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 كممة العدد 

ميالدي ونحف نتأمؿ أف تكوف سنة  2019السنة الجديدة  ... تطؿ عمينا
خير عمى األمة العربية واإلسالمية وخاصة عمى بالدنا الحبيبة ليبيا، ومع 
إطاللتيا تتضافر الجيود إلعداد المولود السابع لمجمتنا مجمة دراسات 
اإلنساف والمجتمع التي ستكوف حافمة بعدد مف البحوث المنوعة في مجاالت 

ـ اإلنسانية ونصر عمى االستمرار في مجابية التحديات وحؿ كافة العمو 
المشاكؿ والعراقيؿ التي تواجو ىيئة التحرير عمى كافة المستويات، بجيود 

 مخمصة لخدمة العمـ والبحث العممي .

إف مجمس إدارة مركز العمـو والتقنية لمدراسات والبحوث يضع أماـ عينيو   
الوسائؿ المتاحة لديو مثؿ ىذه المجمة تقديـ أىداؼ محددة يحاوؿ مف خالؿ 

خدمة لممؤسسات األكاديمية ومؤسسات المجتمع عمومًا لممشاركة بجيد 
مكانياتو أماـ متخذي  مخمص لخدمة الوطف ويضع خبرتو المتواضعة وا 

 القرار لممشورة وتقدـ الرأي العممي . نسأؿ اهلل التوفيؽ .
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للحذ هي هذي استخذام السلطبث الٌمذيت في ليبيب ألدواث السيبست الٌمذيت 

 التضخن

 ياسيف الرياني السعداكم أ. عبدالكريـ د. الصالحيف الفاخرم  
محاضر بقسـ المحاسبة /جامعة 

 عمر المختار
مساعد محاضر بقسـ التمويؿ 
 والمصارؼ/ جامعة الزاوية

 ميتـ بالشأف المالي

 
 :مستخمص الدراسة

تيدؼ الدراسة إلى معرفة مدى استخداـ السمطات النقدية في ليبيا ألدوات السياسة    
النقدية لمعالجة التضخـ وتبياف ما إذا كانت معدالت التضخـ تتغير بتطبيؽ أدوات 
ـَ توزيع ثالثوف إستبيانا، وبعد تحميؿ البيانات المجمعة  السياسة النقدية، وفي سبيؿ ذلؾ ت

ـَ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج أىميا: أف مصرؼ بواسطة صحائؼ اإلست بياف ت
ليبيا المركزي ال يستطيع أف يستخدـ أدوات السياسة النقدية عمى الرغـ مف تمتعو 
بإستقاللية كاممة في استخداميا. باإلضافة لغياب فعالية سوؽ األوراؽ المالية الميبي نظرًا 

لنتائج السابقة، اقترحت الدراسة العمؿ عمى لمظروؼ التي تمر بيا البالد. واستنادا إلى ا
استخداـ أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية المباشرة وغير المباشرة لمحد مف 
قترحت أيضا تفعيؿ دور سوؽ األوراؽ المالية الميبي؛ ليساعد بعممو مصرؼ  التضخـ، وا 

 حد مف التضخـ.ليبيا المركزي عمى استخداـ أدوات السياسة النقدية والمتعمقة بال

Abstract 

   The study aims to find out how to use the monetary authorities in 

Libya for monetary policy tools to address inflation and indicate 

whether inflation changes by applying monetary policy tools. 

Thirty questionnaires were distributed, after analyzing data 

collected by questionnaires, the study got a set of results: despite 

his full independence in use, the Central Bank of Libya cannot use 

monetary policy tools. In addition, the study documents the 

absence of effective Libyan stock market due to the country's 

circumstances. Based on previous results, the study suggests 

working on using the tools of monetary policy- quantitative and 

qualitative direct and indirect- to limit inflation, it also suggests 
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activating the role of Libyan stock market because it helps the 

Central Bank of Libya for using monetary policy tools in order to 

control inflation. 

Keywords: inflation, Libya, monetary, contr 

 
 اإلطار العاـ لمدراسة 1

 مقدمة 1.1
تحتؿ السياسة النقدية مكاف الصدارة في ىيكؿ السياسات االقتصادية منذ أمد بعيد، فقد 

تصاديوف التقميديوف المحور الرئيس في السياسة االقتصادية، وبذلؾ كانت عّدىا االق
األداة الرئيسية التي تمّكػف الدولة مف إدارة النشاط االقتصادي، ونتيجة لذلؾ لعبت 
السياسة النقدية دورًا بارزًا في تحقيؽ النيضة االقتصادية في كثير مف الدوؿ، ما جعميا 

لكمية لعدة عقود حتى ظيور النظرية الكينيزية في تتصدر السياسات االقتصادية ا
اإلقتصاد عقب انفجار األزمة االقتصادية الكبرى في الثالثينيات مف القرف الماضي 
والتي ىّيأت الظروؼ إلزاحة فكر المدرسة التقميدية عف صدارة الفكر االقتصادي في 

ينيزية مكاف الصدارة والتي المستوييف األكاديمي والتطبيقي لتحتؿ النظرية االقتصادية الك
اإلقتصاد مف السياسة النقدية، وبذلؾ  تؤمف بأف السياسة المالية تعد أكثر فاعمية إلدارة

تراجع اإلىتماـ بالسياسة النقدية في عقدي الثالثينيات واألربعينيات وحتى مطمع 
 الخمسينيات مف القرف العشريف حيف تفاقمت عديد المشاكؿ والصعوبات الناجمة عف

 تزايد تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية.
ال تزاؿ السياسة النقدية تمثؿ محور السياسة االقتصادية الكمية، عمى الرغـ مف    

 ظيور وجية نظر ُمطالبة بضرورة المزج بيف السياستيف النقدية والمالية؛ لمحد مف اآلثار
االقتصادية السالبة الناجمة عف المبالغة في تطبيؽ السياسة النقدية وتحقيؽ قدر أكبر 
مف الفاعمية في التأثير عمى وضع واتجاه النشاط االقتصادي، بؿ أف استناد البنؾ 
والصندوؽ الدولييف بدرجة أكبر عمى السياسة النقدية عند تصميميما لبرامج اإلصالح 

دي في معظـ الدوؿ النامية قد جعؿ منيا محور السياسة االقتصادي والمالي والنقػ
 االقتصادية الكمية، وباألخص في معالجة مشكمة التضخـ. 
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 مشكمة الدراسة 2.1
اعتمدت السياسة النقدية كأسموب لتنظيـ عرض وتداوؿ النقود، والذي كّرس مبدأ 

راؼ عمييا وتقييميا اإلىتماـ والتوسع في استخداـ السياسة النقدية وتحديد أدواتيا واإلش
ومنح إستقاللية لممصرؼ المركزي في إدارتيا، وىو األمر الذي استدعى ضرورة إدراج 
ضبط العرض النقدي في ُسمـ أولويات السياسة النقدية. وفي ظؿ اإلصالحات 
االقتصادية والمالية التي شيدتيا ليبيا خاّصًة مع مرحمة اإلنتقاؿ مف إقتصاد ُموّجو إلى 

وؽ، ُعرفت ارتفاع معدالت التضخـ إلى مستويات ممحوظة مع بداية إقتصاد الس
التسعينيات، خاّصًة بعد التحرير الجزئي لسعر صرؼ الدينار الميبي مقابؿ العمالت 

ـ، عرفت إرتفاعا قياسّيًا في 2011ـ، وفي المرحمة ما بعد 1991-1990األجنبية سنة 
حّمي عف النمو وبعدىا أصبح معدالت التضخـ كنتيجة ألحداث توقؼ اإلقتصاد الم

معدؿ التضخـ في حالة تذبذب وذلؾ حسب الحالة االقتصادية القائمة، وجمود اإلستمرار 
 في اإلصالحات السائدة.

ىؿ تستخدـ السمطات النقدية في  بناًء عمى ما سبؽ فإف الدراسة تطرح التساؤؿ اآلتي:
 د مف  التضخـ؟ليبيا )مصرؼ ليبيا المركزم( أدكات السياسة النقدية لمح

 أىمية الدراسة  3.1
تنبع أىمية الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو السياسة النقدية، خاصة في 
ظؿ الظروؼ االقتصادية التي تشيدىا ليبيا ىذه األياـ مف عدـ قدرة المصارؼ التجارية 
في مواجية الطمب عمى العممة المحمية مف قبؿ المودعيف، وتزايد النقد المتداوؿ بشكؿ 

نييار واالعتبارييفبيعييف كبير لدى األفراد الط الدينار الميبي  خارج الجياز المصرفي، وا 
األمريكي، واليورو، والجنيو اإلسترليني، األمر الذي  أجنبية: كالدوالرمقابؿ عمالت 

يستدعي تسميط الضوء عمى السياسة النقدية وأدواتيا وأىميتيا في استقرار األسعار 
 والتحكـ في كمية النقد المتداوؿ.

 ىداؼ الدراسةأ 4.1
 :اآلتيمف األىمية السابقة يمكف تحديد أىداؼ الدراسة في 

 .التعريؼ بالسياسة النقدية وأدواتيا وأىدافيا 
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 .تعريؼ بالتضخـ وسياسات إستيدافو 
  تبياف ما إذا كانت السمطات النقدية في ليبيا تستخدـ أدوات السياسة النقدية لُمعالجة

 التضخـ.
تستخدـ السمطات  تعتمد الدراسة عمى فرضية واحدة مفادىا::   فرضية الدراسة 5.1

 النقدية في ليبيا أدكات السياسة النقدية لُمعالجة التضخـ.
 مجتمع الدراسة 6.1
 طبقت الدراسة عمى مسؤوؿ السياسة النقدية في ليبيا، وىو مصرؼ ليبيا المركزي.     
 منيجية الدراسة 7.1

ف كتب وبحوث ونشرات تتعمؽ بموضوع الدراسة، لبناء بعد استقراء األدب المالي م      
األساس النظري لمدراسة الذي يمد القارئ بالمعرفة الالزمة لفيـ نتائج الدراسة وتفسيراتيا، 
تستخدـ الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة، واختبار فرضياتيا، 

مى وصؼ وتحديد خصائص الظاىرة ومف ثـ اإلجابة عمى تساؤالتيا. ىذا المنيج يقـو ع
المدروسة، ويبيف العالقة بيف متغيرات الدراسة واتجاىاتيا، حتى يمكننا تفسير الوضع 
القائـ وتحديد نوع العالقة التي تربط المتغيرات ببعضيا، مستخدميف في ذلؾ االستبانة 

وتفسير كأداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة العممية بيدؼ تصنيؼ وتحميؿ 
 البيانات، ومف ثـ استخالص النتائج واقتراح بعض التوصيات ذات العالقة.

 تقسيمات الدراسة 8.1
النظري  الجزء المتبقي مف الدراسة ُقسـ إلى ثالثة أجزاء، ٌخصص األوؿ منيا لألطار

لمدراسة، حيث تناوؿ مفيـو وأدوات السياسة النقدية، كما تطرؽ إلى التطور التاريخي 
الجزء الثاني ترؾ لتحميؿ  لمسياسة النقدية في ليبيا وكذلؾ التعريؼ بالتضخـ وأنواعو.

ومناقشة البيانات المجمعة بواسطة صحؼ اإلستبياف الموزعة عمى عينة الدراسة، ومف 
الجزء الثالث و األخير لخص نتائج تحميؿ البيانات  ات الدراسة.فرضي ثـ إختبار

قتراح الجيد الممكف بذلو في المستقبؿ  قتراح بعض التوصيات بالخصوص وا  المجمعة وا 
 فيما يتعمؽ بموضوع الدراسة.
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 . اإلطار النظرم لمدراسة2
لدولة بجانب وتستخدميا ا تعد السياسة النقدية إحدى دعائـ السياسة االقتصادية العامة،

وسياسة األجور، واألسعار، لمتأثير عمى مستوى  السياسات األخرى: كالسياسة المالية،
النشاط االقتصادي، وذلؾ مف خالؿ تأثيرىا عمى المتغيرات المحورية ليذا النشاط: 

 كاإلستثمار، واألسعار، واإلنتاج، والدخؿ.

 السياسة النقدية 1.2
المباشر الُمتعمد مف طرؼ السمطة النقدية بيدؼ  لتدخؿبأنيا: "اتعّرؼ السياسة النقدية 

عرض النقود وتوجيو اإلئتماف  التأثير عمى الفعاليات االقتصادية عف طريؽ تغيير
 واستخداـ وسائؿ الرقابة عمى النشاط اإلئتماني لمبنوؾ التجارية" )مصطفى

لتي تعتمدىا ىي مجموعة اإلجراءات واألدوات ا (. عميو فالسياسة النقدية2000وحسف،
الدولة مف خالؿ السمطات النقدية بيدؼ التحكـ في عرض النقد بما يحقؽ االستقرار 

اإلجراءات والتدابير الُمتخذة مف  أنيا: "مجموعةكما ُتعّرؼ أيضا عمى  النقدي لإلقتصاد.
قبؿ السمطة النقدية الممثمة عادة بالمصرؼ المركزي أو وزارة المالية لمتأثير في اإلئتماف 

لمصرفي تحقيقًا لألىداؼ االقتصادية والنقدية وفي ُمقدمتيا النمو االقتصادي واالستقرار ا
 (2012والشروؼ،  النقدي )الشمري

 أنكاع السياسة النقدية1.1.2
 توسعية وسياسةتنقسـ السياسة النقدية وفقًا لمغرض الذي طبقت مف أجمو إلى سياسة 

 إنكماشية.

 سياسة نقدية تكسعية -أ 
تنتيج الحكومة سياسة نقدية توسعية في حالة وجود ركود )كساد( حيث يعاني اإلقتصاد 
مف اإلنكماش الذي يرفع مف معدالت البطالة، وتتمثؿ ىذه السياسة في زيادة العرض 
النقدي مف خالؿ قياـ المصرؼ المركزي إما بتخفيض سعر الخصـ أو تخفيض نسبة 

ًا في سوؽ األوراؽ المالية، ىذه األدوات )األدوات اإلحتياطي القانوني أو الدخوؿ مشتري
الكمية لمسياسة النقدية( تزيد مف قدرة البنوؾ عمى منح اإلئتماف وخمؽ الودائع وبالتالي 
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تزيد مف العرض النقدي داخؿ اإلقتصاد، ويترتب عمى زيادة حجـ اإلستثمار زيادة كؿ 
 مف مستوى الناتج والدخؿ والتوظؼ.

 شيةسياسة نقدية إنكما -ب 
ُتستخدـ في حالة وجود تضخـ )إرتفاع ممحوظ ومستمر في المستوى العاـ لألسعار(، 
وتيدؼ ىذه السياسة لتخفيض العرض النقدي مف خالؿ قياـ المصرؼ المركزي إما 
برفع سعر الخصـ أو رفع نسبة اإلحتياطي القانوني أو الدخوؿ بائعًا في سوؽ األوراؽ 

رة البنوؾ عمى منح اإلئتماف وخمؽ الودائع. ولذا المالية. ىذه األدوات تحد مف قد
ينخفض العرض النقدي داخؿ اإلقتصاد، األمر الذي يترتب عميو إرتفاع سعر الفائدة 
ومف ثـ إرتفاع حجـ اإلستثمار وبالتالي إرتفاع مستوى  كؿ مف الدخؿ والطمب الكمي، 

 اية مف التضخـ.مما يعني إمتصاص القوة الشرائية لممجتمع، وىو ما يحد في الني

 أدكات السياسة النقدية 2.1.2

تعتمد آلية عمؿ السياسة النقدية عمى استخداـ مجموعة مف األدوات الكمية )أدوات غير 
مباشرة(، والنوعية )أدوات مباشرة(، التي يتمكف المصرؼ المركزي مف خالليا مف 

دارة حجـ اإلئتماف الممنوح و شروطو، وتنظيـ سعر  التأثير والسيطرة عمى عرض النقد وا 
الفائدة فضاًل عف ُمعالجة اإلختالالت المالية والنقدية. وفيما يمي توضيح موجز لكؿ مف 

 ىذه األدوات:

 األدكات الكمية ) األدكات غير المباشرة(-أ

 سعر إعادة الخصـ -1
ر تعد مف أقدـ أدوات السياسة النقدية، حيث لجأت إلييا البنوؾ في القرف التاسع عش

وأوائؿ القرف العشريف، وسعر إعادة الخصـ ىو عبارة عف سعر الفائدة التي يتقاضاىا 
المصرؼ المركزي مف البنوؾ التجارية مقابؿ إعادة خصـ ما لدييا مف كمبياالت 
وأذونات الخزينة أو مقابؿ ما يقدمو ليا مف قروض أو ُسمؼ مضمونة تمثؿ ىذه 

تي يتبعيا المصرؼ المركزي إلى زيادة التكاليؼ األوراؽ. وتيُدؼ سياسة إعادة الخصـ ال
التي تتكّبدىا البنوؾ التجارية إذا ما أرادت خصـ ما لدييا مف كمبياالت أو أذونات 
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الخزينة في حالة رفع سعر إعادة الخصـ وبالتالي فإنيا ال تشجع البنوؾ التجارية عمى 
بيذه الطريقة فإنيا تقمؿ مف أوراؽ تجارية ألف تكمفتيا أصبحت عالية، و  ما لديياخصـ 

 مف الكمية المعروضة مف النقود.

أما إذا أراد المصرؼ المركزي أف تزداد الكمية المعروضة مف النقود، فإنو سيعمؿ عمى 
خفض سعر إعادة الخصـ وىذا سيشجع البنوؾ التجارية أف تستبدؿ ما لدييا مف 

 نقود جديدة. كمبياالت بنقود لتعيد إقراضيا إلى األفراد فتؤدي إلى خمؽ

 المفتكحة السكؽ عمميات-2
 وشراء ببيع النقدية السوؽ في المركزي المصرؼ تدخؿ المفتوحة السوؽ بسياسة يقصد
 التأثير بيدؼ خاصة بصورة الحكومية والسندات عامة بصفة والتجارية المالية األوراؽ
 يرغب السائدة. وعندما االقتصادية الظروؼ حسب النقود وعرض ،االئتماف عمى

 لألوراؽ بائعاً  أو عارضاً  النقدية السوؽ في يتدخؿ التضخـ عالج في المركزي المصرؼ
 المقابؿ في وتكوف النقدية، قيمتيا إمتصاص بيدؼ وذلؾ ،) الخزانة كأذوف( المالية
 ومقدرتيا سيولتيا تنخفض وبالتالي األوراؽ، ليذه المشترية ىي التجارية البنوؾ

 التضخـ، ومحاربة االئتماف تقييد ىو المركزي المصرؼ غرض كاف إذا اإلقراضية
 التجارية، البنوؾ تعرضيا التي األصوؿ ىذه بشراء المركزي المصرؼ يقـو وعندما
 إذا اإلقراضية مقدرتيا مف يزيد ما وىو سيولتيا مف يرفع مما مقابمياً  نقودا عمى فتحصؿ
 توافر األداة ىذه تطبيؽ ويتطمب. االئتماف في التوسع ىي المركزي المصرؼ رغبة كانت
 اإللتجاء فإف ثـ ومف لمتنمية، تسعى التي البالد في وخاصة وُمنظمة، واسعة مالية سوؽ
 الشافعي يجادؿ كما ذلؾ، وسبب األحياف معظـ في مستحيالً  أمراً  السياسة ىذه إلى
 األوراؽ استخداـ إنتشار وعدـ والمالية، النقدية األسواؽ إنعداـ أو ضيؽ ىو ،(1957)

 تمؾ أسعار في شديدة تقمبات تحدث العمميات ىذه يجعؿ مما الخزينة وأذونات التجارية
 .النامية الدوؿ لبنوؾ المالية المراكز إىتزاز إلى يؤدي مما األوراؽ

 نسبة اإلحتياطي القانكني -3
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القانوني ىي تمؾ النسبة التي تُفرض عمى ودائع المصارؼ التجارية  نسبة اإلحتياطي
مف قبؿ المصرؼ المركزي حيث يقـو بإقتطاع تمؾ النسبة وتحويميا إلى حساب البنؾ 
التجاري لديو. وتحدد ىذه النسبة وفقًا لمظروؼ االقتصادية التي تمر بيا الدولة،ويكوف 

لدى المصرؼ المركزي ىو ضماف سالمة اليدؼ المباشر مف اإلحتفاظ بيذه الودائع 
أمواؿ المودعيف، حيث ُتستخدـ ىذه األمواؿ إلقراض المصارؼ التي تتعرض ألزمات 
مالية أو لنقص السيولة بيدؼ بقاء مراكزىا المالية سميمة وبالتالي طمأنة المودعيف عمى 

التأثير عمى  أمواليـ عمى أف اليدؼ األخر ليذه الودائع الُمقتطعة كإحتياطي قانوني ىو
عرض النقد لدى المصارؼ التجارية. ففي حاالت اإلنكماش االقتصادي يسعى 
المصرؼ المركزي لتقميؿ نسبة اإلحتياطي القانوني بحيث تتوفر لدى المصارؼ كمية 
أكبر مف الودائع التي تستخدميا في منح اإلئتماف وبالتالي التوسع في عرض النقد 

ادي.إف زيادة عرض النقد ستُقمؿ بالضرورة تكمفة األمواؿ لمخروج مف حالة الكساد االقتص
عمى أف ُتستخدـ وسائؿ السياسة النقدية النوعية لمتأثير عمى نوعية اإلئتماف وُكمفتو 
وليس عمى حجمو، وتميز ىذه السياسة بيف اإلستعماالت المختمفة لإلئتماف التي ُتمنح 

حقيؽ االستقرار االقتصادي، أي أف لقطاعات اإلقتصاد القومي وفقًا ألىميتيا بيدؼ ت
السياسة النقدية ُتمثؿ مجموعة مف األدوات واألساليب التي تيدؼ إلى تشجيع منح 
اإلئتماف نحو اإلستثمارات المنتجة وتحجـ توجيو اإلئتماف إلى أنواع معينة مف النشاطات 

موجية كالحد مف القروض اإلستيالكية والتضاربية غير الضرورية وتشجيع القروض ال
لمصناعة والزراعة والتي تزيد مف الطاقة اإلنتاجية، وأىـ األساليب النوعية ىي )الغولي 

 (:2005وعوض اهلل، 

المقترضيف مف ناحيتيف، أحدىما بسبب الُمنافسة التي ستحدث نتيجة زيادة أمواؿ    
إرتفاع  المصارؼ مما يدفع باتجاه تقميؿ سعر الفائدة لجذب مزيد مف المقترضيف، والثانية

تكمفة األمواؿ عمى المصارؼ التجارية غير أنو الستخداـ ىذه السياسة الكثير مف 
المحاذير، ففي حالة التضخـ تكوف ىذه السياسة فاعمة بشكؿ أكبر عنيا في حاالت 

 الكساد االقتصادي وذلؾ إلرتفاع الطمب عمى القروض في حالة الكساد.

 األدكات النكعية )األدكات المباشرة( - ب
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 تنظيـ اإلئتماف اإلستيالكي -1

إف الرقابة عمى اإلئتماف اإلستيالكي يشمؿ كيفية سداد القروض ومدة القروض الخاصة 
بشراء السمع الُمعمرة، وىذه الرقابة تتطمب حد أدنى مف المبمغ الذي يجب أف يدفعو 
 المشتري ومدة قصوى لمسداد،فرفع المبمغ الذي يجب دفعو )المقدـ( يؤدي إلى ىبوط
اإلئتماف المقدـ لشراء السمع اإلستيالكية وكذلؾ تقصير مدة السداد وزيادة قيمة األقساط 
المطموب سدادىا فيقمص اإلئتماف الممنوح ليذا الغرض.طبَّؽ ىذا النظاـ خالؿ الحرب 
العالمية الثانية لُمعالجة الضغوط التضخمية بيدؼ الحد مف الطمب عمى السمع 

و حكومة الرئيس األمريكي )كارتر( في مطمع الثمانينيات كأداة اإلستراتيجية، كما إعتمدت
في معالجة التضخـ وبموجب ىذا النوع مف الرقابة ُيجرى تنظيـ اإلئتماف لألغراض 
اإلستيالكية عف طريؽ قواعد معينة لتنظيـ البيع بالتقسيط لمسمع اإلستيالكية المعّمرة 

 وأبرز ىذه القواعد ىي:  

  قياـ المصرؼ المركزي بتحديد المبمغ الواجب دفعو ُمقدمًا كجزء مف قيمة السمع
المشتراة، ففي حالة رفع المصرؼ المركزي الدفعة النقدية األولى الاّلزمة لشراء ىذه 

 السمع يؤدي ذلؾ إلى خفض طمب اإلئتماف ليذا الغرض.
  كزي بتقصير مدة تحديد مدة سداد اإلئتماف اإلستيالكي، فإذا قاـ المصرؼ المر

السداد فإف ذلؾ يؤدي إلى زيادة قيمة القسط الشيري الواجب دفعو، وىذا مف شأنو أف 
 يحد مف طمب اإلئتماف مف قبؿ المستيمكيف.

 اإلقتراض بضماف السندات مع التقيد بيامش الضماف -2

يسمح لألفراد باإلقتراض مف البنوؾ بضماف السندات بشرط اإللتزاـ بيامش الضماف 
ذي يشير بأنو النسبة مف قيمة السندات السوقية والتي يقبؿ البنؾ بموجبيا منح قروض ال

ألؼ دينار وكاف ىامش الضماف  100عمى أساسيا، فمو اشترى ُمضارب سندات بقيمة 
ألؼ دينار، أي أف العميؿ  40%، فإف المقترض يستطيع أف يقترض فقط 60ىو 

ألؼ دينار، فإذا أراد المصرؼ  40يستخدـ السندات كضماف لمحصوؿ عمى قرض 
المركزي أف يتبع سياسة إنكماشية لمحد مف ىذه القروض فإنو يمجأ إلى رفع ىامش 
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% والعكس إذا أراد أف يتبع سياسة توسعية يمجأ إلى تقميؿ اليامش إلى 80الضماف إلى 
 % مثاًل.40

 تحديد حجـ اإلئتماف الممنكح لغرض البناء -3

حيث يتـ ُىنا وضع حد أقصى لإلئتماف الممنوح لغرض بناء المساكف وتحديد فترة 
إسترجاع تمؾ القروض، وقد طبقتو بعض البمداف كالواليات المتحدة خالؿ الحرب 

 العالمية الثانية والحرب الكورية لمحد مف التضخـ.

 اإلغراء األدبي -4

التأثير األدبي والرجاء واإلقناع تجاه يعتمد البنؾ في تنفيذ أىداؼ السياسة النقدية عمى 
البنوؾ التجارية مف أجؿ التعاوف لتنفيذ سياسة نقدية معينة، فقد يرجو المصرؼ المركزي 
البنوؾ التجارية بعدـ تقديـ قروض ألىداؼ الُمضاربة، ويتـ ذلؾ مف خالؿ إستدعاء 

صمحة الوطنية المصرؼ المركزي ُمدراء البنوؾ التجارية لمتحدث معيـ حوؿ تغميب الم
والعامة في قضايا منح التمويؿ وبالنظر لما يحظى بو المصرؼ المركزي مف إحتراـ مف 
قبؿ البنوؾ التجارية فإنيا تأخذ ىذه الدعوة والتوجيو بمزيد مف اإلىتماـ )الدوري 

 (.1999والسامرائي، 

 اإلجراءات المباشرة -5

المصرفي التي يستخدميا المصرؼ تعد مف أكثر األدوات المستخدمة في تنظيـ اإلئتماف 
المركزي وتشير إلى موافقة المصرؼ المركزي أو رفضو عمى سياسة إقراضية معينة 
لمبنوؾ التجارية ويصؿ األمر إلى فرض عقوبات عمى البنوؾ التي تتبع سياسات إئتمانية 

 (: 1999)إسماعيؿ  غير مالئمة، وأىـ ىذه اإلجراءات ىي

  خصـ األوراؽ المالية لمبنوؾ التجارية بإعتباره الممجأ رفض المصرؼ المركزي إعادة
األخير لإلقراض عندما يرى أف السياسة اإلئتمانية لمبنؾ التجاري غير ُمنسجمة مع 
السياسة النقدية لمبنؾ المركزي مثؿ قيامو بمنح القروض لممضاربة في األوراؽ المالية 

 والعقارات واألراضي.
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 نوؾ التجارية في حالة تجاوز قروضيا مقدار رفض المصرؼ المركزي إقراض الب
 رأسماليا و إحتياطياتيا أو عندما تتجاوز قروضيا الحدود العميا المقررة لإلقراض.

  إجبار البنوؾ عمى إستثمار جزء مف مواردىا في أصوؿ سائمة وخالية مف المخاطر
لمبنوؾ كاإلستثمار في سندات وحواالت الخزينة بيدؼ تدعيـ اإلحتياطيات النقدية 

لزاـ البنوؾ بشراء األوراؽ المالية الحكومية لمدىا  التجارية وزيادة الضماف لممودعيف وا 
 بالموارد المالية.

 ا
لتمييز بيف أسعار الفائدة وفقًا لمقطاعات االقتصادية لتخفيض سعر الفائدة عمى القروض 

البنوؾ المركزية استعممت  والعقارية. وقدالزراعية والصناعية مقارنة بالقروض التجارية 
خميطَا مف أدوات السياسة النقدية الكمية )غير المباشرة( والنوعية )المباشرة( وذلؾ حسب 
طبيعة الظروؼ االقتصادية والمالية. ففي األردف مثاًل إستعمؿ المصرؼ المركزي خالؿ 
رة تاريخو القصير خميطًا مف األدوات المباشرة والغير مباشرة مشّددًا عمى األولى في فت

السبعينيات وحتى أواسط الثمانينيات، في حيف مزج بينيما في الثمانينيات ثـ إنتقؿ إلى 
السياسة النقدية الغير مباشرة منذ أوائؿ التسعينيات بعد أف بدأ برامج التصحيح 
االقتصادي التي رّكزت عمى تطبيؽ الوسائؿ النقدية غير المباشرة في السيطرة عمى 

و في عرض النقد وتقويـ أسعار الفائدة، حيث إستخدـ المصرؼ اإلئتماف والحد مف النم
المركزي سعر إعادة الخصـ ونسبة اإلحتياطي اإللزامي وعمميات السوؽ المفتوحة ممّثمًة 
بقياـ المصرؼ المركزي بإصدار شيادات اإليداع وبيعيا لمبنوؾ التجارية لغرض 

استخداـ سياسة نقدية  إمتصاص السيولة، ولكف المصرؼ المركزي ظؿ مستمّرًا في
مباشرة مثؿ وضع سقوؼ إئتمانية منسوبة مف رأس ماؿ البنؾ و/ أو ودائعو واستخداـ 

 (.2001وسائؿ اإلغراء األدبي )عمي، 
  تحديد نوع األوراؽ المالية القابمة إلعادة الخصـ لدى المصرؼ المركزي وكذلؾ

 القانوني. األوراؽ المالية التي تعتبر جزءًا مف اإلحتياطي
  ،تحديد الحد األقصى لمقروض التي يقبؿ المصرؼ المركزي إقراضيا لمبنوؾ التجارية

 وقد يفرض المصرؼ المركزي سعر فائدة إضافي عند تجاوز البنوؾ التجارية ىذا الحد.
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  تحديد كفاية رأس الماؿ التي يجب عمى البنوؾ التجارية أف تفي بيا، وىو يعني أف
مف البنوؾ التجارية أف تحتفظ برأس ماؿ ال يقؿ عف حد معيف  المصرؼ المركزي يطمب

 االئتمافمف األصوؿ الُمرجحة بالمخاطر لغرض حماية أمواؿ المودعيف مف مخاطر 
 والمخاطر الرأسمالية.

  فرض نسبة السيولة القانونية التي يجب عمى البنوؾ التجارية اإلحتفاظ بيا كنسبة
 (.2005مف الودائع )جنيؿ، 

 السياسة النقدية كعالج التضخـ كاإلنكماش 3.1.2

ُيشير أنصار السياسة النقدية إلى أف اليدؼ الرئيسي ألي سياسة نقدية مطبقة في أي 
دولة في العالـ ىو عالج التضخـ )بإعتبار أف التضخـ مف وجية نظر النقدييف ىو 

ماش وىو عكس الحالة ظاىرة نقدية( الذي قد يعاني منيا اإلقتصاد القومي أو حالة اإلنك
األولى، وأف فعالية السياسة النقدية تكمف في مدى قدرة تمؾ السياسة عمى عالج 
التضخـ وىي الحالة األكثر حدوثًا. وعمومًا يمكف توضيح كيؼ تعالج السياسة النقدية 

 (:2009)عبدالحميد،  كاًل مف التضخـ واإلنكماش كما يمي

 السياسة النقدية كعالج التضخـ - أ
تقـو البنوؾ المركزية ببيع األوراؽ المالية الحكومية لمبنوؾ واألفراد، وبذلؾ تزداد ديوف 
البنوؾ التجارية لدى المصرؼ المركزي ويقؿ رصيدىا لدى ىذا األخير فتقؿ قدرتيا عمى 
خمؽ اإلئتماف، ويقؿ خمؽ النقود فينخفض عرضيا وبالتالي يميؿ مستوى األسعار أو 

رتفاع، أما إذا اسُتخِدمت نسبة اإلحتياطي القانوني، فإف المصرؼ معدؿ التضخـ إلى اإل
ذاالمركزي في ىذه الحالة يرفع مف نسبة اإلحتياطي  اسُتخدـ سعر الخصـ،  القانوني وا 

فإف المصرؼ المركزي في ىذه الحالة يرفع سعر الخصـ ويترتب عمى كؿ ذلؾ إرتفاع 
روض النقدي( مما يؤدي إلى ىبوط كمية النقود وبالتالي إرتفاع عرض النقود )المع

المستوى العاـ لألسعار أو معدؿ التضخـ، ومف ثـّ يمكف المحافظة عمى استقرار 
المستوى العاـ لألسعار بما يتناسب مع تحقيؽ استقرار معدؿ زيادة عرض النقود أو كما 

لحد يطمؽ عميو المعروض النقدي، وبالتالي فإف ىذه السياسة النقدية تجاه التضخـ ىو ا
مف خمؽ أدوات نقدية أي الحد مف خمؽ النقود وتخفيض المعروض النقدي، وبالتالي يتـ 
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الحد مف إنفاؽ األفراد والييئات عمى شراء السمع والخدمات. وُيالحظ أنو في نفس الوقت 
الذي يتـ فيو تخفيض عرض النقود بتقميؿ كمية النقود مف خالؿ تقييد اإلئتماف، يتـ 

 ائدة وىو ما يؤدي إلى خفض معدؿ التضخـ النقدي في الغالب.أيضًا رفع سعر الف

يرى بعض االقتصادييف أف أي سياسة نقدية ناجحة ىي التي ال تندفع نحو إحداث  
التضخـ في مرحمة ما ثـ عالجو، بؿ السياسة النقدية المتوازنة ىي التي تعمؿ عمى 

نقدي، ألف ذلؾ ىو الذي الحفاظ أو المحافظة عمى معدؿ تزايد ثابت لنمو المعروض ال
يحقؽ استقرار مستوى األسعار بإعتبار أف المعروض النقدي ىو المحدد الرئيس لكؿ مف 

بعض أخر  والعمالة ويعتقدالمستوى العاـ لألسعار، ومستوى الناتج القومي والتوظؼ 
أيضًا أف اإلرتفاع الُمنتظـ في معدؿ نمو عرض النقود سوؼ ُيخّفض معدؿ التضخـ، 

 الحد األدنى لمتكاليؼ المرتبطة بتخفيض معدؿ التضخـ. وُيحّقؽ

 السياسة النقدية كعالج اإلنكماش - ب
تقـو البنوؾ المركزية بشراء األوراؽ المالية الحكومية مف البنوؾ واألفراد، وبذلؾ تقؿ 
ديوف البنوؾ التجارية تجاه المصرؼ المركزي ويزداد رصيدىا لديو، ونتيجة لذلؾ فإف 

تجارية عمى خمؽ اإلئتماف وخمؽ النقود تزداد فيزداد عرض النقود، مقدرة البنوؾ ال
 وبالتالي تنتيي حالة اإلنكماش، ويزداد مستوى التشغيؿ داخؿ اإلقتصاد القومي.

إذا أستخدمت نسبة اإلحتياطي القانوني، فإف المصرؼ المركزي في ىذه الحالة يخفض 
ذا أستخدـ سعر الخ صـ فإف المصرؼ المركزي في ىذه مف نسبة اإلحتياطي القانوني، وا 

الحالة يخفض مف سعر الخصـ، ويترتب عمى ذلؾ زيادة كمية النقود، وتزوؿ بالتالي 
وبالتالي فإف ىدؼ السياسة النقدية في حالة اإلنكماش ىو زيادة اإلتجاه  حالة اإلنكماش،

لخدمات نحو خمؽ النقود، وزيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطمب عمى السمع وا
ألف زيادة كمية النقود يؤدي إلى خفض القوى اإلنكماشية في اإلقتصاد القومي، ويمكف 

إرتفاع مستوى الناتج القومي  وعدـ حدوث  أف يؤدي ذلؾ إلى المحافظة عمى إستمرار
 تقمبات سعرية عنيفة.
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 أىداؼ السياسة النقدية 4.1.2

إف أىداؼ السياسة النقدية التي يرمي إلييا المصرؼ المركزي ُتمثؿ نفس توجيات 
النقدية ماىي إال إحدى الُسبؿ التي تقررىا السياسة  االقتصادية فالسياسةالسياسة 

 (.2000االقتصادية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ عمى صعيد الييكؿ االقتصادي )شيوب، 

عرض النقود إليجاد التوسع أو اإلنكماش في  وتيدؼ السياسة النقدية إلى التأثير في
حجـ القوة الشرائية لممجتمع واليدؼ مف زيادة القوة الشرائية لممجتمع ىو تنشيط الطمب 
واإلستثمار، وزيادة اإلنتاج وتخفيض البطالة، وبالعكس يؤدي تخفيض القوة الشرائية إلى 

 الحد مف التوسع في اإلنتاج.

ياسة النقدية تيدؼ إلى تحقيؽ مستوى مقبوؿ مف ( أف الس1989يفيـ مف أحمد )
االستقرار النقدي واالقتصادي مف خالؿ تجّنب التغيرات المؤثرة عمى قيمة العممة 
الوطنية داخميًا وخارجيًا والتي تنشأ عف التغيرات في المستوى العاـ لألسعار والُمساىمة 

صادية المختمفة بما يحقؽ في تحقيؽ معدالت نمو إقتصادية ُمناسبة في القطاعات االقت
زيادة حجـ الدخؿ القومي ونمو اإلنتاج المحمي. كما تعمؿ السياسة النقدية عمى تطوير 
المؤسسات المصرفية والمالية واألسواؽ التي تتعامؿ فييا ىذه المؤسسات )السوؽ المالي 

مية والسوؽ النقدي( وبما يخُدـ تطوير اإلقتصاد الوطني، كما ُتساىـ في تسريع التن
االقتصادية وذلؾ بتوفير المناخ المناسب لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية االقتصادية 
واإلجتماعية  في البمداف النامية باإلضافة إلى المساىمة في تحقيؽ التوازف المطموب في 
ميزاف المدفوعات، وبالتالي فإف السياسة النقدية تسعى إلى تحقيؽ: مستوى مرتفع 

فع لمنمو االقتصادي، واستقرار المستوى العاـ لألسعار، واستقرار لمعمالة، ومعدؿ مرت
سعر الفائدة، واستقرار األسواؽ المالية، واستقرار أسواؽ الصرؼ األجنبي. عمى الرغـ 
مف أف كثير مف األىداؼ السابقة متناسقة مع بعضيا البعض إاّل أف ىذا التناسؽ ال 

 استقرار سعرلألسعار قد يتعارض مع ىدؼ يتحقؽ دائمًا فيدؼ استقرار المستوى العاـ 
الفائدة ومستوى العمالة المرتفع في األجؿ القصير، فعندما يكوف اإلقتصاد في حالة 
ذا أقدـ  رواج وبطالة ُمنخفضة فإف التضخـ وأسعار الفائدة قد تبدأ في اإلرتفاع، وا 
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وؼ يرتفع المصرؼ المركزي عمى منع إرتفاع سعر الفائدة مف خالؿ شراء السندات فس
 السعر السوقي لمسندات، وبالتالي ينخفض سعر الفائدة السوقي.

مف ناحية أخرى فإف عمميات الشراء مف السوؽ المفتوحة ُتسبب زيادة في القاعدة 
ـّ زيادة العرض النقدي، وىذا قد يرفع معدؿ إرتفاع المستوى العاـ لألسعار  النقدية، ومف ُث

ا أراد المصرؼ المركزي أف يخّفض معدؿ نمو أي يثير التضخـ، ومف جية أخرى، إذ
العرض النقدي لكي يمنع التضخـ، ففي الفترة القصيرة فإف كالا مف سعر الفائدة ومعدؿ 
البطالة قد يزيد، فالتعارض بيف األىداؼ قد يضع المصرؼ المركزي في مواقؼ صعبة 

 )أبوالفتوح، بدوف تاريخ(
 التضخـ 2.2

إقتصادية في آف واحد قد تصيب إقتصاديات البمداف ُيعتبر التضخـ ظاىرة ومشكمة 
النامية والمتقدمة عمى حد سواء، وتكاد تكوف ىذه الظاىرة ُمتصفة باإلنتظاـ  والتكرار في 
حدوثيا، فمقد ارتبطت أسبابيا بعوامؿ  عديدة ومختمفة وىو ما يؤدي في نياية المطاؼ 

رتفاع أسعار ُمختمؼ السمع  والخدمات وىذا ما يصاحبو آثار إلى تغير قيمة العممة وا 
 .جمة عمى المستوى االقتصادي أو اإلجتماعي

لقد كاف اإلعتقاد أف التأثير الفّعاؿ عمى التضخـ يكوف عف طريؽ السياسة النقدية التي 
مثؿ الكتمة  تؤثر في األسعار بشكؿ غير مباشر معتمدة عمى اإلستيدافات الوسيطية

النقدية وسعر    الصرؼ وسعر الفائدة  إاّل أنو ومع بداية التسعينيات تراجعت الكثير 
مف الدوؿ المتقدمة والنامية  عف ىذا اإلعتقاد حيث إنتقمت مف التركيز عمى تمؾ 
اإلستيدافات إلى التركيز عمى معدالت التضخـ في حد ذاتيا كإستيدافات وسيطية وىو 

إستيداؼ التضخـ التي تجعؿ استقرار األسعار في المدى الطويؿ ىو  ما يعرؼ بسياسة
 اليدؼ النيائي الذي يجب العمؿ عمى تحقيقو.

