
Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 a 

 

 

 

  

 2019 يونيو ،3العدد -6املجلد

Vol.6  Issue.3, June 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال                                  
 2019 يونيو، لثثاالعدد ال –سساداملجلد ال   

 التحرير رئيس

 الدكتور عمر يوسف عبابنة

 

 سكرتاريا التحرير

 م. سوزان الساليمه                                       
 

 الهيئة االستشارية

 السعودية -ستاذ الدكتور أحمد عارف عساف                                                                                      جامعة تبوكاأل 

 مصر -معة القاهرةاألستاذ الدكتور أحمد فاروق غنيم                                                                                         جا

ستاذ الدكتور مخلوفي عبد السالم                                                                                      جامعة
ْ
 الجزائر -طاهري محمد بشار اال

ستاذ الدكتور عبدالحسين جليل الغالبي                                                 
ْ
 العراق -جامعة الكوفة                         اال

ستاذ الدكتور حمدي زعرب
ْ
 فلسطين -الجامعة اإلسالمية                                                                                                  اال

ستاذ الدكتور ابراهيم محمد خريس
ْ
 األردن -جامعة الزرقاء الخاصة                                                                                   اال

ستاذ املشارك الدكتور عماد أبو عقيله                                                 
ْ
 ليبيا -جامعة الزاوية                             اال

ستاذ املشارك الدكتور عبدالرح
ْ
 البحرين -جامعة اململكة                                                               من أحمد ميرواال

 
 هيئة التحرير

 الواليات املتحدة األمريكية -دراسات املهنية واملمتدة مدرسة ال                                                                        الدكتور محمد نمر                                              

 الجزائر -األغواط –جامعة عمار  ثليجي                                                                                الدكتور رمضاني لعال                                 

   فرنسا -جامعة جنوب تولون فار                                                                                                             الدكتور اسماء الصغير

 فلسطين  -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية                                                                                                            الدكتور بدر حمدان        

 الجزائر -بومرداس -جامعة محمد بوقرة   بوباكر                                                                                                               الدكتور بداش 

 األردن -جامعة اليرموك                                                                                      ور نجيب خريس                            تالدك

 املغرب -الخامس جامعة محمد                      الدكتور مصطفى الحشلوفي                                                                               

 الجزائر -املسيلة-جامعة محمد بوضياف                                                                                                                الدكتور عيس ى حجاب

 الجزائر -تبسة –جامعة العربي التبس ي                                         الدكتور عبد الحليم الحمزه                                                              

 الجزائر -جامعة قاصدي مرباح                                                                                                                  الدكتور عبدهللا مايو

 الهند -معهد شمال الهند للتكنولوجيا                                                                                                                الدكتور محمد كاشف

 باكستان -جامعة عبد الوالي خان                                                                                                         الدكتور محمد عزام خان

 ماليزيا -جامعة سلطان زين العابدين         الدكتور سمر راحي                                                                                                             

http://www.univ-tebessa.dz/index_ar.php
http://www.univ-tebessa.dz/index_ar.php


 التعريف باملجلة

 

املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال هي مجلة أكاديمية دولية مفهرسة ومحكمة تعنى بالدراسات االقتصادية واالدارية 

 عن مركز رفاد للدراسات واألبحاث
ً
 .واملحاسبية واالحصائية والتمويل اإلسالمي، تصدر في ستة اعداد سنويا

 أهداف املجلة:

املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال الى تشجيع وتنشيط حركة البحث العلمي، حيث توفر للباحثين فرصة مهمة تهدف 

لتقييم بحوثهم من خالل شروط التحكيم العلمي التي تخضع لها البحوث املنشورة، وعرض بحوثهم من أجل التواصل العلمي في 

 .إنتاجها وتوظيف النتائج في خدمة حركة البحث العلمي

واملجلة تهتم بالبحوث املتعلقة بالدراسات التطبيقية وامليدانية وتقييم األساليب واملفاهيم املعرفية والدراسات املقارنة 

 عن نشر اعمال املؤتمرات والندوات ذات الصلة والتي ينظمها 
ً
ودراسة الحالة باإلضافة الى بناء النماذج واألطر النظرية، فضال

  .بحاثمركز رفاد للدراسات واأل 

 عنوان املراسلة:

                                                                                               

 املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال
   Global Journal of Economics and Business (GJEB) 

            االردن –رفاد للدراسات واالبحاث 
                    for Studies and  Research 

Bulding Ali altal-Floor 1, Abdalqader al Tal Street –21166  Irbid – Jordan 

Tel: +962-27279055     

Email:  editorgjeb@refaad.com ,  info@refaad.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عّبر عن وجهة نظر كاتبها جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة ت

 وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها

mailto:editorgjeb@refaad.com
mailto:info@refaad.com
http://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx


 قواعد النشر

 وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث األكا .1
ً
 ديمية.أن يكون البحث أصيال

 على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت و   .2
ً
 (doc) ورد بصيغةُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة، بحيث يكون مكتوبا

 (.docxأو ) 

 سم من اليمين واليسار.1.9سم من أسفل و 1.5سم من أعلى و 2بهوامش افتراضية   A4ُيكتب البحث على ملف   .3

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Sakkal Majallaوخط الكتابة باللغة العربية ) 1يكون تباعد األسطر   .4

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Times New Romanيكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية )  .5

 صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع. 30ال تزيد عدد صفحات البحث عن   .6

كلمة على صفحة مستقلة، على أن يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن  150يحتوي البحث على ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع   .7

 من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.اآلخرين 

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.  .8

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها في رفض البحث دون إبداء   .9

 األسباب.

 البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية: اعتماد منهجية واضحة في كتابة  .10

 .منها 
ً
 املقدمة: وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة، مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءا

 أهمية الدراسة 

 .محددات الدراسة)الزمانية، املكانية، واملوضوعية( إن وجدت 

 .التعريفات باملصطلحات 

 لدراسة.إجراءات ا 

 .النتائج ومناقشتها 

 .التوصيات 

 .املراجع 

 :التاليAPA) )يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق  .11

  ،2016ُيشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين. مثـال: داود ،Petersen, 1991. 

 حسب اسماملؤلف، باللغتين العربية أواالنجليزية هكذا: )اسم توثق املصادر واملراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هج 
ً
ائيا

 :الى(. مثال -العائلة، أول حرف من االسم األول للمؤلف )سنة النشر( عنوان الكتاب، رقم الطبعة مدينة النشر: دار النشر. ص: من

 ( .تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط1999العمري، ن )180-160مصر:دار املعارف. ص 1. 

 Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between 

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 

 .ية واإلنجليزيةإدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العرب  .12

أو  editorgjeb@Refaad.com :املالحق أو األدوات( بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي –إرسال جميع محتويات بحثك )متن البحث  .13

  PDF من خالل التسليم اإللكتروني في املجلة، ولن يقبل أي ملف بصيغة

mailto:editorgjeb@Refaad.com


البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم ثالث ويكون  عرضيُ   .14

  .قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه

م بكتابة رد علمي مبرر يلتزم الباحث/ الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقو   .15

ت ليعرض على هيئة التحرير، وفي حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة، وإن لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظا

 .املحكمين كما هي

م بها وأرقام الصفحات، وتبرير علمي يرسل الباحث/ الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قا  .16

 .للملحوظات التي لم تعدل

 .إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة .17

 .يحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين في خالل شهر على األكثر .18

 املجلة بحقها في إخراج البحث، وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر.تحتفظ  .19

 ( من خالل الدخول على موقع املجلة اإللكتروني.pdfيستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه )ملف  .20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس املحتويات

 

 # اسم البحث رقم الصفحة

  افتتاحية العدد 

 1 ر اإلدارة االستراتيجية في تمكين العاملين دراسة حالة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباءأث 385

 2 م2018-2014دور فاعلية إدارة النقل في معالجة مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم  407

 3 عوديةتقييم مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في برامج املحاسبة في الجامعات الس 427

 -اتجاهات العاملين حول دور بيئة العمل الداخلية في تحقيق اإلبداع اإلداري دراسة حالة في مديرية اإلدارة املحلية لوالية غرداية 448

 الجزائر

4 

 5 لخرطوموالية ا يعلى عينة من املستشفيات الخاصة فأثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية دراسة تطبيقية  469

 6 دور املحاسبة القضائية في التدقيق والتحكيم املالي في اململكة العربية السعودية 486

دراسة تطبيقية في عينة من الشركات املدرجة في سوق العراق لألوراق  -دور اإلدارة القائمة على القيمة في النمو املستدام للشركات 496

 املالية

7 

 8 فظ املحاسبي في شركات املساهمة الجزائريةقياس مستوى ممارسة التح 514

 9 القياس املحاسبي لرأس املال البشري وأثره على رفع كفاءة األداء بالتطبيق على جامعة امللك خالد 535

551 The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Oman (1990-2014) 10 



Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 0 

 

 افتتاحية العدد

 رحمن الرحيمبسم هللا ال

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات من تطور سريع على نطاق 
َ
فإن املعرفة اليوم تعددت أبوابها وطرق الوصول إليها، ملم

 من روافد واسع في شتى امليادين؛ وفي املجلة العاملية ل
ً
القتصاد واألعمال بإصدارها اإللكتروني والورقي نتطلع إلى أن نكون رافدا

املجلة العاملية لالقتصاد من املجلد السادس من سلسلة أعداد  لثير عاملية، ويأتي هذا العدد الثااملعرفة، ومنصة بحثية بمعاي

 من قضايا األعمال واالقتصاد وتتناول ليضم في ثناياه مجموعة من األبحاث العلمية الرصينة وا واألعمال
ً
ألصيلة التي تناقش عددا

 موضوعات متنوعة.

