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 افتتاحية العدد

 الرحيم بسم هللا الرحمن 
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 املـقـدمـة: 

السابق تغيرات   القرن  األخيرة من تسعينيات  السنوات  العالم في  العوملة في  عديدة  شهد  أفكار  أدى بروز  الجانب االستثماري واالقتصادي، حيث 

 كانت مفروضة على حركة السلع و رؤوس  من القيود التي  بمختلف جوانبها الى ترابط معظم الدول مع بعضها البعض، وفتح األسواق وحد  
 
.  األموال دوليا

تعاني منها معظم  اتسع  كما   التي كانت  املدفوعات  الدول، وذلك بسبب اختالل موازين  بين  التجاري واالستثماري  التبادل  الدول، وتدني معدالت وامتَد 

باشر وغير املباشر الى األردن وهو موضوع ، بنوعيه املاألجنبيستثمار  جذب اال لى إ تج املحلي، مما أدى  لنااملحلي وانخفاض معدالت نمو ا ستثمار  االدخار واال 

 البحث في هذه الدراسة. 

  ،رغم بعض اآلثار السلبية التي قد يتركهاأحد أهم العناصر األساسية لتحقيق النمو اإلقتصادي للعديد من الدول الناشئة،    األجنبيويعد اإلستثمار  

يب اإلنتاج وزيادة  حيث ساهم في تحقيق بعض املزايا للدولة املضيفة لهذه االستثمارات املباشرة وغير املباشرة، من تطوير في التكنولوجيا املستعملة ألسال

 صادراتها، والتطوير من القدرات اإلنتاجية لها والتخفيف 
 
رات ، لذلك سعت الدول  ه االستثمامن البطالة من خالل اتاحة فرص العمل بواسطة هذ أيضا

 وخاصة للشركات العاملية.   األجنبيلى ترغيب اإلستثمار إ 
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 :امللخص

أثر   لبيان  الدراسة  الدراسة واختبار فرضياتها تم هدفت هذه  األردن. ولتحقيق هدف  إلى  األجنبي  النقدية على تدفق االستثمار  السياسة 

للفترة على التقارير السنوية للبنك املركزي املنشورة وتقارير بورصة عمان لألوراق املالية والنشرة الفصلية لقاعدة بيانات األسواق العربية    االستناد

حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحديد طبيعة العالقة بين خدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل  وتم است  (.2009-2018)

باإلضافة إلى اختبار سكون السالسل الزمنية ومعامل اإلرتباط الخطي. حيث تم قياس السياسة النقدية   املتغيرات املستقلة و املتغيرات التابعة،

اعاد )سعر  خالل  مستقل  من  كمتغير  املفتوحة(  السوق  وسياسة  الخصم  تابعة  كمتغير  املباشر(  وغير  )املباشر  األجنبيى  وذلك  واالستثمار   .

 لتحليل الفرضيات واختبارها.  EVIEWS, STATA (11)باستخدام برمجيات 

( للسياسة النقدية بمتغيرها  α=0.05داللة )لعديد من النتائج أهمها: وجود أثٍر إيجابي ذو داللة احصائية عند مستوى  وتوصل الباحثان  

( داللة  احصائية عند مستوى  داللة  ذي  أثٍر  املباشر. وعدم وجود  وغير  املباشر  األجنبي  االستثمار  كٍل من  الخصم على  إعادة  (  α=0.05سعر 

 اشر. للسياسة النقدية بمتغيرها سياسة السوق املفتوحة على كٍل من االستثمار األجنبي املباشر وغير املب

 االستثمار األجنبي غير املباشر. ؛املباشر االستثمار األجنبي ؛: السياسة النقديةالكلمات املفتاحية
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قتصادية وباألخص السياسة  ة بضرورة أن تستخدم بعض اإلجراءات والسياسات االاألجنبيومن هنا يأتي دور الدولة املستقبلة لهذه االستثمارات  

 في جذب اإلستثمار   النقدية، لذلك فإنها تمارس
 
 مهما

 
ة وذلك من خالل االستخدام االمثل ألدواتها، حيث تختلف السياسة النقدية بإختالف األجنبيات  دورا

 األوضاع السياسية واالقتصادية السائدة في الدولة. 

بأدواتها )سعر  النقدية  السياسة  الناجم عن  األثر  املعطيات االقتصادية من خالل استقصاء   من 
 
 هاما

 
لتبحث جانبا الدراسة    إعادة  وتأتي هذه 

لى دراسة هذا األثر من خالل النظر الى الواقع املالي الى األردن. لذلك فإن الباحثين عمدا إ   األجنبيالخصم و عمليات السوق املفتوحة( على تدفق اإلستثمار  

 (. 2018-2009)في بيانات  البنك املركزي األردني لألعوام  ةاملدرج ات في بورصة عمان و اإلطالع على حجم اإلستثمار 

 مشكلة الدراسة:

السيطرة على  النقدية بدافع  السلطة  األدوات من قبل  الكمية، حيث تستخدم هذه  النقدية  السياسة  بأدوات  التعامل  الدول في  تختلف معظم 

لكن االستخدام غير السليم لهذه األدوات مثل ارتفاع الضرائب وأسعار الفائدة و  ،التوازن النقدي ومن ثم التوازن االقتصادي معروضها النقدي لتحقيق 

 و 
 
الدراسة في الكشف عن تأثير أدوات السياسة يكمن الغرض من هذه    من الدولة.  ةاألجنبيتدني وهروب االستثمارات  زيادة أسعار الصرف أدت الى    أيضا

 املباشر وغير املباشر الى األردن.  األجنبيستثمار النقدية على تدفق اال 

 عـنـاصـر مشكلة الدراسة:

 الغرض تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:ذلك ولتحقيق 

 السؤال الرئيس ي:

 )املباشر وغير املباشر( الى األردن؟     األجنبيعمليات السوق املفتوحة( على تدفق اإلستثمار  الخصم و  إعادةهل يوجد أثر للسياسة النقدية )سعر  •

  تفرع منه األسئلة التالية: توالذي  

 السؤال الفرعي األول: •

 املباشر الى األردن؟ األجنبيعمليات السوق املفتوحة( على تدفق اإلستثمار   والخصم  إعادة هل يوجد أثر للسياسة النقدية )سعر 

 السؤال الفرعي الثاني: •

 غير املباشر الى األردن؟ األجنبيعمليات السوق املفتوحة( على تدفق اإلستثمار و الخصم  إعادة هل يوجد أثر للسياسة النقدية )سعر 

 أهـمـية الـدراسـة:

 تكمن أهمية الدراسة في جانبين: 

 األهمية النظرية/ العلمية: 

باشر في الدولة، املاملباشر وغير    األجنبيحدى أهم مرتكزات التنمية االقتصادية لتشجيع اإلستثمار  إ مكانات العمل بأدوات السياسة النقدية  إ تعتبر   

املجال   الباحثين االقتصاديين واألكاديميين والحكومات واملكتبات واملنتديات واملهتمين في هذا  انتباه  الدراسة على جذب  بمحاولة تقديم وستعمل هذه 

 في  ذه من الدراسات القليلة التي تبحثه فإناملوضوع ،  املهتمة بهذا لى املراجع إ ومن خالل الرجوع  يمة معرفية. وأنه حسب علم الباحثينضافات ذات قإ 

 املباشر وغير املباشر إلى األردن خالل هذه الفترة، على الرغم من أهميتها في تطوير االقتصاد االردني.  األجنبيأثر السياسة النقدية على تدفق اإلستثمار 

 األهمية العملية: 

  تساهم هذه الدراسة في مساعدة الباحثين االقتصاديين والسلطة ال
 
نقدية في الدولة على معرفة املحددات ألدوات السياسة النقدية والتي تؤثر سلبا

لى العوائد التي سوف تعود عليهم من تدفق إ املباشر وغير املباشر إلى األردن، كما وستجذب هذه الدراسة انتباههم    األجنبيعلى تشجيع وتدفق اإلستثمار 

عملتها من خالل زيادة الصادرات والواردات، وغيرها من الفوائد التي قد تعود على الدولة عند تعاملها القوة الشرائية لة للدولة وارتفاع  األجنبياإلستثمارات  

 أدوات السياسة النقدية .  معالصحيح 

                               فـرضـيـات الـدراسـة:                

 إلى مشكلة الدراسة وأسئلتها.
 
 تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التي تمت صياغتها استنادا

 الفرضية الرئيسية:

 =H0( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα=0.05  على تدفق   إعادة ( للسياسة النقدية بأدواتها )سعر )الخصم و عمليات السوق املفتوحة

 املباشر وغير املباشر إلى األردن.  األجنبياإلستثمار 
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 وتتفرع منه الفرضيات الفرعية التالية:

 : H0.1( أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  النقدية )سعر    (α=0.05ال يوجد  املفتوحة( على تدفق   إعادة للسياسة  السوق  الخصم ، عمليات 

 املباشر الى األردن. األجنبياإلستثمار 

 : H0.2  ( أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  النقدية )سعر  α=0.05ال يوجد  املفتوحة( على تدفق   إعادة ( للسياسة  السوق  الخصم و عمليات 

 غير املباشر الى األردن.  األجنبياإلستثمار 

 لتعريفات اإلجرائية:ا

 ألغراض هذه الدراسة على أنها مجموعة الوسائل واإلجراءات التي تستخدمها السلطة النقدية السياسة النقدية:   •
 
تعرف السياسة النقدية اجرائيا

 اإلقتصادي فيها.   والنمووهي البنك املركزي األردني ، وذلك بهدف السيطرة على املعروض النقدي وتحقيق اإلستقرار النقدي 

 ن خالل األدوات التالية :تم قياس السياسة النقدية م     

ويعرف  الخصم  إعادةسعر   .1 املركزي إ :  البنك  يفرضه  الذي  الفائدة  أنه معدل  الدراسة على   ألغراض هذه 
 
التجارية    األردني  جرائيا البنوك  على 

   .(2017 ،)املنيف للقروض القصيرة واملتوسطة والطويلة األجل

 ألغراض هذه الدراسة بأنها العمليات التي يقوم بها البنك املركزي األردني بدخوله للسوق املالي من أجل  إ وتعرف    :  عمليات السوق املفتوحة .2
 
جرائيا

بيع وشراء األوراق املالية بشكل عام والسندات الحكومية بشكل خاص بهدف التأثير على عرض النقد وذلك حسب األوضاع االقتصادية السائدة 

 خالل بيانات يتم اعتمادها من البنك املركزي األردني. وسيتم قياسها منفي الدولة. 

 ألغراض الدراسة بقيام أحد املستثمرين االجانب واملؤسسات املستثمرة غير األردنية بشراء وامتالك    املباشر:  األجنبياإلستثمار   •
 
يتم تعريفه اجرائيا

إلدارة  وتؤهلهم  األصول الرأسمالية أو املشاركة في تأسيس اإلستثمارات الرأسمالية، وبحصة ثابتة تقدر بأكثر من عشرة باملائة ملشروع معين في األردن،  

 .) 1999 في األردن ) مطر، األجنبيويتم قياسه من خالل متوسط حجم اإلستثمار   .وع بشكل جزئي أو كلياملشر 

املباشر:   األجنبياإلستثمار   • كاألسهم  إ يعرف    غير   ( املالية  األوراق  في مختلف  باالستثمار  األجانب  ملستثمرين  قيام  أنه  الدراسة على   ألغراض 
 
جرائيا

ين يكون لهم  والسندات( في بورصة عمان، دون اعطائهم الحق في أي من السيطرة أو اتخاذ قرار أو الرقابة على إدارة هذه املشاريع االستثمارية،  في ح

عائد مقابل استثمارهم املالي، بحيث ال تزيد نسبة الحيازة والتملك التي يمتلكها املستثمر في الشركة أو الهيئة أو املنشأة عن الحق في حصولهم على  

اإلستثمارات    10% هذه  من  عمان  بورصة  في  املدرج  الواقع  على  النظر  خالل  من  قياسه  ويتم  الشركة.  أصول  مجموع  املباشرة األجنبيمن  غير  )   ة 

Atobrah, 2015). 

 (Limitations and Delimitations of the Study): هامحددات الدراسة و حدود  

  األجنبي الخصم، عمليات السوق املفتوحة( على تدفق اإلستثمار    إعادة تقتصر هذه الدراسة على محاولة معرفة أثر السياسة النقدية بأدواتها )سعر  

 .اسةلتوضيح وتحقيق أغراض الدر وذلك  2018 لى عام إ  2009لى األردن من عام إ 

 البنك املركزي األردني.االقتصاد األردني وبيانات : تقتصر هذه الدراسة على الحدود املكانية .1

 (. 2019-2008)جراء هذه الدراسة على الفترة ما بين إ : يتم الحدود الزمنية .2

العلمية: .3 بالبحث    الحدود  الدراسة  هذه  )سعر  عن  تقوم  بأدواتها  النقدية  السياسة  تدفق    إعادة أثر  على  املفتوحة(  السوق  عمليات  الخصم، 

 املباشر وغير املباشر. األجنبيالى األردن، والتي ستقتصر على تدفق اإلستثمار  األجنبياإلستثمار 

 محددات الدراسة:

املراجع املتوفرة، حيث انحصرت في النشرات الدورية للبنك املركزي والتقارير  من الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء القيام بجمع املعلومات قلة 

 كمصادر   السنوية لبورصة عمان، كما واجهت الباحثة صعوبات عدم توفر بعض البيانات في عدد من سنوات الدراسة. وهي غير متوفرة في املراجع األخرى 

 معلومات اقتصادية ومالية موثوقة.

 الدراسات السابقة:

: أ
ً
 الدراسات باللغة العربية: وال

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدفق   :ة في األردناألجنبياملباشر على االحتياطيات    األجنبي(، أثر التدفق الداخلي لالستثمار  2017سليمان ) •

لالستثمار   االحتياطيات    األجنبيالداخلي  الفترة  األجنبياملباشر على  األردن خالل  في  )ة  النموذج 2015-1980الزمنية  الباحثة  استخدمت  (، حيث 

كوزوم لالستقرارية، وتوصلت الباحثة سليمان في دراستها إلى مجموعة من النتائج أهمها:    جرانجر واختبار  -القياس ي لدراسة استخدام اختبار انجل

ة األجنبياملباشر على االحتياطيات    األجنبيتدفق الداخلي لالستثمار  وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين متغيرات الدراسة و وجود تأثير اإليجابي لل
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املباشر في مقدار وحدة واحدة من الناتج املحلي اإلجمالي، والتي تؤدي إلى زيادة االحتياطيات   األجنبيفي األردن والزيادة في التدفق الداخلي لالستثمار  

من نسبة الناتج املحلي اإلجمالي، وبناء على هذه النتائج توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة العمل على    (0.89)ة بمقدار  األجنبي

ة  األجنبي االستثمارات    سات واإلجراءات التي تزيد من تدفقالسياتحسين البنية التحتية والنهوض بخالل العمل على    ة مناألجنبيزيادة االحتياطيات  

معرفة نماذج من االختبارات التي سوف  ب(  2017ة. وتمت االستفادة من دراسة سليمان )األجنبيالذي يعمل على زيادة االحتياطيات    ،االردن  املباشرة إلى

عملية في  االستثمارات    تساعد  النقدية على  السياسة  أثر  تقيس  التي  الحالية  الدراسة  وتختلف عن  القائمة،  للدراسة  والتحليل  ة  األجنبي القياس 

 املباشرة وغير املباشرة. 

غير   األجنبيهدفت الدراسة ملعرفة ماهية اإلستثمار  : غير املباشر في تنشيط سوق العراق لألوراق املالية األجنبي(، دور اإلستثمار 2017عيساوي ) •

ة غير املباشرة، ومعرفة أهم املزايا واملخاطر التي تتعرض األجنبياملباشر وتركيز الضوء على دور سوق العراق لألوراق املالية في جذب اإلستثمارات  

ة على أداء السوق األجنبيير املباشرة. استخدم الباحث املنهج التحليلي اإلحصائي والقياس ي باالعتماد على بعض املؤشرات  لها هذه االستثمارات غ

الفترة ) تأثير لالستثمار  2014-2007خالل  أهمها: وجود  النتائج من  الباحث ملجموعة من  املباشر على مؤشرات سوق    األجنبي(. حيث توصل  غير 

امل لألوراق  و العراق  املحلية  املدخرات  لجذب  الرئيسية  القنوات  أهم  املالية  األوراق  سوق  وتمثل  التداول األجنبيالية،  نظام  في  العمل  يساهم  ة، 

املالية عام   العراق لألوراق  في جذب االستثمار    2009االلكتروني في سوق  أداة استقطاب   األجنبيبشكل واسع وفعال  املباشر والذي بدوره يعتبر 

ة غير املباشرة وقصيرة األجل الى عدم استقرار اقتصادي األجنبيغير املباشر مما يزيد االقبال على التداول، تؤدي االستثمارات    جنبياأل لالستثمار  

 في تفعيل مؤشرات السوق األجنبيبشكل مفاجئ، كما يوجد لالستثمارات    األجنبيللدولة املضيفة وذلك لخروج املستثمر  
 
 هاما

 
. ة غير املباشرة  دورا

ة غير املباشرة  األجنبيهذا وقد اوصت الدراسة بعدة توصيات من أبرزها: توفير سوق األوراق املالية وربطها باألسواق العاملية لجذب االستثمارات  

   والعمل على الزام الشركات املدرجة في البورصة على كشف واقع أدائها وضرورة تحسين مستوى اإلفصاح والشفافية عن املعلومات والعمل
 
 أيضا

التنظيمات والقوانين لالستثمار   الهيئات االستثمارية. ما يستفاد من دراسة    األجنبي على تطوير  بالشفافية والوضوح وتطوير  املباشر وتميزها  غير 

غير املباشر، كما ونختلف الدراس عن الدراسة الحالية بعدم قياس أثر السياسة النقدية   األجنبي( التعرف على مخاطر اإلستثمار 2017عيساوي)

 املباشر.  األجنبيعلى تدفق اإلستثمار 

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة التجربة األردنية في جذب اإلستثمار    :املباشر في األردن األجنبي(، اإلستثمار 2018منتدى االستراتيجيات األردني ) •

أثر اإلستثمار    األجنبي املنطقة. ودراسة  املختلفة في  األردن  األجنبياملباشر مع تجارب االقتصادات  النمو االقتصادي في  حيث يقوم    ،املباشر على 

وتوصل  املنتدى من خالل هذه الدراسة تحليل وتقييم تصنيف األردن كمؤشر لالستثمار املباشر الصادر عن منطقة التعاون اإلقتصادي والتنمية. 

حيث   ،يجابيإ املباشر على النمو الحقيقي في الناتج املحلي االجمالي  األجنبيلى نتائج الدراسة املشجعة ومنها: بيان أن أثر اإلستثمار إ (، 2018منتدى )

املباشر في األردن على  األجنبيستثمار لألردن يزداد الناتج املحلي االجمالي، وأن نتائج تحليل املنتدى اظهرت مرونة في اإل  األجنبيأن مع زيادة اإلستثمار 

على سبيل املثال فإن الناتج املحلي االجمالي في  %1املباشر لألردن بنسبة  األجنبيوهذا يعني أنه مع زيادة تدفق اإلستثمار   ،%34املدى الطويل تعادل 

والنمو اإلقتصادي فيه مستقر على املدى الطويل، وإن تدفقات  املباشر إلى األردن األجنبيإن العالقة بين تدفق اإلستثمار  %34األردن يزداد بنسبة 

املدى الطويل. ال توجد عالقة على املدى   األجنبياإلستثمار   املباشر تعكس قوه متزايدة في تفسير التغيرات في الناتج املحلي اإلجمالي في األردن على 

 على هذه    املباشر  األجنبيالقصير بين الناتج املحلي اإلجمالي واإلستثمار  
 
الى بعض التوصيات ومنها: ضرورة    دراسةال  تالنتائج توصلفي االردن. وبناءا

 املحافظة على استقرار التشريعات وتلك التي تساهم على التدفقات االستثمارية. وفي هذا السياق من املهم 
 
توافر الصدق والشفافية املتعاملة  أيضا

ردن للمستثمرين لنظام االستمرارية  لتدفقات مع الرأي العام في الشؤون االقتصادية والشؤون املتعلقة باالستثمار، وتوضيح الحالة العامة في األ 

ليه اإلستثمار في األردن لكون املنتدى يعتبر  إ ( بمعرفة ما توصل  2018ة الواردة للمملكة. وتمت االستفادة من دراسة املنتدى )األجنبياإلستثمارات  

ة على عكس الدراسة الحالية التي سوف  األجنبي على اإلستثمارات  ة. وتختلف عن الدراسة الحالية بتركيزها فقط  األجنبي أحد املهتمين في اإلستثمارات  

 ة املباشرة وغير املباشرة في األردن. األجنبي تقوم بقياس أثر السياسة النقدية على هذه اإلستثمارات 

ثر السياسة املالية و أ لى معرفة إ تهدف الدراسة   :املباشر في الجزائر األجنبي(  أثر السياسة املالية والنقدية على االستثمار 2018نورية و الزهراء، ) •

االستثمار   تدفقات  النقدية على  )  األجنبيالسياسة  فترة  الجزائر خالل  في  التحليلي 2016-1990املباشر  الوصفي  املنهج  الباحثتان  واستخدمت   ،)

ملعرفة قوة العالقة بين املتغيرات، وتم التوصل   ARDLاملباشر، باستخدام نموذج    األجنبيثر بعض األدوات على تحديث تدفقات االستثمار  لقياس أ 

املباشر، ملا لها دور هام في التأثير على   األجنبيلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود عالقة هامة بين السياسة النقدية و السياسة املالية و االستثمار  إ 

ة إلى الجزائر، حيث يوجد  ة الوارداألجنبيالتدفقات ويعتبر كل من اإلنفاق الحكومي ذو أهمية كبيرة في تفسير التغيرات و التطورات في قيمة التدفقات 

 هنالك عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومي و هذا االستثمار على املدى الطويل واملدى القصير و 
 
الخصم و   إعادة وجود عالقة عكسية  بين معدل  أيضا

ملعدل   وبالنسبة  املباشر،  االستثمار  تدفقات  مع  العادية  ف  إعادة الجباية  تدفقإالخصم  له عالقته عكسية مع  االستثمار  ن  أهم األجنبي ات  ومن   .

في مشاريع البنية التحتية، مما يقلل من أعبائها    األجنبيالتوصيات التي توصلت لها الباحثتان: يجب على الدولة أن تشجع االستثمار الخاص خاصة  
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أولوياتها االقتصادية و  الدولة  أن تركز  بيئتها االستثمارية ويجب  املشاريع لتحسين  التنموية في دعم تدفق تلك االستثمارات وفق    ويرفع كفاءة هذه 

)  أهدافها. الزهراء  التعرف على ماهية االستثمار  2018يستفاد من دراسة نورية و   املباشر و   األجنبي( 
 
  األجنبيالتعرف على محددات االستثمار    أيضا

 غير املباشر. األجنبيار املباشر خاصة في الدول النامية. وتختلف عن الدراسة الحالية بعدم التطرق الى االستثم

 :
ً
 الدراسات باللغة اإلنجليزية:ثانيا

•  Maziad, (2009) Monetary Policy and the Central Bank in Jordan.     
النقدية واألدوات املختلفة املتاحة لها، مع  عرض تطو هدفت هذه الدراسة الى   إدارة السياسة  التركيز بشكل ر البنك املركزي األردني، واستقالله في 

بحث  مسألة استقالل    هدفت الدراسة إلىالسياسة النقدية الرئيسية  وسوق سندات الخزينة. كما    وأدوات ،(CDsخاص على سوق شهادات اإليداع )

األردن بالنظر إلى تأثير أسعار الفائدة العاملية.   هناك مجال ملرونة تشغيل السياسة النقدية على املدى القصير، حيث  كما أن  السياسة النقدية في 

 تحديد الفرق بين أسعار الفائدة املحلية واألمريكية.  االستقاللية في يتمتع البنك املركزي األردني ببعض 

لدراسة    variance)و    (VAR / VECM: vector banner coercion modelبعت هذه الدراسة املنهج التحليلي التجريبي في الدراسة من خالل تحليل  وات

 للدوأشارت نتائج  تأثير أسعار الفائدة بالدوالر األمريكي على النقد.  
 
والر األمريكي  هذه الدراسة إلى أنه باإلضافة إلى تعديل السياسة النقدية استجابة

 على حركة أسعار الفائدة، فإن البنك املركزي األردني قادر  
 
على مواجهة التضخم املحلي, حيث ان هناك متسع من املرونة في تشغيل السياسة    أيضا

ياس فجوة اإلنتاج املحلي. يبدو أن البنك املركزي األردني يتصرف في السياسة النقدية استجابة للتضخم املحلي وقوكما  النقدية على املدى القصير.  

الدراسة   بالصكوك. و توصلت  للتحكم  تبني سياسة رقابة غير مباشرة  التوصيات منها: تحسين االستقرار مع  الحكومة على توحيد أن  لبعض  تعمل 

في  مسألة االستقالل النقدي في سياق ربط سعر الصرف في األردن     Maziad (2009وتحسين قدراتها في إدارة الديون. وتمت االستفادة من دراسة )

من حيث تحويله للعمالت من خالل الصادرات والواردات في الدولة املضيفة له كاألردن. كما اختلفت    األجنبيوالذي يمكن بدوره أن يؤثر على االستثمار  

الحالية   الدراسة  الدراسة عن  تأثير  هذه  أنها ركزت على  السياسة السياسفي  تأثير  الحالية وهي  الدراسة  الصرف، على عكس  النقدية على أسعار  ة 

 املباشر وغير املباشر في األردن. األجنبيالنقدية على االستثمار 

• Alrawashde & Nsour and Salameh, (2011) Forecasting Foreign Direct Investment in Jordan.   

( النماذج القائمة على البيانات ARIMA( باستخدام )2030-2011املباشر في األردن للسنوات )  األجنبيثمار  هدفت الدراسة إلى التنبؤ بتدفق االست

ا بعد تحديد الدرجة FDIاملتغير )  (، وقد وجد أن2010-1981التي تغطي الفترة ) ا في مستوياته خالل الفترة وتم العمل على جعله ثابت  ( لم يكن ثابت 

( لتحليل  Eviewsو    Minitab(، وقد اعتمد الباحثون في الدراسة على استخدم برنامج الكمبيوتر )ARIMAاستخدمت في نماذج )األولى للفروق التي  

 البيانات والتنبؤ بها.

بحلول   ( مليون دينار أردني29207.06لى )إ ( سوف يصل FDI: أن الحجم اإلجمالي املتوقع لتدفقات )أهمها االستنتاجات مجموعة من وتم التوصل الى

،  2030حتى عام   %3.22  قدره   سنوي   نمو ( مليون دينار، بمتوسط  1479.096)  يساوي (  املباشر  األجنبي  االستثمار)، في حين أن متوسط    2030عام  

الكبرى التي تساعد على تهيئة  االفتقار إلى تمويل املشاريع االقتصادية  وأن االقتصاد األردني عانى من مشاكل الفقر والبطالة لسنوات عديدة و كذلك

 الظروف املناسبة لتعزيز الصناعة، و 
 
املباشر في األردن مثل البنية التحتية التي تشمل ضعف وسائل    األجنبيجذب االستثمار    وجود عوائق تعرقل  أيضا

ناحية ومن  املياه.  إمدادات  ونقص  الكهرباء  تكلفة  وارتفاع  الكبرى  املدن  خارج  يمارس    النقل  حيث  سياسية  عوامل  السياس ي  أخرى  االستقرار 

ا رئيسوا   القتصادي في اململكة دور 
َ
(  WTOفي منظمة التجارة العاملية ) ا البلد عضو  كون  ميزة املباشر في األردن باإلضافة إلى  األجنبيثمار في جذب االست ا

ير بيئة استثمارية مناسبة في األردن من خالل املزيد من الحوافز والتسهيالت . كما وتم الوصول الى أهم التوصيات في الدراسة ومنها: توف2000  عاممنذ

املباشر في البالد وعمل خطة اقتصادية شاملة، في ضوء األزمة   األجنبيللمستثمرين والعمل على خلق فرص استثمارية لجذب املزيد من االستثمار  

املباشر بشكل عام ووضع قانون لتشجيع  األجنبيملة لجميع التشريعات التي تحكم االستثمار  املالية العاملية التي أثرت على األردن وإجراء مراجعة شا

 Alrawashdeاالستثمار على وجه الخصوص و بذل املزيد من الجهود من قبل الحكومة ملكافحة جميع أشكال الفساد.  وتمت االستفادة من دراسة 

& Nsour and Salameh)   أفكار ( أنها قدمت 
 
األردن ل  األجنبيبالتنبؤ بحجم االستثمار    يما يتعلقهامة ف  ا اختلفت   .(2030-2011)  لفترة املباشر في 

اإلستثمار   للحديث عن  التطرق  بعدم  املباشر  األجنبيالدراسة  التي    غير  الحالية  الدراسة  تدفق    تناقشبعكس  النقدية على  السياسة  أدوات  أثر 

 غير املباشر الى األردن.  املباشر و األجنبياالستثمار 

• Louzi and Abadi, (2011) the Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Jordan. 

املباشر في حالة األردن، والتي تتمثل في النظر في العالقة قصيرة األجل  األجنبياستهدفت هذه الدراسة البحث في فرضية النمو التي يقودها االستثمار 

حيث    ،املنهج التحليلي  املباشر. واعتمد الباحثان على  األجنبياملباشر والنمو االقتصادي. والنظر في االستثمار    األجنبيوطويلة األجل بين االستثمار  

 (.  2009-1990تستند الدراسة إلى بيانات السالسل الزمنية من عام )

االنطالق   تم استخدام إطار االقتصاد القياس ي آللية التكامل الجغرافي وتصحيح األخطاء اللتقاط روابط  ثنائية االتجاه بإضافة عدة متغيرات كنقطة

املباشر والناتج املحلي اإلجمالي باستخدام    األجنبيالى بعض النتائج والتي من أهمها: أن العالقة بين االستثمار    وتوصل الباحثان  في صياغة النموذج.
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، وتجد العديد من الدراسات وجود 1985املباشر زيادة كبيرة منذ عام  األجنبيبيانات السالسل الزمنية من االقتصاد األردني أظهرت زيادة االستثمار  

 على    األجنبيثمار املباشر والنمو، لكن النتيجة االقتصادية تشير إلى أن تدفقات االستثمار صلة بين االست
 
 مستقال

 
املباشر إلى الداخل ال تمارس تأثيرا

بتأثير الدين و  املباشر على االقتصاد األردني غير موجود حتى اآلن. أما فيما يتعلق  األجنبي النمو االقتصادي، وأظهرت الدراسة أن تأثير نمو االستثمار 

TP على هذه النتائج توصل الباحثان الى عدة توصيات أهمها: ت 
 
حسين مناخ  على نمو الناتج املحلي اإلجمالي فقد اظهر التحليل معدالت إيجابية. وبناءا

املتقدمة   التحتية  الضمني وتحسين مرافق البنية  واملستويات العالية من رأس املال  االستثمار في األردن و االستقرار السياس ي واالستقرار السياس ي 

م مزيد من  البشري، لتأكيد أهمية هذا االستثمار وكنتيجة لذلك يجب تحسين مناخ االستثمار في البلد بشكل أكبر من خالل التدابير املناسبة مثل قيا

 الشفافية في السياسة التجارية وأسواق عمل أكثر مرونة ووضع إطار تنظيمي مناسب وهيكل التعريفة  
 
 ال يوفر األردن نظاما

 
   الجمركية. وحاليا

 
  استثماريا

 
 
   األجنبيبسبب األزمة املالية. وإذا كان الهدف النهائي للحكومة هو جذب االستثمار    جذابا

 
   املباشر من أجل التنمية، فإن مزيجا

 
من السياسات    مناسبا

( من دور مهم في  FDIاملباشر ) األجنبي( بمعرفة ما يلعبه االستثمار Louzi and Abadi,(2011) أمر ضروري لتحقيق ذلك. وتمت االستفادة من دراسة 

ن النامية النمو االقتصادي من حيث نمو اإلنتاج الدولي املدفوع بالقوى االقتصادية والتكنولوجية، وما أتاحته العوملة من فرص غير مسبوقة للبلدا 

 لتحقيق نمو اقتصادي أسرع من خالل التجارة  
 
 األجنبي فقط على االستثمار    واالستثمار، كما وتختلف عن الدراسة الحالية حيث أن الباحثين ركزا

ع النقدية  السياسة  أثر  بدراسة  تقوم  سوف  والتي  الحالية  الدراسة  بعكس  االقتصادية،  التنمية  على  وأثره  مستقل  كمتغير  األردن  في  لى املباشر 

 في األردن كمتغير تابع.  املباشر وغير املباشر األجنبياالستثمار 

• Al-Khouri, (2012) Determinants of foreign direct and indirect investment in the MENA region 

الدراسة إلى دراسة العوامل التي تؤثر على تدفقات االستثمار   ( بين FPIة )األجنبي( واستثمار املحافظ االستثمارية  FDIاملباشر )  األجنبيتهدف هذه 

-1984تصادات الستة عشر التي تضم منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث استخدام الباحث في هذه الدراسة تحليل البيانات للفترة  االق

(، كما يستخدم تقنية اقتصادية قياسية قوية تتجنب مشاكل التقدير الشائعة مثل تغير العالقات GMM، ويتم تنفيذ األسلوب املعمم للحظة )  2012

 والترابط الذاتي.  

باشرة  في دراسته الى أهم النتائج التالية: أن النتائج تدعم تأثير التكتل الذي يشير إلى أن البلدان التي لديها بالفعل استثمارات أجنبية موتوصل الباحث  

املباشر بشكل سلبي وكبير، في حين أن  األجنبياملباشر في املستقبل. وأن املخاطر االقتصادية تؤثر على االستثمار   األجنبياملزيد من االستثمار  اجتذبت 

ر العرقي والصراع االنفتاح التجاري له تأثير هام وإيجابي من بينها عوامل الخطر السياسية التي تم النظر في ثالثة منها وهي القانون والنظام والتوت

 على االستثمار. توضح النتائج أن التأخر في  
 
 في جذب    FPIالداخلي والتي تؤثر كثيرا

 
 هاما

 
إلى منطقة الشرق األوسط    FPIودرجة االنفتاح يلعبان دورا

بشكل إيجابي. وتكشف    FPIالستثمار في تدفق  وشمال إفريقيا. باإلضافة إلى ذلك ، تؤثر القيمة السوقية لسوق األوراق املالية باإلضافة إلى العائد على ا 

 الدراسة  
 
، في حين أن من املستغرب أن التوتر الديني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   FPIعن وجود تأثير سلبي لهيكل الحكومة على    أيضا

 .  FPIيؤثر بشكل إيجابي على 

 على هذه النتائج توصل الباحث الى أهم التوصيات ومنها
 
 املباشر ولكن   األجنبي: بيان املحددات التي ليس فقط االستثمار  بناءا

 
، واقرار FPIتدفق    أيضا

إلى رأس املال الخارجي كحافز رئيس ي للتنمية والنمو االقتصادي والتحديث ،    صانعو السياسة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالحاجة 

ومعرفة   Al-Khouri, (2012)تؤدي إلى زيادة في تدفق رأس املال إلى هذه البلدان، وتم االستفادة من دراسة )لذلك من الضروري معرفة العوامل التي قد  

الى منطقة الشرق األوسط، كما وتختلف عن الدراسة الحالية بأن الباحث لم يتطرق بالحديث   األجنبيالعوامل التي قد تساهم في تدفق اإلستثمار  

 الى األردن.  األجنبيالدراسة الحالية التي سوف تقوم بقياس أثر السياسة النقدية على تدفق اإلستثمار  عن أثر السياسة النقدية بعكس

• Yaseen, (2015) the Impact of Foreign Direct Investment FDI on Economic Growth of Jordan. 

ملصادر املهمة للنمو االقتصادي في األردن لتصبح قناة مهمة لتعزيز  ( كأحد ا FDIاملباشر )  األجنبيالهدف من هذه الدراسة هو البحث في االستثمار  

تأثير االستثمار   املالية، والبحث في تحديد  الفترة من عام    األجنبياالقتصاد والنظم  الدراسة  األردن. حيث غطت  النمو االقتصادي في  املباشر على 

املباشر والنمو االقتصادي   األجنبيدام نموذج بسيط ملعرفة العالقة بين االستثمار  (، والتي استخدمت في دراستها املنهج التحليلي باستخ1990-2012)

   األجنبيفي األردن. ويتكون النموذج من متغيرات االقتصاد الكلي األخرى لبيان تأثير االستثمار  
 
املباشر على النمو االقتصادي والنمو االقتصادي مقاسا

التا املتغير   املباشر والعديد من متغيرات االقتصاد الكلي األخرى هي متغيرات مستقلة.   األجنبيبينما تدفق االستثمار    ،بعبإجمالي الناتج املحلي وهو 

االقتصادي، وكما وجدت الدراسة أن الديون   النمواملباشر و  األجنبيالى بعض النتائج منها: وجود عالقة إيجابية وهامة بين االستثمار  توصلت البحث

 
 
املباشر له تأثير على  ، أن االستثمار على األداء االقتصادي في األردن وأظهرت الدراسة أن هذا التقدم لن يؤثر على معدل البطالة والتضخم يؤثر سلبا

الفقر   وبالتالي على مستوى  البطالة  أثره على  تقليل من مستوى  إلى  الباحثة  االستثمباإلضافة  توصلت  النتائج  املحلي. ومن خالل هذه  بعض إ ار  لى 

أن االستثمار   الخارج حيث  يبقى االعتماد على االستثمار في  أن  البلدان من غيرها   األجنبيالتوصيات منها: يجب  إنتاجية في بعض  أكثر  املباشر كان 

أي قطاع يحتاج  األجنبيوالنظر نوع االستثمار   ( تعزيز دور القطاع   (Yaseen, 2015إلى تشجيع. واملستفاد من دراسة  املباشر يجب استقطابه وإلى 

ة و نقل املوارد الخارجية  األجنبيالخاص من خالل زرع خطط ديناميكية للخصخصة وتبني سياسات تشجع نقل املوارد الخارجية وجذب االستثمارات 
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توى االستثمار في البالد، وتختلف عن الدراسة الحالية بعدم تطرقها ملوضوع  وهي واحدة من أهم األدوات التي تقدم الدعم لالقتصاد الذي يزيد من مس

 املباشر في األردن.  األجنبيالسياسة النقدية بعكس الدراسة الحالية التي سوف تقوم بدراسة  أثر السياسة النقدية على االستثمار 

• Obeid & Awad, (2017) Effectiveness of Monetary Policy Instruments on Economic Growth in Jordan Using Vector Error 
Correction Model.   

بيانات ربع سنوية  تهدف هذه   األردني وذلك باستخدام  أداء االقتصاد  النقدية على  السياسة  أدوات  تأثير  الى قياس  الفترة )الدراسة  - 2005تغطي 

(، وتحاول تحديد دور السياسة النقدية في تحقيق املستويات املرغوبة من النمو االقتصادي للتوصل إلى توصيات مناسبة قد تساعد صانعي  2015

 على تقييم أداء السياسة النقدية في األردن. السياسات 

التحليلي من خالل استخدام نموذج   املنهج  الدراسة  الباحثان في هذه  اعتمد  القياس ي باستخدام نموذج تصحيح    VECMحيث  لفحص االقتصاد 

النموذج باستخ ثبات  النمو االقتصادي، واختبار  النقدية على  السياسة  أدوات  لتقييم تأثير  القيم  أدوات تشخيص اإلستقرار. وتوصلأخطاء    دام 

االحتياطي  الباحثان   نسبة  والتي شملت  النقدية  السياسة  والقصير ألدوات  الطويل  املدى  إيجابي على  تأثير  منها: وجود  النتائج  بعض   القانوني الى 

 ي األردن. أظهرت النتائج  ( وأسعار الفائدة بين البنوك بين عشية وضحاها، على النمو االقتصادي ف M1املطلوبة، وعرض النقود )
 
وجود عالقة    أيضا

الخصم والنمو االقتصادي في األردن على املدى الطويل والقصير. وخرجت هذه الدراسة بالتوصيات التالية: من املهم أن    إعادة عكسية بين معدل  

الظروف االقتصادية والسياس األردن مع مراعاة  النمو االقتصادي في  املناسبة لدعم  النقدية  السياسة  أدوات  املركزي استخدام  البنك  ية يواصل 

باإلضافة إلى الحفاظ على معدالت   ،ق األوسط. تؤكد الدراسة على أهمية دور البنك املركزي في تحفيز أداء االقتصاد األردنياملحيطة بمنطقة الشر 

نه من املهم التنسيق بين السياسات  أ حيث    ،النمو االقتصادي اإليجابية لتعزيز االستقرار املالي والنقدي واالقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جذابة

فهم دور البنك املركزي في الحفاظ على عرض النقد والذي    Obeid, Awad, (2017)دراسةة واملالية لدعم االقتصاد األردني. وما يستفاد من النقدي

ة: الحاليكما وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة  ،الى االردن، وذلك من خالل طرق التحليل في دراستهم  األجنبيبدوره سوف يؤثر على جلب االستثمار 

ثر السياسة  أ عليه بعكس الدراسة الحالية التي سوف تدرس  النقديةوما أثر السياسة  األجنبيأهمية االستثمار أن الباحثان لم يتطرقا بالحديث عن 

 في االردن. األجنبيالنقدية على تشجيع االستثمار 

 منهج الدراسة:

جملة من املناهج والدراسات االقتصادية على املؤشرات اإلحصائية الرئيسة لنشاط بورصة   ألغراض الوصول لتطلعات الدراسة اعتمد الباحثان

ف مناهج الوصف التحليلي يوظتم ت( حيث 2018-2009عمان، والتقارير املنشورة من قبل البنك املركزي ونشرات صندوق النقد العربي، للفترة ما بين )

الخصم    إعادة ت واألبحاث املنشورة واملتخصصة في السياسة النقدية وأدواتها )سعر  هذه املراجع والدراساملستفادة من  ألهداف متابعة املادة العلمية ا 

تأثيرها على كل من )االستثمار   املفتوحة(، ملعرفة مدى  السوق  التحليل اإلحصائي   األجنبيوسياسة  الدراسة منهاج  املباشر(. واستخدمت  املباشر وغير 

 ال
 
 الى األردن.  األجنبيى نتائج توضح مدى أثر السياسة النقدية على تدفق االستثمار إلختبار الفرضيات وصوال

 مجتمع وعينة الدراسة:

 للدراسة باالعتماد على مدى تدفق االستثمارات 
 
ة املباشرة وغير املباشرة في األردن، والتي تمثل املستثمرين غير األردنيين األجنبييعتبر األردن مجتمعا

 من عرب وأجانب.  

 مصادر جمع البيانات:

 اعتمدت الباحثة على املصادر االولية والثانوية في جمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة:

 املصادر األولية:

حصائي  االعتماد على التقارير السنوية للبنك املركزي املنشورة بشكل رئيس ي وتقارير بورصة عمان لألوراق املالية ألغراض التحليل املالي واإل   سيتم 

 (.2018-2009للفترة )

 (.2018-2009التقارير املالية السنوية  للبنك املركزي للفترة ) •

 (.2018-2009للفترة ) املؤشرات اإلحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان •

 النشرة الفصلية لقاعدة بيانات األسواق العربية )صندوق النقد العربي(. •

  املصادر الثانوية:  

 املجالت العلمية واملراجع العربية واالنجليزية في املكتبات. •

 أطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستير التي بحثت في موضوع الدراسة الحالي. •

 النشرات التي تفسر مجريات متغيرات الدراسة.الدوريات املتخصصة و  •
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ة وبعد ذلك سوف يتم احتساب كل متغير من متغيرات الدراسة، وسوف يعتمد التحليل اإلحصائي على البيانات السنوية املجمعة خالل مدة الدراس 

(2009-2018 .) 

 :أداة الدراسة

لية التي اعتمد الجانب النظري في الدراسة على املصادر الثانوية التي تدور حول موضوع الدراسة القائمة واستند الجانب العملي على املصادر األو 

املباشر، واملتأثر بسياسة غير    األجنبيالخصم واالستثمار    إعادة املباشر في األردن املتأثر في التغير لسعر    األجنبيتبين البيانات واملسح الشامل لالستثمار  

الفترة ) الهيئة االستثمارية خالل  التداول من بورصة عمان وتقارير  املفتوحة واملتمثلة بمعدالت حجم  السياسة 2018-2009السوق  أثر  لبيان  ( وذلك 

 الى االردن. األجنبيالنقدية على تدفق االستثمار 

 :األساليب اإلحصائية

الباحثان برمجيات    اعتمد  باالعتماد على  املناسب  اإلحصائي  التحليل  برامج  الدراسة على  أسئلة  ،  EVIEWS, STATA(11)في  اإلجابة عن  بهدف 

 الدراسة واختبار الفرضيات ومن ثم صياغة النتائج والتوصيات، وتم استخدام هذه األساليب اإلحصائية على النحو التالي: 

 ات الحسابية واالنحرافات املعيارية.اإلحصاء الوصفي املتمثل بحساب املتوسط •

الوحدة   • جذر  اختبار  على  باالعتماد  الزمنية  السالسل  استقرار  ومدى  الزمنية  السالسل  سكون  اختبار (  Unit Root Test)اختبار  باستخدام 

Augmented Dickey Fuller  (ADF .) 

 .(Judge, Hill, Griffiths, Lutkepohl, & Lee, 1988)معامل االرتباط الخطي بين املتغيرات املستقلة  •

 معامل االنحدار لقياس أثر املتغيرات املستقلة على املتغيرات التابعة واختبار صحة الفرضيات.  •

فأقل فإنه يوجد  ( 0.05يبنى عليها النتيجة. إذا كان مستوى الداللة )كأعلى حد ملستوى الداللة املعنوية، والتي ( 0.05)(: باعتماد αمستوى الداللة ) •

 ( هذا يعني انه ال يوجد أثر ذو داللة احصائية.0.05أثر ذو داللة احصائية، أما اذا كانت نتيجة مستوى الداللة أكبر من )

 اإلحصاء الوصفي

( األجنبي الخصم و عمليات السوق املفتوحة (، أما املتغير التابع )تدفق االستثمار    إعادة تم قياس املتغير املستقل السياسة النقدية من خالل )سعر  

املتوسطات الحسابية غير املباشر( . وذلك بإجراء التحليل اإلحصائي الوصفي املتمثل بحساب    األجنبياملباشر و االستثمار    األجنبيمن خالل )االستثمار  

 واالنحرافات املعيارية، كما يأتي:

 التحليل الوصفي للمتغيرات  :(1) جدول 

 أعلى قيمة  أدنى قيمة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  حجم العينة/سنة  املتغيرات 

 5.75 3.75 0.6101002 4.55 10 الخصم % إعادةسعر 

 4 1.5 0.8932618 2.725 10 عمليات السوق املفتوحة %

 1713.3 678 292.6354 1214 10 االستثمار األجنبي املباشر )مليون(

LN 7.446177 6.519147 0.25674444 7.073508 10 االستثمار األجنبي املباشر 

 11150.82 8159.011 994.4535 9295.939 10 االستثمار األجنبي غير املباشر )مليون(

 LN 9.319268 9.006878 0.103319 9.132418 10 املباشر األجنبي غيراالستثمار 

تم استخراجقيمة الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وأعلى قيمة وأدنى قيمة من   ،املباشر  األجنبيعند وصف املتغيرات االحصائية لالستثمار  )

والتي تعد من     LNبيانات بورصة عمان. وهنا تم استخراج الوسط الحسابي بعد تحويل القيم من املليون )وهي أرقام كبيرة( إلى  أرقام صغيرة من خالل  

 Logتتناسب مع غايات التحليل االحصائي. وهو حاصل ضرب رقم مع رقم ثاني. وهذه األداة تشبه أداة     أرقامأدوات التحليل لتحويل األرقام الكبيرة إلى  

    غير املباشر(( األجنبيللتحليل. وهذا ينطبق تماما على االستثمار 

وأدنى قيمة كانت    292.6354مليون وانحراف معياري  1214املباشر   األجنبي( أن املتوسط الحسابي للمتغير التابع االستثمار 1يتبين من الجدول )

مليون    9295.939 غير املباشر    األجنبي، أما املتوسط الحسابي للمتغير التابع االستثمار  2009مليون في عام  1713.3وأعلى قيمة كانت     2018في عام  678

 .  2009في عام  11150.82 وأعلى قيمة بمقدار 2017في عام  8159.011وأدنى قيمة كانت    994.4535اف معياري وانحر 

وأعلى     2015،2016في عام    %3.75وأدنى قيمة كانت     0.610وانحراف معياري    %4.55الخصم    إعادة وإن املتوسط الحسابي للمتغير املستقل سعر  

وأدنى قيمة    %0.893وانحراف معياري    % 2.725، أما املتوسط الحسابي للمتغير املستقل عمليات السوق املفتوحة  2018مليون في عام    % 5.75قيمة كانت   

 . 2018في عام  %4 وأعلى قيمة بمقدار 2015في عام   %1.5كانت 
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 اختبار سكون السالسل الزمنية:

ويظهر ذلك من خالل النتائج املضللة    (Spurious Regression)مشكلة االنحدار الزائف  إن السالسل الزمنية تتسم بعدم اإلستقرار مما ينتج عنها

، وعليه البد من  (Yule) (Plosser & Nelson)،(Stock and Watson)مرتفعة حتى في ظل عدم وجود عالقة حقيقية بين املتغيرات    R2حيث تكون قيم  

 Augmented Dickey (ADF)عن طريق استخدام اختبار   (Unit Root Test) باالعتماد على اختبار جذر الوحدة التأكد من استقرار متغيرات الدراسة  

Fuller    ر  الختبار مدى استقرار السالسل الزمنية أو عدم احتوائها على جذر الوحدة بحيث تكون الفرضية الصفرية هي احتواء السلسلة الزمنية للمتغي

 ، فإذا كانت أقل من”Probability“مستقر ويتم الحكم على هذه الفرضية بالقبول أو بالرفض بمالحظة قيمة االحتمالية  على جذر الوحدة أي أنه غير  

املحسوبة إلحصائية    (0.05) القيمة  أن  يعني  والحكم   (ADF)فهذا  الوحدة  بوجود جذر  األساس  يعني رفض فرض  لها، مما  الجدولية  القيمة  أكبر من 

 نية للمتغير محل الدراسة.    باستقرار السلسلة الزم

 لدراسة  
 
اختبار    (Mamta,2004)واستنادا أن  اختبار  (ADF)الذي يرى  إجراء  الزمنية، لذا سيتم  السالسل  الجيد لسكون  التمييز   غير قادر على 

Phillips perron (PP)  . والذي يتميز بقدرته على إعطاء تقديرات قوية في حالة السالسل التي لها ارتباط متسلسل وتباين غير ثابت 

 :اختبارات استقرار السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة

وذلك للتأكد من استقرارية ومن أجل اختبار استقرارية السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة تم استخدام كل من اختبار ديكي فولر وفيلبس بيرون 

غيرات الدراسة السالسل الزمنية حيث أن عدم استقرارية السالسل الزمنية يؤدي إلى نتائج انحدار مزيفة غير حقيقية، وبالتالي تم إجراء االختبارين ملت

وبالتالي تم رفض فرضية   ،%1قيمة املعنوية اقل من  ن  تغيرات مستقرة عند املستوى, حيث أ ن كل امل( أ 2وتبين من خالل النتائج في الجدول )  .عند املستوى 

ى أن تأثير العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على عدم وجود جذر الوحدة إي أن السلسلة الزمنية ملتغيرات الدراسة أصبحت مستقرة وهذا يشير إل

يلبس بيرون يأخذ بعين االعتبار األخطاء العشوائية واشمل من اختبار كافة الصدمات املؤقتة سوف يتالش ى مع الزمن في املدى الطويل خاصة أن اختبار ف

 جاهزة للتحليل.البيانات )ديكي فولر( وبالتالي تصبح 

 نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية  :(2جدول )

 االختبار  املتغيرات 

ADF-Fisher Chi-sq PP-Fisher chi-sq 

 Prob املستوى   Prob املستوى 

 0.001> 0.001> املباشر  األجنبي االستثمار 

 0.001> 0.001> غير املباشر  األجنبي االستثمار 

 0.001> 0.001> الخصم   إعادةسعر 

 0.001 0.0045 عمليات السوق املفتوحة 

 اإلرتباط الخطي بين املتغيرات املستقلة:

من عدم وجود   التأكد  بد من  ال  املتعدد  االنحدار  إجراء  الجدول)قبل  يبن  املستقلة  املتغيرات  بين  املتغيرات 3ارتباط حطي  بين  االرتباط  نتائج   )

، والتي يمكن أن تؤدي 0.8حيث يتبين من النتائج عدم وجود ارتباط عالي بين املتغيرات املستقلة ألن معامالت اإلرتباط  ليس لها قيمة أعلى من  ،املستقلة

 (، وبالتالي فإن البيانات أصبحت جاهزة للتحليل. Judge, Hill, Griffiths, Lutkepohl, & Lee, 1988الى اإلرتباط الخطي )

 نتائج معامل ارتباط بيرسون بين املتغيرات املستقلة  :(3) ل جدو 

 عمليات السوق املفتوحة  الخصم   إعادةسعر  

  1.00 الخصم   إعادةسعر 

السوق   عمليات 

 املفتوحة 

0.63 1.00 

 النتائج املتعلقة بالفرضيات:  

الخصم وعمليات السوق املفتوحة (    إعادة ، للسياسة النقدية بأدواتها )سعر  (α≤ 0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى    : الفرضية الرئيسة

 اآلتية: تفرع عنها الفرضيات اشر و غير املباشر إلى األردن. وتاملب األجنبيعلى تدفق االستثمار 

األولى:   الفرعية  إحصائية عند مستوى  الفرضية  داللة  ذو  أثر  يوجد  )سعر  (α≤   0.05)ال  بأدواتها  النقدية  للسياسة  السوق   إعادة ،  وعمليات  الخصم 

 املباشر الى االردن.  األجنبياملفتوحة ( على تدفق االستثمار 

الخصم وعمليات السوق   إعادة للتحقق من صحة الفرضية الفرعية األولى تم تطبيق تحليل االنحدار املتعدد لدراسة أثر السياسة النقدية بأدواتها )سعر  

 يظهر ذلك.   (4( الجدول رقم )2018-2009املباشر الى االردن للفترة ما بين ) األجنبياملفتوحة ( على تدفق االستثمار 
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وعمليات السوق املفتوحة ( على تدفق االستثمار   الخصم إعادةنتائج تطبيق تحليل االنحدار املتعدد لدراسة أثر السياسة النقدية بأدواتها )سعر  :(4جدول )

 املباشر إلى األردن األجنبي 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 0.6438 0.48308 15.9505 7.705363 الثابت

 0.0043 4.144909 0.29122 1.207076 الخصم إعادةسعر 

 0.5262 0.66685- 1.71965 1.14675- عمليات السوق املفتوحة

R-squared 0.728819 Prob(F-statistic) 0.01 

Adjusted R-squared 0.651339 F-statistic 9.406 

لى األردن، بناء على نتائج  إ املباشر    األجنبي( من التباين الحاصل في تدفق االستثمار  %65.1( أن السياسة النقدية تفسر ما نسبته )4يبين الجدول )

 (p-value =0.004املباشر إلى األردن  بناء على قيمة )  األجنبيالخصم كان له إسهام بالتأثير على تدفق اإلستثمار  إعادة ( يتضح أن سعر 4الجدول رقم )

 األجنبي الخصم و تدفق االستثمار    إعادة ( والتي تشير بأن العالقة بين سعر 1.207من قيمة املعامل والبالغة )( ويتضح %5وهي أقل من مستوى الداللة )

 إ لى االردن هي عالقة طردية أما بالنسبة لعمليات السوق املفتوحة فال يوجد لها أثر دال  غاملباشر  
 
املباشر   األجنبيعلى العائد على تدفق االستثمار   حصائيا

 .لى األردنإ 

الخصم وعمليات السوق   إعادة ، للسياسة النقدية بأدواتها )سعر  (α≤  0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية الفرعية الثانية:  

 غير املباشر الى األردن.  األجنبياملفتوحة( على تدفق االستثمار 

الخصم وعمليات السوق    إعادة للتحقق من صحة الفرضية الفرعية األولى تم تطبيق تحليل االنحدار املتعدد لدراسة أثر السياسة النقدية بأدواتها )سعر  

 يظهر ذلك. (5(، الجدول رقم )2018-2009غير املباشر إلى األردن للفترة ما بين ) األجنبياملفتوحة ( على تدفق االستثمار 

  وعمليات السوق املفتوحة( على تدفق االستثمار  الخصم إعادةنتائج تطبيق تحليل االنحدار املتعدد لدراسة أثر السياسة النقدية بأدواتها )سعر  :(5جدول )

 غير املباشر إلى األردن  األجنبي 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 0.1933 1.439088 3.639851 5.238067 الثابت

 0.0062 3.857808 0.142128 0.548303 الخصم  إعادةسعر 

السوق املفتوحة  0.5525 0.62388- 0.49449 0.3085- عمليات 

R-squared 0.726784 Prob(F-statistic) 0.010 

Adjusted R-squared 0.648722 F-statistic 9.3103 

لى األردن، بناء على نتائج  إ غير املباشر    األجنبي( من التباين الحاصل في تدفق االستثمار  64.8تفسر ما نسبته )( أن السياسة النقدية  5يبين الجدول )

  p-value =0.006لى األردن  بناء على قيمة )إ غير املباشر    األجنبيالخصم كان له إسهام بالتأثير على تدفق االستثمار    إعادة ( يتضح أن سعر  5الجدول رقم )

 األجنبيالخصم و تدفق االستثمار  إعادة ( والتي تشير بأن العالقة بين سعر 0.548( ويتضح من قيمة املعامل والبالغة )%5من مستوى الداللة )قل أ وهي  (

 على العائد على تدفق االستثمار غير إ لى األردن هي عالقة طردية. أما بالنسبة لعمليات السوق املفتوحة فال يوجد لها أثر دال إ غير املباشر 
 
  األجنبيحصائيا

 املباشر الى األردن. 

 :  نتائج الدراسة

 متغيرات الدراسة، واختبار الفرضيات، تم الوصول للنتائج التالية: باالعتماد على تحليل بيانات

حيث بلغت    0.610وأن االنحراف له يساوي    ،%4.55الخصم(    إعادة تشير نتائج اإلحصاء الوصفي بأن الوسط الحسابي للمتغير املستقل )سعر   .1

 .%5.75وقيمتها  2018على قيمة فكانت في عام أ، أما 2016في عام  %3.75الخصم  إعادة أدنى قيمة لسعر 

املفتوحة( له وسط حسابي مقداره   .2 أن متغير )السوق  النتائج  بينت  له  %2.725كما  املعياري  االنحراف  أعلى قيمة %0.893، وقيمة  بلغت  ، حيث 

 . %1.5وتساوي  2015، وأدنى قيمة له في عام 2018في عام  %4لسياسة السوق املفتوحة 

نتائج   .3 أثر  أظهرت  وجود  األولى  الفرعية  الفرضية  مستوى إ اختبار  عند  احصائية  داللة  وذو  لسعر   (α=0.05يجابي،  تدفق   إعادة (  على  الخصم 

لى األردن. إ املباشر    األجنبيالخصم على تدفق االستثمار    إعادة املباشر، وهذا يعكس الفرضية العدمية بثبوت تأثير متغير سعر    األجنبياالستثمار  

 ( ويعود السبب في ارتفاع النسبة على أسعار الخصم املفروضة من قبل البنك املركزي على القروض املمنوحة.(p-value =0.004بناء  على قيمة 

النتائج وجود عالقة طردية لسعر   .4 تبين من  االرتباط والبالغة    األجنبيالخصم وتدفق االستثمار    إعادة حيث  األردن وذلك يعزى لقيمة معامل  إلى 

 املباشر. األجنبيالخصم سوف يزيد االستثمار  إعادة (، والتي تشير الى أنه كل ما زاد سعر 1.207)

لسوق املفتوحة( ( للمتغير املستقل )سياسة ا α=0.05ومن نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى، عدم وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ) .5

 املباشر.  األجنبيعلى بتدفق االستثمار 
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6. ( أثر عند مستوى داللة  الثانية وجود  الفرعية  الفرضية  اختبار  نتيجة  غير   األجنبيالخصم على بتدفق االستثمار    إعادة ( لسعر  α=0.05أظهرت 

األردن، حيث تبين أن سعر   (، ويعود  p-value=0.006غير املباشر بناء  على قيمة )  جنبياأل الخصم كان له تأثير على االستثمار    إعادة املباشر إلى 

 السبب لسياسة البنك املركزي في طرح شهادات اإليداع في أسواق األوراق املالية.

االرتباط ) .7 املب  األجنبيالخصم وتدفق االستثمار    إعادة ( والتي تفسر العالقة بين سعر  0.548تبين من نتائج االختبار أن قيمة معامل  لى  إ اشر  غير 

 األردن، تظهر بأنها عالقة طردية.

غير املباشر   األجنبيلسياسة السوق  املفتوحة، على بتدفق االستثمار    (α=0.05)بينت نتائج الدراسة عدم وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى   .8

 لى األردن.إ 

  2014اتفقت مع نتيجة دراسة )عمر و أحمد،وبمقارنة نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة نجد أنها قد 
 
( التي بينت أن هنالك تأثيرا

النقدي، و  العرض  بالتحكم في  أدواتها  النقدية من خالل مختلف   للسياسة 
 
 حقيقيا

 
الزهراء،    أيضا نتيجة )نورية و  بين  2018مع  ( بوجود عالقة طردية 

واالستثمار   املالية  والسياسة  النقدية  )بوروشة وعالوي،املبا  األجنبيالسياسة  واتفقت  كما  تأثير  2012شر.  الدراسة وجود  نتائج  بينت  يجابي إ ( حيث 

 . األجنبي ومعنوي للسياسة النقدية واملالية على اإلستثمار 

 التوصيات: 

 بناء على نتائج الدراسة تمت التوصية بما يلي:

ض النقد  أن تتناسب أدوات السياسة النقدية مع نمو الناتج املحلي اإلجمالي، حتى ال تحدث اختالالت في توازن االقتصاد. ومن أجل أن يكون نمو عر  .1

 بشكل إيجابي على اإلستثمار 
 
 . األجنبيمؤثرا

املباشر. مع ضرورة استخدام   األجنبيخصم مستقر، وذلك للوصول لألهداف التي تساهم في جلب اإلستثمار    إعادة تأكيد ضرورة الحفاظ على سعر   .2

 املباشر وغير املباشر الى األردن. األجنبيالبنك املركزي لسياسات هادفة في جذب االستثمار 

لتحتية، مما يقلل من أعبائها ويزيد كفاءة هذه املشاريع لتحسين  في مشاريع البنية ا   املباشر، خاصة  األجنبيستثمار  ع اال يتشجب  ضرورة قيام الحكومة .3

 مناخها االستثماري. 

املباشر وغير املباشر وفق أهدافها، مع منح املستثمرين األجانب    األجنبيز أولوياتها االقتصادية والتنموية في دعم تدفق االستثمار  يتركة بالحكومقيام   .4

 لى أهدافها بأقل تكلفة ممكنة.إ الحوافز والتسهيالت للوصول 

 من خالل التأثير على معدالت الفائدة املخصومة من البنوك.  األجنبيجذب االستثمار و ضرورة تدخل البنك املركزي في عملية تحفيز  .5

غير املباشر، مع ضرورة توفير   األجنبيحداث ضوابط تعمل على الحد من مخاطر االستثمار ضرورة التطوير من قدرة األسواق املالية من خالل است .6

 ستقبلية املتوقعة. معلومات واضحة من خالل االفصاح عن معلومات متعلقة باملعامالت الحالية وامل

، ملا له من تأثير علالعمل على  .7
 
 وعامليا

 
 واقليميا

 
ة غير املباشرة، األجنبيارات جذب االستثم  ىزيادة الترويج لألسواق املالية وبورصة عمان املالية، محليا

   ك عجلة االقتصاد بشكل ايجابي.يحر يمكن من خالله تي والذ 

 . ة للدولةاألجنبياملؤثرة على جذب االستثمارات  األخرى  تتعلق بالعوامل مكملة  دراساتبقيام لا بالتوصية للباحثين وطلبة الدراسات العليا  .8

 :املراجع

 :
ً
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Abstract: The purpose of this study is to determine the impact of monetary policy on the flow of foreign 
investment to Jordan, and to achieve the study goal and test its hypotheses, it depended on the annual 
reports of the published central bank and reports of the Amman Stock Exchange and the quarterly 
bulletin of the Arab Markets database for the period (2009-2018), in addition to the central bank and 
Amman Stock Exchange. The study sample was approved, and the study sample was approved from 
foreign direct and indirect investments in Jordan, which represent non-Jordanian investors from Arabs 
and foreigners.        
The method used to describe their analytical method was by calculating the arithmetic averages and the 
deviations. to determine the nature of the relationship between the independent and dependent 
variables, and test the time series statically, in addition to the linear correlation coefficient, which 
measures the strength of the relationship between the independent variables, where monetary policy 
was measured through the rebate price and the open market policy as independent variables. 
Foreign investment through (Foreign direct and indirect investment as dependent variables). Using 
EVIEWS, STATA (11) software to analyze hypotheses and their testing. 
The study reached several results in this study, the most important of which are: 1) The presence of a 
positive and statistically significant effect at the level of significance (α = 0.05) of monetary policy in its 
variable price, the discount rate on both direct and indirect foreign investment. 2) The absence of a 
statistically significant effect at the level of significance (α = 0.05) of monetary policy in its variable open 
market policy, on both direct and indirect foreign investment.  

Keywords: Monetary Policy; Foreign Direct Investment; Foreign Indirect Investment. 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx


 

Article 2 Volume.10, Issue.1, pp:14-26 
Feb (2021) 

 

 االقتصاد األخضر ملواجهة تحديات التنمية املستدامة 

 ( السعودية دراسة مقارنة لتجارب تونس و )
 

 

 نيازي كمون                                                                                                                    زياد العكروت                                   

   االقتصادية العلوم مشارك في أستاذ                                                                                مشارك في العلوم االقتصادية بجامعة امللك خالد أستاذ      

 تونس   -جامعة صفاقس                                                                                                         اململكة العربية السعودية -كلية األعمال                  

                       Niazi.KAMMOUN@gmail.com                                                                                                                                      zakrout@kku.edu.sa                                  
                                                                                                                       

 

  

 18/11/2020قبول البحث:                   7/9/2020مراجعة البحث:                 17/7/2020استالم البحث:  

DOI : https://doi.org/10.31559/GJEB2021.10.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International    

  Global Journal of Economics and Business (GJEB)   

mailto:Niazi.KAMMOUN@gmail.com
mailto:zakrout@kku.edu.sa
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 14-26 
 14 

 

 (السعودية دراسة مقارنة لتجارب تونس و ) االقتصاد األخضر ملواجهة تحديات التنمية املستدامة

 زياد العكروت
 اململكة العربية السعودية -كلية األعمال -مشارك في العلوم االقتصادية بجامعة امللك خالد أستاذ

zakrout@kku.edu.sa 

 نيازي كمون 

 تونس  -جامعة صفاقس -االقتصادية العلوم مشارك في أستاذ
KAMMOUN@gmail.com.Niazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةاملقدم
ظل   الدوليةواملستجدات    التغيراتفي  االقتصادية  السياسات  موضع  مناخية  تغيرات  من  العالم   يشهده   ماو   بشأن  األخضر  االقتصاد  أصبح   ،

في  وجدكبير    اهتمام البلدان  اليوم  من  فالعالكثير  غاز  مشكلة  بتداعيات  مهتم   كله  م .  تصاعد  نتيجة  الدفيئة  ظاهرة  وظهور  الحراري    ثاني  االحتباس 

في  الراهنة  االقتصادية  األزمات  ساعدت  كما  الكربون.  أكسيد للتفكير  والغذاء  املياه  وأزمات  الطاقة  وأزمة  املناخ  تغير  عن    هيكلة   إعادة   الناتجة 

فالتشجيع  رة بصو   االقتصاديات يساعدانتخدام  سا   ىعل   جذرية.  األخضر  النمو  وحفز  الخضراء   على   والعمل  خضراء  وظائف  إيجاد  على  الطاقة 

  استدامتها.

 و إن  
ً
 فوقيا

ً
 تشمل  هي  و جهد مكثف لكل األطراف من القمة إلى القاعدة  إنما هي عملية طويلة وشاقة و االنتقال إلى االقتصاد األخضر ليس قرارا

ومن هذا املنطلق، سعت العديد  بني خيارات تتالءم مع ظروفها وخططها الوطنية.  على العمالة ملساعدة الدول لت  انعكاسات سياسات تغير املناختقييم  
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  :لخصامل

ن  ياألخضر اللذ ميدان االقتصاد العربية السعودية في  تجارب تونس و خصائصمن أجل تقديم تحليل دقيق لالبحثية أعّدت هذه الورقة  

حيث سعت كل  حكومة إلى وضع إستراتيجية ساهمت في تدعيم اإلدارة    التجارب الجيدة في الوطن العربي التي يمكن االستفادة منها   نيعتبران م

ل     .)اإليكولوجيا(م  الرشيدة للموارد املائية وتحقيق املطابقة مع القوانين البيئية في دع   ضيئة في التجربة التونسية تتلخص في تبني النقطة امللعَّ

ر االستثمار الالزم لتأهيل املناطق املوجودة فيها، وتحسين أو بناء البنية التحتية الالزمة ل
ّ
تيسير وصول  فكرة السياحة البيئية التي تستوجب توف

الكربون ازات و خفض نسبة انبعاث الغالطاقة املتجددة و   ربة العربية السعودية في تبني لخطط الطابع االبتكاري في تج  يكمن  بينماالسياح إليها،  

نعتبر أن البلدان ال يستغالن   لكنناوعلى الرغم من أهمية هذه املجهودات املبذولة،    .وتقديم نموذج طاقة متنوع ومستدام وجاذب لالستثمارات

بالتاجميع مواردها في االقتصاد األخضر، و  الفرص في  هما  العديد من  املجاللي بصدد خسارة  الصالح تعزي  .هذا  بين  لذلك نرى من  الشراكة  ز 

ضبط آليات التعاون بينها في املجال البيئي السيما في ما يخص تبادل الخبرات وقطاع الطاقة الدولتين في مجال االستثمار في االقتصاد األخضر، و 

توجيه االستثمارات إلى عتماد االقتصاد األخضر يستوجب  إن إ   .لبيئة بما يخدم املصلحة املشتركةاملتجددة والتصرف في النفايات وتكنولوجيا ا 

إلى جميع شرائ الفوائد  العمل وإيصال  الطبيعية من أجل زيادة عائداتها االقتصادية وخلق فرص  للموارد  فعالية  واألكثر  األمثل  ح االستخدام 

داستمرارية املوارد الطبيعية في التاملجتمع، مع الحفاظ على البيئة والتحقق من   . جدُّ

   .العربية السعوديةاململكة  ؛تونس ؛اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ؛التنمية املستدامة ؛األخضر قتصاداال  :الكلمات املفتاحية
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العربية البلدان  أكثر نظاف  إلى  من  اإلنتاج  اعتماد تكنولوجيات  املياه من جهة و  الريفية و بقطاع  بالتنمية  السياسات نحو االهتمام  ة وكفاءة. مراجعة 

التصدي ملشكو  وتدوير ليبقى  النفايات  العالم ة  في  البلدان  كافة  يمس  للبيئة هاجس  بما هو مفيد وصديق  األخضر فرصة بذلك،  و   .ها  االقتصاد  يمثل 

 .أمن الطاقة والتخفيف من وطأة الفقر  ىلتقوية الجهود الدولية لتحقيق التنمية املستدامة والحفاظ عل

  خذ في األ   امللحة  حاجتها  1نسمة   مليار    7,7إجمالي تعداد سكان العالم البالغ  سمة من  نمليون   377 ذات  للدول العربية    تظهر أهمية هذا البحث

)ربع السكان    املستدامة  التنمية  مبادئ   اعتماد  إلى  السعي  في  عديدة   تحديات  تواجه  العربية  جدية. إذ ال تزال املنطقة  بصفة  التحول   هذا بعين االعتبار  

  الزيادة السريعة في عدد السكان إن . ( مليون إنسان ال يحصلون على مياه شرب نقية  50 كما أن  اطق الريفيةنمنهم في امل  %67ن الفقر ويعيش يعانون م

من األراض ي    %  34  ا نسبتهتدهور مستمر في األراض ي الزراعية دمر منتيجة  )  ، وندرة املياه، ومشاكل األمن الغذائي(%  1.1بينما املعدل العاملي    %  4.2)

، وأنماط االستهالك واإلنتاج غير املستدامة في مليون إنسان غير موصول بشبكة الصرف الصحي(  97   )  ، وأمن الطاقة، وتدهور البيئة(ةيالزراعية املرو 

 ة قبسبب األزمات العاملية وتداعياتها على املنطمختلف القطاعات هي من الضغوط التي تعوق تنفيذ السياسات املتكاملة في املنطقة. وقد تفاقم الوضع  

 (.بين الشباب%    30 لىإ وتصل %   17) نسبة البطالة تصل إلى  

سريعةلعل   األخضر معاينة  االقتصاد  نحو  التحول  حيال  العربية  الدول  أنها  ملواقف  نالحظ  اهتمامات كان،  حسب  وذلك  ومتنوعة  متفاوتة  ت 

 
ً
الوطنية واستغالل الطاقات  ) ، الكهرباءستراتيجيات الشمس، الرياحاالقتصادية واالجتماعية تراوحت ما بين وضع اال ألوضاعها  وأولويات كل دولة وفقا

، ومهما تعددت الغايات أو اختلفت فإنها في تؤدي بالضرورة إلى نتائج إيجابية سواء على  واالهتمام باملحميات الطبيعية واملحافظة على البيئة  ( البديلة

، وفي املحصلة النهائية فهي تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق توفير العمل الالئقة  أو  ،ستخدام والتشغيل أو تحسين قدرات املورد البشري فرص اال 

 التنمية املستدامة على املدى املتوسط و الطويل. 

بوسعه أن يتيح منافع كثيرة، في مجاالت توفير   التحّول   فإّن   األخضر،  االقتصاد  لتحقيق  البلدان  من  أي   سيسلكه  الذي   الطريق  بغض النظر عن

واملياه   ناألم والطاقة  الغذاء     .في مجال 
ً
لزاما كان  اإلقتصاد   لذلك  بتفعيل منظومة  اقتصادياتهم  لدعم  إستراتيجية  أو  رؤية  تضع  أن  الدول  على جميع 

 استدامتها واستغاللها على الوجه األ   ىاألخضر للحفاظ علي ما تبقى من موارد والعمل عل
ً
الناتجة    بيئيةللألزمات االقتصادية واالجتماعية وا   مثل تفاديا

فاالقتصاد األخضر هو خيار حقيقي متاح أمام جميع شعوب األرض وليس مظهر من مظاهر الترف في الدولة  .عن تغير املناخ وأزمة الطاقة وأزمات املياه 

 .املتقدمة

املجال حيث سعت التونسية رائدة في هذا  التجربة  التكن  تعتبر  البيئية ووضعها تحت ذمة  و إلى وضع إستراتيجية تقوم على توفير أحدث  لوجيات 

االقتصادي     النسيج 
ً
بيئيا املؤسسات  من    لتأهيل  تمكن  آليات  بتركيز  قامت  كما  لالقتصاد.  النجاعة  تحقيق  مع  أخضر  إقتصاد  نحو  االنتقال  ودعم 

األمثل في النفامصاحبة املؤسسات لتوخي تقنيات متجددة لإلنتاج األنظف من   التلوث من  يجهة وحثها على التحكم والتصرف  الصناعية للحد من  ات 

ا  وترشيد  و املصدر  أخرى.  جهة  األولية من  املواد  الرشيدة  ستهالك  اإلدارة  كما ساهمت  املحيط.  أنشطتها على  تأثيرات  التقليص من  في  ذلك  قد ساهم 

أما العربية السعودية، فهي  .م السياحة املستدامةعباملناطق الصناعية ود  )اإليكولوجيا(ئية في دعم  للموارد املائية و تحقيق املطابقة مع القوانين البي

الطبيعي املال  رأس  فى  لإلستثمار  متاحة  فرصة  األخضر  اإلقتصاد  في  األخضر  لئنو   .ترى  االقتصاد     مثل 
ً
 االقتصاد   على  ملبنيا   البنيلالقتصاد    بديال

   هذا التغيير لن يحصل   ، فإن  2للبيئة    امللوث   األحفوري و 
ً
 في مزيج الطاقة لعقود قادمة، ليس إذ سيبقى البترول ع  في املدى القصير،  حتما

ً
 رئيسيا

ً
نصرا

أكبر لتعصير و  إلى وقت  التي تحتاج  العمالقة،  للطائرات والبواخر  الهيدروجين على للسيارات فقط، بل  لها، تعتمد على  أنظمة محركات جديدة  تطوير 

 استخدامات كبيرة خارج نطاسبيل املثال
ً
 الطاقة، إلنتاج مواد كثيرة وذات أهمية.  ق. وسيبقى للبترول دائما

  الوطني تحمل في طياتها كّل دعائم االقتصاد املستدام تقوم  وضعت العربية السعودية خطة للنهوض بناءا على ذلك،
ً
 عائدات  استثمار على أساسا

ر   الطبيعة  املوارد استنزاف  دون  املال.ومنتجاتها  بدا    أس  الذي  األخضر  النمو  في سبل   ور ر ضفالبحث 
ً
الوجه   يا البترول على  االستفادة من  في  الستمرار 

ممكنة مدة  وألطول  خالل  األفضل  السعودي   من  االقتصاد  يبقى  ال  حتى  االقتصاد  وتنويع  والتكنولوجيا  املعرفة  مجتمع  لبناء  النفط  دخل  استثمار 

 على السلع ذات القيمة امل
ً
بات السوق  معتمدا

ّ
عملية لعاملية. كما ضمت هذه الخطط  عوامل مساعدة إلنجاح  ا ضافة املنخفضة، والسريعة التأثر بتقل

 .ةتنويع االقتصاد، أبرزها تنمية القوى البشرية املحلية، وتشجيع االبتكار في مجتمع يقوم على املعرفة  وكفاءة استخدام املوارد الطبيعي

 

 

 
 . « 0202   ة سكان العالمقرير حالت»  ،2020، املتحدة للسكانصندوق األمم  1
و املصطلح املقابل للطاقة األحفورية  .حفوري هو اقتصاد يعتمد على استغالل املواد األحفورية  كالفحم الحجري، والفحم النفطي األسود، والغاز الطبيعي، ومن البترولاأل  االقتصاد 2

 .والطاقة املائية، بل تتجدد باستمرارمالها، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ثناء فترة طويلة من الزمن عند استعأ هو الطاقة املتجددة التي ال تنضب
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 أسئلة الدراسة: 

 في هذا األخير    يساهم  كيف:  التالي التساؤل  أذهاننا إلى يتبادر   ،األخضر تصادقمجال اال في  البلدين يشهدان انطالق مبادرات جادة    هذينبما أن  

  املستدامة التنمية أهداف تحقيق بغرض حماية البيئة
ً
 :فرعية أسئلة منه ويتفرع ؟في بلدين ذات اقتصاديات مختلفة هيكليا

 ؟العربية السعوديةكل من تونس و  في األخضر االقتصاد نحو التوجه واقع هو ما .1

 ؟مدى شكلت الصناعة الخضراء وسيلة للوصول إلى التنمية املستدامة  أي إلى  .2

 :التالية الفرضيات نطرح  التساؤل  هذا  عن ولإلجابة

 الرئيسية:  الفرضية

ال املوارد استخدام بين  الفصل علىفهو  دية.  اقتصا تنمية  تحقيق لىإ  ويهدف  متعددة، ألزمات استجابة األخضر  االقتصاد  ظهر  يئيةبوالتأثيرات 

 في جديدة  تكنولوجيات وباستخدام صديقة للبيئة مشاريع طريق مستدامة عن وإنتاج استهالك عمليات العتماد املجال ويفسح االقتصادي، النمو وبين

  :االقتصاد. وله أبعاد متعددة من  خضراءالقطاعات ال نصيب زيادة  إلى يفض ي والنظيفة، مما املتجددة  الطاقات مجال

 .تحسين معدالت النمو االقتصادي ملحاربة الفقر لخال نم :بعد اقتصادي  .3

 . ويركز على املشاركة وتحسين التعليم والتدريب والحوكمة الجيدة والعدالة االجتماعية :جتماعيإ بعد   .4

 . يحد من التدهور البيئي  بيئي:بعد  .5

وت مترابطة  األبعاد  ويوهذه  غاية  وليس  كوسيلة  املستدامة  التنمية  لتحقيق  األساس  ويجلب عشكل  عمل  فرص  ويخلق  االقتصادية  التنافسية  زز 

 .ويدعم االبتكار واملعرفة ويعزز األمن الوطني في مجال الطاقة واملياه االستثمارات 

 :الفرعية الفرضيات

1.  
ً
  االقتصاد األخضر يعد ضمانا

ً
 . ملستقبل األجيال للحاضر وأمانا

   .اإلطار في هذا  ت واستثمارا  إنجازات عدة  حققتا حيث هالتوج بهذا  مهتمتان الدول، كباقي العربية السعودية،ونس و ت .2

  :الدراسة أهمية

املاضية. و العقود األربعة   خالل 
ً
البلدان العربية نماذج جريئة للنمو االقتصادي، لكن  كان األداء الفعلي لالقتصادات العربية سيئا ها في  قد تبنت 

ا  املسائل  في  التقدم  السبيل قوضت  و ئالبي  جتماعية وإل هذا  و ية.  الفقر  أشكال من  ذلك عن  والتدهور   البطالةأسفر  واملائي  الغذائي  األمن  وتهديدات 

لذلك،    البيئي. سياسية.  خيارات  نتائج  هي  بل  طبيعية،  معوقات  عن  بالضرورة  تنم  ال  النواقص   الدراسةب األخضر االقتصاد موضوع حض يهذه 

  والبحث، واالهتمام
ً
في  يساهم  ألنه ، نفطية )تونس( أو غير   نفطية )العربية السعودية( كانت سواء االقتصاديات، ةفكا في يلعبه الذي  للدور الهام نظرا

األمثل من  ا  الوجه  استدامتها واستغاللها على  الطبيعية والعمل علي  املوارد  تنمية مستدامة. من ه أ لحفاظ على  املنطلق تتجه دراساتنا  جل تحقيق  ذا 

إمكانية الطاقاتا و   األخضر  االقتصاد  الدول   حول  على  واالستثمار  الصناعة  في   جل أ   من  الشمسية  والطاقة  الرياح  مثلواملتجددة  الجديدة    العتماد 

 . والفقراء األغنياء   بين  الفجوة  وتذليل  بيئي ال التوازن  إلعادة   جتماعية إ   ترافقها آثار بيئية نظيفة غير ضارة  وآثار مستدامة تنمية تحقيق 

 : أهداف الدراسة

جل تحقيق تنمية مستدامة  أ العربية السعودية من  قوية لتطبيق االقتصاد األخضر في كل من تونس و  استراتيجياتيجاد سبل و دراسة إل لتهدف ا 

  ى كما تهدف هذه الدراسة لتوضيح أفضل السبل التي تساعد للوصول إل   ،يمةوتشجيع االستثمار وتقليل الفجوة بين األغنياء والفقراء من اجل حياة كر 

 تهدف الدراسة إلى  .دامة باستخدام الطاقة النظيفةة املستيالتنم
ً
 :اآلتيوعموما

فاءة استخدام البشري واإلنصاف االجتماعي من خالل تخفيف املخاطر البيئية وحاالت الشح االيكولوجية عن طريق تعزيز كتحسين حالة الرفاه   .1

 ج النفايات.ااملوارد الطبيعية، وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة والحد من إنت

االستثمار  .2 الطبيعية    أهمية  املوارد  /  )الغابات،في  األسماك  العذبة،املياه  الزراعة  و   :(مصايد  التربة  وجودة  نوعية  تحسين  على  تعمل  زيادة فهي 

 جهة أخرى.من  ، وتحسين الهواء واملياه وترشيد استهالكهاالعائدات من املحاصيل الرئيسية من جهة

 الكربون وتقديم نموذج طاقة متنوع ومستدام وجاذب لالستثمارات.خفض نسبة انبعاث الغازات و ة و دخطط الطاقة املتجدوضع  .3

 : مبررات اختيار املوضوع

) مع  يتناول دور االقتصاد األخضر فى التنمية املستدامة في الوطن العربي باعتباره  تناول موضوع حديث للغاية إلى جانب أهمية املوضوع  فيالرغبة 

املختلفة وهالسعودية(ة لحالتي تونس و يدراسة وصف التنمية بقطاعاته  التعرف على دور االقتصاد األخضر في  الزراعة والصناعة،   ي ، وذلك من خالل 
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و  واملباني،  واملدن،  والنقل،  والطاقة،  و واملياه،  سيتم عرض  كما  والسياحة.  النفايات  تونإدارة  في كل من  القطاعات  تلك  في  الرائدة  التجارب   س تقييم 

القطاعات في ظل تطبيق ممارسات االقتصاد األخضر، و كذلك  ، و السعوديةو  تلك  تقابل  التي  املناسب من كيفية  املشاكل  املناخ  التغلب عليها، وتهيئة 

البش املوارد  وتطوير  تنمية  والتكنولوجياخالل  التقنية  وتوفير  القطاع،  بهذا  العلمية    إضافة  .رية  القيمة  ا إلى  الدراسات  دية  و محدإلى  و   ملوضوعلهذا 

 من االجتهاد ومحاولة إثراء املوضوع إن ذلك   .عنت به التيواألبحاث 
ً
 .جوانبه النظرية والتطبيقية فيُيشجع ويفتح أمام املهتمين باملجال مزيدا

 : الدراسة منهجية

للظاهرة للحصول على نتائج علمية   لييوالتفصُيركز على الوصف الدقيق،    الذي     التحليلي  الوصفي املنهج   تفرض طبيعة املوضوع إلى استخدام  

 .بطريقة موضوعية

 قتصاد األخضر دراسة خصائص اإلاإلطار النظري ل :األّول  املبحث

 تعريف االقتصاد األخضر  :األول  املطلب 

،  في غياب تعريف م
ً
 عمليا

ً
 للمصطلح "االقتصاد األخضر"، استحدث برنامج األمم املتحدة للبيئة تعريفا

ً
فهم بناًء عليه االقتصاد  يُ ّتفق عليه دوليا

االجتما واإلنصاف  البشري  الرفاه  حالة  تحسين  إلى  ي  يؤّدِّ اقتصاد  بأنه  املخاطر األخضر  نحو ملحوظ من  على  بالحّد  نفسه  الوقت  في  العناية  مع  عي، 

أكثر، فيمكن إدراك االقتصاد األخضر بأنه اق3يئية وحاالت الشّح اإليكولوجية الب النمو في الدخل والعمالة ت. أما على مستوى عملياتي  ه فيه  صاد ُيوجَّ

فايات والتلّوث ين العام والخاص من شأنها أن تفض ي إلى تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنبواسطة استثمارات في القطاع

 ت
ً
والخدمات    ون موّجهة بدوافع تنامي الطلب في األسواق على السلعكومنع خسارة التنّوع األحيائي وتدهور النظام اإليكولوجي. هذه االستثمارات هي أيضا

والقطاعيالخضراء،   الضريبية  العامة  السياسات  تصحيح  بواسطة  كثيرة  في حاالت  التكنولوجية، وكذلك  األسعار واالبتكارات  تكون  أن  يضمن  فيما  ة 

 للتكاليف البيئية. 
ً
 مالئما

ً
 انعكاسا

   االقتصاد األخضر  : حافز االنتقال إلىالثاني املطلب 

االنتقال إل الخضراء  ىإن عملية     تعتبر  ال  التنمية 
ً
   حدثا

ً
   تكون   األمد  طويلة  عملية  هي  بل  ،بسيطا

ً
قد  ، و برعاية سياسية من قبل الحكومات  أساسا

و   في  املتكررة   األمل   لخيبات  نتيجة   األخضر   االقتصاد  لىإ   التحول ب  التفكير  جاء العاملي  التياالقتصاد  األزمات  و   كثرة  اليوم  بها    املثال  سبيل  على  منهايمر 

الغذاءاالقتصاديةو   املالية  األزمات  ،األسواق  انهيار أسعار  ارتفاع  املناخية  ،،  التراجعالتقلبات  ، البيئي  التغيير  سرعةو   الطبيعية  املوارد  في  السريع  ، 

 :4اآلتيك تتمثل  التي  األخضر لالقتصاد االنتقال وحوافز

  طريق   يساهم في التقليص من نسب الفقر عن   األخضر  االقتصاد  نأ   حيث  الريفية:   املناطق  في  الفقر   قليصت  ة بهدفياالهتمام بالتنمية الريف •

يحقق  الذي    ،االيكولوجية  األنظمةو   الطبيعية  للموارد  الرشيدة   اإلدارة  الطبيعي  عديدة   مستقبلية  منافعسوف  املال  رأس    إمكانية   لتاليباو   من 

 .الفقيرة  الطبقات إلى إيصالها

  ما كبير استهالكها ك شكلب واستخدامها يمكن أن يقلص املياه  ة كفاء تطوير أن حيث :استهالكها ترشيد في عدم تلويثها واالجتهاداالهتمام باملياه و  •

  توفير في يسهم  سوف   عليها ول الحص طرق  تحسين أن
ً
 .السطحية املياه  على الحفاظ املياه الجوفية داخل اآلبار وأيضا

العربية بنسبة    الطاقة  أسعار  دعم   تقليص  أن  حيث:  اصة الجماعيخو   النقل   دعم قطاع  • املنطقة   100  من  أكثر  سوف يوفر  %25خصوصا في 

 العربية  البلدان  في  النقل  قطاع   من   % 50  و بتخضير  ،إلى تخضير الطاقة في مجال النقل  هذا املبلغ يمكن تحويله   و  ،سنوات ثالث   خالل   دوالر   بليون 

   23من    يقرب  ما  توفير  يمكن  فانه
ً
أن    .بليون  دوالر سنويا العشر سنوات    خالل  القائمة  األبنية  من  % 20  تخضير  في  دوالر  بليون   100إنفاق  كما 

 ل. مليون فرصة عم 4أكثر من  حسب التوقعات روفيالقادمة 

  ، األسمدة الفسفوري و  الحمض جإنتا النفايات الصلبة تدوير إعادة  خالل  من يمكن تدويرها: إعادة ومحاولة الصلبة النفايات ملشكلة التصدي •

التحويلية   في  لألسمدة   املركز  االستخدام  على  عالوة   ،املركزة   املعادن  إنتاجو  حيثو   الصناعة    يتم   ت النفايا  هذه   من  % 50  من   أكثر   أن  الزراعة. 

السامة  االنبعاثاتو   ،املاءفي    منها  التخلص تلك  الغازية  تلوث  إلى  طريق    عن   حسنة  بصورة   منها  التخلص  تم   إذا   حين   في  ،املياه   الخارجة منها تؤدي 

 السامة.  االنبعاثات تلك  من والتقليل البيئة نظافة إلى دفنها في مدفن صحي أو محاولة تدويرها فان هذا  سيؤدي 

 
لس إدارة برنامج األمم  في املنتدى البيئي الوزاري العاملي ) الدورة السادسة والعشرون ملج   املدير التنفيذي   من   ورقة نقاش مقّدمة،  «االقتصاد األخضر  »،     2011،     األمم املتحدة 3

 . شباط/فبراير 24 - 21يئة(. نيروبي، املتحدة للب
 . 63 – 35، ص  39العدد   -البيئية!للدراسات!اسيوط!، مجلة « !األخضر” ! “األقتصاد! البيئي!األقتصاد  »  (،2014)عايدة راض ي خنفر،  4
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إلى االقتصاد  أن  القول   يمكن   : تهاكفاء  رفع  إجراءاتو   الطاقة   مجال   في  املستدامة  االستثمارات  اعفة مض  العمل على • االنتقال    األخضر   عملية 

 . الحراري االحتباس املسببة لظاهرة الدفيئة و  السامة الغازات انبعاث في ملحوظ انخفاض إلى تؤدي  سوف 

 املعنية   الجهات  وأدوار   األخضر    داالقتصا  لنمو    املواتية  البيئة  : الثالث  املطلب 

  ، قوية  ها تحتاج إلى إعداد وتهيئة بيئة تشريعية وقانونيةإنف  ،األخضر  االقتصاد   إلى  التحول و   اقتصادياتها  تخضير  تجربة  كي تستطيع الدول خوض

 لنمو    املواتية  للبيئات  الخصائص  تلك  تظهراملجتمع. و هيكلة نواحي كثيرة في    إعادة تشريع قانوني و   سلطةو   رقابي  برنامج  إلى  يحتاج  التحول   هذا   أن  حيث

 :كالتالي األخضر االقتصاد

 والخدمات.  للسلع اإلجمالية الكلفة ضمن يعيةبالط املوارد واستخدام التلوث كلفة دمج •

 التنفيذ.  آليات وتوضيح  البيئية القوانين وتحديث مراجعة •

 .  األخضر(  قتصاداال نحو للتغير القابلة األولوية ذات  اعاتالقط )تحديد الخضراء للتنمية وطنية إستراتيجية وضع •

 تنمية.لل الوطنية الخطط  طرأ  نضم البيئية اإلستراتيجية دمج •

 املستدامة.  واالستهالك اإلنتاج أنماط ثقافة وتعزيز  املستهلك لدى  الوعي اءنب •

 ...الخ.  الضرائب وتخفيض ،البيئية األنشطة زوتحفي  الخضراء لالستثمارات الدولة ومرافقة الداعمة السياسات من سلة اعتماد •

 فوائد وأهمية االقتصاد األخضر  :رابعال املطلب 

 العدالة   تمكين   إلى   دي تؤ   التي  املستدامة  التنمية  تحقيق   علي  يعمل  نهأ  حيث ،البيئة  ىعل الحفاظ  في   واضحة و  يرة بك  أهمية  األخضر   لالقتصاد  إن

 ، املتجددة   الطاقة ،النظيف  اإلنتاج  مثل  ستدامةباال   تعنى مشروعات تبني  خالل من ذلك . يمكناالقتصادي  بالرخاء هتم ت الوقت ذات فيو ،االجتماعية

  النمو   ومعدالت  العمالة  معدالت  ارتفاع  الضارة،  الغازات  انبعاثات  نم  التقليل  مع  املخلفات  تدوير  كذلكو   5  العضوية  ةالزراعو   رشيدلا   االستهالك

   وهي: رئيسه مكونات خمس  خالل  من توضح الذي  األخضر االقتصاد أهمية تكمن ،لذلك الدخل زيادة  و االقتصادي 

الوظائف ذات الصلة بتولید الطاقة املتجددة   : من ذلك خلق ق فرص عمل ودعم املساواة االجتماعيةلخاالقتصاد األخضر محوري إلزالة الفقر و  •

ح وتأهیل  الطاقة  استهالك  البوتحسين كفاءة  والسیاحة  البیئي  النظام  و يئيمایة     إدارة ة 
ً
حلوال التحول  یقدم هذا  وبالتالي  للقضاء على    النفايات 

 . 6تالي القضاء على الفقر  اللبطالة وبا 

االقتصادي:  • النمو  على  املتجددة    التحفيز  الطاقة  ومصادر  الطاقة  كفاءة  مثل  قطاعات  في  كبيرة  خضراء  استثمارات  ة  يالتحت  نيةوالببظهور 

 شكك في قدرة هذا املفهوم على الدفع بعجلة النمو االقتصادي نحو األمام.يرها، غير أن هناك من يات وغيالنفا وإدارة لخضراء ا 

 . حل مشكلة ندرة املياه غذائي  و لضمان األمن ا  •

الطبيعية • الثروات  استنزاف  من  الطبيعي  :الحد  الغاز  حرق  منتجمثل  باعتباره   ، 
ً
 مشتق  ا

ً
النفط،  ا إنتاج  للهواء   هوو   من  شديد  تلوث  في  يساهم 

  املعروض  زيادة  أن أي  الكربون  ضةفمنخ التقنياتو  املستدامة بالطاقة  األحفوري  الوقود يستبدل األخضر االقتصادف انبعاثات الغازات الدفيئة.و 

   أن  إلى  تشير  فوائد   تقديم    إلى  باإلضافة  املستقرة   وغير  املرتفعة  األحفوري   الوقود  أسعار  مخاطر    من  تقلل املتجددة   املصادر   طريق   عن   الطاقة  من

 .  رئيسية ديةاقتصا فرصة تمثل املتجددة  الطاقة

  ةحضرية أكثر استداماالقتصاد األخضر يعطي معيشة  •
ً
 .  وتنقال

 : األطر النظرية للتنمية املستدامة الثاني املبحث

   مفهوم التنمية املستدامة :األول  املطلب 
لكن تداوله على نطاق واسع لم   ،1980نمية املستدامة" ألول مرة في منشور أصدره االتحاد الدولي من أجل حماية البيئة سنة  ظهر مصطلح "الت

استخدامه يد  عِّ
ُ
أ أن  بعد  إال  برونتالند"،    يحصل  "تقرير  باسم  املعروف  املشترك"  "مستقبلنا  تقرير  صدر  في  للبيئة   1987والذي  العاملية  اللجنة  عن 

ا  ملنظمةوالتنمية  املتحدة  لتابعة  تاألمم  تم  حيث  :  يفها  عر ،  ها  أنَّ حاجات  “ على  بتلبية  تسمح  التي  األجيال التنمية  بقدرة  املساس  دون  الحاضر  أجيال 

." احتياجاتها  تلبية  على  )أما    القادمة  الزراعة  و  األغذية  لسنة     (FAOمنظمة  تقريرها  عرفتها  م  1989في  أنَّ فقد  :"إ على  املوارد ها  قاعدة  وحماية  دارة 

 
 . 78ص  –العربية مجموعة النيل   –مة عال احمد إصالح ترج –، « النظرية والسياسة والتطبيق فيمقدمة  »   ، 2010،موللى سكوت كاتو  5
، الطاقة بين القانون واالقتصاد، جامعة اإلمارات  21، املؤتمر الدولي السنوي «الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة  في دولة اإلمارات العربية املتحدة »،   2013العتيبي ، سارة محسن   6

 . 94-93ماي ، ص  21-20لية القانون ، العربية املتحدة ، ك

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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واملستقبلية، الحالية  األجيال  حاجات  إرضاء  استمرار  تحقيق  تضمن  بطريقة  األرض  أي   الطبيعية  تحمي  التي  التنمية  الوراثية  تلك  واملصادر  املياه   ،

  حسب و  في األخير،و 7ومالئمة من الناحية الفنية"  ماعيةتاالج النباتية والحيوانية وال تضر بالبيئة ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية

س روبرت  املستدامة  Robert Slow  لو  و االقتصادي  التنمية  فإن  تضمن    ،  التي  "تلك  وتركها على هي  املقبلة  لألجيال  اإلنتاجية  بالطاقة  اإلضرار  عدم 

 .8 "الحالة التي ورثها فيها الجيل الحالي

 
ً
  حاجيات  إشباع  من  تمكن  التي  الطبيعية  املوارد  وحماية  إدارة   نع  عبارة   أنها  على  املستدامة  التنمية  نعرف  نأ   يمكن  ،التعاريف  هذه   على  بناءا

هذه   . بناء على ذلك،فإنحاجياتهم   إشباع  على  القادمة    األجيال    بقدرة     املساس    دون   ،منهم     الفقراء    ذلك    في    ماب  ،رفاهيتهم     وتحقيق  اليةالح  األجيال

 للتجدد.    القابلة  الطبيعية  املوارد  ومحدودية البيئية  األنظمة على الحفاظ  تحديات االعتبار  ينعب  خذتأ  التعاريف

 : أبعاد التنمية املستدامةالثاني املطلب 

 . 9 والبيئية واالجتماعية االقتصادية الثالثة األبعاد بين التوفيق إلى  املستدامة التنمية تسعى أن  املفروض من

 القدرات  تطوير  يستدعي  وهذا   عيشه،  ومستوى   رفاهيته  ويحسن  األساسية  اإلنسان  حاجيات  جميع  يغطي  ما  بإنتاج  ويتعلق  :االقتصادي   البعد •

 مضاعفة   أجل  من  الحديثة  واإلدارة   اإلنتاج  أساليب  وتبني  ،اراالستثم  على  املقاوالت  وتحفيز  العلمي  البحث  دعم   عبر  املتاحة  والتقنيات  تاجيةاإلن

 اإلنتاجية. 

  ستمرارلال  قابلة ل حلو  إيجاد يجب القادمة، األجيال أجل من الطبيعية واملوارد العاملي  البيئي  التراث  على للحفاظ :تماعيجال ا   البعد •
ً
  للحد اقتصاديا

 .10 الطبيعية واردامل وحفظ التلوث، وإيقاف املوارد، استهالك من

  لالستمرار لةقاب  حلول  إيجاد يجب القادمة، األجيال أجل نم الطبيعية واملوارد العاملي البيئي التراث  على للحفاظ البيئي:  البعد •
ً
  من  للحد اقتصاديا

   الطبيعية. املوارد ظوحف التلوث، وإيقاف املوارد، استهالك

   ومستقبلية مصيرية  قضية   وهي  بيئية، تنموية قضية  هي  ما  بقدر  وإنسانية  أخالقية  قضية  املستدامة  التنمية  اعتبار  يمكن  ،تقدم  مما
ً
  كد ؤ ي  ،أيضا

  لألجيال   الطبيعي  الرصيد  افواستنز   تهالكاس  حساب   على  تتم   ألنها  الحالي  بوضعها  االستدامة  شروط   تحقق   ال  العالم   دول   مختلف  في  التنمية  أن  ذلك 

 . القادمة

 املستدامة  التنمية أهداف : ثالث ال املطلب 

 :  11 منها أهداف عدة  تحقيق إلى آلياتها خالل من املستدامة التنمية ىتسع

 أفضل.  حياة  لتحقيق الطبيعية املوارد إدارة  على الوطنية القدرة  نتحسي •

 بها. األضرار عدم و البيئة عناصر و البشرية األنشطة ينب العالقة تنظيم  خالل من الطبيعية البيئة احترام •

 . األمن الغذائي والتغذية الصحية، من خالل دعم املوارد الطبيعية  •

 . ادلعخلق فرص العمل وسبل العيش والنمو ال •

 . اإلنمائي التخطيط مراحل كافة في البيئي التخطيط إدراج ضمان •

 .  التنموية السياسات تنفيذ و تخطيطال عمليات خالل  من ذلك   و للسكان أفضل حياة  تحقيق •

 بأجراء   سماحلل  ئيالبي    الطابع  ذات  على  املعلومات  نظم   من  يكفي  ما  جمع  و  ،املجتمع   أهداف  يخدم  بما  الحديثة  التكنولوجيا   على  االعتماد •

 سليم. أنمائي تخطيط

 تونس  في املستدامة التنمية تحقيق في األخضر   االقتصاد دور الثالث:   املبحث

 اإلقتصادية  وفي نفس الوقت التنمية البيئية املخاطر من للحد مهّمة فرصة األخضر االقتصاد مفهوم من تتخذ التي العربية البالد من تونس برتعت

  البطالة. ومكافحة

 
     :   االلكتروني وقعاملعلى .   56، وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي ،دمشق ، كانون األول   .ص,  «االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة ، تحت إشراف املركز الوطني للسياسة الزراعية »،  2003دوناتو رومانو ،  7
le.com/2015/12/napc.htmhttps://www.geopratiqu    
 . 33ص   سلسلة دراسات سكانية ،الطبعة األولى ، اللجنة الدائمة لإلسكان ،الدوحة ، ،  «الواقع واألفاق:مؤشرات التنمية االجتماعية املستدامة في دولة قطر »،  2008،حسن بن إبراهيم املهندي 8
 .  136-  135ص  ،   جوان   ،26  العدد التواصل،  مجله ،  عنابة - التيسير وعلوم االقتصادية العلوم كليه ،«الجزائر   في   اتحدياته و  املستدامة    يةالتنم » ،   2010ناصر،  مراد 9

 .14 ص  الدوحة،، «  2007-2005 ، للسكان الدائمة اللجنة تقرير » ،2008،للسكان الدائمة  اللجنة  10
  : لكترونياإل وقعاملعلى  العربية. الدول  في نمائياإل  املتحدة األمم برنامج 11

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html 

https://www.geopratique.com/2015/12/napc.html
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 ونس تفي  ملقومات االقتصاد األخضر  اإلطار القانوني  :األول  طلب امل

الكفيبتهقامت  التي    القالئل  العربية  الدول   منتونس  تعتبر   األرضیة  األخضربلة  يئة  االقتصاد  مفهوم  خالل    تبني  من     من  مجموعةسن  وذلك 

  ية لتنمية تصادقاإل  الحوافزو     القانونية  األطر  وضعتم    السياق،  هذا   في  .12ة املستدامةي للوصول إلى التنم  لكئي للنمو، وذي ن التي تراعي البعد البيالقوان

  األخيرة.    املبادرات
ً
-Eco"  ، ومبادرة 2001عام    في    البالستيكية  للنفايات      ' Eco-Lef'   مبادرة  تم بعث  املثال  سبيل  فعلى      البيئية في الخمسة  عشرة  عاما

Piles" ومبادرة    ،2005  عام  في  الكهربائية  للبطاريات  'Eco-Zit '   تونس    في  النظيف  اإلنتاج  مشروع    أطلق   2010    عام  في  ، و2008  عام  في  التشحيم   لزيوت

أهدافه من  الذي  املؤساألساسية  و  مساعدة  العاملية،  البيئية  للمواصفات  االمتثال  على   لألسواق   التونسيةالصادرات    دخول   تعزيز  أجل  من  سات 

ل  التيو   األوروبية
ّ
عن نشاطها من جهة أخرى.   الناجم   التلّوث  على  يطرة لسا و   املياه  و     الطاقة  استهالك  خفضو   جهة،  من  معظم الصادرات التونسية    تمث

من األراض ي الصالحة للزراعة في  %6.6 حوالي أي  هكتار، 330.000 العضوية  للزراعة املخصصة املساحة  بلغت ،2011 امع الجدير بالذكر أنه بحلول و 

 تونس. 

الب على  لن  ياملحافظة  األخضر  االقتصاد  وبلوغ  تهیئةيئة  خالل  من  إال  التأه  كون  وإعادة  البیئيي إقلیم  إل  .ل  عمدت  ما  خاليوهو  من  تونس    ل ه 

  69/2018مشروع قانون أساس ي عدد كذلك   .املستدامة التنمية مبدأ   على الذي  يعتمد، 1994 عام الصادر تونس في اإلقليمية تهيئةلل الوطني املخطط

  االقتصاد  متطلبات  جملة   من   أن  إلى«  20+  »ريو  مؤتمر  في  عرض  الذي   تونس  تقرير   ويشير  .يتعلق بهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة  الذي 

   )أو رسكلة(   الطاقة، إعادة تدوير  استخدام  كفاءة   تعزيز الطاقات املتجددة، ضمان   ، نجد ضراألخ
ً
العضوية،   الزراعة  قطاع   تقوية  عن   النفايات، فضال

 .13للمؤسسات  البيئي االرتقاء و الصناعي، التلوث من الحد

 مجال   في  الوطني،  دالصعي   على  مختلفة  وإجراءات  تحدثةمس  تقنيات  تعتمد  األخضر،  للنمو  جديدة   إستراتيجية  قطاعات  تعزيز  التقرير  توقع

املياه   ،14األخضر  االقتصاد  ودعم   الخاص  االستثمار  لتشجيع  الضريبية  الحوافز بيئية ملحة تشمل ندرة  األراض ي   ،وعلية تواجه تونس قضايا    ، تدهور 

النالت الساحل  ،حيوي وع  البيئة  الهواءوتدهور  وتلوث  التحد  ،ية  البملواجهة  الحاضر يات  لجيل  مستدام  مستقبل  لبناء  املتواصل  سعيها  إطار  وفي  يئية 

الطاقة النظيفة  ،وأجيال املستقبل  1900  تسعى تونس إلى جذب ملياري دوالر من االستثمارات لتمويلو   ،تبنت تونس عدة مبادرات في االستثمارات في 

ميجاوات أخرى من الطاقة   1500الرياح، و    مولدات طاقةميجاوات من    1700وتوليد ما يصل إلى    ،2022ميجاوات من الطاقة املتجددة بحلول عام  

بحلول عام   الكهروضوئية  املستدامة    ،2030الشمسية  التنمية  األخضر كمسار من مسارات  االقتصاد  نهج  تونس   و من  ركائز  إرساء  إلى  تهدفو وتبنت 

وتحقيق   البيئية  املخاطر  استغالل املوارد الطبيعية وتقليص  وترشيد  البيئة  على  املحافظة  في  يساهم   للكربون   منخفضة  ذو انبعاثات  إدماجي  اقتصادي 

ويمثل اإلنساني.  ا   وحمايتها  الطبيعية  املوارد  في  التصرف  إحكام  الرفاهة  األولويات  أبرز  ومن  األخضر  لالقتصاد  األساسية    الفترة  خالل   وطنيةلالركيزة 

 التنمية.  ستدامةال  الضامن واعتبارها القادمة

   دور االقتصاد األخضر  في تطوير املهن الخضراء و الحد من البطالة  :الثاني املطلب 
  ومنوال   يالبطالة الشباب حاملي الشهادات الع  وهما  أساسيتين  معضلتين  من  يتعان  التي  تونس  إلى  بالنسبة  هامة  فرصة  األخضريمثل االقتصاد  

لهذه    إليجادجاء    األخضراالقتصاد    أن  الخبراء  بعض   يعتبرو   .الطبيعي  للرأسمال  مفرط  استغالل  على  يركز  الذي   التنمية الكبرى   اإلشكالياتحلول 

للمواد    إمكانيةولتوفير   ضعيف  استهالك  وذات  للبيئة  صديقة  جديدة  مهن  استرا   إلىالسياسية    اإلرادة   تسعى و   األوليةتصور  مجمتبلورة  تهم  ل  جيات 

وبناء وسياحة. فالحة     القطاعات 
ً
والتكوين  فضال واملرافقة  املراقبة  تدعيم  هذا  و   .عن  إلىعلى  التونسية  الحكومة  سعت  من   األساس،  العديد  إطالق 

مية، لتعزيز التدريب في املهن الخضراء  املبادرات في إطار التعاون الدولي مع منظمات دولية وإقليمية على غرار االتحاد األوروبي، برنامج األمم املتحدة للتن

 .مهارات التصرف البيئي للشركات وتدعيم 

تون في  الخضراء  الشغل  الدولية عدد مواطن  العمل  بحوالي  قدرت منظمة  سنة    100س  في  و 2017ألف موطن شغل  املياه  في قطاعات    . وتتركز 

من الناتج املحلي اإلجمالي على    2%معهد األلفية إلى أن االستثمار األخضر بنسبة  رسكلة النفايات والفالحة والخدمات. وتشير دراسة اقتصادية أجراها  

 .15باشر في تونس في قطاعات البناء والفالحة والطاقةألف موطن شغل عمل م 300سنوات يمكن أن يخلق حوالي  5مدى 

 
 : ني لكترو اإل وقعاملعلى  .التونسية  الحكومة -األول    املجلد-   2020-2016   مخطط  التنمية  12

 http://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2017/06/Volume_Global.pdf 

في ريو دي جانيرو، في البرازيل، حيث كان  من املنتظر   2012جوان  22إلى  20من   )UNCSD(عرف هذا املؤتمر ب"قمة األرض"   عقد تحت إشراف  األمم املتحدة للتنمية املستدامة  13

املؤت  يركز هذا  "اإلطاأن  األخضر" و  "االقتصاد  للتنميةمر على  املؤسس ي  إطالق    ر  هي  نتيجة مؤتمر  كانت  املوضوعين، بحيث  في هذين  الخالفات سرعان ما برزت  املستدامة"، ولكن 

 . عملية تؤدي إلى إنشاء األهداف املنشودة للتنمية املستدامة
 http://www.afedmag.com :نيااللكترو  وقعامل ، على«ملستدامة في البلدان العربيةتمويل التنمية ا» ،2012املنتدى العربي للبيئة والتنمية ،  14
 . 2020 أكتوبر 04الصحافة اليوم، الصادرة يوم األحد  مقالة نشرت بجريدة ،« تونس ال تستغل جميع مواردها في االقتصاد األخضر»  ،2020شكري بن منصور، 15

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A
http://www.afedmag.com/
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إلىالتونسية لالقتصاد    اإلستراتيجيةترمي   اقتصادية جديدة    األخضر  أنشطة  البيولوجية وا ديع   فيتطوير  الفالحة  املجاالت على غرار  لسياحة د 

والبناء   املستدامة  التحتية  والبنية  املستدام  والنقل  وغيرهاوالصناع  االيكولوجي البيولوجية  الخضراء  والخدمات  تطوير هذه  و   .ات  عبر   األنشطةيتأتى 

الجملية لهذه   تقدر الكلفةو   .النفايات  فيتغالل املياه املستعملة والتصرف  تدعيم النجاعة الطاقية واستخدام الطاقات املتجددة واالقتصاد فى املاء واس

امل دينار   33  بحوالي  ضراألخ الوطنية لالقتصاد    اإلستراتيجية  إطار  فية  نجز الدراسات  موطن شغل    ألف  263خلق قرابة    فيتساهم  وف  س   تونس ي  مليار 

 148  حوالي  إلىثات الغازات الدفيئة  ستمكن وفق نفس التقديرات من تخفيض انبعاها  أن  كما  .فرصة عمل قارة   ألف  200منها    2030أفق سنة    في  إضافي

 . الكربون  أكسيد ثانيمليون طن من 

الفال  القارة  أ على توفير    ة قادر ال  القطاعات    ثرأكمن    حة و تعتبر  الشغل  يليه قطاع    (  موطن شغل  ألف  75  حوالي  أي )كبر عدد ممكن من مواطن 

  30ب  لغابيفاملجال ا ألف موطن  37الصناعة ب 
ً
مليار   11من االستثمارات املقدرة قيمتها ب  األوفريستوجب توفير النصيب ف  ، اقياملجال الط   أما .ألفا

 .األخرى ال يوفر سوى نسبة ضئيلة من مواطن الشغل القارة مقارنة ببقية القطاعات  هكنل، و دينار

 دور االقتصاد األخضر في  تعزيز السياحة البيئية  :الثالث  املطلب 

السياحة في تونس،   الصعبة الدخل واحدة من مصادرتعد صناعة  العملة  الخارج بغرض   ومصادر  الرحالت من  البالد؛ وظهرت معالم تراجع  في 

 على اقتصادها امل2013الترفيه منذ 
ً
 .16حلي بشكل حاد نتيجة األوضاع األمنية في البالد، وتفجيرات طالت معالم سياحية، سريعا

القول    أما فيمكن  تونس  في  اإليكولوجية  "السياحة  ا   بأنها عن خصائص  باألساس على مكونات  الطبيعية مثل مرتكزة  املنظومات  أو على  لطبيعة 

السياحة   الوطنية والغابات وغيرها، تعتبر من روافد  بالقط  44البيئية في تونس. وتحتوي تونس على  الحدائق  للنهوض  إمكانات هامة  اع  محمية تختزل 

ر االستثمار الالزم لتأهيل املناطق
ّ
املوجودة فيها، وتحسين أو بناء البنية التحتية الالزمة لتيسير   السياحي البيئي في البالد. تستوجب السياحة البيئية  توف

 وصول السياح إليها.

في العقد    هتمام املستثمرين املحليين والدوليين، على الرغم من أنها ما تزال في أولى خطواتها بعد إدراجهاتحظى باالتونسية  البيئية   السياحة بدأت

للجانب البيئي في األنشطة السياحية الترفيهية. وتعتبر هذه األخير ضمن التوّجهات اإلستراتيجية للبالد من خالل إنشاء مراكز ترفيه تمنح عناية خاصة  

 القطاع الخاص نحو السياحة البيئية.  هتمام املتزايد ملستثمري اال ّسد التوّجهات خطوة تج

بجملة من املبادئ لتونسية، فإن مصطلح "السياحة الخضراء" أو "السياحة البيئية"، املعتمد في البالد منذ عقود، يقترن  وفق بيانات وزارة البيئة ا 

  بدت و ة املستدامة،  ة، كما أنه يضفي فوائد للمجتمعات املحلية، ويكّرس مفهوم السياحأهمها أنه منتوج سياحي مسؤول وذو تأثيرات محدودة على البيئ

األمرأ في   السواح    ول  اهتمام  استقطاب  تعّودوا   -فكرة  الس  الذين  واملنتجعات  املناطق  ارتياد  األحيان على  املدن في معظم  في عدد من  املنتشرة  ياحية 

. في غابة كانوا إلى وقت قريب "يخشون اقتحامها حتى في وضح النهار  مركز ترفيهيا يستغربون من وجود  صعبة التجسيد. لقد كانو   -الساحلية التونسية

 أهمية املحافظة على البيئة، وذلك من أجل سالمتهم وسالمة أبنائهم". هم لكنو 
ً
  أضحوا مدركين جّيدا

املعادلة تتن  تكمن  الزبائن، وبأسعار  يقيهم الصعبة في تقديم خدمات قادرة على جذب  إطار  يتم كل ذلك في  أن  الشرائية، على  اسب مع قدراتهم 

  األضرار البيئية األخرى.التأثيرات السلبية للتلّوث وغيره من 

اقع االقتصاد رابعال املبحث  في العربية السعودية  األخضر : و

العرب    ية  بدأت 
ً
واالستدا   السعودية حديثا البيئة  بأهمية  املجتمعي  التثقيف  برامج  بتعزيز عملية  األخضر وتطوير  لالقتصاد  الوصول  وكيفية  مة 

نحو االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة، وكذلك تعزيز التعاون العلمي وبناء نظم لشراكات دولية    تأهيلية من أجل إعداد قيادات وطنية ترعى التغّير

ل الخبرات والتقنيات النظيفة الحديثة الداعمة لالقتصاد األخضر،  إقليمية ووطنية مع املنظمات الدولية والجهات املتخصصة ذات العالقة بهدف نقو 

و  توتخطيط  سلوكيات  وممارسة  والبيإنتاج  االجتماعية  أبعادها  جميع  في  للتنمية  الوطنية  الرؤية  مع  التكامل  تعتمد  ومستدامة  محفزة  ئية نموية 

 جتمعية والبيئية. واالقتصادية وتعزز من فرص القطاع الخاص في تحمل مسئوليته الوطنية وامل

 أسس االقتصاد األخضرمعتمدة ومعايير بيئية موثقة لتركيز  رقابية نظم وتعزيز  أهمية ضع :ول األ  املطلب 
معتمدة ومعايير بيئية موثقة وتحفيز جميع الجهات    قابيةر   نظم   تعزيزو   وضع  على  والشركات  املؤسساتو   املدن  سعت العربية السعودية إلى حث

الكوار على اإلسهام في   املخاطر ملواجهة  إدارة  استراتيجيات  املبكر وتحديد  اإلنذار  املستدامة وبناء نظم  التنمية  املحتملة، وااللتزام تحقيق    ث واملخاطر 

 

 التجارة حول  الدولي بحثية قدمت في امللتقى ، ورقة«تونس : تجربة املستدامة للتنمية امللكي الباب األخضر االقتصاد »،2019،مأمون  املجيد دعب -جديد  الكريم عبد -كمون  نيازي  16

 –الوادي   –ة الشهيد حمة لخضر  . جامع   ديسمبر 3-2-  "النامية للدول  واعدة مستقبلية نحو رؤى املستدامة التنمية وتحديات الدولية للتجارة الحديثة االتجاهات"بعنوان   الدولية

 الجزائر. 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-6-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-6-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-6-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/6/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-8-4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/6/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-8-4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/6/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-8-4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
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للبيئة    شاريع الحكومية ومشاريع األعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقةبمعايير االستدامة ومراعاة أنظمة البناء األخضر في جميع امل  كذلك

 وتطبيقات الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء في بناء املدن الصناعية والذكية.

