارات قطوره. 2118فضمي، نادةة فاضؿ عباس ). 14
 مجمة دراسات دولةة. العدد الرابع والسبعوف.
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ت والصراع المسمح والنفط في خضـ (. االنقخابا2116) كولومبةة، فةرجةني. 15
 القنافس عم  السمطة في لةبةا ما بعد الاذافي. مجمة سةاسات عربةة. العدد الثامف عشر.

(. شيادة المبعوث الدولي السابؽ الي لةبةا طارؽ مقري. 2115) المصطف ، لمزة. 16
 مجمة سةاسات عربةة. العدد الثالث عشر.

صاللة الوطنةة في المرلمة االنقاالةة: قطبةؽ قواعد الم (.2114) ماجد، عادؿ. 17
 عم  الوضع في مصر. مجمة ةقفكروف. العدد الثاني.

(. رواندا مف االقققاؿ الي القعاةش. مجمة قراءات افرةاةة. 2115) موشومبا، ةونس. 18
 .25العدد 

(. الصراع االثني دراسة أنثروبولوجةة لابامؿ القوقسي في 2115) نور، لبن  المد. 19
 رواندا. الااىرة. معيد البلوث والدراسات االفرةاةة.

(. االزمة المةبةة أي اةف؟ مجمة دراسات الشرؽ األوسط. 2117) نوفؿ، المد سعةد. 21
 العدد الثالث عشر.

 الرسائؿ العممية: :ثالثاً 
( والمواقؼ الدولةة منيا، 1994(، اللرب االىمةة في روندا)2115) رلمي، مباركة. 1

قةر غةر منشورة، كمةة العمـو اإلنسانةة واالجقماعةة، جامعة ملمد خةضرة، رسالة ماجس
 بسكرة، الجزامر.

(، القدخؿ الدولي في لةبةا وقداعةاقو عم  2119) ملمد، ةوسؼ الرفاعي ةوسؼ. 2
، رسالة ماجسقةر غةر 2115-2111كةاف الدولة وسةادقيا الوطنةة خبلؿ الفقرة مف 

 عة بنغازي، لةبةا.منشورة، كمةة االققصاد، جام

(، الصراع الدولي دراسة لالقي روندا وبروندي، بلث 2121نور الدةف، ىبة سمةر ). 3
 غةر منشور، كمةة الدراسات االققصادةة والعمـو السةاسةة، جامعة اإلسكندرةة، مصر.



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   651   - 

(، قلدةات بناء الدولة في لةبةا، رسالة ماجسقةر غةر منشورة، 2116) ةوسؼ، لمزة. 4
 اوؽ والعمـو السةاسةة، جامعة ملمد خةضرة بسكرة، الجزامر.كمةة الل

 شبكة المعمومات الدولية: :رابعاً 
 (. ماقرح لممصاللة المةبةة الوطنةة العمةاة والشاممة.2117) ابوبكر، ابوبكر خمةفة. 1

 http://www.ta7alil.com   

(. مساىمة مؤسسات المجقمع المدني في المصاللة 2121) ابوردةنة، لمةدة مةبلد. 2
 الوطنةة بمةبةا بةف الرؤةة وآلةات اللؿ.

 http://www.academia>edu 

 (. خرةطة الصراع في لةبةا المكونات والمسقابؿ.2121قارةر قلمةمي ). 3
http://www.jusoor.com   

 (.2121قارةر النيامي لممسار القشاوري لمممقا  الوطني المةبي)ال. 4
 http://www.unsmil.unmissions.org  

(. اآللةات الممكنة لقلاةؽ المصاللة والعدالة االنقاالةة في 2118) الرقةؽ، عبةد. 5
 لةبةا.

http://www.Eanlibya.com  

(. سةاسات االندماج الوطني في روندا، مجمة قراءات 2118) صبالي، نسرةف. 6
  افرةاةة.

http://www.qiraatafrican.com   
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 اظشؾابمواظعزوفمسنماالغؿؿاءمظألحزابماظلقادقةميفمظقؾقا

 صالح السطيد. الفيتوري 

 عضو ىيئة تدريس بكمية االقتصاد جامعة بني وليد/ محاضر 
alsati_1967@yahoo.com 

 
 ممخص الدراسة: 

لاد ركزت األنظمة السةاسةة المقعاقبة في لةبةا عم  جوانب األمف واالسقارار دوف المساىمة 
ة، وبذلؾ قراجعت الوظةفة السةاسةة بالقوسع في الجانب األمني وقرؾ باةة في قطوةر الجوانب المؤسساقة

الجوانب، مما خمؽ نوعًا مف قمة المعرفة والعزوؼ وعدـ المشاركة في قكوةف مؤسسات المجقمع ومف 
أىميا األلزاب السةاسةة، القي مف الممكف أف قكوف لبل لمخبلفات السةاسةة وعامًاا لمنع القصادـ 

اللقكاـ لمسبلح في المجقمع المةبي، وقكوف بدةبًل لمقعصب الابمي والمناطاي وةكوف القنافس المباشر وا
 عم  أساس قوجو سةاسي أو مصملي أو ثاافي المبني عم  اللوار واإلقناع. 

لذلؾ ققناوؿ ىذه الدراسة قةاس مدي مشاركة الشباب في األلزاب السةاسةة خبلؿ االنقخابات 
، وقةاس مدي 2121سنة في ةنونةو 18لشباب المةبي لمفمة العمرةة فوؽ سف الساباة عم  عةنة مف ا

قأثةر المقغةرات المسقامة عم  المؤشرات اللزبةة ومنيا الجنس، مكاف اإلقامة، والمسقوى العممي 
 ( مفلوص. 111والوظةفة، وقـ اخقةار عةنة عشوامةة عددىا )

والمناطؽ بمةبةا، وقشةر النقامج إل  شممت بةانات المسح الجنسةف ومعظـ الميف واألعمار 
وجود نسبة مرقفعة مف المشاركة السةاسةة قأخذ شكبًل قصاعدًةا لقكوف عبلقة طردةة مع عامؿ الزمف، 
مع وجود معرفة مرقفعة باأللزاب السةاسةة مف لةث أسماميا وقكوةنيا، غةر اف ىناؾ شؾ وعدـ ثاة 

وؿ قموةميا وشبيات الفساد لاادقيا والغموض الذي نظرًا لما قظيره األلزاب السةاسةة مف غموض ل
ةكقنفيا، وأظيرت النقامج قبوؿ األلزاب أكثر لدي اإلناث مف الذكور وذلؾ لسب نوع الجنس، واألقؿ 

 قعمةمًا أكثر مف المسقوةات األعم .
ونظرًا لقدني مسقوى المشاركة لقكوةف األلزاب قوص  الدراسة بالقركةز عم  مؤسسات القنشمة 

سةاسةة السقرجاع الثاة بةف األفراد وقمؾ المؤسسات، مع إفصاح األلزاب عف نفسيا وقلسةف صورقيا ال
أماـ الجماىةر، كذلؾ عرض برامجيا اللزبةة بكؿ وضوح وشفافةة لوؿ مصادر قموةميا وقبعةقيا 

وضح صورقيا وأىدافيا، والقركةز عم  الكةفةة القي ةقـ بيا بناء ألزاب لاةاةة في القكوةف واليدؼ، وق

mailto:alsati_1967@yahoo.com
mailto:alsati_1967@yahoo.com
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واقجاىاقيا مف خبلؿ وسامؿ القنشمة والثاافة السةاسةة عبر اإلعبلـ والمناىج الدراسةة وقنوات القواصؿ 
االجقماعي لخمؽ ثاافة سةاسةة مساندة وداعمة لقكوةف األلزاب وقوعةة الشباب باالنضماـ إلةيا وخمؽ 

 معرفة كافةة بيا. 
 ، المشاركة السةاسةة، الشباب المةبي، العممةة السةاسةة.لةبةا، األلزاب السةاسةة الكممات الدالة:

 مقدمة:
عممةة بناء الدولة وقفعةؿ مؤسساقيا ةاع عم  عاقؽ الشباب أكثر مف غةرىـ، 
فيـ أمؿ الةـو ورجاؿ الغد وبازدةاد وعةيـ ةقـ بناء أركاف الدولة ومؤسساقيا وةرقاي 

مؤسسات ققولد فةيا الجيود  مسقواىا اللضاري، وال ةكوف ذلؾ إال مف خبلؿ قكوةف
واآلراء السةاسةة واالجقماعةة، القي قبقعد عف الدوامر الابمةة والمناطاةة، ومف أىـ قمؾ 

فاألفراد بشكؿ منفرد ال ةمكنيـ قلاةؽ أىدافيـ إال بقنسةؽ  المؤسسات األلزاب السةاسةة،
بح فاعبًل إال إذا قولةدىا، والقضامف فةما بةنيـ وال ةمكف ليذا القضامف أف ةصالجيود و 

قولدت الجيود في إطار لزب سةاسي ةلمؿ أىداؼ المنقمةف إلةو، وةسعي لقلاةؽ 
 قطمعاقيـ.

وقكقسب األلزاب كظاىرة سةاسةة في المجقمعات الدةماراطةة أىمةة بالغة 
العقمادىا عم  القعددةة السةاسةة، وقوفر لقمؾ المجقمعات لؽ القعبةر والمشاركة بشكؿ 

لنظاـ السةاسي الاامـ وخصاصًا في المجقمعات القي ةكوف القعصب الابمي أو بآخر في ا
والجيوي ىو السامد كما ىو في لةبةا، لممشاركة في اقخاذ الارارات والمساىمة في الاةادة، 

 بعةدًا عف الوازع الابمي أو الجيوي.
ما ىي ولةبةا كغةرىا مف الدوؿ النامةة القي نامت ليا الاوالب السةاسةة الجاىزة ك

في المجقمعات الغربةة، لةث ظيرت األلزاب السةاسةة في لةبةا عاب اللرب العالمةة 
 2111بعد انقفاضةالثانةة، غةر أنيا واجيت عابات وألغةت ولـ قظير إال لدةثًا 

لمجموعة مف األسباب أىميا غةاب ثاافة األلزاب السةاسةة، لةث قـ قفعةميا ووصؿ 
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، وفي أوؿ قجربة لبلنقخابات عف طرةؽ الكقؿ اللزبةة الزبً  75عدد األلزاب أكثر مف 
سعت السقاطاب أكبر عدد مف الناخبةف، ونظرًا لعدـ معرفو باأللزاب السةاسةة والكقؿ 

، كاف ىناؾ القدني والعزوؼ (2121)جرةدة الشرؽ األوسط، السةاسةة لدي الشباب المةبي
ةث بةنت نقامج المسح الاةمي عف المشاركة السةاسةة واالنضماـ لؤللزاب السةاسةة، ل

%، وعدـ الرضا عف أداء األلزاب السةاسةة 6انعداـ الثاة في األلزاب السةاسةة بنسبة
 % ال ةروف أي دور لؤللزاب السةاسةة في مسقابؿ لةبةا77،5%، بةنما نسبة77،3بنسبة

 .  (2115)المغةربي،
لماما  إف ممؼ األلزاب في لةبةا لةس أمرا ىةنا، فيو ةسقوجب مقابعة دقةاة وا 

بأدؽ القفاصةؿ في ىذا المشيد المعاد بمفرداقو المقعددة والمقغةرة، لذلؾ قسع  الدراسة 
في ظؿ وجود  لمعرفة أسباب ضعؼ وعدـ فاعمةة انخراط الشباب في األلزاب السةاسةة،

آماؿ لدي المةبةةف بالوصوؿ للؿ سةاسي ةمكنيـ مف اإلقبلع نلو بناء مسقابؿ واعد 
 .(2119)اللامدي،  نيـ وقةاراقيـ الفكرةة والسةاسةة واالجقماعةةبمخقمؼ مد

 إشكالية الدراسة:  -1.1
قكمف مشكمة الدراسة في قلمةؿ أبعاد ممارسات األلزاب السةاسةة في لةبةا وما 
نقج عنيا مف إشكالةة ققعمؽ بفيـ أبعاد المعرفة باأللزاب السةاسةة، مف خبلؿ قسمةط 

قاؼ دوف انقماء األفراد لؤللزاب السةاسةة ومدي إدراكيـ  الضوء عم  األسباب القي
بعمؿ اللزبي، وقسع  الدراسة لئلجابة عف قساؤؿ رمةسي ةقملور لوؿ ما األسباب القي 
قاؼ دوف قكوةف الشباب لؤللزاب السةاسةة واالنضماـ إلةيا؟، القي قأقي ف  خضـ رفع 

 مف مسقوى المشاركة السةاسةة.
 أىمية الدراسة: -1.5

قكمف أىمةة الدراسة ف  كونيا قلاوؿ القوصؿ لمعرفة العوامؽ القي قاؼ دوف 
قكوةف الشباب لؤللزاب السةاسةة والمشاركة مف خبلليا في السباقات الرمةسةة لموصوؿ 

 لسدة اللكـ.
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 أىداؼ الدراسة:-1.3
قيدؼ الدراسة لملاولة القعرؼ عم  العوامؽ القي قاؼ أماـ الشباب لقكوف 

ةاسةة واالنضماـ الةيا، وقلاةؽ قوجياقيـ وقطمعاقيـ لممارسة أىـ اللاوؽ األلزاب الس
السةاسةة )المشاركة السةاسةة(، في ملاولة لقوضةح القلدةات القي قواجو المجقمع المةبي 
لبناء نظاـ سةاسي دةماراطي مقعدد األلزاب قامـ عم  اقلادات لزبةة لاةاةة، لناؿ 

ًا عف قوجيات قبةمة أو مناطاةة لكسر لاجز القعصب القوجيات واآلراء السةاسةة بعةد
 والقشدد واالنقااؿ لقابؿ اآلخر المخقمؼ سةاسةًا عبر 

 صنادةؽ االققراع.
 الدراسات السابقة: -1.4

ىناؾ العدةد مف الدراسات لوؿ األلزاب السةاسةة عم  مسقوةةف الدولي 
رؽ قمؾ الدراسات ومف والعربي، ولكف ما ةيمنا منيا الشأف الملمي، لذلؾ سوؼ ققط

 :أىميا
إشكالةة الولدة الوطنةة في إطار المرلمة االنقاالةة في لةبةا،  -أ.1.4

(، قناولت الدراسة قأثةر النظاـ اللزبي في الولدة الوطنةة، وذلؾ مف 2118)الرجباني،
خبلؿ قلمةؿ مواقؼ النظاـ اللزبي قجاه قنفةذ المسار السةاسي الملدد بإعبلف الدسقور 

، وقوصؿ البالث إل  أف القجاذبات اللزبةة واألةدةولوجةة 2111لمة االنقاالةة بعد لممر 
ضاعة كثةرًا مف الوقت وخمؼ نوًعا مف القصادـ  أدت إل  صراعات وقجاذبات سةاسةة وا 
واإلخفاؽ في الوضع المةبي، وأف األلزاب السةاسةة غةر ميةأة لاةادة لةبةا في الوقت 

 الراىف.

أة األلزاب السةاسةة في لةبةا وموقفيا مف اإلمارة السنوسةة ظيور ونش -ب. 1.4
(، قققبع الدراسة مسةرة األلزاب السةاسةة في لةبةا منذ بداةة ظيور الدولة 2115)بوبكر، 

المةبةة قبؿ االسقابلؿ وقوضح الدراسة أعداد األلزاب وأنوعيا، كذلؾ قواكب الدراسة مف 
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خبلؿ انبثاقيا عف جمعةات القلرةر، القي  خبلؿ عرضيا عف بداةة قكوةنيا وذلؾ مف
كانت داعمة للركات الجياد والكفاح قبؿ االسقابلؿ لقسقمر وقمارس العمؿ السةاسي بعد 
إعبلف االسقابلؿ، وققبع البالث العثرات القي واجيت مسةرة األلزاب السةاسةة في ما 

 بعد االسقابلؿ.

(، لاد قطرؽ البالث بسرد 2118ي،لةبةا وفوبةا األلزاب السةاسةة، )العبةد -ت.1.4
قارةخي لؤللزاب السةاسةة في لةبةا، والعبلقة بةف األلزاب السةاسةة والمواطف، مف لةث 
ثاة المواطف في األلزاب السةاسةة، وقوصؿ البالث لقخوؼ المواطف مف األلزاب 
واالنقماء إلةيا، ورجع ذلؾ لوجود أةدةولوجةات لزبةة عابرة لملدود قلمميا بعض 
األلزاب وكذلؾ بعضيا اآلخر ةلمؿ مشارةع الفساد السةاسي مع غةاب الثاافة السةاسةة 

 الداعمة لؤللزاب والعمؿ اللزبي في لةبةا.

(، قلاوؿ الدراسة 2119األلزاب المةبةة بةف اللضور والغةاب، )اللامدي،  -ث.1.4
السةاسةة  الغوص لمعرفة أسباب قخوؼ الناس مف قكوةف األلزاب واالنضماـ لؤللزاب

، وقري البالثة أف ذلؾ راجع لطوؿ الفقرة القي قـ فةيا 2112بعد السماح بقكوةنيا في
إلغاء األلزاب والعمؿ اللزبي في لةبةا، الذي نقج عنو ثاافة عدـ الثاة بةف المواطف 

 واأللزاب.

(، وققطرؽ الدراسة لعرض الوضع 2119اللةاة اللزبةة في لةبةا،)عوض،  -.ج1.4
ثـ سرد أسماء األلزاب السةاسةة  ،2111لؤللزاب السةاسةة في لةبةا قبؿ الاانوني 

اللالةة وقارةخيا السةاسي وبداةة قأسةسيا وقوجياقيا السةاسةة، ثـ عرض األلزاب 
خفاؽ.  السةاسةة مف لةث الاوة والضعؼ ونجاح وا 

شةد الر )أثر لظر العمؿ والقنظةـ اللزبي عم  الثاافة السةاسةة في لةبةا،  -.ح1.4
(، وقيدؼ الدراسة لمقعرؼ عم  أسباب قشوه الثاافة السةاسةة لدي 2119وآخروف،

المةبةةف لوؿ ظاىرة األلزاب السةاسةة والقي أثرت سمبًا عم  انضماـ األفراد لؤللزاب 
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السةاسةة، وققوصؿ الدراسة لمجموعة مف األسباب أىميا اقفاؽ النظامةف الممكي وما 
( عم  إلغاء األلزاب وقجرةـ قكوةنيا 2111-1951بةف ) بعده خبلؿ الفقرة الملصورة

 واقياـ الخةانة والقآمر بمف ةاـو باالشقراؾ فةيا، لكف لكؿ نظاـ طرةاقو الخاصة.  

قخقمؼ ىذه الدراسة عف باةقيا ف  أنيا ملاولة لفيـ مدي معرفة الشباب 
وصوؿ لنااط ةمكف مف باأللزاب السةاسةة وآلةة عمميا وأىدافيا والاوانةف المنظمة ليا لم

 خبلليا القعرؼ عف أسباب عزوؼ الشباب عف قكوةف األلزاب السةاسةة واالنقماء إلةيا.
 منيجية الدراسة: -1.5

المنيج الوصفي والقلمةمي لوصؼ الظاىرة وقلمةميا، والمنيج  ةسقعمؿ البالث
ةاس سبعة اإللصامي وذلؾ بقوزةع وقلمةؿ اسقمارة اسقبانة قلوي مجموعة مف األسممة لا

مؤشرات لبلسقدالؿ عم  مدي معرفة الشباب لؤللزاب السةاسةة، ولماذا ال ةنضموف 
 إلةيا.
 تقسيمات الدراسة: -1.6

قـ قاسةـ الدراسة لجانبةف أوليما نظري: ةسرد أدبةات الموضوع عف األلزاب 
بات السةاسةة قعرةفيا وأنواعيا، ثـ ققبع قارةخ نشأقيا وقطورىا في لةبةا لقي االنقخا

ةضاح دورىا في بناء الدةماراطةة، والجانب الثاني عممي: وذلؾ 2114البرلمانةة  ، وا 
بقلمةؿ وعرض نقامج االسقبانة القي قـ قوزةعيا عم  عةنة عشوامةة مف شباب بعض 
المدف المةبةة لوؿ األلزاب ومدي مشاركقيـ فةيا مع ملاولة قلسس األسباب القي قاؼ 

 ةد. لامبًل دوف قفعةميا بشكؿ ج
 :األحزاب السياسية ونشأتيا في ليبيا -المحور األوؿ: الجانب النظري لمدراسة

قعقبر األنظمة السةاسةة انعكاس لمقوجيات األلزاب الفاعمة في المجقمعات 
الدةماراطةة، وذلؾ بوصوؿ لزب أو أكثر لاةادة الدولة عبر صنادةؽ االققراع واالمقثاؿ 

جية اللضارةة لمنظـ الدةماراطةة القي قلقكـ لمقصوةت لملوار اللاةاي اليادؼ، قمؾ الوا
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الشعبي بوصفيا مبادئ لموصوؿ لمسمطة، وقلوةؿ االناسامات في المجقمع إل  
 اناسامات طبةعةػة وقنافس سةاسةا مبنًةا عم  القداوؿ السممي لمسمطة.

إف العمؿ اللزبي ةشكؿ لالة لراؾ عم  كؿ المسقوةات السةاسةة واالجقماعةة 
ةة في المجقمع سواء كاف النظاـ مؤسساقةا أـ برلمانةا أو غةره، فإف ققصاداافةة واالوالث

لؤللزاب السةاسةة دورًا ميمًا في خمؽ وقعزةز ثاافة المشاركة السةاسةة فيي القي قارر 
 شكؿ المجقمع وال ةمكف اللدةث عف الدةماراطةة دوف وجود ألزاب سةاسةة قوةة وفاعمة

 .(2117)عباش، 
األلزاب السةاسةة ةعقبر مف المبادئ األساسةة لمقنافس العادؿ لموصوؿ قعدد 

لمسمطة، وذلؾ بااللقكاـ لمدسقور والقشرةعات الاانونةة القي قلدد صبللةات السمطة 
السةاسةة في الدولة، وىي قاـو بمجموعة مف الوظامؼ أىميا: القجنةد السةاسي، 

سةة والسعي لقلاةؽ مصالح المنضمةف والمساىمة في قفعةؿ المشاركة والقنمةة السةا
 .  (2119)الرشةد وآخروف،إلةيا، وقادةـ المرشلةف لممناصب الاةادةة، ومراقبة اللكومة 

 تعريؼ األحزاب السياسية: -1.1
مف الصعوبة قادةـ قعرةًفا جامًعا شامبًل لؤللزاب السةاسةة، وذلؾ الخقبلؼ آراء 

، غةر أف ذلؾ ال ةمنع مف ملاولة مااربة ىذا وخمفةات البالثةف الذةف قعرضوا لدراسقيا
الموضوع، لةث عرفيا البعض بأنو قنظةـ سةاسي قامـ عم  المسقوةةف الملم  والاومي 
ةسع  لملصوؿ عم  مساندة شعبةة، بيدؼ الوصوؿ إل  السمطة وممارسقيا مف أجؿ 

 ""G.Burdeau، بةنما ةرى جورج بةردو(2115)الشرقاوي،  قنفةذ سةاسة ملددة
األفكار السةاسةة القي ةعمموف  ضأنو قجمع مف األشخاص الذةف ةؤمنوف ببع (،1951)

لؾ بإقناع أكبر عدد مف الناس بيا، مف أجؿ أف ةكونوا في السمطة أو ذعم  قلاةايا، و 
 (.Burdeau, 1951) ةكوف ليـ قأثةر عمةيـ، مف أجؿ قلاةؽ قمؾ األفكار
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ارض مجموعة أخري باآلراء وعرفيا البعض بأنيا مجموعة مف األشخاص قع
والمصالح، وةري آخروف أنيا مجموعة مف المجقمع ليـ قوجو سةاسي معةف ةسعوف 
لقكوةف مؤسسة قلاؽ أىدافيـ ورغباقيـ، سعةًا منيا لموصوؿ لاةادة الببلد والوصوؿ 

 لمسمطة.
وعرفت أةضا بأنيا مجموعة مف الناس قجمعيـ أىداًفا ملددة اقفاوا عم  قنفةذ 

ي ققصادالبرامج ةسعوف مف خبلليا إل  قلاةؽ مبقغاىـ السةاسي واال لزمة مف
واالجقماعي والوصوؿ إل  السمطة، مرفاةف ذلؾ برؤةة واضلة لوؿ قنمةة وقطوةر 

 . (2111)مبيوبي، مجقمعاقيـ
لذلؾ ةقعةف وجود مجموعة مف الشروط في األلزاب السةاسةة مف أىميا: أف 

ة في ظؿ وجود عبلقة مسقارة عم  المسقوى قكوف مؤسسة ومسقمرة وداممة ومنظم
الملم ، ورغبػة في الوصوؿ إل  السمطة وممارسقيا، مع اللصوؿ عم  سند شعبي في 

 االنقخابات لمفوز.
 :وظائؼ األحزاب السياسية -5.1

نظرا لممكانة الملورةة لؤللزاب في األنظمة السةاسةة وارقباطيا العمةؽ بمفيـو 
سةاسةة، فإف األلزاب السةاسةة أصبلت قضطمع بأدوار بالغة الدةماراطةة والمشاركة ال

األىمةة داخؿ المجقمعات، لةث قاـو بدور الرابط بةف اللكومة والمواطنةف، كما قسيـ 
في رفع مسقوى الوعي السةاسي، وقعزةز مفيـو المواطنة، وقدعةـ القكامؿ الوطني، 

ي الارار والقأثةر فةيـ مف ووضع السةاسات العامة باإلضافة إل  الرقابة عم  صانع
خبلؿ وظامفيا القي ققمخص في القعبةر عف مطالب الجميور، والقأثةر السةاسي مف 

 .(2114خبلؿ غرس مفاىةـ ومعقادات سةاسةة )اسعد، 

كما قعمؿ األلزاب السةاسةة في دامرة معادة ومقشابكة قجمع مجموعة مف 
كوف أعضاء فةيا، وذلؾ بلماةة العناصر ومصالح مقعددة لؤلفراد والجماعات القي ق
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مصالليا ورغبقيا في الوصوؿ إل  السمطة، كما قاـو األلزاب السةاسةة بوظامؼ ىامة 
ومقعددة، مف أىميا الوظةفة السةاسةة، وذلؾ بإثبات فاعمةقيا وقدرقيا بالقأثةر ف  
الجماىةر وملوالقيا اسقاطاب وقأىةؿ المرشلةف لممناصب القمثةمةة، وجذب مزةد مف 
المنخرطةف فةيا والماقنعةف بعمميا والمؤدةف لطرليا السةاسي والخطة القي بيا ققـ إدارة 
الببلد بنجاح، إضافة لعبلققيا بالمؤسسات السةاسةة األخرى في النظاـ السةاسي، ومراقبة 

 (.2119،السمطة القنفةذةة، وقمثةؿ مصالح الشعب أماـ اللكومة )العفاني وآخروف

بقكوةف وقاوةة الروابط الداخمةة بةف الناخبةف واألجيزة كذلؾ قسيـ األلزاب 
السةاسةة، إضافة لدورىا الرقابي الفاعؿ عم  أعماؿ اللكومة، وذلؾ بإظيار جوانب 
الضعؼ والعجز في لؿ المخقناات القي قواجو اللكومة، مما ةؤكد عم  مسمولةقيا أماـ 

 .(2113 )كةمب، الشعب، وصةاغة مطالب أعضاميا والمقعاطفةف معيا
كما قلاوؿ األلزاب عبر مكاقبيا السةاسةة الموازنة بةف المقطمبات والقطمعات 
المقناقضة وقلوةميا إل  سةاسات عامة مدروسة وقابمة لمقنفةذ، وال ةاقصر دور األلزاب 
عم  جانبيا السةاسي فاط، فيي قاـو أةضا بأنشطة اجقماعةة وذلؾ بقثاةؼ الناخبةف، 

ةاسي والعممةة االنقخابةة وقشكةؿ الاةـ السةاسةة العامة، كما قسيـ وقعرةفيـ بالنظاـ الس
األلزاب بقفعةؿ المواطنةف ودفعيـ لممشاركة السةاسةة، وقمكةنيـ مف القعبةر عف رغباقيـ 
ومعقاداقيـ، وأبداء الرأي في الارارات السةاسةة وقلوةؿ آراميـ إل  خةارات سةاسةة 

ةصاؿ راي الناس وقلوةميا لاضةة الرأي العاـ واقعةة، وقعمؿ عم  إةجاد قنوات لئل
ةصاليا لملكومة ةكو وآخروف،  وا   .(2112)فةرا 
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 تصنيؼ األحزاب السياسية: -3.1
ققعدد األلزاب في قصنةفاقيا غةر أنيا في مجمميا قصب في أنواعيا الثبلث: 

قمسؾ األلزاب ذات االةدلوجةة وىي القي ققمسؾ بمبادئ وأفكار ملددة وممةزة، وةعد ال
بيا وما ةنقج عنيا مف برامج أىـ شروط عضوةة اللزب، ومف أمثمقيا األلزاب القي 
قرفع شعارات دةنةة، ةمةيا األلزاب البراجماقةة القي ققمةز بوجود برامج ليا ققصؼ 
بالمرونة لسب قغةرات الواقع، بمعن  إمكانةة قغةةر ىذا البرنامج وفاًا لمظروؼ ولسب 

المصالح واألقمةات، والنوع الثالث مف األلزاب ىي القي قرقبط  المعطةات، ومنيا ألزاب
بالشخص الزعةـ الذي ةنشئ اللزب وةاوده وةلدد مساره وةغةره كما ةرةد، دوف خشةة 

 ,Ezrow) مف ناص والء وأنو قامـ عم  الادرات الكارةزمةة أو الابمةة أو الطباةة

2012). 
 أدوار األحزاب السياسية: -4.1

ب السةاسةة بأدوار عدة، وما ةيمنا في اللالة المةبةة أنيا قسيـ في قاـو األلزا
بمورة االناسامات السةاسةة لممجقمع، وقلوةميا مف اناسامات ومواجيات مسملة 
واسقعماؿ الاوة لفرض إرادة سةاسةة إل  اناسامات طبةعةة مبنةة عم  القنافس السةاسي، 

صنادةؽ االققراع، وقلوةؿ القلالفات وقلوةمو لصراع سممي قكوف المغالبة فةو عبر 
الابمةة والمناطاةة لقلالفات قبن  عم  أساس المصالح والقوجيات والقنافس الشرةؼ الذى 

 ةاود لبناء الدولة وقنمةقيا. 
كما ةاع عم  عاقايا دورًا ميمًا في لماةة مفيـو الدولة المدنةة والنظاـ 

بقوعةة الرأي العاـ لوؿ النظاـ الدةماراطي والدعاةة لو، لةث ةسقوجب أف قاـو 
الدةماراطي واللكـ المدني وأىمةقيـ السقمرار القداوؿ السممي عم  السمطة بعةدًا عف 

 .  (2117األنظمة االسقبدادةة والشمولةة )العوةقي،
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 مسيرة الحياة الحزبية في ليبيا: -5.1
لمقنمةة قكونت األلزاب السةاسةة في أغمب دوؿ العالـ الثالث بوصفيا نماذج 

السةاسةة مناولة مف الدوؿ المقادمة القي اسقعمرقيا، بغةة رفع المسقوى السةاسي بما 
عمةو قمؾ الدوؿ بعةدًا عف األوضاع االجقماعةة والثاافةة لممجقمعات المسقعمرة، ولـ ةقـ 

)ىةنبوش،  ناميا بشكميا اإلةجابي الفاعؿ بةنما نامت اسمةًا بما قلممو مف الجوانب السمبةة
(، جعمقيا مجرد أنماٍط شكمةة قمثؿ انعكاسا لواقع اجقماعي قابع، وبالقالي قأثرت 1989

ىذه األلزاب بالظروؼ القي أوجدقيا، فاكقسبت في بادئ األمر نوعا مف الشرعةة بابوؿ 
المواطنةف وقأةةدىـ لدورىا الاةادي في مااومة الاوى االسقعمارةة والقدخؿ واليةمنة 

سقابلؿ سرعاف ما لدث قعارض واضح فةما بةنيا في ملاولة األجنبةة، لكف بعد اال
إثبات وجودىا لممارسة وظامفيا وقخّوؼ السمطة السةاسةة اللاكمة القي قعّد ذلؾ قيدةدا 

 .(2115الرشةد وآخروف، ) لوجودىا وسمطانيا
اسقجابة  ف  كزنو قمثؿ ما بادر داخمي اجقماعي للراؾ نقاجا لـ ةكف وجودىا

وارقباطيا باللركات الوطنةة في دوؿ الجوار )مصر وسورةا( القي  ة،خارجة لمؤثرات
قلوؿ معظـ قمؾ اللركات لجمعةات ثـ أللزاب سةاسةة قلمؿ قوجيات وأىداؼ قمؾ 

رؤى  عف خارجةة مغاةرة، وعبرت ظروؼ في قرعرعت اللركات، لذلؾ نجد بأنيا
 أةة مف لةبةا في اللزبةة بةالقجر  أفرغ مما المجقمعات، لقمؾ وسةاسةة ةةاققصادو  اجقماعةة

  (.2115الداخمةة )أبوبكر، المجقمع قعكس مصالح وطنةة مضامةف
 األحزاب السياسية بعد االستقالؿ: -5.5

دسقور ةلوي قانوًنا  قـ إعبلف االسقابلؿ، وصدر 1951مف دةسمبر  24في 
م  أف منو ع 26 المادة نصت لةث النور، السةاسةة غةر أنو لـ ةر األلزاب ةنظـ عمؿ

ومع وصوؿ (، 1951قانوف )دسقور لةبةا،  مكفوؿ ةنظمو السممةة الجمعةات قكوةف لؽ
أوؿ لكومة بعد االسقابلؿ في لةبةا ألغت األلزاب السةاسةة ومنعت قةاميا، وقد جاء ىذا 
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المنع عاب االضطرابات القي شيدقيا لةبةا في أوؿ انقخابات برلمانةة واسقمر ذلؾ 
 (. 2111زىري، )ال 2111اإلةااؼ لقي 

 :5211-1969الحياة الحزبية في فترة  -3. 5
في ىذه الفقرة قـ لظر األلزاب سةاسةة، لةث كانت رؤةة مجمس قةادة الثورة 

، واضلة فةما ةقعمؽ باأللزاب السةاسةة في لةبةا، فاد أظيرت رفضيا القاـ، لةث 1969
نشاط  أي ومنع لةبةا في السةاسةة األلزاب قأسةس لظر عم  (17/1972 (أكد الاانوف

ف لمدةماراطةة، واعقبر )الكقاب األخضر( اللزبةة إجياض عمني، أو سري لزبي  قعدد" وا 

 ىزةمة أي لزب ىو فوز أف كما ،(1977)الاذافي،  المجقمع للةاة مدّمر "األلزاب

 والنظـ لمشعب، أداة لخداع النةابةة ىزلةة والمجالس واعقبرىا لعبة والدةماراطةة، لمشعب

 ووجود والقمثةؿ قدجةؿ، الشعب، عف نةابة فبل الدةماراطةة، لمشكمة لؿ قمفةاي برلمانةةال