واليوم نستمر بدعم مسيرة البحث العلمي املتخصص برعاية هذا املنبر العلمي الذي حظي بإقبال السادة الباحثين  

ُرف بنخبة متميزة من الخبراء واأل 
َ
ساتذة واملختصين ضمن هيئته االستشارية، واملتخصصين، واهتمام األكاديميين واملهنيين، وش

وفي سبيل ذلك حرصت املجلة على تحقيق أعلى املعايير الدولية للنشر العلمي الرصين من خالل توفير منصة نشر علمي متميز 

نظومة واملنهل ومفهرس في مجموعة من أهم قواعد البيانات العاملية املرموقة، فباإلضافة إلى اشتراكها في القواعد العربية كدار امل

 Ebsco, Doaj, Crossref, Google Scholar, Research)ـ ومعرفة، فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد البيانات العاملية ك

Gate,-ID, J).وال زالت تسعى لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود ، 

لدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية بأعلى املعايير العاملية ونتطلع إلى مزيد من التطوير واملراجعة ا

 لنسهم في هذا البناء الحضاري الكبير.

 نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد

 

 هيئة تحرير املجلة

 



Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 385 

 

 

Global Journal of Economics and Business 

e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285 
Vol. 6, No. 3, 2019, pp. 385- 406                                     Refaad for Studies and Research 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1                            www.refaad.com 

 

  دراسة حالة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أثر اإلدارة االستراتيجية في تمكين العاملين       

  التاج محمد محمد علي حامد                                                                                
 اململكة العربية السعودية -جامعة نجران -إلداريةكلية العلوم ا  -قسم إدارة األعمال -أستاذ إدارة األعمال املساعد

tajeeca@outlook.com 

  يحسام الدين عبد العزيز مصطفى محمدان
 السودان  -جامعة الزعيم االزهري  -كلية العلوم اإلدارية -قسم إدارة األعمال -أستاذ إدارة األعمال املساعد

 ص:خاملل
دراسة حالة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. تمثلت الفرضية  -هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر اإلدارة االستراتيجية في تمكين العاملين   

ة في اتخاذ القرار، عالقة ارتباط موجبة بين مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية وأبعاد تمكين العاملين )تفويض الصالحيات، املشاركبوجود الرئيسية للدراسة 

 200)من التمكين النفس ي، بيئة العمل، املشاركة في فرق العمل(. تكونت عينة الدراسة 
ً
من العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء،  ( فردا

لى عدد من النتائج أهمها اتفاق عينة توصلت الدراسة إو واستخدم املنهج الوصفي لتحليل بيانات الدراسة، وتمثلت أداة الدراسة األساسية في االستبانة. 

الكهرباء حيث  الدراسة على أن مفهوم اإلدارة االستراتيجية له أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم تمكين العاملين لدى املسئولين بالشركة السودانية لتوزيع

ذات العالقة بأعمالهم، والعمل بروح فريق العمل.  عمليات اتخاذ القراراتبأن الشركة تعمل على منح مزيد من الصالحيات للعاملين، واشراكهم 

تعزيز وتفعيل دور العاملين ومشاركتهم في كافة فعاليات الشركة واستغالل قدراتهم بما  علىوجوب العمل وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها 

 .االستراتيجيةتقبلية وتحديد أهدافها بناء استراتيجياتها املس يخدم مصلحة الشركة، واالستفادة من خبراتهم املتراكمة في

، تفويض الصالحيات، املشاركة في اتخاذ القرار، التمكين النفس ي، بيئة االدارة االستراتيجية، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الكلمات املفتاحية:

 .العمل، املشاركة في فرق العمل

 املقدمة:
الهائلة في التقدم العلمي والتكنولوجي واملعرفي، وهذا التقدم لم يكن ليصل إلى هذا الحد إال من خالل  إن أكثر ما يميز عصرنا الحالي هو السرعة  

االتجاه املرغوب  الجهود الكبيرة التي تبذل في مجال التحسين والتطوير والتجويد، واإلدارة تعتبر أداة هذا التقدم، وذلك باستغالل الطاقات املتوفرة في

 مكن، فما التقدم الحضاري والعمراني والصناعي في الدول املتقدمة إال بفضل اإلدارة الناجحة وأساليبها الحديثة.فيه إلى أقص ى حد م

عالية ذات فكر استراتيجي يقوم على  إدارية وكفاءاتقدرات  يتطلبمتغير الالعالم هذا  ظل فيوالبقاء والتميز  تحقيق النجاح والتفوق إن   

 منذلك كل التنافسية. البيئة ل في ظالتأكد عدم حاالت مع ل والتعامل، توقعات المستقبوقراءة البيئة ل دراسة وتحليلى عإستراتيجية قادرة إعداد 

اإلدارة الحديثة التي تعبر عنها اإلدارة لتحقيق ل إتباع دخل وهذا ال يتأتي إال من خال، التي من أجلها قامت هذه المنظمات األهدافإنجاز  أجل

الذي يمكنها من ل نموذج اإلدارة الحالي والمستقبلي لمنشآت األعمااالستراتيجية مفهوم اإلدارة ل ويمث، هذه المنظماتأداء في والفعالية الكفاءة 

، لبيئة الخارجية المتغيرةاعتبارات اتحقيق أهدافها ضمن  النجاح في القدرات بما يضمن لها تلكوإدارة ، تحديد قدراتها وإمكانياتها التنافسية