 تعريؼ التضخـ1.2.2
يعّرؼ التضخـ بأنو "حركة صعودية لألسعار تتصؼ باإلستمرار الذاتي الناتجة عف 

والزيادة في تيار  فائض الطمب الزائد عف قدرة العرض، كما أف الزيادة في كمية النقود،
اإلنفاؽ النقدي، يؤدي بالنظاـ  االقتصادي إلى حالة التضخـ، وىذا ما يعوض ارتفاع 
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سرعة تداوؿ النقود عف الزيادة في كمية النقود، بحيث يبقى الحجـ الكمي لتيار اإلنفاؽ 
النقدي عمى حالو، إاّل أف الزيادة في اإلنفاؽ النقدي تصاحبيا زيادة متناسبة فيعرض 

نما تتوفر لمتضخـ النقدي ا لسمع والخدمات بحيث ال تؤدي ىذه الزيادة إلى التضخـ وا 
أسباب الوجود إذا لـ تصادؼ الزيادة في تيار اإلنفاؽ النقدي زيادة مقابمة في العرض 

 (.2011الكمي لمسمع والخدمات" )الزبيدي، 
الحقيقية لوحدة النقد" كما ُعّرؼ التضّخـ بأّنو "اإلرتفاع المستمر والمتواصؿ في القيمة 

(. وُيعّرؼ التضخـ أيضًا بأّنو "ارتفاع غير متوقع في األسعار، 2002)البكري وصافي، 
كما يتولد عف زيادة حجـ تيار اإلنفاؽ النقدي، بنسبة أكبر مف الزيادة فيعرض السمع 

 (.1990والخدمات" )الشافعي، 

 أسباب التضخـ2.2.2

عة أسباب لحدوث التضخـ في اإلقتصاد، وىي يتفؽ االقتصاديوف عمى أف ىناؾ أرب
 (:2013)عبداليادي وأخروف،  اآلتي

 تضخـ سحب الطمب - أ
ىو التضخـ الناشئ عف زيادة حجـ الطمب عمى النقود لمقابمة الزيادة في حجـ الطمب 

األسعار بشكؿ مستمر  عمى السمع والخدمات المختمفة، وىذا بدوره سيؤدي إلى إرتفاع
ومتواصؿ، ويعود ىذا السبب إلى فكرة أف اإلقتصاد يصؿ لحالة التوظؼ واالستخداـ 
الكامؿ، وبالتالي فعند زيادة الطمب عمى السمع والخدمات، فإنو مف غير الممكف زيادة 
اإلنتاج لمقابمة ذلؾ، وذلؾ لعدـ توافر موارد غير مستخدمة أو معطمة يمكف توظيفيا 

اإلرتفاع في األسعار لف يتوقؼ عند حد معيف، ألنو مع الوقت الذي  اإلنتاج وىذا لزيادة
ينتفع فيو بعض األفراد مف إرتفاع األسعار،يتضّرر البعض األخر مف ذلؾ، وىذا سيدفع 
ىؤالء األفراد إلى الحفاظ عمى المستوى المعيشي عند حد معيف وذلؾ مف خالؿ تخفيض 

ستيالكي واإلقتراض مف البنوؾ والمؤسسات المالية، وبشكؿ مدخراتيـ وزيادة اإلنفاؽ اإل
عاـ يمكف القوؿ أف التضخـ بسبب جذب الطمب ينتج عندما يكوف الطمب الكمي عمى 
السمع والخدمات أكبر مف العرض الكمي لمسمع والخدمات، وعندىا فإف ىناؾ نقودًا كثيرة 

 ر.تطارد سمعًا قميمة وبالتالي إرتفاع األسعار بشكؿ مستم
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 تضخـ دفع الكمفة - ب
أحيانًا نجد أف بعض المنتجيف يرغبوف في تحقيؽ معدالت ربح أعمى، وكذلؾ قد نجد 
بعض العماؿ يرغبوف في الحصوؿ عمى أجور أعمى عف طريؽ مطالبات النقابات 

كمو سيعمؿ عمى رفع تكاليؼ اإلنتاج، وعندىا سيقـو المنتجيف  العمالية بتحقيؽ ذلؾ،وىذا
برفع أسعار المنتجات لتعويض ذلؾ اإلرتفاع في التكاليؼ، وبذلؾ ينشأ ىذا التضخـ 
بسبب تكاليؼ اإلنتاج، وعندىا سينخفض العرض الكمي مف السمع والخدمات، ويمكف 

وعة بإنتاجية العماؿ، حيث ُمعالجة ىذا النوع مف التضخـ عف طريؽ ربط األجور المدف
يتـ رفع األجور بقدر الزيادة المتوقعة لألسعار، مع األخذ في عيف اإلعتبار أف األجور 

 قد تزداد بسبب زيادة إنتاجية العامؿ وتحسف كفاءتو.

 التضخـ المشترؾ -ج

يأتي ىذا النوع نتيجة لمسببيف المذكوريف أعاله معا، بمعنى أف ىذا التضخـ يحدث 
دة الطمب عمى السمع والخدمات مع ثبات حجـ اإلنتاج، ويرافقو أيضًا إرتفاع بسبب زيا

في تكاليؼ اإلنتاج كاإلرتفاع في األجور وأسعار المواد األولية )الخاـ( وأسعار الفائدة 
عمى القروض والتسييالت اإلئتمانية وغيرىا مف األسباب التي تؤدي إلى ارتفاع تكمفة 

إلى إرتفاع األسعار بشكؿ مستمر ومتواصؿ.ولعالج ىذا  اإلنتاج، وىذا بدوره سيؤدي
النوع مف التضخـ البد مف إتباع سياسات تحد مف حجـ النقود المتداولة بيف أيدي 
األفراد وبالتالي التخفيؼ مف الزيادة في الطمب عمى السمع والخدمات مف جية، ومف 

إلنتاج )عبداليادي وأخروف، جية أخرى العمؿ عمى زيادة إنتاجية العامؿ وبالتالي زيادة ا
2013.) 

 التضخـ المستكرد -د

ُيعّرؼ ىذا التضخـ بأنو التضخـ الناتج عف الزيادة المستمرة في أسعار السمع والخدمات 
النيائية المستوردة مف الخارج، حيث أف ىذا النوع يظير بشكؿ كبير وواضح في 

الدوؿ وخاصة الدوؿ النامية  اإلقتصادات الصغيرة المفتوحة عمى العالـ الخارجي، فيذه
التي تتميز بإرتفاع وارداتيا، تستورد تمؾ السمع والخدمات التي تكوف أسعارىا مرتفعة 
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أصاًل في الدوؿ المّصدرة ليا، وبذلؾ ال يكوف ليا القدرة عمى تحديد أسعار تمؾ السمع 
    .ارجيوالخدمات، وبالتالي فإنيا تستورد ذلؾ التضخـ كما ىو موجود في العالـ الخ

وتجدر المالحظة إلى أف ىناؾ فرؽ بيف التضخـ بسبب التكاليؼ والتضخـ المستورد، 
حيث يرى البعض أف إرتفاع أسعار المواد األولية المستوردة مف الخارج ىو تضخـ 
مستورد، ولكف في الحقيقة أف مثؿ ىذا الوضع يعد تضخـ بسبب دفع التكاليؼ، حيث 

الخاـ سيؤدي إلى إرتفاع تكمفة اإلنتاج وبالتالي إرتفاع األسعار، أف إرتفاع أسعار المواد 
أما التضخـ المستورد يطمؽ عمى إرتفاع أسعار السمع والخدمات النيائية المستوردة مف 
الخارج وليس عمى إرتفاع أسعار السمع والخدمات الوسيطة أو األولية التي تستخدـ في 

 إنتاج سمع وخدمات أخرى نيائية.  

( أف ىناؾ أربعة أنواع 2013يجادؿ عبداليادي وأخروف )أنكاع التضخـ     3.2.2
 إيجازىا فيما يمي:لمتضخـ يمكف 

 التضخـ األصيؿ - أ
ىو التضخـ الناشئ عف وجود زيادة في اإلنتاج أو العرض الكمي تُقابؿ تمؾ الزيادة 
المتحققة في الطمب الكمي، وىذا بدوره ينعكس عمى المستوى العاـ لألسعار حيث 

 سيؤدي إلى إرتفاع األسعار حتى لو لـ يصؿ اإلقتصاد إلى حالة التوظؼ الكامؿ.

 التضخـ الزاحؼ - ب
زيادة األسعار بشكؿ بطيء ومعتدؿ، أي بمعدؿ أقؿ مف  ىو التضخـ الذي ينتج عف

%(، وىذا النوع مف التضخـ مقبوؿ لدى االقتصادييف حيث أنو ال يشكؿ أي خطر 15)
ُيعّرؼ التضخـ الزاحؼ بأنو  عمى التوازف االقتصادي، كما نجد أف البعض األخر

مف نسبة الزيادة في "التضخـ الناتج عف زيادة القوة الشرائية بصفة دائمة وبنسبة أكبر 
 عرض السمع وعوامؿ اإلنتاج خاصة خدمات العمؿ".

 التضخـ المكبكت -ج     

ىو تضخـ ناتج عف حالة ُتمنع فييا األسعار مف اإلرتفاع عف طريؽ إتباع سياسات 
معينة تتمثؿ بفرض ضوابط وقيود تحد مف اإلنفاؽ الكمي وتمنع األسعار مف اإلرتفاع، 
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ع األفراد عف جمع الموجودات النقدية وتحويميا إلى قوة شرائية في حيف أف ذلؾ ال يمن
 كبيرة في وقت الحؽ.

 التضخـ الجامح )المفرط(-ق   

وىو ذلؾ التضخـ الذي ترتفع فيو األسعار بمعدالت عالية جدًا في فترة وجيزة نسبيًا، 
نعداـ الثقة في النقود مف قبؿ األ فراد ويعد ىذا ويرافؽ تمؾ الزيادة سرعة تداوؿ لمنقود، وا 

النوع مف أخطر أنواع التضخـ نظرًا لعدـ قدرة الحكومة والسمطات النقدية عمى السيطرة 
ـ وعاـ 1921عميو. ومف األمثمة عمى ىذا النوع مف التضخـ ما حصؿ في ألمانيا عاـ 

ـ، حيث تضاعفت األسعار مئات 1995ـ، وكذلؾ ما حصؿ في البرازيؿ عاـ 1923
 المرات.

ختبار الفرضيات.التحميؿ  3  كالمناقشة كا 

لجمع بيانات الجانب العممي لمدراسة تـّ في توزيع ثالثيف صحيفة استبياف عمى    
المشاركيف المستيدفيف مف إدارة الرقابة عمى المصارؼ والنقد بمصرؼ ليبيا المركزي. 
يحتوي اإلستبياف عمى أربعة أقساـ، كما يحتوي إجمالي اإلستبياف عمى تسعة عشَر 

موزعة عمى أقسامو األربعة. احتوى القسـ األوؿ مف اإلستبياف عمى المعمومات  االً سؤ 
الشخصية لممشاركيف، أما القسـ الثاني فتضمف أسئمة تتعمؽ بمدى استخداـ السمطات 
النقدية في ليبيا ألدوات السياسة النقدية لمحد مف التضخـ، بينما القسـ الثالث شمؿ أسئمة 

التضخـ بتطبيؽ أدوات السياسة النقدية، وترؾ القسـ األخير ألية تتعمؽ بتغيير معدالت 
 مالحظات يدونيا المستبيف تتعمؽ بموضوع الدراسة.

خضع اإلستبياف لتقييـ قسـ المصارؼ واالستثمار بكمية العمـو اإلدارية والمالية 
التطبيقية/ طرابمس، وناؿ اإلعتماد لتوزيعو عمى الفئات المستيدفة )أنظر نسخة 

ستبياف المرفقة في الدراسة(.كانت النسبة المستممة مف المشاركيف في الدراسة تسعة اال
%(. ُتمّثؿ النسبة المستممة 3%( والفاقد كاف فقط استبيانًا واحدًا )97وعشروف استبيانًا )

 المشاركيف وقدنسبة عالية إذا ما قورنت بدراسات بحثية أخرى أظيرت قمة إستجابة 
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الفارؽ إلى العالقة الوطيدة لمباحث مع موظفي اإلدارة المستيدفة يكوف السبب في ىذا 
 وحرصو في ُمتابعة إجابات اإلستبيانات ومف ثُـ إستالميا في الوقت المحدد.

 البيانات الشخصية 1.3
 تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب العمر 1-3جدكؿ 

 
سنة،  45إلى أقؿ مف  30يتضح أف الفئة العمرية السائدة ىي مف 1-3مف جدوؿ 

لمفئة العمرية %، بينما مثمت النسبة الباقية مف المشاركيف 58حيث مثمت النسبة األعمى 
% لمفئة العمرية ألكثر 24.14%، 17.24سنة، األقؿ نسبة  30إلى أقؿ مف  22مف 
 سنة. 45مف 

 تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب المؤىؿ العممي  2-3جدكؿ 
 دبمكـ متكسط 

 أك أقؿ
 اإلجمالي دكتكراه ماجستير بكالكريكس دبمكـ عالي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
1 3% 2 6.9% 10 34.5% 12 41.8% 4 13.8% 29 100% 

%، ىـ مف 94أف غالبية المشاركيف في الدراسة، وىـ بنسبة فاقت  2-3يبيف جدوؿ 
حممة المؤىالت الجامعية أو ما يعادليا)دبمـو عاٍؿ، بكالوريوس، ماجستير، 

%، كانت لحممة الدبمـو المتوسط فأقؿ. ىذه النتيجة 3.4وىي دكتوراه(،والنسبة الباقية 
 أيضا تزيد مف ثقة الباحثوف في اإلجابات المقدمة مف المشاركيف في الدراسة.

 

 -22مف  22أقؿ مف 
 30أقؿ مف  

 -30مف 
 45أقؿ مف  

 اإلجمالي فأكثر 45

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
0 0% 5 17.24

% 
17 58.62% 7 24.14

% 
29 100

% 
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 تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب الخبرة في المجاؿ المصرفي 3  -3جدكؿ 
 10 -5مف  سنوات5أقؿ مف 

 سنوات
 اإلجمالي سنة فأكثر 15 سنة 15 -10مف 

 النسبة العدد النسبة  العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
4 13.8% 8 27.6% 4 13.8% 13 44.8% 29 100% 

%مف المشاركيف في الدراسة تزيد خبرتيـ المصرفية 45أف حوالي  3-3يظير جدوؿ 
سنوات شكمت  10-5الذيف تتراوح خبرتيـ المصرفية ما بيف  سنة، والمستبينيف 15عف 
 5%، وكانت نسبة المستبينيف في الدراسة الذيف تقؿ خبرتيـ المصرفية عف 28حوالي

سنة، قد مثمت النسبة األقؿ وىي 15-10سنوات، والذيف خبرتيـ تتراوح ما بيف 
 % لكؿ فئة.14حوالي

 التخصصتصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب   4-3جدكؿ 
 اإلجمالي أخرل اقتصاد محاسبة تمكيؿ كمصارؼ

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
7 24.1% 11 38% 8 27.6% 3 10.3% 29 100% 

% مف المشاركيف في الدراسة ىـ مف خريجي كمية 89أف أكثر مف  4-3يوضح جدوؿ 
اإلقتصاد والتي تعكس العالقة بيف المرحمة األكاديمية والتأىيمية بعمؿ المصارؼ 
وخصوصًا التمويؿ والمصارؼ والمحاسبة واإلقتصاد. ىذا أيضًا مف شأنو الرفع مف 

 اركيف في الدراسة.درجة الثقة لدى الباحثوف في إجابات المش

 تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب الكظيفة الحالية  5-3جدكؿ 
 اإلجمالي أخرل رئيس كحدة رئيس قسـ نائب مدير إدارة مدير إدارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
0 0% 1 3.5% 4 13.7% 1 3.5% 23 79.3% 29 100% 

%، ال يشغموف وظائؼ 80حوالي  المشاركيف وىـأف غالبية  5-3تبيف إجابات جدوؿ 
%، المستبينيف الذيف يشغموف 20قيادية أو إشرافية، بينما مّثمت النسبة الباقية،أكثر مف 

 مواقع قيادية أو إشرافية.
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 مدل استخداـ السمطات النقدية في ليبيا أدكات السياسة النقدية لمحد مف 2.3
 التضخـ
تحميؿ إجابات المشاركيف في الدراسة فيما يتعمؽ بمدل استخداـ السمطات  6-3جدكؿ 

 النقدية في ليبيا )مصرؼ ليبيا المركزم( ألدكات السياسة النقدية لمحد مف التضخـ
 

 العبارة ر.ت
 اإلجمالي ال نعـ
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 

ىؿ يتمتع مصرؼ ليبيا 
المركزم باستقاللية كاممة في 

استخداـ أدكات السياسة 
 النقدية؟

27 93.1% 2 6.9% 29 100% 

2 
ىؿ يستخدـ مصرؼ ليبيا 

المركزم سياسة سعر إعادة 
 الخصـ لمحد مف التضخـ؟

12 41.4% 17 58.6% 29 100% 

3 
ىؿ يستخدـ مصرؼ ليبيا 
المركزم عمميات السكؽ 

 المفتكحة لمحد مف التضخـ؟
6 20.7% 23 79.3% 29 100% 

4 

ىؿ يستخدـ مصرؼ ليبيا 
المركزم سياسة تغيير نسبة 
االحتياطي القانكني لمحد مف 

 التضخـ؟

12 41.4% 17 58.6% 29 100% 

5 
ىؿ يعمؿ مصرؼ ليبيا 

المركزم عمى تخفيض كمفة 
 التمكيؿ لتشجيع االستثمار؟

16 55.2% 13 44.8% 29 100% 

6 

ىؿ يحث مصرؼ ليبيا 
المصارؼ التجارية المركزم 

لمتركيز عمى تمكيؿ الصناعات 
 االستيالكية؟

15 51.7% 14 48.3% 29 100% 

 %100 29 %41.4 12 %58.6 17ىؿ يضع مصرؼ ليبيا  7
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المركزم حدكدان عميا انتقائية 
لالستثمار النقدم إلجبار 

المصارؼ التجارية عمى تكسع 
 االئتماف لقطاعات معينة؟

8 

ىؿ يعطي مصرؼ ليبيا 
المركزم الحرية لممصارؼ 
التجارية في استبداؿ نسبة 

معينة مف متطمبات االحتياطي 
النقدم القانكني ألنكاع معينة 
 مف القركض كاالستثمارات؟

9 31% 20 69% 29 100% 

 

 العبارة ر.ت
 اإلجمالي ال نعـ
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 
ىؿ يتمتع مصرؼ ليبيا المركزم 

باستقاللية كاممة في استخداـ أدكات 
 السياسة النقدية؟

27 93.1
% 

2 6.9% 29 100% 

2 
ىؿ يستخدـ مصرؼ ليبيا المركزم 

سياسة سعر إعادة الخصـ لمحد مف 
 التضخـ؟

12 41.4
% 17 58.6% 29 100% 

3 
ىؿ يستخدـ مصرؼ ليبيا المركزم 
عمميات السكؽ المفتكحة لمحد مف 

 التضخـ؟
6 

20.7
% 23 79.3% 29 100% 

4 
ىؿ يستخدـ مصرؼ ليبيا المركزم 
سياسة تغيير نسبة االحتياطي 
 القانكني لمحد مف التضخـ؟

12 41.4
% 

17 58.6% 29 100% 

5 
ىؿ يعمؿ مصرؼ ليبيا المركزم عمى 
تخفيض كمفة التمكيؿ لتشجيع 

 االستثمار؟
16 55.2

% 
13 44.8% 29 100% 

ىؿ يحث مصرؼ ليبيا المركزم  6
51.7 15المصارؼ التجارية لمتركيز عمى 

% 14 48.3% 29 100% 
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 تمكيؿ الصناعات االستيالكية؟

7 

ىؿ يضع مصرؼ ليبيا المركزم 
حدكدان عميا انتقائية لالستثمار 
النقدم إلجبار المصارؼ التجارية 
عمى تكسع االئتماف لقطاعات 

 معينة؟

17 
58.6

% 12 41.4% 29 100% 

8 

ىؿ يعطي مصرؼ ليبيا المركزم 
الحرية لممصارؼ التجارية في 

استبداؿ نسبة معينة مف متطمبات 
االحتياطي النقدم القانكني ألنكاع 
 معينة مف القركض كاالستثمارات؟

9 31% 20 69% 29 100% 

كاممة في استخداـ  أف مصرؼ ليبيا المركزي يتمتع بإستقاللية6-3يتضح مف جدوؿ 
% مف الُمشاركيف في الدراسة. 93أدوات السياسة النقدية، وىذا ما أشار إليو أكثر مف 

وسبقت اإلشارة أف مف أىـ الشروط األولية إلستيداؼ التضخـ ىو تمتع المصرؼ 
المركزي بإستقاللية في استخدامو ألدواتو في التأثير عمى كمية النقود في اإلقتصاد 

تحكـ في معدالت التضخـ.مف الجدوؿ نفسو يتضح أف مصرؼ ليبيا المركزي وبالتالي ال
ال يستخدـ سياسة سعر إعادة الخصـ لمحد مف التضخـ وىذا ما أكد عميو أكثر مف 

% مف المشتركيف في الدراسة. ويرجع السبب في ذلؾ إلى إلغاء التعامؿ بالفوائد 58
خؿ مشتريًا وال بائعًا لألوراؽ المالية داخؿ االقتصاد الميبي.مصرؼ ليبيا المركزي ال يد

لمحد مف كمية النقد الُمتداوؿ في اإلقتصاد وبالتالي التأثير في حجـ التضخـ، وىذا ما 
% مف الُمستيدفيف في الدراسة. قد يكوف السبب في ذلؾ ىو غياب فعالية 79أقر بو 

ركزي في استخداـ سوؽ األوراؽ المالية في ليبيا والذي يمكف أف يساعد مصرؼ ليبيا الم
أدواتو لمتأثير في حجـ التضخـ.الجدوؿ السالؼ الذكر يبيف أف مصرؼ ليبيا المركزي ال 
يستخدـ سياسة تغيير نسبة اإلحتياطي القانوني لمحد مف التضخـ، ىذا ما وافؽ عميو 
ُقرابة ثمثي المستبينيف. قد يرجع السبب في ذلؾ إلى قمة حجـ الودائع لدى المصارؼ 

يمكف الدفع  6-3بسبب األوضاع الراىنة.  بربط الفقرات السابقة مف جدوؿ  التجارية
بأنو عمى الرغـ مف تمتع مصرؼ ليبيا المركزي بإستقاللية كاممة في استخداـ أدوات 
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السياسة النقدية إاَل أنو ال يستخدـ ىذه األدوات، والسبب في ذلؾ يرجع إلى األوضاع 
 لبالد باإلضافة إلى تحريـ التعامؿ بالفائدة.االقتصادية الراىنة التي تمر بيا ا

أكثر مف نصؼ الُمشاركيف في الدراسة يروف أف مصرؼ ليبيا المركزي يعمؿ عمى 
. مصرؼ ليبيا 6-3تخفيض كمفة التمويؿ لتشجيع اإلستثمار، وىذا ما يظيره جدوؿ 

المركزي يحث المصارؼ الواقعة تحت إشرافو لمتركيز عمى تمويؿ الصناعات 
% مف المشاركيف في الدراسة. لعؿ السبب 50اإلستيالكية وىذا ما أكد عميو أكثر مف 

في ذلؾ يكوف حرص مصرؼ ليبيا المركزي عمى أف تقابؿ النقود الخارجة منو ومف 
المصارؼ الواقعة تحت إشرافو لصناعة سمع )بضاعة كانت أو خدمة( وىذه سياسة لمحد 

% مف المشتركيف يقروف بأف 60ا يقرب عف يظير أيضًا أف م 6-3مف التضخـ.جدوؿ 
مصرؼ ليبيا المركزي يضع حدودًا عميا إنتقائية لإلستثمار النقدي مف أجؿ إجبار 
المصارؼ التجارية عمى توسيع اإلئتماف لقطاعات معينة. قد يكوف السبب في ذلؾ ىو 
حرص مصرؼ ليبيا المركزي عمى عدالة توزيع التسييالت والقروض بيف القطاعات 
االقتصادية اُلمختمفة.مايربو عف ثمثي المستبينيف يروف أف مصرؼ ليبيا المركزي ال 
يعطي الحرية لممصارؼ التجارية في تغيير نسبة معينة مف متطمبات اإلحتياطي النقدي 

 القانوني ألنواع معينة مف القروض واإلستثمارات.

 تتغير معدالت التضخـ بتطبيؽ أدكات السياسة النقدية 3.3
ا يتعمؽ بتغيير معدالت التضخـ بتطبيؽ أدوات السياسة النقدية، يتضح مف جدوؿ فيم
% مف المشاركيف في الدراسة ال يروف أف مصرؼ ليبيا 60أف ما يقرب عف  3-7

المركزي يعمف عف رقـ معيف يستيدفو لمعدؿ التضخـ في اإلقتصاد الميبي في األجؿ 
لباحثوف أف مصرؼ ليبيا المركزي ال المتوسط. غير أف ىذا ال يعني، مف وجية نظر ا

يستيدؼ رقـ معيف لمعدؿ التضخـ. ولعَؿ سبب التكتـ يرجع إلى نية مصرؼ ليبيا 
المركزي في العمؿ بأدواتو دوف ضغط، ألف إستيداؼ معدؿ معيف يزيد مف ضغط 

 العمؿ عمى مصرؼ ليبيا المركزي في تخفيض ىذا المعدؿ.

% يقروف بأف اليدؼ الرئيس 90سبة تقترب مف أغمب المشتركيف في الدراسة، وىـ بن 
لمسياسة النقدية في المدى الطويؿ ىو استقرار األسعار الذي يعكس بدوره محافظة 
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المسؤوؿ عمى السياسة النقدية بمعدالت تضخـ ثابتة في اإلقتصاد الميبي.أكثر مف ثمثي 
نية مف حيث رسـ المشاركيف في الدراسة يروف أف إستراتيجية السياسة النقدية تعد بمي

الخطط واألىداؼ، ولعؿ ما يمر بو اإلقتصاد الميبي في ىذه األياـ ىو حالة إستثنائية وال 
يعكس اإلمكانيات المتوفرة لمصرؼ ليبيا المركزي التي تمكنو مف رسـ سياسة نقدية بكؿ 

إلى أف أكثر مف نصؼ المشاركيف في الدراسة يؤكدوف عمى  7-3ُيشير جدوؿ إحترافية.
مصرؼ ليبيا المركزي عمى التأثير باستخداـ أدوات السياسة النقدية المتاحة في  قدرة

حالة إنحراؼ معدؿ التضخـ المستيدؼ عف قيمتو في المستقبؿ، ويشير الباحثوف إلى 
أف ىذا التأثير يحدث عمى الرغـ مف غياب فعالية سوؽ األوراؽ المالية الميبي الذي 

في استخداـ أدوات السياسة النقدية، كما سبؽ  يساعد بنشاطو مصرؼ ليبيا المركزي
اإلشارة إلى ذلؾ.أكثر مف شطر المستبينيف يروف أف تغيير نسبة اإلحتياطي القانوني مف 
قبؿ مصرؼ ليبيا المركزي يساعد في تغيير معدالت التضخـ. وغني عف البياف أنو 

القانوني بعيدًا  يمكف لمصرؼ ليبيا المركزي أف يستخدـ سياسة تغيير نسبة اإلحتياطي
 عف وجود سوؽ أوراؽ مالية.

تحميؿ إجابات المشاركيف فيما يتعمؽ بتغير معدالت التضخـ بتطبيؽ أدكات  7-3جدكؿ 
 النقدية السياسة

 ر.ت
 اإلجمالي ال نعـ العبارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

1 
ىؿ يعمف مصرؼ ليبيا المركزم عف 

التضخـ في أىداؼ رقمية لمعدؿ 
 األجؿ المتكسط؟

12 
41.3

% 17 
58.7

% 29 
100
% 

2 
ىؿ استقرار األسعار ىك ىدؼ رئيس 
 لمسياسة النقدية في المدل الطكيؿ؟

26 
89.7

% 
3 

10.3
% 

29 
100
% 

3 
ىؿ إستراتيجية السياسة النقدية تتسـ 
بالمينية في رسـ خطط كأىداؼ 

 سياستيا؟
22 75.9

% 7 24.1
% 29 100

% 

ىؿ يكجد في ليبيا سكؽ رأس ماؿ  4
يساعد بتداكالتو مصرؼ ليبيا 

10 34.5
% 

19 65.5
% 

29 100
% 
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المركزم في استخداـ أدكات السياسة 
 النقدية؟

5 
ىؿ يقكـ مصرؼ ليبيا المركزم برفع 
نسبة ىامش الضماف لدل المصارؼ 

 التجارية؟
15 

51.7
% 14 

48.3
% 29 

100
% 

6 

ىؿ يمـز مصرؼ ليبيا المركزم 
المصارؼ التجارية بتحديد حد أقصى 
لالئتماف الممنكح لغرض المشاريع 

 السكنية؟

16 
55.2

% 13 
44.8

% 29 
100
% 

7 

ىؿ لمصرؼ ليبيا المركزم القدرة عمى 
التأثير باستخداـ أدكات السياسة 
النقدية المتاحة في حالة انحراؼ 

معدؿ التضخـ المستيدؼ عف قيمتو 
 في المستقبؿ؟

15 51.7
% 

14 48.3
% 

29 100
% 

8 
ىؿ يساعد تطبيؽ سياسة تغيير 
نسبة االحتياطي القانكني في تغيير 

 معدالت التضخـ؟
16 

55.2
% 13 

44.8
% 29 

100
% 

9 
ىؿ يتكافر لممصرؼ المركزم أدكات 
فنية تساعده في التنبؤ بالتضخـ 

 ؟المحمي
21 72.4

% 
8 27.6

% 
29 100

% 

10 
ىؿ يتكافر لدل مصرؼ ليبيا المركزم 
ككادر بشرية ليا القدرة عمى تقديـ 

 اقتراحات لمحد مف التضخـ؟
20 69% 9 31% 29 100

% 

11 

ىؿ يتـ إلزاـ المصارؼ التجارية 
بسياسة ُمكافحة غسيؿ األمكاؿ 

لُمعالجة الكضع االقتصادم كالحد مف 
 التضخـ؟

24 82.8
% 

5 17.2
% 

29 100
% 

% مف المشتركيف في الدراسة يقروف 74.4مف الجدوؿ السالؼ الذكر، يتضح أف    
بأف مصرؼ ليبيا المركزي لديو أدوات فنية لمتنبؤ بالتضخـ المحمي، ويرى الباحثوف أنو 
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و عمى الرغـ مف أف مصرؼ ليبيا المركزي لديو أدوات فنية لمتنبؤ بالتضخـ المحمي إاّل 
لحموؿ لُمعالجتو، ولعؿ الظروؼ التي تشيدىا ليبيا في الوقت أنو يقؼ عاجزًا عف تقديـ ا

الراىف ىي السبب الرئيس في ذلؾ.يتوافر لدى مصرؼ ليبيا المركزي كوادر بشرية ليا 
% مف 69القدرة عمى تقديـ إقتراحات لمحد مف التضخـ وىذا ما يقروف عميو قرابة 

ر لمحد مف التضخـ ىو المشاركيف في الدراسة. ولعؿ السبب في غياب ىذه الكواد
الوضع االقتصادي الذي يمر بو اإلقتصاد الميبي في الوضع الراىف.الجدوؿ السالؼ 
الذكر يبيف أف مصرؼ ليبيا المركزي يقـو بإلزاـ المصارؼ التجارية بسياسة ُمكافحة 
غسيؿ األمواؿ لُمعالجة الوضع االقتصادي الراىف والحد مف التضخـ، وىذا ما أكد عميو 

% مف المستبينيف. مف خالؿ إجابات المشاركيف في الدراسة، والتي 80ف أكثر م
، يبدو أنو في الوضع الراىف ال يستخدـ مصرؼ ليبيا المركزي، 6-3احتواىا جدوؿ 

وىو المسؤوؿ عف وضع  وتنفيذ السياسة النقدية، أدوات السياسة النقدية لمحد مف 
ى. وبالنظر إلى إجابات المشتركيف التضخـ. األمر الذي يقود إلى رفض الفرضية األول

، يمكف قبوؿ الفرضية الثانية، أي أنو يمكف 7-3في الدراسة والتي تضمنيا جدوؿ 
لمصرؼ ليبيا المركزي التأثير عمى معدالت التضخـ في حالة تطبيؽ أدوات السياسة 

 النقدية.

 . النتائج4

مف تحميؿ ومناقشة البيانات المجمعة بواسطة صحؼ االستبياف الموزعة عمى موظفي 
إدارة الرقابة عمى المصارؼ والنقد بمصرؼ ليبيا المركزي، يمكف استخالص النتائج 

 اآلتية: 
يتمتع مصرؼ ليبيا المركزي بإستقاللية كاممة في استخداـ أدوات السياسة  .1

 إعادة الخصـ وذلؾ إللغاء التعامؿ بالفائدة. النقدية مع عدـ استخداـ سياسة سعر
ال يستخدـ مصرؼ ليبيا المركزي أدواتو بشكؿ عاـ لمحد مف التضخـ كعمميات  .2

السوؽ المفتوحة ونسبة اإلحتياطي القانوني وذلؾ لعدـ وجود سوؽ لألوراؽ المالية نشط 
 وقمة حجـ الودائع المصرفية.
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تضخـ في اآلجاؿ المتوسطة مع ال يعمف مصرؼ ليبيا المركزي عف معدالت ال .3
وجود مينية في رسـ سياستيا وخططيا ومحاولة إستيداؼ استقرار األسعار في المدى 

 الطويؿ.
يعمؿ مصرؼ ليبيا المركزي عمى تخفيض كمفة التمويؿ لتشجيع اإلستثمار مع  .4

 وضع حدود إنتقائية لإلستثمار لقطاعات معينة.
ية بإمكانيا العمؿ عمى الحد مف يتوفر في مصرؼ ليبيا المركزي كوادر بشر  .5

 التضخـ بإقتراحاتيا.
 
 .التكصيات5

 تأسيسًا عمى النتائج السابقة، توصي الدراسة باألتي:

عمى مصرؼ ليبيا المركزي العمؿ عمى استخداـ أدوات السياسة النقدية الكمية  .1
 والنوعية المباشرة وغير المباشرة لمحد مف التضخـ.

العمؿ عمى تفعيؿ سوؽ األوراؽ المالية ليساعد مف عمى مصرؼ ليبيا المركزي  .2
 رفع معدالت النمو واستخداـ أدوات السياسة النقدية.

 
 .دراسات في المستقبؿ6

يرى الباحثوف أف ىذه الدراسة قد تكوف عاماًل مساعدًا في إجراء دراسات أخرى تبحث 
 في األتي: 

  المالية في التأثير عمى الربط بيف أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة
 معدالت التضخـ.

  ما إذا كاف التضخـ في اإلقتصاد الميبي ناتج مف ضغط الطمب، أـ ضغط
 التكاليؼ، أـ تضخـ مستورد.

 .أثر التضخـ النقدي عمى قرارات اإلستثمار في البيئة الميبية 
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 االقتصاد"، عماف، األردف دار زىراف لمنشر والتوزيع.
( " اقتصاديات النقود والماؿ"، دار 2000) شيوب، مجدي محمود شيوب [.10]

 الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع.
( "السياسة النقدية واستقاللية البنؾ المركزي"، 2009عبدالمطمب عبدالحميد ) [.11]

 اإلسكندرية. الدار الجامعية
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-1970(" تقييـ السياسة النقدية في األردف 2001عمي، عبدالمنعـ سيد ) [.12]
 مبحوث والدراسات."، وجية نظر أربد ل1999

( اقتصاديات النقود والتمويؿ. 2005الغولي، أسامة محمد وعوض اهلل، زينب ) [.13]
 دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية،.

( " مبادئ االقتصاد الكمي"، األردف، عماف 2013عبداليادي، سالـ وأخروف ) [.14]
 دار وائؿ لمنشر والتوزيع.

دمة في النقود والبنوؾ"، بيروت دار ( "مق1990محمد زكري الشافعي ) [.15]
 النيضة العربية لمنشر والتوزيع.

( السياسات النقدية والبعد 2000مصطفى، أحمد فريد وحسف، سيير محمد ) [.16]
 الدولي لميورو. مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية.
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 هتطلببث إدارة الوعرفت وأثرهب في أداء الوؤسسبث الخذهيت

 ميدانية على مصرف شمال أفريقيا فرع صرماندراسة 

 أ.ركاد اليادم عبدالسيد أ.عمر عياد الغميظ
 كمية أـ الربيع لمعمـك كالتقنية صرماف
RawadAlhadi80@gmail.com 

المعيد العالي لتقنيات عمكـ البحار 
 صبراتو

Alsurman2014@gmail.com 
                        

 الممخص 
في األداء المؤسسي  متطمبات إدارة المعرفة أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

، وتقديـ توصيات تساىـ في الرفع مف مستوى األداء  بمصرؼ شماؿ أفريقيا صرماف
 تصميـ المؤسسي بمصرؼ شماؿ أفريقيا فرع صرماف . ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ

 الفرضيات ، اختبار ألجؿ مشكمة الدراسة لمتغيرات الميدانية الدراسة إلى تيدؼ أستبانو
 عينة اختيار ، وتـ بمصرؼ شماؿ أفريقيا العامميف كافة مف الدراسة مجتمع وتكوف
 35أستبانو( أسترد منيا ) 41توزيع ) تـ حيث ،الشامؿ  المسح أسموب باستخداـ الدراسة
 % . 85.3أي بنسبة  أستبانو(

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا :
 متطمبات إدارة المعرفة في المصرؼ قيد الدراسة كاف متوسط . مستوى توفر -1
وجود أثر لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي حيث بمغ معامؿ التحديد  -2

مف التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلؾ يعود إلى التغير في متطمبات   66.4%
 إدارة المعرفة.

 : بعض التوصيات مف أىميا الدراسة قدمت وقد
ضرورة العمؿ عمى توفير متطمبات إدارة المعرفة و المتمثمة في ) الثقافة التنظيمية  -1

لمعمومات ( بما يؤثر بشكؿ أفضؿ في ، القيادة التنظيمية ، القوى البشرية ، تكنولوجيا ا
 األداء المؤسسي بالمصرؼ .

mailto:RawadAlhadi80@gmail.com
mailto:RawadAlhadi80@gmail.com
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العمؿ عمى إيجاد رؤية إستراتيجية إلدارة المعرفة بالمصرؼ ، يتـ تطبيقيا بكافة  -2
المستويات، وكذلؾ تفويض صالحيات واسعة لألفراد مما تساىـ في رفع مستوى المعرفة 

 والخبرة لدي العامميف بالمصرؼ .
 

Summary 

The aim of this study was to identify the impact of the knowledge 

management requirements in the institutional performance of the 

North African Bank of Surman, and to make recommendations that 

contribute to the enhancement of the institutional performance of 

the North African Bank of Surman Branch. In order to achieve the 

objectives of the study, a questionnaire was designed to study the 

field of the variables of the study problem in order to test 

hypotheses. The study community consisted of all employees of 

the Bank of North Africa. The sample of the study was selected 

using the comprehensive survey method. By 85.3% 

The study concluded with a number of results: 

1. The level of availability of knowledge management 

requirements at the bank under study was average. 

2. The impact of knowledge management requirements on 

institutional performance, where the coefficient of identification 

was 66.4% of the change in the level of institutional performance, 

due to the change in knowledge management requirements. 

The study presented some recommendations, the most important of 

which are: 

1- The need to work to provide the requirements of knowledge 

management, namely (organizational culture, organizational 

leadership, human resources, information technology), which 

affects better the performance of the institution. 

2. Working towards creating a strategic vision for the Bank's 

knowledge management, which is applied at all levels, as well as 

delegating broad powers to individuals, thus contributing to raising 

the level of knowledge and experience among the employees of the 

bank. 
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 المقدمة 
يشيد العالـ اليـو العديد مف التحوالت والتغيرات التي تؤثر عمى أداء المؤسسات 

، حيث أف ىذه األخيػرة تتعرض إلى ضغوط متنامية مف أجؿ تحسيف نوعية  االقتصادية
 ػض التكمفة والمنافسة بجودة ذات تقنية عالية . الخدمات التي تقدميا ، والعمؿ عمػى خف

وألف ىذه األىداؼ ال تتحقؽ إال بالمعرفة ، فقد أصبحت ىذه المؤسسات تفكر بصيغة 
 جديدة إلدارة المعرفة مف خالؿ بناء قاعدة معرفية .

دارتيا  التقنيات الالزمة  باستخداـوبالتي أصبحت المؤسسات تسعى لتوطيف المعرفة وا 
عادة لذلؾ ، تم ، ومف أجؿ مواجية تمؾ التحديات  استعمالياييدًا لخزنيا ونشرىا وا 

وتحسيف األداء المؤسسي قامت الكثير مف المؤسسات بتبني تطبيؽ إدارة المعرفة ، مف 
خالؿ القياـ بعممية إعادة تأىيؿ وتعميـ مواردىا البشرية وتدريبيا عمييا ، وبناء قاعدة 

فة ، ونشػرىا عمى كافة المستويات اإلدارية فييا ، مع معرفية ثرية تسمح بتجميع المعر 
معرفة جديدة ، وتوظيؼ ما تمتمكو مػف معارؼ  امتالؾفي  االستثمارالسعي الدائـ نحو 

  . بأقصى ما يمكف مف الكفاءة والفعالية ، وصواًل إلى مرحمة التميز
ء المؤسسي ، مف خالؿ ما تـ عرضو يتضح أف لممعرفة دورًا كبير في الرفع مف األدا

فالمقدرة المعرفية تساعد عمى تحقيؽ األداء األفضؿ لممؤسسة مقارنة بالمنافسيف . 
ونحاوؿ مػف خالؿ ىػذه الدراسة أف نسمط الضوء عمى أثر متطمبات إدارة المعرفة في 

 أداء المؤسسات الخدمية .

 مشكمة الدراسة :
التي قاـ بيا الباحثاف إلى مصرؼ شماؿ أفريقيا فرع صرماف  ةالميدانيمف خالؿ الزيارة 

، وكذلؾ إطالع الباحثاف عمى بعض الدراسات المتشابية والمترابطة مع متغيرات 
الدراسة ، أستنتج الباحثاف وجود ضعؼ في توفر متطمبات إدارة المعرفة بالمصرؼ 

قوى البشرية ، تكنولوجيا والمتمثمة في )الثقافة التنظيمية ، القيادة التنظيمية ، ال
 . المعمومات(

 -: تاليال التساؤؿومف ىنا تبمورة مشكمة الدراسة في وضع 
 ما أثر متطمبات إدارة المعرفة في األداء التنظيمي بمصرؼ شماؿ أفريقيا فرع صرماف ؟
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  -ويتفرع مف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية :
 بالمصرؼ قيد الدراسة ؟ األداء المؤسسيما أثر الثقافة التنظيمية في  -1
 بالمصرؼ قيد الدراسة ؟ ما أثر القيادة التنظيمية في األداء المؤسسي - 2
 بالمصرؼ قيد الدراسة ؟ ما أثر الموارد البشرية في األداء المؤسسي - 3
 بالمصرؼ قيد الدراسة ؟ ما أثر تكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي - 4

 الدراسة :فرضيات 
  -استنادًا إلى مشكمة الدراسة تمت صياغة الفرضية الرئيسية التالية :

ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي بمصرؼ 
 شماؿ أفريقيا فرع صرماف .

  -ويتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية :
ئية لمثقافة التنظيمية كأحد متطمبات إدارة المعرفة في ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصا -1

 بالمصرؼ قيد الدراسة . المؤسسياألداء 
ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لمقيادة التنظيمية كأحد متطمبات إدارة المعرفة في  - 2

 بالمصرؼ قيد الدراسة . المؤسسياألداء 
كأحد متطمبات إدارة المعرفة في ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لمموارد البشرية  - 3

 بالمصرؼ قيد الدراسة . المؤسسياألداء 
ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات كأحد متطمبات إدارة المعرفة  - 4

 بالمصرؼ قيد الدراسة . المؤسسيفي األداء 

 أىداؼ الدراسة :
 المؤسسي .التعرؼ عمى أثر متطمبات إدارة المعرفة في األداء  -1
بمصرؼ شماؿ أفريقيا فرع التعرؼ عمى الدور المتزايد لمتطمبات إدارة المعرفة  -2

 صرماف .
بمصرؼ تقديـ المقترحات التي مف شأنيا أف ترفع مف مستوى األداء المؤسسي  -3

 شماؿ أفريقيا فرع صرماف .
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 أىمية الدراسة :
 أبرز أحد ويعد بالحداثة يتسـ بموضوع لعالقتيا أىميتيا الحالية الدراسة تستمد -1

 ىو أال االقتصادية المؤسسة اإلداري وحياة الفكر والجوىرية في المعاصرة المواضيع
 محميا والندوات المؤتمرات في إثارة المواضيع أكثر مف يعد الذي المعرفة إدارة موضوع
 .وعالميا

نتائج اتي توصمت تقديـ الدراسة جممة مف التوصيات والمقترحات اليامة مف خالؿ ال -2
 بمستوى إدارة المعرفة بمصرؼ شماؿ أفريقيا فرع صرماف. االرتقاءإلييا والتي مف شأنيا 

معرفة جيدة في القدرة عمي التعامؿ مع  اكتسابػ تساعد ىذه الدراسة الباحثاف عمي 3
 المنيج العممي في التفكير واستخداـ األسموب العممي في الكتابة .