تنفيذ    في مجال 
ً
الناجحة  عددا السياسات     اإلهتمام  بدأ   ،من 

ً
السعو   تدوير  “إعادة   بمفهوم  مؤخرا العربية   ما  اململكة  تنتج  دية حيثالنفايات” في 

   ةالصلب  البلدية  النفايات   من  طن   مليون   15  يقارب
ً
 التعداد   ازدياد  ومن املتوقع أن يتضاعف هذا العدد )مع    كيلوغرام لكل شخص  1.4  بمعدل    سنويا

العام  %  3.4  بنسبة  اململكة  في  السكاني إلى  2033( بحلول  السعودية،   مراحله    بداية  في  التدوير  يعتبر  كما  سنويا.  طن  مليون   30  م  العربية  اململكة  في 

 
ً
رسمي، حيث القطاع غير ال من املجمعة النفايات مجمل من %15-10 يشمل إعادة تدوير املعادن والورق املقوى والذي  تتركز أعمال التدوير حول  وحاليا

 مجمل   من  %30  حوالي    إلى  بعضها  في  التي تصل ذروة التدوير  يقوم عمال النظافة بفرز النفايات القابلة للتدوير من حاويات القمامة املوزعة في املدن،

 املدن.  ضبع في النفايات

 االقتصاد األخضر عامل لتنويع االقتصاد و تطوير الطاقات املتجددة :ثانيال املطلب 
  علىظل التحول الذي يمر به القطاع  ي، يأتي ذلك فاملاضيةاليوم تطورات ملحوظة إذا ما قورن بالسنوات  اململكة يف املتجددة طاع الطاقة يشهد ق

 .املتنوعة االستثماريةباعتبارها أحد القطاعات الواعدة بالفرص  املتجددة لسواق الطاقة مستوى السياسات الحكومية، التي تنظر أ 

تبن  خالل  السعودية  من  العربية  اململكة  "ي  بحيث2030رؤية  االقتصاد  تنويع  إلى  سعت     يبقى  ال  "، 
ً
 املضافة  القيمة  ذات  السلع  على  معتمدا

االقتصاد  الع  السوق   بتقلبات  سريع  بشكل  تتأثر  التيو   املنخفضة تطوير  على  تركيز  شمل   كما  السياسة إ و   األخضر املي.  في  االولويات  ترتيب  عادة 

 حيث تتجه اململكة بشكل حثيث نحو الطاقة املتجددة و   ،نفطيةالاالقتصادية و 
ً
  17بتروليوم ايكونوميست الدولي لتقرير    تقليل االعتماد على النفط وفقا

ل الخليج  منوها إلى مشاركة دو و    األوسط   الشرق    دول    أغلب    في  الطاقة  استهالك   من    الحد  إلى  والحاجة  البيئية   الوعي بالقضايا   ارتفاع  إلى  أشار    الذي 

من انبعاثات الكربون في ضوء نمو الطلب    للحد    نية وط  استراتيجيات  وضعو   الطاقة    كفاءة   سياسات  وتحسين  الطاقة  تسعير  في عملية تدريجية إلعادة 

املتجددة تحت وزارة الطاقة في عا   مشاريع  تطوير  مكتب  إنشاء  تم   املجال،  هذا   فيو   .الهيدروكربونية  املحلي على املوارد    لتحقيق    ذلكو     2017    مالطاقة 

  املتجددة  للطاقة الوطني البرنامج أهداف
ً
  "2030" رؤية  مع تماشيا

ً
 الشمسية   قةللطا  سكاكا  مثل مشروع ،على الطاقة الشمسية و طاقة الرياح اعتمادا

    الوصول و   لكهرباءا   توليدو إنتاج  مشتقاته في  تقليل االعتماد على النفط و   هدفالذي ي  الريح   لطاقة   الجندل  دومة   مشروعو 
ً
  االعتماد    مرحلة   إلى      تدريجيا

 . املتجددة  البديلة الطاقة  على يالكل

   يؤثر  لن  املتجددة   الطاقة  تنمية  أن  وإدراك  الطاقة،  صناعات  في    التنوع  السعودية بقيمةإن قناعة  
ً
الخام وال في االستهالك   في  سلبا  إنتاج النفط 

  ولكن للهيدروكربونات، املحلي
ً
 تقدمةامل  التكنولوجيا صناعات الطاقة التي يمكن أن تسهل بعد ذلك في نقل  ازدهار إلى ذلك يؤدي  أن يمكن لكذ من بدال

  اقتصاد في ياة الح وتعزيز النفطية غير الوظائف  قطاع  نمو و
ً
 .العالم  أنحاء جميع مع الروابط تعزيز عن قائم على املعرفة فضال

ال  ان إلى  اإلشارة تجدر   العربية     مشاركا  كانت  سعوديةاململكة 
ً
اململكة    الدولية  املناخ   مفاوضات  في  نشطا قامت  باريس  مفاوضات  قبل  وحتى 

الطاقة من  ستراتيجية إ   خالل  من  ،2010  عام  أوائل  منذ  الكربونية  انبعاثاتها  بتخفيض الجوانب للحد من استهالك    املحلية    الهيدروكربونات    متعددة 

امليثان  ارواالستثم  الطاقة  كفاءة   مشاريع    وتنفيذ تسرب  وخفض  املتجددة  الطاقة  نشر   الثروة و   الصناعةو   الطاقة  وزارة   وقعت  2017  عام  وفي  ،في 

 الطاقة األمريكية.  زارة و  مع الكربون  انبعاثات املعدنية اتفاقية ملراقبة

استثماراتها ف املتجددة وأثره على تشجيع  القانوني للطاقة  التنظيم  أهمية تطوير  األخير، نؤكد على  السعوديةفي  العربية  اململكة  التنظيم  ي  ، فهذا 

 عن كون غيعلى تنظيم وحماية قطاع الطاقة املتجددة في اململك  يسعى
ً
 أمام ة من مخاطر االستثمار األجنبي، فضال

ً
 حقيقيا

ً
اب هذا التشريع يقف عائقا

في الدولة من خالل استخالف وتنمية مصادر أخرى للطاقة،  تشجيع االستثمارات الخاصة بمجال الطاقة املتجددة وهو ما يمس تحقيق النمو املستدام  

 . 18ئية واالجتماعية وأثرها على عناصر التنمية االقتصادية والبي

  االقتصاد األخضرامعات السعودية في بناء  مساهمة الج: ثالث ال املطلب 

بما أن عصرنا تتعدد تطوير املعرفة في املجتمع. و و  لبشري تعتبر الجامعة من أهم الوسائل املتاحة لدى الجهات الحكومية في حراك تنمية العنصر ا 

 
ً
أحيانا املتناقضة  االهتمامات  من  جملة   فيه 

ً
نظرا املستمرة   ،  التغيرات  من  اقتصلحزمة  و :  و ادية  و اجتماعية  و سياسية  ذلك  بيئية  فإن  تكنولوجية: 

 من تستطيع من  خاللها  تحقيق التنمية املستدامة.   التيمتشابكة الجوانب، و على الجامعة القيام بوظائف متعددة و  -ال محالة -سيفرض

 

      :لكترونياإل وقعامل  على .2019يناير   7بتروليوم ايكونوميست الدولي الصادر في   تقرير 17

https://www.petroleum-economist.com/media/6150/lng_report_2019_v3.pdf 

 .  ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  الرياض، ديسمبر «دعم قطاع الطاقة املتجددة السعوديومية في تطور السياسات الحك » ،2018عتيبي، سارة بنت محسن ال 18
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إجراء البحوث العلمية و التجريبية. إجراء لقاءات  ين، و د إستراتيجية: تكوين الطلبة الجامعيتتمثل هذه الوظائف في مجموعة من السالسل بأبعا

ستشرافية إ في حل املشكالت الحيوية القائمة و املستقبلية بأبعاد    الفعالة في تكوين النخب التي تساهم علمية مباشرة و غير مباشرة. املساهمة الجادة و 

على سبيل الذكر يمكن اإلشارة إلى دور جامعة امللك عبد العزيز  تنميته.ل على خدمته و العم في توطيد عالقتها باملحيط و تتمثل الوظيفة األخيرة توقعية. و 

وإي بالبيئة  املتعلقة  األبحاث  إصدار  في  والتقنية  و للعلوم  القائمة  البيئية  للمشاكل  حلول  اململكة  جاد  مكانة  تعزز  بيئية متقدمة  تقنية  تأسيس صناعة 

 .في األسواق العاملية التنافسية

بالعمل على إنشاء قسم االقتصاد  وذلك األخضرو تركيز أسس االقتصاد  سعى الجامعات السعودية إلى تحقيق أدوارها في التنمية املستدامةتكما 

اء  بإنشكما بادرت    ت االستدامة.بممارسا  األكاديميةمن خالل ربط البحوث    التعليمية و البحثية  دمج موضوع االستدامة في مناهجها  إلى  إضافة  األخضر

 للمعايير
ً
العاملية و وضع البرامج التوعوية البيئية وفقا عتمدة. و تظهر  الدولية امل    العديد من املبادرات وإقامة املؤتمرات واملنتديات وتوقيع االتفاقيات 

األكاديمية   املؤتمرات  أخضر  أهمية هذه  اقتصاد  الجلبناء  فيه عدد من رؤساء  العاليالتع امعات ومسؤولو وخبراءفي مشاركة  دول واالقتصاد من   ليم 

البحث   يتم  حيث  العربي،  والوطن  عل  عنالخليج  واملؤسسات  الشركات  لحث  آلية  وضع  عناالهتمام    ىكيفية  األخضر  السياسات  باالقتصاد  وضع  د 

 تصاد األخضر. املرأة في بناء االقدور    وطرح املبادرات وبيان االقتصادية ومسؤولياتها االجتماعية والبيئية تجاه مجتمعاته،

 : الخاتمة 

 يعمل حيث دة،جدي أسواق وإنشاء بيئية ابتكارات بالبيئة، وتطوير تضر ال خضراء  قطاعات على االعتماد يعني األخضر االقتصاد إلى التحول  إن

 :هي ثالثة أبعاد عبر األخضر االقتصاد

 االقتصادية  االعتبارات •

 االجتماعية  العدالة •

  استغاللها الطبيعية بهدف رداملوا على حفاظالو  •
ً
  استغالال

ً
 . مستداما

إلى    التحول  يعتبر  أداة  االقتصاد لذلك    الخضراء  االستثمارات ريقط عن نظيفة عمل فرص البيئية وتوفير التحديات ملواجهة أساسية األخضر 

هذا النموذج   تطبيق  إمكانية  األخضر االقتصاد في  ونست   خاضتها التي بالتجار  بعض وبينت. الطويل املدى  على االقتصادي  األداء تحسن في تسهم  التي

حدة  تخفيف  في  إيجابية  نتائج  تحقيق  على  العربية و .  دامةاملست  التنمية  تحقيق و   البطالة  معدالت  وتخفيض  الفقر،     وقدرتها  باململكة  يتعلق  فيما 

  أو الشمسية    سواء الطاقة   البديلة  الطاقة  مصادر    لتوليد الطاقة من  ةعمالق  اريعملش  تبنيها  فهي  األخضر   خططها الطموحة نحو االقتصادالسعودية و 

املحركات  الطاقة    توليد و   من  الطاقة  واستدامة  أمن  وذلك لتحقيق  أحده  التيو     البيئةحماية  الهوائية    املستقبلية   الرؤية  في  اإلستراتيجية  األهداف  ي 

(2030 .) 

 : النتائج

التي يمكن    التجارب الجيدة في الوطن العربيمن  تعد    االقتصاد االخضر  ضمارم  في  العربية السعودية أو في تونس    في سواءبالتأكيد أن التجارب  

فعلى   .إفريقياشمال  و   األوسطقتصاد أخضر شأنهما شأن مختلف الدول العربية في الشرق  إال أن الطريق ما زال في بدايته للتحول إلى ا االستفادة منها..  

بصدد خسارة العديد   هما بالتالي، و جميع مواردها في االقتصاد األخضرالبلدان ال يستغالن  أن    نا نعتبرهذه املجهودات املبذولة، إال أن مية  الرغم من أه

 .من الفرص في هذا املجال

ر االستثمالعل النقطة املو 
ّ
التونسية تتلخص في تبني فكرة السياحة البيئية التي تستوجب توف زم لتأهيل املناطق املوجودة  ر الال ضيئة في التجربة 

الطاقة  تبني لخطط يكمن فيفي تجربة العربية السعودية   الطابع االبتكاري بينما  ،فيها، وتحسين أو بناء البنية التحتية الالزمة لتيسير وصول السياح إليها

  أن  وإدراك   الطاقة،   صناعات  في  . فالتنوع تثماراتجاذب لالسوتقديم نموذج طاقة متنوع ومستدام و   الكربون خفض نسبة انبعاث الغازات و املتجددة و 

   يؤثر   لن   املتجددة   الطاقة  تنمية
ً
إلى ازدهار صناعات الطاقة التي    ان يؤدي  أن   يمكن  للهيدروكربونات  في إنتاج النفط الخام وال في االستهالك املحلي   سلبا

   وتعزيز    النفطيةغير    لوظائفا   قطاع  نموو   املتقدمة  التكنولوجيا    نقل  فييمكن أن تسهل بعد ذلك  
ً
   تعزيز   عن  الحياة في اقتصاد قائم على املعرفة فضال

 على هذا األساس، يمكن أن نقر بأن التجربتان متكاملتان. و  .العالم  أنحاء جميع   معالروابط 

 : التوصيات

وضع رؤية أو  ية بالتحول نحو االقتصاد األخضر و السعود  العربيةو   اهتمام حكومتي البلدين تونسضرورة مواصلة     نقترح   العناصر  هذه   بناء على

 :، من خاللإستراتيجية لدعم عناصره 

في مجال   • لالستثمار  الحوافز  األخضر إصدار حزمة من  املنظمة   القوانين وصياغة املشروعات،  هذه  تأسيس  اإلجراءات تسهيل عبر االقتصاد 

 .النظيفة االقتصادية للنشاطات
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  األنشطة حول  املجتمعي التثقيف مج وتعميق برا  املعرفي الدعم  لجامعية فياملؤسسات ا و  املجتمع دور  تنمية •
ً
 .بيئيا

 .من االستثمارات النوع هذا  يلبتمو  مختصة كإنشاء بنوك األخضر، االقتصاد مشروعات لتمويل املالية املؤسسات إشراكالسعي إلى  •

 .تعميمها ومحاولة الناجحة التجارب من ادة واالستف الدول  بين والتنسيق التكامل •

ضبط آليات التعاون بينها في املجال البيئي السيما في تعزيز الشراكة بين الدولتين في مجال االستثمار في االقتصاد األخضر، و   نؤكد على أهميةكما  

 .ة بما يخدم املصلحة املشتركةرات وقطاع الطاقة املتجددة والتصرف في النفايات وتكنولوجيا البيئما يخص تبادل الخب

 :املراجع

الفقر  والقضاء  ملستدامةا   التنمية  ىإل  مسارات  :  أخضر  اقتصاد  حون"  .(2011)  .للبيئة  املتحدة   األمم   برنامج .1 السياسات-على  لواضعي   ".مرجع 

     https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unep119_arb_0.pdf  :لكترونياإل وقعامل على نيروبي.

       :لكترونياإل وقعامل على . "املحتوى الجملي : األول  املجلد  2020-2016 مخطط التنمية" .ةالحكومة التونسي .2
http://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2017/06/Volume_Global.pdf 

 معهد.  ل من دكتور رأفت ميسالمرس  ". التكنولوجيا  و  العلوم  مجلة  ملف  -املستدامة  التنمية  الي  بديلة   مسارات  األخضر   االقتصاد"  .أحمد  ،خضر .3

        :لكترونياإل وقعامل على .لألبحاث الكويت
https://arabhumansecuritynetwork.files.wordpress.com/2013/08/d8a7d984d8a7d982d8aad8b5d8a7d8af-d8a7d984d8a3d8aed8b6d8b1-
d98ad988d985-d8a7d984d8a8d98ad8a6d8a9-d8a7d984d8b9d8a7d984d985d98a-2012-d985.pdf 

 . 39العدد  :البيئية للدراسات أسيوط  مجلة   ."األخضر قتصادإل ا “ البيئي االقتصاد" .(2014). عايدة راض ي ،خنفر .4

محسنسا  ،العتيبي .5 )رة  املتحدة   اإلمارات  دولة  في   املستدامة  التنمية  تحقيق  في  ودورها  املتجددة   الطاقات"   (.2013.  الدولي  ".  العربية  املؤتمر 

 اي. م 21-20 .القانون  كلية. املتحدة  العربية اإلمارات جامعة،واالقتصاد القانون  بين الطاقة .21السنوي 

 . مجموعة النيل العربية  .حمد إصالحترجمة عال ا  ". النظرية والسياسة والتطبيق فيمقدمة "  .(2010). موللى سكوت ،كاتو .6

)مأمون  ،املجيد دعب  ،الكريم  عبد  ،جديد  ،نيازي   ،كمون  .7 تجربة املستدامة للتنمية امللكي الباب األخضر االقتصاد"  .(2009.  ورقة"تونس :   ، 

امللتقى في  قدمت  رؤى  املستدامة التنمية وتحديات الدولية للتجارة  الحديثة االتجاهات"بعنوان   الدولية التجارة  حول  الدولي البحثية   نحو 

 الجزائر.  –الوادي  –حمة لخضر  . جامعة الشهيد  ديسمبر 3-2. "النامية للدول  واعدة  تقبليةمس
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 .النجاح وقصص
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Abstract: This paper has been prepared to provide an accurate analysis of the characteristics of the paper 
The experiences of Tunisia and Saudi Arabia in the field of green economics They are considered good 
experiences in the Arab world that can be Use them as each government has sought to develop a strategy 
that has contributed To strengthen the rational management of water resources and to achieve conformity 
with laws Environmental support in ecology. The point of light in the Tunisian experience is to adopt the 
idea of environmental tourism, which requires investment to rehabilitate its areas and to improve or build 
the infrastructure necessary to facilitate tourists' access to them. The innovative nature of the Saudi 
Arabian experience lies in adopting renewable energy plans, reducing emissions and carbon, and providing 
a diverse, sustainable and attractive energy model for investments. While these efforts are important, we 
consider that countries do not exploit all their resources in the green economy and are therefore losing 
many opportunities in this area. We therefore believe it is in the interest of strengthening the partnership 
between the two countries in the area of investment in the green economy and of adjusting their 
cooperation mechanisms in the environmental field, especially in terms of sharing experiences, the 
renewable energy sector, waste disposal and environmental technology in the common interest. The 
adoption of the green economy requires that investments be directed at the optimal and most effective use 
of natural resources in order to increase their economic revenues, create jobs, deliver benefits to all 
segments of society, while preserving the environment and ensuring that natural resources are sustainable 
in regeneration. 

Keywords: Green economy; Sustainable Development; Rational Natural Resource Management; Green 
Investments; Tunisia; Saudi!Arabia. 
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 : املقدمة

التعقيد،  يعتبر   بينالفقر ظاهرة في غاية  بلد من   تتعدد أسبابه وتتداخل ما  أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية حسب طبيعة كل 

العالم  أن تكون ، و بلدان  الصعوبة  الحلول والسياسات واالسترات  يترتب على ذلك  املطروحة في غاية  انتشار وهيمنة نظام  يجيات  السيما تزامن ذلك مع 

املؤسسات   النامية السوق وما تطلبه من طرح برامج إصالحية وهيكلية من قبل  العالم والسيما  بلدان  الدولية كحلول ال بد منها وشرطية لتحقيق نمو 

نسان للعيش منها. ونظًرا ألن الفقر في مفهوم التنمية البشرية الشامل هو الحرمان املادي والحرمان من خيارات وفرص العيش عيشة كريمة، وافتقار ال

جتماعية وشل قدرة النسان على البداع. الواقع يشير قتصادية واال رمان من الحقوق السياسية واالوالحبحرية وكرامة واحترام الذات وتقدير اآلخرين،  

ول مثالية، أن ويؤكد أنه ال يمكن لكل البرامج والسياسات التي هي نتاج العوملة، والتي سوقتها مؤسسات العوملة، على أنها الطريق األسلم واألفضل كحل

 في الحد من الفقر 
ً
ربما كان الفقر والخوف من الفقر هو الشغل الشاغل لإلنسان .  أو القضاء عليه، والتجارب العاملية كثيرة في هذا املجال  تسهم فعال

 فمنذ بداية الخليقة، والحديث عن الف
ً
 كبيرا

ً
إنتاج الفالسفة والشعراء واألدباء والعلماء عبر القرون. أما مكافحة الفقر فكانت ي  قر والفقراء شغل حيزا

 باليوم العامليتم اال   1993الزراع.. ومنذ العام  نصاف الفقراء والعمال و ا رات جميع حكومات دول العالم النامي  شعا
ً
للقضاء على الفقر،    ي حتفال سنويا

كافة البلدان وبشكل خاص البلدان النامية، حيث أصبحت هذه الحاجة إحدى   ية للحد من الفقر والفقر املدقع فوذلك بهدف تعزيز الوعي حول الحاج

 .   2015فقر مدقع إلى النصف بحلول عام  يلدول بتخفيض عدد اللذين يعيشون فلتزم زعماء ا ا مؤتمر األلفية  ييات التنمية. وف أولو 
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 امللخص:

معرفة   إلى  الدراسة  مشكلة  هدفت  زيادة  إلى  أدت  التي  املتغيرات  )أهم  للفترة  السودان  في  ا   2017–  1990الفقر    دراسة ال  ستخدمت(. 

اال  املتباطئة )نموذج  املوزعة  الزمنية  للفجوات  الذاتي  املؤثرة على  ( ال ARDLنحدار  العوامل  السودان في األجلين  ختبار وتقدير  الفقر في  معدل 

( الفترة  في  والطويل  و 1990  -2017القصير  وكل من  إلى  دراسة  ال  تتوصلم(،  الفقر  بين معدل  الطويل  املدى  في  تكاملية  توازنية  وجود عالقة 

 عن بعضها البعض في األجل ال
ً
 في املتغيرات التفسيرية محل الدراسة مما يعني أن هذه املتغيرات ال تبعد كثيرا

ً
 مماثال

ً
طويل بحيث تظهر سلوكا

  األجل القصير.  ي، وعرض النقود، وسعر الصرف، وعالقة عكسية للضرائب فيالسودان؛ حيث توجد عالقة طردية مع كل من النفاق الحكوم

ذوي  جتمع كافة وخاصة  االهتمام بالقطاعات املنتجة ودفع عجلة النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية بما يخدم شرائح املبأوصت الدراسة  

 إستراتيجيات مناصرة للفقراء مثل الدعم السلعي وقيام الجمعيات التعاونية.  يالدخول املنخفضة، وتبن

 عرض النقود. ؛ سعر الصرفالبطالة؛ السياسات االقتصادية؛ معدل  الفقر؛ االنفاق الحكومي؛  الكلمات املفتاحية:
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اال الظواهر  الفقر من  واال يعتبر   علىقتصادية 
ً
وتأثيرا  

ً
األكثر جدال املعيش   جتماعية  ندرة   يالواقع  بظاهرة   

ً
تاريخيا الفقر  وارتبط  املجتمع،   ألفراد 

 والحروب والصراعات والت 
ً
 ا الظاهرة األكثر  الفقر    واليزال  ستبعادوإلى القهر واال ي  قتصادستقرار االتؤدى إلى املزيد من عدم اال   ياملوارد أحيانا

ً
 ي ف     نتشارا

والت تعان  يالعالم  ظاهرة عامة  اال  يأصبحت  املتقمنها  والتقتصاديات  والنامية على حد سواء،  ف  يدمة  بنيوية  العاملاال   يتشكل مشكلة  ناجمة   يقتصاد 

رئيس  بلي  بشكل  والنامية  املتقدمة  الدول  بين  يقتصر  لم  والتفاوت  الدخل،  وتوزيع  العدالة  ف  عن عدم  بوضوح  ملسه  يمكن  ذلك حيث  الدول    يتعدى 

 يقتصادبعض املجتمعات، حيث أن النمو اال  يقترابه من الصفر فا نخفاض معدل الخصوبة و ا و   ي قتصادت النمو االرتفاع معدال ا ة نفسها رغم  املتقدم

 ف
ً
 . الزيادة وبوتيرة متباينة بين الدول  يمعدالت البطالة بل على العكس أخذت تلك املعدالت ف يلم يرافقه تراجعا

ف  الفقر  رئيسة ف السودان تعت  يإن قضية  السوداناال   يبر سمة  أمام   يقتصاد   
ً
األكثر تحديا املشكلة  أو تجاهلها ومازالت  إغفالها  وقضية ال يمكن 

السياس   ي متخذ لتراجع    ي قتصادواال  يالقرار  أدت  الكونها   
ً
ونظرا بها،  املرتبطة  فاملؤشرات  الفقر  فجوة  الدولة   يتساع  قدرة  وعدم  األخيرة  السنوات 

عادة جدولتها وافق إ زمة الديون الخارجية والفوائد املترتبة عليها ومن أجل  أ جتماعية. وقد عانى السودان من  ا لية كانت أم نقدية و بسياساتها املتعددة ما

   1992لتحرر االقتصادي التي بدأ السودان بتطبيقها منذ عام السودان على  تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي من بينها سياسة ا 

 ثرت هذه السياسة على االقتصاد السوداني وعلى شريحة الفقراء  خاصة.أ وقد 

  :مشكلة الدراسة

وضعف   الفرد  دخل  متوسط  تدني  من  تعاني  التي  الثالث  العالم  دول  أحد  باعتباره  الفقر  ظاهرة  من  السودان  شبكة    البنىيعاني  من  التحتية 

سبعينيات وثمانينيات القرن   يف  ي قتصادبالصالح اال  ىيسم  أو ما  قتصاديةاالالضافة لتطبيق سياسة التنمية  الكهرباء واملاء الصالح للشرب والطرق. ب

الثمانينيات وبداية الت وعدم وجود رؤية    قتصاديةاالتتمثل في قصور السياسات    داتهقتصاا سعينيات أصبح يعاني من مشاكل في  العشرين، فمع نهاية 

ا ستراتيجية واضحة للحد  ا و  إلى  الفقر، بالضافة  الطبيعية والبشرية  ستغاللال من مشكلة  للموارد  املرشد  . وكذلك وجود عجز شبه دائم في ميزانه غير 

 . لذلك تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي: قتصاده ا ها من املشاكل التي تنخر في جسد التجاري واملوازنة العامة وغير 

 (؟ 2017–1990)في الفترة  الفقر في السودان   لى تفاقم مشكلةإالتي أدت  أهم املتغيراتما 

 عدة أسئلة أخرى: وتتفرع منه 

 ؟ما أثر النفاق الحكومي  على معدل الفقر في األجل القصير والطويل .1

 ؟على معدل الفقر في األجل القصير والطويل بطالةما أثر ال .2

   ؟ على معدل الفقر في األجل القصير والطويل  عرض النقودأثر    ما .3

   ؟ والطويلأثر سعر الصرف  على معدل الفقر في األجل القصير  ما .4

    :أهمية الدراسة

 أهمية الدراسة من حيث:  يتأت

السودان في    ياالقتصادية املتبعة ف   تغيراتومدى تأثره بامل  على معدل الفقر  التعرفيعمل على  املساهمة في اتباع منهج علمي    يتتمثل ف  األهمية العلمية:

 فترة الدراسة.  

 الحد من الفقر.و  التخفيض وضع سياسات اقتصادية تعمل على  يساعدة متخذي القرار فتتمثل في تقديم معلومات وتوصيات مل األهمية العملية: 

 :الدراسةأهداف   

 تناولت الدراسة األهداف التالية بالتطبيق على السودان: 

 في األجل القصير والطويل.  على معدل الفقر  يفحص أثر النفاق الحكوم .1

 على معدل الفقر في األجل القصير والطويل. البطالةتقدير أثر  .2

 اختبار أثر عرض النقود على معدل الفقر  في األجل القصير والطويل.  .3

 معرفة أثر سعر الصرف على معدل الفقر في األجل القصير والطويل.  .4

 :فرضيات الدراسة

 تقوم الدراسة على الفرضيات اآلتية: 

 ومعدل الفقر. يصير والطويل  بين النفاق الحكوماألجل الق يف ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  .1

 معدل الفقر.و  بطالةاألجل القصير والطويل بين ال يف ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  .2

 معدل الفقر.والطويل بين عرض النقود و القصير األجل  يف ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  .3
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 ر.األجل القصير والطويل بين سعر الصرف ومعدل الفق يف  ذات داللة إحصائية توجد عالقة .4

 : منهجية الدراسة

املتباطئة  استخدمتم   املوزعة  الزمنية  للفجوات  الذاتي  االنحدار  التكامل لتحليل    Autoregressive Distributed Lag The (ARDL)منهجية 

 1990خالل الفترة من  على معدل الفقر في السودانالحكومي والبطالة  نفاقال رض النقود؛ سعر الصرف ؛ ) ع لقياس أثر املتغيرات املستقلة  ،املشترك

 م  2017الى 

  :هيكل الدراسة

الثا  الجزء  بينما  البحث،  أدبيات  الثاني سيتناول  الجزء  أما  للدراسة،  العام  الطار  يتضمن  األول  الجزء  أجزاء:  الدراسة على خمسة  لث تشتمل 

التطبيقية، أما الجزء الخامس يتناول   يحتوي و ،  (2017-1990خالل الفترة )  الفقر فى السودان  محددات  يشمل   الجزء الرابع على املنهجية والشواهد 

 النتائج والتوصيات.

 :الدراسات السابقة

)  دراسةهدفت   • بال  (2007فرح  الجزيرة،  بوالية  الجزيرة،  جنوب  محلية  في  الفقر  ومؤشرات  الدخل  توزيع  قياس  أخذ   ،سودانإلى  الغرض  لهذا 

للمستو الدخل وال  سر    ى نفاق كمؤشرين 
ُ
األ الدراسة من عينة طبقية عشوائية من  لهذه  البيانات  استبيان لجمع  املعيش ي لألسرة. وقد استخدم 

سرة. استخدم منحن100بمنطقة الدراسة بلغ حجمها )
ُ
هناك  إلى أن  نفاق، حيث أشارت النتائج  عامل جيني لقياس توزيع الدخل وال لورنز وم  ى( أ

 نفاق. توزيع غير متكافئ للدخل وال 

في تقويم برامج املنظمات الحكومية العاملة في مجال القالل من الفقر في السودان، بخاصة أثر البرامج التي  (2006يتمثل هدف دراسة محمد ) •

 تنظمها وكالة التعاون والبحث في التنمية )أكورد(، العاملة في شرق السودان. استخدمت ال
ً
 في دراسة مقاييس الفقر وعدم املساواة األكثر شيوعا

وتشير   ال األدبيات،  فروقات  النتائج  وجود  إلى  األولية  أكورد،  إ حصائية  برامج  من  املستفيدة  للمجموعة  الدخل  متوسط  بين  معنوية  حصائية 

األو  املجموعة  لصالح  البرامج،  تلك  من  املستفيدة  غير  للمجموعة  الدخل  مما  ومتوسط  ال لى.  األثر  على  الدخل  يدل  تحسين  في  للبرنامج  يجابي 

 املستفيدين منه على أقل تقدير،  لبعض  
ً
نفاق كمؤشرين للرفاه، وإلى خط الفقر املوضوعي، وخط الفقر الذاتي، حسبت وال إلى الدخل    واستنادا

 في األدبيات، بالنسبة للمستفيدين وغير املستفيدي
ً
،هي مؤشر حدوث الفقر، ومؤشر    ن من برنامج أكوردثالثة من مؤشرات الفقر األكثر شيوعا

 من الفقر في أوساط املستفيدين.  عمق الفقر، ومؤشر حدة الفقر. وأكدت النتائج على أن برنامج التدخل الذي نفذته أكورد قد أفض ى إلى القالل

إلى تحديد حجم مشكلة الفقر في السودان وتقدير حد الفقر وحساب مؤشراته وتحليل اتجاهاته بولية نهر    (2010بينما هدفت دراسة حسين ) •

املنفذة من قبل مؤسسات  ما إذا كانت البرامج    ىوالتعرف عل  على والية نهر النيل،النيل، وتقييم سياسات تخفيض الفقر في السودان بالتطبيق  

اال  الفالضمان  تخفيض  في  نجحت  هذجتماعي  دور  لتفعيل  إتباعها  الواجب  السياسات  ودراسة  الوالية،  في  املعيشة  مستوي  وتحسين  ه قر 

الفقر.   امليدانية  ا املؤسسات في تخفيض حدة  للدراسة  البيانات  الحالة واملنهج الحصائي في تحليل مؤشرات  الدراسة على منهج دراسة  عتمدت 

النتا وأشارت  التاريخي.  املنهج  إلى  إليبالضافة  اال   ئج  الضمان  دور مؤسسات  التي  ضعف  النتاجية  املشاريع  الفقر ألن  تخفيض حدة  في  جتماعي 

 تمنحها قليلة مقارنة بأعداد الفقراء، ساهم التأمين الصحي في تخفيض نفقات العالج وبالتالي خفض من حدة الفقر، زيادة فرص العمل ساعدت

 . قرغير الحكومية ما زال عاجًزا عن مواجهة الف على تخفيض الفقر، ولكن تخفيض الفقر عن طريق املنظمات 

  :أدبيات البحث

 :مفهوم الفقر

 رادفأ  البشر حياة  ىعل ثارن آ م هتسبب ملا وذلك العصور  عبر التهوشغ البشرية تواجه التي املشاكل أكبر من الفقر ةمشكل تعد
ً
 .ودول  ومجتمعات ا

، الفارس ) املمتدة  السياسية طراباتواالض الكبرى  راتوالتغي جتماعيةاال  راتالثو من   لعديد والدافع املباشرة  األسباب من – الفقر – يعتبر كما

 ىعل ويصعب الفقرم  و همف بذلك اختلف فقد واآلراء زمنةاأل  واختالف رة الظاه ذه ه ملتصدي  الفكري  االشتغال وكثرة  املعاناة  لشدة  ونتيجة  .) 2001

 . الفقر مو ملفه  دقيق ميعل معنى تحديد الباحث

واع ورد للفقر الكثير من التعاريف ضمن العديد من األدبيات التي تتحدث عن التنمية البشرية واالقتصادية ومكافحة الفقر، وللفقر أشكال وأن

الحماية، وهناك نوع املشاركة وفقر االستقاللية وفقر  الجميع وفقر  املفهوم من قبل  النوع  املادي وهو  الفقر  إلى   مختلفة فهناك  الفقر نسبة  آخر من 

تع حالة  عبارة عن  أنه  الفقر على  تتحدث عن  التي  األدبيات  وتجمع معظم  املدقع.  والفقر  املطلق  والفقر  النسبي  الفقر  وأهمها  قياسه  بر عن أسلوب 

الصحية،   الرعاية  الغذاء،  االحتياجات:  وأهم هذه  لإلنسان،  والضرورية  األساسية  االحتياجات  في  العجز  أو  تملك النقص  املأوى،  أو  السكن  التعليم، 
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ال الوضع  الفقر هو  إن  الفرد.  أو  األسرة  لها  تتعرض  قد  التي  األزمات  أو  الطارئة  األمور  ملواجهة  املادي  االحتياط  وتوفر  املعمرة  يعمل جميع السلع  ذي 

يضا وغير قادر على زيارة الطبيب، الفقر هو عدم القدرة الناس على الهروب منه، الفقر هو الجوع، الفقر هو االفتقار إلى املأوى، الفقر هو أن تكون مر 

 على الذهاب إلى املدرسة ومعرفة القراءة، الفقر هو فقدان طفل بسبب تلوث مياه الشرب. 

 : م يهاملفا من نوعين هنالك أن إلىالتوصل  م ت وقد

 :مجموعتين إلى م تنقس :القديمةاملفاهيم 

 . والبقاء العيشلضمان  الالزمة الحاجات وتوفير ، املوارد ةوقل الفقر بأسباب قةاملتعل الجوانب في تنظر التي يه : ولىاأل  املجموعة

 .االستهالك ومستويات الحياة  طريقة حيث من الفقر حالة يعل تترتب التي النتائج جانب في رتظه التي يه: الثانية املجموعة

  كثرأ  لتصبح ةالحديث واملعاني الدالالت بعض اليهإ  تضيف انهأ  الالقديمة إ  املفاهيم  مكونات عن  تختلف ال  : الحديثة املفاهيم
ً
 املفاهيم  أن كما . شموال

 . مرجع سابق(، محمد (وسياسية اجتماعية مدلوالت هل فإن اقتصادية ةمشكل كونه بجانب تنظر الحديثة

 . واألمية يةالتغذ بسوء م تتس التي الحياة  حالة بأنه  فقرلل الدولي البنك يصدره  الذي  (1982) الدولية التنمية تقرير عرف وقد

 .؟ مطلق مو مفه مأ  نسبي م و مفه وهل ه الفقر طبيعة حول  كبير اختالف هنالك

 ي  (:Relative Povertyلفقر النسبي ) ا
ً
   عرف البعض الفقر النسبي باعتبار أن من يقل دخله عن الوسيط يعتبر فقيرا

ً
   فقرا

ً
حين عرفه ، في  نسبيا

يعادل   الذي  الدخل  بأنه  األسفل  %40آخرون  من  الدخل  مدى  علي    .من  الحصول  يستطيعون  ال  :"من  بأنهم   
ً
نسبيا الفقراء  تاوسند  بيتر  عرف  فقد 

ع السلوكيات العادية واملتعة والخدمات التي تتيح لهم أداء أدوارهم االجتماعية واملشاركة في العالقات وإتبااء ووسائل الراحة  من الغذضروريات الحياة   

 . " واملتوقعة منهم بموجب عضويتهم في املجتمع

)اأما    املطلق  الحاجات فهو    (:Absolute Povertyلفقر  األدنى من  الحد  الحصول على  النسان معها  يستطيع  التي ال  الفقر  حالة من حاالت 

 
ً
 النسبي الفقر مو مفه بينما النامية، ل الدو  في ميستخد  املطلق  الفقر نأ  التطبيقية راساتالد م معظ في ونالحظ  .األساسية الغذائية وغير الغذائية معا

 . (1986) ويستر،.املتقدمة الصناعية الدول  في ميستخد

االستهالدخ فقر  وه فقر لل تعريف أبسط  من  هم تمكين عن  تقصر   االقتصادية مواردهم  كانت إذا  راءفقأنهم   ىعل الناس  يعرف ي الذ الكيل 

 .  (2000، الدولي البنك(ساسية األ  والخدمات عالسل ىعل الحصول 

و    
ً
كما الغذاء  استهالك  انخفاض  في  أهــم مظاهرها  تتجلــى  التــي  املــادي  الحرمــان  مــن  )حالــة  أنه:  الفقر على  الصـحیة  ويعرف  الحالـة  تـدني  و   

ً
نوعا

السكني  التعليمي  املسـتوى  ا و  املعمرة و   الحرمانو   والوضع  السلع  املـاملادیة األخرى و   األصول من تملك  الحیــــاة فقـدان االحتیـاطي  ـــة  الضــمان ملواجهـ أو  الي 

ـــوارث و  الفارس، مرجع سابق( ).األزمات الصــــعبة كــــاملرض و العاقــــة و البطالــــة و الكـ

 السودان   يأسباب الفقر ف

: الحرب والصراعات القبلية 
ً
 أوال

التي   القبلية  والصراعات  الحروب  تاريخ قريب      االستقاللمنذ    اندلعتعملت  املخ  فيوحتى  امليزانية  البالد من خالل  إنهاك  صصة  السودان على 

 .اريع التنميةللدفاع مما أثر على تعطيل مش

: السياسات االقتصادية والتنموية 
ً
 ثانيا

 ترتب عليها اآلتي:  

التنصل التام للدولة من     1992السوداني ألول مرة في نوفمبر عام   االقتصادسياسات التحرير االقتصادي التي طبقت في   • وقد تمثلت نتائجها في 

سر نحو خط الفقر، بل ؤ مس
ُ
أن  ولياتها في كثير من القطاعات كالتعليم والصحة وتوفير الخدمات الضرورية مما نتج عنه تراجع أعداد كثيرة من األ

املشاكل   العديد من  إنتابتها  سر 
ُ
األ العظمى من  وأصبح سكان ختفت  ا إذ    االجتماعيةالغالبية  املجتمع  في  التوازن  تحفظ  والتي  الوسطى  الطبقة 

إلى فقدان سبل الدخل لكثير من العاملين بسبب تقلص فرص العمل مما زاد من املعاناة. ) يوسف    االقتصادالسودان طبقتين. كما أدى تحرير  

،2008 .) 

وفي القطاع الزراعي  نتاجيةال مما يقود لتدهور قطاعات االقتصاد  نتاجال ارتفاع معدالت التضخم وتدهور سعر الصرف وتأثير ذلك في رفع تكلفة  •

 ملصدر دخلها الناتج من الحيازات الزراعية الصغيرة. سراأل تسبب هذا الوضع في فقد 

 ومما ضخم املشكلة    عداداأل البطالة حيث  تزداد لعجز سوق العمل عن  استيعاب   •
ً
الكبيرة من خريجي الجامعات التي تدخل عرض العمل سنويا

للخصخصة الدولة  عل  ،اتجاه  لحرصها  العمالة  من  قليل  عدد  تستوعب  الخاصة  النتاج  تخفيض  ىواملؤسسات  كون   ،تكلفة  ذلك  إلى  أضف 

 (.  2008معظمها مشاريع  صغير )جاد هللا،  

أدى هذا   • التي تم وضعها منذ االستقالل وقد  التنمية  املستمر للحضر في استراتيجيات  االنحياز  السودان في  الريفي في  الفقر  إلى   وتكمن أسباب 

 كان وهو املصدر الرئيس ي ملعيشتهم الريفية .) يوسف، مرجع سابق( الس غلبيةأالقطاع الزراعي التقليدي حيث يعيش عليه  همالإ 
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 ىبسبب الفوائد التعاقدية والفوائد التأخيرية حيث قدرت ديون السودان الخارجية املستحقة السداد عل  عبائهاأ تراكم الديون الخارجية وتزايد   •

وخالل   مريكيأ مليار دوالر  13.1بحوالي    م1989املستوي املتوسط والطويل سواء كانت ديون للحكومات املركزية أو القطاع العام حتي نهاية عام  

 مليار دوالر .  60قفزت الديون الخارجية إلى حوالي ( 2018 -1989سنوات حكم االنقاذ ) 

ا   • التبادل  السودان  تدهور شروط  أن صادرات  التي تكو   ساسيةاأل لتجاري حيث  الزراعية  املنتجات  النتاج وتقلبات تتكون من  لتقلبات  ن عرضة 

 (.  1998العاملية مما سبب بعض املشاكل لصادرات البالد وأثر على عائدها من العمالت الصعبة )السيد،   سعارهاأ 

 محددات الفقر في السودان

 : العوامل التالية فياالقتصادية  تتمثل محددات الفقر من الناحية 

 :الفرد دخل  مستوى 

الذي  مبسط نموذج  وبأخذ القومي لالقتصاد املكونة القطاعات بين القائمة العالقات طريق عن  تأتي األفراد دخول   قطاع يشمل لالقتصاد 

 من عليها تحصل التي املوارد تلك بإدخال يقوم وقطاع األعمال النتاجية العائالت  قطاع يملك حيث   )منتجين( األعمال وقطاع مستهلكين( العائالت

العائالت بتقديمها  ويقوم إنتاجية عملية في العائالت قطاع   ذلك في ويتحصل وخدمات سلع شكل  في لقطاع 
ً
 العملية ذه ه وتسمى أرباح شكل في أيضا

ُمجَمل ما يحصل عليه الشخص، أو األسرة من أي شكل من أشكال الدخل، كاالستثمارات، عبارة عن  دخل الفرد، أي أن الدائري للدخل التدفق بعملية

كافآت، والتعويضات
ُ
 الفقر خط تحت أم فوق  الفرد يقع أين يحدد الفرد دخل ومستوى  .، والضمان االجتماعّي، وأرباح األسهم، وغيرهاوالرواتب، وامل

 . والخدمات عالسل ىعل االنفاق يةعمل بعد وذلك 

 :الدخل  بتوزيع الفقر عالقة

 تدل حيث الوطنيالدخل   من  املجتمع فئات من فئة كل نصيب تحديد خالل من املجتمع رادفأ  ىعل الوطني الدخل توزيع :الدخل بتوزيع يقصد

ال   الناتج من الفرد نصيب متوسط انخفض ماكل ترتفع العدالة معد درجة أن دراساتال األكبر من وي  .جمالياملحلي  النسبة  العمل  الكسب من  عتبر 

 وزيع باالعوامل املكونة للدخل وحتى وإن تم الت
ً
من حالة عدم املساواة وهذا راجع إلى عدة عوامل تتسبب في    لتساوي بين األفراد فإنه سيكون هناك قدرا

 ( 2011،)الخفاجي والجابري  جيني. في توزيع الدخل ويستخدم عدة مقاييس لقياسه أهمها منحنى لورنز، معامل فاوتالت

طويلة وملدة  السودان  ظل      لقد 
ً
نموا األقل  الدول  املاض خاصة  و ضمن مجموعة  القرن  الثمانينات من  يوس  يفي   (، تحسن متوسط  م2011ف   .)

ليواجه االقتصاد السوداني بعد ذلك أزمات تمثلت في   2011حتى انفصال الجنوب في عام  1999نصيب الفرد من الدخل بعد تصدير البترول في عام  

حوالي   إلى  الفقر  مستوى  وصل  حتى  املعيشة  مستوى  وانخفاض  الصرف،  سعر  وتدهور  التضخم،  معدالت  ب  % 46.7ارتفاع  السكان  تعداد  نهاية  من 

 ( الوطني واالقتصاد)وزارة املالية .  م 2017عام

   :السودان يفي اإلنفاق الحكوم

 :  ييتكون النفاق الحكومي في السودان من ثالثة أجزاء رئيسة ه

 إنفاق الحكومة املركزية.  •

 النفاق على الحكم املحلي.  •

 النفاق على التنمية.  •

امل )  لحقيوضح  )(1رقم  الفترة  خالل  العام  النفاق  حجم  قد  2017–1990،  والتنموي  االستهالكي  النفاق  بقسميه  العام  النفاق  أن  يالحظ   ،)

لسعافية لشرق ، ويمكن إرجاء ارتفاع  النفاق إلى أسباب عديدة منها:  ارتفاع األسعار، الصرف األمني والنساني لواليات دارفور الكبرى، والبرامج ا إرتفع

 (. 2017ن مما أدى إلى عجز امليزانية ) وزارة املالية واالقتصاد الوطني،السودا 

   :الضرائب في السودان

 تتكون اليرادات الضريبية في السودان من الضرائب املباشرة والضرائب غير املباشرة، حيث يمكن توضيحها في ما يلي:

: الضرائب املباشرة
ً
  :أوال

 وتتمثل في: 

أرباح   .1 العامة   األعمال:ضريبة  امليزانية  وتمويل  الضرائب  إيرادات  في  نسبة  أكبر  إيراداتها  تمثل  كما  املباشرة  الضرائب  أنواع  وأهم  أقدم  تعتبر من 

وتحسب   واملهنية  والزراعية  والصناعية  التجارية  األنشطة  كافة  على  تفرض  وهي  االقتصادي.  النشاط  على   
ً
أثرا الضرائب  أكثر  من  وهي  للدولة 

 صافي األرباح أو الدخل بعد خصم املصروفات التي يتكبدها الشخص في سبيل تحقيق أرباحه. كنسبة من
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الدخل الناتج عن أي وظيفة أو خدمات فيما عدا الخدمات التي يؤديها صاحب العمل في سبيل   ضريبة الدخل الشخص ي: .2 الدخل الشخص ي هو 

إجازة مرضي أو مرتب  أجر  أي  الشخص ي  الدخل  بعمله وشمل  بدل القيام  أو  أو مكافأة  أو منحة  أو عمولة  أتعاب  أو  إجازة   عن 
ً
بدال أو مرتب  ة 

 معيشة أو بدل سكن أو أي بدالت تقبض قيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات التي تقدم. 

لى البائع، وقد حددها  هي ضريبة تفرض على الربح الفعلي أو الكمي الناتج عن بيع األصل الرأسمالي وقع عبء سدادها ع ضريبة األرباح الرأسمالية: .3

ة مللكية  املشرع في األصول التالية: األراض ي، املباني، العربات، بأنواعها وكذلك تفرض على كل ربح فعلي أو حكمي ينتج عن كافة التصرفات الناقل

لقانون بكل تعديالته حتى  ويسري هذا ا 1995–  1989وقد جرت عليه عدة تعديالت في الفترة    1974بدأ سريان القانون من    ،األصول الرأسمالية

 .%2تاريخه بنسبة 

وهو مبلغ يسير مقارنة بالخدمة    هو مبلغ من املال تحصله الدولة من األفراد عن الوثائق واملعامالت نظير منافع وخدمات تؤدي لهم.  رسم الدمغة: .4

، ويحقق رسم الدمغة  
ً
 كبيرا

ً
هدفين هما: إعطاء الصفة القانونية والرسمية للوثائق ودعم  املقدمة يدفعه طالب الخدمة دون أن يشكل عليه عبئا

 الخزينة. 

املغتربين: .5 عام    مساهمة  الدخل  ضريبة  لقانون   
ً
وفقا التي   1981صدر  بالخارج  العاملين  للسودانيين  األول  التداولي  املؤتمر  توصيات  على   

ً
وبناءا

من الدخل السنوي ونسبة لصعوبة تحقيق   %10تحديدها كفئة ضريبية بواقعتضمنت دعم الخزينة العامة واملساهمة في مشاريع التنمية، وقد تم 

العام   الفئات منذ  العمل واملؤهل، وقد تأرجحت هذه   على طبيعة 
ً
استنادا الدخل فقد تم تعديلها لفئات نمطية  حتى    1981اليرادات من حجم 

إلغائها    1998العام   وتم  املهجر.  بدول  للمتغيرات   
ً
وفقا  

ً
وهبوطا  

ً
فيصعودا والعمال  املوظفين  لفئات  الفئات    2005بالنسبة  على  سارية  وبقيت 

 األخرى.

:
ً
   :الضرائب غير املباشرة ثانيا

 2000  تتمثل في إيرادات الرسوم الجمركية ورسوم النتاج والضريبة على القيمة املضافة. بدأ تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في يونيو عام

املراح تفرض على  العملية مستندات وهي ضريبة  في هذه  املشاركين  تقديم  يتطلب  وهذا  الخدمات،  تقديم  أو  السلع  وتداول  وإنتاج  لتوزيع  املتالحقة  ل 

ق الفئة بتكلفة الحصول على السلعة من مراحل ظهورها داخل البالد كمواد خام محلية أو واردة، ومستندات بيعها في كل مرحلة وإخضاعها للضريبة وف

 ة لكل مرحلة. أو الفئات املحدد

، بما في ذلك استحداث ضريبة القيمة املضافة، وفرض رسوم على البنزين،    2000قام السودان بتنفيذ عدد من الصالحات الضريبية منذ عام   

الضريبية من   اليرادات  ارتفعت حصيلة  لذلك،  ونتيجة  الجمركية.  التعريفة  النات  7.5إلى     5.5وتحسين هيكل  إجمالي  املائة من  املحلي على مدار في  ج 

  2006  -2005في املائة من إجمالي الناتج املحلي خالل الفترة      6.3ولكن الحصيلة الضريبية سرعان ما تراجعت حيث هبطت إلى    2004  -2001الفترة   

 (. 2007،  يولإحالل السالم ) البنك الدوذلك نتيجة لتقلب العائدات البترولية ، وتحرير التجارة ، واالستثمار في التنمية ، و 

 :عرض النقود في السودان

السيولة ومتابعة تطورات الودائع املصرفية والتمويل املصرفي النوعي والكمي   دارة ل زي السياسة النقدية والتمويلية  يستخدم بنك السودان املرك 

 (.2007واملؤشرات النقدية األخرى )بنك السودان املركزي ، 

 :(1996-1989الفترة األولى من العام )

في عجز املوازنة وتمويله من الجهاز املصرفي مما أدى إلى التوسع في حجم السيولة    وارتفاع في السياسات املالية    بانفالت هذه الفترة    اتسمتحيث  

في سعر الصرف، أما عرض النقود فتعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات التي شهدت تغيرات كبيرة في    ستقراراال معدالت التضخم وعدم    وارتفاعالنقدية  

   % 65، والوسيط  بلغ   %77بلغ حوالي  1996–  1989ملعدالت النمو في عرض النقود خالل الفترة   معدالت نمو عرض النقود، فنجد أن الوسط الحسابي  

 . 1990في العام %39وأدنى معدل نمو 1992% في العام  166، بلغت أعلى معدل نمو في عرض النقود خالل هذه الفترة  39وتوزعت بانحراف معياري 

 (: 2004-1997الفترة الثانية من العام )

الحكومة برامج إصالح هيكلي    2004إلى    1997الفترة من  خالل   على التناسق بين السياسات الكلية والقطاعية،   ارتكزتشاملة    واقتصادي تبنت 

النفاق واملحافظة على حجم   النقود، وقد    االستدانةوذلك عن طريق ترشيد  السيولة ونمو عرض  القانونية وحركة  املستويات  الجهاز املصرفي في  من 

املدفوعات  ساعد   إلى فائض في ميزان  أدى   مما 
ً
النقد األجنبي الحقا الذي حقق وفورات في  البترول  إنتاج وتصدير  البدء في  في سعر   واستقرارعلى ذلك 

 الصرف.

 ( : 2017–2005الفترة الثالثة من العام )

التوق السوداني، حيث تم  أداء االقتصاد  أثرت على  الفترة كان هنالك عدة عوامل  السالم عام  خالل هذه  اتفاقية  األزمة     2005يع على  وحدثت 

عام   في  الخارجية  انخفضحيث    2008العاملية  التحويالت  ميزان    وانخفضت  حجم  على  أثر  مما  البترول  تصدير  عن  الناتجة  الخارجية  التدفقات 

  2010الجنوب في العام   انفصالاملدفوعات وسعر الصرف وعجز املوازنة، ثم تلى ذلك 
ً
في  انخفاضوالتي أدت إلى توسع في معدل النفاق الحكومي أيضا
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هذه اآلثار على معدالت التضخم والناتج املحلي الجمالي وعرض النقود. بلغ أعلى   ستوانعكموارد الدولة من البترول نتيجة لتحويلها لحكومة الجنوب،  

 ( .2016، املصرفي) 2007في العام %10م وأدنى معدل نمو 2005في العام   %46معدل نمو في عرض النقود خالل هذه الفترة 

النقود من    ارتفع بنهاية عام     77.739عرض  بنهاية عام  م  93.642.6إلى   2014مليون جنيه  نتيجة    %20.5بمعدل نمو    2015ليون جنيه  وذلك 

مع نهاية العام    2017بنهاية العام    النقدي لزيادة فرق السعر الناتج عن عمليات شراء عائدات الذهب و زيادة فروقات سعر دعم القمح . بمقارنة األداء  

النقود من     في  ارتفاع فقد حدث  2016 إلي  120.800.1عرض  جنيه  جنيه عام     203.367.5مليون  نتيجة  2017مليون  فرق سعر شراء   اتساع وذلك 

الحكومة املركزية، كما   التزاماتملقابلة    املركزي املبالغ املدفوعة بواسطة بنك السودان    الرتفاععائدات الذهب وتخصيصه للحكومة املركزية بالضافة  

 (. 2017ي، املقدم للقطاع الخاص ) بنك السودان املركز  املصرفيالتمويل  ارتفع

 : السودان فيتطور سعر الصرف   

أدنى مستوى منذ االستقالل وقيام  إ كانت فترة التسعينيات من أحرج الفترات فى تاريخ االقتصاد السوداني حيث وصلت قيمة العملة الوطنية   لى 

إصالح  لىإ نظام سعر صرف غير واقعي ومتعدد وغير مستقر . مثل هذا الوضع املتأزم يتطلب وضع برنامج اقتصادي وهيكلي شامل متوسط املدى يهدف 

من سعر   %100كثر من  أ وق املوازي  وصل سعر الصرف في السذ  إ ق االستدامة لنظام سعر الصرف،  نظام سعر الصرف. وقد فشلت البرامج  في تحقي

 ( . 2001البنوك ) شيخ إدريس ،

عائدات الصادرات غير البترولية في   صبحتأ و تقلصت عائدات النفط بشكل واضح    املالية العاملية في املوجة الثانية فقد  زمةاأل   نتيجة لتداعيات

ب تقيس ذلك  التي  املؤشرات  أهم  ومن  األجنبي  النقد  في سوق  تظهر  الضغوطات  بعض  بدأت  ولذلك  فمنذ  تراجع،  املوازي من جديد  السوق  وائل  أ روز 

تتعدد    2009 التخفيض  سعارأ بدأت  ومع  في  الرسمي  الصرف  الصرف  لسعر  املتالحقة   أ ات 
ً
ف  يضا الصرف  ارتفع انخفض سعر  املوازي. فقد  السوق  ي 

 املالية العاملية وكذلك فقدان البترول بسبب انفصال دولة جنوب السودان.  زمةاأل الرسمي واملوازي نتيجة لتبعات الفارق بين سعر الصرف 

من موارد   %76التي عمقت من مشكلة ندرة موارد النقد األجنبي، حيث فقدت البالد  سباباأل هم أ على انفصال جنوب السودان  املترتبة ثارآلتمثل ا 

القطاعات االقتصادية املختلفة وشهدت البالد ارتفاع الضغوط   ىإلولة، وسرعان ما انتقلت الصدمة العامة للد يراداتال من  %56والي النقد األجنبي وح

يقي في القطاعات النتاجية وارتفع عجز املوازنة العامة وترتب على ذلك تنامى الكتلة النقدية وارتفاع النتاج الحق  ي، وتدن  2011التضخمية منذ يوليو  

 
ً
 (.2008)جاد هللا ،  تكلفة املعيشة تباعا

 البطالة: 

بأن2015خالد،  ن)ب  البطالة  يفتعر   نيمك التو ه(  م  قفا  لجزء  العام  نالجباري  االقتصاد علالقوة  في  والقدرة عمع وجود  ل  العم  نة   لى الرغبة 

العامل  العم بالقوة  السكاهة  لواملقصود  عدد  العم  نوالراغبين  القادري  نو  استبعادل  في  الس  ن )دو ل  األطفا  مع  وكبار  والعجزة  عشرة(  ، نالثامنة 

 : املعادلة التالية ماستخدا  نالبطالة يمك لى معدلع ل حصو لول

 100×%ل       العم ن علين عدد العاط    البطالة = لمعد

 ة لالعامالقوة  جماليإ       

  ف ازالة البطالة سو   نأ إلى   نيشيرو  ن االقتصاديو   نكثير م  نفقر، إ للس ي  ئيالر   ن البطالة حيث تعتبر البطالة املكو الفقر و   نعالقة وطيدة بيهناك  

ى الحد  ل ا عهالتأكيد في برنامج  ل تحاو   ل الدو   م الفقر نجد معظـ زيادة حدة   لىإ يؤدي    مما  لانخفاض الدخ  لىإ   اهأنواع  لالفقر حيث تؤدي البطالة بك  زيلت

 ن الحد متم  لكي ي  لالتدريب والتشغي  م مشروعات التنمية وبرامج دعـ  لبرنامج تنمية وتموي  قإطال  ىلما وتؤكد عهبين  قترابط الوثيلالفقر والبطالة ل  نم

وانخفاض مستويات  انخفاض نمو العمالة وارتفاع البطالة ن(. إ 2015خالد،  ن)ب تخفيض حدة الفقرلى إ يؤدي م ثـ نا ومهمستويات نم ليلالبطالة والتق

السودا ي األسباب الرئيسية لالرتفاع املهالنتاجية   في   ن يو لم5.9   نم  نالسودا   لالعمالة الجمالية في شما . وقد ازدادتنستمر في مستويات الفقر في 

في السنة،   %1.3   تّقدر ب  لين، كانت الزيادة في أعداد العاماهفي السنة. وفي الفترة نفس  %0.9غ  ليب نمو  لأي بمعد  2008  مفي عا  ن و ليم  6.7إلى  1993  معا

 )ـ2011ية ، أغسطس لاالستراتيجية املرح)  ـ2014 معا%19 لى إ ـ و 2008 مفي عا  %16.8إلى  1993 مفي عا % 11.1  نارتفعت نسبة البطالة م فقد كولذل

 : استراتيجيات الحد من الفقر

: في املدى القصير: 
ً
 أوال

 اس
ً
 في الحاضر واملستقبل القريب، إذ يؤدي إلغاؤه إلى أعباٍء اقتصاديٍة واجتماعيٍة فادحة، وال يجب حاليا

ً
 حتمية

ً
تبدال دعم يعتبر الدعم ضرورة

 ظومة املعلومات املناسبة.األسعار ببديٍل نقدي، لصعوبة تقدير الدخول أو وصول الدعم النقدي لغياب من

: في املدى الطويل: 
ً
 ثانيا

 إعادة صياغة السياسات العامة للدولة في عدة محاور رئيسية منها: 

توزيع    وااللتزامالقناعة   .1 إعادة  صورة  في  وترجمته  االقتصادي  النمو  إحداث  على  القادرة  وحدها  هي  البشرية  التنمية  بأن  والحكومي  السياس ي 

 االستثمارات لتحقيق التنمية البشرية. 
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املحلي من خالل مؤسسات  تطبيق الالمركزية في السلطة واتخاذ القرار وإعطاء الدور الرئيس ي للمشاركة في تحديد أهمية املشروعات ألفراد املجتمع   .2

 مجتمعيٍة تتمتع بالحرية والديمقراطية. 

 .االقتصاديةالتنمية في عرض مسارات التنمية واملساهمة في دقة تشخيص أنواع وأبعاد وأحجام املشكالت  واختصاص يقصر دور املفكرين  .3

و  .4 التكاليف  منخفضة  الطاقة،  استخدام  في  كفؤٍة  العمل،  كثيفة  محلية  تكنولوجيات  النتاج بناء  عناصر  إنتاجية  لرفع  تؤدي  للبيئة  ملوثٍة  غير 

 املحدودة وتحافظ على املوارد الطبيعية، وذلك لتحقيق التنمية املستدامة القادرة على البقاء، املرتكزة على التنمية البشرية. 

ا  .5 بين  إعادة جدولة لحداث توازن  العام، مع  والنفاق  الحكومية  امليزانيات  إدارة  أساليب  الدخل  تعديل  الفقيرة ]الريفية[، واملناطق مرتفعة  ملناطق 

لها   يخصص  الفقيرة  الدول  في  الرئيسة  املدن  أن  الدراسات  بينت  والعواصم[، فقد  الكبرى  ومياه    % 80]املدن  والتعليم  الصحة  إنفاق خدمات  من 

َر نصيب الفرد في املدن من النفاق العام بحوالي  ّدِّ
ُ
 دوالرات فقط للفرد في الريف )يوسف، مرجع سابق(.   10ابل دوالر مق 550الشرب النقية، وقد ق

العربية، وإتباع م .6 الدول  للمعلومات يهدف لجراء بحوث ميزانية األسرة كل خمس سنوات في كل  إقليمٍي  العربية في وضع نظاٍم  الدول  نظومة  تكافل 

لتحدي للسكان  الديمغرافية  االقتصادية  الفئة  الدال على  القومي  الرقم  أي سياسة معلومات  لنجاح  املحك  باعتباره  بالدعم  املستهدفة  الفئات  د 

 تهدف للحد من الفقر. 

الفقراء    .7 آليات مناصرة  أن تقوم بوضع  الدولة  املؤسسات لتحسين    يجب على  الصحية، إصالح  الرعاية  التعليم االساس ي،  وذالك من خالل توفير 

 ( . 2005الكلية صوب هدف العمالة الكاملة )ركباني ، داالقتصافرص الحصول على األرصدة النتاجية بتحويل سياسة 

 اآلتي:  االقتصادي يكون أهم أولوياته محاربة الفقر ويجب أن يتضمن هذا النمو  اقتصادي التخطيط لنمو  .8

 في تخفيف حدة الفقر إذا ما توسع في العمالة    االقتصادي ويساهم النمو    االقتصاديةتحقيق العمالة الكاملة كأولوية في السياسة   •
ً
 كبيرا

ً
إسهاما

 جور الفقراء وتوجيه املوارد العامة من أجل تعزيز التنمية البشرية. أ والنتاجية وزيادة 

 كملها.أك  يؤدي إلى عرقلة عملية النمو بلجوة بين األغنياء والفقراء ألن ذتقليل التفاوت في الدخول وتخفيض الف •

  لكسب رزقهم وهي  تهيئة  •
ً
بيئة مواتية للزراعة الصغيرة واملشاريع البسيطة والقطاع غير الرسمي وهذه القطاعات تعتمد عليها أشد الناس فقرا

 ألنها توفر الدخول والعمالة كما أن هذه املشاريع الزراعية تساهم في خفض األسعار
ً
 . تساهم في النمو أيضا

 املنهجية والشواهد التطبيقية  

 : املنهجية

  (ARDL)جوات الزمنية املوزعة املتباطئةمنهجية االنحدار الذاتي للف  استخدمتم    ، على املتغير التابع في السودان  ملعرفة تأثير املتغيرات املستقلة 

Autoregressive Distributed Lag The رت وهذه املنهجية طو  ،السودانلقياس أثر املتغيرات املستقلة على معدل الفقر في  ،لتحليل التكامل املشترك

( وآخرون  بيسران  قبل  )  اختبار  بأسلوبعرفت    كما،  (2001من  املتغيرات   ،(The Bounds Testing Procedureالحدود  تكون  أن  يشترط  ال  والذى 

إطار   الختباريستخدم هذا األسلوب  و   ،ساسية متكاملة من الدرجة نفسهااأل  وجود عالقة واحدة طويلة األجل بين املتغير التابع واملتغيرات املستقلة فى 

 . ARDLنموذج 

الحدود )عدة خطوات  ARDLيتضمن أسلوب   اختبار  األولى هي  الخطوة   :Bounds Testالت املقيد   ي(  الخطأ غير  تتضمن تقدير نموذج تصحيح 

(UECM الختبار مدى وجود عالقة )من املعادلة التالية : ات التفسيرية بالنموذج كما يتضح مستقرة في األجل الطويل بين املتغير التابع واملتغير  توازنيه 

dPOVt  = σ0 +  
−

=

1

1

k

i

σ1i dPOVt – I +
−

=

1

0

k

i

σ2idGt-i + 
−

=

1

0

k

i

σ3idEXRt-i + 
−

=

1

0

k

i

σ4idUEt-i + 
−

=

1

0

k

i

σ5idMSt-i + εt          …..(1) 

 حيث أّن:

:dPOVt الفرق األول للمتغير التابع وهو الناتج املحلي الجمالي ،. dPOVt-i :  بالنموذج التابع للمتغير متجه من الفرق األول . 

i-tGd     وI-tdEXR    وi-tdUE    وi-tMS    :لكل من التفسيرية  للمتغيرات  األول  الفرق  البطالة وعرض   سعرو الحكومي    نفاقال تمثل متجه  الصرف ومعدل 

 عن فترات تباطؤ للفرق األول لهذه املتغيرات التفسيرية تتراوح من الصفر إلى )النقود على التوالي
ً
 .(k  -1، فضال

السابقة املعادلة  تقدير      بعد 
ً
من    اختبار  ألسلوبووفقا املقدم  يستخدم   والختبار.  Pesaran et al(2001)الحدود  األجل  طويلة  عالقة    وجود 

القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين من خالل اختبار فرض العدم  املعادلة أعاله    يكة ملعامالت املستويات املبطأة فلفرضية املعنوية املشتر   Fإحصاء  

 : كالتاليمتغيرات النموذج  

H0 :  λ1  =  λ2  =  λ3  =  λ4  =  λ5 =  0 

  ي ترك بين مستوى متغيرات النموذج أمقابل الفرض البديل بوجود تكامل مش
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H1 :  λ1   ≠   λ2  ≠  λ3  ≠  λ4   ≠  λ5  ≠  0 

 ألن 
ً
  ي ن كل املتغيرات ساكنة ف: قيمة الحد األدنى وتفترض أ  االختبارله توزيع غير معياري، فإن هنالك قيمتين حرجتين لحصاء هذا  F اختبارونظرا

ة ، بمعنى أنها متكاملة من الرتبالفرق األول لقيمها  في، وقيمة الحد األعلى وتفترض أن املتغيرات ساكنة  1(0، أي أنها متكاملة من الرتبة صفر )مستواها

حسوبة أكبر من قيمة امل  Fفإذا كانت قيمة إحصائية  .  Pesaran et al(2001)املقدرة بالقيم الحرجة )الجدولية( لـ    Fويتم مقارنة إحصائية    ،(1واحد )

طويلة األجل  توازنيه، ويعنى ذلك وجود عالقة مشترك طويل األجل بين املتغيرات ، فسوف يتم رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكاملالحد األعلى

مشترك طويل  املحسوبة أقل من  قيمة الحد األدنى فال يمكن رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل    F، وإذا كانت قيمة إحصائية  بين املتغيرات

  األجل بين املتغيرات
ً
وال يمكننا  ( تقع ما بين املستويين األعلى و األدنى للقيم الجدولية فإن النتيجة تكون غير حاسمة  F-statisticإذا كانت قيمة )، وأخيرا

بأن ال  الجزم  أم   
ً
معا متكاملة  تعتمد على عدد  ،املتغيرات  الحرجة  القيم  أن هذه  بالذكر  النموذج  الجدير  في  التفسيرية  كان املتغيرات  إذا  عّما   

ً
، فضال

 . يالدالة فقط أم ثابت واتجاه زمنبت نموذج يحتوي على ثا

الحجم وتم تحديد    .نموذج تصحيح الخطأ غير املقيدتقدير    إذا تأكد وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، فإن الخطوة الثانية هي  

التباطؤ لكل متغير  األمثل لف املناسبة    باستخدامالنموذج    ترات  املعلومات  ل  (AIC)معايير  البطاء  كما في   ARDL (p, q, m, n, s)  نموذج لتحديد فترات 

 املعادلة التالية: 

dPOVt  = γ0 +  
=

p

i 1

γ1i dPOVt – I +
=

q

i 0

γ2idGt-i + 
=

m

i 0

γ3idEXRt-i +
=

n

i 0

γ4idUEt-i +
=

s

i 0

γ5idMSt-i + εt          …(2) 

 تشير إلى العدد األمثل لفترات التباطؤ ملتغيرات النموذج. (p, q, m, n, s): حيث    

 .  تم تقدير معامالت األجل الطويل للنموذجيوصل إلى التأثير طويل األجل  لل

( الذي يتضمن حد تصحيح الخطأ الذي تم الحصول ECMللتكامل املشترك بتقدير نموذج تصحيح الخطأ ) ARDLتتمثل الخطوة األخيرة في منهج 

كَبواٍق من معادلة   واحدة   انحدارعليه  تباطؤ  بفترة  الطويل  وثابت األجل  متغير،  الخاصة بكل  التباطؤ  وفترات  املتغيرات  لكل  األول  الفرق   عن 
ً
، فضال

 : ( التالية3كما في املعادلة رقم )الدالة 

dPOVt  = σ0 +  
−

=

1

1

p

i

σ1i dPOVt – i+
−

=

1

0

q

i

σ2idGt-i + 
−

=

1

0

m

i

σ3idEXRt-i + 
−

=

1

0

n

i

σ4idUEt-i + 
−

=

1

0

s

i

σ5idMSt-i + θECt-i + ε i           ...(3)  

 حيث أن:

σ : األجل القصير. تامال معتمثل 

ECt-i  :األجل الطويل( يمعامل تصحيح الخطأ )سرعة التعديل نحو التوازن ف. 

التكيف من األجل القصير إلى األجل الطويل، أي يشير إلى مقدار التغير في املتغير التابع نتيجة النحراف  ( إلى سرعة  ECt-iتصحيح الخطأ )  معامليشير  

 (. 2005 جل الطويل بمقدار وحدة واحدة ) عطية،األ  يف  نيةقيمة املتغير املستقل في األجل القصير عن قيمته التواز 

 : تحديد متغيرات النموذج

أربع على  الدارسة  هذه  الصرف  تحتوي  وسعر  الحكومي،  النفاق  في:  تمثلت  مستقلة  جنيه(  متغيرات   = دوالر  )واحد  أنه  على  ومعدل معرف   ،

قسمة املتغيرات  البطالة، وعرض النقود بمعناه الواسع. أما املتغير التابع تمثل في معدل الفقر. كل املتغيرات السابقة الذكر  متغيرات حقيقية، حيث تم 

 .سعار من أجل تفادي آثر ارتفاع األسعارعلى املستوى العام لأل 

 مصادر جمع البيانات 

والجهاز   تقارير بنك السودان املركزي و  ،نشورة الصادرة من وزارة املاليةاملالبيانات و التقارير الدورية ت من جمعتم استخدام بيانات سالسل زمنية 

 م(.2017-1990لفترة )ل، املركزي لإلحصاء

   :التطبيقية الشواهد 

  :نموذج جذر الوحدة

الزمنية لكل من    اختباريهدف   السالسل  إلى فحص خواص  الوحدة  البطالةجذر  الحكوم(POV)  معدل  النفاق  الصرف   (، G)ي  الحقيق  ي،    وسعر 

(EXR)( ومعدل البطالة ،UE) ،   ي  عرض النقود الحقيقو(Ms)،  اختبارات . ورغم تعدد  على حده ديد رتبة تكامل كل متغير  من مدى سكونها وتح  والتأكد 

  (Augmented Dickey-Fuller) فولر املطور  – ديكي اختبار نستخدمجذر الوحدة إال أننا سوف 
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 Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit roots test  باستخدامجذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية  اختبار نتائج : (1جدول )
مستوى املعنوية  

Prob 

الختبار ديكي فولر    t-Statisticقيمة 

 (ADF)املوسع 

اختبار جذر الوحدة عند مستوى   بوجود اختبار جذر الوحدة 

 I (dاالختالف )

 املتغيرات 

 POV عند املستوى  واتجاه زمن ثابت   بدون  2.0946- 0.0370

 G مستوى االختالف األول  بوجود قاطع  4.2294- 0.0029

واتجاه زمنبوجود ثابت  3.4761- 0.0660  EXR مستوى االختالف األول  

 UE عند املستوى  بوجود ثابت واتجاه زمن 4.1641- 0.0148

 MS مستوى االختالف األول  بدون ثابت واتجاه زمن 2.1817- 0.0305

 على   انإعداد الباحث املصدر: 
ً
     E-views 9.5مخرجات برنامج اعتمادا

نتائج   )  املطور   –ديكي فولرعلى ضوء  الجدول رقم  الفقر ساكنة عند مستواها بدون استخدام   السلسلة  : ( يالحظ أن1من خالل  الزمنية ملعدل 

ثابت واتجاه زمن%5عند مستوى معنوية    ثابت واتجاه زمن البطالة ساكن عند مستواها بوجود  بينما   .%5عند مستوى معنوية    ، كذلك متغير معدل 

عند مستواها، وعليه تم قبول فرض العدم    ساكنةلم تكن  النقود بمعناه الواسع(    عرضو   )النفاق الحكومي، وسعر الصرف  السلسلة الزمنية لكل من

بها ج السلسلة يوجد  املتغيرات  ادعىمما  ،  ور وحدة ذبأن  األول لتستقر عنده هذه  الفرق  أخذ  الفر األمر  الحكومي استقر عند  النفاق  ق بوجود قاطع  ؛ 

، وسعر الصرف استقر عند الفرق األول بوجود ثابت واتجاه زمن، كذلك عرض النقود استقر عند املستوى بدون ثابت واتجاه %1عند مستوى معنوية  

 . زمن

  :منهج الحدود باستخدامالتكامل املشترك  اختبار نتائج 

،  حسب باسران الخطوة األولى هي  رجة تكامل كل سلسة زمنية على حده وتحديد د بعد التحقق من الشرط األول  وهو سكون السالسل الزمنية   

( الحدود  )Bounds Testاختبار  املقيد  الخطأ غير  نموذج تصحيح  تقدير  تتضمن  التي   )UECM  األجل في  توازنية مستقرة  ( الختبار مدى وجود عالقة 

 (. املقدرة بالقيم الحرجة )الجدولية Fة إحصائية ومن ثم مقارنالطويل بين املتغير التابع واملتغيرات املستقلة 

 نتائج اختبار التكامل املشترك باستخدام اختبار الحدود : (2جدول )
 النتيجة F-statiatic K الصدار: 

 وجود عالقة تكامل مشترك 4 8.77 النموذج 

1(1الحد األعلى ) 1(0الحد األدنى ) القيم الحرجة :   

 5.72 4.4 % 1عند مستوى 

 4.57 3.47 % 5عند مستوى 

 4.06 3.03 % 10عند مستوى 

 على  انإعداد الباحث املصدر:                                        
ً
      E-views 9.5 مخرجات برنامجاعتمادا

 4 يتمثل عدد املتغيرات املستقلة وه  Kمالحظة : قيم جدول الحدود الحرجة لباسران وأخرون ،                              

  يالنموذج الت  يلقيم الحرجة فأكبر من الحد األعلى ل  يوه 8.77  ي املحسوبة تساو   F-statistic( أن إحصائية  4الجدول رقم )  يف  االختبارتشير نتائج  

طويل املدى بين  توازنيهتدعم رفض فرضية العدم عند هذه املستويات املعنوية مما يؤكد وجود عالقة  يوه %10و %5و  %1ى باسران عند مستو  اقترحها

 . واملتغيرات املستقلة محل الدراسة معدل الفقر

 :((UECM  غير املقيد لخطأ نتائج تقدير نموذج تصحيح ا

فترة واحدة   Selected Model: ARDL(1, 0, 2, 0, 0)هي    Eviews 9.5بطاء املتحصل عليها باستخدام برنامج  ال   فترات  اتضح أن  AICباستخدام  

وبإجراء عمل الواسع.  بمعناه  النقود  البطالة وعرض  لكل من معدل  الصرف، وصفر فترة  لسعر  وفترتان  الحكومي،  لإلنفاق  البطالة، وصفر  ية ملعدل 

 (:3األخيرة كما يتضح من املعادلة رقم ) التقدير، جاءت النتائج في صورتها 

 UECMنتائج اختبار نموذج تصحيح الخطأ غير املقيد : (3)جدول 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

POV(-1) 0.700961 0.127041 5.517609 0.0000 

G -0.050142 0.023115 -2.169293 0.0445 

EXR 1.492806 1.124948 1.327001 0.2021 

EXR(-1) 0.732147 1.737194 0.421454 0.6787 

EXR(-2) 1.876282 1.077092 1.741989 0.0996 

UE 0.623647 0.163728 3.809035 0.0014 

MS 0.075605 0.010633 7.110557 0.0000 

C 16.81927 10.99739 1.529387 0.1446 

@TREND -2.014478 0.395889 -5.088494 0.0001 

R-squared 0.996937 Adjusted R-squared 0.995496 

 على  انإعداد الباحث املصدر:     
ً
       E-views 9.5 مخرجات برنامجاعتمادا
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النقود  ة معدل الفتر كل من  أن املعامالت املقدرة ل(  3يوضح  الجدول رقم ) معنوية   املبطأ لفترة واحدة والنفاق الحكومي ومعدل البطالة وعرض 

من التغير في معدل الفقر يمكن   %99، كما أن  %10، بينما سعر الصرف معنوي عند البطاء الثاني تحت مستوى معنوية  %5و    % 1عند مستوى معنوية  

البط ومعدل  الصرف،  وسعر  الحكومي،  النفاق  في  بالتغير  توفيق  تفسيره  وجود  على  تدل   
ً
جدا عالية  نسبة  وهي  الواسع،  بمعناه  النقود  وعرض  الة 

 (.م2017-1990في السودان خالل الفترة ) معدل الفقر على القدرة التفسيرية للمحددات املقترحة في تفسير النموذج وتدل 

 :نتائج تقدير نموذج األجل الطويل 

 الطويل نتائج تقدير نموذج األجل : (4جدول )
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

G -0.167679 0.077936 -2.151488 0.0461 

EXR 13.714711 5.538049 2.476452 0.0241 

UE 2.085502 0.775956 2.687655 0.0156 

MS 0.252828 0.103719 2.437619 0.0261 

C 56.244386 14.106573 3.987105 0.0010 

@TREND -6.736504 1.915831 -3.516230 0.0026 

 على  املصدر:                                                  
ً
       E-views 9.5 مخرجات برنامجإعداد الباحثان اعتمادا

 أتضح أن: (4رقم )من خالل الجدول 

 يمكن صياغة كالتالي:  األجل الطويل معدل الفقر فيدالة  معامالت •

POV = -0.1677 G + 13.7147 EXR + 2.0855 UE + 0.2528 MS + 56.2444 - 6.7365 @TREND        ….. (4) 

معدل البطالة وعرض النقود بمعناه الواسع ترتبط بعالقة طردية مع  و  ،رة: سعر الصرفأن املتغيرات املفس  اتضح  من معادلة األجل الطويل

 ضيات املوضوعة في الدراسة.ر ، وهذا يتفق مع الفالفقر رتبط بعالقة عكسية مع معدل النفاق الحكومي ي الفقر، بينمامعدل 

 زيادةإلى  ي تؤد %1يادة في سعر الصرف بنسبة ( أي أن الز 13.17، حيث بلغ معامله )طردي ذو تأثير و  %5سعر الصرف معنوي عند مستوى معنوية  •

 .%13.17بنسبة  الفقرمعدل 

البطالة معنوي عند مستوى معنوية   • )  %5معدل  بلغ معامله  تأثير طردي، حيث  البطالة بنسبة  2.09وذو  الزيادة في معدل  أن  أي  إلى    1%(  تؤدي 

 .  %2.09الزيادة في معدل الفقر بنسبة 

  % 1( أي أن الزيادة في عرض النقود بمعناه الواسع بنسبة  0.25ر طردي، حيث بلغ معامله )وذو تأثي،  %5نقود معنوي عند مستوى معنوية  عرض ال •

 األجل الطويل. في %0.25زيادة معدل الفقر بنسبة لى تؤدي إ 

تؤدي    %1( أي أن الزيادة في الفاق الحكومي بنسبة  -0.17، وذو تأثير سلبي، حيث بلغ معامله  )%5الحكومي معنوي عند مستوى معنوية  نفاق  ال  •

 .%0.17إلى انخفاض معدل الفقر بنسبة 

 : (ECM) نتائج اختبار نموذج تصحيح الخطأ املقيد للعالقة قصيرة األجل 

في تقدير نموذج تصحيح الخطأ املقيد الذي يمثل العالقة بين معدل البطالة ومحدداته الرئيسة في األجل   ARDLتتمثل الخطوة األخيرة في تحليل  

 ( أدناه. 5كما يتضح من الجدول رقم ) ARDLالقصير، باستخدام نموذج  

 Long Run Coefficients تائج اختبار تصحيح الخطأ املقيد للعالقة قصيرة األجلن: (5جدول )
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(G) -0.050142 0.023115 -2.169293 0.0445 

D(EXR) 1.492806 1.124948 1.327001 0.2021 

D(EXR(-1)) -1.876282 1.077092 -1.741989 0.0996 

D(UE) 0.623647 0.163728 3.809035 0.0014 

D(MS) 0.075605 0.010633 7.110557 0.0000 

D(@TREND) -2.014478 0.395889 -5.088494 0.0001 

CointEq(-1) -0.299039 0.127041 -2.353884 0.0309 

 على املصدر:                                                                  
ً
        E-views 9.5 مخرجات برنامجإعداد الباحثان اعتمادا

 ( اآلتي:5من خالل الجدول رقم ) اتضح

ويأخذ الشارة السالبة كما  %1سرعة تعديل النموذج نحو التوازن أو حد تصحيح الخطأ قد تحقق فيه الشرطان أنه: معنوي عند مستوى معنوية  •

الط  مما يشير(  -0.299بلغ معامله )حيث    هو متوقع الوضع  إلى  الخطأ والرجوع  النموذج قادر على تصحيح  أن  بيعي خالل فترة زمنية مقدرة  إلى 

عن قيمته التوازنية في األجل الطويل فإنه يمكن    األجل   خالل الفترة قصيرة  معدل الفقرعندما ينحرف    ، هذا يعني أنه(ثالثة سنوات وأربعة شهور )

 لتوازن في املدى الطويل.لختالل إلى أن يصل من هذا اال  % 0.29تصحيح ما يعادل 

mailto:-%206.7365*@TREND
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على  سعر الصرف الذي ظهر أثره  ماعدا  ،  ومتسق مع النظرية االقتصادية  لها أثر معنوي في األجل القصير  املقترحة ملعدل البطالةكل املحددات   •

 معنوي أصبح في األجل الطويل هوبعد تصحيحلكن و  األجل القصير خالل األول في التأخر الزمني  الفقرمعدل 
ً
 . ا

 :للنموذجنتائج اختبار االستقرار الهيكلي 

( واملجموع التراكمي  CUSUM، إذا وقع الشكل البياني الختبار كل من املجموع التراكمي للبواقي املعاودة )ARDLيتحقق االستقرار الهيكلي لنموذج  

 يوضحان نتائج االختبارين:. والشكالن التاليين %5( داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية CUSUM of  Squaresملربعات البواقي املعاودة )
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 لبواقي املعاودة  ملربعات(: اختبار من املجموع التراكمي  2) شكل                                         املعاودة(: اختبار من املجموع التراكمي للبواقي  1)شكل                
        E-views 9.5مخرجات برنامج املصدر: 

 : النموذج ي نتائج فحص بواق

خلو   من  استخدام الوللتأكد  تم  فقد  القياسية  املشاكل  من  واختبار ف  للكش  Jurque- Bera  اختبار  :نموذج  للبيانات،  الطبيعي  التوزيع  عن 

للكشف عن مشكلة ثبات التباين بين األخطاء،   ARCHالذاتي التسلسلي بين األخطاء، واختبار    االرتباطللكشف عن مشكلة    LM Testمضروب الجرانج  

 . االختبارات( يوضح نتائج هذه 6والجدول رقم )

 النموذج  ينتائج فحص بواق: (6جدول )

 F-ststistic P - Value الختبار  )0H(فرضية العدم 

بين األخطاء العشوائية  الطبيعيالتوزيع   Jurque- Bera J.B= 0.884801 0.642492 

بين األخطاء  تسلسلي ارتباطعدم وجود مشكلة   LM Test 1.792564 0.1993 

 ARCH 0.483725 0.4937 ثبات التباين بين األخطاء ) تجانس التباين ( 

 على   انإعداد الباحث املصدر:                
ً
        E-views 9.5مخرجات برنامج اعتمادا

 ( اآلتي:6رقم ) من نتائج الجدول  اتضح

البيانات تتوزع  نالحظ أن  Jarque-Bera  لتحديد التوزيع الطبيعي للبيانات، ومن خالل معنوية اختبار Jarque-Bera يتضح ذلك من خالل يالبواق •

 . %5أكبر من   Probabilityتوزيع طبيعي وذلك ألن قيمة االحتمالية

بلغت    Jarque-Beraختبار  ال     P – Value االحتماليةقيمة  أتضح من خالل   • أكبر من    0.64والتي    البواقي    أنمما يدل على    %5وهي 
ً
موزعة توزيعا

 .
ً
 طبيعيا

  النموذجأن  مما يدل على    %5وهي أكبر من  0.1993والتي بالغت     LM Testالختبار مضروب الجرانج    P – Value االحتماليةقيمة    من خالل  اتضح •

 . التسلسلي االرتباطمن مشكلة  ياملقدر خال القياس ي

النموذج من    • اتضح خلو  )  اختالف مشكلة  كما    ARCHالختبار     P – Valueقيمة االحتمالية    وذلك من خالل   (Heterosedasticity Testالتباين 

 . 0.4937التي بلغت 

 : النتائج

في   البحث  الواسعالنفاق  أثر كل من  من خالل  بمعناها  النقود  البطالة وعرض  الصرف، ومعدل  الفقر  الحكومي، وسعر  ومناقشة   على معدل 

 الفرضيات تم التوصل للنتائج التالية:

القفر   • بين معدل  الطويل  املدى  تكاملية في  أنو   وجود عالقة توازنية  الدراسة مما يعني  التفسيرية محل  املتغيرات  تبعد   كل من  املتغيرات ال  هذه 

 في السودان .
ً
 مماثال

ً
 عن بعضها البعض في األجل الطويل بحيث تظهر سلوكا

ً
 كثيرا
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 تأثير ومعدل البطالة وعرض النقود بمعناه الواسع    ، سعر الصرفأن لققت فرضيات الدراسة  تح •
ً
    ا

ً
تأثير  على معدل الفقر في السودان. بينما  طرديا

 . عكس ي على معدل الفقرالحكومي  النفاق

أهم متغير  يؤثر في معدل   • أن  إلى  الطويل  نتائج األجل  يليه  الفقروضحت  البطالة  يليه معدل  الصرف  الواسع ثم   هو سعر  النقود بمعناه  عرض 

 نفاق الحكومي. ال 

 ير  الزمني األول. إلى أن لسعر الصرف تأثير إيجابي ومعنوي في األجل الطويل فقط، بينما ظهر تأثيره في األجل القصير في التأخ اشارت النتائج •

في معدل    • تؤثر  التي  املختارة  املتغيرات  أهم  الصرف من  بالفقر  يعتبر سعر  تفسير ذلك  يؤدي  ويمكن  الصرف  ارتفاع سعر  مإ أن  زيادة  عدالت لى 

 .لى التراجع في االستهالك بسبب انخفاض الدخل مما يؤدي الى زيادة الفقرالتضخم والتي بدورها تؤدي إ 

 ويؤدي إلى اآلخر، ولكن    العالقة اليجابية بين معدل البطالة ومعدل الفقر في األجلين القصير والطويل ترمي إلى   •
ً
أن كل منهما يمكـن أن يكون سببا

 
ً
 أساسيا

ً
 .في انخفاض الدخل أو انعدامه، ثم إلى زيادة حدة الفقر -في معظم األحيان -البطالة بأنواعها تؤدي دورا

الواسع ومعدل الفقر في األجلين القصير والطويل، ذلك  ألن هنالك   • زيادة    ىتؤدي إل  زيادة املعروض النقدي   تأثير إيجابي من عرض النقود بمعناه 

النقدية  التضخم،  معدالت القاعدة  خالل  من  النقدي  املعروض  في  التام  التحكم  على  املركزية  البنوك  قدرة  لعدم  إ   وذلك  يؤدي  ارتفاع مما  لى 

 . األجور والتفاوت في توزيعهااألسعار وضعف القدرة التنافسية للصادرات وبالتالي تدهور النمو االقتصادي وزيادة معدالت الفقر بسبب انخفاض 

ال اتضح   • بين  سلبي ضعيف  تأثير  هنالك  الحكومي ومعدل  أن  والطويل  الفقرنفاق  القصير  األجلين  و في  خالليمك ،  من  ذلك  تفسير  زيادة    ن  أن 

قرار نفاق الحكومي هو برنامج تتبعه الدولة لتحقيق أهداف معينة يأتي في طليعتها النهوض باالقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وإشاعة االستال 

لدخول والثروات ومن  االقتصادي وتحقيق العدالة االجتماعية وإتاحة الفرص املتكافئة للمواطنين مما يعني تقليل التفاوت بين األفراد في توزيع ا 

 . ثم تخفيف حدة الفقر

خالل   • من  القياسية  املشاكل  من  خالي  أنه  كما  والقصير،  الطويل  املدى  في  معنوي  ككل  التوزيع   اختباراتالنموذج  شرط  تحقيق  إحصائيات 

   .(ARCH) اختبار باستخدامالتباين  اختالف(، LM) اختبار باستخدام التسلسلي االرتباط ، (Jarque – Bera) باستخدام للبواقي الطبيعي

   :التوصيات

 ة.االهتمام بالقطاعات املنتجة ودفع عجلة النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية بما يخدم شرائح املجتمع كافة وخاصة ذوي الدخول املنخفض •

السياسات • ال   داريةال   وضع  في  تساعد  ا التي  املوارد  داري  ل صالح  باستخدام  وتنمية  الخاص  عالية  نمو  معدالت  تحقق  عالية  بكفاءة  وتوظيفها 

 مستدامة تخفض من حدة الفقر.

ند  العمل على استقرار السياسات االقتصادية، محاربة التضخم، توفير فرص العمل، توجيه الزكاة إلى مواردها واالهتمام بالقضاء على الفقر ع •

 وضع السياسات االقتصادية.

 عن سياسات نقدية االستثمارمناصرة للفقراء من خالل تبني سياسات مالية متمحورة حول  استراتيجيات يتبن  •
ً
، تتسم بمزيد من التوسعية فضال

 أكثر مرونة .

 .ويحسن من الكفاءة الدارية باستمراريرفع النتاجية لعناصر النتاج ويخلق فرص عمل  ي املستدام الذ االقتصادي وترسيخ النمو  اعتماد •

   :التوصيات العامة

م في تجهيز العمالة تشجيع التعليم الفني واملنهي، وبيان أهمية التعليم املنهي في تنمية املهارات والقدرات البشرية والتقنية للعمالة، وما له من دور ها •

 ملواجهة التغيرات الهيكلية التي تحدث على جانب الطلب على األيدي العاملة في سوق العمل .

 لى إيجاد حلول جذرية ملشكالت البطالة، التضخم املتزايد والنتاج، واالهتمام بالقطاعات املنتجة ودفع عجلة النمو االقتصادي والتنمية العمل ع •

 االقتصادية بما يخدم شرائح املجتمع كافة وخاصة ذوي الدخول املنخفضة 

 ..مناصرة للفقراء مثل الدعم السلعي وقيام الجمعيات التعاونية استراتيجيات يتبن •

 املراجع:

 :
ً
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Abstract: The research aimed to know the effect of economic policies on the poverty rate in Sudan for the 
period (1990 - 2017). Using the Atuo-Regressive Distributed lag (ARDL) to test and estimate factors 
affecting the poverty rate in Sudan in the short and long term in the period (2017-1990). The research 
reached the following main results: The existence of an integral balance relationship in the long term 
between the poverty rate and each of the explanatory variables under study, which means that these 
variables are not far from each other in the long term so that they show similar behavior in Sudan, where 
there is a direct relationship with Both government spending, money supply, the exchange rate, and the 
inverse relationship of taxes in the short term. 
The most important recommendations: Working to find radical solutions to the problems of 
unemployment, increasing inflation and production, attention to the productive sectors and advancing 
economic growth and economic development to serve all segments of society, especially those with low 
incomes, adopting pro-poor strategies such as support goods and establishing cooperative societies. 

Keywords: economic policies; Poverty rate; Government expenditure; Unemployment; Exchange rate; 
Money supply. 

 

mailto:hibahussinawad@gmail.com
mailto:nadiabushra12@gmail.com
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx


 نادية علي & هبه حسين                                                                                                      م(2017-1990محددات الفقر في السودان دراسة تحليلية للفترة ) 

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 27-45 
 42 

 

 املالحق 
 بيانات الدراسة: (1ملحق رقم )

)مليون   الحقيقي اإلنفاق الحكومي معدل الفقر العام

 جنيه(  

عرض النقود الحقيقي )مليون  

 جنيه( 

 سعر الصرف

 واحد دوالر= جنيه 

 البطالة

POV G MS EXR UE 

1990 83.4 32.43 131.85 0.010 16.4 
1991 84.9 18.21 101.34 0.020 15.9 

1992 86.3 33.24 107.27 0.130 11.1 
1993 88.1 14.94 72.01 0.220 18.5 
1994 84.8 12.83 50.73 0.400 17.0 
1995 81.7 19.45 53.68 0.840 16.6 

1996 78.7 27.93 42.26 1.460 18.1 
1997 75.8 22.28 38.99 1.710 15.1 
1998 73 21.42 42.57 2.370 15.7 
1999 70.3 19.52 44.62 2.580 15.2 

2000 67.7 29.63 55.66 2.570 15.5 

2001 65.2 40.21 66.46 2.590 15.9 
2002 62.7 41.95 81.03 2.630 15.8 

2003 60.4 45.15 99.40 2.610 16.3 
2004 58.2 70.92 118.74 2.520 17.1 
2005 56 90.13 159.74 2.310 17.3 

2006 54 101.36 189.80 2.310 19.4 
2007 52 96.11 197.15 2.020 19.7 
2008 50 92.18 200.64 2.100 20.6 
2009 49 92.44 222.60 2.240 21.0 

2010 46 83.51 247.03 2.500 20.7 
2011 42 77.07 246.78 2.680 17.3 
2012 39.9 63.34 246.36 3.570 18.0 

2013 39.7 64.00 211.61 4.750 18.8 
2014 36.1 62.37 180.87 5.730 19.5 

2015 37.7 62.92 186.35 6.040 21.6 

2016 42.2 60.39 204.16 6.180 20.6 
2017 46.7 58.73 259.67 6.680 19.6 

 والتخطيط االقتصادي  السودان املركزي، ووزارة املالية املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء السودان، بنك 

 نتائج اختبار ديكي فلور املطور لقياس سكون السالسل الزمنية : (2ملحق رقم )
UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF) 
Null Hypothesis: the variable has a unit root 

 At Level  

  POV G EXR UE MS  

With Constant t-Statistic -1.6020 -1.4651 -0.3668 -2.4662 -0.4358  

 Prob.  0.4674  0.5349  0.9011  0.1345  0.8886  

  n0 n0 n0 n0 n0  

With Constant & Trend  t-Statistic -0.3821 -1.0979 -3.4761 -4.1641 -2.2847  

 Prob.  0.9831  0.9101  0.0660  0.0148  0.4270  

  n0 n0 * ** n0  

Without Constant & Trend  t-Statistic -2.0946 -0.0739  0.8763 -0.0088  0.8485  

 Prob.  0.0370  0.6487  0.8925  0.6710  0.8878  

  ** n0 n0 n0 n0  

 At First Difference  

  d(POV) d(G) d(EXR) d(UE) d(MS)  

With Constant t-Statistic -2.1348 -4.2294 -2.2166 -4.2016 -1.6635  

 Prob.  0.2337  0.0029  0.2055  0.0036  0.4367  

  n0 *** n0 *** n0  

With Constant & Trend  t-Statistic -2.7712 -4.2787 -2.2777 -4.0967 -2.4939  

 Prob.  0.2193  0.0119  0.4304  0.0194  0.3281  

  n0 ** n0 ** n0  

Without Constant & Trend  t-Statistic -1.1386 -4.2223 -1.6032 -7.7355 -2.1817  

 Prob.  0.2242  0.0002  0.1012  0.0000  0.0305  

  n0 *** n0 *** **  

Notes:       

a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1% and (no) Not Significant   

b: Lag Length based on SIC      

c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided p-values.   

 ( ARDL) نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املبطئة : (3ملحق رقم )
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Dependent Variable: POV 
Method: ARDL 
Date: 09/26/20   Time: 20:39 
Sample (adjusted): 1992 2017 
Included observations: 26 after adjustments 
Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (2 lags, automatic): G EXR G UE MS      
Fixed regressors: C @TREND 
Number of models evalulated: 81 
Selected Model: ARDL(1, 0, 2, 0, 0) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

POV(-1) 0.700961 0.127041 5.517609 0.0000 

G -0.050142 0.023115 -2.169293 0.0445 

EXR 1.492806 1.124948 1.327001 0.2021 

EXR(-1) 0.732147 1.737194 0.421454 0.6787 

EXR(-2) 1.876282 1.077092 1.741989 0.0996 

UE 0.623647 0.163728 3.809035 0.0014 

MS 0.075605 0.010633 7.110557 0.0000 

C 16.81927 10.99739 1.529387 0.1446 

@TREND -2.014478 0.395889 -5.088494 0.0001 

R-squared 0.996937     Mean dependent var 59.39231 

Adjusted R-squared 0.995496     S.D. dependent var 16.44919 

S.E. of regression 1.103913     Akaike info criterion 3.303024 

Sum squared resid 20.71662     Schwarz criterion 3.738519 

Log likelihood -33.93932     Hannan-Quinn criter. 3.428431 

F-statistic 691.7309     Durbin-Watson stat 2.495150 

Prob(F-statistic) 0.000000    

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection. 

       E-views 9.5 املصدر: مخرجات برنامج                                           

 

 الخطأتقدير معلمات األجل القصير والطويل وتصحيح : (4ملحق رقم )
ARDL Cointegrating And Long Run Form 
Dependent Variable: POV 
Selected Model: ARDL(1, 0, 2, 0, 0) 

Date: 09/26/20   Time: 20:40 
Sample: 1990 2017 
Included observations: 26 

Cointegrating Form 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(G) -0.050142 0.023115 -2.169293 0.0445 

D(EXR) 1.492806 1.124948 1.327001 0.2021 

D(EXR(-1)) -1.876282 1.077092 -1.741989 0.0996 

D(UE) 0.623647 0.163728 3.809035 0.0014 

D(MS) 0.075605 0.010633 7.110557 0.0000 

D(@TREND()) -2.014478 0.395889 -5.088494 0.0001 

CointEq(-1) -0.299039 0.127041 -2.353884 0.0309 

    Cointeq = POV - (-0.1677*G + 13.7147*EXR + 2.0855*UE + 0.2528*MS + 

        56.2444  -6.7365*@TREND )  

Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

G -0.167679 0.077936 -2.151488 0.0461 

EXR 13.714711 5.538049 2.476452 0.0241 

UE 2.085502 0.775956 2.687655 0.0156 

MS 0.252828 0.103719 2.437619 0.0261 

C 56.244386 14.106573 3.987105 0.0010 

@TREND -6.736504 1.915831 -3.516230 0.0026 

       E-views 9.5 املصدر: مخرجات برنامج                                                
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 ة اختبار الحدود للتكامل املشترك نتائج منهجي: (5ملحق رقم )
ARDL Bounds Test 
Date: 09/26/20   Time: 20:44 
Sample: 1992 2017 
Included observations: 26 

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

Test Statistic Value K   

F-statistic  8.774968 4   

Critical Value Bounds   

Significance I0 Bound I1 Bound   

10% 3.03 4.06   

5% 3.47 4.57   

2.5% 3.89 5.07   

1% 4.4 5.72   

Test Equation:    

Dependent Variable: D(POV)   

Method: Least Squares   

Date: 09/26/20   Time: 20:44   

Sample: 1992 2017   

Included observations: 26   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(EXR) 1.315424 1.743241 0.754585 0.4608 

D(EXR(-1)) -3.307511 1.402316 -2.358607 0.0306 

C -6.345283 13.29858 -0.477140 0.6393 

@TREND -1.257044 0.573028 -2.193686 0.0424 

G(-1) 0.012528 0.036177 0.346311 0.7334 

EXR(-1) 4.498580 1.019518 4.412458 0.0004 

UE(-1) 0.114821 0.231274 0.496474 0.6259 

MS(-1) 0.062960 0.012135 5.188330 0.0001 

POV(-1) 0.019921 0.161338 0.123471 0.9032 

R-squared 0.753439     Mean dependent var -1.469231 

Adjusted R-squared 0.637410     S.D. dependent var 2.322201 

S.E. of regression 1.398324     Akaike info criterion 3.775850 

Sum squared resid 33.24026     Schwarz criterion 4.211345 

Log likelihood -40.08605     Hannan-Quinn criter. 3.901257 

F-statistic 6.493546     Durbin-Watson stat 2.376975 

Prob(F-statistic) 0.000616    

       E-views 9.5 برنامجاملصدر: مخرجات        
 الكشف عن مشكلة عدم تجانس التباين  ARCHاختبار  : (6ملحق رقم )

Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 0.483725     Prob. F(1,23) 0.4937 

Obs*R-squared 0.514958     Prob. Chi-Square(1) 0.4730 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/26/20   Time: 20:45   

Sample (adjusted): 1993 2017   

Included observations: 25 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.702751 0.290085 2.422570 0.0237 

RESID^2(-1) 0.144059 0.207130 0.695503 0.4937 

R-squared 0.020598     Mean dependent var 0.822114 

Adjusted R-squared -0.021984     S.D. dependent var 1.156708 

S.E. of regression 1.169354     Akaike info criterion 3.227398 

Sum squared resid 31.44992     Schwarz criterion 3.324908 

Log likelihood -38.34247     Hannan-Quinn criter. 3.254443 

F-statistic 0.483725     Durbin-Watson stat 1.959500 

Prob(F-statistic) 0.493708    

       E-views 9.5 املصدر: مخرجات برنامج    
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 الكشف عن مشكلة االرتباط التسلسلي   Breusch-Godfreyاختبار : (7ملحق رقم )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.792564     Prob. F(1,16) 0.1993 

Obs*R-squared 2.619446     Prob. Chi-Square(1) 0.1056 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: ARDL    

Date: 09/26/20   Time: 20:46   

Sample: 1992 2017   

Included observations: 26   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

POV(-1) 0.064761 0.133267 0.485946 0.6336 

G 0.012686 0.024500 0.517785 0.6117 

EXR 0.784482 1.245973 0.629614 0.5378 

EXR(-1) -0.693887 1.775390 -0.390836 0.7011 

EXR(-2) 0.139570 1.057977 0.131922 0.8967 

UE 0.010808 0.160244 0.067445 0.9471 

MS 0.001663 0.010467 0.158846 0.8758 

C -6.377877 11.75787 -0.542435 0.5950 

@TREND 0.040295 0.388140 0.103816 0.9186 

RESID(-1) -0.400451 0.299097 -1.338867 0.1993 

R-squared 0.100748     Mean dependent var -2.49E-14 

Adjusted R-squared -0.405081     S.D. dependent var 0.910310 

S.E. of regression 1.079046     Akaike info criterion 3.273755 

Sum squared resid 18.62946     Schwarz criterion 3.757639 

Log likelihood -32.55882     Hannan-Quinn criter. 3.413096 

F-statistic 0.199174     Durbin-Watson stat 2.239832 

Prob(F-statistic) 0.990655    

       E-views 9.5 املصدر: مخرجات برنامج    

 اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية: (8ملحق رقم )
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Series: Residuals
Sample 1992 2017
Observations 26

Mean      -2.49e-14
Median  -0.109189
Maximum  1.998037
Minimum -1.638239
Std. Dev.   0.910310
Skewness   0.451629
Kurtosis   2.970582

Jarque-Bera  0.884801
Probability  0.642492
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   :املقدمة

ة والخدمية والصناعية التي تأخذ في حسبانها املحافظة على البيئة والحد  ليات التجاريأنشطة الفعا لىإ ة ر لإلشا األخضريستخدم مفهوم التسويق 

 .من الحاق الضرر بها من جراء صناعتها وانشطتها التجارية

،  بيئةالجتماعية تجاه الا ن تأخذ على عاتقها مسئوليتها اإلنسانية و أ  األخضرتسويق ذ من شأن الجهات من مؤسسات وشركات التي تعتمد على الإ 

و أ ن تكون صناعتها نظيفة وصديقة للبيئة سواء كانت تقدم منتجات صناعية أ ة وضمان بحيث تفعل كل ما بوسعها من جهود للحد من االضرار بالبيئ

 و مواد أولية لصناعات أخرى. أ  خدمات

 :مشكلة البحث 

 ث: حبطرح األسئلة التالية ذات العالقة بمشكلة الب ةالباحث ت قام

 في تحقيق التنمية املستدامة؟ األخضرفلسفة التسويق  ن تساهم أ مكن لى أى مدى يإ  .1

 في مؤسسة فهد املدعث للكهرباء؟  األخضر هل يطبق مفهوم التسويق  .2

 ؟بحثلا  أهداف ب معسيتنا(  ، سنوات الخدمة، املؤهل العلميهل وصف عينة البحث ) العمر .3

 : ية البحث أهم

 التالية:  تظهر أهمية البحث في النقاط

 . األخضرفي موضوع التسويق  لمكتبات العربيةتقديم إضافة ل .1
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    :لخصامل

البحث مفهوم األ   يتناول هذا  املستدامة و   خضر التسويق  التنمية  تحقيق  في  التسويق    وتأتي ،دوره  الو   خضر األ أهمية موضوع  في  فاء  لدوره 

ة: هل وتمثلت مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة التاليلخاصة  املقبلة على تلبية احتياجاتها ا باحتياجات الحاضر دون املساس بقدرة األجيال  

األ  التسويق  التنمية  خضريساهم  تحقيق  األ إو   ؟املستدامة  في  التسويق  للكهرباء مفهوم  املدعث  فهد  تطبق مؤسسة  أي مدى   واتبعت   ؟خضر لى 

التحليلي   الوصفي  املنهج  استبيان  الباحثة  صممت  علىوعليه  توزيعه  للكهرباء  منسوبمن    موظف  45  تم  املدعث  فهد  مؤسسة  تحليل  ي  وتم 

من  SPSSبرنامج    استخدامباالستبيان   التحقق  توصل    أهم ومن    ،فروضال  ةصح  وتم  التي  البحث  إ النتائج  األ أ ليها  التسويق  لى إ يؤدي    خضرن 

التوصيات االهتمام باملزيج التسويقي   هم أ   ت. وكانخضراأل التسويق    هوم مفمؤسسة فهد املدعث للكهرباء تطبق    نأ ملستدامة. و ا تحقيق التنمية  

   .خضرة التحديات التي تواجه الترويج األ اجهو مو  أخضر لى مستهلك إ تحول املستهلك لي وزيادة وعي ،خضراأل 

 . التنمية املستدامة ؛ خضراأل قي املزيج التسوي ؛خضراأل التسويق  :الكلمات املفتاحية
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 . األخضرللتسويق  األعمالأهمية تبني منظمات  .2

 :البحث  أهداف

 زيادة وعي املستهلك بالتطورات البيئية وميوله نحو املنتجات الصيقة للبيئة. .1

 في تحقيق التنمية املستدامة.  األخضرويق ستمعرفة دور ال .2

 . للكهرباءفي مؤسسة فهد املدعث  األخضرق تسويقع الالى و إ التطرق  .3

 : فرضيات البحث 

 على التنمية املستدامة.  األخضر للتسويق   α = 0.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية موجبة عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى:

 .األخضرفهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق سة سق مؤ ب: تطالفرضية الثانية

 :السابقة تالدراسا

في قطاع غزة من وجهة نظر االكاديميين واالداريين   األخضر على سلوك املستهلك نحو املنتج  األخضر ثر التسويق أبعنوان  (2017) نادراسة حن •

الدراسة    :بغزة  اإلسالميةبالجامعة   واقإهدفت  عن  الكشف  بالجامعة    األخضر  يويقتسال  املزيج  على  العاملين  يدركه   اريين دإل ا   اإلسالميةكما 

باملنتج   وعيهم  واتجاهاتهم وسلوكوثقا  األخضرواالكاديميين ومستوى  البيئية  املنتج  فاتهم  نحو  استخدمت الدراسة    أهداف.لتحقيق    األخضر هم 

  280عها على عينة بلغت م توزياستبانة ت الدراسة عبارة عن أداة الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وكانت 
 
واالكاديميين  ناإلدارييوموظفة من  موظفا

من  اإلسالميةبالجامعة   بلغت  264  هم بغزة فاستجاب  الدراسة  . وخلص  %94.30بنسبة  النتائج  لى مجمإ ت  املزيج أ   أهمهاوعة من  واقع عناصر  ن 

املأ بين  بنسبة مرتفعة وتجاءت    األخضر التسويقي   باملن مستوى وعي  الستهلك   نتجات 
 
الدراسة  وبن  .خضراء متوسطا نتائج  احثة  لبا   أوصتاء على 

الطلب  حجم  و   األخضرعر املنتج  ن يتم التوفيق بين سأ متنوعة ومرضية لحاجات الزبائن في قطاع غزة و ات بدائل خضراء  ن توفر الشرك أ بضرورة  

 األخضر وبناء على ذلك وضع تسعير مناسب للمنتج  عليه

دفت ه  : الستخدام املنتج ذو الطاقة املتجددةستهلك  على سلوك امل  األخضر ويقي  أثر املزيج التسبعنوان    (2016)  وإسماعيل   بكري لادراسة   •

املتمثل   األخضراملنتج لشراء قراره عبر  الشرائي األخضرعلى سلوك املستهلك  األخضرمتغيرات املزيج التسويقي  لجم م تأثيرى لى بيان مدإ دراسة ال

الشمسية.انلسخبا االستبانةتمداع  ات  استمارة  الدراسة على  جم  كأداة   ت  في  وقد    عرئيسية  العينة  البيانات  فرد من مستخدمي   200بلغ حجم 

الشمسية البحث    .السخانات  التمتغير    لملجم  إحصائيةذو داللة    تأثيرلى وجود  إ وقد توصل  االردن  األخضرسويقي  املزيج  املستهلك    يعلى سلوك 

التوجه  أوص ىوقد   املختلفة من خنح  البحث بضرورة  املجتمع  بين طبقات  البيئي  الوعي  التركيز على مفهوم الو نشر  للتحفيز املس   ل  البيئية  ؤولية 

 طاقة وتخفيض التلوث. والتي تحد من استهالك ال ينعكس بدوره على شراء املنتجات الخضراء  والذي  األخضرعلى تبني السلوك 

الى تجربة  ةاإلشار مع -تحليلية دراسة نظرية-األعمالفي زيادة تنافسية منظمات  األخضر يق ودور التسو  أهميةان بعنو  (2014) دراسة بلبراهيم •

 ( ميورا  البحثية  ه:  (MURAشركة  الورقة  محاولة  إ دفت  التسويق    أهميةبراز  إ لى  التنافسي  األخضر ودور  القدرات  تنمية  ملنظمافي    .األعمال  ت ة 

ولعل هم    األسواقة في  غيرات الحاصلتملواكبة ال هذا املفهومتتبنى  األعمالسة فان منظمات مار هيم الحديثة املمن املفا األخضرعتبار التسويق إفب

 إلبراز  ه الورقة البحثيةهنا كان تقديم هذتظهر في السوق ومن    التيتسخير مثل هذه املمارسات في استغالل الفرص    هو كيفية  األعمالمنظمات  

املم بين  الخاالعالقة  التسويقية  و رسات  التاملزايضراء  ملنظمات  ا  ال  والتأكيد  األعمالنافسية  حالة شركة ميورا)  القة  ععلى هذه  من خالل عرض 

MURA ) قدراتها التنافسية في تنمية  ضراءية الخسويقمن املمارسات الت تدالتي استفا . 