 تهديدات الموجودة فيها. والفرص وال

ا يتبع اتجهت اإلدارة لالهتمام بالعنصر البشري من أجل إنجاح البرامج التغييرية والخروج من مؤسسة األوامر إلى ما يسمى باملؤسسة املمكنة وم  

 أال من ذلك من تغييرات في الهياكل، والسياسات، والقرارات، و
ً
 في شك أن االهتمام بمفهوم التمكين يشكل عنصرا

ً
 للمؤسسات خصوصا

ً
 وحاسما

ً
ساسيا

م والتنظي، ود اإلداريـالجم، وكسر في اتخاذ القراركتهم والمساعدة على تحفيزهم ومشاردارية الحديثة، إلتجاه نحو تبني وتطبيق املفاهيم االا

 صرـبمبدأ تمكين العاملين عنل االهتمام وهو ما يجع، ين اإلدارة والعاملينـداخلي بـال
ً
 االعمال.اح منظمات ـياً لنجـأساسا

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:tajeeca@outlook.com
mailto:tajeeca@outlook.com
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 مشكلة الدراسة:   
ومنحهم الحرية ، بةـرارات المناسـاذ القـتخفي اوالمبادرة املشاركة وتشجيعهم على ، حيات والمسؤولياتالصال يهتم التمكين بإعطاء العاملين  

الذي األمر املنظمة هداف أوالعاملين لغرض إنجاز  بين اإلدارةالعالقة ثق بما يومباشر من اإلدارة ل دون تدخل باستغاللية تامة العمألداء والثقة 

تطبيق مفاهيم اإلدارة ويعني ، تجعلها تستشرف املستقبل وتساهم في بناء منظمة عصرية متمكنة. يتطلب أن تمتلك رؤية إستراتيجية عميقة

ومهددات، وكنتيجة لذلك قد تلجأ الشركة الى إعادة االستراتيجية املواءمة بين ما تملكه الشركة من إمكانيات وما تفزره البيئة الخارجية من فرص 

 هيكلها التنظيمي، والى تغيير ثقافتها التنظيمية وما الى ذلك. وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي:

 ما أثر مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية في تمكين العاملين في )الشركة السودانية للكهرباء(؟

 تحت هذا السؤال املحوري عدة تساؤالت فرعية على النحو التالي: وتندرج 
هـــل هنـــاك فـــروق بـــين مفـــاهيم اإلدارة االســـتراتيجية وبـــين الظـــروف املحيطـــة بمنظمـــات األعمـــال والتـــي تـــؤثر علـــى تبنـــي أبعـــاد تمكـــين العـــاملين  .1

 )الشركة السودانية للكهرباء(؟

 في )الشركة السودانية للكهرباء( بما يؤدي إلى تمكين العاملين؟تطبيقها في الواقع العملي مفاهيم اإلدارة االستراتيجية و املدراء هل يدرك  .2

 هل هناك فرق بين استخدام مفاهيم اإلدارة االستراتيجية واألساليب اإلدارية املتبعة في )الشركة السودانية للكهرباء(؟ .3

 أهمية الدراسة:
أكيد دور اإلدارة االستراتيجية في تمكين العاملين في )الشركة السودانية للكهرباء(، وتوجيه انتباه املسئولين من الناحية العملية تسهم الدراسة في ت         

ية متمكنة. وأصحاب القرار في )الشركة السودانية للكهرباء( إلى ضرورة االهتمام بتطبيق مبدأ التمكين اإلداري من أجل املساهمة في بناء منظمة عصر 

دراسة عن طريق التوصيات التي ستقدمها في تعزيز مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية وأثره في تمكين العاملين ملا له من أثر فعال في كما ستسهم هذه ال

 مواجهة التحديات والتغيرات في البيئة املحيطة.

 أهداف الدراسة:
 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:     

ســتراتيجية وبــين مفــاهيم التمكــين بأبعــاده املختلفــة )تفــويض الصــالحيات، املشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، تحديــد العالقــة بــين مفــاهيم اإلدارة اال  .1

 التمكين النفس ي، بيئة العمل، املشاركة في فرق العمل(.

كة الســودانية التعــرف علــى مــدي تطبيــق مفــاهيم اإلدارة اإلســتراتيجية وأثــر ذلــك علــى تمكــين العــاملين بأبعــاده املختلفــة علــى العــاملين )بالشــر  .2

 للكهرباء(.

تقديم توصيات واقتراحات من شأنها أن تسهم في تطوير اإلدارة وتمكين العاملين في )بالشركة السودانية للكهرباء( بشكل خاص واملؤسسـات  .3

 املماثلة بشكل عام مما يساعد في االستفادة من العنصر البشري وزيادة فاعليته ومساهمته في نجاح تلك املؤسسات. 

 يات الدراسة:فرض
 : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية وأبعاد تمكين العاملين، وتتفرع منها الفرضية الفرعية التالية:الفرضية الرئيسية

 بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات.)0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة ) أ. 

 بين مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وبعد املشاركة في اتخاذ القرار.)0.05د عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة )توج ب. 