 العممية بموضوع الدراسة نظرًا ألىميتو كأحد الموضوعات المعاصرة .إثراء المكتبة  -4

 منيجية الدراسة :
 عمى والذي يعتمد الظواىر ، يصؼ الذي التحميمي الوصفي المنيج عمي تقـو الدراسة

برنامج  باستخداـ النتائج وقياس وتحميميا وتفسيرىا والمعمومات والبيانات تجميع الحقائؽ
 . (Spssالحزمة اإلحصائية )

 أدكات جمع البيانات :
  -أعتمدت ىذه الدراسة عمى مصدريف أساسييف لجمع البيانات عمى النحو التالي :

والمراجع  والكتب الدراسات النظرية ، إلى الرجوع خالؿ مف جمعيا تـبيانات ثانوية : 
 . التي تناولت أدبيات ىذا الموضوعوالدوريات  المجالت في  العممية والبحوث

بيانات أولية : تتمثؿ في تحميؿ بيانات قائمة األستبانو التي تستيدؼ العينة المبحوثة 
واإلطالع عمى الوثائؽ ذات الصمة المتعمقة بإدارة المعرفة ومتطمباتيا بالمصرؼ قيد 

 الدراسة.
 حدكد الدراسة :

 الحدود المكانية في ) مصرؼ شماؿ أفريقيا فرع صرماف ( . ثمتالحدود المكانية : تم
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ىذه الدراسة عمى معرفة أثر متطمبات إدارة المعرفة في  اقتصرتالحدود الموضوعية : 
 األداء المؤسسي بمصرؼ شماؿ أفريقيا فرع صرماف .

 ـ .2018الحدود الزمنية : أجريت الدراسة في سنة 
 مجتمع الدراسة :

والبالغ ة في جميع العامميف بمصرؼ شماؿ أفريقيا فرع صرماف تمثؿ مجتمع الدراس
وأعتمد الباحثاف عمى طريقة المسح الشامؿ لجميع موظفي المصرؼ قيد  ، 41عددىـ 
 ، % 85.3أي بنسبة ( أستبانو 35أسترد منيـ )، ( أستبانو 41توزيع ) ، وتـ الدراسة 

 . اإلجابة اكتماؿ( أستبانات لعدـ 6وأستبعد منيـ )
 الدراسات السابقة  :

 " تأثير إدارة المعرفة عمى تحقيؽ المزايا التنافسيةبعنواف :  (2013) غمبكف دراسة -1
، وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى " دراسة ميدانية عمى العامميف بالفنادؽ بمدينة بنغازي 

عمى  السيطرة معرفة تأثير إدارة المعرفة عمى تحقيؽ المزايا التنافسية )جودة الخدمات،
 اإلبداع والتطوير، وكفاءة العمميات(.  األسواؽ،
أنو ىناؾ أىتمامًا باألنشػطة والممارسات المرتبطة بإدارة المعرفػة  الدراسة إلى وخمصت

المديريف بالفنادؽ لدييـ إدراؾ ومعرفػة بمفيـو إدارة  فػي الفنادؽ قيد الدراسة ، و أف
ىناؾ تػػأثيرُا إيجابيًا إلدارة المعرفة عمى المعرفة إلى حد ما ، كما أظيرت الدراسة أف 

 اإلبداع والتطوير، السيطرة عمى األسواؽ، مجاالت المزايا التنافسية )جودة الخدمات،
 كفاءة العمميات( .

ستخداـ إدارة المعرفة وأثرىا في تميز األداء إمدى :  بعنواف( 2017) غاغة دراسة -2
 الدراسة وقد ىدفت ،المؤسسي " دراسة تطبيقية عمى شركة الواحة لتصدير النفط والغاز 

فحص الواقع الحالي إلدارة المعرفة بشقييا الصريح والضمني في شركة الواحة  إلى
 لتصدير النفط والغاز .

إحصائية بيف أساليب إدارة المعرفة  الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة وخمصت
ستخداـ أساليب إدارة المعرفة إفكمما زاد  ،الصريحة وبيف تميز األداء المؤسسي 

ووجود عالقة طردية بيف أساليب إدارة  ، الصريحة أدى إلى تميز في األداء المؤسسي
 .المعرفة الضمنية وبيف تميز األداء المؤسسي 
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 مصطمحات الدراسة 
 وحفظيا المعرفة وتكويف واكتشاؼ باكتساب تعني التي العمميات ىي المعرفة :إدارة 

القرارات .  اتخاذ أو المشكالت حؿ في لتستخدـ واستعادتيا وتوزيعيا وتوثيقيا
 (2013،14)غمبوف،

مواردىا بكفاءة  استخداـوىو قدرة المؤسسة كمنظومة متكاممة عمى  األداء المؤسسي :
نتاج مخرجات متناغمة مع  في ضوء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية وا 

 ( 2012،28أىدافيا ومناسبتيا لمستخدمييا .)الفاعوري،

 الجانب النظرم األكؿ / إدارة المعرفة
 تعريؼ إدارة المعرفة  -1

 إلى وصوليا اليائمة و واالتصاالت المعموماتية الثورة مع وبالتزامف األخير، العقد خالؿ
 جديدة عممية تعابير الوجود إلى ظير معقولة ، بتكمفة المجتمع في ومؤسسة كؿ فرد
 مف وأصبح " المعرفة مجتمعات " و " المعرفة اقتصاد "و   "إدارة المعرفة" مثؿ 

 وعدـ وتنوعيا ، التعريفات كثرة بسبب المعرفة ، محدد إلدارة بتعريؼ اإلمساؾ المستحيؿ
إلدارة  التعاريؼ بعض نعرض أف يمكف واحد . وعميو مانع جامع تعريؼ في تبمورىا

 مصادر مف لممعمومات المنظـ (  بأنيا التجمع2005،12)ىاشـ، المعرفة ، فقد عرفيا
 تستخدـ دالالت و مؤشرات و استنتاج تفسيرىا و تحميميا و خارجيا و المنظمة داخؿ
ثراء توجيو في  إلى االرتقاء و األداء تحسف في تحقيؽ و المنظمات ، في العمميات وا 

( بأنيا طريقة يمكف لممنظمات Manuel،2008عرفيا )اإلنجاز ، و  مف أعمى مستويات
 المنظمة ذاكرة ونشرىا لتعزيز واستخداميا ، المعرفة ، مف خالليا أف تحسف عممية جمع

 اآلليات المناسبة وايجاد وخارجيا ، المنظمة داخؿ فييا تستخدـ التي الطريقة وتحسيف
 التي العمميات بأنيا ( فيعرفيا1998،17)السممي، ، أماالمعرفة  بمصادر العامميف لربط

 وتنظيميا واختيارىا عمييا الحصوؿ المعمومات و توليد عمى المنظمات تساعد
 لألنشطة ضرورية تعتبر التي الميمة والخبرات المعمومات وتحويؿ ونشرىا واستخداميا

 المشكالت . وحؿ القرارات ، التخاذ المختمفة اإلدارية
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 عمميات إدارة المعرفة  -2
 أربعة ىناؾ أف عمى اإلدارة أتفقوا معظـ عمماء أف (25 -2014،23يرى )قمبو،

 تطبيؽ المعرفة ، توزيع المعرفة ، خزف المعرفة ، توليد وىي ) المعرفة إلدارة عمميات
 . )المعرفة

 بيف المشاركة خالؿ مف ذلؾ ويتـ المعرفة ، إيداع يقصد بيا عممية: المعرفة  توليد  -أ
 المشكالت حؿ في يساىـ أف شأنو مف جديد ماؿ معرفي رأس توليد بيدؼ العمؿ فرؽ
 اإلنجاز في عمى التفوؽ األخيرة ىذه قدرة زيادة ، وكذلؾ المؤسسات تواجييا التي

 اإلستراتيجية وتنفيذ ممارسات مثؿ مختمفة ساحات في متميزة سوقية مكانة وتحقيؽ
 الذي األمر العامميف ، ميارات وتطوير المشكالت حؿ في والتسريع جديدة خطط عمؿ

 مصدر فالمعرفة أتجاىيف ذات مزدوجة عممية المعرفة واإلبداع أف فيـ ضرورة يعزز
 عمى والقدرة المعرفة تعتبر كما .الجديدة لممعرفة مصدر يصبح يتحقؽ عندما لإلبداع
 تنافسية مستدامة ميزة لتحقيؽ أىمية األولى المصادر مف واستخداميا المعرفة توليد

 .لممؤسسة 
 فالمؤسسات التنظيمية الذاكرة أىمية إلى المعرفة خزف عممية المعرفة : وتشير خزف -ب

 يغادرونيا الذيف األفراد يحمميا التي مف المعرفة لمكثير لفقدانيا نتيجة كبير خطر تواجو
 التي لممؤسسات جدًا السيما ميـ أمر بيا واالحتفاظ المعرفة خزف وصار آلخر أو لسبب
بصيغة  واالستخداـ التوظيؼ عمى تعتمد والتي العمؿ لدوراف عالية معدالت مف تعاني
 الغير الظنية معرفتيـ يأخذوف ىؤالء ألف فييا معرفة لتوليد واالستشارية المؤقتة العقود
  .  معيـ موثقة

 والتدفؽ . والتنظيـ والنقؿ والمشاركة التوزيع عمميات المعرفة : تتضمف توزيع -ج
 الواسع التبادؿ خالؿ مف يتـ كاإلنترنت واالكسترانت المؤسسات في المتقدـ الشبكي
 قبؿ مف نطاؽ جغرافي أوسع وعمى وعموديا ، أفقيا وتقاسميا والمعرفة لممعمومات الفوري
 مف يمكف وذلؾ صريحة إلى الضمنية المعرفة تعبيد بعد والسيما جميعيا الشبكة أطراؼ

 .  الكفاءة  مستوى ورفع زيادة الفعالية ،
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 الضمنية المعرفة توزيع يتـ حيث المؤسسة أفراد بيف المعرفة ومشاركة نشر أيضا ويعني
 بالوثائؽ نشرىا فيمكف الصريحة المعرفة أما والحوار، أساليب كالتدريب طريؽ عف

 .والتعميـ  الداخمية والنشرات
 ىذه عمى كثيراً  التركيز عدـ المعرفة إدارة أدبيات في المالحظ مف :المعرفة  تطبيؽ -د

 ليا ، الفعاؿ الحقًا التطبيؽ سيتـ حتما فأنو المعرفة توليد طالما تـ أنو باالستناد العممية
 وأكثر المؤسسة أنشطة تنفيذ في لالستخداـ مالئمة أكثر جعميا المعرفة تطبيؽ ويعني
 وجو عمى أحسف المعرفة تستخدـ التي المؤسسات وأف بيا تقوـ التي بالميمات ارتباطا
 بعض أف إذ األنشطة ، عمى بكامميا المعرفة تطبيؽ ويجب التنافسية ، الميزة تمتمؾ

 دورات مف الكثير تعقد المؤسسات وىذه والعمؿ ، المعرفة بيف تعاني فجوة المؤسسات
 .  والتطبيؽ القياـ باألعماؿ مف بدال والتمخيص والمناقشة التخطيط

  متطمبات إدارة المعرفة  -3
  -( بأف متطمبات إدارة المعرفة تتمثؿ في :6، 2005يرى ) عبدالوىاب ،

الثقافة التنظيمية : وىي مجموعة مف القيـ والمعتقدات واألحاسيس الموجودة داخؿ  -أ
إدارة المعرفة في أية منظمة أف تكوف المنظمة والسائدة بيف العامميف ، ويتطمب تطبيؽ 

دارة المعرفة ، وأف تكوف الثقافة  القيـ الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ التعمـ وا 
 التنظيمية مشجعة لروح الفريؽ في العمؿ .

القيادة التنظيمية : تعتبر اإلدارة العميا أساس نجاح أي تغيير ، والبد مف تبني  -ب
لعمميات وأنظمة تطبيؽ إدارة المعرفة ، فالقيادة تمثؿ القدوة في التعمـ اإلدارة العميا 

والتنمية المستمرة ، ولتطبيؽ إدارة المعرفة فإف ذلؾ يتطمب نمط قيادي غير عادي يتمكف 
ممكنة ، لذلؾ فإف القيادة  استفادةمف إدارة عناصر المؤسسة لتحقيؽ أفضؿ وأقصى 

شرح الرؤية المشتركة لألخريف بحيث تكوف قدوة  المناسبة ىي التي تتصؼ بالقدرة عمى
والتعامؿ الدائـ مع األفراد في المنظمة ، والموضوعية في  االتصاؿليـ ، والقدرة عمى 

 القرارات ، والمرونة التفاعمية . واتخاذالحكـ 
القوى البشرية : يقصد بالقوى البشرية أنيا تمثؿ الكادر البشري الذي يقـو بكافة  -ج

 واالستمرارمنظمة ، ويعتبر أىـ الموارد التي تعتمد عميو المنظمات في البقاء أعماؿ ال
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والتطور والتوسع ، إذ يعتبر كؿ عامؿ مف العامميف في المنظمة عنصر نجاح أو فشؿ 
لممنظمة ، حيث أف المنظمات التي تسعى لتحقيؽ التميز والنجاح إنما ىي المنظمات 

يزًا وماىرًا  مف خالؿ التدريب والتأىيؿ والتطوير التي تخمؽ وتبني كادرًا بشريًا متم
 المستمر .

وذلؾ  المنظمات،تمعب التكنولوجيا دورًا ميمًا في تحسيف أداء  المعمومات:تكنولوجيا  -د
بدور المعمومات لترشيد  واالرتقاءمف خالؿ توفير المعمومات في الوقت المناسب 

  القرارات.
في كيفية تعظيـ قدرة المنظمة عمى خمؽ معرفة  حيث أصبح لمتكنولوجيا أىمية كبيرة

جديدة ، وكيفية خمؽ بيئة داخمية تشجع مشاركة التعمـ والمعرفة ، وكذلؾ توفر 
التكنولوجيا أدوات عديدة ومتطورة تساىـ بشكؿ كبير في تطبيؽ أنظمة إدارة المعرفة 

بكة األنترنت ومشاركة المعرفة ، ومف ىذه األدوات ش واستقطابوالسرعة في نشر ونقؿ 
 وقواعد البيانات والبرامج واألجيزة اإللكترونية الحديثة . 

 الجزء النظرم الثاني / األداء المؤسسي 
 المؤسسي األداء تعريؼ -اكالن 

 تعددت المحاوالت والمفاىيـ لوضع تعريؼ واضح ومحدد لألداء ، فقد عرفو )مخمير
( بأنو عبارة عف منظومة متكاممة عف نتائج أعماؿ المنظمة في ضوء 2000،9وأخروف،

عمى أنو  (Scott،27،2003تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية ، وعرفو )
 التي والمواد األساليب وبيف األفراد بيف تتـ التي المعقدة التفاعالت مف لمجموعة نتيجة

 أمافييا ،  يعمموف التي والبيئة الثقافة وبيف األفراد ىؤالءبيف  وكذلؾ يستخدمونيا ،
 األىداؼ التنظيمية لممؤسسة أنجاز بأنو المؤسسي األداء فيعرؼ (2006،327)العمي،

المؤشرات  تشمؿ لمتقييـ وبالتالي محوراً  تكوف والتي األخرى ، المؤسسات مف غيرىا عف
العناصر  عمى التركيز يقتضي المؤسسي فاألداء وفاعمية ، بكفاءة الموارد استخداـ
 الجوانب تشمؿ الممموسة ، كما وغير الممموسة الموجودات وقياس المالية وغير المالية

 البشرية والعمميات والموارد االستراتيجيات عمى المرتكزة المؤسسي لألداء العريضة
  .والنظـ
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 المؤسسي األداء تقييـ أىداؼ -ثانيان 
 والشركات المؤسسات تسعي التي األىداؼ مف العديد ىناؾ( 1992،65أشار )الشحات،

 :أىميا  ومف المؤسسي، األداء تقويـ تطبيقيا لعممية خالؿ مف تحقيقيا إلى
 تحقيؽ في المؤسسة لدى المحمية الوحدات قدرة مدي مف التحقؽ في المساعدة -أ

 األداء لتقييـ،  المستخدمة والمقاييس المعايير مف مجموعة توفر خالؿ أىدافيا ، فمف
 وبالتالي تحديد فعميًا ، أنجازه تـ وما لو مخطط ىو ما بيف الفارؽ تحديد يتـ أف يمكف
 .المؤسسة  لدى والضعؼ القوة نقاط
 لكافة اإلدارة استغالؿ في الكفاءة مدي عمى الضوء تسمط األداء تقويـ عممية إف -ب

 أفضؿ والحد بصورة البشرية الموارد استثمار خالؿ مف ذلؾ ويتـ ليا ، الموارد المتاحة
جودة  عمى يؤثر ال بما والنفقات التكاليؼ تقميؿ خالؿ مف المالية الموارد إىدار مف

 .المقدمة  الخدمة
 الموضوعة، وأىدافو يتناسب عالي أداء لتحقيؽ يحتاجو ما معرفة في المدير تساعد -ج

 كفاءة لرفع الصحيح الطريؽ تحديد في تساىـ أسس مجموعة عمى تشتمؿ فنماذج التقييـ
  .المؤسسة لدى األداء مستوي تحسيف في تساىـ إتباعيا تـ إف األداء والتي

 مشاكؿ تشخيص خالؿ مف وذلؾ  :لممؤسسة المحمية األقساـ تطوير في المساىمة -د
 أسس خالؿ مف تقويميا بعد معالجتيا ومحاولة المؤسسة داخؿ قسـ ومعيقات كؿ

 .محددة  ومعايير
 تعزيزىا خالؿ مف المؤسسة داخؿ المختمفة األقساـ كافة بيف التنافس مف جو خمؽ -ىػ

 .والعقاب لمبدأ الثواب
 تجاىات الحديثة في قياس كتقييـ أداء المنظمات اال  -ثالثان 

بالمؤشرات  االىتماـأدت أوجو نظـ قياس وتقييـ األداء التقميدية إلى توجيو قدر أكبر مف 
( إلى بعض المؤشرات 1995،15الغير مالية لألداء بؿ أيضًا المطورة ، وأشار )عبده،

 -الحديثة والمتمثمة في :
المؤشرات المرتبطة بالجودة : تمثؿ الجودة أحد المجاالت اليامة لتقييـ األداء في  -أ

ف أستخداـ معيار الجودة كمؤشر أو  ظؿ التطورات الحديثة في الوقت الحاضر ، وا 
مقياس غير مالي لألداء قد يساعد عمى قياس الفشؿ الداخمي أو الخارجي لممنظمة ، 
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ويعتبر مستوى رضا العميؿ أحد المقاييس األساسية لمستوى جودة اإلنتاج بالمنظمة ، 
ويمكف قياس مستوى رضا العميؿ مف خالؿ إستطالع أراء العمالء بشكؿ منتظـ عف 

بالت الشخصية لعينة مف العمالء أو إستخداـ قائمة إستقصاء مبسطة تقدـ طريؽ المقا
 لمعميؿ مع كؿ عممية بيع .

المؤشرات المتعمقة بالخدمة : تعتبر السرعة التي يحصؿ بيا العميؿ عمى الخدمة  -ب
التي يحتاجيا أو تقدـ بطمبيا أىـ مقياس أو مؤشر لمخدمة ، فعامؿ السرعة في أداء 

مطمب ضروري مثمو مثؿ عامؿ الجودة والسعر ، وأف أىـ معيار لقياس الخدمات أصبح 
الخدمات يتمثؿ في الزمف الحاكـ " الحاسـ " وىو عبارة عف الفترة الزمنية التي تنقضي 

 مف تقديميا . االنتياءمف وقت إتخاذ تقديـ خدمة معينة لعميؿ معيف وحتى 
قييـ وقياس اإلنتاجية في أنيا : تتمخص عممية ت باإلنتاجيةالمؤشرات المتعمقة  -ج

الدراسة العممية والدقيقة لجميع العناصر المنتجة المتاحة ألي منظمة وتستمد مؤشرات 
قياس اإلنتاجية أىميتيا مف خالؿ المقارنات التي يمكف إجراؤىا بغرض توضيح الموقؼ 

ات المماثمة المالي لممنظمة سواء تـ القياس مف خالؿ مقارنة أدائيا الحالي بأداء المنظم
، أو لنفس المنظمة عبر فترات زمنية ماضية ، باإلضافة إلى إمكانية إجراء المقارنة بيف 

 المخرجات الفعمية والمخرجات المستيدفة .
كمؤشر  االجتماعية ةالمسؤولي: تظير  االجتماعية ةبالمسؤوليالمؤشرات المتعمقة  -د

لممنظمة سواء تجاه عمالء تمؾ المنظمة أو تجاه البيئة التي تتواجد بيا ، وكذلؾ تجاه 
ما لممنظمة  االجتماعيةاألفراد العامميف بيا ، ومف المؤشرات التي توضح تمؾ المسؤولية 

 : ييم
ويمكف قياسيا بالمنازعات وكثرة الجداؿ الرسمي  والمنتجيف،العالقة بيف األفراد  -

 االتصاؿقنوات  لمعمؿ،اقشات والجداؿ الغير رسمي كنسبة مف الزمف الطبيعي لممن
  الترقية.أسس وسياسات  المشاكؿ،عقد المؤتمرات لمناقشة  المتاحة،

  الخدمة.العمالء ويمكف قياسو بمعدؿ تكرار طمب العميؿ عمى المنتج أو  ىرض -
عدـ وجود شكاوي أو  النشاط اإلجتماعي بالبيئة : ويتمثؿ في عدة مقاييس مثؿ -

 إعتراضات مف المجتمع وتوفر فرص عمؿ . 
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 الجزء العممي
 أكالن / كصؼ متغيرات الدراسة 

المعياري واألىمية النسبية لمتغيرات ) متطمبات  واإلنحراؼتـ حساب المتوسط الحسابي  
 -اآلتي:إدارة المعرفة ( وترتيبيا حسب أىميتيا النسبية كما في الجدوؿ 

 
المعيارم كاألىمية النسبية لمتطمبات إدارة  كاإلنحراؼيبيف المتكسط الحسابي ( 1جدكؿ رقـ )

 المعرفة
الكسط  المتطمبات

 الحسابي
اإلنحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية

مستكل 
 التطبيؽ

 متوسط 1 0.32 2.17 الثقافة التنظيمية
 متوسط 4 0.40 1.68 القيادة التنظيمية

 متوسط 2 0.29 2.06 القوة البشرية
 متوسط 3 0.40 1.92 تكنولوجيا المعمومات

 متوسط 0.30 1.97 المعرفة متطمبات إدارة
 

( أف متطمب الثقافة التنظيمية كمتطمب مف متطمبات إدارة 1يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
نحراؼ( 2.17المعرفة جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ ) ( 0.32معياري ) وا 

نحراؼ( 2.06بمتوسط حسابي ) يميو متطمب  توفرًا،األكثر  معياري  وا  القوى البشرية
نحراؼ( 1.92يميو متطمب تكنولوجيا المعمومات بمتوسط حسابي ) (،0.29)  وا 

( 1.68رًا بمتوسط حسابي )( ، وأخيرًا متطمب القيادة التنظيمية األقؿ توف0.40معياري)
نحراؼ  ( .0.40معياري ) وا 

 ثانيان / التحميؿ الكصفي 
، متطمبات إدارة المعرفة بالمصرؼ قيد الدراسة وتـ التحميؿ الوصفي لمعرفة مدى  توفر 

 واإلنحراؼكؿ عمى حده مستخدـ بعض مقاييس النزعة المركزية مثؿ المتوسط الحسابي 
  المعياري .
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 الكصفي )الثقافة التنظيمية(التحميؿ  -1
 المعيارم لمتطمب الثقافة التنظيمية كاإلنحراؼ( يبيف المتكسط الحسابي 2جدكؿ رقـ )

المتكسط  العبػػػػػػػػػػػػػػارة ت
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

مدل 
 التكفر

يتوفر مستوى مف الثقة العالية بيف العامميف في  1
 متوسط 0.46 2.29 بيئة العمؿ داخؿ المصرؼ.

يدعـ المصرؼ فرص التعاوف والعمؿ ضمف  2
 متوسط 0.63 2.08 فريؽ.

توجد مساحة كافية لمتفكير واإلبداع وتقديـ  3
 متوسط 0.55 2.16 المقترحات.

يتيح المصرؼ فرص التفاىـ والتشاور وتبادؿ  4
 متوسط 0.61 2.11 الرأي مع اآلخريف في المواقؼ المختمفة.

تشجيع األفراد وتحفيزىـ يسعى المصرؼ إلى  5
 متوسط 0.52 2.00 لمتعمـ المستمر وخمؽ معارؼ جديدة.

يستطيع المصرؼ التأقمـ والتكيؼ بحسب ظروؼ  6
 متوسط 0.76 1.89 العمؿ دوف تقيد بنظاـ روتيني جامد.

تتوفر المعرفة المعمومات لمجميع ويمكف الوصوؿ  7
 متوسط 0.46 2.18 إلييا واستخداميا بسيولة.

يتعامؿ المصرؼ بمينية ومصداقية مع  8
المعمومات والمعارؼ والوثائؽ التي يحصؿ 

 عمييا. 
 مرتفع 0.49 2.63

يحافظ المصرؼ عمى سرية المعمومات والمعارؼ  9
 مرتفع 0.55 2.61 والوثائؽ التي يمتمكيا.

يوجد لدى المصرؼ منيجية متكاممة لبناء  10
 متوسط 0.69 1.71 لممعرفة.وتعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة 

 متوسط 0.32 2.17 المتوسط الحسابي العاـ لمثقافة التنظيمية
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يتعامؿ ) 8( موافقة أفراد العينة عمى العبارة رقـ 2يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
( ،  المصرؼ بمينية ومصداقية مع المعمومات والمعارؼ والوثائؽ التي يحصؿ عمييا

( وىي درجة مرتفعة حسب 2.63التي جاءت في الترتيب األوؿ والتي بمغ متوسطيا )
المقياس المعتمد وتعبر عف درجة الموافقة ، وجاءت في الترتيب الثاني العبارة التاسعة 
)يحافظ المصرؼ عمى سرية المعمومات والمعارؼ والوثائؽ التي يمتمكيا( وبمغ متوسطيا 

يستطيع المصرؼ التأقمـ والتكيؼ بحسب ظروؼ العمؿ )  6رقـ  ( ، أما العبارة2.61)
)يوجد لدى المصرؼ منيجية متكاممة  10والعبارة رقـ (، دوف تقيد بنظاـ روتيني جامد

لبناء وتعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة لممعرفة( جاءت بأقؿ متوسطات حسابية حيث 
رجات متوسطة وتعبر عف عمى التوالي وىي د (1.71( و)1.89بمغت متوسطاتيا )

الموافقة نوعا ما ، كما نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف قيـ اإلنحرافات المعيارية جاءت 
منخفضة وىذا يدؿ عمى عدـ وجود تبايف كبير )إختالؼ( في أتجاىات أفراد العينة حوؿ 

 متطمب الثقافة التنظيمية. 
ة نوعا ما بمتوسط عاـ بمغ وبشكؿ عاـ أظيرت مفردات العينة اتجاىًا عامًا نحو الموافق

( وىذا يشير إلى أف متطمب الثقافة التنظيمية 0.32( وبإنحراؼ معياري بمغ )2.17)
 متوفر بمستوى متوسط حسب المقياس المعتمد.

 التحميؿ الكصفي )القيادة التنظيمية( -2
 ( يبيف المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم لمتطمب القيادة التنظيمية3جدكؿ )

المتكسط  عبػػػػػػػػػػػػػػارةال ت
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

مستكل 
 التكفر

توجد رؤية إستراتيجية إلدارة المعرفة بالمصرؼ  1
 منخفض 0.64 1.42 يتـ تطبيقيا بكافة المستويات.

تعتمد اإلدارة عمى مصادر المعرفة في اتخاذ القرار  2
 متوسط 0.66 1.68  وتنظـي األعماؿ

اإلدارة في تعزيز ثقافة المشاركة والعمؿ تساىـ  3
 متوسط 0.58 1.79 بروح الفريؽ
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( أف المعدؿ العاـ لعبارات متطمب القيادة التنظيمية جاءت 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )

نحراؼ1.68بمتوسط حسابي بمغ ) ( ، وىي درجة متوسطة وتعبر عف درجة 0.40) ( وا 
الموافقة نوعًا ما حسب المقياس المعتمد في الدراسة ، وكاف أراء أفراد العينة لمعبارة رقـ 

والتي تنص عمى )تسعى اإلدارة إلى توفير بيئة العمؿ المالئمة لألفراد بما يدعـ  7
تي جاءت في الترتيب األوؿ ( ، والقدراتيـ عمى خمؽ معارؼ جديدة ومشاركتيا وتطبيقيا

نحراؼ بمغ )2.08بمتوسط حسابي بمغ ) ( ، بدرجة متوسطة وتعبر عف درجة 0.49( وا 
تعمؿ اإلدارة عمى دعـ جاءت في الترتيب الثاني ) 5الموافقة نوعا ما ، أما العبارة رقـ 

ابي (، بمتوسط حسحرية األفراد في التواصؿ فيما بينيـ لتبادؿ األفكار ومشاركة المعرفة
جاءت في الترتيب األخير والتي تنص  6( بدرجة متوسطة ، أما العبارة رقـ 1.95بمغ )

 (،تشارؾ اإلدارة األفراد في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية والخطط المستقبميةعمى )
نحراؼ منخفض وىي تعبر عف درجة عدـ الموافقة،  1.26بمتوسط حسابي ) (، وا 

عف اإلنحرافات المعيارية أنيا منخفضة ويدؿ عمى  ونالحظ مف خالؿ األرقاـ المعبرة

تفوض اإلدارة صالحيات واسعة لألفراد تساىـ  4
 منخفض 0.56 1.47 في رفع مستوى المعرفة والخبرة لدييـ.

تعمؿ اإلدارة عمى دعـ حرية األفراد في  5
التواصؿ فيما بينيـ لتبادؿ األفكار ومشاركة 

 المعرفة .
 متوسط 0.52 1.95

تشارؾ اإلدارة األفراد في اتخاذ القرارات  6
 منخفض 0.45 1.26 اإلستراتيجية والخطط المستقبمية.

تسعى اإلدارة إلى توفير بيئة العمؿ المالئمة  7
لألفراد بما يدعـ قدراتيـ عمى خمؽ معارؼ 

 جديدة ومشاركتيا وتطبيقيا.
 متوسط 0.49 2.08

االحتياجات المعرفية المطموبة تدرؾ اإلدارة  8
 متوسط 0.59 1.76 لممصرؼ فيما يتعمؽ بأعمالو.

 متوسط 0.40 1.68 المتوسط الحسابي العاـ  لمقيادة التنظيمية
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عدـ وجود إختالؼ كبير في أراء أفراد المجتمع ليذا المتطمب ، وىذا يشير إلى أف 
 متطمب القيادة التنظيمية متوفر بمستوى متوسط حسب المقياس المعتمد.

 التحميؿ الكصفي )القكل البشرية( -3
 راؼ المعيارم القكل البشرية( يبيف المتكسط الحسابي كاإلنح4جدكؿ رقـ )

 

المتكسط  العبػػػػػػػػػػػػػػارة ت
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

مستكل 
 التكفر

يتوفر لدى الموظفيف الميارة والمعرفة والخبرة لمقياـ  1
 مرتفع 0.56 2.50 بالمياـ الوظيفية عمى أكمؿ وجو.

يمتمؾ الموظؼ القدرة عمى التفكير بمنيجية واإلبداع  2
 متوسط 0.57 2.29 العمؿفي 

يتشارؾ الموظفيف لمعالجة الصعوبات وتطوير  3
جراءات العمؿ   متوسط 0.55 1.97 آليات وا 

يستطيع الموظؼ تقديـ خبرات ومعارؼ جديدة  4
 مرتفع 0.59 2.37 لممصرؼ ، ولديو القدرة عمى مشاركتيا وتطبيقيا .

 تدوف المقترحات والخبرات والتجارب التي يقـو بيا 5
 منخفض 0.60 1.53 الموظفيف وتحفظ في قواعد بيانات بالمصرؼ .

يتوفر لدى الموظؼ المعرفة الكاممة بالوصؼ  6
 متوسط 0.50 2.16 الوظيفي ومياـ العمؿ 

يسعى المصرؼ إلى تطوير الكادر البشري مف  7
خالؿ تحسيف عممية التوظيؼ وتفعيؿ التدريب 

 وتقديـ الحوافز والمكافآت .
 متوسط 0.64 2.03

يستفيد المصرؼ مف معارؼ وخبرات الموظفيف  8
وتعمـ ىذه المعارؼ والخبرات عمى الجميع دوف 

 تيميشيا أو احتكارىا لجية دوف أخرى .
 منخفض 0.50 1.61

 متوسط 0.29 2.06 المتوسط الحسابي العاـ  لمقوى البشرية
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متوسطة وىي  بمتوسطات( أف أغمب العبارات جاءت 4يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
نحرافات منخفضة أي ال يوجد إختالؼ كبير  عبارات تعبر عف درجة الموافقة نوعا ما وا 

)يتوفر  والتي تنص عمى 1بيف أراء الموظفيف حوؿ ىذه العبارات ونالحظ أف العبارة رقـ 
جاءت  (لدى الموظفيف الميارة والمعرفة والخبرة لمقياـ بالمياـ الوظيفية عمى أكمؿ وجو

( وىي درجة مرتفعة وتعبر عف األتجاه نحو 2.50في الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي )
والتي تنص عمى  4الموافقة حسب المقياس المعتمد لمدراسة ، ثـ تمييا العبارة رقـ 

)يستطيع الموظؼ تقديـ خبرات ومعارؼ جديدة لممصرؼ، ولديو القدرة عمى مشاركتيا 
نحراؼ معياري منخفض ، 2.37) وتطبيقيا( بمتوسط حسابي بمغ وجاءت في (، وا 

تدوف المقترحات والخبرات والتجارب والتي تنص عمى ) 5الترتيب األخير العبارة رقـ 
( 1.53( ، بمتوسط حسابي )التي يقـو بيا الموظفيف وتحفظ في قواعد بيانات بالمصرؼ

 ، وىي درجة منخفضة وتعبر عف درجة عدـ الموافقة .
( ، وىي درجة متوسطة وتعبر عف 2.06حظ أف المتوسط العاـ بمغ )وبصفة عامة نال 

درجة الموافقة نوعًا ما عمى حسب المقياس المعتمد لمدراسة ، وىذا يشير إلى أف متطمب 
 القوى البشرية متوفر بمستوى متوسط حسب المقياس المعتمد.

 التحميؿ الكصفي )تكنكلكجيا المعمكمات( -4
 ( يبيف المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم لمتطمب تكنكلكجيا المعمكمات5جدكؿ رقـ )

المتكسط  العبػػػػػػػػػػػػػػارة ت
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

مستكل 
 التكفر

يتوفر لدى المصرؼ القدرة عمى التخمي عف  1
 متوسط 0.81 1.79 األعماؿ الورقية .

يتوفر لدى المصرؼ أجيزة حاسوب ذات  2
 متوسط 0.61 1.95 جودة عالية . 

يوفر المصرؼ أجيزة حواسيب لكافة  3
 متوسط 0.55 2.26 الموظفيف .  

يوفر المصرؼ خدمة االنترنت وبسرعة عالية  4
 منخفض 0.64 1.61 لكافة الموظفيف .
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التي جاءت في  7( موافقة أفراد العينة عمى العبارة رقـ 5يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

يتوفر لدى المصرؼ قاعدة بيانات متكاممة لجميع الترتيب األوؿ والتي تنص عمى )
( ، وىي درجة 2.45( ، وبمغ متوسطيا )أعماليا وأنشطتيا والمعمومات التي تمتمكيا

والتي تنص عمى )يوفر المصرؼ  3، وجاءت العبارة  مرتفعة وتعبر عف درجة الموافقة
( وىي تعبر عف 2.26أجيزة حواسيب لكافة الموظفيف(، في الترتيب الثاني بمتوسط )

والتي تنص عمى )يوجد برامج  8درجة الموافقة نوعا ما ، أما الترتيب األخير العبارة رقـ 
جاءت بأقؿ متوسط  ( حيثةمحسوبة إلدارة شؤوف الموظفيف وتحديد احتياجاتيـ المعرفي

( وىي درجة منخفضة وتعبر عف عدـ الموافقة ، كما نالحظ 1.47حسابي حيث بمغ )
أف قيـ اإلنحرافات المعيارية جاءت منخفضة وىذا يدؿ عمى  5مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

 عدـ تبايف كبير )إختالؼ( في أتجاىات أفراد المجتمع حوؿ ىذا المتطمب . 
ات العينة اتجاىًا عامًا نحو الموافقة نوعا ما بمتوسط عاـ بمغ وبشكؿ عاـ أظيرت مفرد

( ، وىي درجة متوسطة وتعبر عف درجة 0.40( وبإنحراؼ معياري بمغ )1.92)

يوفر المصرؼ تسييالت تكنولوجية ولخمؽ  5
مثؿ )شبكة داخمية ، بريد وتبادؿ المعرفة 

 الكتروني ، ...الخ ( .
 متوسط 0.73 1.82

يتوفر لدى المصرؼ أجيزة مساعدة لتخزيف  6
ومشاركة المعرفة مثؿ )أجيزة العرض ، 

 ماسح ضوئي ، طابعات ..... الخ (  .
 متوسط 0.63 2.08

يتوفر لدى المصرؼ قاعدة بيانات متكاممة  7
لجميع أعماليا وأنشطتيا والمعمومات التي 

 تمتمكيا .  
 مرتفع 0.65 2.45

يوجد برامج محسوبة إلدارة شؤوف الموظفيف  8
 منخفض 0.56 1.47 وتحديد احتياجاتيـ المعرفية .

 متوسط 0.40 1.92 المتوسط الحسابي العاـ  تكنولوجيا المعمومات
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الموافقة نوعا ما عمى حسب المقياس المعتمد لمدراسة ، وىذا يشير إلى أف متطمب 
 مد.تكنولوجيا المعمومات متوفر بمستوى متوسط حسب المقياس المعت

 
  التحميؿ الكصفي لمتغير )األداء المؤسسي( -5
أستخدـ الباحثاف التحميؿ الوصفي مف خالؿ المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري  

 وكانت النتائج عمى النحو اآلتي :
 ( يبيف المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم لعبارات األداء المؤسسي6جدكؿ رقـ )

الكسط  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات  ت
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

مستكل 
 األداء

 رضا العامميف 
ييتـ المصرؼ برفع كفاءة العامميف مف خالؿ  1

 مرتفع 0.60 2.50 التدريب الفعاؿ وفتح آفاؽ التفكير واإلبداع . 

يحرص المصرؼ عمى األماف واالستقرار  2
 مرتفع 0.64 2.39 الوظيفي لمعامميف وضماف حقوقيـ الوظيفية . 

ييتـ المصرؼ بتوفير بيئة العمؿ المناسبة  3
 متوسط 0.53 2.13 لمعامميف ألداء مياميـ عمى أكمؿ وجو .

يقـو المصرؼ بإشراؾ العامميف في صناعة  4
 منخفض 0.47 1.21 آلرائيـ .  القرار ، وييتـ باألستماع

يتوفر لدى المصرؼ نظاـ فعاؿ ومتميز  5
 منخفض 0.60 1.50 لمحوافز والمكافآت .

 متكسط 0.35 1.95 العاـ لعبارات رضا العامميف المتكسط الحسابي
 جكدة كسرعة الخدمة

يراعوف العامميف متطمبات الجودة ) السرعة ،  6
الكفاءة .. الخ( في أنجاز المعامالت وأداء 

 المياـ . 
 متوسط 0.51 2.18

يسعى المصرؼ لتسييؿ وتبسيط اإلجراءات ،  7
 متوسط 0.50 2.26والتخفيؼ مف جمود األنظمة مف أجؿ سرعة 
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 اإلنجاز .
يوفر المصرؼ مرافؽ ووسائؿ اتصاؿ مالئمة  8

 منخفض 0.67 1.66 الستقباؿ العمالء .

يسيؿ تواصؿ العمالء بالعامميف في المصرؼ  9
 متوسط 0.59 2.24 لممراجعة واالستفسار 

يعتمد المصرؼ عمى التكنولوجيا في تقديـ خدماتو  10
لمعمالء )كالموقع اإللكتروني ، البريد اإللكتروني ، 

 الرسائؿ القصيرة( 
 منخفض 0.39 1.18

 متكسط 0.33 1.91 جكدة كسرعة الخدمةلعبارات  الحسابيالمتكسط 
 التحسيف كالتطكير

يفتح المصرؼ المجاؿ أماـ العمالء لممشاركة  11
 منخفض 0.54 1.24 في تطوير الخدمات وتحسيف آليات تقديميا . 

يمتمؾ الموظفيف القدرة عمى تطوير مستوى  12
أدائيـ وخمؽ أفكار جديدة تساىـ في رفع 

 . الكفاءة
 مرتفع 0.56 2.47

يقـو المصرؼ بمراجعة عممياتو باستمرار ،  13
ويستفيد مف التغذية العكسية لتحسيف أنظمة 

 العمؿ .
 منخفض 0.68 1.58

يكافئ المصرؼ األفراد الذيف يقدموف أفكار  14
 متوسط 0.61 1.89 جديدة أو يتميزوف في أداء مياميـ .

يوجد نظاـ فعاؿ لمحاسبة المخطئ و المقصر  15
 متوسط 0.69 1.74 في أداء ميامو 

 متكسط 0.36 1.78 المتكسط الحسابي لعبارات لتحسيف كالتطكير
 متكسط 0.29 1.88 ككؿالمتكسط الحسابي العاـ لألداء التنظيمي 

برفع ييتـ المصرؼ والتي تنص عمى ) 3( أف العبارة رقـ 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( جاءت في كفاءة الموظفيف مف خالؿ التدريب الفعاؿ وفتح آفاؽ التفكير واإلبداع

نحراؼ معياري )2.50المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ( بمستوى موافقة .600( وا 
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تقـو المؤسسة بإشراؾ العامميف التي تنص عمى ) 4مرتفع ، في حيف جاءت العبارة رقـ 
( في المرتبة األخيرة مف بيف جميع عبارات ماع آلرائيـفي صناعة القرار، وتيتـ باالست
نحراؼ معياري )1.21رضا العامميف بمتوسط حسابي ) ( ، بمستوى  منخفض 0.47( وا 

ونالحظ أف تقييـ مستوى أفراد مجتمع الدراسة حوؿ رضا ويعبر عف عدـ الموافقة ، 
، مما يشير الى  فقراتوبإنحرافات صغيرة أقؿ مف الواحد ألغمب الالعامميف كاف متوسط ، 

 رضا العامميفعدـ تشتت أتجاىات المجتمع ، وأخيرًا بمغ المتوسط الحسابي العاـ ل
رضا ( مما يشير أف تقييـ مستوى أفراد المجتمع ل0.35( وبإنحراؼ معياري )1.95)

 ، بمستوى موافقة متوسط  حسب المقياس المعتمد في الدراسة.العامميف 
يسعى المصرؼ لتسييؿ وتبسيط اإلجراءات ، تي تنص عمى )وال 7وكانت العبارة رقـ 

( جاءت في المرتبة األولى بمتوسط والتخفيؼ مف جمود األنظمة مف أجؿ سرعة اإلنجاز
نحراؼ معياري )2.26حسابي ) ( بمستوى موافقة متوسط ، في حيف جاءت .500( وا 

تقديـ خدماتو  يعتمد المصرؼ عمى التكنولوجيا فيوالتي تنص عمى ) 10العبارة رقـ 
( في المرتبة األخيرة لمعمالء كالموقع اإللكتروني ، البريد اإللكتروني ، الرسائؿ القصيرة

نحراؼ 1.18، بمتوسط حسابي ) جودة وسرعة الخدمة، مف بيف جميع عبارات  ( وا 
 ( بمستوى منخفض ويعبر عف درجة عدـ الموافقة .0.39معياري)

كاف  جودة وسرعة الخدمةع الدراسة حوؿ ونالحظ أف تقييـ مستوى أفراد مجتم 
، مما يشير الى عدـ تشتت أتجاىات المجتمع  وبإنحرافات صغيرة ألغمب العباراتمتوسط 

( وبإنحراؼ معياري 1.91) جودة وسرعة الخدمة، وأخيرًا بمغ المتوسط الحسابي العاـ ل
جاء  لخدمةجودة وسرعة ا( ، مما يشير إلى أف تقييـ مستوى أفراد المجتمع ل0.33)

 بمستوى موافقة متوسط ، حسب المقياس المعتمد في الدراسة.
يمتمؾ والتي تنص عمى ) التحسيف والتطويرمف عبارات  9ونالحظ أف العبارة رقـ 

( الموظفيف القدرة عمى تطوير مستوى أدائيـ وخمؽ أفكار جديدة تساىـ في رفع الكفاءة
نحراؼ معياري ) (2.47جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ( بمستوى 0.56وا 
يفتح المصرؼ المجاؿ والتي تنص عمى ) 11موافقة مرتفع ، في حيف جاءت العبارة رقـ 

( في المرتبة األخيرة أماـ العمالء لممشاركة في تطوير الخدمات وتحسيف آليات تقديميا
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نحراؼ معيا1.24، بمتوسط حسابي ) التحسيف والتطويرمف بيف جميع عبارات  ري ( وا 
 ( أي بمستوى منخفض ويعبرعف درجة عدـ الموافقة .0.54)
كاف متوسط  التحسيف والتطويرونالحظ أف تقييـ مستوى أفراد مجتمع الدراسة حوؿ  

، مما يشير الى عدـ تشتت أتجاىات المجتمع ، وأخيرًا وبإنحرافات صغيرة ألغمب العبارات 
( مما 0.36( وبإنحراؼ معياري )1.78) تحسيف والتطويربمغ المتوسط الحسابي العاـ لم

يشير أف تقييـ مستوى أفراد المجتمع جاء بمستوى موافقة متوسط ، حسب المقياس 
 المعتمد في الدراسة.