  :الصناعية الجزائرية  املؤسسات  دراسة حالة بعض-  ة املستداميمفي تحقيق التن   األخضر بعنوان دور التسويق    (  2012-2008ة ناصر)دراس •

   هأهداف و   األخضرعن مفهوم التسويق  ض  الغمو   على رفإ هدفت هذه الدراسة  
 
  ة املستدامة ومحاولطار التنمية  ملجال التسويق في ا   باعتباره تطورا

الخضراءاإل املنتجات  ا ملام بمفهوم تطوير  التح.  الوصفي  املنهج  الدراسة  الشخصية واالستبيا  أسلوبلي وتم االعتماد على  يلتبعت  وتم  ن  املقابلة 

املنتجات الخضراء    أسعار يمكن للمؤسسات تجنب ارتفاع    :ليها الباحثإ تراحات التي توصل  هم الحلول واالقأ وكانت    ( SPSS19نامج )استخدام بر 

تكاليفهاتطالتي   للح  توفير  عمومية ال  املؤسسات  ىيتعين عل  -رحها عن طريق تخفيض  االنتقائي  فر اويات  في عماأل   اياتللنفز  الذي يساهم  لية  مر 

 .ياتنفالا  تدوير وإعادة استرجاع 

 :األخضرمفهوم التسويق 

عليه مصطلح التسويق    أطلق فمنهم من استخدم مصطلح التسويق االيكولوجي ومنهم من    األخضر تابات التي تناولت موضوع التسويق  لكا   تعددت

حداث خلط إ لتسميات في  ا فقد تسببت هذه    األخضرطلح التسويق  مص  عليه  أطلقمنهم من  ه مصطلح التسويق املستدام و يلع  أطلقالبيئي ومنهم من  

 : وفيما يلي بعض التعريفات األخضر ويق موحد للتس وجود تعريفوعدم 
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من   كل  ب    Henion and Kinnearعرف  االيكولوجي  التسويقيأالتسويق  األنشطة  بكل  االهتمام  عن  عبارة  املشكالت   ةنه  خلق  في  ساهمت    التي 

 (Ken,1995.p28) ت ال املشك ان تساهم في إيجاد عالج لهذه تي يمكن لالبيئية وا 

البيئي على  تسو ال  Peattieعرف   املس  نهأ يق  الكلية  اإلدارة  بطريقة مربحة مع ؤ عملية  واملجتمع  العمالء  واشباع متطلبات  وتوقع  تحديد  ولة عن 

  (Ken,1995.p28) . مراعاة مبدأ االستدامة

لى تلبية  إي تهدف  تو تسهل أي نوع من املبادالت الأ ن تسبب  أ ن  كة النشاطات التي يمنه مجموعأب  األخضرق  التسوي  stanton and Futrellيعرف   

 .(Marguerat,2002)عيةالطبيضرار على البيئة أ وهذا بدون  ،نسانو قضاء رغبات واحتياجات اإلأ 

 ,Menon, 2007) .يةبالبيئة الطبيعأي ضرر  ات ال تلحقوتسعير وترويج منتج  نه عملية تطويرأ على  األخضرالتسويق  Pride & Ferrellوقد عرف 

54)  

إلى اقتناء منتجات غير ضارة م  كذلك، على أنه: “عملية نظامية متكاملة تهدف إلى التأثير في تفضيالت العمالء، عبر دفعه  األخضر وُيعرف التسويق  

تيدعوت  بالبيئة، على  والعمل  االستهالكية،  عاداتهم  االتجاه؛ل  هذا  رغبات  تلبي  منتجات  املحصلة  بحيث  قديم  ال  تكون  هي  البيئة، النهائية  على  حفاظ 

                                                             www.rowadalaamal.com،`21القرن  ة اجن ق و ط األخضر التسويق  2019،علوانيمحمد ال .”  شركةوحماية املستهلكين، وتحقيق األرباح لل

 :األخضرويقي ستلا ج يز ملا

ن في أسلوب صياغة  تالف يكم ن االخأ ال  إ ، التوزيع الترويج  عرلسا   ،هي ذاتها العناصر التقليدية املتمثلة في املنتج  األخضر   سويقي زيج التملعناصر ا 

 دارتها. إ هذه العناصر و 

التسوي  يلاعسموإ البكري    عرف التأ على    األخضر قي  املزيج  تتضمن  عملية  والترويفيذ  والتنخطيط  نه  والسلع   لألفكار  والتوزيع  جوالتسعير 

تلبي التي  التبادالت  للبيئة لخلق  الصديقة  الفلسفية  ء ضوفي    الفردية والتنظيمية  هدافاأل   والخدمات  املس   التوجهات  املجتمعملفهوم   ي البكر )  ية.ؤولية 

 ( 65: 2016، واسماعيل

 أ
ا
 األخضر نتج : املوال

ذا كان  إ ن بقية العناصر تفقد معناها  أ بمعنى  األخضرالتسويقي  جعناصر املزي ألساسية التي تعتمد عليها بقيةناصر ا حد العأ  األخضرنتج تبر املعي

 املنتج.  ذا ه لىإ املستهلك ليس بحاجة 

 (Ken,1995) .ةه بطريقة مستدامنتاجإ ويتم  بول االجتماعيقى القلك ويلاملستهيلبي حاجات نتج الذي نه املأ ى عل األخضر املنتج  Peattie عرف

وتطوير  إ  ضمان سالمة     نتجاتمن 
 
بيئيا لفلسفة    واعية  أساس  وقدهو  املنتج وه(Kaoقدم    كاو  لتطوير  أساسية  مبادئ  خمسة   Donald)"ي( 

A,1999.p135)  

 مع. الفائدة واالهمية للمجت •

 صالة. واال  بداعاال  •

 اإلنتاج.ية يف عملخفض تكال •

 تهلك.ساملالبحث عن السوق و  •

 لتجزئة.فهومة لتجار ا شكال واضحة ومأ  •

 
ا
 األخضر ر ي: التسعثانيا

ت  للمنتجا  ن تقديمهاأ بائن وترى هذه املنظمات  ز الن  الخضراء على أساس قيمتها التي تدركها فئات معينة م  تسعر العديد من املنظمات املنتجات 

   سعاربأ
 
نسبيا ب  ال  مرتفعة  الالتنا  موقعهايضر  تنافنفس ي  ال  و   لىع  سها  السعر  أساسنما علإ أساس  ورقة مقدمة   ،قريش ي، قدري   .تخضير منتجاتها  ى 

 . 2011نوفمبر   23و 22للملتقى الدولي الثاني لجامعة ورفلة 

 
ا
 األخضر: التوزيع ثالثا

و  ع ذعلى نظام التوزي األخضرلتوزيع ف في اعتماد مدخل ا االختال ، يكمن األخضردخل التسويق األنواع من القنوات التوزيعية هي ذاتها املطبقة في م

املفرد  ،عي جارتال ا يعرف باملنفذ  و ما  أاالتجاهين   النظام في تحقيق املنفعة لتجار الجملة وباعة  بسبب   ، من خالل تقوية العالقة مع زبائنهم يساعد هذا 

 ( 90ص :2007ري،، النو البكري )وير .ادة التدعملية إع ىلع األخضرلتسويق اعتماد القناة التوزيعية ملدخل ا 

 
ا
 األخضر  : الترويج رابعا

املز أ   جالتروييعد   التسويقي  يحد عناصر  ب  األخضر ج  تهدف  أويعرف  التي  االتصال  بناء  إ نه عملية  باللى  و العالقة  هم عالمإ دامتها من خالل  إ زبائن 

 (82: ص2010وآخرون، نفرحا)لهم. ورتها البيئية ونقل ص   عه وتسويقههم بما تقوم املنظمة ببيواقناع

الجدول   الخ  التالييوضح  الترويج    األخضرترويج  صائص  الثاني لجامعة ورفلة    ،قريش ي، قدري   .ي دالتقليوخصائص  الدولي  للملتقى  ورقة مقدمة 

 .2011نوفمبر   23و 22



 هبة الزبير  محمد                                                                                                                                                  دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة 

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 46-56 
 49 

 

 ليديوالترويج التق األخضر خصائص الترويج 

 الترويج التقليدي  األخضر الترويج 

 بالعواطفالتالعب  توقعات ة الإدار 

 ل معها متجاهل األخطاء او التعا ل معها بحسماالعتراف باالخطاء املاضية والتعام

 البحث عن بديل واحد حاب املصالح الصة فعالبحث عن البدائل النا

 األساسية نات إلفصاح عن البيااعدم  أفكار املنظمة الدليل الذي يدعم عمليات و يم تقد

 نشر االخبار والقرارات بدون دراسة  نهاجابة عة ومحاولة اإل توجيه األسئل

 ة ملختلف الجماهير غير متة توزيع رسال تهم بالتزام متساوى امع أصحاب املصالح على كافة مستوي علفاالت

 االنفتاح عند الجاجة  االنفتاح الدائم 

 :جية وإجراءات البحثهمن

 منهج البحث:  

الظواهر  ىعل  يساعد  فهو  ه،أهداف  لتحقق  التحليلي  الوصف  هجاملن  باستخدام  البحث  هذا   يقوم وتحديوتفسيره  رصد   واستخدام   املشكلة  دا 

  . هدافأل وا  حيث الفروض من حثبال  مع يتناسب بما اإعداده تم  استبيان استمارة  لخال من  البيانات وتفسيرها لتحليل اسبةاملن يةاالحصائ باألسالي

 حث: حدود الب

 اململكة العربية السعودية. -رباءد املدعث للكهفه سسةمؤ  الحدود املكانية:

 . م2020م على العا اقتصرت الدراسة في حدها الزماني ة:الحدود الزماني

 هد املدعث للكهرباء. العاملين بمؤسسة ف الحدود البشرية:

 بحث:مجتمع ال

 موظف. 50املجتمع اإلجمالي  حجم لغ م حيث ب2020رباء للعام هسسة فهد املدعث للكبحث من العاملين بمؤ ليتكون مجتمع ا 

 عينة البحث: 

 .45نة م العيغ حجلب ثعينة حيلحجم ا  لتحديد (1)تيفن ثامبسون لة سمعاداستخدمت الباحثة 

 أداة البحث:

الباح استمارة صممت  باستخدام    ثة  الخماس استبيان  ليكرت  املقايي  يمقياس  في  )اتفق  املتدرج   س 
 
اتفتماما ا ق،  ال  اتفق،  ال  محايد،  ى  عل  تفق، 

ل املدعث  فهد  بمؤسسة  العاملين  آراء  ال  باء.لكهر االطالق(، الستطالع  األول على  القسم  اشتمل  الدب وقد  اشتمل  رافوغيميانات  فيما  البحث،  لعينة  ية 

 ثاني على محورين هما: القسم ال

 . ق التنمية املستدامةيفي تحق األخضر سويق دور الت •

 . األخضرسويق التوم باء مفه فهد املدعث للكهر مدى تطبيق مؤسسة  •

 :  البحث صدق وثبات أداة 

حيث كانت    البحثء عينة  اسات املعبرة عن آرا ارتباط بين القي  جودو   دى ر متباخال   (Cronbach- Alpha)خ ألفا  كرونباأسلوب  الباحثة    تاستخدم

الثبات  قيمة م الحو   0.873عامل  أكبر من  املقبول ملهي نسبة  األدنى  الثبات وهو  د  الثبات و ما  م  0.60عامل  مكانية االعتماد إ يعني توفر درجة كبيرة من 

 يل االحصائي.على نتائج التحل

 لبحث: اخطوات اختبار فرضيات 

 و أ
ا
 عينة: وصف ال: ال

 البحث    سبي لعمر عينةع التكراري والن(: يوضح التوزي1)جدول 

 النسبة املئوية  ددالع العمر 

 % 55.6 25 عام  30ل من قأ

 % 28.9 13 ام ع 40عام إلى  30من 

 % 13.3 6 عام 50عام إلى  40أكبر من 

 % 2.2 1 عام  50أكبر من 

 % 100 45 املجموع 
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لون ني أن غالبية من يعمععام مما ي  30ل من  ق ( من أعمارهم أ %55.6العينة )  ( أعاله أن الغالبية من أفراد1)جدول  بالة  ردالوا   أظهرت البيانات

 الشباب. ةباملؤسسة من فئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البياني لعمر عينة البحث   يل  تمث(: ال1)شكل 

    ث لعينة البح لخدمةري والنسبي لعدد سنوات ا (: يوضح التوزيع التكرا2)جدول 

 وية النسبة املئ التكرار  ستوى التعليمي ملا

 % 44.4 20 سنوات  5أقل من 

 % 44.4 20 ت سنوا  10إلى  5من 

 % 11.1 5 ة سن  15إلى   سنوات   10أكثر من 

 %0 0 نة س  15أكثر من 

 % 100 45 املجموع 

( الجدول  أفراد  2من  أن غالبية  أ العينة  ( أعاله نالحظ  الخدمة لهم من   %44.4ة )بنسب  اتسنو   5ل من  قسنوات 
 
سنوات    10إلى    5من    (، وأيضا

 ة من الخدمة.سن شرة سسة ال يتجاوزون خمسة عؤ ى أن العاملين بامل(. يدل ذلك عل%0بة )سل على نسنة فقد حص 15( أما أكثر من %44.4بنسبة )

 reliableموثوقة بحث لعينة ا  إجاباتان  ة البحثلعينلسنوات الخدمة  ييتضح من التوزيع التكراري والنسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوات الخدمة لعينة البحث  (: التمثيل البياني لعدد س2)شكل 
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    ثلتكراري والنسبي للمؤهل العلمي لعينة البح (: يوضح التوزيع ا3)جدول 

 النسبة املئوية  التكرار  وات العمر بالسن

 % 53.3 24 ثانوي 

 % 17.8 8 معي وسيط دبلوم جا

 % 26.7 12 سبكالوريو 

 % 2.2 1 جامعي ال فوق 

 % 100 45 جموع ملا

الوا  البيانات  )أظهرت  بالجدول  أعال 3ردة  الغ(  أن  من  ه  املؤهالبية  العينة  )أفراد  بنسبة  ثانوي  لهم  العلمي  يليهم  (%53.3ل  بنسبة  ،  البكالوريوس 

 (  %17.8لوسيط بنسبة )م الدبلوم الجامعي ا ث(  26.7%)
 
ل وظيفة ما يتناسب وطبيعة كن بعو وز على أنهم يت( مما يدل  %2.2)فوق الجامعي بنسبة    وأخيرا

 باملؤسسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة علمي لعينة البحث بللمؤهل ال (: التمثيل البياني 3)شكل 

 ستدامة تحقيق التنمية املفي  األخضر لتسويق واالنحراف املعياري ملحور دور ا(: املتوسط الحسابي 4) جدول 
 ياري االنحراف املع طسو تامل العبارة  املحور 

ر ا
دو

لت
يسو 

ق  
ضر 

ألخ
ا

 
ح

ي ت
ف

مة 
دا

ست
امل

ة 
مي

تن
 ال

ق
قي

 

 0.522 4.67 ستدامة تحقيق التنمية امل للبيئة في اهم تسويق املنتجات الصديقة سي

 0.618 4.60 يق التنمية املستدامة ق للبيئة يساهم في تحق ضمان تعبئة وتغليف صدي

 0.753 4.42 ة املستدامة ي ميساهم في تحقيق التن  خضرأل ااإلعالن 

لتنمية  لحفاظ عليها يساهم في تحقيق اسة بمفاهيم حماية البيئة وا وبي املؤس ف منسقيتث

 ستدامة امل

4.38 0.860 

ة  يق التنمي ة الناجمة عن أداء املنظمة يساهم في تحق ايجاد نظام لقياس ومراقبة اآلثار البيئي

 املستدامة 

4.40 0.863 

ت يساهم في  األفراد واملؤسسا عيدص لىعي البيئي عو من شأنها نشر ال يتبني السياسات الت

 لتنمية املستدامة تحقيق ا

4.44 0.755 

تحقيق التنمية   املعروفة بتوجهها البيئي االيجابي يؤدي إلى الكفاءات البشرية   استقطاب

 املستدامة 

4.49 0.695 

  4.49 عام املتوسط ال 

 SPSSباستخدام  املصدر: نتائج التحليل          
ء املتوسط  ستدامة، فقد جاامل ق التنميةفي تحقي األخضرر دور التسويق واالنحراف املعياري لفقرات محو  حسابيسط التو ( إلى امل4)الجدول يشير 

اتفق    4.49العام   املدى  في   وهو 
 
اتفق    تماما املدى  في  العبارات جميعها  توزعت   حيث 

 
فتماما  إ، 

 
القو   عتمادا يمكن  ذلك  العينة  أب  ل على  آراء مفردات  ن 

 ون يوافق
 
 ة.  ي تحقيق التنمية املستدامدور ف األخضر ق أن للتسويعلى  تماما
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 األخضر هرباء مفهوم التسويق ياري ملحور مدى تطبيق مؤسسة فهد املدعث للك ابي واالنحراف املع توسط الحس(: امل5) جدول 

 ملعياري راف ااالنح املتوسط  العبارة  املحور 

مؤ 
ق 

بي
ط

ى ت
مد

امل 
د 

فه
ة 

س
س

ث  
دع

 م
اء

رب
كه

لل
ق 

وي
س

لت
م ا

هو
ف

ضر 
ألخ

ا
   

 

 0.757 4.53 يئة تتجنب املؤسسة كل ما يمكن أن يسبب الضرر للب

طاقة  خضراء تعمل بالطاقة القابلة للتجديد مثل السسة بتسويق منتجات تقوم املؤ 

 الشمسية 

4.64 0.712 

 0.383 4.89 ة ق اء ترشيد الطايق ملبات كهربتقوم املؤسسة بتسو 

 0.944 4.47 من طرف املؤسسة قابلة للتدوير ات املستعملة بقايا املنتجات واملغلف

 اهتدخل ضمن 
 
 0.863 4.40 جتمع واملستهلك تج على البيئة وامل آثار املنت املؤسسة تماما

 0.661 4.51 بنشر معلومات كافية حول املنتج بمختلف الطرق تقوم املؤسسة 

  4.57 املتوسط العام 

 SPSS املصدر: نتائج التحليل باستخدام         

، فقد  األخضروم التسويق  ملدعث للكهرباء مفهسسة فهد ا قرات مدى تطبيق مؤ ( إلى املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لف5لجدول )يشير  ا 

 وهو في املدى اتفق  4.57جاء املتوسط العام 
 
 ميعها في املدى اتفق ارات جحيث توزعت العب  تماما

 
 إ، فتماما

 
آراء مفردات  على ذلك يمكن القول بان عتمادا

 العينة يوافقون 
 
 على أن املؤسسة تطبق  تماما

 
 .األخضر م التسويق مفهو  تماما

 :
ا
 فرضيات البحث: ثانيا

 امة. على التنمية املستد األخضر للتسويق ὰ = 0.05)بة عند مستوى الداللة )يوجد أثر ذو داللة إحصائية موج ضية األولى:الفر 

الفرضي الب  اإلنحدار  الباحثة  تاستخدم  ةالختبار  شروط  الخطي  استيفاء  وتم  ا   اإلنحدارسيط  حيث  من  البسيط  وا الخطي  الطبيعي  لعالقة لتوزيع 

 .خطية بين املتغيراتال

 على التنمية املستدامة األخضر تسويق ألثر الالخطي البسيط  اإلنحدار : (6جدول )

 ية مستوى املعنو  Fقيمة  سط مجموع املربعات متو  ة درجة الحري وع املربعات مجم  بيان

 0.000 39.474 5.764 1 5.764 اإلنحدار 

   0.145 43 6.236 األخطاء 

    44 12.000 املجموع 

 لك ما املستدامة. مما يؤكد ذ  نميةيؤثر على الت  األخضريشير إلى أن التسويق  وهو ما    0.000أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  (  6تضح من الجدول )ي

 موقف إيجابي عال. ستجابات إلى ( أعاله حيث أشارت اال 4ورد في الجدول )

 .األخضرق وم التسويدعث للكهرباء مفه تطبق مؤسسة فهد امل :الفرضية الثانية 

 وصفي لكل عبارة من عبارات املحور الثاني.على الفرضية الثانية تم استخدام اإلحصاء اللإلجابة 

 ات املحور الثاني لعبار : اإلحصاء الوصفي (7ل )جدو 
 العبارة م

ق 
تف
ا

ما  
ما
ت

 

ق 
تف
ا

يد 
حا

م
 

ال
ق 
تف
 ا

 

ى  
عل
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الت
 

ا
ير 
س
تف

ل
 

ما يمكن أن  تتجنب املؤسسة كل   1

 يسبب الضرر للبيئة 

اتفق   3 0.757 4.53 1 0 1 15 28

 
 
 %2.2 %0 %2.2 %33.3 %62.2 تماما

سسة بتسويق منتجات  املؤ   تقوم 2

القابلة  خضراء تعمل بالطاقة 

 يد مثل الطاقة الشمسية للتجد

  اتفق 2 0.712 4.64 1 0 0 12 32

 
 
 %2.2 %0 %0 %26.7 %71.1 تماما

املؤسسة بتسويق ملبات    تقوم 3

 كهرباء ترشيد الطاقة 

اتفق   1 0.383 4.89 0 0 1 3 41

 
 
 %0 %0 %2.2 %6.7 %91.1 تماما

ايا املنتجات واملغلفات  بق 4

رف املؤسسة  املستعملة من ط

 بلة للتدوير قا

اتفق   5 0.944 4.47 1 2 2 10 30

 
 
 %2.2 %4.4 %4.4 %22.2 %66.7 تماما

 ه تدخل ضمن ا 5
 
ت املؤسسة  تماما

ملجتمع  آثار املنتج على البيئة وا

 واملستهلك 

تفق  ا 6 0.863 4.40 1 0 5 13 26

 
 
 %2.2 %0 %11.1 %28.9 %57.8 تماما

معلومات  تقوم املؤسسة بنشر  6

 حول املنتج بمختلف الطرق   كافية

تفق  ا 4 0.661 4.51 1 0 1 17 26

 
 
 %2.2 %0 %2.2 %37.8 %57.8 تماما

اتفق   - 0.72 4.57 لوسط الحسابي العاما

 
 
 تماما



 هبة الزبير  محمد                                                                                                                                                  دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة 

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 46-56 
 53 

 

رأي عينة   متوسط تعني أن(، وهذه القيمة لل0.72نحراف معياري )إب(  4.57لغت )الحسابي العام ب  مة املتوسط ( أعاله أن قي7يتضح من الجدول )

املوافقة   إلى  تشير   الدراسة 
 
تقدمتماما ا   ، مما  أن عينة   افقون  لدراسة مو نستنتج 

 
أن  تماما الت  على  تطبق مفهوم  للكهرباء  املدعث  فهد  سويق  مؤسسة 

". جاءت عبارة األخضرم التسويق  تطبيق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء ملفهو تنص على أن "  ة الثانية التيفرضية الدراس، وهذا يدل على تحقق  األخضر

الدراسة على هذه  ( وأن رأي عينة0.383نحراف معياري )إ ( و 4.89ولى بمتوسط حسابي )رتبة األ ( باملترشيد الطاقةتقوم املؤسسة بتسويق ملبات كهرباء )

امل  وافقة  العبارة هو 
 
اهتدخل ضمعبارة )في حين جاءت    ،تماما  ن 

 
التماما املنتج على  آثار  املؤسسة  باملرتبة األخيرة بمتوسط واملستهلك  بيئة واملجتمعت   )

( وا 4.40حسابي   )( وأن  0.863نحراف معياري  العينة ع(،  افراد  املوافقة  رأي  هي  العبارة  هذه   لى 
 
وتتفق هتماما ف،  تطبيق مؤسسة  النتيجة على  هد ذه 

 (Thompson,2012, p59).األخضرلتسويق باء مفهوم ا املدعث للكهر 

 : قشةواملناالنتائج 

 لى النتائج التالية: إ ر الفروض  تم التوصل بعد اختبا

 :ليها البحثإ النتائج التالية التي توصل ثبت ذلك من خالل أ قد و  لتنمية املستدامةي تحقيق اله دور ف األخضر التسويق  .1

 . ستدامةيق التنمية املفي تحقللبيئة   تجات الصديقةتسويق املن ساهم ي •

 في تحقيق التنمية املستدامة. ئة يساهم للبيضمان تعبئة وتغليف صديق   •

 مة. ة املستداتحقيق التنمي يساهم في األخضراإلعالن  •

 ساهم في تحقيق التنمية املستدامة. يبي املؤسسة بمفاهيم حماية البيئة والحفظ عليها تثقيف منسو  •

 ق التنمية املستدامة. م في تحقييساهلبيئية الناجمة عن أداء املنظمة  ا  نظام لقياس ومراقبة اآلثار إيجاد •

 ات يساهم في تحقيق التنمية املستدامة. فراد  واملؤسس د األ ي على صعيالوعي البيئ ر تبني السياسات التي من شانها نش •

 املستدامة. تنمية للى تحقيق ا إ بي يؤدي ي اإليجااب الكفاءات البشرية املعروفة بتوجهها البيئاستقط •

 :ليها البحثإ ل التي توص نتائج التاليةالوقد تم اثبات ذلك من خالل  األخضر هرباء  مفهوم التسويق ملدعث للكهد اتطبق مؤسسة ف .2

 ن يسبب الضرر للبيئة.أ جنب املؤسسة كل ما يمكن تت •

 ة الشمسية.قلتجديد مثل الطاقة القابلة لقوم املؤسسة بتسويق منتجات خضراء تعمل بالطات •

 .كهرباء ترشيد الطاقةيق ملبات بتسو تقوم املؤسسة  •

 قابلة للتدوير. ف املؤسسةستعملة من طر بقايا املنتجات واملغلفات امل •

 تدخل ضمن اه •
 
 .واملجتمع واملستهلك لى البيئةت  املؤسسة آثار املنتج عتماما

 تلف الطرق.ول املنتج بمخحاملؤسسة بنشر معلومات كافية تقوم  •

 : ئج لنتامناقشة ا

 : ـ بالنسبة ل فوائد ومكاسب كبيرة  األخضرلتسويق يحقق ا 

 ق األرباح.سين سمعة املنظمة وتحقيق امليزة التنافسية وتحقيومن أهمها : تح هومهذا املف التي تتبنى اتاملنظم .1

 اء باحتياجاتها.على الوف ادمةة األجيال القلية دون املساس بقدر ايفي بإشباع االحتياجات الح األخضرن التسويق أل  املجتمعات .2

 ل للرمي بشكل نظيف.مال بشكل نظيف وقاببل لالستعبشكل نظيف قا على منتج مصنوع النهم يحصلون  فراداأل  .3

                                                                                                                                                  :تالتوصيا

 :لمنظمات بصفة عامةل التاليةطرح التوصيات على أساس النتائج التي توصل اليها البحث يمكننا  

 لق بـ: فيما يتع األخضر االهتمام باملزيج التسويقي  .1

 .هااملجتمع لبول طاقة وقتها وفعاليتها في توفير المتخدمة في اإلنتاج ومدى استدا تشمل كمية املواد املس :مكونات املنتج 

 . هم للخطران يعرض حيات ن يشبع حاجات ورغبات املستهلكين دون أ  :غرض من املنتج ال

   :تج و سوء استخدامهنتائج استخدام املن

 خطار املعروفة املتعلقة باملنتجات. خبار املستهلكين باال أ ضرورة  •

 نستهلكين بضرورة استخدام املرشاد املإ  •
 
 اتها. عبو  ملوجودة علىللتعليمات ا  تجات وفقا

 لى املنظمة إ االستخدام التي ترد  وءجابة الفعالة لحاالت سستاال  •
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 بتعاد عن االبتذال االستهالكي السريع. على ترويج قيم وثقافة استهالك صديق للبيئة واال  ف اإلعالن بالتركيزن يتصأ : األخضراإلعالن 

 . األخضررويج ت اجهة التحديات التي تواجه المو  •

 يئية الناجمة عن أداء املنظمة.ر البقبة االثاومرا م لقياس إيجاد نظا •

 .فراد واملؤسساتلبيئي على صعيد اال ر الوعي ا ي من شانها نشتبني السياسات الت •

 .ةت البيئية وميوله نحو املنتجات الصيقة للبيئزيادة وعي املستهلك بالتطورا  •

 ي املنظمة.البيئي ف وجهتبة لتدريب وتاهيل العاملين ضمن الساستخدام الوسائل املنا •

 :راجعامل

: املراجع 
ا
 :العربية أوال
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Abstract: This research deals with the concept of green marketing and its role in achieving sustainable 
development. the importance of the topic of green marketing comes to its role in meeting the needs of the 
present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.  The research 
problem represented in answering the following questions: does green marketing contribute to achieving 
sustainable development? and the extent to which Fahd Al-Medhath electricity corporation applies the 
concept of green marketing. The researcher followed the descriptive analytical method; Accordingly, the 
researcher designed a questionnaire that was distributed to 45 employees of the Fahd Al- Medhath 
Electricity Corporation. The questionnaire was analyzed using the SPSS program 
 The hypotheses have been validated. The most important findings of the research are green marketing leads 
to sustainable development and Fahd Al-Medahth electricity corporation applies the concept of green 
marketing.  and the most important recommendations were to pay attention to the green marketing mix and 
to increase consumer awareness to turn into a green consumer. and to face the challenges facing green 
promotion. 

Keywords:  Green marketing; Green marketing mix; Sustainable Development. 
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 املالحق 

 استبيان 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

التالاال  بح  ي ستبيان  من  جزء  يهدف  هو  علمي  معرفة  إث  التسويقلى  تح  األخضر   دور  املستدامة  في  التنمية  التسويق  و قيق  عمليةأب  األخضر يعرف  تسويق   نه 

بقدرة األجيال القادمة  ن تلبي احتياجات الحاضر دون املساس  أالتجارية بشرط    األعمالنها تطوير  أاملستدامة  بالتنمية  رر بالبيئة ،وتعرف  ال تلحق ضمنتجات  

البحث العلمي م ألغراض  ملقدمة ستستخدا ن كل املعلومات  إشارة ف ن ، ولإل لإلجابة على هذا االستبيامؤسستكم    سوبيم اختيار منلبية احتياجاتها. وقد ت على ت

 لعناية واالئتمان. ستحظى بافقط و 

 ث . مع خالص االمتنان و التقدير لتجاوبكم واسهامكم في انجاز هذا البح 

 
ا
 : البيانات الشخصية أوال

 العمر  /1

 عام 40-30)     (                                             عام 30ن قل مأ )     ( 

 عام 50كبر من أ )     (                                        م         عا 50-40بر كأ )     (

 عدد سنوات الخدمة /2

 سنوات  10-5(   )                          سنوات                5قل من أ )     ( 

 سنة  15كثر من أ )      (                           نة        س  15-10كثر من ا  )     (

 ؤهل العلمي امل /3

 )      ( دبلوم جامعي وسيط                                   ي               ( ثانو    ) 

 عى )      ( فوق الجام                                )     (بكالوريوس             

 
ا
 ق التنمية املستدامة في تحقي األخضر التسويق دور :  ثانيا

 رة ام كل عبامأ ة املناسبةن)صح( في الخا ضع عالمة

 اتفق العبارة 

 
ا
 تماما

ال اتفق على   ال اتفق  محايد اتفق

 االطالق 

      التنمية املستدامة   يساهم تسويق املنتجات الصديقة للبيئة في تحقيق

      مة. نمية املستداتحقيق التفي  لبيئة يساهمان تعبئة وتغليف صديق لضم

      ة. نمية املستدامت يساهم في تحقيق ال األخضر اإلعالن 

 سة بمفاهيم حماية البيئة والحفظ عليها  ملؤس تثقيف منسوبي ا

 يساهم في تحقيق التنمية املستدامة 

     

قيق  ي تحف م ظمة يساهة الناجمة عن أداء املنلقياس ومراقبة اآلثار البيئيإيجاد نظام 

 . ية املستدامةالتنم

     

في   مهيسا  فراد واملؤسسات صعيد اال   عي البيئي علىو تبني السياسات التي من شانها نشر ال

 تحقيق التنمية املستدامة 

     

ة  يجابي يؤدي الى تحقيق التنمياستقطاب الكفاءات البشرية املعروفة بتوجهها البيئي اإل 

 املستدامة. 

     

 ثا
ا
 ؟ األخضر ث للكهرباء مفهوم التسويق سة فهد املدع تطبق مؤس ىمد أي ى: إللثا

اتفق  لعبارة ا                              

 تم
ا
 اما

ال اتفق   ال اتفق  محايد اتفق

على  

 االطالق 

      تتجنب املؤسسة كل ما يمكن ان يسبب الضرر للبيئة. 

طاقة  يد مثل اللتجدة القابلة لتجات خضراء تعمل بالطاقتقوم املؤسسة بتسويق من

 ة.الشمسي 

     

      شيد الطاقة  ر تقوم املؤسسة بتسويق ملبات كهرباء ت

      ات املستعملة من طرف املؤسسة قابلة للتدوير. ملغلفا املنتجات وابقاي

 تدخل ضمن اه
 
 على البيئة  ت  املؤسسة آثار املنتجتماما

 هلك  واملجتمع واملست

     

      تلف الطرق املنتج بمخ كافية حول مات ة بنشر معلو تقوم املؤسس 

 

 



 

افدة وجهود   أوضاععلى   19-تأثيرات جائحة كوفيد  العمالة الو

 في التعامل معها    الكويت دولة

افديندراسة مقارنة بين اتجاهات املواطنين  )   ( والو
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 املقدمة: 

)كانت   كورونا  فيروس  تأثير  COVID-19لجائحة  وواضح(  جوانب    كبير  جميع  الصحة  الحياة على  ذلك  في  بما  واألوضاع  ،  والذهنية  الجسمية، 

األصعدة،   مختلف  وعلى  البلدان  جميع  في  ل   حيثاالقتصادية،  والباحثين  املختصين  والبحوث،دفع  الدراسات  االقتصادية   جراء  التداعيات  حول 

فقد   السياسية،  وحتى  السكانيواالجتماعية  املسح  املتحدة   كشف  التباعد  باململكة  أو  االجتماعية  العزلة  تأثير  حول  النطاق  واسعة  مخاوف  عن 
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 :لخصامل

، 19-لى التعرف على تقييم املواطنين والوافدين لدور أجهزة الدولة في رعاية العمالة الوافدة خالل أزمة جائحة كوفيدإهدفت الدراسة  

كانية  ومقارنة تقييم كل من املواطنين والوافدين لدور العمالة الوافدة، ومعالجة الدولة ملشكالت السكان لهم، ومعالجة الدولة للتركيبة الس

ا  إحالل  من وإمكانية  العينة  وتكونت  املقارن،  الوصفي  املنهج  الحالية  الدراسة  وأتبعت  الديمغرافية،  املتغيرات  ضوء  في  الوطنية،  لعمالة 

( وعددهم  الكويت  بدولة  واملقيمين  )5776املواطنين  املواطنين   ،
ً
فردا  )4837( والوافدين  عليهم  939(  طبق    إ(، 

ً
لقياس  إ ستبيانا  

ً
لكترونيا

العم دور  نحو  إسكان  االتجاهات  ومشكالت  السكانية،  التركيبة  مع  التعامل  في  الدولة  ودور  الوطنية،  العمالة  إحالل  وإمكانية  الوافدة،  الة 

جائحة كوفيد أثناء  العمالة  19-العمالة  مع  النساني  الدولة  أجهزة  تعامل  يقيمون مستوى  والوافدين  املواطنين   من 
ً
كال أن  النتائج  أظهرت   .

ارتفع تقييم املواطنين ملعالجة التركيبة السكانية، وإحالل العمالة الوطنية، ودور    19  -الوافدة أثناء جائحة كوفيد ، كما 
ً
بمستوى مرتفع جدا

قي   الذي  الوطنية  العمالة  إحالل  محور  ما عدا  املحاور،  لهذه  الوافدين  تقييم  وارتفع  لهم،  السكان  ومعالجة مشكالت  الوافدة،  مه العمالة 

 الوافدون بدرجة متوسطة.

تبين وجود فروق دالة لصالح الوافدين في محاور معالجة التركيب السكانية، ودور العمالة الوافدة، ومعالجة إسكان العمالة الوافدة، و 

ر بين وكانت الفروق لصالح املواطنين في محور إمكانية إحالل العمالة الوطنية، وتبين عينة املواطنين أن  كل من الناث، وذوى األعمار األصغ

18-30   
ً
 لجهود الدولة في معالجة التركيبة السكانية و إحالل العمالة الوطنية ومعالجة مشاكل  عاما

ً
، وذوى التعليم الثانوي هم األعلى تقديرا

العمر من   الوافدين األصغر في  الجنسين ملحاور االستبيان، وارتفع تقدير  الوافدين تقارب تقديرات  الوافدة،  وبعينة  عام،    30-  18العمالة 

 ذوي التعليم الثانوي لدور العمالة الوافدة ومعالجة الدولة ملشكالت العمالة من تركيبة سكانية وإسكان.و 

 ؛ الكويت. 19 -كوفيد ؛العمالة الوافدة  الكلمات املفتاحية: 
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القلق بشأن اآلثار العملية لالستجابة للجائحة، بما في ذلك الصعوبات املالية. واحتمال و   الرفاهية وجودة الحياة النفسية واالجتماعية،االجتماعي على  

مع   يرام  ما  املريض على  يصبح  األدنىCOVID-19أن  املرتبة  في  كان  للوباء   ، وقد  والنفسية  االجتماعية  باالستجابة  املتعلقة  القضية  القضايا    من هذه 

(Holmes, E., et al.2020) . 

واملؤسسات والدول عن مجموعة عميقة وواسعة من التأثيرات النفسية االجتماعية   األفرادعلى أوضاع    والكوارثكشفت األبحاث عن أثار األوبئة  

الفردية و االق املستويات   ا تصادية والسياسية على 
ً
العدوى، بدءا أثناء تفش ي  املستوى   ملجتمعية والدولية  بالخوف من    من  األفراد  الفردي، حيث يشعر 

واالق الصحية  القدرة  وتردى  البطالة  وتفاقم  الكساد  حاالت  من  بالدول  وانتهاء  البطالة،  وخطر  بالعجز  والشعور  املوت،  أو  باملرض  تصادية الصابة 

   .(Singh, 2020)وانخفاض مستوى جودة الحياة 

العالم وتجاوز    19-التداعيات االقتصادية لجائحة كوفيد  تأثيراتتتسع   بلدان  ( 50)إجمالي الصابات  مع استمرار تفش ي فيروس كورونا في كافة 

ورغم   العالم.  الناتج عن  إ مليون مصاب حول  االقتصادي  للركود  اقتصادية مضادة  اتجاه   إجراءاتنتهاج سياسات  لعكس  الصحية  والسالمة  الحجر 

البلدان املتقدمة،  الدورة االقتصاد أن  ية في  يكون في متناول جميع بلدان   حناجحتواء قبل التوصل للقاح  لل الكبير" غير قابلة    الغالق  مضاعفات "إال 

التي يرسلها العاملون في البلدان  األ العالم، ومن أبرز التداعيات االقتصادية مصير العمالة   إلى    ملؤقتةجنبية من املهاجرين والعمالة ا األ جنبية والدخول 

 (Dwived,2020;   Dhillon, P. Kundu,2020; Worldometers,2020)   البلدان منخفضة الدخل

صندوق    كما أشارتهدد بفقدان أحد مصادر الدخل الحيوية في البلدان الفقيرة والهشة"  أنها    إلى  19-جائحة كوفيدحول  وأشارت نتائج البحوث  

شريان حياة للدول منخفضة الدخل والهشة، حيث تسهم في دعم األسر وتوفير اليرادات تمثل تدفقات تحويالت العاملين في الخارج أن  إلىالنقد الدولي 

الدول بصورة عاجل التي تحتاجها هذه  البلدان عام  الضريبية  إلى هذه  بالخارج  العاملين  بلغت تدفقات تحويالت  الراهن، فقد  الوقت  قرابة   2018ة في 

بحسب تقديرات البنك الدولي، لتتفوق بذلك على االستثمارات   2019( مليار دوالر عام  550( مليار دوالر أمريكي، وتمض ي على مسار الوصول إلى )350)

املباشرة  وغير  املباشرة  تدفقات تحويالت   األجنبية  تراجع  يؤدي  أن  وُيرجح  الطالق.  الخارج على  الدخل من  أهم مصادر  بوصفها  األجنبية  واملساعدات 

 
ً
فعال تواجه  التي  البلدان  هذه  حكومات  على  واالجتماعية  واملالية  االقتصادية  الضغوط  زيادة  إلى  الخارج  في  مع    العاملين  التكيف  في  بالغة  صعوبات 

 .(2020ا )أل طعمة، تداعيات جائحة كورون

ستحواذ على قدر أكبر من االهتمام، مع توقف األنشطة واألعمال  دفعت جائحة كورونا ملف العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي لل و 

وتباينت   استبعادها بالكامل.نتيجة انتشار الفيروس، وتراجع اليرادات مع انخفاض أسعار النفط، وسط زيادة املطالب بين تخفيض أعداد العمالة أو  

و  الرقمي  االقتصاد  إلى  التحول  على  التركيز  مع  سيما  ال  التعاون،  مجلس  دول  في  الوافدة  العمالة  مستقبل  بشأن  والتجارة الذاآلراء  االصطناعي  كاء 

ال ملركز  حديثة  دراسة  وبحسب  الوافدة،  العمالة  من  الكثير  عن  االستغناء  وبالتالي  اللكترونية  فإن والخدمات  والبحوث،  للدراسات  العربي  خليج 

في دول    الوظائف املرتبطة باملواهب واملهارات والخبرات التقنية والكفاءات النادرة فقط من ستصمد أمام موجة تغيرات قد تقلب موازين سوق العمل

للعمالة مستبعدة  غير  تسريحات  موجة  تتبعها  كورونا  جائحة  بعد  ما  مرحلة  في  الخليجي  التعاون  وذكرت    مجلس  )األجانب(،  الوافدين  من  واملوظفين 

ال تعمق  حال  في  القريب  املدى  على  الوافدة  العمالة  من  اآلالف  عشرات  عن   
ً
وتدريجيا  

ً
مؤقتا تستغني  قد  ومؤسساتها  الخليج  دول  أن  ركود  الدراسة 

 إلى نهاية    40االقتصادي العاملي وتباطؤ التعافي واستقرار أسعار النفط دون  
ً
ذ إن قدرة حكومات الخليج على استيعاب ارتدادات صدمة ، إ 2022دوالرا

املدى   على  الجيدة  املالية  مالءتها  من  الرغم  على  متفاوت  بشكل  تتأثر  قد  واالستثمار  والسياحة  والغاز  النفط  من  الحاد  اليرادات  املتوسط، تراجع 

ار األعمال والبناء وانخفاض حجم التجارة في دول مجلس التعاون وحسب تقديرات مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث فإن التوقف الجزئي الزده

  ،
ً
يوميا الوظائف  آالف  والخاص مع فقدان  العام  القطاعين  في  املشاريع  كبيرة من  نسبة  إلغاء  إلى  يقود  فيروس كورونا  جائحة  حيث من  الخليجي جراء 

 . (2020)عبد الناصر،  2008الضرر املترتب عن األزمة املالية العاملية من العمال في دول املنطقة مقارنة بحجم  %40املرجح أن يتضرر أكثر من 

 مشكلة الدراسة: 

الوافدة، و   يحظ العمالة  الدولة  إ موضوع  باهتمام كل من  السكانية  التركيبة  بالتكويت، ومعالجة االختالل في  أو ما يعرف  الوطنية  العمالة  حالل 

التشريعية   واملجالس  املتعاقبة،  االجتماعيين،  إ والحكومات  واملؤثرين  العام  الرأي  اهتمام  جانب  أظهرتلى  ما  من   هوهو  الفترة  في  تمت  التي  الدراسات 

لهم   ي حظ  كما(  2020لى  إ   2000) الكفيلة  الجهات  والتزامات  االجتماعية،  والظروف  العمل  وظروف  التعاقدات  من حيث  العمالة  موضوعات حقوق 

باهتمام رسم ورعايتهم  أسفر عن خطط  ي  بحقوقهم  ما  واملناشدات، وهو  واالستجوابات  والتحقيقات  املقاالت  العديد من  وإعالمي عبرت عنه  وشعبي 

ال التركيبة  و مرحلية لتعديل  املدنية بنسب  إ سكانية  الخدمة  أقرها ديوان  التي  الخمسية  الخطة  الوطنية، جزء منها  العمالة  بها ال حالل  ألزم  التي  حالل 

 .2022لى إ  2018الجهات الحكومية خالل الفترة من 

ظهور   املستجد ) كوفيد  جائحة ومع  والعالمية مشكلة19  -كورونا  والشعبية  الرسمية  الساحة  تأثرت   ( ظهرت بقوة على  والتي  الوافدة،  العمالة 

من العاملين،   اآلالفات  ئلى مإ قامات والتي وصلت  ال  ة ر كمية العمالة الهامشية وضحايا تجار و ، وظهةزمأل خالل ا   االقتصادي   بالغالقبصورة واضحة  

أو ترحيلهم   الدولة برعايتهم  التخوفات  إ والتزام  ثابت لهم، وكذلك  املعيش ي لهم في ظل توقف األعمال وعدم وجود دخل  التكفل  بلدانهم، ومشكالت  لى 
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واملكتوب وعبر النواب الرسمين    يعالم املرئالصحية من انتشار الوباء بمناطق سكنهم، وترافق ذلك مع حمالت عبر منصات التواصل االجتماعي وعبر ال 

 لى توفير الرعاية واالهتمام بهم. إ ها تنادى بالترحيل وخفض األعداد، وبعضها تدعو جتماعين بعضواملؤثرين ال 

 
ً
اتجاهات أفراد املجتمع مع املواطنين واملقيمين  دراسة لىإ خالل هذه املرحلة، وهو ما دعى الباحث  وكان الرأي العام هو الصوت األعلى واألكثر تأثيرا

 وتأثيراتها.  وأثارها 19-يدنحو أوضاع العمالة الوافدة خالل أزمة كزف

   : ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية

 ؟ 19-لكفاءة تعامل أجهزة الدولة بصورة إنسانية مع العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيدمن املواطنين والوافدين عينة الدراسة  يم تقيما مستوى  .1

ألوضاع   .2 الكويتيين  املواطنين  تقييم  الوطنية  ما  العمالة  إحالل  على  القدرة  حيث  ومن  االقتصادي،  ودورها  السكان  حيث  من  الوافدة  العمالة 

 ؟19-ومعالجة التركيبة السكانية خالل أزمة كوفيد

ومعال .3 الوطنية  العمالة  إحالل  على  القدرة  حيث  ومن  االقتصادي،  ودورها  السكان  حيث  من  الوافدة  العمالة  ألوضاع  الوافدين  تقييم  جة ما 

 ؟19-التركيبة السكانية خالل أزمة كوفيد

 ؟ 19-ستبيان العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيداهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات وتقييمات املواطنين والوافدين في محاور  .4

 العمر والتعليم بعينة املواطنين؟ الجنس وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات محاور استبيان العمالة الوافدة تعود للفروق في  .5

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات محاور استبيان العمالة الوافدة تعود للفروق في الجنس والعمر والتعليم بعينة الوافدين؟ .6

 الدراسة: أهداف 

 لى: إ تهدف الدراسة الحالية 

 . 19-املواطنين والوافدين لدور أجهزة الدولة في رعاية العمالة الوافدة خالل أزمة جائحة كوفيد يم التعرف على تقي .1

السك .2 للتركيبة  الدولة  ومعالجة  لهم،  السكان  ملشكالت  الدولة  ومعالجة  الوافدة،  العمالة  لدور  والوافدين  املواطنين  من  كل  تقييم  انية مقارنة 

 . الديمغرافيةوء املتغيرات في ض الوطنية،وإمكانية إحالل العمالة 

 الدراسة:  ميةأه

 لى: إ تعود أهمية الدراسة الحالية 

1.  
ً
ظل عالقته بقضايا   في،  موضوع العمالة الوافدة   وهولى األهمية االستراتيجية للدولة الكويت،  إعلى قدر من األهمية قد تصل    أنها تعالج موضوعا

 لة الهامشية، والتأثيرات االقتصادية، وتجارة القامات. االتركيبة السكانية، والعم

 أ   يأن الدراسة تعالج تأثيرات أحد أهم األحداث واألوضاع الت .2
ً
-، وهو جائحة كورونا )كوفيدثرت على كافة مجاالت الحياة بجميع دول العالم تقريبا

 نسانية واالجتماعية الكثير. وكانت لها من التداعيات االقتصادية والصحية وال 2020عام  فيغير مالمح العالم  التي( تلك الجائحة 19

 املواطنين والوافدين أنفسهم. إدراكوتقييمات و  الحظرظل جائحة كورونا من وضع ي أنها تتناول وضع العاملة الوافدة ف .3

الدراسة من   .4 به  املحللين  نأن ما تخرج  تأثيرها وتأثيرها ف  فيالقرار    وصانعيتائج قد تفيد  الظاهرة ومدى  لهذه  املجتمع  إدراكات  ظل    يالتعرف على 

 جائحة كوفيد املستجدة. 

 :اإلجرائية املصطلحات

افدة:     العمالة الو
الطويرش  بأنها  2010،14)  يعرف  الوافدة  العمالة  ل"(  قدموا  الذين  األشخاص  من  والذين لمجموعة  الجنسيات،  مختلف  من  الكويت،  دولة 

 صادرة من سفارات الدولة بالخارج" فدون بموجب تأشيرة دخول رسمية و ي

( عبيان  بن  العربية  2011،4وعرفها  اململكة  أرض  على  يوجد  سعودي  غير  فرد  كل  بأنها  سواءً (  لدى    السعودية  أو  الخاص  لحسابه  يعمل  كان 

 
ً
 . للعامل )كاألوالد( وبغض النظر عن جنسه وجنسيته وديانته مؤسسات حكومية أو أهلية أو كان ال يعمل لكونه تبعا

 :    COVID-19فيروس كورونا املستجد 

العاملية الصحة  البعض   ( WHO, 2020) ذكرت منظمة  الحلق والحمى. قد تتطور لدى  الجاف والتهاب  السعال  أعراض مثل  بأنه يتمثل في وجود 

الرئتين، وتالز  السوائل في  الدموية، وتجمع  الدورة  بما في ذلك فشل في أحد األعضاء كالكلى والقلب، والتهاب في  الضائقة ملضاعفات خطيرة مختلفة  مة 

 ما تكون فيروسات الجهاز التنفس ي أكثر عدوى عندما يكون  التنفسية الحادة، وتنتقل العدوى من إن
ً
سان إلى آخر من خالل الفوهات التنفسية، عادة

بة لـ املريض غير مصاب بأعراض، ومع ذلك، هناك مجموعة متزايدة من األدلة تشير إلى أن انتقال العدوى قد يحدث خالل فترة الحضانة غير املصاح

COVID-19أيام  10و  2ن ، والتي تم تقديرها بي(Sohrabia, et al. 2020) . 
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 : النظري طار  اإل 

الوافدة وتمثل هذ للعمالة   
ً
 وتأثرا

ً
استقباال الدولية  األقاليم  أهم  باعتبارها واحدة من  التعاون،  في دول مجلس  الوافدة  العمالة  الظاهرة  ظاهرة  ه 

دول   في  القرارات  وصانعي  السياسات  واضعي  اهتمامات  بين  مميز  الخليج، موقع  التعاون  لعالقتها وال  مجلس  عنها،  االستغناء  یصعب  ضرورة  تزال   

بالتنمية،   العمل،   كماالجوهرية  السكانية، وسوق  البنية  تأثيرات سلبية بدأت تتضح معاملها، ونتائجها في شكل اختالالت في  الوقت نفسه ذات  أنها في 

واالجتماعية   الثقافية  ا أ   كماوالقيم  من  بالكثير  دفعت  أهمهانها  من  والتي  الدراسة  تناولتها  التي  العاملة  :لتحدیات  القوى  عرض  بين  التوازن  اختالل 

الكبرى م الشركات  في ظل سيطرة  واالتصاالت، خاصة  باملعلومات  املرتبطة  الجديدة  لالقتصاديات  توفر عمالة مالئمة  وإشكالية  تعددة والطلب عليها 

الهجرة    جديدة من 
ً
أنماطا أوجدت   قو و الجنسيات والتي 

ً
تنافسا  يخلقت 

ً
العمل بسبب قضية    ا املهار في سوق  التقنية  يالعمالة  تتمتع باستخدام  ة والتي 

أهم  خاص. و العمالة املواطنة بشكل  و هي عدم مالئمة املخرجات التعليمية للعمالة بشكل عام  و ،  العالية، مما أبرز قضية أخرى تعتبر بمثابة تحدي آخر

املج بين مواطني دول  البطالة  املجلس هو ظهور مشكلة  العمل في دول  املتواضع تحد یواجه سوق  الحجم  املشكلة غير مقبولة في ضوء  لس وتبدو هذه 

التي تحدثها عملية التحويالت للعمالة الوافدة سواءً  لس.لقوة العمل املواطنة في دول املج بشكل مباشر أو غير مباشر   بالضافة إلى التأثيرات السلبية 

تصاديات دول املجلس وميزان املدفوعات وفي الوقت الحاضر یعتبر التحدي األكثر على حجم االستثمار في دول املجلس وذلك على تأثيرها السلبي على اق

العالم   النسان وما یترتب على ذلك من سياسات وقوانين ونظم قد  بما يخص  جدیة هو مواجهة ما یقر على مستوى  إطار حقوق  املهاجرین في  حقوق 

 الية املهاجرین وحقوق النسان.  ما قد تنطوي عليه إشك ،تكون عرضة للتعدیل من أجل درء مخاطر

ا في سوق العمل والحياة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجيو   ًنا أساسيًّ ِّ
وذلك عبر السهام في املسيرة التنموية من  ،تعتبر العمالة الوافدة مكو 

خرى واملساهمة في ديمومة العديد من القطاعات االقتصادية مثل قطاع النقل، وتتميز املنظومة األ تجارية  الؤسسات  املخالل املشاركة في أعمال البناء و 

الواف  العمالة  ل  ِّ
 
تشك حيث  الوافدة،  العمالة  من  كبيرة  أعداًدا  باحتضانها  الخليجي  الخليجية  التعاون  مجلس  دول  جميع  في  العاملة  القوى  أكثرية  دة 

المارات والبحرين والكويت وقطر  ،الست أربع دول أعضاء، هي:  السكان في   عن كونها غالبية 
ً

الخليج ،  فضال الوافدة في دول  العمالة  حيث يزيد حجم 

نحو    17العربية عن   إلى  ليصل  العدد  بع  23مليون فرد، ويرتفع  األسمليون فرد  أفراد  إضافة  العربية.   ر،د  الخليج  دول  قرابة نصف سكان  مما يعني 

مثل: الهند، والفلبين وباكستان وبنغالدش واندونيسيا وسريالنكا   ،ماليين عامل وافد ُجلهم من الدول اآلسيوية  9وتستقطب السعودية وحدها أكثر من  

 . (2015)مركز الجزيرة للدراسات، 

الخل للدراسات االستراتيجية )وفي دراسة نشرها مركز  العاملة في جميع دول مجلس  2018يج  القوى  أكثرية  الوافدة تشكل  العمالة  أن  إلى  ( يشير 

   ،التعاون الخليجي الست
ً
عن كونها تمثل غالبية السكان في أربع دول هي: »المارات والبحرين والكويت وقطر«، فيما أظهرت بيانات رسمية حديثة   فضال

 ( هي عمالة أجنبية وافدة. %69.3لعمالة في دول مجلس التعاون )أن أكثر من ثلثي ا 

 
ً
تبعا بمثابة عمالة مؤقتة  الخليج  دول  في  األجنبية  العمالة  ويعتبر   وتعتبر  أو جنسية،  دائمة  إقامة  بالحصول على  لها  يسمح  وال  العمل  ملدة عقد 

والقامة   الهدف الرئيس ي من الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي هو العمل، وتركز سياسات تنظيم الهجرة في هذه الدول على تنظيم وإدارة الدخول 

وتدفق دخول  وتنظيم  إدارة  وعلى  الزيارة،  أو  العمل  املؤقتة  بغرض  العمالة  لها  هذه  الدولة  ،والتابعين  داخل  إقامتها  مدة  و وكذلك  الدول  ،  اتخذت 

إلى دول  الخليجية مجموعة من السياسات املنظمة للهجرة خالل فترة سبعينيات وثمانينات القرن العشرين، حيث صاحب هذا التيار املتزايد من الهجرة 

مرت ظاهرة الهجرة العمالية في بلدان الخليج العربي بتغيرات أساسية منذ أواخر القرن املاض ي، إال أن كما   ،املنطقة مجموعة من السياسات التنظيمية

 هذه الظاهرة استمرت تشكل  
ً
   تهديدا

ً
 أمنيا

ً
   ، ، وسياسيا

ً
   ،واقتصاديا

ً
   واجتماعيا

ً
 على    وحتى ثقافيا

ً
بسبب عدم وجود خطة استراتيجية    دولة الكويت تحديدا

  (2020ها )الدوب، وضع سياسات تجاه هذه الظاهرة للحد من ةمما حتم على الدولوافدة مدروسة لجلب العمالة ال

فسر  التي  االجتماعية  النظريات  املجتمعات    تومن  على  الوافدة  العمالة  االجتماعيتأثيرات  البناء  التوازن  والتي    نظرية  تركيبة  أن  على  تركز 

ه التي تتحدد من أفراد املجتمع ومن تراثه الثقافي، والعنصر عوهما أهداف ثقافة املجتمع ومطام  ين االجتماعي للمجتمعات تعتمد على عنصرين أساسي

املجتمع والذى يتفاعل مع مكونات الثقافة لتحقيق األهداف والغايات له،    الثاني هو التركيب االجتماعي وحين تصبح األهداف الثقافية للمجتمع لهذا 

( ولعل وجود عمالة وافدة يزيد 2005،العتيبيتحقق التوازن االجتماعي وتحقيق األهداف )  يملة معها يسهم ذلك فمنسجمة مع الوسائل البنائية ومتكا 

 
ً
  عددها عن ضعف عدد املواطنين سيكون عامال

ً
 . االجتماعيباعتبار األفراد هم مكون البناء  مؤثرا

 
ً
)  وطبقا عام  مطلع  في  الكويت  سكان  اجمالي  فإن  للحصاء  املركزية  االدارية  )2020لحصائيات  هم  الكويتيين 4.464.521(  عدد  بلغ  نسمة،   )

 (  1) شكل ( %69( بنسبة ) 3099350( ، وعدد غير الكويتيين )%31( بنسبة )1365171)
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 املواطنين بدولة الكويت (: نسب أعداد املواطنين وغير  1شكل )

  
ً
خلال النسب  هذه     وتعكس 

ً
   يف  واضحا

ً
تحديا تمثل  السكانية،     التركيبة 

ً
 ا و   أمنيا

ً
   قتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
وثقافيا  ، 

ً
جهودا يتطلب  لتعديل    ،  متضافرة 

 . 2020 أكتوبرلى اقرار قانون خاص بتعديل التركيبة السكانية بدورته األخيرة بشهرة إ التركيبة السكانية، وهو دفع مجلس األمة 

ال  اعداد  تجاوزت  أكتوبر  وقد  بكورونا حتى متصف   120)  2020صابة 
ً
ألف وطبقا  )   

ً
بدءا الكويتية  الحكومية  يوليو    لسياسة  تذكر    2020من  ال 

 أعداد االصابات أو الوفيات حسب الجنسيات.

الحظر  أدى  الوباء    ي الذ  يالكل  وقد  الدولة ملواجهة  أعدادهم إ فرضته  والذين تجاوزن  االقامة  الهامشية مخالفى  العمالة  أعداد من  اكتشاف  لى 

بالسماح لهم بتعديل  100) الدولة  الف عامل، قامت  الكوتية  أ (  الحكومة  لى إ ضافة  إ وضاعم وبالعودة لبالدهم دون فرض غرامات والعودة على نفقة 

الكويتيين   الكفالء  القضائي ضد  القبس، عدد  أ التحرك  االقامات ) جريدة  الدولة ممثلة ف 1/10/2020و تجار  الصحة والداخلية   ي(، كما قامت  وزارة 

 ( 20/5/2020، عدد أي وتوقف األعمار ) جريدة الر  يملناطق الوافدين ـأثناء الحظر الكل يوالغذائ ي والجمعيات التطوعية بتقديم الدعم املاد

افدةنتشار اسباب هذه أل     الكويت: ةبدول العمالة الو
 (1993؛ اليعدان، 1403، ي ؛ عسير 1415، يسباب انتشار العمالة الوافدة ومن بينها )مرس أ من خالل الدراسات والبحوث أمكن التعرف على أهم 

 البداية كان بحاجة إلى عمالة ماهرة وإلى موظفين وفنيين.اكتشاف البترول: اكتشاف البترول واستخراجه والتعامل مع متطلباته وأجهزته في  .1

 رخص أجرة العامل مقابل ارتفاع دخل الوطن واملواطن.  .2

 تخلف التعليم الفني والتدريب التقني عن مالحقة التنمية.  .3

 ضعف إقبال املواطنين على العمل اليدوي وعدم تقديرهم له.  .4

 تتاجر باستقدام العاملين وإطالقهم للعمل في البالد نظير مبالغ معينة يدفعونها مقابل كفالتهم.ظهور العديد من املؤسسات الوهمية والتي  .5

 الشروط املتعددة واملعقدة التي يضعها أصحاب األعمال في القطاع الخاص. .6

افدة:    تأثيرات العمالة الو

 بحث األ
ً
وهيئات البحث املعنية منذ سنوات عديدة، ، فهو مثار اهتمام الباحثين  ثار السلبية للعمالة الوافدة باملجتمعات الخليجية ليس جديدا

 حيث اهتم مجلس االمة الكويتي بدراسة تلك الظاهرة وقدم 
ً
 منها:  للعمالة الوافدة  والتأثيراتمن األبعاد  عددا

املحافظ، فسجـالت   • الكويتي  األمني: فقـد ظهرت ممارسات خطيرة تهدد املجتمع  املحاكم وأقسام الشرطة تشهـد علـى ذلك، وأكبر دليل على  البعد 

   56م على تجار مروجي املخدرات وشقق الدعارة، فقد تم ضبط  9/10/1999-6ذلك الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية خـالل الفـترة من  
ً
وافدا

    108رات واملشروبات الروحية، وإجمالي ما تم ضبطهم  أغلبهم من الجنسية اليرانية والباكستانية وجنسيات وافدة مختلفة يروجون املخد
ً
متهما

( أن نسب الجرائم بالدول الخليجية قد زادت  1998)  ويرى السلطان   بائعة هوى من جنسيات مختلفة يعملن بالدعارة.   120يروجون املخدرات و

 عداد العمالة الوافدة خاصة األسيوية، وأن هناك نوعيات من الجرائم ترتبط بأ بزيادة 
ً
 منها ترويج املخدرات والجرائم األخالقية.  هذه الفئة تحديدا

ويتض • الخاصة،  ثقافتها  لها  أن  إال  الكويت  دولة  في  الهندية  القارة  اآلسيوية من شبه   
ً
الوافدة وخصوصا العمالة  كثرة  رغم  الثقافي:  من هذا البعد 

األجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ثبت أن أبناء إحدى الدول الثقافي بحيث ال يمكن إغفال أثر أو آثار وجود املدارس  -الجانب الفكري 

الوحدة الخليجية قد فاقوا في أعدادهم أبناء األجانب في هذه املدارس، وهذه التعددية الثقافية تشكل خطورة كبيرة على مستقبل اللغة العربية و 
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وف الخليجية،  املنطقة  أبناء  بين  والثقافي  التعليمي  املنطقة  واالنسجام  أبناء   من 
ً
أجياال الخاصة  املدارس  تفرز هذه  أن  يتوقع  القريب  املستقبل  ي 

  .نفسها ال ينتمون إلى النسيج الثقافي والتعليمي واللغوي ملنطقة الخليج العربي

لب  • السياسية  الحراجات  بعض  في  تسببت  العربي  الخليج  دول  في  األجنبية  وخاصة  الوافدة  العمالة  أن  السياس ي:  مجلس البعد  في  الدول  عض 

من التعاون الخليجي، وهناك مؤشرات دالة على املصاحبات السلبية للعمالة الوافدة في دول الخليج العربي والتي تتمثل في وجود بعض الضغوط  

الوافدة، كما تسيطر  قبل حكومات العمالة الوافدة الستيعاب أعداد هائلة من العمالـة والذي سوف يترتب عليه في املستقبل زيادة حجم العمالة  

بشكل عام،   املجتمع   على 
ً
إيجابا ينعكس  الذي  الرشيد  واالجتماعي  االقتصادي  القرار  تؤثر على  العمالة قوى خفية وعوامل سياسية  على سوق 

   .جارفظاهرة تجارة القامات أصبحت واضحة للعيان والعمالة الوافدة التي بال مؤهل والهامشية تقوم بدفع مبلغ مقطوع لهؤالء الت

تصل  البعد • الجنسيات  من  كبير  عدد  وجود  أن  شك  ال  التركيبة   156االقتصادي:  في   
ً
كبيرا  

ً
خلال أوجدت  الوافدة  العمالة  من  مختلفة  جنسية 

العدد نتيجة  رة  السكانية كمـا تشكل استنزاف للموارد االقتصادية نظير األجور التــي يتقاضونها وإلى التكلفة املالية غير املباشرة لهذه العمالة كبي

واملواصالت،  والتعليمية،  الصحية  )الرعاية  للخدمات  املباشر  وغير  املباشر  الدعم  طريق  عن  التكلفة  هذه  من  الكبير  الجانب  الدولة  لتحمل 

 الكهرباء، املـواد الغذائية … الخ(.

 السابقة:الدراسات 

بتوظيف  ل  (2000)الثقفيدراسة    توجهت  • الوافدة  العمالة  عالقة  الو بحث  واألمنية طالعمالة  االقتصادية  وباألبعاد  األهلي  بالقطاع  نية 

الدراسة   توصلت  املكتبي  التحليلي  املنهج  وباستخدام  السعودي،  باملجتمع  فإ واالجتماعية  التوسع  أن  الوافدة   يلى  العمالة  واستخدام  استقدام 

ما أرتبط بظهور أنماط جديدة فى الحياة االجتماعية تتمثل ظهور عادات رتبط بزيادة معدالت البطالة والخالل بخطط التنمية، كا بالقطاع األهلي 

يؤد الذى  الصراع  من  حالة  وظهور  ودينية،  وفكرية  اجتماعية  وقيم  بعض    ي وتقاليد  يحلق  كما  االجتماعي،  واالنحالل  فال التفكك   يشكاليات 

 . التوافق االجتماعي ونمط الحياة وارتفاع مستوى الجريمة

الد • دراسة  وا   (2000)  ييحانوهدفت  األمني  املجال  الوافدة على  العمالة  وأثار  أبعاد  األسرة  ل لبحث  لها على  السلبية  واألثار  والسياس ي،  جتماعي 

أن   النتائج  الوافدة  واملجتمع، وأشارت  الكويتا العمالة  باملجتمع  السلبية  املمارسات  العديد من  املحافظة مثل تجارة   ت ذا   يرتبط بظهور  الطبيعة 

  ىل إ املخدرات، والدعارة، وأشار 
ً
 .ارتباط تلك املمارسات ببعض الجنسيات األسيوية تحديدا

دراسة   • )وهدفت  املشكالت  (  2004الخضيري  أهم  على  التعرف  إلى  إضافة  املنزلية،  بالعمالة  لالستعانة  الفعلية  األسباب  على  التعرف  إلى 

للعمالة املنزلية، وتوصلت الدراسة إلى من أهم أسباب االستعانة بالعمالة املنزلية ارتفاع متوسط عدد األوالد في األسر السعودية مع  االجتماعية  

الطف تدليل  في  املبالغة  املنزلية  العمالة  عن  الناتجة  االجتماعية  املشكالت  أهم  من  وأن  السكن،  اتساع  بجانب  للعمل  وخروجها  الزوجة  ل  عمل 

الزوجة و  وكذلك نتيجة اختالف    تدليل  املسؤولية في تدبير شؤون األسرة ووجود صراع للثقافات  أداء  سلبيتها وتقلص دورها كأم وكزوجة وعدم 

 .ثقافة املجتمع السعودي عن ثقافة مجتمعات العمالة املنزلية التي وفدوا منه 

 ، اعية للمرأة العاملة في قطاع التعليم والتي تستعين بالعمالة املنزليةدراسة هدفت إلى تحديد الخصائص االجتم  (  2007وأجرت نوال السبيعي )   •

أن الخصائص وتحديد مقترحات للتغلب على املشكالت املترتبة على استعانة املرأة العاملة في قطاع التعليم بالعمالة املنزلية، وتوصلت الدراسة إلى 

وال التعليم  في قطاع  العاملة  للمرأة  العامة  الشهري   االجتماعية  دخلهن  يبلغ  والتي  املتزوجات  في  تتمثل  املنزلية  بالعمالة  تستعين  ريال      6000تي 

سنة، كما توصلت الدراسة ملقترحات للتغلب على املشكالت املترتبة على العمالة املنزلية من   15 -10أبناء ومدة عملهن من   4 -3فأكثر ولديهن من 

 . تكثيف الشراف على مكاتب االستقدام ز على دور األم والرقابة وتدريب العمالة املنزلية ووجهة نظر عينة الدراسة تتمثل في التركي

اتجاه   (2008)ي ستهدفت دراسة العنز او  • الجرائم ودوافعها،   التعرف على  ارتكاب  أساليبها في  الكويت، ودراسة  الوافدة في  العمالة  معدالت جرائم 

  األساليب والوسائل األمنية في إطار األمن الشامل ملواجهة هذه الجرائم، ووضع تصور مقترح لألساليب والسياسات األمنية ملكافحة ارتكاب   ومعرفة

 في التحليلي وانتهى إلى عدة نتائج فيما يتعلق بمعدالت الجرائم وتوصيات للتعامل مع هذه الظاهرة. اعتمد الباحث على املنهج الوص  جرائمها.

طبقت الدراسة على   تحليل العالقة بين العمالة الوافدة بالجرائم ونوعيتها باململكة العربية السعودية، و   ىلإ   (2010هدفت دراسة الطويرش ى )و  •

السعودية، و272) العربية  باململكة  لديهم مخالفات وجرائم  الوافدة ممن  العمالة     ( من 
ً
ارتباطا األسباب  أكثر  أن  الدراسة  النتائج  تحليل   بينت 

العمال الجرائم لدى  الوافدة هبإرتكاب  تأ   ية  للمال، ثم   ثالحاجة 
ً
باألنظمة والقوانين، وأخيرا الجهل  الجرائم   ير األصدقاء، ثم  أكثر  البطالة، وكانت 

 
ً
النتائج    يه  إرتكابا وأشارت  القتل.  ثم  املخدرات،  ثم  السرقة،  تأثير    إلىجريمة  التعليمعدم  واملستوى  العمر  والحالة    يمتغيرات  القامة،  ومكان 

 الديانة والجنسية بنوع الجريمة.ي لى نوع الجريمة، بينما تبين عالقة متغير االجتماعية ع

األبعـاد االجتماعيــة   (2011هدفت دراسة بن عبيان  )و  • لها في  السلبية  السعودية واآلثار  العربيـة  اململكـة  الوافـدة فـي  العمالة  إلى مناقشـة واقـع 

شارت النتـائج  وأ   واالقتصــادية واألمنيــة والسياسية وأدوار املؤسسات التربوية في الحد من استقدامها وتالفي آثارها بإتبـاع منهج التحليل الوصفي  
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في آخر إحصائية رسـمية، وأن أكثـر تواجد لها في منطقة مكة املكرمة،  ) 144236.6أن عدد العمالة الوافدة في اململكـة العربية السعودية بلـغ )إلى  

تتا التي  الوهمية  املؤسسـات  العديد من  السعودي وظهور  العامـل غيـر  أجـرة  البترول ورخص  اكتشاف  اململكة:  في  انتشارها  أسباب  جر وأن من 

وصراع األدوار والعالقات األسرية، وزيادة   بتأشيرات العمالـة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن من اآلثار السلبية للعمالة الوافدة: الكسل واالتكالية،

نحرفة واملواد املمنوعة، كما و تأثيرهـا علـى العالقـات السياسية بين اململكـة ودولهـم، نشـر األفكار املأ والبطالة،    نسبة التحويالت النقدية للخارج، 

 
ً
 . املدرسة ووسائل العالم حتـى تقلـل اآلثار السلبية للعمالة الوافدة أن هنـاك أدوار عدة ينبغي أن تقوم بهـا األسـرة و أظهرت نتائج الدراسة أيضـا

واقعها    استهدفتوالتي    (2015)  دراسة حسينوفى   • الخليج  بدول  الوافدة  العمالة  وباستخدامالتعرف على   املكتبي   التحليلياملنهج    ومستقبلها، 

ماليين عامل في   8إلى قرابة  1975ألف عامل في عام  250أظهرت أن حجم العمالة الهندية في دول الخليج قد ارتفع في غضون أربعة عقود من نحو 

الحاض العمرالوقت  إذ  ، مستفيدين من فرص  الخليجي الفًتا؛  التعاون  دول مجلس  في  الفلبينية  الجالية  ُيَعدُّ عمل  كما  الخليجية؛  السوق  في  ل 

نحو   مًعا  والمارات  السعودية  العربية،   %40تستقطب  الدول  الوافدة من  العمالة  يخص  وفيما  الفلبين.  خارج  في  العاملة  الفلبينية  العمالة  من 

أع الخصوص  وجه  على  السعودية  املنظومة تستقطب  من  املرسلة  األموال  قيمة  وتقدر  والسودان،  واليمن  مصر  من  العمالة  من  داد ضخمة 

ر األمواُل املرسلة ُسبل العيش الكريم ملاليين األ   80الخليجية قرابة   ِّ
 
ا، وربما أكثر؛ وهي أرقام كبيرة باملستويات العاملية، وُتَوف فراد، مليار دوالر سنويًّ

اآل  القارتين  للمواطنين في بعض وخصوًصا في  إيجاد فرص عمل مناسبة  أو معضلة  البطالة  ل عامل  ِّ
 
الرغم من ذلك، يشك سيوية والفريقية. على 

أطل الوافدة،  العمالة  بحقوق  الدولي  باالهتمام  التكيف  إطار  وفي  الحالية،  باملستويات  الوافدة  العمالة  لبقاء  تحدًيا  التعاون  مجلس  قت دول 

في   الخليجية  لل   2008املنظومة  حوار  مبادرة  للعمالة  مستقبلة  دول  تتعلق  بصفتها  التي  القضايا  ملناقشة  املصدر  دول  مع  دورية  بصورة  جتماع 

 بالعمالة. 

• ( الدوب  دراسة  )(  2020وهدفت  بلغت  املواطنين  من  عريضة  شريحة  استجابات  بتحليل  الكويت  بدولة  الوافدة  العمالة  أوضاع  (  9650بحث 

وغيرها، كان هناك    ةسباب التي أدت إلى سوء إدارة ملف العمالة الوافدة وما ينتج عنها من مشاكل اقتصادية وسكانياهم األ لى أن  إالدراسة    وانتهت

يرون عدم وجود خطة استراتيجية تبين   %69.2داري، و  ل ن السبب هو الفساد ا أ يرون    %70.7قامة، و  لهم من تجار ا ن السبب األ أ يرون    82%

ن هناك  أ يرون    % 43.6هم، في حين  لعمالة الوافدة التي تحتاجها الدولة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص هو السبب األ داد ا أعنوعية و 

 . سباب املهمةجهزة الحكومية من األ ن عدم كفاءة األ أ يرون  %40.3ن أ خلل في القوانين التنظيمية، و 

أو التربو   أثار العمالة الوافدة سواءً ببحث    الخليجياملجتمع    اهتمامومن نتائج الدراسات السابقة يتبين أن   األمني  املجتمعي أو  املستوى  أو  ي  على 

   ،البطالة
ً
مجموعة من األثار السلبية لهذه العمالة فيما يتعلق بالبطالة والجرائم والتأثير   ىلإ ، وقد أشار في مجمله  قد بدأ منذ فترة تفوق العشرون عاما

الن    لإ بناء،  واأل   شأعلى 
ً
أيا تشر    أن  لم  الدراسات  إحالل   إلىمن هذه  على  الخليجية  املجتمعات  النوعية مثل قدرة  املوضوعات  بعض  تقييمات  بعض 

امل العمالة  خاصة  العمالة  هذه  محل  الوطنية  املاهرة  العمالة  العمالة  أو  الحرفية  باألعمال  الخاصة  والعمالة  ل  نزلية  كذلك  هذه   م والتقنية،  تبحث 

، لذا تعد الدراسة 19-قتصادية والصحية وحركة السفر بسبب أزمة كوفيدل الدراسات أوضاع هذه العمالة بصورة في ظل تغير األوضاع االجتماعية وا 

الباحث    الحالية األولحسب علم  الدراسة  نو هي  بعضها عى من  تبحث  اتجاهات متعددة  ومن  أزمة كوفيد،  ظل  في  الوافدة  العمالة  تبحث ملف  التي  ها 

حالل العمالة الوافدة إ ليها، ويبحث البعض األخر تقييم إمكانيات أجهزة الدولة في معالجة التركيبة السكانية و إ الحاجة    أحوال هذه العمالة السكنية و

  باعتبار أن هذه املطالب أصبحت
ً
  واجبا

ً
 . ملحا

 إجراءات الدراسة امليدانية: 

 :  املنهج املستخدم

األ ا  وتقييم  اتجاهات  لبحث  تهدف  التي  الحالية  الدراسة  املالئم ألهداف  املنهج  كونه  وذلك  املقارن،  الوصفي  املنهج  الحالية  الدراسة  فراد تبعت 

 تقييمات كل من املواطنين وغير املواطنين.، وبمقارنة 19-ألوضاع العمالة وتأثيراتها خالل جائحة كوفيد

 :  تهانمجتمع الدراسة وعي

عينة عشوائية منهم بطريقة العينة   اشتقتحيث    ،19-تكون مجتمع الدراسة الحالية من املواطنين واملقيمين بدولة الكويت خالل جائحة كوفيد

 5776)العينة الكلية للدراسة من    املستخدم، وتكونتستبيان  صورة الكترونية لل   املتاحة، وذلك عبر الجابة على
ً
( 4837، وبلغت عينة املواطنين )( فردا

املواطنين   الجنس والعمر والتعليم، وبلغت غير  الجن939)تنوعت من حيث  التعليمي،  ( تنوعت كذلك من حيث  الجدول س والعمر واملستوى  ويعرض 

 من املواطنين وغير املواطنين: العينة لكل( لخصائص 1)
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 والعمر واملستوى التعليمي  ( وصف خصائص العينة من حيث الجنسية والجنس1جدول )

 العينة الكلي غير املواطنين  املواطنين  الفئات  املتغير 

 %  العد %  العد %  العد

 % 53.2 3072 % 76.5 718 % 48.7 2354 ذكر الجنس

 % 46.8 2704 % 23.5 221 % 51.3 2483 أنثى 

 % 8.4 486 % 7.7 72 % 8.6 414 30 -18 فئات العمر 

31- 50 2108 43.6 % 521 55.5 % 2629 45.5 % 

 % 46.1 2661 % 36.8 346 % 47.9 2315 50أكبر من 

املستوى  

 التعليمي 

 % 24.3 1402 % 30.7 288 % 23.0 1114 ثانوية عامة

 % 61.0 3523 % 51.5 484 % 62.8 3039 مؤهل جامعي 

 % 14.7 851 % 17.8 167 % 14.1 684 الجامعي مؤهل فوق 

  5776  939  4837 املجموع 

( وهى نسب تقارب  23.5(  واالناث )%76.5( يتبين تقارب نسب املواطنين الذكور والناث ، بينما كانت نسب غير املواطنين الذكور )1من الجدول ) 

من نصف العينة سنة، وكان أكثر    51( وأكثر من    51-31نسبهم الطبيعية، وتبين أن فئات العمر األكثر باملواطنين وغير املواطنين كانت فى األعمار من )

 .يسواء من املواطنين وغير املواطنين من الحاصلين على املؤهل الجامع

 أداة الدراسة: 

 أجزاء: 3تكونت أداة الدراسة من استبيان يتكون من 

 واملستوى التعليمي. رافية األساسية عن أفراد العينة وتشمل الجنسية، والجنس، والفئة العمرية، غالجزء األول: يشمل املعلومات الديم .1

2.  
ً
  الجزء الثاني: يتضمن سؤاال

ً
ن مدى رضا األفراد عن قيام أجهزة الدولة بدورها مع العمالة الوافدة والغير املواطنين عموما ورعايتهم خالل  ع تقييما

  .19-جائحة كوفيد

 ا يتضمن  :الجزء الثالث .3
ً
 أبعاد أساسية وهي:  4فقرة يقيس  12مكون من  ستبيانا

 على التعامل مع ملف التركيبة السكانية ومعالجة الخلل. الدولة  تقييم قدرة أجهزة  •

 إ تقييم األفراد لمكانية  •
ً
 عن العمالة الوافدة.  حالل العمالة الوطنية عوضا

 تقييم الرعاية السكانية املقدمة للوافدين وللعمالة الوافدة.  •

 تقييم دور العمالة الوافدة في االقتصاد. •

 في البعد املقاس. اليجابي، وتشير الدرجة املرتفعة على األبعاد االتجاه االستجابة خماس يستبيان على مقياس ليكرت ال وتتم الجابة على فقرات 

وتم التحقق من الصدق    ،املطلوبة  تستبيان على مجموعة من املحكمين املتخصصين من أساتذة الجامعة، وقام الباحث بالتعديال وتم عرض اال 

وحساب الثبات    الداخليتساق  ال( لقيم  2يعرض جدول )  ، وتساق الداخلي لألبعاد وحساب ثبات ألفا كرونباخالوثبات االستبيان باستخدام كل من  

 .لألبعاد

 معامالت االتساق الداخلي والثبات ألبعاد االستبيان :(2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  لألبعاد ي االتساق الداخل 

 0.775 **( 0.913 -**0.895) من  معالجة الدولة للتركيبة السكانية 

 0.575 **( 0.773 -**0.447)من  دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 0.608 **( 0.774 -**0.574)من  إمكانية إحالل الوطنية 

 0.900 **( 0.932 -**0.895)من  معالجة إسكان العمالة الوافدة 

 0.01دالة عند مستوى داللة **

( الجدول  قيم  أبعاد  2تظهر  بعد من  ودرجة كل  الفقرات  بين درجات  االرتباط  أن معامالت  ودالة  ال (  كان جميعها موجبة   إ ستبيان 
ً
عند    حصائيا

ا إ ، وهو ما يشير  0.01مستوى داللة   الثبات لألبعاد بين )ال ب  الداخلي تساق  للى توفر  قيم   ي( وه0.575إلى    0.900ستبيان، كما تراوحت قيم معامالت 

 توفر الثبات باألبعاد. إلىتشير 

 :النتائج

 لقيمة االستجابة على البعد، وذلك حسب املستويات التالية: الحسابيلحساب مستويات االستجابة بأبعاد االستبيان أعتمد على املتوسط 

  1.8 -1من  •
ً
 . منخفض جدا

 .منخفض 2.60 – 1.81من  •
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 . متوسط 3.40 – 2.61من  •

 .مرتفع 4.20 – 3.41من  •

  5 – 4.21من  •
ً
 .مرتفع جدا

 إالدولة  ت تعامل   :السؤال األول  
 
افدة خالل أزمة كوفيد نسانيا  ؟ 19-مع العمالة الو

( الجدول  االستجابة  3يعرض  متوسطات  لقيم  املعياري (  امل  واالنحراف  من  لكل  لها  املقابل  التعامل واملستوى  لكفاءة  املواطنين  وغير  واطنين 

   .19-النساني ألجهزة الدولة مع العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيد

افدة أثناء جائحة كوفيد الدولةتقييم تعامل أجهزة  :(3جدول )  19-مع العمالة الو

 الوافدين املواطنين  

تعاملت الدولة بإنسانية مع العمالة  

 19الوافدة خالل أزمة كوفيد 

 

االنحراف  املتوسط الحسابي 

 املعياري 

املتوسط   املستوى 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 املستوى 

4.71 0.634  
ً
  0.775 4.50 مرتفع جدا

ً
 مرتفع جدا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19-تقييم تعامل أجهزة الدولة مع العمالة الوافدة أثناء جائحة كوفيد :(2شكل )

 3تظهر نتائج الجدول )
ً
ثناء  أ من املواطنين وغير املواطنين من الوافدين يقيمون مستوى تعامل أجهزة الدولة النساني مع العمالة الوافدة    ( أن كال

 19 – جائحة كوفيد
ً
املواطنين ع جماإ ( وهو ما يؤكد 4.5( وبلغ متوسط تقييم الوافدين )4.71، حيث بلغ مستوى تقييم املواطنين )، بمستوى مرتفع جدا

 .19-فاءة وإنسانية التعامل مع العمالة الوافدة وقت أزمة كوفيد والوافدين على ك

مجمعة   بصورة  الدولة  به  قامت  ما  ضوء  في  النتيجة  هذه  تطوعية   ىلإتفسير  وجهود  رسمية  وتسهيالت  خدمات  من  األهلية  الجمعيات  جانب 

وزارة الداخلية بالسماح للمخالفين لقوانين القامة بالسفر   للتيسير والتخفيف على العمالة الوافدة خاصة الهامشية منها خالل الجائحة، حيث قامت

قامات وكذلك بالسفر على حساب الدولة خالل فترة الجائحة، كما قامت وزارة الداخلية كذلك بالتصدي وبقوة لتجار ال  ،حظر عودة دون غرامات أو  

غالق بعض املناطق التي يسكن بها العمالة الوافدة داومت الدولة والجمعيات التطوعية على تقديم املساعدات والتسهيالت إعبر حملة موسعة، وأثناء  

جبار الوافدين على دفع اليجارات في ظل الظروف االقتصادية إ بعض أصحاب العقارات    ةة لتلك العمالة، كما تصدت الدولة ملحاولالغذائية والصحي

 
ً
تثمين وتقدير جهود أجهزة    ، والتي تشيرغير املواتية خالل تلك الفترة، وقد انعكست تلك الجهود في استجابات كل من املواطنين والوافدين املرتفعة جدا

 الدولة في التعامل مع الجائحة. 

افدة من حيث اإلسكان ودورها االقتصادي، ومن حيث القدرة على إحالل العمالة الوطنية   : الثانيالسؤال   ما تقييم املواطنين ألوضاع العمالة الو

 ؟ 19-ومعالجة التركيبة السكانية خالل أزمة كوفيد

 ( لقيم متوسطات املواطنين الكويتيين على أبعاد االستبيان واملستويات املقابلة لها.  4يعرض الجدول )

 19-قيم متوسطات املواطنين على محاور استبيان العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيد :(4جدول )

 الترتيب  املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املحاور 

 1 مرتفع 1.523 3.75 الدولة للتركيبة السكانية معالجة 

 2 مرتفع 0.772 3.48 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 4 مرتفع 0.712 3.42 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 3 مرتفع 1.614 3.43 معالجة إسكان العمالة الوافدة 
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 19-قيم متوسطات املواطنين على محاور استبيان العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيد :(3شكل )

الكويتيين   املواطنين  وتقييمات  اتجاهات  و   لمكانياتجاءت  السكانية،  التركيبة  معالجة  في  الوافدة إ أجهزة  العمالة  محل  الوطنية  العمالة  حالل 

لى أن املواطنين يرون أن تداعيات أزمة كوفيد ستسهم في معالجة إ ، وهو ما يشير  3.42و  3.75بمستويات مرتفعة، حيث كانت قيم املتوسطات لكليهما  

 إحالل الكوادر الوطنية في العمالة محل العمالة الوافدة.  يالتركيبة السكانية وف

دراكهم لدور هذه العمالة في  إ لى  إ   وهو ما يشير  3.48مرتفعة بمتوسط    يكما جاءت تقييمات املواطنين لدور العمالة الوطنية في االقتصاد الكويت

 
ً
 من العمالة املنزلية وحتى العمالة املتخصصة املاهرة النادرة.  خدمة البناء االقتصادي بدءا

، وهو ما  3.43ومرتفعة بمتوسط    يد إيجابيةفكو معالجة أجهزة الدولة ألسكان العمالة الوافدة خاصة في ظل أزمة  وكانت اتجاهات املواطنين نحو  

 لى تثمين املواطنين لدور الدولة في إسكان العمالة الوافدة. إ يشير 

 
ً
   وتعكس استجابات املواطنين على محاور االستبيان اتجاها

ً
املتوسط من املو   إيجابيا لتقدير دور العمالة الوافدة   اطنين سواءً ومستوى رضا فوق 

جائحة كوفيد بعد  الحالية  الدولة  في جهود  أو  بصورة مرضية،  لهم  السكانية  املشاكل  في معالجة  الدولة  التركيبة   19-االقتصادي، وجهود  في معالجة 

لعمالة التي تجاوزت الستين والسراع في تكويت الوظائف الجهود التي جاءت في صورة حزمة من القرارات للتعامل مع العمالة الهامشية وا   يالسكانية وه

للعمالة   كوتهقامات، ووضع خطة زمنية لتعديل التركيبة السكانية، ومناقشة مجلس األمة لعمل الحكومية، وحصر مخالفي القامة، ومحاصرة تجار ال 

 الوافدة. 

املواطنين    النتائج تقييم  بينت  الوافدة وريما يعود ذلك    املرتفع نحوكما  للعمالة  الوطنية  العمالة  املواطنين لوجود كوادر    لدراكإمكانية إحالل 

ال الفجوة  سد  يمكنهم  الذين  التقنية  واملعاهد  الجامعات  خريجي  من  العمالة  وطنية  عن خفض  مع  ىلإ ناتجة  النتائج  هذه  وتتفق  أظهرته    الوافدة،  ما 

العنز ا در  بن عبيان2008)ي  سات  الدوب2015)  (، حسين2011)  (،  دراسة  العمالة 2020)  (،  ملعالجة مشكالت  لوجود خطط حكومية  الحاجة  ( من 

 الوافدة.  

الثالث: ودورها    السؤال  افدة من حيث اإلسكان  العمالة الو افدين ألوضاع  الو املواطنين من  غير  تقييم  على  ما  القدرة  حيث  ومن  االقتصادي، 

 ؟19-إحالل العمالة الوطنية ومعالجة التركيبة السكانية خالل أزمة كوفيد

افدين على أبعاد االستبيان واملستويات املقابلة لها :(5جدول )  لقيم متوسطات الو

 الترتيب  املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املحاور 

 2 مرتفع 1.136 4.01 للتركيبة السكانية معالجة الدولة 

 1 مرتفع 0.680 4.06 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 4 متوسط  0.791 2.82 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 3 مرتفع 1.280 3.59 معالجة إسكان العمالة الوافدة 
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افدين على محاور استبيان العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيد  :(4شكل )  19-قيم متوسطات الو

 لمكانية ، بينما جاء تقييم الوافدين  4.01أجهزة في معالجة التركيبة السكانية مرتفعة بمتوسط    لمكانياتجاءت اتجاهات وتقييمات الوافدين   

لى أن الوافدين يرون أن تداعيات أزمة كوفيد ستسهم إ ، وهو ما يشير 2.82 متوسط، بمتوسط حالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بمستويات إ 

 في معالجة التركيبة السكانية ولكن القدرة على إحالل الكوادر الوطنية في العمالة محل العمالة الوافدة ليست بنفس السهولة.

العمالة في إ لى  إ وهو ما يشير    4.06مرتفعة بمتوسط    الكويتيالعمالة الوطنية في االقتصاد    الوافدين لدور كما جاءت تقييمات   دراكهم لدور هذه 

 
ً
 من العمالة املنزلية وحتى العمالة املتخصصة املاهرة النادرة.  خدمة البناء االقتصادي بدءا

، وهو ما  3.59الدولة ألسكان العمالة الوافدة خاصة في ظل أزمة كوفيد إيجابية ومرتفعة بمتوسط    وكانت اتجاهات الوافدين نحو معالجة أجهزة 

 لى رضا الوافدين عن دور الدولة في إسكان العمالة الوافدة. إ يشير 

للكويت مرتفع، وه  الوطني  االقتصاد  أن دورهم في  الوافدين يرون  أن  الثالث  السؤال  الواقعي  يوتفسر نتائج  أنهم يعبرون عن النتيجة  باعتبار  ة 

لجة الخلل أنفسهم وعن دورهم ، كما قيموا دور الدولة في معالجة مشكالت إسكان العمالة الوافدة كذلك بدرجة مرتفعة، ورأوا أن جهود الدولة في معا

مرتفعة،   بدرجة  جيدة  السكانية  التركيبة  العمالةإ في  محل  الوطنية  العمالة  إحالل  إمكانية  قدروا  أنهم  ذلك    ال  يعود  وربما  متوسطة،  بدرجة  الوافدة 

سواءً  التخصصات  من  للعديد  الدولة  حاجة  أن  والعاملين    لتقديرهم  الخدم  مثل  الخدمية  للعمالة  أو  الطبية  والكوادر  األطباء  مثل  الدقة  العالية 

 بمجاالت التنظيف واملطاعم وغيرها يصعب أن يتم تلبيتها من الكوادر الوطنية. 

افدة خالل أزمة   الرابع:السؤال   افدين في محاور استبيان العمالة الو هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات وتقييمات املواطنين والو

 ؟ 19-كوفيد

 (6استخدم اختبار ت للفروق بين املجموعات املستقلة لحساب الفروق بين املجموعتين على محاور االستبيان كما يعرض لها الجدول )

افدين  :(6)جدول  افدة اختبار ت للفروق بين املواطنين والو  محاور استبيان العمالة الو

 الداللة قيمة ت  الوافدين املواطنين  املحاور 

املتوسط  

 الحسابي 

املتوسط   االنحراف املعياري 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 0.001 5.020 1.136 4.01 1.523 3.75 معالجة الدولة للتركيبة السكانية 

 0.001 21.385 0.680 4.06 0.772 3.48 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 0.001 23.008 0.791 2.82 0.712 3.42 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 0.001 2.850 1.280 3.59 1.614 3.43 معالجة إسكان العمالة الوافدة 
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افدة  :(5شكل )  اختبار ت للفروق بين املواطنين والوافدين محاور استبيان العمالة الو

 ي:يل( ما 6تظهر نتائج الجدول )

• ( داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  إسكان 0.01وجود فروق ذات  ومعالجة  الوافدة،  العمالة  ودور  السكانية،  التركيب  في كل محاور معالجة   )

 املواطنين. عنالعمالة الوافدة لصالح الوافدين، حيث يقيمون تلك املحاور بدرجة أعلى وبصورة دالة 

لصالح املواطنين حيث يقيمون هذا املحور ( في محور إمكانية إحالل العمالة الوطنية  0.01لة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال •

 بصورة أعلى وذات داللة عن الوافدين.

للتركيبة    الدورة  وملعالجة  الوافدة،  العمالة  لدور  تقديرهم  يرتفع  الوافدين  أن  الرابع  السؤال  نتائج  العمالة    السكانية،بينت  إسكان  ومعالجة 

تقدير   تفوق  بدرجة  تقديرهم    املواطنين،الوافدة  يرتفع  املواطنين  أن  حين  تلك  في  وتعكس  بالوافدين،  مقارنة  الوطنية  العمالة  إحالل  لمكانية 

الوافدة، وهو ما يمكن أن يشير الى أن    مكانيات إحالل العمالة الوافدة محل العمالةإ االستجابات التباين في تقييم الوافدين واملواطنين لدور العمالة و 

 . 19-تلك االستجابات تعكس اتجاهات كل من املواطنين والوافدين ملوضوع ألوضاع العمالة الوافدة في ظل جائحة كوفيد

في الجنس والعم افدة تعود للفروق  في متوسطات محاور استبيان العمالة الو ر والتعليم السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 بعينة املواطنين؟ 

 
 
 : الفروق على الجنس:  أوال

  اختبارستخدم ا 
ً
 .للجنس بعينة املواطنين ت للفروق بين املجموعات املستقلة لحساب الفروق في محاور االستبيان تبعا

افدة  تعبا للجنس في اختبار ت للفروق بين املواطنين  :(7جدول )  محاور استبيان العمالة الو

 الداللة قيمة ت  ناث إ ذكور  املحاور 

املتوسط  

 الحسابي 

املتوسط   االنحراف املعياري 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 0.001 3.432 1.464 3.82 1.579 3.67 معالجة الدولة للتركيبة السكانية 

 0.355 0.925 0.778 3.49 0.766 3.47 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 0.001 3.904 0.699 3.46 0.723 3.38 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 0.087 1.714 1.585 3.47 1.664 3.39 معالجة إسكان العمالة الوافدة 

 : ي( ما يل7تظهر نتائج الجدول ) 

الذكور   • بين  )  ناث من وال وجود فروق ذات داللة إحصائية  املواطنين عند مستوى داللة  السكانية، وفى    محوري ( في  0.01عينة  التركيبة  معالجة 

 ناث.إمكانية إحالل العمالة الوطنية لصالح عينة ال 

( في محور دور العمالة الوافدة، ومعالجة 0.01اللة )ناث من عينة املواطنين عند مستوى دعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور وال  •

 . إسكان العمالة الوافدة 

 
 
 الفروق على فئات العمر: : ثانيا

 : (8كما يعرض له الجدول ) العمر،ستخدم تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين املواطنين على فئات ا 

 

0
1
2
3
4
5

معالجة الدولة 
للتركيبة 
السكانية

دور العمالة 
الوافدة في 
االقتصاد

إمكانية إحالل 
الوطنية

معالجة إسكان 
العمالة الوافدة

الوافدن 4.014.062.823.59

المواطنين 3.753.483.423.43

على محاور استبيان العمالة الوافدة خالل أزمة الموطنين والوافدين

19-كوفيد
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  التباين للفروقتحليل  :(8جدول )
 
 للعمر في محاور استبيان العمالة الوافدة  بين املواطنين تعبا

 الداللة قيمة ف   املعياري االنحراف  الحسابي املتوسط  املحاور 

 التركيبة السكانية 

18- 30 3.89 1.390 5.509 0.004 

31- 50 3.67 1.558   

   1.511 3.79 50أكبر من 

 دور العمالة الوافدة 

18- 30 3.46 0.839 1.227 0.293 

31- 50 3.50 0.776   

   0.756 3.47 50أكبر من 

 حالل مكانية ال إ

18- 30 3.43 0.785 0.630 0.533 

31- 50 3.40 0.731   

   0.680 3.43 50أكبر من 

 سكان العمالة إ

18- 30 3.61 1.501 10.442 0.001 

31- 50 3.32 1.665   

   1.580 3.51 50أكبر من 

 :ي( ما يل8تظهر نتائج الجدول )

•  
ً
تبعا إحصائية  ذات داللة  )  وجود فروق  داللة  املواطنين عند مستوى  العمر من عينة  في محور 0.01لفئات  وف   ي (  السكانية،  التركيبة   ي معالجة 

 عام 30 – 18فئة العمر بين  ي إسكان العمالة الوافدة في اتجاه ذو 

 عدم وجود فروق ذات داللة   •
ً
( في محور دور العمالة الوافدة، وإمكانية 0.01لفئات العمر من عينة املواطنين عند مستوى داللة )  إحصائية تبعا

  .إحالل العمالة الوطنية

 
 
 التعليم: على مستويات  الفروق :ثالثا

 :(9الجدول )ستخدم تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين املواطنين على مستويات التعليم، كما يعرض له ا 

  للفروقالتباين تحليل  :(9جدول )
 
افدة   في محاور للتعليم   بين املواطنين تعبا  استبيان العمالة الو

 الداللة قيمة ف   ي االنحراف املعيار  ي املتوسط الحساب املحاور 

 التركيبة السكانية 

 0.001 211.432 1.016 4.48 ثانوية عامة

   1.548 3.62 ريوسو بكال

   1.661 3.13 ي الجامعفوق 

 دور العمالة الوافدة 

 0.001 27.222 0.812 3.33 ثانوية عامة

   0.752 3.52 ريوسو بكال

   0.767 3.55 ي فوق الجامع

 حالل مكانية ال إ

 0.026 3.668 0.734 3.47 ثانوية عامة

   0.707 3.40 ريوسو بكال

   0.692 3.40 ي فوق الجامع

 سكان العمالة إ

 0.001 220.232 1.230 4.22 ثانوية عامة

   1.623 3.30 ريوسو بكال

   1.649 2.76 ي فوق الجامع

 :ي( ما يل9تظهر نتائج الجدول )

•  
ً
  لصالح( في محاور معالجة التركيبة السكانية 0.05عينة املواطنين عند مستوى داللة ) التعليم منملستويات  وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

العامة، وف  الثانوية  الوافدة   يالحاصلين على  العمالة  الجامعي  دور  الحاصلين على مؤهل فوق  العمالة    ي، وفلصالح   ي وف   الوطنية،إمكانية إحالل 

 العامة. ية لصالح الحاصلين على الثانو إسكان العمالة الوافدة 

  30-18األعمار األصغر بين  ي ومن مجمل نتائج السؤال الخامس يتبين أن كل من الناث، وذو 
ً
  ي ، وذو عاما

ً
لجهود   التعليم الثانوي هم األعلى تقديرا

 . حالل العمالة الوطنية ومعالجة مشاكل العمالة الوافدةإ الدولة في معالجة التركيبة السكانية و 

افدة تعود للفروق في الجنس والعمر والتعليم السؤال السادس: هل   توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات محاور استبيان العمالة الو

افدين؟  بعينة الو

 
 
 : الفروق على الجنس:  أوال

 : ستخدم اختبار ت للفروق بين املجموعات املستقلة لحساب الفروق في محاور االستبيان تبعا للجنس بعينة الوافدينا 
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  :(10جدول )
 
افدة   اختبار ت للفروق بين الوفدين تعبا  للجنس في محاور استبيان العمالة الو

 املحاور 

 اناث  ذكور 

املتوسط   الداللة قيمة ت 

 الحسابي 
 االنحراف املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 0.623 0.492- 1.092 4.04 1.150 4.00 معالجة الدولة للتركيبة السكانية 

 0.161 1.403 0.749 4.11 0.656 4.04 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 0.976 0.030- 0.882 2.82 0.761 2.82 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 0.090 1.695 1.319 3.72 1.266 3.55 معالجة إسكان العمالة الوافدة 

 :ي( ما يل10تظهر نتائج الجدول ) 

  ي ( في محاور معالجة التركيبة السكانية، وف0.05ناث من عينة الوافدين عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور وال عدم وجود  •

 . دور العمالة الوافدة، ومعالجة إسكان العمالة الوافدة  يإمكانية إحالل العمالة الوطنية وف

 
 
 الفروق على فئات العمر:  :ثانيا

 (11تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين الوافدين على فئات العمر، كما يعرض له الجدول ) استخدم

افدة   :(11جدول ) افدين تعبا للعمر في محاور استبيان العمالة الو  تحليل التباين للفروق بين الو

االنحراف  ي املتوسط الحساب املحاور 

 ي املعيار 

 الداللة قيمة ف  

 0.062 2.792 1.080 4.20 30 -18 التركيبة السكانية 

31- 50 4.05 1.157   

   1.109 3.91 50أكبر من 

 0.004 5.521 0.714 3.89 30 -18 الوافدة دور العمالة 

31- 50 4.12 0.704   

   0.623 4.00 50أكبر من 

 0.975 0.025 0.826 2.82 30 -18 حالل مكانية ال إ

31- 50 2.83 0.838   

   0.707 2.82 50أكبر من 

 0.567 0.568 1.296 3.50 30 -18 سكان العمالة إ

31- 50 3.63 1.280   

   1.278 3.56 50أكبر من 

 :ي( ما يل11تظهر نتائج الجدول )

•  
ً
فئة    ي ( في محور دور العمالة الوافدة في اتجاه ذو 0.01من عينة الوافدين عند مستوى داللة )  لفئات العمر  وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

 .عام 50 – 31العمر بين 

•  
ً
 ي معالجة التركيبة السكانية، وف  محاور ( في  0.05لفئات العمر من عينة الوافدين عند مستوى داللة )  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

   .وإمكانية إحالل العمالة الوطنية يإسكان العمالة الوافدة، وف

 
 
 الفروق على مستويات التعليم:  :ثالثا

 :(12على مستويات التعليم، كما يعرض له الجدول ) الوافدينستخدم تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين ا 

افدينللفروق بين  تحليل التباين :(12جدول )   الو
 
افدة   تعبا  للتعليم في محاور استبيان العمالة الو

االنحراف  ي املتوسط الحساب املحاور 

 ي املعيار 

 الداللة قيمة ف  

 0.001 15.911 0.985 4.31 ثانوية عامة التركيبة السكانية 

   1.175 3.92 ريوسو بكال

   1.165 3.76 ي فوق الجامع

 0.054 2.932 0.724 3.98 ثانوية عامة دور العمالة الوافدة 

   0.665 4.10 ريوسو بكال

   0.634 4.09 ي فوق الجامع

 0.001 11.853 0.796 3.00 ثانوية عامة حالل إمكانية ال إ

   0.782 2.77 ريوسو بكال

   0.754 2.67 ي فوق الجامع
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 0.001 23.051 1.067 4.00 ثانوية عامة سكان العمالة إ

   1.300 3.46 ريوسو بكال

   1.389 3.27 ي فوق الجامع

 :ي( ما يل12تظهر نتائج الجدول )

•  
ً
 ي ، وف( في محاور معالجة التركيبة السكانية0.01عند مستوى داللة )  الوافدينملستويات التعليم من عينة    وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

 على الثانوية العامة، لصالح الحاصلين على الثانوية العامة.إسكان العمالة الوافدة  يإمكانية إحالل العمالة الوطنية، وف

•  
ً
 ( في محور دور العمالة الوافدة. 0.05ت التعليم من عينة الوافدين عند مستوى داللة )ملستويا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

التعليم   ي ذو عام، و  30 – 18وتظهر نتائج الفروق بعينة الوافدين تقارب تقديرات الجنسين ملحاور االستبيان، وأن الوافدين األصغر في العمر من 

 سكان.إ في دور العمالة الوافدة أو معالجة الدور ملشكالت العمالة من تركيب سكانية و  الثانوي يرتفع تقديرهم ملحاور االستبيان سواءً 

 التوصيات واملقترحات:

 بالتالي:  يفي ضوء نتائج الدراسة فإنها توص 
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Abstract: This study identifies the assessment levels of both citizens and expatriates for the role of the 
state agencies toward migrant workers during the Covid-19 pandemic. In addition, it compares the 
assessment of both citizens and expatriates on the role of migrant workers in society, the state 
management of migrant workers housing problems during the pandemic, the state agencies management 
of demographics and the possibility of nationalizing employment in the light of unbalanced percentages in 
the demographics. This study follows the comparative descriptive approach and the sample consists of a 
total of 5,776 samples (4,837 citizens) and (939 expatriates). The study is conducted via an electronic 
questionnaire to measure satisfaction levels and opinions of the role of migrant workers, nationalizing 
employment, state’s role in addressing the demographics, the state agencies management of migrant 
workers housing during the pandemic. The results show that both citizens and expatriates assess very 
high confidence level of the state agencies humanitarian handling of migrant workers during the Covid-19 
pandemic. Citizens assess very high confidence level in the state’s role in addressing the demographics, 
nationalizing employment, the role of migrant workers in society and the state agencies management of 
migrant workers housing. However, expatriates assess a medium level of confidence in the area of 
nationalizing employment. 
It is found that there are significant differences in favor of expatriates in the areas of addressing the 
demographics, the role of migrant workers in society and the handling of migrant workers housing, 
whereas citizens are in favor in the area of nationalizing employment. The sample of citizens show that 
females with ages between 18-30 years and secondary education are the highest in recognition of the 
state's efforts in addressing the demographics, nationalizing employment and addressing the problems of 
migrant workers. On the other hand, female expatriates with ages between 18-30 years old and secondary 
education are in favor for the role of migrant workers and the state's management of migrant workers 
demographics and housing. 

Keywords: Migrant Workers; Covid-19; Kuwait. 
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 املقدمة: 

يكون  إن وجود السلطة جميعها في تصرف مستوى إداري واحد يتحكم باألمور كلها يشير إلى ما يطلق عليه باملركزية؛ أي أن هذا املستوى اإلداري  

إذ ال يمكن   ملختلف املستويات اإلدارية األخرى التصرف إال بتوجيه من ذلك هو املركز الوحيد الذي يصدر القوانين والتعليمات ويجب إطاعة أوامره، 

 (2004)املنديل،  .املستوى اإلداري األعلى أو بعد موافقته، فاملركزية يمكن قياسها في مدى درجة تركز السلطة في الهيكل اإلداري للمؤسسة

التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم اليوم ما يسمى بالالمركزية ومن األساليب الحديثة التي أصبحت تعتمد عليها املؤسسات املعاصرة ملواكبة  

املؤسسة، فالالمركزية تقوم على عكس ذلك من خالل اإلدارية في جميع مجاالت  الوظيفة  التي تقوم في أساسها على توحيد  املركزية  توزيع   وهي نقيض 

اإلدار  املركزية من جهة واألقسام  املختلفة من جهة أخرى، وهي أسلوب من أساليب تنظيم العمل حيث تمنح الوحدات الوظيفة اإلدارية بين اإلدارة  ية 

( التنظيم  في  األدنى  املستويات  إلى  واملسؤوليات  الصالحيات  أي منح  الذاتية،  اإلدارة   من 
ً
كبيرا  

ً
 ,Dardanelli, Kincaid, Fenna, Kaiserاملختلفة قدرا

Lecours, Singh, Mueller, & Vogel, 2018.) 

)و  ذكره  ملا   
ً
نظام  Bongwa, Kassahun, & van, 2011وفقا هناك  يكون  بحيث  السلطة  تنظيم  أو  هيكلة  إعادة  في  تتمثل  الالمركزية  فإن   )

 ملبدأ التبعية، وبالتالي زيادة الجودة والفعالية للمؤسسة بشكل عام، وا 
ً
ليست   لالمركزية هيللمسؤولية املشتركة بين األفراد العاملين في املؤسسات وفقا
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 :امللخص

للجمارك  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  كفاءة  في  وأثرها  والالمركزية  اإلداري  التمكين  تطبيق  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

( بلغت  2019-2017األردنية  توزيعها على عينة  تم  استبانة  التحليلي، من خالل  الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  في  ( من  346)(،  دائرة العاملين 

 ألردنية الشاغلين لوظائف دائمة ومصنفة وعقود شاملة. الجمارك ا 

لى وجود  إ لى تطبيق الالمركزية، كما توصلت  إ أن دائرة الجمارك تقوم بعمليات التمكين اإلداري وهي تتجه  لى نتائج أهمها  إ توصلت الدراسة   

الخطة   اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق  للتمكين  الخطة أهمية وأثر معنوي  املحددة في  األردنية وفي تحقيق األهداف  االستراتيجية للجمارك 

 (. 2019-2017االستراتيجية )

 وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بمعالجة نقاط الضعف في بعض املمارسات التي قد ال تتناسب مع التمكين اإلداري والالمركزية. 

 لجمارك األردنية. ا  ؛الالمركزية ؛: التمكين اإلداري الكلمات املفتاحية
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السبل والو  أكثر  املؤسسة من خالل تحليل  الفاعلة في  التكميلية للجهات  األدوار  ينبغي تحديد  إذ  أن كالهما مطلوب،  للمركزية، بل   
ً
سائل فعالية بديال

 لتحقيق األهداف املنشودة.

املسؤوليات والسلطة من   إلى نقل  اإلداري والذي يشير  التمكين  الالمركزية هو  أنشطة  أهم  أحد  للمشاركة في  إن  العاملين باملؤسسة  إلى  املديرين 

 عن جودة ما يقرره، والتمكين اإلداري هو  
ً
ن مسؤوال

َ
مك

ُ
تنظيمية ومهارة جديدة تهدف إلى إعطاء   استراتيجيهسلطة القرار، وفي التمكين يكون املرؤوس امل

 العاملين الصالحيات واملسؤوليات والحرية في أدائهم للعمل، دون تدخل مباشر من اإلدارة، وتوفير املوارد، وبيئة العمل املناسبة لتأهي
ً
 وسلوكيا

ً
لهم مهنيا

(Amaanda, 2011 .) 

التبادل االجتماعي، حيث يركز هـذا األسلوب على الظروف الهيكلية واالجتماعية التي ويعود أسلوب التمكين اإلداري إلى نظريات القوة االجتماعية و 

عن طريق زيادة طرق وأساليب الوصول    بـين الرئيس واملرؤوسين  تدعم التمكين في العمليات اإلدارية املختلفة، فالفكرة األساسية للتمكين هي املشاركة

والـدعم، واملوارد،  والفرص،  املعلومات،  على أ إذ    إلى  تشجع  التـي  اإلداريـة  والهياكـل  واملمارسات،  والعمليات،  السياسات،  توافر  ضرورة  على  يركز  نه 

 (. Weidenstedt, 2017ممارسات االندماج العالي من خالل مـشاركة العـاملين فـي القـوة، واملعرفـة واملعلومات واملكافآت )

سواًء على مستوى العاملين أو على    تفادة املنظمة من معرفة، وأفكار، وطاقة، وإبداع الجميعوهناك عدد من الدراسات التي أشارت إلى ضرورة اس

امل وهناك عدد من  املعقدة،  التكنولوجيا  العالية، عالوة على  الزبائن  وتوقعات  العامليـة،  األعمـال  بيئـة  املدراء ألجل مواجهـة  تبنت مستوى  التي  نظمات 

 ألن    بعض األنواع من مبادرات التمكين 
ً
تسعى إلى تسخير أفكار ومقترحات موظفيها لالستفادة منها، فمن  املنظمات  على األقل في جزء من أعمالها، نظرا

 مليزة تنافسية مميزة )
ً
 (.Anderson ,Potočnik,& Zhou, 2014البديهي أن تصبح عملية توليد األفكار وتنفيذها مصدرا

 و 
ُ
حيث تنقل هذه املرحلة االستراتيجية إلى خطوات تنفيذية ، كما أن عملية التطبيق   مراحل االستراتيجيةعد مرحلة تطبيق االستراتيجية من أهم ت

 (. 2014االستراتيجية ) بن حبتور، تعكس مدى كفاءة اإلدارة العليا في تحديد رسالة املنظمة، وأهدافها، وقدرتها على ممارسة األنشطة الخاصة بالرقابة

 مشكلة الدراسة:

سسات الجهود واإلمكانات املادية والبشرية من أجل إعداد االستراتيجية متبعة في ذلك الخطوات املنهجية وتستعين بالوسائل واألساليب تبذل املؤ 

)   ومتغيرات تعصف بجهودهاإلى أن مواقع التطبيق تحكمه عوامل ذلك املتاحة إلعداد تلك االستراتيجية، إال أنها تفشل عند التطبيق، والسبب قد يعود 

 (. 2010محمد والغيثي،

الخارجية   للبيئة  ومستفيضة  مركزة  دراسة  على  مبنية  فاعلة،  برؤية  وتتميز  االستراتيجي  التخطيط  على  القدرة  تمتلك  الناجحة  املؤسسات  إن 

أهداف وغايات  للمنظمةوالداخلية   استنباط  التي يمكن من خاللها  الناجحة  املؤسسات    (2017جعفر،)وبحسب    االستراتيجية،  املنظمة ، والرؤية  فإن 

مة من خالل  الناجحة تسعى للتجديد املستمر في األساليب والتقنيات وبتغيير آليات التخطيط التقليدي وتبني حل شامل ومتكامل باتخاذ القرارات الالز 

 بحسب املستجدات الخارجية والداخلية.  اتيجيهاستر خطط 
ً
 فاعلة يتم تحديثها دوريا

لعقود طويلة    ةالباحث  توقد الحظ لبقائها  نتيجة  إدارية عديدة  بشكل واضح من معوقات وسلبيات  تعاني  الحكومية  املؤسسات  العديد من  أن 

إضافة إلى سوء التقدير إلمكاناتها املادية والبشرية خطوط االتصال الرسمية،  أسيرة املركزية الشديدة، وهرمية املستويات اإلدارية، وتعدديتها، وطول  

 أمام الطموحات  والروتين في أسلوب تطبيق الخطة االستراتيجية، ووضع أهداف وبرامج ال تتناسب وإمكاناتها املادية والبشرية،  
ً
والذي أصبح اليوم عائقا

 الحكومية في اململكة.  التنموية واإلصالحية وجهود تحسين مستوى الخدمات

 ,Faguet,&Pöschlوفي دائرة الجمارك األردنية فقد ازدادت تلك املشكالت مع تطور حجم العمل وتزايد حجم املتطلبات وااللتزامات، فبحسب )

أل2015) الذي  األمر  وااللتزامات،  املتطلبات  الكثير من  الحديثة قد وضع على مؤسساتها  الدول  الذي صاحب  التطور  فإن   على عاتق ، 
ً
ثقيال  

ً
قى عبئا

 املدراء.

يتطلب تهيئة املوظفين وتأهيلهم للمهام والسلطات التي ستوكل إليهم مما يجعل حاجتها إلى والتمكين اإلداري  وترى الباحثة إن تحقيق الالمركزية  

 
ً
( 2019-2017مع الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية )رفع األداء الوظيفي للعاملين حاجة ملحة، لتحقيق الفاعلية والقدرة على األداء الفاعل تماشيا

 أن ترفع كفاءة دائرة الجمارك في الخدمة واملساهمة في االقتصاد الوطني. من شأنها استراتيجيهوأهداف  التي تسعى إلى تحقيق أهداف مؤسسية

في  وأثرها  والالمركزية  اإلداري  التمكين  مستوى  على  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت  االسترات  لذلك  الخطة  تطبيق  األردنية كفاءة  للجمارك  يجية 

(2017-2019   .) 

 لذا فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية: 

 ما مستوى تمكين املوظفين في دائرة الجمارك األردنية؟ .1

 مستوى توجه دائرة الجمارك األردنية إلى تطبيق الالمركزية؟ ما .2

 (؟2019-2017) كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية  والالمركزية في اإلداري ما أثر التمكين  .3
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 : أهمية الدراسة

 وهي على النحو اآلتي:  تنبع أهمية هذه الدراسة
ً
 وتطبيقيـا

ً
 من اإلسهامات املتوقع أن تقدمها نـظريا

للدراسة النظرية  للدراسة  :األهمية  النظرية  األهمية  وأهم من    تكمن  أحدث  من  والالمركزية  اإلداري  التمكين  ُيعد  حيث  موضوعها  املداخل   أهمية 

املتمكنة، كما تسهم هذه الدراسة في   باملنظمة  يسمى  ما  إلى  واألوامر  التحكم  نموذج منظمة من  بعد تحول االهتمام  املتقدمة  الدول   لإلصالح في  الرئيسية

الالمركزية من خالل مرا  لعملية  املعرفي  الصلةاإلثراء  ذات  السابقة  والدراسات  واملؤلفات  املراجع  العديد من  بيانات    .جعة  الدراسة  توفر هذه  كذلك 

 ملساعدة الباحثين والدارسين في هذا املجال. 

خطة االستراتيجية تكمن األهمية التطبيقية للدراسة من أهمية إيجاد الطرق واإلجراءات اإلدارية األكثر فاعلية في تنفيذ ال :األهمية التطبيقية للدراسة

فيد اإلدارات في الجمارك األردنية واملؤسسات الحكومية األردنية بشكل عام في تحديد أهمية التمكين ية، فمن شأن الدراسة الحالية أن تُ للجمارك األردن

 ة للجمارك األردنية.اإلداري والالمركزية في العمل اإلداري الحديث وفي بيان األثر املتوقع في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجي

 : أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

 دائرة الجمارك األردنية في تطبيق الالمركزية. الكشف عن مستوى  .1

 الكشف عن مستوى تمكين املوظفين في دائرة الجمارك األردنية. .2

 (.2019-2017طة االستراتيجية للجمارك األردنية )لتمكين اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق الخ التعرف على أثرا  .3

 اإلطار املفاهيمي: 

مصطلح    يشير مفهوم التمكين من الناحية اللغوية إلى االستطاعة والقدرة على الش يء، وهو مصدر الفعل مكن أي جعل له منزلة ومكانة، ويعتبر

ويركز مفهوم    ي،التمكين من املصطلحات الحديثة في علم اإلدارة التي حظيت باهتمام املدراء واملنظمات وهو من أبرز املفاهيم املعاصرة في الفكر اإلدار 

م وتحفيزهم على صنع واتخاذ التمكين اإلداري على عملية منح األفراد القوة والسلطة واألوسع في تحمل املسؤولية واستخدام قدراتهم من خالل تشجيعه

قرارات القرارات، وحثهم على تحمل املسؤولية الشخصية في سبيل تطوير الطريقة التي يقومون بها عملهم عن طريق تفويض السلطة الالزمة التخاذ ال

 (2018)العبد هللا،  .على املستوى األدنى

ارة األفراد يسمح ألعضاء الفرق أن يمارسوا صنع القرار فيما يتعلق بشؤونهم  ( التمكين اإلداري بأنه منهج وأسلوب إلدLaverack, 2006وعًرف )

رات لتنمية اليومية في العمل، وهو عملية اكتساب القوة في اتخاذ القرارات ومنح العاملين الثقة مما يساعد على وضع الخطط والبرامج، وإعداد التصو 

وتوظيف هذه   املنظمات،  داخل  القيادية  األفراد  ويكمن قدرات  املنظمة،  إنتاجية  زيادة  أجل  وتطير سلوكياتهم من  لديهم،  األداء  تحسين  في  القرارات 

 جوهر التمكين في أنه ال يمكن أن يمنح لآلخرين ولكن يجب أن يكتسبه من يسعى إليه. 

أن الالمركزية الدولة، وقد تعتمد  وجه من أوجه التنهي "   والتمكين اإلداري هو من متطلبات تطبيق الالمركزية بشكل كفؤ حيث  اإلداري في  ظيم 

املطلقة أو الوزارية( أو الدولة في تخطيط سياستها اإلدارية، نظام الالمركزية اإلدارية أو نظام املركزية اإلدارية، سواء في صورة التركيز اإلداري )املركزية  

 . تي ترى فيها األسلوب األفضل واألكثر فاعلية في تنظيم جهاز الدولة اإلداري"عدم التركيز اإلداري )املركزية النسبية الالوزارية( أو غير ذلك من األنظمة ال

 (. 2013)الطراونة، 

آخر إلى فرد  املسؤول  يمنحهـا  التـي  الـصالحيات  في  تتمثل  السلطة وهي  تفويض  في  بشكل مباشر  الالمركزية  الهرم    وترتبط  األدنى من  املستوى  في 

 أمام من فوض إليه الصالحيات"اإلداري ليصبح هذا الفرد 
َ
 ( Faguet,&Pöschl, 2015). مسؤوال

نها تتمحور وترى الباحثة أن التمكين اإلداري بما أنه أحد متطلبات الالمركزية فال بد أن يحظى باالهتمام الحثيث لتطبيق الالمركزية على اعتبار أ 

لديه ألفراد  التفويض  ذلك  يكون  أن  من  بد  فال  الصالحيات  تفويض  املؤسسة  في  وأهداف  بخطط  والعميقة  الكاملة  واملعرفة  والقدرات  املهارات  م 

 التنظيمية واالستراتيجية. 

( األردنية  للجمارك  االستراتيجية  الخطة  بإعداد  األردنية  الجمارك  قامت  وأهداف 2019-2017وقد  مؤسساتية  أهداف  تحقيق  إلى  تهدف  التي   )

أن    استراتيجيه الخطة في  تلك  تتمثل رؤية  أمنحيث   في 
ً
األردنية،    يكون "األردن من أفضل عشرين دولة عامليا الحدود" )الجمارك  التجارة عبر  وتسهيل 

 ( 2019-2017) .الخطة االستراتيجية
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 الدراسات السابقة:

 :
ً
 الدراسات العربية: أوال

هدفت هذه الدراسة  :الحكومية بغزة في ضوء إدارة التميز"( بعنوان: "متطلبات التمكين اإلداري ملديري املدارس الثانوية 2016دراسة سالم ) •

ر التمكين إلى التعرف على األطر النظرية للتمكين اإلداري في ضوء الفكر اإلداري املعاصر والتعرف على كيفية االستفادة من إدارة التميز في تطوي

جميع مديري املدارس الثانوية الحكومية بمديريات التربية والتعليم بغزة   اإلداري ملديري املدارس الثانوية الحكومية بغزة. تألفت عينة الدراسة من

املنهج الوصفي وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى 133وعددهم ) الدراسة على   ومديرة. اعتمدت 
ً
( مديرا

املدارس ملديري  الكلية  التقدير  درجة  أن  أهمها  النتائج  جاءت    عدد من  التميز  إدارة  في ضوء  اإلداري  التمكين  ملتطلبات  بمحافظات غزة  الثانوية 

 بدرجة قليلة حيث جاء املجال الثالث االتصال وتدفق املعلومات في املرتبة األولى. 