 بين مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وبعد التمكين النفس ي.)0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة ) ج. 

 بين مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وبعد بيئة العمل.)0.05دي مستوي داللة )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن د. 

 بين مفاهيم اإلدارة االستراتيجية وبعد املشاركة في فرق العمل.)0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عندي مستوي داللة ) هـ. 

 منهجية الدراسة:
ا تصف املتغيرات املرتبطة بالدراسة وأيضا تصف خصائص مفردات عينة الدراسة. كما املنهج الوصفي التحليلي إذ أنهستعمد هذه الدراسة على   

للخروج بنتائج يمكن تعميمها على املجتمع  تقوم الدراسة على التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات واختبار تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع

 حصائية املناسبة.  الكلي للدراسة وذلك باستخدام االساليب اال 
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 أدوات جمع بيانات الدراسة: 
 تكونت .ذات العالقة األدبيات مراجعة ضوء في صممت والتي االستبانة في الدراسة مفاهيم واختبار البيانات لجمع األساسية األداة تمثلت  

األخير  الجزء وخصص الثاني مفهوم االستراتيجية، الجزء طيويغ العينة، ألفراد الشخصية من بالبيانات األول  الجزء يتعلق أجزاء ثالث من االستبانة

 أوافق، بشدة، املتدرج( أوافق الخماس ي أساس مقياس ليكرت على االستبانة عبارات على خيارات اإلجابة بتمكين العاملين، وصممت العبارات الخاصة

 .على التوالي (5،4،3،2،1الدرجات ) حسب) بشدة أوافق ال أوافق، ال محايد،

 ملعالجة اإلحصائية:ا
 لتحليل بيانات الدراسة تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 معامل الفا كرونباخ الختبار صدق أداة الدراسة. .1

 التوزيع التكراري والنسب املئوية لوصف البيانات الشخصية لعينة الدراسة. .2

 ة للدراسة.النسب املئوية واالوساط الحسابية ومربع كاي لوصف البيانات األساسي .3

 معامل االنحدار الخطي البسيط الختبار فرضيات الدراسة. .4

 صدق أداة الدراسة:
تم اختبار صدق أداة الدراسة من خالل صدق املحتوى أو الصدق الظاهري للتحقق من أنها تخدم أهداف الدراسة بعرضها على عدد من   

من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة، وحساب معامل ثبات أداة الدراسة  املختصين في القياس الكمي وفي إدارة األعمال، كما تم التحقق

 أللفا كرونباخ1باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا كما يوضح في الجدول رقم )
ً
(  (Alpha- Cronbach( حيث تم استخراج معامل الثبات وفقا

( وبالتالي تصبح %60( وهي نسبة أعلى من نسبة القبول )%85.33ت قيم معامل الثبات  )لالتساق بصيغته النهائية الكمية لكل أبعاد الدراسة حيث بلغ

اخ لكل عبارات االستبيان صالحة ومناسبة ألغراض التحليل اإلحصائي. ويمكن توضيح نتائج تحليل الثبات ملقاييس الدراسة بواسطة معامل ألفا كرنب

 محور على النحو التالي:

 نتائج اختبار ألفا كرونباخ ملقياس ألبعاد الدراسة :(1جدول)                                                                         
 ألفا كرونباخ عدد العبارات مجاالت الدراسة

 0.77 7 البعد األول : مفهوم االستراتيجية

 0.79 5 البعد الثاني : تفويض الصالحيات

 0.90 6 اتخاذ القرارالبعد الثالث : املشاركة في 

 0.87 6 البعد الرابع: التمكين النفس ي

 0.88 6 البعد الخامس : بيئة العمل

 0.91 5 البعد السادس : املشاركة في فرق العمل

 0.85 35 أجمالي أبعاد الدراسة

 م2019املصدر: إعداد الباحثان من نتائج االستبيان،        

 الدراسات السابقة:
  ،(: هدفت الدراسة إلى تحديد مستويات إملام القيادات اإلدارية ومعرفتها بمفاهيم اإلدارة كأحد أساليب الفكر اإلداري م2005دراسة )مصطفى

خرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها: تدني مستوى املعرفة واإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة  فقد أظهرت النتائج مستوى ضعيف من و املعاصر. 

وجود عالقة إيجابية بين مستوى املعرفة اإلدارية و ام بأهمية وضع وصياغة رسالة املنظمة وبالتالي عدم وجود أهداف أساسية، املعرفة واإلمل

بها ونظرياتها، بمفاهيم  واملمارسة الفعلية إذ أن القيادات اإلدارية تمارس وتطبق املفاهيم اإلدارية  بذات القدر الذي تتوفر لها به املعرفة بأسالي

نافسية د أثبتت الدراسة أيضا وجود عالقة إيجابية بين مستوى اإلملام واملعرفة بمفاهيم وبين تطور أداء وفعالية املنظمات وزيادة قدراتها التوق

ز على الخطط وإمكانية بقائها ونموها، كذلك أثبتت الدراسة أنه ال يوجد تطبيق عملي لعدد كبير من األساليب واملفاهيم  وأن القيادات اإلدارية ترك

 السنوية قصيرة األجل وعدم وجود خطط مكتوبة متوسطة أو بعيدة املدى، تعدد األسباب التي تحول دون تطبيق املفاهيم.

أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها السعي لتنمية وزيادة معرفة القيادات باملفاهيم وضرورة تحسين مستوى املؤهالت العلمية اإلدارية  

إعادة النظر في أساليب و مهاراتهم الفكرية، اختيار القيادات من األفراد التي يتوفر لديها مستوى عالي من املعرفة العلمية اإلدارية،  للقيادات وتنمية
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ل ضرورة قيام املنظمات بوضع رسالتها وأهدافها بصورة واضحة وتشجيع االهتمام بالدراسات والبحوث وتخصيص أمواو اإلدارة التي تتبعها القيادات، 

 كافية من امليزانيات السنوية لإلنفاق منها على تطوير مجاالت ووسائل البحث العلمي.

 ( هدفت إلى تعريف التمكين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الدمام م2013،السويعي) دراسة

 ومديرة من العاملين في مدارس محافظة الدمام من العام الدراس ي  (350تكون مجتمع الدراسة من )، و باململكة العربية السعودية
ً
-2009مديرا

.  وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن مستوى التمكين اإلداري جاء بدرجة مرتفعة، وأن مستوى الرضا الوظيفي جاء بدرجة متوسطة كما 2010

ومستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى متغير النوع االجتماعي ولصالح اإلناث، في تمكين اإلداري التبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

موجبة حين لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلى متغيري املؤهل العلمي والخبرة. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 

 قوية بين درجة التمكين اإلداري ودرجة الرضا الوظيفي.

ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها: أن يكون الرضا الوظيفي من بين املوضوعات الرئيسة التي تحظى باهتمام  وفي 

 وأولويات وزارة التربية والتعليم وإعطائهم مزيد من الحوافز املادية واملعنوية.

  ن اإلداري وأهميته كأسلوب إداري حديث يسهم في تحقيق الفاعلية هدفت إلى تسليط الضوء على مفهوم التمكي) م2011،نسمان)دراسة

ع اإلدارية والكشف عن درجة التمكين اإلداري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، كما هدفت إلى التعرف على عالقة التمكين اإلداري بإبدا

 العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة. 

ائج منها: أن التمكين اإلداري متوفر في الجامعات الفلسطينية قيد الدارسة، وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وتوصلت الدراسة إلى عدة نت 

وجود و فرق العمل، والحوافز، وتفويض السلطة( وإبداع العاملين في الجامعات الفلسطينية، و التمكين بأبعاد )التدريب، واالتصال وتدفق املعلومات، 

صائية حول التمكين وعالقته بإيداع العاملين في استجابة أفراد العينة تحرك إلى الجنس لصالح الذكور وفروق تعزى ملتغير فروق ذات داللة إح

 الجامعة لصالح أفراد العينة الدين من الجامعة اإلسالمية. 

تائج أعمالهم واتاحة الفرصة للعاملين وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: تعزيز مجاالت اإلبداع للعاملين وتشجيعهم على تحمل ن 

الجامعات باستخدام طرق جديدة في العمل من خالل منحهم الثقة والصالحيات الالزمة ومكافأة املبدعين منهم، وزيادة االهتمام بمجاالت التمكين في 

كذلك دقة وسرعة وصول املعلومات التي يحتاجها الفلسطينية من خالل البرامج التدريبية وتشجيع العاملين على املشاركة من خالل فرق العمل، و 

اجل تعزيز  العاملين، وزيادة االهتمام بالحوافز وتبني العدالة واملوضوعية في نظام الترقيات وضمان مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، وذلك من

 اإلبداع للعاملين. 

 دراسة( PiskeGerbert and Kearney, 2007)  على هدفت إلى التعرف عل 
ً
ى أثر تطبيق إستراتيجية التمكين علي إدارة التغيير، والتعرف أيضا

نوعين من التغيير التحويلي السائد في أوروبا الشرقية وهو استحواذ الشركات من قبل املستثمرين األجانب وخصخصة هذه الشركات، واعتمد 

 قابلة واالستبانة. الباحث علي عينة من الشركات وقام بالحصول علي املعلومات بطريقة امل

نب وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن نوع التغيير يعد عنصر حاسم إلدراك العاملين للتمكين، ففي ظل االستحواذ من قبل املستثمرين األجا 

أنه مصدر للخطر، وكذلك  يدرك األفراد التمكين على أنه فرصة يجب اغتنامها أم في ظل تطبيق الخصخصة فان األفراد عادة ما يدركون التمكين على

 توصلت إلى انه ال توجد عالقة خطية واضحة بين التمکين وبين ادارة التغیير. 

 دراسة(Emerson. A, 2008)   هدفت إلى: التعرف على األسباب التي تجعل تمكين العاملين أكثر من مجرد شعار سائد في االتحاد الجمركي

 ية التمكين، وطبقت هذه الدراسة في منظمة اوكسفام الدولية البريطانية. وهدفت إلى تحقيق رض ي املوظفين من خالل عمل

سائل االتصال وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن يسمح للموظفين أن يكون لهم رأي في القضايا التي يتعين عليهم التعامل معها ويتطلب ضرورة تقييم و 

 في کال االتجاهين.