( 0.29معياري ) بإنحراؼ( و1.88) وأخيرًا بمغ المتوسط الحسابي العاـ ككؿ لألداء المؤسسي
جاء بدرجة موافقة متوسط ،  اء المؤسسياألدمما يبيف أف تقييـ أفراد المجتمع  لمستوى ، 

 حسب المقياس المعتمد في الدراسة .
 ثالثان / أختبار فرضيات الدراسة 

 قبؿ الخوض في أختبار فرضيات الدراسة تـ تحديد بعض القواعد والمتمثمة في األتي :
%، ومستوى المعنوية ليذه الدراسة يساوى 95درجة الثقة المتبعة في ىذه الدراسة  -أ

0.05. 
تـ االختبار مف خالؿ المقارنة بيف مستوى المعنوية ليذه الدراسة والذي يساوي )  -ب

 وقيمة مستوى المعنوية المشاىد. 0.05)
يتـ أتخاذ القرار اإلحصائي بقبوؿ الفرضية البديمة ورفض الصفرية في حالة أف  -ج

 ((0.05قيمة مستوى المعنوية المشاىد أقؿ مف مستوى المعنوية ليذه الدراسة ويساوي 
 اختبار الفرضية الرئيسية كالتي تنص عمى : -1

ء المؤسسي بمصرؼ ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة عمى األدا
 شماؿ أفريقيا فرع صرماف.

 والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكف صياغتيا في صورة إحصائية كما يمي : 
 (H0 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء : )المؤسسي . 
 (H1 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء : )ؤسسيالم 

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة كمتغير مستقؿ 
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الخطي البسيط والجدوؿ  االنحداركمتغير تابع، تـ استخداـ تحميؿ  المؤسسيفي األداء 
 ( يبيف ذلؾ.7رقـ )

 
 الخطي إليجاد أثر لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي االنحدار( تحميؿ 7جدكؿ رقـ )

معامؿ  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 Rاالرتباط 

معامؿ 
 R² التحديد

 أختبار
F 

مستكل 
 المعنكية
 المشاىد

أثر لمتطمبات إدارة المعرفة 
 0.000 71.237 0.664 0.815 في األداء المؤسسي

 
( بإشارة موجبة، 0.815يساوي ) االرتباط( أف قيمة معامؿ 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )

عالقة طردية، أي  المؤسسيوىذا يدؿ بأف العالقة بيف متطمبات إدارة المعرفة واألداء 
)والعكس صحيح(، كما أف  المؤسسيكمما زاد متطمبات إدارة المعرفة زاد معيا األداء 

( ، مما يعني أف متطمبات إدارة المعرفة مسئولة 0.664) ( يساويR²معامؿ التحديد )
، وىناؾ ما نسبتو  المؤسسي( مف التغيرات التي تحدث في األداء (66.4%عف تفسير 

 %( يرجع لعوامؿ أخرى ، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي.33.6)
( بمستوى معنوية مشاىد أقؿ مف 71.237( المحسوبة تساوي )Fوحيث أف قيمة )    

( ، وىذا يشير إلى أف النموذج معنوي في تفسير العالقة 0.000( ويساوي )0.05)
وكذلؾ إمكانية تعميـ  االنحدارعمى معادلة  االعتمادوقياس األثر، مما يعني إمكانية 

قؿ( ليا النتائج عمى المجتمع قيد الدراسة ، أي أف متطمبات إدارة المعرفة )المتغير المست
القدرة عمى القياس والتنبؤ بتأثيره عمى التغير في األداء المؤسسي )المتغير التابع( 
مستقباًل ، أي يوجد أثر )قوي( ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء 

، وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة ، التي تنص  المؤسسي
 .المؤسسيأثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء عمى أنو يوجد 
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 اختبار الفرضيات الفرعية األكلى كالتي تنص عمى : -2
ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمثقافة التنظيمية في األداء المؤسسي بمصرؼ شماؿ 

 أفريقيا فرع صرماف .
 ة إحصائية كما يمي : والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكف صياغتيا في صور 

 (H0 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمثقافة التنظيمية في األداء : )المؤسسي. 
 (H1 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمثقافة التنظيمية في األداء : )المؤسسي . 

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لمثقافة التنظيمية كمتغير مستقؿ في 
 .الخطي البسيط  االنحداركمتغير تابع ، تـ استخداـ تحميؿ  المؤسسياألداء 

 الخطي إليجاد أثر الثقافة التنظيمية في األداء المؤسسي االنحدار( تحميؿ 8الجدكؿ رقـ )
معامؿ  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 االرتباط
R 

معامؿ التحديد 
R² 

 اختبار
F 

 مستكل المعنكية
 المشاىد

التنظيمية في أثر الثقافة 
 0.000 61.856 0.632 0.795 األداء التنظيمي

 
( بإشارة موجبة ، 0.795( أف قيمة معامؿ االرتباط يساوي )8يتضح مف الجدوؿ رقـ )

وىذا يدؿ بأف العالقة بيف الثقافة التنظيمية واألداء المؤسسي عالقة طردية ، أي كمما 
المؤسسي )والعكس صحيح( ، كما أف معامؿ زاد الثقافة التنظيمية زاد معيا األداء 

( ، مما يعني أف الثقافة التنظيمية مسئولة عف تفسير 0.632) ( يساويR²التحديد )
%( 36.8( مف التغيرات التي تحدث في األداء التنظيمي ، وىناؾ ما نسبتو )(%63.2

 يرجع لعوامؿ أخرى ، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي.
( بمستوى معنوية مشاىد أقؿ مف 61.856لمحسوبة تساوي )( اFوحيث أف قيمة ) 
(، وىذا يشير إلى أف النموذج معنوي في تفسير العالقة 0.000( ويساوي )0.05)

أي أف الثقافة التنظيمية  االنحداروقياس األثر، مما يعني إمكانية االعتماد عمى معادلة 
اس والتنبؤ بتأثيره عمى التغير في )أحد المتغيرات الفرعية المستقمة( ليا القدرة عمى القي

األداء المؤسسي )المتغير التابع( مستقباًل، أي يوجد أثر )قوي( ذو داللة إحصائية 
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في األداء المؤسسي ، وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ لمثقافة التنظيمية 
التنظيمية في  الفرضية البديمة ، التي تنص عمى أنو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمثقافة

 األداء المؤسسي ، وثبت عدـ صحة الفرضية الفرعية األولى.
 
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية كالتي تنص عمى : -3

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي بمصرؼ شماؿ 
 أفريقيا فرع صرماف . 

 والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكف صياغتيا في صورة إحصائية كما يمي : 
 (H0.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي : ) 
 (H1.يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي : ) 

مقيادة التنظيمية كمتغير مستقؿ في لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية ل
تحميؿ االنحدار الخطي البسيط والجدوؿ رقـ  استخداـاألداء المؤسسي كمتغير تابع ، تـ 

 ( يبيف ذلؾ.9)
 

 الخطي إليجاد أثر لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي االنحدار( تحميؿ 9جدكؿ )
 معامؿ البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 Rاالرتباط 
معامؿ 
 R²التحديد 

 اختبار
F 

 مستكل المعنكية
 المشاىد

أثر القيادة التنظيمية في 
 0.000 55.749 0.608 0.780 األداء التنظيمي

 
( بإشارة موجبة ، 0.780( أف قيمة معامؿ االرتباط يساوي )9يتضح مف الجدوؿ رقـ )

عالقة طردية، أي كمما زاد وىذا يدؿ بأف العالقة بيف القيادة التنظيمية واألداء المؤسسي 
القيادة التنظيمية زاد معيا األداء المؤسسي )والعكس صحيح(، كما أف معامؿ التحديد 

(R²يساوي ) (مما يعني أف القيادة التنظيمية مسئولة عف تفسير 0.608 ، )%60.8) )
%( يرجع لعوامؿ 39.2مف التغيرات التي تحدث في األداء المؤسسي، وىناؾ ما نسبتو )

 رى، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي.أخ
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( بمستوى معنوية مشاىد أقؿ مف 55.749(المحسوبة تساوي )Fوحيث أف قيمة )
( ، وىذا يشير إلى أف النموذج معنوي في تفسير العالقة 0.000( يساوي )0.05)

ة وقياس األثر، مما يعني إمكانية االعتماد عمى معادلة االنحدار، أي أف القيادة التنظيمي
)أحد المتغيرات المستقمة( ليا القدرة عمى القياس والتنبؤ بتأثيرىا عمى التغير في األداء 
المؤسسي )المتغير التابع( مستقباًل أي يوجد أثر )قوي( ذو داللة إحصائية لمثقافة 
التنظيمية في األداء المؤسسي ، وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية 

تنص عمى أنو " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة التنظيمية في األداء البديمة ، التي 
 المؤسسي " ، وثبت صحة الفرضية الفرعية الثانية. 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة كالتي تنص عمى : -4
ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمقكل البشرية في األداء المؤسسي بمصرؼ شماؿ 

  أفريقيا فرع صرماف .
 والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكف صياغتيا في صورة إحصائية كما يمي : 

 (H0. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقوى البشرية في األداء المؤسسي : ) 
 (H1يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقوى البشرية في األداء المؤسسي : ). 

البشرية كمتغير مستقؿ في األداء لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لمقوى 
( 10الخطي البسيط والجدوؿ رقـ ) االنحدارالمؤسسي كمتغير تابع ، تـ استخداـ تحميؿ 

 يبيف ذلؾ.
 ( تحميؿ االنحدار الخطي إليجاد أثر لمقكل البشرية في األداء المؤسسي10جدكؿ )

معامؿ  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 R االرتباط

معامؿ 
 R²التحديد 

 اختبار
F 

 مستكل المعنكية
 المشاىد

أثر القوى البشرية في األداء 
 0.048 4.178 0.104 0.322 التنظيمي 

 
( بإشارة موجبة ، 0.322( أف قيمة معامؿ االرتباط يساوي )10يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 وىذا يدؿ بأف العالقة بيف القوى البشرية واألداء المؤسسي عالقة طردية ، أي كمما زاد
( R²القوى البشرية زاد معيا األداء المؤسسي )والعكس صحيح( كما أف معامؿ التحديد )
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( مف (10.4%( مما يعني أف القوى البشرية مسئولة عف تفسير 0.104) يساوي
%( يرجع لعوامؿ 89.6التغيرات التي تحدث في األداء المؤسسي ، وىناؾ ما نسبتو )

 ي.أخرى ، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائ
( بمستوى معنوية مشاىد أقؿ مف 4.178( المحسوبة تساوي )Fوحيث أف قيمة )

(، وىذا يشير إلى أف النموذج معنوي في تفسير العالقة 0.048( يساوي )0.05)
وقياس األثر، مما يعني إمكانية االعتماد عمى معادلة االنحدار، أي أف القوى البشرية 

عمى القياس والتنبؤ بتأثيره عمى التغير في األداء )أحد المتغيرات المستقمة( ليا القدرة 
المؤسسي )المتغير التابع( مستقباًل ، أي يوجد أثر )منخفض( ذو داللة إحصائية لمقوى 
البشرية في األداء المؤسسي ، وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية 

ى البشرية في األداء "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقو  البديمة ، التي تنص عمى
 وثبت صحة الفرضية الفرعية الثالثة.   المؤسسي " ،

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة كالتي تنص عمى : -5
ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتكنكلكجيا المعمكمات في األداء المؤسسي بمصرؼ 

 شماؿ أفريقيا فرع صرماف .
 في صورة إحصائية كما يمي : والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكف صياغتيا 

 (H0. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي : ) 
 (H1. يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي : ) 

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات كمتغير مستقؿ 
الخطي البسيط والجدوؿ  االنحدارتحميؿ  استخداـفي األداء المؤسسي كمتغير تابع ، تـ 

 ( يبيف ذلؾ.11رقـ )
 ( تحميؿ االنحدار الخطي إليجاد أثر تكنكلكجيا المعمكمات في األداء المؤسسي11جدكؿ )

معامؿ   البػػػػػػػػػياف
 R االرتباط 

معامؿ   
 R²التحديد 

 اختبار
F 

 مستكل المعنكية
 المشاىد

أثر لتكنولوجيا المعمومات 
 0.000 50.680 0.585 0.765 في األداء التنظيمي
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+( بإشارة موجبة 0.765( أف قيمة معامؿ االرتباط يساوي )11يتضح مف الجدوؿ رقـ )
بيف تكنولوجيا المعمومات واألداء المؤسسي عالقة طردية ، أي ، وىذا يدؿ بأف العالقة 

كمما زاد تكنولوجيا المعمومات زاد معيا األداء المؤسسي )والعكس صحيح( ، كما أف 
(، مما يعني أف تكنولوجيا المعمومات مسئولة عف 0.585) ( يساويR²معامؿ التحديد )

مؤسسي.، وىناؾ ما نسبتو %( مف التغيرات التي تحدث في األداء ال(58.5تفسير
 %( يرجع لعوامؿ أخرى ، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي .41.5)

( بمستوى معنوية مشاىد أقؿ مف 50.680( المحسوبة تساوي )Fوحيث أف قيمة )
( ، وىذا يشير إلى أف النموذج معنوي في تفسير العالقة 0.000( يساوي )0.05)

عتماد عمى معادلة االنحدار ، أي أف تكنولوجيا وقياس األثر ، مما يعني إمكانية اال
المعمومات )أحد المتغيرات المستقمة( لو القدرة عمى القياس والتنبؤ بتأثيره عمى التغير في 
األداء المؤسسي )المتغير التابع( مستقباًل ، أي يوجد أثر )متوسط( ذو داللة إحصائية 

الي يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ لتكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي ، وبالت
الفرضية البديمة ، التي تنص عمى أنو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا 

 المعمومات في األداء المؤسسي" ، وثبت صحة الفرضية الفرعية الرابعة. 

 النتائج كالتكصيات
  أكالن / النتائج

 أظيرت نتائج الدراسة ما يمي : 
 متطمبات إدارة المعرفة في المصرؼ قيد الدراسة كاف متوسط . مستوى توفر -1
وجود أثر لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي حيث بمغ معامؿ التحديد  -2

مف التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلؾ يعود إلى التغير في متطمبات   66.4%
 إدارة المعرفة.

% 63.2داء المؤسسي حيث بمغ معامؿ التحديد وجود أثر لمثقافة التنظيمية في األ -3
 مف التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلؾ يعود إلى التغير في الثقافة التنظيمية. 

 %60.8وجود أثر لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي حيث بمغ معامؿ التحديد   -4
 ي القيادة التنظيمية.مف التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلؾ يعود إلى التغير ف
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%  10.4وجود أثر لمقوى البشرية في األداء المؤسسي حيث بمغ معامؿ التحديد   -5
 مف التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلؾ يعود إلى التغير في القوى البشرية. 

وجود أثر لتكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي حيث بمغ معامؿ التحديد  -6
غير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلؾ يعود إلى التغير في تكنولوجيا % مف الت58.5

 المعمومات. 
إف مستوى األداء المؤسسي كاف )متوسط( حيث بمغ المتوسط الحسابي العاـ  -7

، ومتوسط متغيرات األداء كاف كالتالي رضا الموظفيف بمتوسط  1.88لممحور ككؿ 
، ثـ التحسيف  1.91ط حسابي  ، ثـ جودة وسرعة الخدمة بمتوس 1.95حسابي 

 . 1.78والتطوير بمتوسط حسابي  

 التكصيات  -ب
ضرورة العمؿ عمى توفير متطمبات إدارة المعرفة و المتمثمة في ) الثقافة التنظيمية  -1

، القيادة التنظيمية ، القوى البشرية ، تكنولوجيا المعمومات ( بما يؤثر بشكؿ أفضؿ في 
 األداء المؤسسي .

العمؿ عمى بناء وتعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة لممعرفة ، مف خالؿ توفر منيجية  -2
متكاممة ، وعدـ التقيد بنظاـ روتيني جامد أثناء مواجية ظروؼ العمؿ ، بما يسيـ في 

 زيادة أداء المصرؼ.
العمؿ عمى إيجاد رؤية إستراتيجية إلدارة المعرفة بالمصرؼ ، يتـ تطبيقيا بكافة  -3
ستويات، وكذلؾ تفوض اإلدارة صالحيات واسعة لألفراد مما تساىـ في رفع مستوى الم

 المعرفة والخبرة لدي العامميف في المصرؼ قيد الدراسة .
وعمى اإلدارة مشاركة األفراد في أتخاذ القرارات اإلستراتيجية والخطط المستقبمية ،  -4

 عمى مصادر المعرفة في أتخاذ القرار وتنظـي األعماؿ بالمصرؼ. االعتماد
عمى المصرؼ االستفادة مف معارؼ وخبرات العامميف ، والعمؿ عمى تعمـ ىذه  -5

 لجية دوف أخرى . احتكارىاالمعارؼ والخبرات عمى الجميع دوف تيميشيا أو 
العامميف ، وتحديد  عمى إدارة المصرؼ توفير خدمة األنترنت وبسرعة عالية لكافة -6

 المعرفية. احتياجاتيـ
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 المراجع
 أكالن / المراجع العربية  

 الكتب  -أ
، القاىرة  النشر و لمطباعة قباء دار بالمعرفة ، اإلدارة ، ( 1998عمي ) ، السممي -1

 ، مصر .
 المسيرة دار ،1 ط المعرفة ، إدارة إلى ، المدخؿ (2006) الستار عبد العمي ، -2

 .األردف   والتوزيع ، عماف ، لمنشر
( ، متطمبات إدارة المعرفة في المدف العربية ، دراسة 2005عبد الوىاب ، سمير ) -3

 حالة  " مدينة القاىرة " ، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ، مصر .
 الرسائؿ العممية  -ب
 األداء جودة في االستراتيجي التخطيط ، دور (2010عمي ) الدجني ، إياد [.1]

 ، جامعة دمشؽ ، سوريا . المؤسسي، رسالة دكتوراه
( ، أثر فاعمية أنظمة تخطط موارد المنظمة 2012الفاعوري ، أسماء مرواف ) [.2]

في تميز األداء المؤسسي ، دراسة تطبيقية في أمانة عماف الكبرى ، رسالة ماجستير 
 ، جامعة الشرؽ االوسط ، األردف .

( ، مدى أستخداـ إدارة المعرفة وأثرىا في تميز 2017، زينب بشير ) غاغو [.3]
االداء المؤسسي " دراسة تطبيقية عمى شركة الواحة لتصدير النفط والغاز " ، رسالة 

 ، ليبيا.ماجستير ، األكاديمية الميبية  
، تأثير إدارة المعرفة عمى تحقيؽ المزايا  (2013)غمبوف ، فاطمة عمي  [.4]

، رسالة ماجستير ، " دراسة ميدانية عمى العامميف بالفنادؽ بمدينة بنغازي  "التنافسية 
 جامعة بنغازي ، ليبيا .

المؤسسي "  األداء تحسيف في المعرفة إدارة ( ،  دور2014قمبو ، حسينة ) [.5]
 خيضر محمد جامعة التسيير وعمـو والتجارية االقتصادية العـو كمية حالة دراسة
 خيضر ، الجزائر. محمد ، جامعة، رسالة ماجستير " بسكرة
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 الدكريات كالمجالت  -ج
 إطار " األعماؿ قطاع يف األداء ( ، تقييـ1992الزنقراني) الشحات ، محمد -1

 . 2العدد شمس، عيف جامعة والتجارة ، لالقتصاد العممية  المجمة ،  "محاسبي
عبده ، تياني محمود ، نحو منياج مقترح لتطوير مقياس أداء البنوؾ المصرية  -2

التجارية وفروعيا " دراسة ميدانية " ، جامعة األسكندرية ، مجمة كمية التجارة لمبحوث 
 . 1995العممية ، الجزء الثاني ، 

مية ( ، قياس األداء المؤسسي لألجيزة الحكو 2000مخمير وأخروف ، عبد العزيز ) -3
 ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، القاىرة . 

 ، دورية التنموية الميارات دعـ في دورىا و المعرفة ( ، إدارة2005) نيمة ، ىاشـ -4
 .  26 عدد ،8 مجمد ، العربية التربية مستقبؿ

 ثانيان / المراجع األجنبية 
[1.] Manuel, E. (2008). The Knowledge Management in SADC 

Countries . The Icfai Journal of Knowledge Management 

[2.] Scott, W. (2003). Performance Improvement Interventions: 

Their Similarities & Differences, The Journal For Quality and 

Participation,Vol.26, Issue 1, pp(26-30). 
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 ممخص الدراسة

مدى إدراؾ اإلدارة والعامميف بالشركة العػػػػػامة لمكيرباء محؿ ىدفت الدراسة إلى معرفة 
ودرجة ممػػػػػػارسة أفراد الدارسة والبحث  ، الدارسة والبحث لمفيـو التسويؽ العكسي

وأثر ذلؾ عمى ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية ،  الستراتيجيػػػػات التسويؽ العكسي
 129قائمة استقصاء عمى أفراد الدراسة أسترجع منيا  165ولتحقيؽ ذلؾ تـ توزيع 

ات ، توصمت في تحميؿ البيان pspp، وباستخداـ برنامج  %78قائمة بنسبة استجابة 
في ترشيد  الدراسة إلى أف أفراد الدراسة غير مدركيف لمفيـو وأىمية التسويؽ العكسي

لى ضعؼ ممػػػارسة الشركة الستراتيجيات التسويؽ  ، الكيربائية استيالؾ الطػػػاقة وا 
 ارتبػػػػػاط معنوي بيف،  كما أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة  العكسي في مجاؿ التوزيع

لدى الشركة محؿ الدراسة  ػػػػات التسويؽ العكسي و ترشيد استيالؾ الطػػػػػػاقةاستراتيجي
 ، وانتيت الدراسة بتقديـ بعض التوصيات وآلية التنفيذ المقترحة . والبحث

، الشركة الكيربائية التسويؽ العكسي ، ترشيد استيالؾ الطػػػػػاقة الكممات الدالة : 
 العػػػػػػامة لمكيرباء 

Abstract 

    The study aimed to know the extent to which the management 

and employees of the General Electricity Company understood the 

study and research of the concept of Demarketing , and the degree 

of practice of the study and research of Demarketing strategies and 

the impact on the rationalization of electricity consumption , and to 
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achieve that was distributed 165 lists of survey on the study 

members, which returned 129 lists of the response rate of 78%, 

and using the program in the analysis of data pspp, the study found 

that the study members are unaware The concept and importance 

of Demarketing in the rationalization of electricity consumption, 

and the weakness of the company's practice of Demarketing 

strategies in the distribution, and the results showed that there is a 

significant correlation between the strategies of Demarketing and 

rationalization of consumption Energy company has replaced the 

study and research, and the study ended to provide some of the 

recommendations and the proposed implementation mechanism. 

Keywords: Demarketing , Rationalization of electric power 

consumption , General Electricity Company. 
 مقدمة ال

 عمى وحثيـ ورغباتيـ المستيمكيف حاجات تمبية عمى الحديث التسويقي المفيوـ يركز
 أخذ التوجو ىذا ولكف،  السمع والخدمػػػػات عمى الطمب كمية زيادة عمى الشراء ، والعمؿ

 أصبح ، لذلؾ ، واالقتصاد بالبيئة ، والمجتمع مضرة وأنماًطا استيالكية عػػػػػادات يولد
 والعمؿ التوجو ، ىذا في النظر إعادة يدركوف أىمية التسويؽ مجػػػاؿ في المختصوف

 عف الناجمة األضرار بيدؼ تقميؿ التوجو ىذا تعالج ، وأساليب مفاىيـ إيجاد عمى
 بما عممية االستيالؾ تحسيف عمى المستيمكيف توجيو خالؿ مف ، وذلؾ السابؽ التوجو
العمؿ  خالؿ مف واالقتصاد ، والبيئة ، ،والمجتمع ، والمنظمات نفسو المستيمؾ يخدـ
سمماف  .  (والخدمػػػات السمع بعض عمى االستيالؾ ترشيد عمى المستيمكيف توعيو عمى
 ،2015 ، 2 ) 

إف الفمسفة الفكرية لمتسويؽ العكسي تكمف في تشجيع المستيمؾ بالتقميؿ مف شراء المنتج 
ويمكف القياـ بذلؾ بعدة طرؽ ومنيا زيادة األسعار وحظر المنتجات أو وضع محددات 

) صادؽ كآخركف ، عمى االستيالؾ أو التحكـ بمجاالت االستيالؾ وتقميصيا وغيرىا 
2014 ، 128) 
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ذ إف ما متجدد غير موردا تعتبر الكيربائية الطاقة إف  ال قد اليـو عميو نحصؿ ، وا 
 قد ال اليـو يستيمكونو ما بأف المستيمكوف يعمـ أف ويجب ، في المستقبؿ عميو نحصؿ
 مستمر، وبالتالي عمييـ ارتفاع في الطاقة أسعار بنفس السعر كوف  غدا عمية يحصموا
 الطاقة مجاؿ في إدارة الشركة والعامميف ويجب عمى، تدفقيا  ليضمنوا استيالكيا ترشيد

 ووضع ، العكسي التسويؽ مفيوـ اعتماد نحو أف يتوجيوف بمختمؼ أنواعيا 
 حياتيـ في الطاقة الكيربائية أىمية المستيمكيف إلى توعية تضمف التي االستراتيجيات
 الدولة. وعمى اقتصاد

 االطػػػػػػػار العػػػػاـ لمدراسة
 الدراسةمشكمة 

تحتؿ الطاقة دورا محوريا في حياة اإلنساف ال ينافسيا فيو إال ضروريات الحياة مف ماء 
وغذاء وىواء ، وتظير أىميتيا لسببيف األوؿ ألنيا محدودة مف حيث الكميات المتاحة 
منيا وأماكف تواجدىا عبر العالـ وىي عمى شكميا االبتدائي، ومف حيث أنيا سمعة 

ت، سمعة وسيطة لممؤسسات وىي في شكميا النيائي، والثاني ألنيا استيالكية لمعائال
ضرورية حيث تتوقؼ كؿ نشاطات اإلنساف مف )نقؿ، صناعة، فالحة، اتصاؿ( في 

 ( 50 ، 2016. ) بكعسمة ، حالة عدـ توفر الطاقة
وفي ظؿ المعاناة الكبيرة التي يعانييا أفراد المجتمع الميبي بسبب االنقطاع المتكرر 

يرباء ، نتيجة توزيع االحماؿ ، لعدـ قدرة الشركة العامة لمكيرباء عمى توفير القدر لمك
المطموب مف الطاقة لممستيمكيف بسبب التعقيد الكبير في الظروؼ المحيطة بالشركة ، 
تبرز مشكمة البحث في أف اإلدارة والعامميف بالشركة غير مدركيف ألىمية التسويؽ 

لطاقة ، وأف المستيمكيف غير واعييف بترشيد استيالؾ العكسي في ترشيد استيالؾ ا
 الطاقة وىذا يثير التساؤالت التالية:

اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة والبحث مدركيف لدور ىؿ  .1
 ؟ وأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقة

 راتيجيات التسويؽ العكسي ؟ ما درجة ممارسة أفراد ومجتمع الدراسة والبحث الست .2
ىؿ ىنػػاؾ عالقة ارتباط بيف استراتيجيات التسويؽ العكسي وترشيد استيالؾ الطاقة  .3

 ؟
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ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصػػائية بيف استراتيجيات التسويؽ العكسي عمى ترشيد  .4
 استيالؾ الطاقة ؟

 قة الكيربائية؟ىؿ ىناؾ وعي مف قبؿ المستيمكيف فيما يتعمؽ بترشيد استيالؾ الطا .5
 أىداؼ الدراسة

مدى إدراؾ اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدارسة والبحث معرفة  .1
 لمفيـو التسويؽ العكسي .

  التعرؼ عمى درجة ممارسة أفراد الدارسة والبحث الستراتيجيات التسويؽ العكسي . .2
 وترشيد استيالؾ الطاقة. معرفة عالقة االرتباط بيف استراتيجيات التسويؽ العكسي .3
 التعرؼ عمى درجة تأثير استراتيجيات التسويؽ العكسي عمى ترشيد استيالؾ الطاقة. .4

 أىمية الدراسة
 يمكف تحقيؽ أىمية الدراسة مف خالؿ الجانبيف العممي والتطبيقي كاألتي :

 األىمية العممية
تسميط الضوء عمى موضوع التسويؽ العكسي ومدى  تأثيره عمى ترشيد استيالؾ  .1

  محؿ الدارسة والبحث.الطاقة في الشركة العامة لمكيرباء 
استراتيجيات التسويؽ المساىمة في تحديد طبيعة التأثيرات المباشرة بيف كؿ مف  .2

 . محؿ الدارسة والبحث العكسي وترشيد استيالؾ الطاقة
سد الفجوة البحثية في مجاؿ التسويؽ العكسي لدى الشركة العامة  المساىمة في .3

 لميكرباء محؿ الدراسة والبحث والمراكز البحثية ذات العالقة.
دعـ البحث العممي والمساىمة بتشكيؿ حمقة مف حمقات البحث العممي   .4

 المستمر.
اسات المساىمة في النقؿ االفقي لمتكنولوجيا مف خالؿ نشر ما توصمت الية الدر  .5

 السابقة بخصوص موضوع البحث.
 األىمية التطبيقية

محاولة توجييو أنظار اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ البحث  .1
 . استراتيجيات التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقةلدور وأىمية 
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ـ تقديـ إطػػار عممي لمشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة يمكنيا مف اإللما .2
بمتغيرات وأبعػػػػػػػػاد الدراسة ) استراتيجيات التسويؽ العكسي( ويساعدىا في وضع 

 اآللية المناسبة لتنفيذىا.
تعتبر الدراسة اسياما متواضعا في دعـ التوجيات والسياسات الرامية الى ترشيد  .3

 استيالؾ الطاقة بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة والبحث.
مف التوصيات والمقترحات التي تساعد عمى ترشيد الوصوؿ الى مجموعة  .4

 استيالؾ الطاقة  لدى الشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة البحث.
 فركض الدراسة

أىػػداؼ الدراسة يسعى الباحث إلى اثبات  مدى صحة الفروض  بناًء عمى مشكمة و
 التالية :

إف اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة والبحث غير  : الفرض األكؿ
 الكيربائية. مدركيف لدور وأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقة

استراتيجيات التسويؽ العكسي و ترشيد  ال يوجد ارتباط معنوي بيف : الفرض الثاني
 لدى الشركة محؿ الدراسة والبحث. استيالؾ الطاقة
ستراتيجيات التسويؽ العكسي عمى ال يوجد تأثير معنوي مباشر ال الفرض الثالث :

 لدى الشركة محؿ الدراسة و البحث. ترشيد استيالؾ الطاقة
 الدراسة منيجية

اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج المتكامؿ في البحوث التطبيقية ، وىو منيج 
راسة الظواىر اإلنسػػانية واالجتمػػػاعية ، ويستند ىذا المنيج عمى حقيقة وجود مستحدث لد

ترابط وتالـز بيف اإلطػػار العممي لمبحث )الجػػػانب النظري(  وبيف الواقع العممي ) 
 الجػػػانب التطبيقي(.

 ويتيح ىذا المنيج لمدراسة مزايا عديدة منيا تحقيؽ العمؽ باستخداـ المنيج التاريخي ،
والشموؿ باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي ، والتوازف باستخداـ أدوات التحميؿ 

 .(32 ، 1992.) مبارؾ ، اإلحصائي
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 الدراسة أسمكب
 كمصادر الحصكؿ عمييا  البيانات المطمكبة

 أعتمد البػػػػاحث في اتمػػػػػػػػاـ ىذه الدراسة عمى :      
وتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ مرجعة الكتب والمجالت العممية  بيانات ثانكية :

والدراسػػػػات السػػػػابقة  التي تناولت متغيرات البحث مما مكف البػػاحث مف تأصيؿ المفاىيـ 
عداد اإلطػػار النظري لمدراسة .  وا 

وتـ الحصوؿ عمييا مف الشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة والبحث  بيانات أكلية:
خداـ قائمة استقصاء أعدت ليذا الغرض وتحميميا مما مكف البػػاحث مف اختبػػػػار باست

 صحة أو خطػاء فروض البحث والتوصؿ إلى النتائج والتوصيات.
 مجتمع الدراسة

 يتمثؿ مجتمع الدراسة في الشركة العامة لمكيرباء بمدينة الزاوية.
 كحدة المعػػػػػػػػػػاينة كعينة الدراسة 

تتمثؿ وحدة المعاينة في إدارة خدمات المستيمكيف بالشركة العامة لمكيرباء مدينة الزاوية 
 Decision Analyst STATS TM ، وتـ تحديد حجـ العينة باستخداـ برنامج 

اف تقريبا ، وعمى افتراض  مفردة 290وبمعرفة عدد افراد وحدة المعاينة البالغ ،  2.0
 درجة ، وأف %50ييـ الخاصية الرئيسية المطموب دراستيا نسبة المفردات التي تتوافر ف

ىو  العينة حجـ أف إلى الباحث ، توصؿ  0.05 المعنوية ومستوى،  %95 الثقة
قائمة استقصاء عمى وحدة المعاينة ) بطريقة  165، و تـ توزيع مفردة  165 المناسب
يقدـ  (1)والجدوؿ رقـ  %78قائمة بنسبة استجابة بمغت  129( استرجع منيـ  عشوائية

 وصؼ لعينة الدراسة .
 الدراسة أداة

اعتمد الباحث في تجميع بيانات الدراسة الميدانية مف مصادرىا األولية عمى قائمة 
استقصاء اعدت خصيصا ليذا الغرض في ضوء نتائج الدراسة النظرية وجيت لممدراء 
ورؤساء األقساـ والمكاتب والعامميف بإدارة خدمات المستيمكيف بالشركة العامة لمكيرباء 

عبارات لقياس مدى ادراؾ اإلدارة والعامميف لمفيوـ  3محؿ الدراسة والبحث وتضمنت 
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عبارة لقياس  12عبارة لقياس أبعاد التسويؽ العكسي و  19وأىمية التسويؽ العكسي و
 ترشيد استيالؾ الطاقة.

مكافؽ  وتـ استقصاء أفراد الدراسة باالعتماد عمى مقياس ليكرت ذو الخمس درجات 
 ، غير مكافؽ  تماما.غير مكافؽ  ، محايد ، مكافؽ ، تماما

 أساليب تحميؿ البيانات.
 اعتمد الباحث في تحميؿ بيانات الدراسة عمى األساليب اإلحصائية التالية : 

 : لوصؼ أفراد الدراسة ومعرفة اتجاىاتيـ.كالتشتت مقاييس النزعة المركزية
 : لبياف نوع وقوة عالقة االرتباط بيف متغيرات الدراسة.  معامؿ االرتباط بيرسكف

 : لحساب معامالت االنحدار المتعدد لممتغيرات . تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج
في التحميؿ الوصفي واإلحصائي لبيانات الدراسة وذلؾ pspp واستخدـ الباحث برنامج 

وسيولة استخدامو باإلضافة  النتائج ودعمو لمغة العربية ولصغر حجمو ةلتميزه بدق
 لسرعتو في التحميؿ مقارنة بالبرامج األخرى .

 الدراسة محددات
/ 28/2 -20/1: اقتصرت الحدود الزمنية لمدراسة عف الفترة مف  المحددات الزمنية

2019. 
 -مدينة الزاوية -: إدارة خدمات المستيمكيف الشركة العامة لمكيرباء المحددات المكانية

 ليبيا.
: مدراء ورؤساء األقساـ والمكاتب والعامميف بإدارة خدمات  البشرية المحددات

 .مدينة الزاوية –المستيمكيف بالشركة العامة لمكيرباء 
 الدراسات السابقة
 العكسي التسويؽ عمى الضوء تسميط إلى الدراسة ىدفت ( 2018، ) دراسة عتركس 

 واستراتيجيات أساليب تطبيؽ أف الدراسة إلى ىذه وتوصمت وقد ، جوانبو بأىـ واإلحاطة
 عمى ترشيد وتعمؿ الكيربائية الطاقة استيالؾ سموؾ عمى ستؤثر العكسي التسويؽ
 .عمييا الطمب
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 مف وبوصف العكسي التسويؽ موضوعالدراسة تناولت  (2017)دراسة حسيف ، 
عمى  الضوء تسميط وىدفت الدراسة الى تيالؾ،االس لترشيد المناسبة العممية األساليب

استنتاجات  العكسي ، وكانت مف ابرز التسويؽ أساليب تعكس التي الممارسات بعض
 التسويؽ أساليب ممارسة نحو المبحوثة الشركة في المسؤوليف وتقبؿ ميؿ الدراسة عدـ

 لمموقع تعزى المسؤوليف اتجاىات في إحصائية داللة ذات فروؽ ناؾُأف ، و العكسي
 .الوظيفي

 التأثير في العكسي التسويؽ أثر تحديد إلى الدراسة ىدفت ( 2015سمماف ، ) دراسة 
 التسويؽ عناصر أىـ توصمت الدراسة الى إف وقد،  الكيرباء استيالؾ ترشيد عمى

 يمييا التوعية أىمية حمالت ىي الكيربائية الطاقة استيالؾ ترشيد في تؤثر التي العكسي
 ترشيد االستيالؾ ثـ إدراؾ المجتمع المدني منظمات دور ثـ والتشريعات القوانيف دور

 ، وأكدت نتائج الخامسة المرتبة في السعر ، وجاء االستيالؾ ترشيد ألىمية المستيمؾ
 ، وأف االستيالؾ ترشيد المستيمكيف عمى حث في جدا ميمة التوعية حمالت أف الدراسة

 . استيالؾ الكيرباء ترشيد عمى كبير بشكؿ يؤثر ال قد الكيرباء أسعار رفع

 استراتيجية صالحية مدى الختبار الدراسة ىدفت(  2014شنو ،  ك) دراسة مقرم 
 استيالؾ لترشيد الطاقة شركات مسعى تحقيؽ أجؿ مالئـ مف كنموذج العكسي التسويؽ
 العكسي التسويؽ استراتيجية عوامؿ بأف ترى البحث عينة أف النتائج وبينت ،الكيرباء

 .الكيرباء استيالؾ ترشيد في المطموب التغيير يمكنيا إحداث

 االطػػػػػػػػػػػػػػار النظرم
 المبحث األكؿ : التسكيؽ العكسي 

 مفيكـ التسكيؽ العكسي
 زيادة اثر عمى الماضي مف القرف السبعينيات منذ يتبمور العكسي التسويؽ مفيـو بدأ

 تمبيتيا،  أو ىاتجييز  المنظمة تستطيع ال الوقت الذي في معينة منتجات عمى الطمب
شنو  كمقرم معيف. ) منتوج أو سمعة استيالؾ عمى الطمب أو تحديد لتقميؿ وسيمة فيو
 ،2014 ، 63 ) 
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( سنة وذلؾ في عاـ   (Kotler & Levyوتـ صياغة مصطمح التسويؽ العكسي مف قبؿ
حيف كاف يجري العمؿ عمى توسيع مفيـو التسويؽ خارج نطاقو الضيؽ بوصفو  1971

فنًا وعممًا مف أجؿ تحديد الحجـ المناسب لممبيعات مف خالؿ استخداـ متغيرات أو 
) صادؽ كأخركف ، الترويج (  –المكاف  –السعر  –عناصر المزيج التسويقي ) المنتج 

2014 ، 128). 
 يعمؿ الذي التسويؽ مف جانب أنو عمى التسويؽ العكسي  Kotler & Levyرفاكع

 وجو عمى الزبائف مف معينة أو فئة عاـ بشكؿ الزبائف أو المستيمكيف تثبيط عمى
 عمى الطمب مف إلى التقميؿ ييدؼ بذلؾ فيو، مؤقتة أو دائمة بصفة وىذا الخصوص
 ، 2018) عتركس ، .  استخداميا أو استيالكيا تثبيط طريؽ عف محددة منتجات
107 ) 

 لكي الطمب وتقميؿ لمحد كمحاولة تستخدـ استراتيجيةكما ُعرؼ التسويؽ العكسي بأنو 
 يجد بحيث منو معينة قطاعات بأكممو أو دؼ السوؽُيست وقد العرض يُيضا

 المحاوالت الطويمة اُمع تنفع ال عندما االمد قصيرة ترشيدية استراتيجيات المسوؽ
 ( 85 ، 2017)حسيف ، . األمد

 دكافع كأسباب استخداـ التسكيؽ العكسي
الى عدة أسباب  العكسي التسويؽ ستراتيجياتيرجع استخداـ المؤسسات والمنظمات ال

اف ترى  ( 107 ، 2018) عتركس ، دراسة  تختمؼ مف منظمة الى أخرى ،
 -  :أىميا مختمفة ألسباب العكسي التسويؽ والمنظمات تستخدـ المؤسسات

 االقتصاد عمي عبئا تعتبر التي العالية األسعار ذات المنتجات بعض استيالؾ ترشيد -
 والشخصية. العامة بالصحة تضر التي المنتجات أو النادرة أو المنتجات الوطني

تقميؿ الطمب عمى بعض أنواع المنتجات كالتبغ والحمويات وغيرىا مف المنتجات  -
اإلنساف وىذا بيدؼ توعية المستيمكيف وتثقيفيـ باآلثار األخرى الضارة بصحة ونفسية 

 السمبية لممنتج.
رغبة إدارة المؤسسة أف تكوف لممؤسسة دورا في المسئولية االجتماعية باتجاه المحافظة  -

 عمى البيئة مف التموث.
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عدـ قدرة المؤسسة عمى توفير أو إعداد كميات كبيرة مف المنتجات أو الخدمات مف  -
 طمبات الدائمة.أجؿ تمبية ال

عدـ رغبة المؤسسة في التجييز لمنطقة ما أو في تقديـ المنتج أو الخدمة بسبب زيادة  -
نسبية في كمفة التوزيع بطريقة ال يمكف تفسيرىا أو انخفاض في الربح اليامش ي أو 

 زيادة في تكمفة التسويؽ.
لتجنبيا  رغبة المنظمات في االستغناء عف عميؿ أو مجموعة عمالء غير المربحيف -

 الخسائر.
تنفيذ  تستطيعامتالؾ المؤسسة لميارات تسويقية ذات كفاءة عالية وخبرة مينية  -

 التسويؽ العكسي ، فضال عف وجود عمالء واعييف بشكؿ أكبر.
رغبة المؤسسة في الحصوؿ عمى بديال لمربح عندما يتـ المفاضمة إلجراء تحسينات  -

 في المنتج مف دوف كمفة إضافية.
ة المنتج عف طريؽ خفض عرضو وزيادة السعر ضمف المفيـو الذي يقوؿ زيادة قيم -

أف الناس بحاجة إلى منتجات وخدمات يشعروف أنيا صعبة الشراء ثـ يشعروف 
 بالشغؼ لمحصوؿ عميو.