وقـ قشرةعيا  الشعب بدوره الكامؿ)فبل نةابة عف الشعب(، إنااص مف قةاـ النةابةة مجالس
بصدور قرار مف " مؤقمر الشعب العاـ" باعقبار األلزاب السةاسةة ممنوعة وةعقبر كؿ 

 .(2119)الراشةد وآخروف،  للزبةة خامف وعمةؿمف ةمارس اللةاة ا
اعقبرت األلزاب السةاسةة منذ ظيورىا  2111-1951وعمومًا خبلؿ الفقرة 

قعقرةيا كثةرًا مف الشبيات واالقياـ بقورةد مشارةع وأجندات خارجةة، خصوصًا أف 
سة معظميا أخفت مصادر قموةميا الخارجةة )صلةفة الفجر الجدةد، نابل عف مجمة السةا

 والاانوف(.
 :5211الحياة الحزبية بعد -4.5

(، 2/2112اصدر المجمس الوطني االنقاالي الاانوف رقـ ) 2111بعد فبراةر
( بشأف قنظةـ األلزاب 2112/ 29بشاف إلغاء عمؿ األلزاب، وأصدر قانوف رقـ )

السةاسةة، وقد نصت المادة الثالثة مف الاانوف عم  انو مف لؽ المواطنةف المةبةةف 
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قأسةس األلزاب السةاسةة واالنقساب إلةيا وفاا أللكاـ ىذا الاانوف، وال ةجوز لممواطف 
 (.2121)الملجوبي وآخروف،  أف ةكوف عضوا في أكثر مف لزب

وقد أعط  ىذا القغةةر بنةة لملةاة السةاسةة الجدةدة في لةبةا فرصة جدةدة 
، وبناء عمةو قشكمت الكثةر لعودة األلزاب لمعمؿ السةاسي بعد سنوات طوةمة مف اللظر

مف األلزاب السةاسةة ذات القوجيات واألةدولوجةات السةاسةة المخقمفة، ونظرا للداثة 
القجربة قـ إنشاء األلزاب عم  عجؿ مع عدـ الوعي الكافي لممؤسسةف والمجقمع 

 (.2116الاطروني، )لقوضةح رؤةة األلزاب السةاسةة وأىدافيا 
جقمع المةبي انعداـ وجود األساسات البلزمة وبعد فقرة وجةزة أدرؾ الم

والضرورةة لثاافة الدةماراطةة في المجقمع، وأنيا ىي السبب الرمةسي الذي أّدى إل  
لدوث األزمة الراىنة القي قمر بيا الببلد والمقمثمة في الصراع الاامـ نقةجة االناسامات 

اسقمرار األزمة وأدى إل  السةاسةة، بؿ إف ضعؼ انقشار ثاافة الدةماراطةة أسيـ في 
قفاقميا أكثر، باإلضافة إل  قأثةرىا السمبي عم  بعض الجوانب األخرى ذات الصمة، 

لـ ةكف  وبذلؾ فإف أي لموؿ في ىذا اإلطار مف الصعب أف قلاؽ النجاح المأموؿ ما
ىناؾ مسقو جةد مف الوعي لدى المواطنةف بأسس ومبادئ وممارسات الدةماراطةة 

ف، فةكوف بإمكانيا أف قشكؿ قاعدة مقةنة ةمكف االسقناد عمةيا في بناء ولاوؽ اإلنسا
دولة ذات لكـ دةماراطي، ةلكميا الاانوف وقاـو فةيا المؤسسات، وىنا وجب القأكةد 

 .(2121آةة، ) عم  أف غةاب ثاافة الدةماراطةة ال ةسقثني ألدا مف المجقمع
 مستقبؿ األحزاب السياسية في ليبيا: -5.5

ب قاالةد العمؿ السةاسي واللزبي المرقكز عم  صراع البرامج واألفكار اف غةا
دوف السبلح جعمت األلزاب ققممس طرةايا وسط سالة غةر ناضجة سةاسةًا، في وجود 
قخبط سةاسي وفرض بعض الجيات أراميا باوة في ظؿ وجود قوي مضادة لمابمةة 

م  أداء األلزاب، وةبا  مصةر والجيوةة مسقفةدة مف لالة الفوض ، وىذا ةؤثر كثةرا ع
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اللةاة اللزبةة في لةبةا مرقينا ببموغ مرلمة مف الوعي واالسقارار، فاأللزاب السةاسةة 
قنمو وققطور في البةمة المسقارة فاط وفؽ قوانةف دسقورةة ضابطة وملكمة واققناع 

 .(2119)اللامدي،  األفراد بالقداوؿ السممي لمسمطة واالبقعاد عف القشكةؾ والقخوةف
كما وجب عم  األلزاب أف قكوف لنفسيا مسمكا مسقابل واضلا، لقي ال قجد 
نفسيا مرقينة ألي جية دوف الادرة عم  القعاطي مع الواقع وفؽ رؤةة وقصور وبرنامج 

(، ولةس ىذا فلسب 2119، )البلفي ةطرح بدامؿ لاةاةة لمقطمبات الواقع عم  األرض
مشكمة القنظةـ بفعؿ غةاب الخبرة في القأسةس فأغمب األلزاب في لةبةا قعاني مف 

 والقنظةـ، وبعضيا أسس عم  عجؿ بيدؼ القفاعؿ مع االسقلااقات االنقخابةة
 . (2119)اللامدي، 

 :المحور الثاني: الجانب العممي لمدراسة
 العينة ومواصفاتيا: -1.1

ةة بعد أف اسقمارة بالطرةاة العشواممامة ىذه الدراسة بةاناقيا مسقااة مف قوزةع 
، وقشمؿ الفمة العمرةة المسموح 2121قـ قلكةميا مف قبؿ مقخصصةف خبلؿ شير ماةو

سنة فما فوؽ(، وزعت الكقرونةا عم  العةنة في وجود  18مف)ليا بدخوليا في االنقخاب 
%، 65وبةنت نقامج قلمةؿ العةنة أف نسبة الذكور بمغت ، (COVID19)انقشار جاملة 

%، بةنما لسب العمر أظيرت النقامج أف معظـ 35بمغت  في لةف أف نسبة اإلناث
سنة(، وقعقبر مف أفضؿ فقرات الشباب مف  44-35العةنة ارقكزت في الفقرة العمرة بةف)

 لةث النضج وقولي المناصب الاةادةة، كما ىي بالشكؿ القالي:
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 ( ةوضح نسبة مشاركة العةنة الدراسة لسب المرلمة العمرةة.1شكؿ رقـ)
ةؼ العةنة لسب المسقوى العممي لمعةنة، قبةف أف غالبةة العةنة مف أما قصن

% أعمي مف المسقوى الجامعي، في لةف 41%، ونسبة 42خرةجي الجامعات، وبمغت 
كما ىي موضلة % أقؿ مف المسقوى الجامعي، ولسب وظامؼ العةنة، 17أف نسبة 

 بالشكؿ القالي:

 
 ( ةوضح وظامؼ العةنة2شكؿ رقـ)

لوظامؼ عشوامةة والنسب األكبر فةيا كانت لمموظفةف ةمةيـ شممت معظـ ا
الطبلب والعاممةف للساب أنفسيـ في لةف كاف المفقشوف والساماوف ىـ الفمة األقؿ أما 

 (.3لسب ملؿ اإلقامة قبةف أنيا قشمؿ معظـ مناطؽ لةبةا كما ىي بالشكؿ رقـ )
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 ( ةوضح أماكف أقامو العةنة3شكؿ رقـ)

ى المؤشرات: لدده بثبلثة مسقوةات: المسقوى المرقفع وقاع عبلماقو قلدةد مسقو  -2.1
(، والمسقوى الضعةؼ 2-1.51( درجة، والمسقوى المقوسط ةاع بةف درجقةف )3-2) بةف

( درجة، وكؿ مؤشر ةقكوف مف مجموعة مف األسممة 1.5الذي قكوف عبلماقو أقؿ مف )
ر الشباب في األلزاب لقكوةف خمس مؤشرات نلاوؿ مف خبلليا قةاس وجيات نظ

السةاسةة والعوامؽ االنقماء إلةيا، وقـ قةاس ثبات االسقبانة باسقخداـ " ألفا كرو نباخ"، 
 (، وقعقبر مرقفعة ةعوؿ عم  نقامجيا.1.719وبةنت النقامج مسقوى ثبات الاةـ )

 تحميؿ البيانات وفؽ أراء العينة ومستوى المؤشرات: -2
 المشاركة السياسية: -1.5

% 59ة المشاركة السةاسةة جةدة، لةث وصمت لنسبة النقامج أف نسب بةنت
لسب نقامج االسقبانة، وبماارنة مع دراسات أخري فأف نسبة المشاركة في ارقفاع، لةث 

% 29بةنت دراسة الاةـ السةاسةة لدي الشباب الجامعي، اف نسبة المشاركة لـ ققعدي
 ، كما بالجدوؿ القالي:(2119، )السطي
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 ( ةوضح مسقوى المشاركة السةاسةة.1) ـجدوؿ رق

عدد  المؤشر
 % األوجو العبلمات العبارات

المشاركة 
 3 السةاسةة

 %1 ضعةؼ 1 ≥
 %41 مقوسط 2≥ -1<
 %59 جةد 3= -2<

كما بةنت النقامج أف االنقخابات الملمةة أكثر مشاركة مف االنقخابات العامة 
ف نسبة الذكور الق  شاركت في االنقخابات %، في لةف بةنت النقامج أ2بمعدؿ ارقفاع 

أكثر مف اإلناث، ولسب الوظةفة نجد العاممةف للساب أنفسيـ أكثر مشاركة ةمةيـ 
أعضاء ىةمة القدرةس، في لةف نجد األطباء والميندسةف أقؿ مشاركة، ولسب األعمار 

 44-35مة )قبةف أف األصغر سننًا أقؿ مشاركة واىقماما بالجوانب السةاسةة، بةنما الف
-21) سنة( أكثر مشاركة، وبماارنة الدراسة الساباة بةنت نقامجيا أف الفمة العمرةة

سنة( أكثر مشاركة، ولسب المسقوى القعمةمي بةنت النقامج وجود عبلقة طردةة بةف 22
المشاركة والمسقوى القعمةمي )ارقفاع المسقوى القعمةمي قزةد المشاركة(، أما مكاف اإلقامة 

في مسقوى المشاركة السةاسةة، في لةف أف نوع الجنس والوظةفة وملؿ أقامة ال ةؤثر 
(، وأشارت 1.5المفلوص ةؤثر معنوةًا عم  المشاركة، لةث أظيرت النقامج أقؿ مف )

(  ةعقبر ذلؾ 1.711نقامج قلمةؿ الثبات ليذا المؤشر بماةاس )ألفا كرو نباخ( بمادار)
%( كانت في 33النقامج اف أغمبةة المشاركةف ) كما بةنتمرقفًعا ةمكف القعوةؿ عمةو، 

، كما قبةف أف نسبة المشاركة في االنقخابات 2114انقخابات مجمس النواب لمعاـ 
%، لكنيا قعقبر نسبة مطممنة في عموميا كونيا اقخذت 28الساباة كانت ضعةفة بنسبة

ف  شكؿ رقـ  شكبًل قصاعدةا )ارقفاع مسقمر( ماارنة بةف االنقخابات والمشاركة، كما
(4.) 
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 مشاركة أفراد العةنة في االنقخابات الساباة. ( ةوضح نسب4شكؿ رقـ)

 وظيفة الحزب: -5.5
بةنت النقامج أف وظةفة األلزاب غةر واضلة لدي العةنة، لةث أفادت نسبة 

نما 31 % مف المفلوصةف أف األلزاب لـ قنشأ لخدمة المجقمع أو قلسةف أوضاعو، وا 
% فاط مف العةنة أنيا لغرض المشاركة في 25ي، مع قأكةد نسبة مف أجؿ أغراض أخر 

صنع الارار السةاسي وىذا ةدؿ عم  وجود قصور في فيـ الغرض الذي قنشأ مف أجمو 
 األلزاب.

 أسباب عدـ المشاركة: -3.5
بةنت النقامج أف مف أىـ األسباب القي قاؼ أماـ المشاركة في األلزاب 

%؛ وةرجع 32اطةة السمةمة في قشكةؿ قمؾ األلزاب بنسبة السةاسةة غةاب قواعد الدةمار 
ذلؾ ألف معظـ األلزاب قـ إنشاؤىا بشكؿ فردي في القكوةف والاةادة، أو امقدادًا أللزاب 

% إف اإلعبلـ لـ ةاـ بدوره بالشكؿ 18خارجةة إقمةمةة القوجو، في لةف بةنت نسبة
% أف مف ةاوؿ 13ظيرت نسبة المطموب لمقعرةؼ باأللزاب السةاسةة وقكوةنيا، كما أ

رأةو ةقعرض لؤلذى، وقاارب النسب األخرى ةدلؿ عم  وجود عامؽ أماـ الشباب لقكوةف 
نشاء األلزاب لعدـ وجود المعرفة والخبرة الكافةة وعدـ الدعـ المادي والمعنوي لمشباب  وا 
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ناء مف أجؿ قكوةف األلزاب السةاسةة، وةعقبر ذلؾ مف أىـ العوامؽ القي قاؼ أماـ ب
الدوؿ ولؿ معضمة الوصوؿ لملكـ والمساىمة فةو، في لةف أكدت دراسات ساباة أف 
أسباب عدـ المشاركة في االنقخابات اللزبةة ةعود الف المرشلوف ةسعوف لقلاةؽ 

 . (2119)السطي،  %29مصالليـ الخاصة والقغاضي عف المصالح العامة بنسبة 
 المعرفة باألحزاب السياسية: -4.5

ذا المؤشر قةاس مسقوى معرفة المفلوصةف باأللزاب السةاسةة بشكؿ نلاوؿ بي
عاـ، وبةنت النقامج أف معرفقيـ باأللزاب مقوسطة، وةعمؿ ذلؾ نظرا ألف اللةاة السةاسةة 
)األلزاب( كانت مقوقفة ألكثر مف خمس عاود وبدأت ققطور لالةًا؛ لذلؾ نمقمس نوعًا 

أف نسبة المعرفة اللزبةة لسب نوع الجنس  المعرفة بيا، وأظيرت النقامج مف ارقفاع
ولسب المينة  %،61% لدي الذكور، بةنما مرقفعة لدى اإلناث بنسبة 52مقوسطة بنسبة

أظيرت النقامج أف أصلاب األعماؿ الخاصة )الميف اللرة( أكثر دراةة ومعرفة 
 غةر (،5كما ىي في الشكؿ رقـ)% عف غةرىـ مف الميف األخرى، 29باأللزاب بنسبة 

 أف ىذه النقامج قعقبر مغاةرة عف دراسة بعنواف:
(The political knowledge of Libyan university students) 

لجوانب القي مف نقامجيا أف أصلاب الميف واألعماؿ الخاصة أقؿ اىقمامًا با
% 2السةاسةة، بةنما فمة الطبلب األقؿ معرفة باأللزاب وبرامجيا السةاسةة بنسبة 

(Alsati, 2017) وىذا ةبةف وجود خمؿ في المناىج الدراسةة بعدـ مواكبة العممةة ،
السةاسةة، وةنطبؽ ذلؾ مع بةانات دراسة بعنواف)الوعي السةاسي لدى طبلب الجامعات 

مبًل في المناىج الدراسةة أثر عم  مسقوى الوعي السةاسي المةبةة( بةنت أف ىناؾ خ
، أما مف لةث العمر (2121وقمؿ مف معارفيـ السةاسةة )السطي،  لطبلب الجامعات

سنة( ىي الفمة األكثر معرفة باأللزاب وبرامج 44-35بةنت النقامج أف الفمة العمرةة)
 %. 18اللزبةة بنسبة

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10220461.2017.1413417
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 األلزاب السةاسةة( ةوضح مسقوى المعرفة ب5شكؿ رقـ )

ولسب المسقوى العممي ةكوف ىناؾ عبلقة طردةة بمسقوى المعرفة باأللزاب 
 ، وقفةد نقامجياAlsati (2017)السةاسةة، وىي قخقمؼ مع الدراسة الساباة القي أجراىا 

بأف األقؿ مسقو قعمةمةًا أكثر دراةة بالجوانب السةاسةة؛ وعمميا البالث بنجاح الخطط 
بقأثر  (2، وبةنت نقاج قلمةؿ)كالجة الاصور في المعرفة السةاسةة لمطبلبالجامعةة لمعا

المؤشر لسب المينة والعمر، أما لسب مكاف اإلقامة فإف المؤشر ال ةقأثر بيا وباةت 
( وةعقبر ذلؾ 1.665-ألفا كرو نباخمسقارة بنفس المسقوى، وبةنت نقامج قةاس الثبات )

 معدؿ ثبات مرقفع.
زاب، بةنت النقامج ضعؼ انقماء العةنة لؤللزاب السةاسةة، لةث وعف االنقماء لؤلل

% امقنعت عف 29% مف العةنة ال ةنقم  ألى لزب، في لةف أف نسبة71بةنت أف نسبة 
اإلجابة، وىذا ةدلؿ عم  الفشؿ في قكوةف األلزاب السةاسةة الذى قد قسيـ في إضعاؼ 

بناء الدوؿ، ولوؿ قلاةؽ األلزاب لرغبات  القكقبلت المناطاةة والابمةة القي قاؼ عامًاا أماـ
 %.68المواطنةف وقد بةنت النقامج اف األلزاب ال ةمكنيا ذلؾ بنسبة 

 المعرفة باألحزاب الموجود في ليبيا: -5.5
أف غالبةة العةنة لدةيـ معرفة بأسماء األلزاب السةاسةة في لةبةا، بةنت النقامج 
ماء ثبلثة ألزاب سةاسةة، بةنما قوصمت % مف العةنة لمعرفة أس41لةث قوصبلت نسبة
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% لمعرفة لزًبا والًدا مف األلزاب السةاسةة عم  السالة 11% للزبةف، ونسبة 18نسبة
المةبةة، وأكثر األلزاب معرفة مف العةنة لزب العدالة والبناء الملسوب عم  قةار 

لنقامج أنيا اإلسبلـ السةاسي، ولزب قلالؼ الاوي الوطنةة، وعف قبعةة األلزاب بةنت ا
% مف العةنة بعدـ معرفقيـ الجية القي ققبعيا 52غةر معروفة لدي العةنة، لةث أجاب 

 األلزاب. 
 المعرفة بالعمؿ الحزبي: -6.5

العمؿ بقصد البالث في ىذا المؤشر القعرؼ عم  مدي معرفة أفراد العةنة 
سباب القي اللزبي مف لةث األفكار والقوجيات لؤللزاب ودورىا السةاسي، كذلؾ األ

قاؼ عامًاا دوف مشاركة الشباب في العمؿ اللزبي، وبةنت نقامج قبوؿ المؤشر بشكؿ 
 مقوسط لدي العةنة كما ىو موضح بالشكؿ القالي:

 
 ( ةوضح مسقوى المعرفة بالعمؿ اللزبي6شكؿ رقـ )

وىي نسبة ثبات مرقفعة  1.765أظيرت النقامج مادار ثبات )ألفا كرو نباخ(= 
د نقامجيا، كما أظيرت نقامج القلمةؿ أف غالبةة العةنة ال ةمةموف لابوؿ ةمكف اعقما

% مف العةنة لـ قؤةد قكوةف 67األلزاب المقشددة، لةث أظيرت النقامج أف نسبة
 األلزاب عم  أساس دةني.
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 تقبؿ األحزاب السياسية: -5.1
بةنت نقامج القلمةؿ قبوؿ المؤشر بمسقوى ضعةؼ، كما ىو موضح بالشكؿ 

 الي:الق

 
 ( ةوضح مدي قابؿ األلزاب السةاسةة7شكؿ رقـ )

كما قبةف مف نقامج القلمةؿ عدـ القابؿ لؤللزاب السةاسةة لدي العةنة بنسبة 
%، وةزداد عدـ قبوؿ األلزاب السةاسةة لدى الذكور أكثر مف اإلناث، وىذا ةدلؿ 51

أللزاب والمقماي عم  نوع المعمومات المرسمة مف أدوات ناؿ المعرفة السةاسةة عف ا
واصطداـ قمؾ المعارؼ بالواقع مف خبلؿ القجربة السةمة لؤللزاب، خبلؿ فقرة االنقخابات 
وخةبات األمؿ القي أصةب بيا المواطف، وأكثر الفمات اعقراضًا عم  األلزاب ىي الفمة 
األكثر قعمةمًا، لةث قولدت عبلقة عكسةة بةف المسقوى القعمةمي وقبوؿ األلزاب، كما 

، ، وىذا ةوضح مدي قأثةر ىذا الجانب في المؤشر(0،23= 2نت نقامج القلمةؿ )كابة
سنة( أكثر اعقراضًا عم  األلزاب، 54-45ومف لةث العمر نجد أف الفمة العمرةة)مف 

وىي نسبة ثبات مرقفعة  1.775وأظيرت النقامج مادار ثبات المؤشر )ألفا كرو نباخ(= 
 ةعوؿ عم  نقامجيا.
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 جربة األحزاب في ليبيا:نجاح الت -5.5
أظيرت نقامج قلمةؿ البةانات أف الظروؼ اللالةة غةر مناسبة لدخوؿ األلزاب 

% مف العةنة أنيا ال 36 %، بةنما قري نسبة41في االنقخابات والعممةة السةاسةة بنسبة 
 –ةمكف قطبةايا في لةبةا نظرًا لمجموعة مف األسباب وقوجيات مف الطرفةف )األلزاب 

% قشدًدا نلو الفكرة 25 ع(، وبةنت مجموعة أخري مف المفلوصةف بنسبةالمجقم
 ورفضيا قمامًا.

 أثر التوجيات القبمية عمى األحزاب: -5.3
بةنت النقامج أف القوجيات الابمةة في لةبةا قؤثر للد كبةر عم  القوجيات نلو 

بناء األلزاب  االنقخابات واأللزاب السةاسةة عم  لٍد سواء، بؿ اف البعض ةري إمكانةة
% مف العةنة أف القوجيات الابمةة قؤثر بشكؿ 75عم  أساس قبمي، لةث أكدت نسبة 

كبةر عم  األلزاب وسةاسقيا، وةمكف أف قكوف القوافاات اللزبةة مبنةة عم  قفاىمات 
 قبمةة، كما قري أف قمؾ القوجيات قفسد األلزاب مف الاةاـ بدورىا بالشكؿ الصلةح.

 اب السياسية:شخصنة األحز  -5.4
ىؿ قعبر األلزاب السةاسةة عف آراء أشخاص بعةنيـ؟ بةنت نقامج القلمةؿ أف 

%، وةرجع 83معظـ العةنة قري وجود األلزاب لخدمة أشخاص ملدودةف وذلؾ بنسبة 
ذلؾ القخاذ األلزاب مسمكةف أوليما: قوجو فردي وذلؾ بقبني أفراد معةنةف ةلمموف 

مشكوؾ في نزاىقيـ أو ممف قلـو لوليـ شبيات قوجيات وطمولات ومعظميـ مف ال
 الفساد وعدـ النزاىة، وثانةيما أفراًدا قلمؿ قوجيات وقةـ خارجةة قدعوا لمرةبة والشؾ.  

 اىتماـ الشباب باألحزاب: -6.4
(، ولوؿ انخراط 2%، كما ىي بالجدوؿ رقـ)68ارقفاع ىذا المؤشر بمعدؿ 

الماقنعةف باالنضماـ  غةرمج ارقفاع نسب الشباب في األلزاب السةاسةة، بةنت النقا
 %.91لؤللزاب لةث بمغت 
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 ( ةوضح مدي اىقماـ الشباب باأللزاب السةاسةة2) جدوؿ رقـ
 % األوجو العالمات عدد العبارات المؤشر

اىقماـ الشباب باأللزاب 
 السةاسةة

 
2 

 

 %3 ضعةؼ 1 ≥
 %29 مقوسط 2≥ -1<
 %68 جةد 3= -2<

وعامؿ الثاة بةف المواطف واأللزاب مف العوامؿ الميمة، القي  ومعرفة األسباب
قزةد أو قامؿ مف انضماـ الشباب لمعمؿ اللزبي، لةث نجد أف فاداف ثاة المفلوصةف 

%، ةمةو عدـ االىقماـ بالجوانب السةاسةة 55في األلزاب والعمؿ اللزبي بمغ 
 % لسب نقامج العةنة، كما ىي بالشكؿ القالي: 18بنسبة

 
 ( ةوضح أسباب عدـ انخراط الشباب في األلزاب السةاسةة8كؿ رقـ )ش

 ىاجس المواطف واألحزاب: -6.5
ىؿ ىناؾ ىاجًسا وقخوًفا مف األلزاب السةاسةة؟ واذا كاف موجودًا ما أسبابو؟ 

عدـ وجود منيج واضح لؤللزاب، أكدت النقامج وجود ىاجس وقخوؼ مف أىـ أسبابو 
 ي:كما ىي موضلة بالشكؿ القال
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 ( ةوضح أسباب قخوؼ العةنة مف األلزاب السةاسةة9شكؿ رقـ )

 تقيـ عمؿ األحزاب السياسية: -7.5
(، كما نبللظ 11بنسبة مقااربة، كما ىي بالشكؿ رقـ) قـ قاةـ عمؿ األلزاب

 عدـ وجود لممرقكزات الق  ةقـ بيا قاةةـ األلزاب لموصوؿ لمركز الضعؼ والاوة؛ 
وةات القاةةـ، كذلؾ ةدؿ عم  أف العةنة لةست ضد األلزاب لذلؾ ىناؾ قاارب في مسق

الذةف  بشكؿ عاـ لكف ضد الطرةاة القي قمت بيا في لةبةا مف لةث القأسةس والطرح
ةصالبيـ عدـ االققناع والقخوةف، وخصوًصا مع ظيور بوادر القصادـ ألوؿ قجربة 

ا سةًما عف األلزاب لزبةة بةف قوجيات المةبرالةة واإلسبلـ السةاسي أعطي انطباعً 
 السةاسةة.

 
 ( ةوضح قاةـ عمؿ األلزاب السةاسةة لسب رأى العةنة11) شكؿ رقـ
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كما أظيرت النقامج أف الذكور أكثر إدراكًا لؤللزاب والعممةة القي قاـو بيا 
بمسقوى مرقفع، في لةف كاف الوعي لدي اإلناث بمسقوى اقؿ مف المقوسط، مع قأثةر 

عني انو ةؤثر في المؤشر، مع ارقفاع نسب المؤشر بشكؿ عاـ بم 1.117( بنسبة 2)كا
لكؿ الوظامؼ وةكوف االرقفاع أكثر لدي العاممةف للساب أنفسيـ والموظفةف، وةنلدر 

 المؤشر لدي فمة الطمبة والصلافةةف.
 44-35ولسب الفمة العمرةة أظيرت النقامج ارقفاع نسب المؤشر لمفمة العمرةة)

سًنا(، في لةف قزةد نسبة قبوؿ المؤشر مع 24العمرةة األقؿ )سنة(، وقاؿ لدي الفمة 
ازدةاد المسقوى العممي وقكوف ىناؾ عبلقة طردةة، كما أظيرت أف مكاف السكف ال ةؤثر 

( أي أف مقغةر العمر ةؤثر في المؤشر، 1.312= 2في المؤشر، وبةنت النقامج قلمةؿ )كا
 الق  قعقبر نسبة جةدة. 1.713في لةف بةنت نقامج قةاس )ألفا كرو نباخ(= 

األلزاب السةاسةة والضغط عم  اللكومة: مف ضمف مياـ األلزاب الضغط عم   -7.2
اللكومة لكي ال ققغوؿ عم  المجقمع، وكذلؾ إةصاؿ وجيات نظر األلزاب األخرى 
ومؤسسات المجقمع المدني لوؿ البرامج والخدمات القي قادميا، ولوؿ قدرة األلزاب 

قامج القلمةؿ قاارًبا في اآلراء بةف مؤةدةف ةروف أنيا ةمكف أف قمارس عم  ذلؾ بةنت ن
%(، أما عف رؤةة العةنة لمفيـو العمؿ اللزبي 33 -%34ضغوًطا أو العكس بنسب )

(، والذي نبللظ مف خبللو القركةز لوؿ مدلوؿ شخصنة 11كما ىي بالشكؿ رقـ )
لمصالح وبواعث ورغبات  لؤللزاب السةاسةة ولةس خدمة المجقمع، أي أنيا أنشمت

شخصةة، ةمةيا أف األلزاب لةس لدةيا منيًجا ورؤةة واضلة وىي قسقعمؿ كواجية 
 قلمؿ شعار الدةماراطةة.
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 األلزاب السةاسةة لسب رأي العةنة مفيـو عمؿ( ةوضح 11) شكؿ رقـ

 مصادر المعمومات: -8.5
نت لوؿ بةنت العةنة أنيا ققلصؿ عم  أغمب المعمومات مف شبكة اإلنقر 

األلزاب، ةمةيا الصلؼ ووسامؿ األعبلـ األخرى، بةنما األصدقاء واأللزاب جاؤا أخةرًا، 
 كما ىو موضح بالشكؿ القالي:

 
 ( ةوضح مصادر معمومات العةنة عف األلزاب السةاسةة.12) شكؿ رقـ
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 الخاتمة:
في إف بناء الدولة وقعثر مسار الدةماراطةة وقكوةف األلزاب واالنضماـ الةيا 

لةبةا ةرجع الي القخوةؼ المسقمر لؤلنظمة السةاسةة القي ركزت عم  جوانب األمف 
واالسقارار دوف المساىمة في قطوةر الجوانب المؤسساقةة، كونيا كانت قطمؽ شعارات 
قخةؼ الشعب مف الجانب الدةماراطي بلجة المؤامرة، وبذلؾ قراجعت الوظةفة السةاسةة 

وظامؼ األمنةة، وللداثة العممةة السةاسةة، بناء عم  ما قـ لؤللزاب ماابؿ القوسع في ال
 دراسقو عم  عةنة مف الشباب، القي أظيرت نقامجيا:

وجود عبلقة طردةة بةف العةنة والمشاركة السةاسةة، لةث بةنت النقامج بأنيا مرقفعة  -
لزاب واقخذت منلي قصاعدًةا، أي أف عممةة المشاركة السةاسةة في ارقفاع، لكف في األ

السةاسةة كانت ملدودة جدًا، وةرجع ذلؾ لمجموعة مف األسباب منيا ملدودةة العبلقة 
نظرًا لملذر والقخوؼ المبرر لدي األفراد مف األلزاب نظرًا لعدـ وضوح برامج قمؾ 
األلزاب وعدـ مصداقةقيا مع وجود شؾ ورةبة في مصادر قموةميا وقةادات قمؾ األلزاب 

قبار األلزاب مؤسسات جدةدة عم  المجقمع المةبي نظرًا ألنيا موقوفة أوال، وةأقي ثانةًا اع
 ألكثر مف خمسة عاود، لذلؾ وجب القركةز عمةيا وخصوًصا مف قبؿ وسامؿ اإلعبلـ.

بةنت النقامج أف معرفة الشباب باأللزاب مقوسط، وةرجع ذلؾ إل  قصور في الثاافة  -
يا، وأصلاب الاطاع الخاص والعاممةف والقنشمة السةاسةة والقعرةؼ باأللزاب وأىمةق

 للساب أنفسيـ ىـ أكثر دراةة مف الفمات األخرى بالعمؿ اللزبي.

قابؿ الشباب لؤللزاب السةاسةة ملدود، رغـ وجود المعرفة الكافةة باأللزاب المنافسة  -
سنة( ىي أكثر الفمات مف  44-35في لةبةا بنسبة مرقفعة، والفمة العمرةة الملصورة بةف)

ث المشاركة والمعرفة باأللزاب واىقماًما بالجوانب السةاسةة، غةر أف المعرفة لة
 بالجيات القي ققبعيا األلزاب وقصدر أذونات المزاولة غةر معروفة لدي العةنة.
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وجود شؾ وعدـ ةاةف في األلزاب وعمميا داخؿ لةبةا مف لةث الدعـ والقبعةة واقياـ  -
البعض ةرى أنيا قعمؿ لقلاةؽ مصالح أفراد  بعضيا بعمؿ أجندات خارجةة، غةر أف

بعةنيـ، وعدـ انضماـ الشباب لؤللزاب ةرجع لمجموعة مف األسباب أىميا: عدـ وجود 
 .منيج واضح ليا، وعدـ قأثةر وفاعمةة قمؾ األلزاب في اللكومة

المعرفة باأللزاب السةاسةة الخارجةة أكثر مف الداخمةة، والشباب لدةيـ الرغبة في  -
ضماـ لؤللزاب لو قغةرت صورقيا وأصبلت أكثر وضولًا، وابقعاد قادقيا عف االن

 شبيات الفساد والقبعةة. 

مف أىـ مصادر المعمومات عف األلزاب السةاسةة مواقع القواصؿ االجقماعي  -
 )اإلنقرنت(، ووسامؿ اإلعبلـ المرمةة والماروءة.

 ادلراجع

 / مراجع عربية:أوالً 
 كتب: -

 -1913(، ملمود المنقصر ودورة السةاسي في لةبةا 2111فاضؿ، )الزىري، صادؽ  -
 ، بغداد، جامعة بغداد.1971

(، األلزاب السةاسةة: أىمةقيا، نشأقيا، نشاطيا، الااىرة، 2115الشرقاوي، سعاد، ) -
 مركز البلوث البرلمانةة.

ةكة، أندرةاس وآخروف، ) -  (، أطمس العمـو السةاسةة، بةروت، المكقبة2112فةرا 
 الشرقةة.

(، إشكالةة القنمةة السةاسةة والدةماراطةة في دوؿ المغرب 2117عباش، عامشة،) -
 العربي: قونس نموذج، المركز الدةماراطي العربي لمنشر،  برلةف.

لؿ مشكمة الدةماراطةة، طرابمس، -(، الكقاب األخضر1977الاذافي، معمر، ) -
 المنشأة الشعبةة لمنشر والقوزةع واإلعبلف.
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(، لوار األلزاب السةاسةة، بولندا، المعيد الدولي 2113كةمب، برةخقشي،) -
 لمدةماراطةة والمساعدة االنقخابةة.

(، قوجيات وسموكةات سةاسةة، بنغازي، مركز 2115المغةربي، ملمد زاىي، )  -
 البلوث واالسقشارات.