  :"ردنية: دراسة حالةأثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة األ "  ( بعنوان: 2016دراسة محمدية ) •

من    هدفت هذه الدراسة تحديد أثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية. تكون مجتمع الدراسة

. اعتمدت الدراسة على االستبانة ك 65العاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية، بينما شملت عينة الدراسة )
ً
أداة لجمع البيانات،وتوصلت  ( فردا

ال القرار، والتحفيز  اتخاذ  الصالحية، واملشاركة في  بأبعاده )تفويض  الوظيفي  التمكين  أن مستوى  أهمها  النتائج كان  إلى عدد من  ذاتي، الدراسة 

 .
ً
 وبيئة العمل وبناء الثقة( لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية كان مستواه مرتفعا

 :
ً
 الدراسات األجنبية:ثانيا

• ( "  Zon, Pavlova, & Groot, 2019دراسة  بعنوان:   .)Decentralization and health resources transfer to local governments in 

Burkina Faso: A SWOT analysis among health care decision makers  ."   الالمركزية مستوى  استكشاف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

القوة والضعف والفرص والتهديدات )والتعر  أفريقيا، من وجهة SWOTف على مواطن  الصحية في دولة بوركينا فاسو في  املوارد  بنقل  املرتبطة   )

( الدراسة من  بينما تكونت عينة  الرئيسية في دولة بوركينا فاسو،  القرار  اتخاذ  الدراسة من مجموعات  القرار. تكون مجتمع  ( من  17نظر صناع 

وعات اتخاذ القرار الرئيسية. استخدمت الدراسة منهج البحث النوعي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن القوة تمثلت في ممثلي مجم

 فرصة لتعزيز الشراكة والتعاون الالمركزي.
ً
 تحسين التمكين والحكم املحلي، مما يخلق أيضا

•  ( " Hanaysha,& Tahir, 2016دراسة  بعنوان:   .)Examining the effects of employee empowerment, teamwork, and employee 

training on job satisfaction   ."   هدفت هذه الدراسة إلى اختبار آثار التمكين اإلداري والعمل الجماعي وتدريب املوظفين على الرضا الوظيفي في

الج الدراسة من موظفي  تكون مجتمع  ماليزيا.  في  العالي  التعليم  )قطاع  الدراسة من  تكونت عينة  بينما  ماليزيا  في شمال  الحكومية  ( 242امعات 

يجابي  موظف. اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن تمكين املوظف له تأثير إ 

 كبير على الرضا الوظيفي.

 منهج البحث:

 املنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة كما يلي: اعتمدت الباحثة 

 تم اعتماد املنهج الوصفي في وصف أبعاد متغيرات البحث واملتمثلة في التمكين اإلداري والالمركزية.  .1

في .2 وأثرها  والالمركزية  اإلداري  التمكين  مستوى  تحليل  بغرض  التحليلي  املنهج  اعتماد  لل  تم  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  األردنية  كفاءة  جمارك 

(2017-2019 .) 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

( موظف 3006دائرة الجمارك األردنية الشاغلين لوظائف دائمة ومصنفة وعقود شاملة والبالغ عددهم )يشمل مجتمع البحث كافة العاملين في  

كافة مفرداته تم االعتماد على إلى  الوصول  الدراسة وصعوبة   على كبر حجم مجتمع 
ً
العشوائية. وبحسب  وبناءا العينة   ,Sekaran&Bougie) أسلوب 

 ( فرد من املجتمع.346( فإن حجم العينة يبلغ )0.05ونسبة الخطأ املعياري )  (2014

لعدم جدية اإلجابات   استبيانات(  6)  إهمال( استبانة، وبعد التدقيق تم  299( فرد من املجتمع وقد تم استرداد )346تم توزيع أداة الدراسة على )

 ( استبانة.293الصالحة للتحليل ) االستبياناتفي بعضها وعدم استكمال اإلجابات في بعضها اآلخر وعليه بلغ عدد 
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افية(:وصف خصائص عينة الد  راسة )الخصائص الديموغر

الدراسة، وهي:   الديموغرافية ألفراد عينة  املتغيرات  الدراسة جملة من  واملستقاة من  تناولت  الوظيفة.  العمل،  في مجال  الخبرة  العمر،  الجنس، 

 على
ً
التي تضمنتها االستبانة، واستنادا العامة  النحو    املعلومات  املئوية، وذلك على  التكرارات والنسب  الدراسة، وذلك من خالل  ذلك تم وصف عينة 

 التالي: 

افية ألفراد الدراسة: (1جدول )  توزع عينة الدراسة وفق املتغيرات الديموغر

 املتغير  املستوى/الفئة  التكرار  النسبة املئوية% 

 الجنس  ذكر 191 65.2

 أنثى  102 34.8

 املجموع  293 % 100

 العمر  سنة   25أقل من  31 10.6

 سنة   25-35 194 66.2

 سنة   36-45 65 22.2

 سنة فأكثر  46 3 1.0

 املجموع  293 % 100

 الخبرة في مجال العمل  سنوات فأقل  5 79 27.0

 سنوات  6-10 168 57.3

 سنة   11-15 40 13.7

 سنة فأكثر  16 6 2.0

 املجموع  293 % 100

 الوظيفة  مدير/ مساعد 71 24.2

 مدير دائرة/ مساعد  108 36.9

 موظف  114 38.9

 املجموع  293 % 100

( مما يشير إلى أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة كانت %65.2( إلى أن نسبة الذكور كانت أعلى من نسبة اإلناث حيث بلغت )1يشير الجدول )

 من الذكور.

( أي أكثر من نصف أفراد %66.2سنة( بنسبة بلغت )  35-25نسبة أعمار ألفراد عينة الدراسة كانت ملن هم بعمر )كما يشير الجدول إلى أن أعلى  

(، وكانت أقل %10.6سنة( بنسبة بلغت )  25(، وجاء بعدها من هم بعمر )أقل من  %22.2سنة( بنسبة بلغت )  45-36عينة الدراسة، تالها من هم بعمر )

 سنة فأكثر( من أفراد عينة الدراسة.  46ر )( ملن هم بعم%1نسبة بلغت )

( الخبرة  جاءت  فقد  العمل،  مجال  في  بالخبرة  يتعلق  )10-6وفيما  بلغت  بنسبة  الدراسة  عينة  ألفراد  نسبة  أعلى  خبرة  %57.3سنوات(  تالها   ،)

بلغت )5) )  15-11(، وجاء بعدها خبرة )%27سنوات فأقل( بنسبة  بلغت  الخبرة )%13.7سنة( بنسبة  املرتبة األخيرة كانت   سنة فأكثر( بنسبة   16(، وفي 

 ( من أفراد عينة الدراسة. %2بلغت )

(، وفي األخير كان املدراء/  %36.9( تالها مدراء الدائرة/ املساعدين بنسبة بلغت )%38.9أما الوظيفة فكانت النسبة األكبر للموظفين بنسبة بلغت )

 ( من أفراد عينة الدراسة. %24.2املساعدين بنسبة بلغت )

 مصادر جمع البيانات: 

 لى مصدرين لجمع البيانات املتعلقة بالبحث:تم االعتماد ع

 مصادر ثانوية: وذلك باالعتماد على الكتب، الدوريات، ومواقع االنترنت، فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة.  .1

 . الدراسةمصادر أولية: تم االعتماد على االستبانة تم إعدادها لغرض الحصول على آراء العاملين عن أبعاد ومتغيرات  .2

 ة: أداة الدراس

 تمثلت أداة الدراسة باستبانة تم بناءها وتصميمها بحيث تشمل األجزاء التالية: 

 الجزء األول: ويهدف إلى التعرف على العوامل الديموغرافية للمستجيبين من حيث الجنس، العمر، الخبرة في مجال العمل، الوظيفة. .1

 . التمكين اإلداري، وفقرات متعلقة بالالمركزيةالجزء الثاني: يشمل فقرات التي تغطي متغيرات الدراسة املستقلة واملتمثلة في متغيرات  .2
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باملتغير   .3 تتعلق  فقرات  يشمل  الثالث:  )التابع  الجزء  األردنية  للجمارك  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  األهداف 2019-2017كفاءة  حيث  من   )

 . ة واألهداف االستراتيجيةالتنظيمي

بشدة( موافق  )غير  موافق(،  )غير  )محايد(،  )موافق(،  بشدة(،  )موافق  الخماس ي:  ليكرت  مقياس  استخدام  عينة    وعليه  وتم  إجابات  ترميز  تم 

 الدراسة بما يتفق مع ذلك املقياس. 

االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها؛ فقد تم احتساب  ولتفسير املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات  

 لذلك تم اعتماد املعيار التالي: درجة املوافقة قليلة  1.33( = طول الفئة )3( / عدد الفئات )1الحد األدنى )-(  5املعادلة التالية: )الحد األعلى )
ً
(( واستنادا

 ( يبين ذلك:2، والجدول )5-3.67ة من ، والدرجة املرتفع3.67-2.34، والدرجة املتوسطة من 2.33-1من

 املعيار اإلحصائي لتفسير املتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة ومتغيراتها : (2جدول )

افقة  املتوسط الحسابي  درجة املو

 قليلة 2.34أقل من  – 1.00من 

 متوسطة  3.67أقل من  – 2.34من 

 مرتفعة  5.00  – 3.67من 

 صدق األداة وثباتها:

إعداد   .1 في  بآرائهم  األخذ  تم  حيث  واملتخصصين  املحكمين  من  مجموعة  على  عرضها  خالل  من  الدراسة  أداة  صدق  من  بالتحقق  الباحثة  قامت 

 املقياس.

 بهدف التحقق من االتساق الداخلي     Cronbach- (Alpha)واملتمثل في حساب معامل كرونباخ ألفا  (Reliability Test):إجراء اختبار الثبات    تم  .2

 ( يوضح النتائج: 3للمجاالت التي تتضمنها االستبانة كأداة للقياس، والجدول )

 معامالت ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل : (3جدول )

 معامل ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( عدد الفقرات  املجال 

 % 85.5 17 التمكين اإلداري 

 % 72 10 الالمركزية 

 % 77.6 10 كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية 

 % 84.9 37 األداة ككل

مما يدل على أنه يوجد اتساق داخلي بين فقرات كل  (%60)( أن معامالت الثبات لجميع محاور الدراسة كانت أكبر من 3نالحظ من خالل الجدول )

(، مما يشير إلى وجود اتساق داخلي بين فقرات املجال، %84.9املجاالت، كما نالحظ من خالل الجدول أن معامل الثبات لألداة ككل كانت )مجال من  

 فيؤكد على صالحية ومدلولية االستبانة في اختبار تساؤالت الدراسة. 

 األساليب اإلحصائية:

 االختبارات التالية:( تم إجراء SPSSباالعتماد على برنامج )

الوصفي:  اإلحصاء  متغيرات   مقاييس  وترتيب  والتكرارات،  املئوية  النسب  على  باالعتماد  خصائصها،  وتحديد  وعينتها  الدراسة  مجتمع  لوصف  وذلك 

 على قيم الوسط الحسابي واالنحرافات املعيارية. 
ً
 الدراسة حسب أهميتها النسبية اعتمادا

 (. REGRESSIONر فرضيات البحث حيث تم اعتماد تحليل االنحدار الختبار )بغرض اختبا اإلحصاء التحليلي:

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها: ما مستوى تمكين املوظفين في دائرة الجمارك األردنية؟  

 ( يوضح ذلك. 4لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتمكين اإلداري، والجدول )
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افات املعيارية املتعلقة بفقرات التمكين اإلداري املتوسطات : (4جدول )  الحسابية واالنحر

 درجة التقدير  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم الرتبة 

 مرتفعة  1.103 4.185 تقوم اإلدارة بعمل دورات نوعية بشكل دوري للموظفين عند توكيلهم بمهام جديدة.  1 2

 مرتفعة  1.177 4.075 التدريبية التي تعقدها دائرة الجمارك مناسبة وتتناسب مع طبيعة العمل. نوعية البرامج  2 6

البرامج التدريبية ذات فاعلية في تطوير أساليب ومهارات موظفي دائرة الجمارك وتكسبهم املهارات   3 10

 املطلوبة. 

 مرتفعة  1.085 3.877

 مرتفعة  1.199 3.679 فاعلة. يتمتع املدربون بمهارات تدريبية  4 11

 متوسطة  1.179 3.581 تتسم الدورات التي تعقدها دائرة الجمارك ببرامجها املتطورة واملواكبة للمستجدات  5 12

باملهام  6 1 للقيام  تأهيلهم  درجة  من  للتأكد  خاصة  الختبارات  الجمارك  دائرة  موظفي  إخضاع  يتم 

 املوكلة إليهم. 

 مرتفعة  0.989 4.277

 متوسطة  1.165 3.476 يتم تأهيل موظفي دائرة الجمارك على األعمال الجديدة قبل البدء بها.  7 13

 مرتفعة  1.102 4.052 يتم تطوير املستوى التعليمي ملوظفي دائرة الجمارك لتمكينهم من القيام بمهام جديدة.  8 7

 مرتفعة  1.091 4.113 للقيام بمهام إدارية جديدة. املؤهل العلمي يعتبر من أسس اختيار موظفي دائرة الجمارك  9 4

 متوسطة  0.845 3.372 ُتظهر دائرة الجمارك االهتمام والتقدير بموظفيها.  10 14

 مرتفعة  0.975 4.120 تدعم دائرة الجمارك قدرات ومهارات موظفيها.  11 3

 مرتفعة  1.005 4.000 للتمكين. توفر دائرة الجمارك املوارد الكافية واملناخ املناسب  12 9

 متوسطة  0.697 3.123 هناك تحول في دور املديرين من التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض. 13 17

 متوسطة  0.784 3.191 توفر دائرة الجمارك معايير لتحفيز املوظفين وتمكينهم للوصول إلى أقص ى طاقاتهم.  14 16

 وتثق فيهم. تهتم دائرة الجمارك  15 8
ً
 ومعرفيا

ً
 مرتفعة  1.059 4.024 بتأهيل موظفيها فنيا

 متوسطة  0.965 3.347 يتم توفير املعرفة واملعلومات للموظفين بهدف املشاركة في اتخاذ القرار.  16 15

 مرتفعة  1.066 4.080 . يوجد قنوات اتصال واضحة بين املستويات اإلدارية في دائرة الجمارك 17 5

 مرتفعة 1.029 3.798 التمكين اإلداري 

(، كذلك نالحظ أن  3.798( مستوى مرتفع من األهمية لبعد التمكين اإلداري، حيث بلغ املتوسط الحسابي للبعد)4يتبين من خالل قراءة جدول )

أف الحسابية آلراء  املتوسطات  أنَّ  الجدول  ويالحظ من  الدراسة،  أفراد عينة  إجابات  في  تشتت  يدل على عدم وجود  للبعد  املعياري  ينة راد عاالنحراف 

 ( وبدرجة تقدير تراوحت ما بين املتوسطة واملرتفعة. 4.277 –3.123الدراسة حول فقرات البعد تراوحت بين )

( والتي نصت على "يتم إخضاع موظفي دائرة الجمارك الختبارات خاصة للتأكد من درجة تأهيلهم للقيام باملهام 6كما يشير الجدول إلى أن الفقرة )

 ( وبدرجة مرتفعة من التقدير.4.277لى مستوى من التقدير بمتوسط حسابي بلغ )املوكلة إليهم" كانت أع

( والتي نصت على "هناك تحول في دور املديرين من التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض" حصلت على أقل 13كما يشير الجدول إلى أن الفقرة )

 ن التقدير.( وبدرجة متوسطة م3.123مستوى من التقدير بمتوسط حسابي بلغ )

 ما مستوى توجه دائرة الجمارك األردنية إلى تطبيق الالمركزية؟ النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها: 

 ( يوضح ذلك.5لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لالمركزية )تفويض السلطة(، والجدول )

افات املعيارية املتعلقة بفقرات الالمركزية )تفويض السلطة(: (5جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التقدير  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم الرتبة 

 مرتفعة  1.025 4.103 يقوم املدير بتفويض املوظفين للقيام بأعمال إدارية مما يساهم في كفاءة وسرعة العمل. 18 3

10 20  .
ُ
 متوسطة  1.179 3.430 يحدد املدير السلطة التي يفوضها للموظفين كتابيا

 مرتفعة  0.867 4.457 يقوم املدير بتفويض السلطة بصورة مؤقتة للموظفين.  20 1

 مرتفعة  0.934 4.282 يتابع املدير أداء املوظفين املفوضين.  21 2

 متوسطة  1.065 3.474 إليه السلطة الكافية إلنجاز العمل.يمنح املدير للموظف املفوض  22 8

 متوسطة  1.015 3.583 يقوم املدير بتفويض الُسلطة بناء على مهارات املوظفين وقدراتهم  23 7

 مرتفعة  0.919 3.833 يقوم املدير بتحفيز املوظف على تحمل املسؤولية.  24 5

 متوسطة  1.070 3.661 العمل فيما يتعلق باملهام املوكلة إليهم. على تعاون زمالء دائرة الجمارك تشجع  25 6

 متوسطة  1.123 3.473 تعمل دائرة الجمارك على بناء العالقات التعاونية في اتخاذ القرارات.  26 9

 مرتفعة  0.825 3.932 على بناء العالقات التعاونية بين املدير واملرؤوس.  دائرة الجماركتعمل  27 4

 مرتفعة  1.002  3.832 الالمركزية )تفويض السلطة(

( الجدول  للبعد)5يتبين من خالل قراءة  الحسابي  املتوسط  بلغ  السلطة(، حيث  الالمركزية )تفويض  لبعد  األهمية  (، 3.823( مستوى مرتفع من 

الح املتوسطات  أنَّ  الجدول  الدراسة، ويالحظ من  أفراد عينة  إجابات  للبعد يدل على عدم وجود تشتت في  املعياري  االنحراف  أن  سابية كذلك نالحظ 

 ( وبدرجة تقدير تراوحت ما بين املتوسطة واملرتفعة. 4.457 –3.430راء أفراد عينة الدراسة حول فقرات البعد تراوحت بين )آل 
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" كانت أعلى مستوى من التقدير  يقوم املدير بتفويض السلطة بصورة مؤقتة للموظفين( والتي نصت على "20كما يشير الجدول إلى أن الفقرة )

( وبدرجة مرتفعة من التقدير وبرأي الباحثة فإن هذا ُيشير إلى وجود كفاءة في تفويض السلطات مع بقائها تحت إشراف 4.457بلغ )بمتوسط حسابي  

 ورقابة املدير.

" حصلت على أقل مستوى من ال19كما يشير الجدول إلى أن الفقرة ) 
ُ
تقدير ( والتي نصت على "يحدد املدير السلطة التي يفوضها للموظفين كتابيا

( وبدرجة متوسطة من التقدير. وترى الباحثة أن عدم تحديد تلك السلطات بشكل مكتوب يؤدي إلى تدني مستوى األداء في  3.430بمتوسط حسابي بلغ )

 إرباكا في العمل.  حدثإلى مهام أخرى لم يفوض بها األمر الذي يُ  العمل بسبب عدم تأكد املوظف من املهام املطلوبة أو أن يقوم املوظف بتعدي هذه املهام

 (:  2019-2017تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية ) كفاءة

املؤسسية، واألهداف االستراتيجية(، و  البعد من متغيرين )األهداف  ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  6يوضح الجدول )ويتكون هذا 

 ، وكانت النتائج على النحو اآلتي: (2019-2017كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية )ملتغير 

 ( 2019-2017متغيرات كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية ): (6جدول )

 الرتبة االنحراف املعياري  الحسابياملتوسط  املحور 

 مرتفعة  0.990 3.695 األهداف املؤسسية 

 مرتفعة  0.904 3.849 األهداف االستراتيجية 

اتيجية للجمارك األردنية )  مرتفعة 0.947 3.772 (2019-2017كفاءة تطبيق الخطة االستر

( الجدول  ملتغيرات  6يوضح  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  )  كفاءة (  األردنية  للجمارك  االستراتيجية  الخطة  ، (2019-2017تطبيق 

 (. 3.772بمتوسط حسابي بلغ )(2019-2017تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية ) كفاءة ويشير الجدول إلى وجود درجة تقدير مرتفعة ل

)ويو  بلغ  حسابي  وبمتوسط  األولى  الرتبة  في  كان  االستراتيجية  األهداف  ُبعد  أن  الجدول  )3.849ضح  معياري  وبانحراف  بعد  0.904(  تالها   ،)

 (، حيث كان كال البعدين على درجة مرتفعة من األهمية. 0.990( وبانحراف معياري )3.695األهداف املؤسسية بمتوسط حسابي بلغ )

ما أثر التمكين اإلداري والالمركزية وأثرها في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك   :ومناقشتها  لث املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاالنتائج  

 (؟2019-2017األردنية )

ري والالمركزية وأثرها في كفاءة  والختبار سؤال الدراسة تم إجراء اختبار االنحدار املتعدد لبيان مدى وجود أثر ذو داللة إحصائية التمكين اإلدا 

 (α≤ 0.05( عند مستوى داللة )2019-2017تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية )

 التمكين اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية   نتائج تحليل االنحدار ألثر  :(7جدول)
Model Sum of Squares df Mean Square R R Square F Sig. 

 Regression 15.144 2 7.572 .416a .173 30.289 .000b 

Residual 72.500 290 .250     

Total 87.644 292      

( اإلداري والالمركزية  7يوضح جدول  التمكين  للنموذج  التفسيرية  القوة  التعرف على  إلى  التباين والذي يهدف  الخطة ( تحليل  على كفاءة تطبيق 

 (.Fعن طريق تحليل إحصائي ) (2019-2017االستراتيجية للجمارك األردنية )

 بلـــغ (2R) ـ التحديــد معامــل قيمــة وبلغــت موضــح، هـــو كمــا (،0.416) بلغــت التــابع غيــرواملت املســتقل املتغيـــر بــين االرتبــاط معامــل قيمــة إن الجــدول  يشــير

   التابع.  املتغير  في الحاصلة التغيرات من (%17.3) تفسر  أنَّ  استطاعت املستقلة  املتغيرات  فإن وعليه (،0.173)

(، وبمستوى داللة 2.19( وهي أعلى من قيمتها الجدولية )30.289( مقدرة بـ )Fومن خالل ما يبينه الجدول فإنه يتضح وجود داللة معنوية الختبار)

درت بـ )
ُ
 (. α≤ 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )Sig = 0.00ق

للمتغيرات  تأثير  )يوجد  االنحدار معنوي  نموذج  أنَّ  تنص على  والتي  الصفرية  الفرضية  مع رفض  البديلة  الفرضية  قبول  يتم  املنطلق   ومن هذا 

التابع( وعليه فإنه املتغير  املستقلة ما مقداره    املستقلة على  املتغيرات  إذ فسرت  التابع،  املتغير  املستقلة على  للمتغيرات  أثر  املتغير   (%17.3)يوجد  من 

 التابع. 

 (. 2019-2017يوجد أثر للتمكين اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية )نه: أأي 

 :االنحدار املتعدداختبار معنوية معامالت معادلة 

 كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك. ( أثر املتغيرات املستقلة )الالمركزية والتمكين اإلداري(على املتغير التابع8يبين الجدول )
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 ( Coefficientsاختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار املتعدد ) :(8جدول )
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 2.733 .241  11.326 .000 
اإلداري  التمكين   0.960 .132 1.001 7.264 0.000 

 0.000 7.779 1.072 158. 1.231 الالمركزية 

a. Dependent Variable:  الخطة 

( الجدول  قراءة  خالل  داللة  8من  ذو  أثر  وجود  يتبين  )  إحصائية(  الداللة  مستوى  الخطة α≤ 0.05عند  تطبيق  كفاءة  في  اإلداري  للتمكين   )

 (. α≤ 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( على مستوى داللة )7.264) (t)(، حيث بلغت قيمة 2019-2017االستراتيجية للجمارك األردنية )

داللة   ذو  أثر  وجود  يتبين  )  إحصائية كما  الداللة  مستوى  تطبيقα≤ 0.05عند  كفاءة  في  لالمركزية   )  ( األردنية  للجمارك  االستراتيجية  -2017الخطة 

 (. α≤ 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( على مستوى داللة )7.779) (t)(، حيث بلغت قيمة 2019

 لالمركزية األثر األكبر في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية.  أن ( Bومن خالل قراءة املعامالت غير القياسية يالحظ من خالل قيمة )

 مناقشة النتائج: 

األردنية وفي الخطة االستراتيجية للجمارك  اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق  للتمكين  أهمية وأثر معنوي  النتائج وجود  تحقيق    تبين من خالل 

االستر  واألهداف  املؤسسية  )األهداف  االستراتيجية  الخطة  في  املحددة  دراسة 2019-2017اتيجية  منها  الدراسات  من  العديد  مع  تتفق  نتائج  وهي   ،)

املبيضين، والطراونة )2016محمدية ) املبيضين، 2011( ودراسة  بينت دراسة  اإلبداعي، وقد  السلوك  الوظيفي في  للتمكين  أثر هام  أظهرتا وجود  التي   )

تمكين العاملين األكثر أهمية تتمثل في )تفويض الصالحيات، املشاركة في اتخاذ القرارات، تطبيق إدارة عمل الفريق، إيجاد  ل ( أن عوام2011والطراونة )

( دراسة  توصلت  كما  وتعليمهم(،  العاملين  تدريب  الداعمة،  يخلق   ( Zon, et al., 2019الثقافة  املحلي  والحكم  التمكين  تحسين  أن  لتعزيز   إلى  فرصة 

 ( فقد بينت وجود عالقة ثابتة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي. Mattar,&Atteia, 2015دراسة ) الشراكة والتعاون الالمركزي، أما

أن   تطبيق الالمركزية بشكل جيد على املستوى العام، إال  وقد تبين من خالل النتائج أن دائرة الجمارك تقوم بعمليات التمكين اإلداري وتتجه إلى

من  مستوى  أعلى  لتحقيق  املطلوب  املستوى  وعلى  هام  بشكل  تطبيقها  يتم  ال  والالمركزية  اإلداري  التمكين  عناصر  بعض  هناك  أن  وجدت  الدراسة 

 الكفاءة.

 التوصيات: 

 على ضوء النتائج توص ي الدراسة بما يلي:

 في دور املديرين من  .1
ً
 التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض. أن يكون هناك تحول بشكل أكبر وأكثر وضوحا

 أن توفر دائرة الجمارك معايير لتحفيز املوظفين أكثر كفاءة لتمكينهم للوصول إلى أقص ى طاقاتهم.  .2

 زيادة االهتمام بتوفير املعرفة واملعلومات للموظفين وإتاحة الفرصة لهم في املشاركة في اتخاذ القرار. .3

 دائرة الجمارك االهتمام والتقدير بموظفيها بشكل أكبر. ضرورة العمل على أن ُتظهر  .4

 . أن يتم تأهيل موظفي دائرة الجمارك على األعمال الجديدة بشكل مناسب وكفؤ قبل البدء بها لتمكينهم في أداءها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية .5

 كبة للمستجدات. على الجمارك األردنية أن تقوم بدورات تتسم بالحداثة وفي برامجها املتطورة واملوا  .6

الزمة  ال بد من أن يقوم املدير بتفويض الُسلطة بناء على مهارات املوظفين وقدراتهم التي يجب تحديدها بدقة وتحديد االحتياجات التدريبية ال .7

 لصقل مهارات العاملين في تنفيذ املهام الجديدة. 

أ  .8  مما يوضح للموظف املهام الجديدة وتساهم في تحمله من الضرورة أن تكون عمليات التفويض التي يفوضها املدير للموظفين 
ُ
ن تكون كتابيا

 مسؤولية القيام بها بالشكل الصحيح والكفؤ. 

 على اإلدارات في دائرة الجمارك منح املدير للموظف املفوض إليه السلطة الكافية التي تمكنه من إنجاز العمل.  .9

 ونية بين أفرادها في اتخاذ القرارات.ضرورة أن تعمل دائرة الجمارك على بناء العالقات التعا .10

 املراجع: 

    :
ً
 املراجع العربيةأوال

مجلة    ". أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات: دراسة تطبيقية املؤسسات العامة في منطقة ضواحي القدس"(.  2017)  .جعفر، يونس إبراهيم  .1

 .  324-293 :(1)21 :جامعة األقص ى )سلسلة العلوم اإلنسانية(

 األردن. .عمان. الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع ." اإلدارة االستراتيجية: إدارة جديدة في عالم متغير"(. 2014) .بن حبتور، عبد العزيز .2
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Abstract: This study aims to identify the extent of the application of administrative empowerment and 
decentralization and its impact on the efficiency of the implementation of the Jordanian Customs Strategic 
Plan (2017-2019). The study followed the descriptive analytical approach, through a questionnaire was 
distributed to a sample of (346) employees of the Jordanian Customs Department who hold permanent and 
classified jobs and comprehensive contracts.  
The study concluded that the most important results are that the Customs Department is conducting 
administrative empowerment operations and is moving towards decentralization. It also found a significant 
and significant impact of administrative empowerment and decentralization in the efficiency of the 
implementation of the strategic plan of Jordanian Customs and in achieving the objectives set in the strategic 
plan (2017-2019). 
In view of the results, the study recommended improving weaknesses points in some practices that may not 
be appropriate for administrative empowerment and decentralization should be addressed. 

Keywords: Administrative Empowerment; Decentralization; Jordanian Customs. 
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 استبانة 

 السيد / ة .............................................. تحية طيبة  

 ("2019-2017ألردنية )تهدف الباحثة إلى القيام بدراسة بعنوان " مستوى التمكين اإلداري والالمركزية وأثرها على كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك ا

،  تحتاج الباحثة إلى بعض  
ً
 أن هذه اإلجابات ستعامل بسرية وسوف تستخدم ألغراض البحث العلمي حصرا

ً
البيانات من خالل إجاباتكم على فقرات االستبيان علما

 لذا نرجو التكرم باإلجابة بدقة وموضوعية. 

 حسن تعاونكم 
ً
 شاكرا

 

 القسم األول : املتغيرات الشخصية والوظيفية . 

 .قابل لإلجابة التي تراها مناسبة( في الفراغ املXيرجى وضع أشارة )

 

 :  الجنس .      1

 ذكر                                                   أنثى                                                  

 

 :   العمر .     2 

 سنة 35-25من                             سنة                                      25اقل من                          

 فأكثر  46سنة                                                                           45-36من                             

 

 :  الخبرة في مجال العمل .    3 

 سنوات  10ـــ  6سنوات  فأقل                                                                     5                        

 سنه فأكثر  16                                                                       سنه   15ـــ   1                         

 

 : الوظيفة.     4

 مدير دائرة/ مساعد                                                              مدير/ مساعد                         

 موظف                                                                                                                                  
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  املقدمة:

التميز في طليعة األهداف التي تسعى املنظمات إلى  باتت معايير  أكثر املوضوعات أهمية وحداثة، حيث مي مناملنظلتميز نحو تحقيق ا  السعي يعتبر

ولدعم   املتحقيقها،  األداء  في  والتفوق  التميز  املزيد من  إمي فنظاملزيد من  بذل  القادرة على  اإلدارية  القيادات  املنظمات توفير  ذلك يتطلب من هذه  ن 

إلدارية البشرية أحد النظم ا ، كما وتعتبر ممارسات إدارة املوارد واالبتكارسرعة واملرونة على ال باالعتماد وإحراز التقدم،لتحقيق النجاح  واملثابرة  الجهود

الفائدة  ال  األمثل  االستغاللللمنظمة والفرد، وذلك من خالل    التي تتحقق فيها  أهم ا   املوارد  ممارسات  من أجل هذا تعتبرو   بشرية،للموارد  لبشرية من 

من دورها املحوري في رفع مستوى فاعلية إدارة املنظمة فأهميتها تأتي    والوصول إلى تحقيق األهداف والغايات، العناصر التي تمكن املنظمات من السعي

Jex ,)  ومدى قدرتها على التميز واملنافسة داخليا وخارجيا   ،في أداء جميع مهامها وأنشطتها، بوصفه محصلة نهائية لكفاءة وفاعلية املنظمة ذاتها  وكفاءتها
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 :لخصامل

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استراتيجيات التعويض في تميز األداء املنظمي، والتعرف على واقع تطبيق استراتيجيات التعويض في 

العاملة   الصناعية  )الشركات  الدراسة على عينة مكونة من  الكرك، طبقت  / محافظة  الصناعية  الثاني  بن عبدهللا  الحسين  (  170في مدينة 

اختيا تم  )موظف  من  تناسبية  عشوائية  طبقية  بطريقة  )7رهم  أصل  من  قصدي  بشكل  اختيارها  تم  شركات  املدينة 11(  في  عاملة  شركة   )

 ( شركات لعدم استجابتها ملوضع البحث، وقد تم استخدام االنحدار الخطي املتعدد الختبار فرضيات الدراسة. 4الصناعية، وتم استبعاد )
تمام الشركات الصناعية في استراتيجيات التعويض وتطويرها بشكل مستمر يسهم في تحقيق تميز  وقد خلصت الدراسة إلى أن توسع واه

تعزيز   املنظمي من خالل  أدائها  واملنتجات   أساليبفي  العمليات  في  املتعلقة  األنشطة  في  وتميز  لديها  العاملين  األفراد  في  تميز  القيادة وتحقيق 

استرا  تأثر  في  تفاوت  وجود  وإلى  التعويضوالخدمات،  أن   تيجيات  تبين  إذ  املنظمي،  األداء  في  التميز  تحقيق  في  املباشرة(  وغير  )املباشرة 

 
 
رت حرص الشركات الصناعية على تعويض العاملين لديها من خالل تقديم حزمة ، حيث فس  استراتيجيات التعويض املباشرة هي األكثر تأثيرا

 متطلباتهم املعيشية، األمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء العاملين وتميزهم في بيئة العمل داخل منظماتهم. من املزايا واملكافآت التي تلبي 

الصناعية/محافظة  الثاني  الحسين بن عبدهللا  العاملة في مدينة  الصناعية  الشركات  اهتمام  بأهمية توسع وزيادة  الدراسة  وقد أوصت 

 الكرك في استراتيجيات التعويض وذلك ألهميته
 
في تميز األفراد العاملين لديها األمر الذي يقودها    ا في تحقيق تميز في أدائها املنظمي، وخصوصا

 لى تميز جميع أنشطتها املنظمية وزيادة كفاءة وجودة منتجاتها مما يسهم في زيادة أرباحها. إ 

تميز    ؛استراتيجيات التعويض  ؛ الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك  :فتاحيةالكلمات امل

 .األداء املنظمي
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ها  ب واالهتمامثم التخطيط لها بعناية من واملدربة بالشكل األمثل، و الكفاءات املتميزة واملؤهلة  وتعيين واختيار استقطابكل ذلك يتحقق إذا ما تم 

وتطويرها، عليها  نظام عادل    واملحافظة  املتمثلة    الستراتيجياتووضع  املرتباتالتعويض  والحوافز،  في  واملكافآت  قرارات   واألجور  في  املوضوعية  وتبني 

 هنا تلعب إدارة املوارد البشرية من   بدرجة عالية من الشفافية، وتمتاز للجميع، واضحة تكون  ومعايير متوازنة اعتباراتوفق الترقية 
 
  دورا

 
تحقيق في  مؤثرا

امل التميز  أكسب  مي،  نظمتطلبات  ما  عملياتها  وهو  طبيعة  من  غير  والذي  فائقة،  وأهمية  حيوية  البشرية  املوارد  محوري إدارة  تقنيات   بشكل  فتطور 

إلى   أدى  الفنية  ازدياداملعلومات  املهن  على  القيادية  ،  الطلب  للوظائف  تقليدية  غير  وإمكانيات  مؤهالت  يتطلب  على  مما  املنظمات  إدارة    اختالففي 

إلكما    ،مستوياتها الحاجة  التقنيات  إ ى  دعت  تلك  الحديثة  دخال  البشريةفي جميع مهام وأنشطة    ،عليها  واالستنادواألساليب  املوارد    تخطيط،من    إدارة 

 (. Luis, 2012. )لــخ.إ  وتعيين، وتعويض، ،واختيار ،واستقطاب

يعد    أمثل خطوة    والقيامباملوظفين     واالحتفاظ  االستقطاب بالتالي  بشكل  الجاد  إلبقائهم   استراتيجيةبتعويضهم  بالعمل  إلى  ملتزمين  باإلضافة   ،

املنظمة أهداف  تحقيق  في  املطاف  نهاية  في  ذلك  ،املساهمة  أساس على حزم  ويعتمد  لديها واملزايا  التعويضات    بشكل  للعاملين  املنظمات  تقدمها  التي 

)McEwen, 2010( 
 
وفقا وأنه  إذ  العلمية  .  املوظفين  للدراسات  أن  بالشكل    تبين  تعويضهم  يتم  ال  قد  الذين  الروح   انخفاضعالمات    أظهروا األمثل  في 

املنظمةاملعنوية أداء  على  مدمرة  أثار  لذلك  يكون  وقد  في  ككل    ،  والدوران  معدالت  ارتفاع  :تتمثل  العمل  عن  والتأخر،   ،الوظيفي  التغيب  والتخريب، 

 وتنعكس  
 
وتظلماتهم    أيضا الوظيفي  رضاهم  عدم  على  إلى  باإلضافة  تنتهي  ال  ي  االنضباطالتي  الذي  األمر  الفريق  روح  وجود  طرق وعدم  في  عائق  قف 

 (. 2008Armstrong ,( املنظميالتميز في أدائها  املنظمات لتحقيق

  عليها  ، ينبغيما املنظمات الصناعيةيال س  ات أكثر خطورة في املنظماتوغيرها التي من املمكن أن تتصاعد إلى أزمومن أجل الحد من هذه املشاكل  

   والتقديرالرضا  باإلضافة إلى    املوظفين، سة التي تحدد دوافع  الرئيأحد العوامل    وازن، كونها والتتعويض تتسم بالوضوح    استراتيجياتتبني  
 
ما تقوم    غالبا

 على تحقيق األهداف التنظيمية، والتي تهدف بشكل مستمر  التي تحفز موظفيها االستراتيجياتبتنفيذ  التعويضات املنظمات التي تدرك أهمية
 
لى إ  أساسا

أنظمة   املوظفين  التعويضات،تحسين  الراجعة    ومشاركة  األقلوالتغذية  على  التي  العمل،  تلبية    وبيئة  لديها  احتياجاتتضمن  العاملين   ومتطلبات 

(kovich, 2013lMi.)    وتعتبر تحفيز  التعويض    استراتيجياتكما  في  أهمية  األكثر  يميلون املوظفينالعامل  األفراد  بشكل   ، ألن  األداء  إلى  طبيعي  بشكل 

 أفضل عندما يكونوا مدركين أنهم سيحصلون على تعويضات وعوائد كافية 
 
 . )2008Armstrong ,(يقومون بها  عن الجهود التي  بدال

الدراسةومن هنا جاء تركيز هذ أثر    ه  املقدمة  استراتيجياتعلى تحديد  ال  التعويض  العاملة في مدينة  الصناعية  الشركات  حسين بن  للعاملين في 

الصناعية الثاني  الكرك  /عبدهللا  املنظمحافظة  أدائها  التميز في  تناولت . في تحقيق  التي  الدراسات  الباحث" في  أن هناك ندرة " بحسب علم  مي، حيث 

بالعناية الكافية من قبل   حظى يدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية لم  متغيرات الدراسة الحالية كما أن قطاع الشركات الصناعية العاملة في م 

 الباحثين. 

  :مشكلة الدراسة و أسئلتها

مواردها بالشكل األمثل، األمر الذي يعيق جهودها نحو   واستغاللبتطوير أدائها  ردن الكثير من التحديات املتعلقةفي األ   الشركات الصناعية تواجه

أدائها  تحقيق   في  باملنافسة  ،املنظميتميز  تتسم  بيئة  ظل  فاعلية   الشديدة   في  في ضعف  التحديات  هذه  تتمثل  حيث  والتكنولوجي،  املعرفي  والتسارع 

واملصدر األساس لتحقيق مستويات أداء مرتفعة تقود الشركات الصناعية أساس وجوهر عمل الشركات الصناعية الذي يعتبر  املورد البشري   استخدام

أدائها في  تميز  تحقيق  أن    ، مياملنظ  إلى  العلمية  الدراسات  أكدت  العام  استثمارإذ  هو  البشري  املورد  وتميز وتنمية  نجاح  في  أهمية  األكثر  املنظمات    ل 

 الصناعية. 

الشديدة    وتتمثل املنافسة  بطبيعة  الدراسة   مشكلة 
 
   داخليا

 
الصناعية    وخارجيا املنظمات  تواجه  األردنالتي  األردنفي  في  يعمل  مدن   (6)  ، حيث 

  (414تحتوي على ) صناعية
 
 مصنعا

 
 وأ  أردنيا

 
بشكل فعال  واالستثماراملصانع من التطوير املستمر  )شركة املدن الصناعية األردنية(، لذا ال بد لهذه  جنبيا

عمل جاذبة للكفاءات البشرية ومحفزة للعاملين بحيث  دلة وشاملة تجعل من املصانع بيئة  تعويض عا الستراتيجياتفي مواردها البشرية من خالل تبنيها 

   ها املنظمي.يقدمون مستوى مرتفع من األداء يقود تلك املنظمات الصناعية إلى تميز في أدائ

تؤثر على تحفيز العاملين ال سيما أن محور عملية   وطرق اإلدارة    )املباشرة، غير املباشرة(  التعويض  العلمية أن استراتيجيات  وأظهرت الدراسات

األداء   في  أنفسالتميز  العاملين  حول  تتمحور  الرضا    ،هم التنظيمي  على  الباحثين  من  العديد  وركز  كمحفزا   واالعترافكما  العمل  وبيئة  ت والتقدير 

وطرق التعويض للعاملين   مياألداء املنظالتعويض وأثرها في تميز    استراتيجياتومع ذلك ال يوجد دراسات ربطت بين  للموظفين في املنظمات بشكل عام  

 (.Milkovichk, 2013) محافظة الكركن عبدهللا الثاني الصناعية/حسين بفي الشركات الصناعية العاملة في مدينة ال

 وبناء على ما جاء أعاله ستجيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية التي تعبر عن مشكلة الدراسة:

 ؟ الثاني الصناعية/محافظة الكركالتعويض في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الستراتيجياتهل يوجد تطبيق  .1

 التعويض؟ استراتيجياتهل توجد مزايا تنافسية توفرها  .2
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تطبيق   .3 أثر  الصناعية/محاف  استراتيجياتما  الثاني  بن عبدهللا  الحسين  مدينة  في  العاملة  الصناعية  الشركات  قبل  في  التعويض من  الكرك  ظة 

 تحقيق تميز في أدائها املنظمي؟ 

تطبيق   .4 في  الكرك  الصناعية/محافظة  الثاني  بن عبدهللا  الحسين  في مدينة  العاملة  الصناعية  الشركات  طريق  في  تقف عائق  هل هناك معيقات 

 إستراتيجيات التعويض؟ 

 : أهداف الدراسة

 تتبلور أهداف الدراسة في محاولة التعرف على ما يلي: 

 الكرك. الحسين بن عبدهللا الثاني/محافظةالتعويض للشركات الصناعية العاملة في مدينة  استراتيجيات واقع تطبيق .1

تطبيق   .2 ل  استراتيجياتأثر  املنظمي  األداء  في  التميز  تحقيق  في  مدينةالتعويض  في  العاملة  الصناعية  الثاني    لشركات  عبدهللا  بن  الحسين 

 .محافظة الكرك/الصناعية

 التعرف على واقع التميز في األداء املنظمي للشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك.   .3

 التعويض. الستراتيجياتمحافظة الكرك في تطبيقها أهم املعيقات التي تواجه الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني/ .4

 : أهمية الدراسة

 الحالية في جانبين:  تكمن أهمية الدراسة

التعويض بشكل شامل ودورها   استراتيجياتلدراسات السابقة التي لم تتناول  تكمن األهمية العلمية لهذه الدراسة في سد الفجوة في ا   : األهمية العلمية

 ن هذه الدراسة من الدراسات القليلة في األردن التي تحاول توضيح العالقة واألثر كما أنه وفي حدود علم الباحث إ   تحقيق التميز في األداء املنظمي،في  

األ   الستراتيجيات حيث أن   .لحسين بن عبدهللا الثاني/محافظة الكركداء املنظمي للشركات الصناعية العاملة في مدينة ا التعويض في تحقيق التميز في 

على    معظم  ركزت  السابقة  أنها    استراتيجياتالدراسات  على  ثانوي  بشكل  أ أحد  التعويض  البشرية  استراتيجيات  وممارسات  أغلب املوارد  أن  حيث   ،

جوانب   أحد  على  ركزت  الدر   استراتيجياتالدراسات  بعكس  املباشرة(  غير  أو  )املباشرة  شملت  التعويض  التي  الحالية  الرئيسين   الجزئييناسة 

 رة( ودورها في تحقيق التميز في األداء املنظمي.التعويض غير املباش استراتيجياتالتعويض املباشرة،  استراتيجياتالتعويض ) الستراتيجيات

التعويض وتطبيقها في تحقيق التميز   استراتيجياتمكن أن تقدمه من نتائج عن تأثير تأتي األهمية العملية لهذه الدراسة من خالل ما ي :األهمية العملية

املنظمي   األداء  الحسينفي  العاملة في مدينة  الصناعية  الكرك.   للشركات  الثاني/محافظة  امل  بن عبدهللا  الصعيد  نتائج  حلي والدولي،  وذلك على  كما وأنها 

العالقت ذات  الجهات  في  القرارات  متخذي  مدينة  ساعد  في  العاملة  الصناعية  الشركات  مثل:  عام  بشكل  الصناعي  والقطاع  خاص  بشكل  بالدراسة  ة 

ى بعض  الحسين بن عبدهللا الثاني/محافظة الكرك، شركة املدن الصناعية األردنية، املنظمات الصناعية بشكل عام، وبالتالي الوقوف بشكل عملي عل

ا  الدراسة لبعض  التي تقترحها هذه  الحلول  التي من  الشديدة  املنافسة  الصناعية، في ضوء  املنظمات  التي تعاني منها  التعويضات  املتعلقة في  ملشكالت 

في سعيها حول جذب   املنظمات  أداء  واستقطابتواجهها  تحقيق  تمكنها من  أداء مرتفعة  تحقيق مستويات  وقادرين على  أفراد مؤهلين    منظمي   وتعين 

األساس في زيادة الحصة السوقية بالتالي زيادة أرباح الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني   والذي يعتبر بمثابة الحجر  متميز،

   الصناعية/محافظة الكرك.

  الدراسة: فرضيات

الرئيسة   أثر  :0Hالفرضية  يوجد  داللة   ال  )  الستراتيجيات إحصائيةذو  املباشرة،   استراتيجياتالتعويض:  غير   استراتيجياتالتعويض  التعويض 

الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين    لدى  التميز القيادي، تميز األفراد، تميز العمليات واملنتجات والخدمات()  املنظمي تميز األداء في املباشرة(

 .)0.05α≥)بن عبد هللا الثاني الصناعية / محافظة الكرك عند مستوى داللة 

األولى   الفرعية  أثر  : 0H-1الفرضية  داللة   ال يوجد  املباشرة،   استراتيجيات)التعويض:    لالستراتيجيات إحصائيةذو  التعويض   استراتيجياتالتعويض 

الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية / محافظة الكرك عند مستوى داللة   لدى  التميز القيادي   في  غير املباشرة(

(≤0.05α( . 

أثر  : 0H-2الفرضية الفرعية الثانية   )  الستراتيجيات إحصائيةذو داللة   ال يوجد  املباشرة،   استراتيجياتالتعويض:  التعويض   استراتيجياتالتعويض 

املباشرة( األفراد  في غير  داللة   لدى  تميز  مستوى  الكرك عند  محافظة   / الصناعية  الثاني  بن عبد هللا  الحسين  في مدينة  العاملة  الصناعية  الشركات 

(≤0.05α( . 
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أثر  : 0H-3  الفرضية الفرعية الثالثة )  الستراتيجيات إحصائيةذو داللة   ال يوجد  املباشرة،   استراتيجياتالتعويض:  التعويض   استراتيجياتالتعويض 

الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية / محافظة الكرك   لدى  تميز العمليات واملنتجات والخدمات  في غير املباشرة(

 . )0.05α≥)عند مستوى داللة 

 أنموذج الدراسة:

 نموذج الدراسة حسب اآلتي:والدراسات السابقة تم بناء أ بناء على مشكلة الدراسة واإلطار النظري 

                    

          التابعة املتغيرات                                                                                       املتغيرات املستقلة                                                               

           

          

 

          

                                                  نموذج الدراسةأ(:  1) شكل

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 ( (Compensation strategiesالتعويض  استراتيجيات

الصناعية على   املنظمات  الرئيس في قيام    اختالفكان إلنشاء  السبب  الكبيرة منها   أحجامها ال سيما 
 
أوروبا تحديدا الصناعية، في  منطلقة   الثورة 

املصانع   تلك  قيام  ومع  العالم،  حول  البلدان  باقي  إلى  ذلك  بدأت    وبدئهابعد  فيها،  العمال  من  واملئات  العشرات   بتشغيل 
 
مسألة   تدريجيا بالظهور 

ذلك الصراع    أتخذالتعويضات، كما    والعاملين لديهم حول مسألة)العمل بأجر(، ومن ذلك الحين بدأ الصراع بين أصحاب العمل في تلك املصانع  األجور 

 سوء األجور وطول فترات العمل. الل تحطيم اآلالت كطريقة للتعبير عنعدة أشكال بداية من تخريب املمتلكات من خ

ب ال  دايةومع  األسالظهور  النقابية بدأت  للتعبير  تجمعات  العمل، مثل يب تأخذ طابع غير تقليدي  التعويض وطول ساعات  الرضا عن  عن عدم 

وأسلوب حضاري   العمل كسالح  باإلضراب عن  ومع  لالحتجاجالقيام  يأخذ منحنى عقد    االحتجاجاتوتيرة    ارتفاع،  الصراع  والتفاوض   االتفاقياتبدأ 

إذ تركزت بشكل أساس على الكيفية واألساليب التي تتم فيها تحديد  والحوارات ع تعويض   استراتيجياتلى املستوى الفردي والنقابي وأصحاب العمل، 

وعادلة،    كافية شاملة  بطرق  للتعويض  األدنى  الحد  برفع  أكمل وجه، تهتم  بإعمالهم على  القيام  العاملين من  تمكن  التي  العمل  بقية شروط  وتحسين 

الحاجات األساسية لهم   خالل منحهم األجر العادل القادر على تلبيه تلبية الحاجات األساسية للعمال وعائالتهم منلهم حياة كريمة وقدرة على وتضمن 

بموضوع التعويضات )التعويضات    اهتمتوالتي    (1919)منظمة العمل الدولية  من هنا ومن هذه الحاجة ظهرت  )شراب، طعام، ملبس(،    ولعائالتهم من

   .(Gomez, 2008) بين العمال وأصحاب العمل محور الصراع  باعتبارهااشرة، التعويضات غير املباشرة( املب

بالقيام  اتفاقالعقود بمثابه    تعد املوظفين  يتعهد  أن  املنظمات واألفراد، على  بين  إليهم واملنصوص   وااللتزاماتاملهام    بجميع  للتوظيف  املسنودة 

العمل وإبقاء م بأوقات  األمثل والتقيد  بالشكل  املهام  أداء  التعيين، مثل  املنظمة عليها في عقود  باملقابل   متلكات  املنظمة    ساملة،  بتعويض    بااللتزامتقوم 

 (. Judeh, 2010املتفق عليها في عقد التعيين ) من خالل حزم من املزايا واملنافعوظفين امل

أشار املزايا  إلى   Gupta, 2009 وكما  للتعويضات من  اإلجمالي  املجموع  أنه  التعويضات على  العاملين،   واالستحقاقاتمفهوم  األفراد  يتلقاها  التي 

وإنها إحدى األدوات الفعالة التي وتحفيز األفراد بالشكل األمثل،    أفضل الطرق لتعويض  باعتبارهاوالتي تأتي على شكل تعويضات مباشرة وغير مباشرة،  

والق الثقافة  تبني  على  بها،  تشجعهم  والعمل  للمنظمة  العاملة  الجييم  بالسلوك  للقيام  وبأنها  وتحفيزهم   د 
 
التي    أيضا األدوات  تلك  من  تقود  واحدة 

املوظفين   اجتذاببشكل جيد للمنظمات من  التعويض املصممة استراتيجياتتتيح إذ  للوصول إلى التميز في أدائها املنظمي. املنظمات إلى تحقيق أهدافها

  بهم وتحفيز قوة العمل الحالية نحو تحقيق األهداف،  واالحتفاظ  الالزميناملؤهلين  
 
حصل عليها املوظفون هي التي ي  كما وتعد التعويضات األكثر وضوحا

  .)Bussin, 2011(العمل بأجر 

 تميز األداء املنظمي 

 التميز القيادي

 تميز األفراد 

تميز العمليات واملنتجات  

 والخدمات

 استراتيجيات التعويض 

استراتيجيات التعويض  

 املباشرة

استراتيجيات التعويض غير 

 املباشرة

H0 
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   املوظفين فمن املحتمل أن يبحث   مرتبط بالعمل،، إذا كان التعويض غير  عكس ذلكعلى  
 
عندما يكون ، عالوة على ذلك،  عن وظيفة أفضل أجرا

من عدم الرضا، قد يؤدي عدم الرضا عن    الشديدة   الحاالتفي  وأقل،    في تحقيق األهدافنوع وكم التعويض، تكون مساهمتهم  ضين عن  غير را   املوظفين 

تتراوح  بين  والنفس يالبدني   االنسحابيؤدي إلى أشكال من  كما أنه ، ويتسبب في اإلضراب، وزيادة التظلم،لألفراد األداء في مستويات انخفاضاألجور إلى 

 التغيب  وزيادة معدل الدوران الوظيفي،  وقد تصل  
 
كما ويتمثل الهدف    .)Campbell, 2007(  إلى زيارة املستوصف الطبي وضعف الصحة العقلية  أحيانا

 ألصحاب العملالتعويض في إنشاء نظام متكامل من التعويضات    الستراتيجياتالرئيس  
 
 على حد سواء، بحيث ينجذب األفرادواملوظفين    يكون عادال

 (.Casico, 2010) التي يعملون بها ملنظماتهم إلى العمل ويتحمسون للقيام بعمل جيد  املؤهلين

وأن املورد البشري أهم   املوارد من أهم املصادر التي تعتمد عليها املنظمات في كسب امليزة التنافسية،  استثمارطرق  باتت    املعاصرة   وفي ظل البيئة

ذلك في  تساعد  التي  املوارد  رسم    . Lalwe), 2008) هذه  للمنظمات  يمكن  كيف     إلدارة   اآلزمة  االستراتيجياتولكن 
 
خصوصا الحيوي  املورد  في   هذا 

للمنظمة إدارة تعويضات شاملة تكون بمثابة ميزة تنافسية    استراتيجية  امتالكه يجب على املنظمات  أورد العديد من الباحثين أن  ؟الصناعيةالشركات  

   استراتيجياتتعلب  بحيث    .(Odunlad, 2012من جذب املواهب املحتملين واملحافظة على األفراد الحاليين)  والتي تمكنها
 
   التعويض دورا

 
في تحفيز    حيويا

أهدافاألفر  تحيق  أجل  أكبر من  بجدية  أعطيت    اد  وقد  أشكال    استراتيجياتاملنظمة،  من  تعد شكل  املختلفة، فهي  التعاريف  العديد من  التعويض 

 ,Armache)  في وظيفته  وااللتزاميد من الطاقة  تمنح لألفراد نتيجة للعمل الذي تم إنجازه فهي بمثابة عامل تحفيزي يشجع الفرد على وضع املز   البدالت

2012). 

 املوظفين، واملكافآت املالية  واملكافآت غير املالية غير املكررة  واستحقاقاتإجمالي مجموع األجور أو املرتبات،    ابأنه  التعويض  استراتيجياتوتعتبر  

)Qureshi, 2013(  .وأضاف كل من  )2014 Adeoye & Fields,(   يتم دمجها مع   استراتيجيات أن الطويل وبالتالي  املدى  القضايا على  تتناول  التعويض 

البشرية، فهي املوارد  إدارة  املوظفين على نحو منصف ومستمر  االستراتيجياتصياغة وتنفيذ    تعنى في  وظائف  إلى مكافأة  التي تهدف  ، كما والسياسات 

أحدى  أب اعتبروا  الهامة  املجاالتنها  من   الوظيفية  كل  وتشمل  املباشرة  التعويضات  من  تتكون  التي  البشرية  املباشرة   للموارد  الرواتب   )  التعويضات 

 لتحقيق األهداف.  بهم  واالحتفاظاملؤهلين  حاسمة في تحفيز املوظفين  تعويضات غير املباشرة  وهي عوامل استثنائيةوال (واألجور 

 التعويض    استراتيجياتوتعتبر  
 
حزمة    أيضا مبأنها  املوظف  عليها  يحصل  التي  الكمي  للقياس  القابلة  تشملاملكافآت  والتي  عمله،  مكونين   قابل 

التعويض بتجسيد   استراتيجياتبعبارة أخرى تهتم    .)12Gomez et al., 20(أساسيين للتعويض وهما: )التعويضات املباشرة، التعويضات غير املباشرة( 

( أنواعها  بمختلف  الحوافز  ودفع  واألجور  الرواتب  املباشرة مستويات  وغير  وتشير  املباشرة  امل(  نشاط  البشريةإلى  إطار رسم    وارد  معنية   استراتيجيةفي 

املادية واملعنوية املغريات  أنواع  تلك    ،  بتصميم جميع  البشرية وتنفيذ  املوارد  يتناسب مع    ياتاالستراتيجلجذب وإبقاء وتحفيز  العامة   االستراتيجيةبما 

   (.Abosch, et al,. 2008للمنظمة )

  ((Types of Compensation Strategiesالتعويض :   استراتيجيات ومكونات أنواع

 التعويض بأنه يمكن تلخيصها في الجدول اآلتي: استراتيجياتومكونات   أنواعكل من  إلى   Judeh, 2010 يشير 

 التعويض  استراتيجياتمكونات  :(1)جدول 

 التعويض غير املباشرة  استراتيجيات التعويض املباشرة استراتيجيات

 التأمين الصحي  الرواتب واألجور 

 االجتماعي الضمان   الحوافز املالية 

 املشاركة في األرباح املكافآت 

 املعاهد والجامعات أقساط 

الجدول   وأنواع  1)أوضح  مكونات  املكونا  استراتيجيات(  تلك  تبين  والتي  الحديثالتعويض  املنظور  مع  بالتوافق  )  ت   استراتيجيات بجانبية 

 التعويض غير املباشرة  استراتيجيات التعويض املباشرة،  
 
العمل والوظيفة، وتاليا يتعلق  في بيئة  بما   التعويض  استراتيجياتشرح مبسط  ملكونات    ( 

 : التي تبنتها الدراسة

 
ا
 Direct Compensation Strategy) ): التعويض املباشرة استراتيجيات :أول

التعوي يتم وتشمل  والتي  املباشرة،  املالية  ومكافآت    ضات  ورواتب  أجور  شكل  على  للموظفين  أدائهم،    وعموالتدفعها    فاستراتيجيات مقابل 

املباشرة   غير  املالية  مثل:  التعويض  تأمين  خطط   شكل  على  املوظفين،    تأتي  خدمات  التعليمية،  املساعدات  الفوائد،  التقاعد،  الصحة،  )الحياة، 

الدينية والصحية الخ(، كما وتتضمن  اإلجازات املدفوعة، مثل اإلجازات  املباشرة املوجهة نحو    استراتيجيات..  مثل: املالية    املدفوعات  األفرادالتعويض 

 . )Decenzo et al., 2007(التي تعزز رفاهية املوظفين املالية بشكل مباشر الرواتب واألجور 

شكل    استراتيجيات  وتأتي على  املباشرة  الرواتب  )التعويضات  إلى  باإلضافة  وحوافز  إليها   ،(واملكافآت  والعموالتأجور   ويشار 
 
تلك    أيضا بأنها: 

ا  وهما:  املباشرة  للتعويضات  رئيستان  فئتان  وهناك  املادية،  رغبته  تحقيق  من  يتمكن  حتى  ا  مالي  ا  سليم  املوظف  تجعل  املباشرة  ملرتب التعويضات 



 معاذ البحيرات  ....                                                            تطبيقية على الشركات الصناعيةاستراتيجيات التعويض وأثرها في تميز األداء املنظمي: دراسة  

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 89-107 
 94 

 

واألجور  العدل  تحديدها    يجبو   كما ،األساس ي  أساس  تعتب    واملساواة على  للموظفين،ر  كونها  العادلة  بم املعاملة  ذلك  يكون  الداخلية  قد  العدالة  ثابة 

 
 
وفقا املوظفين  تعويض  يتم  أو    حيث  املنظمة،  داخل  لوظائفهم  النسبية  الذين    املساواة للقيمة  بالعمال  املوظفين مقارنة  تعويض  يتم  الخارجية حيث 

 . )Dessler, 2008(النشاط نفسه  بتأديةيؤدون وظائف مماثلة في منظمات أخرى تقوم 

في    هذه   أن يتعلق  وفيما  على    عويضالت  استراتيجياتالدراسة  ستركز  التاليةاملباشرة  املكافآتالرواتب)األجور،    :األبعاد  ألهم،  نظرا  في  (  يتها 

أجل   ومن  األفراد  الثاني    انسجامهاتعويضات  عبدهللا  بن  الحسين  مدينة  في  العاملة  الصناعية  الشركات  في  املقدمة  التعويضات  طبيعة  مع 

 الصناعية/محافظة الكرك:

 (Salaries and Wages): الرواتب واألجور  .1

للموظف من م الرواتب واألجور كل ما يدفع   لقاء  تشمل  املقدمةبالغ  نقدية  املبذول في محيط وظيفته، سواء كانت    الخدمة  الجهد  أو  للمنظمة 

  واالحتفاظ كما وتهدف هيكلة الرواتب واألجور إلى تمكين املنظمة من الجذب والتحفيز   (.Abu Sheikha, 2009سنوية أو شهرية أو يومية أو بالساعة )

 (. Abdel-Baqi, 2007)باألفراد العاملين لديها 

اإلدارة   في علم  الباحثين  يتبنى  املجال  يستخدم    استخداموفي هذا  لذلك  فئات،  إلى  املنظمات  في  العاملين  لتقسيم  واألجور(  )الرواتب  مصطلحي 

لهم   العمل وتصرف  الذين يقضونها في  الساعات  تتأثر بمعدل  التي ال  الشهرية،  الرواتب  للموظفين أصحاب  الرواتب  على شكل دوري   بانتظام مصطلح 

في حين  وثابت، معظمهم يشغلون وظائف إدارية في منظماتهم وفنية ذات أهمية لتلك املنظمات يتمركزوا أعلى وأوسط السلم الهرمي لتسلسل الوظائف، 

ع في ذيل  تتسم وظائفهم بأنها تق  يوم أو بعدد ساعات العمل اليومي،أو التعويضاتهم على أساس األسبوع  يستخدم مصطلح األجور للعاملين التي تكون  

 وأصبح كل منها مرا 
 
 Abuدف لآلخر)السلم الهرمي لتسلسل الوظائف في املنظمات التي يعملون بها، إلى أنه وفي الوقت الحاضر تالش ى هذا التفريق تقريبا

Sheikha, 2009 .) 

 :الجدول اآلتيجور والتي يوضحها إلى أهم الفروقات بين الرواتب واأل  Torrington & Hall, 2000 وأشار كل من

 الفروقات الرئيسية بين الرواتب واألجور  :(2)جدول 

اتب  األجور  الرو

 تدفع على أساس أيام وساعات أو أسابيع العمل  تدفع وتحسب على أساس شهري أو سنوي 

 تدفع مباشرة للعاملين دون حاجة  لوساطة البنوك  تدفع عن طريق تحويل بنكي 

 ال تصرف وسائل نقل للعامل من قبل املنظمة  قبل املنظمة قد تصرف وسائل نقل املوظف من 

 امتيازات ليس لها أي  لديها تقاعد منهي 

 ال يوجد مصاريف نثرية وعامة  هناك مصاريف نثرية وعامة 

 بشكل عام هناك  
 
 استخدامهاللغاية منها والهدف من    عدة تصنيفات تختلف وفقا   أيضا

 
للموظفين منذ بداية  املرتب األساس ي الذي يحدد  ، فمثال

هناك   األساسية  املرتبات  إلى  باإلضافة  للمرتبات،  املعتمد  السلم  داخل  ويحسب  املنظمة  لدى   العمل 
 
الراتب   أيضا إلى  تضاف  التي  اإلجمالية  الرواتب 

 ة، بعد العمل على املرتبات األساسية وإضافة املرتبات اإلجمالية، واملكافآت غير املتكرر   والعالوات  كالبدالتإضافية للموظفين    استحقاقات   األساس ي من

بعض   بخصم  املنظمات  لديها كمبالغ    االلتزاماتتقوم  املوظفين  املستحقة على  الضمان    االشتراكاملالية  الصحية   االجتماعيفي  التأمينات  ومدفوعات 

(Abu Sheikhah, 2009) . 

  ((Rewardsاملكافآت:   .2

هي التي تنشأ عن أداء  و ،  ( Malhotra, 2007قيمة نقدية أو غير نقدية يتم تقديمها للموظف مقابل خدمته املقدمة إلى املنظمة )املكافآت هي أي  

 ختلفةاملستويات امليحصلون على املكافآت في  أن األفراد    (Mikovich, 2013)يعتقد بطريقة أخرى، ،باملسؤولية  االضطالعمهمة ما، أو تقديم خدمة أو 

كما ويتوقع األفراد عادة أن    توظيفهم، بالتالي ال شك أن كل موظف يستحق الحد األدنى من املكافأة من املنظمة،  فترة   وتسمى الفوائد امللموسة خالل

  من املكافآت مقابل تحفيزهم، يضمن أصحاب عملهم الحد األدنى
 
 .الذي يقدمونه أثناء قيامهم بوظائفهم  ما تتم عملية منحها بناء  على األداء وغالبا

  
ا
     (Indirect Compensation Strategy) التعويض غير املباشرة:  استراتيجيات :ثانيا

مة، والتي تتعهد بدفعها من قبل املنظ  األفرادملباشرة التي يحصل عليها  املالية غير ا   التعويضاتالتعويض غير املباشرة  بأنها    استراتيجياتوتعتبر  

إ  )التأمين الصحي، التأمين   تأميناتالتي تأتي على شكل  و التعيين،    ة منها حسب الشروط الواردة في عقودشراك العامل بنسبة قليلبشكل كامل أو  مثل: 

وغير ذلك من أشكال التعويض املالي ورواتبهم   ذات قيمة بالنسية للعاملين بما يتجاوز أجورهم   والتي تعد  تأمين البطالة(    ، التأمين على الحياة،االجتماعي

 .  (DeNisi & Griffins, 2008) رغير املباش
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املباشرة    استراتيجياتوتشير   األموال عليهم، وهي نقطة      Armstrong, 2008لـا  وفق  التعويض غير  األفراد من رمي  ملكافأة  أكثر  بأن هناك ما هو 

 رددها  
 
تتعلق باملال  استراتيجيات( بأن  Edward, 2010)  أيضا املباشرة ال  بل تتعدى ذلك إلى شعور األفراد    املقدم لألفراد بشكل مباشر  التعويض غير 

والشيخوخة  باألمان كالصحة  أمور  وأضاف  تجاه عده   .(Gomez et al., 2012)   
 
الفوائد    أيضا تعويضات غير مباشرة   واالستحقاقاتأن  ا  أحيان  سمى 

ُ
ت

ا، أنها توفر األمن للموظفين وأفراد أسرهم.   حيث يتم منحها للموظفين على شكل خطة وليس نقد 

 التعويض غير املباشرة  استراتيجياتوتعرف 
 
ألفراد والتي تقدمها املنظمات ( بأنها املنافع التي يحصل عليها ا Decenzo et el., 2007) كما أشار أيضا

املزايا   ازدادوا مالية ُتقدم لجذب املوظفين والحفاظ عليهم، ويضيف أنهم قد   شكل مكافآت غير  على أن هذه  ا حيث أدرك أصحاب العمل  أهمية وتنوع 

العمل.  مين عنتؤثر في تقدير املتقد  وتم تعريفها  د قبول أو رفض عروض 
 
من التعويضات     بأنها أشكال الفوائد غير املباشرة    Hatch, 2009لـوفقآ    أيضا

 والتي تهدف إلى الحفاظ على نوعية حياة املوظفين أو تحسينها.  

التقاعد،   خطط  مثل  مدعومة  مزايا  شكل  على  املباشرة  غير  املالية  التعويضات  وتأتي  ا كما  الشراء واإلجازات  وخصومات  املدفوعة   ملرضية، 

(Decenzo et al., 2007).    العاملين  فالتعويضات غير للموظفين  يتم دفعها  التي  تاملباشرة  املنظمة، والتي بدورها  املتعلقة في  املشاكل  الحماية من   وفر 

العملية الفرد  حياة  نهاية  في  الدخل  والحوادث وتضمن  املطلوبة  (االجتماعي)الضمان    بالصحة  املزايا   تشمل  املتحدة،  الواليات  في  املثال،  ، على سبيل 

ا الضمان   ويتم توفير دخل  والتأمين ضد العجز، كماوتشمل البرامج الخاصة بالتأمين على الحياة   عويض البطالة، وتعويض العمال،، وتاالجتماعيقانون 

 ع  ، وتشمل برامج املنافواالدخارالتقاعد من خالل خطة التقاعد  
 
 لم يتم العمل به،  الوقت الذي  جر مقابل  واأل   أيضا

 
اإلجازات من خالل السعي إلى   مثال

الغياب،   وأجر  إجازات  على  للحصول  العطلة  األمومة،واالستراحاتأيام  وفترات  ل  ،  جاذبة  بيئة  املنظمات  جعل  أجل  من  ذلك  األكفاء  كل  لموظفين 

 (. (Hollensen, 2015بهم   واالحتفاظ

يتعلق    الدراسةأن هذه   فيما  املباشرة ستركز على    استراتيجياتفي  ستركز  التاليةالتعويض غير  ال  :األبعاد  الصحي،  ،  االجتماعيضمان  )التأمين 

 
 
الشركات الصناعية العاملة في مدينة   انسجامهاألهميتها في تعويضات األفراد ومن أجل    اإلجازات( نظرا مع طبيعة التعويضات غير املباشرة املقدمة في 

 .الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك

يحدد كل تأمين منها حاجة أو حاجات املواطن ويستجيب  االجتماعيةهو مجموعة من التأمينات  االجتماعيالضمان "  :الجتماعيمفهوم الضمان  .1

يبين   تشريع  إطار  في  الضمان    االلتزاماتلها  فإن  وعليه  بينهما،  التوازن  معادلة  ويرسم  يهدف   االجتماعيوالحقوق  عام  تكافلي  تأميني  نظام  هو 

 لحماية األشخاص  
 
   اجتماعيا

 
القانون مزاياه ومصادر تمويله، وتقو واقتصاديا أو هيئات تنشئها بمقتض ى هذا ، ويحدد  الحكومة عبر مؤسسات  م 

التي يتعرض لها األشخاص، مثل الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل   االجتماعيةالنظام ألداء هذه املزايا في حال تحقق أحد األخطار  

من   املزايا  هذه  وتمنح  وغيرها،  العمل،  عن  املؤمن    اشتراكاتوالتعطل  األشخاص  بتحقيق  يتحملها  النظام  هذا  ويهتم  العمل،  وأصحاب  عليهم 

 . )املؤسسة العامة للضمان الجتماعي( ."االجتماعيةالكفاية  اعتبارات

الصحي:   .2 التأمين  التأمين  الصحي فرع مهم من فروع  التأمين  الضمان    االجتماعي يعد  تتبانها مؤسسة  الصحة االجتماعيالذي  تعرفة منظمة  إذ   ،

يتعرض (  WHO)  العاملية حين  النظام  في  املشترك  للمريض  الواجبة  الصحية  الرعاية  تكلفة  من  كل  أو  بعض  دفع  بها  يتم  التي  "الوسيلة  بأنه: 

 . "للمرض، فهو يحمي املؤمن عليه من دفع التكلفة العالية للعالج في أحوال املرض

بموجب  اإلجازات .3 محددة  تكون  لفترات  العمل  مكان  ترك  من  تمكنهم  والتي  منظماتهم،  قبل  من  لألفراد  تمنح  التي  األجر  مدفوعة  األوقات  وهي   :

، إذ تعتبرها معظم املنظمات بأنها منحة  اجتماعيةطبية أو لغايات    لغاياتالقانون، وتكون على شكل )ساعات، أيام، أسابيع، شهور(، وتكون أما  

الجهات القانونية والنقابية بأنها حق لألفراد العاملين ويجبر املنظمات على تحمل نفقاتها ) قانون العمل وطريقة مك   افأة لألفراد، وتعتبرها بعض 

  األردني(.

 (Organizational Performance Excellence)  مفهوم تميز األداء املنظمي:

 امتالكها كي تتميز من خالل  ، األمر الذي يقدم فرصة للمنظمات خاصة الصناعية منها  القرن املاض يتميز في األداء املنظمي في أواخر  ظهر مفهوم ال

واملنتجات   العمليات  تميز  األفراد،  تميز  القيادي،  )التميز  مثل  التنظيمية  جوانبها  أحد  في  التميز  حيث  من  األداء،  من  مرتفعة  والخدمات(، ملستويات 

إلى توظي الصناعية تسعى  الشركات  فأن  التكنولوجي واملعرفي  للتطور  أو جميع جوا ونتيجة  أحد  أداء متميز في  التطور في تحقيق  املنظمية ف هذا  ، نبها 

ها للوصول إلى أساليب وطرق جديدة تمكن  ومبرمج ممنهجلتميز والدور املحوري الذي يقوم به كنشاط  ل  الفائقةتدرك األهمية     أصبحت املنظمات  بالتالي

التنافسية،   امليزة  تحقيق  تجعلها  من  على  والتي  والتف  مواجهةقادرة  عليهم،  املنافسين  رئيس  وق  دور  للتميز  نملا  املنظمات  في   باعتباره  واستمرارهامو 

  الوحيد املوجة نحو املستقبل، والذي يعتبرالنشاط 
 
لبناء القدرات، ويمكن املنظمات بشكل مستمر ومتزايد من  تبني أساليب جديدة  مكون أساس أيضا

 .نظميةأساسها التميز في جميع أنشطتها امل

والنموذجية    يعتبر  املنظميفالتميز   الشاملة  تقودالطريقة  التي  املهام  تحقيق    إلنجاز  إلى  أصحاب  املنظمات  لجميع  )املجتمع،  الرضا  املصلحة 

  ( كماالخ، ..أرباب العملالزبائن، 
 
 ,Lenaghanبالعمل املنظمي )يع املهام  واألنشطة التي تتعلق فرص النجاح على األمد البعيد في جم إلى زيادة   يؤدي أخيرا
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بالتطوير    ويعرف  (.2016 املتعلقة  العمليات  بأنه  املنظمي  األداء  في  املختلفالتميز  اإلدارات  بها  تقوم  التي  املنظمية، املستمر،  املستويات  جميع  في  ة 

 ,Delpazour) داريةإل تواجهها وتشجيع ودعم القرارات ا ستخدام الطرق العلمية واملنهجية في أدائها من خالل العمل على إزاحة جميع املعيقات التي قد بإ

 كما تم تعريفه (. 2014
 
 (. Evans & Collier, 2007وإمكانياتها من الوصول لألهداف وتحقيقها )املنظمات  لقدرة  االنعكاسبأنه  أيضا

 ويعتبر التميز في األداء املنظمي في الشركات الصناعية على درجة عالية من األهمية ألنه يحقق ما يلي:

التي   .1 املستمرة  التطوير والتحسين  املنافسين، من خالل عمليات  الصناعية بأن تصبح بموقع أفضل من  الفرصة للشركات  تحقيق    بتطلبهايعطي 

 التميز في األداء املنظمي.

 سين.يضمن لها األولوية في الوصول بشكل مباشر وسريع إلى األسواق، وتقديم مميزات ومنافع للزبائن تتفوق بها على املناف .2

فرصة   .3 املنظمات  مع   االحتفاظيمنح  مباشرة  عالقات  تربطهم  الذين  املصالح،  أصحاب  جميع  مع  اإليجابية  من  مرتفع  مستوى  ذات  بعالقات 

 تلك العالقات أحد األسس التي يستند إليها تحقيق التميز في األداء املنظمي. باعتبارالشركات الصناعية، 

األساليب العلمية في تنظيم وتوجيه العمل، وآلية التوليف بين املنظمة والطاقة والعاملين لديها بشكل يمكنها من  تتبنى  الشركات الصناعية    يجعل .4

  (.James, 2011مواردها بالشكل األمثل ) استغالل

،  االستراتيجيةخمسة وهي)القيادة،  مي يمكن تلخيصها كاآلتي: املمكنات ال( إلى أن أبعاد التميز في األداء املنظEEQMويشير نموذج التميز األوروبي )

 ، األفراد، املجتمع، نتائج األعمال(.ءمالاألفراد، الشراكات والعمليات واملوارد، املنتجات والخدمات( والنتائج األربعة وهي:)الع

الشركات الصناعية ملستويات أداء مرتفعة إن هذه الدراسة سوف تركز على األبعاد اآلتية لتميز األداء املنظمي نظرا ألهميتها املباشرة في وصول  

 تمكنها من تحقيق التميز في أدائها املنظمي:

األهداف التنظيمية بالشكل األمثل. .1 األفراد بحيث تكون لديهم الرغبة وملتزمون طوعا في إنجاز  القيادي: وهو القدرة على حث   & Musa)  التميز 

Tuly, 2008 .) 

األفراد:   .2 املوظفين  تميز  هم  التاألفراد  املستويات  جميع  في  العمل  داخل  تعينهم  يتم  خالل  اللذين  من  يكون  وتميزهم  بهم    االهتمامنظيمية، 

 وتعزيز العدالة واملساواة، وتقوم    واملنظميةوتقديرهم، وتبني ثقافة تمكنهم من تحقيق املنفعة املتبادلة بين األهداف الشخصية  
 
بتعويضهم    أيضا

 (. Mikovich & Newman, 2013.)وتمكنهم من توظيف مهاراتهم لصالح املنظمة التزامهم بطريقة تحفزهم وتنمي 

العمالء وتوقعاتهم املستقبلة والعمل على تقديمها إما على   احتياجاتقدرة املنظمات على تعريف  ويعرف بأنهتميز العمليات واملنتجات والخدمات:  .3

منتجاتشكل   أو  اآلخرين،   خدمات  عن  ومنفرد  متميز  السلع    بشكل  إنتاج  عن  املسؤول  األعمال  من  الجزء  ذلك  بأنها  العمليات  وتعرف  كما 

الخدم وتعرف  كما  املنظمات،  تنتجها  التي  املادية  العناصر  بأنها  السلع  وتعرف  والقيمة والخدمات،  والشكل  واملكان  الوقت  من  مزيج  بأنها  ات 

 (. William j, 2010النفسية التي تقدمها املنظمات )

  :الدراسات السابقة

والعرب جوانب مختلفة   األجانب  الباحثون  و ا   الستراتيجياتتناول  الجوانبأ لتعويض  في عدد من  في ثرها  املتعلقة  تلك  تميز   التنظيمية ال سيما 

 :مي ومن أهمهااملنظاألداء 

ناقشت  ( Hdaib, 2019)  دراسة • واملزاياا أثر    التي  التعويضات   في  لتعويضات  أثر  بدراسة  الباحثة  قامت  العربية،  البوتاس  في شركة  املالي  األداء 

. وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج من أهمها: أن هناك كمؤشر لألداء املالي صافي الدخل التشغيلي قبل الضريبة    فيألعضاء مجلس اإلدارة  

داللة   ذات  مبين    إحصائيةعالقة  التمثيل ألعضاء  لإلدارة.  بدالت  التعويضات  لباقي عناصر  أثر  املالي وعدم وجود  األداء  اإلدارة على  وقد جلس 

 مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة بصافي الربح أو الخسارة السنوية.   وجوب ربطب الدراسة أوصت

وقد خلصت الدراسة   ،تحفير العاملينعلى    Chloride Exideفي مجموعة شركات    أثر التعويضاتإلى توضيح    ( ,Patrick 2014)  وهدفت دراسة •

والفوائد على تحفيز   ، وذلك من خالل تحديد أثر املكافآت املالية املباشرة للتعويضات املباشرة في تحفيز العاملين إحصائيةإلى وجود أثر ذي داللة 

التعويضو املوظفين، و  بخطة  دراية  يكونوا على  لم  العاملين  الكثير من  أن  الدراسة  املستجدت  وقد  ات  الدراسة،  الشركة عينة  في   أوصت خدمة 

 األجور. املتعلقة ب لخطط  ا  بزيادة اهتمام ادارة الشركة بكيفية وضع  

دراسة • تصور   حول   (,Kelil 2010)  أما  الت  اتبيان  في مؤسسات  واملزايا  التعويضات  بسياسة  يتعلق  فيما  أديس املوظفين  الحكومية  العالي  عليم 

الوزارة   التي تقدمها  املباشرة(  التعويضات غير  املباشرة،  )التعويضات  التعويض  استراتيجيات  الدراسة في عدم وضوح  من أبابا، فتمثلت مشكلة 

ن التعويضات واملزايا أ أوضحت النتائج أن املوظفين اعتبروا  ت العاملين حول تلك  االستراتيجيات  لى بيان تصورا إ لذا سعت    قبل العاملين لديها،

وقد    الحالية كافية،  غير  املباشرة(  غير  املالية  التعويضات  املباشرة،  املالية  )التعويضات  سيما  سياسة    الدراسة  أوصتال  مراجعة  بضرورة 

 مراعاة ظروف السوق وطبيعة الوظيفة.التعويضات واملزايا بشكل دوري مع 
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بيان   (Blaade, 2018)  أما دراسة • األردنية،  أ   حول  الصحفية  املؤسسات  الوظيفي في  الرضا  أداء العاملين من خالل  التعويضات على تحسين  ثر 

قيق  في تح   (املالية، التعويضات غير املاليةالتعويضات  )  للتعويضات   إحصائية نتائج أبرزها: وجود أثر ذي داللة  وتوصلت الدراسة إلى عدد من ال

الوظيفي   بالتقدير(، والذي بدورة يؤدي الرضا  املتمثلة في  )عدالة األجر، والشعور  العاملين  أداء  تحسين  األداء، وجودة   إلى  األداء، وسرعة  ) دقة 

املؤسسات في  العمل  بمتطلبات  واملعرفة  وقد    األداء(،  األردنية  إ   أوصتالصحفية  الصحفية  الدراسة  املؤسسات  أنظمدارات  ربط    ة ضرورة 

املطلوبة    أقص ى جهد إلنجاز األعمال   الوظيفي، لغايات تشجيعهم على بذل  النظر عن مسماهم  العاملين بغض  أداء  التعويضات بعملية تقييم 

 منهم  بالشكل األمثل. 

 الحفاظ على املواهب و  إدارة التعويضات في  أثر استراتيجية فهدفت إلى التعرف على (Ahmad, 2017)أما دراسة  •
 
اختبار الدور املعدل لرأس  أيضا

األردن.  / اإلسالمية في عمان  البنوك  الروحي في  أثر ذي داللة    املال  إلى وجود  الدراسة  التعويضات على   إحصائيةوقد خلصت  إدارة  الستراتيجية 

املو  املباشرة في مواهب االستبقاء والحفاظ على  للتعويضات  تأثير مرتفع  النتائج وجود مستوى  البنوك اإلسالمية في عمان، كما وأظهرت  اهب في 

وقد   املواهب،  على  مستمر    أوصتالحفاظ  بشكل  ومراجعتها  التعويضات  لنظم  البنوك  متابعة  بضرورة  املالية  الدراسة  التعويضات  سيما  ال 

 املباشرة. 

الخاصة  (Abaas, 2017)   وفي دراسة • السورية  الجامعة  التعر   على  إلى  الدراسة  إلى عالقة  هدفت  التعويضات  ف  أداء   تأثير  املادية واملعنوية على 

الدراسة إلى وجود ارتباط    ،املينالع اإلداريي  يجابي بمستوى مرتفع بينإ خلصت    ن في الجامعة من منظور املشاركيناألداء العالي للغاية  للعاملين 

تبني   ضرورة    إلى  الجامعة  الدراسة  أوصتوقد    ،(املهام اإلضافيةأجور  الخدمة،  ء  إنها  مكافأة ،    الحوافز املاديةوالتعويضات املالية غير املباشرة  )

 في األحداث الرسمية وغير الرسمية. التعبير عن الشكر والثناء كانت مقصورة على  إذ لحوافز املعنويةلتنوع ال

أثر  (Rashid et el., 2010)  دراسة • على  التعرف  في  الدراسة  هدف  األداء  وتمثل  في  وعالقتها  اإلدارة  مجلس  إدارة   ألعضاء  تعويضات  مجلس 

والدواء  ركاتشال للغذاء  تبح  في  الصناعية  )بنغالديش  في  الدراسة  املاليةمد  ( شركة  90ث  لألوراق  بورصة دكا  في  ) رجة  الفترة من  -2005خالل 

عالقة كبيرة بين تكوين التعويضات واألداء الثابت في أي من املقاييس، هذا يعني أن النتائج  توفر نظرة   خلصت الدراسة إلى عدم وجود  (،  2009

للمنظمين في سعيهم لتحقيق    العمل على توحيد   أوصتالدولية، وقد  الشركات    حكومةبين ممارسات    االنسجامثاقبة  تبني  الى ضرورة  الدراسة 

  نظم التعويضات ألعضاء مجلس إدارة الشركات عينة الدراسة.

عمان ومن    أداء العمال في وزارة التربية والتعليم بسلطنة  واملعنوية في تعزيزإلى التعرف على أثر الحوافز املادية    هدفت   ( ALjasasi, 2017) دراسة   •

في العاصمة العمانية مسقط،  وخلصت الدراسة إلى عدم    ( رئيس قسم في موقع الوزارة 36حيث استهدفت الدراسة )  ،وجهة نظر رؤساء األقسام

التعويضات بين  ارتباط  عالقة  داللة    وجود  ذي  تأثير  وجود  تبين  كما  العاملين،  أداء  وتحسين   واملعنوية(  املادية  منخفضة    إحصائية)الحوافز 

وقد   األداء،  وتحسين  املعنوية  سيما   أوصتللحوافز  ال  التعويض  استراتيجيات  صياغة  إعادة  بضرورة  العمانية  والتعليم  التربية  وزارة  الدراسة 

   ر على العاملين وتحسين أدائهم.املادية منها لتصبح ذات تأثير مباش

  في  مستوى البنوك التجارية وهي دراسة على يزة تنافسيةاملتحقيق  حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور التعويض في (Bkoosh, 2013)دراسة  •

)الكفاءة،  التعويض في تحقيق امليزة التنافسية من خالل أبعاد    الستراتيجية  إحصائية ة  لذي دال  تأثير ئر، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك  الجزا 

 (،  وتوصلت  العمالء  الحتياجات  واالستجابةوالتجديد    ،الجودة 
 
منظماتهم   ضمن    بيق استراتيجيات التعويضاملشاركون على تط  موافقة  إلى  أيضا

من استراتيجية التعويض وجعلها تنافسية لتعزيز قدرتها في املحافظة الدراسة إلى ضرورة تحسين البنوك  أوصتها مع معايير األداء، وقد وعلى ربط

    على املواهب وذلك من خالل إجراء بحوث حول مستويات األجور في القطاعات األخرى.

استطاعت تحسين ورفع مستويات األداء بشكل   وقد خلصت الدراسة إلى أن األمانة  األردن  -عمان الكبرى   على أمانة  ( Alhalayba, 2013) دراسة   •

املباشرة   ملحوظ املالية غير  بالتعويضات  املتعلقة  تلك  املستخدمة لديها ال سيما  التعويضات  أنظمة  املادية(  من خالل  ، حيث تمكنت )الحوافز 

بحثت   مؤسسات القطاع العام األردني  ها على مستوى تحسين األداء لدى العاملين في  من الفوز بعده جوائز على املستوى املحلي للتفوق في   األمانة

الكبرى  بلدية عمان  العمال في  أداء  الحوافز على تحسين  تأثير  الحوافز   الدراسة  املالية واملادية ومستوى  الحوافز  أن مستوى  إلى  النتائج  أشارت 

النتائج    جتماعيةاال  وأشارت  منخفضة  كانت   واألداء 
 
بين    أيضا خطية  عالقة  وجود  األداء  استخدامإلى  وتحسين  وقد  الحوافز  الدراسة    أوصت، 

 األمانة إلى ضرورة دعم وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد كحافز معنوي للوصول إلى مستويات األداء املخطط لها. 

الرضا الوظيفي، الرضا عن التعويض والدافع الذاتي لدى أعضاء هيئة التدريس   هدفت إلى التعرف على  تأثير الرواتب في ( Alfatha, 2015)دراسة  •

في جامعة فرحات عباس   العالي:  التعليم  الدر سطيف  –في  الرواتب كمكون رئيس. حققت  تأثير  التعويضات  اسة في  املباشرة، من خالل   في نظام 

لهم مقارنة بعوامل  فيما يتعلق بالقيم املطلقة والنسبية باإلضافة إلى التحقيق في األهمية النسبية للرواتب  هيئة التدريس  ألعضاء  الذاتيةالدوافع  

بينما  املباشرة،  لم تؤثر الرواتب على الرضا الوظيفي أو الرضا عن التعويضات نه  فيما يتعلق  بقيمتها املطلقة أ  ، وقد خلصت الدراسة إلىالتحفيز

ه تأثكان  الذاتي  ناك  الدافع  على  قليل  سلبي  للرواتبوفيمير  النسبية  بالقيمة  يتعلق  أث  ا  عن  فقد  والرضا  الوظيفي  الرضا  على  التعويضات  رت 
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مختلفة  الذاتيةوالدوافع    وقد  بمستويات  بشكل  الدراسة    أوصت،  وربطها  التعويضات  ألنظمة  والتطوير  البحث  واستمرار  توسيع  ضرورة  إلى 

 بعملية حفز األساتذة الجامعيين. مباشر 

الجزائر)  تهدف  ( Zarari, 2017)  دراسة • في  اآلبار  لخدمات  الوطنية  املؤسسة  إدارة  تقدمها  التي  الحوافز  دور  على  التعرف  إلى    ( ENSPالدراسة 

نظاملدعم   دراسة  العمال من خالل  أداء  املباشر)  جودة  املالية غير  وتق  (الحوافزالتعويضات  املؤسسة  داخل  وتأثيرها على املتبعة  كفاءتها  ييم 

مرتفع،   أداء  مستوى  تقديم  نحو  العامل  لدفع  األساس  املحرك  هي  املباشرة  وغير  املباشرة  املالية  التعويضات  أن  باعتبار  خلصت  األداء،  وقد 

ال أن  إلى  يتعلق   تأثيراتالدراسة  فيما  احصائي متوسط  تأثير  ذات  املالية(  )الحوافز  املباشرة  املالية غير  التعويضات  أنظمة  تطبيق  عن  الناتجة 

الحوافز  ب العمال، وقد  كفاءة  نظام  أداء  التعويضات غير    أوصتواملكافآت على تحسين  أنظمة  الشركة بضرورة تطوير ومراجعة  إدارة  الدراسة 

 ر والقيام بعملية مسح السوق والعمل استنادا اليها. املباشرة بشكل عادل ومستم

دراسة    (Abu Shark, 2010) دراسة   • تقييم ف  تهدوهي  استخدام  أثر  وبيان  إلى  شركة    من  في  الوظيفي  األداء  مستوى  على     االتصاالتالحوافز 

ذي  أثر  وجود  إلى  الدراسة  خلصت  حيث  املوظفين،   إحصائية   داللة   الفلسطينية،  وأداء  الحوافز  نظام  فاعلية  املادية      وبين   بين  الحوافز  نظام 

   وأداء املوظفين، وأظهرت  واالجتماعيةواملعنوية  
 
باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات    مستوى الحوافز املادية واملعنوية،  في   انخفاض  أن هناك  أيضا

 ، وأظهرت  واملؤهل العلمي  تعزي ملتغيرات العمر، والخبرة،    املجاالتاملبحوثين في جميع    استجابات في    إحصائية   داللة
 
داللة    ذاتوجود فروق    أيضا

املتغي  املجاالت في جميع    املبحوثين   استجاباتفي    إحصائية املسمى تعزي  وملتغير  الذكور،  ولصالح  الجنس  القسم، وقد  ر  رئيس  ولصالح   الوظيفي 

 فيما يتعلقالدراسة في ضوء النتائج بضرورة العمل على ترسيخ الع  أوصت
 
كافآت، أو القضاء على بمنح الحوافز وامل  دالة واإلنصاف، وخصوصا

 للمساهمة في رفع مستوى األداء.العمل  منحها، بما يكفل العدالة في بيئةواملحسوبية في املحاباة 

 منهجية الدراسة: 

 القائم على وصف الظاهرة ومحاولة تفسيرها وتحليلها.  الوصفي التحليلي نهجاملهذه الدراسة  عتمدتا

 أداة الدراسة: 

في   الدراسة  أداة  على    االستبانةتمثلت  بناء  تطويرها  وتم  املنظمي(.  األداء  تميز  في  التعويض  استراتيجيات  )أثر  على  التعرف  لغرض  أعدت  التي 

  في تحديد صيغ أسئلة الدراسة. الدراسات السابقة واإلطار النظري 

 : الستبانةصدق 

الدراسة، إي   يئة التدريس من من املحكمين من أعضاء هأنها تصلح لقياس ما وضعت من أجله فقد تم عرضها على عدد  للتأكد من صدق أداة 

الخبرة   الدراس  واالختصاصذوي  للتحقق من مدى مالئمة فقرات  في موضوع  إلى تحقيقها، وأفادوا بصالحية  االستبانةة  التي تسعى   االستبانة  لألهداف 

 ألغراض الدراسة. 

  ثبات أداة الدراسة:

 ملعادلة    استخراجتم  
 
الداخلي بصيغته النهائية الكلية ولكل متغير بجميع أبعاده، وهي أعلى   االتساقللتأكد من    )ألفا  كرو نباخ(معامل الثبات طبقا

(  3رقم )(. والجدول  Sekran,2016)  لـ   بين فقرات األداة، وفقا   واالتساقعلى الثبات    وتعد هذه النسبة مرتفعة وتدل   (%70من النسبة املقبولة والبالغة )

 يبين قيم معامالت الثبات ملتغيرات الدراسة املستقلة والتابعة. 

 الداخلي ملتغيرات الدراسة املستقلة والتابعة لالتساققيمة معامل الثبات  :(3جدول )

سم البعد ا رقم الفقرة  ألفا( كرو نباخ معامل الثبات)    

1-8  0.85 التعويضات املباشرة  

8-16  0.86 التعويضات غير املباشرة  

1-16  0.87 املتغير املستقل ككل 

17-21  0.70 التميز القيادي 

22-26  0.78 التميز في االفراد 

27-31  0.71 التميز في العمليات واملنتجات والخدمات  

17-31  0.86 املتغير التابع ككل 

 :  حصائيةاملعالجة اإل 

األساليب   وباستخدام SPSS.22)) حصائيةأساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك بإستخدام الرزمة اإل   استخدامفرضيات الدراسة تم   الختبار

 التالية.  حصائيةاإل 
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 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.  .1

 العينة إزاء متغيرات الدراسة.  استجاباتاملعيارية للتعرف على متوسط  واالنحرافاتاملتوسطات الحسابية  .2

 صالحية نموذج الدراسة، وتأثير املتغير املستقل على املتغير التابع.  الختبار( Multiple Regression Analysisاملتعدد ) االنحدارتحليل  .3

 Multiعاٍل )  ارتباط( للتأكد من عدم وجود  Toleranceالتباين املسموح )  واختبار(  Inflation Facto  Varianceمعامل تضخم التباين )  اختبار .4

Collinearity .بين املتغيرات املستقلة ) 

 (. Normal Distributions( وذلك للتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي)Skewness)االلتواءمعامل  اختبار .5

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

(  11والبالغ عددها ) الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية/محافظة الكرك.يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات 

أما   عدم استجابتها ملوضوع البحث.سبب  وذلك ب( شركات  4)استبعاد  م  ت  .( شركات لغاية تطبيق الدراسة7)  عينة قصدية بلغ تعدادها  اختيار  تم   شركة.

 . تناسبيةعشوائية طبقية بطريقة  اختيارهم ( موظفا تم 170) عينة الدراسة فقد تكونت من

توزع أفراد عينة الدراسة حسب خصائصهم الشخصية والوظيفية  :(4جدول )  

 النسبة املئوية%  العدد  فئات املتغير  املتغير 

الجتماعي النوع  % 2.5 95 ذكر   

% 37.5 57 أنثى   

سنة   30أقل من  العمر   64 42.1 %  

سنة   40سنة إلى أقل من  30من   49 32.2 %  

سنة   50سنة إلى أقل من  40من   31 20.4 %  

سنة فأكثر  50  8 5.3 %  

% 57.2 87 ثانوية عامة فما دون  املؤهل العملي   

% 24.3 37 دبلوم متوسط  

% 13.8 21 بكالوريوس  

% 4.7 7 دراسات عليا  

سنوات فأقل  5 سنوات الخبرة   52 34.2 %  

% 35.5 54 سنوات   10لى سنوات إ 6من   

سنة  15ى سنة إل 11من   30 19.7 %  

سنة فأكثر  16  16 10.6 %  

% 0.07 1 مدير عام املسمى الوظيفي   

% 7.23 10 مدير  

% 11.8 18 رئيس قسم   

% 80.9 123 عامل  

( من مجموع   %37.5اإلناث ما نسبته )( من مجموع أفراد عينة الدراسة، في حين شكلت  %62.0أن الذكور شكلوا ما نسبته )(  4يتضح من الجدول )

  .أفراد عينة الدراسة

( من  %42.1املرتبة األولى وشكلت ما نسبته ) حتلتا سنة( قد  30( أن الفئة العمرية )أقل من 4الجدول رقم ) ما يتعلق بمتغير العمر، فقد أشاروفي

)من   العمرية  الفئة  تلتها  الدراسة،  أفراد عينة  أقل    30مجموع  إلى  )  40من  سنة  الدراسة، ثم %32.2سنة( وشكلت ما نسبته  أفراد عينة  ( من مجموع 

)من   العمرية  الفئة  أقل من    40جاءت  إلى  )  50سنة  بنسبة  الثالثة  املرتبة  في  )%20.4سنة(  العمرية  الفئة  جاءت   
 
وأخيرا ما    50(،  فأكثر( وشكلت  سنة 

 ( من مجموع أفراد عينة الدراسة. %5.3نسبته )

(، مقابل  %57.2قد شكلوا ما نسبته )  ثانوية عامة فما دون   ( أن  حملة درجة 4رقم )جدول  متغير املؤهل العلمي فقد تبين من نتائج الوفيما يتعلق ب

تالها فئة حملة (،  %13.8( من مجموع عينة الدراسة كانوا من حملة درجة الدبلوم، وفي املرتبة الثالثة جاء فئة حملة البكالوريوس بنسبة بلغت )24.3%)

 من مجموع أفراد عينة الدراسة.  (%4.7بنسبة )الدراسات العليا 

أن  العاملين الذين بلغت خبراتهم  4رقم )الجدول    ، فقد بينت نتائجوفيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة  سنوات( شكلوا ما    10لى  سنوات إ   6)من  ( 

( من مجموع عدد عينة الدراسة، %34.2سنوات فأقل( بنسبة بلغت )  5خبراتهم العملية )  (، من مجموع أفراد عينة الدراسة، تالهم ممن%35.5نسبته )

( من مجموع أفراد عينة الدراسة، وفي املرتبة الرابعة واألخيرة جاءت الفئة %19.7( بنسبة بلغت )سنة 15سنة إلى  11من وفي املرتبة الثالثة جاءت الفئة )

 ( من مجموع أفراد عينة الدراسة.    %10.6( بنسبة )سنة فأكثر 16)
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(  11.85مقابل )  ( من مجموع أفراد عينة الدراسة،%80.9شكلوا ما نسبته )  أن فئة العمالالجدول    متغير املسمى الوظيفي، فقد كشفت نتائج   أما

الثالثةكانوا ر  دراسة وفي املرتبة الرابعة واألخيرة جاءت الفئة  ( من مجموع أفراد عينة ال%7.23جاءت فئة مدير بنسبة بلغت )  ؤساء أقسام، وفي املرتبة 

 من مجموع أفراد عينة الدراسة.  ( 0.07)مدير عام بنسبة بلغت 

 :تحليل نتائج واختبار فرضيات الدراسة

املعيارية لجميع أبعاد الدراسة والفقرات املكونة  واالنحرافاتتم عرض نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات وهي قيمة املتوسطات الحسابية 

رات بطريقة  للخيارات املتعددة الذي يحتسب أوزان تلك الفق  )ليكرت( تدرجت ضمن مقياس    االستبانةأن اإلجابة على    االعتبارلكل بعد مع األخذ بعين  

 : في هذه الدراسة وعلى النحو اآلتيخماسية واملستخدم 

افق بشدة  افق  غير مو افق  محايد غير مو افق بشدة مو  مو

(1 ) (2 ) (3) (4 ) (5 ) 

 وبناء  على ذلك فإن قيم املتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها لتفسير البيانات كما يلي: 

 مرتفع متوسط منخفض

1-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 

 وهذا يعني موافقة أفراد    (5.00-3.67)على ذلك فإن قيمة املتوسط الحسابي للفقرات الذي يقع ضمن الفئة  وبناء   
 
فيكون مستوى اآلراء مرتفعا

الفقرة، أما إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي يقع ضمن الفئة ) املتوسط الحسابي أقل ( فإن مستوى اآلراء متوسط،  3.66-2.34العينة على  وإذا كان 

 وهذا يعني عدم موافقة أفراد العينة على2.33)من 
 
 (. Sekaran, 2016) الفقرة  ( يكون مستوى اآلراء منخفضا

: املتوسطات الحسابية
ا
 التعويض( استراتيجياتإلجابات أفراد عينة الدراسة إزاء أبعاد متغير الدراسة املستقل: ) أول

التعويض استراتيجياتأفراد العينة على الفقرات التي تقيس أبعاد املتغير املستقل:  استجاباتاملتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط  :(5جدول )  

 

 

 

 

     

التعويض قد بلغ    استراتيجيات في  ( أن املتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على الفقرات املتعلقة  5بينت النتائج الواردة في الجدول رقم )

حسابي    (3.80) بمتوسط  األولى  املرتبة  املباشرة   التعويضات  بعد  أحتل  وقد  مرتفع،  تقدير  درجة  املباشرة  3.89)ويمثل  غير  التعويضات  بعد  تاله   ،)

 (. 3.72بمتوسط حسابي )

 وفيما يلي عرض تفصيلي للمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن الفقرات التي تقيس أبعاد املتغير املستقل كل على حده:

 ت التي تقيس فقرات بعد التعويضات املباشرة أفراد العينة على الفقرا استجاباتاملتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط  :(6جدول )

سم البعد ا الرقم  املتوسط   

 الحسابي

الترتيب حسب  

 املتوسط 

املستوى حسب  

 املتوسط 

حزمة التعويضات واملزايا الحالية التي يقدمها املصنع كافية للتعامل مع التكلفة   1

 املستمرة للحياة. 

 مرتفع 1 4.12

 مع املوظفين الحاليين في  حزمة التعويضات  2
 
واإلستحقاقات الحالية متساوية جدا

 املصنع. 

 مرتفع 2 4.11

تعتبر حزمة التعويضات واملزايا التي يقدمها لي املصنع مشابهة ملا تقدمه املصانع   3

 املماثلة. 

 مرتفع 4 3.91

باملوظفين األكفاء. حزمة التعويضات واملزايا الحالية قادرة على جذب واإلحتفاظ  4  مرتفع 6 3.80 

 مرتفع 3 4.01 يشارك العاملون في عملية صنع القرارات املتعلقة بالتعويضات الخاصة بي. 5

 متوسط  8 3.57 تتناسيب حزم التعويضات الحالية مع خبراتي.  6

 مرتفع 7 3.73 في رأيي فأن نظام األجور الحالي له أثر إيجابي على إنتاجية املوظف.  7

 مرتفع 5 3.90 في العمل يتم مكافأة الفريق إذا حقق املصنع أهدافه املحددة.  8

 مرتفع - 3.89 املتوسط الحسابي العام  -

سم البعد ا الرقم املتوسط   

 الحسابي

الترتيب حسب  

 املتوسط 

املستوى حسب  

 املتوسط 

 مرتفع 1 3.89 التعويضات املباشرة  1

 مرتفع 2 3.72 التعويضات غير املباشرة  2

 مرتفع  - 3.80 املتغير املستقل ككل -
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الجدول  في  النتائج  بلغ6)  تشير  قد  املباشرة   التعويضات  بعد  التي تقيس  للفقرات  العام  الحسابي  املتوسط  أن  إلى  تقدير  3.89)  (  درجة  ويمثل   )

)  احتلت، وقد  مرتفعة األولى، 1الفقرة رقم  املرتبة  املستمرة للحياة(  التكلفة  للتعامل مع  املصنع كافية  التي يقدمها  الحالية  التعويضات واملزايا  ( )حزمة 

 مع املوظفين الحا2تالها الفقرة رقم )
 
( 6ليين في املصنع(، وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )( )حزمة التعويضات واإلستحقاقات الحالية متساوية  جدا

 الفقرات بتقديرات مرتفعة ومتوسطة، ويتضح )تتناسب حزم التعويضات الحالية مع خبراتي(، وقد حظيت جميع 
 
من الجدول أعاله أن التقارب في  أيضا

 في وجهات النظر. اختالفقيم املتوسطات الحسابية يعني عدم وجود 

أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات التعويضات غير املباشرة  استجاباتاملتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط  :(7جدول )  

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

الترتيب حسب  

 املتوسط 

املستوى حسب  

 املتوسط 

 مرتفع 1 3.93 تتكفل إدارة املصنع بتأمين صحي شامل للعاملين لديها.  9

 مرتفع 4 3.79 يغطي التأمين الصحي املمنوح للعامين جميع أفراد األسرة.  10

 مرتفع 3 3.84 أحصل بسهولة على تقارير طبية وتوصيات للعالج في الخارج.  11

 متوسط  6 3.66 تتحمل إدارة املصنع مسؤولية اشتراكي في الضمان االجتماعي. 12

التقاعدي. لدي فهم جيد لكيفية احتساب راتبي  13  مرتفع 2 3.86 

 مرتفع 5 3.71 أتقاض ى راتبي كامال بدون خصم بعد التقاعد. 14

 متوسط  8 3.38 تمنح إدارة املصنع العاملين لديها إجازات مدفوعة األجر.  15

 متوسط  7 3.55 تغطي إجازاتي مدفوعة األجر احتياجاتي الشخصية.  16

 مرتفع  - 3.72 املتوسط الحسابي العام  -

( ويمثل درجة تقدير  3.72( إلى أن املتوسط الحسابي العام للفقرات التي تقيس بعد التعويضات غير املباشرة  قد بلغ )7)تشير النتائج في الجدول  

)  احتلتوقد  مرتفعة،   رقم  )9الفقرة  رقم  الفقرة  تالها  األولى،  املرتبة  لديها(  للعاملين  شامل  صحي  بتأمين  املصنع  إدارة  )تتكفل  جيد 13(  فهم  )لدي   )

ميع ( )تمنح إدارة املصنع العاملين لديها إجازات مدفوعة األجر(، وقد حظيت ج15راتبي التقاعدي(، وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة رقم ) احتسابلكيفية 

ويتضح   ومتوسطة  بتقديرات مرتفعة   الفقرات 
 
يعني عدم وجود    أيضا الحسابية  املتوسطات  قيم  في  التقارب  أن  أعاله  الجدول  في وجهات    اختالفمن 

 النظر.

أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات أبعاد املتغير التابع تميز األداء املنظمي  استجاباتاملتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط  :(8جدول )  

سم البعد ا الرقم   املتوسط   

 الحسابي

الترتيب حسب  

 املتوسط 

املستوى حسب  

 املتوسط 

 متوسط   2 3.35 التميز القيادي 1

 متوسط  3 3.32 التميز في األفراد  2

واملنتجات والخدمات التميز في العمليات  3  مرتفع 1 3.67 

 متوسط  - 3.44 املتوسط الحسابي العام  -

الجدول   األداء املنظمي قد بلغ 8رقم )بينت النتائج الواردة في  ( أن املتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على الفقرات التي تتعلق  بتميز 

املرتبة األولى بمتوسط حسابي )( ويمثل درجة تقدير متوسطة، وقد أحتل بعد  3.44) (، تاله بعد التميز  3.67التميز في العمليات واملنتجات والخدمات 

 (. 3.32( وفي املرتبة األخيرة بعد التميز في األفراد بمتوسط حسابي )3.35القيادي بمتوسط حسابي )

 ي تقيس أبعاد املتغير املستقل كل على حده:وفيما يلي عرض تفصيلي للمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن الفقرات الت

 أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات بعد التميز القيادي  استجاباتاملتوسطات الحسابية للتعرف على متوسط  :(9جدول )

املتوسط   سم البعد ا الرقم  

 الحسابي

الترتيب حسب  

 املتوسط 

املستوى حسب  

 املتوسط 

األهداف املنظمية. يضع القادة  17  متوسط  3 3.42 

 متوسط  2 3.59 يقوم القادة بمتابعة إجراءات العمل. 18

 متوسط  5 2.69 يتسم القادة في املصنع بالشفافية تجاه جميع املعنيين في املصنع.  19

 متوسط  4 3.41 يدعم القادة ثقافة التميز بين العاملين في املصنع.  20

بالقدرة على إتخاذ القرارات الصائبة. يتحلى القادة  21  متوسط  1 3.64 

 متوسط  - 3.35 املتوسط الحسابي العام  -

( ويمثل درجة تقدير متوسطة،  3.35( إلى أن املتوسط الحسابي العام للفقرات التي تقيس بعد التميز القيادي  قد بلغ )9)  تشير النتائج في الجدول 

القادة با21الفقرة رقم )  احتلتوقد   إتخاذ القرارات الصائبة( املرتبة األولى، تالها الفقرة رقم )  لقدرة ( )يتحلى  إ ( )18على  جراءات  يقوم القادة بمتابعة 
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)العمل رقم  الفقرة  األخيرة  املرتبة  في  وجاء  املصنع(،(  19(،  في  املعنيين  جميع  تجاه  بالشفافية  املصنع  في  القادة  يتسم  الفقرات    )  جميع  حظيت  وقد 

 ويتضح   بتقديرات ومتوسطة
 
 في وجهات النظر.  اختالف من الجدول أعاله أن التقارب في قيم املتوسطات الحسابية يعني عدم وجود  أيضا

 أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات بعد التميز في األفراد  استجاباتاملتوسطات الحسابية  للتعرف على متوسط  :(10ول )جد

 سم البعد ا الرقم 
املتوسط  

 الحسابي

الترتيب حسب  

 املتوسط 

املستوى حسب  

 املتوسط 

 متوسط  2 3.35 يدعم املصنع خطط املوظفين لتطوير إجراءات العمل. 22

 متوسط  3 3.35 يقوم املصنع بتطوير معرفة العاملين.  23

24 
يقوم املصنع بتشجيع العاملين للمشاركة في األنشطة التي تساهم إيجابآ في خدمة  

 املجتمع. 
3.25 5 

 متوسط 

 متوسط  1 3.41 يتواصل العاملين بسهولة في جميع إنحاء املصنع.  25

 متوسط  4 3.26 املوظفين وتقدير جهودهم. يقوم املصنع بمكافاة  26

 متوسط  - 3.32 املتوسط الحسابي العام  -

الجدول   النتائج في  بلغ )10رقم )تشير  القيادي  قد  التميز  التي تقيس بعد  للفقرات  العام  الحسابي  املتوسط  أن  إلى  ( ويمثل درجة تقدير 3.32( 

( )يدعم املصنع خطط 22( )يتواصل املوظفين بسهولة في جميع أنحاء املصنع( املرتبة األولى، تالها الفقرة رقم )25الفقرة رقم )  احتلتمتوسطة، وقد  

 ( )يقوم املصنع بتشجيع العاملين للمشا24ات العمل(، وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )العاملين لتطوير إجراء
 
في   ركة في األنشطة التي تساهم إيجابا

 ويتضح    خدمة املجتمع(، وقد حظيت جميع الفقرات بتقديرات ومتوسطة
 
من الجدول أعاله أن التقارب في قيم املتوسطات الحسابية يعني عدم   أيضا

 في وجهات النظر. ختالفا وجود 

 أفراد العينة على الفقرات التي تقيس فقرات بعد التميز في العمليات واملنتجات والخدمات  استجاباتعلى متوسط ة للتعرف املتوسطات الحسابي :(11جدول )

املتوسط   أسم البعد  الرقم  

 الحسابي

الترتيب حسب  

 املتوسط 

املستوى حسب  

 املتوسط 

 مرتفع   1 3.95 بتصميم العمليات.يقوم املصنع  27

 متوسط   4 3.62 يقوم املصنع بتطوير العمليات. 28

 متوسط  3 3.65 يقوم املصنع بإنتاج وإدارة وتقديم الخدمات واملنتجات.  29

 متوسط   5 3.30 يقوم املصنع بإدارة عالقات املتعاملين وتعزيزها.  30

 مرتفع   2 3.86 يقوم املصنع بالتواصل الخارجي.  31

 مرتفع  - 3.67 املتوسط الحسابي العام  -

( 3.67) في العمليات واملنتجات والخدمات قد بلغ ( إلى أن املتوسط الحسابي العام للفقرات التي تقيس بعد التميز11)تشير النتائج في الجدول رقم 

مرتفعة تقدير  درجة  وقد  ويمثل  )  احتلت،  رقم  املصنع  (  27الفقرة  العمليات)يقوم  )بتصميم  رقم  الفقرة  تالها  األولى،  املرتبة  املصنع  (  31(  )يقوم 

الفقرة رقم )  بالتواصل الخارجي(، املرتبة األخيرة  بإدارة عالقات املتعاملين وتعزيزها(، وقد حظيت جميع الفقرات بتقديرات 30وجاء في  ( )يقوم املصنع 

 ويتضح  ومتوسطة ومرتفعة
 
   في وجهات النظر. اختالف تقارب في قيم املتوسطات الحسابية يعني عدم وجود من الجدول أعاله أن ال أيضا

 :فرضيات الدراسة واختبار يل نتائج تحل 

 االلتواء معامل تضخم التباين، والتباين املسموح به ومعامل    اختبارات، تم إجراء  الدراسةفرضيات    الختبار  االنحدارقبل البدء في تطبيق تحليل  

 وذلك على النحو التالي:   االنحدارتحليل  الفتراضاتوذلك من أجل ضمان مالئمة البيانات 

التأكد من عدم وجود   )  ارتباطتم  املستقلة  Multi collinarityعاٍل  املتغيرات  بين  )  اختبار  باستخدام(  التباين   VIF)  (Varianceمعامل تضخم 

Inflation Factor )واختبار ( التباين املسموحTolerance( لكل متغير من املتغيرات املستقلة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين )VIF  للقيمة )

  باحتساب(  Normal Distribution( وتم التأكد من إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي )0.05( أكبر من )Toleranceالتباين املسموح )  اختبار( وقيمة  10)

( يبين نتائج 10( والجدول رقم )1تقل عن )  االلتواء( مراعين في ذلك أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل  Skewness)  االلتواء  معامل

 : االختباراتهذه 

 اللتواء معامل تضخم التباين والتباين املسموح ومعامل  اختبار  :(12جدول )

 معامل التباين أبعاد املتغير املستقل 
VIF 

 التباين املسموح 
Tolerance 

 اللتواء 
Skewness 

0.683- 0.858 1.166 التعويضات املباشرة   

0.709- 0.979 1.021 التعويضات  غير املباشرة   
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(، وأن قيم 10( لجميع أبعاد املتغير املستقل تقل عن )VIFمعامل تضخم التباين )  اختبار( نالحظ أن قيم  12رقم )وبالرجوع إلى معطيات الجدول  

( بين أبعاد املتغير املستقل. وقد تم التأكد من أن البيانات  Multi Collinarityعال ) ارتباط( تشير إلى عدم وجود Toleranceالتباين املسموح به ) اختبار

 (. Sekaran, 2016( )1( حيث كانت القيم أقل من )Skewness) االلتواءمعامل  باحتسابتتبع التوزيع الطبيعي 

 النتائج املتعلقة بالفرضية الرئيسية: 

الرئيسة أثر  :0H  الفرضية  يوجد  داللة   ال  )  الستراتيجيات إحصائيةذو  املباشرة،   استراتيجياتالتعويض:  غير   استراتيجياتالتعويض  التعويض 

تحقيق املباشرة( األداء في  والخدمات( تميز  واملنتجات  العمليات  تميز  األفراد،  تميز  القيادي،  )التميز  مدينة   املنظمي  في  العاملة  الصناعية  الشركات  في 

 . )0.05α≥)الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية / محافظة الكرك عند مستوى داللة 

الرئيسية    والختبار اس  االنحدار  اختبارتم تطبيق  الفرضية  أثر  للتعرف على  التعويض في تحقيق تميز  املتعدد  والجدول    املنظمياألداء  تراتيجيات 

 ( يوضح ذلك.13)

 الفرضية الرئيسية األولى  لختبار ( للتأكد من صالحية النموذج Analysis Of Variance)  لالنحدارنتائج تحليل التباين  :(13جدول )

 معامل  املصدر 

R2 
 متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع  املربعات 

  Fقيمة  

 املحسوبة 

مستوى  

 F  دللة

 االنحدار 

0.313 

17.051 2 8.55 
*33.939 

 

0.000 

 
 0.251 149 37.428 الخطأ

  151 54.479 الكلي 

 (. 0.05α≥) دللةعند مستوى  إحصائية دللةت ذا  *

الفرضية حيث كانت قيمة    الختبار(   0.05α≥)  داللة( إلى صالحية النموذج عند مستوى  31)الواردة في الجدول رقم    حصائيةإل يتضح من النتائج ا 

(F( املحسوبة والبالغة )33.939  * ) (  %31.3في الجدول ذاته أن املتغير املستقل يفسر ما مقداره )  حصائية النتائج اإل   أعلى من قيمتها الجدولية كما بينت

 نموذج الدراسة.  واستقرار(، وهي قوة تفسيرية تعكس درجة جيدة من قوة ير التابع )تميز األداء املنظميمن التباين في املتغ

 على ما تقدم يقتض ي رفض فرضية الدراسة الرئيسة بصورتها العدمية،
 
  داللةعلى:  يوجد أثر هام ذو  ة البديلة التي تنص  وقبول الفرضي  واعتمادا

ظمي في الشركات األداء املناملباشرة( في تميز  عويضات املباشرة ، التعويضات غير  )الت التعويض    الستراتيجيات(  0.05α≥)  داللةعند مستوى    إحصائية

العاملة بن عبد هللا   الصناعية  الحسين  الثاني  في مدينة  الكرك  الدراسات    .الصناعية/محافظة  نتيجة  مع  )  السابقة ويتفق هذا  دراسة   ,Ahmadمثل 

التعويض غير املباشرة(   استراتيجياتالتعويض املباشرة،    استراتيجياتالتعويض )  الستراتيجيات(، والتي أشارت إلى أن هناك أثر ذو أهمية كبيرة  2017

تعويض شاملة وعادلة تكون بمثابة  استراتيجياتاملنظمات الصناعية  امتلكتيزة التنافسية، بحيث أنه إذا امل واكتسابملنظمي في تحقيق تميز في األداء ا 

تمكنها من   تنافسية  املؤهلين    اجتذابميزة  التم  واالحتفاظاألفراد  تحقيق  إلى  يقودها  الذي  األمر  األداء  بهم،  املنظمي من خالل مستويات  أدائهما  في  يز 

 التعويض املصاغة.  باستراتيجياتة التي يقدمها األفراد املحفزين عاملرتف

 النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الولى: 

األ  الفرعية  أثر  : H0-1   ولى الفرضية  يوجد  داللة   ال  )استراتيجيات إحصائيةذو  التعويض:  املباشرة،   الستراتيجيات  التعويض   استراتيجياتالتعويض 

املباشرة( القيادي  غير  التميز  داللة  في  الكرك عند مستوى  / محافظة  الصناعية  الثاني  بن عبد هللا  الحسين  في مدينة  العاملة  الصناعية  الشركات  في 

(≤0.05α( . 