 رغبة عدـ ( 86 ، 2017)حسيف ، أيضا مف األسباب التي اشارت الييا دراسة 
 قميؿ ربح امشُ مع والترويج لمتوزيع العالية الكمفة بسبب ما لمنطقة جييزالت في الشركة

 .جداً 

 استراتيجيات كأدكات التسكيؽ العكسي
يمكف تقسيـ استراتيجيات التسويؽ العكسي الى أربعة أنواع وفؽ عناصر المزيج 

 وذلؾ عمى النحو التالي : 4psالتسويقي 

 .أكال : استراتيجيات التسكيؽ العكسي المتعمقة بالمنتج )الطاقة الكيربائية ( 
 تقميؿ عمى التسويقية الجيود تركز الذي ىو العكسي التسويؽ مفيوـ ضمف المنتج إف

 والمجتمع بالفرد كبيراً  ضرراً  يولد سوؼ استيالكو ترشيد عدـ ألف ، كمية مبيعاتو
واالقتصاد ، والمنتج في ىذه الحالة ىو الطاقة الكيربائية التي تقدميا الشركة العامة 
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لمكيرباء الى زبائنيا الكراـ ، ومف االستراتيجيات الممكف استخداميا وفؽ مفيـو التسويؽ 
 العكسي ما يمي :

 التوزيع المحدود مف خالؿ القطع المبرمج لمتيار الكيربائي : يقـو نظػػػػاـ القطع -
المبرمج لمكيرباء عمى قطع التيػػػػػػار الكيربائي لفترات زمنية محددة مسبقا وعف 
منػػاطؽ محددة ويعطي ذلؾ التيار الى مناطؽ أخرى ، ويجب اف يحقؽ ىذا النظاـ 
عدالة في عممية توزيع التيار الكيرباء عمى جميع المستيمكيف مف خالؿ شموؿ 

 ( 134،  2012صالح ،   ك)حسف  الجميع بنظاـ القطع المبرمج .
تطوير بدائؿ لممنتج وخاصة المتجددة منيا مثؿ الطاقة الشمسية ) المجانية (  ،  -

الطاقة المائية ، طاقة الرياح ، الطاقة الحرارية المخزنة في باطف األرض ،  طاقة 
 المد والجزر، الطاقة الميكانيكية ، الطاقة النووية..الخ 

ة واألدوات الموفرة لمطاقة ، وتقديـ التخفيضات والحث المسػػػػػاىمة في توفير األجيز  -
 عمى شرائيا .

استخداـ عدادات الدفع المسبؽ  خػػػػػػاصة لمزبائف الغير ممتزميف بترشيد استيالؾ  -
 الطاقة.

وضع الوسائؿ الرقػػػػػابية الفعالة لممحافظة عمى الطاقة ومنع التسرب غير القانوني  -
 لمطاقة.

 الطاقة الكيربائية.بأسعار  التسكيؽ العكسي المتعمقة ثانيا : استراتيجيات
 يولد الذي الوحيد والعنصر مرونة، األكثر التسويقي المزيج عناصر أحد السعر يمثؿ

 ،ويؤثر الشراء قرار التخاذ الحاسمة العوامؿ مف السعر ويعد ، اإليرادات لممنظمات
 األرباح وكمية كمية المبيعات عمى مباشر بشكؿ
 االستراتيجيات الممكف استخداميا ما يمي:ومف 

وضع أسعار مرتفعة لممنتج ) الطاقة الكيربائية (  لمحد مف استيالؾ المنتج أو  -
 لتخفيض الطمب عميو.

وقؼ التخفيضات والخصومػػػػػػات عمى األسعػػػػار لمزبائف غير الممتزميف بترشيد  -
 استيالؾ الطاقة .

 .االستيالؾ لتقميؿ الدفع المسبؽ ببطاقات المنتجات عيب -
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 توقيع الغرامات المالية عمى المتأخريف في سداد الفواتير. -
 األسعار التصاعدية ) كمما زاد االستيالؾ زاد السعر وفؽ نظاـ الشرائح (. -

بترشيد  الكعي كنشر بالتركيج ثالثا : استراتيجيات التسكيؽ العكسي المتعمقة 
 .استيالؾ الطاقة

 األفراد تحث التي الترويجية الحمالت إيقاؼ عمى العكسي التسويؽ استراتيجية تعتمد
 :  يمي االستراتيجيات ما أىـ ، ومف عؿ الشراء

 عمى المستيمكيف تنصح إعالنية قياـ الشركة بحمالتالدعاية المضادة مف خالؿ  -
 باالقتصاد يضر سوؼ ترشيدىػػػا ألف عدـ ، ، والماء الكيرباء استيالؾ ترشيد

 وعمى البمد في الصنػػػاعة عمى يؤثر ، وسوؼ الوطني
 .أنفسيـ المستيمكيف

 تشير السجائر عمبة عمى بوضعيا لمسجائر ممزمة وىيوضع عالمات تحذيرية :  -
 بعض وىناؾ .الشباب سف في لمموت معرضوف المدخنيف التدخيف، وأف مخاطر إلى

،  االستخداـ عند المريض تحذر حيث المنتجات الصيدالنية مثؿ األخرى المنتجات
 مف كثير ىنالؾ . الدواء جراء استخداـ مف تحدث قد التي الجانبية األعراض وما

 اإلستيالؾ السمبية مف األثار حوؿ وتثقيفيـ المستيمكيف تحذير عمى تعمؿ الدوؿ
التيار  بانقطاع يتسبب سوؼ ذلؾ ألف ، والمجتمع الفرد عمى لمكيرباء المفرط

 (. 26 ، 2015) سمماف ،  اآلخريف وعف عنيـ الكيربائي
الزيارة الشيرية لمزبائف لتفقد العدادات وأخذ القراءات والمطالبة بسداد الفواتير في  -

 وقتيا يسػػػاىـ في ترشيد استيالؾ الطاقة.
استيالؾ الطػػػاقة  ترشيد إلجراءات وتقبمو الزبوف والء يمكف استخداـ استراتيجية -

 الكيربائية.
يعرؼ تسويؽ الوالء بأنو نظرة تسويقية مستندة عمى اإلدارة اإلستراتيجية تركز فييا إدارة 
المنظمة عمى النمو واالحتفاظ بالعمالء الحالييف مف خالؿ الحوافز المختمفة ، ودرجة 
الوالء تكوف عالية عند طمب الخدمة مقارنة بوالء الزبوف لعالمة معينة مف السمع 

سويؽ الوالء فمسفة عامة لممنظمة ومنتسبييا تقـو عمى احتراـ المعروضة، ويعتبر ت



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 82 

 

شنو،  ك مقرم).الزبوف والسعي الصادؽ إلرضائو واألمانة والمصداقية في التعامؿ معو
2014 ، 69 ). 

 
 بتكزيع الطاقة الكيربائية التسكيؽ العكسي المتعمقةرابعا: استراتيجيات 

استيالؾ الطاقة والتركيز عمى الزبائف  التخمص مف الزبائف غير الممتزميف بترشيد -
 الممتزميف .

 القطع المبرمج لمكيرباء وضماف العدالة في التوزيع. -
 تقميؿ فترة االئتماف الممنوحة لممستيمكيف لسداد ماعمييـ مف أقساط. -
 استخداـ بطاقات الدفع المسبؽ في توزيع الطاقة الكيربائية لممستيمكيف . -
 ابة عمييا وايقاع الغرامات المالية عمى المخالفيف.منع ازدواجية التوزيع والرق -
 تركيب العدادات الكيربائية الخاصة بالدفع المسبؽ. -

 اتجاىات تسكيقية معاصرة في التسكيؽ العكسي
 أكال: التسكيؽ العكسي بالعالقات

يمكف تعريؼ التسويؽ العكسي بالعالقة عمى أنو " محاولة مف قبؿ المنظمة لمتفريؽ أو 
بيف زبائنيا وتحديد الفئات غير المربحيف منيا مف أجؿ استبعادىـ ومنعيـ مف التمييز 

القياـ باألعماؿ التجارية مع المنظمة ومف ثـ تقوية العالقة مع الزبائف ذوي الربحية 
األعمى " ، وتسعى المنظمات مف خالؿ تطبيؽ أو تبني التسويؽ العكسي بالعالقة الى 

خفض تكاليؼ إدارة العالقة بالنسبة لمزبائف غير تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ منيا 
 -227 ، 2014) صادؽ  كأخركف ،  المربحيف ، والحفاظ عمى الزبوف بكمفة أقؿ .

228 ). 
 ثانيا : التسكيؽ العكسي الداخمي

األساس المنطقي الذي يستند إليو مفيـو التسويؽ الداخمي ىو االىتماـ مف منظور 
نظمة وعده زبائف داخمييف يعشوف في سوؽ داخمي ممثؿ تسويقي بالعامميف في داخؿ الم

في المنظمة وما يترتب عمى ذلؾ مف تشخيص احتياجاتيـ ورغباتيـ والعمؿ عمى 
اشباعيا ووضع برامج لتطويرىـ وتحفيزىـ وتمكينيـ مف االىتماـ والتدخؿ في تبادؿ 

ويات النشاطات مع زمالئيـ في العمؿ وبذلؾ فاف ىذا سيقود الى تشجيع المعن
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واالخالقيات الداخمية وتعزيز الكفػػػػػػػػػػػاءة التشغيمية وسيحسف مف مستويػػػػػػػات الخدمة 
 المقدمة الى الزبػػػػػػائف الخػػػػػػارجييف. 

فيمكف تعريفو بأنو " مجموعة مف اإلجراءات والقرارات  أما التسكيؽ العكسي الداخمي
ية أو غير واعية والتي تكوف سببا في إثارة والسموكيات اإلدارية يتـ تنفيذىا بصورة واع

أحاسيس اإلحباط وخيبة االمؿ ، وعدـ الرضا لدى العامميف ، والتي يمكنيا أف تقود الى 
، ولكف قد تكوف نتائج التسويؽ العكسي الداخمي أكبر  انخفاض إنتاجية العامميف واألداء"

ديدا عمى المنظمة ، خاصة مف الضرر الذي يحدثو الزبوف نفسو وبصورة اكثر تعقيد وتي
اذا قرر المورد البشري الرحيؿ عف المنظمة آخذا معو معرفتو ومياراتو الى منظمة أخرى 

 (. 237 -236 ، 2014) صادؽ  كأخركف ،  .

 المبحث الثاني : ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية
 مفيـك ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية

الترشيد في استخداـ الكيرباء يقصد بو استغالؿ أقؿ ما يمكف منو ، ويعني أيضا 
االستخداـ العقالني لمكيرباء وعدـ االسراؼ أو التبذير فيو وصوال الى االستخداـ األمثؿ 

  ( 131، 2012صالح ،  ك)حسف لمطاقة الكيربائية. 
الطاقة  لموارد األمثؿ ؾبأنو االستيال الكيربائية الطاقة استيالؾ ترشيد كما يعرؼ
 المساس أو إنتاجيتيـ أو مستخدمييا براحة المساس دوف إىدارىا مف يحد بما الكيربائية

 ( 113 ، 2018) عتركس ،  المستخدمة والمعدات بكفاءة األجيزة

 الكيربائية الطاقة استيالؾ ترشيد كفكائد أىمية
 مف ا عدد يحقؽ الكيرباء استيالؾ ترشيد إف  ) 31، 2015ذكرت دراسة ) سمماف، 

 :يأتي بما إيجػػػػػػازىا يمكف الفوائد
 الكيربائية الطاقة إنتاج في المستخدمة الطاقة لمصػػػػػادر األمثؿ االستغالؿ. 1

 . القػػػػػادمة لألجيػػػػػػاؿ ىذه المصادر عمى لمحفاظ
 ،وتقميؿ الكيربائية الطاقة توليد لمحطات الالزمة الصيػػػػػػانة تكاليؼ انخفػػػػاض. 2

 التوزيع. عممية في الخاصة الشبكات في التيار الكيربائي مف الفاقد
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 .المستيمكيف عمى الكيرباء استيالؾ فاتورة قيمة . تخفيض3
 الطاقة ترشيد وسائؿ استخداـ إلى التوجو في ودعميا المحمية المنظمات تشجيع . 4

. 
 . البديمة الطاقة مجاؿ في لالستثمار المحمية المنظمات أماـ المجاؿ فتح . 5
 .ودعمو الوطني االقتصاد تنمية. 6

 األطراؼ المعنية بترشيد استيالؾ الطاقة
صدار القوانيف والتشريعات والموائح  .. أجيزة الدكلة - الدولة ىي المسؤولة عف سف وا 

الخاصة بترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية والمحافظة عمييا مف خالؿ الوزارات 
واالجيزة التابعة ليا مثؿ وزارة الطاقة ، وزارة الصحة ، وزارة البيئة ، وزارة الصناعة 

 ، الحرس البمدي ، الجمارؾ ، الشرطة ..الخ .، وزارة التعميـ ، البمديات ، النقابات 
مف خالؿ وضع الضوابط والقواعد  اإلدارة كالعامميف بالشركة المنتجة لمطاقة.. -

والبرامج والسياسات واالستراتيجيات التي مف شأنيا المساىمة في ترشيد استيالؾ 
 الطاقة.

لقواعد .. مف خالؿ المساىمة في تنفيذ الضوابط وامؤسسات المجتمع المدني -
والبرامج والسياسات واالستراتيجيات التي مف شأنيا المساىمة في ترشيد استيالؾ 

 الطاقة
 .. مف خالؿ االلتزاـ بترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية.أفراد المجتمع -

وبالتالي فاف مسؤولية ترشيد استيالؾ الطاقة ىي مسؤولية تضامنية تقع عمى عاتؽ 
لمحافظة عمى ثروات وخيرات واقتصاد الوطف وبالتالي جميع األطراؼ ذات العالقة با

 المحافظة عمى أمف وسالمة الوطف والمواطف . 

 االطػػػػػػػػػػػار التحميمي لمدراسة
 كالثبات الصدؽ اختبارات

لمتأكد مف ثبات أداة القياس وأنيا سوؼ تعطي النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيؽ 
االستبانو عمى نفس العينة وفي نفس الظروؼ قاـ الباحث وفؽ اإلمكانيات المتاحة 
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أف معامؿ  ( 1لمجدكؿ رقـ ) باختيار طريقة ألفا كرونباخ  ويشير التحميؿ االحصائي 
 التالي : ثبات  أداة القياس كاف عمى النحو

معامؿ الثبات ألداة قياس المتغير المستقؿ التسويؽ العكسي  وفؽ مقياس ألفا كرنباخ 
 وىذا يدؿ عمى ثبات أداة القياس .  0.68يساوي 

معامؿ الثبات ألداة قياس المتغير التابع ترشيد استيالؾ الطاقة وفؽ مقياس ألفا كرنباخ 
 وىذا يدؿ عمى ثبات أداة القياس.  0.65يساوي 

 ( ثبات أداة الدراسة1الجدكؿ رقـ )
 معػامؿ ألفا كركنباخ عدد العبارات  المتغيرات

 0.90 3 ادارؾ مفيـو وأىمية التسويؽ العكسي
 0.68 19 التسويؽ العكسي

 0.65 12 ترشيد استيالؾ الطاقة
 0.72 34 ألداة الدراسة  المعدؿ العػػػػػػاـ

 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج        
 التحميؿ الكصفي

في ادخاؿ البيانات االولية واجراء التحميؿ الوصفي  psppباستخداـ البػػػػػػاحث لبرنامج 
 واإلحصائي توصؿ إلى النتػػػػػائج التػػػػالية:

الخاص بوصؼ عينة الدراسة أف (  2لمجدكؿ رقـ ) تشير نتائج التحميؿ الوصفي 
%  62مف عدد أفراد الدراسة ، وأف  % 95غالبيتيـ مف الذكور حيث بمغت نسبتيـ 

ف  40مف افراد الدراسة تزيد اعمارىـ عف  مف أفراد الدراسة يحمموف مؤىؿ  %83سنة وا 
 سنوات فأكثر . 10% مف أفراد الدراسة والبحث لدييـ خبرة  83 جامعي ، وأف
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 ( كصؼ عينة الدراسة2رقـ )الجدكؿ 
الرمز في قاعدة  المتغير

 البيانات
 النسبة التكرار الفئة

 %95 123 ذكر 1 الجنس
 %5 6 أنثى 2

 %100 129 المجمكع
 
 

 العمر

 %3 4 30أقؿ مف  20 1
 %35 45 40أقؿ مف  30 2
 %26 33 50أقؿ مف  40 3
 %36 47 فما فوؽ -50 4

 %100 129 المجمكع
 
 

 الدخؿ

 %14 18 دينار 1000أقؿ مف  1
 %48 62 1500 مف اقؿ إلى1000مف 2
 %36 47 2000الى اقؿ مف  1500مف  3
 %2 2 فأكثر 2000مف  4

 %100 129 المجمكع
 

 المؤىؿ
 العممي

 %16 20 ثانوي فأقؿ 1
 %83 107 جامعي 2
 %1 2 دراسات عميا 3

 %100 129 المجمكع
 
 

 الخبرة

 %3 4 سنوات 5أقؿ مف  1
 %14 18 سنوات 10واقؿ مف  5 2
 %41 53 سنة 15سنوات وأقؿ مف  10 3
 %42 54 سنة فأكثر 15 4
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 %100 129 المجمكع
 
 

 الكظيفة

 %2 2 مدير ادارة 1
 %29 38 رئيس قسـ 2
 %16 21 رئيس مكتب 3
 %53 68 موظؼ 4

 %100 129 المجمكع
 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج 

 التحميؿ االحصائي
 أكال : قياس اتجاىات أفراد الدراسة حكؿ متغيرات الدراسة 

 لقياس اتجاىات أفراد الدراسة حوؿ متغيرات الدراسة أستخدـ الباحث مقياس ليكرت
 الخماسي : موافؽ تماما ، موافؽ ، محايد ، غير موافؽ ،غير موافؽ تماما.

وحيث إف العبارات تـ صياغتيا في صورتيا االيجابية فقد أعطيت خمس نقاط لموافؽ 
تماما ، وأربعة نقاط لموافؽ ، وثالث نقاط لمحايد ، ونقطتيف لغير موافؽ ، ونقطة واحدة 

 لغير موافؽ تماما.
 لمتوسط الحسابي بيف أحد الفئات التالية :وبذلؾ سيكوف ا

 ( وتعني  عدـ الموافقة الشديدة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى أسئمة االستبانة.1.80 –1)
 ( وتعني  عدـ الموافقة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى أسئمة االستبانة. 2.60 – 1.81) 
 تبانة.( وتعني عدـ تأكد أفراد الدراسة مف أسئمة االس 3.40 – 2.61) 
 ( وتعني  الموافقة مف أفراد الدراسة عمى أسئمة االستبانة. 4.20 – 3.41) 
 (  وتعني  الموافقة الشديدة مف أفراد الدراسة عمى أسئمة االستبػػػانة. 5 – 4.21) 
فيو مف أىـ مقاييس التشتت والذي يعني مدى تباعد البيانات  أما االنحراؼ المعيارم 

البعض وعف المتوسط الحسابي، وبالنسبة لتفسير قيـ )االستجابات( عف بعضيا 
االنحراؼ المعياري ، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما قؿ التشتت وزاد تجانس األفراد 

و كقاعدة عامة المتوسط  حوؿ استجابتيـ واتفاقيـ عمى قيمة المتوسط الحسابي ،
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الدراسة ضمف ىذا مف أفراد  %75انحراؼ معياري يعني أف تقريبا   1± الحسابي 
 النطاؽ .

 اإلحصػػػػػػػػػػائي تكصؿ البػػػػػػاحث إلى أىـ النتػػػػػػػػػػائج التالية: psppكباستخداـ برنامج 
 اتجاىات افراد الدراسة حكؿ ادراؾ مفيـك كأىمية التسكيؽ العكسي  .1

تشير اتجاىات افراد الدراسة الى عدـ ادراكيـ لمفيـو وأىمية التسويؽ العكسي حيث أف 
جاء ضمف الفئة الثانية عدـ موافقة أفراد الدراسة عمى  2.60المتوسط الحسابي العاـ 

ادراكيـ لمفيـو وأىمية التسويؽ العكسي وبانحراؼ معياري العبارات التي تقيس مدى 
 يوضح ذلؾ. (  3والجدوؿ رقـ )  0.99

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم التجاىات افراد الدراسة إلدراؾ مفيـك  (3الجدكؿ رقـ )
 كأىمية التسكيؽ العكسي 

 

 ت

 

 العبــــــــــــــــارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

ادرك تماما مفهوم وأهمٌة التسوٌق العكسً فً ترشٌد  1

 الكهربائٌة.استهالك الطاقة 
2.30 1.27 

تقوم الشركة بوضع سٌاسات التسوٌق العكسً لترشٌد  2

 استهالك الطاقة الكهربائٌة.
2.92 0.95 

ٌعمل التسوٌق العكسً على تقلٌل الطلب من الطاقة  3

 الكهربائٌة لٌتوافق مع المعروض منها.
2.57 1.01 

 0.99 2.60 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالمعدل 

 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج 

 اتجاىات افراد الدراسة حكؿ المنتج ) الطاقة الكيربائية (   .2
تشير اتجاىات افراد الدراسة عمى موافقتيـ عمى قياـ الشركة بتنفيذ استراتيجيات 

حيث اف المتوسط الحسابي المتعمقة بالمنتج ) الطاقة الكيربائية ( التسويؽ العكسي 
جاء ضمف الفئة الرابعة موافقة أفراد الدراسة عمى العبارات التي تقيس  3.56العاـ 
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تقـو بالجيود المستمرة لمبحث ، باستثناء أف الشركة ال   0.72وبانحراؼ معياري  ذلؾ
 2.40عف مصادر الطاقة البديمة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث جاء المتوسط 

 (  يوضح ذلؾ. 4والجدوؿ رقـ ) ضمف الفئة الثانية عدـ موافقة افراد الدارسة 
افراد الدراسة حكؿ  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم التجاىات (4الجدكؿ رقـ )

 استراتيجية المنتج العكسي
 

 ت

 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

من  للحد الفعالة الرقابٌة الوسائل تضع الشركة 4

 الكهربائً. للتٌار القانونً غٌر التسرٌب ظاهرة
4.04 0.99 

 للتٌار الكهربائً على المبرمج القطع سٌاسة تساعد 5
 الطاقة الكهربائٌة. على الزائد الطلب مشكلة حل

3.99 1.01 

للطاقة الكهربائٌة تتم على  المبرمج القطع سٌاسة 6

 فً التطبٌق. عدالةال اساس
3.58 0.81 

 باألجهزة االستثمار وتشجٌع تقوم الشركة بنشر 7
 الكهرباء. الستهالك المخفضة الكهربائٌة

3.78 1.17 

تقوم الشركة بالجهود المستمرة للبحث عن مصادر  8

 الطاقة البدٌلة كطاقة الرٌاح والطاقة الشمسٌة.
2.40 1.53 

 0.72 3.56 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج  

 اتجاىات افراد الدراسة حكؿ التسعير العكسي  .3
تشير اتجاىات افراد الدراسة عمى موافقتيـ بأف الشركة تقـو بتنفيذ استراتيجيات 

جاء ضمف  3.49حيث اف المتوسط الحسابي العاـ المتعمقة بالتسعير التسويؽ العكسي 
وبانحراؼ معياري  موافقة أفراد الدراسة عمى العبارات التي تقيس ذلؾ الفئة الرابعة

 بيدؼ تخفيض التصاعدية األسعار تقـو بوضع ، باستثناء أف الشركة ال 0.47
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ضمف الفئة الثانية عدـ موافقة  1.99الطاقة الكيربائية حيث جاء المتوسط  استيالؾ
 إعطاء، كما تشير النتائج أف أفراد الدراسة غير متأكديف بخصوص  افراد الدارسة 

(   5والجدوؿ رقـ )  استيالؾ الطاقة بترشيد الممتزميف لممستيمكيف الشركة خصومات
 يوضح ذلؾ.
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم التجاىات افراد الدراسة حكؿ  (5الجدكؿ رقـ )

 استراتيجية التسعير العكسي
 

 ت

 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحرا

ف 

المعٌار

 ي

 بهدف تخفٌض التصاعدٌة األسعار تقوم الشركة بوضع 9
 الطاقة الكهربائٌة. استهالك

1.99 1.23 

  النشــاط على حسب الطاقة الكهربائٌة تسعٌربتقوم الشركة  10
 منزلً(.  /خدمً/ صناعً / تجاري)

4.63 0.91 

 0.82 4.22 .المجهز الكهربائً التٌارنوع  وفق األسعار فً التمٌٌز ٌتم 11

استهالك  بترشٌد الملتزمٌن للمستهلكٌن خصومات إعطاءٌتم  12

 . الطاقة
3.11 0.75 

 0.47 3.49 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج 

 اتجاىات افراد الدراسة حكؿ التركيج العكسي  .4
تشير اتجاىات افراد الدراسة عمى موافقتيـ بأف الشركة تقـو بتنفيذ استراتيجيات 

جاء  4.09حيث اف المتوسط الحسابي العاـ المتعمقة بالترويج التسويؽ العكسي 
وبانحراؼ  ضمف الفئة الرابعة موافقة أفراد الدراسة عمى العبارات التي تقيس ذلؾ

 يوضح ذلؾ.  ( 6كالجدكؿ رقـ )  0.56معياري 
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المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم التجاىات افراد الدراسة حكؿ  (6الجدكؿ رقـ )
 استراتيجية التركيج العكسي

 

 ت

 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

تقوم الشركة بحمالت توعٌة حول االستهالك المفرط  13

 للكهرباء واالثار السلبٌة الناتجة عن ذلك.
4.19 0.92 

 االستهالكً الوعً لزٌادة اإلرشادٌة رامجتضع الشركة الب 14
 للكهرباء عبر وسائل االعالم

4.16 0.66 

الك هتصدر الشركة النشرات التحذٌرٌة عن مخاطر است 15

الكهرباء بالطرق الغٌر شرعٌة وتوضح العقوبات التً 

 ٌمكن أن ٌتعرض لها من ٌقوم بذلك.

3.41 0.78 

للمساهمة فً  المدنً المجتمع منظمات حثتقوم الشركة ب 16

 الكهربائٌة. الطاقة استهالكترشٌد  ثقافة
4.43 0.82 

تقوم الشركة بعقد الندوات والمؤتمرات بهدف ترشٌد  17

 استهالك الطاقة الكهربائٌة.
4.26 0.91 

 0.56 4.09 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج 
 اتجاىات افراد الدراسة حكؿ التكزيع العكسي  .5

تشير اتجاىات افراد الدراسة عمى عدـ التأكد بأف الشركة تقـو بتنفيذ استراتيجيات 
جاء ضمف  3.07حيث اف المتوسط الحسابي العاـ المتعمقة بالتوزيع التسويؽ العكسي 

وبانحراؼ معياري  الفئة الثالثة عدـ تأكد أفراد الدراسة مف العبارات التي تقيس ذلؾ
الممتزميف بترشيد  غير الزبائف مف تتخمص ، باستثناء عدـ الموافقة باف الشركة 0.56

ضمف  1.95الممتزميف حيث جاء المتوسط   الزبائف عمى والتركيز استيالؾ الطاقة
 (  يوضح ذلؾ. 7والجدوؿ رقـ )  الفئة الثانية عدـ موافقة افراد الدارسة 
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المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم التجاىات افراد الدراسة حكؿ  (7الجدكؿ رقـ )
 استراتيجية التكزيع العكسي

 

 ت

 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

الملتزمٌن بترشٌد  غٌر الزبائن من ٌتم التخلص 18

 الملتزمٌن.   الزبائن على والتركٌز الطاقةاستهالك 
1.95 1.12 

تقوم الشركة بالقطع المبرمج للكهرباء وتضمن  19

 العدالة فً التوزٌع.
3.98 1.02 

 الممنوحة االئتمان فترة  تقوم الشركة بتخفٌض 20
 للمستهلكٌن لسداد ما علٌهم من أقساط.

3.66 0.80 

المسبق فً توزٌع تستخدم الشركة بطاقات الدفع  21

 الطاقة الكهربائٌة للمستهلكٌن .
3.16 0.95 

توفر الشركة العدادات الكهربائٌة الخاصة بالدفع  22

 المسبق  .
2.61 1.14 

 0.56 3.07 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج 

 اتجاىات افراد الدراسة حكؿ ترشيد استيالؾ الطاقة .6
تشير نتائج الدراسة بأف افراد الدراسة ممتزميف بترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية حيث 

جاء ضمف الفئة الرابعة موافقة افراد الدراسة عمى  4.18اف المتوسط الحسابي العاـ  
والجدوؿ رقـ  0.42معياري بسيط  العبارات التي تقيس ترشيد استيالؾ الطاقة  بانحراؼ

 .( يوضح ذلؾ 8) 
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المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم التجاىات افراد الدراسة حكؿ متغير  (8الجدكؿ رقـ )
 ترشيد استيالؾ الطاقة

 

 ت

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 0.64 4.74 أفضل استخدام المصابٌح الموفرة للطاقة بغض النظر عن سعرها 1

أنصح افراد االسرة بضرورة إطفاء المصابٌح عند عدم الحاجة  2

 الٌها خاصة فً اوقات  النهار
4.43 0.51 

 0.63 3.87 أقوم بتنظٌف المصابٌح من االتربة باستمرار. 3

أنصح افراد االسرة بإطفاء جهاز التلفزٌون عند ترك البٌت أو  4

 الحجرة. 
4.40 0.87 

انصح زوجتً بإزالة الثلج من الفرٌزر بٌن الحٌن واألخر حتى ال  5

 ٌزٌد عن ربع بوصة.  
4.33 0.90 

 0.93 4.05 أقوم بتغٌٌر ترموستات الثالجة مع تغٌر فصول السنة. 6

 1.03 4.19 درجة. 60السخان عند درجة حرارة أقوم بضبط ترموستات  7

 1.25 3.53 درجة. 24أقوم بضبط درجة حرارة المكٌف على  8

 0.85 4.42 أتأكد دائما من فصل السخان الكهربائً فً حالة عدم استخدامه . 9

1
0 

 0.95 4.22 أقوم بفصل التٌار عن المنزل من المفتاح الرئٌسً عند السفر .

1
1 

 1.00 4.18 المصابٌح الخارجٌة للمنزل عند الذهاب الى النوم.أقوم بأغالق 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 93 

 

1
2 

 1.25 3.85 التزم بسداد فواتٌر الكهرباء فً حٌنها.

 0.42 4.18 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج 
 .اختبارات فركض الدراسة كالبحث -ثانيان :

إف اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة والبحث غير  : الفرض األكؿ
 مدركيف لدور وأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقة.

إف اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة  H0الفرضية األساسية : 
 غير مدركيف لدور واىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقة. والبحث

إف اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة  H1الفرضية البديمة : 
 والبحث مدركيف لدور وأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقة.

أفراد الدراسة غير مدركيف لمفيـو وبالرجوع الى نتائج تحميؿ المتوسط الحسابي نجد أف 
جاء ضمف الفئة  2.60وأىمية التسويؽ العكسي حيث أف المتوسط الحسابي العاـ 

ادراؾ أفراد الدراسة الثانية عدـ موافقة أفراد الدراسة عمى العبارات التي تقيس مدى 
يوضح   ( 3كالجدكؿ رقـ )  0.99لمفيـو وأىمية التسويؽ العكسي وبانحراؼ معياري 

 ذلؾ.
 .  H1ورفض الفرضية البديمة   H0قبوؿ الفرضية األساسية  القرار :
إف اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة والبحث غير  النتيجة:

 مدركيف لدور وأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقة
استراتيجيات التسويؽ العكسي و ترشيد  ال يوجد ارتباط معنوي بيف : الفرض الثاني
 لدى الشركة محؿ الدراسة والبحث. استيالؾ الطاقة

    الفرضية األساسية والفرضية البديمة .1
 H0 r    :    =0              أم أف المتغيريف مستقميف  تماما 
  :   H1  r  ≠ 0       
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 Tاالختبار المناسب أختبار .2
    0.05مستوى المعنوية  .3
، درجة  0.05) مستوى معنوية   1.97المعيارية مف الجداوؿ    Tقيمة  .4

 ( 128حرية 
 ( : 314: 1996اإلحصائية باستخداـ القانوف )العالونة ، T تحديد قيمة  .5

T=  

√      

   

   =     

√
        

     

  = 3.33   (1) 

 حيث :
n    ،  حجـ العينةr   ) ( 9أنظر الجدوؿ رقـ )   ) معامؿ االرتباط 

المعيارية فأف ذلؾ يعني رفض فرض  tالمحسوبة أكبر مف قيمة   t وحيث أف قيمة     
 . H1وقبوؿ الفرض البديؿ  H0العدـ 
 . H1وقبوؿ الفرض البديؿ  H0رفض فرض العدـ القرار: 

استراتيجيات التسويؽ العكسي و ترشيد استيالؾ  يوجد ارتباط معنوي بيفالنتيجة : 
 لدى الشركة محؿ الدراسة والبحث الطاقة

ستراتيجيات التسويؽ العكسي عمى ال يوجد تأثير معنوي مباشر ال الفرض الثالث :
 لدى الشركة محؿ الدراسة و البحث. ترشيد استيالؾ الطاقة

 الفرضية األساسية والفرضية البديمة .1
H0  : ستراتيجيات التسويؽ العكسي عمى ترشيد تأثير معنوي مباشر الال يوجد

 لدى الشركة محؿ الدراسة و البحث استيالؾ الطاقة
H1  : ستراتيجيات التسويؽ العكسي عمى ترشيد يوجد تأثير معنوي مباشر ال

 لدى الشركة محؿ الدراسة و البحث استيالؾ الطاقة
( ترفض  264 ، 2002، وذكر)الصيرفي   Fاالختبار المناسب ىو أختبار  .2

 الفرضية الصفرية في حالتيف 
 المحسوبة أكبر مف الواحد الصحيح. Fأف تكوف قيمة  -
 الجدولية. Fالمحسوبة أكبر مف  Fأف تكوف قيمة  -
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   0.05مستوى المعنوية  .3
(  أكبر مف الواحد الصحيح وكذلؾ أكبر مف 9المحسوبة ) الجدوؿ رقـ  Fحيث أف  .4

f (  1.85الجدولية.   ) 
 : رفض فرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ. القرار

بيف  0.05يوجد تأثير معنوي مباشر عند مستوى داللة معنوية النتيجة : 
) باستثناء  استراتيجيات التسويؽ العكسي وترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية

سوبة أقؿ مف الواحد المح Fاستراتيجية الترويج تـ قبوؿ الفرض الصفري  نظر الف 
ويرجع الباحث  9أنظر الجدوؿ رقـ  0.05الصحيح كذلؾ مستوى المعنوية أكبر مف 

 ذلؾ الى اما لخطاء في القياس أو لعوامؿ أخرى( .
ترشيد استيالؾ  عمى العكسي أختبار االنحدار المتعدد لقياس تأثير التسكيؽ (9الجدكؿ رقـ )

 الطاقة الكيربائية

 psppالمصدر : مف اعداد الباحث بناء عمى نتائج برنامج 
 

 
لمتغير ا

 المستقؿ

ابع
 الت
غير
لمت
ا

 
أختبار االنحدار 

 الخطي
 أختبار التبايف أختبار االرتباط

Sig 
0.05 

T 
1.97 

R2 
 ـ التحديد 

R 
 ـ االرتباط

Sig 
0.05 

F 
1.85  

التسكيؽ 
 العكسي

 
ئية
يربا

 الك
اقة
الط
ؾ 
يال
ست
د ا
رشي

ت
 

0.001 3.26 0.08 0.028 0.001 10.65 

 4.50 0.036 0.19 0.03 2.12 0.036 المنتج 

 4.61 0.034 0.19 0.04 2.15 0.034 التسعير
 0.05 0.825 0.02 0.00 0.22 0.825 الترويج 
 15.12 0.000 0.33 0.11 3.89 0.000 التوزيع

pspp:  Analyze          Regression               Liner               ok 
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 النتػػػػػػػػػػػػػػػائج 

 أكال: نتائج اتجاىات افراد الدراسة نحك متغيرات البحث
إف اإلدارة والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة والبحث غير مدركيف  (1

 الكيربائية. لدور وأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقة
المتعمقة إف الشركة محؿ الدراسة والبحث  تقـو بتنفيذ استراتيجيات التسويؽ العكسي  (2

 . بالمنتج ) الطاقة الكيربائية (
المتعمقة إف الشركة محؿ الدراسة والبحث  تقـو بتنفيذ استراتيجيات التسويؽ العكسي  (3

 .بالتسعير
المتعمقة ويؽ العكسي إف الشركة محؿ الدراسة والبحث  تقـو بتنفيذ استراتيجيات التس (4

 .بالترويج
عدـ التأكد بشأف قياـ الشركة محؿ الدراسة والبحث بتنفيذ استراتيجيات التسويؽ  (5

، وىذا يدؿ عمى ضعؼ ممارسة الشركة الستراتيجيات  المتعمقة بالتوزيعالعكسي 
 التسويؽ العكسي في مجاؿ التوزيع. 

 ثانيا : نتائج اختبارات الفركض
والعامميف بالشركة العامة لمكيرباء محؿ الدراسة والبحث غير مدركيف إف اإلدارة  (1

 الكيربائية. لدور وأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الطاقة
لدى  استراتيجيات التسويؽ العكسي و ترشيد استيالؾ الطاقة يوجد ارتباط معنوي بيف (2

 .الشركة محؿ الدراسة والبحث
بيف استراتيجيات التسويؽ  0.05مستوى داللة معنوية  يوجد تأثير معنوي مباشر عند (3

 . العكسي ) المنتج ، التسعير ، التوزيع ( وترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية
بيف استراتيجية الترويج  0.05اليوجد تأثير معنوي مباشر عند مستوى داللة معنوية  (4

 . العكسي وترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية
 ػػػاتالتكصيػػػػػػػػػػ

في ضوء الدراسة النظرية ونتائج تحميؿ البيانات األولية لمدراسة  خمص الباحث إلى 
 مجموعة مف التوصيات التالية موضحا عقب كؿ منيا آلية التنفيذ المناسبة:



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 97 

 

ضرورة تبني الشركة العامة لمكيرباء لفمسفة التسويؽ العكسي ، واالقتناع بيا والعمؿ  (1
 الفعمي عمى تطبيقيا.
التطبيؽ التدريجي الستراتيجيات التسويؽ العكسي وفؽ الظروؼ آلية التنفيذ المقترحة : 

 المحيطة بالشركة.
ضرورة توعية المواطف ومؤسسات الدولة بأىمية وحتمية ترشيد استيالؾ الطاقة  (2

 الكيربائية.
 مف توعوية وحمالت برامج : مساىمة الشركة في اعداد وتنفيذآلية التنفيذ المقترحة 

أىمية التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ  تبيف التي والمؤتمرات الندوات عقد خالؿ
 .الطاقة

 ضرورة مراجعة إستراتيجيات التسعير المستخدمة في الشركة . (3
تشكيؿ لجاف عمؿ لدراسة األسعار ك القياـ بالدراسات واألبحاث :آلية التنفيذ المقترحة 

الحالية وفؽ الظروؼ والعوامؿ الخارجية والداخمية المحيطة بالشركة ، ووضع األسعار 
 التي تساىـ في ترشيد استيالؾ الطاقة. 

 اليقظة التسويقية في مجاؿ ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية. (4
جيا ومحاكاة الدوؿ المتقدمة في مف خالؿ النقؿ االفقي لمتكنولو آلية التنفيذ المقترحة : 

 مجاؿ ترشيد استيالؾ الطاقة.

نوصي طالب العمؿ والمعرفة بالمزيد مف الدراسات المستقبمية في مجاؿ التسويؽ  (5
 العكسي وترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية. 

 البحكث المستقبمية المقترحة :  
  .أثر الوالء التنظيمي عمى ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية 
 عمى ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية. أثر التسويؽ العكسي الداخمي 
 .دور المعرفة التسويقية في ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية 
 في ترشيد استيالؾ الطاقة  دور التسويؽ الجانبي لمصادر الطاقة البديمة والموفرة

 لكيربائية.ا
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  دور خطباء المساجد في تسويؽ القيـ األخالقية وأثر ذلؾ عمى ترشيد استيالؾ
 الطاقة الكيربائية.

 .اليقظة التسويقية وأثرىا عمى ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية 
 .دور التسويؽ الموجستي في ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية 
 ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية.في  استخداـ النقؿ االفقي لمتكنولوجيا 

 
 المراجع

التسكيؽ المستداـ كالتسكيؽ العكسي  ( 2014)وآخروف  صادؽ درماف سميماف [.1]
، زمـز ناشروف وموزعوف ، األردف ،  21اتجاىات تسكيقية معاصرة في القرف 

 الطبعة األولى   .
العمـو ، مجمة الجزائر في الطاقة استيالؾ محددات ( 2016) بوعسمة رشيد [.2]

 .   2، العدد  17االقتصادية ، المجمد 
التسكيؽ العكسي  كآلية لترشيد االستيالؾ (  2014زكية مقري و آسية شنو ) [.3]

المنزلي لمطاقة الكيربائية : دراسة استطالعية آلراء عينة مف المستيمكيف في 
 الحاج جامعة،    31 العدد و اإلنسانية اإلجتماعية العمـو  ، مجمة مدينة باتنة

 باتنة  . لخضر
-De -العكسي التسكيؽ ( 2018)عتروس وصبرينة عتروس  سييمة [.4]

marketing -  مجمة،   الكيربائية الطاقة استيالؾ ترشيد في فعالة كأداة 
 .  2 العدد : الثاني المجمد،  األعماؿ إدارة و التسويقية الدراسات

 عمى التأثير في العكسي التسكيؽ أثر ( 2015) سمماف فارس محمد شحادة [.5]
 الزرقاء. جامعةماجستير غير منشورة ،  ، رسالة  الكيرباء استيالؾ ترشيد

 ، كتػػػابتو كطريقة أسسو العممي البحث ( 1992 ) مبارؾ محمد الصاوي محمد  [.6]
 . القػػػاىرة  ، المكتبة األكػػػػاديمية

 البحث العممي الدليؿ التطبيقي(  2002محمد عبد الفتاح حافظ الصيرفي )  [.7]
 .   األردف، دار وائؿ لمطباعة والنشر ،  لمباحثيف
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 تطبيؽ أمكانية ( 2012)  صالح مصدؽ نجيب و حسف ميسر أحمد  [.8]
 إقميـ في الكيرباء بحث الؾهاست ترشيد في العكسي التسكيؽ استراتيجيات
 واالقتصادية اإلدارية لمعمـو تكريت مجمةكؾ، هد محافظة حالة – العراؽ كردستاف

 .24  العدد ، 8المجمد ،
 العربية المممكة في الرقمية المكتبات ( 2010المعتـ )الرحمف  عبد بف نبيؿ [.9]

 . الرياض ، الوطنية فيد الممؾ مكتبة،  السعكدية
 الصناعية الشركة في المسؤكليف اتجاىات ( 2017ىالة فاضؿ حسيف )  [.10]

بغداد  شركة في تطبيقية دراسة /العكسي التسكيؽ أساليب ممارسة نحك
 9المجمة العراقية لبحوث السوؽ وحماية المستيمؾ ، المجمد ،  الغازية لممشركبات

 ،. 2، العدد 
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 إستراتيجيت إدارة الوىارد البشريت في هؤسسبث الذولت

 حسن محمد العربً الشرٌف

 مصراتة –كلٌة العلوم التقنٌة 

Hass_ss8@yahoo.com 

 الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أىمية إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في الشركات. 
حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفي، وذلؾ مف خالؿ مراجعة األدبيات 
ستخالص أى ـ والدراسات والكتب والمجالت ذات العالقة بموضوع الدراسة ومناقشتيا وا 

النتائج والتوصيات. وقد أشارت النتائج إلى أف استراتيجية ادارة الموارد البشرية ليا أىمية 
 كبيرة في الشركات وليا تأثير ايجابي عمى اداء المنظمة و العامميف.

 
Abstract 

This study aims to identify the significance of human resource 

management strategy within organizations. This study has 

implemented the descriptive analytical approach using literature 

review, books, and international journals associated with this 

research study. This can be achieved by discussing and concluding 

their most crucial points and recommendations. The obtained 

results show that the strategy of human resources management is 

very significant in organizations, and has a positive impact on the 

performance of organizations and personnel.  
 