 صحؼ ومجالت:  -

سةاسةة في لةبةا وموقفيا مف (، ظيور ونشأة األلزاب ال2115أبوبكر، إدرةس ملمد، ) -
 .19 -1(: 16اإلمارة السنوسةة، مجمة البلث العممي في اآلداب، جامعة عةف شمس،)

(، اثر األلزاب السةاسةة عم  القلوؿ الدةماراطي في 2114أسعد، رامز جماؿ، ) -
ةة ققصاد"، المركز الدةماراطي العربي لمدراسات االسقراقةجةة واال2115-2113”مصر
 . https://democraticac.de/?p=1231ةة، مقاح عم  الرابط والسةاس

(،األلزاب المةبةة بةف اللضور والغةاب، مركز الدراسات 2119اللامدي، مرةـ، ) -
 .https://cutt.us/YCd7Pاالسقراقةجةة والدبموماسي  

لظر العمؿ والقنظةـ اللزبي في لةبةا (، أثر 2119الرشةد، المد الزروؽ، وآخروف، ) -
، مجمة 2111-1951عم  قشوه الثاافة السةاسةة قجاه الظاىرة اللزبةة خبلؿ فقرة 

 .181 -156(:13) 3الاانوف والسةاسة، 
دراسة عةنة  -(، الاةـ السةاسةة لدى الشباب الجامعي2119السطي، الفةقوري صالح، ) -

 .56-25(: 12ر عف جامعة المرقب، )مف طبلب جامعة سرت، مجمة الامعة، قصد

دراسة  -(، الوعي السةاسي لدى طبلب الجامعات 2121السطي، الفةقوري صالح، ) -
لاةاس مسقوى الوعي السةاسي لطبلب كمةة القربةة جامعة سرت، مجمة العمـو السةاسةة 

 .153 -131:(21)4 والاانوف،
 .1975 - 9 -17صلةفة الفجر الجدةد، العدد الصادر في  -

https://cutt.us/YCd7P
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الشرؽ  -(، لةبةا وفوبةا األلزاب، جرةدة العرب الدولةة2118العبةدي، جبرةؿ،) -
 .14313األوسط، العدد

شكالةة القمثةؿ 2119العصفاني، ملمد، بنطرموؿ، عبدالعزةز) - (، األلزاب السةاسةة وا 
 .122 -97(:1)7اللكمة لمدراسات اإلعبلمةة واالقصاؿ،السةاسي في الجزامر، مجمة 

(، قراءة في قانوف قنظةـ األلزاب السةاسةة 2121جوبي، وآخروف، )المل  -
 .111-91(: 21)4المةبي)دراسة قلمةمةة(، مجمة السةاسة والاانوف، 

 -سورةا -(، األلزاب السةاسةة في الدولة العربةة: لةبةا1989ىةنبوش، رةموند، ) -
 .2ةا، مصر، مركز دراسات الولدة العربةة ومعيد الشؤوف الدولةة بإةطال

 رسائؿ عممية: -

(، األلزاب ودورىا في اللةاة السةاسةة، كمةة العمـو السةاسةة 2111مبيوب ، لبةب،) -
 واألعبلـ، جامعة الجزامر. 

شكالةة الولدة في 2118الرجباني، مراجع مادي،) - (، مسقابؿ النظاـ اللزبي المةبي وا 
ة، قسـ العمـو السةاسةة، جامعة قناة كمةة القجار  ،إطار المرلمة االنقاالةة، رسالة دكقوراه

 السوةس، اإلسماعمةة.

 موقع أنترنت: -

 .(، الشباب في لةبةا.. مدعووف لملرب، مسقبعدوف في السبلـ2119بسباس، آةة،) -
https://cutt.us/XEiBk 

« لضور باىت»(، األلزاب السةاسةة في لةبةا... 2121جرةدة الشرؽ األوسط، ) -
 .https://cutt.us/wfViKي، واقيامات لزمف الاذاف

legislation.ly/ar/node/31474 -https://security   )دسقور المممكة المةبةة،  -

 (1952. 

https://cutt.us/wfViK
https://security-legislation.ly/ar/node/31474%20.%20%20%20%20(1952
https://security-legislation.ly/ar/node/31474%20.%20%20%20%20(1952
https://security-legislation.ly/ar/node/31474%20.%20%20%20%20(1952
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 بةف الرفض والابوؿ، -األلزاب السةاسةة(، 2117العوةقي، عبدالمجةد، ) -
https://www.libyaakhbar.com/writings/518911.html. 

(، اللةاة اللزبةة المةبةة ودورىا السةاسي، موقع أخبار العالـ، 2119) عوض، ىناء، -
 /. canada.com/156638-.ahramhttp://wwwمقاح عم  الرابط/

شكالةات اسقارار النظاـ، 2117الاطروني، لسةف ةوسؼ،) - (، معوقات بناء الدولة وا 
  .https://cutt.us/6ign0شبكة ضةاء لممؤقمرات والدراسات، 

 ،2119وآفاؽ 2118البلفي، عم  عبد المطةؼ، المشيد اللزبي في لةبةا بةف مبلمح  -
https://www.minbarlibya.org/?p=13331. 

 ثانيًا/ مرجع أجنبية:
- Alsati, A. S. (2017). The political knowledge of Libyan 
university students: Sirte and Omar Al-Mukhtar universities as two 
examples. South African Journal of International Affairs, 24(4), 
463-479.  
- Ezrow, N. (2012). The importance of parties and party system 
institutionalization in new democracies. Retrieved 2020, from,  
http://repository.essex.ac.uk/4483/. 
- Georges Burdeau ( .1951 .) Pouvoir politique .Revue 
internationale de droit comparé, tome II,  p.p  21, 4-217. . 

 

https://www.libyaakhbar.com/writings/518911.html
https://www.libyaakhbar.com/writings/518911.html
https://cutt.us/6ign0
https://www.minbarlibya.org/?p=13331
http://repository.essex.ac.uk/4483/
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 المستخمص:
ىدفت ىذه الدراسة إل  القعرؼ  عم  القلدةات )الصعوبات والمشاكؿ( القي قواجو قطبةؽ  

صةغ قموةؿ الصةرفة اإلسبلمةة في المصرؼ شماؿ افرةاةا بمةبةا، ولقلاةؽ ذلؾ قـ قوزةع مجموعة مف 
 45مفردة وقـ اسقرجاع  51وزةع االسقبانات بمار المصرؼ الرمةسي كدراسة لالة لمدراسة لةث قـ ق

مفردة، وقـ االعقماد عم  قاممة االسقبانة كوسةمة لجمع البةانات واألسموب الوصفي لقلمةؿ اجابات 
المشاركةف في الدراسة، ومف خبلؿ قلمةؿ البةانات قوصمت الدراسة إل  نقامج أىميا قوجد بعض 

الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا،  المعوقات الداخمةة والخارجةة القي  قاؼ لامبل  لقطبةؽ
وبناءا عم  النقامج الي قـ القوصؿ الةيا اوصت الدراسة بضرورة قوفةر كوادر مصرفةة مقخصصة في 
مجاؿ صةغ القموةؿ الصةرفة اإلسبلمةة، و الرفع مف مسقوى العمـ الفايي الشرعي لدي العاممةف 

 بالمصرؼ.
 اإلطار العاـ لمدراسة: :أوالً 
 :المقدمة. 1

وملركيا الرمةسي لما ليا مف دور  ققصادكانت المصارؼ والزلت عصب اال 
إةجابي في قادةـ الخدمات والقموةؿ واالسقثمار، وقد مرت المصارؼ كغةرىا مف 
المؤسسات المالةة بقطورات عدةدة اسقجابة لرغبات عمبلميا، ومف ىنا برزت فكرة 

قـز في جمةع قعامبلقيا بالشرةعة المصارؼ اإلسبلمةة وىي مؤسسات مصرفةة قم
اإلسبلمةة، وقد اسقطاعت بسةاسقيا المرنة اسقاطاب العدةد مف المدخرةف الذةف 
ةرفضوف القعامؿ بالفوامد الربوةة، فكانت مبلذًا آمنًا لمدخراقيـ واسقثماراقيـ، وأصبلت 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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خصصة ةة مف خبلؿ آلةاقيا المققصادلممصارؼ اإلسبلمةة دورًا ميما في القنمةة اال
 لمقموةؿ واالسقثمار.

ولةبةا كغةرىا مف الدوؿ قوجيت إل  الصةرفة اإلسبلمةة مف خبلؿ المصارؼ  
صةغة القموةؿ بالمرابلة، وأصدر  2119العاممة لةث قدـ مصرؼ الجميورةة سنة 

اضاؼ  2112( لسنة 46برقـ ) 2115المصرؼ المركزي قعدةؿ في قانوف المصارؼ لسنة 
اني  بموجبو القعامؿ الربوي  2113لسنة  1سبلمةة  الاانوف رقـ فصؿ خاص بالصةرفة اال

في المصارؼ، إال أف المققبع لواقع المصارؼ في لةبةا ةجد أنيا ال ققعامؿ إال بصةغة 
لـ قادـ أي صةغ قموةؿ إسبلمةة أخرى وذلؾ لوجود مجموعة مف  القموةؿ بالمرابلة فاط،

 لصةرفة االسبلمةة.المعوقات القي قاؼ لامبل اماـ قطبةؽ صةغ ا
  :. مشكمة الدراسة5

 مف خبلؿ ما سبؽ قنلصر المشكمة في  القساؤؿ القالي: 
ما ىي القلدةات)المشاكؿ والصعوبات( القي قلوؿ دوف قطبةؽ صةغ الصةرفة  -

 اإلسبلمةة البلزمة لقلاةؽ القنمةة المسقدامة في لةبةا؟
 . أىداؼ الدراسة:3

الدراسة ىو دراسة قلدةات  قطبةؽ صةغ اليدؼ األساسي الذي قيدؼ إلةو  
الصةرفة اإلسبلمةة في المصارؼ القجارةة في لةبةا، وةقفرع مف ىذا اليدؼ األىداؼ 

 الفرعةة القالةة:
 .القعرؼ عم  معوقات الداخمةة قعةؽ قطبةؽ صةغ الصةرفة اإلسبلمةة 
 .القعرؼ عم  معوقات الخارجةة قعةؽ قطبةؽ صةغ الصةرفة اإلسبلمةة 
 فرضيات الدراسة: .4

 اعقمدت  الدراسة عم  الفرض الرمةسي القالي:  
قوجد معوقات ةمكف اف قلوؿ دوف قطبةؽ صةغ الصةرفة اإلسبلمةة البلزمة لقلاةؽ  -

 .القنمةة المسقدامة في لةبةا
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 ولمقلاؽ مف الفرض الرمةسي قمت صةاغة الفرضةات الفرعةة القالةة: 
  معوقات داخمةة ةمكف اف قعةؽ قطبةؽ صةغ الصةرفة الفرضةة الفرعةة االول : قوجد

 اإلسبلمي.
  الفرضةة الفرعةة الثانةة: قوجد معوقات خارجةة ةمكف اف قعةؽ قطبةؽ صةغ الصةرفة

 اإلسبلمةة.
 . منيجية الدراسة:5

 المقعماة االدبةات عم  المعقمد القلمةمي الوصفي المنيج عم  االعقماد قـ 
مكانةات معوقات لةث مف االسبلمةة الصةرفة بموضوع  البالثاف اعقمد لةث ،قطبةايا وا 

 ىذه عم  لموقوؼ المبلوثةف عم  قوزةعيا قـ اسقبانو خبلؿ مف االولةة البةانات عم 
 وكذلؾ SPSS االلصامي القلمةؿ برنامج باسقخداـ وذلؾ والمعوقات، االمكانةات
 والعممةة العممةة واألوراؽ اتوالدورة والكقب كالقاارةر الثانوةة المصادر عم  باالعقماد

 .الصمة ذات
 :الدراسة وعينة مجتمع. 6

 عةنة اما فروعو، بجمةع إفرةاةا شماؿ مصرؼ موظفي الدراسة مجقمع ةشقمؿ 
 والبالغة الرمةسي أفرةاةا شماؿ بمصرؼ العاممةف مف عرضةة عةنة اخقةار قـ فاد الدراسة

 .الدراسة موضوع عف نظرىـ وجية لمعرفة موظؼ 51
 :الدراسة حدود. 7
 .طرابمس في أفرةاةا شماؿ مصرؼ مار :المكانةة اللدود -
 .ـ2121-5-15 الي 2121-2- 13 الدراسة إعداد فقرة كانت  الزمنةة اللدود -
 :الدراسة مصطمحات. 8
 مع ققفؽ بصةغ المخقمفة لممنشآت ةادـ مالي أو عةني قموةؿ" ىو: اإلسبلمي القموةؿ 

 في فعاؿ بدور لقساىـ وفنةة شرعةة وضوابط معاةةر وفؽ مةةاإلسبل الشرةعة ألكاـ
 (23 ص:2112 وآخروف، الرفةعي" )القنمةة قلاةؽ
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 المساواة دوف اللاضرة األشةاء القةاجات قمبي القي القنمةة" ىي: المسقدامة القنمةة 
 (34 ص:2111 لجاوي،" )القةاجاقيا قمبةة في المابمة األجةاؿ قدرة عم 

 :لسابقةا الدراسات. 9
 ةةققصاداال قموةؿ في اإلسبلمةة البنوؾ دور" بعنواف( 2115 ولمس، ماداد) دراسة -
 في االسقثمارات قموةؿ في اإلسبلمةة البنوؾ دور القعرؼ إل  ىدفت وقد" فمسطةف في

 غزة قطاع في اإلسبلمةة البنوؾ لدى المنشورة البةانات عم  اعقمدت وقد فمسطةف،
 وقد األولةة، البةانات عم  لملصوؿ واالسقبانة الماابمة بأسموبي االسقعانة إل  باإلضافة
 مشاركة عم  سمباً  أثر واألمني السةاسي االسقارار عدـ أىميا نقامج إل  الدراسة قوصمت

 .القنمةة في الفمسطةنةة اإلسبلمةة المصارؼ
 وقد" والمقوسطة لصغةرة لممؤسسات اإلسبلمي القموةؿ" بعنواف( 2111 بوزةد،) دراسة -

 القموةمةة اإلسبلمةة الصةغ وأىـ الجزامري البركة بنؾ عم  القعرؼ إل  الدراسة ىدفت
 عم  الدراسة اعقمدت ذلؾ ولقلاةؽ والمقوسطة، الصغةرة المؤسسات واقع و لدةو،
 بنؾ مساىمة ملدودةة إل  الدراسة وخمصت االسقبانة، أسموب باسقخداـ الوصفي المنيج
 القموةمةة الصةغ قمة بسبب والمقوسطة الصغةرة المؤسسات ةؿقمو  في الجزامري البركة

 . البنؾ في المعقمدة اإلسبلمةة
 عممةة في ودورىا اإلسبلمةة المصارؼ" بعنواف( 2112 وآخروف، الرفةعي) دراسة -

 القنمةة قلاةؽ في اإلسبلمةة المصارؼ دور قوضةح إل  ىدفت وقد" ةةققصاداال القنمةة
 والقلمةؿ الوصفي األسموب عم  الدراسة اعقمدت ذلؾ ولقلاةؽ ةة،ققصاداال

 معوقات مجموعة اإلسبلمةة المصارؼ قواجو أىميا نقامج غم  خمصت وقد االسقنقاجي،
 .أىدافيا قلاةؽ مف قلد ومخاطر

 الواقع سورةة في اإلسبلمةة المصارؼ قجربة" بعنواف( 2114 البااعي،) دراسة -
 المصارؼ قواجو القي المعوقات أىـ قلدةد  إل ىدفت وقد" 2111 -2117 والمعوقات
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 نقامج إل  خمصت وقد القلمةمي، الوصفي المنيج عم  واسقندت سورةة، في اإلسبلمةة
 المصارؼ في الميمةف األسموب وأف سورةة، في اإلسبلمةة المصارؼ عدد قمة أىميا

 .المرابلة أسموب اإلسبلمةة
 الصناعات قموةؿ في ودورىا مةةاإلسبل الصرفة" بعنواف( 2115 الطةؼ،) دراسة -

 اإلسبلمةة القموةمةة الصةغ أىـ عم  القعرؼ إل  الدراسة ىدفت" والمقوسطة الصغةرة
 المنيج عم  اعقمدت ذلؾ ولقلاةؽ قواجييا، القي المعوقات وأىـ وأىمةقيا وخصامصيا

 والبةانات اإللصاءات وقلمةؿ المكقبي األسموب اسقخدمت لةث القلمةمي الوصفي
 قاةةـ آللةة اإلسبلمةة الصةرفة افقاار أىميا لنقامج الدراسة وقوصؿ الدراسة، عف مقالةال

 واضلة وقوانةف قشرةعات وجود عدـ جانب إل  عممةة، أسس عم  المبةنة المخاطر
 .األسموب بيذا العمؿ آلةة قوضح

 قلاةؽ في اإلسبلمةة المصارؼ دور"  ةعنواف( 2118 وناشؼ، المشني) دراسة -
 في اإلسبلمةة المصارؼ دور عم  الضوء قسمةط إل  ىدفت قد و" المسقدامة مةةالقن

 الوصفي المنيجةف عم  الدراسة اعقمدت ذلؾ ولقلاةؽ المسقدامة، القنمةة قلاةؽ
 قلاةؽ في دور اإلسبلمةة لممصارؼ إف إلةيا قوصمت القي النقامج وأىـ واالسقارامي،

 . بلثالث أبعادىا خبلؿ مف المسقدامة القنمةة
 قموةؿ في اإلسبلمةة المصارؼ عمؿ معوقات" بعنواف( 2118 ملمد،) دراسة -

 قواجييا القي المعوقات أىـ عم  القعرؼ إل  ىدفت وقد" العراؽ في الصغةرة المشارةع
 األسموب عم  اعقمدت ذلؾ ولقلاةؽ القنمةة، عممةات في اإلسبلمةة المصارؼ
 المصارؼ ابقعاد أىميا نقامج إل  الدراسة خمصت وقد واالسقنباطي، القلمةمي االسقارامي
 عم  اعقمادىا بسبب ةةققصاداال القنمةة قلاةؽ في األساسةة مبادميا عف اإلسبلمةة
 .القامةدةة القموةمةة األدوات
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 :السابقة الدراسات عف التعميؽ
 القموةؿ مجاؿ في األبلاث مف لمزةد مدخبل قعقبر إنيا الدراسة ىذه ةمةز ما 
 قواجو القي المعوقات وأىـ اإلسبلمي القموةؿ إل  قطرقت الدراسة فيذه مي،اإلسبل

 قدمت أنيا لةث القنموةة، اإلسبلمةة الصةرفة أدوات كافة اسقخداـ في المةبةة المصارؼ
 مف سقمكنو فإنيا الدراسة ملؿ المصرؼ في قطبةايا قـ لو والقي اققرالات مجموعة
 .ةةققصاداال القنمةة لمقلاةؽ ةاإلسبلمة الصةرفة أدوات كافة قطبةؽ
 :النظري اإلطار: ثانياً 

  :اإلسالمية الصيرفة مفيـو
 :  تمييد

 ومصرفةة، مالةة أزمات عدة إل  العولمة ظؿ في المصرفي الاطاع قعرض 
 الدوؿ بعض في ةةفققصادواال البالثةف مف العدةد رأى مما المصرفي النظاـ قنيي كادت
 الوالةات نظر وجية ولكف المالةة، العولمة بيا جاءت قيال المبادئ عف القخمي ضرورة
نما العولمة، مف باللد لةس المقلدة  األزمات، مواجية عم  قادر مصرفي نظاـ قطبةؽ وا 
 مواجية عم  قدرقو اثبت بعدما اإلسبلمي المصرفي نظاـ اقباع أىمةة برزت ىنا ومف

 الدولةة المنظمات مف ربإقرا وذلؾ العالمةة، المصارؼ بأكبر عصفت القي األزمة
 (2112 غراؼ،.)الغرب ةةفققصاداال البالثةف مف والكثةر الدولي كصندوؽ
 طرؼ مف الماؿ قادةـ"  بأنو( اإلسبلمةة الصةرفة) اإلسبلمي القموةؿ وةعرؼ 

 القموةؿ صةغ ألد بموجب الئلسبلمةة الشرةعة ومبادئ وألكاـ لاواعد وفااً  آخر إل 
 األغراض في منو لبلسقفادة عوض، بدوف أو معمـو عوض ؿمااب وذلؾ شرعًا، الجارة

 (289ص: 2119 ومملـ، عبادة" )شرعاً  المبالة القنموةة أو االسقثمارةة أو االسقيبلكةة
 :اإلسالمي التمويؿ مبادئ

 (2112 وآمةف، الصاللي: )منيا وقواعد مبادئ عدة قلكمو اإلسبلمي القموةؿ 
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 الزةادات جمةع عم  الممكةة لؽ المالؾ ةعط  مكةةالم لؽ بقوفر: لاةاةة ممكةة وجود 
 المالؾ بفض أـ إرادةة غةر أو إرادةة بعوامؿ لصمت قد سواء الشيء ذلؾ في المقولدة

 .السوؽ في والطمب العرض بعوامؿ الـز فةما أو

 المصرفي بالقموةؿ بالقعامؿ ةقعمؽ بما بالعيد والوفاء المعاممة في الصدؽ. 

 المناسب البدةؿ إةجاد إل  اإلسبلمي القموةؿ ةسع  لةث: ناسبالم البدةؿ إةجاد 
 المشاركات األرباح قنظةـ في البدةؿ ىذا وةقمثؿ اسقثمارةة أعماؿ مف ةباشر فةما لمفامدة
 .عمةو العامؿ وبةف الماؿ رب بةف ققـ القي

 :اإلسالمية الصيرفة وأساليب صيغ
 ( الماؿ رب) وةسم  الماؿ ةادـ المصرؼ ألدىما طرفةف بةف اقفاؽ ىي: المضاربة

 نعمة) عمةو مقفؽ ىو ما لسب بةنيما الربح قاسةـ وةقـ جيده ةادـ المضارب واآلخر
 أو قاصةر وجود لالة في إال الماؿ رب ةقلمميا خسارة وجود لالة وفي ،(2111 ونجـ،
 بةف القكامؿ بقلاةؽ المضاربة وققمةز بادرىا، الخسارة ةقلمؿ ىنا المضارب مف إىماؿ

 العامد، قوزةع في والعدالة ةة،ققصاداال الموارد قخصةص في والكفاءة اإلنقاج، عناصر
 .(2117 اهلل، نصر) القشغةؿ وفرص االسقثمار زةادة وأخةراً 

 عم  المصرؼ وبةف الصغةرة والصناعات اللرؼ أصلاب بةف اقفاؽ ىو: االسقصناع 
 مقفؽ بأثماف المواصفات، ملددة وآالت أدوات بقصنةع اللرؼ أصلاب قةاـ ةقـ أف

 ثـ الخاـ مواد مف مسقمزماقيـ شراء مف اللرفةةف لمساعدة أقساط، عم  أو مسباا عمةيا
 .(2112وآخروف، الرفةعي) بمعرفقو لبةعيا لممصرؼ قسمةميا

 درغاؿ،) معمـو ربح إلةيا مضافاً  شراؤىا بثمف السمعة بةع عف عبارة ىي: المرابلة 
 ما الشراء لؤلمر المرابلة أو األطراؼ ثنامةة بسةطة ابلةمر  إما شكبلف وليا( 2117
 بةعيا ثـ ومف المشروع قجيةزات بشراء المصرؼ ةاـو وفةيا المصرفةة بالمرابلة ةعرؼ

 المشروعات ةناسب األسموب وىذا مؤجبًل، بثمف عمةو مقفؽ معةف ربح ىامش مع لو
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 لةث ةة،ققصاداال مةةالقن قلاةؽ أجؿ مف المشروعات ومبقكري والمقوسطة الصغةرة
جبارة، إجبارة) عنو نةابة المخاطرة وقلمؿ المشروع القةاجات بقوفةر المصرؼ ةاـو  وا 

2116). 

 رأس في لبلشقراؾ( المقعامؿ) اآلخر والطرؼ المصرؼ بةف اقفاؽ ىي: المشاركة 
 أما بةنيما، االقفاؽ لسب األرباح قوزةع وةقـ قامـ، مشروع قطوةر أو إلنشاء الماؿ

 أبو) مقناقصة أو داممة المشاركة قكوف وقد الماؿ، رأس نسبة لسب فقكوف خسامرال
 .(2118 ملةمةد،

 قسمةـ قأجةؿ فةو ةقـ طرفةف بةف عاد عف عبارة فيو المؤجؿ، البةع عكس وىو: السمـ 
 مشقيي،). مسقابمي قارةخ في السمعة قسمةـ ةقـ أف عم  الثمف، قسمةـ وقعجةؿ المبةع

2111) 

  االنقفاع ناؿ فةو ةقـ والمسقأجر،( المصرؼ) المؤجر بةف طرفةف بةف عاد ىو: ةاإلجار 
 ملددة فقرة خبلؿ معةف اجر ماابؿ الثاني الطرؼ إل  األوؿ الطرؼ مف ثابت لموجود
 قانوني قممةؾ عاد فيو بالقممةؾ المنقيي القأجةر أما القشغةمي، بالقأجةر اةسم  ـ وىذا

 .(2118 ملمد،) اليبة أو البةع طرةؽ عف إما إلجارة قياءان عند المسقأجر إل  لمموجود
 :اإلسالمية الصيرفة بصيغ وعالقتيا المستدامة التنمية مفيـو

 قعمؿ األبعاد مقعددة عممةة اإلسبلمي المنظور مف المسقدامة القنمةة قعقبر 
 إل  قيدؼو  البةمي، والبعد واالجقماعةة ةةققصاداال القنمةة أبعاد بةف القوازف قلاةؽ عم 

 وةؤكد اإلسبلمي، المنظور مف عممةا الااممة البشرةة واألنشطة لمموارد األمثؿ االسقغبلؿ
 ةوافؽ بما بمواردىا االنقفاع لو وةلؽ األرض في اهلل خمةفة اإلنساف أف المنظور ىذا

 ،(2114 فراح،) الاادمة األجةاؿ لؽ إىدار عدـ مراعاة مع اإلسبلمةة، الشرةعة
 الاامـ نظاميا خبلؿ مف القنمةة عممةة في وميـ فعاؿ بدور قاـو بلمةةاإلس فالمصارؼ

 البعد لقلاةؽ نشاطاقيا أىـ أف إل  باإلضافة الربوةة، بالفوامد القعامؿ عدـ عم 
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عطاء والعمبلء، األسيـ لممة مف الزكاة قلصةؿ المسقدامة لمقنمةة االجقماعي  وا 
 البةمي بالبعد ةقعمؽ فةما أما  وصلةة، خةرةة جمعةات مف لمسقلاةيا واليبات القبرعات
 والقبدةد القبذةر مف القموةمةة الموارد بلماةة المصارؼ قةاـ خبلؿ مف فةقـ القنموي
 البعد اإلسبلمةة المصارؼ قلاؽ وأخةراً  ،(2119ملمد،) اسقثمارىا عم  والعمؿ

 سابااً  المذكورة القموةمةة باألسالةب اسقثمارةة مشارةع إقامة خبلؿ مف لمقنمةة يققصاداال
 وكذلؾ والفار، البطالة ومكافلة قامةؿ عم  قعمبلف والمضاربة المشاركة صةغقي فمثبل
. القضخـ مشكمة  قجنب وبالقالي األسعار انخفاض إل  ةؤدي مما اإلنقاج قكالةؼ قامةؿ

 خبلؿ مف ةكوف ةةققصاداال القنمةة في ودورىا االسقصناع صةغة أما ،(2115 ىرباف،)
مكانةة الصناعةة، القنمةة يودالج دعـ  كالمعدات الرأسمالةة السمع إنقاج قموةؿ وا 

 لؤلصوؿ قوفةرىا خبلؿ مف ةكوف ققصاداال في فدورىا اإلجارة ةخص وبما واآلالت،
 .(2118 وناشؼ، المشني) قوسعيا أو المشارةع إلقامة البلزمة الثابقة
 :اإلطار العممي :ثالثاً 
 أداة جمع البيانات أوال:

 :قصمةـ اسقمارة االسقبانة -1
لاد قـ قصمةـ اسقمارة االسقبانة بشكؿ مبدمي مف خبلؿ ما قـ اسقخبلصو مف  

الجانب النظري ليده الدراسة وةرى البالثاف ضرورة قاسةـ اسقمارة االسقبانة إل  عدة 
أجزاء، وقد روعي في إعداد االسقبانة وضوح الفارات وسيولة اإلجابة عمةيا، لةث طمب 

 .( أماـ اإلجابة القي ةراىا مناسبةمسقجةب وضع عبلمة )مف ال
 ":اخقبارات الصدؽ "الصبللةة -2

 :اآلقةة باالخقباراتلمقأكد مف صدؽ وصبللةة صلةفة االسقبانة قاما البالثاف  
  Content validityصدؽ الملقوى )أو صدؽ المضموف(  -أ
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مف خبلؿ القأكد مف أف   البالثاف جانب صدؽ الملقوي في االسقمارة، اعلاد ر  
جمةع األسممة القي قلقوةيا االسقمارة قغطي جمةع أبعاد المشكمة قةد الدراسة، كما قغطي 

 جمةع جوانب وأبعاد الفرضةات الرمةسةة والفرعةة المنقااة مف اإلطار النظري لمدراسة.
 Face validity    :الصدؽ الظاىري -ب

رض الذي أعدت مف أجمو وىو ىدؼ مقأكد مف أف أسممة االسقبانة قلاؽ الغل 
الدراسة، قـ عرض االسقبانة عمي أساقذة مقخصصةف في عمـ الملاسبة واإللصاء، 
وبعد أف قـ جمع أراء ومبللظات جمةع ىؤالء المقخصصةف عم  فارات اسقمارة 
االسقبانة قـ إجراء القعدةبلت البلزمة سواء باللذؼ أو اإلضافة في الفارات لق  قـ 

مجموعات رمةسةة مف األسممة ثبلثة  قضـ وىي الصورة القي أعدت لمقطبةؽ القوصؿ إل 
 وىي: كاآلقي

 أسممة شخصةة وقشمؿ المسم  الوظةفي، الدرجة العممةة، 4المجموعة األول : وقضـ  -
 .عدد سنوات الخبرة والدورات المشاركات في الصةرفة اإلسبلمةة

وقات الداخمةة القي قعةؽ قطبةؽ عبارات لوؿ المع 11المجموعة الثانةة: وقشمؿ  -
 صةغ الصةرفة اإلسبلمةة.

عبارات لوؿ المعوقات الداخمةة القي قعةؽ قطبةؽ  11المجموعة الثالثة: وقشمؿ  -
 صةغ الصةرفة اإلسبلمةة.

وبعد عممةة القعدةؿ قاما البالثاف بقوزةع اسقمارات االسقبانة عم  جمةع  
( فرد. وبعد فقرة قـ اللصوؿ 51دىـ لوالي )العاممةف بمصرؼ شماؿ إفرةاةا والذةف عد

( ةبةف عدد االسقمارات 1اسقمارة اسقبةاف صاللة لمقلمةؿ والجدوؿ رقـ ) 45عم  
 الموزعة والمقلصؿ عمةو نسبة االسقمارات الاابمة لمقلمةؿ.

 ( عدد االسقمارات الموزعة والمسقرجعة ونسبة االسقمارات الاابمة لمقلمةؿ1جدوؿ رقـ )
 نسبة المسترجع% عدد االستمارات المسترجعة تمارات الموزعةعدد االس

51 45 91 
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% مف 91( نبللظ أف نسبة عدد االسقمارات الاابمة لمقلمةؿ 1مف الجدوؿ رقـ ) 
 عدد االسقمارات الموزعة وىي نسبة كبةرة.

 :ثانيا: ترميز البيانات
لرقمةة في قرمةز االسقبانة اسقخدما البالثاف الطرةاة ا بعد قجمةع اسقمارات  

 ( 2بالجدوؿ القالي رقـ )البةانات لةث قـ قرمةز اإلجابات كما 
 اإلجابات المقعماة بالماةاس الخماسي( قوزةع الدرجات عم  2) جدوؿ رقـ

 أوافؽ بشدة أوافؽ محايد ال أوافؽ ال أوافؽ بشدة اإلجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة
. فإذا كاف (3)الموافاة (  ةكوف مقوسط  درجة 2مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

فةدؿ عم  ارقفاع درجة  (3)مقوسط درجة إجابات مفردات العةنة ةزةد معنوةا عف
فةدؿ عم   (3)أما إذا كاف مقوسط درجة إجابات مفردات العةنة ةاؿ معنوةا عف .الموافاة

في لةف إذا كاف مقوسط درجة إجابات مفردات العةنة ال  ،انخفاض درجة الموافاة
فةدؿ عم  أف درجة الموافاة مقوسطة، وبالقالي سوؼ ةقـ اخقبار  (3)ةا عف قخقمؼ معنو 

أـ ال. وبعد االنقياء مف قرمةز  (3)ما إذا كاف مقوسط درجة الموافاة قخقمؼ معنوةا عف 
( SPSSاإلجابات و إدخاؿ البةانات األولةة باسقخداـ لزمة البرمجةات الجاىزة )

Statistical Package for Social Science))  قـ اسقخداـ ىذه اللزمة في قلمةؿ
 البةانات األولةة كما ةمي:
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    Reliability and Validate  ثالثا: اختبار الثبات والصدؽ:

" قاـ البالث قـ لساب درجة الثبات أداة الدراسةلمقأكد مف ثبات االخقبار " 
رةؽ الجذر . والصدؽ الذاقي عف طAlpha Cornbachباسقخداـ معامؿ كرونباخ ألفا 

 (.3ألقربةعي لمثبات لمقأكد مف صدؽ االسقمارة فكانت النقامج كما بالجدوؿ رقـ )
 ( نقامج اخقبار كرونباخ ألفا3جدوؿ رقـ )

عدد  المجموعة ـ
 العبارات

معامؿ 
 الثبات

 معامؿ
 الصدؽ

المعوقات الداخمةة القي ةمكف اف قعةؽ قطبةؽ صةغ  1
 1.872 1.761 11 الصةرفة اإلسبلمةة.

المعوقات الداخمةة القي ةمكف اف قعةؽ قطبةؽ صةغ  2
 1.883 1.781 11 الصةرفة اإلسبلمةة..

المعوقات القي ةمكف اف قعةؽ قطبةؽ صةغ الصةرفة  3
 1.923 1.852 21 اإلسبلمةة.