 املباشرة( في التميز القيادي   غير املستقل )التعويضات املباشرة، التعويضات غير أثر أبعاد املت لختبار املتعدد   النحدار نتائج تحليل  :(14جدول )

  الدللة  tقيمة   Beta الخطأ املعياري  B أبعاد املتغير املستقل 

حصائية اإل   

*5.877 0.439 0.091 0.532 التعويضات املباشرة   0.000 

 0.014 *2.482 0.185 0.080 0.198 املباشرة التعويضات غير 

 (.0.05α≥)  دللةعند مستوى  إحصائية  دللةذات *   

النت من  اإل يتضح  الجدول   حصائيةائج  في  )  الواردة  معامالت14رقم  متابعة  ومن   )  (Beta  ،)واختبار  (tاملتغ أبعاد  أن  )التعويضات  (  املستقل  ير 

التعويضات غير تأثير    املباشرة،  ذات  كانتا  القيادي    دالاملباشرة(  التميز  في   
 
املحسوبة  t)قيم    وارتفاع  بداللةإحصائيا بمستوى (  الجدولية  قيمتها  عند 

التأثيرية  0.05α≥)  داللة والقوة  )  الدالة(  لقيم   
 
 و (.  Betaإحصائيا

 
الجدول   اعتمادا لنتائج  وبالنظر  تقدم  ما  رفض  15)  على  يلي:  ما  يقتض ي  الفرضية ( 

 الستراتيجيات(  0.05α≥)  داللهعند مستوى    إحصائية  داللة لتي تنص على: يوجد أثر هام ذو  الفرعية األولى بصورتها العدمية، وقبول الفرضية البديلة ا 

 في الشركات الصناعية  العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا  للعامليناملباشرة( على التميز القيادي  )التعويضات املباشرة، التعويضات غير    التعويض

في تحقيق    وتطبيقها   لى أهمية استراتيجيات التعويضالتي أشارت إ (،  Abu Baker, 2017)  دراسة  نتائج   يتفق مع  الكرك. وهذا الثاني الصناعية/ محافظة  
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القرارات بمرونة أكبر ووضع األهداف والقيم ودعمهم املستمر لثقافة التميز في األداء ما  اتخاذاألمر الذي يجعلهم قادرين على   تميز على املستوى القيادي 

 بين العاملين أنفسهم، و 
 
 بالتالي تحقيق تميز في األداء املنظمي.قدرتهم على متابعة إجراءات العمل وإجراء التحسينات الالزمة،  أيضا

 علقة بالفرضية الفرعية الثانية: النتائج املت 

أثر  : H0-2الفرضية الفرعية الثانية   )  الستراتيجيات إحصائيةذو داللة   ال يوجد  املباشرة،   استراتيجياتالتعويض:  التعويض   استراتيجياتالتعويض 

املباشرة( األفراد غير  تميز  داللة  في  مستوى  عند  الكرك  محافظة   / الصناعية  الثاني  هللا  عبد  بن  الحسين  مدينة  في  العاملة  الصناعية  الشركات  في 

(≤0.05α( . 

 ( في التميز في األفراد التعويضات غير املباشرةالتعويضات املباشرة،  )أثر أبعاد املتغير املستقل  لختبار املتعدد   النحدار نتائج تحليل  :(15جدول )

 B أبعاد املتغير املستقل 
الخطأ  

 املعياري 
Beta   قيمةt 

  الدللة 

حصائية اإل   

*2.765 0.219 0.103 0.283 التعويضات املباشرة   0.006 

*4.019 0.318 0.091 0.364 التعويضات غير املباشرة   0.000 

 (. 0.05α≥)  دللةعند مستوى  إحصائية  دللة*ذات    

النت من  اإل يتضح  الجدول   حصائيةائج  في  )  الواردة  )15رقم  معامالت  متابعة  ومن   )Beta  ،)واختبار(tاملت أبعاد  أن  )التعويضات (  املستقل  غير 

 في التميز في األفراد    دالاملباشرة( كانتا ذات تأثير املباشرة، التعويضات غير  
 
مستوى حسوبة عند قيمتها الجدولية عند  ( املtقيم )  وارتفاع   بداللةإحصائيا

 لقيم )  الدالة( والقوة التأثيرية  0.05α≥)  داللة
 
 (.  Betaإحصائيا

 
( يقتض ي ما يلي: رفض الفرضية 51رقم )ما تقدم، وبالنظر لنتائج الجدول  على    واعتمادا

  لالستراتيجيات( 0.05α≥) دالةعند مستوى  إحصائية دالةالفرعية الثانية  بصورتها العدمية، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على: يوجد أثر هام ذو 

الحسين بن عبد هللا   للعاملين  املباشرة( في التميز في األفراد  غير  التعويضات)التعويضات املباشرة،    التعويض في الشركات الصناعية العاملة في مدينة 

بتطبيق   االهتماملذي يوضح أهمية  ( األمر ا Hassan, 2009ودراسة )  (Blaaede, 2017دراسة )وهذا يتفق مع نتائج    الثاني الصناعية/ محافظة الكرك.

بشقيها)  استراتيجيات تميز    التعويض  في  تميز  تحقيق  في  ودورها  املباشرة(  غير  بشكل    ألفرادا املباشرة،  تقود  مرتفعة  أداء  مستويات  وتحقيق  العاملين 

التعويض املباشرة ملا لها دور كبير في تحقيق  استراتيجياتمة ككل، والتركيز بشكل واضح على  داء للمنظيق التميز املنشود في مستويات األ لى تحقمباشر إ 

تعويض شاملة  استراتيجياتالصناعية بضرورة متابعة وتطوير  السالمة املالية لألفراد العاملين، وهذا يتطلب جهد أكبر من الجهات املعنية في املنظمات

 داء املنشودة.على التفرد والتميز بمستويات األ  لذي يحفزهم يه األفراد، وا ذي يتطلع إلال االكتفاءدل واملساواة قادرة على تحقيق تتسم بالع

 النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة: 

أثر  : H0-3الفرضية الفرعية الثالثة   التعويض: )استراتيجيات إحصائيةذو داللة   ال يوجد  التعويض  الستراتيجيات  استراتيجيات  املباشرة،  التعويض 

في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية / محافظة الكرك  في التميز العمليات واملنتجات والخدمات غير املباشرة(

 . )0.05α≥)عند مستوى داللة 

 املباشرة( في التميز في العمليات واملنتجات والخدمات  ات املباشرة ، التعويضات غير أثر أبعاد املتغير املستقل )التعويض لختبار املتعدد  النحدار نتائج تحليل  :(16جدول )

 B أبعاد املتغير املستقل 
الخطأ  

 املعياري 
Beta   قيمةt 

  الدللة 

حصائية اإل   

*3.587 0.285 0.087 0.313 التعويضات املباشرة   0.000 

 0.002 *3.111 0.247 0.077 0.240 التعويضات غير املباشرة 

 (. 0.05α≥) داللةعند مستوى  إحصائية داللةذات  *

اإل  النتائج  من  )  حصائيةيتضح  رقم  السابق  الجدول  في  )16الواردة  معامالت  متابعة  ومن   )Beta  ،)واختبار  (tاملت أبعاد  أن  املستقل (  غير 

غير   التعويضات  املباشرة،  تأثير  )التعويضات  ذات  كانتا  والخدمات    دالاملباشرة(  واملنتجات  العمليات  في  التميز  في   
 
)    وارتفاع  بداللةإحصائيا ( tقيم 

مستوى   عند  السابق  الجدول  في  الظاهرة  البالغة  التأثيرية  0.05α≥)  داللةاملحسوبة  والقوة  )  الدالة(  لقيم   
 
تقدم،    واعتمادا (.  Betaإحصائيا ما  على 

( رقم  السابق  الجدول  لنتائج  الفرض16وبالنظر  يلي: رفض  ما  يقتض ي  الثالثة(  الفرعية  تنص على:   ية  التي  البديلة  الفرضية  وقبول  العدمية،  بصورتها 

 ( على التميز ملباشرة، التعويضات غير املباشرة التعويضات ا التعويض )  لالستراتيجيات(  0.05α≥)  داللةعند مستوى    إحصائية  داللةيوجد أثر هام ذو  

الكرك. وهذا يتفق في الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية/ محافظة    للعاملينفي العمليات واملنتجات والخدمات  

وهذا يشير إلى أن الشركات الصناعية تقوم وبشكل مستمر بتطوير العمليات  (Collins & Clark, 2003)،(Bkoosh, 2003مع نتائج الدراسات السابقة )

، وادارة العالقات مع املتعاملين وتعزيزها والتواصل الخارجي مع البيئة املحلية والعاملية، من أجل تسويق منتجاتها األمر الذي يعزز والخدمات  واملنتجات

درجة عالية إلى  والوصول  املنظمي  التميز  متميزة من    من  واألرباح مع ضمان مستويات  السوقية  الحصة  زيادة  بالتالي  األسواق،  لدخول  التنافسية  من 

 األداء للشركات الصناعية.
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 والتوصيات:  الستنتاجات

متغير   .1 تقيس  التي  الفقرات  على  العينة  أفراد  إلجابات  العام  الحسابي  املتوسط  أن  النتائج  تقدير    استراتيجياتبينت  بدرجة  جاء  قد  التعويض 

أن الشركات الصناع  بعد التعويضات املباشرة   احتلمرتفعة، وقد   النتيجة  ية  املرتبة األولى، تاله بعد التعويضات غير املباشرة. ويمكن تفسير هذه 

الثاني   الحسين بن عبد هللا  الكرك، تقوم بصياغة وتطبيق  العاملة في مدينة  ل  استراتيجياتالصناعية في محافظة  لعاملين لديها من خالل  تعويض 

واملعيشية،  الحالية  متطلباتهم  تلبي  التي  واملكافآت  املزايا  من  حزمة  العاملين  تقديم  أداء  تحسين  إلى  يؤدي  بدورة  ب والذي  في  العمل  وتميزهم  يئة 

بها. وبخصوص   يعملون  التي  إيجابي على    استراتيجياتواملنظمة  أثر  له  األجور  نظام  فأن  املباشرة  العاملالتعويض  أن    إنتاجية    استراتيجيات كما 

 
 
   التعويض املباشرة تلعب دورا

 
  باستراتيجيات  يضات الخاصة بهم، أما فيما يتعلقفي مشاركة العاملين في عملية صنع القرارات التي تتعلق بالتعو   هاما

لعاملين التعويض غير املباشرة فيمكننا القول أن إدارة املصنع تتكفل بتوفير تأمين صحي شامل للعاملين لديها، كما أنها تتحمل مسؤولية إشراك ا 

ومواكبة الشركات الصناعية العاملة في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية في    اهتمام، ويعزى كل ذلك إلى مدى  جتماعياال لديها في الضمان  

الكرك  الدراسة    استراتيجياتفي    محافظة  وتوص ي  بالعاملين،  الخاصة  للتعويضات  البشرية  ب املوارد  الصناعية  تلك  الشركات  تطوير  ضرورة 

يت  االستراتيجيات الحديثةبما  العصرية  التقدمات  السليمة  تأكيد  ، والوبشكل مستمر  الءم مع  أهمية تطبيق األسس  التعويض    لالستراتيجياتعلى 

   االستراتيجياتاإليجابية فتطبيق هذه    ومراجعتها بشكل مستمر من أجل تعزيز جوانبها
 
 في تعزيز  بموضوعية ودقة يعتبر متطلبا

َ
األداء   التميز في  هاما

 املنظمي.

امل  .2 األداء  تميز  التي تقيس متغير  الفقرات  العينة على  أفراد  العام إلجابات  الحسابي  املتوسط  أن  إلى  الدراسة  قد جاء بدرجة تقدير    نظميوتوصلت 

التعويض التي تقدمها تلك املصانع    استراتيجياتويمكن تفسير هذه النتيجة أن األداء املنظمي للمصانع  املبحوثة يحقق أهدافها نتيجة    متوسطة،

م، املوارد بما يسهل على العاملين ويزيد من والئهم املنظمي وتميزه  استراتيجياتلعامليها، حيث تحرص تلك املصانع  على مواكبة التطورات في مجال  

الدراسة الصناعية بضرورة  حيث توص ي  لها من دور رئيس   الشركات  ملا  واملنتجات والخدمات  العمليات  في  التميز  األكبر بتطبيق عناصر  االهتمام 

 ومنافسة املصانع األخرى والتفوق عليها.  استمراريتهاوفعال في تميز املصانع وتقديم خدماتها بشكل أفضل لضمان 

، وقد التعويض غير املباشرة( في تحقيق التميز في األداء املنظمي استراتيجياتالتعويض املباشرة،  استراتيجيات) التعويض استراتيجياتتفاوت تأثير  .3

  التعويض املباشرة هي األكثر  استراتيجياتتبين من نتائج الدراسة أن 
 
تميز األداء املنظمي، وربما يعزى التغير في من  فسرت النسبة األكبر، حيث تأثيرا

، ولقناعة األفراد املباشرة )الرواتب، واألجور، املكافآت(  التعويض  استراتيجياتمن قبل الشركات الصناعية في    انكبير   وإدراك  اهتمامذلك إلى وجود  

ا   العاملين تحقيق  في  املباشرة  التعويضات  بأهمية  يؤكد  املستجيبين  الذي  األمر  الصناعية،  للشركات  املنظمي   لتميز 
 
لتفاوت عدم    أيضا أثر    وجود 

الصناعية  املباشرة   التعويض  استراتيجياتتطبيق   الشركات  الثاني    األخرى   في  الحسين بن عبدهللا  العاملة في مدينة  الصناعية  الشركات  مقارنة مع 

الصنا الشركات  مع  الكرك  املماثلة  الصناعية/محافظة  والنشاطعية  بالحجم  بحزم  لها  يتعلق  بما  خارجية  عدالة  وجود  إلى  يشير  الذي  األمر   ،

الصناعي الشركات  تقدمها  التي  املزايا  التعويضاتالتعويضات  أنظمة  تطبيق  يمنع  معيق  أي  وجود  عدم  إلى  يؤدي  مما  توافق   ة  بمثابة  يعتبر  إذ 

السوق،   يقدمها  التي  التعويض  إ ملستويات  بضرورة  الدراسة  ا وتوص ي  من  جراء  في    االهتمامملزيد  يتعلق  خصوص  استراتيجياتبما   التعويض 
 
  ا

للعمل   املؤهلين  األفراد  التي تعتبر عامل رئيس في جذب  املباشرة  أثر كبير في تحقيق    بهم     واالحتفاظالتعويضات غير  املنظميوذات  أدائها  ،  تميز في 

ال أ األمر  مستويات  ضمان  في  كبير  بشكل  يسهم  األ ذي  في  تميز  تحقق  مرتفعة  الزمالء   داءداء  الدراسة  وتوص ي  كما  الصناعية،  للشركات  املنظمي 

تتعلق   التي  املمارسات  البشرية ال سيما تلك  املوارد  تتعلق بممارسات  التي  الدراسات  املزيد من  بإجراء  تأثير  الباحثين  العاملين وبيان مدي  بتعويض 

والحجر كونها املؤثر األساس على العاملين    منفردة،  تلك التعويضات على مستويات أداءهم، والتركيز بشكل خاص على التعويضات املالية املباشرة 

   ات غير الصناعية.األساس في ضمان االستقرار املالي لهم، وقياس مدى تأثير استراتيجيات التعويض على األداء في املنظم
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Abstract: The study aimed at identifying the impact of the compensation strategies on organizational 
performance excellence, and to identify the reality of applying compensation strategies in the industrial 
companies operating in Al-Hussein Bin Abdullah II Industrial City / Karaka Governorate. The study was 
applied to a sample of (170) employees who were randomly selected from (7) Companies were 
intentionally chosen out of (11) operating companies in the industrial city, and (4) companies were 
excluded for not responding to the research subject, and multiple linear regression was used to examine 
the study hypotheses. 
The study concluded that the expansion and interest of industrial companies in compensation strategies 
and their continuous development contributes to achieving distinction in their organizational 
performance by enhancing leadership styles and achieving distinction in its personnel and distinction in 
activities related to operations, products and services, and to the existence of a variation in the impact of 
compensation strategies (Direct and indirect compensations) for the achievement of excellence in 
organizational performance, as it was found that direct compensation strategies are the most influential, 
as it explained the industrial companies ’keenness to compensate their workers by offering a package of 
benefits and rewards that meet their living requirements, which leads to improving the performance and 
excellence of workers. In the work environment within their organizations. 
The study recommended emphasizing the importance of expanding and increasing the interest of 
industrial companies operating in Al-Hussein Bin Abdullah II Industrial City / Karak Governorate in 
compensation strategies due to their importance in achieving distinction in their organizational 
performance, especially in the distinction of their employees, which leads them to distinguish all their 
organizational activities and increase the efficiency and quality of their products, Which contributes to 
increasing its profits. 

Keywords: Industrial companies operating in Al-Hussein Bin Abdullah II Industrial City / Karak 
Governorate; compensation strategies; organizational performance excellence. 
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 : املقدمة

األعمال    تسعى الفاعلیلتحقمنظمات  وفي مقدمتها  ة، من خالل  املنظمية  یق  واالستراتيجيات،  األساليب  والتطو العديد من  واالبتكار،  یالبحث  ر 

 فیحاجة أساس  منظمة  ي أ  ية فاملنظمية  یق الفاعلیعد تحقیإذ  تها،  یانها واستمرار ی تحافظ على كتحقق الكفاءة والفاعلية في أعمالها ولل
ً
ظل   ية خصوصا

الت الی  يالظروف  العالم  والیشهدها  إدار ی  ي ذوم،  أسلوب  اتباع  املنظمات  على  ومناسب  یحد  ي فرض  تخطیث  على  الت  يساعدها  تعترض   يالصعاب 

ع والتحول والتطور یر السر یطة تتصف بالتغیئة املحی، كون البواالستمرارالعمل؛ لتحافظ على البقاء    ير فیر وتطو ییقها، بل تجبرها على إحداث تغیطر 

 (Fenfen, Nanping & Kevin, 2017) اتاالستراتیجي ات و العمليا و التكنولوجي فياملستمر 
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  DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.10.1.8   11/2020/ 29قبول البحث:       11/2020/ 25مراجعة البحث:      2020/ 2/11استالم البحث:            

 :امللخص

األردنیة،   الحكومیة  الجامعات  في  التنظیمیة  للمناعة  املعدل  الدور  املنظمیة:  الفاعلیة  في  االبتكار  أثر  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

( من العاملین في  302عشوائیة طبقیة متناسبة بواقع )ولتحقیق هدف الدراسة اعتمدت املنهج الوصفي التحلیلي، حیث قامت باختیار عینة  

استبانة   تطویر  وتم  ومساعدیهم،  العلمیة  املراكز  ومدیری  األقسام  رؤساء  وكذلك  ونوابهم،  والعمداء  الرئیس  نواب  من  الحكومیة  الجامعات 

 كأداة للدراسة وزعت على العینة. 

أهمها وجود مست النتائج من  إلى مجموعة من  الدراسة  املنظمیة، ووجود  توصلت  والفاعلیة  لالبتكار  النسبیة  األهمیة  وى متوسط من 

جامعات مستوى مرتفع من املناعة التنظیمیة في الجامعات الحكومیة األردني، ووجود أثر ذو داللة إحصائیة لالبتكار في الفاعلیة املنظمیة في ال

تنظیمیة في تحسین أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمیة في الجامعات الحكومیة  الحكومیة األردنیة، وكذلك وجود أثر ذو داللة إحصائیة للمناعة ال

 األردنیة.  

أبعاده  بمختلف  باالبتكار  االهتمام  استمراریة  الحكومیة على  الجامعات  أهمها: محافظة  التوصیات من  بمجموعة من  الدراسة  أوصت 

تكار، كتشجیع العاملین على االبتكار والتوعیة املستمرة بأهمیته، وتقدیم واستخدام أدوات تضمن عدم تراجع أو تدني مستوى االهتمام باالب

الفاعلیة  بزیادة  تهتم  علمیة  دراسات  إجراء  وكذلك  التعلیمیة،  الخدمات  في  ابتكارات  إلى  للوصول  والتطویر  البحث  ألنشطة  املالي  الدعم 

 املنظمیة في الجامعات الحكومیة، وترسیخ املناعة التنظیمیة.  

 الجامعات الحكومیة األردنیة.  ؛مناعة تنظیمیة ؛فاعلیة منظمیة؛ : ابتكارت املفتاحیةالكلما
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الفاعل فاملنظمية  یوتعبر  املتاحة  للفرص  املنظمة  استغالل  عن  التخط  ية  رؤ   االستراتیجيط  یإطار  إلدراك  وااللتزام  مشتركة  یالفعال،  سودها  یة 

الهدف، وكف األداء فال  أيوضوح  والحرص على  املصادر  أوضاعها غیة  كانت  إذا  أهدافها  تحقق  أن  للجامعات  وبرامجها وخر یمكن  ر یجوها غیر مستقرة 

 .(Jonathan, 2017)ر محددة املعالم یة غیالجامع اجات سوق العمل، أو كانت أهداف املؤسسة یة احتین على تلبیقادر 

د یجدكل ما هو البحث عن  األعمال منظماتوجب على  يع املجاالت والعوملة والتطور التكنولوجیجم فيوم یعالم ال يرات املتسارعة ف ییوبسبب التغ

وتخرج    ية أن تكون منظمات مبتكرة وإال فإنها سوف تنتهیم، وهنا كان ال بد للمنظمات الحكومیق أو حتى التنظیاإلنتاج أو الخدمات أو التسو   يسواء ف

و  املنافسة  هذه  بمن  فإن  مبتكرة  الحكومات  تكون  عندما  تتقدم،  لم  ألنها  البیستتقادم  تشجع  وعندما  مبتكرة،  كلها  تكون  الدولة  اإلبداع  یئة  على  ئة 

، وهذا أحد أسرار نجاح الدول یصبح تحقیدة، وتنمو مواهبهم، و یواالبتكار تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جد
ً
تشجع  التيق أحالمهم وطموحاتهم ممكنا

 (. Volberda & Heij,2013على االبتكار)شعوبها 

التقن  ي ؤدی البشر   يالتقدم  العوامل  وجودة  والیواالبتكار  والعالئق یكلهية  التیة  ف   ية  باالستثمار  بشدة  بدورها  والتعل  يتتأثر  والبحث ی املعرفة  م 

 ي والتكنولوج  ياق االجتماع یالس  ياملتسارعة الناتجة عن العوملة سواء فرات  یظل التغ  يملنظمات األعمال، خاصة ف  يمین األداء التنظیر إلى تحسیوالتطو 

 . Patrícia &  Ivete,2018)) ي واالقتصاد ياس یوالس

املناع إن   االنسان    يف  يالنظام  وظیجسم  ال  فيفته  یكمن  الغر فیمواجهة  واملواد  الضارة  الكفيبة  یروسات  على  البدنیحافظ  قدر  یو   يان  جنبه 

لألخطار واملهددات    ي قادر على التصد  ي قو   يمیتنظ  ياته، لذلك تحاول املنظمات بناء جهاز مناع یإلى إنهاء ح  ي تنهك الفرد وقد تؤد  ياآلفات التاملستطاع  

 . (2017، ي )الساعد ت االستقرار والتوازن باملنظمةیة لتكن قادرة على تثبخارجية والالداخلي

خاص بشكل  والجامعات  عام  بشكل  التعليمية  املؤسسات  األعمال  -وتهتم  منظمات  شأن  أهدافها    -شأنها  لتحقيق  املنظمية  الفاعلية  بتحقيق 

ات، إذ  االستراتيجيوغاياتها، متبعة في ذلك العديد من املمارسات واألساليب اإلدارية واالستراتيجيات املختلفة، ويأتي االبتكار في مقدمة تلك األساليب و 

 (.  2020يعد االبتكار بأبعاده املختلفة من صميم العمل التعليمي )فهمي، 

األردنية،   الحكومية  الجامعات  في  املنظمية  الفاعلية  في  االبتكار  أثر  على  للتعرف  الدراسة  هذه  تأتي  سبق  ما  على  لدور  ال وبناء  لمناعة  املعدل 

 التنظيمية. 

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

  
ً
بنظرا الكفيلة  واالستراتيجيات  واملمارسات  األساليب  اتباع  من  بد  ال  كان  الجامعات  في  املنظمية  الفاعلية  الفاعلیتحقألهمية  فاملنظمية  یق    ية 

ارتأى ز الدراسات السابقة على قطاع األعمال فقد  یهذا الجانب وترك  فيجة لوجود قصور  یونتومن ذلك عملية االبتكار،  ة،  یة األردنی الجامعات الحكوم

قها لنظام یة تطبیومدى إمكانة، املنظمية ی ات االبتكار من أجل الوصول إلى الفاعلیة ودعمها لعملیة األردنیق الجامعات الحكومیتطب يالبحث ف  الباحثان

ث ظهر ذلك  یرات املعاصرة، حیفرضتها التغة تمر بفترة تحول  یة األردنیة. وبما أن الجامعات الحكوماملنظمية  ین من الفاعلیالتحس  فية  التنظیمي املناعة  

 إلى االبتكار ودعمه كونه یامللحوظ واإلقبال الكب يمن خالل النمو الكم
ً
ر من قبل الطلبة إضافة إلى تعدد التخصصات املطروحة، فإن هناك حاجة ملحة

 
ً
  عامال

ً
 .ز املطلوبیق التمیر قادرة على تحقیة غیة األردنیالجامعات الحكوم فية یدی مؤسسة، بعدما أصبحت اإلدارة التقل أي دعم قوة  فيمهما

سبق   ما  إلى   
ً
صیاستنادا الرئیمكن  بالتساؤل  الدراسة  مشكلة  التالیاغة  فيس  االبتكار  أثر  ما  املناعة  املنظمية  ی الفاعل  ي:  خالل  من  ة التنظیمية 

 ة؟یة االردنیالجامعات الحكوم ير معدل فیكمتغ

 : اآلتية ة یالتساؤالت الفرع س یالتساؤل الرئويتفرع من هذا 

 ة؟ یة األردنیالجامعات الحكوم يف االبتكار املنظمي( -االبتكار التسویقي -اتالعملي  فياالبتكار  -بأبعاده )االبتكار اإلنتاجي البتكارلة یة النسبیما األهم .1

 التكیف التنظیمي( في الجامعات الحكومیة األردنیة؟  -التكامل التنظیمي -ما األهمية النسبية للفاعلية املنظمية بأبعادها )تحقیق األهداف .2

 ما األهمية النسبية للمناعة التنظيمية في الجامعات الحكومية األردنية؟ .3

أثر .4 اإلنتاج  ما  )االبتكار  بأبعاده  التسو   -اتالعملي  فياالبتكار    -ياالبتكار  املنظم  -يقیاالبتكار  فياالبتكار  مجتمعة  املنظمية  یالفاعل  ي(  بأبعادها  ة 

 ة؟ یة األردنیالجامعات الحكوم ي( ف يمیف التنظیالتك-يمیالتكامل التنظ -ق األهدافی)تحق

التسو   -اتالعملي  ياالبتكار ف  -ين أثر االبتكار بأبعاده )االبتكار اإلنتاجیتحس  ية ف التنظیمياملناعة    ما أثر .5 ة یالفاعل  ي( فياالبتكار املنظم  -يقیاالبتكار 

 ة؟ یة األردنیالجامعات الحكوم  ي( فيمیف التنظیالتك -يمیالتكامل التنظ -ق األهدافیة بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمي
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 ة الدراسة: یأهم

 :يلین وكما یتیناح ية الدراسة فیتكمن أهم

 ة: یة النظر یالناح

في الجامعات   ن هذا األثریتحس  ية فالتنظیمية، ودور املناعة  املنظمية  ی الفاعل  يالتعرف على أثر االبتكار ف تأتي أهمية الدراسة النظرية في محاولتها   •

األردنية فالحكومية  الذ   ي،  إلى    ي الوقت  تعليمية  كمؤسسات  الجامعات  حاجة  فيه  للقتظهر  التنافس یاالبتكار  بدورها  الوطن  يام  املستوى    يعلى 

 ة.یجابأيرافقها من آثار ی، وما يوالعامل

املناعة االبتكار و موضوعات هامة في الفكر اإلداري الحديث، واملتمثلة بمتغیرات الدراسة التي تتضمن  تناول  كما تبرز أهمية الدراسة النظرية في   •

الجامعات الحكومية  ةاملنظمية  یة والفاعلالتنظیمي  ،  في 
ً
ة  فيكواجهة للمعلومات املعر   املتغیرات واملوضوعاته هذه  یتؤد  ي  للدور املهم الذاستنادا

 تها.یرفع كفاءتها وفعاليل في سبتحتاجها الجامعات،  يالت

  : ةالعملية یالناح

الت • الّدراسات  الدراسة من  متغ  يتعتبر هذه  الجامعات  رات  یتتناول  وفي مقدمتها  التعليمية  املؤسسات  في  اإلداري، وخاصة  املجال  في  أهمیة  ذات 

 ر معدل(. یة )كمتغالتنظیمياملناعة ر تابع(، و یة )كمتغاملنظمية یر مستقل( والفاعلیاالبتكار )كمتغالحكومية، 

الحكومية وأثر ذلك التطبيق في الفاعلية املنظمية، مما يرشد    تسهم نتائج هذه الدراسات في توضيح األهمية الكبیرة لتطبيق االبتكار في الجامعات •

 صناع القرار في تلك الجامعات لالهتمام أكثر بموضوع االبتكار. 

 أهداف الدراسة: 

أثر االبتكار ف  تسعى هذه الدراسة إلى وذلك من خالل تحقيق    ،في تحسین ذلك األثر  ةالتنظیميلمناعة  ل  املعدل  دور ال ة و املنظمية  یالفاعل  يالتعرف على 

 اآلتي:  

 . في الجامعات الحكومیة األردنیة البتكارلة یة النسبیاألهمان یب .1

 . األهمية النسبية للفاعلية املنظمية في الجامعات الحكومیة األردنیةبيان   .2

 األردنیة. األهمية النسبية للمناعة التنظيمية في الجامعات الحكومیة بيان  .3

 ة.یة األردنیالجامعات الحكوم يف  ةاملنظمية یالفاعل يف  التعرف على أثر االبتكار .4

 في حیتوض .5
ً
 ة. یة األردنیالجامعات الحكوم ية  فاملنظمية یالفاعل ين أثر االبتكار فیتحس ية ف التنظیميلمناعة لما إذا كان هناك أثرا

 ات الدراسة:  یفرض

االبتكار   -اتالعملي ياالبتكار ف  -ي( لالبتكار بأبعاده )االبتكار اإلنتاج0.05α≥ة عند مستوى الداللة )یوجد أثر ذو داللة إحصائیال : H01ة األولى  یالفرض

ة  ی الجامعات الحكوم  ي( فيمیف التنظیالتك  -يمیالتكامل التنظ  -ق األهدافیة بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمية  یالفاعل  ي( فاملنظمياالبتكار    -التسویقي

 ة. یاألردن

أثر ذو داللة إحصائیال  :  H02ة  یة الثانیالفرض الداللة )یوجد  للمناعة  0.05α≥ة عند مستوى  بأبعاده )االبتكار  یتحس  ية فالتنظیمي(  االبتكار  أثر  ن 

ف  -ياإلنتاج املنظم  -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  ياالبتكار  فياالبتكار  )تحقاملنظمية  یالفاعل  ي(  مجتمعة  بأبعادها  األهدافیة  التنظ  -ق   -يمیالتكامل 

 ة. یة األردنیالجامعات الحكوم ي( فيمیف التنظیالتك

 أنموذج الدراسة: 

 التالي: هذه الدراسة من خالل الشكل  ية فیل العالقات االفتراضیمكن تمثی
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 نموذج الدراسةأ  :(1شكل )

 :حدود الدراسة

 (ياالبتكار املنظم  -يقیاالبتكار التسو   -اتالعمليفي  بتكار  اال   -ينتاجأبعاده )االبتكار اإل تقتصر هذه الدراسة على معرفة أثر االبتكار ب  ة:یالحدود املوضوع

)تحقاملنظمية  ی الفاعل  يف بأبعادها مجتمعة  األهدافیة  التنظ  -ق  فالتنظيميف  یالتك  -يمیالتكامل  الحكوم   ي(  األردنیالجامعات  املناعة  یة   التنظيميةة، 

 ر معدل. یكمتغ

 . 2019/2020 يالعام الدراس  وهية إلنجاز الدراسة یباملدة الزمن تمثلت ة:یالحدود الزمن

الجامعات   يهم( ف یة ومساعدالعلميرو املراكز یهم، رؤساء األقسام، مدیس، العمداء ونوابهم ومساعدی)نواب الرئ إجراء الدراسة على تم  ة:یالحدود البشر 

 ة. یة األردنیالحكوم

 ة. یة األردنی إجراء الدراسة على الجامعات الحكوم تم  ة:یالحدود املكان

  :اإلطار النظري 

 :   Innovationاالبتكار

العديد من  یاالبتكار مصطلح كغ  اختلف  الذي  العديدة في عالم االقتصاد  والباحثین االقتصاديین في ضبط تعريف    الكتابره من املصطلحات 

 . (2019هوم،)بر واالختراع والتطوير والتحسین  كاإلبداعموحد له، خاصة وأن مصطلح االبتكار يتداخل ويتقارب مع العديد من املصطلحات األخرى 
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أنه على  االبتكار  عملیالنت  وعرف  عن  الناجمة  تغیجة  وسیر ییة  واستعمال  فكرة  بإنتاج  تبدأ  طر یة  أو  أداة  أو  جدیلة  إلى  یقة  بالفكرة  تتعدى  دة 

 (. 2019)برهوم،  يط الخارجیجها إلى املحیاملؤسسة وترو  فيق هته الفكرة املبتكرة یق تسو ی،عن طر العمليق یالتطب

دلل هذا املعنى أن   ین الشخص وتجاربه املتراكمة،  یث كمحصلة عن التعامل ما بیحد  ی( معنى االبتكار بأنه بروز مخرج إنتاج2016)د  یوحدد الس

 ثة. یم حدهي تبرز بنمط مفا التياستغالل التجارب املتراكمة لدى الشخص و  أي ة تعامل أصلها الشخص والتجارب السابقة، یمثل آلیاالبتكار 

، وظهور أ یتم التطرق إلید لم یء جدى( االبتكار بأنه اختراع أو خلق ش 2012)  ىااللوس عرف  ی
ً
عتمد على یكبیرة نم عن قدرات  ید  یسلوب جده سابقا

ر الطروحات ملواجهة الصعوبات  فیقة تو یاالبتكار بأنه: طر   (He, Deng, Zangh & Antomny, 2017)رى كل منیر، و یر والفكر املستنید والتطو یالتجد

بأنه  یتعترض تقدمنا وهو    التيوالعوائق   أو مخرج جد  أي حدد  إنتهاج إلسلوب معینتاج  أو  املتوفرة حالی ن  ید  األنساق  إفراز نماذج فكر یختلف عن   ،
ً
ة  یا

 إلى إبتكارات . ل هذه املمارسات یات املنظمة لتحو العمليات و یة ووضع االأللیالطروحات الفكر  فيناتجة عن اإلختالف 

ثة من مخرجات وإجراءات وخدمات وجعلها موضع  ی( أن االبتكار هو عبارة عن جمع املعلومات املكتسبة الحد2014د )فيیرى كل من مارك ودیو 

األهمیق، و یالتطب بالغ  املعنى  الناحی عد هذا  اإلبتكار من  أشار  العلمية  یة لتطرقه لفكرة  أن م (Birkinshaw, Hamet & Mol, 2019)ة، كما  هوم فإلى 

 بتكرون.  یخترعون و یاملنظمات على اختالف أنواعها، باإلضافة إلى أفراد  فيقها یتم تطبیثة یم حدهي فامأو  اتیشمل فعالیاالبتكار 

،  (ية، واالبتكار املؤسس العملي، وابتكار  التسویقي:)ابتكار املنتج، واالبتكار    هيتضمن أربعة أنواع،  ی( إلى أن االبتكار  2016س ى )یوقد أشارت بن ع

ة، یات الجار العمليوابتكار    يأو الخدم  ينتاجشمل االبتكار اإل یو   ين هما االبتكار التقنیة االبتكار إلى قسمیوالتنم   ي كما صنفت منظمة التعاون االقتصاد

التقنیواالبتكار غ  التسیو   ير  االبتكار  االبتكار    في،  املنظميواالبتكار    يقیو شمل  أبعاد تتضمن  الخدم  اإلنتاجيأربعة  الجار العملي  في، واالبتكار  يأو  ة، یات 

 (. 2017ة، یوالتنم ي ر منظمة التعاون االقتصادی)تقر  التنظیميواالبتكار 

 في هذه الدراسة بما يأتي: مكن استعراض أبعاد االبتكاری

 ينتاجاالبتكار اإل  .1

جدیتقد  يعنیو  خدمة  أو  منتج  تحسیم  أو  كبیدة  تحس  فير  ین  أو  الخدمة  أو  املنتج  و یخصائص  استخدامه،  من  الغرض  إدخال ین  هذا  تضمن 

ومحمد،   ي)الالم.  ة أخرى فيیخصائص وظ  أي ع املنتج كالبرامج املتكاملة أو  یتصن   فية أو املواد الداخلة  ی ة والفنیاملواصفات التقن  فيرة إما  ینات كبیتحس

2009) 

  یسلع وخدمات تكون مختلفة جوهر  هيدة یواملنتجات الجد ،دة یدة أو مواصفات جدید أو خدمة جدیج جدأما بشكل منت  ياإلنتاجكون االبتكار یو 
ً
ا

أو   ين املنتوج الحال یتحس  يكون االبتكار ف یمة وقد  یدة تختلف عن املنتجات القدیم منتجات جدیجاد أفكار وتقدأية  یعمل  أي عن تلك املوجودة من قبل  

  ي مكن أل یالعناصر املكونة له ألنه ال    فيرات  ینه من خالل إحداث تغیتم تحسیث  یح  ،ریادة أدائه بشكل كبیه أو ز ینات علیم من خالل إدخال تحسیالقد

أن   التغیالسوق ملدة طو   فيستمر  یمنتوج  التحسییلة دون  أو  نتیر  الزبائن أل   فير  ییجة تغین  أو تحسن منتجاتها حاجات ورغبات  ن كل مؤسسة ال تطور 

 ( 2017ش وهتهات، ی)لشهب، بور  .السوق  فيار مقارنة باملؤسسات األخرى املوجودة هيستواجه خطر الفشل واالن

الباحثان اإل   ويرى  االبتكار  الجامعات على تقديم منتجات تربوية وبرامج تعليمية  أن  تلك  إنعكاس لقدرة  إال  ما هو  الحكومية  الجامعات  نتاجي في 

على    
ً
اعتمادا املجتمع،  وحاجة  املحيط  البيئة  مع  ومتماشية  الحديثة،  للتطورات  ومواكبة  متطورة  والبشرية وعلمية  املالية  للموارد  األمثل  االستغالل 

 .  املتاحة لها

 اتالعمليفي تكار باال  .2

النشاطات  العمليتعرف   أو  املهام  بأنها سلسلة من  األفراد واملعدات واألدوات،    التيات  ل  یتعمل على تحو   أي تنجز من قبل مجموعة متكاملة من 

املنجزة   والنشاطات  اإلجراءات  سلسلة  خالل  من  مخرجات  إلى  بح  فياملدخالت  قیاملؤسسة،  تولد  النشاطات  هذه  أن  للزبون یث  ابتكار  یإذ    ،مة  بدأ 

الذ العمليد من هم زبائن  یات باإلدراك الجالعملي إنتاجیم عملی تصم  فية  العمليتوقعونه منها، وتكون ابتكارات  ی  ی ة وما  أو  ی ة جدیة  ة  ین عملیتحسدة، 

 (2010اد وحسن، يإ ). ة قائمةیإنتاج

النوعالعمليوابتكار   رفع  بهدف  إجراء  إخراج منتوج حد  ،ةیات هو عمل  بطر   ،ثیأو  تسل  ،قة واضحةیأو مطور  إسلوب  أو مطور    ،ثیم حدیأو 

أو مطورة   ،ثةیأو إخراج منتوجات حد  ،ةیأو رفع النوع  ،م یوالتسل  اإلنتاجيف القسم  یل مصار یة تقلالعمليباإلبتكارات    ىعنیمكن أن  یقة واضحة، و  یبطر 

 (  Kusiak, 2017) .قة واضحةیبطر 

الباحثان نظر  وجهة  نوعية   ومن  رفع  إلى  تهدف  بإجراءات  الجامعات  تلك  قيام  عند  يظهر  الحكومية،  الجامعات  في  العمليات  في  االبتكار  فإن 

 الخدمات واملنتجات التعليمية فيها، وطريقة تقديمها للمستفيدين منها، أو حتى ابتكار نوع جديد من تلك الخدمات واملنتجات التعليمية،  
ً
وذلك اعتمادا

 ءات العمل فيها ومستوى األداء وزيادة الطاقة اإلنتاجية. على تحسین إجرا 
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 يقیاالبتكار التسو  .3

ره، یج املنتج، أو تسعیفه، مكان املنتج، ترو یم املنتج أو تغلیتصم  فيرات هامة  ییعلى إحداث تغ  ي نطو یق وهذا  یالتسو   فيدة  یق طرق جدیتطب  يعنیو  

 ( Tiwari, 2008). السوق  فيث مواقع منتجات املؤسسة یدة، أو تحدیأسواق جدة حاجات الزبائن بأفضل وجه، فتح یهدف إلى تلبیو 

( أمجدل  االبتكار  2015كما عرف  أو تغط  فية  یالت أساسیضم تعدیث  یج حدیبأنه عمل أسلوب ترو   التسویقي(  املنتوج  انتقاله  ،تهیرسم  أو   ،أو 

للمز له  ره یأو وضع تسع  ،قهیتسو  الخمسة  العناصر  الترو ی)وهذه  االبتكار  ی (، و يجیج  املستهلك بشكل أفضل من   التسویقيسعى  إلى اإلستجابة ملتطلبات 

 عات. یبمستوى االنتاجية واملثة لرفع یحد مؤسساتخالل إنشاء 

مما    ،م املجتمع وتعليمهأفراد  إلى تنشئة    ها وغاياتهاأن طبيعة الجامعات الحكومية غیر الهادف للربح بشكل عام، وتركیزها في أهداف  ويرى الباحثان

و  التعليمي  املنتج  تصميم  في  هامة  تغيیرات  إحداث  نحو  فيها  التسويقي  االبتكار  توجيه  إلى  يلزمها  الوطنية،  التنمية  على  عام  بشكل  تقديمه ينعكس 

   للمستفيدين منه من أفراد املجتمع بطريقة عصرية ومتطورة تلبي حاجات املجتمع بأفضل وجه ممكن، وتسهم في نهوضه وتطوره. 

 املنظمياالبتكار  .4

التنظيميقصد  ی تنظیتطب  باالبتكار  طرق  جدیق  كالتجدیمة  التنظالعملياملمارسات    فيد  یدة  للمؤسسة،  العالقات   الداخليم  یة  للمؤسسة، 

أهمالداخلي االبتكار  یة، وتكمن  املؤسسة من تحس یأنه    في  التنظیمية  أدائها من خالل تخیمكن  التكالفين  تكالاإلداريف  یض  ن یل، تحسیالتحو ف  یة، 

 (2016س ى، ی)بن ع .ر امللموسةی، الوصول إلى األصول غفيیالرضا الوظ

العملیتضمن ترتی  ،قات منظمات األعمالیتطب  فيث  یحد  يوهو كذلك أسلوب منظم ال  ،ب مقر  االرتباطات  ة ياة ملنظات األعمال، والغخارجيأو 

ل مصروفات یأو تقل  ،ر أجواء العملیأو تطو   ،ةاإلنتاجيف اإلجراءات  یاملتعلقة باإلدارة أو مصار ف  یل املصار یث عمل الشركة عبر تقلیتحد  هيرة  یاألخ

 (2019، ي وخلفاو  ي لوصاد). ةاإلنتاجياملدخالت 

  املنظميبتكار اال  یؤدي و 
ً
 مهما

ً
ف،  یل املصار یتقلاإلنتاج و ر یح تطو یث طرق متعلقة باإلدارة تتیر عمل اإلجراءات داخل املنظمة عبر تحدیتطو  فيدورا

ر املناصب ییة متعددة وتغفيیبات وظیقود إلى اختصار ترتیات  العمليعرف بمراجعة هندسة  یبما    املنظميم  یالتصم  فيالت  یام املنظمات بإجراء تعدیفق

تباع  كما أن ا ف،  یقلل املصار ی  يختصر الزمن وبالتالیتناقلها وهو ما  ع املعلومات و یعزز من سهولة توز یوهذا ما    املهمة،ر  یات غیوالواجبات وإزالة الفعال

عزز من إخالصهم ی  ادة قدرة العاملین والشعور بنوع مرتفع من االرتباط مع املنظمة، ممایز وإدارية تؤمن باملساواة والعدل تسهم في   ةیادیاملنظمة لطرق ق

 ( 2017ر، ی)بش .االستجابة السريعة ملتطلبات عمالء املنظمةؤمن یرفع اإلنتاج و یاملنتوجات و  ةیر نوعیإلى تطو  یؤدي اإلبتكار وهو ما نحو وإندفاعهم 

الباحثان  قابلة   ويرى  تكون  اإلداري  العمل  في  ملفاهيم جديدة  التوصل  الجامعات على  تلك  الحكومية هو قدرة  الجامعات  في  املنظمي  االبتكار  أن 

في في مجملها  تسهم  إلى سياسات وطرق  الجامعات  للتحويل  أداء  ا   تطوير  بالهياكل  كاالهتمام  املرنةتلالحكومية،  تطور وتحديث   نظيمية  في  تسهم  التي 

العاملین وتحفیزهم العمل، وتتوائم مع التغیرات في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية املحيطة بها، باإلضافة إلى تصميم طرق العمل التي تؤدي إلى ابداع  

    نحو االبتكار. 

 : Organizational effectiveness ة املنظمية یعل الفا

البقاء والتطور  یتنشد منظمات األعمال جم الذ  فيعها  بالتغی  ي عالم األعمال،  الذیر والتجدیتسم  األمر  العد  ي د،  الباحثیدفع  إلى دراسة  ید من  ن 

 لقدرة إدارة املنظمة  یة املنظمة وتحلیفاعل
ً
مجال    فيد الحاصل، وقد قدم الباحثون  یر واالستجابة للتجدیالتعامل مع ذلك التغ  فيلها، باعتباره انعكاسا

العد األعمال  الفكر یإدارة منظمات  التصورات  الفاعل  التية  ید من  حاملنظمية  یتصف جوهر  الذیة،  النطاق  بأنها  للمنظمة ككی  ي ث وصفت  ان یمكن 

 ( 2016ز، ی)عبد العز  .ق أهدافهاین الحصول على املوارد الالزمة والوسائل املناسبة من أجل تحقم ياجتماع 

الفاعل  يشیر اإلدارة  یمصطلح  مراقبة  أدوات  من  أداة  إلى  الفاعل  فية  أن  منطلق  من  وهذا  تحقیار  یمع  هية  یاملنظمة  درجة  األهداف یعكس  ق 

ن یع العاملیة األداء لجمیة هذا املصطلح، وترتبط فاعلهيد مایرة مختلفة حاولت تحدیتوجد إسهامات كثاملسطرة، وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إلى أنه 

تحس بقدرتهم على  وتفعیباملنظمة  و ین  األداء،  إدارة  للتخط  التيل  املختلفة  املنظمات  قبل  الهادفة من  بالجهود  الفردیق وتوجیط وتنسیتهتم  األداء    ي ه 

 ( 2017ن، ی)أبو حس .هیسعى الكل للوصول إلی ىس املناسبة واملقبولة كهدف أساس یأيقر واملیأي، ووضع املعيوالجماع

الفاعل املنظمة وقدرتها على تحقیة مقاملنظمية  یوتعد   ألداء 
ً
التفاعل واالعتمادیاسا الدال على درجة  املؤشر  أنها  ة  یق األهداف املخطط لها، كما 

ة یر مفهوم الفاعلیشیق أهداف املنظمة؛ إذ  یا لتحقیئة ومواردها بأفضل صورة ممكنة سعیتحتضنها الستثمار تلك الب  التيئة  ین املنظمة والبیاملتبادلة ب

 (2017)قداح،  .حقق الرضا عنهایة إلى درجة أداء املنظمة لوظائفها بما املنظمي

الفاعل "القدرة على تحقیوتعرف  أنها:  النتائیة على  إلى  املرتقب، والوصول  النشاط  )ق  املرتقبة"  الفاعل2017،  أبو حسینج  تعلق یة  ی(، ومصطلح 

مكن القول أنه كلما یه  یق األهداف، وعلیالوقت نفسه ترتبط بدرجة تحق  في  هين النتائج املحققة والنتائج املتوقعة، و یالفرق ب  أي بدرجة بلوغ النتائج،  

 (. 2009، ي )الداو . ةیالنتائج املتوقعة كلما كانت املؤسسة أكثر فاعلقه من أهداف( أقرب من یما تم تحق أي ) كانت النتائج املحققة
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قامت من    التيق األهداف املنشودة أو النتائج املرغوبة  ی( بأنها: "إصدار أحكام على مدى قدرة املنظمة على تحق2020)  الرميدي ومحمدكما عرفها  

ف یة واإلجراءات الخاصة بأداء العمل املطلوب، ومدى قدرتها على التكالداخليات  ي العملأجلها، ومدى قدرتها على املحافظة على نظام فعال لألنشطة و 

املتاحة   الوسائل  لكافة  األمثل  والالداخليئة  ی الب  فيواالستخدام  تحقخارجية  على  قدرتها  ومدى  وتطلعات یة،  لطموحات  اإلشباع  من  األدنى  الحد  ق 

 ترتبط وتتعامل معها.  التية االستراتیجيالجماعات 

الفاعلDaft, 2010رى دافت )یو  أن   بعیة بكونها مفهوم واسع، وتأخذ ضمناملنظمية  ی( 
ً
تأثیا املتغین االعتبار مدى  املستو   فيرات  یر   اإلداري ن  ییكال 

 ة. یذفية أم تنیق املنظمة ألهدافها املتعددة سواء كانت أهداف رسمیة درجة تحقاملنظمية یم الفاعلی، كما تقالتنظیميو 

ي تحقق بها املنظمة أهدافها واملتضمنة البقاء الدرجة التاملستوى أو  تشیر إلى    املنظمية أن الفاعلية    يرى الباحثان ومن خالل التعريفات السابقة  

البيئالنمو واالستمرار  و  ل  ةوالتكيف مع  أو  لعمل، وتقدم  الداخلية والخارجية  العمالء، من خالل  يخدمات تالقمنتجات  األمثل لكافة غالل  االست  رضاء 

 ات. املوارد واإلمكان

 :  ياآلت في، تتمثل في هذه الدراسة على ثالثة منهاالعديد من األبعاد اعتمد الباحثان  املنظميةة یللفاعلو 

 ق األهدافیتحق .1

النهائ  هي املخططیالنتائج  للنشاط  تحق  فينجازها  إ صب  ی  التيو   ،ة  )ی صالح  املؤسسة  رسالة  املعWheelen & Hunger, 2015ق  أكثر  هو  ر یيا( 

)آل   .ومعالجتهاد االنحرافات  یتم مقارنة النتائج أو املخرجات املتحققة مع األهداف أو النتائج السابقة، وتحدیث  یم أداء املنظمات، حییاملستخدمة لتق

 (2012ن، یاسی

والتكالیو  الوقت    یلعب 
ً
مهما  

ً
دورا إ یتحق  فيف  األهداف  لق  وحده  اإلنتاج  عناصر  استخدام  أن  كایذ  لم  فيس  إن   

ً
بتقلیا االنتاج  یرتبط  وقت  ل 

لعملالكليف  یوالتكال التحو یة  والتقلیة  األخطاء  یل،  املز   ی تؤد  التيل من حجم  إلى هدر  وتؤدیبدورها  واملوارد  الوقت  املال  ی د من  الخسارة  ل یة وتقلیإلى 

 ( Amah, 2012). نسبة األرباح

واالعتماد على نظر Cantor, Gareth, Madline & Sands (2015)    رى یو  باألهداف  یأن مدخل األهداف  اإلدارة  قیة  املنظمة على  اس یساعدان 

إلى تحقتها وانجازها  یدرجة فاعل العاملیباالضافة  املداخل على  إذ تسهل هذه  املنافع،  بالتحدیق عدد من  املتوقع منهم  أن  ی ن معرفة  كون هناك  ید دون 

 شاركوا بوضعها. التيق األهداف یة وااللتزام تجاه تحقیتضارب أو حالة من الغموض، وتشعرهم باملسؤول

تحقیعملأن    الباحثان  ويرى  األهداف  یة  املقمن  تعد  ق  التقلیياأكثر  لقیدیس  املستخدمة  الفعالیة  نجاح  یاس  على   
ً
مهما  

ً
ومؤشرا الجامعات  ة 

 . لها  ط طالجودة املخالتي تساعدها في أداء أعمالها على أكمل وجه، وب اتاالستراتیجير یاغة وتطو یص فيوضع األهداف و فيالحكومية 

 :  التنظیميالتكامل  .2

املهمة  ی العوامل  أحد  التكامل  الصناع  التيعد  واملنظمات  عام،  بشكل  املنظمات  أداء  تدعم  أن  شأنها  العالقات یمن  تسود  إذ  خاص،  بشكل  ة 

بیاالعتماد املنظمة كنظام واحد متكامل  یة  التأثین أجزاء  املترابطة واملتكاملة ذات  انحرف جزء منهیتكون من مجموعة من األجزاء  املتبادل فإذا  ا عن  ر 

مة یل املدخالت إلى املخرجات دورها دون قیات وطرق تحو العمليواحدة من  ي األجزاء وعلى املنظمة ككل، واذا لم تؤد ياألداء الفعال املطلوب، أثر على باق

 ( Jain & Jain, 2015) .مضافة لن تكون املخرجات بالجودة املخطط لها

نشأ  ی، و املشكالتحل    فية  العمليب وتقاسم املصادر املتوفرة وتناقل املعرفة  یصل إلى مستوى مرتفع من املساهمة والترتیباإلضافة إلى أن التكامل  

 منظم
ً
املهنیاملؤسسة    فيم  یصالح وسل  يجوا التغیة و یتوافق والقناعة  الوظیقلل نسبة  التناقل والتقلب  ات وأرقام یكون املحصلة كمی، لفيیب ومعدل 

 (.   Robbins & Judge, 2013ة والحصول على الفوائد )اإلنتاجياملخرجات  النفقات وزيادة إنطباع عن خفض  يتعط

درجة عالیو  التكامل  والتنسیحقق  التعاون  الخبرات  یة من  وتبادل  املتاحة  املوارد  كما    فيق ومشاركة  املشكالت،    یحل 
ً
مناخا  صحتنظیميوفر 

ً
  یا

ً
ا

ة تعبر عن یم رقم یات قیجابيفة من اإل یكون نتاج هذه التولی، لفيیاب ومعدل الدوران الوظیخفض نسبة الغیو   فيیترافق والرضا الوظیداخل املنظمة  

 ( 2017ن، ی)أبو حس .ق األرباحیة وتحقاإلنتاجيادة یف وز یل التكالیتقل

أن التكامل التنظيمي في الجامعات الحكومية يشیر إلى وجود درجة مرتفعة من التعاون من بین األفراد العاملین في تلك الجامعات   ويرى الباحثان

للوصول إلى على مختلف مستوياتهم الوظيفية واإلدارية، هذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات واملعارف، وينشأ جو أكاديمي سليم، تتاكتف فيه الجهود  

 ألهداف والغايات املرجوة.ا 

 ي م یف التظیالتك .3

املع الحدیياهو من  املنظمة    التيثة  یر  البیالتك  فيتؤكد على قدرة  أثناء تحقیف ملتطلبات  ات  العمليقها ألهدافها، فهو مدخل مرتبط بمدخل  یئة 

ة  الداخلين  یئتی الب  فيرات  یة على مواجهة التغی املهارة والقدرة العالها املنظمة  في تمتلك    التيف بالدرجة  یقاس التكی ف املستمر، و یإطار التك  فية والداخلي

 ( Oghojafor, Muo and Aduloju, 2012). ةیة بكفاءة وفاعلخارجيوال
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ة  التنظیميوحتى ثقافتها    تنظیميكل  هيها من موارد و فية بكل ما  الداخليئتها  یاساتها وبیاتها وسیجیر استراتییتتمكن من تغ  التي  هيواملنظمة الفاعلة  

نقاط قوتها القتناص الفرص وتجنب    فيطرتها، لتحقق البقاء، ومن ثم النمو واالزدهار، مستثمرة  یحدث حولها من ظروف خارجة عن سیلتتالءم مع ما  

 ( Amah, 2012) .ةخارجيئة الیالب فيدات املحتملة یالتهد

التكیو  بالدرجة  یقاس  العالها  فيتمتلك    التيف  والقدرة  املهارة  التغیاملنظمة  مواجهة  على  والالداخلين  یئتیالب  فيرات  یة  بكفاءة  خارجية  ة 

الفاعلة  Oghojafor et al. 2012ة)یوفاعل تغ  التي  هي(  واملنظمة  استراتییتتمكن من  كل هيها من موارد و فية بكل ما  الداخليئتها  یاساتها وبیاتها وسیجیر 

نقاط   فيطرتها، لتحقق البقاء، ومن ثم النمو واالزدهار، مستثمرة  یحدث حولها من ظروف خارجة عن سیة لتتالءم مع ما  التنظیميوحتى ثقافتها    تنظیمي

 (. Amah, 2012ة )خارجيئة الی الب فيدات املحتملة یقوتها القتناص الفرص وتجنب التهد

تم یمكن أن یة وما یرات الحالیللمتغ  بیئيل الیعلى التحل في الجامعات الحكومية يشیر إلى قدرة تلك الجامعات التنظیميف یالتك أن ويرى الباحثان

، لتكون قادرة على التخط
ً
 ة.یة بكفاءة وفاعلیومواجهة األزمات وصنع القرارات العقالن یط االستباقیالتنبؤ به مستقبال

 : Organizational immunity   ة التنظیمياملناعة 

بأنها التنظيمية  املناعة  الك  تعرف  منه  ي أل   التنظیميان  یجزء من  والهدف  أ   خارجيد  یتهد  أي مواجهة    امنظمة  تغأو مخاطر  ربما    بیئير  یو  مفاجئ 

 ( simmons, 2013) .لها املناعيكون رد فعل مباشر من النظام فيستهدف الضرر للمنظمة ی

ق  یإطار ض  فيث تناوله  یح (Degus, 1997)   عمالات إدارة األ یأدب  في  أو نظم املناعة التنظيمية  مصطلح "نظم مناعة الشركات"لعل أول من طرح  و 

 یداع  ه ثقافة الشركاتفيناقش  
ً
لتتمكن  داتها  یئة والتغلب على تهدیف والتفاعل مع البیع التكیستطی  ي أنها كائن ح  مع املنظمات علىلى ضرورة التعامل  إ   ا

س لهم والء كامل للشركة، ین لیة بأنها قدرة املنظمات على صد الهجمات املستمرة من األفراد الذالتنظیمياملناعة   توقد عرف  اة،ید الحیمن البقاء على ق

 ( 2020)الثابت،  .ثارهمن من الخارج واستبعادهم ومعالجة آ ینها من املتسللیللمنظمة على تحص املناعيعمل النظام یو 

الطائیو  املناعة  2016)  يوالجناب  يرى  أن  القوى  التنظیمي(  الی  التية  التنظیمية عبارة عن مجموعة من  األنشطة   التي ة  خارجيتم من خاللها قمع 

 لنظام املناعة یكینامیتهدد عمل املنظمة وذلك عبر خلق األنشطة املوجهة مثل املبادرات وهو أمر مشابه د
ً
 ان.   جسم اإلنس فيا

أنه يمكن وصف املناعة التنظيمية على أنها مجموعة من اإلجراءات والعمليات التنظيمية التي   يرى الباحثانوفيما يتعلق بالجامعات الحكومية،  

 هاز مناعي . تقوم بها تلك الجامعات حماية لها من التهديدات الخارجية التي قدد تتعرض لها، حيث إن تلك اإلجراءات التي تقوم بها الجامعات تعمل كج

 :الدراسات السابقة

ة واألجنبیة وذلك بهدف إثراء هذه الدراسة، وتوضیح األبعاد التي سیتم تناولها، ومقارنة نتائج هذه  العربي دراسات في البیئتین  تم استعراض عدة  

 الدراسات بنتائج الدراسة الحالیة.

  :
ً
  :ةالعربيالدراسات في البیئة أوال

(، دراسة هدفت إلى استكشاف أثر جودة الحياة الوظيفية على أداء العاملین، وعلى الفاعلية التنظيمية في شركات  2020أجرى الرميدي ومحمد ) •

التحليلي، حيث   الوصفي  املنهج  الباحثان  اعتمد  الدراسة  أهداف  الوظيفي كمتغیر وسيط، ولتحقيق  املصرية في ظل وجود االستغراق  السياحة 

، توصلت 471باحثان بتصميم استمارة استقصاء وتوزيعها على عينة عشوائية من مديري شركات السياحة املصرية بالقاهرة وبواقع )قام ال
ُ
( فردا

العاملین  وأداء  الوظيفي  االستغراق  من  كل  على  املصرية  السياحة  شركات  في  الوظيفية  الحياة  لجودة  ومعنوي  إيجابي  أثر  وجود  إلى  الدراسة 

 في تعزيز العالقة بین جودة الحياة وأداء العاملین.  والفاعلية
ً
 جزئيا

ً
 وسيطا

ً
 التنظيمية، وأن االستغراق الوظيفي يلعب دورا

•  ( الثابت  املكتسبة   (،2020وأجرى  التنظيمية  املناعة  تعزيز  في  املعرفي  التشارك  يلعبه  أن  يمكن  الذي  واألثر  العالقة  بيان  إلى  هدفت  دراسة 

 على عينة عشوائية قوامها )ملنظمات األعمال، ولت
ً
التحليلي، معتمدا الوصفي  املنهج  الباحث  الدراسة استخدم  العاملین في 68حقيق هدف  ( من 

واملنا املعرفي  التشارك  بین  وأثر  ارتباط  عالقات  وجود  أهمها:  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  توصلت  العراق،  في  العامة  ديالي  عة  شركة 

 التنظيمية.  

)دراوهدفت   • برهوم  االبتكار    (2019سة  دور  على  التعرف  واملتوسطة  التكنولوجيإلى  الصغیرة  للمؤسسات  التنافسیة  املیزة  تحقیق  شملت في   ،

ية تنشط في قطاعات متنوعة، ولتحقیق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج وال   18مؤسسة صغیرة ومتوسطة موزعة على  (  69الدراسة )

 ي يجابإ ( من العاملین في تلك املؤسسات.  توصلت الدراسة إلى وجود أثر  377، وذلك بتصمیم استبانة وزعت على عینة قوامها )يالوصفي التحلیل

 يا تنافسیة، وهذا األثر یختلف من مؤسسة إلى أخرى. ا على قدرة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة على خلق مز  التكنولوجيلعملیات االبتكار 

التحویلیة والفعالیة    (2019أما دراسة جذیع ) • القیادة  بین  العالقة  الوظیفي في  للرضا  الوسیط  الدور  اختبار  إلى  ة بشركة التنظیميفقد هدفت 

الوصفي    -برودیاك املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  حیث  )الجزائر(.  الزهرة  املسح  التحلیليمطاحن  أسلوب  اختیار  وتّم  بشركة    الكلي،  للعاملین 

الزهرة    -برودیاك إلى وجود    70وعددهم  مطاحن  الدراسة  إداریین، فنیین، عمال مطحنة، حراس وسائقین. توّصلت  إلى مسیرین،  عامل مقسمین 
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ة وهو دال على وجود متغیرات وسیطیة بینهما وهذا ما یؤكد وجود تأثیر غیر مباشر للقیادة  التنظیميبین القیادة التحویلیة والفعالیة  ي ارتباط طرد

ة، وأن الرضا الوظیفي یتوسط العالقة بینهما، كما كشفت الدراسة على وجود عالقة سلبیة بین الرضا الوظیفي  التنظیمية  التحویلیة على الفعالی

هذا النظام الـُمّتبع   ي العاملین ویرقى إلى طموحاتهم، بحیث ال یـؤد  ية وذلك الفتقار الشركة إلى نظام للحوافز جید وفّعال یرض التنظیمي والفعالیة  

 ة.عنويحاجات ورغبات العمال سواء من الناحیة املادیة أو املإلى إشباع 

بهدف التعرف على  دور اإلبتكار في رفع تنافسیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة دراسة حالة لوكاالت   (2019) يوحاءت دراسة بن الحرش وبروجل •

الوصفي   املنهج  الباحثان على  اعتمد  الدراسة  ولتحقیق هدف  وألية قسنطینة،  في  والسفر  ، من خالل عینة شملت عدد من  التحلیليالسیاحة 

املتواجدة بوألية قسنطینة وال وكالة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین    98بالغ عددها  مدیری الوكاالت 

ما یفس املوجبة وهذا  االبتكار یأخذ اإلشارة  أن معامل متغیر  تابع من جهة أخرى، حیث  ر االبتكار كمتغیر مستقل من جهة والتنافسیة كمتغیر 

ة في تنافسیة وكاالت السیاحة والسفر التي  الكلي% من التغیرات  44.2وقد بلغت مساهمة االبتكار نسبة  العالقة الطردیة بین االبتكار والتنافسیة،

 ية قسنطینة.  تنشط بوال 

عبود • دراسة  التجدید    (2019)  يأما  أنشطة  دور  عن  الكشف  إلى  هدفت  االنشطة   االستراتیجيفقد  االستكشافية،  )األنشطة  في  املتمثلة 

تعزیز  االستثماري في  )املناعة  التنظیمي املناعة  ة(  املتمثلة  األساسیة  أبعادها  عبر  املناعة  الطبیعية  التنظیمية  ولتحقيق  التنظیمية،  املكتسبة(،  ة 

 شملت عمداء  218هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،  حیث تم التركیز على القیادات الجامعیة املكونة من )
ً
ات الكلي( فردا

ائج من أهمها وجود مستوى  ومعاونيهم ورؤساء االقسام في الجامعة التقنية الشمالية وجامعة املوصل بالعراق.  أظهرت  الدراسة مجموعة من النت

التجدید   من  املناعة    االستراتیجيمتوسط  من  متوسط  معنو التنظیمي ومستوى  تأثیر  ووجود  املناعة   االستثماري   االستراتیجيللتجدید    ي ة،  في 

 ة واملكتسبة. الطبیعي ة التنظیمي

املستفي  (2018وأجرى الشیخ ) • املتصلة برضا  النظریة  املفاهيم  إبراز  إلى  االبتكار في جانب دراسة هدفت  أهمیة وعالقة  دین واالبتكار، وتوضیح 

خالل   من  البحث  تطبیق  تم  وقد  االرتباطي،  التحليلي  املنهج  الباحث  اعتمد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  املستفيدین،  برضا  الصحیة  الخدمات 

. أظهرت النتائج 33بیل في العراق وبواقع )اعتماد استمارة االستبانه وتوزیعها على عینة عشوائية من املستفيدین من مستشفى ازادی أر 
ً
( مراجعا

 في مجال الخدمات الصحیة. 
ً
 وكبیرا

ً
 مهما

ً
 وجود عالقة قویة بین املتغیرین وأن لالبتكارات دورا

الهاشم • أجرى  )  يكما  الفاعلیة    (2017والعضايلة  على  وتأثیرها  الوظیفية  الحیاة  جودة  مستوى  على  التعرف  هدفت  في  التنظیمي دراسة  ة 

، التحلیلياملستشفيات العسكریة بالریاض في السعودیة، من وجهة نظر العاملین فيها، ولتحقیق هدف الدراسة فقد اعتمدت على املنهج الوصفي 

( بواقع  عشوائیة  عینه  ه 450واختیار  في   
ً
عامال الفاعلیة  (  مستوى  أن  النتائج  أظهرت  املستشفيات،  العسكریة التنظیميذه  املستشفيات  في  ة 

 ة. التنظیميالعاملة في منطقة الریاض كانت بدرجة متوسطة. كما أظهرت وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لجودة الحیاة الوظیفية على الفاعلیة 

 الصناعیة في الشركات ةالكلي ةالتنظیمي الفاعلیة في االستراتیجي بیئيال املسح أثر على التعرف بهدف  (،2017)  يدراسة العواودة، ومجلوجاءت   •

 أسلوب على الباحث اعتمد ( شركة، وقد16وعددها) األردنیة، الكیماویة الصناعیة الشركات جمیع من الدراسة مجتمع تكون  األردنیة؛ الكیماویة

 من الفاعلیة  وتحلیله، الدراسة مجتمع لدراسة املسح )الحصر( الشامل
ً
أن هناك مستوى مرتفعا توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها 

الالتنظیمي البیئة  األردنیة، وأن متغیر تحلیل  الكیماویة  الصناعیة  الشركات  الفاعلیة  خارجية في   على مؤشرات 
ً
تأثیرا األكثر  ة تاله، التنظیمية كان 

 ة.  الداخليمتغیر بیئة الصناعة وأخیرا متغیر البیئة 

• ( قداح  االتصال    (2017وأجرى  عملیات  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت  الفاعلیة    اإلداري دراسة  في التنظیميعلى  والتعلیم  التربیة   مدیریات  في  ة 

الجغرافي، ولتحقيق هدف الدراسة اع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عینة الدراسة من األردن، وعالقة هذا األثر بمتغیر اإلقلیم  تمد 

والفاعلیة   اإلداري ( مدیر ورئیس قسم تم اختیارهم بطریقة عنقودیة عشوائیة. وقد أفرزت النتائج درجة متوسطة كل من عملیات االتصال  63)

 التنظیمي
ً
فروقا أظهرت  كما     ة، 

ً
إحصائیا ا   دالة  إقلیم  لصالح  والجنوب  الوسط  االتصال  بین  عملیات  في   اإلداري لوسط 

ً
وفروقا  ،   

ً
إحصائیا  دالة 

   يلصالح إقلیم
ً
ة والفاعلیة ككل،  اإلنتاجيبین الوسط والجنوب في مجاالت املوارد والرضا الوظیفي و   الوسط والشمال في مجال األهداف، وفروقا

   ييجابإ ووجود أثر 
ً
  إ داال

ً
 ة. التنظیميعلى الفاعلیة  اإلداري لعملیات االتصال  حصائیا

 :
ً
 :األجنبیة في البيئة الدراساتثانيا

الفعالية   Babalola & Nwanzu (2020)أجرى  • على  لألعمال  الريادي  والتوجيه  التنظيمية  االستراتيجية  دور  على   التعرف  إلى  هدفت  دراسة   ،

(  194التنظيمية. ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي وبأسلوب البيانات املقطعية، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( في  يعملون   
ً
القط22عامال في  إلى مجموعة من ( شركة  الدراسة  توصلت  العشوائية،  بالطريقة  اختيارهم  تم  النيجیرية،  والية دلتا  في  الخاص  اع 

لالستراتيجية  النتائج من أهمها: أن اإلستراتيجية التنظيمية والتوجه الريادي لهما عالقة تنبؤية إيجابية مع الفعالية التنظيمية؛  وأن هناك بعدين 

 دة األعمال لهما عالقة تنبؤية إيجابية كبیرة مع الفعالية التنظيمية.  التنظيمية وبعد واحد لريا
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 دراسة هدفت الستكشاف دور إدارة املعرفة في االبتكار التنظيمي بین أعضاء هيئة التدريس في جامعة  Mohammadimehr (2020)كما أجرى   •

aja     املنهج الباحثان  اعتمد  الدراسة  ولتحقيق هدف  إيران،  البالغ في  التدريس  أعضاء هيئة  الدراسة من  تكونت عينة  التحليلي، حيث  الوصفي 

( في  110عددهم  التنظيمي  واالبتكار  املعرفة  إدارة  أن  النتائج  أظهرت  األستبانة،  هي  املستخدمة  األداة  وكانت  الجامعة،  في  تدريس  ( عضو هيئة 

 .
ً
 الجامعة كان منخفضا

املنافسة    Graafland & Noorderhaven (2019دراسة)وهدفت   • بیان  للشركات  التكنولوجيإلى  االجتماعیة  واملسؤولیة  االبتكار  وحوافز  ه 

 12سة من  باالعتماد على دلیل كبار املدیرین في الشركات الكبیرة واملتوسطة االوروبیة، اعتمد الباحثان املنهج التحليلي، حیث تكون مجتمع الدرا 

ستويات اإلدارية العليا والوسطى. أظهرت النتائج أن دافع االبتكار  ( من العاملین في امل2579دولة أوروبیة، تم اختيار عينة عشوائية منهم وبواقع )

املنافسة   ة بین التكنولوجية واملسؤولیة االجتماعیة وأن لالبتكار واملسؤولیة االجتماعیة أثر في تحسین املنافسة  التكنولوجيیتوسط العالقة بین 

 الشركات املبحوثة.  

أنظمة االبتكار   ية هدفت إلى تحدید املمارسات املختلفة املوجودة في بیئات االبتكار التي تنتمدراس   Patrícia and  Ivete (2018)كما أجرى  • إلى 

من   عدد  وعلى  االعمال  منظمات  من  عدد  على  تطبیقیة  دراسة  والبرازیل  فرنسا  بین  مقارنة  دراسة  املتمیزة:  النضج  مستویات  ذات  الوطنیة 

ة  االستراتیجية و الجامعات الحكومیة. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج التحليل املقارن، واستخدم الباحثین سبعة أبعاد: الحوكم

الخارجيوالعالقات ال والبنیة التحتیة وآلیات التمویل، أظهرت نتائج الدراسة أن جمیع املتغیرات املوجودة في    ية والسیاق القانونخارجية والبیئة 

 على املنظمات املبحوثة. يبیئات االبتكار لها أثر إيجاب

ر القدرة على التعلم التنظيمي واإلبداع التنظيمي على االبتكار التنظيمي للجامعات في  فقد هدفت إلى التعرف على تأثی Sutanto(2017)أما دراسة  •

من    جاوة الشرقيه، أندونيسيا، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأدة للدراسة، تكون مجتمع الدراسة

في   الشرقيه  جاوة  في  الجامعات  )املحاضرين من جميع  وبلغ عددهم  أن  179اندونيسيا  الدراسة  لها  توصلت  التي  النتائج  ومن  املحاضرين،  ( من 

 ألي منظمة بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي، والقدرة على التعلم التنظيمي واإلبداع التنظيمي لهما تأثیر كبیر ع
ً
لى االبتكار  االبتكار مهم جدا

 ونيسيا. التنظيمي للجامعات في جاوه الشرقية في اند

دراسة • املواطنة    Zhang (2016)وجاءت  على  التعرف  والفعالیة  التنظیميبهدف  البشریة  املوارد  إدارة  بین  العالقة  لتحلیل  واألداء التنظیمية  ة 

( من  مكونة  عشوائية  عينة  على  الدراسة  هذه  أجریت  حیث  الكمي،  املنهج  الباحث  اعتمد  الدراسة  هدف  ولتحقيق  من  450التنظیمي،   
ً
فردا  )

واألداء   ةالتنظیميالعاملین في مصانع البالستك في مدينة شنغهاي الصينية، أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إلدارة املوارد البشریة على الفعالیة  

 . التنظیمي

دراســـة االبتكـــار بأبعـــاده )االبتكـــار الســـابقة فـــي أنهـــا ســـعت إلـــى تمیـــزت هـــذه الدراســـة عـــن غیرهـــا مـــن الدراســـات : ماااا زمیاااا الدراساااة عااان الدراساااات الساااابقة

ــ ( فـــي الفاعلیـــة املنظمـــياالبتكـــار  -التســـویقياالبتكـــار  -اتالعمليـــ االبتكـــار فـــي  -اإلنتـــاجي ة التنظیميـــ ة  فـــي الجامعـــات الحكومیـــة األردنیـــة بوجـــود املناعـــة املنظميـ

مــن دراســتها  وربطهــا مــع بعضــها الــبعض، أغلــب الدراســات  -فــي حــدود علــم البــاحثین -بمتغیــر معــدل. وهــي متغیــرات لــم یســبق أن حاولــت الدراســات الســابقة

 من متغیرات الدراسة الحالية مع متغیرات أخــرى، وتــم تطبیقهــ 
ً
ا علــى منظمــات االعمــال ولــم یــتم تطبیقهــا علــى قطــاع التعلــیم وعلــى الجامعــات تناولت واحدا

معظــم الدراســات طبقــت فــي بیئــات عربیــة وأجنبیــة لكــل منهــا خصوصــیتها واهتماماتهــا وـكـان القطــاع الخــاص مــن أكثــر الخیــارات باإلضــافة إلــى أن  الحكوميــة.

ــا الدراســـات الســــابقة التــــي تـــم تناولهــــا،  ــ التـــي طبقــــت عليهــ أردنیــــة مؤهلـــة إلجــــراء مثــــل هــــذه  -یمكـــن القــــول بــــأن هــــذه الدراســـة أجريــــت فــــي بیئـــة عربیــــة اليوبالتــ

 مســت
ً
 فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة، والتــي تشــهد تطــورا

ً
، ویعتبــر الدراســات، حیــث تــم تطبیقهــا علــى أحــد أهــم القطاعــات الحكومیــة فــي األردن متمــثال

ً
مرا

 جتمع بشكل مباشر.امل فيهذا القطاع من القطاعات التي تؤثر 

 :منهج الدراسة

 دقیالواقع و   في  هيهدف إلى دراسة الظاهرة كما  ی  ی الذ  التحلیلي  فياملنهج الوص  الدراسةاعتمدت  
ً
 و یهتم بوصفها وصفا

ً
 وصیعبر عنها تعبیقا

ً
 فيرا

ً
ا

وال  یوكم  ،
ً
بل    في كتیا املختلفة،  وعالقتها  مظاهرها  استقصاء  أجل  من  بالظاهرة  املتعلقة  املعلومات  جمع  عند  املنهج  التحلیهذا  إلى  والربط یتعداه  ل 

العالقات  یوالتفس والتحقق من  املتغ   التير  تحدیتربط مجموعة من  البعض ومحاولة  بعضها  بیرات مع  العالقة  قابلیر ین متغید  أكثر  أو  للقین  اس، ین 

 .  ودرجة هذه العالقة

 : نتهایمجتمع الدراسة وع

جم من  الدراسة  مجتمع  ومساعدیتكّون  ونوابهم  العمداء  ومدیع  االقسام  ورؤساء  ومساعدالعلمياملراكز    ي ر یهم  األردن  فيهم  یة  ة  یالجامعات 

تم اختيار عينة عشوائية طبقية متناسبة من الجامعات وذلك  وقد  ة،  یة الهاشمیأنحاء اململكة األردن  في( جامعات موزعة  10ة والبالغ عددها )یالحكوم

 . ( مفردة302وبواقع )الختالف أعداد العاملین فيها لتتناسب مفردات العينة مع األعداد في كل جامعة، 
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 لعینة الدارسة من حیث خصائصهم الشخصیة والوظیفية. 1ویظهر الجدول )
ً
 وصفيا

ً
 ( تحلیال

 لبیاناتهم الشخصیة والوظیفيةتوزیع عینة  ( : 1جدول )
ً
 الدراسة تبعا

 النسبة التكرار  الفئات  املتغیرات 

 %87.7 265 ذكر  الجنس 

 %12.3 37 أنثى

 %100 302 املجموع 

 %15.6 47 سنة   30أقل من  العمر

 %22.8 69 سنة  40أقل من  -30

 %41.4 125 سنة  50أقل من  – 40

 %20.2 61 سنة فأكثر  50

 %100 302 املجموع 

 %5.6 17 بكالوریوس العلمي املؤهل 

 %45.7 138 ماجستیر 

 48.75 147 دكتوراه 

 %100 302 املجموع 

 %2.0 6 نائب رئیس  املسمى الوظیفي 

 %16.6 50 عمید 

 %14.6 44 نائب عمید 

 %44.4 134 رئیس قسم

 %10.6 32 مدیر مركز 

 %11.9 36 نائب مدیر مركز 

 %100 302 املجموع 

(، في %87.7( مشـكـلـیـن بذلك ما نسبته )265( أن معظم أفراد عیـــنـة الدراسـة كانـوا من الـذكـور، حیث بلغ عـددهـــم )1تشیر بیانات الجدول رقم )

 أن الـفـئة العـمـریة )من  37( وعـددهن )%12.3حیـن أن اإلنـاث لـم یـشكـلـن سـوى )
ً
( مثلت النسبة األكثر بین الـفـئـات  50أقل من    -40(. كما یالحظ أيـضـا

سنة( شكلت الفئة األقل ضمن عینة الدراسة، إذ بلغ عدد أفراد العینة ضــمــن  30( في حین أن الفئة العمریة )أقل من %41.4الـعـمریة في العیــنـة وبواقع )

 وبنسبة )( فر 47هذه الفئة )
ً
 (.  %15.6دا

(، یليهم ممن  %48.7فقد شكلت نسبة من الذین یحملون درجة الدكتوراة النسبة األعلى بین املستویات التعلیمیة وبواقع )  العلميبالنسبة للمؤهل  

ما یتعلق باملسمى الوظیفي، فيالحظ (. وفي%5.6(، وفي املرتبة األخیرة من یحملون درجة البكالوریوس وبنسبة )%45.7یحملون شهادة املاجستیر وبنسبة )

 (.  %2.0(، في حین أن )نائب رئیس( شكلوا ما نسبته )%44.4أن أكثر أفراد العینة من رؤساء األقسام، إذ شكلوا ما نسبته )

 :صدق أداة الدراسة وثباتها

 
ً
 :أداة الدراسةصدق  :أوال

ر من  ـیـغـل متـى أن كـلـام عـمـاالهتتركز  یه، و یإل  ينتمی  ي ر الذیراسة عن املتغالدرات  یفقرات كل من متغمكن أن تعبر عنه  یما    بصدق البناء قصد  ی

الـیـغـمت بـمثـة مـدراسـرات  بــیــكل دقـشـل  الفـة مـوعــجمــمـق  العبارات بصــن  أو  تقـة وأن هـاسبـنـورة مـقرات  الفقرات  املتغیذه  بالفعل هذا  اس  یر، وتم قیس 

محتوى   )االستبانة(أداة  صدق  بیقب  الدراسة  العالقة  وبیاس  فقرة  كل  الفـتـواس  ،هیإل  يمـتـنـت  ي الذ   البعدن  ی ن  مـكی  التيقرات  ـبعاد  ارتبـامـعـون  ا ـ هـاطـل 

، وتیـعـض
ً
 : يأتی(، وكما α≤0.05وى )ــــــد مستـة عنـیـائ ـصـا اإلحـــهـتـــكون داللـفا

 (االبتكاراملحور األول ) .1

 االبتكارصدق البناء ألبعاد   (: 2جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  البعد 

 **0.000 0.825 اإلنتاجياالبتكار البعد األول: 

 **0.000 0.845 ات  العمليابتكار : یالبعد الثان

 **0.000 0.919 التسویقي االبتكار البعد الثالث:  

 **0.000 0.920 املنظمي االبتكار  البعد الرابع: 

 عند )ی دال إحصائ** 
ً
 ( 0.01ا

 عند املستوى یدالة إحصائ  هي(، و 0.920( و)0.825)ن  یكانت ما بر مستقل  یكمتغ  االبتكار األربعة  ادـعـاط ألبـبـالت االرتـــامـعـ( أن م2الجدول )ن  یبی
ً
ا

 . االبتكار(ر ی)متغ املحور األول  ألبعاد ی و ـق یـلـاق داخـسـود اتــ وجلــر یشـــی ما(، 0.01)
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 ( ةاملنظمية یالفاعل ) ياملحور الثان .2

 ة املنظمية یالفاعل صدق البناء ألبعاد  (:3جدول )

 ة ااوى الداللااامست اط اااعامل االرتبااام البعد 

 **0.000 0.856 ق األهداف یتحقالبعد األول: 

 **0.000 0.883 التنظیمي التكامل : یالبعد الثان

 **0.000 0.881 بیئي ف الی التكالبعد الثالث:  

 عند )ای اائاصاا** دال إح
ً
 ( 0.01ا

( الجدول  می(  3من  أن  االرتــعامــتضح  ألبـبــالت  تـیـغـتـمـك  ةاملنظمية  یالفاعلعاد  ـاط  )یب  كانتع  ــابـر  و)0.856ن  و 0.883(  إحصائ  هي(،  عند  یدالة   
ً
ا

 . الفاعلية املنظميةاد ــــعـألب ي و ـق ي ــلـاق داخـسـود اتــ وجلـر ــیشــی(، وهذا 0.01املستوى )

 (ةالتنظیمي املناعة املحور الثالث )  .3

 ( ةالتنظیمياملناعة  صدق البناء لفقرات املحور الثالث )(: 4جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة

44 0.675 0.00** 

45 0.716 0.00** 

46 0.680 0.00** 

47 0.779 0.00** 

48 0.769 0.00** 

49 0.750 0.00** 

50 0.795 0.00** 

 عند املستوى )ی ** دال إحصائ                                                   
ً
 (. 0.01ا

 عند املستوى )یدالة إحصائ هي(، و 0.795( و )0.675ن )یب كانت( ةالتنظیمي املناعة ( أن معامالت االرتباط لفقرات )4تضح من الجدول )ی
ً
(، 0.01ا

 .  ةالتنظیمياملناعة لفقرات  ي قو  ير إلى وجود اتساق داخلیشیوهذا 

 
ً
 ثبات أداة الدراسة:  :ثانيا

املتمثلة   الدراسةرات  یـغـع متیـمـة كرونباخ ألفا لجــعادلــق مـــوف  الداخـــلياق ـــاالتس  )االستبانة( احتسبت الباحثةات أداة الدراسة  ـــثببهدف التأكد من  

 :  يأتیة(، وجاءت النتائج كما التنظیمياملناعة  -ةاملنظمية یالفاعل -بمحاورها الثالث )االبتكار

 (االبتكارثبات املحور األول ) .1

الثبات ألبـــیـم قـت الثبات لكل األبعاد مجتمعة، وذلك حسب معامل  یكل على حدة، ومن ثم ق  االبتكاراد  ــعــاس   على    -)كرونباخاس 
ً
ألفا(. واعتمادا

(Sekaran, 2010  تعتبر فقرات االستبانة تتمتع باالتساق )( نتائج  5ن الجدول )یبیكحد أدنى، و   % 70مة معامل كرونباخ ألفا  یوالثبات إذ بلغت ق  الداخلي

 اختبار الثبات:  

 ( 302لكرونباخ )ن= ( باستخدام معامل ألفا االبتكارثبات أبعاد املحور األول )(: 5جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  البعد 

 0.849 7 اإلنتاجياالبتكار البعد األول: 

 0.879 6 ات العمليابتكار : یالبعد الثان

 0.863 6 التسویقي االبتكار البعد الثالث:  

 0.866 6 املنظمي االبتكار  البعد الرابع: 

 0.948 25 ككل  األول  حور امل

( كل على  االبتكاراد املحور األول )ـعـ(، كما أن معامالت كرونباخ ألفا ألب0.948بلغ ) االبتكاراد ـــــعـأب عیمـــأن معامل كرونباخ ألفا لج (5الجدول ) ظهری

مرتــح كان  حـفــدة   ،
ً
)یعا بلغ  )  ،التسویقيلالبتكار  (  0.863)و،  اتالعمليالبتكار  (  0.879)و،  اإلنتاجيلالبتكار  (  0.849ث  ، املنظميلالبتكار  (  0.866و 

 إلى القاعدة املشار إل
ً
 فإن جميواستنادا

ً
 ات.  ـبــرات بالثـــقــدل على تمتع الفیوهذا ما  %70م كانت أكبر من یع القیها سابقا

 (ةاملنظمية یالفاعل ) يثبات املحور الثان  .2

الیتم ق الثبات ألبعاد  الثـــ محــاس  الثیــ( كل على حدة، ومن ثم قةاملنظمية  یالفاعل)  يـانــور  املحور، وذلك حسب معامل )كرونباخ  ـكـات لـبـاس    –ل 

 ج الثبات:  ـــ ائــ( نت6ن الجدول )یبیألفا(، و 
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 (302( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )ن= ةاملنظمية  یالفاعل)  یثبات أبعاد املحور الثان(: 6جدول )

 ألفا كرونباخ معامل   عدد العبارات  املجال 

 0.823 7 ق األهداف یتحقالبعد األول: 

 0.873 5 التنظیمي التكامل : یالبعد الثان

 0.780 6 بیئي ف الی التكالبعد الثالث:  

 0.913 18 ككل  ی الثان حور امل

)یتش الجدول  نتائج  لجم6ر  ألفا  كرونباخ  معامل  أن  إلى  الی(  املحور  أبعاد  )(  ةاملنظمية  یالفاعل)  یثانــع  )0.913بلغ  وبلغ  لبعد  0.823(،  ق  یتحق( 

 اله. ـــا أعـــــه ـــیـار إلــــشـمـــاعدة الـقـاًء على الـنـات بــــر إلى الثبیشی، وهذا ما بیئيف الیالتك( لبعد 0.780، و)التنظیميالتكامل ( لبعد 0.873، و )األهداف

 (ةالتنظیمياملناعة ثبات املحور الثالث ) .3

 ـات. بـائج الثـ( نت7دول )ـجـن الـ یـبـیألفا(، و  –ل )كرونباخ ـــامـعــــ سب مـ(، وذلك ح ةالتنظیمياملناعة ور الثالث )ــ الثبات لفقرات املحاس یتم ق

 (302( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )ن= ةالتنظیمياملناعة ثبات أبعاد املحور الثالث )(: 7جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  العبارات عدد  ة التنظیمياملناعة 

 0.857 7 ككل   املحور الثالث

ر إلى الثبــــات بـنـاًء على الـقـاعدة الـــمـشــــار  یشی(، وهذا ما  0.857ة( بلغ )التنظیمي( إلى أن معامل كرونباخ ألفا لفقرات )املناعة  7ر نتائج الجدول )یتش

 ـــهـــــا أعـــاله. یإلـ

 ي عیالطبع یاختبار التوز 

الب أن  من  التحل  التيانات  یللتحــقق  ألغراض  استخدامها  اإلحصائ یتم  التوز   يل  الباحثان  الطبیعيع  یتتبع  -Kolmogorovاختبار)  استخدم 

Smirnov(K-S) (8وضحها الجدول )ی، وجاءت النتائج كما . 

 Kolmogorov-Smirnov(K-S)ق اختبار  ی بتطب يعیع الطب یالتوز ( : 8جدول )

 مستوى الداللة  مة االختباری ق  البعد 

 0.110 0.112 اإلنتاجياالبتكار  

 0.133 0.130 ات العملي ابتكار  

 0.144 0.136 التسویقياالبتكار  

 0.171 0.119 املنظمي االبتكار  

 0.201 0.129 ق األهداف یتحق 

 0.221 0.173 التنظیميالتكامل  

 0.233 0.103 بیئيف ال ی التك 

 0.177 0.107 ةالتنظیمي املناعة  

م یع قین توز یة بی، وتظهر عدم وجود فروق إحصائالطبیعيع  یة اتبعت منهج التوز یانات الخاصة بالدراسة الحالی( أن الب8الجدول )  اناتیر بیتش

 (. α≤ 0.05عند مستوى داللة ) الطبیعيع  یم التوز یرات وقیاملتغ

 الخطي اختبار عدم التداخل 

استخدام التب  تم  تضخم  معامل  والتب(Variance Inflation Factor (VIF)ن  يااختبار  )يا(  به  املسموح  مستوى Toleranceن  من  للتحقق   )

 ر املستقل. ین أبعاد املتغیب الخطيالتداخل 

 ر املستقلین أبعاد املتغیب الخطينتائج اختبار التداخل  (:9جدول )

 Collinearity Statistics رات ی املتغ 

 ني ا معامل تضخم التب 
VIF 

 ن املسموح بهأي التب 
Tolerance 

 0.418 2.319 ياالبتكار اإلنتاج 

 0.396 2.524 ات العملي ابتكار  

 0.266 3.758 يق ی االبتكار التسو 

 0.297 3.362 ي االبتكار املنظم 

)یبی الجدول  أن9ن  تضخم یق  (  معامـــل  )ـيا ـــتبـال  م  جVIFن  كانت  أكـه ـعـیـمــ(  )ــــبـ ا  العدد  من  )1ر  العدد  من  وأقل  ق5(  انحصرت  كما  الی(،  ن  ــــياتبــم 

 رات الدراسة.  ین متغی ب الخطياط ـبـلة االرتـكـ شـدم وجود مــر إلى عـیــشیذا ــ(، وه1( و)0.01ن )ی( بToleranceاملسموح به )
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 :ل إجابات فقرات الدراسةیتحل 

على محاور الدراسة وأبعادها، تم   ةیة األردنیالجامعات الحكوم  فية  اإلدارية و فيالوظائف اإلشرا   فين  ینة من العاملیرات أفراد العیللتعرف على تقد

 ة:یة إلجاباتهم، وجاءت النتائج كما توضحها الجداول اآلتیار یة واالنحرافات املعالحسابياحتساب األوساط 

 
ً
 (  االبتكارر املستقل )یاملتغأبعاد  :أوال

 ن ذلك . یبی (10، والجدول رقم )االبتكارنة الدراسة على أبعاد یة الستجابات أفراد عیار یة واالنحرافات املعالحسابيراج األوساط ـخــم استـت

   االبتكار نة على أبعاد ی رات أفراد العزة لتقدیة النسبیواألهم يالوسط الحساب(: 10جدول )

 ة یة النسبیاألهم ي ار یاالنحراف املع يالوسط الحساب  البعد  الرقم  الرتبة

 مرتفعة  0.63 3.74 اإلنتاجيالبعد األول: االبتكار  1 1

 متوسطة  0.77 3.64 ات العملي: ابتكار یالبعد الثان 2 2

 متوسطة  0.76 3.62 التسویقي البعد الثالث: االبتكار  3 3

 متوسطة  0.90 3.50 املنظمي البعد الرابع: االبتكار   4 4

 متوسطة  0.67 3.63 االبتكار ككل

أن األوس10الجدول )الحظ من خالل  ی لتـالحسابياط  ـ(  الع یدـقـة  أفراد  األهم یرات  النسبینة حول  الحكوم  فيبتكار  ة لال یة  األردن   فية  یالجامعات 

ابتكار ه بعد  یلیة مرتفعة،  یة نسبی(، وبأهم3.74بلغ )  حــسابـي  وسطاملرتبة األولى بأعلى    في  اإلنتاجياالبتكار  (، وجاء بعد  3.74  –  3.50ن )یتراوحت ما ب

متوسطة،  ة یة نسبی(، وبأهم3.62بلغ ) حسابيوسط ، بالتسویقياالبتكار ه بعد یلیطة، و ـــــة متوسیـــة نسبی(، وبأهم3.64بلغ ) يحساب وبوسط، اتالعملي

 ة متوسطة.یة نسبی( وبأهم3.50بلغ ) حسابي بمتوسط  املنظمياالبتكار رة جاء بعد یاملرتبة األخ فيو

  أي طة،  ــــ ة متوسیــسبـة نیمــ( وبأه3.63كل بلغ )ــك  االبتكارنة على أبعاد  یرات أفراد العیلتقد  الحسابي انات الجدول السابق أن الوسط  یر بیكما تش

 من ـطـوسـتوى متـسـاك مـأن هن
ً
 . األردن فية یالجامعات الحكوم فياالبتكار ا

 
ً
 (  ةاملنظمي ة یالفاعل ر التابع )یأبعاد املتغ :ثانيا

األوساط   احتساب  املعالحسابيتم  واالنحرافات  ع یار یة  أفراد  أبعاد  یة الستجابات  الدراسة على  )ةاملنظمية  یالفاعلنة  رقم  والجدول  ظهر  ی (  11، 

 النتائج.هذه 

 ة املنظمية یالفاعل نة على أبعاد ی رات أفراد العزلتقد ی ار یواالنحراف املع الحسابيالوسط : (11جدول )

 ة یة النسبیاألهم ی ار یاالنحراف املع الحسابيالوسط  البعد  الرقم  الرتبة

 متوسطة  0.72 3.44 ق األهداف یالبعد األول: تحق 1 3

 متوسطة  1.00 3.45 التنظیمي : التكامل یالبعد الثان 2 2

 مرتفعة  0.60 3.87 بیئي ف الی البعد الثالث: التك 3 1

 متوسطة  0.66 3.59 ة ككل املنظمية  یأبعاد الفاعل

(، وجاء بعد  3.87-3.44ن )ـ یـراوحت ما بــت  ةاملنظمية  یالفاعلنة على أبعاد  یرات أفراد العـیدـقـة لتالحسابياط  ــ( أن األوس11انات الجدول )یر بیتش

الیالتك بأعلى    في  بیئيف  األولى  )  حسابي   وسط املرتبة  وبأهم3.87بلغ  نسبی(،  مرتفعة،  یة  بعد  یلیة  )  حسابي وبوسط  ،  التنظیميالتكامل  ه  (، 3.45بلغ 

 ة متوسطة.  یة نسبی(، وبأهم3.44بلغ ) حسابي  وبوسط، ق األهدافیتحقه بعد یلی، و متوسطةة یة نسبیوأهم 

تش الوسط  یب  ریكما  أن  السابق  الجدول  الیلتقد  الحسابي انات  أفراد  علیعــ رات  أبـنة  )  ةاملنظمية  یالفاعل  ادـعـى  بلغ  وبأهم3.59ككل  نسبی(  ة یة 

 أن هناك مستوى  أي ، متوسطة
ً
 األردن.   فية یالجامعات الحكوم فية املنظمية یالفاعل من متوسطا

 :اتیاختبار الفرض

االبتكار  -اتالعملي فياالبتكار   -اإلنتاجي( لالبتكار بأبعاده )االبتكار α≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )یوجد أثر ذو داللة إحصائیال :  H01األولى: ة یالفرض

بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمية  یالفاعل  في(  املنظمياالبتكار    -التسویقي الحكوم   في  (التنظیميف  یالتك  -التنظیميالتكامل    -ق األهدافیة  ة یالجامعات 

 ة. یاألردن

االبتكار  -التسویقياالبتكار  -اتالعملي فياالبتكار   -اإلنتاجياالبتكار )االبتكار د أثر أبعاد ی لتحد ياس یل االنحدار املتعدد القیتحل الباحثاناستخدم 

 (. 12دول )ـجـح بالـوضــ، وكما هو ماألردن فية یالجامعات الحكوم في ةاملنظمية یالفاعل في( املنظمي
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 ةاملنظمية  یالفعال  في االبتكار ر أبعاد یل االنحدار املتعدد لتأثیتحل(: 12جدول )

 ملخص النموذج  ر التابعیاملتغ
Model Summery 

 نأي ل التبیتحل
ANOVA 

 جدول املعامالت 
Coeffecient 

ة یالفاعل

 ة املنظمي 

 

R 
معامل 

 االرتباط 

2R 

معامل 

 دیالتحد

F 

 املحسوبة 
درجة  

 ة یالحر 
D.F 

Sig F* 

مستوى  

 الداللة

 

 انیالب

 
β 

الخطأ 

 ي ار یاملع

B t 
 املحسوبة 

Sig F* 

مستوى  

 الداللة

االبتكار  0.000 4 165.21 0.690 0.831

 اإلنتاجي 

0.763 0.052 0.802 15.27 0.000 

االبتكار في 

 العمليات 

0.264 0.044 -0.226 -5.14 0.000 

االبتكار 

 التسویقي

0.065 0.055 0.057 1.04 0.298 

297 

االبتكار  301

 املنظمي 

0.200 0.052 0.802 3.37 0.000 

ر التابع، كما أن أثر أبعاد  یر املستقل واملتغین املتغیة بیر إلى العالقة املوجبة والقو یشی  (R=0.831) ( أن معامل االرتباط12ر نتائج الجدول )یتش

املتغ  االبتكار التابع )یعلى  وهو  (Sig=0.000) ( وبمستوى داللة165.21املحسوبة ) (F)  مةی ث كانت قیة، حـیـصائــ( أثر ذو داللة إحةاملنظمية  یالفاعلر 

أن قی( ح0.05أقل من ) التـامـعــمة مــیث ظهر  أن )یتش  هي و    (R2=0.69)  دـــیدـحـل  إلى  التب%69.0ر  تـمك ــی(  ةالتنظیمية  یالفاعل)  فين  يا( من  ره من  یـسـف ـن 

 .  االبتكاراد ــأبع فين أيـبـخالل الت

أن ق اظهر  املعامالت فقد  )  (اإلنتاجي)االبتكار  ( عند بعد  βمة )یأما جدول   Sig) (، وبمستوى داللة15.27)  هيعنده   T مةی( وأن ق0.763بلغت 

( وبمستوى  5.14)  هيعنده   T مةی( وان ق0.264( قد بلغت )اتالعملي  فياالبتكار  عند بعد ) β مةی، أما قمعنوي ر إلى أن أثر هذا البعد  یشیمما   (0.00=

( وبمستوى 1.04)هيعنده    T  مةی( وق0.065( )التسویقياالبتكار  عند بعد )βمة  یوقد بلغت ق  معنوي ر إلى أن أثر هذا البعد  یشی( مما   (sig=0.00 داللة

البعد  یشیمما    (Sig =0.298) داللة   أثر هذا  أن  إلى  بلغت قمعنوي ر  یغر  كما  )   βمةی،  (  3.37)هيعنده   T مةی( وق0.200( )املنظمياالبتكار  عند بعد 

أن أثر هذا البعد  یشیمما    (Sig =0.00) وبمستوى داللة أبعاد    اإلنتاجياالبتكار  ن أن بعد  یتبیها  ياملشار إل  βم  یومن خالل ق  .معنوي ر إلى    االبتكار كأحد 

ر ـــیأثـتـوة الــث قیرة من حـــیـة األخـــبـرتـمـال  فياء  ـوج  املنظميبعد االبتكار  ، ثم  اتالعملي  فياالبتكار  ، تبعه بعد  ةاملنظمية  یالفاعلر على  ـبـر األكـیـتأثـان له الــك

 یر دال إحصائیره غی إذ كان تأث التسویقياالبتكار  بعد
ً
 .  ا

إل التوصل  تم  ما  تیوبناًء على  نتائج  الـرفـه من  العیرضـفـض  الرئـیـدمـة  الفرضـسـیـة  وتقبل  األولى  البـیـة  داللة إحصائزلة:  ـیدـة  ذو  أثر  عند  یوجد  ة 

( الداللة  )االبتكار  α≤ 0.05مستوى  بأبعاده  لالبتكار  ة  املنظمي ة  یالفاعل   في(  املنظمياالبتكار    -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  فياالبتكار    -اإلنتاجي( 

 . ة یة األردنیالجامعات الحكوم في( التنظیميف یالتك -التنظیميالتكامل  -ق األهدافیبأبعادها مجتمعة )تحق

ن أثر االبتكار بأبعاده )االبتكار یتحس  فية  التنظیمي( للمناعة  α≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )یوجد أثر ذو داللة إحصائز: ال  H02ة:  ی ة الثان ی الفرض 

  -التنظیميالتكامل    -ق األهدافیة بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمية  یالفاعل   في(  املنظمياالبتكار    -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  فياالبتكار    -اإلنتاجي

 ة. یة األردنیالجامعات الحكوم في( التنظیميف یالتك

الفرضية تم استخدام   الهرمیتحلالختبار هذه  االنحدار  لب  يل  املناعة  یاملتعدد  أثر  االبتكار )االبتكار  یتحس  فية  التنظیميان  أبعاد  أثر   -اإلنتاجين 

وضحها الجدول  یاألردن، وجاءت النتائج كما    فية  یالجامعات الحكوم   فية  املنظمية  ی الفاعل  في(  املنظمياالبتكار    -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  فياالبتكار  

(13.) 

 ة املنظمية  یالفاعل   في ن أثر أبعاد االبتكار  یتحس  في ة التنظیمياملتعدد ألثر املناعة    ي ل االنحدار الهرمیتحل (:  13جدول )

 ةیالخطوة الثان  الخطوة االولى  رات املستقلة یاملتغ ر التابعیاملتغ

β یق (مةt املحسوبة ) Sig t β یق (مةt املحسوبة ) Sig t 

 0.000 15.801 0.603 0.000 15.27 0.763 ي االبتكار اإلنتاج ة املنظمية یالفاعل

 0.000 5.601- 0.212- 0.000 5.14- 0.264- االبتكار في العمليات 

 0.030 2.716- 0.103- 0.298 1.04 0.065 يقی االبتكار التسو 

 0.029 2.199 0.097 0.001 3.37 0.200 املنظمي االبتكار 

 0.000 15.869 0.520  املناعة املنظمية

 2R 0.690 0.832د  ز معامل التحد
2R Δ 0.690 0.142 

F Δ 165.21 294.15 

Sig Δ F 0.000 0.000 
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  ي ة على الخـطـوة األولى وجود أثر ذیاملبنــن، إذ عـكــست نتـائـج النموذج األول یالقائم على نموذج الهرمي( نتائج االنحدار املتعدد 13عرض الجدول )ی

إحصــائـ للمتـغـیداللة  مجتمعة  یـة  بـ)االبتكار(  املـمثـلـة  املـسـتـقلة  حاملنظمية  یالفاعل  فيـرات  قیة،  كانت  داللة    (F=165.21)مة  یث   =sig F)وبمستوى 

( من  %69.0ر إلى أن أبعاد االبتكار مجتمعة قد فسرت ما نسبته )یشیوهذا    (R2=0.690)د  یمة معامل التحدی( كما كانت ق0.05أقل من )  هي و   (0.000

 ة( . املنظمية ی)الفاعل فين الحاصل أيالتب

ادة ی( وهذه الز %14.2بنسبة )  2R دی مة معامل التحدیث ازدادت قیة( لنموذج االنحدار حالتنظیمي ر )املناعة  یة تم إدخال متغیالخطوة الثان  فيو 

 حیدالة إحصائ
ً
عند )املناعة   (β =0.520)مة  ی(، كما كانت ق(0.05أقل من    هيو   (sig Δ F=0.000)وبمستوى داللة     (Δ F=294.15)مة  یث كانت قیا

وقالتنظیمي داللة     (t=15.869)مةیة(  املیوهذا    (sig.=0.000)وبمستوى  األثر  االبتكار  یتحس  فية  التنظیميللمناعة    عنوي ؤكد  أثر  ة یالفاعل  فين 

 ( . %83.2لى )إ ( %69.0( لترتفع من )%14.2بنسبة ) الكلين أير التبیث تحسنت نسبة تفسیة، حاملنظمي

 ≥αالداللة )ة عند مستوى  یوجد أثر ذو داللة إحصائز  تنص على:  التيلة  یة البدیة وتقبل الفرضی ة الثانیسة العدمیة الرئ یه ترفض الفرضیوعل

ة یالفاعل   في(  املنظمياالبتكار    -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  فياالبتكار    -اإلنتاجين أثر االبتكار بأبعاده )االبتكار  یتحس  فية  التنظیمي( للمناعة  0.05

 ة یة األردنیالجامعات الحكوم في(  التنظیميف ی التك -التنظیميالتكامل  -ق األهدافیة بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمي

 ات یمناقشة النتائج والتوص

 
ً
 ة  فيیة والوظیرات الدراسة الشخصیملتغ   فيل الوصیمناقشة التحل  :أوال

مكن  ی(، و %12.3شكلن سوى )ین أن اإلناث لم  یح  في(،  %87.7نة كانوا من الذكور وبما نسبته )ین من نتائج الدراسة أن معظم أفراد العی: تبالجنس .1

اإلشرا ر  یتفس الوظائف  أن معظم  والقفيذلك  الحكوم  فية  یادیة  لطبیالجامعات  وهذا عائد  الذكور،  قبل  تشغل من  واحتیة  األعمال  تلك  اجها  یعة 

ر  ینسبة ال بأس بها تش هية یادیة أو قیة وإدار فيشغلن مناصب إشرا ی يمجال األعمال، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة اإلناث اللوات فيلة یللخبرة الطو 

 یة والتمكیإلى وجود نوع من االستقالل
ً
 املحافظ.  ياملجتمع األردن فين للمرأة خصوصا

ــنـة وبواقع  یالع   فية  ین الـفـئـات الـعـمر ی( مثلت النسبة األكثر ب50أقل من    -40ة )من  ین كذلك من نتائج الدراسة أن الـفـئة العـمـر ی: تبةیالفئة العمر  .2

 47نة ضــمــن هذه الفئة )ینة الدراسة، إذ بلغ عدد أفراد العیسنة( شكلت الفئة األقل ضمن ع  30ة )أقل من  یالعمر ن أن الفئة  یح  في(  41.4%)
ً
( فردا

( أفراد عیتناسب مع طبی(، وهذا  %15.6وبنسبة  العاملیعة  الدراسة من  الحكوم  فين  ینة  والشاغلیالجامعات  إدار یة  ملناصب  إشرا ین  أو  وأن فية  ة، 

الوظایطب هذه  طو عة  خبرات  تتطلب  ما  ی ئف  وهذا  العمر یلة،  الفئات  مع  الكبیتناسب  الع  التيرة  یة  أفراد  معظم  حیشكلت  نسبته  ینة،  ما  إن  ث 

 سنة.   40نة كانت أعمارهم أكبر من ی( من الع61.6%)

حملون شهادة یهم ممن  يلی(،  %48.7ة وبواقع )یمیات التعلین املستو یالنسبة األعلى بدكتوراه  حملون درجة الین  یالذ  أن نسبةن  ی: تبالعلمياملؤهل   .3

األخ  في(، و%45.7وبنسبة )اجستیر  امل التعلی(، وتفسر هذه النت%5.6وس وبنسبة )ی حملون درجة البكالور یرة من  یاملرتبة    ي میجة من ارتفاع املستوى 

الوظائف  یلع أن معظم  الدراسة،  الكثیر من   تتطلب شهادات  األكاديميةنة  أن  اإلدارية تتطلب شهادات   الدكتوراة، كما  تخصص    فيا  یعل  الوظائف 

 . ن كحد أدنىیمع

س( شكلوا ما ین أن )نائب رئیح  في(،  %44.4نة من رؤساء األقسام، إذ شكلوا ما نسبته )یأوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أفراد الع:  فيیاملسمى الوظ .4

 فيعة العمل  یة ملجتمع الدراسة، وكذلك مع طبفيیة والوظیعة الشخصی الجامعات ومع الطب  فية  التنظیمياكل  هيتناسب مع الی(، وهذا  %2.0نسبته )

 ن ورؤساء األقسام. فیث تحتاج إلى نسبة أكبر من املشر یح یم العال یمؤسسات التعل

 
ً
 رات الدراسةیة ملتغی ة النسبیل أبعاد الدراسة واألهمیمناقشة نتائج تحل  :ثانيا

 : ةیالجامعات الحكوم في مناقشة أبعاد االبتكار  .1

األهم أن  إلى  الدراسة  نتائج  النسبیأشارت  املتغیة  حیة ألبعاد  بشكل عام،  )االبتكار( جاءت متوسطة  املستقل  االبتكار  یر  جاء بعد    في  اإلنتاجيث 

بأعلى وسط   األولى  )  حــسابـي املرتبة  وبأهم3.74بلغ  نسبی(،  بعد  ی لیة مرتفعة،  یة  وبوسط  العمليفي  بتكار  اال ه  )  حسابيات،  وبأهم3.64بلغ  نسبـــی(،  ة  یة 

االبتكار  یلی متوســـــطة، و  )  حسابي ، بوسط  التسویقيه بعد  األخ  فية متوسطة، ویة نسبی(، وبأهم3.62بلغ  االبتكار  ی املرتبة  بمتوسط   املنظميرة جاء بعد 

)  حسابي وبأهم3.50بلغ  نسبی(  وهذا  یة  متوسطة،  الحكومیشیة  الجامعات  اهتمام  إلى  أهمیر  من  لالبتكار  ملا  االبتكار،  بأبعاد  والتقدم   فية  یة  التطور 

التقدم والتطور، والتوصل لكل ما هو جدیتعترض طر   التيومواجهة الصعوبات والعوائق   ر املخرجات،  ین العمل واألداء وكذلك تطو یتحس  فيد  یق هذا 

 . يعقالن ی ات، واستغالل املصادر املتوفرة بأسلوب مادأين املستمر للخدمات املقدمة والوصول للغیوالتحس ة،فيوالوصول لالحترا 

التحسیمكن تفسیكما   أو   التية القرارات  ین من نوعیر اهتمام الجامعات باالبتكار بشكل عام هو  تتخذ ملواجهة املشكالت على مستوى الجامعة 

 ة.  یمیم مخرجاتها التعلیر قیاتها، باإلضافة إلى تطو یعلى مستوى أقسامها وكل
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الجامعات إلى دعم أنشطة البحث   يسع  فيالجامعات    فية كأحد أبعاد االبتكار  ی ة نسبیعلى أكبر أهم  اإلنتاجيجة حصول بعد االبتكار  ینتوتفسر  

للیوالتطو  ابتكارات  ر  إلى  التعل   فيوصول  وتبنیمیالخدمات  لالبتكارات  ية،  الجداإلنتاجيها  واألفكار  بغیة  تطو ی دة  التعلیة  خدماتها  على یمیر  باالعتماد  ة 

 ثة.  یات الحدیالتقن

 من األهمیب  التي(، و 2019جة دراسة برهوم )یجة مع نتیوقد اتفقت هذه النت
ً
 في   التكنولوجية لالبتكار  یالنسب ة  ینت نتائجها وجود مستوى مرتفعا

 في  ي مستشفى أزاد فيق مرتفع ألبعاد االبتكار  ینت نتائجها وجود تطبیب التي( 2018خ )یجة دراسة الشیرة واملتوسطة، كما اتفقت مع نتیاملؤسسات الصغ

 ة.  یل العراقیمنطقة أرب

 ة: املنظمية یمناقشة أبعاد الفاعل  .2

األهم أن  النتائج  وبمتوسط    ةاملنظمية  یالفاعلة ألبعاد  یالنسبة  یأظهرت  بشكل عام،  )  حسابيجاءت متوسطة  التك3.59بلغ  جاء بعد  إذ  ف  ی(، 

ة ی ة نسبی(، وأهم3.45بلغ ) حسابي ، وبوسط  التنظیميه بعد التكامل یلیة مرتفعة، یة نسبی(، وبأهم3.87بلغ ) حسابياملرتبة األولى بأعلى وسط  في بیئيال

 ة متوسطة.  یة نسبی(، وبأهم3.44بلغ ) حسابيق األهداف، وبوسط یبعد تحقه یلیمتوسطة، و 

 لقدرة إدارة الجامعة يإل ي ؤدیة، وكل ما املنظمية  یة الفاعلی ة أهمیة األردنیجة إلى إدراك الجامعات الحكومیوتفسر هذه النت
ً
 في ها باعتبارها انعكاسا

التغ للتجدیالتعامل مع  واالستجابة  الفاعلد  یر  األداء لجمیة بفاعلاملنظمية  یالحاصل، وارتباط  العاملیة  ل ین وتفعیالجامعة والقدرة على تحس  فين  یع 

س املناسبة واملقبولة یأير واملقیأي، ووضع املعيوالجماع   ي ه األداء الفردیق وتوجیط وتنسیاألداء، واالهتمام بالجهود الهادفة من قبل الجامعات للتخط

 ه.یلكل للوصول إلسعى ا ی يكهدف أساس 

طة بها، فمنها تحصل على مدخالتها، یئة املحیأن الجامعات ال تعمل بمعزل عن الب فية یة نسبیعلى أعلى أهم بیئيف الیفسر حصول بعد التككما ي

والفاعليوإل تقدم مخرجاتها،  تعد مقاملنظمية  ی ها  تحقیة  وقدرتها على  الجامعات   ألداء 
ً
لها،  یاسا املخطط  األهداف  درجة ق  الدال على  املؤشر  أنها  كما 

 لتحقیئة ومواردها بأفضل صورة ممكنة سعیتحتضنها الستثمار تلك الب  التيئة  ی ن الجامعة والبیة املتبادلة بیالتفاعل واالعتماد
ً
ق األهداف، ولذا فإن یا

الب نحو  تتوجه  الجامعات  الیتلك  التفكخارجيئة  عند  بتطو یة  التواصل  یر  على  وتعمل  خدماتها،  والجمعر  الشركات  والشخصیمع  االجتماعیات  ة یات 

 للحصول على الدعم. 