 إستراتيجية إدارة الموارد البشرية، المنظمات.  الموارد البشرية،الكممات الدالة: 
 
 المقدمة  .1

الموضوعات التي تعزيز وتقوي باتت إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية مف أحد أىـ 
فعالية منظمات األعماؿ؛ حيث أنيا الوظيفية المسؤولة عف تحقيؽ غاية وأىداؼ 

mailto:Hass_ss8@yahoo.com
mailto:Hass_ss8@yahoo.com
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المنظمة ورؤيتيا مف خالؿ بمورة اإلستراتيجية العامة لممنظمة وترجمتيا إلستراتيجية 
بالموارد البشرية والتي تشمؿ عمى طرؽ التعامؿ مع العنصر البشري  مختصةتفصيمية 

في المنظمات العاممة، ورؤية االدارة العميا حوؿ الممارسات كالبرامج التدريبية والتحفيز 
والتدريب، وكذلؾ تحديد األىداؼ االستراتيجية المطموبة مف إدارة الموارد البشرية فيما 

لموارد البشرية العاممة ورعايتيا، والسياسات التي تتبعيا يتعمؽ بتوظيؼ وتنمية وتطوير ا
وحصر البدائؿ المتاحة وحصرىا أيضًا،  القراراتإدارة الموارد البشرية خالؿ فترة إتخاذ 

 جميعيا مف أجؿ الوصوؿ لألىداؼ اإلستراتيجية.
إف استراتيجية إدارة الموارد البشرية ىي حجر الزاوية لحياة المنظمات في عالمنا 

 ,Akingbolaوخاصة في عالـ معقد حيث يبدوا المستقبؿ غير مؤكد ) المعاصر،
(، والحاجة إلى إدارة استراتيجية عمى مستوى المنظمة وكذلؾ وجود سيطرة 2013

مشتركة وتعاوف لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية ومرونة المنظمة في التخطيط اإلستراتيجي 
يجية وتعقيد مياميا وزيادة حجميا؛ وكؿ ذلؾ واإلستجابة لممتغيرات الداخمية واإلسترات

يتطمب مف المنظمات إعطاء اىتماـ كبير لمتخطيط االستراتيجي، وىو بالفعؿ حجر 
 الزاوية لزيادة فعالية ممارسات إدارة الموارد البشرية وزيادة مساىمتيا في أداء المنظمة

والنوعية المطموبة مف  يمكف إلدارة الموارد البشرية توفير الكمية حيث (. 2018)كسنة، 
الموارد البشرية في المكاف والزماف المناسبيف مف خالؿ التخطيط االستراتيجي لمموارد 
البشرية، والعمؿ عمى التحفيز لمحاجات اإلنسانية التي ىي المصدر األساسي لدوافع 

(. لذلؾ فإف الحوافز ىي 2004االفراد والمحدد الرئيسي لسموكيـ في المنظمة )بديسي، 
عبارة عف مجموعة العوامؿ التي تعمؿ عمى التأثير في سموؾ الفرد مف خالؿ إشباع 
حاجاتو، وأف الحوافز التي تمثؿ نتائج عممية الحفز ومصادره األساسية ىي أحد أىـ 
الوسائؿ لرفع كفاءة الموارد البشرية في المنظمة إلى جانب أنشطة الموارد البشرية 

نظيـ جيود المورد البشري وتوجيييا. والحافز يعتبر األخرى مف إختيار وتدريب إلى ت
ميـ في الحفاظ عمى السموؾ الموجو نحو ىدؼ معيف، كما أف أكثر األىداؼ تستغرؽ 

 (.2013وقتًا لإلنجاز، فقط أولئؾ الذيف يحفزوف باستمرار سينجزونيا )ضوالبيت، 
ية والرئيسية في إدارة الموارد البشرية ىي إحدى الوظائؼ واإلدارات األساسوتعتبر 

المنظمات وأف  محور عمميا ىو جميع الموارد البشرية التي تعمؿ فييا وكؿ ما يتعمؽ 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 201 

 

بيا مف امور وظيفية، منذ تعييف الفرد في المنظمة وحتى ساعة انتياء خدمتو وعممو 
فييا.  ويشير الباحثيف إلى أف التدريب يتكوف مف ثالثة عناصر مستدامة وىي: تعمـ، 

ية تالصؽ العامميف داخؿ المنظمة منذ لحظة تعيينيـ إلى لحظة تقاعدىـ أو تدريب، تنم
 تركيـ لمعمؿ، وذلؾ مف أجؿ دعميـ ومساندتيـ وتمكينيـ مف استخراج أفضؿ ما لدييـ

 (. 2018)النعيمي، 
إف استراتيجية إدارة الموارد البشرية جزء أو نظاـ فرعي مف نظاـ كمي أشمؿ وأكبر ىو 

مة، التي تشتمؿ عمى استراتيجيات الييكؿ التنظيمي بما فييا استراتيجية استراتيجية المنظ
الموارد البشرية والتي تتكامؿ جميعيا مع بعضيا لتحقيؽ رسالة  وأىداؼ المنظمة. كما 
أف اليدؼ الرئيسي الذي تسعى إليو إدارة الموارد البشرية مف خالؿ وظيفتيا ىو توفير 

مف الموارد البشرية لمموازنة بيف مقدار العمؿ  اإلحتياجات اإلستراتيجية لممنظمة
المطموب مف القوى العاممة. و يشتمؿ ذلؾ عمى استراتيجيات فرعية تشمؿ استراتيجية 
الجذب واستراتيجية اإلختيار واستراتيجية التوظيؼ. حيث يتمحور دور الخطط 

تحقيؽ األداء اإلستراتيجية لممنظمات في توفير الموارد الالزمة وكذلؾ لسد الفجوات ل
المطوب وفؽ المستويات والغايات، كما وتعتمد إدارة الموارد البشرية عمى معايير التقييـ 
والمتابعة لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المحددة وتنفيذ اإلستراتيجيات المطموبة )ماىر، 

2014.) 
وبالرغـ مف وفرة الدراسات والبحوث وقمتيا في الدوؿ النامية وفيما يتعمؽ بدراسة أثر 
إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في تحقيؽ أىداؼ المنظمات إال أنيا متوفرة عف كثب 
في الدوؿ المتقدمة لإلدراؾ والتأكد مف األثر الحقيقي لإلستراتيجية في الدوؿ النامية. 

مة الدراسة بقمة الدراسات والبحوث ذات العالقة بإدارة الموارد البشرية حيث تتمحور مشك
االستراتيجية في الدوؿ النامية، لذلؾ تيدؼ الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف إدارة الموارد 

  البشرية وأثرىا في تحقيؽ أىداؼ المنظمات.

 مشكمة الدراسة  .2
أكاف في الدوؿ النامية أو المتقدمة،  تتسـ نتائج العولمة بنفس الصفات التي تؤدييا سواء

كونيا تييمف في البيئات اإلقتصادية والقانونية والمالية بتعبير كبير وسريع؛ مما جعؿ 
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العالـ قرية صغيرة حيث باتت منظمات األعماؿ بدوف قيود تييمف عمى عمميا وحماية 
ية واإلقميمية الصناعات المحمية، األمر الذي جعؿ حدة المنافسة بيف المنظمات الدول

 (.2013والمحمية بإزدياد وتفارس مستمريف )محمد & أبوسف، 
كما وأف تمؾ التغيرات فرضت عمى منظمات األعماؿ التكيؼ معيا لتتمكف مف 
اإلستمرار في العمؿ والتواجد في سوؽ العمؿ؛ حيث تكيؼ اإلستراتيجيات العامة ليا 

ييا والتي تتمثؿ بالموارد البشرية، أو أواًل، وكذلؾ ممارساتيا في كافة قطاعات العمؿ ف
، أو تسويقية أو بيعية، أو في اليياكؿ التوظيفية، أو في الفكر اإلداري مع تمؾ باإلنتاجية

التغيرات في البيئية الخارجية والداخمية. حيث أف وظيفة ادارة الموارد البشرية تعتبر مف 
 التغيراتر كمي وشامؿ لمواكبة أحد أىـ الوظائؼ الداخمية لممنظمة، والتي تتطمب تغيي

الطارئة والحاصمة في أسواؽ العمؿ، وأصبح أيضًا إلدارة الموارد البشرية إستراتيجية 
خاصة بيا والتي تعد جزًء ال يتجزأ مف اإلستراتيجيات العامة الدولية وأصبحت تدعى 

ى األىداؼ باستراتيجية إدارة الموارد البشرية، والتي تقـو بدور حيوي وفعاؿ لموصوؿ إل
المرجوة وكذلؾ تحقيقيا عف طريؽ تنسيؽ أعماؿ الموارد البشرية وتطويرىا )أبو غزة، 

2011.) 

 أىمية الدراسة  .3
تعد الدراسة الحالية مف الدراسات اليامة؛ كونيا تعمؿ عمى التأكد مف دور إدارة الموارد 

الفروؽ بيف  البشرية اإلستراتيجية في تحقيؽ أىداؼ المنظمات العاممة، كما وستوضح
دارة الموارد البشرية. ومف وجية نظر أخرى،  إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية وا 
وبالنظر ألىمية ادارة الموارد البشرية اإلستراتيجية كونيا جزء ىاـ في الشركة وليا دور 
فعاؿ ومحوري في تحقيؽ األىداؼ العامة لممنظمات ركزت ىذه الورقة عمى كيفية ودور 

 لموارد البشرية اإلستراتيجية في تحقيؽ األىداؼ العامة لممنظمات.ادارة ا
كما قامت ىذه الدراسة باستخالص أىـ النتائج والتوصيات التي مف الممكف أف تساعد 
مدراء ادارة الموارد البشرية في المنظمات عمى فيـ تأثير إدارة الموارد البشرية 

أىمية ودور إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية في تحقيؽ أىداؼ المنظمات وفيـ 
 اإلستراتيجية في تحقيؽ األىداؼ العامة لممنظمات. 
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 منيجية الدراسة  .4
الدراسة الحالية عمى األسموب الوصفي التحميمي كونو مف األساليب الشائعة  اعتمدت

والمستخدمة مف قبؿ الباحثيف لدراسة ظواىر وحؿ مشكالت معينة؛ وذلؾ مف خالؿ 
ومناقشة وتحميؿ وجميع البيانات والمعمومات مف خالؿ الكتب والمجالت  إستعراض

العممية المحكمة والبحوث ومواقع اإلنترنت والتقارير الحكومية وغير الحكومية المتعمقة 
بإدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية. وحيث تـ جمع المعمومات والبيانات مف المصادر 

ثوف بتحميؿ تمؾ المعمومات والبيانات واستخالص أىـ والمراجع ذات الصمة، قاـ الباح
النتائج والتوصيات المتعمقة بدور إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية في المنظمات في 

 تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
   
دارة المكارد البشرية اإلستراتيجية  .5  الفرؽ بيف إدارة المكارد البشرية كا 

رد البشرية اإلستراتيجية وذلؾ مف خالؿ مقارنتيا تعتبر أفضؿ طريقة لفيـ إدارة الموا
بإدارة الموارد البشرية. تركز إدارة الموارد البشرية عمى توظيؼ أفضؿ الموظفيف 
وتزويدىـ بالتعويضات والمزايا والتدريب والتطوير التي يحتاجوف إلييا لكي ينجحوا داخؿ 

جية تأخذ ىذه المسؤوليات خطوة المؤسسة. ومع ذلؾ، فإف إدارة الموارد البشرية اإلستراتي
أخرى مف خالؿ مواءمتيا مع أىداؼ اإلدارات األخرى واألىداؼ التنظيمية العامة. كما 
تضمف إدارات الموارد البشرية التي تمارس اإلدارة اإلستراتيجية أف تتماشى جميع أىدافيا 

 (.2015ة، مع الرسالة، والرؤية، والقيـ، وأىداؼ المنظمة التي ىي جزء منيا )بودل
فاإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية ىي ممارسة جذب الموظفيف وتطويرىـ ومكافأتيـ 
واإلحتفاظ بيـ لفائدة المنظمة ككؿ. ال تعمؿ إدارات الموارد البشرية التي تمارس إدارة 
الموارد البشرية اإلستراتيجية بشكؿ مستقؿ داخؿ المنظمة. بؿ يتفاعموف مع اإلدارات 

داخؿ المنظمة لفيـ أىدافيـ ومف ثـ إنشاء استراتيجيات تتوافؽ مع تمؾ  األخرى
األىداؼ. ونتيجة لذلؾ، تعكس أىداؼ قسـ الموارد البشرية وتدعـ أىداؼ المنظمة ككؿ. 
وينظر إلى إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية عمى أنيا شريؾ في النجاح التنظيمي، في 

نوني أو التعويض. تستخدـ إدارة الموارد البشرية مقابؿ الحاجة إلى اإلمتثاؿ القا



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 205 

 

اإلستراتيجية المواىب والفرص داخؿ إدارة الموارد البشرية لجعؿ اإلدارات األخرى أقوى 
 (.2015وأكثر فاعمية )بودلة، 

 
 أىمية إدارة المكارد البشرية اإلستراتيجية  .6

بداًل مف التركيز عمى القضايا الداخمية لمموارد البشرية، تركز استراتيجية إدارة الموارد 
البشرية عمى معالجة وحؿ المشاكؿ التي تؤثر عمى القضايا المتعمقة بإدارة األفراد عمى 
المدى الطويؿ عمى مستوى العالـ. لذا، فإف األىمية الرئيسية لمموارد البشرية 

يادة ميارات الموظفيف مف خالؿ التركيز عمى مشاكؿ األعماؿ التي اإلستراتيجية ىي ز 
تحدث خارج الموارد البشرية. وتتمثؿ اإلجراءات التي يتعيف اتخاذىا في البداية لمدير 
الموارد البشرية اإلستراتيجي في تحديد المجاالت الرئيسية لمموارد البشرية، حيث سيتـ 

سيف إنتاجية الموظفيف وتحفيزىـ وميارتيـ. ويواجو تنفيذ اإلستراتيجيات في المستقبؿ لتح
مدراء الموارد البشرية بعض القضايا مثؿ إدارة األداء ومشاركة الموظفيف وتدفؽ الموارد 
البشرية وأنظمة المكافآت وأنظمة العمؿ عالية اإللتزاـ في سياؽ العولمة. وىذه بعض 

بشرية في استراتيجية ادارة الموارد القضايا الرئيسية التي تشترؾ فييا إدارة الموارد ال
 البشرية والتي تـ تنفيذىا في العقد األوؿ مف القرف الواحد والعشريف:

 العولمة والتسويؽ الدولي الحر .1
 التطور التكنولوجي الكبير .2
 مفاىيـ جديدة لإلدارة العامة .3
 عوامؿ تعدد واختالؼ الثقافات  .4

وتعكس إستراتيجية إدارة الموارد البشرية أيضًا بعض التحديات المعاصرة التي تواجييا 
إدارة الموارد البشرية مثؿ محاذاة الموارد البشرية مع استراتيجية األعماؿ األساسية، 
واإلتجاىات الديموغرافية عمى العمالة وسوؽ العمؿ، ودمج الميارات في تنمية الموارد 

 (.2014إدارة المعرفة )ماىر، البشرية، وأخيرا 
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 إستراتيجية ادارة المكارد البشرية  .7
وىي النيج اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية والذي ييـ كافة األنشطة التنظيمية والتي 

اإلستراتيجيات المخطط  دليا تأثير عمى سموؾ األفراد والتي تيدؼ إلى صياغة وتنفي
(. وتكمف مسؤولية اإلدارة 2013أىدافيا )الطعاف، ليا، ومساعدة المنظمة عمى تحقيؽ 

اإلستراتيجية لمموارد البشرية في تحقيؽ التنسيؽ المطموب بيف كافة أنشطة الموارد 
البشرية المختمفة عبر وظائفيا الفرعية، عف طريؽ تصميـ التنظيـ والذي يحقؽ جميع 

ونظـ المشاركة في  االرتباطات بيف نظـ مرونة اإلنتاج وممارسات الموارد البشرية
العمؿ، وجميعيا  تكفؿ عمميات الرقي باألداء وتحقيؽ أعمى مستوى تنافسي بيف كافة 

 (. 2003المنظمات العاممة بنفس القطاع )الخزامى، 
كما وتعتبر إدارة الموارد البشرية المدخؿ اإلستراتيجي إلدارة األصؿ البشري والذي يعد 

برأس الماؿ الفكري في المنظمة. وفي أوائؿ القرف مف أحد أىـ أصوؿ المنظمة والمتمثؿ 
العشريف نشأت عدة تغيرات معاصرة وتطورت تدريجيًا إلى أف أصبحت المنظمة فييا 
تتسـ بخصائص وسمات المنظمات المعاصرة والفعالة، كما وعممت عمى تحويميا إلى 

لى منظمة متعممة تعمؿ بالتعمـ  واإلستفادة مف منظمة تضـ إدارات تعمؿ بروح الفريؽ وا 
تجاربيا ومف تجارب المنظمات الرائدة، وتجارب الزبوف، ومف اإلدارة باألوامر إلى اإلدارة 
بالمشاركة ومف اإلدارة يومًا بيوـ إلى اإلدارة اإلسػػتراتيجية. ويبحث المدخؿ اإلستراتيجي 

لممنظمات  إلدارة الموارد البشرية عف الفعؿ المسبؽ الفاعؿ الذي يوفر الميزة التنافسية
بواسطة إستخداـ أثمف موجوداتيا والمتمثمة بمواردىا البشرية. وفي السياؽ نفسو، يؤكد 
الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية عمى أف األفراد ىـ موارد ذات قيمة عالية في 
المنظمة ويمثموف استثمارًا ميمًا لمجيود التنظيمية، ومف المحتمؿ أف تكوف الموارد 

 ية مصدر لمقوة التنافسية عندما تدار بفاعمية. البشر 
كما تركز إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في المنظمة عمى حسف استخداـ مواردىا 
البشرية لمساعدتيا في البقاء واإلستمرارية، وتمكينيا مف تحسيف قدرتيا التنافسية في 

داـ األمثؿ والفعاؿ لموردىا سوؽ العمؿ، فيي الخطة العامة والشاممة لممنظمة في اإلستخ
البشري مف أجؿ إنجاز مياميا وتحقيؽ أىدافيا. ومف أىـ أسباب بناء وصياغة 

بشكؿ ناجح وفعاؿ يجب أف يكوف ىناؾ دراسة حقيقية  البشريةاستراتيجية ادارة الموارد 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 207 

 

وواضحة لبيئة المنظمة الداخمية وتوضيح نقاط القوة والضعؼ وأيضا تحميؿ البيئة 
ة لممنظمة، وذلؾ عف طريؽ تحديد الفرص واإلستفادة منيا وتحدد أىـ التيديدات الخارجي

ومواجيتيا بشكؿ صحيح. ومف جية أخرى، يجب عمى المنظمة الربط بيف إسترايجية 
رة الموارد البشرية والمستقبؿ وذلؾ عف طريؽ التنبؤ بالمستقبؿ وتطوير وتحديث ااد

. إف أىمية الربط بيف المستقبميةتناسب مع التطورات إستراتيجة إدارة الموارد البشرية بما ي
استراتيجة إدارة الموارد البشرية والمستقبؿ تكمف في أنو ىناؾ عوامؿ طبيعية وغير 
طبيعية قد تؤثر عمى اإلستراتيجة، ويجب عمى المنظمات تحدد الفرص واستغالليا 

 المنظمات. واإلستفادة منيا وكذلؾ مواجية التيديدات والمخاطر التي توجو 
وخالصة القوؿ، فإنو مف الضروري أف تكوف استراتيجية إدارة الموارد البشرية متكاممة 
وفعالة بنفس الوقت، وكذلؾ يجب أف تكوف متناسقة مع كافة اإلستراتيجيات داخؿ 
المنظمة؛ كونيا تتمتع بمميزات مع جميع إدارات المنظمة، والذي يخدـ في نياية 

لعامة لممنظمة. والبد لإلدارات عند بناء اإلستراتيجية الخاصة بيا المطاؼ االستراتيجية ا
أف تعتمد إدارة الموارد البشرية واإلدارات األخرى عمى الموروث العممي والنظريات 
الحديثة وما تتضمنو مف كؿ ما ىو جديد في بناء اإلستراتيجيات، واإلستفادة مف خبرات 

ي عمييا اإلستفادة مف خبرات العامميف والكوادر العامميف والكوادر داخؿ المنظمة. وينبغ
في عممية التخطيط اإلستراتيجي وعمميات التنفيذ والتقييـ، فرأي اإلثنيف أفضؿ دائمًا مف 

 رأي الواحد.
 
 الخاتمة  .8

إف نجاح إستراتيجيَة إدارة الموارد البشرية الحالية يتوقؼ عمى استراتيجيُة المنظمة 
المستقبمية، حيث توفر إدارة الموارد البشرية لإلدرات األخرى الكوادر البشرية المدربة 
والفعالة والمؤىمة، والمحفزة بشكؿ جيد عف طريؽ البرامج التدريبية والسياسات التعميمية 

إدارُة الموارد البشرية مف أجؿ رفع وتنمية قدرات تمؾ الموارد، والتي مف  التي تضُعيا
خالليا سيتـ تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لمفرد ولممنظمة. وىكذا باتت مسؤولية إدارة 
الموارد البشرية كبيرة جدًا، والمستيدؼ منيا وبشكؿ متواصؿ تييئة وتكييؼ إستراتيجيتيا 
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كافة المتغيرات والتحديات البيئية الداخمية والخارجية والتي وممارساتيا ونشاطاتيا مع 
 يمكف أف تؤثر عمى إستراتيجية المنظمة العامة.

وحيث أف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية جزًء ال يتجزأ مف اإلستراتيجية العامة 
لممنظمة والتي تضمف نجاح المنظمات وتحقيؽ أىدافيا عمى صياغة إستراتيجية 

إلجارة الموارد البشرية في المنظمة، يرى أغمب المديريف في العصر الحديث  صحيحة
أف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية يجب أف تكوف مف ضمف اإلستراتيجية العامة 
لممنظمة. كما وأف العنصر البشري لو أىمية كبيرة في تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا 

والرقي بأسمى مراتب الميزة التنافسية في بيئة  منظمات األعماؿ كتقميؿ التكاليؼ
رد البشري يمكف لممنظمات أف ااألعماؿ، وتحقيؽ أعمى اإليرادات، ومف خالؿ االمو 

تحصؿ عمى رضا عمالئيا وذلؾ يمكف أف يكوف عف طريؽ تحقيؽ راضا عاممييا؛ أي 
 انو كمما زاد رضا العامميف زاد رضا العمالء. 

 
 أىـ النتائج  .9

لتحقيؽ أىداؼ  ظمة عف طريؽ إستراتيجية إدارة الموارد البشريةتسعى المن .1
 المنظمة. 

يوجد عالقة بيف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية واإلستراتيجية العامة لممنظمة،  .2
 ويتأثر تخطيط الموارد البشرية باإلستراتيجية العامة لممنظمة.

يتجزء مف اإلستراتيجية العامة تعد إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية جزًء ال  .3
 لممنظمة. 

يتـ وضع إستراتيجية خاصة بإدارة الموارد البشرية مف أجؿ اإلستخداـ األكثر  .4
 .كفاءة وفاعمية لمموارد البشرية في المنظمة

إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية بالتوافؽ مع الفرص ونقاط القوة  يتـ صياغة .5
 .خارجيةوالضعؼ الداخمية والتيديدات ال

تيتـ إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية في توظيؼ واختيار أفضؿ الموظفيف،  .6
 ومف ثـ تدريبيـ واختيار وتحديث برامج تدريبية ليـ بشكؿ مستمر.
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يعتبر التحفيز مف أىـ العناصر التي تستخدميا إدارة الموارد البشرية  .7
 حوافز المادية والمعنوية. اإلستراتيجية لرفع انتاجية الموظفيف مف خالؿ تقديـ ال

 
 أىـ التكصيات  .10
يجب عمى منظمات األعماؿ اإلىتماـ بالموارد البشرية كونيا الركف الرئيسي في  .1

 النجاح اإلستراتيجي لممنظمات.
 ضرورة إشراؾ العامميف في وضع األىداؼ واإلستراتيجيات الخاصة بالمنظمة. .2
د البشرية اإلستراتيجية يجب عمى المنظمة اإلىتماـ والتوسع بإدارة الموار  .3

عطائيا دور إستراتيجي.   وا 
كسابيـ الخبرات االزمة  .4 ضرورة اإلىتماـ بالموارد البشرية مف حيث التعميـ وا 

 لتحقيؽ األىداؼ. 
يؤدي تكامؿ إستراتيجية الموارد البشرية مع اإلستراتيجية العامة لممنظمة إلى  .5

سة وأىدافيا، كما ويساعد تعاوف العامميف مع بعضيـ البعض وتفاعميـ مع المؤس
 عمى تحديد الرؤية المستقبمية إلدارة الموارد البشرية. 

يجب أف تيتـ اإلدارة العميا بإدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية، كونيا المسؤولة  .6
  عف تطوير وتعزيز العنصر البشري. 
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 بيي الىالع المبًىًي واالتفبق السيبسي بٌبء السذود في حىض الٌيل

 نموذجااإلثيوبي، سد النهضة 

 شكشافأبكعجيمة ال نصػػػػػرالدكتكر 
 العجيالت-كمية االقتصاد - الزاويةعضو ىيئة التدريس بجامعة 

n.alsalhe@gmail.com 
 ممخػػػػػػػػػػػػػػػػػػص

بناء السدكد في حكض النيؿ بيف الكاقع القانكني لقد تناوؿ الباحث في بحثو المعنوف: 
، اإلطار النظري الذي تـ تأسيسو كاالتفاؽ السياسي "سد النيضة اإلثيكبي، نمكذجا"

المحور األوؿ، الواقع القانوني لبناء السدود في حوض  عمى أربعة محاور، حيث يبيف
النيؿ، ويوضح مفيـو بناء السدود المائية والقيود القانونية عمى ذلؾ، وبينما يبيف المحور 
الثاني، االتفاقيات المعقودة لبناء السدود في حوض النيؿ، وىي تعتبر األساس القانوني 

 ؿ.الذي يتـ بموجبو تقاسـ حصص مياه نير الني
وتأسيسا عمى ما سبؽ، قد وضح المحور الثالث، المسوغ القانوني لبناء سد       

النيضة، حيث تـ التركيز عمى فوائد وآثار إنشاء سد النيضة واإلجراءات المتخذة حياؿ 
ذلؾ. بينما وضح المحور الرابع، إشكالية بناء سد النيضة في ضوء االتفاؽ السياسي، 

قانونية أو السياسية لبناء ىذا السد، وما ترتب عمى ذلؾ مف والتي تدور حوؿ اآللية ال
 مبادئ.

Abstract  

The researcher discussed the construction of dams in the Nile 

Basin between the legal reality and the political agreement, "Damn 

the Ethiopian Renaissance, as a model". The theoretical framework 

was founded on four axes. The first axis shows the legal status of 

dam construction in the Nile basin. And the legal restrictions on 

this. While the second axis shows the agreements to build the dams 
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in the Nile Basin, they are the legal basis for sharing the Nile water 

quotas. 

Based on the above, the third axis explained the legal justification 

for the construction of Al-Nahda Dam, where the focus was on the 

benefits and effects of the construction of the Al-Nahda Dam and 

the measures taken. While the fourth axis, the problem of building 

the dam in the light of the political agreement, which revolves 

around the legal or political mechanism to build this dam, and the 

consequent principles. 

 

 مػػػػػقدمػػػػػة
بالرغـ مف أف إنشاء السدود يرجع إلى أياـ الفراعنة إال أنو بدأ بناء السدود في حوض  

(" لمصر عندما أمر ببناء السدود 1847_1805نير النيؿ أياـ حكـ "محمد عمي )
والترع عمى مجرى نير النيؿ لالستفادة منيا في أوقات الجفاؼ، وانخفاض مناسيب 

اقبة في مصر عمى ذلؾ، بشكؿ أكثر استفادة، مف المياه، ولقد عممت الحكومات المتع
خالؿ مشروع السد العالي الذي تـ تصميمو لحجز مياه النيؿ، وتوليد الكيرباء، والتحكـ 

وىو ذات السبب الذي دفع بالسوداف لبناء مجموعة  iفي الفيضانات التي تحدث أحيانا.
مف السدود عمى مجرى نير النيؿ، سواء كاف ذلؾ باالتفاؽ مع مصر، أو نظرا لما تراه 

 ُيسيـ في تحسيف استخداماتيا المائية.
وفي ىذا االتجاه، قامت دوؿ حوض النيؿ األخرى، إثيوبيا، وأوغندا، وبوروندي،       

عمى طوؿ مجرى النيؿ، طبقا لما تنص عميو االتفاقيات الدولية  وروندا، بإنشاء سدود
، عمى 2011وقد أقدمت إثيوبيا، في عاـ  االستعمارية التي تنظـ استخدامات مياه النيؿ،

بناء سد النيضة، بالرغـ مف وجود اتفاقيات دولية تمزميا بالتشاور مع مصر والسوداف 
بيا أي اىتماـ لالتفاقيات الدولية، بعد توقيعيا قبؿ الشروع في بناء السد، ولـ ُتِعْر إثيو 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 223 

 

عمى االتفاقية اإلطارية، مما جعميا تدخؿ في سجاالت قانونية تّوجت باالتفاؽ السياسي 
ثيوبيا.   iiعمى أثر تدخالت سياسية مف قادة الدوؿ الثالث مصر، والسوداف، وا 

يا صمة بحيوية ووفقا لما سبؽ، فإف ىذه الورقة تسعى لتحقيؽ جممة أىداؼ ل      
كمف ىذه الموضوع وأىميتو، ومحاولة الباحث اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة، 

 :األىداؼ
  توضيح األساس القانوني الذي تستند عميو دوؿ الحوض في استخداماتيا

المائية لنير النيؿ، والكيفية التي يتـ بيا إنشاء السدود عمى األنيار الدولية، 
 ود قانونية؛وما يترتب عف ذلؾ مف قي

  تسميط الضوء عمى مشكمة سد النيضة اإلثيوبي، وىي تعتبر جزء مف أزمة
مياه نير النيؿ بيف دوؿ الحوض، وما نتج عنيا مف تسويات بيف بعض دوؿ 

 حوض النيؿ؛
  محاولة توضيح األسباب التي دفعت بعض دوؿ حوض النيؿ لمجوء إلى

معترؼ بو مف جميع دوؿ  التسوية السياسية مع العمـ أف ىناؾ أساس قانوني
حوض النيؿ، وأف كانت تعتبر طرؼ في االتفاقيات الدولية االستعمارية 

 بطريقة غير مباشرة.
وبالنظر إلى األىداؼ التي تسعى الورقة إلى تحقيقيا، فإف الباحث قد استند في       

ر الذي يأتي مف خالؿ زيادة االىتماـ الدولي بمصاد أىمية مكضكع الكرقةذلؾ عمى 
المياه العذبة، نتيجة التغيرات المناخية التي توتر بشكؿ أو أخر عمى كميات المياه 
العذبة الموجودة في العالـ، وما نشيده مف نقصا متزايدا في المياه العذبة ومصادرىا، 
وىو أحد األسباب الذي دفع دوؿ حوض النيؿ إلى زيادة اىتماميا بمياه نير النيؿ، ما 

 ي الرؤية واالستخداـ لمياه النير.نتج عنو االختالؼ ف
مشكمة ذات تأسيسا عمى ما سبؽ، فإف الباحث مف خالؿ ىذه الورقة، يطرح       
، تتعمؽ بمظاىر االختالؼ بيف مصر والسوداف مع بقية دوؿ حوض النيؿ أىمية

ثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، واريتر ) يا، أوغندا، وا 
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(، حوؿ االستخدامات المائية لنير النيؿ، عمى الرغـ مف وجود اتفاقيات وجنوب السوداف
دولية استعمارية تتخذىا مصر والسوداف حجة عمى دوؿ الحوض األخرى، بينما ترفضيا 
األخيرة، وىي تطالب بإلغاء تمؾ االتفاقيات، وترى أنيا لـ تعد تمثؿ األساس القانوني 

عميو لتقاسـ حصص مياه نير النيؿ، نظرا ألف ىذه االتفاقيات قد الذي يجب االستناد 
الشخصية القانونية االعتبارية  ؾال تممتمت أثناء احتالؿ معظـ دوؿ حوض النيؿ التي 

في ذلؾ الوقت، ونظرا إلى تغير الظروؼ التي تـ فييا االتفاؽ حوؿ االستخدامات 
ف دوؿ حوض النيؿ قد أنتج عدة قضايا فإف ىذا االختالؼ بي، وعميو، المائية لنير النيؿ

قانونية وسياسية، وتعد مشكمة سد النيضة مف بيف ما أفرزتو أزمة مياه نير  ومسائؿ
النيؿ، وىو ما تحاوؿ الورقة تسميط الضوء عميو، حيث تختمؼ مصر والسوداف مع 
إثيوبيا حوؿ بناء األخيرة سد النيضة دوف االستناد إلى األسس والقيود القانونية، ومع 

ية سياسية بيف رؤساء الدوؿ والحكومات، تتيح ذلؾ فقد توصمت الدوؿ الثالث إلى تسو 
 :تطرح تساؤالت حكؿليـ االستفادة مف سد النيضة، وعمى ىذا األساس، 

  ىؿ تستطيع دوؿ حوض النيؿ بناء سدود عمى مجرى النيؿ وفقا لالتفاؽ
السياسي أو الواقع القانوني الذي تنظمو مجموعة مف االتفاقيات الدولية أو 

 االثنيف معا؟
  ذىبت مصر والسوداف وىما يممكاف دفوعًا قانونية إلثبات حقوقيما لماذا

التاريخية، بالرغـ مف أف إثيوبيا قد اخترقت ببنائيا السد االتفاقيات المنظمة 
لذلؾ والمبادئ والقواعد القانونية األخرى؛ إلى التوقيع عمى وثيقة المبادئ 

 العامة؟ 
 والسوداف عمى االتفاؽ  ىؿ كانت سعة سد النيضة سببا وراء موافقة مصر

المبدئي مع إثيوبيا، وبالتالي اتخاذ إجراءات عممية عمى األرض حتى ال تنفرد 
دارة السد.  إثيوبيا بقرارات مؿء وا 

تحاوؿ ىذه الورقة اإلجابة عمى التساؤالت المطرحة، وتسعى مف خالؿ ذلؾ، لتقديـ 
يضاح االسس القانونية  إجابات مترابطة، تيدؼ إلى استقراء واقع دوؿ حوض النيؿ، وا 
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حوؿ استغالؿ مياه األنيار الدولية، وما قد يترتب عف ذلؾ مف اختالفات بيف دوؿ 
 سيـ محاور الورقة إلى:االنيار الدولية، وألجؿ ذلؾ تـ تق

 المحور األوؿ: الواقع القانوني لبناء السدود في حوض النيؿ.
 المحور الثاني: االتفاقيات المبرمة حوؿ بناء السدود في حوض النيؿ.

 المحور الثالث: المسوغ القانوني لبناء سد النيضة.
 المحور الرابع: إشكالية بناء سد النيضة في ضوء اتفاؽ سياسي.

 
 األكؿ: الكاقع القانكني لبناء السدكد في حكض النيؿ المحكر

ال وجود التفاقية جامعة تضـ دوؿ حوض النيؿ اإلحدى عشر، وىي: مصر، السوداف، 
أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا، جنوب 

وتنميتو، ما دعا بعض دوؿ حوض النيؿ السوداف؛ وال ىيئة دولية دائمة إلدارة نير النيؿ 
لممطالبة باستغالؿ مياه النير حسب مصمحتيا واحتياجاتيا المائية دوف النظر لما قد 
تسببو مف آثار سمبية لمصر والسوداف، وأف ليا حقوقا في مياه النيؿ تسعى إلى 

صر استغالليا، نظرا لحاجتيا الماسة إلييا في ظؿ تغير الظروؼ التي كانت تسمح لم
  iiiوالسوداف بوصوؿ ىذه المياه دوف اعتراض دوؿ الحوض األخرى.

ووفقا لذلؾ، فإف بناء السدود عمى الحوض المائي الدولي يجد أساسو في مبادئ 
وقواعد القانوف الدولي، التي تمنع بناء السدود عندما يتعمؽ األمر بوقوع الضرر عمى 

ؿ تعاوف دوؿ الحوض في تنمية اآلخريف، وتدعـ مشاريع التنمية المستدامة مف خال
المجرى وحمايتو، وتحث دوؿ الحوض بأف تكوف استخداماتيا النيرية في غير األغراض 

 المالحية مبنية عمى االنتفاع بطريقة منصفة ومعقولة.
وعميو، يمكف أف نوضح األساس القانوني لبناء السدود في حوض النيؿ، كما       

ية المبرمة حوؿ بناء السدود في حوض النيؿ، ومف ثـ يمكف أف ُنذكر باالتفاقيات الدول
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نتوصؿ لبياف المسوغ القانوني لبناء سد النيضة مف قبؿ إثيوبيا عمى مجرى حوض 
 النيؿ.

 أوال: مفيـو بناء السدود المائية
السد ىو إنشاء ىندسي، يقاـ فوؽ واد أو منخفض بيدؼ حجز المياه، والسدود 

ي عرفيا اإلنساف، عرفت عند الصيف وبابؿ وكنعاف، مف أقدـ المشروعات المائية الت
وىي تختمؼ بحسب أشكاليا، واألىداؼ التي شيدت مف أجميا؛ فيناؾ سدود لتخزيف 
المياه، والري، وتوليد الطاقة، وتوجد سدود لمحماية مف الفيضاف، وسدود لتغذية الفرشة 

بيانات والمعمومات، والقياـ المائية. فبناء السدود المائية يحتاج إلى تجميع الكثير مف ال
بدراستيا، لمعرفة إمكانية إقامة السد مف عدمو، نظرا لمعوامؿ التي يجب مراعاتيا عند 

وعميو، يتـ االتفاؽ عمى موقع السد المائي بيف خبراء السدود،  ivالشروع في بناء السدود،
المساحة عف طريؽ الدراسات المتعمقة بخصائص التيارات المائية لممجرى، مع تحديد 

التي سيغطييا المسطح المائي عمى ضوء االرتفاع المقترح لمسد، ويقـو خبراء السدود 
 بتحضير الخرائط والدراسات المتعمقة بالتضاريس والجيولوجيا، والدراسات الفنية.

وعمى ىذا األساس، فإف بناء السدود المائية تقيده عدة شروط، تتعمؽ بعمميات 
تنجـ عف بناء السدود عمى أسس ىندسية وجيولوجية معينة، البناء، والخطورة التي قد 

األمر الذي دفع بعض الدوؿ إلنشاء أو اختيار لجاف فنية، تيتـ بمسألة تقييـ بناء 
السدود المائية، بقصد ضماف نجاح ىذه المشروعات، عمى غرار المجنة الوطنية 

 ممة.التي تصنؼ األخطار المحت ANCOLD،vاألسترالية لمسدود الكبيرة 
  .ثانيا: القيد القانوني عمى بناء السدود

يعتبر استخداـ الدوؿ لمواردىا مف الحقوؽ األصمية التي تكفميا القوانيف الدولية 
ضمف قيود قانونية معينة لمحفاظ عمى حقوؽ جميع الدوؿ، وال يحد مف مباشرة الدوؿ 
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الستخداـ الموارد المشتركة مع الدوؿ األخرى سوى القيود الواردة في القانوف، منيا عدـ 
 التعسؼ في استخداـ الحؽ، وعدـ اإلضرار باآلخريف. 

السدود المائية، وجوب التشاور بيف دوؿ  إقامةومف القيود الواردة عمى إنشاء أو 
مع الشروع فييا، بناء عمى أف الحوض المائي الدولي الواحد بشأف السدود المائية المز 

ىذه السدود قد توثر عمى عالقات دوؿ الحوض المائي الدولي الواحد باإليجاب أو 
المتعمقة  1997السمب، وفي ىذا الصدد يمكف اإلشارة إلى اتفاقية األمـ المتحدة لسنة 

بالمجاري المائية في غير األغراض المالحية، التي تشير في مادتيا العشريف، فيما 
يخص التعاوف، إلى المحافظة عمى النظاـ اإليكولوجي لمنير، وحمايتو بأف " تقـو دوؿ 
الحوض المائي منفردة، أو مشتركة مع غيرىا عند االقتضاء، بحماية النظـ اإليكولوجية 

 viلممجاري المائية الدولية وبصونيا".

لتي سنحاوؿ استعراض االتفاقيات الدولية االستعمارية اومف خالؿ ما سبؽ، 
تضمنت تنظيـ بناء السدود في حوض النيؿ لضماف وصوؿ مياه النير إلى لمصر 
والسوداف مف خالؿ قيود اتفاقية تمـز بقية دوؿ الحوض بعدـ إقامة سدود مائية عمى 

 مجرى النيؿ إال بعد التشاور مع بعضيا بعض.
 المحكر الثاني: االتفاقيات المبرمة حكؿ بناء السدكد في حكض النيؿ

لقد سمح احتالؿ الدوؿ االستعمارية لمنطقة حوض النيؿ باالتفاؽ فيما بينيا ومع       
أطراؼ مف دوؿ حوض النيؿ عمى تقاسـ حصص مياه النير، سواء بطريقة مباشرة أو 

تنظيـ بناء السدود في غير مباشرة، ما أدى إلى عقد العديد مف االتفاقيات التي تضمنت 
 حوض النيؿ.
 1891ركما المكقع في عاـ أكال: برتكككؿ 

يطاليا إلى التوقيع عمى برتوكوؿ روما مف أجؿ الحفاظ عمى  لجأت بريطانيا وا 
األمر الذي جعؿ الدولتاف تؤشراف عمى قضية  viiمصالحيما، واكتساب مناطؽ نفوذ،
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"تتعيد الحكومة االيطالية  المياه في ىذا االتفاؽ مف خالؿ المادة الثالثة منو، عمى أف
ة أشغاؿ عمى نير عطبرة، ألغراض الري، مف شأنيا تعديؿ تدفؽ مياه النيؿ بعدـ إقام

وعميو، فإف جؿ اىتماـ الدولتاف كاف منصبًا عمى اكتساب  viiiعمى نحو محسوس".
مناطؽ نفوذ، ومف ضمنو قضية المياه، وىو ما يشير إلى أف االتفاؽ ارتكز عمى حماية 
يطاليا عمى أساس أال  مصالح الدولتيف، حيث تـ اقتساـ مناطؽ النفوذ بيف بريطانيا وا 

كانت تحتؿ مصر، مف خالؿ عدـ تؤثر إيطاليا عمى المصالح المائية لبريطانيا التي 
 ixالمساس بالتدفؽ الطبيعي لنير عطبرة.

ثيكبيا لعاـ ثانيا:   1902اتفاقية بيف بريطانيا كا 
عممت بريطانيا، التي كانت تستعمر السوداف، عمى االتفاؽ مع إثيوبيا مف أجؿ 

حيا ترسيـ الحدود بيف ىذه األخيرة وبيف السوداف. وتأكيدا عمى حماية بريطانيا لمصال
المائية، اشترطت عمى ممؾ إثيوبيا )األمبراطور منميؾ الثاني( أف ينص االتفاؽ عمى 

لدى حكومة بريطانيا بأف ال ( األمبراطور منميؾ الثاني)ذلؾ بأف "يتعيد ممؾ الحبشة 
يصدر تعميمات أو أف يسمح بإصدارىا فيما يتعمؽ بعمؿ أي شيء في النيؿ األزرؽ، أو 

سوباط، مف شأنو أف يوقؼ تدفؽ مياىيا إال باالتفاؽ مع حكومة بحيرة تانا، أو نير ال
وعميو، فإف ىذه المادة مف االتفاقية توضح بجالء التزاـ  xبريطانيا أو حكومة السوداف".

أمبراطور إثيوبيا )منميؾ الثاني( لبريطانيا عدـ المساس بالمياه التي تنبع مف أراضي 
 منشآتنا، أو نير السوباط، وبالتالي عدـ إقامة إثيوبيا عبر النيؿ األزرؽ، أو بحيرة تا

  تعرقؿ تدفؽ المياه الطبيعي إلى السوداف.
 1906مايك  9االتفاؽ البريطاني البمجيكي المعقكد في ثالثا: 

جاء ىذا االتفاؽ بيف بريطانيا وبمجيكا، حيث وقعت األخيرة عمى ىذا االتفاؽ 
نيابة عف دولة الكونغو، ومثؿ الممؾ ادوارد السابع بريطانيا، ومثؿ الممؾ ليوبولد الثاني 

ونص االتفاؽ عمى أف "تتعيد حكومة دولة الكونغو المستقمة بعدـ إنشاء، أو  xiبمجيكيا،



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 229 

 

عمى أو بالقرب مف نير سميميكي أو ايزانجو، والتي يمكف أف  السماح بإنشاء أي أعماؿ
 xiiتقمؿ مف حجـ المياه التي تصب في بحيرة ألبرت إال بموافقة الحكومة السودانية"،

وعميو نجد أف ىذا االتفاؽ لـ يرتب أي التزاـ عمى كؿ مف مصر والسوداف بوصفيما 
ي تصؿ إلى بحيرة ألبرت، ومف ثـ دولتاف مستفيدتاف مف المجاري المائية الكونغولية الت

 xiiiإلى النيؿ.
يطاليا في عاـ رابعا:   1925المذكرات المتبادلة بيف بريطانيا كا 

يطاليا تبادال المذكرات بينيما، ومف بيف ما تضمنو رغبة  أجرت بريطانيا وا 
إيطاليا في إنشاء خط حديد يربط أريتريا بالصوماؿ )اإليطالي(، عبر األراضي اإلثيوبية، 
مقابؿ منح امتياز لبريطانيا بشأف بحيرة تانا، مع موافقة الحكومة اإلثيوبية، وىو ما جاء 

"إيطاليا تأييدًا مف بريطانيا العظمى في الحصوؿ عمى امتياز في المذكرات حيث طمبت 
مف الحكومة اإلثيوبية ببناء وتشغيؿ خط حديدي مف حدود اريتريا إلى حدود الصوماؿ 
اإليطالي عمى أف يمر ىذا الخط الحديدي إلى غرب أديس أبابا طبقا لالتفاؽ الثالثي". 