)معامؿ  ()( نبللظ أف قةـ معامؿ كرونباخ ألفا 3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
 1761)ققراوح بةف ة مف عبارات اسقمارة االسقبةاف ومعامؿ الصدؽ لكؿ مجموع (الثبات
وىذا ةدؿ عم  قوفر درجة عالةة مف الثبات  1.61( وىي قةـ كبةرة أكبر مف 1.852إل  

( 1.913إل   1.872الداخمي في اإلجابات، كذلؾ فإف معامبلت الصدؽ ققراوح بةف )
ةة مف الصدؽ مما وىي كبةرة قرةبة مف الوالد الصلةح فيذا ةدؿ عم  قوفر درجة عال

 ةمكننا مف االعقماد عمي ىذه اإلجابات في قلاةؽ أىداؼ الدراسة وقلمةؿ نقامجيا. 
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  :: خصائص مفردات عينة الدراسةرابعاً 
 :قوزةع مفردات عةنة الدراسة لسب المسمي الوظةفي -1 

 الوظةفيلسب المسم   ( القوزةع القكراري والنسبي المموي لمفردات عةنة الدراسة4جدوؿ رقـ )
 النسبة % العدد المسمى الوظيفي

 2.2 1 نامب مدةر عاـ المصرؼ
 4.4 2 مدةر إدارة القموةؿ واالسقثمار
 2.2 1 مدةر إدارة المراجعة الداخمةة

 22.2 10 رمةس قسـ
 68.9 31 موظؼ
 100.0 45 المجموع

يـ ( نبللظ أف معظـ مفردات عةنة الدراسة مف وظةفق4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
%( مف جمةع مفردات عةنة الدراسة، قـ ةمةيـ ممف مف 68.9)موظؼ وةمثموف نسبة 

%( مف جمةع أفراد عةنة الدراسة، قـ ةمةيـ ممف 22.2)وظةفقيـ رمةس قسـ وةمثموف نسبة
%( مف جمةع مفردات 4.4)مف وظةفقيـ مدةر إدارة القموةؿ واالسقثمار وةمثموف نسبة 

ف وظةفقيـ مدةر إدارة المراجعة الداخمةة وةمثموف قـ ةمةيـ ممف م ،عةنة الدراسة
 %( مف جمةع مفردات عةنة الدراسة.2.2)نسبة

 الدرجة العممةةلسب  عةنة الدراسةقوزةع مفردات  -2
 الدرجة العممةةلسب  قوزةع القكراري والنسبي المموي لمفردات عةنة الدراسةال( 5جدوؿ رقـ )

 النسبة % العدد الدرجة العممية
 2.2 1 اهدكقور 

 4.4 2 ماجسقةر
 68.9 31 بكالورةوس
 24.4 11 دبمـو عالي
 100.0 45 المجموع

( نبللظ أف معظـ مفردات عةنة الدراسة ممف درجاقيـ 5مف خبلؿ الجدوؿ ) 
%(  مف جمةع مفردات عةنة الدراسة، ةمةيـ 68.9)العممةة بكالورةوس وةمثموف نسبة 



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   696   - 

%(  مف جمةع مفردات عةنة 24.4)مثموف نسبة ممف درجاقيـ العممةة دبمـو عالي وة
%(  مف جمةع مفردات 4.4)الدراسة، قـ ممف درجاقيـ العممةة ماجسقةر وةمثموف نسبة 

%(  مف 2.2)والباقي ىـ ممف درجاقيـ العممةة دكقوراه وةمثموف نسبة  ،عةنة الدراسة
ى القأىةؿ جمةع مفردات عةنة الدراسة. وبصورة عامة نبللظ ىناؾ ارقفاع في مسقو 

العممي لمفردات عةنة الدراسة مما ةزةد مف الثاة في النقامج القي نلصؿ عمةيا القي 
 سوؼ نلصؿ عمةيا عند قلمةؿ إجاباقيـ. 

 :قوزةع مفردات عةنة الدراسة لسب عدد سنوات الخبرة -3
 لخبرةلسب عدد سنوات االدراسة  ( القوزةع القكراري والنسبي المموي لمفردات عةنة6جدوؿ رقـ )

 النسبة % العدد سنوات الخبرة
 31.1 14 اقؿ مف خمس سنوات

 33.3 15 سنوات 11سنوات إل  اقؿ مف 5مف
 17.8 8 سنة 15سنوات إل  اقؿ مف  11مف 
 11.1 5 سنة 21سنة إل  اقؿ مف  15مف 

 6.7 3 سنة فأكثر 21مف 
 100.0 45 المجموع

ت عةنة الدراسة سنوات ( نبللظ أف معظـ مفردا6مف خبلؿ الجدوؿ رقـ) 
%(  مف مفردات عةنة 33.3)سنوات وةمثموف نسبة  11سنوات إل  اقؿ مف 5خبرقيـ مف

%( مف 31.1)الدراسة. قـ ةمةو ممف سنوات خبرقيـ اقؿ مف خمس سنوات وةمثموف نسبة 
سنوات إل  اقؿ مف  11جمةع مفردات عةنة الدراسة. قـ ةمةو ممف سنوات خبرقيـ مف 

%( مف جمةع مفردات عةنة الدراسة. قـ ةمةو ممف سنوات 17.8)ف نسبة سنة وةمثمو  15
%( مف جمةع مفردات 11.1)سنة وةمثموف نسبة  21سنة إل  اقؿ مف  15خبرقيـ مف 

 (%6.7سنة فأكثر وةمثموف نسبة ) 21عةنة الدراسة والباقي ممف سنوات خبرقيـ مف 
قفاع في مدة الخبرة لمفردات مف جمةع مفردات عةنة الدراسة. وبصورة عامة نبللظ ار 
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عةنة الدراسة مما ةزةد مف الثاة في النقامج القي سوؼ نلصؿ عمةيا عند قلمةؿ 
 إجاباقيـ.

 قوزةع مفردات عةنة الدراسة لسب الدورات أو المشاركات في الصةرفة اإلسبلمةة  -4
 

الدورات أو  لسب ( القوزةع القكراري والنسبي المموي لمفردات عةنة الدراسة7جدوؿ رقـ )
 المشاركات في الصةرفة اإلسبلمةة 

 النسبة % العدد الدورات أو المشاركات في الصيرفة اإلسالمية
 68.9 31 ال
 31.1 14 نعـ

 100.0 45 المجموع

( نبللظ أف معظـ مفردات عةنة الدراسة لـ ةشاركوا في 7مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
%( مف جمةع مفردات 68.9وةمثموف نسبة )  دورات أو مشاركات في الصةرفة اإلسبلمةة أي

 الدورات أو المشاركات في الصةرفة اإلسبلمةة عةنة الدراسة، والباقي شاركوا في بعض
 %( مف جمةع مفردات عةنة الدراسة.  31.1وةمثموف نسبة )

  :: اختبار الفرضيات الفرعية لمدراسةخامساً 
لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في  المعوقات الداخمةة والقي ةمكف اف  قاؼ لامبل  -1

  :مصرؼ شماؿ إفرةاةا
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( القوزةع القكراري والنسبي المموي إلجابات مفردات عةنة الدراسة عم  العبارات 8جدوؿ رقـ )
المقعماة بالمعوقات الداخمةة والقي ةمكف اف قاؼ لامبل  لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ 

 ةيا لسب أسموب القوزةع النسبيودرجات الموافاة عم شماؿ إفرةاةا
ال أوافؽ   العبارة ـ

 بشدة
ال 
أوافؽ  أوافؽ محايد أوافؽ

 بشدة
درجة 
 الموافقة

1 
عدـ قوفر كوادر مصرفةة مقخصصة 
في مجاؿ صةغ القموةؿ الصةرفة 

 اإلسبلمةة.

  3 16 23 1 2 القكرار

 مقوسطة 6.7 35.6 51.1 2.2 4.4 النسبة%

ي الشرعي وجود ضعؼ في عمـ الفاي 2
 لدي العاممةف بالمصرؼ.

  2 21 12 9 1 القكرار
 عالةة 4.4 46.7 26.7 20.0 2.2 النسبة%

3 
ضعؼ كفاءة اإلدارةةف القنفةذةةف في 

 مجاؿ الصةرفة اإلسبلمةة.
  11 14 17 10 4 القكرار
 مقوسطة 1.1 31.1 37.8 22.2 8.9 النسبة%

4 
عدـ قناعة المسمولةف بالقعامؿ صةغ 

 ةؿ  الصةرفة اإلسبلمةةقمو 
  11 8 18 15 4 القكرار
 مقوسطة 1.1 17.8 40.0 33.3 8.9 النسبة%

5 
عدـ القركةز عم   الدورات القدرةبةة 
لدى العاممةف بالمصرؼ لمقعامؿ مع  
 صةغ  القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة.

  4 14 18 7 2 القكرار

 مقوسطة 8.9 31.1 40.0 15.6 4.4 النسبة%

6 
القوعةة الثاافةة بصةغ القموةؿ  قمة

لمصةرفة اإلسبلمةة لدى المقعاممةف مع 
 المصرؼ.

  2 22 12 8 1 القكرار

 عالةة 4.4 48.9 26.7 17.8 2.2 النسبة%

7 
قمة الموارد المالةة المخصصة في 
المصرؼ  القي قمكنو مف القعامؿ 

 بكافة  القموةؿ.

  4 11 19 6 5 القكرار

 مقوسطة 8.9 24.4 42.2 13.3 11.1 النسبة%

قركةز سةاسات القموةؿ في المصرؼ  8
 عم  المرابلة لامة المخاطرة.

  1 18 15 8 3 القكرار
 عالةة 2.2 40.0 33.3 17.8 6.7 النسبة%

عدـ وجود لوامح خاصة لقنظةـ العمؿ  9
 بالمصرؼ وفؽ الشرةعة اإلسبلمةة.

  11 9 18 8 10 القكرار
 مقوسطة 1.1 20.0 40.0 17.8 22.2 النسبة%

11 
قدني المسقوى القاني وعدـ وجود إدارة 
مخاطر قوةة لدى المصرؼ لمواجية 
مخاطر القعامؿ بأدوات الصةرفة 

 اإلسبلمةة.

  1 6 22 14 2 القكرار

 مقوسطة 2.2 13.3 48.9 31.1 4.4 النسبة%
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  :( نبللظ أف8مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
  القالةة: م  العباراتدرجات الموافاة عالةة ع -أ

 وجود ضعؼ في عمـ الفايي الشرعي لدي العاممةف بالمصرؼ.. 1

 قمة القوعةة الثاافةة بصةغ القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة لدى المقعاممةف مع المصرؼ.. 2

 قركةز سةاسات القموةؿ في المصرؼ عم  المرابلة لامة المخاطرة.. 3

  القالةة: تدرجات الموافاة مقوسطة عم  العبارا -ب

 عدـ قوفر كوادر مصرفةة مقخصصة في مجاؿ صةغ القموةؿ الصةرفة اإلسبلمةة.. 1

 ضعؼ كفاءة اإلدارةةف القنفةذةةف في مجاؿ الصةرفة اإلسبلمةة.. 2
 عدـ قناعة المسمولةف بالقعامؿ صةغ قموةؿ  الصةرفة اإلسبلمةة. 3

بالمصرؼ لمقعامؿ مع  صةغ  عدـ القركةز عم   الدورات القدرةبةة لدى العاممةف . 4
 القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة.

 قمة الموارد المالةة المخصصة في المصرؼ  القي قمكنو مف القعامؿ بكافة  القموةؿ.. 5
 عدـ وجود لوامح خاصة لقنظةـ العمؿ بالمصرؼ وفؽ الشرةعة اإلسبلمةة.. 6
صرؼ لمواجية مخاطر قدني المسقوى القاني وعدـ وجود إدارة مخاطر قوةة لدى الم. 7

 القعامؿ بأدوات الصةرفة اإلسبلمةة.
العبارات المقعماة بالمعوقات الخقبار معنوةة درجة الموافاة عم  كؿ عبارة مف  

الداخمةة والقي ةمكف اف قاؼ لامبل  لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ 
كانت النقامج كما في ( ف3)قـ اسقخداـ اخقبار ولكوكسوف لوؿ مقوسط الماةاس  إفرةاةا

 لةث كانت الفرضةة الصفرةة والبدةمة ليا لكؿ عبارة عم  النلو القالي ،(9الجدوؿ رقـ )
الفرضةة الصفرةة: مقوسط درجة الموافاة عم  العبارة ال ةخقمؼ معنوةا عف مقوسط  -

 (3)الماةاس 
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ةا عف مقوسط ماابؿ الفرضةة البدةمة: مقوسط درجة الموافاة عم  العبارة ةخقمؼ معنو  -
 (3)الماةاس 

( نقامج اخقبار ولكوكسوف لوؿ مقوسطات إجابات مفردات عةنة الدراسة عم  9جدوؿ رقـ )
العبارات المقعماة بالمعوقات الداخمةة والقي ةمكف اف  قاؼ لامبل  لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة 

 في مصرؼ شماؿ إفرةاةا
االنحراؼ  المتوسط العبارة ـ

 المعياري
إحصائي 

 ختباراال
الداللة 
 المحسوبة

عدـ قوفر كوادر مصرفةة مقخصصة في مجاؿ صةغ  1
 008. 2.667- 834. 3.38 القموةؿ الصةرفة اإلسبلمةة.

وجود ضعؼ في عمـ الفايي الشرعي لدي العاممةف  2
 032. 2.150- 925. 3.31 بالمصرؼ.

ضعؼ كفاءة اإلدارةةف القنفةذةةف في مجاؿ الصةرفة  3
 489. 691.- 949. 2.91 اإلسبلمةة.

عدـ قناعة المسمولةف بالقعامؿ صةغ قموةؿ  الصةرفة  4
 016. 2.419- 879. 2.67 اإلسبلمةة

عدـ القركةز عم   الدورات القدرةبةة لدى العاممةف بالمصرؼ  5
 108. 1.608- 981. 3.24 لمقعامؿ مع  صةغ  القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة.

القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة  قمة القوعةة الثاافةة بصةغ 6
 014. 2.456- 908. 3.36 لدى المقعاممةف مع المصرؼ.

قمة الموارد المالةة المخصصة في المصرؼ  القي قمكنو  7
 761. 304.- 1.095 3.07 مف القعامؿ بكافة  القموةؿ.

قركةز سةاسات القموةؿ في المصرؼ عم  المرابلة لامة  8
 383. 873.- 968. 3.13 المخاطرة.

عدـ وجود لوامح خاصة لقنظةـ العمؿ بالمصرؼ وفؽ  9
 007. 2.692- 1.055 2.58 الشرةعة اإلسبلمةة.

11 
قدني المسقوى القاني وعدـ وجود إدارة مخاطر قوةة لدى 
المصرؼ لمواجية مخاطر القعامؿ بأدوات الصةرفة 

 اإلسبلمةة.
2.78 .823 -1.753 .080 
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 ظ أف( نبلل9مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
ومقوسطات إجابات مفردات  (1.15)الدالالت الملسوبة أقؿ مف مسقوي المعنوةة  -أ

 :( لمعبارات القالةة3عةنة الدراسة قزةد عف مقوسط الماةاس )

 عدـ قوفر كوادر مصرفةة مقخصصة في مجاؿ صةغ القموةؿ الصةرفة اإلسبلمةة.. 1

 صرؼ.وجود ضعؼ في عمـ الفايي الشرعي لدي العاممةف بالم. 2

 قمة القوعةة الثاافةة بصةغ القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة لدى المقعاممةف مع المصرؼ.. 3

لذلؾ نرفض الفرضةات الصفرةة ليذه العبارات ونابؿ الفرضةات البدةمة ليا  
ولةث أف مقوسطات إجابات مفردات عةنة الدراسة عم  ىذه العبارات قزةد عف مقوسط 

 رقفاع درجات الموافاة عم  ىذه العباراتفيذا ةدؿ عم  ا ،(3الماةاس )
 :لمعبارات القالةة (1.15)الدالالت الملسوبة أكبر مف مسقوى المعنوةة  -ب

 ضعؼ كفاءة اإلدارةةف القنفةذةةف في مجاؿ الصةرفة اإلسبلمةة.. 1
عدـ القركةز عم   الدورات القدرةبةة لدى العاممةف بالمصرؼ لمقعامؿ مع  صةغ  . 2

 رفة اإلسبلمةة.القموةؿ لمصة
 قمة الموارد المالةة المخصصة في المصرؼ  القي قمكنو مف القعامؿ بكافة  القموةؿ.. 3
 قركةز سةاسات القموةؿ في المصرؼ عم  المرابلة لامة المخاطرة.. 4
قدني المسقوى القاني وعدـ وجود إدارة مخاطر قوةة لدى المصرؼ لمواجية مخاطر . 5

 إلسبلمةة.القعامؿ بأدوات الصةرفة ا

لذلؾ ال نرفض الفرضةات الصفرةة ليذه العبارات وىذا ةدؿ عم  أف درجات 
 الموافاة عم  ىذه العبارات مقوسطة

ومقوسطات إجابات مفردات  (1.15)الدالالت الملسوبة أقؿ مف مسقوي المعنوةة  -ج
 -:( لمعبارات القالةة3عةنة الدراسة قاؿ عف مقوسط الماةاس )

 مولةف بالقعامؿ صةغ قموةؿ  الصةرفة اإلسبلمةةعدـ قناعة المس. 1
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 عدـ وجود لوامح خاصة لقنظةـ العمؿ بالمصرؼ وفؽ الشرةعة اإلسبلمةة.. 2

لذلؾ نرفض الفرضةات الصفرةة ليذه العبارات ونابؿ الفرضةات البدةمة ليا  
ولةث أف مقوسطات إجابات مفردات عةنة الدراسة عم  ىذه العبارات قاؿ عف مقوسط 

 فيذا ةدؿ عم  انخفاض درجات الموافاة عم  ىذه العبارات ،(3اةاس )الم
بالمعوقات الداخمةة والقي ةمكف اف  قاؼ  والخقبار الفرضةة الفرعةة المقعماة 

قـ إةجاد مقوسطات إجابات  لامبل  لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا
 ( Zاخقبار ) اة بيذه الفرضةة واسقخداـمفردات عةنة الدراسة عم  جمةع العبارات المقعم

لةث كانت الفرضةة  ،(11( فكانت النقامج كما بالجدوؿ رقـ )3لوؿ مقوسط الماةاس )
 :الصفرةة والبدةمة ليا عم  النلو القالي

بالمعوقات  المقوسط العاـ لدرجة الموافاة عم  العبارات المقعماة الفرضةة الصفرةة: -
اؼ لامبل  لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ الداخمةة والقي  ةمكف اف ق

 (3)ال ةخقمؼ معنوةا عف مقوسط الماةاس  إفرةاةا
بالمعوقات  المقوسط العاـ لدرجة الموافاة عم  العبارات المقعماة الفرضةة البدةمة: -

 الداخمةة والقي ةمكف اف قاؼ لامبل لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا
 (3ؼ معنوةا عف مقوسط الماةاس )ةخقم
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( لوؿ المقوسط العاـ إلجابات مفردات عةنة الدراسة عم  Z( نقامج اخقبار)11الجدوؿ رقـ )
بالمعوقات الداخمةة والقي  قاؼ لامبل  لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في  جمةع العبارات المقعماة

 مصرؼ شماؿ إفرةاةا

المتوسط  البياف
 العاـ

االنحراؼ 
 يالمعيار 

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

المعوقات الداخمةة والقي ةمكف اف  قاؼ لامبل  
لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ 

 إفرةاةا
3.0422 .53150 .533 44 .597 

بداللة  (533.( نبللظ أف قةمة إلصامي االخقبار )11مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
لذلؾ ال نرفض الفرضةة  (1.15)أكبر مف مسقوى المعنوةة وىي  ( 1.597)ملسوبة 
معوقات الداخمةة القي ةمكف اف  قاؼ لامبل  وىذا ةشةر إل  وجود بعض ال ،الصفرةة

 لةث أف: لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا
 عدـ قوفر كوادر مصرفةة مقخصصة في مجاؿ صةغ القموةؿ الصةرفة اإلسبلمةة.. 1

 ود ضعؼ في عمـ الفايي الشرعي لدي العاممةف بالمصرؼ.وج. 2

 قمة القوعةة الثاافةة بصةغ القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة لدى المقعاممةف مع المصرؼ.. 3

 ضعؼ بعض الشيء في كفاءة اإلدارةةف القنفةذةةف في مجاؿ الصةرفة اإلسبلمةة.. 4
بالمصرؼ لمقعامؿ مع  صةغ  قمة القركةز عم   الدورات القدرةبةة لدى العاممةف . 5

 القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة.
قمة بعض الموارد المالةة المخصصة في المصرؼ  القي قمكنو مف القعامؿ بكافة  . 6

 القموةؿ.
 قركةز سةاسات القموةؿ في المصرؼ عم  المرابلة لامة المخاطرة.. 7
ؼ لمواجية ضعؼ المسقوى القاني وعدـ وجود إدارة مخاطر قوةة لدى المصر . 8

 مخاطر القعامؿ بأدوات الصةرفة اإلسبلمةة.
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اإلسبلمةة في  المعوقات  الخارجةة والقي ةمكف اف قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة -2
 .مصرؼ شماؿ إفرةاةا

( القوزةع القكراري والنسبي المموي إلجابات مفردات عةنة الدراسة عم  العبارات 11جدوؿ رقـ )
جةة والقي  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ المقعماة بالمعوقات الخار 
 ودرجات الموافاة عمةيا لسب أسموب القوزةع النسبي إفرةاةا

ال أوافؽ   العبارة ـ
 بشدة

ال 
أوافؽ  أوافؽ محايد أوافؽ

 بشدة
درجة 
 الموافقة

1 

عدـ وجود البةمة الشرعةة 
المناسبة القي قشجع عم  قطبةؽ 

اإلسبلمةة في  ألكاـ الشرةعة
 المجاؿ االققصادي والمالي.

  2 14 16 12 1 القكرار

 مقوسطة 4.4 31.1 35.6 26.7 2.2 النسبة%

2 
مدى إمكانةة قطبةؽ معاةةر لجنة 
بازؿ بما ةخص بالعمؿ بأدوات 

 الصةرفة اإلسبلمةة.

  2 9 28 5 1 القكرار

 مقوسطة 4.4 20.0 62.2 11.1 2.2 النسبة%

3 
لفرص االسقثمارةة مما عدـ قوفر ا

ةضعؼ قدرة المصرؼ بالقعامؿ 
 بكافة أدوات الصةرفة اإلسبلمةة.

  3 12 20 9 1 القكرار

 مقوسطة 6.7 26.7 44.4 20.0 2.2 النسبة%

4 
عدـ اسقابللةة المصرؼ وقدخؿ 
السمطات المخقصة وفي الشؤوف 

 اإلدارةة لممصرؼ.

  4 9 19 9 4 القكرار

 مقوسطة 8.9 20.0 42.2 20.0 8.9 النسبة%

5 
غةاب أو ضعؼ الرقابة الشرعةة 
القفصةمةة لعمؿ المصارؼ 

 اإلسبلمةة.

  2 7 16 17 3 القكرار

 منخفضة 4.4 15.6 35.6 37.8 6.7 النسبة%

6 
عدـ وجود سوؽ مالي إسبلمي  
ةقعامؿ بكافة أدوات الصةرفة 

 اإلسبلمةة.

  6 10 22 5 2 القكرار

 مقوسطة 13.3 22.2 48.9 11.1 4.4 النسبة%

7 
عدـ قةاـ سمطة الناد بقادةـ 
خطط قموةؿ وفاا لمشرةعة 

اإلسبلمةة لقموةؿ المشروعات 
 االققصادةة.

  4 17 14 10 11 القكرار

 عالةة 8.9 37.8 31.1 22.2 1.1 النسبة%

عدـ قوفر الظروؼ األمنةة  8
 والمناخ االسقثماري المبلمـ.

  10 12 15 7 1 القكرار
 مقوسطة 22.2 26.7 33.3 15.6 2.2 لنسبة%ا

9 
عدـ وجود بنةة قشرةعةة وقانونةة 

مساندة ألعماؿ الصةرفة 
 اإلسبلمةة.

  11 11 17 15 2 القكرار

 مقوسطة 1.1 24.4 37.8 33.3 4.4 النسبة%
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ال أوافؽ   العبارة ـ
 بشدة

ال 
أوافؽ  أوافؽ محايد أوافؽ

 بشدة
درجة 
 الموافقة

11 
عدـ اسقابللةة ىةمة الرقابة 
الشرعةة عف مجمس إدارة 

المصرؼ، وقأثرىا بالمصرؼ 
 وجياقو.المركزي وق

  3 8 11 8 15 القكرار

 مقوسطة 6.7 17.8 24.4 17.8 33.3 النسبة%

  :( نبللظ أف11مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
  القالةة: درجة الموافاة عالةة عم  العبارة -أ

 ( مقموةؿلعدـ قةاـ سمطة الناد بقادةـ خطط قموةؿ وفاا لمشرةعة اإلسبلمةة ) 

  القالةة: باراتدرجات الموافاة مقوسطة عم  الع -ب

عدـ وجود البةمة الشرعةة المناسبة القي قشجع عم  قطبةؽ ألكاـ الشرةعة اإلسبلمةة . 1
 ي والمالي.ققصادفي المجاؿ اال

 مدى إمكانةة قطبةؽ معاةةر لجنة بازؿ بما ةخص بالعمؿ بأدوات الصةرفة اإلسبلمةة.. 2
القعامؿ بكافة أدوات . عدـ قوفر الفرص االسقثمارةة مما ةضعؼ قدرة المصرؼ ب3

 الصةرفة اإلسبلمةة.
 . عدـ اسقابللةة المصرؼ وقدخؿ السمطات المخقصة وفي الشؤوف اإلدارةة لممصرؼ.4

 . عدـ وجود سوؽ مالي إسبلمي  ةقعامؿ بكافة أدوات الصةرفة اإلسبلمةة لقموةؿ5
 ةة..ققصادالمشروعات اال

 لمبلمـ.عدـ قوفر الظروؼ األمنةة والمناخ االسقثماري ا. 6
 عدـ وجود بنةة قشرةعةة وقانونةة مساندة ألعماؿ الصةرفة اإلسبلمةة.. 7
عدـ اسقابللةة ىةمة الرقابة الشرعةة عف مجمس إدارة المصرؼ، وقأثرىا بالمصرؼ . 8

 المركزي وقوجياقو.
  القالةة: درجة الموافاة منخفضة عم  العبارة -ت

 عمؿ المصارؼ اإلسبلمةة (لقفصةمةة لغةاب أو ضعؼ الرقابة الشرعةة ا) 
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بالمعوقات  العبارات المقعماةالخقبار معنوةة درجة الموافاة عم  كؿ عبارة مف  
الخارجةة والقي ةمكف اف  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ 

( فكانت النقامج كما في 3)قـ اسقخداـ اخقبار ولكوكسوف لوؿ مقوسط الماةاس  إفرةاةا
لةث كانت الفرضةة الصفرةة والبدةمة ليا لكؿ عبارة عم  النلو  ،(12رقـ ) الجدوؿ
 القالي

الفرضةة الصفرةة: مقوسط درجة الموافاة عم  العبارة ال ةخقمؼ معنوةا عف مقوسط  -
 (3)الماةاس 

ماابؿ الفرضةة البدةمة: مقوسط درجة الموافاة عم  العبارة ةخقمؼ معنوةا عف مقوسط  -
 (3)الماةاس 

 

( نقامج اخقبار ولكوكسوف لوؿ مقوسطات إجابات مفردات عةنة الدراسة عم  12جدوؿ رقـ )
العبارات المقعماة بالمعوقات الخارجةة والقي ةمكف اف قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة 

 في مصرؼ شماؿ إفرةاةا
االنحراؼ  المتوسط العبارة ـ

 المعياري
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

1 
عدـ وجود البةمة الشرعةة المناسبة القي قشجع 
عم  قطبةؽ ألكاـ الشرةعة اإلسبلمةة في 

 المجاؿ االققصادي والمالي.
3.09 .925 -.653 .514 

مدى إمكانةة قطبةؽ معاةةر لجنة بازؿ بما  2
 243. 1.166- 757. 3.13 ةخص بالعمؿ بأدوات الصةرفة اإلسبلمةة.

3 
مارةة مما ةضعؼ عدـ قوفر الفرص االسقث

قدرة المصرؼ بالقعامؿ بكافة أدوات الصةرفة 
 اإلسبلمةة.

3.16 .903 -1.161 .246 

عدـ اسقابللةة المصرؼ وقدخؿ السمطات  4
 1.000 000. 1.066 3.00 المخقصة وفي الشؤوف اإلدارةة لممصرؼ.

غةاب أو ضعؼ الرقابة الشرعةة القفصةمةة  5
 077. 1.768- 963. 2.73 لعمؿ المصارؼ اإلسبلمةة.
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االنحراؼ  المتوسط العبارة ـ
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

عدـ وجود سوؽ مالي إسبلمي  ةقعامؿ بكافة  6
 062. 1.865- 991. 3.29 أدوات الصةرفة اإلسبلمةة.

7 
عدـ قةاـ سمطة الناد بقادةـ خطط قموةؿ وفاا 

لمشرةعة اإلسبلمةة لقموةؿ المشروعات 
 االققصادةة.

3.33 .929 -2.306 .021 

عدـ قوفر الظروؼ األمنةة والمناخ  8
 003. 2.936- 1.079 3.51 سقثماري المبلمـ.اال

عدـ وجود بنةة قشرةعةة وقانونةة مساندة  9
 168. 1.379- 860. 2.82 ألعماؿ الصةرفة اإلسبلمةة

11 
عدـ اسقابللةة ىةمة الرقابة الشرعةة عف 
مجمس إدارة المصرؼ، وقأثرىا بالمصرؼ 

 المركزي وقوجياقو.
2.47 1.307 -2.698 .007 

 :( نبللظ أف12الجدوؿ رقـ )مف خبلؿ 
ومقوسطات إجابات مفردات  (1.15)الدالالت الملسوبة أقؿ مف مسقوي المعنوةة  -أ

 :( لمعبارات القالةة3عةنة الدراسة قزةد عف مقوسط الماةاس )

عدـ قةاـ سمطة الناد بقادةـ خطط قموةؿ وفاا لمشرةعة اإلسبلمةة لقموةؿ المشروعات . 1
 ةة.ققصاداال
 وفر الظروؼ األمنةة والمناخ االسقثماري المبلمـ.عدـ ق. 2

لذلؾ نرفض الفرضةات الصفرةة ليذه العبارات ونابؿ الفرضةات البدةمة ليا  
ولةث أف مقوسطات إجابات مفردات عةنة الدراسة عم  ىذه العبارات قزةد عف مقوسط 

 فيذا ةدؿ عم  ارقفاع درجات الموافاة عم  ىذه العبارات ،(3الماةاس )
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 :لمعبارات القالةة (1.15)الدالالت الملسوبة أكبر مف مسقوى المعنوةة  -ب

عدـ وجود البةمة الشرعةة المناسبة القي قشجع عم  قطبةؽ ألكاـ الشرةعة اإلسبلمةة . 1
 ي والمالي.ققصادفي المجاؿ اال

 مدى إمكانةة قطبةؽ معاةةر لجنة بازؿ بما ةخص بالعمؿ بأدوات الصةرفة اإلسبلمةة.. 2
عدـ قوفر الفرص االسقثمارةة مما ةضعؼ قدرة المصرؼ بالقعامؿ بكافة أدوات . 3

 الصةرفة اإلسبلمةة.
 عدـ اسقابللةة المصرؼ وقدخؿ السمطات المخقصة وفي الشؤوف اإلدارةة لممصرؼ.. 4
 غةاب أو ضعؼ الرقابة الشرعةة القفصةمةة لعمؿ المصارؼ اإلسبلمةة.. 5
 مي  ةقعامؿ بكافة أدوات الصةرفة اإلسبلمةة.عدـ وجود سوؽ مالي إسبل. 6
 . عدـ وجود بنةة قشرةعةة وقانونةة مساندة ألعماؿ الصةرفة اإلسبلمةة. 7

لذلؾ ال نرفض الفرضةات الصفرةة ليذه العبارات وىذا ةدؿ عم  أف درجات 
 .الموافاة عم  ىذه العبارات مقوسطة

ومقوسط إجابات مفردات عةنة  (1.15)الداللة الملسوبة أقؿ مف مسقوي المعنوةة  -ج
 -:( لمعبارة القالةة3الدراسة ةاؿ عف مقوسط الماةاس )

عدـ اسقابللةة ىةمة الرقابة الشرعةة عف مجمس إدارة المصرؼ، وقأثرىا بالمصرؼ  .1
 المركزي وقوجياقو.

لذلؾ نرفض الفرضةة الصفرةة ليذه العبارة ونابؿ الفرضةة البدةمة ليا ولةث  
ابات مفردات عةنة الدراسة عم  ىذه العبارة ةاؿ عف مقوسط الماةاس أف مقوسط إج

 فيذا ةدؿ عم  انخفاض درجة الموافاة عم  ىذه العبارة ،(3)
ةة والقي ةمكف اف قاؼ بالمعوقات الخارج والخقبار الفرضةة الفرعةة المقعماة 

ات إجابات قـ إةجاد مقوسط لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا لامبل
 ( Zاخقبار ) مفردات عةنة الدراسة عم  جمةع العبارات المقعماة بيذه الفرضةة واسقخداـ
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لةث كانت الفرضةة  ،(13( فكانت النقامج كما بالجدوؿ رقـ )3لوؿ مقوسط الماةاس )
 :الصفرةة والبدةمة ليا عم  النلو القالي

بالمعوقات  العبارات المقعماة المقوسط العاـ لدرجة الموافاة عم  الفرضةة الصفرةة: -
الخارجةة والقي  ةمكف اف قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ 

 (3)ال ةخقمؼ معنوةا عف مقوسط الماةاس  إفرةاةا
بالمعوقات  المقوسط العاـ لدرجة الموافاة عم  العبارات المقعماة الفرضةة البدةمة: -

امبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ الخارجةة والقي ةمكف اف قاؼ ل
 (3)ةخقمؼ معنوةا عف مقوسط الماةاس  إفرةاةا

( لوؿ المقوسط العاـ إلجابات مفردات عةنة الدراسة عم  Z( نقامج اخقبار)13الجدوؿ رقـ )
بالمعوقات الخارجةة والقي ةمكف اف قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة جمةع العبارات المقعماة 

 بلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةااإلس
المتوسط  البياف

 العاـ
االنحراؼ 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

المعوقات الخارجةة والقي ةمكف اف  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ 
 535. 44 625. 57271. 3.0533 الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا

بداللة  (625.نبللظ أف قةمة إلصامي االخقبار ) (13مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
لذلؾ ال نرفض الفرضةة  (1.15)وىي أكبر مف مسقوى المعنوةة  (1.11)ملسوبة 
معوقات الخارجةة القي ةمكف اف  قاؼ لامبل  وىذا ةشةر إل  وجود بعض ال ،الصفرةة

في وققمثؿ ىذه المعوقات  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا
 المعوقات القالةة:

عدـ قةاـ سمطة الناد بقادةـ خطط قموةؿ وفاا لمشرةعة اإلسبلمةة لقموةؿ المشروعات . 1
 ةة.ققصاداال
 عدـ قوفر الظروؼ األمنةة والمناخ االسقثماري المبلمـ.. 2
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ضعؼ البةمة الشرعةة المناسبة القي قشجع عم  قطبةؽ ألكاـ الشرةعة اإلسبلمةة في . 3
 ي والمالي.ققصادالمجاؿ اال

ضعؼ إمكانةة قطبةؽ معاةةر لجنة بازؿ بما ةخص بالعمؿ بأدوات الصةرفة . 4
 اإلسبلمةة.

ضعؼ الفرص االسقثمارةة مما ةضعؼ قدرة المصرؼ بالقعامؿ بكافة أدوات . 5
 الصةرفة اإلسبلمةة.