  حديد طبيعة العالقة بين تمكين العاملين وجودة الحياة الوظيفية، وتحديد أفضل أشكال تمكين العاملين تإلى (: هدفت م 2014 ،ديوب)دراسة

رات املطلوبة لتحقيق جودة حياة وظيفية في املنظمات محل الدراسة، وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة في وجود عالقة ذات داللة معنوية بين متغي

ركة العاملين في اتخاذ القرارات، ومشاركة العاملين في امللكية، وتشجيع العاملين وتقدير أفكارهم تمكين العاملين )تفويض السلطة، مشا

  واقتراحاتهم( وجودة الحياة الوظيفية في املنظمات محل الدراسة، وتشير الدارسة إلى أن تقدير اإلنجاز هو أكثر متغيرات تمكين العاملين
ً
ارتباطا

 شاركة العاملين بامللكية ومن ثم تفويض السلطة.بجودة الخدمة الوظيفية يليه وم

 وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على بناء إستراتيجية واضحة طوية األجل لتمكين العاملين في الشركات محل الدراسة 

 من رؤية الشركات وقيمها محل الدراسة تقوم على زيادة الثقة املتبادلة بين الع
ً
املين واإلدارة من جهة وعلى سرعة االتصاالت من جهة تشكل جزءا

واتخاذ  ثانية، وتتسم بالتنوع في أشكال تمكين العاملين من جهة أخرى، منح العاملين املزيد من السلطات والصالحيات بما يمكنهم من حل املشكالت

 إلى طبيعة عمل الشركات محل الدراسة
ً
 .القرارات بالسرعة والدقة املناسبين نظرا
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  تحديــد أثــر تمكيــن العامليــن فــي األداء الوظيفــي لــدي شــركة زيــن لالتصــاالت األردنية، وقــد تحــدد إلى (: ســعي هــذا البحــث م2018 ،الدوري)دراسة

اللية العمــل، تطويــر العمــل(، كمــا حــددت أبعاد األداء تمكيــن العامليــن بأبعــاده األربعــة التــي تمثلــت فــي )معنــي العمــل، كفــاءة العمــل، اســتق

 الوظيفـي ببعديـه )أداء املهمـة، األداء السـياقي(.

ـل( فــي ــتقاللية العمـالدراسة عدة نتائج أهمها: كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود أثــر لــكل مــن أبعــاد تمكيــن العامليــن )معنــي العمــل، اسوقدمت  

العامليــن فــي مختلــف املســتويات  األداء الوظيفــي للعامليــن فــي شــركة زيــن لالتصــاالت األردنية، ويعــزو الباحــث بــأن هــذه النتيجــة تعــود إلــي إدراك

 ــق أداء وظيفــي متميــز لــدي أفــراد التنظيــم.الوظيفيــة ألهميــة وظائفهــم فــي تحقيــق أهــداف املنظمــة ممــا يســاعد علــي تحقي

داريــة الدنيـا وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضـرورة االهتمـام بتنميـة إدراك العامليـن ألبعـاد التمكيــن األربعـة وخاصـة فـي املسـتويات اإل  

ــم كفـرص لتعزيــز األداء، وضـرورة اهتمـام إدارة شـركة زيـن لالتصـاالت األردنية ببعـدي مـن خـالل تشـجيعهم علـي تحمــل املسـئوليات والنظـر إلــي أخطاءه

 .الكفـاءة وتطويـر العمـل والتـي أثبتـت الدراسـة عـدم وجـود أثـر مهـم لهـم فـي األداء الوظيفـي

 

 ملتغير التابعا                                                                                                             املتغير املستقل        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م2019املصدر: إعداد الباحثين           

 

 
 أنموذج الدراسة :(1) :شكل                                                                                        

 

 راسة:اإلطار النظري للد

 مفاهيم اإلدارة االستراتيجية
 تعريف اإلدارة االستراتيجية: .1

كفء تعتبر اإلدارة اإلستراتيجية تطور ملنهج سياسات األعمال والذي ركز على الجوانب الداخلية للمنظمة، من خالل التركيز على االستخدام ال  

 ألصول املنظمة، وثم أدى االهتمام املتزايد بالبيئة ومشكالتها وآثا
ً
رها على املنظمة ككل إلى استبدال مصطلح السياسات اإلدارية إلى مصطلح أكثر شموال

 هو اإلدارة اإلستراتيجية على أساس أن هذا املصطلح الجديد يركز على إدارة املنظمة ككل في ضوء عالقاتها بالبيئة الخارجية.