عمى ىذه المسائؿ التي مف أىميا اعتراؼ وعميو، وافقت الدولتاف البريطانية واإليطالية 
عػدـ إقامة أي والتأكيد عمى  xivإيطاليا بالحقوؽ المائية التاريخية لدولتي مصر والسوداف،

منشآت عمى النيؿ األزرؽ واألبيض )السوباط( وروافدىما، وأي عمؿ مف شأنو أف يوقؼ 
ا باالشتراطات وعمى ىذا األساس، قبمت إيطالي تدفؽ مياىيما صوب النير الرئيسي،

المائية لصالح بريطانيا، ولكنيا أكدت عمى أف يتـ استخداـ مياه البحيرة وروافد حوض 
سكاف دوؿ أعمى النيؿ االستفادة مف مياه النير  ـال يحر النيؿ استخداما معقوال، حتى 
 مف خالؿ االعماؿ الثانوية فيو.

  1929االتفاقية المعقكدة بيف بريطانيا كمصر في عاـخامسا: 
ىذه االتفاقية عقدتيا بريطانيا مع مصر بشأف استخدامات مياه مجرى نير النيؿ 
ألغراض الري، وىي ترتب التزاـ دوؿ اليضبة االستوائية بعدـ إقامة مشروعات عمى 
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مجرى نير النيؿ، أو عرقمة المياه المتدفقة صوب مصر والسوداف، حيث تعيدت فييا 
وتنجانيقا )تنزانيا حاليا(، وأوغندا، بعدـ إنشاء أو  بريطانيا نيابة عف السوداف، وكينيا،

إقامة أية منشآت عمى النيؿ أو روافده، أو البحيرات الموجودة، أو المياه العابرة ألرض 
السوداف )البريطاني المصري(، والتي تؤثر عمى كمية المياه العابرة لمصر ولو عمى 

قية عمى "أال تقاـ بغير اتفاؽ نحو محسوس، إال بإذف مسبؽ مف مصر. وقد نصت االتفا
سابؽ مع الحكومة المصرية أعماؿ ري أو توليد قوى، وال تتخذ إجراءات عمى النيؿ 
وفروعو أو عمى البحيرات التي ينبع منيا سواء في السوداف أو في البالد الواقعة تحت 

ديؿ اإلدارة البريطانية يكوف مف شأنيا إنقاص مقدار المياه الذي يصؿ إلى مصر أو تع
 xvتاريخ وصولو أو تخفيض منسوبو عمى أي وجو يمحؽ ضررا بمصالح مصر".

 1953_  1952سادسا: المذكرات المتبادلة بيف بريطانيا كمصر بيف عامي 
وشير يناير  1952تبادلت بريطانيا ومصر عدة مذكرات ما بيف شير يوليو 

1953،xvi  بشأف إنشاء خزاف أويف عمى األراضي األوغندية التي كانت تسيطر عمييا
بريطانيا، حيث تضمنت مساىمة مصر بإقامة سدود عمى شالالت أويف مف أجؿ توليد 
الطاقة ألوغندا، وزيادة ارتفاع السدود لغرض رفع منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا، مف 

وعميو، فقد وقعت بريطانيا ومصر اتفاقية  ،ؼأجؿ أف تستفيد منيا مصر في فترات الجفا
بشأف إنشاء خزاف أويف، والتي جاء فييا أف تتحمؿ الحكومة الممكية  1953عاـ 

المصرية "جزء مف تكمفة الخزاف عند شالالت أويف الذي يتطمب رفع منسوب مياه بحيرة 
صة بالمصالح فكتوريا واستخداميا لتخزيف المياه؛ وأيضا تتحمؿ تكاليؼ التعويضات الخا

التي ستتأثر مف تنفيذ المشروع أو، بديال لذلؾ، تكاليؼ إيجاد الظروؼ التي تتيح 
تسييالت ومرافؽ مساوية لتمؾ التي يتمتع بيا حاليا المنظمات واألشخاص المتأثريف، 
وكذلؾ تكاليؼ ما يمـز مف أشغاؿ إلعادتيـ إلى ما كانوا عميو بما يكفؿ استمرار 
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ائدة قبؿ بدء تشغيؿ المشروع، عمى أف تحتسب ىذه التكاليؼ وفقا الظروؼ التي كانت س
 لمترتيبات التي يتفؽ عمييا بيف الحكومتيف. 

 1959سابعا: اتفاقية القاىرة المعقكدة بيف مصر كالسكداف في عاـ 
تـ توقيع ىذا االتفاقية بيف دولتي مصر والسوداف في شير نوفمبر بالقاىرة عاـ       
االتفاقيات التي تـ توقيعيا في منطقة حوض النيؿ، حيث جاء مكممة ، وتعد أىـ 1959

وليست الغية ليا، كونيا عقدت بيف السوداف، الذي حصؿ عمى  1929التفاقية 
استقاللو مف الحكـ االستعماري، ومصر، كما أنيا أكدت عمى حقوؽ مصر التاريخية، 

وسنعمؿ عمى  xviiودعمت حصص قسمة المياه لدولتي مصر والسوداف، وأوضحتيا.
 عرض أىـ محتويات ىذه االتفاقية، كما يمي:

"يحسب صافي الفائدة مف السد العالي أساس متوسط إيراد النير الطبيعي عند أسواف 
مميار متر مكعب سنويا، ويستبعد مف ىذه الكمية  84في سنوات القرف الحالي بنحو 

ستبعد منيا متوسط فاقد الحقوؽ المكتسبة لمجميوريتيف، وىي مقدرة عند أسواف، كما ي
التخزيف المستمر في السد العالي، فينتج مف ذلؾ صافي الفائدة التي توزع بيف 

وعمى ىذا األساس، قد تـ حسـ الخالؼ حوؿ متوسط كمية الفيضاف  xviiiالجميوريتيف"،
مميوف  84السنػوي لمياه مجرى نيػر النيػؿ، حيث تـ تحػديده واالتفػاؽ عميػو في حدود 

وىكذا يتـ تقسيـ الفيضاف  xixمتر مكعب سنويا، يقدر عند السد العالي في أسواف بمصر،
أف تحصؿ مصر عمى كمية تقدر بػ ، عمى مصر والسودافالسنوي لمياه النيؿ بيف 

متر مكعب  18.5متر مكعب سنويا، بينما تتحصؿ السوداف عمى كمية تقدر بػ  55.5
 سنويا.

 1991ثامنا: االتفاؽ بيف مصر كأكغندا المعقكد في عاـ 
المصري في صورة خطابات تمت بيف وزيري خارجية -بدأ ىذا االتفاؽ األوغندي
فاوضات بيف الجانبيف، مف أجؿ ما تسعى إليو أوغندا أوغندا، ومصر آنذاؾ، وقد شمؿ م
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مف إنشاء محطة لتوليد الكيرباء عمى بحيرة فيكتوريا، وقد تقدمت أوغندا لمبنؾ الدولي 
لتمويؿ مشروعيا، الذي تـ االتفاؽ حولو، بإف تمتـز أوغندا في ىذا االتفاؽ، بما جاء في 

ى التخزيف البالغ قدره ثالثة أمتار عند إنشاء خزاف أويف، والحفاظ عمى مد 1953اتفاؽ 
لصالح مصر؛ وكذلؾ النظر في إمكانية تعديؿ معدالت النسب المائية لصالح أوغندا 
لتوليد الكيرباء، في حاؿ اتفؽ الطرفاف عمى ذلؾ، وبما ال يضر بمصالح أو معدالت 

بائية نسب المائية التي تصؿ دوؿ أسفؿ النيؿ؛ وأف يكوف التصرؼ المستخدـ لمقوى الكير 
 xxينبغي أف يكوف متوافقًا مع التصرؼ الطبيعي.

 المحكر الثالث: المسكغ القانكني لبناء سد النيضة
جاء بناء سد النيضة بعد التوقيع عمى االتفاقية اإلطارية لمتعاوف، وىو ما يفسر 
أف إثيوبيا بدأت فعاًل تفعيؿ بنود ىذه االتفاقية كإطار ينظـ استخداماتيا المائية في 
مجرى نير النيؿ، رغـ معارضة مصر والسوداف عمى بناء السد، الذي قد يؤثر عمى 

عمى ىذه االتفاقية إال بشروط  ؽال توافنير، كما أنيا احتياجاتيا المائية مف حوض ال
تعتبرىا ذات جدوى، وتؤكد مصر والسوداف، أف إثيوبيا لـ تتشاور معيا، ولـ تخطرىا 
بشأف بناء السد عمى الحوض المائي، األمر الذي ترتب عميو وضٌع قانونٌي لمسد، وبدأ 

ثيوبيا عمى الحديث عف فوائد ىذا السد وآثاره التي يمكف أف تعـ عم ى مصر والسوداف وا 
حد سواء، في ظؿ موقؼ مرتقب مف مصر والسوداف، المتاف تسعياف مف خالؿ المجنة 
الثالثية لوضع حموؿ تضمف عدـ تضررىا مف بناء السد المذكور، كما تسعياف مف 
خالؿ القيادة السياسية لوضع مبادئ عامة تنظـ استخدامات سد النيضة بيف الدوؿ 

 الثالث. 
 : بناء سد النيضة أكال

عممت إثيوبيا مسبقا أف بناء السدود عمى حوض النيؿ يخضع إلجراءات 
قانونية، مف ضمنيا اإلخطار المسبؽ، والتشاور مع الدوؿ التي مف المحتمؿ تضررىا 
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الدراسات األمريكية، وىو المشروع الذي تـ بناء عمى  xxiمف إقامة مشروع سد النيضة،
"، الذي تـ االتفاؽ عميو مع الجانب اإلثيوبي في أغسطس Borderوعرؼ بسد "بوردر 

، حيث قاـ الجانب األمريكي بدراسة شاممة لمنيؿ األزرؽ، استمرت خمس سنوات 1957
، وجاءت ىذه الدراسة عمى شكؿ تقرير شامؿ، بعنواف "الموارد 1958ابتداء مف عاـ 

ى أساسيا، مكاف أىـ أربعة األرضية والمائية لمنيؿ األزرؽ"، وحدد الجانب األمريكي، عم
سدود عمى النيؿ األزرؽ الرئيسي، وىي: كارادوبي، ومابيؿ، وماندايا، وسد الحدود 

مميار متر مكعب سنويًا، وبناءا عميو،  81)النيضة(، بإجمالي سعة تخزينية تقدر بػ 
أعمنت إثيوبيا عف مشروعيا المائي الذي تمثؿ في بناء سد النيضة في فبراير في عاـ 

، في عيد رئيس الوزراء السابؽ "ميميس زيناوي"، الذي وقع عمى االتفاقية 2011
، والذي أعمف عف بدء إنجاز سد النيضة في أبريؿ عاـ 1993المعقودة في القاىرة عاـ 

2011. 
ووفؽ ذلؾ، فإف موقع بناء سد النيضة يبعد عف حدود دولة جنوب السوداف 

مميار متر مكعب سنويا، عمى  1665بحوالي  كيمومتر، وتقدر سعتو التخزينية 40حوالي 
التي  Salini Munster Korean،"xxiiأف تبدأ الشركة اإليطالية "ساليني كونستركوري 

اسند إلييا إنجاز ىذا المشروع، باألمر المباشر دوف الدخوؿ في منافسة مع الشركات 
ا عمى إثيوبي ومف خالؿ ذلؾ، عممت xxiiiاألخرى المحمية أو اإلقميمية أو الدولية.

مميار متر مكعب سنويًا، إلى حوالي  12مضاعفة سعة سد النيضة التخزينية مف حوالي 
مميار متر مكعب سنويًا، وىو ما استقرت عميو دوف وجود مبرر فني أو اقتصادي  72

 xxivليذه التوسعة اليائمة في حجـ السد.
في عبارة عف جدار خرساني أسطواني رئيسي، يقابمو وعموما، فإف سد النيضة 

مترا، بينما يبعد  145الجية األخرى جدار مساعد، حيث بمغ طوؿ ارتفاع السد الرئيسي 
مترا، أي بفارؽ  95كيمومترات، وبمغ طوؿ ارتفاع األخير ما يقارب  5عف السد المساعد 
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مترا، أما عف بحيرة تخزيف المياه فسوؼ تغطي مساحة  50ارتفاع عف السد الرئيسي 
مترا فوؽ مستوى  640حيث يصؿ منسوب المياه فييا إلى  كيمومتر، 16874تقدر بػ 

ف سدا بيذه المواصفات سوؼ يحجز المياه مف أجؿ أف تستفيد إثيوبيا  xxvسطح البحر. وا 
منو في الري، والكيرباء، وربما تستفيد السوداف كذلؾ، إال أف مصر ستتضرر مف جراء 

لتر سنويا  1000ة مف ذلؾ، إذ سينخفض فييا نصيب الفرد السنوي مف المياه العذب
لتر سنويا، وبالتالي فإف  700كحد أدنى، بحسب تقديرات المؤسسات الدولية، إلى 

مصر ستواجو مشكمتيف: األولى تخص المحافظة عمى نصيبيا مف مياه النيؿ بحسب 
، بينما تخص الثانية زيادة نصيبيا مف مياه النيؿ لسد 1959_  1929اتفاقيتي 

 لعذبة في الوقت الحاضر.احتياجاتيا مف المياه ا
 ثانيا: فكائد كآثار إنشاء السد 

يعتبر سد النيضة مؤشرا مف مؤشرات تفاقـ أزمة مياه نير النيؿ، إف لـ يمثؿ 
نسبة كبيرة منيا، وىي التي كرست ىاجس إدارة وتدبير الموارد المائية بطريقة منصفة 

 ضررًا ألي منيا. بال تسبوعادلة بيف دوؿ حوض النيؿ، بطريقة 
وعميو، فإف سد النيضة قد تعـ فوائده عمى إثيوبيا ومصر والسوداف، وىو ما 
تشير إليو الدراسات المتعمقة بالسد، بالرغـ مف اختالؼ ىذه الدوؿ حوؿ السعة التخزينية 

نتاجو لمطاقة التي يمكف أف تبمغ أكثر مف  ميجاوات، ليصبح  5000لمسد، وعموه، وا 
كما ة األولى عمى مستوى إفريقيا، والمرتبة العاشرة عمى مستوى العالـ، بذلؾ في المرتب

أنو سيوفر المياه التي قد تستخدـ ألغراض الزراعة المروية، كما سيعمؿ السد عمى 
التحكـ في الفيضانات التي تتعرض ليا السوداف، وخاصة عند سد "الروصيرص"، 

أعمار السدود السودانية والسد  أضؼ إلى ذلؾ تخزيف طمي النيؿ األزرؽ، مما سيطيؿ
وأما بخصوص مصر والسوداف، في حاؿ موافقتيا عمى المشروع، أنيا سوؼ  xxviالعالي.

تحصؿ عمى الكيرباء بسعر التكمفة، وسوؼ تستفيد مف حجز الطمي الذي يسبب 
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إشكاالت بيئية، ذلؾ ما يؤكده وزير الكيرباء والموارد المائية السوداني "أسامة عبد اهلل"، 
لذي يتحدث عف المشاريع القائمة عمى السدود اإلثيوبية بالنيؿ األزرؽ، بأنيا سوؼ ا

تعود بالفائدة القصوى عمى مصر والسوداف، مف خالؿ زيادة الكيرباء المنتجة مف تمؾ 
السدود، وزيادة المساحات المروية، وقمة الطمي والتبخر عمى سد الروصيرص 

 xxvii.والعالي
صؿ إثيوبيا ومصر والسوداف عمى فوائد مف السد، وتأسيسا عمى ما سبؽ، قد تح

ألؼ  30إال أف لو آثارا كبيرة عمى إثيوبيا، التي قد تضطر إلى تيجير ما يقرب مف 
مواطف مف منطقة البحيرة التي سيقاـ فييا السد، باإلضافة إلى إغراؽ نصؼ مميوف فداف 

طؽ المحاجر والتعديف مف أراضي الغابات واألراضي الزراعية القابمة لمري، وبعض منا
التي توجد بيا معادف نفيسة مثؿ الذىب والبالتيف، والحديد، والنحاس، كما لو آثار أيضا 

و  5عمى مصر والسوداف، المتاف سوؼ تعانياف مف فقداف كمية مف المياه، تتراوح بيف 
مميار متر مكعب، حسب حجـ الخزاف ولمرة واحدة فقط، وفي السنة األولى الفتتاح  25
لسد، يضاؼ إلى ذلؾ الضبابية التي ظيرت عمى العالقات بيف دوؿ حوض النيؿ ا

ثيوبيا خاصة، وما نتج عنيا مف توتر سياسي منذ إعالف إثيوبيا عف  عامة، ومصر وا 
البدء في تشييد السد، وىناؾ آثار أخرى تتعمؽ بالسد نفسو، منيا تكمفتو التي تقدر بنحو 

مميار دوالر، يضاؼ إلى ذلؾ، قصر  8ؿ إلى مميار دوالر، وقد تزيد حتى تص 468
عاما نتيجة الطمي الشديد الذي سوؼ  50إلى  25عمر السد الذي يتراوح ما بيف 

يحجزه، باإلضافة إلى مشاكؿ توربينات توليد الكيرباء، وما ينتج عف العوامؿ الجيولوجية 
عمى ذلؾ، فإف  وسرعة اندفاع مياه النيؿ األزرؽ التي قد تسبب في انييار السد عالوة

المنطقة الموجود فييا الخزاف قد تتعرض لمزالزؿ، مما يزيد مف احتماؿ انييار السد، 
 xxviiiنتيجة كمية المياه التي لـ تكف موجودة مف قبؿ في بيئة صخرية متشققة.

 المتخذة بشأف بناء السد اإلجراءاتثالثا: 
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بشرط أف يتـ لقد دفعت إثيوبيا بطمب تشكيؿ لجنة مف الخبراء لتقييـ السد؛ 
النص، في قرار التشكيؿ، عمى أف السد تحت اإلنشاء، وأف توصيات المجنة غير ممزمة 
مف الناحية القانونية، كما دفع األمر ذاتو القادة في الدوؿ الثالث إلى االتفاؽ حوؿ 
، وتأكيدىا  مجموعة مف المبادئ العامة حوؿ السد، التي تـ اإلعالف عنيا في الخرطـو

جنة الثالثية الوطنية، وعميو، قامت دوؿ النيؿ الشرقي، مصر والسوداف عمى دور الم
ثيوبيا، بترشيح ستة خبراء مف الدوؿ الثالثة، باإلضافة إلى أربعة أعضاء دولييف،  وا 

 xxixميمتيـ دراسة التصميمات، ومراجعة الدراسات التي قامت بيا إثيوبيا عمى السد.
، بعد 2012في شير أبريؿ عاـ  وبدأ عمؿ المجنة الوطنية الدولية أعماليا

مماطمتيا وتأخير مواعيد اجتماعاتيا، بشأف حصوليا عمى الدراسات والتقارير المتعمقة 
بسد النيضة مف الجانب االثيوبي، بجمع البيانات والمعمومات إلعداد الدراسات والتقارير 

اعية المتوقعة، النيائية حوؿ النواحي اليندسية، واإلنشائية، واآلثار البيئية، واالجتم
وكذلؾ دراسة التدفقات المائية لمصر والسوداف، عمى أف تختتـ نتائج اعماليا برفع 
تقاريرىا إلى رؤساء الجميوريات والحكومات الثالثة، حتى يتسنى لمدوؿ اإلعالف عف 
موقؼ رسمي ونيائي، وعميو، فإف المجنة التي تـ االتفاؽ المسبؽ عمى عمميا بيف الدوؿ 

تقدـ تقريرىا في الموعد المحدد بعد ستة أشير بؿ أنيا قدمت تقريرىا بعد سنة  الثالثة لـ
وأكثر، ويمكف اإلشارة إلى توصيات المجنة بأف يتـ استكماؿ الدراسات حوؿ السد، 
وتنفيذا ليذه التوصيات، قد دخمت الدوؿ الثالث إثيوبيا ومصر، والسوداف؛ مفاوضات 

بالفشؿ، نظرًا لتمسؾ  2014شير يناير مف عاـ الخرطـو بالسوداف، انتيى أخرىا في 
إثيوبيا بتكويف لجنة مف خبراء محمييف مف الدوؿ الثالث، وعدـ وجود مرجعية واضحة 

ىذه الدوؿ بالنتائج، ورفض إثيوبيا إيقاؼ بناء السد إلى أف يتـ االنتياء مف  بشأف التزاـ
 تمؾ الدراسات المتعمقة بو.
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تضمنو مف مبادئ حوؿ الحوار  وما xxxبو،عمى ىذا األساس جاء إعالف ماال
ثيوبيا،  والتعاوف، وعدـ اإلضرار باالستخدامات المائية في حوض نير النيؿ لػمصر وا 
واستئناؼ أشغاؿ المجنة الثالثية حوؿ سد النيضة، مع إبداء بعض التحفظات مف 
الجانب المصري عمى بعض ىذه المبادئ. وعميو، جاء االجتماع بيف قادة الدوؿ الثالثة 

 احتواء، ليعمف عف مبادئ عامة بشأف 2015بيا ومصر والسوداف، في مارس إثيو 
 مشكمة بناء سد النيضة.

 المحكر الرابع: إشكالية بناء سد النيضة في ضكء اتفاؽ سياسي
لقد برزت لنا إشكالية بناء سد النيضة بعدما تطورت احداثو، فكاف االتجاه العاـ       

ثيوب يا مف جية أخرى، يدفع إلى أف ىناؾ دفوعا قانونية بيف مصر والسوداف مف جية، وا 
تممكيا مصر والسوداف إلثبات حقوقيما التاريخية في مياه نير النيؿ، وفي ذات الوقت 
لـ تسمع إثيوبيا ليما صوتا بؿ استمرت في بناء سد النيضة، وىي ترى ال أحد يستطيع 

راضييا، وما جرى خالؿ ىذا منعيا مف استغالؿ مياىيا النيرية الدولية التي تجري في أ
التدافع أف مصر والسوداف ذىبتا بدفوع قانونية إلحتواء بناء سد النيضة عف طريؽ 

 إعالف المبادئ العامة التي سطرتيا الدوؿ الثالث في ضوء االتفاؽ السياسي.
وعمى ىذا األساس، ربما نجد أف السوداف المساند لمصر قد اقتنع نوعا ما بما        

ف فوائد سد النيضة، ما جعؿ مصر بيف طموح السوداف في الحصوؿ عمى سيجنيو م
فوائد سد النيضة ورغبة إثيوبيا في اكماؿ بناء السد الذي تحاوؿ بعض اآلراء أف تدخمو 
ضمف مشروعات النيؿ الشرقي، والمحصمة أف بناء السد قد خالؼ االتفاقيات المنظمة 

يفتح الباب أماـ بعض دوؿ الحوض األخرى  لالستخدامات المائية لمنير، األمر الذي قد
 بمخالفة ىذه االتفاقيات. 

سنحاوؿ تسميط الضوء مف خالؿ قراءة في وثيقة المبادئ العامة الحتواء بناء       
 إشكاليات السد، وكذلؾ موقؼ مصر والسوداف مف بناء السد. 
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  أوال: قراءة في وثيقة المبادئ العامة الحتواء إشكاليات بناء السد 
معانا في التوضيح، سنقـو بقراءة لوثيقة مبادئ اإلعالف التي تـ توقيعيا بيف  وا 

 تعد الدوؿ الثالثة إثيوبيا ومصر والسوداف، مف قبؿ القيادات السياسية في ىذه الدوؿ؛
ىذه الوثيقة عبارة عف إعالف مبادئ، قد تضمنت خطوطا عريضة لمعمؿ عمى إحتواء 

المبادئ، وصوال إلى اتفاؽ قانوني يجمع الدوؿ  مشكمة بناء سد النيضة وفؽ ىذه
 الثالث. 

عالف المبادئ في القانوف الدولي  اتفاؽ دوليا ممزما، بقدر ما يمثؿ  دال يعوا 
خريطة طريؽ لمدوؿ الموقعة عمى اإلعالف، وىذا ينطبؽ عمى الحالة التي نحف بصدد 
دراستيا. ونجد أف اإلعالف، في ىذه الحالة، تمت صياغتو في إطار قواعد القانوف 

اقية الدولي لممياه، وىو عبارة عف أعراؼ وقواعد قانونية مستقرة وراسخة قننتيا االتف
، ومف أىـ تمؾ المبادئ، التعاوف 1997اإلطارية لقانوف المجاري المائية الدولية لعاـ 

القائـ عمى المنفعة المشتركة، واحتراـ مبدأ حسف النية، وأيضا مبدأ التنمية التكاممية 
والمستدامة، ومبدأ عدـ التسبب في ضرر ذي شأف، عمى أف تتخذ الدوؿ الثالث كؿ 

ة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأف، وعمى الدولة المتسببة في اإلجراءات المناسب
الضرر اتخاذ كؿ اإلجراءات المناسبة بتنسيؽ مع الدوؿ المتضررة لتخفيؼ أو منع ىذا 

 الضرر، ومناقشة مسألة التعويض متى كاف ذلؾ مناسبا.
وتبعا لذلؾ، جاء اإلعالف، ونص في المادة الرابعة منو عمى مبدأ االستخداـ 

والمناسب، وعمى أف تضع الدوؿ الثالث في االعتبار كؿ المعايير والعناصر  المنصؼ
، ومف 1966االسترشادية ذات الصمة، وىي المعايير التي قننتيا قواعد ىمسنكي لعاـ 

بينيا العناصر الجغرافية والمناخية والبيئية، وكذلؾ االحتياجات االجتماعية واالقتصادية 
موارد المائية في دوؿ الحوض، واالستخدامات القائمة لمسكاف الذيف يعتمدوف عمى ال

والمحتممة لمموارد المائية، ومدى مساىمة كؿ دولة مف دوؿ الحوض في نظاـ نير 
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النيؿ، وامتداد نسبة مساحة الحوض داخؿ إقميـ كؿ دولة مف دولو، كما تضمف اإلعالف 
دارة السد، مع احتراـ وتن فيذ توصيات المجنة الدولية، في المادة الخامسة مبدأ التعاوف، وا 

واالتفاؽ عمى الخطوط االسترشادية، وقواعد المؿء األوؿ لسد النيضة، وقواعد تشغيمو 
خطار مصر والسوداف بأي ظروؼ غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة  السنوي، وا 
الضبط لعممية تشغيؿ السد. وتضمنت المادة عناصر ضماف استمرارية التعاوف والتنسيؽ 

تشغيؿ سد النيضة مع خزانات مصر والسوداف، وأف تنشئ الدوؿ الثالث، مف حوؿ 
خالؿ الوزراء المعنييف بالمياه، آلية تنسيؽ مناسبة فيما بينيا، واإلطار الزمني لتنفيذ 
العممية الخاصة بالسد، والتي سوؼ تستغرؽ خمسة عشر شيرا مف بداية إعداد 

 دولية لمخبراء.الدراستيف الموصي بيما مف جانب المجنة ال
وتبعا لذلؾ، فقد أعطت المادة السادسة مف اإلعالف أولوية لمصر والسوداف 
عند شراء الطاقة المولدة مف سد النيضة، وتضمنت المادة السابعة مبدأ تبادؿ البيانات 
والمعمومات، عمى أف توفر الدوؿ الثالثة البيانات والمعمومات الالزمة إلجراء الدراسات 

لدف المجنة الوطنية لمخبراء، وذلؾ بتمثؿ مبدأ حسف النية في الوقت  المشتركة مف
المناسب، وقد خصصت المادة الثامنة مف اإلعالف ألماف السد، حيث نصت عمى أف 
الدوؿ الثالث تقدر الجيود التي بذلتيا إثيوبيا حتى اآلف لتنفيذ توصيات المجنة الدولية 

بحسف نية، التنفيذ الكامؿ لمتوصيات الخاصة  لمخبراء الدولييف، وسوؼ تستكمؿ إثيوبيا،
بأماف السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولييف، وتضمنت المادة التاسعة مف 
اإلعالف مبدأ السيادة ووحدة إقميـ الدولة، بما يضمف تعاوف الدوؿ الثالث عمى أساس 

سف النوايا بما ييدؼ إلى السيادة المتساوية، ووحدة إقميـ الدولة، والمنفعة المشتركة، وح
 الوصوؿ إلى االستخداـ األمثؿ والحماية المناسبة لمنير.

أما المادة العاشرة واألخيرة مف اإلعالف، والتي جاءت تحت عنواف "مبدأ التسوية 
السممية لممنازعات"، فقد نصت عمى أف تقـو الدوؿ الثالث عمى تسوية منازعاتيا الناشئة 
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التفاؽ بالتوافؽ، مف خالؿ المشاورات والمفاوضات وفقا لمبدأ عف تفسير أو تطبيؽ ىذا ا
ذا لـ تنجح األطراؼ في حؿ النزاع مف خالؿ المشاورات والمفاوضات،  حسف النوايا، وا 
فيمكف ليـ مجتمعيف طمب التوفيؽ والوساطة، أو إحالة األمر إلى عناية رؤساء الدوؿ 

ف جاء تكريسا لألعراؼ والقواعد ويمكف القوؿ إف ىذا اإلعال xxxiأو رؤساء الحكومات.
القانونية الخاصة باستخداـ الحوض المائي الدولي في غير األغراض المالحية، ولـ 
يتضمف التزاما مباشرا مف إثيوبيا، بما يعني أنو خطوة نحو إبراـ اتفاؽ نيائي بيف الدوؿ 

 الثالث.
 ثانيا: مواقؼ مصر والسوداف مف تشييد السد 

السوداف ومصر فيما يخص قياـ إثيوبيا بالشروع في بناء تكاد تتطابؽ مواقؼ 
سد النيضة، حيث جاء الموقؼ السوداني رافضا لما ذىبت إليو إثيوبيا، ولكف سرعاف ما 
تغير الموقؼ السوداني، أما موقؼ مصر مف سد النيضة فقد جاء رافضا لو منذ الوقت 

ة األمر عممت القيادة السياسية الذي أعمنت فيو إثيوبيا نيتيا البدء فيو، ولكف في نياي
المصرية عمى تغيير موقؼ مصر تجاه بناء السد بالتعامؿ مع المسألة بتخفيؼ االضرار 

 .2015ال منعيا، مف خالؿ التوقيع عمى المبادئ العامة في الخرطـو في أوائؿ عاـ 
 مكقؼ السكداف مف إقامة سد النيضة اإلثيكبي   - أ

إلى بناء السدود عمى  الحوض االخرىدوؿ  السوداف مانعا مف أف تتجو ىال تر 
مجرى نير النيؿ، بشرط أف تخطر الدوؿ المعنية الجانب السوداني، وأال تؤثر ىذه 
المشروعات عمى أمنو المائي. وفي ىذا اإلطار، حدث اختالؼ بيف دوؿ أعمى النيؿ 

مى سد ودوؿ أسفمو؛ فالسوداف قد اعترضت عمى االتفاقية اإلطارية لمتعاوف، ومف ثـ ع
النيضة، وجاء ذلؾ عمى خمفية أف سد النيضة سوؼ يؤثر عمى أمف السوداف المائي، 
ليذا بادرت ىذه األخيرة إلى تجميد عضويتيا في مبادرة حوض النيؿ كخطوة أولى تعبر 
عمى موقؼ السوداف، التي ترفض ما ذىبت إليو بعض دوؿ أعمى النيؿ مف التوقيع عمى 
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ولكف السوداف ما لبثت أف عدؿ عف موقفو الذي تـ تبريره  xxxiiف.االتفاقية اإلطارية لمتعاو 
بأف المباحثات والمفاوضات حوؿ سد النيضة ىي المخرج الوحيد لجميع دوؿ حوض 

 النيؿ. 
 رد فعؿ مصر عمى بناء السد اإلثيكبي - ب

تساىـ مصر وتشارؾ في بناء السدود عمى مجرى نير النيؿ، سواء تعمؽ األمر 
متيا لنفسيا أو لغيرىا، أو شاركت في بنائيا أو تمويميا، تأكيدا عمى بتمؾ السدود التي إقا

روح التعاوف في إطار مبدأ المنفعة لجميع دوؿ حوض النيؿ، فمـ تقتصر المشاركة 
المصرية في بناء السدود عمى بناء سد أويف في أوغندا، وتخزيف المياه في بحيرة 

اض مصر عمى محاوالت دوؿ أعمى فيكتوريا لصالحيا، بؿ امتد األمر إلى عدـ اعتر 
 النيؿ في وضع وتنفيذ خطط التنمية الشاممة.

وتبعا لذلؾ، فإف الموقؼ المصري مف سد النيضة قد جاء رافضا لو شكال 
ومضمونا، لما يشكمو مف خطر عمى األمف المائي المصري، ومع ذلؾ عممت مصر، 

ليات سد النيضة الذي مف خالؿ المجاف، سواء اإلقميمية أو الدولية، عمى حؿ إشكا
شرعت فيو إثيوبيا، وتوصمت المجاف، مف خالؿ تقاريرىا، إلى أف سد النيضة يشكؿ 

وبالرغـ مف ذلؾ توصمت القيادات السياسية في  xxxiiiخطرا كبيرا عمى دوؿ أسفؿ النيؿ،
ثيوبيا، في مدينة الخرطـو أوائؿ عاـ  ، إلى تسطير مبادئ 2015مصر والسوداف وا 

 ات سد النيضة. عامة تنظـ استخدام

 خػػػػػػػػػػػػػاتمة
قد ُيطرح سؤاؿ حوؿ ماىية رد الفعؿ المصري مف جية أولى، ثـ السوداني مف 
جية أخرى، ُحياؿ استمرار إثيوبيا في بناء سد النيضة، والتمادي في بناء سدود أخرى، 
في ظؿ الحراؾ الذي يشيده العالـ، ومف ضمنو دوؿ حوض النيؿ، والعربية منيا بوجو 
خاص؟ والجواب أف مصر ليس ليا بدٌّ مف التفاوض مع إثيوبيا إف ىي أرادت الحفاظ 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 231 

 

عمى نصيبيا مف مياه النيؿ، والكيفية التي سوؼ تسمكيا في تحويؿ المياه نحو خزاف 
السد، وأف تعمؿ ما في وسعيا لترتيب أوضاعيا الداخمية التي تحوؿ دوف الحسـ في 

مياه النيؿ أكبرىا وأىميا. وال نبالغ إذ قمنا بأف  قضاياىا الخارجية، التي تعد مسألة
 ازدىار مصر أو انييارىا يعتمد عمى النيؿ.

وخالصة الحديث ال يبقى أماـ الدوؿ الثالث أو بقية دوؿ نير النيؿ اال التعاوف 
فيو الصياغة الوحيدة التي يمكف أف تقبميا دوؿ حوض النيؿ ولكف وفؽ رؤية شاممة 

عمى ىذا المورد المائي خاصة في ظؿ التغيرات المناخية التي  تحقؽ مصالحيا وتحافظ
سوؼ تؤثر عمى المياه العذبة في العالـ، وىناؾ أراء واتجاىات لمباحثيف المتخصصيف 
في شؤوف المياه تنذر بنضوب أو انخفاض منسوب المياه العذبة كنتيجة لتمؾ التغيرات 

االثيوبي عف طريؽ المشاركة في  المناخية، عميو قد تستفيد مصر والسوداف مف السد
ادارتو أو عف طريؽ االستفادة منو، خصوصا بعد أف أصبح أمر واقع، وىو في مراحمو 

 األخيرة. 

 النتػػػػػػػػػػائج

أسس قانونية يستند عمييا، لمعالجة المشاكؿ التي تحدث بيف دوؿ ىناؾ   -1
عدة اتفاقيات دولية  توجدالحوض، فباإلضافة إلى االتفاقيات الدولية االستعمارية، 

أخرى تتضمف حقوؽ وواجبات الدوؿ، تضمنيا القانوف الدولي، مف ضمنيا توارث 
المعاىدات بيف الدوؿ السمؼ والخمؼ، فيما يتعمؽ باآلرث االستعماري، وىو ما 

الخاصة بتوارث المعاىدات الدولية؛  1978جاء في نصوص اتفاقية فيينا لعاـ 
اريخية المتوارثة في الموارد المائية الذي أقره معيد وكذلؾ عدـ المساس بالحقوؽ الت

 ؛1961القانوف الدولي في عاـ 
ىناؾ تسوية سياسية قد تمت بيف إثيوبيا ومصر والسوداف مف خالؿ اتفاؽ مبدئي،  -2

يعطي الحؽ لمدوؿ الثالثة في استغالؿ سد النيضة ومعالجة ما ينجـ عنو مف 
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ات قانونية استنادا عمى مبادئ وقواعد مشاكؿ فنية، والتباحث في حاؿ ظيور خالف
 القانوف الدولي؛

دفعت بإثيوبيا بشكؿ عاـ، ومصر والسوداف بشكؿ خاص إلى قد عدة أسباب توجد  -3
الموافقة عمى االتفاؽ السياسي، ومنيا، إف إثيوبيا لـ تتوقؼ عف بناء السد إال 

ف اكتماؿ السد أصبح وشيؾ  اف اتخاذ أي ال مصر أو السود عوال تستطيأحياننا، وا 
إجراء حياؿ ذلؾ، ما عدا االجراء القانوني الذي يطوؿ امده، وبالتالي ال مناص 

مؿء خزاف السد، فالمدة المحددة لمؿء الخزاف لمصر أو السوداف إال االتفاؽ عمى 
 سوؼ تؤثر بشكؿ أو بآخر في االحتياجات المائية لمصر والسوداف.

 التكصيػػػػػػػػػػػػات
إثيوبيا وتتفيـ العالقة بينيا وبيف إسرائيؿ، وأف تقيـ مع عمى مصر أف تحتوي  .1

إثيوبيا جسورا اقتصادية، وعالقات سياسية مميزة تسمح بتخطي الحدود األرضية، 
ويكوف لمتواصؿ المجتمعي دور كبير في ىذه العالقات، وأف تمنح األفضمية 

 ؛لمواطني إثيوبيا داخؿ مصر دوف غيرىـ مف الدوؿ األخرى
مع إسرائيؿ لحؿ مشكمة سد النيضة، وتخصيص أحد الموانئ أف تتفاوض  .2

المصرية عمى البحر المتوسط ألديس أبابا لالنفتاح عمى العالـ، مقابؿ الحفاظ 
 ؛عمى حصة مصر مف مياه النيؿ

عمى السوداف أيضا التركيز عمى مسألة مؿء خزاف السد، والتفاوض مع إثيوبيا  .3
، وكذلؾ ائط والتصميمات اليندسيةحوؿ سالمتو، مف خالؿ اإلطالع عمى الخر 

عمى السوداف أيضا القبوؿ بعرض إثيوبيا بأف يكوف السد مشروعا مشتركا في 
اإلدارة والتمويؿ والممكية بيف إثيوبيا ومصر والسوداف، وأف تقـو الدوؿ الثالث 
بمشاركة المنافع الكيربائية والمائية التي ينتجيا السد، وبالتالي يصبح السوداف 

 في كؿ ما يتعمؽ بمشروع السد.شريكا 
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The metacognitive reading strategy awareness of 

KET, PET, & FCE of  Waha Oil Company employees 

in Libya,  Spring 2018. 

Bashir Ghit Mahfoud  

Technical College of Civil Aviation & Meteorology, Tripoli, Libya. 

Bashir_mahfouz79@yahoo.com 

 الولخص

كبى الِذف هي ُذٍ الذراست ُْ الخعزف علٔ درجت الْعي ببسخزاحيجيبث المزاءة هب 

ّراء الوعزفيت لوْظفي شزكت الْاحت الليبيت الذيي كبًْا يذرسْى اللغت اإلًجليشيت كجشء 

هْظفب هي رالد  54. هجوْعَ هي 2112هي حذريبِن أرٌبء العول في ربيع عبم 

بٌذ هي  21اسخجببْا السخبيبى هي KET ،PET & FCEهجوْعبث هخخلفت في 

اسخزاحيجيبث المزاءة. حن حصٌيف االسخزاحيجيبث إلٔ أربع فئبث: الخخطيظ ّالخميين ، 

ّاالُخوبم الوببشز ، ّالذعن ، ّحل الوشكالث. أظِزث الٌخبئج أى الوجوْعبث الزالد 

اى  أفبدث ببسخخذام فئبث االسخزاحيجيبث األربع علٔ هسخْيبث حزدد هخخلفت. احضح

اسخخذهج الفئبث األربع هي اسخزاحيجيبث المزاءة علٔ هسخْٓ الخزدد FCEهجوْعت 

فئبث هي  5لذ اسخخذهج  PET & KETالعبلي. احضح ايضب اى الوجوْعبث 

االسخزاحيجيبث علٔ هسخْٓ الخزدد الوخْسظ. ايض اظِزث الذراست بْجْد عاللت بيي 

إلحمبى الوخعلويي عبز الوجوْعبث الْعي ببسخزاحيجيبث المزاءة ّالخأريز الزئيسي 

الوخْسطت ّ PETعلٔ هجوْعت FCEالزالد. حفْلج الوجوْعت الوخْسطت العليب 

KET في االسخخذام العبم للفئبث األربع هي اسخزاحيجيبث المزاءة. ّفمب لبل الوخْسظ

، حبيي أى اسخزاحيجيبث الخخطيظ ّالخميين ُي األلل PET & KETلوجوْعخي 

ِزث الذراست اى اسخزاحيجيبث االًخببٍ ّالذعن الومذهت ُي األلل اسخخذاًهب اسخخذاًهب. اظ

. ُذا يشيز إلٔ أًَ كلوب ساد ّعيِن ببسخزاحيجيبث المزاءة ، كبًج FCEبيي هجوْعبث 

ّفك طزق البحذ الوسخخذهت في ُذٍ الذراست )االسخبيبى ّ  أفضل لذراحِن في المزاءة

 .اهخحبى المزاءة(

، اسخزاحيجيبث هب ّراء KET  ،PET  ،FCE  ،CAE  ،CPE: الذالليتالكلوبث 

 .الوعزفت ، ّالمزاءة

mailto:Bashir_mahfouz79@yahoo.com
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the degree of 

awareness of metacognitive reading strategies of the Libyan Waha 

Oil Company's employees who were doing English courses as part 

of their on-job training in Spring 2018. A total of 45 employees of 

three different proficiency groups in KET, PET & FCE responded 

to a 21 item questionnaire of reading strategies. The strategies 

were classified into 4 categories: planning & evaluation, directed 

attention, support, and problem- solving . The findings showed that 

the three groups reported using the 4 categories of strategies at 

different frequency levels. The FCE group were found to use the 4 

categories of reading strategies at a high frequency level. The PET 

& KET groups were reported using the 4 categories of strategies at 

a medium frequency level. Both the relationship between the 

awareness of reading strategies and the main effect for learners' 

proficiency were established across the three groups. The FCE 

upper-intermediate group outperformed the PET intermediate 

group and the KET pre-intermediate in the overall use of the 

4categories of reading strategies. According to the PET & KET 

groups, planning & evaluation strategies were found to be the least 

often used. Directed attention and Support strategies tended to be 

the least often used among the FCE groups. This suggests that the 

higher their awareness of reading strategies, the better their reading 

ability/proficiency was, according to the two data collection tools 

used in this study (questionnaire and reading test). 