عدـ اسقابللةة المصرؼ وقدخؿ بعض السمطات المخقصة وفي الشؤوف اإلدارةة . 6
 ؼ.لممصر 

 ضعؼ الرقابة الشرعةة القفصةمةة لعمؿ المصارؼ اإلسبلمةة.. 7
 ضعؼ السوؽ المالي اإلسبلمي الذي ةقعامؿ بكافة أدوات الصةرفة اإلسبلمةة.. 8
 ضعؼ البنةة قشرةعةة وقانونةة مساندة ألعماؿ الصةرفة اإلسبلمةة. 9

 :: اختبار الفرضية الرئيسية لمدراسةسادساً 

بالمعوقات والقي ةمكف اف قاؼ لامبل   رمةسةة المقعماةوالخقبار الفرضةة ال 
قـ إةجاد مقوسطات إجابات  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا

مفردات عةنة الدراسة عم  جمةع العبارات المقعماة بيذه الفرضةة والمقمثمة في 
وؿ مقوسط الماةاس ل ( Zاخقبار ) واسقخداـ (المعوقات الداخمةة والمعوقات الخارجةة)
لةث كانت الفرضةة الصفرةة والبدةمة ليا  ،(14( فكانت النقامج كما بالجدوؿ رقـ )3)

 :عم  النلو القالي
بالمعوقات  المقوسط العاـ لدرجة الموافاة عم  العبارات المقعماة الفرضةة الصفرةة: -

ال  ؿ إفرةاةاوالقي ةمكف اف  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شما
 (3)ةخقمؼ معنوةا عف مقوسط الماةاس 
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بالمعوقات المقوسط العاـ لدرجة الموافاة عم  العبارات المقعماة  الفرضةة البدةمة: -
 والقي ةمكف اف  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا

 (3)ةخقمؼ معنوةا عف مقوسط الماةاس 
( لوؿ المقوسط العاـ إلجابات مفردات عةنة الدراسة عم  Zاخقبار)( نقامج 14الجدوؿ رقـ )

بالمعوقات والقي  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ  جمةع العبارات المقعماة
 شماؿ إفرةاةا

المتوسط  البياف
 العاـ

االنحراؼ 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قي ةمكف اف قاؼ لامبل  لمقطبةؽ المعوقات وال
 521. 44 647. 49508. 3.0478 الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ إفرةاةا

بداللة  (647.( نبللظ أف قةمة إلصامي االخقبار )14مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
معوقات القي قاؼ لامبل لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة وجود بعض ال (1.521)ملسوبة 

 وققمثؿ ىذه المعوقات في المعوقات القالةة: ةاةافي مصرؼ شماؿ إفر 
. معوقات داخمةة والقي  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ 1

 إفرةاةا
معوقات خارجةة والقي  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في مصرؼ شماؿ . 2

 إفرةاةا
 :النتائج والتوصيات :سابعاً 

 النتائج: 
 دراسة إل  مجموعة مف اسقنقاجات ومف أىميا:قوصمت ال 

معوقات الداخمةة القي  قاؼ لامبل  لقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في قوجد بعض ال. 1
 لةث أف: مصرؼ شماؿ إفرةاةا

 عدـ قوفر كوادر مصرفةة مقخصصة في مجاؿ صةغ القموةؿ الصةرفة اإلسبلمةة. -أ

 ةف بالمصرؼ.وجود ضعؼ في عمـ الفايي الشرعي لدي العامم -ب
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 قمة القوعةة الثاافةة بصةغ القموةؿ لمصةرفة اإلسبلمةة لدى المقعاممةف مع المصرؼ. -ج

 ضعؼ بعض الشيء في كفاءة اإلدارةةف القنفةذةةف في مجاؿ الصةرفة اإلسبلمةة. -د
قمة القركةز عم   الدورات القدرةبةة لدى العاممةف بالمصرؼ لمقعامؿ مع  صةغ   -ىػ

 رفة اإلسبلمةة.القموةؿ لمصة
قمة بعض الموارد المالةة المخصصة في المصرؼ القي قمكنو مف القعامؿ بكافة   -و

 القموةؿ.
 قركةز سةاسات القموةؿ في المصرؼ عم  المرابلة لامة المخاطرة. -ز
ضعؼ المسقوى القاني وعدـ وجود إدارة مخاطر قوةة لدى المصرؼ لمواجية  -ح

 اإلسبلمةة. مخاطر القعامؿ بأدوات الصةرفة

معوقات الخارجةة القي  قاؼ لامبل  لمقطبةؽ الصةرفة اإلسبلمةة في قوجد بعض ال. 2
 وققمثؿ ىذه المعوقات في المعوقات القالةة: مصرؼ شماؿ إفرةاةا

عدـ قةاـ سمطة الناد بقادةـ خطط قموةؿ وفاا لمشرةعة اإلسبلمةة لقموةؿ المشروعات  -أ
 ةة.ققصاداال
 ؼ األمنةة والمناخ االسقثماري المبلمـ.عدـ قوفر الظرو  -ب

ضعؼ البةمة الشرعةة المناسبة القي قشجع عم  قطبةؽ ألكاـ الشرةعة اإلسبلمةة  -ج
 ي والمالي.ققصادفي المجاؿ اال

ضعؼ إمكانةة قطبةؽ معاةةر لجنة بازؿ بما ةخص بالعمؿ بأدوات الصةرفة  -د
 اإلسبلمةة.

قدرة المصرؼ بالقعامؿ بكافة أدوات ضعؼ الفرص االسقثمارةة مما ةضعؼ  -ىػ
 الصةرفة اإلسبلمةة.

عدـ اسقابللةة المصرؼ وقدخؿ بعض السمطات المخقصة وفي الشؤوف اإلدارةة  -و
 لممصرؼ.
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 ضعؼ الرقابة الشرعةة القفصةمةة لعمؿ المصارؼ اإلسبلمةة. -ز
 ة.ضعؼ السوؽ المالي اإلسبلمي الذي ةقعامؿ بكافة أدوات الصةرفة اإلسبلمة -ح
 ضعؼ البنةة قشرةعةة وقانونةة مساندة ألعماؿ الصةرفة اإلسبلمةة -ط

 التوصيات: 
 ةوصي البالثاف إدارة مصرؼ شماؿ أفرةاةا بما ةمي: 

وعمؿ دورات قدرةبةة مقخصصة لمعاممةف  ،الرفع مف كفاءة اإلدارةةف القنفةذةةف .1
 بالمصرؼ في مجاؿ الصةرفة اإلسبلمةة.

قوةة لدى المصرؼ لمواجية مخاطر القعامؿ بأدوات الصةرفة قوفةر إدارة مخاطر . 2
 اإلسبلمةة  

قةاـ سمطة الناد بقادةـ خطط قموةؿ وفاا لمشرةعة اإلسبلمةة لقموةؿ المشروعات . 3
 ةة.ققصاداال

 قوفةر الظروؼ األمنةة والمناخ االسقثماري المبلمـ. .4

عم  قطبةؽ ألكاـ الشرةعة  الرفع مف مسقوى البةمة الشرعةة المناسبة القي قشجع. 5
قوفةر البنةة قشرةعةة وقانونةة مساندة ألعماؿ  ،ي والماليققصاداإلسبلمةة في المجاؿ اال

 الصةرفة اإلسبلمةة

 قطبةؽ معاةةر لجنة بازؿ بما ةخص بالعمؿ بأدوات الصةرفة اإلسبلمةة.. 6
ي الشؤوف الرفع مف مسقوى اسقابللةة المصرؼ وقدخؿ بعض السمطات المخقصة وف. 7

 اإلدارةة لممصرؼ.
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 :الممخص

 قلاةؽ في وأىمةقيا مفيوميا لةث مف االسقصناع صكوؾ إل  القعرؼ إل  الدراسة ىدفت 
 االسقصناع بصكوؾ لمقعامؿ الدراسة ملؿ لممصرؼ االققرالات قادةـ وكذلؾ االققصادةة، القنمةة
 صكوؾ قطبةؽ إمكانةة مدى ما: القالي الرمةسي السؤاؿ في الدراسة مشكمة قمثمت لةث قموةمةة، كأدوات

 اسقخدمت الدراسة، ملؿ المصرؼ في  االققصادةة القنمةة قلاةؽ في قساعد قموةمةة كأداة االسقصناع
 داخؿ مف عرضةة عةنة اخقةار وقـ االسقبانة، أسموب عم  باالعقماد القلمةمي الوصفي المنيج الدراسة

 صكوؾ قطبةؽ مف قلد معوقات وجود أىميا نقامج إل  وقوصمت موظؼ، 31 عددىا المصرؼ
ناص الاوانةف والسةاسات المشجعة في قادةـ خدمة الصكوؾ اإلسبلمةة  منيا قموةمةة كأداة االسقصناع

بوجو عاـ، وعدـ قوفر الكفاءات والخبرات المؤىمة السقخداـ صكوؾ االسقصناع، وعمةو أوصت الدراسة 
ةؽ مع مصرؼ لةبةا المركزي بشأف إصدار القشرةعات والاوانةف القي بضرورة قةاـ اإدارة المصرؼ بالقنس

قنظـ أعماؿ الصةرفة اإلسبلمةة في المصرؼ بشكؿ عاـ، واالىقماـ بقدرةب العاممةف في المصرؼ، 
 وخاصة الموظفةف في مجاؿ القموةؿ االسبلمي.

 .الصكوؾ اإلسبلمةة، صكوؾ االسقصناع، القنمةة االققصادةة الكممات الدالة:
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Abstract  
 The study aimed to identify the Sukuk Al-Istina'a in terms of their 
concept and importance in achieving economic development. It also aimed to 
present recommendations to the Libyan central North Africa Bank (NAB) 
about how to deal with Sukuk Al-Istina'a as financing tools. The research study 
focuses on the extent of the possibility of applying Sukuk Al-Istina'a as a 
financing tool that helps in achieving economic development In the North 
Africa Bank. The study used the survey as a research method based on the 
questionnaire. The sample included thirty cross-section employees from the 
bank. Findings showed that obstacles limiting the application of the Sukuk Al-
Istina'a as a financing tool, including a lack of laws and policies that encourage 
the provision of Islamic Sukuk services in general, and the lack of qualified and 
experienced human resources to use Sukuk Al-Istina'a. Accordingly, the study 
recommended that the bank administration in coordination with the Central 
Bank of Libya should work on issuing legislations and laws regulating Islamic 
banking activities within the bank in general and paying attention to training 
employees in the bank, especially those working in the department of Islamic 
finance. 
Keywords: Islamic Sukuk, Sukuk Al-Istina'a, Economic Development. 

 . االطار التمييدي لمدراسة:1
 : المقدمة:1.1

نظػػػػرا لئلقبػػػػاؿ المسػػػػقمر عمػػػػ  أدوات القموةػػػػؿ اإلسػػػػبلمي القػػػػي قوافػػػػؽ الشػػػػرةعة  
اإلسػػبلمةة، أدى ذلػػؾ إلػػ  قطورىػػا واسػػقخداميا كػػأدوات قنموةػػة، والصػػكوؾ اإلسػػبلمةة مػػف 

لمصػارؼ واألسػواؽ المالةػة وأثبقػت نجاليػا، نظػرا أبرز ىػذه األدوات القػي قػـ قػداوليا فػي ا
لقمةزىػػػا بػػػالقنوع والقعػػػدد ممػػػا أكسػػػبيا مرونػػػة وقػػػدرة عمػػػ  قعبمػػػة المػػػدخرات وقوظةفيػػػا فػػػي 

ةة، وقػػػد لظةػػػت الصػػػكوؾ اإلسػػػبلمةة ققصػػػادالمشػػػروعات لقسػػػاىـ فػػػي عممةػػػة القنمةػػػة اال
لػػاث لبلسػػقفادة مػػف اىقمػػاـ كبةػػر مػػف قبػػؿ البػػالثةف والميقمػػةف، مػػف خػػبلؿ الدراسػػات واألبب

 الػػ  قسػػع  الػػدوؿ مػػف كغةرىػػا ولةبةػػاعممةػػات القصػػكةؾ اإلسػػبلمي فػػي عممةػػات القنمةػػة، 
 مػػػع وخاصػػػة اإلسػػػبلمةة المصػػػرفةة الػػػ  القلػػػوؿ خػػػبلؿ مػػػف المصػػػرفةة منظومقيػػػا قطػػػوةر
ي فػي ظػؿ الشػرةعة اإلسػبلمةة، ققصػادقسػع  لمرقػي والقاػدـ اال، كمػا مبلممػة أرضةة وجود
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نوف رقػـ والاػا، الربوةػة المعامبلت منع بشأف ـ 2013 لسنة (1)   نوفقا صدور بعدخاصة 
بشأف الصكوؾ بما ةقماش  مع المشروعات القنموةة القػي قبلمػـ ظػروؼ  2116( لسنة 4)

 المبنةػة العاود طبةعة إل  قعودالدولة المةبةة، وقلقوى الصكوؾ اإلسبلمةة عم  عدة أنواع 

عمػػػػ  الػػػػد ىػػػػذه الصػػػػكوؾ وىػػػػي صػػػػكوؾ  ،  وسػػػػنركز فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػةأساسػػػػيا عمػػػػ 
 ةة،ققصػػػاداال المشػػػروعات قموةػػػؿ فػػػي أىمةقيػػػا ثبػػػوت بعػػػد االسقصػػػناع ودورىػػػا القنمػػػوي،

مػدى  كػذلؾ  الربػوي لئلقػراض كبػدةؿ  بيػا القعامػؿ عم  إفرةاةا شماؿ مصرؼ قدرة ومدى
 نجاح قطبةاو.

 مشكمة الدراسة: :5.1
وةػؿ اإلسػبلمي وذلػؾ بعػد النجػاح بالرغـ مف قوجو العدةد مف الػدوؿ ألسػالةب القم 

ةة، إال أف فػػػي لةبةػػػا لقػػػ  بعػػػد ققصػػػادالقػػػي لااقػػػو وقػػػدرقيا عمػػػ  قموةػػػؿ المشػػػروعات اال
صػػدور قػػرار ةفةػػد بالقعامػػؿ بالصػػكوؾ اإلسػػبلمةة المخقمفػػة فػػي المصػػارؼ المةبةػػة، إال أنػػو 
واقعةػػػا ىنػػػاؾ إىمػػػاؿ وعػػػدـ قطبةػػػؽ لػػػبعض صػػػةغ القموةػػػؿ اإلسػػػبلمي مػػػف بةنيػػػا صػػػكوؾ 

قصػػػناع، ومػػػف ىنػػػا قمخصػػػت مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي القسػػػاؤؿ اآلقػػػي: مػػػا مػػػدى إمكانةػػػة االس
ةة  فػػػي ققصػػػادقطبةػػػؽ صػػػكوؾ االسقصػػػناع كػػػأداة قموةمةػػػة قسػػػاعد فػػػي قلاةػػػؽ القنمةػػػة اال

 المصرؼ ملؿ الدراسة؟
 : فرضيات الدراسة:3.1

 مف خبلؿ مشكمة الدراسة قـ االعقماد عم  الفرضةات القالةة: 
 قنموةػػة كػػأداة االسقصػػناع صػػكوؾ قطبةػػؽ مػػف قلػػد معوقػػات قوجػػد ال :االولػػي الفرضػػةة -
 .المةبةة المصارؼ في
 عم  االعقماد زةادة في المسقجوبةف لدى المجقمع ثاافة قساىـ: الثانةة الفرضةة -

 .االسقصناع صكوؾ
  



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   721   - 

 : أىمية الدراسة:4.1
ؿ قسػػقمد الدراسػػة أىمةقيػػا مػػف كونيػػا قػػد قسػػاىـ فػػي اةجػػاد لمػػوؿ بعػػض المشػػاك 

ةة فػػي لةبةػػا، مػػف خػػبلؿ قاػػدةـ ماقرلػػات ققصػػادالقموةػػؿ القػػي قعػػاني منيػػا المشػػروعات اال
إلمكانةة قطبةؽ صكوؾ االسقصناع كأداة قنموةة في المصارؼ القجارةة فػي لةبةػا، ونشػر 
ثاافػػػػة الخػػػػدمات المصػػػػرفةة المقطػػػػورة فػػػػي لةبةػػػػا والقػػػػي قسػػػػاعد فػػػػي رفػػػػع مسػػػػقوى القنمةػػػػة 

 ةة.ققصاداال
 دراسة:: أىداؼ ال5.1

 قيدؼ الدراسة إل :  
 ةة.ققصادالقعرؼ عم  مفيـو صكوؾ االسقصناع وأىمةقيا في عممةة القنمةة اال 

  القعرؼ عم  المعوقات القي قلوؿ دوف قطبةؽ صكوؾ االسقصناع فػي مصػرؼ شػماؿ
 أفرةاةا ملؿ الدراسة.

 رةاةػا قادةـ ماقرلات قمكف المصارؼ القجارةة وعم  وجػو الخصػوص مصػرؼ شػماؿ أف
 لمقعامؿ بالصكوؾ اإلسبلمةة كأدوات قموةمةة.

 : منيجية الدراسة:6.1
قعقمػػد الدراسػػة عمػػ  المػػنيج الوصػػفي القلمةمػػي ألنػػو ةناسػػب موضػػوع الدراسػػة، واعقمػػد    

عرضػةة البػالغ عػددىا  البالثاف في جمع البةانات األولةة عم  االسقبانة وزعت عم  عةنػة
لبلػػوث والدراسػػات السػػاباة لملصػػوؿ عمػػ  البةانػػات موظػػؼ، كمػػا قػػـ االعقمػػاد عمػػ  ا 31

 الثانوةة.
 : المعالجة اإلحصائية لمبيانات:7.1

بعػػػػد أف االنقيػػػػاء مػػػػف عممةػػػػة جمػػػػع البةانػػػػات والمعمومػػػػات البلزمػػػػة لػػػػوؿ مقغةػػػػرات  
دخاليػا إلػ  اللاسػب اآللػي السػقخراج النقػامج اإللصػامةة، لةػث قػـ  الدراسة، قػـ قرمةزىػا وا 
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ات اإللصامةة المقوفرة فػي برنػامج الػرـز اإللصػامةة لمعمػـو االجقماعةػة االسقعانة بالمؤشر 
(SPSS) 

 :الدراسة وعينة مجتمع: 8.1
ةقكوف مجقمع الدراسة مف موظفةف مصرؼ شماؿ إفرةاةا الرمةسي طػرابمس، وقػد قػـ  

اسػقبةاف وزعػت عمػ  مػوظفةف المصػرؼ المػذكور  35اخقةار عةنة عرةضة، لةث وزعػت 
اسػػقبانة، وذلػػؾ لعػػدـ اسػػقجابة بعػػض المػػوظفةف، وبعػػد  31ؿ إال عمػػ  اعػػبله، ولػػـ ةقلصػػ

فلػػص االسػػقبانة قبػػةف اف عػػدد اربعػػة اسػػقبةانات غةػػر صػػاللة، لةصػػبح عػػدد االسػػقبةانات 
   اسقةاف. 26الصاللة لمقلمةؿ 

 :الدراسة حدود: 9.1
 2121-2- 13 مػف الدراسػػة إعػداد فقػػرة فػػي الزمنةػة اللػػدود إمقػّدت:  الزمنةػػة اللػدود -

 .ـ2121-5-15 إل 
وبالقلدةػد  طػرابمس مدةنػة فػي الدراسػة ليػذه المكانةػة اللػدود اققصرت:  المكانةة اللدود -

 .  الرمةسي في أفرةاةا شماؿ مصرؼ
 : مصطمحات الدراسة: 12.1

 أعةػاف ممكةػة فػي شػامعة لصصاً  قمثؿ الاةمة مقساوةة وثامؽ ىي: "اإلسبلمةة الصكوؾ 
 وقفػؿ الصػكوؾ قةمػة قلصػةؿ بعػد وذلػؾ ،خػاص اسػقثماري طنشػا أو خدمات أو منافع أو

: 2115 وجعػػػػػاز، ملمػػػػػد)" أجمػػػػػو مػػػػػف أصػػػػػدرت فةمػػػػػا اسػػػػػقخداميا وبػػػػػدء االكققػػػػػاب بػػػػػاب
 (111ص
 فػػػي لصػػػةمقيا السػػػقخداـ اصػػػدارىا ةػػػثـ الاةمػػػة مقسػػػاوةة وثػػػامؽ"  االسقصػػػناع صػػػكوؾ 

 (111ص ؛2118 وكماؿ، لراؽ" )الصكوؾ للممة ممكاً  المصنوع وةصبح سمعة، قصنةع
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 الكفػػاءة لرفػػع اإلنقاجةػػة الميػػارة باسػػقخداـ األمثػػؿ االسػػقغبلؿ ىػػي"  ةةققصػػاداال القنمةػػة 
" الػزمف عبػر المجقمػع فػي المػاؿ رأس زةػادة و المجقمػع فػي الرفاىةػة خمػؽ إلػ  قػؤدي القي
 (58 ص: 2117 اهلل، نصر)

 : الدراسات السابقة:11.1
 القنمةة قلاةؽ في ودورىا سقصناعاال صكوؾ" بعنواف( 2115 ربابعو،) دراسة -1
 وقد الجزامر، اإلسبلمةة والدراسات العممةة البلوث لمجمة مادمة دراسة" ةةققصاداال

 القنموةة، المشروعات قموةؿ عم  االسقصناع صكوؾ قدرة مدى معرفة إل  ىدفت
 خبلؿ مف وذلؾ الوصفي والقلمةمي االسقنباطي المنيجي عم  االعقماد قـ ذلؾ ولقلاةؽ

 قموةؿ عم  قدرقيا مدى وقوضةح االسقصناع صكوؾ إلصدار الشرعي اللكـ سقنباطا
 قموةؿ في دور االسقصناع لصكوؾ إف أىميا نقامج إل  وخمصت المشروعات،
 معدالت رفع و اإلنقاج عم  اإلةجابي قأثةرىا خبلؿ مف ةةققصاداال القنمةة مشروعات

 بصكوؾ االىقماـ مف المزةد بضرورة ةالدراس أوصت ذلؾ عم  وبناءاً  البشرةة، القنمةة
 .إلصدارىا المالةة المؤسسات وقشجةع االسقصناع

ةة" ققصاد"دور الصكوؾ اإلسبلمةة في القنمةة اال بعنواف( 2115 اللنةطي،) دراسة -2
دراسة مادمة لمجمة دراسات العمـو اإلدارةة الجزامر، وقد ىدفت إل  بةاف دور الصكوؾ 

ةة، واسقندت عم  المنيج الوصفي القلمةمي لمقعرؼ عم  ققصادالاإلسبلمةة في القنمةة ا
الجوانب النظرةة لمدراسة، باإلضافة إل  الرجوع إل  القاارةر المالةة لبنؾ دبي اإلسبلمي 
الذي اعقمد كدراسة لالة، وقوصمت الدراسة إل  نقامج أىميا أف القموةؿ باسقخداـ 

 وضع ضرورة اققراح قـ وعمةو لدراسة،الصكوؾ اإلسبلمةة كاف ضعةؼ في البنؾ ملؿ ا
 .قنموةة كأداة واسقخداميا اإلسبلمةة الصكوؾ عممةات إنجاح في قزةد القي الضوابط

 قنمةة عم  االسقصناع صكوؾ قطبةؽ فاعمةة مدى" بعنواف( 2116 أبوعمرة،) دراسة -3
 جامعةلم مادمة القنمةة ةاتاققصاد في ماجسقةر رسالة" غزة قطاع في الصناعي الاطاع
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 الشرعةة جوانبيا مف االسقصناع صكوؾ معرفة إل  دراسة ىدفت فمسطةف، اإلسبلمةة
 غزة، قطاع في قصنةفاقو لةث مف الصناعي الاطاع عم  القعرؼ وكذلؾ والفنةة

 الكافةة، المعمومات عم  لملصوؿ القلمةمي الوصفي المنيج عم  اعقمدت ذلؾ ولقلاةؽ
 المخقصةف مف شخص 251 البالغة العةنة عم  قوزةعيا قـ القي االسقبانة أداة باسقخداـ

 نقامج إل  الدراسة وخمصت ،اإللصامي SPSSوالسقخراج النقامج قـ اسقخداـ نظاـ 
 قوفر وعدـ االسقصناع، بصكوؾ الفمسطةني المجقمع لدى المعرفي الوعي ضعؼ أىميا

 وعمةو ةمي،قمو  كبدةؿ االسقصناع صكوؾ قداوؿ عم  لمقشجةع المواطنةف لدى ملفزات
مكانةة  الصكوؾ بيذه لمقعرةؼ وندوات ورش قةاـ بضرورة الدراسة اققرلت  اسقخداميا وا 
 .قموةمةة كأداة

 في اإلسبلمةة الصكوؾ اسقخداـ إمكانةة" بعنواف( 2117 والشةباني، بازةنة) دراسة -4
 لةبةا، واألعماؿ ققصاداال دراسات لمجمة مادمة ورقة" لةبةا في القنمةة مشروعات قموةؿ
 قموةؿ في اإلجارة صكوؾ اسقخداـ إمكانةة لوؿ ماقرح قادةـ إل  الدراسة ىدفت وقد

 المنيجي عم  واعقمدت اللرة، المنطاة لشركة القابع األعبلؼ مصنع مشروع
 الموضوع، لوؿ البةانات لجمع اللالة دراسة أسموب باسقخداـ واالسقارامي االسقنباطي
 مشروع قموةؿ في اإلسبلمةة اإلجارة صكوؾ اسقخداـ إمكانةة أىميا نقامج إل  وخمصت
 شركة الدراسة أوصت وعمةو مصراقة، اللرة المنطاة لشركة القابع األعبلؼ مصنع
 مف المشروع القةاجات لقموةؿ قموةمي كمصدر اإلجارة صكوؾ باسقخداـ اللرة المنطاة
 .الثابقة األصوؿ

 في وأىمةقو اإلسبلمةة لمصكوؾ الاانوني القنظةـ" بعنواف( 2119 عزب،) دراسة -5
 كمةة مجمة إل  مادمة دراسة" واالجقماعةة ةةققصاداال القنمةة بقلاةؽ دورىا قفعةؿ
 لمصكوؾ الاانوني القنظةـ أىمةة بةاف إل  ىدفت وقد الكوةت، العالمةة الكوةقةة الاانوف

 المنيج عم  الدراسة واعقمدت المخقمفة، القنمةة مشروعات قموةؿ في ودورىا االسبلمةة



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                    اقافبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار

-   724   - 

 قداوليا مرالؿ بجمةع االسبلمةة الصكوؾ وقلمةؿ وصؼ خبلؿ مف القلمةمي الوصفي
 والمصري، الكوةقي الاانونةف في الاانونةة اللماةة ووسامؿ ليا ققعرض قد القي والمخاطر

 لممؤسسات والمراجعة الملاسبة ىةمة مف الصادرة والمعاةةر الاوانةف إل  االشارة مع
 الاانوف موقؼ اسقخبلص في النادي المنيج عم  اعقمدت كما مةة،االسبل المالةة

 مف الماارف المنيج عم  الدراسة اعقمدت وأةضا الكوةقي، والاانوف لمصكوؾ المصري
 المصري الاانوف لدي البلث جزمةات مف جزمةة كؿ قناولت القي الرأسةة الماارنة خبلؿ

 القنظةـ أىمةة مدى أىميا جنقام إل  وقوصمت الكوةقي، الصكوؾ قانوف ومشروع
 أوصت وعمةو القنموةة، المشارةع في دورىا لدعـ اإلسبلمةة الصكوؾ ألنواع الاانوني
 الصكوؾ بإصدار المقعماة األلكاـ كافة الاانوني القنظةـ ةشمؿ أف عم  العمؿ الدراسة
 .قفصةمي بشكؿ

عمي النمو بعنواف "كةفةة قأثةر الصكوؾ السةادةة  (Malikov, 2017)دراسة  -6
ىدفت الدراسة  ي في الدوؿ النامةة بالقطبةؽ عمي دولقي مالةزةا والسعودةة"ققصاداال

ةة في كؿ مف مالةزةا ققصادلمعرفة أثر إصدار الصكوؾ السةادةة عم  القنمةة اال
والمممكة العربةة السعودةة، ولقلاةؽ ذلؾ ثـ االعقماد عم  البلوث المنشورة والقاارةر وقـ 

لقلدةد االخقبلفات   t-testواسقخداـ قلمةؿ   SPSSانات عف طرةؽ برنامج قلمةؿ البة
ةة قبؿ وبعد إصدار الصكوؾ، وخمصت الدراسة مف خبلؿ ققصادفي المؤشرات اال

ىناؾ اخقبلفات كبةرة في العدةد مف أف القلمةؿ اإللصامي إل  عدة نقامج أىميا 
ة لمالةزةا بشكؿ إةجابي، بما في ي والمالي واالجقماعي لمدولققصادمؤشرات الرفاه اال

ذلؾ الناقج الملمي اإلجمالي لمفرد، وااللقةاطةات الدولةة ومؤشر القنمةة البشرةة لمدة 
خمس سنوات قبؿ وبعد إصدار الصكوؾ السةادةة في قطاع البنةة القلقةة، وبما ةخص 

أنو ومف واقع  المممكة العربةة السعودةة مف الصعوبة قلدةد ىذا االثر ألسباب مخقمفة إال
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نقامج القلمةؿ االلصامي فاف الصكوؾ السةادةة كاف ليا قأثةر إةجابي إلي لدا ما بما 
 ةخص المؤشرات الساباة. 

 : التعميؽ عمى الدراسات:15.1
 لقموةؿ اإلسبلمةة بالصكوؾ القعامؿ أىمةة إل  الساباة الدراسات قطرقت 

 عم  الصكوؾ إصدار قأثةر ل إ منيا البعض قعرض لةةف في القنموةة، المشروعات
 اسقكماال الدراسة ىذه وقأقي اإلصدار، عممةة معوقات أوضح مف وىناؾ الملمي، الناقج

 في جدةدة بةمة ىي القي المةبةة الملمةة البةمة في المعوقات لمعرفة الساباة لمدراسات
 مف كأداة االسقصناع صكوؾ إصدار عممةة مف قلد القي اإلسبلمي القموةؿ مجاؿ

 لقلاةؽ االققرالات بعض لقادةـ ةة،ققصاداال المشارةع لقموةؿ اإلسبلمي القموةؿ دواتأ
 . الساباة بالدراسات باالسقعانة ةةققصاداال القنمةة

 االطار النظري لمدراسة: -5
 : تمييد:1.5

ةقزاةػػػػد االىقمػػػػاـ بشػػػػكؿ الفػػػػت مػػػػف قبػػػػؿ جمةػػػػع المؤسسػػػػات المالةػػػػة والمصػػػػارؼ  
عػػػد مػػػف أىػػػـ المنقجػػػات اإلسػػػبلمةة قمةػػػزًا، إذ قعقبػػػر مػػػف أىػػػـ بالصػػػكوؾ اإلسػػػبلمةة القػػػي ق

ةة لقلاةػػػؽ القنمةػػػة ققصػػػاداألسػػػالةب القػػػي ةمكػػػف االعقمػػػاد عمةيػػػا فػػػي قموةػػػؿ المشػػػارةع اال
المسػػقدامة، وقنطمػػؽ أىمةػػة الصػػكوؾ اإلسػػبلمةة مػػف اللاجػػة لقطػػوةر المصػػارؼ وقنمةقيػػا 

المةة الناجلػة فػي مجػاؿ قبنػي وقعظةـ أرباليا وفؽ منظور إسبلمي، في ظؿ القجارب الع
إصدار الصكوؾ اإلسبلمةة بعةدًا عف مصػادر القموةػؿ القامةدةػة كألػد الماقرلػات لمخػروج 

ةة، لةػػػث إف الصػػػكوؾ اإلسػػػبلمةة أداة مناسػػػبة لقموةػػػؿ مشػػػروعات ققصػػػادمػػػف األزمػػػة اال
إلمكانةػة  القنمةة، ألنيا ققنوع في ىةاكميا وآجاؿ اسقلااقيا وىو ما ةعطةيا المرونة الكافةة

ةة قجارةػػػة، صػػػناعةة، خدمةػػػة، زراعةػػػة )بازةنػػػة ققصػػػاداسػػػقخدميا فػػػي جمةػػػع الجوانػػػب اال
وصػػكوؾ االسقصػػناع مػػف أىػػـ الصػػكوؾ اإلسػػبلمةة لمػػا ليػػا مػػف دور  ،(2117والشػبةاني، 
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فعػاؿ فػي قلاةػػؽ القنمةػة مػف خػػبلؿ قأثةرىػا االةجػػابي عمػ  االنقػاج فػػي الاطػاع اللاةاػػي و 
، و رفػػػػع مسػػػػقوةات القنمةػػػػة البشػػػػرةة واللػػػػد مػػػػف أزمػػػػات الركػػػػود زةػػػػادة معػػػػدالت القشػػػػغةؿ

والقضخـ وعجز مةزاف المدفوعات واللد مف مشكمة اإلسكاف القي قعاني منيا معظػـ دوؿ 
 (   2115رباةعة، )العالـ. 