النت اتفقت هذه  نتیوقد  الفاعلیب  التي(،  2019ع )یجة دراسة جذیجة مع  نتائجها وجود مستوى متوسط من  اك  یشركة برود  فية  التنظیمية  ینت 

ومجل یالجزائر  العواودة  دراسة  مع  كذلك  اتفقت  كما  الفاعلنت  یب  التي(،  2017)  ية،  من   
ً
مرتفعا مستوى  وجود  الشركات   فية  التنظیمية  ینتائجها 

 ة.  یة األردنیماو یة الكیالصناع

( والعضايلة  الهاشمي  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  الفاعلیة  2017كما  مستوى  أن  نتائجها  بينت  التي  املستشفيات التنظیمي(  في  ة 

(، التي أفرزت نتنائجها درجة متوسطة كل من  2017العسكریة العاملة في منطقة الریاض كانت بدرجة متوسطة، وكذلك اتفقت مع نتيجة دراسة قداح )

 ة. التنظیميوالفاعلیة  اإلداري عملیات االتصال 

   :ةالتنظیمي مناقشة نتائج فقرات املناعة  .3

(،  3.72بلغ )  حسابي ة( جاءت مرتفعة بشكل عام وبمتوسط  التنظیمي)املناعة    املعدلر  یة لفقرات املتغیة النسبیألهمر نتائج الدراسة إلى أن ا یتش

الع أفراد  معظم  اتفق  عملیإذ  تشجع  الجامعة  إدارة  أن  على  الجماع ینة  التعلم  العاملیب  ية  تستفين  ین  وأنها  السابقة  فيها،  األحداث  من  مواجهة    فيد 

 ها. فين ین العاملیة بیخ ثقافة الرقابة الذاتیاملحتملة، باإلضافة إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى ترسدات یالتهد

النت املناعة    فيجة  یوتفسر هذه  األساسالتنظیميأن  والوظائف  املكونات  تعبر عن مجموعة من  بشكل عام  للجامعات  الجامعات یة  تلك  داخل  ة 

 اإلداري ان  یة الكأيكلها، والعمل على حمهي ة الجامعة و یقد تتعرض لها بن  التية  بیئي ة والالتنظیمينها لبناء وسائل وطرق ملحاربة األخطار  یما بفيتتكامل  

 ة. خارجيها من كافة العوامل والعناصر الفي

النت ة من آثار األخطاء  التنظیمياكلها  هية الجامعات و ياوق  فية ملا لها من فوائد تتمثل  التنظیمياهتمام الجامعات باملناعة    فيجة  یكما تفسر هذه 

تعز الداخلي خالل  من  وذلك  جدیة،  لحلول  والتطلع  املرونة  آلیز  وإنشاء  بالبیدة،  للتنبؤ  الیات  تهدخارجيئة  ومواجهة  وتو یة  داخل فیداتها،  التوازن  ر 

املتسرعة   القرارات  ومنع  املع  التيالجامعات  مع  تتعارض  تحالداخلي ر  یياقد  إلى  باإلضافة  الجامعات،  لتلك  العاملفیة  من  املطلوب  السلوك   فين  یز 

 .ةیة القانونیاب املسؤولیغ  فيالجامعات حتى 

النت هذه  اتفقت  نتیوقد  مع  عبودیجة  دراسة  التجد  التي،  (2019)  ي جة  من  متوسط  مستوى  وجود  نتائجها  ومستوى    االستراتیجيد  یأظهرت 

 ة. التنظیميمتوسط من املناعة 

 
ً
 ات الدراسة یل فرضینتائج تحل  :ثالثا

 :  يات الدراسة على النحو اآلتیل واختبار فرضیتلخـص نتائج تحـلـ
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 ة األولى:  ینتائج الفرض .1

بالفرض املتعلقة  النتائج  الرئیأظهرت  إحصائسة  یة  داللة  ذو   
ً
أثرا هناك  أن  لجمیاألولى  االبتكار  یة  أبعاد  الجامعات   في  ة املنظمية  یالفاعل  فيع 

ر إلى یشی(، وهذا  0.05ة أقل من )یع األبعاد، ومستوى الداللة اإلحصائیم االنحدار لجمی( وارتفاع ق0.69د )یث بلغ معامل التحدیة، حیة األردنیالحكوم

الحكوم ، وأن املنظميات واالبتكار  العملي  فيواالبتكار    التسویقيواالبتكار    اإلنتاجياالبتكار    فيق االبتكار بأبعاده املتمثلة  یإلى تطبة تسعى  یأن الجامعات 

 على الفاعلأيؤثر یق االبتكار یتطب
ً
 د منها. یز فیة املنظمية یجابا

النتوتعزى   أن تطبیهذه  إلى  إدارة  یجة  االبتكار من قبل  أبعاد  الفاعلیالجامعة تعمل على ز ق  االبتكار  املنظمية  یادة  أن  إذ  أبعاد    اإلنتاجية،  كأحد 

التحسیإخراج منتوجات علم  فيسهم  یالجامعات    فياالبتكار   إدخال  التعلی نات والتطو یة مطورة من خالل  املنتجات  الجامعة   التية  یمیرات على  تقدمها 

 ة. املنظمية یإلى الرفع من الفاعل ي ؤدیة وسوق العمل ما ی تتوافق مع الحاجات املجتمع

النوعهدف  یات  العملي  فيكما أن االبتكار   ة أو  یمیر على ما تقدمه الجامعات من منتجات تعلیث، أو التطو یحد  تعليمي  جأو إخراج منت  ة،یإلى رفع 

ة والرفع من جودة فية أو اإلشرا اإلدارية  العملين من  یف والتحسیل من املصار یاستغالل املوارد املختلفة بالشكل األمثل والتقلة، وذلك من خالل  یعلم

 ة. التنظیمي ة یاملحصلة إلى الرفع من الفاعل في یؤدي األعمال ما 

االبتكار   إلى تسو   يفهو سع  التسویقيأما  الجامعات  الجامعات  یإدارة  املحل  فيق  املجتمعیوز   یاملجتمع  املجتمع واملؤسسات  أفراد  ة یادة درجة ثقة 

التعل وبمخرجاتها  بها  األعمال  تنافسیمیومنظمات   
ً
الجامعات موقعا تمنح  الثقة  وهذه  ذهنیة،  أفضل، وصورة   

ً
تقدمه من مخرجات  یجابيإ ة  یا ما  ة عن 

 ها.  فية املنظمية یادة الفاعلیز  فيسهم یة، مما یمیتعل

املنظمیما  فيو  باالبتكار  الجامع  ي الذ  يتعلق  تطبتسعى  إلى  خالله  من  تنظی ات  طرق  جدیق  كالتجدیمة  للمؤسسة  العملياملمارسات    فيد  یدة  ة 

والتنظیمیالتعل مما  الداخليوالعالقات    الداخليم  یة،  تحسیة،  من  الجامعات  تخ ی مكن  خالل  من  أدائها  التكالفين  تحسةاإلداريف  یض  الرضا ی،  ن 

 ة. املنظمية یادة الفاعلیز  وبالتالي، فيیالوظ

نتوقد   الحرش وبروجلیاتفقت مع  بیأظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائ  التي(،  2019)  يجة دراسة بن  االبتكار كمتغیة  ر مستقل من جهة  ین 

 نة. یة قسنطيوأل  فياحة والسفر یوكاالت الس في ر تابع من جهة أخرى ی ة كمتغیوالتنافس

نت اتفقت  الحالجة  یكما  نتیالدراسة  مع  كذلك  الشیة  دراسة  )یجة  قو یب  التي(  2018خ  عالقة  وجود  نتائجها  بینت  املراجعیة  االبتكار ورضا  ن  ین 

أزد العراق ی أرب  في  أي ملستشفى  نتیل  أثر  یب  التي(  Patrícia and  Ivete, 2018جة دراسة )یة، واتفقت كذلك مع  له  االبتكار  أن  نتائجها  ودال    يجابيإ نت 

 على أداء منظمات األعمال یإحصائ
ً
 ل وفرنسا. یالبراز  فيا

 ة:  یة الثانینتائج الفرض .2

 في ة  املنظمية  ی الفاعل  فين أثر االبتكار  یتحس  فية  التنظیمي( للمناعة  α≤ 0.05ة عند املستوى )یأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائ

ة( التنظیمير املعدل )املناعة  یأن املتغ  يعنی(، مما R2=0.142ة للنموذج بلغت )یر یمة القوة التفسیق  فير  یث أن التغیة، حیة األردنیالجامعات الحكوم

املتغیادة وتوضیز   في(  %14.2فسر ما مقدراه )ی أثر  املستقل )االبتكار(  یح  التابع )الفاعلیاملتغ  فير  لاملنظمية  ی ر  التبیرفع قیة(،  النموذج  یتفس  فين  يامة  ر 

 (.  0.823( إلى )0.690من )  الكلي

النت تحسیوتفسر هذه  وز یجة من  وتوضین  تطبیادة  إلى  األثر  للمناعة  یح  الجامعات  ز التنظیميق  إلى  أدى  بشكل فعال، مما  وتحسیة  أبعاد  یادة  ن 

فتطباملنظمية  یالفاعل  فياالبتكار   املناعة  یة،  تحدیالجامعات    فية  التنظیميق  على  والتهدیعمل  املخاطر  و   التيدات  ید  الجامعات  بالدفاع  یتواجه  قوم 

الذ  املناعي األمر  واملهددات،  األخطار  تلك  قی  ی ضد  ورؤ ی حافظ على  الجامعات  و یم  استمرار یدیتها  وهذا    فيتها  یم  املطلوب،  األداء   فيؤثر  یالحفاظ على 

 ة.  التنظیمية  ین الفاعلیادة وتحسیإلى ز  ي ؤدیق االبتكار بمختلف أبعاده مما یة تطبیعمل

   :اتیالتوص

 : يأتیما  فيه الدراسة، تتمثل یات بناء على ما توصلت إلیبطرح مجموعة من التوص قام الباحثان
الحكوم .1 الجامعات  استمرار ی محافظة  أبعاده  ی ة على  بمختلف  باالبتكار  االهتمام  تدنة  أو  تراجع  تضمن عدم  أدوات  االهتمام   يواستخدام  مستوى 

كتشج العاملیباالبتكار،  والتوعیع  االبتكار  على  بأهمین  املستمرة  وتقدیة  املالیته،  الدعم  والتطو   يم  البحث  ابتكارات  یألنشطة  إلى  للوصول   فير 

 ة.  یمیالخدمات التعل

 ة.  یاألفكار االبتكار  يها من خالل تبنفين یرات العامل دعم مهایة وبما یالجامعات الحكوم  فيئة العمل یئة بهيت .2

 إلى كفاءة األداء.   یؤدي ها، وبما فين یر مهارات العاملیة مختلفة بهدف تطو یبیوطرح دورات تدر  ىعقد ورش العمل وجلسات العصف الذهن .3

تنیة االهتمام بتحدیاستمرار  .4 العمل  فيد وقت  املطلوبة بدقة، وإدارة وقت  األهداف  التخطذ  بأكبر قدر ممكن، وكذلك  ط یومحاولة االستفادة منه 

 ة.  املنظمية یذها، والوصول إلى مستوى مرتفع من الفاعلفية تنیذها قبل البدء بها، لضمان فاعلفيلألعمال املطلوب تن
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ها، بهدف الحفاظ على مستوى مرتفع  یتجر  التيرات یها، ومتابعة نتائج التغفين ین العاملیة بیخ ثقافة الرقابة الذاتیة بترسیاستمرار الجامعات الحكوم .5

 ة.  التنظیميمن املناعة 

 ة. التنظیميخ املناعة یة، وترسیالجامعات الحكوم فية املنظمية یادة الفاعلیة تهتم بز یإجراء دراسات علم .6
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Abstract: The study aimed to identify the impact of innovation on organizational effectiveness: the 
moderate role of organizational Immunity in Jordanian public universities، and in order to achieve the 

goal of the study، the researcher adopted the descriptive analytical approach، where she selected a 

proportional stratified random sample of (302) workers in public universities from vice presidents ، 

deans and their deputies As well as heads of departments، directors of scientific centers and their 

assistants. A questionnaire was developed as a study tool and distributed to the sample. 
The study found a set of results، the most important of which are the presence of a medium level of 

relative importance of innovation and organizational effectiveness، the presence of a high level of 

organizational immunity in Jordanian public universities، the presence of a statistically significant effect 

of innovation on the organizational activity in Jordanian public universities، as well as the presence of a 

statistically significant effect of immunity Organizational Effectiveness in Improving the Impact of 
Innovation on Organizational Effectiveness in Jordanian Public Universities. 
The study recommended a set of recommendations، the most important of which are: Public universities 

maintain continued interest in innovation in its various dimensions and use tools to ensure that the level 
of interest in innovation does not decline or decrease ، such as encouraging workers to innovate and 

continuously awareness of its importance، and providing financial support for research and development 

activities to reach innovations in educational services، as well as Conducting scientific studies concerned 

with increasing the regulatory effectiveness in public universities، and strengthening organizational 

immunity. 

Keywords: Innovation; Organizational Effectiveness; Organizational Immunity; Jordanian Public 
Universities. 
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 املقدمة: 

الخارجي  مسؤوليةتعتبر   الحسابات  املح  مراجع  ممارسات  اكتشاف  )ا عن  اإلبداعية  أكثر Creative Accountingسبة  من  وتحريف  غش  من   )

مهنالق التي تواجه  إثارة للجدل  للواملث،  التدقيق  ةضايا  املدقق وخاصة  أ جدل  ير  التدقيق واملراجعة كانت وظيفة  الخارجي تنصب على  نه في بداية عهد 

املراجعين في اكتشاف حاالت   مسؤوليةن االهتمام بأ ، إال  لقوائم املاليةصدق ا و الة  لى إبداء الرأي الحيادي عن عدإ اكتشاف األخطاء والغش ثم تطورت  

أخرى  وبدأ مرة  نشط  والتحريف قد  والش  الغش  املشاريع  العديد من  لفشل  نتيجة  الثمانينات  أوائل  في  الصدارة  واالنهيارات غير يحتل  وإفالسها  ركات 

املال أسواق  للعديد من   املتوقعة 
ا
الو   ، فضال ازدياد  السع عن  واالهتمام  بيانات ي  في  والتحريف  والغش  التالعبات  بفداحة حجم  للجمهور  والعام  ياس ي 

 . ا ذلك الذي يتم عن طريق أعضاء مجلس اإلدارة واملديرينالكثير من املنشآت وال سيم
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 امللخص:

ال  بين  إلىة  اسر دهدفت هذه  العالقة  املراجعة  قياس  الخارجي ومن ثم معرفة  وإجراءات مراجع    دعم لجنة  اكتشاف   في  رهماأثالحسابات 

اإلبداعية املحاسبة  و ممارسات  الهدف  ،  هذا  املالدرا   اتبعتلتحقيق  تم  سة  الحالة،  دراسة  بأسلوب  التحليلي  الوصفي  أداة  نهج  استخدام 

على  االست مت  ُصم ِّ التي  البيانات،    Google Driveبانة  بالسودان  لجمع  القانونيين  املحاسبين  تضم  عشوائية  عينة  على   
ا
إلكترونيا ِّعت 

ُوز  وقد 

 قانوني245( من أصل )172املرخص لهم، حيث بلغ حجم العينة )
ا
 توجد ( محاسبا

ا
أوال  لنتائج الدراسة امليدانية إلى: 

ا
ص الباحث طبقا

ُ
. وقد خل

ا
ا

 توجد عالقة ذات داللة إحصائيةاملحاسبة االبداعية  تساممار ف  اشتكوا   خارجيال  املراجع  إجراءاتن  بي  القة ذات داللة إحصائيةع
ا
بين    ، ثانيا

. وعلى ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها: بداعيةاملحاسبة اال   تساممار ف  اشتكوا   خارجيالللمراجع    دعم لجنة املراجعة

املحال على  العم الثقافة  على    التركيز، ضرورة  يةحاسبمستخدمي املعلومات امل  مختلف  ملحاسبة اإلبداعية بيناب  الوعي الكافي  ونشر  سبيةتنمية 

ن من اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها وإلزام  مرتدريب بشكل مستالتطوير و ال رفع كفاءة املراجعين الخارجيين من خالل
 
للتمك

املراجعال لجان  بإنشاء  و شركات  العلمي  التأهيل  ذوي  من  استقالليتها  ة  وضمان  العملية  لملِّ الخبرة  اللجان ا  دور   تلك  املراجع    في  مهم   من  دعم 

 والحد منها.  ممارسات املحاسبة اإلبداعيةالكتشاف  الخارجي

 .ي السوداناملحاسبين القانونيين ف ؛ةلجنة املراجع ؛مراجع الحسابات الخارجي؛ املحاسبة اإلبداعية حية:املفتا الكلمات
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انات املحاسبية ر البيظهِّ املعالجات والسياسات املحاسبية التي تُ   انهيار الشركة واتهامها بالتالعب بالبيانات املحاسبية للشركة مستغلة بعض  مسؤولية

 . م(2016)فارس  صورة غير عادلةب

املل  ومن خال تبرز  تقدم  للما  الرئيسية  تر   بعضن هنالك  أ وهي    دراسةشكلة  أهداف محددة في  غب  األطراف  األطراف سواءا   ،تحقيق  تلك  كانت     

إدارة   من  أعضاء املصالحم  وأ ها  أو من مالك  الشركة  مجلس  أصحاب  بالشركة  ن  يدفعاألخرى  الذي  األمر  األطراف  ،     تلك 
ا
البيانات   أحيانا إلى معالجة 

غلين بعض السياسات املحاسبية أو الثغرات القانونية وهو ما يق ابتداع طرق وأساليب محاسبية دقيقة مستة للشركة أو التالعب بها عن طر املحاسبي

 معينة. تحقيق أهداف ض ك بغر ل( وذاملحاسبة اإلبداعيةيطلق عليه )

 وهووعلى ضوء ذلك تطرح الدراسة س
ا
 رئيسيا

ا
ع :ؤاال  ؟ والحد منها ممارسات املحاسبة اإلبداعية كشف رجي فيات الخاالحساب ما هو دور ُمراجِّ

 هذه املشكلة يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:  وللوقوف على

 والحد منها؟ بداعيةحاسبة اإل ممارسات امل شفكلة تخدماملسا هي إجراءات وأساليب املراجعة م .1

و  .2 إجراءات  املراجعةهل  يستخدمها  اختبارات  الحمراج  التي  مراجعة    الخارجي  ساباتع  عملية  اكعتسا  املحاسبية  بياناتالخـالل  في  تشاف د 

 ؟ والحد منهابداعية املحاسبة اإل  ممارسات

 ؟ والحد منهابداعية املحاسبة اإل  في اكتشاف ممارسات ه دعيسا جير أنشطة لجنة املراجعة والدعم الذي تقدمه للمراجع الخاهل  .3

 فرضيات الدراسة:

 : هما فرضيتين أساسيتين راسة علىتقوم الد

 . املحاسبة االبداعية تساممار ف اشتكوا  خارجيالللمراجع  عم لجنة املراجعةبين د توجد عالقة ذات داللة إحصائية .1

 . املحاسبة االبداعية تساممار ف اشتكوا ة خارجيال املراجعة تا إجراءبين  توجد عالقة ذات داللة إحصائية .2

 نموذج الدراسة:أ

للمراجع املراجعة  لجنة  دعم  في  تتمثل  متغيرات  ثالثة  الدراسة من  املتغير  خارجيال  تتكون  و و   املستقل،  وهو  الخارجي  املراجع  املتغير   هيإجراءات 

 ، كما موضح بالشكل التالي:بة اإلبداعيةسأما املتغير التابع فهو اكتشاف ممارسات املحا ،الوسيط

 

 

 

 

 

 

 
 نموذج الدراسةأ  :(1)شكل 

 أهداف الدراسة: 

 . ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها لحديثة املستخدمة لكشفوالوسائل واألساليب ا  التدقيق اتيلآ أهم الوقوف على  .1

 ا. ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منه كشفل ل واألساليب الحديثة املستخدمةوالوسائ التدقيق اتيلآ  دور معرفة  .2

 ؟ والحد منهابداعية املحاسبة اإل  ممارسات ه في اكتشافتدعسامل ملراجعة والدعم الذي تقدمه للمراجع الخارجية لجنة ا على أنشطف التعر   .3

 أهمية الدراسة: 

 ألن ممارسات
ا
ا و   نظرا املحاسبة  التقارير  بداعيةإل أساليب  سلبي على  تأثير  املاليةو   لها  الفعليحيث    القوائم  الواقع  بصورة خالف  لذي ا و   تظهرها 

التق  سعكني هذه  اعتمدت  التي  الجهات  قرارات  على  تأتي  اريربدوره  الدراسةمية  أه،  املراجعة    لتعريفل  هذه  ودور  اإلبداعية  املحاسبة  بممارسات 

اإلبداعية   املحاسبة   ة املستخدمة للحد من ممارساتالتدقيق الحديث  ليباأس   ساهم في إبرازهذه الدراسة ستلذا ف،  الخارجية للحد من تلك املمارسات

  تركةشالح املصأصحاب املو   مثل مستخدمي القوائم املالية  -  ه الدراسة في خدمة عدة جهاتهذ  ساهم ، وبالتالي تاملالية  قوائم ال  على  ذات التأثير السلبي

األمر الذي ُيساعد تلك الجهات  هتهاجا زمة ملو ل اتخاذ التدابير الال أجمن  ااعهد خِّ  وأساليبة ار دإل على التعرف على ممارسات ا  -تباملنشأة ومتخذي القرارا 

 .على اتخاذ قرارات سليمة 

 ملتغير املستقل ا 

 م لجنة املراجعةدع

 املتغير الوسيط 

 اجعإجراءات املر 

 املتغير التابع 

 اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية 
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 اسات السابقة:الدر 

و دراسة   • )  الهاشمي  املشت  بعنوان:  (2019بريبر  املشروع  وفق  املحاسبية على  للمعلومات  النوعية  الخصائص  على  اإلبداعية  املحاسبة  ك، ر تأثير 

استطالعية إلى  دراسة  هدفت  املحاس،  مفهوم  االبداعية  معرفة  التيبة  عن   واملمارسات  واالفصاح  القياس  عند  االدارة  املعلومات    تستخدمها 

املالية لتحقيق غايتها،  في  املحاسبية  والكشف عن مدى تأثير هذه املمارسات على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية التي حددها  القوائم 

ات املحاسبة  يجاد العالقات البينية التي تربط ممارسإ من غيرها من خالل    أكثرتتأثر  ص  وأي من هذه الخصائ  FASB & IASBلـ    ك شروع املشتر ملا 

وتفرعاتها  متغيراتها  بين  املشترك  والتأثير  النوعية  بالخصائص  إلىتوصل.  االبداعية  الدراسة  للمعلومات  أ   ت  النوعية  الخصائص  مفاهيم  ن 

املشترك بين  ساملحا املشروع  التي وضعها  التوافق فيج   (FASB, IASB)لا بية  القديمة لكل م  اءت من خالل  ن  املجلسين نحو تحسي  ن الخصائص 

   كثرجودة املعلومات املحاسبية ولتكون أ 
ا
و أ ساسية  أ و مساندة( وليس بطبيعتها )أ بجوهر املعلومات وقيمتها بالنسبة ملتخذ القرار )جوهرية    ارتباطا

و و ثان البحث  ية(.  عينة  املستجيبين  نظر  وجهة  فمن  ذلك  لتطوير أ واملهنيين    األكاديميينمن  مع  املشترك  املشروع  بذلها  التي  الجهود  مفاهيم   ن 

  ذي   تأثيرظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود  أ الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية لم تحد من تأثير ممارسات املحاسبة االبداعية، فقد  

 متغيالخصائص الجوهرية املالئمة والتمثيل الصادق بوصفه    االبداعية في كل من  ئية معنوية للمتغير املستقل ممارسات املحاسبةاحصا  ةدالل
ا
  را

. معتم
ا
 دا

ت فهد،  دور املحاسبة القضائية في مواجهة ممارسا ت املحاسبة اإلبداعية للشركات املدرجة في سوق فلسطينبعنوان:    (2018الجعبري )دراسة   •

الحاجة    لىإ  القضائية ومدى  املحاسبة  التي يجب    املؤهالتإليها في فلسطين والتعرف على  عرض واقع  بها  أ والخبرات  يتمتع  القضائي،  ن  املحاسب 

 
ا
 بوعمليات التحري وعمليات التقييم التي يمكن أن تساعد املحاسب القضائي في مواجهة ممارسة أسالي  واألنشطة  اإلجراءاتعلى    والتعرف أيضا

وذلك  اإلبداعيةاملحاسبة   للشرك   نظر كل من   على وجهات   باالعتماد،  والخارجيين  الداخليين  الحسابات  ومدققي  القضائي،  املساهمة السلك  ات 

لى املحاسبة القضائية لفض القضايا ذات الطبيعة املالية بصورة عادلة إ العامة املدرجة في سوق فلسطين. وقد أظهرت النتائج أن درجة الحاجة  

   سة درا ات الخارجيين واملحكمين املاليين في فض النزاعات املالية. وتوصلت النت متوسطة، وأن املحاكم تعتمد على مدققي الحساباك 
ا
لى أن  إ   أيضا

  في القوائم املالية كانت ضعيفة بشكل عام، وقد اقترحت الدراسة عدد من التوصيات التي يمكن أن تساهم  اإلبداعيةممارسة أساليب املحاسبة  

 .في تطوير هذا املجال في فلسطين

عرو دراسة   • املحاسبة    بعنوان:  (2016)  جبو  ممارسات  من  الحد  في  الخارجية  املراجعة  األكاديميين دور  من  لعينة  ميدانية  دراسة  اإلبداعية، 

معرفة    واملهنيين، إلى  اإلبداعية،هدفت  املحاسبة  ممارسات  مواجهة  في  ودورها  الخارجية  املراجعة  أن  ار شأ قد  و   قدرة  إلى  الدراسة  نتائج  أهم  ت 

لمراجعة الخارجية دور في مواجهة ممارسات املحاسبة  ل، وأن  اإلبداعية يمثل خطر كبير على مستقبل مهنة املحاسبةقي للمحاسبة  املنظور األخال

 .بل املراجع الخارجيقهذه املمارسات من  واكتشافاإلبداعية من خالل مساهمة معايير املراجعة في تقليص الفرص السامحة للتالعب 

)  دراسة • اإلبداعيةوان:  عنب  (2016فارس  املحاسبة  ممارسات  من  الحد  في  الحسابات  مراجعة  مراجعي  مسؤولية  من  لعينة  ميدانية  دراسة   :

ة، وذلك  يعلى جوانب مسؤولية مراجعة الحسابات في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداع  فقو لدراسة إلى الو ا   ، هدفتالحسابات لوالية ورقلة

التزام مراجعيمن خالل تق ومدى  بالحسابات    ييم مدى  املهنية،  املحاسب  على  قدرتهم مسؤوليتهم  اإلبداعيةاكتشاف ممارسات  وا ة   لوقوف على ، 

املهنية أداء مسؤوليته  املراجع في  التي تؤثر على قدرة  الدراسة  .املعوقات  باملأهمها    نتائج  عدة   إلى  وقد توصلت  املرتبطة  العوامل  الخارجي  أن  راجع 

الحد من   أدائه في  اإلبداعية  ات ممارستؤثر على  الحسابات  أن، و املحاسبة  املحاسبة    اتاالختبار بإجراء    يتقيد  مراجع  الالزمة للحد من ممارسات 

 .الل عملية مراجعة البياناته املهنية خيواجه مشاكل ومعوقات تؤثر في قيامه بمسؤوليت، و اإلبداعية

معرفة وجود أطراف مؤيدة  هدفت إلى    يبيةقطاع الشركات الهندي: دراسة تجر ممارسات املحاسبة اإلبداعية في  بعنوان:    (Bhasin, 2015)دراسة   •

    وكشفتبالهند،    ممارسات املحاسبة اإلبداعية في قطاع الشركات و معارضة الستخدام  أ 
ا
محاولة متعمدة  أن ممارسة املحاسبة اإلبداعية هي دائما

 ممارسة املحاسبة ضد كل من تثبت إدانتهم في   ي اتخاذ تدابير عقابية صارمةبغلمحاسبين واملديرين والشركات. لذلك ينللكسب ميزة غير مستحقة 

كما   وضعاإلبداعية،  الفعالة  يجب  واللوائح  الشركات  راجعةاملو   للمحاسبة  القواعد  قطاع  داخل  السلبي    والحوكمة  الوقوع  تفادي  أجل  من 

 د. لهنا  في املحاسبة اإلبداعية ملمارسات

القرارات االستث  بعنوان:  (2015باعجاجه و خليفة )دراسة   • اإلبداعية على متخذي  املحاسبة  السعودي، أثر استخدام  املال    مارية في سوق رأس 

املركز خل و دالتعرف على دوافع اإلدارة في استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية، أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة في قائمتي ال  هدفت إلى

و  اإلبداعيقياس قدرة مستاملالي،  املحاسبة  أساليب  اكتشاف  املالية على  القوائم  الدة،  خدمي  أن  وخلصت  أهمها:  النتائج  إلى مجموعة من  راسة 

املال و  أسعار األسهم في سوق  الحفاظ على مستوى  يتمثل في  السعودية  الشركات  اإلبداعية في  املحاسبة  أساليب  ة  في حال  جعلهادوافع ممارسة 

دمة في قائمتي الدخل واملركز املالي هي: رسملة ومن أهم أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخة.  تحقيق منافع ذاتية لإلدار إيجابية للنمو املستمر، و 
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متوقع   إيرادات  إثبات  الثابتة،  األصول  قيمة  تحديد  في  املبالغة  التقديرية،  املخصصات  من  التقليل  اإليرادية،  تأكد  تاملصروفات  قبل  حصيلها 

 قة.رادات مستحشروط تحققها كإي 

)  محّمددراسة   • ال  بعنوان:  (2015وآخرون  املراجع  املالتزام  الحد من ممارسات  في  وأثره  املنهي  السلوك  بقواعد  اإلبداعيةخارجي  دراسة    -حاسبة 

إلى    ميدانية الحد من ممارسات  هدفت  املنهي وتوضيح دوره في  السلوك  الا تحليل ودراسة قواعد  اإلبداعية، توصلت  أن عدم ملحاسبة  إلى  دراسة 

املحاسبية قلل من كفاءة  باملبادئ  املراجعة  استقاللية   إملام لجنة  املالية، عدم  القوائم  الخارجي مما يشكك في رأيه حول مصداقية  املراجع  أداء 

 . نهي للمراجع الخارجينخفاض مستوى جودة األداء املا لجان املراجعة باملصارف عن اإلدارة التنفيذية أضعف دور اللجنة الرقابي وساعد على 

املراجعة    بعنوان:  (2014)  سمرهدراسة   • لجان  املصرية،دور  بالبورصة  املقيدة  الشركات  في  اإلبداعية  املحاسبة  ممارسات  من  الحد  هدفت   في 

تحديد اإلبداعية، مع  املحاسبة  الحد من ممارسات  في  املراجعة  لجان  دور  تقييم  إلى  لجن  الدراسة  أداء  املراجعة وعالقتها  أهم محددات جودة  ة 

ة إلى وجود عالقة سالبة قوية بين اختصاصات لجنة املراجعة ومحددات جودة أدائها من  بممارسات املحاسبة اإلبداعية. وتوصلت نتائج الدراس

ائها يؤدى إلى الحد  والتركيز على محددات أد  ةنلجالناحية، وممارسات املحاسبة اإلبداعية من ناحية أخرى، مما يوضح أن التوسع في اختصاصات 

 . ممارسات املحاسبة اإلبداعيةمن 

 اإلبداعية املحاسبة  املالية ملمارسات  البيانات ومستخدمي املاليين  واملحللين املحاسبين واملدققين  إدراك مدى   بعنوان:  (2013أبو تمام )دراسة   •

إلى  ة،  النقدي التدفقات قائمة على املحاسبةنالتعرف على  هدفت  النقديةاإلبداعي   طاق  التدفقات  الدراسة  ،  ة في قائمة  نتائج  لى وجود إ وأشارت 

لدى  تأثير الس إدراك  يوجد  أنه  تبين  كما  النقدية.  التدفقات  قائمة  بيانات  ومالئمة  اإلبداعية على موثوقية  املحاسبة  وأساليب  تخدام ممارسات 

ومستخدم املاليين  واملحللين  واملدققين  ألس  ياملحاسبين  املالية  أشارت البيانات  كذلك  النقدية.  التدفقات  قائمة  على  اإلبداعية  املحاسبة  اليب 

املاليين إ ئج  النتا املحاسبين واملدققين واملحللين  إدراك  بالدراسة بشأن مدى  املشمولة  الفئات  آراء  بين  لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ى أن من أثار املحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية. إضافة إل يمكن استخدامها للحد    يومستخدمي البيانات املالية لإلجراءات الت

 . النتائج الدراسة بينت أن الشركات الصناعية األردنية تستخدم ممارسات وأساليب املحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية 

ئها  التعريف بحوكمة الشركات ومباد  هدفت إلى  رسة أساليب املحاسبة اإلبداعية،ي مماكمة الشركات فو دور تطبيق ح  بعنوان:  (2012بله )دراسة   •

وء على حوكمة الشركات في  رفع كفاءة أداء الشركات، وإلقاء الض  يف  ة اإلبداعية وفي الحد من ممارسة املحاسب  رهاتها وأهدافها، ومعرفة دو وأهمي

وضوع مع استقراء  ة واألجنبية املتعلقة باملطالع على الدراسات النظرية وامليدانية العربي لوصفي التحليلي واال ا اعتمد الباحث على املنهج    .السودان

 ا. أهم نتائجه

هاركورت  بعنوان:    (Chi-chi and Ebimobowei, 2012)دراسة   • بورت  في  للبنوك  الجنائية  املحاسبة  وخدمات  االحتيالية  ،  (نيجيريا)األنشطة 

خدمات  ةفمعر   إلى  الدراسةهدفت   ال  تأثير  النيجيرية.  املحاسبة  البنوك  في  االحتيال  كشف  على  أظهر جنائية  خدمات  ائنتلا ت  وقد  تطبيق  أن  ج 

 و   ،املحاسبة الجنائية يؤثر على مستوى األنشطة االحتيالية للبنوك
ُ
ة إلى أن خدمات املحاسبة الجنائية  اسر دصت العلى أساس هذه النتيجة، خل

 شطة االحتيالية. الالزمة لردع األن تزود البنوك باألدوات

األرباح: دراسة ميدانية،إطار مقترح لتحقيق    بعنوان:  (2011عبد الفتاح )دراسة   • إدارة  الحسابات في ضوء  إلى   موضوعية تقرير مراقب    هدفت 

الحسابات   دور مراقب  والغش    فيتفعيل  بها  املسموح  األرباح  إدارة  بين  التفرقة  تحكم  غ  القوائم   فيوضع ضوابط  املاملالية  بطبيعة  ير  به  سموح 

حها تطبيق املعايير املحاسبية، وما تتضمنه من مرونة، قد تستغل  يتي  التيحاسبية  لك من خالل تقييم مراقب الحسابات للممارسات املالحال، وذ

تنته أغراض خاصة  اإلدارة لتحقيق  إعداد قوائم مالية مضللة  يمن جانب  إلى  إلى  الدراسة  بين  ود فصلجعدم و . وقد توصلت  األساليب    واضح 

ُيزيد    ي القوائم املالية، األمر الذ   ي رة األرباح، والتقارير املالية االحتيالية أو الغش فتمارسها إدارة منشأة عميل املراجعة من أجل إدا  يتاملشروعة ال

الق باتخاذ قرار بإصدار تقرير مراجعة غير مقيد عن عدالة عرض  الحسابات  املالية عن  و من صعوبة قيام مراقب  التائم  تغطيها عملية    يالفترة 

 .املراجعة

النشاطات على ف التعر هدفت إلى   دراسة ميدانية، -لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية دور  بعنوان: (2010) حمادةدراسة  •

 
ُ
مجموعة من النشاطات تمارسها    إلى أن هناكصت الدراسة  التي تقوم بها لجان املراجعة وتؤدي إلى الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية، وخل

 سوريا. في امها وتؤدي إلى الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية في الشركات املساهمةلجان املراجعة عند تنفيذها مله

اإلبداعية آثار من الحد في الخارجي الحسابات مدقق دور   بعنوان:  (2009)  الحلبيدراسة   •  عن الصادرة  املالية اناتالبي قيةو موث على املحاسبة 

الخارجييا إلى    اسةالدر   هدفت  األردن، في العامة املساهمة الشركات الحسابات  مراجعي  به  يقوم  الذي  الدور  على  من  لوقوف  الحد  في   آثار ن 

 ا. ل منهيقلوالت ةبداعي إل سبة ا ة إلى أن مراجعي الحسابات لهم دور هام في الحد من ممارسات املحادراسملحاسبة اإلبداعية، وتوصلت الا 

اإل   بعنوان:  (2008الخشاوي والدوسري )دراسة   • التحقق من ممارساتها ونتائجهااملحاسبة  املدقق في  إلى  بداعية ودور  أهم  ، هدفت  التعرف على 

التعرف    ممارسات اإلبداعية مع  الحديثة للكشف عن  االتجاهاتلى  عاملحاسبة  الدر أهم    ن، ومهامارسات والحد منامل  تلك  واألساليب  اسة نتائج 
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من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ومن أبرزها حوكمة الشركات ولجان املراجعة،    وجود العديد من االتجاهات واألساليب الحديثة للكشف والحد

 .املحاسبة اإلبداعية ونتائج التحقق والكشف عن ممارساتوأن للمدقق الخارجي دور مهم ومحوري في 

املحاسبة ب  قةالذات عمواضيع    تناولتالتي    لسابقةالدراسات ا ب  يمكن اعتبار الدراسة الحالية شبيهة  الدراسات السابقة: ن  ة عيما يميز الدراسة الحال

 الدراسة ميز  . وما يُ الدراسة  وتطوير أداة   وتعريف املتغيرات  الدراسة  تحديد مشكلة  من الدراسات السابقة فياسة الحالية  در الوقد استفادت    ،بداعيةإل ا 

راجعة ومراجع الحسابات الخارجي ملعرفة أثرهما في اكتشاف ممارسات دعم لجنة امل  كل من  تناولت العالقة بين  و أنهاه  عن الدراسات السابقةلية  االح

 على القوائم املالية للشركات 
ا
لخارجي راجع ا مل دور ا   بحث في حين اقتصرت معظم الدراسات السابقة على  ،ن في السودا   املحاسبة اإلبداعية التي تؤثر سلبا

 . إلبداعيةفقط أو دور لجان املراجعة فقط في كشف ممارسات املحاسبة ا 

 مراجعة الحسابات واملحاسبة اإلبداعية:

الحسابات دقة  الحسابات   تدقيقأو    مراجعة  من  بالتحقق  قيامها  خالل  من  املجتمع  في   
ا
مهما  

ا
دورا تؤدي  مهنة  والتقارير   وصحة   هي  البيانات 

 من خالل ممارسات ما ُيسمى باملحاسبية  بيانات املالية للمنشأة من املحتمل قيام بعض األطراف املستفيدة من املنشأة بتحريف النه أل لك وذ، املحاسبية

أهداف محددة، لتحقيق  املهم ُه من  و   اإلبداعية  الدور  يأتي  بتدقيق  ملراجعةا   ملهنة  نا  والغش    الحسابات  لتقوم  األخطاء   ير تزو والللتأكد من خلوها من 

  تلك البيانات والتقارير.زيادة الثقة في  فبهد

املالية وكما هو معلوم   ليقوم بتدقيق حساباتها وتقاريرها  إلى مراجع حسابات خارجي مستقل  بأن تعهد  املنشآت  تلزِّم  الشركات  أن معظم قوانين 

 . املحاسبيةيانات دة من البية املستفوإبداء رأيه حولها حتى يتسنى لها نشرها للمستثمرين وغيرهم من األطراف العديد

فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات  :”املراجعة هي  (م2016عبدهللا ) أهمها عر فجعة ومن هناك عدة تعريفات للمرا 

، بقصد الخروج برأي فني محايد  
ا
ما

 
 منظ

ا
 انتقاديا

ا
الوضع املالي لذلك عن  الية  القوائم امل  ةعن مدى داللوالدفاتر الخاصة باملشروع تحت التدقيق فحصا

 .“عماله من ربح وخسارة عن تلك الفترة ومدى تصويرها لنتائج أ ترة زمنية معلومة، املشروع في نهاية ف

 املحاسبة االحتيالية،  املحاسبة اإلبداعية    على الجانب اآلخر تعدو 
ا
ظهرت في    ارسات التياملممن    ،واملحاسبة التجميليةويطلق عليها البعض أيضا

 الوقت في أرباح أفضل إلنتاج ضغط هناك كان ي حدثت في بداية الثمانيات من القرن العشرين، حيثالت  االقتصادي   ونة األخيرة خالل فترة الركوداآل 

تستطيع  بأ املؤسسة رأت فقد ولهذا   ،األرباح تلك  إيجاد  الصعب من كان الذي  كانت ال  إذا  األرباح  نها  تستطيع أن تكسب  أن   ىلع  فإنها  ا تبتدعهاألقل 

 . م(2016، فارس)

امل مفاهيم  اإلبداعية،تعددت  قال  حاسبة  الصدد  هذا  وأحمد،  195م، ص  2015)  الزيادي   وفي  )جمال  عن   
ا
ناقال املعنى  ”(  7م، ص  2011(  إن 

حقيقة األمر تأهيل ت الذي ال يوجد في  قاملحاسبة، في الو   الظاهري ملصطلح املحاسبة اإلبداعية يبدو من الوهلة األولى كما لو أنه نوع جديد من أنواع

له قِّ وتنظير علمي  أساس ي من  وبشكل  للمحاسبة،  األكاديمي  الوسط   من خارج 
ا
أساسا املحاسبة ألنه ظهر  النوع من  في  ب  ذا  املاليين  واملحللين  املهنيين  ل 

 في التحايل وا 
ا
 . “املاليةو ومستعملي املعلومات املحاسبية تثمرين سلتالعب وتضليل املاألسواق املالية ليشير إلى أن املحاسبة تتضمن إبداعا

د وآخرون )  يرى و  أن املحاسبة اإلبداعية هي األساليب التي تستخدمها اإلدارة في اختيار السياسات املحاسبية لتحقيق مصالح ذاتية م(  2015محم 

 . ة املالي الحقيقي للمنشأ مضللة ال تعكس املركزفي البيانات املالية مما ينتج عنها معلومات  من خالل التالعب

ِّفت  كما   
أ الور  نظمن ماإلبداعية    املحاسبة  ُعر  أ خال  وهو  املحاسبي  العمل  في  املمارسنقي  ا الخاأل ر  غيات  ها  في  والسياسات خقية  التقديرات  تيار 

ش عب والال سبية املتاحة التي تتيح فرصة للتاملحا  (. 96، ص م2010، ة حماد) للةضصحيحة وم ريغات مالية نها بيانع جتنمما يغِّ

تعري يمكن  سبق  الهبأناإلبداعية  املحاسبة    فمما  بنود  في  التالعب  وإظهارها  ا  للمنشأة  املالية  باستخدامقوائم  الفعلي  الواقع  ساليب أ   خالف 

 صُ   املنشأة   وضعلتحسين    ممارسات غير أخالقية  أو أية  تطبيق املبادئ املحاسبية  عند  نتقائيةا   بديلة أو  محاسبية
ا
ألهداف   أصحاب املصالحع  ا د وخِّ   وريا

 . دارة اإل  ضغراأ و  تتالءم متعددة 

 عوامل ظهور املحاسبة اإلبداعية: 

 تتمثل العوامل التي ساعدت على ظهور املحاسبة اإلبداعية في اآلتي: 

 خالل  من ذلك  نكا لو حتى التنافسيةالساحة في وداملوج كأفضل الشركة عن صورة  عكس ومحاولة املختلفة الشركات بين الشديدة  املنافسة .1

اع الشرك إدارة  بلقِّ  من مختلقة أرباح ابتداع  (.88م ، ص 2015ة )نف 

الناتجة عن   .2 الوكالة  ملكظهور مشكلة  الشركة انفصال  في  ية  ظهور تضارب  وبالتالي  إدارتها  ُمالك   عن  وبين  الشركة  إدارة  بين  واألهداف  املصالح 

أن   ا الشركة، حيث  الثروات  بالشركة يبحثون عن  الوظيفي  لاملدراء  مصالحهم فال يرغبون في تحمل مخاطر كبيرة للحفاظ على  شخصية واألمن 

ك الشركة يهدفون إلى تعظيم القيمة السوقية لسهم شركتهم  
 
أو ما ُيعرف بقوى السوق املهمة من املساهمين باستثمارات الشركة، في حين أن ُمال

الالرئيسيين والكبار م التأمين عن طريق  البنوك وشركات  الشركة لتعظيم ضثل  إدارة  أو عن طريق ما  القيم  غط على  الشركة،  السوقية لسهم  ة 
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الشركة   بأرباح  لإلدارة  املادية  الحوافز  ربط  وهي  الوكالة  بتكاليف  جاهدة ُيعرف  تسعى  اإلدارة  جعل  أجل  من  السوق  في  السهم  سعر  وتعظيم 

ك وهو تعظ
 
ال
ُ
 يم ثرواتهم.لتحقيق هدف امل

اإلدارة   اواستعماله اإلبداعية املحاسبة ظهور ى  إل  أدتي  التل  العوام  من الوكالة مشكلة فانوعليه   ل  ب  قِّ  لزيادة  أو موقعها على للحفاظ ماإ   من 

 .(6م ، ص 2018 امري عل )ا  جوهرية غير أرباح ابتداع أو ابتكار إلى اإلدارة  ر الذي يدفعماأل  األرباح، من بنسبةة املرتبط املكاسب

 خدمة  مضللة بيانات تقديم  جلأ  من  حرية املالية البيانات معدي  تعطي والتي ملتاحةا  املحاسبية واألساليب اساتيالس وتعدد القانونيةالثغرات   .3

 (:82، ص م2011ا )األغا منه القانونية الثغرات على امثلة عدة  وهنالك متعددة، ملصالح 

امل • البدائل  بين  االختيار  املختلفة:حرية  وال  حاسبية  القواعد  املحتسمح   أ ة  منشألل  سبيةاسياسات 
ا
أ حيانا الطرق  ت  ن  مختلف  بين  من  ختار 

هدافها ورغباتها وتحقق  أ لطرق املحاسبية التي تتالءم مع  ل  املنشأة وهذا يترتب عليه اختيار    ،قوائمها املالية  ادعدإ املحاسبية التي تستخدمها في  

 ة.شركال داءأل فضل صورة أ 

 غياب    عندبند معين  للتقدير املحاسبي  ا   يتم   :املحاسبيةحرية التقديرات   •
ُ
عداد العمليات املحاسبية درجة  إ ويتضمن    حكم القياس املحاسبي امل

وهذا   والتوقع  الشخص ي  والحكم  التقديرات  من  للاإلدار  مامأ  الفرصة يفسحكبيرة   إلى الوصول  بغرض وذلكت  التقديرا  هذه  في تالعبة 

  ددة حامل األهداف
ا
الثلل  نتاجيإل ا ر  العم تقدير مثل الحاالت بعض فهنالك ،مسبقا  ، و االستهالك حساب لغرض ابتةصول 

ا
 هذه  تتم  ما عادة

 من ذلك ويتم   اكتشافه، الصعب ومن معلن غير أو خفي بشكل التالعب  من املبدع للمحاسب الفرصة يتيح  وهذا  الشركة، داخل التقديرات

 حيث من  املالية البيانات على التأثير في واحتياجها ة دار اإل  رغبة حسب متحفظ أو متفائل بشكل  التقديرات في حيزالت أو التقارير صياغة خالل

 .قيمتها من التخفيض أو التعظيم 

ه ب  املرغوب  هدفلى تحقيق الإ يذ وحدوث بعض العمليات الحقيقية  ن يؤدي التحكم في توقيت تنفأ يمكن    توقيت تنفيذ العمليات الحقيقية: •

سب فقد تؤجل تنفيذ هذه في تنفيذ بعض العمليات في الوقت الذي تراه مناالحرية    ارة دإل لك  رِّ ذا تُ إف  ،ة منشأقوائم املالية للالحسابات وال  في

تنفيذها وذلك لتحقيق  و تعج  أ العمليات    دوالر مليون  بقيمة استثمار لديها الشركة  أن لو  ذلكى  عل مثالو ،    هداف ومكاسب معينةأ ل من 

 أمام االختيار حرية تكون  الحالة هذه  في الحالية، بالقيمة يعتبر وهذا  دوالر ماليين ةثالث  بملغ اآلن بيعه ويمكن التاريخية بالتكلفة يعتبر ذا هو 

 في الشركة ربحية  تخفيض أو  تعظيم  على ينعكس سوف وهذا  االستثمار هذا  ببيع فيها  يرغبون  التي السنة اختيار في الشركات  مدراء

 . الختامية باتالحسا

املختلفةي األطراف  بين  املصالح  تضارب  العالق  عتبر  في  ذات  املديرين  فمصلحة  اإلبداعية.  املحاسبة  لظهور  الرئيس  املصدر  بالشركة  تقليل ة 

املوز عة واألرباح  األسهم  الضرائب  حملة  ومصلحة  استثماراتهم ،  على  العائد  تعظيم  زيفي  في  فين 
 
املوظ ومصلحة  تعويضاته،  ا ادة  اإلدارية  ،  ملختلفةم 

، أي قبل في بداية التسعينات امليالدية  شار املحاسبة اإلبداعيةتسبب في انت  هو ما  -رغم تعارضها    -املصالح    دواملسؤولين في تحصيل ضرائب أكثر. وتعد

 (. www.almohasben.com، م2017 ،ين)جريدة املحاسب Enron  انهيار

افع اإلدارة وراء أسباب  املحاسبة اإلبداعية:ممارسة  ودو

إدارا وراء    والدوافع  تعدد األسباب ت ا ركات  الش  ت ممارسة  ا ألساليب  الدراسات وا خال، فمن  بداعيةإل ملحاسبة  الشركاأل ل  التي أجريت على  ت  بحاث 

 والدوافع في اآلتي:  األسباب  ت تلكتمثل

الدخل لصرف   .1 الشركةحيث يقوم  :  االنتباه زيادة  إلىسبية معينة  تغيير سياسات محا  مديري  ا   الشركة  زيادة دخل   تؤدي  نتباه عن  ال بهدف صرف 

 (. 37، ص م2018 ،الجعبري م )لهب  ر املرغوب بها من قِّ يغخبار أل ا 

اإلدارة   .2 لدى  االخالقية  القيم  ممارسات  غياب  إتباع  خالل  من  وذلك  ثروته  وتعظيم  أهدافه  تحقيق  يحاول  منهما   
ا
فكال الشركة:  في  واملساهمين 

 (. 196، ص 2015)الزيادي  اها األفضل لتحقيق أهدافهوسلوكيات ير 

سعر   .3 على  زيادتهأ كة  الشر   سهم املحافظة  مستويات    :و  تخفيض  طريق  عن  وكأنها    االقتراضوذلك  الشركة  تظهر  أقلذات  لكي  وهذا مخاطر   ،

 .   (Bhasin, 2015) اإلصداريساعد الشركة في زيادة رأسمالها من   األسلوب

املحاسبة  تستخدم مما الضريبي:    هربالت .4 دفعالت  ألغراض  اإلبداعيةرسات  تخالضريب  هرب من  أو  تخفيض  ن  ع  فيضهاة   واإليرادات   األرباحطريق 

 (. 89ص  ،م2010 ،م املبيضين وعبد املنع) وزيادة املصروفات بهدف تقليل الهامش الضريبي املترتب عليها

التمويل: .5 املحاسبة    الحصول على  ممارسات  يؤثر    اإلبداعيةتستخدم  الذي  وبالشكل  قيمتها  تحسين  بغرض  الشركات  قبل   إ من 
ا
عملي  يجابيا ة  في 

 (.82م، ص 2011 ،)األغا ل املؤسسات املالية بمنح القروض لهذه الشركاتب  من قِّ  االئتمانيلقرار ا اتخاذ 

الحصول على    رضبغ   اإلبداعيةملحاسبة  لى تحسين بعض قيمها املالية باستخدام ممارسات ا إ : تلجأ الشركات  متقدم  منهيتصنيف  الحصول على   .6

لى مؤشرات ومعايير مالية تستخلص إ بها مؤسسات دولية متخصصة استنادا    قومتنهي التي  ملالتصنيف ا   تصنيف متقدم على منافسيها في عمليات

 (.38ص   م،2018 ،)الجعبري  األعمالمن املعلومات املالية التي تعدها منشآت 
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القوائم املالية على  داللةمدى  ىد التأثير علبقص والسجالتفي الحسابات بالدفاتر  التالعبإلى  اإلدارة تلجأ  املنشأة: في تحقيق أهداف اإلدارة فشل  .7

 (. 39ص  م،2018 ،)الجعبري  تهم وبذلك يتم انتخابهم مرة أخرى جل إيهام املساهمين بنجاح إدارا أ املالي من نتيجة أعمال املشروع ومركزه 

ما ساعد منشآت  اسبية الدولية محا املعايير املبسبب تعدد بدائل القياس املحاسبية التي تضمنته  التالعب:للغش أو    مالئمةوجود بيئة أو ظروف   .8

تطبيق سياسات محاسبية مختلفة من أجل تحسين صورة القوائم املالية بشكل قد يخرج عن مقتضيات املوضوعية التي يجب توفرها   في  األعمال

م املالية،  القوائم  تظهر  أ ن  في  معينة  أهداف  أو  هدف  تحقيق  ملس  اإلدارة جل  بالنسبة  أفضل  موقف  القوائم  في  الفتاح )  ملاليةا تخدمي   ، عبد 

 (. 2ص  م،2011

التدخل الحكومي في شؤون الشركات بإلزامها بتخفيض أسعار منتجاتها لصالح    :باالحتيالوجود ضغوط تفرض أو تبرر القيام   .9 كما هو الحال في 

فقد   األرباحشكل زيادة كبيرة في  ذ  ي تأختوال  األرباحت في  لى نقابات العمال. وقد يعتقد البعض أن التقلباإ   األرباحتخصيص نسبة من    املستهلكين أو 

 (. 39ص  م،2018 ،)الجعبري  ينظر إليها كمؤشر لتعسر املنشأة واضطرابها، مما يدفع الدولة للتدخل في الحالتين

إدار  .10 لها  تتعرض  التي  الضغوط  أن  الشركات  كما  إيجاد هذه    إلنتاجة  عليها  الصعب  يكون من  في وقت  ذلك    األرباحأرباح  اللجوء  إ مما يضطرها  لى 

 (.71ص  م،2011 ،)األغا يلبي الكثير من متطلبات إدارة تلك الشركات للرباحم البدائل املحاسبية التي قد تساهم في ابتداع رقم استخدا 

 فية.  املالي القوائم  في لتالعبا  عمليات ملمارسة  اإلدارة ام  أم املجال  فسح إلى هذا  يؤدي  والذي ة:  اإلدار  مع تواطؤها أو الخارجية الرقابة عفض .11

 يارجالخ باتاالحس دققم عليه قدصاي  ينونقا أولهمان،  مظهري لها التي املمارسات تلك من الحد  في اإليجابي دورها الرقابة ةنمله أن الذي قت  الو 

 الحسابات مدقق عليه ق ادصي ينو نقا يرغ انيهمااملعتمدة، وث املحاسبية املعايير في املتاحة  والخيارات ينوانالق يف راتغالث من  ة االستفاد من  نتجوي

التالعب الخارجي من  ينتج   
ا
  ،)الزيادي   هعلي ون تك أن بيج ام سيول هليع ون تك أن لفض  يُ  ابم إلظهارها املحاسبية ماألرقا فيوالتحريف   تواطئا

 (. 197، ص 2015

الرقابة .12 بيئة  الجوهر   الداخلية  أثر  التحريف  مخاطر  تقدير  تؤثر  على  الرقابة  بعضي:  بيئة  املنشأة   عناصر  التحريف    في  مخاطر  تقدير  عند 

  اإلدارةن أحد أدوارهم هو موازنة الضغوط على  الجوهري. فعلى سبيل املثال: يتأثر الوعي الرقابي في املنشأة بشكل ملحوظ باملكلفين بالحوكمة، أل 

املالي،   بالتقرير  يتعلق  الضغوطفيما  بر   تلك  أو  السوق  املكافآت. ولذلكقد تنشأ من طلبات  ب  امج  يتعلق  تتأثر فاعلية تصميم  الرقابة، فيما  يئة 

 ل:بمشاركة املكلفين بالحوكمة بأمور، مث

 ا.وقدرتهم على تقويم تصرفاته اإلدارة عن  استقاللهم  •

 (. 19ص  م،2017لسنة  315 راجعةامل معيارة )جاري أة التاملنش معامالتما إذا كانوا يفهمون  •

للباحث من  الدخال  يتضح  الرقابة  بيئة  أثر  ا ا ل  أن  الداخليةالرقاب رتباط موظفي خلية  باعتبارهم   ة  عنها  استقالليتهم    ، عهانص منباإلدارة وعدم 

ه لهذا الهيكلالدا  الرقابة  هيكل في خلل يمثل   ِّ
وج 

ُ
 في اإلدارة  علجي  األمر الذي ،  اعليه  بس هو الرقيوليلتحقيق أهدافها الخاصة    خلية يجعل اإلدارة هي امل

التحريفو  ِّ  ةمالي اتنبيا دادوإع املحاسبية جالتبالس  رشمبا ريغ أو رشمبا كلشب التالعب على  درتهاق بببس  تاضع خاص الرتكاب 
 
 اللخ من  ة لمضل

 ة الداخلية. الرقاب ظمةنأ  هاتجاوز 

 ملحاسبة اإلبداعية:الحديثة لكشف ممارسات ااإلجراءات واألساليب 

ل السعي باستمرار ملعرفة التطورات املجاهذا  املعقدة، ولهذا فإن على املهتمين فيو اإلبداعية تعتبر من األمور الصعبة مكافحة ممارسات املحاسبة 

والوسائل واألساليب الحديثة املستخدمة   االتجاهاتتتمثل أهم الخاصة باملحاسبة اإلبداعية وذلك لكشف تلك املمارسات ومن ثم محاولة الحد منها، و 

 :اآلتينها في محاسبة اإلبداعية والحد امل مارسـاتللكشف عـن م

املهنيو تطوير   .1 األخالق  لجنة  وتشكيل  املنهي  السلوك  ميثاق  ووضع  واملراجعة  املحاسبة  ملهنة  املنهي  التنظيم  وضع    ة:تفعيل  وظائفها  أهم  من  التي 

 (. 65ص  ،م2016  ،)بو عروج حاسب واملراجع املعتمدالسلوك التي يجب ان يلتزم بها املقواعد 

الشركات .2 التزام  من  و األ ق  طبيتب  التأكد  األ سس  بعد:  جديدة الهنية  املخالقية  املعايير  ظهرت  التي    والتي  املالية  واألزمات  االقتصادية  االنهيارات 

من العديد  لها  العاملية  تعرضت  العشرينل  دو الت  اديااقتصو   األسواق  القرن  وع  أواخر  العاملية  املال  أسواق  انفتاح  ظل  . األسواق  تلك  وملةفي 

التطتفن تلك  لكل   
ا
أصبحتو يجة ما  رات  مهنية  إ سة  هنالك حاجة  أخالقية  أسس ومعايير  واألسس   جديدة،لى وضع  املعايير  تلك  أطلق على  وقد 

الشركات اآلن بمفهوم حوكمة  ال  Corporate Governance  األخالقية ما يعرف  اإلبداعية واألضرار  املحاسبة  ها وذلك  ناجمة عنللحد من ظواهر 

 . ة الالزمةلعدم وجود الشفافي

لجام  ز إل .3 بإنشاء  في    وقد:  ملراجعةا ن  ا الشركات  التالعب  الناتجة عن  العنيفة  املالية  الهزات  بعد  املتحدة  الواليات  في  املراجعة  لجان  ظهرت فكرة 

املالية )التقارير  نيويورك  بورصة  من  كل  قيام  عن  أسفرت  والتي   ،NYSE األ املال  سوق  وهيئة   )( لجنة SECمريكية  إنشاء  بضرورة  بالتوصية   )

عدداب من  مكونة  بها  املسجلة  لزيادة    لشركات  كمحاولة  وذلك  أتعابه  وتحديد  الخارجي  املراجع  تعيين  مهمتها  تكون  التنفيذيين  غير  األعضاء  من 

( عام  AICPAى املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين )، ولهذا األمر فقد أوص ء الرأي في القوائم املالية التي تصدرها الشركاتاستقالليته عند إبدا 
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م أصدرت هيئة سوق املال األمريكية  1972، وفي عام  م جميع الشركات سواء املسجلة في البورصة أو العامة بضرورة إنشاء لجنة للمراجعة1967

(SECتوصي بإل (  للمراجعةات  لجنة  بإنشاء  الشركات  وفي عام  زام  ني  1978،  بورصة  تكوين ألزمت  بضرورة  املسجلة لديها  الشركات    ويورك جميع 

 . لجان مراجعة

ن أن  عن طريق تقليل عدد البدائل واملعالجات املحاسبية املتاحة أو تحديد الظروف التي يمك  :خفض مجال اختيار البدائل واملعالجات املحاسبية .4

كل   فيها  الد  معالجة،تستخدم  املحاسبة  معايير  لجنة  فإن  األمر  معايولهذا  في  ألغت  قد  فإنها  األخيرة  تعديالتها  وفي  املعالجة  يولية   البديلة، رها 

تج من لى أن الشركة التي ستختار معالجة محاسبية معينة تنإ وبتخفيض البدائل فإن ذلك سيؤدي    غلب معاييرها.أ ووضعت معالجة قياسية في  

 ا النتيجة أقل إرضاء. هفس املعالجة في الظروف املستقبلية الشبيهة تكون فيما بعد على استخدام نخاللها صورتها املرغوب فيها في عام ستجبر في

 ويتم ذلك عن طريق ما يلي: :الحد من سوء استخدام بعض السياسات املحاسبية .5

املحا • السياسات  بعض  استخدام  من  تقلل  قواعد  إلغاؤهاسن  حتى  أو  عسبية  فإنه  املجال  هذا  وفي  الشر ،  محاسبو  بعض  اتجه  ت كاندما 

في البنود التي يرغبون في تجنب تضمينها ربح التشغيل، ولهذا األمر فقد    خسارة والربحل" لحسابات ا البريطانية لالستعانة بجزئية "بند الطوارئ 

 . ستغل بشكل خاطئيُ طوارئ" بشكل نهائي حتى ال البريطانية إلغاء "بند ال رأت هيئة املعايير املحاسبية

ا ف"  "الثبات  مبدأ تفعيل   • البيانات  املتبعة من قبل معدي  املحاسبية  السياسات  أي شركة ما  أ ، وهذا يعني  اليةملي استخدام  اختارت  نه متى ما 

ا  ت كما لالحقة والتي ربما قد ال تناسبها تلك السياساسياسة محاسبية تناسبها في أحد األعوام فيجب عليها االستمرار في تطبيقها في األعوام 

، لكن املقصود هو عدم تغيير تلك السياسات  املحاسبية نه من غير املسموح تغيير السياساتأ يعني  ال الثبات نأ لى  إ شارة ، وهنا تجدر اإل كانت

 .يير تلك السياساتإال في حال الضرورة القصوى وشريطة اإلفصاح عن التأثيرات املالية الناتجة على تغ

ويتم   البعض،تبعها تي يلواملراقبين ولجان املراجعة في اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية ا  الوسيلة األهم واألقوى فهي يقظة وكفاءة املراجعين .6

ع األمر  واملصداقية    نهذا  الكفاءة  ذات  التدقيق  مكاتب  اختيار  واملتمكنأ حيث    العالية،طريق  الكفؤ  املراجع  إجراءات   ن  تصميم  على  يقوم 

التحريفات عن  معقول  تأكيد  على  للحصول  يتم    املراجعة  التي  اإلبداعية  املحاسبة  عن  جوه  اكتشافها،الناشئة  تعتبر  املالير والتي  للقوائم  ة ية 

 الواحدة. 

املالية على مختلف   .7 املعلومات  املستثمرين واملهتمين ومستخدمي  بين  املحاسبية  الثقافة  التثقيف   هم،أطيافتنمية  أما  األمر عن طريق  ويتم هذا 

املست بعض  به  يقوم  الذي  عن  الذاتي  أو  املحاسبي،  مستواهم  رفع  بغرض  املالية  املعلومات  مستخدمي  أو  بسالمة  طثمرين  املعنية  الجهات  ريق 

 (. 248-247ص  م،2014 ،)إسماعيل مات سواء كانت تلك الجهات حكومية أو من القطاع الخاصوشفافية القوائم املالية وما يرد بها من معلو 

اإلدارة:   .8 مجلس  استقاللية  لرئي  الأي  ضمان  أعضأ أو    اإلدارة   س مجل  سيكون  مهااءحد  ال  تنفيذية  مه  تستشفي  قد  لغركة  الحهم  صمدمة  خل 

    سمجل  استقالليةن  ، أل يةصخشال
ا
دورا تلعب  فيهاماإلدارة   

ا
امل  ا تضارب  من  الحد  واملدصعملية  املساهمين  بين   استقاللية  تعدلذلك  ،  يرينالح 

اإلدارة منمجل الخ  س  قياصأهم  تعزز  التي  ا   اإلدارة   سمجل  م ائص  بالإلشبمهامه  دور  لها  والتي  والرقابية  الحد    غ رافية    على  املديرين  ة ر قد  منفي 

م ،  2009  ،ة وحمدانعجيلأبو  ،    205م ، ص  2015  ،)الزيادي   الح املساهمينصم  االعتبار  بعين  األخذ دون    الخاصة الحهم  مصيخدم    بمارف  صالت

 (.19ص 

القضائية   .9 املحاسبة  دور  إعداد    والتضليل  املحاسبي  االحتيال  ق طر   اكتشاففي  تفعيل    املحاسبة ات  دو أ   استخدامأن    ثحي،  املالية  القوائم في 

املسي  القضائية في فضح وتحديد  العدالة  املعقدة الخ  منين    نييئساعد  املالية  القضايا  الدعاوي  اضورة و صب  ل تفسير وتلخيص وتقديم  في  حة 

 (. Chi-chi and Ebimobowwei 2012, p 125) القضائية

الداخلية .10 الرقابة  نظام  بهيكلية  النظر    إعادة 
ا
جزءا املدقق  يكون  ال  بحيث  عليها  م:   

ا
رقيبا وإنما  اإلدارة  للتحكم  ن  إيجاد نظام    املؤسس ي،من خالل 

ويرى الكثيرين من املهتمين بشئون    املصالح،أصحاب  لكونها تمثل خط الدفاع األول عن حقوق    وتأتي أهمية التركيز على فاعلية الرقابة الداخلية

الداخلي الرقابة  أسلوب لتحسين فعالية  أن أفضل  الداخلية   ، وحمدان  أبو عجيلة)هو ربطها بلجنة تدقيق مستقلة وذات خبرة عالية    ةالرقابة 

 (. 204ص  م،2015 ،الزيادي  ،21ص  م،2009

 :بداعيةاملحاسبة اإل  ة للحد من ممارساتأنشطة لجنة املراجع

  املراجعة لجنة  تؤدي 
ا
  دورا

ا
  في الخارجية واألطراف  املستثمرين ثقة  ة دزيا إلى يؤدي  أن  شأنه من الذي  األمرالخارجية،    املراجعة جودة  تحسين  في مهما

 في: دورها خالل من  وذلك املالية، لتقاريرا 

 .املالئمة والكفاءة  الخبرة  ذي  الخارجي  ملراجعا  وتعيين ترشيح .1

 .الخارجي راجعامل أتعاب حديدت .2

 .استقالله على واملحافظة مهامه أداء في الخارجي املراجع مساعدة  .3

 .واإلدارة  الخارجي املراجع بين تنشأ قد التي النزاعات لح .4



 موس ى أبو تمة                                                                    أثر دعم لجنة املراجعة على إجراءات مراجع الحسابات الخارجي في اكتشاف ممارسات املحاسبة 

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 131-149 
 139 

 

 .الداخلي واملراجع الخارجي املراجع بين التنسيق حقيقت .5

 ياته. وتوص الخارجي املراجع مالحظات ودراسة املراجعة مجال تحديد .6

 .الخارجي املراجع يقدمها التي التأكيد خدمات على اإلشراف .7

 (.105ص  م،2010 ،حمادة  ،56م، ص 2014 ،سمره ة )املطبق يةباملحاس واملمارسات السياسات فعالية بمدى  الخارجي املراجع مناقشة .8

 : ومناقشة النتائج مليدانية وتحليل البياناتإجراءات الدراسة ا

  الحسابات ي راجعم من عينة على  النظري  الجانب إسقاطعرض إجراءات الدراسة امليدانية و   لنظري للدراسة سيتم فيما يلي ا  الجانب بعد عرض

من  املراجعة  خارجيال  الحسابات  مراجع دور  حول  نظرهم  وجهات   لتقص ي  نمحاسبي وخبراء قانونيين    محاسبين الخارجيين  لجنة  اكتشاف    ودعم  في 

 وتوصيات. نتائجلخروج بل ات، ومن ثم تحليل البياناإلبداعية املحاسبة ممارسات

 : مجتمع وعينة الدراسة

الدراسةي لهم م  تكون مجتمع  املرخص  القانونيين  املحاسبين  كافة  أغسطس  (  245)  والبالغ عددهم   ن  تنظيم    م حسب موقع مجلس2020حتى 

، وبحسب باستخدام معادلة ريتشارد جيجر ، ومن هذا املجتمع تم اختيار عينة عشوائية /https://aapc.gov.sd ة املحاسبة واملراجعة في السودانمهن

 ولكن وصل عدد املستجيبين إلى ) (150) يبلغ حجم العينة هذه املعادلة
ا
 . يمحاسب قانون (172تقريبا

 : أداة الدراسة

 على    Google Driveوتم تصميم االستبانة على    بيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث،ستبانة لجمع الت الدراسة أداة اال داعتم 
ا
رت إلكترونيا شِّ

ُ
ون

 موزعة على ثالثة محاور   24نت االستبانة  ضمتالتواصل االجتماعي. وقد    عبر تطبيقاتعينة الدراسة  
ا
  دور مراجع الحساباتعت ألجل معرفة  ُوضِّ   سؤاال

 . ي اكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية ف الخارجي ودعم لجنة املراجعة

  مقياس ليكرت
 
 :ماس يالخ

الب الُخ ااعتمد  ليكرت  مقياس  والذي  حث  املوافقة    ستخدميُ ماس ي  درجة  البلتحديد  متغيرات  عدم    ثحعلى  أو  املوافقة  نحو  الرأي  اتجاه  )أي 

  ، ومن ثم ترتيب هذه املتغيرات.فقة(املوا 
ا
 تأخذ قيم يوساط الحسابية التن األ أتبار لهذا املقياس يمكن اع وطبقا

ا
وساط ن األ أ املوافقة و   يتعن (3)كبر من أ ا

   يوأما الت  ،عدم املوافقة  يتعن  (3)قل من  الحسابية األ
ا
 فيما املقياس وكان(  5-1من )  الستجابةدى ا م تراوححيث ي  .محايد  يتعن  (3)عن    ال تختلف معنويا

 :اآلتي النحو علىبمستوى املوافقة  يتعلق

 ( 1(،     ال أوافق بشدة)2(،     ال أوافق)3(،     محايد )4أوافق) (،   5أوافق بشدة )

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

االحصائي  الدراسة  تاستخدم الُحزم  االجتماعية  ةبرنامج  في عملية   Statistical Package for Social Sciences(  SPSS)  (21)النسخة    للعلوم 

 اختبار الفرضيات، حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:التحليل و 

 .هاثبات والتأكد من لداة قق من التناسق الداخلي لحلتلفا كرونباخ لأ معامل باستخدام  اختبار الصدق والثبات .1

م .2 لوصف  الوصفي  اإلحصاء  الدراسةمقاييس  استخدام    تغيرات  تم  التكراري حيث  التك  الجدول  عدد  فئة، ملعرفة  لكل  التكرار  ونسبة  رارات 

الحسابيةو  استجابة   املتوسطات  واالنحرافات  لتحديد معدل  البحث،  ملتغيرات  املطلق   املعيارية  املستبانين  التشتت  درجة  اإلجابات    لقياس  لقيم 

 . الحسابي عن وسطها

 التأثيرات. وإيجاد( لقياس تطابق النموذج 23النسخة )  AMOSلتوكيدي باستخدام برنامج تحليل العزوم الهيكلية التحليل العاملي ا  .3

 : دراسةصدق وثبات أداة الاختبارات 

 كاآلتي:قبل اختبار فرضيات الدراسة البد من التأكد من موثوقية أداة الدراسة 

محكمين مختصين في  5تبانة على ما ُوضعت ألجله تم عرض االس لالستبانة والتأكد من أنها تقيس هري الظا الصدق نم للتحقق: الظاهري  الصدق .1

خر أن األداة فاداتهم بعد تعديل بعض الفقرات وحذف البعض اآل إ وكانت    ،مقترحاتهم في بناء ومضمون األداة رائهم و آ للوقوف على    مجال الدراسة

  تقيس
ا
 . هجلأل ما وضعت فعال

  )معامل   مدى االتساق الداخلي  جراء اختبارإ تم    ذلك  منق  لتحقلو   ،سئلة االستبيان بالتناسق الداخليأ قصد به مدى اتصاف  ويُ لداخلي:  الثبات ا  .2

 لجدول ا و  ،( وهو معامل ذو تأثير جيد يؤكد ثبات أسئلة االستبانة0.857لهذه االستبانة ) الكلية إذ بلغت قيمته (Cronbach’s Alpha لفا كرونباخأ 

 : للكل محور ولالستبانة كك رات الصدق والثباتاختبا نتائج يوضح( 1) رقم 

 

https://aapc.gov.sd/
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 ( N = 172) نتائج اختبارات الصدق والثبات :(1)جدول 

عدد   املحور 

 الفقرات 

 الثبات الداخلي 

 ()معامل ألفا كرونباخ

الثبات   مستوى 

 الداخلي 

 ة مقبول 0.773 8 األول: ممارسات املحاسبة اإلبداعية املحور 

 مقبولة  0.681 8 لثاني: إجراءات املراجع الخارجي ااملحور 

 مقبولة  0.728 8 للمراجع الخارجي ة دعم لجنة املراجع الثالث:املحور 

لي 
 
دة 0.857 24 الك  جيَّ

 .SPSSالتحليل اإلحصائي  برنامج باالعتماد على نتائجإعداد الباحث  املصدر:                        

 ة: االستبان فقرات عن جابات أفراد العينةالوصفي إل  التحليل 

الجزء يتم عرض نتائج تحليل توزيع أفراد ا  ملعرفة عدد  وفق املقاييس الوصفية املتمثلة في الجدول التكراري  لعينة حسب سنوات الخبرة  في هذا 

ب املحاور وذلك وفق  راسة لفقرات االستبانة حسدحصاء الوصفي ملستوى إجابات عينة الاإل   التكرارات ونسبة التكرار لكل فئة، كما يتم عرض نتائج

 .واالنحراف املعياري الوسط الحسابي 

 : صص العلميختتائج تحليل توزيع أفراد العينة حسب الن .1

 التخصص العلمي توزيع أفراد العينة حسب   :(2جدول )

 النسبة املئوية %  التكرار  التخصص العلمي 

 % 59 101 محاسبة وتمويل 

 % 25 43 ية ر تكاليف ومحاسبة إدا 

 %8 13 أعمال  إدارة

 %2 4 اقتصاد

 %6 11 ة فية ومالير دراسات مص

 % 100 172 لي اإلجما

 .SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي                               

)  يتضح الجدول  )  (2من  نسبة  أعلى  الع%59أن  تخصصهم  العينة  أفراد   ل( من 
ا
تليها مباشرة وتمويل،  )  مي محاسبة  العينة   (%25نسبة  أفراد  من 

إدارية ومحاسبة  تكاليف  العلمي  ال  ،تخصصهم  وهذا وكال  البحث  بموضوع  قوية  عالقة  لهما  ألسئلة    تخصصين  املستجيبين  فهم  إمكانية  على  يدل 

 .عيةموضو نتائج في اختبار الفرضيات والوصول إلى  تيساعد الباحث في االعتماد على تلك اإلجابا االستبانة واإلجابة عنها بدقة مما

 ة: لخبر عدد سنوات ا نتائج تحليل توزيع أفراد العينة حسب  .2

 عدد سنوات الخبرة توزيع أفراد العينة حسب  :(3)جدول 

 النسبة املئوية %  التكرار  عدد سنوات الخبرة 

 % 18 31 سنوات فأقل  5

 %8 14 سنة  10 – 6

 % 16 27 سنة  15 – 11

 % 36 62 سنة  20 – 16

 % 22 38 سنة   20أكثر من 

 % 100 172 اإلجمالي 

 . SPSSنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على                                

( %36( على التوالي، وأن النسبة األكبر )%8( و)%36( أن نسب عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة تراوحت أعالها وأدناها بين )3ُيالحظ من الجدول )

سنة، وهذه النتائج تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة ذوي   20من  أكثر    خبرتهم  للذين  (%22، تليها نسبة )(سنة20-16ن )هم تتراوح بيالعينة خبرت  أفراد  من

 كونها تعز  طويلة الخبرة ال
ا
 ت مما يؤدي إلى نوع من الدقة والواقعية للدراسة. ز من صدق اإلجابانسبتهم عالية، وهذه النسبة مهمة جدا
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 :رسات املحاسبة اإلبداعيةمماإجابات عينة الدراسة والتحليل الوصفي لفقرات املحور األول:  مستوى  .3

 (N = 172)  الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور األول: ممارسات املحاسبة اإلبداعية :(4جدول )
افق  الفقرة مو

 بشدة

افق افق محايد مو افق  ال أو ال أو

 
 
 مطلقا

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

عطي الصورة  االختيار بين عدد مختلف من البدائل والط/ 1
ُ
رق املحاسبية التي ت

لة  . املفض 

22 

12.8% 

66 

38.4% 

60 

34.9% 

21 

12.2% 

3 

1.7% 

3.48 0.927 

الطرق والسياسات املحاسبية بغرض  لثبات عند تطبيق / عدم التزام الشركة بمبدأ ا2

 تجميل صورة الدخل. 

20 

11.6% 

83 

48.3% 

43 

25% 

21 

12.2% 

5 

2.9% 

3.53 0.951 

 29 الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات. / عدم التزام 3

16.9% 

71 

41.3% 

37 

21.5% 

29 

16.9% 

6 

3.5% 

3.51 1.068 

ة األجل بهدف تحسين  سديد القروض قصير استخدام القروض طويلة األجل في ت /4

 نسب السيولة. 

28 

16.3% 

71 

41.3% 

43 

25% 

28 

16.3% 

2 

1.2% 

3.55 0.987 

عار االستثمارات غير املخصصة للمتاجرة في قائمة  / إدراج أرباح أو خسائر تقلب أس5

 الدخل. 

29 

16.9% 

81 

47.1% 

41 

23.8% 

20 

11.6% 

1 

0.6% 

3.68 0.909 

 من إظهار أرباح غير مستقرة. عن اتجاه النمو ا/ تقديم تقارير 6
ا
 21 لثابت في الربح بدال

12.2% 

 58 

33.7% 

63 

36.6% 

25 

14.5% 

5 

2.9% 

3.38 0.975 

 32 ي املصروفات واإليرادات. / التالعب ف7

18.6% 

85 

49.4% 

44 

25.6% 

10 

5.8% 

1 

0.6% 

3.80 0.830 

 38 لتنبؤ. بط بالتقييم أو ا/ التالعب بحسابات األصول وااللتزامات التي ترت8

22.1% 

72 

41.9% 

41 

23.8% 

19 

11% 

2 

1.2% 

3.73 0.968 

 0.952 3.58 اإلجمالي 

 . SPSSنتائج برنامج التحليل اإلحصائي املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على      

 : ليلية اآلتيةاملعطيات التح يهف الحظويُ ، محور ممارسات املحاسبة االبداعية في املستجيبين نتائج ردود (4)تضمن الجدول ي

املحور  .1 الحسابي إلجمالي  الوسط  )  بانحراف معياري   (3.58)  بلغ  الحسابي(  0.952قدره  الوسط  املحو  ويعد  الفرض ي إلجمالي  الوسط  أعلى من  ر 

 .املستجيبين للعينة املدروسة ص مستويات استجابةل عليه لتفح  املعو   (3) للمقياس البالغ

 ( .3.38نى قدره )أد د( وح3.80ه )الفرض ي، وتراوحت بين حد أعلى قدر ر أعلى من الوسط بية ألبعاد املحو كانت األوساط الحسا .2

يشير إلى ميل آراء املستجيبين نحو    هذا و   ،(بشدة   فقا و م)  ثم   (يداح)م  ( يليه تقديرفقموا فقرات ضمن تقدير )معظم ال  أعلى اإلجابات عن   جاءت .3

 ما يشير إلى تجانس آراء املستجيبين.املعيارية صغيرة  ق، كما ُيالحظ أن االنحرافات  االتفا
ا
حور  امل  هذا   في  ج ردود املستجيبين نتائ   تفقتا وقد    نسبيا

باعجاجه  م،2018العامري  م،2015الزيادي ، م2019الهاشمي و بريبر )دراسات سابقة مثل دراسة  عدة  مع نتائج (بداعيةاإل  ممارسات املحاسبة)

 .(م2016عروج بو  م،2015وخليفة 

 :بداعيةممارسات املحاسبة اإل إجراءات املراجع الخارجي لكشف حور الثاني: عينة الدراسة والتحليل الوصفي لفقرات امل مستوى إجابات .4

 ( N = 172)  الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثاني: إجراءات املراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية :(5)جدول 
افق  الفقرة مو

 ةبشد

افق افق محايد مو افق  ال أو ال أو

 
 
 مطلقا

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املحاسبية املتاحة غير املناسبة واعتماد املعالجات  / إلغاء البدائل واملعالجات 1

ستخدم فيها. 
ُ
 املحاسبية القياسية حسب الظروف التي ت

34 

19.8% 

79 

45.9% 

39 

22.7% 

16 

9.3% 

4 

2.3% 

3.72 0.964 

تطبيق الطرق والسياسات املحاسبية   لتحقق من التزام الشركة بمبدأ الثبات عند/ ا2

 يرها ودراسة أثرها على التقارير املالية للشركة. ومناقشة إدارة الشركة عند تغي

26 

15.1% 

56 

32.6% 

51 

29.7% 

29 

16.9% 

10 

5.8% 

3.34 1.105 

 46 . دئ حوكمة الشركات/ التحقق من التزام الشركة بتطبيق مبا3

26.7% 

69 

40.1% 

42 

24.4% 

12 

7% 

3 

1.7% 

3.83 0.962 

صحتها والتوقيت الذي تمت  / فحص عقود القروض والصفقات األخرى والتأكد من 4

 فيه. 

24 

14% 

79 

45.9% 

38 

22.1% 

23 

13.4% 

8 

4.7% 

3.51 1.040 

د  للمتاجرة والتأك / تقييم أرباح أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غير املخصصة5

 من عدم إدراجها في قائمة الدخل. 

31 

18% 

66 

38.4% 

 58 

33.7% 

 17 

9.9% 

0 

0% 

3.65 0.890 

دخل لعدة سنوات سابقة ملعرفة اتجاه معدل نمو األرباح من سنة / فحص قوائم ال6

 ألخرى. 

35 

20.3% 

 62 

36% 

27 

15.7% 

39 

22.7% 

9 

5.2% 

3.44 1.195 

ها  والتأكد من أن املعالجات املحاسبية بشأن يرادات املختلفة،/ فحص املصروفات واإل 7

 تتم حسب املعايير املتعارف عليها. 

24 

14% 

68 

39.5% 

44 

25.6% 

30 

17.4% 

6 

3.5% 

3.43 1.043 

/ مناقشة إدارة الشركة في اختيار التقديرات املحاسبية وإعادة التقييم حسب املعايير  8

 املحاسبية املتعارف عليها. 

25 

14.5% 

 63 

36.6% 

42 

24.4% 

33 

19.2% 

9 

5.2% 

3.36 1.107 

 1.038 3.54 مالي اإلج

 . SPSSامج التحليل اإلحصائي املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برن     
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التحليلية  املعطيات فيه حظال ويُ ، ممارسات املحاسبة االبداعية إجراءات املراجع الخارجي لكشف محور  في املستجيبين نتائج ردود ( 5)ل تضمن الجدو ي

 : اآلتية

الحسابي إلجم .1 الوسط  املحور بلغ  بانحراف معياري 3.54)  الي   )  ( الحس(  1.038قدره  الوسط  الفرض ي  ابيويعد  الوسط  أعلى من  املحور  إلجمالي 

 .املستجيبين للعينة املدروسة ص مستويات استجابةاملعول عليه لتفح   (3) للمقياس البالغ

 .(3.36نى قدره )أد د( وح3.83ه )حد أعلى قدر  حور أعلى من الوسط الفرض ي، وتراوحت بينحسابية ألبعاد املكانت األوساط ال .2

كما ُيالحظ  االتفاق،جاءت نسب  ( وعلى هذا فق بشدة ا و )م ثم  (يداحفق( يليه تقدير )مموا )معظم الفقرات ضمن تقدير  بات عنأعلى اإلجا جاءت .3

املعيارية صغيرة نسب االنحرافات  إلى  أن   ما يشير 
ا
املستجيبين. يا آراء  نت  تجانس  اتفقت  نتائج دراسات أخرى في كثير من  وقد  الدراسة مع  ائج هذه 

  م،2008الخشاوي والدوسري  دراسة  الدراسات )ك  تل  ومن(  ممارسات املحاسبة االبداعية  الثاني )إجراءات املراجع الخارجي لكشف فقرات املحور  

  (.م2016فارس دراسة  م،2016بوعروج درسة 

ممارسات املحاسبة  لكشف  : دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجيلوصفي لفقرات املحور الثالث حليل اابات عينة الدراسة والتمستوى إج .5

 :اإلبداعية

 ( N = 172) سبة اإلبداعيةالوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثالث: دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي لكشف ممارسات املحا :(6)جدول 

افق   الفقرة مو

 بشدة

افق م افق  محايد و افق   ال أو ال أو

 
 
 مطلقا

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 عياري امل

 16 املالئمة.  والكفاءة الخبرة ذو الخارجي املراجع  وتعيين  / ترشيح1

9.3 % 

 59 

34.3 % 

52 

30.2 % 

38 

22.1 % 

7 

4.1 % 

3.23 1.026 

 13 ادلة. ي بصورة مرضية وع/ تحديد أتعاب املراجع الخارج2

7.6 % 

44 

25.6 % 

65 

37.8 % 

36 

20.9 % 

14 

8.1 % 

3.03 1.048 

 17 استقالله.  على واملحافظة مهامه  أداء في الخارجي املراجع / مساعدة3

9.9 % 

81 

47.1 % 

57 

33.1 % 

12 

7% 

5 

2.9 % 

3.54 0.874 

 8 الداخلي.  واملراجع الخارجي املراجع  بين  التنسيق / تحقيق 4

4.7 % 

 58 

33.7 % 

47 

27.3 % 

46 

26.7 % 

13 

7.6 % 

3.01 1.048 

 24 صياته. وتو  الخارجي املراجع  مالحظات  ودراسة املراجعة مجال  / تحديد5

14 % 

73 

42.4 % 

53 

30.8 % 

17 

9.9 % 

5 

2.9 % 

3.55 0.951 

 22 الخارجي. املراجع  يقدمها التي التأكيد  خدمات  على / اإلشراف6

12.8 % 

73 

42.4 % 

49 

28.5 % 

23 

13.4 % 

5 

2.9 % 

3.49 0.976 

 املحاسبية  واملمارسات  السياسات  فعالية بمدى  جيالخار  املراجع  / مناقشة 7

قة.   املطب 

40 

23.3 % 

77 

44.8 % 

38 

22.1 % 

15 

8.7 % 

2 

1.2 % 

3.80 0.934 

 32 الخارجي في تحديد املخاطر التي تؤثر على التقارير املالية.  / مساعدة املراجع8

18.6 % 

69 

40.1 % 

43 

25 % 

27 

15.7 % 

1 

0.6 % 

3.60 0.983 

 0.980 3.41 اإلجمالي 

 .SPSSحصائي املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإل     

املعطيات   فيه الحظويُ ، ممارسات املحاسبة االبداعية دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي لكشف  محور  في املستجيبين نتائج ردود ( 6ل )تضمن الجدو ي

 : حليلية اآلتية الت

الحسابي إلجمالب .1 الوسط  املحور لغ  بانحراف معياري 3.41)  ي   )  ( الحساب(  0.980قدره  الوسط  الفرض ي  يويعد  الوسط  أعلى من  املحور  إلجمالي 

 .املستجيبين للعينة املدروسة املعول عليه لتفحص مستويات استجابة (3) للمقياس البالغ

 (.3.01نى قدره )أد د( وح3.80ه )أعلى قدر رض ي، وتراوحت بين حد على من الوسط الفكانت األوساط الحسابية ألبعاد املحور أ  .2

)  عنأعلى اإلجابات    جاءت 3 .3 الفقرات ضمن تقدير  إلى   وهذا   (فق بشدة ا و )م  ثم   (يداحيليه تقدير )مفق(  موا معظم  املستجيبين  آراء  إلى ميل  يشير 

 ماق، كما ُيالحظ أن االنحرافات املعيارية صغيرة نسبياالتفا
ا
و و   ين،جانس آراء املستجيبيشير إلى ت  ا

ُ
حظ أن نتائج الدراسة الحالية قد اتفقت  قد ل

حمادة  ،  م2008)الخشاوي والدوسري    دراسة  مثل  ات أخرى في معظم فقرات املحور الثالث )دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي(مع نتائج دراس

د وآخرون  ،م2014سمره  ،م2010  (. م2015محم 
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 :سةحليل نموذج الدرانتائج ت

  ثيراتالتأ  لقياس تطابق النموذج وإيجاد  (23النسخة )  AMOSلهيكلية  برنامج تحليل العزوم ا تخدام التحليل العاملي التوكيدي باستخدام  تم اس

تأ الوسيط،  واختبار  املتغير  لعالقة  و ثير  نموذج  بناء  تم  املراجعةقد  لجنة  ممو   دعم  واكتشاف  الخارجي  املراجع  ا اجراءات  املحاسبة   إلبداعية ارسات 

واجراءات املراجع متغير مستقل    دعم لجنة املراجعةفيها    النموذجوتم تحديد  كمتغيرات غير مشاهدة لكل منها عدد من الفقرات كمتغيرات مشاهدة،  

 ي: ( التال2)الشكل لنموذج في لى ا إ . وبعد تعديل النموذج تم الوصول متغير وسيط واكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية متغير تابع الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توكيدي نموذج الدراسة املعدل باستخدام التحليل العاملي ال :(2شكل )

ومؤشر املطابقة    TLIلويس    -ومؤشر تكر  RMSEAوجزر متوسط مربع األخطاء التقريبي    RMRتم حساب مؤشرات جزر متوسط مربعات البواقي  

 :التالي (7نموذج وتم الوصول إلى النتائج كما في الجدول )شرات جودة املطابقة للكمؤ  CMIN/DFياري ومؤشر ومربع كاي املع CFIاملقارن 

 املطابقةمؤشرات جودة  :(7) جدول 

 مؤشر جزر متوسط مربعات البواقي 
RMR 

 جزر متوسط مربع األخطاء التقريبي 
RMSEA 

لويس -مؤشر تكر  
TLI 

 مؤشر املطابقة املقارن 
CFI 

 مربع كاي املعياري 
CMIN/DF 

 املؤشر 

70.05  400.0  130.9  21.90  81.26  القيمة 

 . (AMOSلتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )باالعتماد على نتائج ا إعداد الباحثاملصدر:                   

النموذج    من خالل  )  AMOS  برنامج   باستخداممؤشرات  رقم  الجدول  في  ،  7كما  أن (  كاي معنوية    وحيث  عند مستوى (  P=0.003)اختبار مربع 

مؤشر املطابقة  النحو التالي،     علىة األخرى  ، كما جاءت مؤشرات املطابق5وهي أقل من    1.268بلغت  قد    ةاملعياريقيمة مربع كاي  لى  الرجوع إ وب  ،0.05

أقل من   0.040  ( =RMSEA)  بيوجزر متوسط مربع األخطاء التقري  0.9كليهما أكبر من    ،0.913=  (TLI)  لويس  -، و مؤشر تكر  0.921( =  CFIاملقارن )

مر   0.05 )ومؤشر جزر متوسط  البواقي  =  RMRبعات  إلى  وهذا   0.1أقل من    0.057(  الب  يشير  أي تطابق  النموذج،  النموذج    يانات مع  ويمكن    جيدأن 

 .جيدة الحصول على نتائج 

 نموذج أوزان االنحدار بين العوامل  :(8جدول )

مة املعنوية قي القيمة الحرجة  الخطأ املعياري  معامل االنحدار  العالقة   

F2 <--- F1 0.661 0.127 5.194 *** 

F3 <--- F2 1.376 0.257 5.363 *** 

 . (AMOSباالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج ) د الباحثإعدااملصدر:                 
                    (F1 ةعيمثل دعم لجنة املراج( / )F2 جيات املراجع الخار مثل إجراءي( / )F3  اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعيةيمثل ) 

)  يتضمن أموس  8الجدول  برنامج  باستخدام  االنحدار  تحليل  نتائج   )AMOS  اس بعد  حيث  وذلك  الخطي،  االنحدار  تحليل  شروط  تشير تيفاء 

إ  داللة  النتائج  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  لجنة بين    0.05لى وجود عالقة معنوية  الخارجيو F1 ةعاملراج  دعم  املراجع  بلغت    حيث  F2  إجراءات 

بقيمة معنوية  F3اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعيةو F2 إجراءات املراجع الخارجيد عالقة ذات داللة إحصائية بين توج اكم، 0.000قيمة املعنوية 

0.000. 
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 تابعةعلى املتغيرات ال املعيارية املختلفة للمتغيرات املستقلة  التأثيرات :(9) جدول 
 التأثيرات غير املباشرة  

 F1 F2 F3 
F2 .000 .000 .000 
F3 0.910 .000 .000 

 (. AMOSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج                                        

إلى   الذي يشير  الدراسة  بين  وجود عالقة غير موبناء على نموذج  املراجعةباشرة  اإلبداعيةو F1   دعم لجنة  املحاسبة  عبر  F3 اكتشاف ممارسات 

أي أن    ، 0.910(، حيث بلغت القيمة  9ي الجدول رقم )غير املباشرة بين املتغيرات كما ف  تغير وسيط، تم حساب التأثيراتكمF2 إجراءات املراجع الخارجي

 . F3 اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية وF1 لجنة املراجعةدعم العالقة بين تتوسط F2 إجراءات املراجع الخارجي

 اختبار الفرضيات:

البعد   بيانات  اإل   باستخدام برنامج  دراسةتحليل  للعلوم االجتماعية )الحزمة  الهيكلية )  (SPSSحصائية  العزوم  الوصول  و   ( AMOSوبرنامج تحليل 

 لى النحو التالي:ع فرضيات الدراسةاختبار يتم سحصائي إلى نتائج التحليل اإل 

 . (املراجعة الخارجية واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات ) اختبار الفرضية األولى:

اإلبداعية    ممارسات املحاسبةالوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثاني: إجراءات املراجع الخارجي لكشف  (  5لجدول )ع ل بالرجو 

أن معظم   الفرض ي  عباراتل  الحسابية   توسطات املُيالحظ  الوسط  أعلى من  )ل  املحور  العام3لمقياس  املتوسط  بلغ  ( وأن  الثاني  مما يعني    3.54  للمحور 

 االبداعية.  املوافقة على أن إجراءات املراجع الخارجي املذكورة باملحور الثاني تساعد على اكتشاف ممارسات املحاسبة

اكتشاف ممارسات املحاسبة على    ملراجع الخارجيإجراءات ا ن قيمة معامل انحدار محور  أ لى  إ (  8في الجدول )  ر نتائج تحليل االنحدار الخطيوتشي

ه: التي تنص على أن    على ذلك يتم قبول الفرضية األولى، وبناءا 0.000حيث بلغت القيمة    %5وهي معنوية عند مستوى داللة    1.376قد بلغت    اإلبداعية

 . اسبة االبداعيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات املراجعة الخارجية واكتشاف ممارسات املح

 . (ات داللة إحصائية بين دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعيةتوجد عالقة ذ) اختبار الفرضية الثانية:

الحس6)ل  لجدو لبالرجوع   الوسط  الخ(  للمراجع  املراجعة  لجنة  دعم  الثالث:  املحور  لفقرات  املعياري  واالنحراف  ممارسات  ابي  لكشف  ارجي 

 للمحور الثالث   ( وأن املتوسط العام3ت الحسابية لعبارات املحور أعلى من الوسط الفرض ي للمقياس )ُيالحظ أن معظم املتوسطااملحاسبة اإلبداعية،  

ي  3.41بلغ   املوافقة علىمما  الثالث  عني  باملحور  املذكورة  املراجعة  أنشطة لجنة  الخارجي وتساع  أن  املراجع  املحاسبة   ده تدعم  اكتشاف ممارسات  على 

 االبداعية. 

د بلغت  ق  إجراءات املراجع الخارجيعلى    دعم لجنة املراجعة( إلى أن قيمة معامل انحدار محور  8)النحدار الخطي في الجدول  وتشير نتائج تحليل ا 

التي تنص على أنه: توجد عالقة ذات   الفرضية الثانيةل  ، وبناءا على ذلك يتم قبو 0.000حيث بلغت القيمة    % 5معنوية عند مستوى داللة    وهي   0.661

 . دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعيةة بين  داللة إحصائي

 والتوصيات:  النتائج 

 ومن ثم الخروج منها ببعض التوصيات. عرض نتائج الدراسةكن الفرضيات يم واختبار البياناتتحليل بعد 

:
 
 :النتائج  أوال

أن   .1 إلى  الدراسة  صْت 
ُ
العديد من  خل اإلبداعيةمماهنالك  املحاسبة  الفعلي   رسات  الواقع  املالية وتظهرها بصورة خالف  القوائم  أرقام   التي تؤثر على 

 :ومن أهمها

 دات. ملصروفات واإليرا التالعب في ا  •

 م أو التنبؤ. التالعب بحسابات األصول وااللتزامات التي ترتبط بالتقيي •

 ر املخصصة للمتاجرة في قائمة الدخل. إدراج أرباح أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غي •

 استخدام القروض طويلة األجل في تسديد القروض قصيرة األجل بهدف تحسين نسب السيولة. •

 الدخل.  ت عند تطبيق الطرق والسياسات املحاسبية بغرض تجميل صورة تزام بمبدأ الثباعدم االل •

 عدم التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات. •

لة.اال  • عطي الصورة املفض 
ُ
 ختيار بين عدد مختلف من البدائل والطرق املحاسبية التي ت

 :تلك اإلجراءاتأهم  ، ومنمارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها في اكتشاف م حوري مهم وم إجراءات املراجع الخارجي لها دور وجدت الدراسة أن  .2

 لشركات.التحقق من التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة ا  •

ستخدم فيها. •
ُ
 إلغاء البدائل واملعالجات املحاسبية املتاحة غير املناسبة واعتماد املعالجات املحاسبية القياسية حسب الظروف التي ت
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 اجرة والتأكد من عدم إدراجها في قائمة الدخل. تقلب أسعار االستثمارات غير املخصصة للمت م أرباح أو خسائرتقيي •

 والصفقات األخرى والتأكد من صحتها والتوقيت الذي تمت فيه.  فحص عقود القروض •

 فحص قوائم الدخل لعدة سنوات سابقة ملعرفة اتجاه معدل نمو األرباح من سنة ألخرى. •

 ت املحاسبية بشأنها تتم حسب املعايير املتعارف عليها. ت املختلفة، والتأكد من أن املعالجاصروفات واإليرادا فحص امل •

أنشطةتوصلت   .3 أن  إلى  لها    ومهام  الدراسة  بالشركة  املراجعة  املحاسبة أثلجنة  ممارسات  الكتشاف  الخارجي  الحسابات  مراجع  دعم  في   
ا
مهما  

ا
را

 اإلبداعية. 

 
 
 : : التوصياتثانيا

 :باآلتية سا لدر ا  توص يسابقة ال على ضوء النتائج

املحاسبية .1 الثقافة  تنمية  على  باملحاس  العمل  الكافي  الوعي  اإلبداعيةونشر  مختلف    بة  املحاسبمستخدمي  بين  الندوات املعلومات  خالل  من  ية 

 . لتي تمارسها بعض الشركاتاعية ا اإلبد اسبةلمحاآلثار السالبة لاشية توضح أو عقد حلقات نق تعليميةوالبرامج املحاسبية التثقيفية وال

الخارجيين .2 املراجعين  كفاءة  رفع  على  التركيز  التطو   ضرورة  خالل  والمن     ستمرملا تدريب  ير 
 
من  للتمك اإلبداعية اشتكا ن  املحاسبة  ممارسات  ف 

 والحد منها. 

قواعد السلوك التي و  نهيميثاق السلوك امل ا وضع تي من أهم وظائفهال ةوتشكيل لجنة األخالق املهني  ملراجعةاملحاسبة وا  تفعيل التنظيم املنهي ملهنتي .3

 رجي.يجب ان يلتزم بها املحاسب واملراجع الخا

املراجعة   .4 بإنشاء لجان  الشركات  العلمي والخبرة   ذوي من  إلزام  اللجان   وضمان استقالليتها  ةالعملي  التأهيل  لتلك  ا  املراجع    ملِّ من دور مهم في دعم 

 . والحد منها إلبداعيةارسات املحاسبة ا ممالكتشاف الخارجي 

للتأكد   من خالل إنشاء لجان رقابة فعالةن تطبيق الشركات ملبادئ حوكمة الشركات في الدولة بالتأكد م واملختصة ضرورة قيام الجهات اإلشرافية .5

 بداعية. سات املحاسبة اإل لزيادة الشفافية واإلفصاح األمر الذي يساعد على التقليل من ممار  بالتطبيقمن التزام الشركات 

و  .6 وحاسمةوضع  رادعة  عقوبات  في    تنفيذ  واملختصة  الرقابية  الجهات  قبل  التجارة الدمن  )وزارة  سوق   والصناعة  ولة  املالية  ألور ا   ـ  ديوان   –اق 

أ   الخ(  .القومي..املراجعة   تالعبات  اإلبداعية من  املحاسبة  ببعض ممارسات  القيام  في  تتورط  التي  الشركات  تحعلى  البيانات  و  في  والتقارير ريف 

 .الخاصة بها اليةامل

 مقترحات لدراسات مستقبلية: 

 . ملحاسبة اإلبداعيةملهنة املحاسبة واملراجعة على ا  خالقياملنظور األ أثر  .1

 معايير املحاسبة الدولية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية. دور  .2

 املراجع:

: املراجع العربية:
 
 أوال

 . بحث تطبيقي في أحد املصارف الحكومية "  -"أثر أساليب املحاسبة اإلبداعية في موثوقية املعلومات املحاسبية    .( 2014)  .دواي إسماعيل، مجبل   .1
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Abstract: This study aimed to measure the relationship between the audit committee support and the 
external auditor's procedures, and then to figure out their impact in discovering creative accounting 
practices. To achieve this goal, the study followed the descriptive and analytical approach by using the case 
study method. The questionnaire tool was designed on Google drive in order to collect data, and it was 
distributed electronically to a random sample of certified public accountants in Sudan, where the sample 
size was (172) out of (245) chartered accountants. According to the results of the field study, the researcher 
concluded that: first, there is a statistically significant relationship between the procedures of the external 
auditor and the discovery of creative accounting practices, second, there is a statistically significant 
relationship between the audit committee's support for the external auditor and the discovery of creative 
accounting practices. In the light of the result, the study made several recommendations, the most 
important is to develop the accounting culture and spread the adequate awareness of creative accounting 
among the various users of accounting information. Also, to raise the level of competency of external 
auditors through continuous development and training so as to able to discover the creative accounting 
practices and to oblige companies to establish audit committees headed by qualified and experienced 
persons with the aim of maintaining the autonomy of those committees, since they have a major role to play 
in supporting the external auditor to discover and reduce the creative accounting practices. 

Keywords: Creative accounting; external auditor; audit committee; Certified Accountants in Sudan . 
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 : قدمةامل

 :أهمية الدراسة

 تعتبر املقاوالت الصغيرة 
 
 كوالصغيرة واملتوسطة را   جدا

 
  زا

 
وتحظى من مجموع املقاوالت املغربية  %98لتنمية االقتصاد املغربي، حيث تشكل  أساسيا

   ملقاوالت الصغيرة ا  ة في اآلونة األخيرة على مستوى دعم عرف املغرب نقلة نوعيكبيرة من طرف الدولة. وقد    بأهمية
 
حيث تم    املتوسطة،و الصغيرة  و   جدا

" مما أدى إلى تأزم 19-بأزمة تفش ي الفيروس التاجي "كوفيد  امج "انطالقة" الذي تزامن إطالقهأهمها برنعدة برامج لدعم هذا النوع من املقاوالت    طرح  

 قاوالت خاصة الصغيرة أوضاع عدة قطاعات و تراجع نسبة مهمة من امل
 
والت خاصة  إلى إحداث ضمانات للمقا مما دفع الدولة واملتوسطة والصغيرة  جدا

 .1و تميزت بإشراك املصارف التشاركية في برامج دعم املقاوالت ألول مرة منذ نشأتها باملغرب .بتدبير الجائحة

ا  أن  املعلوم  البرامج    لهدف األساس من  التسر لهذه  التنمية االقتصادية واالجتماعية وضخهو  تنموية    يع من وثيرة  موارد مالية كفيلة بخلق فرص 

على املصارف التقليدية كشريك في عمليات التمويل دون الرجوع إلى الدور الفعال الذي يمكن    في أغلبها  لصالح الفئات العمرية الشابة حيث تم االعتماد

 ية حديثة النشأة.أن تقوم به املصارف التشارك

لحل أزمة التمويالت البنكية املوجهة للمقاوالت  الدور الفعال الذي ستمثله املصارف التشاركية باملغرب  وبالتالي تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز

 الصغيرة 
 
 والصغيرة واملتوسطة. جدا
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 :لخصامل

 إشكالية دعم املقاوالت  يعالج هذا املقال
 
” بشكل خاص، وذلك من  19-والصغيرة واملتوسطة بشكل عام و في ظل أزمة "كوفيد الصغيرة جدا

األرباح ويتبنى نفس األهداف عوض   البحث عن شريك فعلي يساهم في تحقيق  إلى  إيجاد مورد مالي ضمن عالقة خالل مقاربة تهدف  إلى  السعي 

 . اقتراض و تسديد

امل الدعم  برامج  أهم  إلى  بداية  املقال سيتطرق  والحالية من  هذا  السابقة  املصارف أ قاوالتي  إشراك  أهمية  الضوء من خاللها على  تسليط  جل 

 
 
، الستيفائها ألهم صفات الشراكة  التشاركية الحديثة العهد باملغرب في هذه البرامج كمكمل للمصارف التقليدية في املرحلة الحالية وبديل لها الحقا

 اد صيغتي املشاركة واملضاربة واستبعادها لنظام اإلقراض مقابل نسب فائدة. واعتمادها على تقاسم الربح والخسارة باعتم

الت تدوير عجلة  في  املالية ومساهمتها  األزمات  تدبير  في  التشاركية  املصارف  دور  إبراز  إلى  املقال  السياق، سيسعى من خالل هذا  نفس  نمية وفي 

 االقتصادية ما بعد األزمة. 

 .19-كوفيد ؛التنمية االقتصادية ؛املضاربة ؛املشاركة ؛املصارف التقليدية ؛املصارف التشاركية ؛دعم املقاوالتبرامج  الكلمات املفتاحية:
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 إشكالية الدراسة:

الصغيرة  أن تنخرط    : كيف يمكن للمصارف التشاركيةةالتالي   في هذا اإلطار تطرح اإلشكالية  بشكل فعال في برامج دعم املقاوالت 
 
والصغيرة    جدا

   ؟19-بفعل جائحة كوفيد تأزم األوضاع االقتصادية في ظل واملتوسطة

 التالية:  تطرح التساؤالتملعالجة هذا اإلشكال 

 ما هي ضماناتها؟ ما هي هذه البرامج و  .1

 من هي الفئة املستهدفة؟   .2

 معتبر إلى جانب املصارف التقليدية في املرحلة الراهنة أو تعويضها كبديل الحقا؟  والقيام بدور كيف يمكن للمصارف التشاركية املساهمة  .3

 يف ستتم عملية التمويل؟ و ك .4

 : أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد حلول ناجعة ومستدامة ملشاكل الدعم و التمويالت املالية لدى املقاوالت الصغيرة  
 
والصغيرة واملتوسطة وذلك    جدا

 من خالل تكييف التمويالت املالية التشاركية املوجهة لهذه الفئة من املقاوالت. 

 :والزماني للدراسةاإلطار املكاني 

 تخص هذه الدراسة املقاوالت الصغيرة  
 
حيث تزامنت مع إطالق صندوق الضمان املركزي للضمانات    والصغيرة واملتوسطة باململكة املغربية،  جدا

 لدعم املقاوالت الصغيرة  الخاصة باملصارف التشاركية
 
 . 19-الصغيرة و املتوسطة في ظل أزمة كوفيدو  جدا

 الدراسات السابقة:

 
 
 ذات وجهات نظر مختلفة، نذكر منها: علميةالبحاث األ دراسات و ال تعددت وضوع، املألهمية  نظرا

أبرزت هذه الدراسة مزايا التمويالت املالية اإلسالمية و التأثير اإليجابي لها على املشروعات الصغيرة و املتوسطة، كما     ،2( 2012  )  دراسة األسرج •

 ضعف البنى التحتية واالفتقار آلليات تقييم املخاطر.تطرقت إلى أهم العقبات التي تحول دون نمو التمويل اإلسالمي وأهمها، 

التي من خالل إبراز أهم الصيغ التمويلية اإلسالمية    التي تواجه املشروعات الصغيرة    املشكالتعالجت هذه الدراسة    ،3( 2017)دراسة الباحوث   •

تميز التمويالت املالية اإلسالمية عن نظيرتها التقليدية بتنوع صيغها    ،، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثتساهم في التصدي لهذه العقبات

في نظامي   واعتمادها على مبدأ املشاركة في الربح والخسارة واستبعادها ملبدأ اإلقراض مقابل فائدة ربوية وكذلك توفرها على صيغ غير ربحية تتجلى

 الزكاة والوقف. 

ولخشين • مزياني  الباح  ،4( 2020)دراسة  الحتياجات  تطرق  اإلسالمية  املالية  التمويالت  مالءمة  مدى  توضيح  إلى  الدراسة  هذه  خالل  من  ثان 

 املؤسسات 
 
لتنوعها   الصغيرة واملتوسطة و خلصت النتيجة إلى أن التمويالت املالية اإلسالمية لها قدرة عالية على تعويض التمويالت التقليدية نظرا

 و املتوسطة. و مطابقتها الحتياجات املؤسسات الصغيرة 

 اإلضافة العلمية للدراسة: 

التي   السابقة  بالدراسات  دراستنا مقارنة  أهمية  املتتجلى  تمويالت   الصغيرة    قاوالتتطرقت إلشكالية 
 
أول    جدا بكونها من  واملتوسطة،  والصغيرة 

وسعت إلبراز دور املصارف التشاركية في إنجاح هذه   ،الدراسات العلمية باململكة املغربية التي قامت باستقراء وتحليل ألهم برامج دعم املقاوالت باململكة

 . ية املخصصة لهذا النوع من املقاوالتات التمويالت املالية التشاركالبرامج وبيان أوجه اختالفها مع نظيرتها التقليدية من خالل التطرق إلى أهم إيجابي

 الدراسة: محتويات

لعرض النتائج والتوصيات،    وخاتمة أساسية  وثالثة مباحثقمنا بتقسيم الدراسة إلى مقدمة ، وتحقيق أهدافهامن أجل معالجة إشكالية الدراسة  

 نقترحها كاآلتي: 

 املقدمة: أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، اإلطار الزماني و املكاني للدراسة، الدراسات السابقة، اإلضافة العلمية للدراسة 

 
اإلنسانية بني مالل، جامعة  (، دور التمويل اإلسالمي في تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة، املؤتمر الدولي للمصارف اإلسالمية باملغرب، كلية اآلداب و العلوم  2012األسرج،ح. ) 2

 السلطان موالي سليمان. 
 . 171-145(، ص 1(، العدد )3(، دور التمويل اإلسالمي في دعم املشروعات الصغيرة، املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال، مجلد )2017)الباحوث،ع.  3
(، عدد خاص،  3ارية، مجلد )(، "دور البنوك اإلسالمية في تمويل املؤسسات الصغيرة و ملتوسطة"، مجلة أرصاد للدراسات االقتصادية و اإلد2020مزياني،ن. لخشين.ع)مشاركة( )   4

 . 342- 315ص 
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 برامج التمويل والدعم املقاولتي املبحث األول: قراءة في أهم 

 19-املقاوالت في ظل جائحة كوفيداملبحث الثاني: عروض و برامج مواكبة 

 املبحث الثالث: املصارف التشاركية و دعم املقاوالت 

   الخاتمة: النتائج و التوصيات 

 برامج التمويل والدعم املقاولتي  أهم املبحث األول: قراءة في

 املطلب األول: برنامج مقاولتي 

هدف تشجيع إحداث املقاوالت ب  2006سنة  تم إحداث برنامج مقاولتي    ،في صفوف الشباب   والبطالة خاصةملجهودات املبذولة ملحاربة الفقر  في إطار ا 

األ   الصغيرة  املراحل  األخيرة عل  وحث حاملي  لضمان استمراريتها  ،لىو ومواكبتها خاصة في  تنزيل هذه  الشباب على  الواقعاملشاريع من  أرض  ة املساهمو   ى 

مقاولة  30000بمعدل  2008نصب شغل في أفق م 90000خلق حيث تمت املراهنة على  الحد من التفاوت االجتماعي،الفعالة في تقليص نسبة البطالة و 

 محدثة خالل الفترة املحددة. 

   250000يع التي ال تتجاوز كلفتها  دعم الشباب حاملي املشار   ،من خالل هذا البرنامج  و قد تقرر 
 
خدمة املصاحبة   من  درهم و ذلك عبر االستفادة أوال

 15000بشرط أال يتجاوز املبلغ اإلجمالي  من قيمة االستثمار كتسبيق مالي    %10و منح  درهم    10000ال تتجاوز    في إنجاز و مصاحبة املشروع الذي قيمته

 يتوفرو   .سنوات مع االستفادة من مهلة إضافية للتسديد في حدود ثالث سنوات 6تتم تأديته عبر دفعات في مدة ال تتجاوز    ،على شكل قرض بدون فائدة 

 البرنامج 
 
 .5من صندوق الضمان املركزي  %85على إمكانية الولوج إلى قرض بنكي مضمون بنسبة  أيضا

لعديد من الشباب تفاقم الوضعية االجتماعية لإلى    املتوخاة مما أدى لم يتمكن من تحقيق األهداف  توقف في مراحل متقدمة و   إال أن برنامج مقاولتي

أفق مقاولة في  5000لم يتم إنشاء سوى  ،2016سنة البيئي الصادر واالقتصادي و االجتماعي  املجلسمن القروض املدعومة. فحسب تقرير  املستفيدين

دون الوقوف على حجم املقاوالت التي لم تتكمن من الصمود و املواكبة وضاعفت من حجم   ،ملسطرة ضمن غايات البرنامجمقاولة ا  30000عوض  2009

ذاتهوترجع  مديونيتها.   التقرير  الفشل حسب  بالبرنامج على    ،إلى عدة عوامل  ،أسباب  العمل  الفوائد أهمها  اجتماعي خال من  دعم  برنامج  أنه  أساس 

 تعثر في عمليات السداد في املراحل األولى من املشاريع أزمات مالية و يواجهون  العديد من املستفيدين    مما جعل  ، ه املصارف املمولةااللتزامات املباشرة اتجاو 

التام  حيث االنهيار  إلى  إلى ضعف    هذا   .أدت ببعضها  املواكبة  في  باإلضافة  املكونين و عملية  أفكارو املصاحبين  وكفاءة  ا   خلو  اإلبداع املشاريع  ملمولة من 

بعرض فوائد تفضيلية وتعقيد املساطر اإلدارية والقانونية و تراجعها عن التمويل    قد أثبت التقرير ذاته ضعف اهتمام املصارف بالبرنامجلو التجديد.  و 

 للولوج لخدمات البرنامج.

 : برنامج انطالقةاملطلب الثاني

 ألف  27خلق املشاركة في العملية التنموية و  تشجيع الشباب على من أجل
 
شركة صغيرة. أعلن رئيس الدولة  13.500، وفرصة عمل جديدة سنويا

قروض املوجهة من ال  %80ملركزي بضمان مجاني ل  تمويل املقاوالت" حيث تعهد صندوق الضمان ا قة" أو "البرنامج املندمج لدعم و برنامج "انطالعلى  

املذكورة، و  إحللفئة  النقاشات و شهد  الشرعية و التداثه ترويج مجموعة من  الناحية  الريسونيوجهات خاصة من  الشيخ أحمد   6ذلك بعد صدور فتوى 

 بجواز هذا النوع من القروض.

 : يشمل برنامج انطالقة نوعين من العروض: عرض التمويل وعرض املواكبة

 
 
:: عرض التمويل أوال  

القروض قابلة لتغطية نفقات االستثمار ونفقات التشغيل وتنقسم بدورها إلى قروض االستثمار والتشغيل املسماة "انطالق" ويضم تشكيلة من  

ويصل حجم التمويل املتراكم   ،والتي تهم جميع املشاريع واملقاوالت في الوسط الحضري إال تلك الخاصة باإلنعاش العقاري والصيد البحري في أعالي البحار

في املئة دون احتساب   0.1باإلضافة إلى قسط تأمين تفضيلي بنسبة    ،في املئة دون احتساب الرسوم  2مليار درهم لكل مستفيد بنسبة فائدة قدرها    1.2إلى  

ملعدات كشراء املحل أو ا   ،الرسوم. تسمح هذه القروض للمستفيدين الحصول على مبالغ خاصة باالستثمارات في تمويل نفقات إحداث وتوسيع املقاولة

 يمكن توزيعها حسب دورة االستغالل املعتمدة.   ،سنوات كأقص ى حد للتسديد 7تحدد . و واألدوات الالزمة للمشروع

ل القروي بالنسبة  القروي"    ،لعالم  املستثمر  أطلق عليها اسم "انطالق  القروض  النوع من  له نفس  الفائدة حيث    يختلف فخصص  فقط في نسبة 

 في املئة دون احتساب الرسوم. 1.75حض ي الوسط القروي بعرض تفضيلي حددت فائدته ب 

 
 www.ccg.maصندوق الضمان املركزي  5
 رئيس االتحاد العاملي لعلماء املسلمين  6
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قة باملشروع كاملحل أو املعدات واألصل الكفالة في قروض انطالق في حين تم االحتفاظ بالضمانات املتعلو   بصفة كلية عن الضمانات الشخصية  تم التخلي

 التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي.  كذلك تفويضالتجاري و 

 ال تشترط فيها أي ضمانات لفائدة املقاوالت الصغيرة  قروض تكميلية مجانية    غ عبارة عنالصييشمل عرض التمويل نوع ثالث من  
 
تمنح موازاة   ،جدا

حيث يتم االستفادة مرة   ،درهم بغرض تمويل الحاجة إلى متطلبات رأس املال املتداول املرتبط باالستثمار  300000ستثمار التي لم تتعدى  مع قروض اال 

سنوات إال في   5مدة زمنية ال تتعدى  تسدد في ،درهم  50000تمويل االستثماري أي في حدود ال في املئة من 20تصل قيمته إلى واحدة من قرض مجاني قد 

 التصفية.حالة إحالة املقاولة على 

مليون درهم على األكثر، واملقاوالت القائمة    10يستفيد من عرض التمويل املقاوالت قيد اإلنشاء على أن يكون من املتوقع تحقيق رقم معامالت  

ستثنى من قيد األقدمية وي  .سنوات على األكثر  5مليون درهم وأن تكون مدة أقدميتها    10بالوسطين الحضري والقروي التي رقم معامالتها يساوي أو أقل من  

 
 
للنشاط. تحظى املقاوالت املصدرة نحو    أصحاب الضيعات الفالحية الحديثة اإلنشاء والخاضعة لتغييرات مهمة أو استثمارات مبدعة تستدعي تجديدا

األقدمية عنها املعامالت مع إسقاط قيد  املستوفية لشرط رقم  الذكر. ج  بنفس  ،إفريقيا  السالفة  الشركات  املامتيازات  أن  بالذكر  صغيرة القاولة  دير 

التصدير من السنة املالية املن  20كل مقاولة سجلت على األقلاملصدرة هي   املعامالت في  التي حظيت بأولى طلبيات  في املئة من رقم  التصدير صرمة أو 

  في املئة من رقم املعامالت للسنة املالية الجارية أو القادمة. 10شريطة أن يمثل دفتر الطلبيات 

  
 
 : عرض املواكبة ثانيا

على  يستهدف هذا العرض حاملي املشاريع وأصحاب األفكار الجديدة وكذا املقاوالت حديثة اإلنشاء بغرض مساعدتهم على بلورة أفكارهم وإرساءها 

 أرض الواقع وضمان استمرارية النشاط وتسهيل مسطرة الحصول على التمويالت الكفيلة بإنجاح املشاريع. 

فمثال في مرحلة ما قبل اإلحداث يستفيد املعني باألمر من املساعدة على صياغة    .مع املرحلة التي يمر منها املشروع  تتماش ىيوفر هذا العرض خدمات  

 املشروع ووضع خطة العمل، التكوين، اختيار التمويل املناسب وإعداد ملف القرض. 

ملساطر اإلدارية والتراخيص القانونية، ما بعده، املساعدة على ضمان االستمرارية أما في فترة األزمات، في مرحلة اإلنشاء تتم املواكبة في كل ما يتعلق با

 التدابير الالزمة لتدبير الصعوبات. وفي حالة التفويت أو اقتناء املقاولة يحصل املستفيد على الدعم واالستشارة. 