Key words: KET, PET, FCE,CAE, CPE, metacognitive, reading 

strategies 

Background information 

Waha Oil Company is a Libyan-American company and is one of 

the biggest exporting producers in North Africa. The training & 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 244 

 

                                                                                                                                  

development department is one of several other departments in 

Waha Oil Company. It recruits language teachers from all over the 

world. The language education & training program adopted is 

based on the Cambridge ESOL examination framework which is 

graded according to the proficiency of language learners into eight 

levels: Starters, Beginners, Elementary, Pre-intermediate KET, 

Intermediate, PET, Upper-intermediate FCE, Advanced CAE, & 

the Proficiency level CPE. These courses are given to Waha 

employees as part of their on-job training. The main purpose of 

this language training is to develop the companies' employees in 

order to give presentations in English, to communicate with native 

speakers in English and to prepare the employees for overseas 

university entrance examinations for further education & overseas 

training. Waha oil company is a multi-national one where all the 

company transactions and its intra-correspondence operate in 

English. Also, the Cambridge curriculum employed at Waha is 

used to develop the employees' ability to use English in an 

exchange of information, to express ideas about work and 

education, social life. Although, there are many learning aims of 

the application of this Cambridge curriculum, yet, the employees' 

reading skills received some attention in this Cambridge program 

employed by Waha. In other words, based on the reading exam 

statements of results obtained, the researcher found that the Libyan 

employees' proficiency in the reading test has always been very 

low comparing with other language skills. This problem, according 

to the researcher, might be attributed to the employees' lack of 

reading strategy awareness. Thus, this research study will mainly 

investigate the awareness of reading strategies among KET, PET, 

& FCE learners as to why it is most difficult skill to be learned. 
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1. Introduction 

Research in reading has not been given enough attention especially 

with regard to EFL readers‟ meta-cognitive knowledge of how 

they conceptualise their learning strategies when they read. The 

reading process goes beyond understanding words, sentences or 

even long chunks of texts. It is a complex process in which 

learners attempt to make sense of what they read by employing 

their cognitive and meta-cognitive processes involving language 

proficiency, prior knowledge, and meta-cognitive strategies (i.e. 

strategies that involve knowledge about cognition and self-

regulation).According to (Brown, 1983) these strategies are 

deliberate actions that direct readers how to comprehend a text, 

what clues they should use, and what strategies they should adopt 

when they don‟t understand.  

Researchers have begun to recognize the significant role of meta-

cognitive awareness in reading comprehension. For instance 

(Alderson, 1984) argues that the importance of reading for second 

language acquisition has been widely acknowledged, and that the 

use of reading strategies has been viewed as being conducive to 

successful reading comprehension proficiency in spite of the 

complex nature of the reading process, which involves both the L2 

reader‟s language ability and reading ability.  Thus, the 

researcher's understanding of reading strategies has been 

influenced significantly by research on what expert readers do. 

Many studies have revealed that successful comprehension does 

not occur automatically in a vacuum. Rather, as (Baker & Brown, 

1984) put it, it depends on directed cognitive effort, referred to as 

meta-cognitive processing, which consists of knowledge about and 

regulation of cognitive processing. However, Carrell, (1989) also 

points out that good readers generally show a higher degree of 
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meta-cognitive awareness, which enables them to use reading 

strategies more effectively and efficiently than their poor peers. 

However, while learners‟ meta-cognitive awareness in reading has 

been recognized in the current literature to be critical to successful 

L2 reading, there are almost no research studies in this area that 

have been conducted in the context of Arab learners of English, 

particularly in the vocational context. Moreover, there is a 

consensus view among researchers that strategic awareness and 

monitoring of the comprehension process are critically important 

aspects of successful reading. Such awareness and monitoring is 

often referred to in the literature as meta-cognition. 

Most of the research in the reading strategies of second language 

learners has been conducted on students at low levels of language 

proficiency or those studying at the secondary school level or in 

the academic university contexts, where almost no research up to 

the researcher's knowledge, has dealt with students in the 

vocational context. 

Cohen (1998) points out that the contexts of the learning situation 

may have a strong influence on learners‟ choice of language 

learning strategies. Therefore, the present study attempts to fill the 

gap by assessing the meta-cognitive awareness of Libyan FCE, 

PET, KET students and their perceived use of reading strategies 

through a questionnaire survey, and reading comprehension tests 

while they are engaged in reading English materials (e.g., 

textbooks, exam papers, and supplementary readings in stories, 

newspapers and magazines). 

However, up to the researcher's knowledge, the present study is 

one of the first studies on using a survey questionnaire as well as 

standardised reading comprehension tests for assessing the degree 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 247 

 

                                                                                                                                  

of awareness of meta-cognitive reading strategies of Arab learners 

of English. The significance of this study springs from the fact that 

research literature on Arab readers‟ meta-cognition is almost rare, 

since the literature that the researcher reviewed which covered a 

wide range of articles, didn‟t include any research that deals will 

reading comprehension and meta-cognition in the Libyan Arab 

context, particularly, the vocational context. Hopefully, this study 

will contribute to the understanding of L2 reading and provide new 

insights into the way Arab learners process language to direct and 

promote their reading comprehension.  

Therefore, the main purpose of this study is to investigate the 

degree of the learners' awareness of reading strategies and to find 

out if there are any differences in their meta-cognitive reading 

strategies employed by the three different levels of learners, and 

whether or not there is a relationship between learners‟ responses 

on the instrument and their L2 reading comprehension proficiency 

(achievement), and to develop an assessment tool for measuring 

learners‟ use of meta-cognitive strategies for reading 

comprehension studying at the vocational level. This study will 

attempt to answer all the following research questions. 

Research questions: 

1.What are the most favoured reading strategies among KET, PET, 

and FCE learners, and how frequently are they used? 

2. Are there any differences between the KET, PET, and FCE 

learners in their awareness of meta-cognitive reading strategies 

they employ? 

3. Is there any relationship between learners‟ reported strategy use 

and their reading comprehension ability among KET, PET, and 

FCE groups? 
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2. LITERATURE REVIEW  

2.1. Theoretical framework of meta-cognition 

Over the past two decades, the study of meta-cognition has been 

the focus of recent investigations and an increasingly interesting 

topic of discussion in the area of language learning among 

linguists, theorists, researches, educators etc. According to 

(Brown, 1983) the concept of meta-cognition is complicated and 

its definition is multifarious, and there is no clear cut definition of 

the term. 

Meta-cognition is the knowledge or cognition and understanding, 

control and appropriate application of that knowledge to a given 

task. It involves both conscious awareness and conscious control 

of one's learning. In other words, it is the ability to observe one-

self applying certain knowledge to a certain task. 

 

Another definition of  meta-cognition with a more detailed 

specification is offered by , (Flavell, 1987), who defined it as one‟s 

ability to reflect upon, understand, and control one‟s learning and 

manipulate his/her own cognitive processes to maximize learning. 

He also adds that Meta-cognition is part and parcel of cognitive 

development, and is both a product and producer of the latter. It 

enables learners to engage actively in regulating and controlling 

their own learning.  

While meta-cognitive knowledge as is very awareness-focused, 

meta-cognitive regulation is procedural and executive in nature, 

working on the basis of the meta-cognitive knowledge and 

referring to a person‟s management of his cognitive processes to 

ensure the achievement of learning goals. This management 

involves planning, monitoring, evaluating, and manipulating the 

cognitive processes to obtain optimal learning outcomes. (ibid)  
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O‟Malley & Chamot, (1990) defined meta-cognitive strategies as 

higher order executive tactics in nature which involve planning for 

learning, monitoring, and identifying, remediating causes of 

comprehension failure or evaluating the success of a learning 

activity. 

However, most researchers in this area have made a clear 

distinction between two important construct components of meta-

cognition, namely knowledge of cognition and regulation of 

cognition, which are as follows: 

 

2.1.1 Knowledge of cognition 

Knowledge of cognition, on the one hand, is what a person knows 

about his/her own cognition or about cognition in general. 

According to (Jacobs & Paris, 1987), there are often three different 

types of meta-cognitive awareness, which are referred to as 

declarative, procedural, and conditional knowledge. 

 

-Declarative knowledge refers to what someone knows about 

something. It encompasses knowledge about oneself as a learner 

and about factors that affect one‟s performance. For instance, a 

research study by (Baker, 1989), investigating what learners know 

about their own memory has found that adults have more 

knowledge than children about the cognitive processes associated 

with memory.  

 

- Procedural knowledge is the person‟s knowledge about doing a 

specific task. Much of this knowledge is represented as heuristics 

and strategies. However, in a study by (Glaser & Chi, 1988) 

relating to this found that learners with a high degree of procedural 

knowledge perform tasks more automatically, are more likely to 

have a larger repertoire of strategies, to sequence strategies 

effectively, and use qualitatively different strategies to solve 

problems. 

- Conditional knowledge refers to somebody‟s knowledge of why 

and when aspects of cognition. According to (Garner, 1990), 
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conditional knowledge is the one which involves knowing when 

and why to use declarative and procedural knowledge. For 

instance, effective learners know when and what information to 

rehearse.  

 

2.1.2 Regulation of cognition 

Regulation of cognition, on the other hand, refers to a group of 

strategies that enable learners to control their learning. However, 

there are many research studies that support the view that meta-

cognitive regulation can enhance learners‟ performance in many 

different of ways, including better employment of attention 

resources, better use of existing strategies, and a greater awareness 

of comprehension problems. 

 

Meta-cognitive strategies, according to (O‟Malley & Chamot, 

1990), are higher order executive tactics , which involve essential 

skills such as  planning for learning, monitoring, identifying and 

remediating causes of comprehension failure or evaluating the 

success of a learning activity; the strategies of self-planning, self-

monitoring, „self-regulating, „self-questioning‟ and „self-reflecting. 

- Planning involves the learner to select the appropriate strategies 

and to allocate his/her resources that affect their performance. 

Typical examples include how to make predictions before reading, 

strategy sequencing, and allocating time or attention selectively 

before beginning to perform a task. For instance, studies of 

successful and unsuccessful learners have revealed that the ability 

to “predict” involves reader‟s ability to connect their existing 

background knowledge to new information from a text in order to 

comprehend what they read. 

- Monitoring refers to one‟s on-line awareness of comprehension 

and task performance. The ability to engage in periodic self-testing 

while learning is a good example. Research studies have shown 
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that students who use meta-cognitive strategies monitor their 

reading comprehension, adjust their reading rates, and consider the 

objectives etc. tend to be better readers. For example a two-part 

language study by Paris and Meyers (1981) was conducted to 

investigate comprehension monitoring and strategies of good and 

poor readers. The first part of their study investigated the 

differences in comprehension monitoring between good and poor 

fourth grade readers during an oral reading of a story. In their 

study, the students‟ ability to monitor comprehension of difficult 

anomalous information was measured by spontaneous self-

corrections during oral reading, by directed underlining of 

incomprehensible words and phrases, and by study behaviours. 

The findings showed that poor readers did not engage in accurate 

monitoring as frequently as good readers.  

 

- Evaluating or identifying refers to the process of estimating the 

products and capability of one‟s learning, and typical examples of 

evaluation include how learners re-assess their own aims and 

outcomes. Identifying the main idea requires a reader to 

distinguish between important textual information from supporting 

details and how to realise the overall meaning of text. 

For example with regard to the strategy of identifying main idea in 

a text, a co-relational study by (Winograd, 1990) intended to find 

out whether readers‟ difficulties of writing a summary could be 

related to their lack in strategic skills. The findings of the study 

showed that good readers tended to be better judges of importance 

than poor readers.  In contrast, good readers appeared to define 

importance more in terms of text, for instance when a piece of text 

was marked with an asterisk. 

The study concluded that the skill to identify important elements in 

a passage is a strategic skill in itself underpinning both reading 

comprehension and summarization.  

 

2.2 Meta-cognitive Awareness and Reading proficiency 

The relationship between meta-cognitive awareness and reading 

proficiency within the domain of reading comprehension is  still 
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controversial among researchers for example, Baker & brown 

(1984) argue that meta-cognitive awareness is a prerequisite for 

self-regulation, the ability to monitor and check one's own 

cognitive activities while reading. However, other researchers such 

as Paris & Winograd (1990)  cautioned that metacognition should 

not be seen as a final objective for learning or instruction, but it 

should be regarded as an opportunity to provide students with the 

knowledge and confidence that enables them to manage their own 

learning and empowers them to be inquisitive and zealous In their 

pursuits. 

Brown, (1983) pointed out meta-cognitive strategies enable readers 

to monitor and regulate their thoughts. These strategies are skills 

that can be used voluntarily and consciously and can become 

automatic due to practice. Research has, also shown that good 

readers are good strategic users who can automatically achieve 

their goals and are able to consciously recognize a problem and 

resort to certain problem-solving strategies. It can be argued that 

meta-cognition is an essential element in determining who 

proficient and less proficient readers are. 

Block, (1986) also argues that good readers are more aware of the 

strategies they use, and are more flexible in adapting strategies 

than poor readers. He also adds that good readers are able to think 

aloud and verbalize their awareness of the meta-cognitive 

strategies they use. Recently, a large body of studies has been 

conducted to investigate the use of reading strategies as well as to 

assess and explore ESL learners‟ strategy use. For example, a 

study by Carrell (1989) to find out the meta-cognitive awareness of 

second language learners about their reading strategies in their L1 

and L2 language, as well as the relationship between their meta-

cognitive awareness and comprehension in both languages with 
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two groups of subjects of different proficiency. A questionnaire 

was given to subjects to tap their meta-cognitive awareness about 

silent reading in both L1 & L2. Subjects were assessed in their L1 

& L2 languages by reading a text in each language and then 

answering comprehension questions related to the given text. The 

findings of the study demonstrated that  reading in the L1, local 

reading strategies such as focusing on grammatical structures, 

sound-letter, word meaning and, text details were to negatively 

related to reading performance. However, for reading in the L2, 

differences between the Spanish L1 and the English L1 groups 

were observed. The more ESL advanced proficiency groups 

appeared to be more global strategic readers (i.e. using background 

knowledge, text gist, and textual organization) or top-down in their 

perceptions of effective and difficulty-causing reading strategies, 

while the Spanish-as-a-foreign language group, at lower 

proficiency levels were found to be more local or bottom-up 

strategic readers, probably due to their more dependence on 

bottom-up decoding skills.  

In another similar study by Barnett (1988)  on L2 reading 

including 278 French language students to investigate the 

relationships among reading strategies and perceived strategy use 

on reading comprehension. The first phase of the study required 

students to read an unfamiliar passage and write in English what 

they remembered. The second part of the study asked the students 

to answer a series of background knowledge questions before 

reading a text, and the third part of the study required students to 

continue the ending of a text. The final part required the subjects to 

answer a questionnaire of 17 items in English about the types of 

reading strategies they thought best described the way they read. 

The findings of the study showed that that learners who effectively 

consider and remember context as they read, (i.e. strategy use) 
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understand more of what they read than students who apply this 

strategy less or less well. Moreover, learners who think they use 

those strategies considered most productive (i.e. perceived strategy 

use) actually do read through context better and understand more 

than do those who do not think they use such strategies.  

2.3. Relationship between proficiency and strategy use and 

individual differences 

Many research studies have been carried out in their attempt to 

identify what might be referred to as good language learning 

strategies and to examine the nature of the link between language 

learning strategies and language proficiency. However, the term 

„proficiency‟, as referred to here, can be interpreted as defined by 

Bachman, (1990), to mean in general the person‟s knowledge, 

competence or ability in the use of a language, regardless of how, 

where, or under what conditions it has been learned. 

There is a large body of research studies have been found to 

maintain that learner‟s strategies are used more often by the 

successful learners, and that there is a strong link existing between 

strategy use and proficiency level. However, it can be argued and 

that this sort of cause-effect relationship should not be viewed as 

such, but rather as a way to achieve someone‟s function. As  

McIntyre, (I 994) has attempted to explain such type of 

relationship by stressing that we should be cautious when 

interpreting studies which suggest that more proficient learners can 

make more strategies: in other words, it can be interpreted to mean 

that either proficiency determines the choice of strategies or that 

strategy choice is simply a sign of proficiency level. However, 

Zhang (2003) pointed out strategies themselves are not inherently 

good or bad, but they have the potential to be used effectively or 

ineffectively in different contexts. 
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Therefore, it can be argued that strategies are not inherently the 

main contributor to proficiency, but they should be simply 

interpreted as a means to the end; in other words, only by using 

certain strategies, learners can achieve a certain task.  Similarly, 

Skehan, (1989) argued that strategies do not determine proficiency 

per se, but are permitted by it. 

However, Carrell (1989) conducted a study in order to investigate 

ESL learners‟ reading strategies in the USA. Her research findings 

suggested that there was some difference observed between 

strategy awareness, which was linked to good L1 readers and those 

pertaining to good L2 readers. She also went on to state that such 

findings should not be taken as definitive proof but as a suggestive 

one, though there was a significant difference with regard to L2 

proficiency level, and that low-proficiency readers tended to use 

more text-bound, local strategies than higher-proficiency readers.  

Moreover, there have been recently some attempts made to 

investigate as well as to assess learners‟ meta-cognitive knowledge 

of L2 learning strategies in order to establish a potential 

relationship between learners‟ meta-cognitive knowledge and their 

use of strategies in different environments. For instance, a study by 

Zhang, (2001) to investigate Chinese EFL readers‟ meta-cognitive 

knowledge of strategies in learning to read EFL in an Acquisition-

Poor Environment,  a typical acquisition-poor area in China. 

However, the subjects‟ meta-cognitive awareness of reading 

strategies was analysed and interpreted from a broad meta-

cognitive perspective using Flavell‟s model (1987). Therefore, the 

readers ‟knowledge of reading strategies was examined and 

analysed through some retrospective interviews. The study 

findings demonstrated that the Chinese EFL readers‟ meta-
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cognitive knowledge of reading strategies had close and significant 

relationship to their language proficiency.  

Also, a similar study by the same researcher Zhang‟s (2009) to 

assess meta-cognitive awareness and reading-strategy use of 270 

Chinese senior high school students. These subjects responded to a 

survey questionnaire consisting of reading strategies of 28-items 

(SORS). The strategies were divided into 3 main types: global, 

problem-solving, and support. The study results displayed that the 

students reported using the 3 categories of strategies at a high-

frequency level. However, the main effect for strategies and the 

main effect for learners‟ proficiency were significantly established. 

In other words, students with the high-proficiency level 

outperformed the intermediate group and the low-proficiency 

group in 2 categories of reading strategies: global and problem-

solving; but no statistically significant difference was observed 

among the 3 proficiency groups in using support strategies.   

3. Methodology 

3.1 Population & sample. 

The population of this study were 45 Waha oil company 

employees (38 males and 7 females) who were doing intensive 

English language courses in the Cambridge, KET, PET, & FCE as 

part of their on job-training. Three different classes of three 

different proficiency levels were chosen randomly by the 

researcher. Before taking the Cambridge English language courses, 

the three classes had taken three English courses in the starters, 

beginners and elementary before conducting this study.. 

Prior to their Cambridge English courses in the KET, PET, &FCE, 

the three different proficiency groups were asked early in the 

morning to take a reading proficiency test in KET, PET, & FCE in 
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order to obtain some data about their reading scores in order to 

compare their reading proficiency with their proficiency on the 

questionnaire instrument.  

3.2 Research instruments 

A: KET, PET, & FCE reading tests 

The instruments used in this study were standardized KET, PET, & 

FCE reading tests as well as a questionnaire designed by the 

researcher. The purpose of these tests was to assess the reading 

ability of the three different groups . Based on the data obtained 

from the reading test results, participants‟ responses on the 

questionnaire were compared against their reading proficiency in 

order to determine if there was a relationship between the learners' 

awareness of employing reading strategies and their reading 

ability. The aim of the questionnaire was to obtain some 

information and to get the three groups identify their favoured 

reading strategies. 

B: Questionnaire 

Construction of the questionnaire 

For the purpose of this study, the research instrument used presents 

the theoretical framework in the area of meta-cognition, namely, 

planning & evaluation, knowledge regulation or  (directed 

attention) , procedural knowledge (support strategies) and 

conditional knowledge ( problem solving strategies). Therefore, 

the questionnaire used a four-point Likert scale of reading 

strategies. It consisted of four main categories of reading 

strategies, which included 21 strategy items. Each of the four 

categories of strategies assesses different types of strategies. For 

example, the first strategy category, PLANNING & 

EVALUATION strategies consisted of five items assessing 
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learners' goals as they read, and their plans before, while and after 

reading. The second strategy category included in this scale was 

DIRECTED ATTENTION strategies. It consisted of four strategy 

items assessing what learners do when they have a difficulty 

understanding and/ or when they lose their attention as they read. 

The third type of strategy category called SUPPORT strategies. It 

consisted of six items of reading strategies assessing what learners 

do as they read such as translating, drawing diagrams, taking 

notes, underling, eliciting information, using a dictionary, 

paraphrasing, etc. the fourth type of strategy category included in 

this research instrument was referred to as a PROBEM-SOLVING 

strategies. It was made up of six items of reading strategies 

assessing what readers do as they read, such as guessing, 

comparing, using their experience, using the gist of meaning, etc. 

the whole scale was ordered from 1 to 4 as follows: 

  1     =        I never do this                          1.4 to 1.0 

  2     =        I do this only occasionally   1.5 to 1.9 

  3     =        I usually do this                2.0 to 2.9 

    4     =        I always do this                           3.0 to 4.0  

 

3.3 Data analysis 

A: Reading test  

KET & PET reading tests consisted of 25 question items. FCE 

reading test consists of only 20 question items. 

45 students were given the reading tests. The reading test scores 

were worked out and checked against the subjects' responses on 
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the questionnaire to investigate the employees' degree of reading 

strategy awareness and their reading test scores through the 

statistical use of Excel ( means and standard deviations). However, 

KET & PET test takers with a score of 17 and above ( out of a 

possible 25) were regarded as good readers and those with 12 and 

below were perceived as poor readers. Also, FCE learners with a 

score of 15 and above ( out of 20) were regarded as good readers 

and those with 10 and below were referred to as poor readers. 

B: Questionnaire 

To investigate the degree of the employees'  awareness of reading 

strategies, the means and standard deviations were analysed to 

determine the frequencies and variances of strategy use from the 

data collected in order to answer the first two research questions. 

The patterns of strategy choice in relation to the individual 

strategies, types of strategy, and overall strategy use were also 

analysed by examining the means and the standard deviations 

within the whole three groups. Similar procedures were also used 

to maintain the variance of strategy use among the KET, PET & 

FCE groups. Moreover, the frequency mean averages of the 

employees' responses on the questionnaire, the means averages 

were analysed as follows: 

for the purpose of precisely analysing the average means of the 

learners‟ responses on the questionnaire, the average means were 

interpreted as follows: Average means between 3.0 to 4.0 were 

rated as  Always-usage level “High”; average means between 2.0 

to 2.9 were regarded as Usually-usage level “Medium”; average 

means between 1.5 to 1.9 were referred to as Occasionally-usage 

level “Low”, and average means between 1.4 to 1.0 were rated as a 

never-usage level “very low” in order to understand the frequency 
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average of strategy use among KET, PET and FCE employees‟ 

reading strategies. 

4.Findings 

4.1 Research Question 1  

What are the most favoured reading strategies among KET, PET, 

and FCE learners, and how frequently are they used? 

The questionnaire conducted asked the three reading proficiency 

groups to indicate the degree of their awareness of English reading 

strategies using a four-point Likert scale. The questionnaire, as 

mentioned already, consisted of four types of reading strategies, 

which were as follows: (1) Planning & Evaluation Strategies, (2) 

Directed Attention strategies, (3) Support Strategies, and (4) 

Problem-solving strategies. Therefore, the scale was weighted 

according to the following criteria: 

  1     =        I always do this   3.0 to 4.0  

  2     =        I usually do this                2.0 to 2.9 

  3     =        I do this only occasionally  1.5 to 1.9 

 4      =         I never do this   1.4 to 1.0 

Moreover, for the purpose of precisely analysing the average 

means of the learners‟ responses on the questionnaire, the average 

means were interpreted as follows: Average means between 3.0 to 

4.0 were rated as  Always-usage level “High”; average means 

between 2.0 to 2.9 were regarded as Usually-usage level 

“Medium”; average means between 1.5 to 1.9 were referred to as 

Occasionally-usage level “Low”, and average means between 1.4 

to 1.0 were rated as a never-usage level “very low” in order to 
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understand the frequency average of strategy use among KET, 

PET and FCE employees‟ reading strategies. 

4.1.1 Finding One  

The use of reading strategies by KET learners 

Table 1: KET learners’ meta-cognitive reading strategies and their 

frequency of use (N=15)   

Strategy Type Strategy No  Mean                                    SD 

 

1. Plan & evaluation      1     1.933  0.704 

     2     1.733  0.704 

     3     1.933   0.799 

     4     2.267  0.799 

     5     1.933  0.704 

   Overall    1.960  0.192 

2. Directed attention       6     2.933  0.594 

        7     2.533  0.915 

        8     2.800  0.862 

     9     2.533  0.640 

   Overall    2.700  0.200 

3. Support strategies     10     3.600  0.507 

      11     1.600  0.507 
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      12     2.467  0.834 

      13     2.400  0.737 

   14     3.800  0.414 

   15     1.467  0.640 

   Overall    2.556  0.977 

4: problem solving    16     1.667  0.617 

     17     1.933  0.594 

     18     1.933  0.961  

     19     1.867  0.640 

     20     2.267  0.961 

     21      2.333             0.724 

   Overall   2.000            0.170 

What are the most favoured reading strategies among KET 

learners? And how frequently are they used? 

In table 1 above, it shows the average frequency of strategy use of 

KET employees. It presents descriptive statistics for the KET 

learners‟ use of individual strategies and the overall mean 

frequency of each of the four categories of strategies they 

employed. Generally, the findings showed that KET learners 

reported using reading strategies at a MEDIUM -frequency level 

(2.0) of Usually-usage.  Among the 21 reading strategies, 2 

strategies fell into the “high” level of Always-usage (M >3.5) and 

9 strategies went to the Usually-usage level “medium” (M >2.5). 

Moreover, 8 strategies were reported at Occasionally-level usage 

“low” (M <1.7), and that only 1 strategy was found at the Never-
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level usage “very low” (M < 1.4). As far as the four types of 

strategy categories are concerned, KET learners showed a low to 

medium usage, with Directed attention strategies (M =2.700, 

SD=0.200) as their most favourite choice, followed by support 

strategies (M=2.556, SD=0.977), problem-solving strategies (M 

=2.000, SD =0.170), and their last favourite choice was Planning& 

Evaluation strategies (M= 1.960, SD=0.192). However, the top 

five strategies that were most favoured by the KET employees 

were under the Directed attention and Support categories, while 

the bottom five strategies mainly fell into the Planning& 

Evaluation and Problem-solving categories. 

From the finding 1, strategy category 2, Directed attention 

strategies, received the medium level of usage which shows that 

KET learners Usually used this group of strategies (average 

frequency= M= 2.700, SD=0.200). According to the highest mean 

(2.700), it shows that the group of strategies received the highest 

frequency of use whereas the least frequently used strategies were 

those under strategy group 1 Planning & evaluation strategies 

(average frequency M=1.960, SD=0.192). 

In conclusion, the KET groups used strategies at a “Medium” 

Usually level rather than High, in this study. The most frequently 

used group of strategies was Directed attention strategies which 

averaged in the “Usually use” range.  Three of the other four 

strategies were also used at Medium level: Support and Problem-

solving strategies, which were also averaged in the “Usually use” 

range. The least frequently used strategy group was Planning and 

Evaluation strategies which were averaged in the Low 

“Occasionally use” range. However, among the four groups of 

strategies, no strategy category was reported at the never-use range 

of “very low”. 
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4.1.2 Finding 2 

The use of reading strategies by PET learners  

Table 2. PET learners’ meta-cognitive reading strategies and 

their frequency of use (N=15)   

Strategy Type Strategy No     Mean    SD 

 

1. Plan & evaluation     1  2.400   0.632 

   2            2.467  0.640 

   3            2.667  0.724 

   4  2.733  0.594 

  5        2.133  0.640 

                Overall      2.480  0.238  

2. Directed evaluation   6  2.867  0.834 

               7 3.067  0.594 

               8 2.933  0.594 

            9 2.333  0.617 

             Overall 2.800  0.322 

3. Support strategies             10 3.733  0.458 

              11 1.800  0.414 

              12 3.000  0.535 

              13 2.667  0.816 
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          14 4.000  0.000 

          15 2.067  0.799 

            Overall 2.878  0.880 

4: problem solving           16 2.667  0.617 

             17 2.200  0.676 

             18 2.867  0.743  

             19 2.000  0.756 

             20 2.800  0.775 

             21  2.933  0.594 

          Overall 2.578  0.386 

 

What are the most favoured reading strategies among PET 

learners? And how frequently are they used? 

The table 2 above presents descriptive statistics about the average 

frequency of strategy use of PET employees. It shows the PET 

learners‟ use of individual strategies, which ranged from “High” 

Always-usage of (M=4.000, SD=0.000) to a “Low” Occasionally-

use level of (M=1.800, SD=0.414), but no strategy was reported at 

the “Very Low” level of Never-use range.  The overall mean 

frequency of each of the four categories of strategies ranged from a 

“Medium” Usually-use level of (M=2.878, SD0.880). Generally, 

the results showed that PET learners reported using reading 

strategies at a medium-frequency level (2.5) of Usually-usage.  

However, within the 21 reading strategies employed by the PET 

groups, 4 strategies fell into the Always-usage level “high” (M 

>3.5) and 16 strategies went to the Usually-usage level “medium” 

(M >2.5). Moreover, only 1 strategy was reported at Occasionally-
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level usage “low” (M <1.7), and that no strategy was found at the 

Never-level usage “very low” (M < 1.4). As far as the four types of 

strategy categories are concerned, PET learners showed a  medium 

to high usage, with Support strategies (M =2.878, SD=0.880) as 

their most favorite category, followed by Directed attention 

(M=2.800, SD=0.322), problem-solving strategies (M =2.578, 

SD=0.386), and their least favorite choice was Planning& 

Evaluation strategies (M=2.480, SD=0.238). However, the top five 

strategies that were most favored by the PET employees were 

under the Support categories and Directed attention, while the 

bottom five strategies mainly fell into the Problem-solving and 

Planning& Evaluation categories. 

From the finding 2, strategy category 2, Support strategies, 

received the medium level of usage which shows that PET learners 

usually utilised this group of strategies (average frequency= 

M=2.878, SD=0.880). According to the highest mean (2.878), it 

shows that this group of strategies received the highest frequency 

of use whereas the least frequently used strategies were those 

under strategy group 1 Planning & evaluation strategies (average 

frequency M=2.480, SD=0.238). 

In conclusion, the PET groups used strategies at a medium level 

rather than a high level in this study. The most frequently used 

group of strategies was Support strategies which averaged in the 

“Usually use” range.  Three of the other four strategies were also 

used at Medium level: Directed attention and Problem-solving 

strategies were also averaged in the “Usually use” range. The least 

frequently used strategy group was Planning and Evaluation 

strategies which were also averaged in the Medium” 

“Occasionally” use range. However, among the four groups of 

strategies, no strategy category was reported at the Occasionally or 

Never-use range of Low or Very Low level. 
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4.1.3 Finding 3 

The use of reading strategies by FCE learners 

 

Table 3: FCE learners’ met-cognitive reading strategies and 

their frequency of use(N=15) 

Strategy Type     Strategy No        Mean                SD 

 

1. Plan & evaluation                  1 3.200   0.775 

                2 3.000   0.535 

                 3 3.067   0.594 

                 4 3.533   0.640 

                  5 3.000   0.535 

              Overall 3.160   0.224

  

2. Directed evaluation                   6 3.200   0.676 

                     7 3.600   0.632 

                     8 3.200   0.561 

                  9 1.667   0.617 

            Overall 2.917   0.854 

3. Support strategies                   10 3.067   0.704 

                    11 1.800   0.676 
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                    12 3.667   0.488 

                    13 3.467   0.640 

                 14 3.200   0.775 

                 15 3.600   0.507 

              Overall 2.967   0.678 

4: problem solving                  16 3.267   0.458 

                    17 2.933   0.458 

                    18 3.667   0.617

  

                    19 2.933   0.594 

                    20 3.533   0.640 

                    21  3.533   0.743 

              Overall 3.311   0.111 

What are the most favoured reading strategies among FCE 

learners? And how frequently are they used? 

In table 3 shows the frequency average of strategy use of FCE 

employees. It presents descriptive statistics for the FCE learners‟ 

use of individual strategies and the overall mean frequency of each 

of the four categories of strategies they employed. Generally, the 

findings showed that FCE learners reported using reading 

strategies at a HIGH -frequency usage (2.0) of Always level.  

Among the 21 reading strategies, 17 strategies fell into the 

Always-usage level “high” (M >3.5) and 2 strategies went to the 

Medium-usage of usually level (M >2.5). Moreover, 2 strategies 

were reported at Occasionally-level usage “low” (M <1.7), and 
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that no strategy was found at the Never-level usage of “very low” 

(M < 1.4). As far as the four types of strategy categories are 

concerned, FCE learners showed a High usage, with Problem-

solving strategies (M =3.311, SD=0.111) as their most favourite 

choice, followed by Planning & evaluation strategies (M=3.160, 

SD=0.224). However, Directed attention and Support strategies 

were found at a Medium level of Usually use with (M =2.917, 

SD=0.854, and M=2.967, SD=0.678) as their last favourite choice.  

The top five strategies that were most favoured by the FCE 

employees were under Problem-solving and Planning & evaluation 

strategies, while the bottom five strategies mainly fell into the 

Directed attention and Support strategies. 

From the finding 3, strategy category 2, Problem-solving 

strategies, received the High level of usage which shows that PET 

learners Always used this group of strategies (average frequency= 

M=3.311, SD=0.111). According to the highest mean (3.311), it 

shows that this group of strategies received the highest frequency 

of use whereas the least frequently used strategies were those 

under the strategy group 2 Directed attention strategies (average 

frequency=2.917, SD=0.854) 

In conclusion, the FCE groups employed strategies at a “High” 

level of use in this study. The most frequently used group of 

strategies were Problem-solving and planning and evaluation 

strategies which averaged in the “Always use” range.  The other 2 

strategy groups, Support and Directed attention strategies were 

found at a Medium level of use, which were averaged in the 

“Usually use” range as the least frequently used strategy groups. 
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4.1.4 Finding 4 

The use of reading strategies by KET, PET, & FCE learners 

Table 4. The overall pattern of reading-strategy use by Waha 

Oil Company KET, PET, and FCE employees (N=45). 

Strategy Type     Strategy No       Mean              SD 

 

1. Plan & evaluation          1  2.511   0.869 

         2  2.400   0.809 

         3  2.556   0.841 

         4  2.844   0.852 

         5  2.356   0.773 

        Overall 2.533   0.192 

2. Directed attention          6  3.000   0.707 

            7  3.067   0.837 

            8  2.978   0.690 

          9 2.178   0.716 

        Overall 2.806   0.067 

3. Support           10 3.467   0.625 

           11 1.733   0.539 

           12 3.044   0.796 

           13 2.844   0.852 
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        14 3.667   0.603 

        15 2.044   0.796 

         Overall 2.800   0.770 

4: problem-solving         16  2.533   0.869 

          17  2.356   0.712 

          18  2.822   1.051

  

          19  2.267   0.809 

          20  2.867   0.944 

          21  2.933   0.837 

       Overall 2.630   0.283 

 

Regarding the first research question (1), What are the most 

favoured reading strategies among KET, PET, and FCE learners 

and how frequently are they used?, table 4 above presents 

descriptive statistics for the KET, PET, and FCE employees‟ use 

of reading strategies and the overall mean frequency of each of the 

four categories of reading strategies. 

The findings showed that the three groups of KET, PET, and FCE 

learners on the whole reported using the available reading 

strategies at a Medium-frequency level (M = 2.5 ) Among the 21 

strategies, 6 strategies fell into the high-usage level of Always 

usage (M ≥ 3.5), and 14 strategies went to the medium level of 

Usually usage (M ≥ 2.5). Only 1 strategy was reported at the Low 

level use of Occasionally usage ((M ≤ 1.9) but no strategy was 

reported at the very low-usage level of Never usage (M ≤ 1.4). As 
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far as the four types of categories of strategies are concerned, the 

three proficiency groups altogether showed on the whole a 

medium usage of reading strategies, with Directed attention 

strategies (M =2.806 , SD =0.067 as their most favourite choice 

of strategies, followed by Support strategies (M = 2.800, 

SD=0.770) , Problem-solving strategies (M =2.630, SD=0.283 ), 

and Planning &evaluation strategies (2.533, SD=0.192).  The top 

five strategies that were most favoured by the KET, PET, and FCE 

learners were under the Support and Directed attention categories, 

while the bottom five mainly went to the Planning &evaluation 

and Problem-solving categories. Based on the findings above, the 

three groups of KET, PET, & FCE demonstrated their lack of 

awareness of the use of PLANNING & EVALUATION strategies, 

which were seen at ( M=2.533, SD=0.192) of Medium level of 

Usually usage. 

 

4.2 Research Question Two 

4.2.1Finding five 

Are there any differences between the KET, PET, and FCE 

learners in their awareness of meta-cognitive reading strategies 

they employ? 

Table 5. Means (standard deviations) for the FCE-, PET-, and KET 

employees‟ use of reading strategies (N = 45). 

 

Strategy Type         KET  PET FCE 

 

Plan & evaluation 1.960 (0.192)     2.480 (0.238)   3.160 

(0.224)  
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Directed attention 2.700 (0.200)   2.800 (0.322)              2.917 

(0.854) 

Support  2.556 (0.977)    2.878 (0.882)   2.967 

(0.678) 

Problem solving 2.000 (0.170) 2.578 (0.386)               3.311 

(0.111) 

 

As can be seen from table 5, the findings showed that there were 

indeed some differences observed across the KET, PET, & FCE 

groups in their awareness of reading strategies. On the whole, the 

FCE group outperformed the PET- and KET groups in overall 

strategy use. All the three proficiency groups differed in their 

choice of strategy use. In other words, the KET proficiency groups 

ranked Directed attention as the most important, followed by 

SUPPORT and PROBLEM solving. The PET groups rated 

SUPPORT strategies as the most important followed DIRECTED 

attention strategies. The FCE groups ranked PROBLEM-

SOLVING as the most important followed by PLANNING & 

EVALUATION. However, despite the fact that all the three groups 

reported different frequent use of the four categories of strategies, 

the FCE group demonstrated the most frequent use of them 

indicating that they are more cognitively aware of the use of 

reading strategies than their KET, and PET learners. However, 

based on the findings above, it was evident that the KET & PET 

groups demonstrated a lack of awareness of reading strategies 

especially the use of planning & evaluation strategies. Whereas the 

FCE groups almost tended to be quite unaware of the use of 

directed attention, and support strategies.  
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4.3 Research Question Three. 

Finding six  

 Is there any relationship between learners‟ reported strategy use 

and their reading comprehension ability among KET, PET, and 

FCE groups? 

Table 6: KET, PET, and FCE reading test scores  

 
 

In the table 6 presents descriptive statistics about the KET,PET & 

FCE learners' individual reading scores & strategy use mean 

averages. To find out if there was a relationship between learners' 

reported strategy use and their reading comprehension ability, the 

reading test scores were worked out and checked against the 

subjects' responses on the questionnaire through the statistical use 

of mean averages. However, KET & PET learners with a score 17 

and above ( out of a possible 25) were regarded as good readers 

and those with 12 and below were perceived as poor readers. Also, 

FCE learners with a score of 15 and above (out of 20) were 

regarded as good readers and those with 10 and below were 

referred to as poor readers. Generally, within the KET groups, the 
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findings revealed that the relationship between the learners' 

reading strategy awareness and reading comprehension ability was 

almost positive. However, as can be seen from the table 6 above, 

KET  learners (5,7,9,11,12,14) who had the highest reading scores 

of 20 and above ( 20, 23,22,21,20,24) were also found to have the 

highest mean averages of (mean=2.619, 2.762, 2.762, 2.905, 2.667 

and 2.905). 

By comparison, KET learners whose reading scores were 18 and 

below were found to have the lowest mean averages. Those KET 

learners, 1,2,4,6,10, 13, and 15, were also found to have the lowest 

mean averages of (mean=2.000, 2.190, 2.000, 2.143, 1.810 and 

1.762) indicating that their reading meta-cognitive strategy 

awareness was related to their reading ability in L2, which 

suggests that they were unaware of what constitutes efficient 

reading. 

As far as PET groups are concerned, the findings showed that the 

PET learners whose reading scores were 17 and above had the 

highest mean averages as well. For example, PET learners, 

(2,3,4,67,9,10,11,12,14, and 15) whose reading scores were 17 and 

above were also found to have the highest mean averages of ( 

mean=3.286, 2.619, 3.048, 3.143, 3.143, 2.762, 2.571, 2.952, 

2.333, 2.905, 2.619, 2.905) suggesting that PET learners' 

knowledge of reading strategies was related to their L2 reading 

ability. 

As for the FCE learners, the findings revealed that FCE learners' 

achievement in the reading tests was related to their high 

awareness of reading strategies. For instance, FCE learners, 

(2,4,6,8,10,12 and 14) were found to have the highest mean 

averages of  (mean = 3.381, 3.429, 3.143, 3.286, 3.095, 3.286, and 

3.000) indicating that their reading strategy awareness was indeed 
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related to their L2 reading proficiency. Based on this, it can be 

suggested that the higher their awareness of reading strategies, the 

better their reading ability/proficiency was. 

5.Conclusion  

Among the KET, PET, & FCE learners in general there appears to 

a discrepancy between the employees' awareness of reading 

strategies and their language proficiency. The findings revealed 

that there were differences in the choices and the frequency of 

strategy use among the KET,PET & FCE learners on the overall all 

use on the four groups of reading strategies. Also, the KET 

learners were found to use reading strategies less frequently that 

PET and FCE learners, which were averaged at a medium level of 

frequency usage. On the contrary, the FCE learners demonstrated 

the most frequent use of reading strategies at a high level of 

frequency use. 

As for the relationship between the KET, PET and FCE learners' 

awareness of reading strategies and their reading proficiency, the 

findings showed that the learners' high metacognitive reading 

strategy awareness substantially contributed to their reading ability 

in L2, which suggest that they were aware of what really 

constitutes efficient reading. 

References  

Alderson, J.C. (1984). Reading in a foreign language: a reading 

problem or a language problem? London: Longman. 

Bachman, L.(1990). Fundamental considerations in language 

testing. Oxford: oxford university press. 

Baker, L., & Brown,X., (1984) metacognitive skills and reading. 

In: Barr,R., Kamil, M., Mosenthal,P., 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 277 

 

                                                                                                                                  

Baker, L. (1989). Metacognition comprehension monitoring and 

the adult reader. Educational psychplogy review, 1,338-350. 

Barnett, M.A. ( 1988). Reading through context: how real and 

perceived strategy use affects L2 comprehension. Modern 

language journal,72: 150-162. 

Block, E., (1986) The comprehension strategies of second 

language readers. TESOL Quarterly 20,463-494. 

Brown et al (1983). Does perception of language learning factors 

relate to success. Rocky Mountain TESOL. 

Carrell, P.L. (1989). Metacognitive awareness and second 

language reading. The modern language journal, 73 121-134. 

Flavell, J. (1987). Metacognition & cognitive monitoring: A new 

area of cognitive developmental inquiry. American Psychologist, 

34, 906-911. 

Garner, R.(1990(. When children and adults do not use learning 

strategies: toward a theory of settings. Review of educational 

research 60:517-529. 

Glaser, R.& Chi, M. T. (1988) overview. In M. Chi, R. Glaser & 

M. Farr, eds., The nature of expertise. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

McIntyre, P. D. (1994) toward a social psychological model of 

strategy use. Foreign language Annals, 27, 185-195. 

O'Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990(.  Learning strategies in 

second language acquisition. Cambridge, England: Cambridge 

university press. 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراٌر – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1029لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2019 278 

 

                                                                                                                                  

Paris, S. G., & Meyer, M.( 1981). Comprehension monitoring, 

memory and study strategies of good and poor readers. Journal of 

reading behaviour, 13, 5-22. 

Paris, S. G., & Winograd, P. (1990). How metacognition can 

promote academic learning and instruction. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum. 

Skehan, P. (1989). Individual differences in second language 

learning. London. Edward Arnold. 

Zhang, L. J. (2001) Awareness in reading: EFL students' 

metacognitive knowledge of reading strategies in an acquisition 

poor environment. Language awareness, 100, 268-288. 

Zhang, L. J. (2003). Research into Chinese EFL learner strategies: 

methods, findings and instructional issues. RELC Journal: a 

journal of language teaching and research, 34, 284-322. 

Zhang, L. J. & Wu, A. (2009). Chinese senior high school EFL 

students' metacognitive awareness and reading strategy use: 

reading in a foreign language 21, (1) 37-59. 

 

 

 