 : مفيـو صكوؾ االستصناع وأىميتيا:5.5
نػاؾ ةمكف القطرؽ لمفيػـو صػكوؾ االسقصػناع كمػا قناولقيػا بعػض الدراسػات، في 

مػػف عرفيػػا بأنيػػا " وثػػامؽ مقسػػاوةة الاةمػػة قصػػدر السػػقخداـ لصػػةمة االكققػػاب فػػي قصػػنةع 
(، و اخػػػر 24: ص 2115سػػػمعة، وةصػػػبح المصػػػنوع ممموكػػػا للامػػػؿ الصػػػكوؾ")الغزالي، 

أشار لصكوؾ االسقصناع بأنيا " صكوؾ قطػرح لجمػع مبمػغ إنشػاء مبنػ  أو لصػناعة آلػة 
البلـز لصناعقيا، ولاػوؽ لممػة الصػكوؾ ةكػوف بمػا مف مؤسسة معةنة بمبمغ ةفوؽ المبمغ 

دفعػػوه ثمنػػا لمصػػكوؾ باإلضػػافة إلػػ  الػػربح المقمثػػؿ فػػي الفػػرؽ بػػةف قكمفػػة الصػػناعة وثمػػف 
البةع، لةػث أف مصػدر صػكوؾ االسقصػناع ىػو الصػانع البػامع والمكققبػوف ىػـ المشػقروف 

الصػكوؾ الشػيء  لمشيء المراد صنعو ولصةمة االكققاب ىي قكمفة المشروع وةممػؾ لممػة
المصنوع وةسػقلاوف ثمػف بةعيػا وققلػد آجػاؿ صػكوؾ االسقصػناع بالمػدة البلزمػة لقصػنةع 

                                                                                              (                                                                                                                            2115الشيء. )الشبةاني، 
وقاػػػػـو المصػػػػارؼ بقطبةػػػػؽ صػػػػكوؾ االسقصػػػػناع مػػػػف خػػػػبلؿ اقفػػػػاؽ ةػػػػقـ بػػػػةف المصػػػػرؼ 

المشقري( والمنقجةف عم  أف ةشقري مػنيـ سػمع ومنقجػات بمواصػفات ملػددة فػي مواعةػد )
اشػػػػرة لمعمةػػػػؿ، وبيػػػػذا قكػػػػوف عممةػػػػة ملػػػػددة ثػػػػـ ةاػػػػـو المصػػػػرؼ ببةعيػػػػا بعػػػػد اسػػػػقبلميا مب

االسقصناع قمت بوجود سمعة مصنعة اسقمميا المصرؼ مف المنقج لبةعيا لمعمةػؿ، لةػث 
ةمكػػف ةػػقـ أف السػػمع الطبةعةػػة مثػػؿ اللبػػوب والفواكػػو مػػثبل قبطػػؿ عاػػد االسقصػػناع، لةػػث 

 .(2119)عزب،  اسقخداميا في عاد السمـ
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 : آلية إصدار صكوؾ االستصناع:3.5
عػػػدة أشػػػكاؿ إلصػػػدار صػػػكوؾ االسقصػػػناع منيػػػا اإلصػػػدار لسػػػب عاػػػد  ىنػػػاؾ 

 (مصػػرؼ أو شػػركة أو لكومػػة)االسقصػػناع الػػذي ةبنػػ  عمػػ  قةػػاـ المسػػقفةد مػػف اإلصػػدار 
بعمؿ دراسات جػدوى لممشػروع الػذي قرغػب فػي قنفةػذه، لةػث ةاػـو المسػقفةد بإنشػاء شػركة 

  جمةػػع العممةػػات ذي غػػرض خػػاص ذات شخصػػةة اعقبارةػػة مسػػقامة ققػػول  اإلشػػراؼ عمػػ
المقعماػػة بإصػػدار الصػػكوؾ وبةعيػػا وقلصػػةؿ ثمنيػػا والاةػػاـ بالقعاقػػد مػػع الماػػاولةف إلنجػػاز 

وقكوف ىذه الشركة ذات الغرض الخاص قلمؿ صػفة الصػانع أمػاـ المسػقثمرةف  ،المشروع
الصانع األصمي(، وبعد االنقياء مػف إنجػاز المشػروع ةػقـ )وصفة المسقصنع أماـ المااوؿ 

صؿ لممسقفةد وةلاؽ ألصلاب الصكوؾ عامػدًا دورةػًا إلػ  لػةف انقيػاء العاػد ناقجػًا بةع األ
   .(2115)نصار،  ةونةة بةف لممة الصكوؾ والمسقفةدمف عبلقة المد

 : أىمية صكوؾ االستصناع:4.5
قكمػػف أىمةػػة صػػكوؾ االسقصػػناع فػػي أنيػػا قمبػػي القةاجػػات الدولػػة مػػف المشػػارةع  

إثػػراء األسػػواؽ المالةػػة باعقبارىػػا الطػػرؼ المكمػػؿ فػػي األسػػيـ القنموةػػة، وقعمػػؿ أةضػػًا عمػػ  
والبورصػػػػػة، وىػػػػػي قعػػػػػد مػػػػػف األدوات اليامػػػػػة فػػػػػي قنوةػػػػػع المصػػػػػادر المالةػػػػػة لممؤسسػػػػػات 

(، وىنػاؾ مػف وضػح إف لصػكوؾ االسقصػناع أىمةػة لكػؿ 2116أبو عمػرة، )واللكومات، 
اإلنقػاجي وقضػمف لػو  األطراؼ فبالنسػبة لمصػانع قػوفر لػو القموةػؿ الػبلـز لممارسػة نشػاطو

أسػػواؽ واسػػعة لقصػػرةؼ منقجػػو مسػػباا، وةعػػرؼ ماػػدار ربلػػو دوف اللاجػػة إلػػ  االلقفػػاظ 
بػػػالمنقج للػػػةف قسػػػوةاو، أمػػػا بالنسػػػبة لممسقصػػػنع فأنػػػو ةشػػػقري القةاجاقػػػو مػػػف السػػػمع وفػػػؽ 

بح النػاقج مواصفاقو القي ةلددىا مسػباًا، باإلضػافة إلػ  اسػقثمار أموالػو بلصػولو عمػ  الػر 
 .(2119الجورةة، ) البةع والشراء بةف سعر

 : مفيـو التنمية االقتصادية وأىميتيا5.5
ةة المقالػػػة ققصػػػادةة بأنيػػػا " عممةػػػة اسػػػقخداـ المػػػوارد االققصػػػادقعػػػرؼ القنمةػػػة اال 

لممجقمػػع فػػي قلاةػػؽ زةػػادة مسػػقمرة فػػي الػػدخؿ الاػػومي قفػػوؽ معػػدالت النمػػو السػػكاني بمػػا 
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البةروقػػػي، )ط نصػػػةب كػػؿ فػػػرد فػػػي المجقمػػػع" ةػػؤدي إلػػػ  إلػػػداث زةػػػادة لاةاةػػة فػػػي مقوسػػػ
ةة عبػارة عػف قغةػر ىةكمػي ققصاد(، و وفؽ المنظور اإلسبلمي فإف القنمةة اال13: 2111

ي واالجقمػاعي وفػؽ الشػرةعة اإلسػبلمةة لةػث ةػقـ فةيػا قعبمػة المػوارد ققصػادفي المنػاخ اال
ة فػػػي إطػػػار البشػػػرةة لمقوسػػػع فػػػي عمػػػارة األرض والكسػػػب اللػػػبلؿ بأفضػػػؿ الطػػػرؽ الممكنػػػ

 .(2115اللنةطي، ) اؼ المادةة واألىداؼ غةر المادةةالقوازف بةف األىد
 :أىمية التنمية االقتصادية

ةة بػػػةف ققصػػادةة بكونيػػػا وسػػةمة لقامةػػؿ الفجػػوة االققصػػادققضػػح أىمةػػة القنمةػػة اال 
 الػػدوؿ النامةػػة والمقادمػػة، وأةضػػا قعقبػػر أداة لبلسػػقارار المػػالي فػػي الػػدوؿ لةػػث أنيػػا قػػدعـ
العممػػة الملمةػػة وقجعميػػا قوةػػة أمػػاـ العممػػة األجنبةػػة، كمػػا إنيػػا قسػػاىـ فػػي القػػأثةر الػػدولي 
واإلقمةمػػي لمػػدوؿ بلةػػث قصػػبح عممقيػػا مقداولػػة فػػي األقطػػار االخػػرى ممػػا ةعػػزز انقشػػار 

ةػؽ القعامؿ بعممة البمد واالسقفادة مف أسعار الصرؼ، وأخةػرًا لمقنمةػة دور أساسػي فػي قلا
    .(2119)الشةخ خمةؿ،  ماعي ألي دولةاالسقارار االجق

   :دور صكوؾ االستصناع في التنمية االقتصادية 6. 5
نظرا لمزاةا القي ققمقع بيا صكوؾ االسقصػناع فيػذا ةجعميػا قاػـو بػدورًا ىامػًا فػي  

ةة مف خػبلؿ قػدرقيا عمػ  قموةػؿ المشػروعات والصػناعات الكبػرى ققصادقلاةؽ القنمةة اال
قةػػة، وكػػذلؾ قطػػوةر الاطػػاع الصػػناعي الػػذي ىػػو ألػػد ركػػامز القنمةػػة ومشػػارةع البنةػػة القل

ةة، وذلؾ مف خبلؿ القشجةع عم  طمػب المنقجػات الصػناعةة، لةػث أف صػكوؾ ققصاداال
االسقصناع ققسػـ بالمرونػة المقمثمػة فػي عػدـ اشػقراط قاػدةـ الػثمف كػامبًل أثنػاء إبػراـ العاػد، 

نيػػػا قوظةػػػؼ الطاقػػػات والمػػػوارد المعطمػػػة ةة اةجابةػػة ماققصػػػادممػػا ةقرقػػػب عمػػػ  ذلػػػؾ آثػػػار 
   .(2118وقوسةع األسواؽ...الخ )بمخةر، 

فػػػػػي قموةػػػػػؿ   كمػػػػػا قسػػػػػاىـ صػػػػػكوؾ االسقصػػػػػناع كبػػػػػدةؿ عػػػػػف القموةػػػػػؿ الربػػػػػوي 
المشػروعات القنموةػػة المقمثمػػة فػػي الاػػروض الخارجةػػة، ومػا ةقرقػػب عمةيػػا مػػف زةػػادة عػػبء 
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الملمػػي  ققصػػادامة قبعةػػة االخدمػػة الػػدةف، وربمػػا لػػدوث عجػػز عػػف سػػداده ومػػف ثػػـ اسػػقد
ات الػػػدوؿ الدامنػػػة، وقسػػػيـ صػػػكوؾ االسقصػػػناع اةضػػػا فػػػي زةػػػادة رؤوس األمػػػواؿ ققصػػادال

االنقاجةػػػة واالجقماعةػػػة ممػػػا ةنػػػقج عنػػػو زةػػػادة قشػػػغةؿ العمالػػػة، ومػػػف ثػػػـ انخفػػػاض معػػػدؿ 
البطالة، مما ةسيـ في قلاةؽ عدالة قوزةػع الػدخؿ والثػروات بػةف افػراد المجقمػع، وىػذا ةعػد 

(، وىنػػػػػاؾ عدةػػػػػد مػػػػػف الػػػػػدوؿ 2115ةة. )رباةعػػػػػة، ققصػػػػػادأىػػػػػـ أركػػػػػاف عممةػػػػػة القنمةػػػػػة اال
اسػػػػقخدمت ىػػػػذه الصػػػػكوؾ فػػػػي قموةػػػػؿ مشػػػػروعاقيا، فمػػػػثبل فػػػػي السػػػػعودةة قػػػػاـ المصػػػػرؼ 

مدرسػػة بواسػػطة عاػػد االسقصػػػناع، وفػػي قطػػر قػػـ إنجػػاز مػػا ةعػػػادؿ  399الراجلػػي ببنػػاء 
عقبػػػػر رامػػػػدة فػػػػي مجػػػػاؿ القموةػػػػؿ % مػػػػف األبػػػػراج عػػػػف طرةايػػػػا، أمػػػػا السػػػػوداف القػػػػي ق61

)خنوسػة،  موةػؿ لفػر اآلبػار وماػاوالت البنػاءاإلسبلمي فاد اسػقخدمت ىػذه الصػكوؾ فػي ق
2118). 

مف خػبلؿ مػا قاػدـ ةمكػف الاػوؿ بػاف صػكوؾ االسقصػناع قسػيـ بشػكؿ فاعػؿ فػي  
 ةة، مف خبلؿ قدرقيا عم  قموةؿ البنةة القلقةة. ققصادقلاةؽ القنمةة اال

 ممي: لمدراسة الطريقة واالجراءات:. االطار الع3
 أدوات قانةف في البالثاف بيا قاـ القي لئلجراءات وصفا الجانب ىذا ةقضمف 

 .الدراسة قلمةؿ في عمةيا االعقماد قـ القي اإللصامةة المعالجات وأخةرا وقطبةايا، الدراسة
 .الدراسة ىذه مف المسقيدفة والقوصةات لمنقامج الوصوؿ بيدؼ

 :لالستبياف والثبات الصدؽ مقياس:  1.3
 : الملكمةف صدؽ -أ

 أو الظاىري بالصدؽ ةعرؼ ما عم  األداة صدؽ قارةر في االعقماد قـ لاد 
 أعضاء مف مجموعة عم  األولةة صورقيا في األداة عرض قـ لةث ،الملكمةف صدؽ
 لوؿ يـومبللظاق وماقرلاقيـ أراميـ بإبداء قاموا لةث المةبةة، بالجامعات القدرةس ىةمة
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 وصةاغقيا المادمة أراميـ ضوء في القعدةبلت جمةع إجراء وقـ ،العبارات بعض صةاغة
 .النيامةة صورقيا في
 :الثبات -ب

 الدراسة لعةنة الموجية األسممة مصداقةة ومدى االسقبةاف أسممة ثبات مف لمقأكد 
 الماةاس فارات أو ثبات ةوضح( 1) رقـ والجدوؿ كرونباخ، الفأ معادلة اسقخداـ قـ

 كرونباخ ألفا معامؿ باسقخداـ
 كرونباخ الفا معامؿ قةمة ةوضح( 1) رقـ جدوؿ

 الفقرات عدد كرونباخ الفا
1.842 15 

 .االلصامي القلمةؿ نقامج واقع مف ةفثالبال عدادإ  :المصدر -
 ةدؿ وىذا (0.842)الكمي الثبات معامؿ أف( 1) رقـ الجدوؿ خبلؿ مف ةقضح

 عةنة عم  قطبةايا إل  البالثةف قطممف الثبات مف بدرجة قمقعق االسقبانة أف عم 
 . الدراسة

 (Sample K-S -1) (سمرنوؼ -كولمجروؼ اخقبار) الطبةعي القوزةع اخقبار -ج
 الطبةعي القوزةع ققبع البةانات كانت إذا ما سمرنوؼ -كولمجروؼ اخقبار ةعرض 

 المعممةة االخقبارات معظـ فال الفرضةات اخقبار لالة في ضروري اخقبار وىو ال أـ

 أف لةث االخقبار نقامج (2) رقـ الجدوؿ وةوضح .طبةعةا البةانات قوزةع ةكوف أف قشقرط

 أف عم  ةدؿ وىذا () 0.05 مف اكبر قسـ لكؿ الداللة مسقوى قةمة

 .المعممةو االخقبارات اسقخداـ وةجب الطبةعي القوزةع ققبع البةانات
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)  الطبةعي القوزةع اخقبار ضحةو ( 2) رقـ جدوؿ

 داللة مستوي قيمة Z الفقرات عدد الفقرة الرقـ
 147c . 1.172 11 المعوقات الخاصة بالمصرؼ 1
 198c . 1.141 4 ثاافة المجقمع الربوةة 2

 االلصامي. القلمةؿ نقامج واقع مف البالثةف إعداد  :المصدر -
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 (: المعةاري واالنلراؼ اللسابةة المقوسطات) في والمقمثمة المركزةة زعةالن مااةةس. د
 اإلجابات قركز لقلدةد المعةارةة واالنلرافات اللسابةة المقوسطات البالثةف اسقخداـ
 الدةمغرافةة لممقغةرات باإلضافة ،لو القابعة واألبعاد الدراسة لمقغةر المقوسطة الاةمة لوؿ
 قـ المقغةرات، لنفس المقوسطة الاةمة عف اإلجابات انلراؼ دةدقل كذلؾ الدراسة، لعةنة

 بشدة موافؽ) االسقبةاف إجابات كانت لةث ،Likert)) الخماسي لةكرت ماةاس اسقخداـ
 بشدة موافؽ وغةر درجقاف، موافؽ غةر درجات، 3 ملاةد درجات، 4 موافؽ درجات، 5

-5) المدى لساب قـ خماسيال لةكرت ماةاس خبلةا طوؿ وللساب  ،(فاط والدة درجة
  أي الصلةح الخمةة طوؿ عم  لملصوؿ الماةاس فمات عدد عم  قاسةمو ثـ ،(4=1
 الوالد وىي الماةاس في قةمة أقؿ إل  الاةمة ىذه إضافة قـ  ذلؾ بعد ،(1.81= 4/5)

 إجابة لكؿ المرجح المقوسط واسقخراج الخمةة ليذه األعم  اللد لقلدةد وذلؾ الصلةح،
 القالي والجدوؿ ،(2114 العمر،) الدراسة عةنة مف عمةيا المقلصؿ باتاإلجا مف

 .بالقفصةؿ ذلؾ ةوضح
 (  المقوسط المرجح لماةاس الدراسة وفاًا لماةاس لةكرت ودرجة الممارسة3جدوؿ رقـ )

 الممارسة درجة ليكرت مقياس في الفئة المرجح المتوسط
 جدا ضعةفة بشدة موافؽ غةر 1.8 مف أقؿ إل  1 مف
 ضعةفة موافؽ غةر 2.6 مف أقؿ إل  1.8 مف
 مقوسطة ملاةد 3.4 مف أقؿ إل  2.6 مف
 مرقفعة موافؽ 4.2 مف أقؿ إل   3.4 مف

 :  المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة:5.3

 االسقبةاف قوزةع خبلؿ مف عمةيا اللصوؿ قـ القي البةانات بإدخاؿ البالثةف قاـ 
 والنسب القكراري القوزةع السقخراج SPSS اإللصامي نامجالبر  في الدراسة عةنة عم 

 المؤىؿ العمر، الجنس،: في والمقمثمة العةنة ألفراد الشخصةة البةانات لبعض المموةة
 النقامج بةف ومف ،الوظةفي المسم  كذلؾ الخبرة، سنوات العممي، القخصص العممي،

 كما فيي الدراسة قةد العةنة لنوع النسبيو  القكراري بالقوزةع ةقعمؽ فةما إلةيا القوصؿ قـ القي

 :القالي بالجدوؿ مبةف ىو
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 (  ةوضح المقغةرات الدةمغرافةة لعةنة الدراسة4جدوؿ رقـ )
 النسبة العدد البند المقغةر

نس
الج

 

 %88.5 23 ذكر
 %11.5 3 انثي

 %111 26 المجموع

مر
الع

 

 %7.7 2 سنة 25 مف اقؿ
 %42.3 11 سنة 35 مف اقؿ ال  25 مف
 %31.8 8 سنة 45 مف اقؿ ال  35 مف

 %19.2 5 فأكثر سنة 45
 %111 26 المجموع

ؤىؿ
الم

 
مي
العم

 

 %7.7 2 بكالورةوس مف أقؿ
 %51 13 بكالورةوس
 %42.3 11 ماجسقةر
 %1 1 دكقوراه
 %111 26 المجموع

ص
ص
لقخ
ا

 
مي
العم

 

 %19.2 5 إدارة
 %15.4 4 ملاسبة

 %31.8 8 ومصارؼ قموةؿ
 %11.5 3 اققصاد
 %23.1 6 قانوف
 %111 26 المجموع

وات
سن

 
خبرة

ال
 

 %73.1 19 سنوات 11 مف أقؿ
 %7.7 2 سنة 21 مف اقؿ ال  11 مف

 %19.2 5 سنة 31 ال  21 مف
 %111 26 المجموع

م 
مس
ال

 
في
وظة

ال
 

 %4 1 عاـ مدةر
 %4 1 إدارة مدةر
 %7 2 إدارة مدةر نامب

 % 23 6 قسـ رمةس
 %62 16 موظؼ
 %111 26 المجموع

 االلصامي. القلمةؿ نقامج واقع مف البالثةف إعداد  :المصدر -



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   733   - 

( مشارؾ 23( قبةف اف عدد الذكور مف عةنة الدراسة )4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
(، بمغ عدد المشاركةف في الدراسة ممف ققراوح  اعمارىـ 3في لةف كاف عدد االناث )

مشارؾ وىو اعمي عدد مف المشاركةف مف نالةة  11سنة(  35مف ال  اقؿ  25مف )
سنة(، وىذا  25)أخرى أقؿ عدد مف المشاركةف بالدراسة ممف كانت أعمارىـ أقؿ مف 
( مف المشاركةف 2ةعني أف العاممةف بالمصارؼ ةمثموف شرةلة الشباب، وكاف عدد )
( منيـ 13ي لةف )بالدراسة الذةف كانت مؤىميـ العممي أقؿ مف بكالورةورس، ف

( كاف قخصصيـ ماجسقةر، وىذا ةعني 11مقلصمةف عم  شيادة البكالورةوس أو عدد )
أف المصارؼ قولي اىقماـ بقعةةف لممة المؤىبلت العالةة، اما بالنسبة لمقخصصات 

( مشاركةف قخصصيـ قموةؿ 8العممةة كانت مقنوعة بةف افراد لةث كانت اعم  عدد )
( مشاركةف، وىذا ةعني أنو ةوجد 3) اققصادانت قخصص ومصارؼ اما اقؿ نسبة ك

بالمصارؼ مقخصصةف في المصارؼ. كما قبةف مف خبلؿ المشاركةف اف سنوات الخبرة 
ال  اقؿ  21مشاركةف كاف مف  5مشارؾ، واف عدد  19سنوات بعدد  11كانت اقؿ مف 

( 6وعدد)( مشاركةف مف عةنة الدراسة موظفوف، 16سنة، كما ةقضح أف عدد ) 31مف 
( مشاركةف نامب مدةر إدارة، وعدد مشارؾ مدةر 2مشاركةف مف رؤساء أقساـ، وعدد )

 إدارة، وىذا ةعني أف العةنة شممت كافة المسقوةات اإلدارةة بالمصارؼ قةد الدراسة.
 :: تحميؿ إجابات عينة الدراسة3.3

بي لقلاؽ مف إجابات المبلوثةف ومعرفة أراميـ قـ اسقخداـ المقوسط اللسا
 (،  الجدوؿ القالي ةوضح إجابات عةنة الدراسة:t)واالنلراؼ المعةاري كذلؾ اخقبار 
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 ( ةوضح  إجابات عةنة الدراسة5جدوؿ رقـ )
 المتوسط الفقرات المحاور

 الحسابي
 االنحراؼ
 المعياري

 نتيجة T-test اختبار
 االختبار

 درجة
 t Sig قيمة الممارسة

 
ات
عوق
الم

 
صة

لخا
ا

بال 
رؼ

ص
م

 
  

 في المشجعة والسةاسات الاوانةف ناص
 بوجو اإلسبلمةة صكوؾ خدمة قادةـ

 .عاـ

3.8462 .67482 3.371 .002 
 داؿ

 الصامةا
 مقوسطة

 والشرعةة الاانونةة الخبرات ناص
 بصكوؾ بالقعامؿ لماةاـ البلزمة

 .المصرؼ في االسقصناع
3.9615 .59872 4.782 .000 

 داؿ
 الصامةا

 مرقفعة

 الملمةة الاوانةف في ثغرات وجود
 صكوؾ السقخداـ المنظمة

 .االسقصناع
3.8846 .81618 3.028 .006 

 داؿ غةر
 الصامةا

 مرقفعة

 بيا المعموؿ والنظـ الموامح قنص ال
 صكوؾ اسقخداـ عم  المصرؼ في

 .االسقصناع
3.7692 .90808 2.073 .049 

 داؿ غةر
 الصامةا

 مرقفعة

 المؤىمة توالخبرا الكفاءات قوفر عدـ
 012. 2.719 90893. 3.8846 .االسقصناع صكوؾ السقخداـ

 داؿ غةر
 الصامةا

 مرقفعة

 مع القعامؿ في والقدرةب الخبرة ناص
 000. 5.540 76460. 4.2308 .االسقصناع صكوؾ

 داؿ
 الصامةا

 مرقفعة
 جدا

 المصرؼ موظفي لدى رغبة وجود عدـ
 008. -2.879 1.18516 2.7308 .االسقصناع بصكوؾ بالقعامؿ

 داؿ غةر
 الصامةا

 مقوسطة

 المصرؼ لموظفي لوافز وجود عدـ
 القعامؿ قبني في الرغبة عدـ ةولد

 .اإلسبلمةة بالصكوؾ
3.5769 1.10175 .819 .421 

 داؿ غةر
 الصامةا

 مرقفعة

 المصرؼ إدارة لدى قناعة ققوافر ال
 910. 115. 1.02657 3.4231 .االسقصناع صكوؾ باسقخداـ

 اؿد غةر
 الصامةا

 مقوسطة

 

 صكوؾ إصدار إجراءات صعوبة
 273. -1.120- 1.12044 3.1538 .االسقصناع

 داؿ غةر
 الصامةا

 مقوسطة

 إصدار عممةة ادارة قكالةؼ ارقفاع
 065. -1.927- 1.05830 3.0000 .االسقصناع صكوؾ

 داؿ غةر
 الصامةا

 مقوسطة

افة
ثا

مع 
مجق

ال
 

وةة
الرب

 
عدـ

و
 

امو
ىقم

ا
ةؽ 

طب
بق

 
لثاا
ا

مةة فة
سبل

اإل
 

رؼ في
صا

الم
. 

 

 عم  الجميور وعي قنامي عدـ
 504. 677. 1.33186 3.5769 .االسقصناع بصكوؾ القعامؿ

 داؿ غةر
 الصامةا

 مرقفعة
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 المتوسط الفقرات المحاور
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 نتيجة T-test اختبار
 االختبار

 درجة
 t Sig قيمة الممارسة

 االسقصناع صكوؾ ثاافة انقشار عدـ
 000. 10.119 49614. 4.3846 .لةبةا في

 داؿ
 الصامةا

 مرقفعة
 جدا

 بأىمةة المصرفي الاطاع دور ضعؼ
 000. 5.127 71144. 4.1154 .االسقصناع صكوؾ قطبةؽ

 داؿ
 الصامةا

 مرقفعة

 قطبةؽ بأىمةة اللكومة دور ضعؼ
 000. 10.119 49614. 4.3846 .االسقصناع صكوؾ

 داؿ
 الصامةا

 مرقفعة
 جدا

 .االلصامي القلمةؿ نقامج واقع مف ةفثالبال عدادإ  :المصدر -
مبلوثةف لمملور االوؿ ( اف إجابات ال5ةقضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

المعوقات الخاصة بالمصرؼ كاف غةر داؿ الصامةا واف المقوسط المرجح كاف مرقفعا 
(، ىذا ةعني قوجد معوقات خاصة 3.5769في معظـ الفارات لةث وصؿ ال  )

 اللنةطي،) دراسةالدراسة، لةث اقفات ىذه الدراسة مع  عةنة إلجابات بالمصرؼ، وفؽ
أف القموةؿ باسقخداـ الصكوؾ اإلسبلمةة كاف ضعةؼ في ( القي قوصمت إل  2115

 البنؾ ملؿ الدراسة.
أما بالنسبة لمملور الثاني ثاافة المجقمع الربوةة وعدـ اىقمامو بقطبةؽ الثاافة  

اإلسبلمةة في المصارؼ فيو داؿ الصامةا لةث كاف المقوسط المرجح مرقفعا في معظـ 
 انقشار ثاافة صكوؾ االسقصناع في لةبةا، وفؽ( ىذا ةعني عدـ 4.3846الفارات بنسبة )

( القي أكدت عم  2116الدراسة، اقفات ىذه النقةجة مع دراسة )أبوعمرة،  عةنة إلجابات
 ملفزات قوفر وعدـ ،ضعؼ الوعي المعرفي لدى المجقمع الفمسطةني بصكوؾ االسقصناع

 .قموةمي كبدةؿ االسقصناع صكوؾ قداوؿ عم  لمقشجةع المواطنةف لدى
 : تحميؿ فرضيات الدراسة:4.3

 اللسابي الوسط لساب قـ منيا، والقلاؽ الدراسة فرضةات عم  لئلجابة 
 one)) الوالدة لمعةنة T اخقبار اسقخداـ قـ وكذلؾ فرض، لكؿ المعةاري واالنلراؼ

sample t – test  الفروؽ داللة لمعرفة. 
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 قنموةة كأداة السقصناعا صكوؾ قطبةؽ مف قلد معوقات قوجد ال :األولي الفرضةة -
 الدراسة ملؿ أفرةاةا شماؿ مصرؼ في

 اسقخداـ قـ كما العةنة، أفراد لنقامج إلصامةة داللة ذات فروؽ وجود والخقبار 
(T )رقـ فالجدوؿ كما األولي، لمفرضةة( 1.15) معنوةة مسقوي عند اإللصامةة لداللة 
(6:) 

داللة الفروؽ لئلجابات عم  فارات  ( لمقعرؼ عم T( ةوضح نقامج اخقبار )6جدوؿ رقـ )
 الفرضةة األولي

 عدد
 األفراد

N 

 الوسط
 الحسابي

M 

 االنحراؼ
 المعياري

SD 

 قيمة
T 

 درجة
 الحرية
Df 

 القيمة
 االحتمالية

Sig 

 مستوي
 الداللة
Level 

26 3.5874 .663669 1.441 25 1.162 1.15 

 .اميااللص القلمةؿ نقامج واقع مف ةفثالبال عدادإ  :المصدر -
(، كما بمغت 3.5874( أف قةمة الوسط اللسابي )6نبللظ مف الجدوؿ رقـ ) 

( و أف الاةمة 1.441( بمغت )T(، وأف قةمة )6636691.قةمة االنلراؼ المعةاري )
( ىذا ةعني ال قوجد 1.15( وىذه الاةمة أكبر مف مسقوي الداللة )1.162االلقمالةة ليا )

الجدوؿ أعبله فأننا نرفض الفرضةة القي قنص عم  داللة إلصامةة، وبناء عم  نقامج 
 أفرةاةا، شماؿ في قنموةة كأداة االسقصناع صكوؾ قطبةؽ مف قلد معوقات قوجد الأف 

( القي قوصمت إل  نقامج أىميا مدى أىمةة القنظةـ 2119 عزب،) دراسة مع ىذه وققفؽ
 نموةة.الاانوني ألنواع الصكوؾ اإلسبلمةة لدعـ دورىا في المشارةع الق

 عم  االعقماد زةادة في المسقجوبةف لدى المجقمع ثاافة قساىـ: الثانةة الفرضةة -
 . االسقصناع صكوؾ

 اسقخداـ قـ كما العةنة، أفراد لنقامج إلصامةة داللة ذات فروؽ وجود والخقبار 
(T )رقـ فالجدوؿ كما الثانةة، لمفرضةة( 1.15) معنوةة مسقوي عند اإللصامةة لمداللة 
(6): 
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( لمقعرؼ عم  داللة الفروؽ لئلجابات عم  فارات T( ةوضح نقامج اخقبار )7جدوؿ رقـ )
 الفرضةة الثانةة

 عدد
 األفراد

N 

 الوسط
 الحسابي

M 

 االنحراؼ
 المعياري

SD 

 قيمة
T 

 درجة
 الحرية
Df 

 القيمة
 االحتمالية

Sig 

 مستوي
 الداللة
Level 

26 4.1154 .64511 5.655 25 1.111 1.15 

 االلصامي. القلمةؿ نقامج واقع مف البالثةف إعداد  :درالمص -
 بمغت كما ،(4.1154) اللسابي الوسط قةمة أف( 7) رقـ الجدوؿ مف نبللظ 

 الاةمة أف و( 5.655) بمغت( T) قةمة وأف ،(1.64511) المعةاري االنلراؼ قةمة
 وجود ةعني ىذا( 1.15) الدالة مسقوي مف أقؿ الاةمة وىذه( 1.111) ليا االلقمالةة

 إف عم الفرضةة القي قنص  نابؿ فأننا أعبله الجدوؿ نقامج عم  وبناء إلصامةة، داللة
 االسقصناع، صكوؾ عم  االعقماد  زةادة في العةنة افراد لدي  لمجقمعا ثاافة قساىـ
 المجقمع لدى المعرفي الوعي ضعؼ اف عم ( 2116 أبوعمرة،) دراسة أكدقو ما وىذا

 عدـ في سبب المواطنةف لدى ملفزات قوفر وعدـ السقصناع،ا بصكوؾ الفمسطةني
 .قموةمي كبدةؿ االسقصناع صكوؾ قداوؿ

 :والتوصيات النتائج
 :النتائج: اوالً 

 إل  العممي والجانب النظري لمجانب اسقعراضيا خبلؿ مف الدراسة قوصمت 
 :اآلقةة النقامج

 كبدةؿ اسقخداميا ةمكف يالق اإلسبلمي القموةؿ أدوات ألد االسقصناع صكوؾ قعد -1
 .القامةدةة القموةمةة األدوات عف

 صكوؾ قطبةؽ مف قلد معوقات قوجد بأنو الدراسة أثبت البةانات قلمةؿ خبلؿ مف -2
 :في ققمثؿ الدراسة ملؿ إفرةاةا شماؿ مصرؼ في قنموةة كأداة االسقصناع
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 ةة بوجو عاـ.ناص الاوانةف والسةاسات المشجعة في قادةـ خدمة الصكوؾ اإلسبلم 
 عدـ قوفر الكفاءات والخبرات المؤىمة لمقعامؿ بصكوؾ االسقصناع. 
 .ضعؼ دور اللكومة بقوضةح أىمةة قطبةؽ صكوؾ االسقصناع 
ىناؾ ضعؼ في الوعي المعرفي لدى المجقمع المةبي بصكوؾ  اف الدراسة وجدت -3

 االسقصناع كأداة قموةؿ اإلسبلمةة.

 :التوصيات: ثانيا
 النقامج قوصي الدراسة باآلقي: عم  ضوء 

ضرورة قةاـ اإلدارة بالمصرؼ بالقنسةؽ مع مصرؼ لةبةا المركزي بشأف إصدار  -1
القشرةعات والاوانةف القي قنظـ أعماؿ الصةرفة اإلسبلمةة في المصرؼ بشكؿ عاـ، 

 وقنظةـ اإلجراءات الاانونةة والقشرةعةة والشرعةة الخاصة بقادةـ الصكوؾ االسبلمةة.

االىقماـ بقدرةب العاممةف في المصرؼ، وخاصة الموظفةف في مجاؿ القموةؿ  -2
االسبلمي لكي ةسيؿ عممةات القعامؿ بالصكوؾ االسبلمةة، وذلؾ مف خبلؿ قوفةر 
دورات مقادمة لمعاممةف في المصرؼ قوضح فةيا إجراءات قنفةذ عممةة الصكوؾ 

مجاؿ، وقةاـ إدارة المصرؼ بإعداد االسبلمةة وأىـ الطرؽ والوسامؿ المقبعة في ىذا ال
خطط إسقراقةجةة لقدرةب الموظفةف داخؿ وخارج لةبةا ورصد مبالغ كافةة في مجاؿ 
القدرةب، وذلؾ لرفع وقطوةر وصاؿ ميارقيـ في كؿ ما ةقعمؽ بصةغة القموةؿ 

 االسبلمي.