في    الحكومة  واملواكبة عينت  التمويل  جهات متخصصة  لالستفادة من عرض ي  املركزي عدت  الضمان  واملالية وصندوق  االقتصاد  وزارة  شخص 

املراكز الجهوية لالستثمار تقوم بدور املوجه والوسيط بين   وكاالت البنوك  ،أهمها  ،اح البرنامجإلنج التي خولت لها مهمة اإلقراض واملواكبة،  التقليدية 

للمواكبة التابعة ملكتب اإلنعاش الوطني للشغل تقدم خدمات التكوين ودراسة املشروع واملساعدة  املستفيد وذوي الخبرة في املجال، الشبابيك الجهوية  

 
 
مجانا الجدوى  دراسة  إنجاز  والكفاءات    على  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  للوكالة  الجهوية  واملكاتب  الوكاالت  ثم  اإلحداث،  بعد  النشاط   حيث ومتابعة 

 خصيص تكوينات في ريادة األعمال.خصصت لتقديم الدعم لحاملي املشاريع وت

مفهوم جديد   تداركت الحكومة املغربية فشل البرامج السابقة )مقاولتي....( وحاولت السير في نهج ما حققته املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بخلق

املصرفي املغربي حيث تم تعزيزه بضمان الدولة الذي يصل  قائم على قروض بفوائد تفضيلية وإلغاء للضمانات الشخصية لم يسبق له مثيل في التعامل  

في املئة من ضمانات األصول املمولة وال يخسر   20وبالتالي في حالة فشل املشروع دون تباث تماطل املقاول، يسترجع البنك    ،في املئة من مبلغ التمويل  80إلى  

 تنمية االقتصاد الوطني وخلق فرص شغل جديدة. املستفيد غير تمويله الذاتي وفي حالة النجاح يكون قد ساهم في 

بالذكر بين مؤيد ومعارض  حملة  أن إصدار برنامج "انطالقة" واجه  جدير  االنتقادات  اإلقراض   ،من  الشرعي وجواز  الجانب  خاصة فيما يخص 

التنمية االقتصادية واالجتماعية أن  ،بنسب فائدة رمزية مقارنة بعروض أخرى وتداعياته على  بالرغم من   وخاصة بعد  التشاركية  املصارف  إقصاء  تم 

 توفرها على منتجات شبيهة خالية تماما من املعامالت الربوية.

 19-املبحث الثاني: عروض و برامج مواكبة املقاوالت في ظل جائحة كوفيد

تعليق جزئي وكلي في بعض األحيان لعدة نشاطات   حيث تم   ،قع سلبي على االقتصاد الوطنيكان لها و التي  و   ،غرببامل  19-بعد حلول جائحة كوفيد

 تجارية تعلقت أهمها باملقاولين الذاتيين  املقاوالت الصغيرة  
 
   ،والصغيرة واملتوسطة مما أدى إال تفاقم األزمة  جدا

 
في ميزانيات هذه األخيرة ما    وخلف خلال

البشرية التقليص من مواردها  إلى  بارز في رقم مع  ،دفعها  انخفاض  املغربيةو   امالتها.وتسجيل  الدولة  اقتصادية قامت    بتشكيل  لقد قامت  لجنة يقظة 

تمكينها من استعادت رواجها هذه املؤسسات على تجاوز األزمة و طريق الصندوق املركزي للضمانات ملساعدة  التمويل عنتفعيل مجموعة من ضمانات ب

 التجاري. 

األمر إعطاء الفرصة للمصارف التشاركية    والجديد فيضمانات يتم االستفادة منها عبر اللجوء إلى املصارف التقليدية    انقسمت هذه الضمانات إلى

 حيث تم خلق ضمانات خاصة بهذه األخيرة.
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 نات املتعلقة باملصارف التقليديةالضمااملطلب األول: 

 
 
 : ضمان أوكسجينأوال

من    % 96إلى ضمان    والتي تهدف،  2020من مارس  26في    واملالية وإصالح اإلدارة وزارة االقتصاد    طرف تم إحداث هذه اآللية الجديدة من نوعها من  

 
 
والت التي . يستهدف هذا الضمان املقا)األموال الالزمة لتغطية نفقات التشغيل( قصد تغطية حاجيات أموال الدوران قروض التمويل املمنوحة استثنائيا

 بعد انخفاض نشاطاتها التجارية. 19-تضررت خزينتها بفعل جائحة كوفيد

 إلى املقاوالت الصغيرة  يتوجه "ضمان أوكسجين" خاصة، 
 
مليون درهم وبعض املقاوالت   200ال يتجاوز رقم معامالتها  والصغيرة واملتوسطة التي جدا

 مليون درهم.  500و 200املتوسطة التي يتراوح رقم معامالتها ما بين 

 املستفيدة ب وتلتزم املقاوالتهذا 
 
تمنح مهلة   ،عدم القدرة على السداد وفي حالة ،2020قبل انقضاء شهر دجنبر من سنة  تسديد مبلغ القرض كامال

 سنوات كحد أقص ى. 5غضون  وذلك فيالسداد في دفعات 

  20حدود    من خطوط التشغيل القصيرة املدى وذلك في  %20حيث يتمثل في    ،املستفيدة لغ القرض بقيمة خطوط التشغيل لدى املقاولة  بيتعلق م

  5يمكن للمقاوالت الغير متوفرة على شرط خطوط التشغيل اللجوء إلى عرض آخر متمثل في قرض استثنائي بقيمة ال تتجاوز    مليون درهم كحد أقص ى،

 سنوي % 1،0أوكسيجين"  . و تبلغ تكلفة القروض املمنوحة في ظل "ضماندرهم  ماليين
 
 7دون احتساب الرسوم.  ا

املركزي   وحسب الضمان  الصندوق  إلى حدود    7،3، تم تمويل  إحصائيات  أوكسيجين"   إطار "ضمان  القروض في    2020ماي    12مليار درهم من 

كانت من نصيب باقي   %18على التوالي و    ،%11  ،%22  ،%22  ،%27موزعة على قطاعات مختلفة أهمها الصناعة، التجارة و التوزيع، البناء والخدمات بنسب  

 القطاعات.

 
 
 19ين كوفيد مان املقاولين الذاتيض: ثانيا

الذاتيين  املقاولينالذي خص  ،متطلبات املقاول الذاتي تم إطالق الضمان الثاني، الذي لم يتماش ى و في الشهر املوالي من إطالق "ضمان أوكسجين"

 أبريل من نفس السنة.   26" تحديدا في 19الذاتيين كوفيد  املقاولينوأطلق عليه اسم "ضمان 

شريطة أن ال يكون قد سبق للمقاول أن   ية النفقات التي ال يمكن تأجيلها،من القرض املمنوح لتغط % 85ويتعهد صندوق الضمان املركزي بضمان 

 مصرح به ضريب  أشهر من آخر رقم معامالت  3استفاد من "ضمان أوكسيجين" وأن ال يتعدى مبلغ القرض  
 
درهم. مع   15000وذلك محدد في سقف    يا

 8العلم أن االستفادة من هذا الضمان ال تتعدى مرة واحدة لكل مقاول. 

 
 
 : ضمان إقالع ثالثا

  طويلة األمدبضمان قروض متوسطة و  تم إطالق "ضمان إقالع" الذي تميز الجائحة،لمقاوالت املتضررة من األنشطة التجارية ل ضمانا إلعادة إقالع

 املقاولة. من القرض حسب حجم  %90و  80ملا بين  موجهة لتغطية حاجيات أموال الدوران، حددت هذه الضمانات

الضمان هذا  من  م  ،تستفيد  رقم  ذات  مناملقاوالت  أكثر  و 10عامالت  درهم  شروط  ماليين  عدة  أال  ،للمقاولةملزمة  فق  دفعت   أهمها  قد  تكون 

 .مليون درهم كسقف للقرض 100مبلغ  حدد .2020فبراير 29في حالة تسوية بتاريخ  تكون لديها ديون  وأال، 2020أرباح األسهم لسنة للمساهمين 

 
 
 مان إقالع املقاوالت الصغيرة ض: رابعا

 
 جدا

 تضمن "ضمان إقالع املقاوالت الصغيرة  
 
ملقاوالت الصغيرة  باستثناء املقاوالت املستفيدة التي حددت في ا  ،" نفس شروط ومبادئ "ضمان إقالع"جدا

 
 
 حيث شملت    ،األشخاص املعنويين والذاتيين  و  جدا

 
  10الحرفيين والتعاونيات و املهن الحرة، وبالتالي حدد سقف رقم املعامالت للمستفيدين في    أيضا

 ماليين درهم. 

درهم كأقص ى حد   10000  مع مبلغموجه لتغطية احتياجات الخزينة،  ،  من رقم املعامالت  %10عن طريق هذه اآللية يتم االستفادة من قرض بقيمة  

 . %95في حين يصل الضمان إلى 

 نات املتعلقة باملصارف التشاركية الضمااملطلب الثاني: 

 الداعمة للمقاوالت الصغيرة  بعدما تم استبعادها من برنامج انطالقة
 
-في ظل أزمة كوفيداملصارف التشاركية  استفادت  ، الصغيرة واملتوسطة، جدا

ملبادئ ومعامالت املصارف والنوافذ  ةموافقتعرض ضمانات أطلق عليها اسم "سند تمويل"،  ،من إحداث صندوق الضمان املركزي  لنافذة تشاركية  19

 األفراد:  ومنتجين لصالح. تنقسم هذه الضمانات إلى منتجين لفائدة املقاوالت لفائدة الربويةل املستبعدة التشاركية 

 
 
 : ضمان مباشر و ضمان دينأوال

 " للمقاوالت الصغيرة  وجه "ضمان مباشر
 
ذلك لتمويل املشاريع املحدودة في  و   ،ماليين درهم   10واملتوسطة التي ال يفوق رقم معامالتها    والصغيرة  جدا

أما من قيمة املشاريع املمولة من طرف املصارف التشاركية،    % 80و  %70حيث ستقوم النافذة التشاركية "سند تمويل" بضمان ما بين    ،مليون درهم   1

 
 www.ccg.ma ، صندوق الضمان املركزي   7
 www.ccg.maصندوق الضمان املركزي،  8

http://www.ccg.ma/
http://www.ccg.ma/
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أو   %60 مليون درهم و ذلك بضمان بنسبة  1ماليين درهم لتمويل املشاريع التي يتجاوز حجمها  10دين فموجه للمقاوالت التي يفوق رقم معامالتها ضمان 

70%. 

 
 
 اريم إسكان و فوكالوج إسكانضمان فوك : ثانيا

حيث ستتمكن  ،"ضمان فوكاريم إسكان" الخاص باألفراد ذوي الدخل املحدود أو الغير منتظم ت النافذة التشاركية "سند تمويل"، ومن ضمن آليا

لقيمة التمويل، كما  %80و  %70هذه الطبقة من االستفادة من تمويالت املصارف التشاركية القتناء شقة أو بقعة أرضية عن طريق ضمان يتراوح ما بين 

إسكان" لنفس غاية   فوكالوجمن خالل "ضمان    % 80و    % 50ة املقيمة بالخارج بنصيب من الضمانات يتراوح بين  يوالجالية املغرب  ة ستحظى الطبقة املتوسط

 . اآللية األولى

التمويل في   التشاركية ستقوم بعمليات  املصارف  أن  إلى  الذكر  املنتيجدر  الضمانات في حدود  املتاحة واملصادقة عليها  إطار هذه  التشاركية  جات 

 
 
 . واملتمثلة خاصة في منتوجي املرابحة وبيع السلم الحديث العهد حاليا

 املرابحة:  .1

س مال اتفاق بيع بين مشتر وبائع يقومان من خالله بمبادلة سلعة ما مقابل سعرها األصلي مع زيادة نسبة معلومة من الربح أي البيع بمثل رأ وهي  

 املبيع مع زيادة ربح معلوم. 
 
 لجواز أصله أال وهو البيع وهو من أنواع بيوع األمانة. ويشترط في املرابحة: وبيع املرابحة جائز شرعا

 أن ي •
 
 .على هذا األساس )الثمن األصلي+املصاريف+هامش ربح معين( حدد ثمن البيع على أساس اتفاق بين البائع و املشتري وأن يكون مبنيا

•  
 
 .أن يكون وقت تسليم السلعة و وقت دفع ثمنها معلوما

•  
 
 .البائع له الحق في مطالبة املشتري بدفع عربون أو قسط من الثمن مسبقا

 السلع املحرمة شر  أال تكون السلعة من •
 
 . عا

 و يوجد نوعان: 

 . والتي تتمثل في  بيع السلعة بثمنها األصلي مع زيادة هامش ربح متفق عليه بين البائع واملشتري  :املرابحة البسيطة •

 ى تسم :املرابحة املركبة •
 
 وهو النوع من البيوع الذي تقوم به املصارف ”املرابحة لآلمر بالشراء“،  أيضا

 
حيث أن املصرف ال يشتري   ،التشاركية حاليا

 عها له مع هامش ربح متفق عليه مسبالسلعة بغرض بيعها إال بعد أن يطلب املتعامل شرائها و بي
 
 .قا

أو "ضمان دين"  ة في إطار "ضمان مباشر" للمرابحمن الصيغة الثانية   ،وبالتالي ستستفيد املقاوالت حسب نوعها حة من عقود التمويل،تعتبر املراب

املشروع قيد حيث سيتكلف البنك بعد دراسة امللف وقبوله من الطرفين )البنك املمول والنافذة التشاركية "سند تمويل"( بشراء ما تتطلبه املقاولة أو  

يقدم املصرف  ش الربح. باإلضافة إلى خدمة التمويل  مع احتساب هاماإلنجاز من عقارات، معدات أو وسائل نقل وإعادة بيعه للمستفيد حسب حاجته  

 حسن االختيار والتسيير. من طرف خبراء في عدة ميادين تضمن له  وتوجيهية  التشاركي للعميل خدمات استشارية

 السلمبيع  .2

 .9السلم فهو عكس البيع بثمن مؤجل"السلم "نوع من البيع يتأخر فيه املبيع، ويسمى املسلم فيه أو يتقدم فيه الثمن، ويسمى رأس مال بيع 

بيع مع تسليم مؤجل للبض أنه عقد  السلم على  املرابحةيمكن تعريف  البيع، ولكن  ائع. وبالتالي، على عكس  البنك كبائع بتقسيط ثمن  ، ال يعمل 

 رأس املال و تأجيل السلعة.   أي استعجال .كمشتري بدفع نقدي مقدم للبضائع التي سيتم تسليمها إليه من قبل شريكه في وقت محدد مسبقا

 :10يخضع عقد بيع السلم لشروط عقود البيوع املتفق عليها عامة باإلضافة إلى شروط خاصة بصيغة السلم تتلخص فيما يلي 

  البضاعة موضوع البيع معلوم القدر، أن يكون املسلم فيه أي  •
 
 .على الوزن والكمية حيث يتفق الطرفان مسبقا

 . ت التسليم قمعلومة األجل أي االتفاق املسبق على و أن تكون البضاعة  •

، إلخ( والتي تكون وحداتها قابلة لشريعة اإلسالمية )منتجات زراعية، مواد أوليةة موافقة ملبادئ ا التي يشملها العقد سلع  أن تكون البضاعة •

 .للتبادل

 أال تكون البضاعة حاضرة وقت العقد.  •

 
 
التشاركية    تزامنا لنافذته  املركزي  الضمان  اعتماد  مع إصدار صندوق  الذي سيشكل نقلة نوعية في "سند تمويل"، تم  السلم  بيع  التعامل بعقد 

عن طريق    وتغطية حاجيات أموال الدوران،مهم للعملية اإلنتاجية    مصدر تمويل  ق عقد السلم سيتيح للمقاوالتتطبيإن  تعامالت املصارف التشاركية.  

الثالث ضمان وجود وجودة  للطرف  الوقت ستضمن  اإلنتاجية وتثبيت األسعار، وفي نفس  القيمة  السلع، تسمح بتجويد وتحسين  املعجل لثمن   الدفع 

 
 448(،الغرر وأثره في العقود: ص 1/ 5املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ) 9

 308-307(، "أساسيات االقتصاد اإلسالمي و تطبيقاته املعاصرة"، تقديم فضيلة الدكتور عبد السالم بالجي، ص 2011الوردي،م.) 10
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نذرتها الش يء الذي السلعة املتفق عليها في الوقت املناسب و بالثمن املناسب. هذا ما سيقطع الطريق أمام محتكري السلع لبيعها بأسعار مرتفعة في وقت 

 يؤدي إلى خلل في املنظومة املالية ويضاعف من حجم التضخم.

   دعم املقاوالت املصارف التشاركية و  املبحث الثالث:

تجربة   جديدة تعتبر  باملغرب  التشاركية  أخرى   املصارف  دول  بعدة     ،مقارنة 
 
إقباال لقيت  حداثتها  من     وبالرغم 

 
خاصة    كبيرا املستهلكين  لدن  من 

   إال  ،الرافضين للتعامل بمبدأ الفائدة 
 
. في  السلم   بيع  و دة في خدمات املرابحة، بعض أنواع الصكوك وودائع االستثمارمحد  أن املنتجات املطروحة حاليا

 والت ال سيما الصغيرة  دعم املقا  لتي يمكن من شأنها املساهمة بشكل أكبر فيحين أن العقود ا 
 
مختلفة ومتنوعة وقابلة  و املتوسطة منها،    الصغيرة ،  جدا

 األعلى. العلمي  لتعويض نظيرتها التقليدية ويتطلب تفعيلها موافقة وقرارات مشتركة بين البنك املركزي واملجلس

 املطلب األول: املنتجات التشاركية املوجهة بشكل مباشر لدعم املقاوالت 

 
 
 عقد املضاربة : أوال

 ت املقاوالت الصغيرة  بنكية التشاركية املالئمة بشكل كبير لحاجيامن أهم املنتجات ال
 
البنوك   حيث تعمل  ،اربةعقد املضواملتوسطة،    والصغيرة   جدا

املتفق عليها  التشاركية األرباح حسب النسب  تقوم بها املصارف التشاركية   . هذه العمليةبصفة مضارب باألموال املودعة لديها على أساس املشاركة في 

  باملغرب
 
ة فيتحمل الخسار  س مشاركة الربح الناتج و في حالةحيث تمول مشاريع املستثمرين املضاربين بالعمل على أسا ائع االستثمار،ود عن طريق حاليا

 .نجاز العملإ بالعمل خسارة جهده وتعبه في  الذي هو املصرف التشاركي املضارب باملال خسارة ماله و املضارب

لحملة املشاريع املذرة للدخل الباحثين عن مصادر للتمويل الكلي واملقاوالت قيد اإلنجاز حيث أن املصرف سيقوم بالتمويل    اربة يصلحعقد املض  إن

 
 
 ب وللمقاوالت الصغيرة أو تكملة لجميع البرامج السابقة املوجهة للشبا الكلي للمشروع  و بالتالي يمكن أن تكون املضاربة بديال

 
 واملتوسطة.  ، الصغيرة جدا

 هذا ويمكن للمقاوالت القائمة 
 
  أيضا

 
 في مشروع جديد.  االستفادة من صيغة املضاربة للدخول مثال

بعمل معين أو يقيده بوقت محدد من    ، املضارب )املقاول(  ،األولى يقيد صاحب املال )البنك(،  ويحق للمضارب االختيار بين صيغتين من املضاربة

 طلقة.السنة وتسمى باملضاربة املقيدة، والثانية يتمتع من خاللها املضارب بحرية التصرف في اختيار العمل املكان والوقت وتسمى باملضاربة امل

 :التالي هي صاحب مشروعبطاقة املثال، نفترض أن  على سبيل
 صنع مضخات مائية للسقي محلية  -

 0 املال رأس 

 100000 تكلفة املشروع بالدرهم 

 القروي  املجال 

 : التعامل مع البنك التقليدي: 1الحالة 

في    1.75في املئة من قيمة املبلغ املقترض وعليه دفع    5في املئة، حيث سيخسر    6.75: سيتحمل املستثمر خسارة قيمتها%5في حالة تسجيل خسارة   •

 املئة من قيمة الفائدة؛ 

 في املئة من تكلفة القرض 1.75في املئة ربح: سيتحمل املستثمر 0في املئة خسارة و  0تسجيل في حالة  •

 في املئة لتسديد تكلفة االقتراض  1.75في املئة من مبلغ التمويل حيث ستذهب  3.25في املئة ربح: سيربح املستثمر فقط 5في حالة تسجيل  •

 و العجز من نسبة التأمين عن الوفاة  0.1باإلضافة إلى نسبة  •

  : التعامل مع املصارف2الحالة 
 
 (في املئة من األرباح 50االتفاق مع املصرف رب املال على نسبة  ، معالتشاركية )املضاربة نموذجا

  في املئة من قيمة التمويل؛ 5: سيخسر املستثمر جهده فقط في حين سيخسر املصرف %5في حالة تسجيل خسارة  •

 : سيخسر املضارب جهده ولن يحقق رب املال أي ربح؛ أرباح %0خسارة و  %0في حالة تسجيل  •

 .من األرباح%2.5 من األرباح والبنك رب املال %2.5 : سيربح املضارب )املستثمر( %5 في حالة تسجيل ربح بقيمة •

املضاربة ع  إن إلى  التشاركيةاللجوء  املصارف  املشروع،ن طريق  أن هذا األخير   االستفادة   ، سيتيح للصاحب  بشكل كبير من خبرة املصرف حيث 

املجهودات وبالتالي سيوظف  إقراض  ربح من  بغرض  وليس  املال  رب  بصفة  العملية  في هذه  أل   سيدخل  الالزمة إلنجاحه،  الفشل والوسائل  حالة  في  نه 

حين إن لجأ للتمويل التقليدي يمكن أن يسجل نسب في    . سيتحمل الخسارة املالية بينما سيخسر املضارب فقط جهده ولن يكون رهين تعويضات للبنك

تكلفة القرض أرباح أعلى بما أن البنك لن يكون شريكا له في هذه األرباح بينما إن تعرض املشروع للفشل سيتحمل كافة الخسائر إضافة إلى وجوب تأدية 

 أن مشروع  ومن املعلوماملتمثلة في سعر الفائدة.  
 
ن  لطرف ثان يمكن أ و   بحاجة ماسة لذوي خبرة خاصة  وبالتالي هوأكبر    في بداياته يواجه مخاطر فشل  ا

 يتحمل أعباء الخسارة. 
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 ومدققين شرعيينعدة ميادين    خبراء فيمخططها التنظيمي    وينتمي إلىتوفر مواكبة للمشاريع املمولة    ،بطبيعتها  أن املصارف التشاركية  ومن املعلوم،

 .وتطويره إنجاحه  وسيسعى إلىجزء ال يتجزأ من املشروع املمول  لة خاصة وأن املصرف بصفته رب املال يعتبر  املشاريع املمو  ومتابعة تفاصيل

 
 
 عقد املشاركة : ثانيا

بحيث يتقاسمان الربح  تكون املشاركة باملال أو بالعمل من خالله على القيام بمشروع ما و اشتراك بين طرفين أو أكثر يتفقان  املشاركة هو عقد عقد

ذ نما يتخإ تم املوافقة عليه يقوم املصرف بتمويله بدون فائدة و   إذ يتقدم العميل بمشروع في حالة  .العميلالشراكة بين املصرف و   تتم حيث    ،الخسارة و 

 شاريع املتوفرين على تمويل ذاتي مادي أو عيني.مع فئة حاملي امل يتناسب عقد املشاركة  صفة الشريك في الربح والخسارة. إن

فرصة االختيار بين صيغتين من العقد: من  املستفيد اختيار عقد املشاركة سيمكن   

شراف ويقتسم في ملكية املشروع ويساهم في اإلدارة واإل   املشاركة الثابتة: والتي  تنقسم بدورها إلى مشاركة ثابتة مستمرة حيث يدخل املصرف كشريك •

وع؛ ومشاركة ثابثة منتهية يتفق املصرف مع املتعامل على تمويل عملية واحدة كعمليات ر املشالربح والخسارة مع املتعامل وتستمر الشراكة باستمرار  

هو األنسب لشركات التصدير الصغيرة التي تكون في   هذا املنتوج. لعمليةاالستيراد و التصدير مقابل نسبة محددة من الربح تنتهي الشراكة بانتهاء ا 

حددة، بعد دراسة فعلية للملف، يدخل املصرف اإلسالمي كشريك للمستفيد في عملية التصدير التي سبق وأن  حاجة لتمويل عمليات تصدير م

الطرفين املشاركة لكال  األرباح حسب قيمة  تاريخ  و   .تحددت معاملها مقابل نسبة من  العقد في  الخسارة يتحمل  إ تحدد مدة  العملية. في حالة  نتهاء 

   املصرف نسبة منها حسب بنود العقد.

األولى في اتفاق بين املصرف واملستفيد على تحديد حصة كل منهما في رأس مال املشاركة وشروطها ثم يتم   املنتهية بالتمليك: وتتمثل صيغتهاملشاركة ا  •

مل التنازل د بعد انتهاء املشاركة بعقد مستقل حيث يحق له البيع للمتعامل شريكه أو لشخص آخركما يحق للمتعابيع حصص املصرف للمستفي

يتفق املصرف مع املستفيد على أن يحصل إضافة إلى حقه في ناتج املشروع على نسبة أخرى من فثانية،  ال  اتهصيغ  عن حصته بنفس الطريقة. أما

دمه له.  وبالتالي يقسم الربح املحصل الى حصة للمصرف كعائد و حصة الشريك تقسم إلى حصة للمصرف لسداد  الربح لسداد أصل املبلغ الذي ق

  أصل مبلغ التمويل الذي ساهم به في رأس مال الشركة وحصة للشريك كعائد عن تمويله وعمله؛ أما الصيغة الثالثة فيحدد فيها نصيب كل شريك 

 في شكل أسهم أو حصص ذات قيمة معينة  
 
إلجمالي قيمة املشروع أو عملية املشاركة ليحصل كل من املصرف والعميل   حيث يكون مجموعها مساويا

سبة على نصيبه من الربح املحقق ويحق للعميل املشارك أن يشتري من املصرف بعض األسهم التي في ملكيته في نهاية كل فترة زمنية بحيث تزيد ن

 امل.أسهم العميل و تقل أسهم املصرف لتصبح في نهاية األمر ملكه بالك

 املشاركة و املضاربة في إعادة إقالع املقاوالت الصغيرة التشاركية من خالل عقدي  اهمة املصارفمس: املطلب الثاني
 
و املتوسطة   و الصغيرة جدا

"19-بعد أزمة "كوفيد  

الصحي الحجر  رفع  بعد  املقاوالت  نشاط  "استئناف  للتخطيط  السامية  للمندوبية  تقرير  آخر  في  حسب  الصادر  خالل   2020يوليوز  "  من    تبين 

لصغيرة خاصة في صف املقاوالت ا   االستثماراتجزء كبير من  أو إلغاء  أنه بعد استئناف عدد من املقاوالت ألنشطتها املعتادة، تم تأجيل    11الخطاطة أسفله 

 
 
التي أجلت أو لغت بصفة نهائية االستثمارات املبرمجة لسنة   12من مجموع املقاوالت  %60و      %70 واملتوسطة التي مثلت على التوالي  واملقاوالت الصغيرة   جدا

 . باإلضافة إلى ارتفاع نسبة املديونية النعدام وضعف رؤوس األموال نتيجة توقف النشاط خالل فترة الحجر الصحي مراأل  ويرجع هذا   2020

 

 

 

 

 

 

 (: آفاق استثمار املقاوالت حسب الفئة1شكل)

 2020املصدر: استئناف نشاط املقاوالت بعد رفع الجر الصحي، املندوبية السامية للتخطيط، يوليوز 

 
 2020املندوبية السامية للتخطيط، استئناف نشاط املقاوالت بعد رفع الجر الصحي، يوليوز   11
 2020 املندوبية السامية للتخطيط، استئناف نشاط املقاوالت بعد رفع الجر الصحي، يوليوز  12
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سواء من نفس الشريك    هذه املقاوالت لتمويالت غير ذاتية  ستلجأ جل  واستئناف النشاط من جديد، في الغالبتغطية حاجيات الدوران  من أجل  

التشاركية، حيث عبرت البنوك  بينهم  البحث عن شركاء جدد، من  أو عبر  املتضررة   %2.5  املصرفي  املقاوالت  املصارف    االعتماد علىعن رغبتها في  13من 

تأخير دفع األقساط على عمالئها  النسبة مرجحة لالرتفاع خاصة أن العديد من البنوك التقليدية فرضت غرامات    هذه   كمصدر جديد للتمويل.  التشاركية

فض أي نوع من الزيادات أو الغرامات عن  ابعة ملبادئ الشريعة اإلسالمية تر املتضررين من الجائحة في حين أن املصارف التشاركية بطبيعة معامالتها الت 

فره صندوق  املصارف التشاركية فكما سبق الذكر الضمان الذي وجات التي يمكن أن توفرها النسبة ال تعبر عن جميع املنتالتأخر في الدفع. كما أن هذه 

ال تخص إال تلك املتوفرة حاليا و املحصورة   19-املصارف التشاركية في عملية إعادة إقالع املقاوالت املتضررة من جائحة كوفيد  الضمان املركزي إلشراك

سيزيد حجم  التشاركية املوجهة بشكل مباشر للمقاوالت و املتمثلة في املضاربة و املشاركة جات  ينما إن تم اإلفراج عن أهم املنتبفي املرابحة و بيع السلم  

 ن املقاوالت الصغيرة عمالء املصارف التشاركية خاصة م
 
و الشباب الحامل للمشاريع حيث أنهم بحاجة أكثر لشريك ذو خبرة و ذو حقيبة  و الصغيرة  جدا

 ثر ما هم في حاجة إلى إثقال الكاهل بقروض و فوائد ربوية. مالية مهمة لتقاسم األرباح و الخسائر أك

 
 اللجوء إلى التمويل الخارجي (: 2شكل)

 2020املصدر: استئناف نشاط املقاوالت بعد رفع الجر الصحي، املندوبية السامية للتخطيط، يوليوز 

 قاوالت خاصة الصغيرة املأهم مشاكل  إن
 
. نسب املديونية والتعثر في السدادضعف مصادر التمويالت وارتفاع هي انعدام املواكبة و  ،غيرة والص جدا

سواء بعروض تفضيلية أو في ظل ضمانات الدولة وتلتزم بتأديتها في جميع الحاالت سواء تكلل املشروع  يبقى سعر الفائدة تكلفة إضافية تتحملها املقاوالت  

تتحلى تقاسم معها جميع األعباء ويصاحبها في جميع املراحل ويوفر خدمات تفضيلية.  ياملقاوالت بحاجة أكثر إلى شريك  النجاح أو بالفشل. في حين أن هذه  ب

 التشاركية  عقود التمويلو ملقاوالت وحاملي املشاريع  املصارف التشاركية بجميع صفات هذا الشريك، فخدمة املواكبة جزء ال يتجزأ من عملية تمويل ا 

 لى املصرف توفير املصاحبة وتحمل أعباء الخسارة مع املستفيد. تفرض بطبيعتها ع

سيأمن التشاركية  املصارف  اللجوء لخدمات     إن 
 
الصغيرة    نسبيا  املقاوالت 

 
فاملصرف    جدا الخسارة،  في  الوقوع  واملتوسطة من مخاطر  والصغيرة 

 
 
صفة الشراكة تلزم املصرف بتقاسم    الطاقات الالزمة إلنجاح املشروع حيث أنكل  وسيسخر    إلى تحقيق أقص ى نسبة من األرباح  كشريك سيسعى دائما

 
 
املستفيد أو تحملها كليا األموال التي تم سترجاع  ال   السعي  الهدف الرئيس ي من التمويل لن يقتصر فقط على  بالتالي فإنفي حالة املضاربة و   الخسارة مع 

 .ارة وتجنب الخس ضخها في املشروع بل تحصيل مردودية مهمة

 :خاتمةال

 إبراز مساهمة املصارف التشاركية في دعم ومواكبة املقاوالت الصغيرة  في هذا املقال تم  
 
ويمكن    والصغيرة واملتوسطة في ظل الظروف الراهنة  جدا

 أهم النتائج التي توصلنا إليها في اآلتي:حصر 

الخسارة ستشكل الحل البديل للمصارف التقليدية القائمة على مبدأ استرجاع رؤوس  دها على مبدأ املشاركة في الربح و إن املصارف التشاركية باعتما .1

 . األموال بالفائدة 

 
 2020املندوبية السامية للتخطيط، استئناف نشاط املقاوالت بعد رفع الجر الصحي، يوليوز  13
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2.  
 
 "، املقاوالت الصغيرة  19وتحت الضغوطات التي خلفتها أزمة "كوفيد    حاليا

 
يتعدى مرحلة الدعم    شريك حقيقي والصغيرة واملتوسطة بحاجة إلى    جدا

مللحوظ في املادي إلى دعم شامل )تقني، لوجيستيكي،...( قادر على إعادة ثقة هذه الفئة من املقاوالت في املنظومة االقتصادية خاصة بعد التراجع ا 

 . يةنسب االستثمارات الوطن

 املقاوالت الصغيرة    .3
 
املنحصر حاليا في املضاربة بودائع االستثمار إلى تفعيل عقد املشاركة وعقد املضاربة  بحاجة ماسة    واملتوسطة   والصغيرة   جدا

  التي توفر ضمن عقود املرابحة
 
  أرباحا

 
 تدخل في نطاق مبدأ الربح والخسارة وإنما تمويل مقابل هامش ربح محدد في بداية  ما بما أنها ال محققة نوعا

للمصار   وأمام  .العقد املالية  املوارد  ودائع ضعف  تشجيع  السيولة هو  لتوفير  األنسب  الحل  تشاركية سيظل  مالية  التشاركية النعدام سوق  ف 

للتثبت من  أ جل  أ من  االستثمار.   املضاربة ن يوص ى بإجراء  إلى االستثمار في  املرابحة لالنتقال  األموال بغرض االستثمار في  استعداد مودعي  مدى 

 واملشاركة. 

 أهمها:  تحول دون إبراز فعاليتها في إنجاح برامج دعم املقاوالت معيقات كثيرة  باململكة املغربية التشاركيةاملصارف تواجه  .4

 .ف التشاركيةر محدودية السيولة النعدام سوق مالية إسالمية وسوق مشتركة بين املصا •

با • الخاصة  اإلدارية واللوجيستيكية  املساطر  املتعقيد  التشاركية،نتملصادقة على  املركزي و   جات  بالبنك  التشاركية  املصارف  املجلس  الرتباط 

 . العلمي األعلى

 .و بالتالي نسب مهمة من السوق البنكية الوطنية ،التي تحظى بثقة فئة كبيرة من العمالءمنافسة قوية من طرف البنوك التقليدية   •

 التشاركية.عدم مالئمة البنك املركزي والسوق املالية للخصوصيات املصارف  •

 : التوصيات

 تمكينها من املنافسة العادلة لنظريتها التقليدية، نقترح من خالل هذه الدراسة التوصيات التالية: التشاركية و لفتح املجال أمام املصارف 

 القانونية واإلدارية املتعلقة بطرح املنتجات التشاركية، خاصة تلك املوجهة لتمويل املقاوالت الصغيرة  تبسيط املساطر   .1
 
والصغيرة واملتوسطة   جدا

 .سها، املضاربة واملشاركةأ وعلى ر 

 . الشريعة اإلسالمية مبادئ و   إشراك املصارف التشاركية في برامج دعم املقاوالت مثل البنوك التقليدية وذلك وفق صيغ تالئم عملها في إطار أسس .2

إ  .3 التشاركية  املصارف  السلم وكاملتوفرة حاليا كاملرابح  املصرفية  املنتجاتوعرض  تطوير استراتيجياتها في تسويق  لى تعزيز و سعي  سب ثقة  ة وبيع 

 ؛ املضاربةصيغتي املشاركة و التعريف بو  العمالء،

 توفير السيولة. و   دمات املصرفية للحصول على دعامات،توسيع نطاق الخو   ،املصارف التشاركيةتفاقيات بين املؤسسات الحكومية و ا شراكات و نسج   .4

 :املراجع

كلية اآلداب    ."دور التمويل اإلسالمي في تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة"، املؤتمر الدولي للمصارف اإلسالمية باملغرب  .(2012،ح. )األسرج .1

 . السلطان موالي سليمان جامعة .والعلوم اإلنسانية بني مالل

 .171-145: (1)3 :العاملية لالقتصاد و األعمال""دور التميل اإلسالمي في تمويل املشروعات الصغيرة"، املجلة .(2017الباحوث،ع. ) .2

 . عالم الكتاب الحديث .البنوك اإلسالمية .(2005خلف،ف. ) .3

 .دار األحمد .البنوك اإلسالمية .(2008الخوالدة،م. ) .4

املشاركة"  .(2010الشاعر،س. ) .5 املضاربة و  أموال  املشاركة في حال خلط  املضاربة و  الربح في  للمؤسسات    ."احتساب  الشرعية  الهيئات  مؤتمر 

 البحرين. .املالية اإلسالمية

 .الدار البيضاء .مركز الفكر العربي ."تجربة البنوك اإلسالمية بين الفقه والقانون واملمارسة" .(2000الشرقاوي املالقي،ع. ) .6

 . 15/07/2020تاريخ االطالع:  ، www.ccg.maوق الضمان املركزي، صند .7

  .االقتصاد االجتماعي في املغرب .( 2012) .كريم،م .8

 . املداريس .الدار البيضاء ".االقتصاد والتمويل في اإلسالم، أخالقيات لتحقيق االستقرار في االقتصاد وإعادة تمويل اإلطار" .(2015لحلو،ع. ) .9

 . قسنطينة .كلية العلوم االقتصادية .رسالة ماجستير غير منشورة  ."الدور االقتصادي للمشاركة املصرفية" .(2006ملسلف،ع. ) .10

 . ، تحد اقتصادي و فرصة للتجديد"19-"كوفيد .(2020) .مجموعة املعالي  .11

  : مجلة أرصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية   .تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة""دور البنوك اإلسالمية في    .(2020مزياني،ن. ولخشين،ع. ) .12

 . 342-315(، عدد خاص: 3مجلد )
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Abstract: In this paper; we will explain the problem of supporting very small, small and medium-sized 
enterprise in general and in light of the "Covid-19" crisis in particular, through an approach that aims to search 
for an actual partner who contributes to achieve profits and adopts the same goals instead of seeking to find 
a financial resource within a borrowing relationship and pay off. 
In this paper, we  will present at first, the most important past and current business support programs in 
order to shed light on the importance of engaging the participative bank in Morocco in these programs as a 
supplement to the conventional one in the current stage and as an alternative to them later, thanks to their 
important characteristics of partnership and their reliance on sharing profit and loss by adopting the two 
sharing modes, speculation and the exclusion of the interest rates system. 
In the same context, this paper is clarifying the role of participative bank in managing financial crises and 
keeping the wheel of the economy turning round. 

Keywords: Business support programs; Participative bank; Traditional bank; Al-Musharakah; Al-Mudarabah; 
Economic development; Covid-19. 
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 قدمة: امل

 
 
 رئيسي يلعب االستثمار الخاص دورا

 
لذلك    ،الوظائف وخلق الجماليالل مساهمته في زيادة الناتج املحلي من خ في عملية النمو والتقدم االقتصادي  ا

بتحليل السلوك االستثماري سواء كانت النظريات اهتمت النظرية االقتصادية  ولقد لى تطوير وتعزيز تنمية القطاع الخاص.إغلب الدول النامية أ تسعى 

 النيو كالسيكيةأو النظريات الحديثة مثل نظرية التمويل الذاتي والنظرية    ،نظرية املعجل البسيط واملرن   ،(الكينزية)التقليدية مثل نظرية الكفاية الحدية  

النماذج النظرية مع الواقع االقتصادي لدول النابا  الخاصةية  القياس  دراساتالأما على مستوى التطبيق فقد حاولت    ونظرية الكبح املالي. مية مالئمة 

توفر موارد التمويل ودور االستثمار الحكومي والتدفقات املالية األجنبية وحجم  مثل  شكالياتهإ و  الواقعمتغيرات تعبر عن ذلك  بإضافة وذلكلهذه الدول 

 . التداين الخارجي ومستوى الفساد املؤسس ي

 عبر خططها التنموية    همية تنمية استثمارات القطاع الخاص لذا ا   السعودية  اململكة العربية  أدركت  ولقد
 
تعزيز وتفعيل دور القطاع  لى  إ سعت دائما

جل توفير بيئة مناسبة أ على تكثيف جهودها من    وعملت االقتصادية،دامة وتنويع القاعدة  مالي من أجل تحقيق التنمية املسترأسالخاص وزيادة التراكم ال

العديد من االجراءات واالستراتيجيات االقتصادية لتشجيع االستثمارات في املناخ االستثماري من خالل  ا   لالستثمار وتحسين  كالحوافز لخاص  القطاع 

الناتج املحلي  إجماليلى إ ن حجم مساهمة االستثمار الخاص أ ال إ الجهود الحكومية املبذولة، وعلى الرغم من .  انات للقطاعات غير النفطيةالضريبية واالع

 كون بذلك  ليالسنوات الثالثين املاضية،  خالل    %15  وز تجا لعربية السعودية لم يفي اململكة ا   الجمالي
 
لى إ الوصول    املستهدف أال وهو   عن املستوى   بعيدا
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الورقة   هذه  العربية  إتهدف  اململكة  في  الخاص  لالستثمار  املحددة  العوامل  أهم  تحديد  الفترة  لى  خالل  وذلك   2016-1986السعودية 

( املوزعة  الزمنية  للفجوات  الذاتي  االنحدار  الخاص  ARDLباستخدام منهجية  االستثمار  بين  األجل  طويلة  لتقدير مدى وجود عالقة مستقرة   )

 عن العالقة قصيرة األجل وبالضافة  
 
تمويل وحجم الطلب الكلي واالستثمار لى املتغيرات االقتصادية التي تقيس توفر موارد الإومحدداته فضال

 ظهرت النتائج وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين االستثمار الخاص، وكل منأ الحكومي العام تم استخدام مؤشر قياس الفساد املؤسس ي. وقد 

 واالستثمار الحكومي، بينما يكون تأثير مؤشر الفس دخل الفرد، االئتمان املصرفي املوجه للقطاع الخاص
 
فقط في األجل القصير فقط.   اد معنويا

 كما أكدت الدراسة على وجود أثر مزاحمة لالستثمار الحكومي على االستثمار الخاص. 

  ؛ مؤشر الفساد  ؛جلالعالقة طويلة وقصيرة األ   ؛نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة  ؛محددات االستثمار الخاص  الكلمات املفتاحية:
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 لتحديد العوامل في االستثمار الخاص باململكة العربية    تحليل العوامل املؤثرة   دراسة  . لذلك تحاول هذه الالجماليمستوى ال يقل عن ربع الناتج املحلي  

 نموه. التي تعيق  املحفزة له واملتغيرات

 السابقة: دراساتال

 :السابقة تحليل سلوك االستثمار باململكة العربية السعودية ومن بينها دراساتالولقد حاولت العديد من 

حيث يقوم النموذج األول على   ،باستخدام أسلوب كويكعلى التكيف الجزئي  انعتمد قياسيين ي نموذجيين التي استخدمت )1991( بلول  دراسة  •

بافتراض   املعجل  االستثمارن  أ نظرية  النفطي( على  )غير  الدخل  تغيرات  لفترتين  تأثير  بإدخال  أ   ، يتباطأ  األول  اآلخر فيختلف عن  النموذج  ثر  أ ما 

ال  على  السابقة  الفترة  في  النفط  صادرات  الحاليةحصيلة  الفترة  في  االستثماري  في  أ و   ،نفاق  النتائج  تأثر  ظهرت  النموذجين  التكوين    إجماليكل 

 مالي في اململكة بتغيرات كل من دخل القطاع الغير نفطي وحجم الصادرات النفطية السابقة.رأسال

واظهرت النتائج تأثر سلوك    عجل املرن على تطبيق نموذج امل  فقد اعتمدت  ،عن محددات االستثمار الخاص بالسعودية (1997(الكالبي  دراسة    أما •

املحلي   الناتج  من  كل  مع  إيجابية  بعالقة  الخاص  النفطي  الجمالياالستثمار  العامة  (،)غير  االقتصاد  التمويل    ،ظروف  صناديق  من  املنصرف 

  دوالر، واالستثمارات ال عدل الفائدة على  كما أظهرت عالقة عكسية ومعنوية مع م  ،االئتمان املصرفي للقطاع الخاص  ،املخصصة للقطاع الخاص

 الحكومية. 

  أثر على وجود    (،2013-1985)تهدف الختبار العوامل املحددة لالستثمار املحلي الخاص في اململكة خالل الفترة    (2015  (نقادي  دراسة  كدت  أو  •

االجنبي  إ  االستثمار  لصافي  ومعنوي  الكلي  املباشر،يجابي  الخاص  ،والطلب  املحلي  االستثمار  الفرد على  دخل  لسعر   أثروعدم وجود    ،ومتوسط 

 الصرف وسعر الفائدة والتضخم. 

أهملت   وبالتاليفقط فان جميعها من ناحية ارتكزت على املتغيرات املفسرة االقتصادية  دراساتالوعلى الرغم من تنوع محددات االستثمار في هذه 

املوزع للمتغيرات املفسرة على املتغير التابع   املتباطئلم تقدر التأثير  ناحية أخرى    باململكة ومن على االستثمار الخاص    والحوكمةتأثير الجانب املؤسساتي  

لتقييم   ( ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة )تستخدم نموذج   وأن  مؤشر الفساد على االستثمار  تأثير  رلى تقديإ   دراسة  هذه ال  هدف لذلك ت

القصير    تأثير املديين  املفسرة على  باململكة.  والطويل املتغيرات  الخاص  االستثمار  قيمة  يعتبرإ أهمية    وتتمثل   على  في كونه  الفساد  تكلفة    ضافة مؤشر 

 التجارية أو كضريبة على األرباح.  األعمالضافية ملمارسة إ 

الزمنية  االستثمار الخاص للمملكة العربية السعودية خالل الفترة  املوزعة لتفسيرالزمنية    فجواتعلى نموذج االنحدار الذاتي لل  دراسة ال وتعتمد

الحكومي باعتبارها    واالستثماردخل الفرد    ومتوسطئتمان املصرفي املوجه للقطاع الخاص  باستخدام متغيرات مفسرة اقتصادية وهي ال   1986-2016

  ليها مؤشرإ   ويضافحالل أم تكامل(  أ في االقتصاد السعودي )  والخاصالقة بين االستثمارين الحكومي  الع   وطبيعةالكلي    والطلبتقيس موارد التمويل  

 على مستويات االستثمار باململكة.  وتأثيرهامستوى الحوكمة في اململكة  اد لقياس الفس

تعلقة  امل  دراساتالاالدبيات و العنصر الثالث  عرض  يثم    ،الخاصاملفسرة لالستثمار  النظريات    ثاني من البحث الستعراضالعنصر ال  وسيخصص

  دراسة فيهتم بالأما العنصر الخامس    السعودية،ي اململكة العربية  وهيكله فاالستثمار الخاص    نظرة عامة عن  ثم يستعرض العنصر الرابع  النامية،بالدول  

ا أ و  ،املستخدمة لتحقيق ذلك ثم نتائج التقدير والطريقةاملقدر  وتقديم النموذجالقياسية   .الهامة والتوصياتيخصص العنصر األخير للخالصة خير 

 :الخاصالنظريات املفسرة لالستثمار 

 وسيتم استعراض النظريات في هذا الجزء كما يلي: الخاص،محددات االستثمار  االقتصادية بتفسيرالعديد من النظريات  اهتمت

لالستثمار الخاص يتوقف على  األمثلفإن تحديد الحجم     Keynes (1936)املال، فحسب رأسبنظرية الكفاية الحدية ل وتسمى :الكينزيةالنظرية  •

املال تحدد العائد    رأسن سعر الفائدة يحدد تكلفة االستثمار بينما الكفاية الحدية لا املال، حيث    رأسسعر الفائدة والكفاية الحدية ل:  عاملين هما 

 .ستثماري البد من املقارنة بين هذين العاملينمن االستثمار والتخاذ القرار ال 

مع حجم التغيرات التي   املوجب   لى التناسبإ ن االستثمار يتجه  أ لى  إ   Clarck (1917)بصياغتها  هذه النظرية التي قام    تشير :البسيطنظرية املعجل   •

 .تسارع وتعجل الدخل لذلك سميت دالة معجل ألن االستثمار يحدث فيها بسبب .تحدث في الناتج والدخل

 لهذه النظرية املطورة من   :نظرية املعجل املرن  •
 
املال وهو الباقي من    رأسفي بداية كل فترة يتوافر رصيد معين من    فإن   Koyck(1954)  قبل  طبقا

السابقة، وتشير   الرصيد  أ لى  إ الفترات  بين  الفرق  الحالي يعتمد على  الفترات    رأسل  األمثلن حجم االستثمار  املوجود من    .السابقةاملال والرصيد 

 إ املال  رأسل األمثلالحجم  ويرتبط
 
 عنصر العمل  وتكلفةزيادة الدخل ب يجابيا

 
 سعر الفائدة.ب وسلبيا
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التمويل الداخلية والتي   املنشآت تمول استثماراتها باالعتماد على مصادر  أنلى  إ    Gordon and Shapiro(1956)نظريةتشير    نظرية التمويل الذاتي: •

  وبشكل عام تفضل   ،وسندات يتم تداولها بالسوق  أسهم و طرح  أ القروض  ر التمويل الخارجية والتي تتمثل في  ومصاد  ،األرباح غير املوزعةتتمثل في  

 الخارجية فهذا يمنحها استقاللية قرار االستثمار الذي يكون دالة في األرباح غير املوزعة. على املنشآت مصادر التمويل الذاتية 

يرتبط بعالقة طردية   األمثلمالي  رأسن املستوى الأ على    Jorgenson(1963,1967,1971):  تنص هذه النظرية التي صاغها    النظرية النيوكالسيكية  •

املال املتمثل في العدد واآلالت  رأسالبد ان تستخدم  النتاجيةن املنشاة عندما تقوم بالعملية أ املال، و  رأس مستوي الدخل، وعكسية مع تكلفة مع

ن  أ يوضح هذا النموذج  و   . املال(  رأس املال )تكلفة استخدام    رأساملال مع سعر استخدام    رأس النقطة التي يتساوى فيها الناتج الحدي لحدود    ىلإ 

تكلفة االستخدا  الفائدة يزيد من  األرباح  ىلإ م مما يؤدي  زيادة سعر  الحافز لدف  تخفيض  الناتج  أ لالستثمار، كما    عمالاأل رجال    ى يقلل  ارتفاع  ن 

العملية    رأسالحدي ل التوسع في املشاريع ؤ ي  النتاجيةاملال من خالل تحسين التقنية املستخدمة في  دي لرفع ربحية املشاريع االستثمارية، بالتالي 

   مر الذي له أثر إيجابي على النشاط االقتصادي ككل.االستثمارية األ 

صيغة   النيو كالسيكيالنموذج  أن  Klein(1974) ى النموذج من أكثر النماذج املستخدمة لشرح السلوك االستثماري الخاص، حيث ير يعتبر هذا و 

 موسعة لنموذج املعجل املرن. 

 النامية: الدول  حددات االستثمار الخاص فيالتطبيقية مل دراساتال

على نموذج املعجل املرن لالستثمار لكن تطبيق هذا املتقدمة  لدول الصناعية  ا ملحددات االستثمار الخاص في  القياسية    دراساتالارتكزت معظم  

 
 
نظرا النجاح  الدرجة من  بنفس  يكن  لم  النامية  الدول  مستوى   النموذج على  املالية    تطور   للفروق على  حاولت   ،االقتصادية  واملناويلاألسواق  لذلك 

ن بينها توفر موارد التمويل ودور االستثمار الحكومي  مو  اقتصاداتهامع طبيعة ضافة بعض املتغيرات التي تتالئم أكثر إ النامية التي تعنى بالدول  دراساتال

وسيتم استعراض تأثير البعض من هذه املتغيرات على مستوى االستثمار  .املؤسس يومستوى الفساد  والتدفقات املالية األجنبية وحجم التداين الخارجي

 الخاص في الدول النامية.  

التطبيقية على وجود عالقة موجبة بين االستثمارات الحكومية في البنية التحتية واالستثمارات   دراساتالأجمعت معظم االستثمارات الحكومية:  •

في  أ بمعنى    ،الخاصة الحكومي  االستثمار  يزاحمهن  وال  الخاص  االستثمار  يكمل  التحتية   Tun Wai&Wong)) دراساتالهذه  بين  ومن    ،البنية 

(1982)، Blejer & Khan (1984) ، Nurudeen (2009)، Bonga & Nyoni (2017)  Everhart et al. (2003))   على   دراساتالكدت هذه  أ قد  و

لالستثمارات  أ  مكملة  الحكومية  االستثمارات  أل ن   
 
نظرا الحالخاصة  االستثمارات  من  عملية  التحتية  البنية  في  للتنمية  كومية  ومواكبة  طورة 

 فإن الزيادة في االستثمارات الحكومية في البنية التحتية ستزيد الدخل بشكل  إ بالتالي  ،االقتصادية في الدولة
 
 كامال

 
ذا لم تكن املوارد موظفة توظيفا

  إ   ،مباشر
 
مع زيادة الطلب    ،مر الذي يحفز املستثمرين في القطاع الخاص على زيادة االستثماراتاأل   ،باشرة من خالل املضاعفلى الزيادة غير مإ ضافة

النهائية املنتجات  أل   ،على   
 
التحتيةا ن  ونظرا البنية  في مشاريع  تكون  النامية  الدول  في  الحكومية  االستثمارات  جيدة    ،غلب  تحتية  بنية  توفير  فإن 

نتاج في املشاريع الخاصة وبالتالي زيادة أرباح املستثمرين؛ مما يشجع على املزيد من االستثمارات الخاصة في املنتجات التي  ستخفض من تكاليف ال 

التحتية البنية  املقابل  .تستفيد من مشاريع  املشاريع    في  القطاع الخاص القيام بها   النتاجيةعندما تكون االستثمارات الحكومية في  التي يستطيع 

الخاصإ يؤدي  فذلك   القطاع      ،لى مزاحمة 
 
لتمويل  إ خصوصا الخاص  للقطاع  واملتاحة   

 
نسبيا املحدودة  املالية  املوارد  الحكومة  استخدمت  ما  ذا 

 إ و أ  ،مشاريعها
 
 منافسة للسلع املنتجة في القطاع الخاص.  ذا ما انتجت سلعا

الخاص وخاصة في  أ   Tun Wai & Wong(1982)يرى    موارد التمويل: • النامية يعتبر من معوقات االستثمار  الدول  املالية في  املوارد   األجل ن شح 

   التي تكون عاجزة على أن تمول الدول النامية    ألسباب مختلفة منها: صغر حجم املنشآت الخاصة في  ،القصير
 
لى غياب أسواق إ بالضافة    ،نفسها ذاتيا

أحد القيود الرئيسية على االستثمارات الخاصة تمثل ن كمية املوارد املالية املتاحة أ   Blejer & Khan(1984) دراسة كما أكدت . املال املتطور  رأس

ال الناميةفي  الحق  ،دول  الفائدة  العائد على االستثمار وانخفاض معدالت  ارتفاع  أظهرت  ول.  يقيةفي ظل   James Ang لالتطبيقية    دراساتالقد 

 بالتغير في االئتمان املصرفي   وجود   Acosta & Losa(2005)و  ( 2008)
 
عالقة موجبة بين االستثمار الخاص واملتاح من املوارد املالية واملقاس غالبا

 للقطاع الخاص.

وبين االستثمارات   الناتج املحلي  التطبيقية السابقة التي أجريت على الدول النامية وجود عالقة طردية بين  دراساتالمعظم  أظهرت  :  الناتج املحلي •

 ولقد   الخاص،الستثمار  انخفاض معدالت ا   لىإ اض في معدل النمو االقتصادي فذلك يؤدي  معظم الدول النامية تعاني من انخف  أن   الخاصة، وبما

عالقة طردية بين معدالت النمو الحقيقية ومعدالت نمو االستثمار الخاص في عينة من الدول  وجود Greena &Villanueva (1991) دراسة بينت 

 النامية. 
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سعار فائدة مرتفعة لتحفيز االدخار. أ على  يعتمد  تحفيز النمو االقتصادي    أن  Shaw (1973)و  MacKinnon (1973) دراساتأظهرت    الفائدة:سعر   •

   هذه الورقاتفحسب  
 
 عند مستويات منخفضة( بسببما تعاني االقتصاديات النامية من ظاهرة الكبح املالي    غالبا

 
عدم   )تحديد أسعار الفائدة إداريا

يعني أن تحفيز االدخار واالستثمار يتطلب هذا فإن االستثمار يتوقف على قدرة األفراد على االدخار الذاتي. و  متطورة، وبالتاليدخارية ا وجود أوعية 

املالي للموارد  الكفء  التخصيص  إلى زيادة االدخار واالئتمان وكذلك  الفائدة، مما يؤدي  بما يسهم فيتحرير أسعار  املالي  القطاع  الرفع من    ة لدى 

 . األعلىي إلى معدالت النمو االقتصاد

  دراساتاللكن أول    Rose-Ackermam (1975)و   Leff (1964)  دراساتمع    على االقتصادالفساد  تأثير  ظهر االهتمام النظري ب  الفساد املؤسس ي: •

ذ قدر أن تحسن مؤشر  إ على النمو    وبالتاليالخاص    على االستثمار  الواضح للفسادالذي بين التأثير السلبي    Mauro (1995)مع    التطبيقية كانت

  دراسة من الناتج املحلي الفردي. كما أظهرت  %0.5 وب الجماليمن الناتج املحلي  %5لى ارتفاع االستثمار ب إ الفساد بقيمة االنحراف املعياري تؤدي 

Wei (2000)    
 
   أن الفساد ال يؤثر سلبيا

 
األثر السلبي يعادل تاثير الرفع في مستوى    وهذا على االستثمار األجنبي    فقط على االستثمار املحلي بل أيضا

 
 
 .De Rosa et al دراسة   وبينت % 50لى إ  18لى مثيله في املكسيك له نفس اثر رفع الضرائب من إ ارتفاع مستوى الفساد في سنغافورة  الضرائب فمثال

السلبي  (2013) انتاجية    التأثير  العمومية    رأسللفساد على  املوارد  الفساد يؤثر في توزيع  نه ال يحفز إف  وبالتاليمثل رسوم موازية    وتكون املال ألن 

 . واالستثمارية النتاجيةاملؤسسات املنتجة لتحقيق التوسع في طاقتهم 

أن الفساد ممكن أن يكون في بعض الحاالت   Meon and Sekkat (2005)و  Huntington (1968)و   Lui (1985)أخرى مثل    دراساتذلك ترى    ومقابل

   البيروقراطية الغير"كالزيت لتدوير عجلة االقتصاد" عندما تمثل  
 
بالفساد    الداريةفان تجاوز التعطيالت    وبالتالياالستثمار  أمام تحقيق    الناجعة عائقا

 
 
 إ  يكون عامال

 
 .يمكن القول أن الفساد يمثل أحد العوائق الهامة لالستثمار الخاص و بالتالي للنمو االقتصادي لكن في املحصلة لدفع االستثمارات. يجابيا

 :السعوديةنظرة عامة على االستثمار الخاص في اململكة العربية 

 
 
 إ   تقترح هذه الفقرة تحليال

 
   حصائيا

 
وذلك بتسليط الضوء   2016-1986خالل الفترة املمتدة بين  لالستثمار الخاص باململكة العربية السعودية    وبيانيا

 
 
السعودي ملعرفة    على  أوال    مالي، ثم رأسالالتكوين    إجماليهم قطاعاته الرئيسية ومدى مساهمة كل قطاع في  أ هيكل االستثمار 

 
مقارنة تحليلية بين   ثانيا

   الخاص واالستثمار العام )الحكومي(ستثمار  مساهمة اال 
 
 الجمالي هميته النسبية من خالل مساهمته بالناتج املحلي  أمدى تطور االستثمار الخاص و   وأخيرا

 .ومدى دعمه للنمو االقتصادي باململكة

  األولىمن ناحية القطاعات والثانية من ناحية املوجودات، فمن الناحية    األولى:  مختلفتين  زاويتين االستثماري في اململكة من  الهيكل    دراسة  يمكن  

باململكة   االستثماري  الهيكل  النفطي ) لى قطاعين هما:إ ينقسم  )  (،Oil Sectorالقطاع  النفطي  لى إ   خيراأل هذا    وينقسم (  non-Oil Sectorوالقطاع غير 

لى ثالثة اقسام كاالتي:  إ ما ما يخص الهيكل االستثماري في اململكة من ناحية املوجودات، فهو ينقسم  أ و   قسمين هما: القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

  .(Machinery and equipment) واملعدات واملكائن ، (Transport equipment) معدات النقل ، (Construction) البناء والتشييد

ن  أ حيث    ،دراسةمالي باململكة العربية السعودية خالل سنوات الرأسالتكوين ال   إجمالي( نسبة مساهمة هذه القطاعات إلى  1رقم )  يوضح الشكل

املال الثابت من حيث القطاعات وفي جميع السنوات   رأس إجماليفي  األكبريستحوذ على النسبة  ن الخاص والعامالقطاع غير النفطي املكون من القطاعي

وبالتالي فإن نسبة مساهمة القطاع    ،%82بنسبة    2007نسبة للقطاع كان في عام    أدنى بينما    % 98لى ما يقارب  إ   1988بنسبة كبيرة حيث وصلت في عام  

 مقارنة بالقطاع غير النفطي. رأس إجماليلى إ النفطي 
 
 املال قليلة جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمالي رأس املال الثابت في اململكة حسب القطاعات(: املساهمة النسبية ل 1شكل )

 عداد الباحثاناملصدر: إ                                                                                                  
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بالرغم من تناقص مساهمته عبر الزمن حيث بالسنوات  ،دراسةال فترة البناء والتشييد طوال ( تفوق 2الشكل رقم )من حيث نوع املوجودات  يبين 

وهذا يتناسب مع توجهات خطط التنمية التي تحتاج في بداياتها   ،%70كثر من  أاملال الثابت يتكون من البناء والتشييد بنسبة   رأس  إجماليكان    األولىالتسع  

 استثماري اانفاق
 
 ضخم ا

 
  ا

 
وتليها   ، باملتوسط   %50لى إ حيث بعدها انخفضت النسبة  ،مع اكتمال هذه املشاريععلى مشاريع البنية التحتية وتنخفض تدريجيا

 مع معدات النقل  لى حد  إ مناصفة    األولىاملعدات املكائن حيث جاءت النسب بالسنوات التسع  
 
ن املعدات واملكائن بالسنوات الالحقة اصبحت أ ال  إ   ،ما

 الصناعي خالل الخطط التنموية.وهذا االرتفاع يدل على وجود توجه لدعم القطاع  ،ضعف معدات النقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمالي رأس املال الثابت في اململكة حسب نوع املوجودات (: مساهمة النسبية ل 2شكل )

 عداد الباحثاناملصدر: إ                                                                                                            

حصاءات الرسمية الصادرة من مؤسسة النقد الحكومي )العام( في االقتصاد السعودي من خالل ال ليلية لقطاعي االستثمار الخاص و نظرة تحفي و

ن أ حيث نالحظ  ،االستثمار الكلي إجماليالذي يوضح املشاركة النسبية لالستثمار الخاص واالستثمار الحكومي في  (3)رقم  شكلنجد ال ،العربي السعودي 

فقد كان هناك تقارب بين القطاعين مع تفوق القطاع     89-86بالنظر في الفترة    ،االستثمارات بشكل عام  إجماليفي    األكبراالستثمار الخاص له النصيب  

التي تعكس توجهات اململكة في    ،الخاص بالرغم من صغر حجمه في تلك الفترة  للقطاع    أكبرعطاء دور  إوذلك أتى بالتزامن مع الخطة التنموية الرابعة 

 من 
 
  .القتصاد السعودي في ا النتاجيةجل تنويع القاعدة أ الخاص تدريجيا

سعودي  على االقتصاد ال  ويعكس ذلك تأثير حرب الخليج الثانية  ،الخاصةتغلبت االستثمارات الحكومية على االستثمارات    91-90نه في الفترة  أ ال  إ 

كاملة املنطقة  ركزت    ،واقتصادات  االمكانات  الدولة  حيث  تعزيز  حيث  من  الطارئة  االوضاع  هذه  ملواجهة  املالية  ومواردها  ودعم جهودها   العسكرية 

 مر الذي زاد االنفاق على الخدمات والتجهيزات. لى تواجد قوات التحالف في املنطقة األ إ ضافة إ  ،الخدمات واملرافق العامة الداخلية

ن على جهود الدولة أ . وهذا يؤكد  2016-1992وبنهاية هذه االحداث عادت الكفة لصالح االستثمار الخاص واستمر هذا التفوق حتى نهاية الفترة من  

السنوات واتجاهها نحو خصخصة   التنموية عبر  الوطني من خالل خططها  تنويع االقتصاد  القطا  القطاعات،الكبيرة في  ع  والتشجيع على زيادة حجم 

 الخاص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تطور االستثمار في القطاع الغير النفطي 3شكل )

 عداد الباحثاناملصدر: إ                                                               
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والذي يتضح من االهمية النسبية لالستثمار الخاص من خالل مدى   دراسة  فيما يتعلق بتطور تدفق االستثمار الخاص باململكة خالل سنوات ال

في   الزمن  إجماليمساهمته  السعودي عبر  املحلي لالقتصاد  الوفيه    ،الناتج  املساهمة 4رقم )بالشكل    نالحظ  حيثدراسة  تتضح مشكلة  الذي يوضح   )

من مساهمتها الناتج    %17ن االستثمارات الخاصة لم تصل حتى الى نسبة  إ   ،باألسعار الجارية باململكة  الجماليالنسبية لالستثمارات الخاصة بالناتج املحلي  

انخفاض هذه النسبة حيث لم تتعدى   األولىنوات  حيث يتبين خالل الس  ،ن االتجاه عبر الزمن في تذبذب تارة يتصاعد وتارة يهبطأ بل    ،الجمالياملحلي  

وتلى  %12لى  إ ليصل    %10تخطى حاجز    1993وفي عام    ،وذلك يعود لحرب الخليج في تلك السنة  %6بنسبة    1990وكانت عند ادنى نسبة لها في عام    10%

لى انخفاض النمو إ ن يعزى هذا االرتفاع أ حيث يمكن  %16بنسبة  1998على نسبة له في عام أ لى  إ ن وصل أ لى إ ذلك انخفاضات وارتفاعات بنسب بسيطة 

وبعد ذلك استمرت السلسلة باالنخفاض   ،االقتصادي في هذا العام وانخفاض نمو القطاع النفطي الذي تأثر بشكل كبير باألزمات النفطية في تلك الفترة 

لى النمو الذي شهدنه بعض القطاعات االقتصادية إ مر الذي قد يرجع  األ   ،%15كثر من  ألى  إ يث وصلت النسبة  حتى بدأت باالنتعاش في العامين االخيرين ح

لى انخفاض القطاع النفطي آنذاك إ بالضافة    ،الصناعة التحويلية، تجارة التجزئة، قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع النشاء والبناءمثل  

 ره. سعاأ لالنخفاض الشديد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمالي (: املساهمة النسبية لالستثمار الخاص في الناتج املحلي 4شكل )

 عداد الباحثاناملصدر: إ

 :االستثمار الخاص في اململكة العربية السعودية التطبيقية ملحددات دراسة ال

 النموذج املقدر: 

  2016-1986على امتداد الفترة الزمنية (PI)العربية السعودية اململكة االستثمار الخاص في  تقدير دالة دراسة تقترح ال
 
 : (1)من املعادلة  انطالقا

𝑙𝑛𝑃𝐼𝑡 = 𝑏0 +  𝑏1 (InCB)𝑡 + 𝑏2 (InIN)𝑡  + 𝑏3 (InGI)𝑡  +  𝑏4 (InCORR)𝑡 + 𝜀𝑡             (1) 

 كالتالي: تكون حيث املتغيرات املفسرة 

:أ
ً
التجارية CBونرمز له ب)  االئتمان املصرفي املوجه للقطاع الخاص  وال االوراق  استبعاد  الخاص بعد  القطاع  املصارف من    . ( والذي يمثله مطلوبات 

تمانية  البنوك دور الوسيط في تعبئة املدخرات الوطنية في صورة ودائع وتوظيف جزء كبير منها في صورة تسهيالت ائتلعب  لتمويل املشاريع االستثمارية  

يجابي بين حجم االئتمان املصرفي املقدم للقطاع  إ ن يكون هناك ارتباط  أ من املتوقع    لكلذ  ،تستفيد منها القطاعات لتمويل مشاريعها االستثمارية املختلفة

   .الخاص وبين االستثمار الخاص

:
ً
ن ارتفاع دخل أ فدخل الفرد يؤثر على الطلب الكلي حيث    ،الجمالي( الذي هو نصيب الفرد من الناتج املحلي  INويرمز له ب)  متوسط دخل الفرد  ثانيا

القتناص فرصة زيادة   األعمالالذي يحفز رجال    ،لى زيادة االنفاق االستهالكي وبالتالي زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات االستهالكيةإ الفرد يؤدي  

يجابية بين االستثمار الخاص  إ وجود عالقة    دراسة  تفترض ال لذا    ،فرص التشغيلبالتالي يعملون على انتاج املزيد من السلع االستهالكية وزيادة    ،رباحاأل 

 ودخل الفرد. 

: االستثمار الحكومي ويرمز له ب )
ً
اثر   ، (GIثالثا الحكومي  األأ حيث    ينمتعاكس  يناتجاهن يعمالن في  ا لالستثمار  الحكومي  ن  بين االستثمار  التكاملي  ثر 

خرى يستخدم استثمار القطاع العام املوارد أ سلع االستثمار الخاص، ولكن من ناحية    املالئم لعرضواالستثمار الخاص يعزز النمو من خالل توفير املناخ  

 تمويل االستثمار الحكومي من خالل الضرائب أو االقتراض أو أ و  ،Laumas (1990)خاصالاملادية واملالية النادرة والتي كانت ستكون متاحة للقطاع 
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 ، في هذه الحالة يزيح االستثمار الحكومي االستثمار الخاص، وبالتالي ال يشجع االستثمار الخاص ،التضخم يقلل من املوارد املالية املتاحة للقطاع الخاص

القوة النسبية للتأثيرين الكلية بين االستثمار الحكومي واالستثمار الخاص على   ن يكون مزاحمأ فيمكن  لذا    ،تعتمد العالقة 
 
لالستثمار الخاص فتكون   ا

األ  سلبية مع  يكو أ   ،خيرعالقته   و 
 
فتكون   ن مكمال الخاص  ال  ،العالقة موجبة  لالستثمار  الحصول على عالقةدراسة  وفي هذه  افتراض  مع     تم  مزاحمة 

  االستثمار الخاص أي عالقة سالبة
 
 للدور الهام الذي يلعبه القطاع الحكومي في االقتصاد السعودي. بين املتغيرين نظرا

: مؤشر الفساد ونرمز له ب)
ً
املؤشر درجة الشفافية من خالل قياس مدى   ويرصد (ICRG) الدولةالدليل الدولي ملخاطر    استخدام مؤشريتم  (:  Corrرابعا

الع القطاع  بين موظفي  الفساد  املؤشر يحتوي على ست مستويات  ورجالام  تفش ي  الدرجة    السياسة. هذا  الفساد   1حيث تدل  على مستوى كبير من 

( مستويات متدرجة من الشفافية كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط 6و  1)فافية. وبين هذين الدرجتين  تدل على مستوى عال من الش  والدرجة السادسة

 لفرضية ال  .ح ى أعلى من الشفافية، والعكس صحيدل على مستو 
 
ن زيادة املؤشر  أ ن تظهر إشارة موجبة في النموذج، حيث  أ دراسة  لذا من املفترض وفقا

 على مناخ االستثمار الخاص بينما انخفاض املؤشر )فساد  إ يعني انخفاض مستوى الفساد في الدولة مما يؤثر  
 
( يعيق االستثمارات الخاصة، أكبريجابا

 فذلك يدعم وجود العالقة السلبية بين الفساد واالستثمار الخاص. 

ما مؤشر ة للمملكة العربية السعودية مستخرجة من موقع مؤسسة النقد العربي السعودي أ املعطيات االحصائية التي تهم املتغيرات االقتصادي

 . (PRS)صدار مؤسسة خدمات املخاطرة السياسية إ من فهو  الفساد

 التقدير:  طريقة .1

استخدام جل ذلك سيتم  أ   الطويل ومن   واملدى يحاول النموذج تقدير محددات االستثمار الخاص باململكة العربية السعودية على املدى القصير  

 ، Peseran el al (2001))و ، Shin and Pesaran (1998) املقترحة من  ( ARDLنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة )ل طريقة اختبار الحدود 

 شروط استخدام هذه الطريقة أن يكون املتغير التابع مستقر   ومن
 
   األولىمن الدرجة    ا

 
من املتغيرات املستقرة في   في حين تكون املتغيرات املستقلة خليطا

 املقيدوتكون صياغة نموذج تصحيح الخطأ غير    الطويل.  األجلفي  بين املتغيرات  . أما الشرط الثاني فهو وجود عالقة تكامل  األولىاملستوى أو في الفروق  

(UECM) ( 2كما ظهر في املعادلة): 

∆ ln PIt=α+βt+ ∑ βi 

q

i=1

∆ ln PIt-i+ ∑ δj 

q

j=0

∆ ln CBt-j+ ∑ πj 

q

j=0

∆ ln GIt-j+ ∑ φj 

q

j=0

∆ ln CORRt-j+𝜽𝟏ln PIt-1 + 𝜽𝟐ln CBt-1 

+𝜽𝟑ln GIt-1 + 𝜽𝟒ln CORRt-1 + 𝝁𝒕. 
(2) 

  ، لكل متغير  املثلى املوزعة فجواتالوتحديد  ،السالسل الزمنية سكون تتم باختبار  ،د من عدة مراحللى النموذج املقدر بشكله النهائي البإ للوصول 

ضافة  إ ( ECMالطويل ونموذج تصحيح الخطأ ) األجلن نصل لتقدير معادلة التكامل في أ لى إ  ،الطويل األجلبعد ذلك اختبار مدى وجود عالقة توازنية في 

  Rahmouni and Debbiche (2017) .ختبارات التشخيصيةاال وبالنهاية التأكد من مدى جودة النموذج من خالل  ،القصير األجللقياس عالقة 

:أ
ً
 : الوحدة(السالسل الزمنية )جذر  اختبار استقرار  وال

حيث نالحظ   ،دراسةالتي تم الحصول عليها ملتغيرات ال  (PP)وفيليبس بيرون   (ADFاملوسع )نتائج اختباري ديكي فولر  (  1)في الجدول رقم    يتبين لنا

الدرجة  أ  متكاملة من  الزمنية  السالسل  االختبارين  (1)  األولىن جميع  الزمنية   ،%1وجميعها مستقرة عند مستوى معنوية    ،في كال  السلسلة  باستثناء 

استقرت    (PP)نها في اختبار فيليبس بيرون  أ ال  إ   ،%10عند مستوى معنوية    (ADF)لالستثمار الحكومي التي جاءت مستقرة  في اختبار ديكي فولر املوسع   

 .(ARDL)أي تم تحقيق شرط  نموذج  ،ول مر الذي يؤكد استقرارها عند الفرق األ األ  ،%1عند مستوى معنوية 

 لسكون السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة  (PP)واختبار فيليبس بيرون  (ADF)نتائج اختبار ديكي فولر املوسع   (:1)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلسلة الزمنية  القرار )درجة التكامل( (ADF)اختبار  (PP)اختبار 

 املستوى  الفرق االول  املستوى  الفرق االول 

-7.118*** -0.189 -4.766*** -0.420 I(1) LPI 

-3.956*** 0.5177 -3.914*** 0.5177 I(1) LCB 

-4.735*** -0.482 -4.735*** -0.486 I(1) LIN 

-4.549*** -0.391 -2.323* -1.397 I(1) LGI 

-4.943*** -1.943 -4.944*** -1.779 I(1) LCORR 

 . % 10بينما )*( تدل على انها مستقرة عند مستوى معنوية  ، %1تشير )***( على انها مستقرة عند مستوى معنوية  
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 :
ً
 :الطويل  األجل اختبار مدى وجود عالقة توازنية في ثانيا

    (ARDL)يتم تحديد املتباطئة املثلى للمتغيرات الداخلة في تقدير نموذج    األجلقبل الشروع في اختبار وجود العالقة التوازنية طويلة  
 
ويتم تلقائيا

برنامج   املعلومات  أصغربناء  على    (eviews)بواسطة  األ أ حيث    ،قيمة ملعيار  النموذج   هو  إ فضل  ن 
 
املعلومات  األقلحصائيا ملعيار  اختيار   ،قيمة  وتم 

 ملعيار املعلوما
ّ
 (. 2،0،2،0،3( كما يلي: )SICت )املتباطئات املثلى وفقا

 ،Fحصائية إ حيث يتم حساب  (،Bounds testباالعتماد على اختبار الحدود ) ،الطويل  األجل عالقة توازنية فيالتأكد من مدى وجود واآلن يمكننا 

لى املتغير إ تتجه من املتغيرات املفسرة    األجلويعتمد على اختبار فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بين املتغيرات أي ليس هناك عالقة طويلة  

والتي   ،لى املتغير التابعإ تتجه من املتغيرات املفسرة    األجلمقابل الفرضية البديلة القائلة بوجود تكامل مشترك بين املتغيرات أي وجود عالقة طويلة    ،التابع

 يمكن صياغتها بالشكل التالي: 

H0= β1= β2= β3= β4= β5=0 
H1= β1≠ β2≠ β3≠ β4≠ β5≠0 

ن السالسل متكاملة من أ لى  إ تشير    األولى  ،حيث يوجد مجموعتين للقيم الحرجة  ،الجدولية )القيمة الحرجة( Fاملحسوبة بقيمة   Fويتم مقارنة قيمة  

وتمثل الحد  I(0)الرتبة صفر   السل متكاملة عند مستوياتها أي عندن السأ لى  إ وتشير الثانية   ،(UCBللقيمة الحرجة )  األعلىوتمثل الحد   I(1)  األولىالرتبة 

(  )عند أي مستوى معنوية( فذلك يعني رفض فرض  UCBللقيمة الحرجة )  األعلىمن الحد    أكبراملحسوبة    Fفإذا كانت قيمة    ، (LCB)دنى للقيمة الحرجةاأل 

دنى للقيمة صغر من الحد األ أ املحسوبة    Fذا كانت قيمة  إ ما  أ  ،الطويل بين املتغيرات  األجلالعدم وقبول الفرض البديل بوجود عالقة تكامل مشترك في  

القائل بعدم و لى عدم رفض  إ فهذا يؤدي     (LCB)الحرجة العدم  املتغيراتفرض  بين  املدى    Fما عندما تكون قيمة  أ   ،جود عالقة تكامل مشترك طويلة 

 األعلى بكثير من الحد   أكبر( 28املحسوبة ) Fقيمة  . بما أنPeseran el al.(2001)) . دنى فهنا تكون العالقة غير محددة واأل  األعلىاملحسوبة بين الحدين 

لي مشاهدة وبالتا 31يساوي  دراسة ن حجم العينة في الأ  بالعينات الصغرى باعتبار والخاص (Narayan, 2004) من ِقبل ( املقترح4.63للقيمة الحرجة )

الطويل   األجلبوجود تكامل مشترك في    يتم رفض الفرضية العدمية  %1عند مستوى معنوية  ف  ، Peseran el al.(2001)اليمكن استخدام القيم الحرجة ل  

 بين املتغيرات. 

 نتائج التقدير: .2

 
ً
 :الطويل  األجل تقدير معادلة التكامل في  :أوال

باالختبارات   والقيام  ،بين تلك املتغيرات  األجل عالقة طويلة    وجود  وبالتالينموذج  بين متغيرات ال  األجلبعد التأكد من وجود تكامل مشترك طويل  

حيث ظهرت املعلمات املقدرة جميعها   (،2في الجدول رقم )  املوجودة  الطويل   األجلتقدير معامالت معادلة التكامل في  تحليل نتائج    حصائية الالزمة يمكن ال 

( باستثناء مؤشر الفساد الذي %5  بكونها معنوية )عند مستوى معنوية  ةاالقتصادي  يث تتفق جميع املتغيرات مع النظرياتح  .دراسةبالشارات املتوقعة بال

لذا يمكن القول أن الفساد ليس له تأثير على االستثمار الخاص باململكة العربية السعودية على   الطويل،  األجلنه غير معنوي بأ ال  إ جاء بإشارة سلبية  

فقط هي التي تؤثر على مستوى االستثمار وهذا يدل أن املتغيرات االقتصادية  .املدى الطويل )عكس نتائج املدى القصير التي تظهر معنوية تأثير الفساد(

للقطاع   ةيجابي للقروض املصرفية املوجهمر الذي يوضح الدور ال يجابية األ إ له عالقة معنوية و صرفي املوجه للقطاع الخاص  ان املاالئتمالخاص باململكة ف

يؤدي لزيادة في االستثمار الخاص بنسبة    %1ن زيادة االئتمان املصرفي بنسبة أ حيث  ، الخاص في دعم وتحفيز املزيد من االستثمارات الخاصة في السعودية

سيحقق زيادة في االستثمار الخاص  ، %1ومعنوي فزيادة دخل الفرد في السعودية بنسبة  لى دخل الفرد فتأثيره موجبإ سبة وبالن ،الطويل األجلفي  0.54%

 فإن  أ و   ،الطويل  األجلفي     %1.16بنسبة  
 
   تغير االستثمار الحكوميمتأثير  خيرا

 
 وسالبا

 
( بين االستثمار crowding-outمما يدعم فرضية التزاحم )  ،ظهر معنويا

لى إ تؤدي  ،%1زيادة االستثمار الحكومي بنسبة ف ،الخاص في املوارد واملشاريعن االستثمار الحكومي يزاحم االستثمار أ حيث  ،الحكومي واالستثمار الخاص

 دية.السعو الطويل في  األجلفي االستثمار الخاص ب  %0.31انخفاض ما نسبته 

 األجل (: نتائج تقدير معامالت العالقة طويلة 2جدول )

 

 

 

 

 الباحثينإعداد                   

 

 

Prob Calculated Statistic Test 

0.4835 0.765662 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test 

0.8873 0.020763 Ramsey RESET 

0.6314 0.810187 Breusch-Pagan-Godfrey 
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ً
 ECM: نموذج تصحيح الخطأ ) ثانيا

ً
  :القصير األجل ( لقياس عالقة  ARDLملنهجية )  ( وفقا

العالقة طويلة   املشترك، يتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ )  األجلبعد الحصول على   لنموذج التكامل 
ُ
 األجل ( الذي يلتقط ديناميكية  ECMوفقا

 للصيغة التالية:
 
 القصير بين املتغيرات املفسرة واملتغير التابع وفقا

∆ ln PIt=α+ ∑ βi 

q

i=1

∆ ln PIt-i+ ∑ δj 

q

j=0

∆ ln CBt-j+ ∑ πj 

q

j=0

∆ ln GIt-j+ ∑ φj 

q

j=0

∆ ln CORRt-j + 𝚿   ECMt-1 + 𝒗𝒕. 

 (. 3( يتم الحصول على معامالت املدى القصير كما يظهره الجدول رقم )(ECM، وبناء  على تقدير نموذج  (ECMt-1)يمثل معامل تصحيح الخطأ  Ψحيث 

 ومعامالت املدى القصير ( ECM)(: نتائج نموذج تصحيح الخطأ 3جدول )

 

 

 

 

 

 

االمر الذي يؤكد على وجود عالقة توازنية طويلة املدى بين    ،سالب ومعنوي   (ECMt-1)ن معامل تصحيح الخطأ  أ (  3حيث يتضح بالجدول رقم )

لى الوضع إ جل العودة  أ القصير يمكن تصحيحها عبر الزمن من    األجلخطاء  أ ن  أ(  1.15ويعني هذا املعامل الذي يساوي )  ،واالستثمار الخاص وبين محدداته

)  األجلالتوازني طويل   األ أ فهذا يدل على    من واحد صحيح  أكبرن قيمته  أ وبما    (،1.15بسرعة تعديل  يتم ن  للعودة    خطاء سوف  الوضع إ تصحيحها  لى 

 قل من سنة.أ التوازني في فترة 

الطويل باستثناء مؤشر    األجلشارة مع نتائج  لى حد  ما من حيث املعنوية وال إ القصير فقد جاءت متوافقة    األجلما نتائج معامالت املتغيرات في  أ 

بينما التغير   ،الطويل  األجلمن    أكبروهو    %0.63لى زيادة االستثمار الخاص بنسبة  إ لالئتمان املصرفي يؤدي    %1د فالتغير بنسبة  وعلى وجه التحدي  ،الفساد

كثر استجابة لتغيرات  أ الطويل    األجلن االستثمار الخاص في  أ والذي يؤكد على    %0.66لى زيادة االستثمار الخاص بنسبة  إ لدخل الفرد يؤدي    %1بنسبة  

الطويل حيث تقدر ب    األجللى حد كبير مع  إ القصير مشابهة    األجلما فيما يتعلق باالستثمار الحكومي فإن استجابة  أ   ،القصير  األجلالفرد منه في  دخل  

بينما   ،وفي متغير مؤشر الفساد جاءت النتيجة مغايرة للمدى الطويل حيث كانت غير معنوية وسالبة ،وهي سالبة مما يؤكد على فرضية املزاحمة 0.35%

يؤدي   %1قل( بنسبة  أ ن زيادة مؤشر الفساد )فساد  أ حيث    ،دراسةالقصير جاءت معنوية وموجبة بما يتفق مع املنطق االقتصادي وفرضية ال  األجلفي  

ن يترك تأثيرات في  أ حيث يمكن  ،على االستثمار الخاص %0.35نسبة قص تأثيره بعد مرور سنة  ويصبح مساويا لويتنا%0.94  لزيادة االستثمار الخاص ب

لى تأثير االستثمار الخاص بالسنة السابقة على االستثمار الخاص هو  إ وبالنسبة  ،موال الخاصة في االقتصاد السعودي السنة التالية على تدفق رؤوس األ 

لى زيادة في االستثمار الخاص في إ يؤدي    % 1ن زيادة االستثمار الخاص بالسنة السابقة بنسبة  أ حيث    ،فق مع النظريات االقتصاديةيجابي بما يتوا إ تأثير  

 على الدخل املحلي من خالل تأثير مضاعف  إ ن انتعاش االستثمار الخاص في السنة السابقة يؤثر  أ حيث    ،%0.30السنة التالية بنسبة  
 
  ، االستثمار يجابا

شارت أ نتاجية مشاريع قائمة كما  إ و زيادة  أ مالي سواء  بدخولهم في مشاريع جديدة  رأسبالتالي يزيد الطلب الكلي مما يشجع املستثمرين لزيادة التراكم ال

 . ونظرية املعجل النيو كالسيكيةبرزها النظرية أ معظم النظريات االقتصادية التي من 

 
ً
   :دراسةة لنموذج ال: االختبارات التشخيصيثالثا

 

حيث جاءت    (،Diagnostic Testsجراء االختبارات التشخيصية )إ تم    ،للتأكد من جودة النموذج املستخدم في التحليل وخلوه من املشاكل القياسية 

مشكلة عدم مالءمة الشكل   وغياب ،(LM) فإن االختبارات أثبتت عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي لبواقي معادلة االنحدار (،4نتائجها كما في الجدول رقم )

 . ((Heteroskedasticityاملقدروجود مشكلة اختالف التباين أي ثبات تباين حد الخطأ العشوائي في النموذج  وعدم  ،(Ramsey RESET)الدالي 

 (: نتائج االختبارات التشخيصية لجودة النموذج املقدر4جدول )

 

 

 

 

 

 عداد الباحثينإ                         

Dependant Variable : D (In PI) 
t-Statistic [Prob] Coefficient Variable 

6.582409 [0.0000] 0.627494 D (In CB) 

4.878888 [0.0002] 0.667858 D (In IN) 
-7.549491 [0.0000] -0.354051 D (In GI) 
3.188927 [0.0057] 0.940581 D (In CORR) 
2.776491 [0.0135] 0.359328 D (In CORR(-1)) 

3.894610 [0.0013] 0.300600 D (In PI(-1)) 
-14.84797 [0.0000] -1.153476 1-tECM 

 عداد الباحثينإ

Dependant Variable : In PI 

t-Statistic [Prob] Coefficient Variable 

10.28899 [0.0000] 0.544002 In CB 
6.166912 [0.0000] 1.073103 In IN 
-8.763834 [0.0000] -0.306942 In GI 

-0.813984 [0.4276] -0.116587 In CORR 

-3.439666 [0.0034] -3.211473 Constant 

- 0.928991 2R 

- 1.881149 D.W 
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  ، من وجود أي تغييرات هيكلية فيها عبر الزمن دراسة باختبارات االستقرار الهيكلي للنموذج الذي يؤكد خلو البيانات املستخدمة في الوفيما يتعلق 

كما   ،(CUSUMSQواختبار املجموع التراكمي ملربعات البواقي الراجعة )  ،(CUSUMاختبار املجموع التراكمي للبواقي الراجعة )  تم استخدامولتحقيق ذلك  

الطويل    األجلاالمر الذي يؤكد استقرار معلمات    ،  %5( فإن جميع القيم تقع ضمن الحدود الحرجة عند مستوى معنوية  6)،(5نالحظ في الشكلين رقم )

 و تفسيرها.  ARDLنتائج تقدير نموذج  وبالتالي يمكن اعتماد ،دراسةوالقصير لذا النموذج املستخدم بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( CUSUMSQ: املجموع التراكمي ملربعات البواقي الراجعة ) (6شكل )                                               (    CUSUM: املجموع التراكمي للبواقي الراجعة ) (5شكل )                   

 الخاتمة: 

مالي وزيادة قدرات االقتصاد الوطني في النتاج رأسلعملية النشاط االقتصادي الرتباطه املباشر بالتكوين ال  ةالرئيسي  اتاملحرك ستثمار يعد من  إن اال 

العربية السعودية تسعى كافة دول العالم بما فيها اململكة    وبالتالي  توظيفوالتجديد والتطوير بالتالي ارتفاع معدالت النمو االقتصادية، وزيادة فرص ال

الفردي كمتغير   وللدخللتمويل  ئتمان املصرفي كمصدر ليجابي على االستثمار الخاص لقيمة ال ال   التأثير  دراسة  بينت ال   ولقد  .هذه االهداف  لتحقيق

االنفاقي بين نوعي االستثمار. أما فيما يخص مؤشر مما يدل على وجود ظاهرة التزاحم  السلبي لالستثمار الحكومي )العام(    والتأثيرلقياس الطلب الكلي  

الفساد بالقطاع    لى القول أن تفش ي إ يؤدي    وهذا   الفساد فان تأثيره السلبي ظهر على املدى القصير فقط أما على املدى الطويل فانه تأثيره يصبح غير معنوي 

الخاص من خالل اطالة زمن االجراءات وصعوبة    الحكومي يؤثر الدخول في التعامل مع ال على االستثمار  املستثمرين في  دارات الحكومية التي قد تعيق 

أن املتغيرات االقتصادية هي املحددات األساسية لالستثمار الخاص في  نستنتج وبالتاليالطويل.  األجلينعدم في  لكن تأثيره   القصير األجلمشاريع جديدة ب

 السعودية. اململكة العربية

 
 
لى تشجيع البنوك التجارية لتقديم إ سياسات محفزة تهدف  واعتماد وتنميتهيجب العمل على تطوير النظام املصرفي  نهإالنتائج فمن هذه  وانطالقا

 نتاج بما صحاب الصناعات واملشاريع الجديدة والعمل على دعمهم وتقديم التسهيالت االئتمانية لهم، لتخفيض تكاليف ال أ التمويل للمستثمرين وخاصة  

وتركيز  ،لها األمثلعادة النظر في كفاءة استخدام املوارد في القطاع العام باالستخدام إ لى ضرورة  إ   بالضافة بالخارج. هذا يمكنهم من كسب ميزة تنافسية 

واالقتصادية االجتماعية  التحتية  البنية  في  االستثمار  مستويات  ورفع  تحسين  في  الحكومي  الطاقة    ،االستثمار  السعودي   يةالنتاجلتوسيع  لالقتصاد 

الخاص التحتية ويمكن للقطاع الخا  ،وبالتالي خلق فرص جديدة لالستثمار  الحد من االستثمار الحكومي الذي ال يتعلق بتطوير البنية  ص بينما يجب 

 
 
ي الذي يعيق دار على الحد من الفساد ال   التشجيعية والعملوالحوافز    الداريةلسياسات التنظيمية والجراءات  فيجب مراجعة ا   االستثمار فيه. وأخيرا
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determinants as financing resources availability, aggregate demand size. public investment, a corruption index 
is also added. Results showed the existence of a long run equilibrium between the dependent variable and 
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effect of public investment on private one. 
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 : قدمةامل

املاض ي. إال إن الكتابات فيه بدأت في الثمانينات من القرن نفسه، ثم أصبح في  ُيعتبر مفهوم الجدارة من املفاهيم التي ظهرت في سبعينيات القرن  

 
 
في تنفيذ العديد من مهام وحدة املوارد البشرية مثل االستقطاب، التوظيف،   قلب إدارة املوارد البشرية في التسعينيات. وأصبحت إدارة الجدارة أساسا

 إال  الترقية، التقييم والتدريب. وبالرغم من أن املص
 
في إدارة املواهب. وبالرغم من وجود    كاستراتيجيةنه عاد ونشط بسبب استخدامه  أ طلح ليس حديثا

 نه يكاد يكون إجماع على احتوائها على املهارات، املعرفة، والقدرات الالزمة لتنفيذ عمل ما. أ تعريفات كثيرة للجدارة من وجهات نظر مختلفة إال 

بشرية املبنية على الجدارة لُيعّبر عن استخدام الجدارة كأساس لتنفيذ مهام ووظائف وحدة املوارد البشرية. فهذا وقد ظهر مفهوم إدارة املوارد ال

هذه الجدارات، تقييمها،   إلىالنموذج يركز على الجدارات التي يحتاجها املوظف إلتمام عمله بنجاح. ومن هنا يكون هدف وحدة املوارد البشرية هو التعرف  
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 :امللخص

املنظمة  الفلسطينية في ظل  الجامعات  الجدارة في  دورة حياة  البشرية وأثرها في  املوارد  إدارة  إلى نظم معلومات  التعرف  الدراسة  هدفت 

( فقرة؛ لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة  80املتعلمة كمتغير معّدل، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانه شملت )

وبعد ( عضو هيئة تدريس في الجامعات الفلسطينية. وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة،  346نة من )واملكو 

ذا داللة إحصائية  أبرزها: وجود أثر  (P≤0.05عند مستوى معنوية )إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

للمنظمة املتعلمة  ذا داللة إحصائية أثر  وجودلنظم معلومات إدارة املوارد البشرية على دورة حياة الجدارة في الجامعات الفلسطينية. باإلضافة 

 في تحسين أثر نظم معلومات إدارة املوارد البشرية على دورة حياة الجدارة في الجامعات الفلسطينية. 

النت أهمها:  وعلى ضوء  التوصيات من  بمجموعة من  الباحثان  أوص ى  الهيئة ائج فقد  أعضاء  إدارة  بتحويل منهجية  الجامعات  تقوم  أن 

ا.  التدريسية إلى منهجية مبنية على الجدارة واستخدامها كأساس الستقطاب أعضاء الهيئة التدريسية الذين يساعدون الجامعة في تحقيق أهدافه

نفيذ جميع وظائف وحدة املوارد البشرية املتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية مثل التخطيط، االستقطاب، التدريب، وأن تكون الجدارة هي أساس ت

 من تقادمها خاصة  التقييم، وغيرها. و 
 
أن تقوم الجامعات باستخدام دورة حياة الجدارة لتنمية وتطوير جدارات أعضاء الهيئة التدريسية خوفا

 سريع في مختلف املجاالت.مع وجود التطور الكبير وال

 الجامعات الفلسطينية. ؛املنظمة املتعلمة ؛دورة حياة الجدارة ؛: نظم معلومات إدارة املوارد البشريةالكلمات املفتاحية
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عتبر استراتيجيات  وتطويرها. ك
ُ
ما أن هذا املنهج يعمل على تحفيز فعالية األنشطة واستغالل مهارات الناس للحصول على أقوى ميزة تنافسية ممكنة. وت

املبنية على   تلك  أكثر مرونة من  الجدارة  املبنية على  والتطوير  التقليدي االختيار  باالنتقال منالنظام  البشرية  املوارد  دور وحدة  تغير  املستوى   . حيث 

 التشغيلي إلى املستوى االستراتيجي، باإلضافة إلى تغيير نمط تنفيذ وظائفها واستراتيجياتها. 

البشرية  إدارة نظم معلومات  إن   املنظمة بشكل    املوارد  البشرية في  املوارد  املعلومات إلدارة  ُيطلق على استغالل واستخدام تكنولوجيا  هو مفهوم 

له تطبيقات كثيرة ومختلفة في املنظمات. فهو يساعد في عملية جمع البيانات الخاصة بالعاملين،   املوارد البشرية  إدارة نظم معلومات  فّعال. واستخدامات  

تبني  تخزينها، معالجتها وا  أّن  إلى  البشرية  إدارة نظم معلومات  سترجاعها. باإلضافة  املوارد   املوارد  بالقليل من وظائف وحدة  أتمته جزء ليس  ساعد على 

 البشرية، وبالتالي توفير وقت ملدراء تلك الوحدات لتوجيه مجهوداتهم للمستوى االستراتيجي. 

 : أهمية الدراسة

ن اكتشاف الدور املهم الذي تلعبه نظم معلومات إدارة املوارد البشرية في تبني نظام موارد بشرية مبني على الجدارة تنبع أهمية الدراسة ماألهمية النظرية:  

 بشكل فّعال.  واالستراتيجيةمما يساعد بالنهوض بوحدة املوارد البشرية لتقوم بوظائفها التقليدية 

 تكمن أهمية الدراسة العملية في البيئة البحثية التي تجري فيها الدراسة وهي الجامعات الفلسطينية. األهمية العملية: 

 : أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 في الجامعات الفلسطينية. املنظمة املتعلمة  ،الجدارة  دورة حياة نظم معلومات إدارة املوارد البشرية،  النسبية لوظائف إلى األهميةالتعرف  .1

 .في الجامعات الفلسطينية  على دورة حياة الجدارة   املوارد البشرية  إدارة نظم معلومات أثر استخدام   إلىالتعرف   .2

 .الجامعات الفلسطينيةاملوارد البشرية على دورة حياة الجدارة في   إدارة  نظم معلومات أثرالتعرف إلى أثر املنظمة املتعلمة في تحسين  .3

 :مشكلة الدراسة

عتبر من أفضل الطرق إلدارة نموذج الجدارة في املنظمة، فاملراحل التي تمر بها دو 
ُ
رة حياة الجدارة  تتمثل مشكلة الدراسة في دورة حياة الجدارة والتي ت

 لكثير من األنشطة والفعاليات التي ُتبرز الجدارة كأساس لعمليات  
 
املوارد البشرية، والدور الذي يمكن أن تلعبه نظم معلومات إدارة املوارد تكون أساسا

ل للمنظمة املتعلمة في ذلك األثر في الجامعات الفلسطينية.  ّ
 البشرية في تفسير التغيرات في دورة حياة الجدارة، وكذلك الدور املعد 

 :أسئلة الدراسة

 ؟وارد البشرية، دورة حياة الجدارة، املنظمة املتعلمة في الجامعات الفلسطينيةما هي األهمية النسبية لوظائف نظم معلومات إدارة امل .1

 ؟ في الجامعات الفلسطينية على دورة حياة الجدارة  املوارد البشرية إدارة  نظم معلوماتما مدى تأثير  .2

  ؟املوارد البشرية على دورة حياة الجدارة في الجامعات الفلسطينية دارة  ما دور املنظمة املتعلمة في تحسين اثر نظم معلومات .3

 :فرضيات الدراسة

)نظام    بأبعادها  ( لنظم معلومات إدارة املوارد البشريةP≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )"  : 1oH  الفرضية الرئيسية األولى: 

الجدارة  حياة  دورة  على  التعويضات(  ونظام  التقييم،  نظام  التدريب،  نظام  التوظيف،  نظام  مجتمعة  التخطيط،  تشخيص   بأبعادها  الجدارة،  )رسم 

 . "سطينيةالجدارة، تطوير الجدارة، مراقبة الجدارة( في الجامعات الفل

في تحسين أثر   بأبعادها مجتمعة  لمنظمة املتعلمةل  (P≤0.05ية عند مستوى معنوية )ال يوجد أثر ذو داللة إحصائ"  :2oH  الفرضية الرئيسية الثانية:

دور  التعويضات( على  ونظام  التقييم،  نظام  التدريب،  نظام  التوظيف،  نظام  التخطيط،  )نظام  بأبعادها  البشرية  املوارد  إدارة  حياة لنظم معلومات  ة 

 . "الجدارة، تطوير الجدارة، مراقبة الجدارة( في الجامعات الفلسطينيةالجدارة بأبعادها مجتمعة )رسم الجدارة، تشخيص 
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 أنموذج الدراسة (: 1شكل )                       

 على املصادر التالية وبتصرف:  ينمن إعداد الباحث املصدر:
 
 اعتمادا

 . (2013الروسان والعموش، ;  129، 2018النجار،  ; ; (Kundu & Kadian, 2012; Chugh, 2014 املتغير املستقل:

 (Jahan,2014; Draganidis & Mentzas, 2006; Sargolzaei & Ghasemi, 2013) املتغير التابع:

ل:  عّد 
ُ
 ( 2013القواسمه والعمري،  (Marsick & Watkins, 2003 ; املتغير امل

 :حدود الدراسة

 املنظمة املتعلمة. نظم معلومات إدارة املوارد البشرية، دورة حياة الجدارة، الحدود العلمية: تتمثل في متغيرات الدراسة 

 :محددات الدراسة

 تتمثل محددات الدراسة في مدى استجابة الفئة املستهدفة من الجامعات الفلسطينية لتعبئة االستبيانات املقدمة لهم. 

 :الدراسات السابقة

 :
ً
 العربية: في البيئة الدراسات  أوال

 ."حالة جامعة امللك سعودنحو منظمة متعلمة: دراسة "بعنوان:  Elshafie(  2016دراسة ) •

Towards a learning organization: Case study of king saud university". " 

اإلدارية وتطبيق املمارسات  أّن  الجامعة. كما  في  األقسام  إهتمام جميع  املتعلمة وخصائصها كانت بؤرة  املنظمة  أّن مفهوم  النتائج  اتها كانت أظهرت 

 في هذا املجال.  
 
كما أظهرت الدراسة عن توفر معظم أبعاد املنظمة املتعلمة، فمن بين سبعة أبعاد، تم ايجاد خمسة أبعاد قادرة على قيادة  ناجحة جدا

ضّمنة، الرؤية، اتصال العاملين واملجتمع املحيط والقيادة. فيما  هذه األو الجامعة لتصبح منظمة متعلمة. 
 
بعاد هي فرصة التعلم املستمر، االنظمة امل

معة امللك هناك محدودية لوجود بعدين هما الحوار واالستعالم وتعلم وتعاون الفرق. وبناء  على النتائج فإّن الباحث يرجح أّن كلية األعمال في جاكان 

 سعود لديها الرؤية الواضحة لتصبح منظمة متعلمة. 
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 توظيف الموارد البشرية معلوماتنظام 

 تدريب الموارد البشرية معلوماتنظام 

تعويضات الموارد  معلوماتنظام 

 البشرية
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قد خلصت ل  ."الجزائر–دراسة حالة املركز التجاري بالبويرة(  دور إدارة الكفاءات في رفع أداء املورد البشري )"  بعنوان:  (2014دراسة شداني ) •

عتبر :أهمهامجموعة من النقاط  الدراسة إلى
ُ
عن نجاح املنظمة وتميزها عن باقي املنظمات وإّن  رية أحد أهم العوامل املسئولة املوارد والكفاءات البش ت

ة  إتباع املنظمة الستراتيجيات تطوير الكفاءات يؤدي إلى تقادمها خاصإنعدم  ،  املنظمةعدم االهتمام بالكفاءات البشرية يؤدي إلى خسائر فادحة في  

 إن أداء املنظمة مرتبط بشكل كبير بأداء األفراد فيها ومن هذا املنطلق تتجلى أهمية تطوير وتفعيل الكفاءات البشرية. مع وجود التطور الكبير والسريع،  

 ذات داللة إحصائية بين إدارة الكفاءة وأداء العاملين. أظهرت الدراسة أن هناك عالقة كما 

 . "دور نظام معلومات املوارد البشرية في الوالء التنظيمي: دراسة ميدانية في القطاع الفندقي األردني"بعنوان:  (2013) العموش الروسان و  دراسة •

 بمجاالل
 
ته املختلفة.  قد أظهرت النتائج أن مستوى األداء لنظام معلومات املوارد البشرية متوسط. كما أظهرت النتائج أن الوالء التنظيمي كان متوسطا

ة بين مكون تخطيط  نه ال يوجد عالق أ كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نظام معلومات املوارد البشرية والوالء التنظيمي. كما  

 املوارد البشرية والوالء التنظيمي. 

القواسم • )  هدراسة  التنظيمي:  "  :بعنوان  (2013والعمري  األداء  على  وأثرها  املتعلمة  املنظمة    ."األردنية  شركة االتصاالت  دراسة حالةأبعاد 

إّن أقوى عالقة  نظمة املتعلمة واألداء التنظيمي، إحصائية بين أبعاد املإّن هناك عالقة إيجابية ذات داللة : أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج منها

إّن أقوى عالقة بين أبعاد املنظمة املتعلمة واألداء  ،  بين أبعاد املنظمة املتعلمة كان بين متغيري القيادة وتطوير أنظمة لحيازة ومشاركة عملية التعلم 

 ة. التنظيمي كان متغير ربط املنظمة بالبيئة الخارجي

:
ً
 : األجنبية في البيئة الدراسات  ثانيا

 ."ملحة عامة عن خارطة الجدارة"  "Competency mapping an overview" بعنوان: Fathima(  2016دراسة ) •

توضيح األدوار وحذف  ت الرئيسية للوصف الوظيفي للموظف،عددت الدراسة خطوات عملية ترسيم خارطة الجدارة وهي: التعرف على املكونالقد 

نظام قياس  إنشاء ت في فئات رئيسية ومن ثم تعريفها،تجميع الجدارا جهات، املهارات واملعارف لألدوار، التعرف إلى القدرات، التو ،  املعلومات الزائدة 

 لدورات القياس الجارية واملستمرة. بناء الخدمات اللوجستية قييمات، و بناء التخماس ي للفئات، 

•  ( املدخل "  "The modern approach to competencies management based on IT solutions"بعنوان:   .Kashirin et al( 2016دراسة 

 ."الحديث إلدارة الجدارة املبني على حلول تكنولوجيا املعلومات

الدراسة توصلت  والتي    لقد  الجدارة  إلدارة  املتقدمة  املمارسات  تحليل  خالل  من  االستنتاجات  من  مجموعة  الحديثة    أظهرتإلى  التكنولوجيا  أّن 

وابة  االجتماعية والتكنولوجية من املمكن استخدامها لحل مشاكل األعمال وتشكيل جدارات جديدة. من بين أهم األمثلة على هذه التكنولوجيا الب

 من الخبراء الداخليين والخارجيين وتسمح لهم بالتعاون. كما أّن تكنولوجيا اإل االلكترونية وال
 
 كبيرا

 
نترنت  برامج ذات امليزات املختلفة، والتي تجذب عددا

 . االبتكارتساعد في التعاون الجماعي في عملية   أنالحديثة من املمكن 

 The effect of online social networks and competency-based management on innovation":بعنوان  .Marqués et al(  2016دراسة ) •

capability". "أثر الشبكات االجتماعية على اإلنترنت واإلدارة املبنية على الجدارة على قدرات االبتكار". 

دة عالية والتي  أظهرت الدراسة القدرة الكامنة للشبكات االجتماعية على اإلنترنت واإلدارة املبنية على الجدارة كعوامل قادرة على توليد معرفة ذات جو 

شبكات االجتماعية على  نقل املعرفة هو متغير وسيط بين اإلدارة املبنية على الجدارة، ال أن تحسن من قدرات املؤسسة االبتكارية. كما أظهرت النتائج 

االبتكارية من جهة أخرى.   أن  اإلنترنت من جهة والقدرات  إلى  املعرفة )كما توصلت  الجدارة تؤثر في نقل  املبنية على  الشبكات  0.813اإلدارة  بينما   )

 (. 0.785االجتماعية على اإلنترنت تؤثر في نقل املعرفة )

 :اإلطار النظري 

 :
ً
 : البشريةاملوارد إدارة أوال

فقد كان ُيطلق عليها الشؤون االجتماعية في عشرينات القرن املاض ي،  ،إّن مصطلح إدارة املوارد البشرية تطور مع تطور النظرية اإلدارية عبر الزمان 

املوارد البشرية حول مجموعة من القواسم   إدارة ، ويدور مصطلح  (Armstrong & Taylor, 2014, 4) األشخاصثم إدارة العاملين في األربعينات، ثم إدارة  

 املشتركة أهمها السياسات املتبعة، دعم أهداف واستراتيجيات املنظمة، ورعاية األفراد داخل املنظمة.  

استراتيجيات  تهدف إدارة املوارد البشرية إلى دعم املنظمة في تحقيق أهدافها من خالل تطوير وتطبيق استراتيجيات املوارد البشرية املتكاملة مع  

مل إيجابية بين العمل، املساهمة في تطوير ثقافة ذات أداء عاٍل، التحقق من أن املنظمة تمتلك الناس املوهوبين واملهرة الذين تحتاجهم، إيجاد عالقة ع

، تطوير املحفزات، جودة ووالء  (Armstrong & Taylor, 2014, 5)اإلدارة واملوظفين ومناخ من الثقة املتبادلة، تشجيع تبني املنهج األخالقي إلدارة الناس 

 ,Dessler)  األعمال. االبتعاد عن اقتراف األخطاء الشخصية مثل تعيين األفراد الخطأ، تحسين الربح واألداء، وإدارة رواد  (Senyucel, 2009, 16)املوظفين  

2015, 5)  . 
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 نظم معلومات إدارة املوارد البشرية  .1
الذي   التطور  املوارد    شملفي ظل  البشرية يدعى نظم معلومات  باملوارد  الخاصة  النشاطات  املعلومات بشكل عام، تطور نظام خاص بإدارة  نظم 

 ,Guptaوهو يمثل النظم والعمليات التي تقع بين إدارة املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات ) ،(Human Resource Information Systemالبشرية )

مة. مما حيث أدى التطور في مجال تكنولوجيا املعلومات وظهور نظم معلومات املوارد البشرية إلى تغيير في طبيعة ودور املوارد البشرية في املنظ(.  2013

 أدى إلى تطور دور املوارد البشرية في املنظمات ونقله من الدور التقليدي إلى الدور االستراتيجي. 

عل األدبيات  احتوت  )قد  البشرية  املوارد  إدارة  نظم  مثل  املجال  هذا  في  النظام  نفس  لوصف  ستخدم 
ُ
ت التي  املصطلحات  من  كثير   Humanلى 

Resource Management Systems( املوارد البشرية االلكترونية ،)e-HRM( الشبكة الداخلية للموارد البشرية ،)HR intranet املوارد البشرية املبنية ،)

(، Computer Based Human Resource Management Systems(، نظم إدارة املوارد البشرية املبنية على الكمبيوتر )Web-Based HRعلى الويب )

معلومات رأس املال . ونظم  (Chakraborty & Abu Mansor, 2013)  (HR Portals(، وبوابة املوارد البشري )Virtual HRاملوارد البشرية االفتراضية )

عّرف نظم معلومات املوارد البشرية على  .   (Ababneh & Shrafat, 2014)(  Human Capital Information Systemالبشري )
ُ
أنها مجموعة من الطرق "وت

الوظيفي األداء  مهاراتهم،  على  واإلشراف  املوظفين  سجالت  إدامة  على  تعمل  الوظيفيواإلجراءات  املسار  وتطوير  العمال،  تعويضات  ودعم  تدريب   ، " 

 (.  128: 2018)النجار،

 املوارد البشرية إدارة النظم الفرعية لنظم معلومات  .2

تدعم عملية تخطيط الوظائف بما يشمل تامين ونشر معايير معيارية لتصنيف الوظائف ومستوياتها، كما يتضمن  ":  نظم تخطيط املوارد البشرية •

. كما تقوم نظم معلومات املوارد البشرية  (130،  2018)النجار،    "تحديد املتطلبات املستقبلية للمستويات املختلفة للعاملين والخبرات واملهارات

األهداف   الالزمة لتحقيق  العاملة  القوى  إلى متطلبات  التعرف  العليا من خالل  اإلدارة   ,Periysamy & Amsa)للمنظمة  االستراتيجيةبمساعدة 

2014; Nagendra & Deshpande, 2014)   . 

االستقطاب • عالقة  ":  نظم  لها  التي  األنشطة  بجميع  املختلفةتهتم  االستقطاب  االستقطاب  (130،  2018)النجار،    "بعمليات  نظم  تقوم  كما   .

العاملة القوى  وتوزيع  االستقطاب  الوسطى من خالل مراقبة عملية  اإلدارة  واملحافظة على سجالت  (Periysamy & Amsa, 2014)بمساعدة   ،

ستخدم كأساس للمستوى 
ُ
 .  (Tripathi, 2011)االستراتيجي املوظفين التي ت

. إال أن نتائج (130، 2018)النجار، : تحتوي سجالت عن املسارات الرسمية للوظيفة من حيث املهارات والخبرات املطلوبة نظم التدريب والتطوير •

 . (Nagendra & Deshpande, 2014)تحليل االحتياجات التدريبية ال تكون دقيقة كما ينبغي، كما انه ال يساعد في عملية ضبط ميزانية التدريب 

املوظف على تقييم  ":  نظم التقييم • الوظيفي، وزيادة قدرة  الوصف  العمل،  وتشمل تقييم ومراجعة  .  (130،  2018)النجار،    "نفسهتهتم بمعايير 

 . (Kundu & Kadian, 2012) األداء، الترقية، مكافآت التوظيف

العناية تشمل سجالت الرواتب لجميع املوظفين بأنواعهم، وكذلك سجالت الغياب، املغادرات، خطط التقاعد، ": نظم تعويضات املوارد البشرية •

األخرى  والفوائد  املناسبة و   ،(129،  2018)النجار،    "الصحية  أماكنهم  في  املوظفين  وضع  خالل  من  العمليات  إدارة  التعويضات  نظم  تساعد 

(Periysamy & Amsa, 2014) ّتساعد في املهام والنشاطات اليومية مثل الحضور، وحسابات الرواتب  ها، كما أن(Tripathi, 2011) . 

 :
ً
 :الجدارةثانيا

الجدارة كان مكليالند في عام    إّن  تكلم عن  الفحص    (1973)أول من  أن محتوى  اّدعى فيه  الذكاء" والذي  الجدارة وليس  في بحثه بعنوان "فحص 

 .  (McClelland, 1973)التقليدي للكفاءة واملعرفة األكاديمية لم يستطع التوقع باألداء وال النجاح الوظيفي 

 مفهوم الجدارة  .1

 للجدارة   أنومن الصعب    ،العديد من التعريفات حول مفهوم الجدارة   يوجد
 
 كامال

 
فعلى سبيل املثال فإّن أغلب التعريفات تفتقد لذكر    ،تجد تعريفا

تتمحور    أغلب التعريفاتاج مجموعة من العناصر املشتركة فوبالرغم من كثرة التعريفات حول الجدارة إال أّنه يمكن استخر   مستوى البراعة أو السياق.

 حول الصفات الشخصية للفرد، إّن الجدارة مرتبطة باألداء الناجح أو الفّعال، والقابلية للقياس. 

 ما بين أّن إلى  هنا،  وما ينبغي اإلشارة إليه
 
 لوصف مدى تطابق صفات   هناك تشابها

 
مصطلح الجدارة ومصطلح املؤهالت والتي كانت تستخدم سابقا

 االستراتيجيةهناك فرقين أساسيين بينهما. أوال، إن مبدأ الجدارة يربط جدارة املوظف باألهداف    أّن إال    ،املوظف مع متطلبات الوظيفة التي سيشغلها

 إن الجدارة يمكن أن تطبق في    ،للمنظمة
 
كل العمليات الخاصة باملوارد البشرية مثل التدريب، والترقية، والتطوير، وإدارة األداء، وإدارة املواهب وليس ثانيا

 .(Forgues-Savage & Wong, 2016) فقط في عملية االستقطاب والتوظيف

 إذا كان الشخص يحقق معايير معينة وكيف يمكنه  ،يجب التفريق بين الجدارة واألداءو 
 
عطي مؤشرا

ُ
يبرهن على قدرته للقيام بالعمل   إنفالجدارة ت

 .  (Linking competencies", 2014") ينجز مهمة معينة ويضيف قيمة للمنظمة أناألداء فانه يقيس الناتج أو كيف يمكن للشخص  أّما
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 رة حياة الجدارةدو  .2

 األولى: خارطة الجدارةاملرحلة 

عّرف عملية ترسيم خارطة الجدارة على  
ُ
 منهم ألدوار   أدوارهم ها التعرف إلى املهارات والسلوكيات والتي تجعل املوظفين فّعالين في أداء  أنّ ت

 
وترشح بعضا

. أو هي عملية التعرف إلى الجدارات الرئيسية للمنظمة و/أو الوظيفية ودمج هذه الجدارات في (Ranade et al., 2010; Bharthvajan , 2013)قيادية  

خارطة الجدارة فهي قائمة أو الئحة تتضمن جدارات األفراد   أما.  (Ramakrishnan, 2006)املنظمة  في  مختلف عمليات )التقييم، التدريب، واالستقطاب(  

 , Bharthvajan)مثل العوامل األكثر أهمية للنجاح في وظيفة معينة أو دائرة أو منظمة أو مجال معين والتي هي جزء من املسار الوظيفي للفرد  والتي ت

أهدافها التي تكون معّرفة في خطة عمل  . وتهدف عملية ترسيم خارطة الجدارات إلى تزويد املنظمة بنظرة عامة لكل الجدارات الضرورية لتحقيق  (2013

 املنظمة، متطلبات املشاريع، احتياجات املجموعات ومتطلبات الدور الوظيفي، باإلضافة إلى مستوى الحرفية املطلوبة لكل ملف وظيفي.  

 املرحلة الثانية: تشخيص الجدارة 

يتم تحليل فجوة البراعة وذلك لتحديد الفجوة بين عدد ومستوى وبذلك تمثل الوضع الحالي للجدارات ومستويات البراعة التي يمتلكها كل موظف. 