 عم  قساعد القي الضرورةة الضوابط وضع عم  عم  إدارة المصرؼ العمؿ القأكةد -3
 ةةققصاداال القنمةة في المساىمة في قدرقيا وقعزةز اإلسبلمةة، الصكوؾ عممةات إنجاح

 اسقخداماقيا. في القنوةع خبلؿ مف

القركةز عمي زةادة وعي العمبلء بأىمةة الصكوؾ االسبلمةة نظرا لمدور الذي قاـو  -4
 ةة.صادققبو ىذه الصكوؾ كأداة مالةة فعالة في قموةؿ ودعـ مشارةع القنمةة اال
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مف خبلؿ ما قادـ ةاقرح البالثاف بقفعةؿ الصكوؾ اإلسبلمةة وخاصة صكوؾ 
االسقصناع، باعقبارىا اداة قموةؿ داخمةة ال قكمؼ المصرؼ نفاات كبةرة، وال قرىاا 

 بالدةوف والفوامد الناجمة عف الاروض.
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 الممخص:
قشجةع برامج ضماف مخاطر الاروض ألغراض قوسةع قاعدة  قيدؼ الدراسة إل  بةاف مسقوي 

قـ إجراء الدراسة عم  عةنة مف المصارؼ القجارةة المةبةة.  ،قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة
ولقلاةؽ اليدؼ مف الدراسة فاد قـ قصمةـ اسقمارة اسقبةاف قوزةعيا عم  العةنة بإقباع طرةاة )القسمةـ 

قـ قلمةميا عف طرةؽ لزمة البرامج  ،%، وبعد قجمةع البةانات72االسقجابة  لةث كانت نسبة ،بالةد(
( باسقخداـ القلمةؿ الوصفي واالسقداللي، وقوصمت الدراسة إل  SPSSاإللصامةة لمعمـو االجقماعةة )
شجع المصارؼ ق برامج ضماف مخاطر الاروض بما ليا مف خصامص مجموعة مف النقامج أىميا أف

ة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة، وأىـ ما أوصت بو الدراسة القجارةة المةبة
ضرورة إنشاء ىةمة أو مؤسسة لضماف مخاطر قروض المشروعات الصغةرة والمقوسطة في لةبةا، 

 لمنيوض بقمؾ المشروعات، وبالقالي النيوض باالققصاد المةبي عامة.
Abstract:  
 This paper aims to identify the encouragement level of loan risk 
guarantee programs for the purpose to expand the financing base of small and 
medium enterprises. The study is conducted on a sample of commercial banks 
operating within the Benghazi city. To achieve the study aim, a questionnaire is 
designed to be distributed to the sample using a random method, where the 
response rate is72 %. After a stage of data collection, the data are analyzed by 
the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) utilizing analytical, 
descriptive and inferential analysis. A set of results are reached, the most 
important of which are: The loan risk guarantee programs encourage the 
expansion of the financing base of small and medium enterprises. 
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 :أواًل: اإلطار العاـ لمدراسة
 المقدمة: .1

عم  القموةؿ البلـز لممشروعات الصغةرة والمقوسطة، أمرًا ةعد اللصوؿ  
مفصمةًا في نشأقيا ومف ثـ اسقمرارىا وقطوةرىا، وفي إطار قسيةؿ ذلؾ، عم  الرغـ مف 
عجز قمؾ المشروعات عف قوفةر الضمانات البلزمة لملصوؿ عم  القموةؿ المناسب، 

ولة مف المصارؼ القجارةة فاد قـ القوجو نلو قبني آلةة لضماف مخاطر الاروض الممن
لممشروعات الصغةرة والمقوسطة، قكفؿ قموةميا بصورة أكثر عممةة وضمانًا، وذلؾ مف 
قرارًا بأىمةة الدور الذي قمارسو ىذه  أجؿ قنمةة وقفعةؿ دورىا في بةمة االسقثمار، وا 

 المشروعات.
وقعمؿ ىذه اآللةة مف نالةة أخرى، عم  قشجةع المصارؼ القجارةة عم   

موةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة، وقفادي اللذر الذي قمقزمو قجاه قمؾ ق
 .(2116الملروؽ وماابمة، )المشروعات

 . مشكمة الدراسة:5
قمثؿ قضةة قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة في لةبةا عابة كبةرة أماـ  

ةةف، وال النيوض بقمؾ المشروعات، خصوصًا أف أصلابيا غالبًا ما ةكونوف مف المين
ققوفر لدةيـ مدخرات، قمكنيـ مف إقامة مشروعاقيـ، وال ةوجد لدةيـ ضمانات ةمكف 
قادةميا لممصارؼ لملصوؿ بموجبيا عم  قروض، لذا فإنو مف الضروري أف قعمؿ 
الدولة عم  االقفاؽ مع المصارؼ القجارةة إلةجاد آلةة مناسبة إلجراءات منح االمقماف 

قلاؽ سرعة في قوفةر القموةؿ البلـز لممشروعات، ودراسة لممشروعات الصغةرة، بلةث 
االلقةاجات االمقمانةة ليا، والعمؿ عم  قوفةر ىذه االلقةاجات في إطار مف الضمانات 

 (.2117البلزمة لمجيات الممولة )بازامة وفركاش، 
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ومف المبللظ أف برامج ضماف مخاطر الاروض المنشأة في مخقمؼ دوؿ  
ةر ضمانات قشجع المصارؼ القجارةة عم  إقراض المشروعات العالـ نجلت في قوف

بناء عم  ما سبؽ  ،(2118ةة )ةوسؼ، ققصادالمسقيدفة، بعد القلاؽ مف جدواىا اال
 ةمكف صةاغة إشكالةة ىذه الدراسة في السؤاؿ الرمةس القالي:

ما ىو مسقوي قشجةع برامج ضماف مخاطر الاروض لممصارؼ القجارةة المةبةة  -
 وسةع قاعدة قموةميا لممشروعات الصغةرة والمقوسطة؟بغرض ق

 . أىمية الدراسة:3
ققجم  أىمةة الدراسة في أىمةة الدور الذي قمعبو المشروعات الصغةرة  

ي واالجقماعي، إضافة ال  كونيا قادرة ققصادوالمقوسطة لقلاةؽ النمو واالسقارار اال
نشطة القكمةمةة في الاطاعات عم  قمبةة مقطمباف المشارةع الكبةرة وغةرىا مف اال

المخقمفة، وىذا ما جعؿ مف دراسة آلةة قكفؿ قموةبَل مضمونَا ومسقدامَا لممشروعات 
الصغةرة والمقوسطة أمرًا في غاةة األىمةة، خاصة في ضوء ما اوصت بو الدراسات 

 الساباة مف ضرورة زةادة البلث وقعمةؽ الدراسة في ىذا المجاؿ. 
 . أىداؼ الدراسة:4

قسع  ىذه الدراسة إل  القعرةؼ ببرامج ضماف مخاطر الاروض، وأسباب  
قشجةع برامج ضماف مخاطر  مسقوىإنشاءىا وأىدافيا، كما قسع  ال  القعرؼ عم  

الاروض لممصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةميا لممشروعات الصغةرة 
 والمقوسطة.

 . فرضيات الدراسة: 5

 ت الدراسة، وقلاةاًا ليدفيا، صةغت فرضةاقيا الرمةسة:لئلجابة عف قساؤال 
الفرضةة الرمةسةة األولي: ال قشجع برامج ضماف مخاطر الاروض المصارؼ  -

 القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة.
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صةف لوؿ الفرضةة الرمةسة الثانةة: ال قوجد فروؽ ذات داللو معنوةة آلراء المسقا -
أبعاد الدراسة قعزى إل  مقغةرات دةموغرافةة )النوع، العمر، المؤىؿ العممي، سنوات 

 الخبرة، القصنةؼ الوظةفي(.
 أنموذج الدراسة: .6

المتغير 
المستقؿ 
 الرئيس

 المتغير التابع المتغيرات المستقمة الفرعية

 
قشجع 

خصامص 
برامج ضماف 
مخاطر 
الاروض 
المصارؼ 
القجارةة عم  

سةع قاعدة قو 
قموةؿ 

المشروعات 
الصغةرة 
 والمقوسطة

  ققااسـ برامج ضماف مخاطر الاروض خسامر قعسر
 الماقرضةف مع المصارؼ القجارةة.

  قسيؿ برامج ضماف مخاطر الاروض عم  المصارؼ
جراءات القسوةة الاضامةة.  القجارةة لؿ أي نزاع بدوف إبطاء وا 

 طر قموةؿ ققااسـ برامج ضماف مخاطر الاروض مخا
المشروعات الصغةرة والمقوسطة مع المصارؼ القجارةة مف 

 خبلؿ ضمانيا لمشروعات ذات جدوى.
  قوفر برامج ضماف مخاطر الاروض كافة المعمومات

 المطموبة عف المشروعات الصغةرة لممصارؼ المارضة.
  قامؿ برامج ضماف مخاطر الاروض مف القكالةؼ اإلدارةة

مف عممةة اإلقراض بدراسقيا ومقابعقيا  القي ققكبدىا المصارؼ
 لممشروعات.

  قعمؿ برامج ضماف مخاطر الاروض عم  مقابعة سةر
الاروض المقلصؿ عمةيا مف المصارؼ القجارةة لصالح 
المشروعات الصغةرة والمقوسطة مةدانةا لمقدخؿ لاؿ وجود 

 انلرافات.
  قؤدي برامج ضماف مخاطر الاروض دور الرقابة الخارجةة
 م  المشروعات الصغةرة والمقوسطة المنخرطة فةيا.ع
  قاـو برامج ضماف مخاطر الاروض باسقةفاء الدةوف بلـز

 لق  مع وجود ضماف كافي.

 
 

قموةؿ 
المشروعات 
الصغةرة 

والمقوسطة مف 
المصارؼ 
 القجارةة المةبةة

 المصدر: إعداد البالثةف -
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 حدود الدراسة: .7
ة بالبلث المصارؼ القجارةة المةبةة العاممة اداراقيا العامة لدود مكانةة: قناولت الدراس -

بمدةنقي بنغازي والبةضاء، مف جية أنيا األقرب لملؿ إقامة البالثاف، مع االخذ في 
 االعقبار عاممي الوقت والجيد البلزمةف إلنجاز الدراسة وفي الوقت الملدد ليا.

ف العاممةف بإدارات االمقماف لدود بشرةة: قسقيدؼ الدراسة باالسقاصاء الموظفة -
والمخاطر واالمقثاؿ بالمصارؼ القجارةة المةبةة، القي قوجد إداراقيا العامة بمدةنقي 
بنغازي والبةضاء، وىي: مصرؼ الولدة والمصرؼ القجاري الوطني ومصرؼ القجارة 

 والقنمةة ومصرؼ اإلجماع العربي.
ني برامج ضماف مخاطر الاروض لدود موضوعةة: ققناوؿ الدراسة بالقاةةـ أثر قب -

قشجةع المصارؼ القجارةة لقوسةع قاعدة قموةميا وماؿ ليا مف خصامص، عم  
 .لممشروعات الصغةرة والمقوسطة

 . منيجية الدراسة: 8
 قسمت ىذه الدراسة، وفاًا لممنيج الوصفي القلمةمي، إل  جانبةف: 

لث العممي، قمت مراجعة وفاًا لممدخؿ االسقنباطي في الب :الجانب النظري :والً أ
األدبةات الساباة، لوؿ مفيـو وأسباب إنشاء برامج ضماف مخاطر قروض المشروعات 
الصغةرة والمقوسطة المطباة في مخقمؼ دوؿ العالـ، والقجارب الناجلة ليا، في سبةؿ 

 قشكةؿ إطار الدراسة النظري، عبر صةاغة فرضةات اسقُنبطت مف الدراسات الساباة.
جانب العممي: وفةو اخقُبرت فرضةة إطار الدراسة النظري عممةًا، لمقلاؽ مف ال :ثانةاً 

 قطابؽ النقامج العممةة مع النقامج النظرةة، وقضّمف ىذا الجانب:
وفةو صةغ لفرضةة الدراسة مجموعة مف العبارات، أدرجت في  :الجانب المةداني -1

رات الدةموغرافةة، والثاني اسقمارة لبلسقبةاف، القي قسمت إل  قسمةف: االوؿ لممقغة



 كلٌة االقتصاد والتجارة زلٌتن                                                          المؤتمر العلمً السنوي األول

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                                      افاقبٌن الواقع واآلاللٌبٌة  تحدٌات بناء الدولة تحت شعار 
 

-   747   - 

لمعرفة آراء المسقجةبةف لوؿ أبعاد الدراسة، وفؽ ماةاس لةكرت الخماسي، واسقخدمت 
 ىذه االسقمارة  كأداة رمةسة لقجمةع البةانات والمعمومات مف الجيات ملؿ الدراسة.

الجانب القلمةمي: في ىذا الجانب لممت جمةع البةانات والمعمومات القي وفرقيا  -2
، مف خبلؿ SPSSسقمارات االسقبةاف المجمعة، باسقخداـ البرنامج اإللصامي ا

اخقبارات وصفةة، مثؿ القكرارات والوسط اللسابي واالنلراؼ المعةاري، واخقبارات 
لعةنقةف  tلعةنة والدة، واخقبار القباةف األلادي واخقبار  tقلمةمةة، مثؿ اخقبار 

وبعد اسقخبلص خقبار االنلدار الخطي البسةط،مسقامقةف، واخقبار معامؿ االرقباط، وا
عم  الماقرلة القوصةات ثـ القوصؿ إل  نقامج الدراسة و اإللصامةة،  القلمةبلتنقامج 
 ضوميا.

 :. الدراسات السابقة9
قناولت برامج ضماف االمقماف لوؿ العالـ، مف خبلؿ  :(OECD(1), 2010)  ( دراسة1

إل  أف العدةد منيا وال سةما صنادةؽ  دراسة لالة بعض صنادةؽ الضماف، وخمصت
الضماف المقبادؿ، لـ قلاؽ نجالًا كبةرًا في بعض البمداف النامةة، وذلؾ لوجود إطار 
قانوني ضعةؼ، وقطاع مصرفي غةر قنافسي. فعم  سبةؿ المثاؿ في السنغاؿ، لاولت 

اف وغرفة قجارة داكار إنشاء خطة ضم  (UNCM(2)) كؿ مف الجمعةة الوطنةة لملرؼ
مقبادؿ، وىما صندوقاف كانا ةيدفاف إل  العمؿ عم  نطاؽ المشروعات الصغةرة، وكانت 
مقطمبات اللد األدن  لرأس الماؿ مرقفعة لمغاةة بالنسبة ليـ، ولـ قسمح البةمة الاانونةة 

بإنشاء منظمات غةر ربلةة، كما فضمت معظـ المصارؼ القعامؿ  MGS(3) لمؤسسة

                                                 
1- Organization for economic co-operation and development 
2- National craft association 
3- Mutual guarantee socities 
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الماابؿ ساىـ قطاع المصارؼ وسوؽ الماؿ الملمي المقنامي  مع كةاف ةلاؽ الربح. وفي
  .في نجاح مخطط ضماف شةمي

وخمصت الدراسة إل  االقفاؽ مع ما لددقو دراسة أجرقيا إدارة القنمةة الدولةة  
مف عوامؿ دقةاة وجزمةة، ةمكف أف قساىـ في نجاح خطط  2115في لندف عاـ 

طار ةدعـ الضماف، مثؿ بةمة أعماؿ مفقولة وقنافسة ة مع مصارؼ مسقامة، وا 
المشروعات الصغةرة والمقوسطة، وأف قلسةف مسقوى ثاة الاطاع المصرفي في خطط 
الضماف ةمكف أف ةساعد في قخفةؼ المخاطر الناجمة عف قبوؿ ضمانات ضعةفة 
المصدر. باإلضافة إل  ذلؾ، ةمكف أف قسيـ ىذه الضوابط في زةادة السةولة لدى خطط 

ف قدرة المصارؼ عم  اسقرداد قكمفة قروضيا في لاالت القخمؼ عف الضماف، وقلسّ 
 .السداد

وأشارت الدراسة ال  أنو في معظـ البمداف ةاـو سوؽ األوراؽ المالةة بميمة  
اإلشراؼ عم  خطط الضماف قمؾ، وعند قعذر ذلؾ ةجب أف ققول  الكةانات العامة مثؿ 

 .المصرؼ المركزي ميمة اإلشراؼ
قناولت صندوؽ إقراض المشروعات الصغةرة    Amel and Mach (2014)( دراسة2

بأمرةكا، بدراسة لالة الصندوؽ، الذي أنشئ وفؽ قانوف قنظةـ الوظامؼ القجارةة، بعد 
األزمة المالةة العالمةة، وما أعابيا مف قراجع في لركة اإلقراض لممشروعات الكبةرة 

الكبةرة في اللصوؿ عم  قروض والصغةرة عم  لد سواء، إال أف فرصة المشروعات 
، في لةف اسقمرت 2111مف المصارؼ بدأت باالرقفاع، في الربع الثالث مف عاـ 

قروض المشروعات الصغةرة في االنخفاض. ولمعالجة ىذا الناص في قوفةر االمقماف 
لعاـ  (SBLF(1)) لممشروعات الصغةرة، أنشئ صندوؽ إقراض المشروعات الصغةرة

مف ىذا الصندوؽ قزوةد المصارؼ بقموةؿ منخفض القكمفة، بلةث . وكاف اليدؼ 2111
                                                 

1- Small business lending fund. 
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. وقد أفادت 2113دةسمبر  31ةمكنيا إقراض أصلاب المشروعات الصغةرة اعقبارًا مف 
قد زادت مف   SBLF وزارة الخزانة األمرةكةة أف المصارؼ المشاركة في برنامج

الساؼ الملدد ليـ ساباًا.  ممةار دوالر، فوؽ 12.5إقراضيا لممشروعات الصغةرة بمادار 
ولصمت ىذه الدراسة عم  معموماقيا مف قارةر المصارؼ األىمةة ومؤسسات االدخار، 

عم  إقراض المشروعات الصغةرة. وبعد  SBLF لوؿ قأثةر القموةؿ المقلصؿ عمةو مف
ةة والدةموغرافةة وىةكؿ السوؽ والمنافسة، أشارت قادةرات ققصادإجراء قلمةؿ لؤللواؿ اال

زادت إقراضيا  SBLF النلدار البسةط إل  أف المصارؼ المشقركة في برنامجا
بالمامة، أكثر مف المصارؼ غةر المشقركة بالبرنامج.  11لممشروعات الصغةرة بنلو 

وقد اقفات المعمومات الواردة في ىذا القارةر مع األرقاـ القي قـ اللصوؿ عمةيا مف وزارة 
 .الخزانة

(: قناولت قأثةر إنشاء نظاـ ضماف الاروض 2115لمودي )( دراسة عبد الوىاب و 3
لشركات الكفاالت المصرفةة عم  قموةؿ المشارةع الصغةرة والمقوسطة، وذلؾ بقلمةؿ 

. قوصمت 2111إل   2118بةانات الشركة العراقةة لمكفاالت المصرفةة، لمسنوات مف 
مجاؿ ضماف الاروض،  الدراسة إل  أف الدوؿ المقادمة والنامةة ليا قجربة عرةاة في

عممت عمةيا لفقرات طوةمة مف الزمف، لقادةـ الدعـ لممشروعات كافة، وبشكؿ خاص 
المشروعات الصغةرة والمقوسطة بمخقمؼ نشاطاقيا. واقضح مف قلمةؿ بةانات الشركة 
العراقةة لمكفاالت المصرفةة لمسنوات األربع أف الشركة عممت عم  قادةـ ضمانات 

بشكؿ مقزاةد، مف لةث المبالغ المضمونة وعدد المشروعات، األمر لاروض المشروعات 
الذي جعؿ فرص العمؿ المقالة مف خبلؿ ىذه المشروعات مقزاةدة أةضًا، وأف الشركة 
أسيمت في قشجةع المصارؼ عم  إقراض المشروعات الصغةرة والمقوسطة، ومف ثـ 

كما اقضح لمدراسة في لصوؿ الماقرضةف مف أصلاب ىذه المشروعات عم  الاروض، 
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أف الشركة العراقةة لمكفاالت المصرفةة قعد مركزًا لممعمومات االمقمانةة عف الزبامف 
  .الماقرضةف مف المصارؼ المشاركة بشركة الكفاالت

قادـ ىذه الورقة، مف خبلؿ إجراء مسح عالمي، أدلة عم   :Calice (2016)  ( دراسة4
بلح الاطاع المالي وقعزةزه لمبادئ خطط ضماف قنفةذ مجموعة البنؾ الدولي ومبادرة إص

 61االمقماف العاـ لممشروعات الصغةرة والمقوسطة. قسقند األدلة عم  القاةةـ الذاقي لػ 
دولة. وأظيرت النقامج مسقوى الماًا إل  لد ما مف قنفةذ قمؾ المبادئ،  54مخطًطا في 

قواعد األىمةة، وعممةة إدارة وخاصة في مجاالت اإلطار الاانوني والقنظةمي، والوالةة و 
المطالبات، كما أظيرت النقامج عدة فجوات قد ةكوف مف الضروري اقخاذ إجراءات 
دارة المخاطر،  إلصبلليا، وىي قلدةد ومساءلة مصادر القموةؿ، ولوكمة الشركات وا 
واالعقراؼ القنظةمي اللذر بالضمانات، ومعاةرة البرنامج إل  المنقج، واإلببلغ 

 .واإلفصاح
ناقشت أىمةة ضماف االمقماف العاـ  : Gozzi and Schmukler(2116دراسة ) (5

لقموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة، مف خبلؿ قادةـ لملة موجزة عف اسقخداميا 
في جمةع أنلاء العالـ، ودورىا في زةادة فرص اللصوؿ عم  االمقماف، وكذلؾ األساس 

الدراسة إل  أىمةة قصمةـ النظاـ المناسب ليذه المنطاي لمقدخؿ اللكومي بيا، وأشارت 
اآللةة، لضماف نجاليا واسقدامقيا القموةمةة، وخمصت إل  أف برامج ضماف االمقماف 
العامة قشكؿ آلةات مفةدة للصوؿ فمات معةنة مف الماقرضةف عم  القموةؿ، غةر أف 

سقمرارةقيا ةقوقفاف عم  قصمةـ نظاـ سمةـ ليا  .نجاليا وا 
(: ىدفت إل  القعرؼ عم  العوامؿ المؤثرة في إنشاء 2117بازامة وفركاش )( دراسة 6

المشروعات الصغةرة والمقوسطة وقموةميا، وذلؾ مف خبلؿ قلدةد الوسامؿ والطرؽ 
البلزمة لقموةؿ ىذه المشروعات، وكذلؾ القعرؼ عم  الاوانةف والقشرةعات المنظمة ليا، 

وعة مف االققرالات والقوصةات القي قساىـ ودور المؤسسات الداعمة ليا، وقادةـ مجم
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في قفعةؿ وقوافر مصادر القموةؿ المناسبة لممشروعات الصغةرة في لةبةا. ولقجمةع 
البةانات البلزمة لمدراسة قـ االعقماد عم  قاممة االسقبةاف، كأداة رمةسةة في ىذه 

عمومات المقعماة الدراسة. وقد قكونت اسقمارة االسقبةاف مف أسممة لجمع البةانات والم
باخقبار فرضةات الدراسة. وقد وفرت الدراسة دلةبًل عم  أنو "ةوجد أثر ذو داللة 
إلصامةة ليذه العوامؿ مجقمعة )المصادر المقالة لمقموةؿ، والاوانةف واالنظمة، ودعـ 
المؤسسات( عم  قموةؿ المشروعات الصغةرة"، وكذلؾ "وجود أثر ذي داللة إلصامةة 

مجقمعة )المصادر المقالة لمقموةؿ، والاوانةف واألنظمة، ودعـ المؤسسات( ليذه العوامؿ 
 ."عم  قسرةع إنشاء المشروعات الصغةرة

(: قناولت عرض مفيـو المشارةع الصغةرة وخصامصيا 2117) ( دراسة الفارسي7
ي، وأىـ المعوقات القي قواجييا، وعم  وجو القلدةد عرض واقع ققصادودورىا اال

المةبي، وأىـ القلدةات القي قواجييا لمخروج بعدد مف  ققصادغةرة في االالمشارةع الص
النقامج والقوصةات القي مف شأنيا قوجةو الموارد والجيود لقطوةر ىذه المشارةع. 

 ققصادوخمصت الدراسة إل  وجود معوقات قلوؿ دوف بناء المشارةع الصغةرة في اال
إلدارةة، ومشكمة الفساد اإلداري والمالي، المةبي، في مادمقيا، المعوقات القموةمةة وا

 .وضعؼ البنةة القلقةة، وغةر ذلؾ مف األمور، القي قلقاج إل  دراسة معماة
نشاء المشروعات (2117( دراسة بف زةداف ورضواف )8 : قناولت الدراسة آلةات دعـ وا 

الصغةرة والمقوسطة في الجزامر، مف خبلؿ دراسة لالة صندوؽ قروض المشروعات 
صغةرة والمقوسطة، وقوصمت إل  اكقشاؼ المكانة الجمةة لممشروعات الصغةرة ال

الجزامري، وكونيا ألد أولوةاقو، وذلؾ مف خبلؿ اليةمات  ققصادوالمقوسطة في اال
ووسامؿ الدعـ والمرافاة المقخذة مف طرؼ الدولة، كصندوؽ ضماف الاروض 

خاطرة المقعماة بقموةؿ ، في قااسـ المFGAR(1)لممشروعات الصغةرة والمقوسطة 
                                                 

1- French guarantee fund for loans to small and medium enterprises, algeria 
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المشروعات، وقشجةع المصارؼ عم  منح الاروض، وبالقالي قخطي المشروعات 
الصغةرة والمقوسطة لمشكبلت القموةؿ، كما قوصمت إل  أف المشروعات الصغةرة 
والمقوسطة ال قزاؿ قواجو جممة مف القلدةات القي ال ةمكف قجاىميا، ولعؿ ذلؾ ةعود 

 روض في الجزامر قمةمة، والموجود منيا لدةثة النشأة.إل  أف أنظمة ضماف الا
 :ثانيًا: االطار النظري لمدراسة

 برامج ضماف مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
، مف خبلؿ قةاـ مجموعات 1848أسس أوؿ صندوؽ ضماف في أوروبا عاـ  

يـ مف أصلاب المشروعات الصغةرة بقجمةع أنفسيـ، والمشاركة في ضماف بعض
البعض. وال قزاؿ ىذه الجمعةات قاممة في أوروبا لق  اآلف، وقعد مف أىـ آلةات العمؿ 

 2251في المشروعات الصغةرة لقوفةر القموةؿ البلـز ليا. أما اآلف فيناؾ أكثر مف 
دولة في العالـ، أكبرىا موجود في آسةا  111مؤسسة ضماف امقماني، في أكثر مف 

 (.2118)نجار،  DCEOودوؿ 
 ريؼ برامج ضماف مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة:تع

( أف برامج ضماف مخاطر الاروض ىي قمؾ البرامج القي 2118ةرى نجار) 
قطبؽ مف خبلؿ مؤسسات أو منظمات، قكوف في الغالب لكومةة أو مدعومة مف 
لكومة البمد المعني، أو قكوف مدعومة مف مانلةف، أو ققكوف عم  شكؿ مؤسسات 

اع خاص أو غةره. وقعمؿ ىذه المؤسسات عم  قسيةؿ لصوؿ قطاع المشروعات قط
الصغةرة والمقوسطة عم  القموةؿ البلـز لعمميا مف الاطاع المصرفي، مف خبلؿ قةاميا 
بالمشاركة الكمةة أو الجزمةة في المخاطر، وقعمؿ، بشكؿ عاـ، كضامف لممشروعات 

أو قمة أو انعداـ الضمانات المادمة مف الماقرضة لدى الجية الممولة، كنقةجة لضعؼ 
 ىذه المشروعات لمجية الممولة.
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وقعد برامج ضماف االققراض أىـ اآللةات اللكومةة وغةر اللكومةة لقطوةر  
القعامبلت المصرفةة بةف المشروعات القي قفقار لمضمانات ومؤسسات القموةؿ 

عامؿ، أو، باعقبارىا )المصارؼ(، مف خبلؿ قوفةر لجـ معةف مف الثاة ألطراؼ الق
طرفًا ثالثًا ةمثؿ لماة وصؿ بةف المصارؼ وأصلاب المشارةع في غةاب شرط 

 (.2112الضماف)الشاىري، 
ةقضح مما سبؽ أف برامج ضماف مخاطر الاروض ىي لماة الوصؿ بةف  

المشروعات الصغةرة والمقوسطة، الراغبة في اللصوؿ عم  القموةؿ، والجيات الممولة، 
 المصارؼ القجارةة. وعم  رأسيا

 سباب انشاء برامج ضماف مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة:أ
قخقمؼ برامج ضماف مخاطر قروض المشروعات الصغةرة والمقوسطة مف  

لةث األىداؼ واألنواع، إال أف سبب إنشاميا ةظؿ والدًا، ىو ضماف سداد جزمي أو 
وةؿ المشروعات، القي ال قسقطةع اللصوؿ كمي لماروض، قلفةزًا لممارضةف لةاوموا بقم
 (.Navajas, 2001عم  ىذه الاروض قلت الظروؼ العادةة )

جاء إنشاء برامج ضماف مخاطر الاروض الموجية لممشروعات الصغةرة  
والمقوسطة، عم  أساس قوفةر الضمانات، لقشجةع المصارؼ القجارةة عم  إقراض 

ةة، وذلؾ مف خبلؿ مساعدقيا عم  قجاوز صادققالمشروعات، بعد القلاؽ مف جدواىا اال
أسباب ملدودةة قدرقيا في اللصوؿ عم  قمؾ الاروض، القي ةقفؽ كؿ مف الملروؽ 

 (، عم  أف أىميا:2114) ( وأبوغزلة2116وماابمة)
قردد المصارؼ في القعامؿ مع ىذه المشروعات، نظرًا لمشكوؾ القي قعقري عمميا، . 1

 ةة في السوؽ.ققصادةقيا لبلنيةار والقعثر، بفعؿ القغةرات االوارقفاع نسبة فشميا، وقابم
العبلقات الخاصة بةف المصارؼ والمشروعات الكبرى، سواء مف لةث الممكةة . 2

المشقركة أو اإلدارة المشقركة وغةرىا مف االرقباطات، األمر الذي دفع المصارؼ إل  
 مشروعات الكبةرة.ملاولة لصر عمميا في مجاؿ قوفةر القموةؿ لممنشآت وال
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قأثر مسقوةات أرباح المصارؼ، بسبب ارقفاع القكالةؼ اإلدارةة لقوفةر القموةؿ . 3
 لممشروعات الصغةرة والمقوسطة.

. عدـ قدرة المشروعات الصغةرة والمقوسطة غالبًا عم  قوفةر البةانات والسجبلت 4
 اللصوؿ عم  القموةؿ.الملاسبةة الضرورةة البلزمة لقادةميا لممصارؼ في لاؿ الرغبة ب

 أىداؼ برامج ضماف مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
قصمـ برامج ضماف مخاطر الاروض الموجية لممشروعات الصغةرة والمقوسطة  

 (2111وقنشأ لقلاةؽ مجموعة مف األىداؼ، ةمكف قمخةصيا فةما ةمي: )عبدالمطةؼ، 
كمةة أوجزمةة لمخاطر قروض  قوفةر الضمانات البلزمة، مف خبلؿ قغطةة. 1

المشروعات الصغةرة والمقوسطة، وقخفةؼ شروط المصارؼ المطموبة لقوفةر الضمانات 
القي قطمبيا المشروعات، مثؿ الاةاـ بأعماؿ إعادة الضماف، واللصوؿ عم  ضماف 

 ماابؿ لجمةع المخاطر أو لمخاطر ملددة.
يةؿ لصوؿ المشروعات ذات قسيةؿ عممةة اللصوؿ عم  القموةؿ، وةقـ ذلؾ بقس. 2

 السمعة والمعاممة الجةدة عم  االمقماف، مع إمكانةة القوسع في قةمة الارض.
ةة وقاةةـ المشروعات، لمعرفة الجدوى ققصادالمساىمة في إعداد دراسات الجدوى اال. 3

مف إنشاميا، والجدوى أةضا مف إقراضيا، وقطوةر وسامؿ ونماذج مسقلدثة مف أجؿ 
اسقخداـ السبؿ العممةة الصلةلة لدراسات الجدوى والعممةات اإلنقاجةة القدرةب عم  

 والقسوةؽ.
العمؿ عم  اققساـ المخاطر والخسامر الناجمة عف أي لالة قعثر لمعمةؿ الماقرض، . 4

الذي ال ةقمكف مف السداد، فيي بذلؾ قعمؿ عم  قشجةع المصارؼ عم  إقراضأصلاب 
ةة، ققصادر الضماف لممشروعات ذات الجدوى االىذه المشروعات، كما قعمؿ عم  قوفة

القي ال ةادر أصلابيا عم  اللصوؿ عم  القموةؿ، نظرا لعدـ قدرقيـ عم  قوفةر 
 الضمانات البلزمة لملصوؿ عمةو.
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الاةاـ بقنمةة مخقمؼ المناطؽ بالقوجو لدعـ المشروعات الواقعة خارج المدف الكبةرة، . 5
 خبلؿ دعـ المشروعات القي قممكيا أو قدةرىا. والعمؿ عم  زةادة دور المرأة مف
 :ثالثًا: اإلطار التحميمي  لمدراسة

 . متغيرات الدراسة:1
بعد القعرةؼ ببرامج ضماف مخاطر قروض لممشروعات الصغةرة والمقوسطة  

واسباب انشاميا واىدافيا، ومف ولي الدراسات الساباة في مجاليا، قـ القوصؿ ال  
)قشجع خصامص برامج ة عم  صورة مقغةر رمةسي مسقاؿ صةاغة مقغةرات الدراس

ضماف مخاطر الاروض المصارؼ القجارةة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ المشروعات 
الصغةرة والمقوسطة(، الذي ةؤثر عم  قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة مف 

ة الفرعةة المصارؼ القجارةة، كمقغةر قابع، وةقفرع ىذا المقغةر إل  المقغةرات المسقام
 القالةة:

ققااسـ برامج ضماف مخاطر الاروض خسامر قعسر الماقرضةف مع المصارؼ  -
، الممم ، 2111، عبدالمطةؼ، 2114، وزارة المالةة المصرةة، 2116القجارةة )الربةعي، 

 (. 2117، عبداللكةـ، 2115

قسيؿ برامج ضماف مخاطر الاروض عم  المصارؼ القجارةة لؿ أي نزاع بدوف  -
جراءات القسوةة الاضامةة  ، Calici، 2117، عبداللكةـ، 2116الربةعي،)إبطاء وا 

2116 .) 

ققااسـ برامج ضماف مخاطر الاروض مخاطر قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة  -
، 2111مع المصارؼ القجارةة مف خبلؿ ضمانيا لمشروعات ذات جدوى )عبدالمطةؼ، 

 (. Gozzi and Schmukler, 2116، 2118، الربةعي، 2115الممم ، 

قوفر برامج ضماف مخاطر الاروض كافة المعمومات المطموبة عف المشروعات  -
 (. 2111، عبدالمطةؼ، 2115الصغةرة لممصارؼ المارضة )عبدالوىاب ولمودي، 
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قامؿ برامج ضماف مخاطر الاروض مف القكالةؼ اإلدارةة القي ققكبدىا المصارؼ مف  -
، وزارة المالةة 2111سقيا ومقابعقيا لممشروعات )عبدالمطةؼ، عممةة اإلقراض بدرا

 (. 2118، الربةعي، 2114المصرةة، 

قعمؿ برامج ضماف مخاطر الاروض عم  مقابعة سةر الاروض المقلصؿ عمةيا مف  -
المصارؼ القجارةة لصالح المشروعات الصغةرة والمقوسطة مةدانةًا، لمقدخؿ لاؿ وجود 

 (. 2115، عبدالوىاب ولمودي، 2117رضواف،انلرافات )بف زةداف و 

قؤدي برامج ضماف مخاطر الاروض دور الرقابة الخارجةة عم  المشروعات الصغةرة  -
 (. 2115، عبدالوىاب ولمودي، 2117والمقوسطة المنخرطة فةيا )بف زةداف ورضواف،

قاـو برامج ضماف مخاطر الاروض باسقةفاء الدةوف بلـز لق  مع وجود ضماف  -
 (.Beck, and others,2118، 2117، بف زةداف ورضواف، 2116ؼ. )الربةعي، كا
 . مجتمع وعينة الدراسة:5

لئلجابة عف قساؤالت الدراسة وقلاةاًا ليدفيا، ُعّةف مجقمُعيا مف مدةري  
وموظفي إدارات االمقماف والمخاطر واالمقثاؿ، العاممةف بالمصارؼ القجارةة المةبةة، 

لعامة بمدةنقي بنغازي والبةضاء، وذلؾ لكونيـ المناط بيـ اقخاذ قرارات العاممة إداراقيا ا
دارقيا وكونيـ األكثر اضطبلعًا بقنفةذ  القموةؿ وقنفةذىا، وكذلؾ قلدةد المخاطر وا 
الاوانةف والارارات المصرفةة، وقنلصر المصارؼ القجارةة المةبةة القي قوجد إداراقيا 

ي: مصرؼ الولدة والمصرؼ القجاري الوطني العامة بمدةنقي بنغازي والبةضاء ف
ومصرؼ القجارة والقنمةة ومصرؼ اإلجماع العربي ومصرؼ المقوسط. وقد اسقبعد 
األخةر مف مجقمع الدراسة للداثقو وضآلة عممةاقو وقمة عدد موظفةو، األمر الذي ةجعؿ 

ثةف إدارات لقناولو أو اسقبعاده األثر ذاقو. ولقلدةد عدد مفردات المجقمع، زار البال
الشؤوف اإلدارةة والعاممةف بالمصارؼ األربعة، لملصوؿ عم  البةانات البلزمة، ونظرًا 
لكبر لجـ المجقمع، ما ةقطمب مزةدًا مف الوقت والقكمفة، اخقةرت عةنة عشوامةة مف 

 Krejcie andمفردات المجقمع. ولقعةةف لجـ العةنة قمت االسقعانة بجدوؿ 
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Morgan(1) مفردة بفارؽ  141لعةنة، الذي أظير وجود مجقمع مكوف مف لقلدةد لجـ ا
مفردة والدة عف مجقمع ىذه الدراسة، ما دفع البالثةف لابوؿ عدد مفردات العةنة الماابمة 

مفردة، قسمت عم  مكونات المجقمع وفؽ النسب المموةة  113لو بالجدوؿ، وىي 
ة وفؽ النسب المموةة ( قوزةع مفردات العةن1الخاصة بكؿ مكوف. وةبةف الجدوؿ )

 لممجقمع.
 ( مجقمع وعةنة الدراسة 1الجدوؿ )

عدد مفردات  أسـ المصرؼ ـ
 المجتمع

النسبة 
 المئوية

عدد مفردات 
 العينة

 51 %49 68 مصرؼ الولدة 1
 37 %36 51 مصرؼ القجاري الوطني 2
 8 %8 11 مصرؼ القجارة والقنمةة 3
 7 %7 11 مصرؼ االجماع العربي 4
 113 %111 139 ػػػوعالمجمػ 

 مصادر جمع البيانات: .3
قـ جمع البةانات مف خبلؿ قوزةع اسقمارات االسقبةاف عم  المسقجةبةف، الذةف  

( 113شممقيـ عةنة الدراسة، لضماف اللصوؿ عم  أعم  نسبة اسقجابة ممكنة، وزعت )
( 12يا )( اسقمارة، وجد مف بةن86اسقمارة اسقبةاف عم  المسقجةبةف، اسقمـ منيا )

اسقمارة غةر صاللة لمقلمةؿ، إما لخموىا مف اإلجابات كمةًا أو جزمةًا، أو الخقةار 
المسقجةب خةارات عدة ومقضادة لئلجابة عم  السؤاؿ نفسو، ما أوجب اسقبعادىا، ومف 

% قارةبًا مف مجموع االسقمارات 72ثـ أصبلت نسبة االسقمارات الاابمة لمقلمةؿ 
 القالي قوزةع اسقمارات االسقبةاف ونسب االسقجابة:الموزعة. ةبةف الجدوؿ 

 
 

                                                 
1- Krejcie, R and Morgan, D (1970), Determining sample size for research activities. 
Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610. 
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 (  قوزةع اسقمارات االسقبةاف ونسبة االسقجابة2جدوؿ )

نسبة  االستمارات اسـ المصرؼ التجاري
 صالحة مستبعدة مستممة موزعة االستجابة

 %66.7 34 7 41 51 مصرؼ الولدة
 %67.5 25 5 31 37 المصرؼ القجاري الوطني

 %111 8 --- 8 8 ارة والقنمةةمصرؼ القج
 %111 7 --- 7 7 مصرؼ االجماع العربي

 %72 74 12 86 113 المجموع
 فةالمصدر: إعداد البالث -
 أداة الدراسة: .4

لخدمة أغراض الدراسة اعقمدت اسقمارة االسقبةاف لجمع البةانات مف عةنة  
ف بعناةة، فاسقخدمت االسقبةاف الدراسة، وقد لاوؿ البالثاف إعداد أسممة اسقمارة االسقبةا

المفقوح، الذي ةقضمف مجموعة مف األسممة المغماة، القي ققطمب مف المسقجةب -المغمؽ
اخقةار إجابة مف بةف اإلجابات الملددة مسباًا، وققمةز ىذه األسممة بسيولة إجراء 

 االخقبارات اإللصامةة، وُقّسمت اسقمارة االسقبةاف إل  جزأةف رمةسةف ىما:

جزء خاص بجمع البةانات العامة )الدةموغرافةة( عف المسقجةبةف ققضمف: النوع، . 1
 والعمر، والمؤىؿ العممي، والمسقوى الوظةفي، باإلضافة إل  عدد سنوات الخبرة.

جزء خاص بجمع البةانات القي ققعمؽ بالمقغةر المسقاؿ الرمةس والمقغةرات الفرعةة، . 2
مشروعات الصغةرة والمقوسطة مف المصارؼ القجارةة القي قؤثر إةجابةًا عم  قموةؿ ال

 المةبةة.

 تصميـ استمارة االستبياف: .5
 خبلؿ مرلمة قصمةـ اسقمارة االسقبةاف اقُِّبعت الخطوات القالةة: 

االطبلع عم  أدبةات الدراسة، واسقنباط األسممة مف اإلطار النظري، بلةث قكوف . 1
قشجةع برامج ضماف مخاطر الاروض  وىمسقالقعرؼ عم  مرقبطة بيدؼ الدراسة )
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لممصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةميا لممشروعات الصغةرة والمقوسطة(، 
 وأف ةكوف ىناؾ اقساؽ بةف األسممة القي ققضمنيا اسقمارة االسقبةاف والمقغةر المسقاؿ:

ع قشجةع خصامص برامج ضماف مخاطر الاروض لممصارؼ القجارةة عم  قوسة -
 قاعدة امقماف المشروعات الصغةرة والمقوسطة.  

 قلدةد ماةاس اإلجابات، لةث اسُقخدـ ما ةمي:. 2

  الماةاس االسمي "القصنةفي": وقد اسقخدـ ىذا الماةاس في قصنةؼ المعمومات العامة
 عف المسقجةبةف.

 ( كما ىو مبةف بالجدوؿ ،)(. وقد اسقخدـ ىذا 3ماةاس لةكرت )ذي الخمس درجات
الماةاس في قصنةؼ اإلجابات ما بةف موافؽ بشدة إل  غةر موافؽ بشدة، بلةث قعطي 

، 1.8اإلجابات أوزانًا قرجةلةة، لقسيةؿ قلمةؿ البةانات، بمسقوةات قلدد بمدى فقرة إجابة 

 ت.لةث ف: عدد اإلجابا   1.8=  =  ُلّدد وفؽ المعادلة: مدى الفقرة لكؿ إجابة= 

قشجةع برامج ضماف مخاطر الاروض لممصارؼ ( قصنةؼ إجابات المسقجةبةف لوؿ 3جدوؿ)
 القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةميا لممشروعات الصغةرة والمقوسطة

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة نمط االجابة
 5 4 3 2 1 الوزف النسػبي
 5-4.3 4.2-3.5 3.4-2.7 2.6-1.9 1.8-1 مدى الفقػرة
 عالي جداً  عالي مقوسط ضعةؼ ضعةؼ جداً  المسػػقوةات

 .فةالمصدر: إعداد البالث -
وقد أرسمت اسقمارات االسقبةاف إل  المسقجةبةف مرفاة برسالة إلالة، ققضمف  

عنواف الدراسة وىدفيا والملفؿ العممي المادمة مف خبللو، باإلضافة إل  اسمي 
ققضمف قأكةدًا لممسقجةبةف أف البةانات القي سوؼ ةادمونيا، مف خبلؿ  البالثةف، كما

إجاباقيـ عف أسممة االسقبةاف، سوؼ قعامؿ بسرةة قامة وسقسقخدـ فاط ألغراض البلث 
 العممي.
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 صدؽ وثبات فقرات الدراسة: .6
اسُقخِدـ معامؿ كرونباخ الفا لمقأكد مف ثبات اسقمارة االسقبةاف، ومدى اقساؽ  

يا وانسجاميا مع مشكمة الدراسة وصةاغة فرضةاقيا، وُلِسب الصدؽ بإةجاد الجذر أسممق
%، 61القربةعي لمثبات، ولةث إف النسبة المابولة لصدؽ األداة ةجب أال قاؿ عف 

بلسب المعامؿ المذكور، فاد أظيرت النقامج أف معدالت الصدؽ والثبات لفرضةات 
( األمر الذي ةؤكد أف 4وضح بالجدوؿ )% بكثةر، كما ىو م61الدراسة كميا جاوزت 

 اسقمارة االسقبةاف ذات ثبات وموثوقةة عالةة.
 ( صدؽ وثبات فارات الدراسة4الجدوؿ)

 المحور عدد العبارات الثبات الصدؽ

1.942 1.888 8 
سقشجع خصامص برامج ضماف مخاطر الاروض 
المصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ 

 غةرة والمقوسطةالمشروعات الص

 .SPSSالمصدر: نقامج برنامج  -

 . التحميؿ الوصفي لممتغيرات الديموغرافية:7
( البةانات الدةموغرافةة لمقغةر النوع، المقعماة بعةنة الدراسة 5النوع: ةبةف الجدوؿ رقـ )أ. 

)مدةري وموظفي إدارات االمقماف والمخاطر واالمقثاؿ بالمصارؼ القجارةة العاممة 
 قيا العامة بمدف شماؿ شرؽ لةبةا(، وذلؾ لسب ما ىو موضح كالقالي:إدارا

 ( القلمةؿ الوصفي لنوع المسقجةبةف5الجدوؿ)

 النسبة المئوية التكرارات النوع
 %67.6 51 ذكور
 %32.4 24 اناث

 %111 74 المجموع
 .SPSSالمصدر: نقامج برنامج  -

كور في العةنة جاء بنسبة ( أف قمثةؿ الذ5أظيرت الدراسة، وفاًا لمجدوؿ ) 
% ةمثؿ نسبة اإلناث، مما ةعني أف الذكور ىـ ثمثي العةنة 32.4%، والباقي 67.6
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قارةبا، فةما شغمت اإلناث الثمث االخةر، وبصفة عامة ةعد النوعةف ممثمةف قمثةبل جةدا 
 في العةنة.

مقعماة بعةنة ( البةانات الدةموغرافةة لمقغةر العمر ال6ةبةف الجدوؿ رقـ )العمر: ب. 
الدراسة )مدةري وموظفي إدارات االمقماف والمخاطر واالمقثاؿ بالمصارؼ القجارةة 
 العاممة إداراقيا بمدةنقي بنغازي والبةضاء( وذلؾ لسب ما ىو موضح كالقالي:

 القلمةؿ الوصفي ألعمار المسقجةبةف (6الجدوؿ)

 النسبة المئوية التكرار العمر
 28.4% 21 سنة  35سنة إل  أقؿ مف  25مف 
 29.7% 22 سنة  45سنة إل  أقؿ مف  35مف 
 36.5% 27 سنة 55سنة إل  أقؿ مف  45مف 
 5.4% 4 سنة 65سنة إل  أقؿ مف  55مف 

 100% 74 المجموع

 .SPSSالمصدر: نقامج برنامج  -
( قفاوت القمثةؿ في العةنة بةف الفمات العمرةة، 6أظيرت الدراسة، وفاًا لمجدوؿ ) 

، 55إل  أقؿ مف  45عم  فمة عمرةة ممثمة كانت الواقعة في نطاؽ الفمة مف وأف أ
%، بمعن  أف معظـ المسقجةبةف في منقصؼ العمر قارةبًا، وىذا دلةؿ 36.5بنسبة 

 إةجابي عم  أنو قمت اإلجابة عم  عبارات االسقبةاف بقأفٍّ وجدةة والقزاـ.

الدةموغرافةة لمقغةر المؤىؿ العممي  ( البةانات7المؤىؿ العممي: ةبةف الجدوؿ رقـ )ج. 
المقعماة بعةنة الدراسة )مدةري وموظفي إدارات االمقماف والمخاطر واالمقثاؿ بالمصارؼ 
القجارةة العاممة إداراقيا العامة بمدةنقي بنغازي والبةضاء( وذلؾ لسب ما ىو موضح 

 كالقالي:
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 ف( القلمةؿ الوصفي لممؤىؿ العممي لممسقجةبة7الجدوؿ )

 النسبة المئوية التكرار المؤىؿ العممي
 2.7% 2 ثانوةة عامة
 5.4% 4 دبمـو مقوسط
 25.7% 19 دبمـو عالي
 47.3% 35 بكالورةوس
 16.2% 12 ماجسقةر
 2.7% 2 أخرى
 %111 74 المجموع

 .SPSSالمصدر: نقامج برنامج  -
موف مؤىبلت ( أف معظـ مفردات العةنة ةلم7أظيرت الدراسة، وفاًا لمجدوؿ ) 

عاٍلة، لةث مثؿ اللاصموف عم  درجة البكالورةوس ما ةارب مف نصؼ العةنة، بنسبة 
%، ولصمت الماجسقةر 25.7%، فةما مثؿ الدبمـو العالي ربعيا قارةبًا، بنسبة 47.3

عم  النسبة القي قمةيا مباشرة، أما باقي المؤىبلت فلصمت عم  نسب ضعةفة، األمر 
 المسقجةبةف البعد المعرفي.  الذي ةضفي عم  إجابات 

( البةانات الدةموغرافةة لمقغةر القصنةؼ 8ةبةف الجدوؿ رقـ )القصنةؼ الوظةفي: د. 
الوظةفي المقعماة بعةنة الدراسة )مدةري وموظفي إدارات االمقماف والمخاطر واالمقثاؿ 

لسب ما  بالمصارؼ القجارةة العاممة إداراقيا العامة بمدةنقي بنغازي والبةضاء( وذلؾ
 ىو موضح كالقالي:
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 ( القلمةؿ الوصفي لمقصنةؼ الوظةفي لممسقجةبةف8الجدوؿ )

 النسبة المئوية التكرارات التصنيؼ الوظيفي
 44.6% 33 موظؼ

 4.1% 3 رمةس ولدة
 31.1% 23 رمةس قسـ
 12.2% 9 مدةر إدارة
 1.4% 1 مدةر عاـ
 6.8% 5 اخرى
 %111 74 المجموع

 SPSSبرنامج المصدر: نقامج  -
( أف القصنةفات الوظةفةة كميا ممثمة في 8أظيرت الدراسة وفاا لمجدوؿ ) 

العةنة، ومف الجدةر بالذكر أف اعم  قمثةؿ في العةنة كاف لمقصنةؼ موظؼ بنسبة 
%، بمعن  أف أغمب المسقجةبةف ىـ المنوطةف 31.1%، ةمةو رمةس قسـ بنسبة 44.6

المباشر مع الزبامف فيـ بمثابة لماة وصؿ بةف  بقطبةؽ الموامح والاوانةف والقعامؿ
 المصارؼ واصلاب المشروعات. 

( البةانات الدةموغرافةة لمقغةر سنوات الخبرة 9ةبةف الجدوؿ رقـ )سنوات الخبرة: ىػ. 
المقعماة بعةنة الدراسة )مدراء وموظفي أدارات االمقماف والمخاطر واالمقثاؿ بالمصارؼ 

ا العامة بمدةنقي بنغازي والبةضاء( وذلؾ لسب ما ىو موضح القجارةة العاممة إداراقي
 كالقالي:

 ( القلمةؿ الوصفي لسنوات الخبرة لممسقجةبةف9الجدوؿ )

 النسبة المئوية التكرارات سنوات الخبرة
 23.0% 17 سنوات 11أقؿ مف 

 36.5% 27  21إل  أقؿ مف  11مف 
 31.1% 23 31إل  أقؿ مف  21مف 
 8.1% 6 41 إل  أقؿ مف 31مف 

 1.4% 1 فاكثر 41مف 
 100% 74 المجموع

 .SPSSالمصدر: نقامج برنامج  -
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( اف افراد العةنة لدةيـ سنوات مف الخبرة البأس 9أظيرت الدراسة وفاا لمجدوؿ ) 
بنسبة  21إل  أقؿ مف  11بيا لةث قركز قمثةؿ أفراد العةنة في الشرةلقةف مف 

%، األمر الذي سةنعكس اةجابةا عم  31.1ة بنسب 31إل  أقؿ مف  21%، ومف 36.5
 صدؽ وموضوعةة البةانات المقلصؿ عمةيا مف خبلؿ إجاباقيـ.

 . التحميؿ الوصفي لمتغيرات الدراسة:8
"سقشجع ( البةانات لوؿ المقغةر المسقاؿ 11المقغةر المسقاؿ الرمةس: ةبةف الجدوؿ ) -

لمةبةة عم  قوسةع قاعدة خصامص برامج ضماف مخاطر الاروض المصارؼ القجارةة ا
قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة"، المقعماة بعةنة الدراسة )مدةري وموظفي إدارات 
االمقماف والمخاطر واالمقثاؿ بالمصارؼ القجارةة العاممة إداراقيا العامة بمدةنقي بنغازي 

 والبةضاء(، وذلؾ لسب ما ىو موضح كالقالي:
 ممقغةر المسقاؿ الرمةس( القلمةؿ الوصفي ل11الجدوؿ )

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

االىمية 
 المستوى الترتيب النسبية

1 
ققااسـ برامج ضماف مخاطر الاروض خسامر 
 عالي الثالث 1.841 552. 4.20 قعسر الماقرضةف مع المصارؼ القجارةة

2 
قسيؿ برامج ضماف مخاطر الاروض عم  

أي نزاع بدوف إبطاء المصارؼ القجارةة لؿ 
جراءات القسوةة الاضامةة  وا 

 عالي السادس 1.831 806. 4.15

3 

ققااسـ  برامج ضماف مخاطر الاروض مخاطر 
قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة مع 
المصارؼ القجارةة مف خبلؿ ضمانيا 

 لمشروعات ذات جدوى
 عالي السابع 1.814 833. 4.07

4 
اروض كافة قوفر برامج ضماف مخاطر ال

المعمومات المطموبة عف المشروعات الصغةرة 
 لممصارؼ المارضة

 عالي الخامس 1.836 800. 4.18

5 
قامؿ برامج ضماف مخاطر الاروض مف 

القكالةؼ االدارةة القي ققكبدىا المصارؼ مف 
 عممةة االقراض بدراسقيا ومقابعقيا لممشروعات

 عالي جدا االوؿ 1.872 713. 4.36

 عالي جدا الثاني 1.852 663. 4.26مج ضماف مخاطر الاروض عم  قعمؿ برا 6
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 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

االىمية 
 المستوى الترتيب النسبية

مقابعة سةر الاروض المقلصؿ عمةيا مف 
المصارؼ القجارةة لصالح المشروعات الصغةرة 
 والمقوسطة مةدانةا لمقدخؿ لاؿ وجود انلرافات

  

7 
قؤدي برامج ضماف مخاطر الاروض دور 
الرقابة الخارجةة عم  المشروعات الصغةرة 

 مقوسطة المنخرطة فةياوال
4.19 
 

.676 
 عالي الرابع 1.838 

8 
قاـو برامج ضماف مخاطر الاروض باسقةفاء 
 الدةوف بلـز لق  مع وجود ضماف كافي

4.14 
 

.782 
 عالي الثامف 1.828 

 عالي   552. 4.20 المقوسط العاـ

 .SPSSالمصدر: نقامج برنامج  -
لمقوسط اللسابي العاـ ليذا المقغةر ( أف ا11أظيرت الدراسة، وفاًا لمجدوؿ ) 

( بمسقوى عاٍؿ جدًا، األمر الذي ةؤكد موافاة المسقجةبةف عم  أف خصامص 4.31ىو )
برامج ضماف مخاطر الاروض سقشجع المصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة 
مؿ قموةميا لممشروعات الصغةرة والمقوسطة، وأف العبارة األكثر أىمةة نسبةة كانت )قا

برامج ضماف مخاطر الاروض مف القكالةؼ اإلدارةة القي ققكبدىا المصارؼ مف عممةة 
اإلقراض بدراسقيا ومقابعقيا لممشروعات(، وأف العبارة األقؿ أىمةة كانت )قاـو برامج 
ضماف مخاطر الاروض باسقةفاء الدةوف بلـز لق  مع وجود ضماف كاٍؼ(، وىذا ةدؿ 

كةز عم  خاصةة قامةؿ القكالةؼ أكثر مف اسقةفاء الدةوف عم  أف المسقجةبةف لدةيـ قر 
 لاؿ وجود ضمانات ليا.

 . التحميؿ االستداللي:9
 األولى لمدراسة: الرئيسةأ. اختبار الفرضية 

ال قشجع برامج ضماف مخاطر  قمت صةاغة الفرضةة الرمةسة لمدراسة بعبارة " 
موةؿ المشروعات الصغةرة الاروض المصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة ق

سقشجع برامج "، والخقبار ىذه الفرضةة قـ صةاغة فرضةة بدةمة ليا بعبارة " والمقوسطة
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ضماف مخاطر الاروض المصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ المشروعات 
جراء اخقبار ) الصغةرة والمقوسطة عم  ، one sample t-test( لعةنة والدة t"، وا 

والقي قمثؿ ناطة الاطع،  3ةة البدةمة باعقبار أف الاةمة االخقبارةة لمماةاس لةكرت الفرض
كما صةغت الفرضةات المشقاة مف الفرضةة الرمةسة بناء عمةيا، بلةث قشمؿ خصامص 
برامج ضماف مخاطر قروض المشروعات الصغةرة والمقوسطة. وةقـ عدـ رفض 

، وذلؾ α=  1.15عادًة ما قكوف قةمة ، و αالفرضةة أو قبوؿ رفضيا بناء عم  قةمة 
الخقبار الفرضةات القي ققعمؽ بالعمـو السموكةة واالجقماعةة، ومف ىنا فإذا كانت قةمة 

( وجاءت نقامج p<0.05فإنو ةقـ عدـ رفض الفرضةة أي ) α( أقؿ مف pالداللة )
 اخقبار الفرضةة البدةمة كما ىو موضح بالجدوؿ القالي:

 ( لعةنة والدةtار )( نقامج اخقب11جدوؿ )
 3متوسط المقياس=

المتوسط  N العناصر
 الحسابي

االنحراؼ 
 T المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

القرار 
 االحصائي

 داؿ 000. 73 18.785 552. 4.20 74 الفرضةة البدةمة
 SPSSالمصدر: نقامج برنامج 

ف قةمة فيذا ةعني أ(، p<0.05( أظيرت أف )11ولةث أف نقامج الجدوؿ ) 
%، ما ةعني أف ىناؾ اقفاقًا وقأةةدًا عالةًا بةف أفراد 5الداللة أقؿ مف مسقوي المعنوةة 

عةنة الدراسة لوؿ أف قبني برنامج لضماف مخاطر قروض المشروعات الصغةرة 
والمقوسطة ةوفر قشجةعًا لممصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ قمؾ 

سقشجع برامج ضماف مخاطر الاروض فرضةة البدةمة "المشروعات، وىكذا قابؿ ال
المصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة"، 
بمعن  رفض الفرضةة الرمةسة "ال قشجع برامج ضماف مخاطر الاروض المصارؼ 

 .القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة"
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وسةقـ في ىذه المرلمة قلمةؿ الفرضةة الرمةسة الثانةة لمدراسة لبةاف ما إذا كانت  
ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوةة بةف آراء المسقجةبةف لوؿ مقغةرات الدراسة، قعزى إلي 

 البةانات الدةموغرافةة.
 ب. اختبار الفرضية الرئيسة الثانية لمدراسة:

 إل  فرضةات فرعةو، فةما ةمي قلمةميا:والخقبار ذلؾ ُقّسمت ىذه الفرضةة  
الفرضةة الفرعةة األول : قوجد فروؽ ذات داللة معنوةة بةف آراء المسقجةبةف قعزى  -

لعةنقةف  Tلمقغةر النوع، والخقبار ىذه الفرضةة قـ اسقخداـ االخقبار اإللصامي 
 مسقامقةف كما ىو واضح في الجدوؿ القالي:

 مسقامقةف لمقغةر النوع لعةنقةف T(  اخقبار 12الجدوؿ )

قيـ الداللة 
t الختبار 

درجة 
 الحرية

T  قيمة
 الداللة

F الػبياف 

سقشجع خصامص برامج ضماف مخاطر الاروض  1.264 265. 716.- 72 477.
المصارؼ القجارةة المةبةة عم  قوسةع قاعدة قموةؿ 

 المشروعات الصغةرة والمقوسطة
.416 63.904 -.819   

 .SPSSر: نقامج برنامج المصد -
عند  1.15( أف قةمة المعنوةة أكبر مف 12وأظيرت النقامج الواردة بالجدوؿ ) 

كؿ مقغةرات الدراسة بمعن  رفض الفرضةة، أي ال وجود لفروؽ ذات داللة معنوةة بةف 
 آراء المسقجةبةف قعزى لمقغةر النوع.

ة بةف آراء المسقجةبةف قعزى الفرضةة الفرعةة الثانةة: قوجد فروؽ ذات داللة معنوة -
 لمقغةر العمر.

الفرضةة الفرعةة الثالثة: قوجد فروؽ ذات داللة معنوةة بةف آراء المسقجةبةف قعزى  -
 لمقغةر المؤىؿ العممي.

الفرضةة الفرعةة الرابعة: قوجد فروؽ ذات داللة معنوةة بةف آراء المسقجةبةف قعزى  -
 لمقغةر القصنةؼ الوظةفي.
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لفرعةة الخامسة: قوجد فروؽ ذات داللة معنوةة بةف آراء المسقجةبةف قعزى الفرضةة ا -
 لمقغةر سنوات الخبرة.

والخقبار ىذه الفرضةات اسُقخدـ قلمةؿ القباةف االلادي، وةبةف الجدوؿ القالي  
 نقامج االخقبار:
( لمقغةرات الدراسة عم  One Way ANOVAقلمةؿ القباةف االلادي ) (13جدوؿ رقـ )

 غةرات الدةموغرافةةالمق
 مصدر التبايف العمميات

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 التبايف

F 
قيمة 
 الداللة

القرار 
 اإلحصائي

 العمر
 0.422 3 1.266 بةف مجموعات

1.411 0.247 
  

 غةر داؿ 0.299 70 20.939 داخؿ مجموعات
     73 22.205 الكم 

المؤىؿ 
 العممي

 0.25 5 1.248 بةف مجموعات
0.81 0.547 

  
 غةر داؿ 0.308 68 20.957 داخؿ مجموعات

     73 22.205 الكم 

القصنةؼ 
 الوظةفي

 0.27 5 1.35 بةف مجموعات
0.88 0.499 

  
 غةر داؿ 0.307 68 20.855 داخؿ مجموعات

     73 22.205 الكم 

سنوات 
 الخبرة

 0.367 4 1.469 بةف مجموعات
1.222 0.31 

  
 غةر داؿ 0.301 69 20.736 داخؿ مجموعات

     73 22.205 الكم 

 .SPSSالمصدر: نقامج برنامج  -
، عند كؿ مقغةرات الدراسة، 1.15أظيرت النقامج أف قةمة المعنوةة أكبر مف  

بمعن  رفض الفرضةة، وال وجود لفروؽ ذات داللة معنوةة بةف آراء المسقجةبةف قعزى 
 دةموغرافةة.لممقغةرات ال
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 :رابعًا: النتائج والتوصيات
 . النتائج:1

 قشةر نقامج االخقبارات اإللصامةة المسقخدمة لقلمةؿ البةانات إل  ما ةمي: 
شجع خصامص برامج ضماف مخاطر الاروض المصارؼ القجارةة المةبةة عم  ق -1

الدراسات  قوسةع قاعدة قموةؿ المشروعات الصغةرة والمقوسطة، وىو ما ةقوافؽ مع
 Beck، and، 2117، بف زةداف ورضواف، 2116الساباة مثؿ )الربةعي، 

others،2118.) 
ال قوجد اخقبلفات جوىرةة بةف مقوسطات الذكور واإلناث مف المسقجةبةف قرجع إل   -2

 لعةنقةف مسقامقةف. tاخقبار  ، باسقخداـ1.15نوع المسقجةب عند مسقوى داللة 

رةة بةف مقوسطات المجموعات المخقمفة مف المسقجةبةف ال ةوجد اخقبلفات جوى -3
قرجع إل  العمر أو المؤىؿ العممي أو القصنةؼ الوظةفي أو سنوات الخبرة، عند مسقوى 

 ، باسقخداـ اخقبار القباةف األلادي.1.15داللة 
 وبناء عم  ما قوصمت إلةو الدراسة مف نقامج قصاغ فةما ةمي قوصةاقيا.

 . التوصيات:5
رس القجارب الدولةة الناجلة في مجاؿ برامج ضماف مخاطر قروض قدا -1

 المشروعات الصغةرة والمقوسطة، لئلفادة منيا واالققداء بيا.

ضرورة إنشاء ىةمة أو مؤسسة لضماف مخاطر قروض المشروعات الصغةرة  -2
 ققصادوالمقوسطة في لةبةا، لمنيوض بالمشروعات الصغةرة والمقوسطة، وبالقالي اال

 ةبي عامة.الم

أف ةناط بيذه المؤسسة مسؤولةة الرقابة واإلشراؼ عم  المشروعات الصغةرة  -3
 والمقوسطة المنخرطة في برنامجيا. 
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اسقلداث ولدات خاصة لدى المصارؼ القجارةة المةبةة لمقعامؿ مع قروض  -4
 المشروعات الصغةرة والمقوسطة.

 ضائؿةمادلراجع

 . المراجع بالمغة العربية:1
  (، إدارة المشارةع الصغةرة، دار المجد لمنشر، عماف، 2114غزلة، ملمد عبداهلل)أبو

 األردف.

 ( العوامؿ المؤثرة عم  2117بازامة، ملمد مصطف  وعبد اللفةظ عم  فركاش )
إنشاء وقموةؿ المشروعات الصغةرة في لةبةا، دراسة مادمة إل  المؤقمر العممي 

ؤةة جدةدة لقنمةة مصادر الدخؿ، جامعة عمر االولمممشروعات الصغةرة في لةبةا ر 
 .3/2117/ 16-14المخقار،  البةضاء، لةبةا مف 

 ( آلةات دعـ وانشاء المؤسسات 2117بف زةداف، لاج واةت قاسي عزو رضواف )
الصغةرة والمقوسطة في الجزامر، الممقا  الوطني لوؿ إشكالةة اسقدامة المؤسسات 

 الصغةرة والمقوسطة، الجزامر. 
 (، دارسة قلمةمةة لمصادر قموةؿ المنشآت الصغةرة 2116فبلح خمؼ ) ،الربةعي

والمقوسطة مع القركةز عم  برامج ضماف الاروض، ورقة بلثةة مادمة لندوة قنمةة 
وقطوةر المشروعات الصغةرة والمقوسطة في لةبةا، بنغازي، مركز بلوث العمـو 

 ةة، لةبةا.ققصاداال
 ( دور مؤسسات الكفالة المصرفةة في لؿ مشكمة قموةؿ 2118الربةعي، فبلح خمؼ )

 المشروعات الصغةرة، بلث منشور عم  الموقع االلكقروني
http:mpra.ub.uni-muenchen.du . 

 (برنامج ضماف المخاطر االمقمانةة 2112الشاىري، غازي عبداهلل ،)CGSs  كأداة
الممنولة لممؤسسات الصغةرة  قشجةع لماطاع المصرفي الةمني لقوسةع قاعدقو االمقمانةة
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صنعاء،  ،والمقوسطة، رسالة ماجسقةر، االكادةمةة العربةة لمعمـو المالةة والمصرفةة
 الةمف.

 (، اسقراقةجةة البنوؾ في قموةؿ المؤسسات الصغةرة 2117) عبداللكةـ، عمراف
 والمقوسطة، رسالة ماجسقةر، جامعة ملمد بوضةاؼ بالمسةمة، الجزامر.

 ملاولة لصةاغة برنامج قموةمي مقكامؿ لدعـ  (2111ؼ، عماد ملمد عمي )عبدالمطة
ةة واالدارةة، جامعة ققصادمجمة العمـو اال ،المشروعات الصغةرة والمقوسطة في العراؽ

 ، العراؽ.59، العدد:16بغداد، المجمد:
 ( قأثةر إنشاء نظاـ ضماف 2115عبدالوىاب، أكـر عبدالعزةز وسالـ سوادي لمودي )
اروض لشركات الكفاالت المصرفةة عم  قموةؿ المشارةع الصغةرة والمقوسطة، مجمة ال

 ، بغداد، العراؽ.85، العدد 21ةة واالدارةة، المجمد ققصادالعمـو اال
 ( معوقات المؤسسات الصغةرة والمقوسطة في قلاةؽ القنمةة 2117عبلؽ، فاطمة )

دمة لمممقا  الوطني لوؿ إشكالةة المسقدامة ومقطمبات قأىةميا في الجزامر، ورقة ما
 اسقدامة المؤسسات الصغةرة والمقوسطة، الجزامر.

 ( دور المشارةع الصغةرة في قنوةع اال2117الفارسي، عةس  لمد )المةبي،  ققصاد
دراسة مادمة إل  المؤقمر العممي األولمممشروعات الصغةرة في لةبةا رؤةة جدةدة لقنمةة 

 .3/2117/ 16ػػ  14مخقار،  البةضاء، لةبةا مصادر الدخؿ، جامعة عمر ال
 ( ةياب ماابمة ( المشروعات الصغةرة والمقوسطة 2116الملروؽ، ماىر لسف وا 

 أىمةقيا ومعوقاقيا، مركز المنشآت الصغةرة والمقوسطة، عماف، األردف.
 ( المعوقات القموةمةة لممشروعات الصغةرة والمقوسطة في سورةا، 2115الممم ، قمر )

 لة ماجسقةر، جامعة دمشؽ، سورةا.رسا
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  ( دور مؤسسات ضماف االمقماف في قعزةز قاعدة 2118نجار، اسامة )نوفمبر
االمقماف المصرفي لممشارةع الصغةرة والمقوسطة في فمسطةف، دراسة مادمة لجامعة بةر 

 .زةت، فمسطةف
 مةـ إدارة المشروعات الصغةرة والمقوسطة، دار القع (2118)ةوسؼ، عزت خةرت

 الجامعي، الااىرة، مصر.
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