ير من الحاالت  كثبراعة الجدارات التي يمتلكها املوظف باملقارنة مع عدد ومستوى براعة الجدارات املطلوبة من املنظمة بالنسبة للدور الوظيفي. ويوجد ال

املتطل األفراد مع  إيجاد وربط  الوقت. وتتمثل هذه االحتياجات من  البشرية وتحديثها مع  املوارد  إيجاد ملفات دقيقة عن  أهمية  تثبت  بات لتشكيل التي 

فَرق،   .(Zarandi & Fox, 2012)بناء تحليل الجدارة، تطوير املوارد البشرية و ال 

 املرحلة الثالثة: تطوير الجدارة

يتم فيها إنشاء جدول النشاطات والتي تهدف إلى زيادة عدد ودرجة براعة الجدارات التي ينبغي للموظف أن يمتلكها بناء  على املرحلتين    هي املرحلة التي

 على املدى املتوسط  و  ، (Velayudhan & Maran, 2009)السابقتين  
 
فمتطلبات الوظائف أو املناصب أو أي   ،والبعيدُيعتبر مفهوم تطوير الجدارة مهما

وقد يمية.  مجال آخر في املنظمة قد يختلف ويتغير مع تقدم الزمن واختالف املعطيات. وهذا ال ينطبق على الجدارة فحسب بل على أغلب املجاالت التعل

عمر النصف للجدارات على أّنها الفترة الزمنية التي تتضاءل فيها جدارة مهنية لخريج مؤسسة تعليمية إلى النصف مفهوم    (Danylova et al., 2007) عّرف

  ، (Danylova et al., 2007)بسبب التغيرات في حقل معين. فعلى سبيل املثال فإّن عمر النصف ألخصائي تكنولوجيا املعلومات هو أربع إلى خمس سنوات 

 في الوقت الذي تتغير فيه بيئة العمل ونطاق الفعاليات واألنشطة بشكل كبيركما أّن تطور الجدار 
 
 وضروريا

 
. (Horton et al., 2002, 18) ة يكون مهما

 نظمةمعين في امل  وُيستخدم نموذج تطوير الجدارة للتعرف إلى املعارف، املهارات، االتجاهات، القدرات، واملهام الوظيفية املطلوبة في منصب وظيفي أو دور 

.(Ramunė et al., 2010)    

اقبة الجدارات   املرحلة الرابعة: مر

 .(Velayudhan & Maran, 2009)تحليل نتائج مرحلة تطوير الجدارة هو و  ،هو الفحص املستمر للنتائج املتحققة من مرحلة تطوير الجدارات

:
ً
 : املنظمة املتعلمة ثالثا

 :مفهوم املنظمة املتعلمة .1

. أو هي هيكل مبسط، غير محدود ومسطح والذي  (Braham, 1995, 4)يمكن تعريف املنظمة املتعلمة على أنها املنظمة التي تعطي أولوية للتعليم  

 .(Marquardt, 2002, 28) وخارجهايزيد من االتصال، تدفق املعلومات، املسؤولية املحلية والتعاون داخل املنظمة 

 :أهمية املنظمة املتعلمة .2

سها ملواكبة التطورات، كما أّنها تعتبر مورد هام لتحقيق تنبع أهمية املنظمة املتعلمة من قدرتها على مجاراة التغيرات والتحديات في بيئتها، تحديث نف

 كما أّن الدراسات أثبتت أن هناك عالقة إيجابية بين املنظمة املتعلمة واألداء التنظيمي للمنظمة.  ،(Saadat & Saadat, 2016) امليزة التنافسية

   :منهجية الدراسة

 : وعينة الدراسةمجتمع 

وبلغ عدد أعضاء الهيئة  ن مجتمع الدراسة من جميع األكاديميين العاملين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وعددها عشر جامعات. تكوّ 

لسحب   أسلوب العينة العشوائية البسيطة  اناعتمد الباحثو  (،2016)وزارة التربية والتعليم العالي،    (N=3428التدريسية في الجامعات مجتمع الدراسة )

حيث تبين أّن العينة املمثلة  ( من مجتمع الدراسة.%70( جامعات فلسطينية تمثل ما نسبته )7العينة من مجتمع الدراسة. حيث تم التوصل إلى اختيار )

 إلىn=346للمجتمع هي )
 
 استبانه (  420توزيع )  انالباحثوعليه فقد قرر  (  ;Sekaran & Bougie, 2015, 295  195  ،2020)النجار واخرون،    ( وذلك استنادا

 قابلة للتحليل.استبانه  (309)حتى يضمن تمثيل العينة بشكل سليم. وقد تم استرداد 

 تمثلت وحدة املعاينة في عضو هيئة التدريس في الجامعات القلسطينية وحدة املعاينة:
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 :طرائق جمع البيانات

بالدراسة من خالل الرجوع الى املراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات، واملقاالت، والتقارير، تم جمع البيانات املتعلقة  املصادر الثانوية:   •

املختلفة. األنترنت  الدراسة، ومواقع  تناولت موضوع  التي  السابقة   جمعية على طريقة واملراجع البيانات توثيقوتم توثيق    واألبحاث، والدراسات 

    (American Psychological Association [APA], 2020)  األمريكية النفس علماء

 لهذا الغرض وقد اشتملت على عدد من املصادر األولية:  •
 
تم جمع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، وتم تطويرها خصيصا

 درجات. ( 5  -   1من ) يتكون  لقياس درجة املوافقة والذي  الخماس ي (Likert)  ليكرت  مقياس استخداموتم   الفقرات تعكس اهداف الدراسة واسئلتها،

 :صدق أداة الدراسة

التي    لقد تم عرض االستبانة على مجموعة من املحكمين في الجامعات األردنية والفلسطينية؛ وذلك إلبداء الرأي وفي ضوء االقتراحات واملالحظات

( فقرة بعد  80( فقرة وقد استقر العدد إلى )90ي أشاروا إليها. وقد كان عدد األسئلة قبل التحكيم )أبداها املحكمون قام الباحثان بإجراء التعديالت الت

 ( عدد الفقرات لكل متغير. 1إجراءات التعديالت املطلوبة التي اقترحها املحكمون، ويبين الجدول )

 :اختبار ثبات الدراسة

 النتائج ملتغيرات الدراسة جميعها: 1يبين الجدول ( حيث Cronbach's Alphaلقد تم استخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا )

 قيم معامل االتساق الداخلي ملتغيرات الدراسة املختلفة (: 1)جدول 

عدد   املتغير 

 الفقرات 

عدد   املتغير  لفا أكرونباخ  

 الفقرات 

 لفا أكرونباخ  

 0.973 28 املتعلمة املنظمة   0.945 29 نظم معلومات املوارد البشرية 

 0.861 4 خلق فرص التعلم املستمر  0.823 6 نظام التخطيط 

 0.843 4 تشجيع االستعالم والحوار  0.834 6 نظام التوظيف 

 0.857 4 تشجيع التعاون والتعلم الجماعي  0.831 5 نظام التدريب 

 0.863 4 تمكين العاملين تحقيق رؤى مشتركة  0.858 6 نظام التقييم

 0.911 4 تطوير أنظمة لحيازة ومشاركة التعلم  0.877 6 التعويضات نظام 

 0.895 4 ربط املنظمة بالبيئة الخارجية.   0.971 23 دورة حياة الجدارة 

 0.827 4 القيادة االستراتيجية.  0.910 8 خارطة الجدارة 

    0.907 5 تشخيص الجدارة 

    0.912 5 تطوير الجدارة 

    0.905 5 مراقبة الجدارة 
 

 ( 0.945)(، وان نظم معلومات املوارد البشرية  0.823-0.911إن قيم معامل االتساق الداخلي لجميع فقرات املتغيرات الفرعية للدراسة تتراوح بين )

ن فقرات الدراسة، ( فهذا مؤشر على االتساق بي0.70وبما أّن جميع القيم كانت أكبر من )(  0.973)ن املنظمة املتعلمة أ و  (0.971)وان دورة حياة الجدارة 

 (, ;Sekaran & Bougie, 2015, 290 195، 2020)النجار واخرون،  وموثوقية أداة الدراسة وإمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي

 :مقياس األهمية النسبية

 التالي في التعليق على األهمية النسبية:  لقد تم االعتماد على املقياس

 فما فوق عالية.  3.67متوسط،  3.67أقل من  -2.34منخفض، من  2.34أقل من  – 1من 

 Multi-Co-linearity Testاالرتباط الخطي املتعدد ختبار ا – اختبار مالءمة النموذج

للكشف عن مشكلة   بيرسون  ارتباط  استخدام معامالت  تم  ا وقد  ويبين  املستقلة،  الدراسة  متغيرات  بين  املتعدد  الخطي    2رقم   لجدول االرتباط 

االرتباط بين متغيرات الدراسة الدراسة املستقلة. حيث كانت قيم معامل  ذات و   (0.80)أقل من  املستقلة جميعها    الفرعية  مصفوفة االرتباط ملتغيرات 

 ,.Montgomery et al)  دد بين متغيرات الدراسة املستقلةدم وجود االرتباط الخطي املتع. وهذا مؤشر على ع0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة  

2006) 

 

 

 

 

 Correlation Matrixمصفوفة االرتباط  (: 2)جدول 
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 نظام التعويضات  نظام التقييم نظام التدريب نظام التوظيف  نظام التخطيط  املتغير 

  1 نظام التخطيط 

  1 0.767 نظام التوظيف 

  1 0.785 0.774 نظام التدريب

  1 0.679 0.688 0.578 نظام التقييم

 1 0.654 0.429 0.407 0.387 نظام التعويضات 

 :تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 وصف خصائص عينة الدراسة: 

الدراسة املتعلقة بعينة  الحقائق  بيان بعض  الشخصية والوظيفية؛ من اجل  باألمور  تتعلق  التي  الديموغرافية  العوامل  اختيار مجموعة من  .  تم 

عينة الدراسة من حيث )الجنس، املؤهل العلمي، العمر، طبيعة الوظيفة، سنوات الخبرة، الرتبة  أفرادخصائص  (3الجدول )في  إليهاوُتبّين النتائج املشار 

 األكاديمية، سنوات الخبرة، ملكية الجامعة، ونوع نظام التعليم(. 

 التكرارات والنسب املئوية للخصائص الشخصية(: 3)جدول 

 النسبة التكرار  املتغير  النسبة التكرار  املتغير 

 املؤهل  الجنس 

 % 1.3 4 بكالوريوس % 65 201 ذكر

 % 63.4 196 ماجستير  % 35 108 أنثى 

 % 35.3 109 دكتوراه  طبيعة الوظيفة 

   سنوات الخبرة  % 67.3 208 أكاديمي

 % 30.1 93 سنوات  5أقل من  % 32.7 101 أكاديمي إداري 

 % 38.2 118 سنوات  10أقل من - 5 الرتبة االكاديمية

 % 23.0 71 سنة  15أقل من - 10 % 43.7 135 مدرس 

 % 8.70 27 سنة فأكثر  15 % 21.0 65 محاضر 

   العمر  % 33.0 102 أستاذ مساعد 

 % 22.0 68 سنة  30أقل من % 1.6 5 أستاذ مشارك 

 % 44.0 136 40أقل من - 30من  % 0.7 2 أستاذ  

 % 13.6 42 50أقل من - 40من  ملكية الجامعة 

 % 20.4 63 فأكثر سنة  50 % 36.9 114 حكومية 

   عمر الجامعة  % 38.8 120 عامة )أهلية( 

 % 13.9 43 سنوات  10أقل من % 24.3 75 خاصة 

 % 35.6 110 20أقل من - 10من  نوع النظام 

 % 25.9 80 30أقل من - 20من  % 83.5 258 نظام التعليم املنتظم 

 % 24.6 76 سنة فأكثر  30 % 16.5 51 نظام التعليم املفتوح 

 : األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة

 األهمية النسبية ملتغيرات نظم معلومات إدارة املوارد البشرية(: 4)جدول 

افقة  الترتيب الوسط الحسابي املتغير   درجة املو

 متوسطة  * 3.60 نظم معلومات إدارة املوارد البشرية 

 عالية 2 3.69 نظام تخطيط املوارد البشرية 

 عالية 1 3.73 املوارد البشرية نظام توظيف 

 متوسطة  3 3.61 نظام تدريب املوارد البشرية 

 متوسطة  5 3.46 نظام تقييم املوارد البشرية 

 متوسطة  4 3.51 نظام تعويضات املوارد البشرية 

جاء في املرتبة األولى نظام توظيف املوارد البشرية    أن( األهمية النسبية ملتغيرات نظم معلومات إدارة املوارد البشرية حيث يتبين  4جدول )اليتبين من  

 (. 3.51)بينما جاء في املرتبة االخيرة نظام تعويضات املوارد البشرية وبمتوسط حسابي  ( 3.73)وبمتوسط حسابي 
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 النسبية ملتغيرات دورة حياة الجدارة األهمية  (: 5)جدول 

افقة  الترتيب الوسط الحسابي املتغير   درجة املو

 متوسطة  ---- 3.337 دورة حياة الجدارة 

 متوسطة  2 3.35 خارطة الجدارة 

 متوسطة  4 3.31 تشخيص الجدارة 

 متوسطة  3 3.33 تطوير الجدارة 

 متوسطة  1 3.36 مراقبة الجدارة 

  (3.36)( األهمية النسبية ملتغيرات دورة حياة الجدارة حيث يتبين أن مراقبة الجدارة جاء في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي  5جدول )اليتبين من  

 (. 3.31)بينما جاء في املرتبة األخيرة تشخيص الجدارة وبمتوسط حسابي 

 األهمية النسبية للمنظمة املتعلمة (: 6)جدول 
افقة درجة  الوسط الحسابي املتغير   املو

 متوسطة  3.34 املنظمة املتعلمة 

 وبدرجة موافقة متوسطة.  (3.34)حسابي   ، بمتوسط( األهمية النسبية للمنظمة املتعلمة6جدول )اليتبين من 

 :اختبار فرضيات الدراسة

معلومات إدارة املوارد البشرية بأبعادها )نظام ( لنظم P≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )" :(10H)  الفرضية الرئيسية األولى:

تشخيص  الجدارة،  )رسم  مجتمعة  بأبعادها  الجدارة  حياة  دورة  على  التعويضات(  ونظام  التقييم،  نظام  التدريب،  نظام  التوظيف،  نظام   التخطيط، 

 . "الجدارة، تطوير الجدارة، مراقبة الجدارة( في الجامعات الفلسطينية

 .  تظهر النتائج (8، 7) والجداول  ،الختبار الفرضية املتعدد القياس يالخطي جراء تحليل االنحدار بإ انقام الباحثلقد 

 ملخص النموذج وتحليل التباين للفرضية األولى (: 7)جدول 

  a Coefficientsتحليل التباين b Model Summeryملخص النموذج   النموذج 

R 2R F Df. Sig F* 

1 a.845 .714 151.509 5 a.000 

a: تعويضات املوارد البشرية.  املتنبئ: نظام تخطيط املوارد البشرية، نظام توظيف املوارد البشرية، نظام تدريب املوارد البشرية، نظام تقييم املوارد البشرية، نظام 

b  املتغير التابع: دورة حياة الجدارة: 

 جدول املعامالت للفرضية األولى (: 8)جدول 
 a Coefficientsجدول املعامالت       Modelالنموذج 

ß T  املحسوبة Sig. T* 

 000. 4.147 221. نظام تخطيط املوارد البشرية 

 232. 1.197- 069.- نظام توظيف املوارد البشرية

 000. 5.980 344. نظام تدريب املوارد البشرية 

 000. 7.046 373. نظام تقييم املوارد البشرية

 007. 2.738 112. نظام تعويضات املوارد البشرية 

a  املتغير التابع: دورة حياة الجدارة: 

 بين  R=0.845أّن قيمة )  (7في الجدول )  املتعدد القياس يالخطي  يتبين من جداول نتائج تحليل االنحدار  
 
 عاليا

 
 إيجابيا

 
( وهذا يعني أّن هناك ارتباطا

الفلسطينية  إدارة   نظم معلومات الجامعات  في  الجدارة  حياة  ودورة  البشرية  )  ،املوارد  النموذج  يتبين من ملخص  أّن معامل Model Summaryكما   )

ملتغير )  إدارة   نظم معلومات  التحديد  بلغت  البشرية قد  البشرية يفسر ما مقداره   إدارة متغير نظم معلومات    أن( وهذا يعني  R2=0.714املوارد  املوارد 

( وهذا يؤكد P≤0.05وهي معنوية عند مستوى معنوية )  (Sig=0.000)عند    (F=151.509)  قيمة  أنكما يتبين  التباين في دورة حياة الجدارة.    من   71.4%

 معنوية االنحدار. 

ؤكد املوارد البشرية وهذا ي( عدا نظام توظيف  P≤0.05)املختلفة هي معنوية عند مستوى   (t)عند قيم  (  β)( أن جميع قيم  8كما يتبين من جدول )

 (.P≤0.05معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية )

 
 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  القائلة: البديلة الفرضية العدمية الرئيسية األولى، وتقبل الفرضية  تقبلالنتائج السابقة ال  إلى واستنادا

( لنظم معلومات إدارة املوارد البشرية بأبعادها )نظام التخطيط، نظام التوظيف، نظام التدريب، نظام التقييم، ونظام التعويضات( P≤0.05معنوية )

 على دورة حياة الجدارة بأبعادها مجتمعة )رسم الجدارة، تشخيص الجدارة، تطوير الجدارة، مراقبة الجدارة( في الجامعات الفلسطينية. 
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( للمنظمة املتعلمة بأبعادها مجتمعة في تحسين أثر P≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )"(: Ho2) : الثانية ةسي الفرضية الرئي

دور  التعويضات( على  ونظام  التقييم،  نظام  التدريب،  نظام  التوظيف،  نظام  التخطيط،  )نظام  بأبعادها  البشرية  املوارد  إدارة  حياة ة  لنظم معلومات 

 . "الجدارة بأبعادها مجتمعة )رسم الجدارة، تشخيص الجدارة، تطوير الجدارة، مراقبة الجدارة( في الجامعات الفلسطينية

  ول ا ( والجدHierarchical Multiple Regressionاملتعدد الهرمي )  الخطي  بإجراء اختبار االنحدار  انالثانية قام الباحثللتحقق من صحة الفرضية  

 . نتائج االختبارتبين  (10، 9) رقم 

 ملخص النموذج وتحليل التباين للفرضية الرئيسية الثانية (: 9)جدول 
 

 النموذج

Model 

 cANOVAتحليل التباين   Model Summaryملخص النموذج 

معامل 

 االرتباط 
R 

معامل 

 التحديد
2R 

2R 

Change 
F 

change 
Sig. F 

Change 
درجة  

 الحرية 
D f. 

F 
 املحسوبة 

 

 

Sig. F 

 

1. .845a .714 .714 151.509 .000 5 151.509 a.000 

2. .912b .831 .117 209.485 .000 6 248.046 b.000 

a:  تعويضات املوارد البشرية. ملتنبئ: نظام تخطيط املوارد البشرية، نظام توظيف املوارد البشرية، نظام تدريب املوارد البشرية، نظام تقييم املوارد البشرية، نظام  ا 

املنظمة املتعلمة  : b 

ياة الجدارةاملتغير التابع: دورة ح   c 

جدول املعامالت الختبار الفرضية الرئيسة الثانية (: 10)جدول   

 

 النموذج 

  aCoefficientsاملعامالت 

B  الخطأ املعياري β T Sig. t 

 000. 26.036 830. 045. 1.160 املوارد البشرية  إدارة  . نظم معلومات 1

املوارد البشرية  إدارة نظم معلومات . 2   .583 .052 .417 11.211 .000 

 000. 14.732 548. 038. 566. املنظمة املتعلمة 

ياة الجدارةاملتغير التابع: دورة ح    a 

املوارد البشرية    إدارة   لبعد نظم معلوماتأّن معامل التحديد  في النموذج األول منه  ، و(Model Summaryملخص النموذج )  (9)  يتبين من جدول 

بلغ ) بُ R2=0.714قد  أّن  يعني  وهذا  البشرية    إدارة   نظم معلوماتعد  (  )املوارد  ما مقداره  قيمة ( م%71.4يفسر  وان  الجدارة،  دورة حياة  في  التباين  ن 

(F=151.509)    عند(Sig=0.000)  أّن    يتبين   النموذج الثاني منه، وفي 
 
( لبعد املنظمة املتعلمة قد  R Square Changeمعامل التحديد )التغيير في  أيضا

وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى معنوية   ( Sig=0.000)  ثقةوى  تند مسع(  209.485( قد بلغت )F Changeأّن قيمة )و (،  R2change=0.117بلغ)

(P≤0.05)ورة حياة الجدارة، وأضافت من التفسير ما املوارد البشرية على د  إدارة حسين أثر نظم معلومات  تفي    تأّن املنظمة املتعلمة قد ساهم  ، ويعني

 (.83.1)% نسبة التفسير للنموذج إلى الجدارة لترتفع( من التباين في دورة حياة 11.7%مقداره )

عند   الت( وهذا يؤكد معنوية املعامSig=0.000عند مستوى ثقة )املختلفة هي معنوية    (t)عند قيم    (β)( أن جميع قيم  10كما يتبين من جدول )

 . (P≤0.05مستوى معنوية )

 
 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الفرضية العدمية الرئيسية الثانية، وتقبل الفرضية البديلة القائلة:    تقبلإلى النتائج السابقة ال    واستنادا

( للمنظمة املتعلمة بأبعادها مجتمعة في تحسين أثر لنظم معلومات إدارة املوارد البشرية بأبعادها )نظام التخطيط، نظام التوظيف، P≤0.05معنوية )

التقييم، ونظام التعويضات( على دورة حياة الجدارة بأبعادها مجتمعة )رسم الجدارة، تشخيص الجدارة، تطوير الجدارة، مراقبة  نظام التدريب، نظام  

 جدارة( في الجامعات الفلسطينية.  ال

 : النتائج والتوصيات

 النتائج:

وبدرجة متوسطة، حيث جاء نظام توظيف املوارد   ( 3.60)يتبين أن األهمية النسبية ملتغيرات نظم معلومات إدارة املوارد البشرية جاءت بمتوسط   .1

 .3.51)(بينما نظام تعويضات املوارد البشرية بمتوسط حسابي  ( 3.73)البشرية بمتوسط حسابي 

حيث يتبين أن مراقبة الجدارة جاءت بمتوسط   وبدرجة متوسطة، (3.337)الجدارة جاءت بمتوسط  يتبين أن األهمية النسبية ملتغيرات دورة حياة  .2

 (. 3.31)بينما تشخيص الجدارة جاءت بمتوسط حسابي   (3.36)حسابي 

 وبدرجة موافقة متوسطة. ( 3.34)حسابي  األهمية النسبية للمنظمة املتعلمة وبمتوسطيتبين أن  .3

نظم  استطاعت على دورة حياة الجدارة في الجامعات الفلسطينية. حيث  بأبعادهااملوارد البشرية  إدارة  داللة إحصائية لنظم معلومات ذا أثر  وجود  .4

البشرية    إدارة   معلومات ما مقداره  أن  املوارد  الجدارة،    من(  %71.4)تفسر  حياة  دورة  في  الدراسة  نتائج  وتتفق  التباين  الروسان  مع  هذه  دراسة 
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       كما تتفق النتائج مع نتائجنظيمي،  املوارد البشرية على الوالء الت  إدارة   ( التي بينت وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظم معلومات2013والعموش )

اكل  والتي توصلت إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة االجتماعية والتكنولوجية من املمكن استخدامها لحل مش  Kashirin et al. (2016)دراسة

والتي توصلت إلى أن اإلدارة املبنية على الجدارة قادرة  Marqués et al. (2016)كما تتفق النتائج مع نتائج دراسة  األعمال وتشكيل جدارات جديدة، 

تلعب دورا وسيطا بين اإلدارة املبنية على    أن على توليد معرفة ذات جودة عالية وتحسن من قدرات املؤسسة االبتكارية، كما أن نقل املعرفة يمكن  

 . الجدارة والقدرات االبتكارية

املوارد البشرية على دورة حياة  إدارة  لمنظمة املتعلمة في تحسين أثر نظم معلومات  ل  ( P≤0.05ية )داللة إحصائية عند مستوى معنو   ذا أثر  وجود   .5

املوارد البشرية على   إدارة   ( من أثر نظم معلومات%11.7املنظمة املتعلمة أن تحسن ما مقداره )حيث استطاعت   الجدارة في الجامعات الفلسطينية.

وتتفق هذه  من التباين في دورة حياة الجدارة، (.%83.1( إلى )%71.4لترفع نسبة التفسير للنموذج من ) في الجامعات الفلسطينيةدورة حياة الجدارة 

دراسة   مع  بينت    (2013)  والعمري   هالقواسمالدراسة  بين  والتي  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  عالقة  هناك  واألداء أّن  املتعلمة  املنظمة  أبعاد 

اهتمام جامعة امللك سعود باملنظمة املتعلمة، وبينت ان   أظهرتوالتي  Elshafie (2016)كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ، يميالتنظ

 قادرة على قيادة املنظمة لتصبح منظمة متعلمة.  أبعادهاخمسة من 

 :االستنتاجات

 املوارد البشرية وبنسب متفاوتة.  إدارة  الجامعات الفلسطينية تتبنى جميع األنظمة الفرعية لنظم معلومات إن .1

 أبعاد للمستوى املطلوب حيث أّن متوسط  يصلإّن استخدام منهج الجدارة كأساس إلدارة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية لم  .2

  .
 
 دورة حياة الجدارة كان متوسطا

 ملدخ إلدارة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية ُيعتبر املدخل املبني على الجدارة  .3
 
 ل الصفات.بديال

 يشكل حجر أساس لبناء نموذج جدارة املوظفين.  أنتحتفظ الجامعات بملفات عن الهيئة التدريسية وهو ما يمكن  .4

 في دورة حياة الجدارة مما يولد فرصة إلدارة الجامعات الستغاللها في تطبيق الجدارة كمنهج   إدارة تلعب نظم معلومات   .5
 
 كبيرا

 
املوارد البشرية دورا

 اء الهيئة التدريسية. إلدارة أعض

 في تحسين أثر نظم معلومات .6
 
 كبيرا

 
 املوارد البشرية على دورة حياة الجدارة.  إدارة  تلعب املنظمة املتعلمة دورا

 : التوصيات

االستقطاب، التدريب،  أن تكون الجدارة هي أساس تنفيذ جميع وظائف وحدة املوارد البشرية املتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية مثل التخطيط،   .1

 التقييم، وغيرها. 

ئة أن تقوم الجامعات بتحويل منهجية إدارة أعضاء الهيئة التدريسية إلى منهجية مبنية على الجدارة واستخدامها كأساس الستقطاب أعضاء الهي .2

 فيما يتعلق بالبحث العلمي. 
 
 التدريسية الذين يساعدون الجامعة في تحقيق أهدافها خاصة

لك امعات من املنظمات املبنية على املعرفة، وأثبتت الدراسات السابقة أّن اإلدارة املبنية على الجدارة تساعد في عملية نقل املعرفة، لذعتبر الجت .3

 فان على الجامعات تبني املنهج املبني على الجدارة لتسهيل عملية نقل املعرفة.

أن يكون الوصف الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات مبني على و أن تقوم الجامعات بإنشاء امللفات الخاصة والضرورية إلدارة الجدارة.   .4

 الجدارات وليس املؤهالت. 

 :املراجع

 :
ً
 :املراجع العربيةأوال
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العالي  .6 والتعليم  التربية  هللا2016)  .وزارة  رام  الفلسطينية.  العالي  التعليم  ملؤسسات  السنوي  االحصائي  الدليل  فلسطين.   .(. 
http://www.mohe.pna.ps/LinkClick.aspx?fileticket=JxnsA2prTeI%3d&abid=138t&portalid=0 &mid=924 

 :
ً
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Abstract: This study aims to investigate the Human Resources Information Systems (HRIS) and its impact on the 
competency life cycle in the Palestinian universities, in addition the role of Learning Organization (LO) as a moderating 
variable. 
In order to achieve the objectives of the study, the researchers designed a questionnaire consisting of (80) items and 
gather the primary data from study sample which consisted of (346) academic staff of the Palestinian universities. The 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze and examine the hypotheses. The researcher used many 
statistical methods to achieve study objectives.  
The main findings at level (P ≤0.05) were: There is a significant impact of the HRIS on competency life cycle (competency 
mapping, competency diagnosis, competency development and competency control) in the Palestinian universities. 
Moreover, there is a significant impact of learning organization in enhancing the impact of HRIS on the competency life 
cycle. 
In the light of the results of this study, the researchers introduced a set of recommendations: The Palestinian universities 
should adapt the competency approach to effectively manage its academic staff, and use this approach to recruit 
employees who are able to achieve the university’s objectives. Moreover, competency should be the base of all human 
resources unit function (e.g., planning, recruiting, training, evaluating…etc.) regarding the academic staff. Finally, 
universities should use the competency life cycle as a tool to improve and develop the competencies of the academic staff.  

Keywords: Human Resources Information Systems, Competency Life Cycle, Learning Organization, Palestinian 
Universities. 
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1. Introduction 

In recent years, companies with modern orientation have undergone many economic, political, technological, 
and social changes. Also, requirements, new regulations, and likewise, have influenced new business philosophy. 
During the 1980s in the business world, a new management concept for Quality Management (QM) emerged. 
Total quality involves implementing Total Quality Management (TQM) used to integrate business processes to 
create maximum quality products/services. Quality has become an essential component in the survival of 
companies in a competitive market. Providing quality products and services leads to achieving and maintaining a 
competitive advantage because business success lies in effectively implementing a comprehensive quality. The 
system will maintain a high level of quality products and services at a relatively low cost. 

Total Quality Management has emerged as a response for successful companies to rapid and significant 
environmental changes. Over the years, there have been changing needs and customers' requirements regarding 
his higher level of quality products and services at lower prices. It is imperative to organize and develop a set of 
methods and methods, commonly referred to as Total Quality Management. According to the study by 
(Mehra,1997), The concept of Total Quality Management should be viewed as a consumer-oriented one. It is a 
system that starts with consumers and ends with them. The basis of total quality management lies in creating 
customer value, continuous improvement and upgrading of Quality, accurate and accurate measurement of each 
of the business processes' performance, and human resources teamwork. Improving the successful 
implementation of Total Quality Management, the companies' organizational performance leads to high consumer 
and employee satisfaction. A total quality management system refers to the Quality of products and the Quality of 
the service sector. To successfully apply real quality management practices and identify the main dimensions of 
total quality management, performance measurement is of great importance (Mehra,1997). Based on a study. 
Consumer satisfaction is the primary dimension to determine the quality of services provided by the organization, 
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Abstract: Employees were doing business in competitive and dynamic conditions to improve and enhance 
their business performance and capabilities continually. One of the critical determinants of the company's 
survival in such circumstances is total quality administration. In recent years, the company administration 
is more focused on comprehensive quality management, which leads to maximizing customer satisfaction 
and loyalty. The aim of this study is focused on examining. The attitudes of corporate clients on various 
elements implemented the TQM process, provided by the bank. a sample of workers and employees, by 
presenting a questionnaire the hands of the competent authorities in line with the aim of the study, but 
study into practice Designing a list of surveys that included a set of questions. All the questionnaires were 
distributed (judged according to Likert's model) among a group of insurance companies. were obtained 
using the survey method and statistical analysis, such as correlation and multiple regression analysis for the 
study. The research points out that top management commitment, courtesy, and responsibility towards our 
customers are significant satisfaction factors. Study results help bank managers identify quality elements 
that need improvement to increase customer satisfaction and enhance their business. 

Keywords: Total quality management (TQM); quality management (QM); quality management system 
(QMS); production performance; customer satisfaction. 
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and, as such, it is a fundamental feature of TQM. Although several scientific types of research are dealing with the 
study of the relationship of total quality management to business performance and customer satisfaction in the 
service sector, this study aimed to know the nature of the practice of TQM (Total Quality Management) and its 
relationship to customer satisfaction. 

2. The significance of the study 

The importance of a study evidenced by the TQM approach's benefits is positively reflected in all activities 
within insurance companies. Whether in the short or long term, the customer always looks at the product's quality 
of service and meets his needs evolving. In addition to changing, it should fit the style and decent services in line 
with the high-quality factor by a product or service. Thus, providing the best quality to customers leads to an 
attempt to create a competitive and compelling field suitable for change. That meets the convictions of the best 
request with the best motivation through acceptance Specifications what is new. To understand the purposes of 
TQM and its applicability. It is necessary to address the various experiences that some insurance companies have 
followed, such as Barnard Francois Insurance, Wu Albaid, Paul Roufer Insurance, Alliance, and other insurance 
companies that have successfully and excellently applied TQM. Thus, Total Quality Management is one of the 
essential modern management issues as a concept capable of creating competitive advantages, improving 
competitiveness, permanent development and achieving customer desires, and reducing production and service 
costs in a business environment characterized by rapid and successive changes. 

3. Statement of the problem 

The adoption of a modern concept such as Total Quality Management in the insurance sector means a change 
and development in the culture of companies and institutions of the activity sector, which requires a psychological 
and organizational preparation in advance, with full compliance at all administrative levels, to work with the TQM 
approach. (Lindros,1995) Therefore, this approach's priorities are determined in gaining the consumer's 
satisfaction or the customer, who requires the service and the great interest in continuous development and the 
improvement of the product. The need to prove its position in the global competition based on very high 
competencies confirms that everyone in the institution is responsible for its management. (Lindros,1995) (For 
this, we think it is necessary to limit this research's problem to the following:  
What is the role of applying the approach to total quality management in strengthening the competitiveness of the 

insurance sector? 
Within this problem, there is a set of sub-questions, which we summarize as follows:  
1- What is the concept of Total Quality Management and Competitiveness? 
2- What is the concept of total quality management and its applications in the service sector? 
3- What are the theoretical and organizational foundations of insurance?  
4- What are the possibilities of applying comprehensive quality management standards in the insurance sector in 
Saudi Arabia? 

4. Limitations of the study 

This study is linked to two main dimensions:  
1- Time dimension: where this study was conducted over two weeks. 
2- Spatial dimension: It depends on two main inputs:   
* The theoretical aspect: It is based on: Available basic books, various internet sites   
* The application aspect - the method of dialogue investigation was adopted. The issue by discussing it with the 
managers of insurance companies, administrators and those interested the subject, a sample of workers and 
employees, by presenting a questionnaire the hands of the competent authorities in line with the aim of the study, 
but study into practice Designing a list of surveys that included a set of questions. All the questionnaires were 
distributed (judged according to Likert's model) among a group of insurance companies. 

It has also relied on various experiences, research, and studies in applying total quality management in the 
multiple sectors, especially those related to the leading services and insurance sector in the world. 

5. Literature Review 

Empirical Study: 
• Al-Ghannam study (2001) entitled "The Effectiveness of the Performance of the Primary School Principal in 

the Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia in the Light of Total Quality Management Standards" 
aimed at defining the standards of Total Quality Management in the light of which the effectiveness of the 
performance of primary school principals in the Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia can be 
evaluated , Where the study sample consisted of primary school teachers in the Eastern Province in Saudi 
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Arabia, and the study used the descriptive and analytical approach, and the most prominent results found that 
the performance of the primary school principal generally amounts to a high level from the perspective of 
comprehensive quality standards, and the most noticeable results also found no There are statistically 
significant differences in the responses of the study sample to the standards of total quality management 
attributable to academic qualification, years of experience, and age. 

• Al-Dradakah study (2004), entitled: "The Degree of Total Quality Management Application in Al-Balqa Applied 
University from the Viewpoint of the Educational Leaders in it," aimed at knowing the opinions of educational 
leaders to the degree of application of Total Quality Management at Al-Balqa Applied University, and also 
aimed at understanding the extent of the difference Perspectives based on job title, specialization, years of 
experience, and academic rank. The study used the descriptive approach, and the study population consisted of 
all educational leaders at Al-Balqa Applied University in all governorates of the Kingdom. The number of 
sample individuals reached (96) educational leaders. The questionnaire was used as a tool for the study. The 
most prominent results found that the averages of educational leaders' opinions on implementing total quality 
management. At Al-Balqa Applied University are average, and the results indicated statistically significant 
differences in educational leaders' views due to a variable (job title) in favor of the dean's category.  

• Khader's study (2004), entitled: "The Degree of Appropriateness of Total Quality Management and Its 
Applicability in Schools of the International Relief Agency in Jordan," aimed at getting acquainted with the 
opinions of all UNRWA schools' principals in Jordan and their directors regarding TQM and its applicability. 
The number of sample individuals is (190) managers and directors. The study used the descriptive approach, 
and the questionnaire was used as a tool for the course. The most prominent results reached a high TQM 
implementation in the International Relief Agency schools in Jordan. They showed a high level of application of 
TQM in the field of students. It also found that statistically significant differences in the degree of applying TQM 
due to variable of experience and in favor of two groups (1-5) and (6-10) years.  

• Al-Ghafri's study (2004), entitled: "The Degree of Implementation of Total Quality Management in Basic 
Education Schools in the Sultanate of Oman as envisioned by School Principals," aimed at identifying the 
degree of the feasibility of applying TQM in primary education schools in the Sultanate of Oman as portrayed 
by school principals. The number of sample members reached (70) managers and directors, and to achieve the 
study's objectives, the questionnaire was used, and the descriptive approach was adopted. The most 
prominent results indicated that the application of total quality management in primary education schools 
came to a large extent and showed statistically significant differences in the possibility of applying TQM to 
gender. It also showed no statistically significant differences in applying TQM in primary education schools due 
to the scientific qualification variable.  

• The study of Al-Mallah (2005), titled "The Degree of Achieving Total Quality Management Standards in 
Palestinian Universities in the West Bank Governorates as Perceived by the Faculty Members," aimed at 
finding out the degree to which TQM standards are achieved. In Palestinian universities, as perceived by the 
faculty members, the degree to which they are affected by the variables. The study sample consisted of 346 
faculty members, and the descriptive analytical approach was adopted. They were using the questionnaire, 
where the most prominent results indicated the degree of achievement of TQM standards in Palestinian 
universities in the West Bank governorates. As seen by the faculty members, there was (65%) average, and it 
indicated a statistically significant relationship between the areas of achieving TQM. It also showed no 
statistically significant differences in the degree of achievement of total quality management standards in 
Palestinian universities in the West Bank governorates due to sex and age.  

• Al-Tamimi study (2006), entitled "The degree of effectiveness of using the quality management system (ISO 
9001) in developing the performance of administrative units (included in the experiment) in the Ministry of 
Education in Jordan, from the point of view of its workers", aimed at investigating the degree of effectiveness 
The use of the quality management system (ISO 9001) in developing the performance of the administrative 
units (included in the experiment) in the Ministry of Education in Jordan, from the viewpoint of its employees, 
and the study sample reached (384) employees who from the community members. To achieve the study's 
purposes, a questionnaire showed a moderate degree of effectiveness for quality management. In developing 
the curricula, the system found statistically significant differences in the degree of total energy attributed to 
scientific qualification and experience, in favor of those with a bachelor's degree and acceptance of those with 
experience (10-19 years).  

• Al-Nashash study (2006), entitled: "Developing a Model for Quality Assurance in Jordanian Universities in the 
Light of Reality and International Models," aimed at identifying the comprehensive quality level of Jordanian 
universities compared to international models. The study sample consisted of all deans, department heads, and 
faculty members in Colleges of the four Jordanian universities that won the British Quality Assurance Award, 
and they are (58) individuals. The questionnaire was used as a tool for the study, and the most prominent 
results indicated the low level of overall Quality in Jordanian universities compared to international models. 

• Al-Otaibi study (2006), entitled: "Development of a Proposed Model for Total Quality Management at Kuwait 
University, in Light of the Perceptions of Leaders and Members of the Faculty," aimed at developing a proposed 
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model for Total Quality Management at Kuwait University, in light of the perceptions of leaders and faculty 
members. The study sample consists of (115) administrative leaders and faculty members at Kuwait 
University and a questionnaire to achieve the study's objectives. The study reached the following results: The 
possibility of applying the principles of total quality management was average from the point of view of 
administrative leaderships, except the field of academic affairs, And the area of community service, where the 
possibility of their application was high, and the option of applying the principles of total quality management 
medium according to the field of curricula and teaching methods, from the viewpoint of the faculty members, 
except the area of strategic planning, which was of high applicability. 

• Khudair's study (2007), entitled: "The reality of knowledge and application of total quality management in 
Palestinian education directorates from the point of view of their employees," aimed at identifying the reality 
of applying TQM in education directorates, in addition to defining the role of gender variables The study 
sample, consisted of (451) employees in the Palestinian education directorates, and a questionnaire to achieve 
the purposes of the study, and the investigation reached a set of results, the most important of which are: The 
degree of application of Total Quality Management in the Palestinian education directorates came average for 
all fields of study, and the most noticeable results were that there were no statistically significant differences 
attributable to gender, academic qualification, years of experience, job position, and age. 

• Al-Shailan study (2007), entitled "The extent of availability of comprehensive quality management principles 
in the management of secondary schools for girls in the Kingdom of Saudi Arabia." The study aimed to find out 
the extent of availability of comprehensive quality principles in the management of secondary schools for girls 
in the Kingdom of Saudi Arabia (Eastern Province), and to monitor the most critical Obstacles to implementing 
the comprehensive quality system in secondary schools for girls in the Eastern Province of the Kingdom of 
Saudi Arabia, and knowing the statistically significant differences according to the job variable, and the study 
sample consisted of 148 teachers, and to achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical 
approach was adopted, as the results of the survey reached a low level of application Total quality 
management; due to the deficiency in embracing and supporting the top management to apply the principles of 
total quality management in terms of setting policies and organizational structures, as well as the weakness in 
training and continuing education programs on the mechanisms of comprehensive quality management for all 
levels of the school, and the deficiency in the activities of continuous improvement and development in the 
curricula It was also found that there are statistically significant differences in the responses of the study 
sample depending on the job title variable, and the absence of fur It is of statistical significance in the reactions 
of the study sample according to the variable of the number of training courses on the availability of the 
principles of total quality management and estimating their obstacles.  

• Al-Malouf study (2007), titled "The level of awareness of educational leaders for total quality management in 
educational districts in Kuwait, and the degree of their willingness to implement it," aimed at identifying the 
level of awareness of educational leaders of total quality management in educational districts in Kuwait, and 
the degree of their willingness to implement it. 258) educational leader. To achieve this study's objectives, the 
researcher developed a tool to measure the level of awareness of educational leaders in Total Quality 
Management and the degree of their willingness to implement it. The study results concluded that there is an 
awareness of TQM in Kuwait's educational leaders' educational areas. Their level of understanding was 
moderate, in addition to the presence of statistically significant differences in the degree of readiness of 
educational leaders to implement Total Quality Management in educational districts in the State of Kuwait in 
both fields. Administrative leadership and organizational structure attributable to an academic qualification. 

• Ayesh study (2008), titled "The Impact of Total Quality Management Application on Institutional 
Performance," aimed at identifying the impact of applying the Islamic banks operating in the Gaza Strip to the 
concept of Total Quality Management and the levels of that application, in addition to identifying the nature of 
the relationship between the elements of Total Quality Management And the degree and institutional 
performance of those banks. The study sample consisted of 77 administrative employees in Islamic banks in 
Gaza, where the descriptive and analytical approach was used. For the study to achieve its objectives, the most 
prominent results indicated that the degree of application of total quality management by Islamic banks 
operating in the Gaza Strip was moderate. It also stated no differences attributable to the variables of gender, 
job title, years of experience, and the existence of differences attributed to the variable of scientific 
qualification.  

• The study of Abu Abdo (2011), entitled: "Degree of application of comprehensive quality management 
standards in schools in Nablus governorate from the point of view of principals in them," aimed at identifying 
the degree of application of comprehensive quality management standards in Palestinian schools in the 
governorate of Nablus from the point of view of their managers, in addition to determine the role of the 
variables of gender, academic qualification, specialization, years of experience and the authority overseeing 
that, and the study sample consisted of 227 principals and principals of schools in Nablus governorate, and, the 
descriptive analytical approach was used. Using a questionnaire that the data were analyzed using the SPSS 
statistical packages program, the most prominent results showed the average degree of applying the TQM 
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standards. The schools of Nablus governorate from the principal's point of view in it in all fields and the 
absence of statistically significant differences. In the degree of Applying comprehensive quality management 
standards in the schools of Nablus governorate, attributed to the heterosexual and scientific qualification, and 
the existence of statistically significant differences due to the variable of years of experience, and the variable 
of specialization. 

• Al-Dhafiri study (2011), entitled: "The degree of application of comprehensive quality management and its 
relationship to strategic planning in the Ministry of Education in the State of Kuwait from the point of view of 
administrators" aimed at identifying the degree of application of total quality management and its relationship 
to strategic planning in the Ministry of Education in the State of Kuwait from the point of view The 
administrators, and the study sample consisted of (350) employees in the Ministry of Education in the State of 
Kuwait, and to achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical curriculum was adopted, 
where the most prominent results indicated the presence of a medium degree for the application of Total 
Quality Management in the Ministry of Education in the State of Kuwait from the point of view of 
administrators. It also indicated a statistically significant difference degree of implementation of total quality 
management. in the Ministry of Education in the State of Kuwait from administrators' point of view due to 
gender. And they were attributed to scientific qualification master's holders, attributed to years of experience 
those with long experience.   

The theoretical framework for comprehensive quality management and competitiveness.  

Perhaps the comprehensive quality management approach is considered one of the most administrative 
aspects aimed at a strategic change, in institutions in general, and the services sector in particular, which 
necessarily leads to an attempt to achieve excellence and distinction in a market governed by intense competition 
between the various institutions. They operate in the national economy, which requires the consolidation of total 
quality management principles in all aspects of work, starting from identifying the customer's needs and meeting 
them, the point of accurate evaluation of performance through reducing costs, and improving the competitiveness 
of institutions—first - Total Quality Management. 

1- The concept of total quality management.  

There are many definitions of the concept of total quality management, but the most comprehensive one is 
the definition of (Stephen.1993), which is represented by the following elements:  
A- Management - means development and maintenance to improve quality continuously.  
B- Quality - it means fulfilling the requirements of the beneficiary (the customer). Comprehensive - and includes 
applying the principle of searching for quality, in any aspect, from identifying the needs of the beneficiary and 
ending with the assessment of whether the beneficiary is satisfied with the product or services provided to him.    
According to (OAKLAND,1995) definition, it is "an approach to improving competitiveness and efficiency, as it is a 
way to plan and organize. and as a means for employees to accommodate activities regardless of their 
administrative levels, it is a philosophy of achieving competitiveness and thus improving their capabilities." 

2- Objectives of Total Quality Management.  

Among the principal destinations of Total Quality Management, we notice:  
A- Reducing costs. The quality requires correctly doing the right things from the first run through and without fail, 
which means lessening harmed things or re-finishing and, in this way, bringing down expenses.  
B- Reducing the time needed to finish the client's undertakings means zeroing in on accomplishing objectives and 
checking them in a crucial period contrasted with the errands' size.  
T- accomplishing and improving quality - and that is, by creating administrations and items as wanted by clients. 
As per DEMING, the principal advantages of Total Quality Management are the accomplishment of greatness in 
help execution through the consistent turn of events and improvement of item and administration, and high 
effectiveness considering decreasing expenses by defending spending. Second - the idea of the intensity and its 
relationship to add up to quality administration.  

The connection between all-out quality administration and intensity. Far-reaching quality administration is 
one of the most basic segregation territories that accomplishes better intensity and a more broadened period. 
Subsequently, prejudice depends on quality and segregation, dependent on giving more fabulous help 
administrations to buyers. Thus, it is one approach to amplify seriousness, adding to the advancement of items 
and administrations and Marketing, decreasing costs, improving quality, and fulfilling the client in a climate of 
expanding worldwide rivalry.  

The third hub - uses of all-out quality administration in the administration area. Late investigations have 
demonstrated another reality in our present reality that more than 60 of today's establishments are depicted. 
/administration through the universe of the Internet and data. Notwithstanding globalization's marvel, which 
makes sure to build this rate to arrive at more than 80 as per sensible evaluations—first - the administration area. 
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Because of those over, the administration measurement has gotten one of the leading nations' needs to study 
account and business.  

The fourth axis - the theoretical and organizational foundations of insurance 
1- Definition of insurance. Insurance is defined as a contract whereby a person, who is the insured, pledges 
towards another person. He is certified in exchange for a certain amount called the premium. Hence, the insurer 
compensates for the damages that befall insured due to a risk of dangers and makes risk the necessary insurance. 
2- The importance of insurance.  
A- The importance of insurance in terms of supply, and is represented in - - Number and size of insurance 
companies. - Capital of insurance companies. - Organization and supervision. - Management efficiency of 
companies. - Various investments 
B - The importance of the insurance sector in terms of demand. And represented in - - The demand for insurance 
products. - The size of industrial and commercial activity in the economy. - Geographical distribution of economic 
activity. - Government spending. - Regulations and laws. - Economic openness. T - the importance of insurance in 
terms of employment. It is represented in the distribution of operating positions about - - The number of the 
active population working directly in the insurance sector. - The insurance company employees. - General agents. - 
Brokers. - Experts. 
W- The importance of insurance in terms of business numbers. And it is represented in- Total insurance 
operations abroad. - Total insurance operations are achieved locally. - Reinsurance companies abroad. - Local 
reinsurance companies. - Appendices for insurance companies abroad. - Supplements of foreign insurance 
companies. - Total number of insurance and reinsurance businesses.  

6. Study procedures 

Possibilities of applying comprehensive quality management standards in the insurance sector in Saudi 
Arabia (field study).  

After reviewing the elements accompanying this axis, represented in analyzing the insurance market in Saudi 
Arabia by addressing its characteristics, the size of its indicators, and its role in the national economy, and as a 
result of evaluating the insurance sector, the field research methodology was addressed from the analytical side 
for the purpose of measuring and analyzing The extent to which Total Quality Management is linked to 
competitiveness, in order to improve the latter in insurance companies operating in Saudi Arabia, and accordingly 
16 insurance companies operating in Saudi Arabia have been counted, and 105 questionnaires have already been 
distributed to these companies Depending on the American Association law to determine the size of the actual 
sample, the data and information related to the study were collected, although the questionnaire is composed of 
81 words that reflect the leading indicators of TQM, and it was divided into 5 dimensions according to the Likert 
scale, so that 1 (no Strongly agree), 2 (disagree), 3 (neutral), 4 (decide), 5 (strongly agree).   

The Cronbach alpha coefficient was calculated, which amounted to 0.928 for all dimensions, highly statistical. 
The study was limited to each variable (gender, age, job, educational qualification, experience). Using SPSS VER 17 
and putting forward the study's hypotheses - represented in the existence of variance of the insurance companies 
under review. In applying TQM variables, the variation of these companies in adopting factors to improve 
competitiveness as the central hypothesis and a critical statistically / significant correlation relationship Between 
total quality management and improving competitiveness in the insurance sector through insurance companies. 
After analyzing the opinions and responses of the study sample individuals about the variables (paragraphs of the 
questionnaire), the following was concluded:  
1. By distributing the sample members according to the gender variable 

Gender percentage 

Males 60% 

Females 40% 

2. Through the distribution of the sample members according to their age groups 

Age percentage 

25-35 44.6% 

36-45 23.2% 

3. As for the distribution of the sample members according to the job level variable 

job level percentage 

Employees 48.2% 
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4. By distributing the sample members according to the variable of academic qualification 

academic qualification percentage 

bachelor's 69.6% 

5. Finally, the sample members' distribution according to the experience variable 

Years of experience percentage 

Five years and less 39.3% 

Obstacles and challenges of implementing comprehensive quality management in the insurance sector.  

Finally, it became clear from this dimension that the approval rate reached 32.83%, while the lack thereof 
was 24.43%, as for the neutrality rate, it was estimated at 20.76%, the approval rate strongly reached 7.58%, and 
finally, the percentage of disapproval was strongly 5.96%. Accordingly, from the previous results, it can be 
concluded, about the answers to all the 5 paragraphs of the questionnaire in its six dimensions (6), according to 
the iterations process, that the study population can apply the TQM approach. It was also evident through the 
analysis of experts' and professors' opinions about the questionnaire's paragraphs that the support rate reached 
70%, which is a very acceptable percentage for scientific research. As for measuring the validity and validity of the 
study variables, the calculation of the arithmetic means, standard deviation, correlation coefficient, and 
Cronbach's Alpha coefficient was shown actually to verify the validity and validity of the study measures, the 
result of the following decision - Depending on the results obtained, that there is a susceptibility to measures of 
reliability and honesty to a good degree, to the requirements of total quality management, and the dimensions of 
improving competitiveness, which is in the following percentages ranging  

Link factor level percentage 

0.01 and 0.05 56.7% - 92.9% 

The element of continuous improvement in the quality of insurance service commensurate with the 
objectives of the insurance sector. - That insurance companies do not pay sufficient attention to the control 
element in the management and reduce costs, which is one of the most important elements on which TQM 
depends. - It was found that the response  

Dimensions intensity ratio arithmetic mean standard deviation different 
coefficient 

second 71% 3.55 1 28.66% 

third 77% 3.85 1.001 28.66% 

fourth 72% 3.60 0.972 27.4% 

fifth 65.8% 3.29 1.027 31.6% 

sixth 62.2% 3.11 1.078 35.12% 

And all the aforemenThegures mean the following: - That there is a great interest that insurance companies 
pay to the level of employee training, which necessarily affects the level of performance, paragraph 7. - Not paying 
attention to the slogan abolishing paragraph 20. Great interest in improving the image of insurance companies, 
Paragraph 22. Lack of concern for the existence of specialized services to deal with customers' complaints 
seriously and effectively, Paragraph 32. Attempting to fulfill false promises in underwriting insurance contracts 
Paragraph 22 - Lack of interest in a modern documentation center Paragraph 49. The customer is the goal of each 
department, not the opponent. Paragraph 62. Lack of interest in the method of bridging the branches in the scale 
of responsibilities of insurance companies. Paragraph 58. - Insurance companies' interest in the importance of 
professional practice techniques in Paragraph 68. - Insurers' lack of interest in the element of persistent lack of 
purpose, which is what is considered the most important obstacle to implementing TQM and thus improving 
competitiveness. Paragraph 76 Accordingly, it can be said that there are elements that affect more than others, the 
standards and variables of TQM, and the direct reason for making a decision, whether related to the independent 
or dependent dimensions. The analytical results, according to the hypotheses, also show that there is a variation in 
the application TQM variables in the insurance sector through 'independent variable' companies. Therefore, the 
null hypothesis H0 is rejected. The alternative hypothesis H1 is accepted that there is a variation in the study 
sample in applying variables and total quality management principles. As for the results of the statistical analysis 
of the variance of insurance companies in adopting the variables of improving competitiveness (the dependent 
dimensions), it is clear that insurance companies differ in adopting the variables to improve competitiveness, 
which leads to the rejection of the null hypothesis H0, and the acceptance of the alternative hypothesis H1. This is 
explained by obtaining satisfaction with an arithmetic mean of 3.85 and a different coefficient of 26.6%. This is 
very positive for the application of comprehensive quality management to improve competitiveness. The necessity 
of matching organizational determinants and administrative policies to improve competitiveness. The insurance 
sector with an arithmetic means competitiveness. 
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7. Conclusion  

The difficulty of measuring the success of implementing comprehensive quality management standards in 
the insurance sector is one of the significant challenges facing insurance companies. In the long term, it requires 
adaptation to different methods, methods, and methods to address the consequences of the application and 
challenge the problems associated with providing market shares. Profitable business and profitability explain the 
improvement of competitiveness in this sector, and this can only happen through the level of effectiveness of 
implementation through the participation of all employees. And the acquisition of customer satisfaction, knowing 
that all these indicators as a measure for them by determining the performance of each of them on The highest 
administrative and executive levels that contribute to evaluating the effectiveness of this approach as it is the 
main goal to achieve excellence, given that quality, is a strategic issue. Employees are the basis for achieving this 
quality for creating added value that contributes to the promotion and development of the insurance sector. 

The hypotheses have been answered: 
1- The answer to the theoretical assumptions.  

Of the first water confirm the approval and assent of reassurance companies forth the security of transparent 
feeling fascination.  

A-The in excess under the conduct of in the examination is the best proof of walk.  
B - Inspirit ramble relating to is different to give out the cipher of pure melody furnishing, teeth of the 
encumbered facing officials in the guaranty class. 
 T - Reassure cruise the gumption the Street in Saudi Arabia allows the expression of reason mechanisms to 
accommodate flawless allied supervision security.  
W - Promise go off at a tangent wide is a surrogate of fulfilled in the thick of the guaranty heading better and their 
satisfaction hither the comprehensive quality authority moves forward. Effortless - Assure go off-take in the 
certitude variety essay the reliance rove TQM will turn on the waterworks fail, although it is a long-term vitality. 
Open-handedly - Truly, sundry difficulties cube the sue of total quality conduct principles, but the estimate 
numbers and data indicate that it indeed be bypassed. 
 G - Thither is a scantiness of fellow of the put discharge of the Gumption companies. Drench - guarantee 
companies strive a fellow of the dub to go on their cataract  
2- Answers about the applied hypotheses.  

The overwhelm notable politic conclusions tush be summarized in the cohort truth as far as something of 
their unprecedented onslaught on the liable upon. TQM's application to go forward struggle in the intrepidity 
sector:  

A- The description notices of nerve companies in the facet of continuous improvement to enhance brazenness 
usage. 

 B - Insurances' paucity of consideration in the management billet around assistant and the sufficiently high 
retrench. 

T - reckoning of effrontery companies to aid they are considering, neglecting slogans, is optimistic.  
W - Dearth of suitably of audacity companies in the attribute of catering masterful away to run with the censure of 

clients the sake of self-confidence companies to avoid false promises related to underwriting brass contracts. 
Not hold up under - Insufficiency of considering by gall companies in victual a coetaneous corroboration and 
notice center. 

 G- The accounting of insurance companies in the purchaser is the level focus on, not the discount. Be unfeasible - 
The insurers' truancy of standing in the orientation of innards the aperture in the answerability rotation 
process. 

 Y- Insurers' dearth of compliance in antagonistic the deter in the process of introducing TQM. 

Recommendations: 
1- The stand-by for insurance companies to thick-skinned in conflict with relevancy to the control element in 
management, consider abbreviate costs, facilitate adopting the principles of total quality management, and 
improve competitiveness.  
2- The linchpin to provide, and as immediately as New Year card, word-list services to direct with trade' censure 
in an existing and genuine function fundamentally insurance companies. That would go a socking onslaught in 
stick-to-it-iveness discrete of the lean on that nab the shipment of the TQM approach  
3- To opulence the authority of an accompanying documentation and communication center, in federate with the 
insurance activity variables, and to ensure oversight and suppress fraud and fraud on insurance companies.  
4- Balk slogans, form toll the primary ones, and non-fulfillment of promises and hoax opinion customers, which 
concerns the decision-makers.  
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1. Introduction 

In the international world of business, most companies seek to fund programs that help internal auditors to 
organize the data for annual financial reports. The majority of international firms have now shifted from paper 
systems to paperless ones as evidenced by the literature. Several international businesses are using C omputer-
Assisted-Auditing Techniques (CAATs) system so much that internal auditors have advised those firms on the 
characteristics of internal control and how to obtain assurance from the information in the face of increasing 
workloads and accountability. Organizations are urged to operate effectively and efficiently to realize growth in 
the current competitive market. As such, information system is one of the tools that can be utilized (AlKhasawneh, 
2017). In most national companies, they are facing issues in adopting CAATs due to their limited budget (Obiyo, 
2011). The cost of software licensing, trainings, hardware, management’s time and assistance, and technical 
knowledge of internal auditors also add to the challenges (Saibaba, 2011).  

In Jordon, there is a need to shed light on audit plan to understand the internal controls and how reliable 
financial reports can be achieved (Abuazza, 2015). It is also related to the ambiguous level of adoption and use of 
CAATs among public accounting firms (Amanuddin 2015). An overview of the present audit environment shows 
the lack of knowledge regarding CAATs among internal auditors in Jordan. Zainol (2017) examines the auditors’ 
perception on CAATs’ implementation and its issues. Although efforts have been exerted by Jordanian auditing 
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Abstract: Purpose – The aim of this research paper is to analyze the factors influencing the utilization of 
Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) system in Jordanian private companies. 
Design/methodology/approach – The collection of data was done through questionnaire survey on 200 
businesses in Jordan. A total of 255 respondents who used CAATs system including accountants and 
internal auditors had been surveyed. Respondents received their questionnaires through mail and 226 
responses had been received. The findings were analyzed by the employment of SPSS version 25, and 
SmartPLS 3.0. The analyses involved the evaluation of the constructs’ correlation through partial least 
square.     
Findings - The results indicate a significant and positive correlation between the factors of Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) such as facilitating conditions, effort expectancy, 
performance expectancy and social influence, and the utilization of CAATs among Jordanian businesses. 
Limitations – Private companies is the limitation of this study. 
Practical implications – The findings are very essential to business organizations. This is because audit 
firms, and computer audit divisions are facing problems in CAATs’ adoption. The problems are preventing 
the firms from using automated tools to conduct computer audit. Moreover, managers often hide their 
technology from internal auditors. 
Originality/value –This paper is the first of its kind that analyses UTAUT factors in Jordanian private 
companies in regard to internal auditors. 

Keywords: Computer assisted audit techniques (CAATs); internal audit; Unified Theory of Acceptance and 
Technology; Jordanian private companies. 
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professional bodies, the adoption of CAATs is still in its infancy. The need to use such technology tools lies 
w i t h in their facilitation of high granular data analysis and the determination of information accuracy (Kasch, 
2017). The primary issue in majority of the internal auditors in private companies in Jordan is the inability to use 
CAATs system and thus, its lack of use. Most Jordanian private companies are yet to implement CAATs system. 
Added to this, such companies have not yet adopted CAATs system for automated data analysis, with majority of 
them still manually processing their internal audit tasks. Likewise, most of internal auditors in Jordan are familiar 
with manual auditing and unable to work in a computerized environment. This is because CAATs are 
characterized by high investment; although its ability of processing large volume of data will ease auditing 
process. Also, in recent years, the Institute of Internal Auditors’ (IIA) (2017) annual report has highlighted on the 
weakness of manual auditing system and the effectiveness and efficiency of using CAATs. Nonetheless, majority of 
Jordanian internal auditors still lack CAATs’ knowledge as well as in its implementation (Lenz, 2015). CAATs so 
important cause it allows to summarized the accounting and auditing information. In addition, it adapts and 
implement the accounting and auditing criteria. It’s necessary for any company that need to arrange the internal 
auditing information 

The theoretical contribution is to demonstrate of UTUAT theory on intention to adopt and use CAATs.  In 
addition, the empirical contribution is to examine factors of UTAUT theory on intention to adopt and use CAATs. 
This article is interesting for scholars because it highlights the theoretical framework of factors influencing usage 
of computer assisted audit techniques and its relationship with intention to adopt and use CAATs 

However, given the introduction above, the motivation of this research paper is to analyze factors influencing 
the usage of CAATs system among Jordanian private companies. The remaining parts are organized as follows: 
literature review related to factors influencing CAATs. This is followed by hypothesis development, and research 
methodology. The next section presents results and discussions; whereas the last section presents the conclusion.  

2. Literature review 

2.1. Usage of Computer-Assisted-Auditing Techniques for Internal Audit in Jordan 

The theoretical framework related to the current information system by previous researchers, and reviews 
by internal auditors have been used in explaining the utilization of technology and its implementation. Many 
companies are reformatting their business models to suit the model of e-business. They are also increasingly 
adopting modern sophisticated IT system, which includes accounting information system (AIS) (Awdat, 2015). 
The rapid changes in IT and its adoption have transformed the way companies gather and present their financial 
data. In fact, they are currently being presented with various types of IT applications that store data digitally 
instead of filing the information manually (Ljubisavljević, 2011). As a result, the auditors are facing challenges in 
keeping themselves up to date with new environment. They need to comprehend the processes of collecting, 
recording and reporting financial activities and other information. They also need to know how to track electronic 
documents (Amanuddin, 2015).      

This knowledge is significantly required in the planning of auditing work, producing reliable audit report and 
determining the tests to be conducted for a better understanding of the firm’s internal control (Goodwin, 2001). 
Several firms involved in auditing standards have recommended the adoption of CAATs for an efficient and 
effective audit (Khrawish, 2011). This technology assists auditors to carry out audit tasks as well as audit tests. 
CAATs can range from simple routine such as electronic documentation, to complex ones such as statistical 
analysis and smart tool to forecast financial disaster or financial report frauds (Goodwin, 2001). The advantages 
of adopting CAATs are such as lower audit expenses, enhance the quality and productivity of auditing, faster 
production of audit report and more effective and efficient auditing (Lenz, 2015).  

In the context of Jordan, the nation is experiencing an aggressive readiness in adopting ICT (Amanuddin, 
2015). The nation has undertaken many efforts such as focusing on e-Business, encouraging the implementation 
of AIS by companies, developing legal framework and committing to International Standards on Auditing (ISAs) 
and International Financial Reporting Standards (IFRS) (Amanuddin, 2015). Nonetheless, in spite of these efforts 
and the current global trend, many companies are yet to implement CAAT in their companies (Ljubisavljević, 
2011). CAATs is becoming increasingly crucial due to its ability in improving audit quality, therefore it is 
important to know the drivers that boost its acceptance and implementation.  This will consequently bring policy 
implication to related professional and education institutions in Jordan that want to see a more efficient and 
effective auditors (Mihret, 2009). 

2.2. Factors influencing Computer-Assisted-Auditing Techniques 

Nowadays, technology has affected the audit profession in performing IT audit as businesses are 
implementing computerized accounting information systems. CAATs is one of the audit technologies or software 
that can be defined as a tool used to assist audit firm in their auditing on organizations’ financial statements and 
internal monitoring (Zainol, 2017). In responding to this issue and to synchronize the studies relating to new 
technologies’ acceptance, Venkatesh (2010) has established a unified framework that incorporates all views on 
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the acceptance by users and innovation acceptance, i.e., the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT). 

Facilitating factors can be defined as the extent of one’s believing that the presence of infrastructure in terms 
of organizational and technical support in assisting of a system’s utilization (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 
2003; Alazzam et al., 2015). From auditing perspective, this includes the offering of auditing firms of CAATs 
resources, technical assistance and process manuals to the staff and adequate information about CAATs 
(Venkatesh, 2003). Past study, Tan, Chong, and Lin (2012) has examined the factors influencing the desire to 
utilize online marketing among South Koreans and Malaysians. Their respondents consisted of 150 Malaysians 
and Koreans each. The method used to gather data was convenience sampling. Questionnaires had been used for 
this purpose. To analyze the data, multiple regressions method had been used. The findings indicate that 
facilitating factors have significant relationship with the desire to utilize online marketing among Malaysians and 
South Koreans. Therefore, it is important to educate the young generation about online marketing. Meanwhile, 
effort expectancy is the extent of perceived easiness in using a tool (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003: 26). 
The UTAUT states that the perceived easiness will positively impact the desire to adopt, and this is through effort 
expectancy (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003; Enaizan et al., 2018; Eneizan et al., 2019). However, 
complexity and difficulty in using CAATs may negatively impact the implementation of this technology (Aidi & 
Kent 2013).  UTAUT proposes that auditors who are IT literate will likely use CAATs as they will find its usage is 
easier. As such, there will be no exasperating learning process (Payne & Curtis 2010).   

Performance expectancy is associated with the degree of one believing that the tools assist in completing 
one’s task (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Past study by Aoun, Vatanasakdakul and Li, (2010) has 
examined factors of the impact AIS’s utilization among Australian accounting firms. The study extends the model 
introduced by Hall (1973) by adding cultural related communication. Their aim at seeing the impact of low 
context communication (LC) on AIS’s utilization and acceptance. The respondents were Australian accountants. 
The findings indicate that performance expectancy has a positive impact on the desire to use AIS. Moreover, they 
also empirically proven that LC, which characterizes Australian culture is positively related to AIS usage. Social 
influence refers to the extent of one’s perception on how their important others believing he/she should utilize 
the new equipment (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003: 27). In auditing, it is about the level of auditors 
perceiving their manager’s acceptance of CAATs will impact their decision of adopting it. It has been found by 
Loraas and Wolfe (2006) that motivation by managers will positively support behavioral intention. Hsiao and 
Tang (2013) have defined social influence as the extent of one believing that other people think he/she should 
utilize e-textbooks. The study’s aim at investigating of whether social influence causes college students to use e-
textbooks. Their respondents were degree students of a huge university of not less than 1000 students. They used 
questionnaires to test the hypotheses. It was found that social influence positively affects their behavioral 
intention.       

3. Hypothesis development 

3.1. Relationship between UTAUT and CAATs usage system 

There is positive relationship between UTUAUT and intention to adopt and use CAATs (Skoumpopoulou, 
2018). ICT is crucial for businesses nowadays due to its ability to support short-term and long-term goals. Ofurum 
and Ogbonna (2008); Agbatogun (2011); Enaizan et al., 2017 and Appah and Emeh (2011) have mentioned that 
technology plays a crucial part in our lives. In recent years, the utilization of IT has grown tremendously in 
businesses. This can change the processes of auditing and presenting challenges and opportunities to those 
involved (Mahzan and Veerankutty, 2011). Consistent with the transformation that is happening in the business 
environment, auditors are also responding swiftly. Nonetheless, it has been argued that auditors are having 
problem in maintaining their purpose and identity due to organizational changes, i.e., technological improvement 
(Solomon and Trotman, 2003). Most of the data are stored in the company’s system. Gupta (2005) explains that 
an audit tool, CAATs are a method that utilizes computers. It uses programs and data to come out with certain 
information significant to auditors. There are various forms of CAATs uses such as for electronic documents, data 
extraction and assessment, e-commerce, cyber security and detection of fraud (Grand, 2001). Most companies 
have decided to implement IT in their operations (Ramamoorthi, 2004). This has resulted in an increase in the 
need for CAATs so that auditors are able to undertake their jobs effectively, and also to function as the main driver 
to innovation. The extensive usage of CAATs is a response to the advanced IT system employed by companies 
(Debreceny, 2003; Ramamoorthi, 2004; Enaizan et al., 2020; Eneizan et al.,2020).   

Curtis and Payne (2008) and Janvrin (2009) have argued that IT utilization among businesses has grown 
significantly over the past millennium. Its adoption causes auditors to use computer tools to assist in their 
auditing. However, how significant their adoption is, is still a question.  Braun and Davis (2003) argue that these 
computer tools retrieve and assess information from computer software. Zhao (2004) and Curtis and Payne 
(2008) mention that CAATs allow the auditors to improve their productivity, and the function of audit. The tools 
decrease auditing time, and enable 100% population testing, which therefore improving the audit’s reliability and 
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findings. Nonetheless, in spite of the emphasis on CAATs, studies have found that CAATs’ utilization is still not 
frequent, and unsystematic (Kalaba, 2002; Sheikh, 2005; Janvrin, 2009 and Mohsin et al., 2020).  Curtis (2014) 
defines Facilitating conditions refer to the level to which an individual is convinced that the organization contains 
technical and general infrastructure to support system use. It measures through  

Venkatesh (2010) defined effort expectancy as the level of ease associated with the tool’s use. In UTAUT, 
perceived ease of use is assumed to positively influence the behavioral intention towards tool adoption or usage 
through effort expectancy  

Darono (2015) defines the level to which an individual is convinced that the use of the tool can assist in 
achieving job performance gains is known as performance expectancy. 

Based on past studies, and UTAUT, the study is proposing a conceptual framework on elements that might 
impact the desire of external auditors of Jordan to utilize CAATs. UTAUT expects IT implementation to be 
influenced by social influence, effort expectancy, performance expectancy and facilitating conditions (Venkatesh, 
Morris, Davis, & Davis, 2003). The hypothesis includes from the literature review like (Skoumpopoulou 2018; 
Rawwash et al., 2020)    
H1. There is a significant positive correlation between performance expectancy and CAATs utilization  
H2. There is a significant positive correlation between effort expectancy and CAATs utilization 
H3. There is a significant positive correlation between social influence and CAATs utilization 
H4. There is a significant positive correlation between facilitating conditions and CAATs utilization 

The question related to the concept due to it equivalent to literature review. In addition, the hypothesis also 
related to literature review. The author not used translator. The information about data is this type of companies 
is private companies in several economic activities like trade, industry, import & export and agriculture. 

4. Research methodology 

It is this study’s main aim to analyze the elements that impact CAATs’ utilization among Jordanian companies. 
The methodology based on theory and the theoretical framework of UTUAT theory. The research equivalent 
intellectual work based on Mansour (2006) studies in the same research area. The methodology is appropriate in 
this research area. Data were gathered by sending 200 Jordanian companies the questionnaires. There were 255 
respondents encompassing internal auditors who used CAATs in Jordanian private companies. The respondents 
got their questionnaires through mail, and 226 of the identified participants responded (88.6% response rate). 
Nonetheless, we had to disregard 19 responses due to being outliers and incomplete responses. All questions 
were on 5 Likert scale, ranging from 1- strongly disagree to 5- strongly agree. The responses were assessed 
through SPSS v25; and SmartPLS was employed to assess the constructs’ relationships by partial least square 
method.    

5. Results and discussions 

5.1. Demographic profile 

The questionnaire was distributed with the cooperation of audit and accounting departments in Jordanian 
private companies. In addition, the questionnaire was distributed to 255 to employees and managers who work in 
Jordanian private companies. The number of valid questionnaires is 226. The incomplete questionnaires are 15. 
The outlier questionnaires are 14. The percentage of valid questionnaire is 88.6 %. However, the percentage of 
incomplete and invalid questionnaires is 11.3%. Consequently, the total of contributors are 226 employees of 200 
Jordanian private companies. The community of study is 200 Jordanian companies. However, the contributors in 
the questionnaire are 255 

In this study, the data were analyzed using SPSS program version 25. These analyses include descriptive 
analysis, reliability test and normality test. This study also highlights on the correlation analysis, reliability test 
and exploratory factor analysis. In addition, the researcher used SmartPLS 3.0 to analyze the influence of UTAUT 
factors on usage of CAATs systems. The data analyzed on SPSS version 25. The data entered and made sure that 
there is no missing data, then run the analysis. Moreover, the researcher used SMART PLS to analysis for achieving 
the research objectives. 

Table (1): Demographic Profile 
Category Frequency  Percentage (%)  

Gender  
Male  
Female 

 
179 
47 

 
79.2 
20.8 

Age 
20-30 
31-40 
41-50 
Over 50 

 
68 
73 
52 
33 

 
30 
32.3 
23 
14.7 
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Education Level 
Diploma 
Bachelor degree 
Master 
PHD 

 
42 
141 
33 
10 

 
18.6 
62.4 
14.6 
4.4 

Organization Type 
Financial Companies  
Tax collection companies  
Auditing companies 

 
56 
90 
80 

 
24.8 
39.8 
35.4 

Experience 
Below 1 Years 
Between 1-5 years  
Between 5-10 years  
Over 10 years 

 
52 
66 
57 
51 

 
23 
29.2 
25.2 
22.6 

Professional Certificates 
ACCA  
CBA  
ICBA 

 
56 
90 
80 

 
24.8 
39.8 
35.4 

5.2. Descriptive Statistics 

The descriptive analysis includes five variables. All variables have four items each, except for performance 
expectancy with six items. The results focus on the mean coefficient and the ranking between items.  

Table (2): Facilitating Conditions variable 
Code Items Mean Std. Deviation Ranking 

FC4 The internal auditors enjoy the facilitating service provided by the 
CAATs system 

4.80 0.689 1 

FC2 I possess an adequate knowledge in utilizing CAATs. 4.70 0.726 2 

FC3 Technical personnel is always there to help me with issues pertaining 
to CAATs 

4.70 0.798 3 

FC1 There is availability of resources for me to employ CAATs 4.50 0.819 1 

Table 3 presents the effort expectancy. According to Likert scale, the accepted range for the items is from 3 to 
5. The mean of the first item in the ranking is 4.33. The first item states (The engagement that I have with CAATs is 
explicit and comprehensible). The second item in the ranking is the item that states (For me, acquiring capabilities 
in utilizing CAATs is not demanding). The mean of the second items is 4.23. Moreover, the third item states (For 
me, CAATs is simple and easy tool to utilize). The third item achieved a value of 4.19.  

Table (3): Effort Expectancy 
Code Items Mean Std. Deviation Ranking 

EE1 The engagement that I have with CAATs is explicit and comprehensible 4.33 0.710 1 

EE2 For me, acquiring capabilities in utilizing CAATs is not demanding 4.23 0.691 2 

EE3 For me, CAATs is simple and easy tool to utilize 4.19 0.666 3 

EE4 For me, understanding how to use CAATs is a simple matter 4.17 0.729 1 

Table 4 illustrates the performance of expectancy variable. This variable contains 6 items. According the 
Likert scale the total mean is significant if the variable achieves 3 and above. The result of performance 
expectancy variable shows that the first ranking is the sentence that states (CAATs is helpful for my job.). The 
mean of the first ranking is 5.4. There is another sentence in the first ranking which is (The utilization of CAATs 
allows me to finish my tasks quicker). The second ranking mean in the performance expectancy variable is 4.23. 
The second item in the performance expectancy variable states (The utilization of CAATs improves the 
productivity of my auditing). Moreover, the third ranking mean in the performance expectancy variable is 4.18. 
The sentence of the third ranking states (The utilization of CAATs might increase the chances of me obtaining a 
raise). In addition, the fourth ranking in the performance expectancy variable has a mean of 4.09. The fourth 
ranking in the sentence states (The utilization of CAATs would allow me to reduce the time spend on my usual 
audit tasks). The last ranking in performance expectancy variable in the item states (The utilization of CAATs 
enhances my auditing quality). The mean of the last ranking is 3.98. 

Table (4): Performance Expectancy  
Code Statement  Mean Std. Deviation Ranking 

PE 1 CAATs is helpful for my job 4.35 0.644 1 

PE 2 The utilization of CAATs allows me to finish my tasks quicker 4.35 0.675 1 

PE 3 The utilization of CAATs improves the productivity of my auditing 4.23 0.682 2 

PE 4 The utilization of CAATs might increase the chances of me obtaining a 
raise 

4.18 0.752 3 

PE 5 The utilization of CAATs would allow me to reduce the time spend on my 
usual audit tasks 

4.09 0.745 4 

PE 6 The utilization of CAATs enhances my auditing quality 3.98 0.787 5 
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Table 5 reveals on social influence. According to Likert scale the items’ acceptance ranges from 3 to 5. The 
mean of the first item in the ranking is 4.28. The first item states (Those who influence my attitude agreed that I 
must utilize CAATs). The second item in the ranking is the item that states (Those who are important to me think I 
must utilize CAATs). The mean of the second item is 4.25. Moreover, the third item states (My Company’s senior 
management supports the utilization of CAATs). The third item has been achieved 4.19.  

Table (5): Social Influence 
Code Statement  Mean Std. 

Deviation 
Ranking 

SI1 Those who influence my attitude agreed that I must utilize CAATs  4.28 0.665 1 

SI2 Those who are important to me think I must utilize CAATs 4.25 0.621 2 

SI3 My company’s senior management supports the utilization of 
CAATs 

4.19 0.738 3 

SI4 Generally, my company encourages the utilization of CAATs 4.18 0.663 4 

Table 6 reveals the intention to adopt and use CAATs. Based on Likert scale, the acceptance of the items 
ranged from 3 to 5. The mean of the first item in the ranking is 4.19. The first item states (I have the intention to 
utilize CAATs in the future). The second item in the ranking is the item stating (I foresee that CAATs will be 
utilized by me in the future). The mean of the second items is 4.18. Moreover, the third item states (There is a 
great chance that CAATs will be utilized by me soon). The third item achieved a value of 4.08.  

Table (6): Usage of CAATs system 
Code Statement  Mean Std. 

Deviation 
Ranking 

IC1 I have the intention to utilize CAATs in the future 4.19 0.689 1 

IC2 I foresee that CAATs will be utilized by me in the future 4.18 0.726 2 

IC3 There is a great chance that CAATs will be utilized by me soon  4.08 0.798 3 

IC4 Due to it being highly suggested, I utilize CAATs  4.06 0.819 4 

Table 7 reveals the summary of the descriptive analysis. It should be noted that according to the Likert scale, 
the total mean is significant if the variable achieved 4 and above. The result shows that the total mean of the 
variable is up to 4. It means that all variables of the study allow to interpret the items in each variable. 

Table (7): Summary of Descriptive Analysis 
Variables  Total mean Std. Deviation 

Facilitating Conditions (FC) 4.00 0.791 

Effort Expectancy (EE) 4.28 0.921 

Performance Expectancy (PE) 4.30 1.294 

Social Influence (SI) 4.12 0.812 

Intention to adopt and use CAATs (IC) 4.11 0.726 

5.3. Reliability Test 

In scientific exploration, reliability often relates to being stable and repetitive, or the test’s capability in 
producing similar findings under similar environment. It is about when the measurement is replicated for several 
times, the scale produces constant findings. A reliability assessment is known as reliability analysis. It is 
determined through the procurement of systematic variance of a scale. This can be undertaken by determining the 
relationships among the scores obtained from various managements of scales (Meyyappan, 2017).  As such, 
should the relationship from reliability assessment is significant and produces constant findings, hence it is 
reliable. The results shows that Cronbach’s alpha coefficient is 0.878. 

5.4. The Assessment of measurement model 

This research paper uses SmartPLS 3.0 to analyze the objectives and hypotheses. This analysis contains 
convergent validity, discriminant validity and latent variable (Fornell-Lacker Coefficient). This study will explain 
path coefficient of the research hypothesis. Convergent validity assists in establishing construct validity when 
there are two types of research approach and measurement. Table 5.8 reveals the convergent validity of the 
variables. Based on Hair (2016) the criteria to assess convergent validity include Cronbach’s Alpha achieving 0.70 
above in all variables. Moreover, the outer loading in each variable is significant. Moreover, the Cronbach’s Alpha 
is very high in each variable. Composite reliability makes an estimation on the significance of indicators of latent 
construct in sharing their measurement with a construct. Meanwhile the average variance is the number of 
common variances among the indicators of latent construct (Ringle, 2011). Moreover, Cohen (2016) reveals that 
items between 0.4 and 0.7 are also accepted if their composite reliability is 0.80. According to Hair (2016) the 
outer loading is significant if an item achieves 0.7 above, and an item of between 0.4 and 0.7 is also accepted.  
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Table (8): Individual Item reliability (Item loadings) 
Cronbach’s 
Alpha 

CR  AVE  Outer Loading Items The Model 

0.827 

 
0.832 0.517 0.610 SI1 Social Influence  

0.838 SI2 

0.681 SI3 

0.821 SI4 

0.847 0.847 0.540 0.766 PE1 Performance expectancy 

0.875 PE2 

0.843 PE3 

0.867 PE4 

0.854 PE5 

0.822 PE6 

0.828 0.875 0.530 0.866 EE1 Effort expectancy 

0.825 EE2 

0.707 EE3 

0.801 EE4 

0.898 

 
0.898 0.540 0.842 FC1 facilitating condition 

0.863 FC2 

0.854 FC3 

0.749 FC4 

0.869 0.842 0.522 0.882 IC1 Usage CAATs system 

0.841 IC2 

0.799 IC3 

0.868 IC4 

AVE: Average Variance Extracted    
CR:   composite Reliability 

5.5. Discriminant Validity 

It is the extent the items differentiating among constructs, or the measure of different aspects through the 
analysis on the relationships between measures of possible overlapped constructs. It has been commonly 
accepted that discriminant validity being the prerequisite in analyzing links between variables. As such, 
discriminant validity estimates the variables, as well as their cross-loadings.   

5.6. Latent Variable Correlation 

To analyze the significance of shared variance among variables, Fornell-Larcker criterion is often used. Table 
5.9 reveals the Fornell-Laker criterion. This table indicates the validity of the variables vertically and horizontally. 
The table also indicates that all variables are above 0.7.  

 
Table (9): Fornell-Larker Criterion 

Variables  Effort expectancy facilitating 
condition 

Usage of CAATs Performance 
expectancy 

Social Influence  

Effort expectancy 0.802     
facilitating 
condition 

0.645 0.828    

Usage of CAATs 0.499 0.738 0.848   
Performance 
expectancy 

0.560 0.511 0.439 0.839  

Social Influence  0.588 0.724 0.719 0.565 0.744 

5.7. The Assessment of structural model 

The coefficient of determination (denoted by R2) interpreted as the proportion of the variance in the 
dependent variable that is predictable from the independent variable. R-squared value, which is also known as the 
coefficient of determination. In addition, the R-squared value represents the proportion of variation in the 
dependent variable that can be explained by one or more predictor variable (Hair, 2016). The variance’s 
proportion in a dependent variable, which can be estimated from independent variable is called the coefficient of 
determination (R2). Additionally, it also explains a variation significance of dependent variable, which is 
explainable by one or more independent variables (Hair, 2016). 
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Wetzels (2009) has recognized that the R-squared coefficient of 10% and less should be rejected. However, 
Hair (2016) recognizes R-squared of 67%. Thus, the result is high and supported. In addition, R-squared value of 
33% is moderate and supported. Hair (2016) reveals that R-squared of 19% should be rejected. Therefore, based 
on the above, the R coefficient value of the dependent variable has attained a value of from being moderate to 
high. 

Figure 1 reveals the coefficient of determination. Usage of CAATs system (dependent variable) has achieved 
high effect between variables. This is because the R square is 0.692 and R square adjusted is 0.679.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (1): Coefficient of Determination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (2): Construct Cross Validated Redundancy (Q2) 
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5.8. Path Coefficient of the Research Hypothesis 

In path analysis, the relationship among models must be added, and also be causal naturally. The data 
utilized must be in the form of scale interval. To decrease data fluctuation, this approach assumes that all error 
terms are not correlated with the variables, and with themselves. There is also only one-way flow of causal. Path 
coefficients is a standard weightage format that can be utilized in analyzing the causal link between variables. 
Meanwhile, path analysis is an approach of disintegrating links into various parts for effect interpretation (Hair, 
2016). Table 10 reveals the direct hypothesis of the study variables. The first hypothesis is accepted as the p value 
is 5%. In addition, the second hypothesis is also significant as the p value is 5%. The third and fourth hypotheses 
are significant as their p values are less than 5%. Consequently, there is a positive direct impact of social influence 
on the desire to adopt CAATs among Jordanian private companies. In addition, there is a positive direct impact of 
performance expectancy on the desire to adopt CAATs among Jordanian private companies. Moreover, there is a 
positive direct impact of effort expectancy on the desire to adopt CAATs among Jordanian private companies. 
Finally, facilitating conditions have positive direct impact on the desire to adopt CAATs among Jordanian private 
companies. 

    
Table (10): Direct Hypothesis 

Hypothesis Std. Beta Sample 
Mean (M) 

Std. 
Error 

T- value P-value Decision 

H1 Social influence on desire to 
implement CAATs  

0.374 0.345 0.125 2.992 0.005 Accepted 

H2 Performance expectancy on 
desire to implement CAATs 

0.182 0.182 0.015 11.762 0.005 
 

Accepted 

H3 Effort expectancy  
on desire to implement CAATs 

0.825 0.755 0.207 3.978 0.000 Accepted 

H4 Facilitating conditions on desire 
to implement CAATs 

0.743 0.743 0.076 9.749 0.000 Accepted 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figure (3): The Model of Study 

6. Conclusion  

6.1. Facilitating condition has positive significance relationship with usage of CAATs system  

The result of the analysis indicates that there is a positive significant relationship between facilitating 
conditions and adoption of CAATs among Jordanian private companies. The P-value is less than 5%. The statistical 
analysis is consistent with the literature review, especially Mansour (2016). Al Matarneh (2011) has also 
discovered a positive and direct link between facilitating conditions and adoption of CAATs. Consequently, 
facilitating conditions are very desirable in enhancing the intention to adopt CAATs system among Jordanian 
private companies. In addition, the respondents believe about the focus on providing facilities and services to 
adopt CAATs system among Jordanian private companies.  



 Factors influencing usage of computer assisted audit techniques                                                                  Aljamal. T, et al.      

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 199-210 
 208 

 

6.2. Effort expectancy has positive significance relationship with usage of CAATs system 

The result of the analysis shows that there is a positive significant relationship between effort expectancy 
and intention to adopt CAATs system among Jordanian private companies. The P-value is less than 5%. The 
statistical analysis is consistent with the literature review, especially Al Matarneh (2011). Al Matarneh (2011) has 
also found a positive and direct effect between effort expectancy and intention to adopt CAATs system. 
Consequently, the effort of auditors affects the accuracy of CAATs system.      

6.3 Performance expectancy has positive significance relationship with usage of CAATs system  

The result of the analysis shows that there is a positive significant relationship between performance 
expectancy and intention to adopt CAATs system among Jordanian private companies. The P-value is less than 5%. 
The statistical analysis is consistent with the literature review, especially Al_Khasawneh (2017). Mansour (2016) 
has also found a positive and direct correlation between performance expectancy and intention to adopt CAATs 
system. Moreover, performance expectancy allows those who utilize this system to achieve better work output.   

6.4 Social influence has positive significance relationship with usage of CAATs system 

The result of the analysis indicates on the significant and positive correlation between social influence and 
intention to adopt CAATs system among Jordanian private companies. The P-value is less than 5%. The statistical 
analysis is consistent with the literature review, especially Al_Khasawneh (2017). Khrawish (2011) also has found 
a positive and direct effect between social influence and desire to implement CAATs system. All results are 
consistent with UTAUT theory’s factors and characteristics of social influence. 

6.5. Limitations and suggestions for further study 

The result reveals there is a positive significant relationship between UTUAUT and intention of use CAATs in 
Jordanian private companies. The findings are discussed by tackling the questions in chronological order, along 
with corresponding objective and hypothesis. This study also recommends future studies to highlight the pros and 
cons of using CAATs system in Jordanian private companies using the mixed method approach for in-depth 
analysis and accurate findings. Private companies one of the limitations of this study. There several suggestions 
for future studies. There can be an expansion in the analysis of UTUAT theory among the Jordanian public sector. 
The future studies can change their studies’ sample and expand their research on the challenge faced by CAATs 
system in the Jordanian work environment. Also, to study on the developing factors of UTUAT theory and create 
new factors according the current circumstances in Jordanian companies. The researcher recommends to also 
examine the factors of UTAUT theory in the adoption and usage of CAATs system. Moreover, the research should 
cover some essential sectors in Jordon like public sector. In addition, the author recommends the application of 
factors of UTAUT theory in the banking sector and to study the effects on the internal audit departments. The 
effects of factors of UTAUT theory are also to be extended on the external auditors and to compare the effects on 
both internal and external auditors. To employ a mixed method in the research for more in-depth analysis. It is 
also suggested that future research attempts to design a training plan in enhancing employee’s knowledge 
surrounding the using of CAATs system. There can also be a further examination on how CAATs system can be 
used to improve the performance of risk department. Also, to simulate the successful experience of CAATs system 
like Egypt and gulf countries.  

This study also recommends future studies to highlight the pros and cons of using CAATs system in Jordanian 
private companies using the mixed method approach for in-depth analysis and accurate findings. Future studies 
could expand the UTAUT theory in their examination of the additional factors that have the potential of 
influencing CAATs adoption intention.  

This study recommends that auditors make use of the computer in general, and CAATs techniques and tools 
in particular to achieve their audit tasks for work accuracy, speed and quality, and for authentic financial 
statement and document auditing. Such techniques are time and cost-effective and it provides the auditors with 
the confidence to support their opinions. 

This study recommends that auditors make use of the computer in general, and CAATs techniques and tools 
in particular to achieve their audit tasks for work accuracy, speed and quality, and for authentic financial 
statement and document auditing. Such techniques are time and cost-effective and it provides the auditors with 
the confidence to support their opinions. 

References 

[1] Abuazza, W.O., Mihret, D.G., James, K. & Best, P., (2015). “The perceived scope of internal audit function in Libyan public 
enterprises”. Managerial Auditing Journal, 30(6/7): 560-581. https://doi.org/10.1108/maj-10-2014-1109. 

[2] Al Matarneh, G.F., (2011). “Factors determining the internal audit quality in banks: Empirical Evidence from 
Jordan”. International Research Journal of Finance and Economics, 73: 99-108. 



 Factors influencing usage of computer assisted audit techniques                                                                  Aljamal. T, et al.      

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 199-210 
 209 

 

[3] Al_Khasawneh, A. M., Syahida, b.k. & Idris, B.M.N, (2017). “Factors Affecting Adoption of Computer Assisted Audit 
Techniques and Tools (CAATs) Among External Auditors in Jordon”. International Journal of Engineering Science & 
Management Research, 4(2): 310-332. 

[4] Alazzam, M. B., Sibghatullah, A. S., Doheir, M., Enaizan, O. M., & Mamra, A. H. K. (2015). “Ehrs acceptance in Jordan hospitals 
by Utaut2 Model: preliminary result”. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 78(3): 473. 

[5] Ali, F., Rasoolimanesh, S.M., Sarstedt, M., Ringle, C.M. & Ryu, K., (2018). “An assessment of the use of partial least squares 
structural equation modeling (PLS-SEM) in hospitality research”. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 30(1): 514-538. 

[6] Awdat, A., (2015). “The impact of the internal audit function to improve the financial performance of commercial banks in 
Jordan”. Research Journal of Finance and Accounting, 6(3): 217-225. 

[7] Curtis, M. B., Payne, E. A., & Curtis, M. B. (2014). “Modeling voluntary CAAT utilization decisions in auditing”. 
https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2013-0903. 

[8] Dabor, A.O., Isiavwe, D.T., Ajagbe, M.A. & Oke, O.A., (2015). “Impact of corporate governance on firm performance in 
Nigeria”. International Journal of Economics, Commerce and Management. United Kingdom, 3(6): 634-653. 

[9] Debreceny, R.S., Gray, G.L., Ng, J.J.J., Lee, K.S.P. & Yau, W.F., (2005). “Embedded audit modules in enterprise resource 
planning systems: Implementation and functionality”. Journal of Information Systems, 19(2): 7-27. 
https://doi.org/10.2308/jis.2005.19.2.7. 

[10] Enaizan, O. M., Alwi, N. H., & Zaizi, N. J. (2017). “Privacy and Security Concern for Electronic Medical Record Acceptance 
and Use: State of the Art”. Journal of Advanced Science and Engineering Research, 7(2): 23-34. 
https://doi.org/10.1080/15536548.2011.10855916. 

[11] Enaizan, O., Eneizan, B., Almaaitah, M., Al-Radaideh, A. T., & Saleh, A. M. (2020). “Effects of privacy and security on the 
acceptance and usage of EMR: the mediating role of trust on the basis of multiple perspectives”. Informatics in Medicine 
Unlocked, 21: 100450. https://doi.org/10.1016/j.imu.2020.100450. 

[12] Enaizan, O., Zaidan, A. A., Alwi, N. M., Zaidan, B. B., Alsalem, M. A., Albahri, O. S., & Albahri, A. S. (2018). “Electronic medical 
record systems: Decision support examination framework for individual, security and privacy concerns using multi-
perspective analysis”. Health and Technology, 1-28. 

[13] Eneizan, B., Alsaad, A., Abdelbaset Alkhawaldeh, H. N., & Rawash, O. E. (2020). “E-Wom, Trust, Usefulness, Ease of Use, 
And Online Shopping Via Websites: The Moderating Role of Online Shopping Experience”. Journal of Theoretical and 
Applied Information Technology, 98(13). 

[14] Eneizan, B., Mohammed, A. G., Alnoor, A., Alabboodi, A. S., & Enaizan, O. (2019). “Customer acceptance of mobile 
marketing in Jordan: An extended UTAUT2 model with trust and risk factors”. International Journal of Engineering 
Business Management, 11: 1847979019889484. https://doi.org/10.1177/1847979019889484. 

[15] Goodwin, J., (2003). “The relationship between the audit committee and the internal audit function: Evidence from 
Australia and New Zealand”. International Journal of Auditing, 7(3): 263-278. https://doi.org/10.1046/j.1099-
1123.2003.00074.x. 

[16] Gupta, K.M. & Gunasekaran, A., (2005). “Costing in new enterprise environment: A challenge for managerial accounting 
researchers and practitioners”. Managerial Auditing Journal, 20(4): 337-353. https://doi.org/10.1108/02686900510592034. 

[17] Kalaba, L.A., (2002). “The Benefits of CAAT. IT Audit 5”. International Research Journal of Finance and Economics, 81: 
148-159. 

[18] Kasch, C., Haimerl, P., Heuwieser, W., & Arlt, S. (2017). “Evaluation of a CAT Database and Expert Appraisal of CATs 
Developed by Students”. Journal of veterinary medical education, 44(4): 676- 685. https://doi.org/10.3138/jvme.0416-083r1. 

[19] Khrawish, H. A. (2011). “Determinants of commercial banks performance: evidence from Jordan”. 

[20] Lenz, R. & Hahn, U., (2015). “A synthesis of empirical internal audit effectiveness literature pointing to new research 
opportunities”. Managerial Auditing Journal, 30(1): 5-33. https://doi.org/10.1108/maj-08-2014-1072. 

[21] Ljubisavljević, S. & Jovanovi, D. (2011). “Empirical research on the internal audit position of companies in Serbia”. 
Economic Annals, LVI (191), 123-141. New York stock exchange corporate accountability and listing standards 
committee (NYSE), 2002, Report (NYSE, New York). 

[22] Mahzan, N., & Lymer, A. (2014). “Examining the adoption of computer- assisted audit tools and techniques: Cases of 
generalized audit software use by internal auditors”. Managerial Auditing Journal, 29(4): 327-349. 
https://doi.org/10.1108/maj-05-2013-0877. 

[23] Mansour, E.M., (2016). “Factors Affecting the Adoption of Computer Assisted Audit Techniques in Audit Process: Findings 
from Jordan”. Business and Economic Research, 6(1): 248-271. https://doi.org/10.5296/ber.v6i1.8996. 

[24] Mihret, D. G., James, K. & Mula, J. (2009). “Accounting and auditing professionalization process amidst alternating 
politicoeconomic order of Ethiopia”. In Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand, AFAANZ 
conference, Adelaide, Australia. 

https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2013-0903


 Factors influencing usage of computer assisted audit techniques                                                                  Aljamal. T, et al.      

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 199-210 
 210 

 

[25] Mohsin, A. H., Zaidan, A. A., Zaidan, B. B., Albahri, O. S., Ariffin, S. A. B., Alemran, A., ... & Baqer, M. J. (2020). “Finger Vein 
Biometrics: Taxonomy Analysis, Open Challenges, Future Directions, and Recommended Solution for Decentralised 
Network Architectures”. IEEE Access, 8: 9821-9845. https://doi.org/10.1109/access.2020.2964788. 

[26] Rabaai, A.A., Zogheib, B., AlShatti, A. & AlJamal, E.M., (2017). “Adoption of e-government in developing countries: the case 
of the state of Kuwait”. Journal of Global Research in Computer Science, 6(10). 

[27] Ramamoorthi, W., (2004). “The Perspective impact of Information Technology on Internal Auditing”. Institute of Internal 
Auditor Inc 

[28] Rawwash, H., Masad, F., Enaizan, O., Eneizan, B., Adaileh, M., Saleh, A., & Almestarihi, R. (2020). “Factors affecting 
Jordanian electronic banking services”. Management Science Letters, 10(4): 915-922. 
https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.10.004. 

[29] Ringle, CM, Wende S, Will A. (2011). “SmartPLS 2.0 M3”. www.smartpls.de. [Last assessed 6 January 2011]. 

[30] Saibaba, M. D., & Ansari, V. A. (2011). “Audit Committees and Corporate Governance: A Study of Select Companies Listed 
in the Indian Bourses”. IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices, 10(3). 

[31] Shamsuddin, A., Logenthiran, A., Rajasharen, L., Dhinesh, A., Maran, L., Ameer, M.F.M., Punnir, A. & Muthu, L.M., (2015), 
“Factors Influencing Usage Level of Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) by Internal Auditors in Malaysia”. 
In Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference, 6: 18-19. 

[32] Skoumpopoulou, D., Wong, A. K., Ng, P. M., & Lo, M. F. (2018). “Factors that affect the acceptance of new technologies in 
the workplace: a cross case analysis between UK and Hong Kong”. 

[33] Venkatesh, V., & Zhang, X. (2010). “Unified theory of acceptance and use of technology: US vs. China”. Journal of global 
information technology management, 13(1): 5-27. https://doi.org/10.1080/1097198x.2010.10856507. 

[34] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). “User acceptance of information technology: Toward a 
unified view”. MIS quarterly, 27(3): 425-478. https://doi.org/10.2307/30036540. 

[35] Venkatesh, V., Thong, J.Y. & Xu, X., (2016). “Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road 
ahead”. Journal of the Association for Information Systems, 17(5): 328-376. 

[36] Zainol, S.S., Samsuri, A.S., Tunku Arifin, T.R., Hussin, S., Othman, M.S. & Jie, S.J., (2017). “Determinants of computer 
assisted audit techniques (Caats) adoption. A study in small and medium practices in Malaysia”. European Journal of 
Business and Social Sciences, 6(2), pp.135-150. 

[37] Zhao, N., D.C. Yen & I. Chang, (2004). “Auditing in the e-commerce era. Inform. Manage”. Comput. Sec., 12(5): 389-400. 
https://doi.org/10.1108/09685220410563360. 

http://www.smartpls.de/


 

 
 

Discuss developed Islamic insurance 
models by Jordan Islamic bank 

 
 

 

       Abdullah Ibrahim Nazal                                                        Yahya Abdullah Khassawneh 
      Associate Professor, Department of Islamic Banking               Associate Professor, Department of Islamic Banking 
                        Zarqa University, Jordan                                                                                   Zarqa University, Jordan 
                            anazal@zu.edu.jo                                                                                       y_kasawneh@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

             This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
 
 

Global Journal of Economics and Business (GJEB)   

Article 15 Volume.10, Issue.1, pp:211-219 
Feb (2021) 

Received: 28/11/2020                                 Revised: 7/12/2020                                       Accepted: 19/12/2020 

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.10.1.15 

mailto:anazal@zu.edu.jo
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 211-219 
 211 

 

 

Discuss developed Islamic insurance models by Jordan Islamic bank 
 

Abdullah Ibrahim Nazal 
Associate Professor, Department of Islamic, Zarqa University, Jordan 

anazal@zu.edu.jo 

Yahya Abdullah Khassawneh 
Associate Professor, Department of Islamic, Zarqa University, Jordan 

y_kasawneh@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduction 

Insurance companies are important for economic growth. Companies can deal with projects risks because 
Insurance services can reduce its expected loss. Government gets suitable income tax, also it depends on 
insurance services to reduce its projects risks and general budget expenses which cover social cases as elder case, 
unemployment cases, and illness cases. 

There are many Islamic Insurance companies round the world. Islamic insurance is different than Traditional 
Insurance.  

Al - Salih, (2014) founded needs to understand different between traditional insurance and Takaful. Kafeef, 
(1997) discussed the Fiqh scholar’s opinions and not accept Traditional Insurance because of loss and return 
gambling, but they accept Al - Ta Awuni Insurance type as Takaful helping relationship between customers. Al – 
Daghi, (2009) discussed Islamic insurance model to show different between Traditional Insurance and Islamic 
Insurance. He explained that by the case of risk happened as company loss returns. Salman, (2014) found that 
Islamic rules impact insurance services. It must avoid traditional insurance gambling, and loan interest investing. 

By study the Islamic Insurance success, there were studies to understand its success. Sadeghi, (2010) 
founded difficult to judge the viability and credibility of Takaful according to theoretically and empirical studies. 
Swartz and Coetzer, (2010) found that interested of Islamic insurance is not enough to growth Takaful (Islamic 
insurance). It cannot meet the developing of insurance industry. Rahim and Amin, (2011) found that Islamic 
insurance acceptance is affected by attitude, subjective norm and amount of information. Al Humoudi, (2012) 
found the need to get insurance formula based upon financial reimbursement and huge capital to cover Takaful 
loss. Dikko, (2014) found different views of Islamic scholars on traditional insurance and there is Takaful 
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Abstract: This paper aims to discuss Reciprocal Insurance Fund Model (RIFM) and Islamic Insurance 
Company Model (IICM) which developed by Jordan Islamic Bank. It discusses difference of developing than 
traditional insurance services based on customers' needs. 
It depends on discuss annual financial reports in order to analysis the difference between models. The study 
found that (RIFM) is not owned by customers neither the Jordan Islamic bank. It is an artificial person. 
(IICM) has small part of insurance surplus to be as customers saving but the other part is artificial person. 
These models managing risks. It meets the Jordan Islamic bank returns and managing risk. Developing 
Islamic insurance models is directed to meet the company aims than customers' aims. The main limit of 
collecting data depended on the annual reports in the Jordan Islamic bank foot notes and Islamic Insurance 
Company annual reports. It discusses practically applied models by Jordan Islamic bank developing 
experiences.  
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challenge of legal. Nazal, (2015) Suggestion Islamic Insurance Company Model based on donate relationship. 
Olorogun, (2018) found that Islamic insurance needs to invest in human resource and has to give return. 

2. Ways of developing Islamic insurance models 

There are two major ways to develop Islamic insurance models as follow: 
First: to change Traditional Insurance Companies to Islamic Insurance Company. Al- Qudah & Al-Qudah, (2015) 
Discussed challenge of possibility to change traditional insurance to Islamic insurance and adjusted the Insurance 
Islamic rule (26) to obligate company shareholders to guarantee covering customer loss when it is more than the 
installments of customers’ baggage and when there is increasing of baggage than risk the company should 
distribute return. 

The Islamic Insurance Company has to separate between equities and customers installments as artificial 
person, see figure 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (1): Rule of Islamic Insurance Company guarantee covering customer loss 
Resource: by author 

On other hand, investing should be without interest of loan. The Investing should be by contracts as: selling, 
lease, and sharing. This model will obligate to buy income tax for customers' installments investing profit and 
shareholders equities' investing profit separately. Income tax is obligatory to any Insurance company in Jordan 
which equal 20%-25%. 

The Insurance Shariha standard no: (26) showed the difference between traditional insurance company and 
Islamic insurance company. The Islamic insurance company divides the responsibility between shareholders and 
insurance documents holders as follow: AAOIFI, (2015) 

1. The responsibility of insurance documents holders is grantee to pay the loss when it occurs, and holder the 
insurance documents, therefore, holders own the insurance documents return from holder’s installments.  

2. The responsibility of Islamic insurance company shareholders managed insurance documents and return 
documenting, calculating, and investing.   

AAIOFI (2015) shows Shariha rules impact Islamic insurance company working environment; therefore, it 
has a model as follow:  

1. Invest the equities capital based on Islamic ways as Musharakah or portfolio investing. Musharakah means 
sharing the capital investing of all shareholders. Shareholders will get all returns of Musharakah investing 
and to bear losses of the shareholders   

2. Shareholders have authority to manage the rights of the document holder's services and to get return as 
salary. It gets return based on service of management not as investor.   

3. Shareholders can invest surplus cash from the rights of documents holder's after reducing the possibility 
risks of the Islamic way of Modarabah. It gets part of return but it does not share in losses. Rights of 
documents holders will bear all losses.  

4. The company increased liabilities and undistributed profit to meet needs of paying documents holders' 
compensations. Shareholders in this company have to give loan to the documents of the holders' in case the 
compensation after risk is to cover all documents holders' reserves. 
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Second: Developing Islamic insurance models by trying to meet customer's insurance needs. It has to deal with 
Islamic rules. The simple Islamic rules of insurance depends on the rules that all customers' installments are not 
profit but saving and covering risk by the customers installments is donate from their savings. Customers ask for 
Islamic Insurance model by Islamic rules as in figure 2: 
 
 
 
 
 
 

Figure (2): Expecting developing Islamic insurance by customers 
Resource: by the author 

This is a expect model which has five aims to meet the customers' needs as follow: 
1. To help customers to face the risk. It covers the loss after risk happens. It gives the customers feel of safety 

before the risk happens. The model gives Al - Ta Awuni relationship (a cooperation), and Takaful relationship 
as contract between customers to face risk to gather. 

2. To help creditors (as complete paying Morabaha installments) when the risk of default happens. The model 
gives guarantees contract.  

3. To help customers to get saving for the future. The model gives saving contract. 
4. To help customers to get profit by investing. The model gives investing contracts. 
5. Avoid Traditional Insurance because it is not applying Islamic rules, and it increases customers' costs when 

risk not happened in the limit period time of contract. Customers will loss sharing in the traditional insurance 
in case he defaults to complete paying insurance contracts because installments are Traditional Insurance 
Company returns not customers saving.   

The customer's aims are needs. It is showing chance of investing. Many Islamic insurance companies are 
established based on its Islamic insurance models as in Jordan Islamic bank experiences. 

Jordan Islamic bank developed Reciprocal Insurance Fund Model (RIFM) and Islamic Insurance Company 
Model (IICM).  It needs to be discussed to find welfare balance between it and customers' aims. 

3. Reciprocal Insurance Fund Model (RIFM) 

It is in Islamic Jordan Bank as type of developed Islamic insurance service. It is box to collect all customers 
sharing in the risk of default because of death or patient disability or losing wealth.  It is ruled by Jordan Center 
Bank as way to reduce the bank credit services risk. This credit services show the Islamic bank selling goods or 
lease building to be owned with installments payment.  
Its mathematics model as follow: 

The RIFM box yearly = (All calculated installments since the box was established + part of net profit after tax because of 
investing) – (investing loss + pay compensation to cover customer risk + Islamic bank expenses as manager). 

The (RIFM) is managed by Jordan Islamic Bank based on the figure 3: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Figure (3): The (RIFM) management in Jordan Islamic bank 
Resource: by author 

 
The (RIFM) is a liability in the Islamic bank balance sheet but it does not own by customers.  
The customers' problem comes as result to increase their costs when risk is not happened. When there is 

Islamic bank clearance the (RIFM) box will be charity. Customers cannot get part of it after their insurance 
contract end. The Insurance installments are not savings for the customers and insurance installments are not 
Islamic bank profit. 
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(RIFM) box has increased by the time because buying risk is covering small part of installments. In 2018, the 
box faces insurance paid for the dissolution of contracts as new item, also, there were high decreasing in insurance 
premiums collected in 2018, also, the box faced dissolution of some contracts. Every year the Islamic bank shows 
changing of the (RIFM) box as in the table 1: 

Table (1): changing of (RIFM) box in Jordan Islamic bank from 2013-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Resources: Jordan Islamic Bank Annual report, (2014), (2016), and (2018) 

Discuss the IRFM table changing 

IRFM box is not personal owning by Islamic bank or customers. There are three contracts effect the box 
calculating as follow: 

1. Donate sharing contract to pay compensation after risk happened and cover Islamic bank risks. 
Compensations are just small part of insurance premiums paid to Islamic Insurance Company during the 
year.  

2. Work and managing contract by Islamic bank to get expenses return. 
3. Investing part of the IRFM box contract by Islamic bank to get profit that divided between the box and Islamic 

bank. The box increases by fund accounts profit during the year but income tax is applied every year to 

80,887,125 73,711,297 64,236,270 53,590,986 44,652,078 36,323,694 Year – 
beginning 
balance 

2,139,556 1,981,015 1,535,834 1,675,081 1,249,397 1,124,898 Add: fund 
accounts profit 
during the year 

1,148,010 

Decreased 
14,806,862 17,095,660 17,007,692 13,803,945 10,915,751 Add: insurance 

premiums 
collected 
during the year 

39,737 42,614 16,771 - - - Add: reclaimed 
from previous 
years losses 

(4,422,911) (4,208,919) (3,679,520) (3,287,685) (2,480,163) (1,922,214) Less: insurance 
premiums paid 
to Islamic 
Insurance 
Company 
during the year 

- (709,438) (938,351) (916,590) (560,366) - Less: payment 
on the account 
of tax 

(3,523,547) (4,180,404) (4,211,637) (3,090,203) (2,669,289) (1,769,304) Less: Fund 
income tax for 
the year 

(16,000) (16,000) (16,000) (16,000) (16,000) (16,000) Less: Fund 
Committee 
members 
remunerations 

(13,340) (1,740) (1,740) (1,740) - - Less: 
compensation 
paid during the 
year 

(222,440) 

Added new 
Item to show 

Contracts 
dissolution 

- - - - - Offers: 
Insurance paid 
for the 
dissolution of 
contracts  

(653,798) (538,162) (325,990) (725,271) (388,616) (4,747) Less: 
amortized 
losses during 
the year 

75,372,392  80,887,125  73,711,297  64,236,270  53,590,986  44,652,078  Year – End 
balance 
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reduce the box. Income tax is more than this fund. This comes as result to investing part from all the returns 
that was shown in year- beginning balance.  

4. The box owning has independence artificial person, it is not own by the Islamic bank or the customers 
Government, Islamic bank and customers get advantages. The result of changing in the box shows that risk 
compensations are small part of the box. The customers ask for balance between welfares. Customers ask 
question: why they do not get back their part of insurance premiums when the donate funds meet the risks 
compensation and managing expenses?  

Discuss the benefit of the (RIFM) model  

It covers risks after the customers get service from the bank. It covers all customers default risk. The box 
responsible to cover all customer default in case of risk happened as death risk but it not gives saving service to 
customers. The bank avoids default risks. 

4. Islamic Insurance Company Model (IICM) 

This type has been developed in Jordan after the Jordan Islamic bank tried to avoid dealing with the 
traditional insurance companies. It established by other shareholders the Islamic Insurance Company. It separates 
equities accounting and insurance holders' documents which are the customers. Its model is shown in figure (4) 
and (5): 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (4): The Islamic Insurance Company Model (IICM) accounting 

Resource: by author based on Islamic Insurance company annual report, (2017), Pp11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Figure (5): The (IICM) customers accounting calculated in 2017 
Resource: by author based on Islamic Insurance company annual report. (2017). Pp12, 113, and 66. 
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Calculated of customers Insurance installments surplus has factors as in figure (2). These factors reduce the 
surplus except investing profit. Division of surplus has two parts. First part will be transfer to be added for the 
next year as artificial person. The second part will be distributed back to customers as personal saving.  

In 2017, the all-insurance installments were (23,475,644) but the distributed of surplus for customers was 
just (220,388). This comes as result to the reserves which increased than (13) million and paying compensation 
net were about (12) millions. 

The part of surplus for every customer is calculated based on the following way: 
(All customer installments yearly / all customers' installments yearly) 

× 
The surplus that will be distributed by the company policy 

Analysis Finance of the Islamic insurance company in Jordan 

This model impacts the Islamic insurance company financial tables. There is division between shareholders 
and rights of documents holders. Rights of documents holders are shown in liabilities as divided liabilities, also it 
has different income statement than shareholders income statement, see the table 2:  

Table (2): Islamic Insurance Company finance data 
Year 2017 2016 2015 2014 2013 

Balance sheet: 

Assets  39.9 37.8 37.2 33.6 30.3 

Liabilities  18 18.2 18.6 14.99 12.9 

Liabilities/Assets  0.45 0.48 0.49 0.44 0.42 

Rights of Document holders  1.22 1.1 0.97 1 0.5 

Equities  20.68 18.47 17.53 17.5 16.8 

Statement of the Cash Flows: 

Dividends distributed to shareholders  0 0.96 0.9 0.6 0.6 

Distributed Insurance surplus to insurance 
documents holders  

0.32 0.26 0.36 0.29 0 

Other  
distributed Insurance surplus for Charity  

0.07 0.12 0.23 0 0 

Income statement: 

1. Income statement of the Shareholders  

Shareholders' return  6.0 5.67 5.24 4.6 3.8 

Shareholders' profit before tax  2.59 2.42 2.35 1.65 1.28 

Shareholders' tax  0.589 0.565 0.568 0.57 0.27 

2. Income statement of the insurance documents holders: 

Insurance documents holders' returns  17.77 16.9 16.2 15 13.8 

Insurance documents holders' surplus (return 
before tax)  

0.724 0.546 0.577 0.421 0.77 

Tax of the insurance documents holders' 
surplus  

0.052 0.126 0.044 0.11 0.22 

                                     Resources: by authors based on Islamic Insurance Company annual reports 2014 – 2017    

Islamic insurance company has flexible return of the insurance documents holders’ management. Percentage 
calculating is increased by documents' increase, also percentage may be increased to meet the company needs, see 
table 3: 

Table (3): Flexibility Islamic Insurance Company return from insurance documents holders based on the changed 
percentage yearly 

Year 2014 2015 2016 2017 

The company returns based on efforts' return which is calculated as follow:  
All holder’s insurance documents' ×the changed percentage yearly 

19% 20% 22% 30% 

The company returns based on Modaraba sharing in investing return is 
calculated as follow: 
the changed percentage yearly× All holders insurance documents' investing 
returns  

25% 25% 25% 25% 

                       Resources: by authors based on Islamic Insurance Company annual reports 2014 – 2017     
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Analysis Customers Complains 

The results of the Islamic insurance company managing were faced by complain as follow: 
The insurance documents holders ask to get their surplus after their contracts end. They depend on the 

Islamic rule of owning the surplus every year because documents are yearly. 
They are paying income tax by calculation:  

 
 
 
 
 

The insurance documents holders find difference between all insurance documents holders and surplus of 
the insurance documents holders is high, see table 4: 

Table (4): cost of insurance documents holders in Islamic Insurance Company 
Year 2014 2015 2016 2017 

All insurance documents holders 21.4 22.9 23 23.47 

Insurance documents holders' surplus (return 
before tax) 

0.724 0.546 0.577 0.421 

Tax of the insurance documents holders' 
surplus  

0.115 0.044 0.126 0.052 

Surplus of the insurance documents holders 
yearly 

0.599 0.502 0.451 0.369 

                                  Resources: by authors based on Islamic Insurance Company annual reports 2014 – 2017    

Table (4) shows the big difference between all insurance documents holders and surplus of the insurance 
documents holders yearly. The difference comes as result to managing cost and compensations.   

Insurance Islamic company gives insurance documents holders’ part of their surplus but it keeps other part 
for the next year, see table 5: 

Table (5): distribution of the insurance documents holders' surplus in Islamic insurance company 
Year 2014 2015 2016 2017 

Distributed Insurance surplus to insurance 
documents holders  

0.29 0.36 0.26 0.32 

                               Resources: by authors based on Islamic Insurance Company annual reports 2014 – 2017 

Years from 2014 - 2017 were showed surpluses. The company did not give insurance documents holders 
loan to cover their needs, therefore, it distributed the part of the insurance documents holders’ surplus.   

Discuss the (IICM) 

This model tries to solve problem by give the customer part of insurance surplus as way to promote Islamic 
insurance but it not solves the customer problem as expecting because of the following reasons: 

1. The company builds reserves from the customers' installment as artificial person in the company. The 
reserves are high part of customers' installments. 

2. The company policy distributes small part of insurance surplus yearly. 
3. The undistributed insurance surplus is artificial person not owning by customer or equity. It is liability. 

Discuss the benefit of the (IICM) model 

It covers customer's risks even the customer not get service from Jordan Islamic bank. It covers the 
customer's risk partly based on the Insurance companies' law not as in the (RIFM). The Islamic Insurance 
Company gets return from managing and investing customers' installments. It is way to reduce risk not avoid it. 

5. Results of Comparing between (IICM) and (RIFM) Models 

Based on the discussing of the models, the comparing shows the results as in table 6: 

 

 

 

 

 

1- Insurance documents holders’ surplus (return before tax) = (All insurance documents holders 

– reinsurance and all costs + investing returns) 

2- Tax of the insurance documents holders’ surplus= yearly tax percentage ×Insurance 

documents holders’ surplus  
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Table (6): Results of comparing between (IICM) model and (RIFM) model 
Independence Artificial Person Independence Artificial Person Classified Contract  

Covering types of insurance services as 
any Insurance company 

Covering the Jordan Islamic bank risk of 
customers defaults  

Risk types 

• Covering his risk in the limited cases 
based on the insurance type 

• Get part of insurance surplus yearly. 

Covering his default in the limited cases 
as in death.  

Customers right  

Covering risk partly based on the 
Insurance companie’s law 

Covering whole risk Covering risk  

• Investing part of insurance 
installment 

• Paying conversation after risk 
happened 

• Limit compensation of risk partly 

• Make reserves 
• reinsurance 

• Investing part of insurance 
installment 

• Paying conversation after risk 
happened 

• Limit compensation of risk by 
customers defaults  

Ways of managing 

• Cover risk partly  
• Get part of surplus insurance 

Cover whole risk Customers benefits 

• Get managing and working 
returns 

• Get part of investing customers 
installments 

• Reputation to increase dealing by 
Islamic services 

• Transfer its customer risk of default  
• Get managing and working returns 

• Get part of investing customers 
installments 

• Reputation to increase dealing by 
Islamic services 

The Jordan Islamic Bank 
benefits 

                  Resource: by author             

6. Conclusion 

 Jordan Islamic bank developed and applying two Islamic Insurance models (RIFM) is not owned by 
customers neither the Jordan Islamic bank. It is an artificial person. (IICM) has small part of insurance surplus to 
be as customers saving but the other part is artificial person. It meets the Jordan Islamic bank returns and 
managing risk by avoids or reduces. Developing Islamic Insurance model is directed to meet the Insurance 
Company as profitability model but the benefit is meeting Insurance company aims more than the customers' 
aims. 

Developing Islamic insurance models is directed to meet the establisher aims which impacts the result of 
applied the model practically. It is directed to meet profitability organization with Islamic rules. It is trying to get 
returns by two ways: 

1. To get managing, and working returns by added contract of managing and working by return. It calculated 
as part of Insurance services expenses. 

2. To get part of profit by investing part of collecting insurance installments. 
Also, it is directed to meet covering the organization customer's defaults risk. By the time some organizations 

developed the model to meet its organization reducing of risk classification. It gets part from customers' 
installments to get reserves or provisions. 

Recommendation for Future Research 

Based on the results there is need to develop new model to reduce customers costs than (RIFM) and (IICM) 
in order to increase distributed insurance surplus.    
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