ها بمستقبل وبروز أهمية اإلدارة اإلستراتيجية من خالل املرور باملراحل يوضح التطور التاريخي أن تفكير املنظمات قد تطور، من حيث اهتمام 

( املرحلة األولى عدم االهتمام باملستقبل، املرحلة الثانية: االهتمام باملستقبل وقد أخذت هذه املرحلة أكثر من شكل 21، ص1993التالية )أبو ناعم، 

 كما يلي:

 

 

 

 

 

 مفهوم اإلدارة االستراتيجية

 

 

 بعد تفويض الصالحيات

 بعد املشاركة في اتخاذ القرار

 بعد التمكين النفس ي

 بعد بيئة العمل

 بعد املشاركة في فرق العمل
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 25م(، ص1993، )القاهرة: دار الثقافة العربية، 2و ناعم، اإلدارة اإلستراتيجية: إعداد املدير اإلستراتيجي، طاملصدر: عبد الحميد أب  

 االستراتيجيةمراحل تطور اإلدارة  :(2شكل)

بيعة األساسية، في حقل علم اإلدارة لم يتفق الكثير من الباحثين على تعريف شامل ومحدد لإلستراتيجية، فالبعض يعني بها الغايات ذات الط 

دت التعريفات والبعض يطلقها على األهداف املحدودة ووضع البدائل املختلفة، ثم اختيار البدائل املناسبة، وتحديد املدى املناسبة للتنفيذ. لذلك تعد

 (. 19، ص2006التي تبين معنى اإلستراتيجية. )عواي، 

تصميم وتنفيذ وتقييم القرارات ذات األثر الطويل األجل والتي تهدف إلي زيادة قمة  بأنها: "العملية التي تتضمن االستراتيجيةوتعرف اإلدارة  

 (.144، ص 2009املنظمة من وجهة نظر العمالء واملساهمين واملجتمع ككل" )هاريسون، 

ة من خالل تحليل العوامل البيئية بما على أنها: "عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص وإدارة املوارد املنظم االستراتيجيةكما تعرف واإلدارة  

 (.92، ص2003يساعد على تحقيق رسالتها والوصول إلى الغايات واألهداف املنشودة" )املرس ي، 

وعليه يمكن صياغة مفهوم جامع لإلدارة اإلستراتيجية إلغراض هذا البحث وهو أن اإلدارة اإلستراتيجية ما هي إال تحديد سياقات وسبل  

ل تصميم وتنفيذ وتقييم القرارات على املدي الطويل والكشف عن األهداف والغايات وتوليد الخطط والسياسات لتحقيق تلك التصرف من خال

 األهداف وتخصيص وإدارة املوارد الالزمة من خالل تحليل العوامل البيئية بما يساعد على تحقيق أهداف ورسالة املنظمة.

( إرشاد وتوجيه املستويات واإلدارات بأهداف املنظمة، وتعمل على 38، ص 2006ايا عديدة أهمها )الحاكم، أهمية بالغة ومز  االستراتيجيةولإلدارة 

على املعايير التعرف على املتغيرات التي تحدث في البيئة املحيطة باملنظمة ورصد ما يترتب على هذه املتغيرات من فرص وتهديدات، وتساعد على التعرف 

 يم فرص االستثمار املتاحة، وتعمل كأداة أولية لتوفير التنسيق بين مستويات املنظمة ووحداتها اإلدارية.املوضوعية الالزمة لتقي

كما أوجز علماء اإلدارة اإلستراتيجية مجموعة من الفوائد املتولدة من تحقيقها من خالل تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ومفاهيمها أهمها  

وح رؤية منظمة األعمال بشكل، وتركيز دقيق على القضايا اإلستراتيجية والحيوية للمنظمة، والقدرة على ( وض84، ص 2011)العيساوي وآخرون، 

 الفهم والتعامل مع املتغيرات العاملة في البيئة، تحسين أداء املنظمة ونجاحها على مختلف املستويات.

والخدمات املقدمة من قبل املنظمة. فإذا كانت املنظمة تقدم سلعة أو خدمة يرتبط تعدد واختالف مستويات اإلدارة اإلستراتيجية مع طبيعة املنتجات 

 واحدة، نجد أن تلك املنظمة تمتلك مستوى إستراتيجي واحد تستطيع بواسطته القيام بجميع األعمال إلنجاز السلعة أو الخدمة.

وخدماتها، مما استوجب ظهور مستويات مختلفة لإلدارة اإلستراتيجية ولكن شهدت منظمات األعمال في اآلونة األخيرة بروز منظمات تتميز بتنوع سلعها 

 (: 33، ص1990تتناسب مع تعدد وتنوع األنشطة التي تقوم بها املنظمة، وهنالك ثالث مستويات لإلدارة اإلستراتيجية هي )إسماعيل، 

 على مستوى املنظمة. االستراتيجية .1

 االستراتيجية على مستوى وحدات األعمال. .2

 راتيجيات الوظيفية.االست .3
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يجب التعرف على أهم مكونات اإلدارة اإلستراتيجية وذلك من اجل فهم كيفية تطابق املكونات املختلفة بعضها مع البعض األخر، تتضمن  

ة، تحليل نقاط القوة املكونات اختيار رسالة املنظمة وأهدافها الرئيسة. تحليل البيئة الخارجية وبيئة الصناعة لتحديد الفرص والتهديدات الخارجي

فية، ثم والضعف في البيئة الداخلية. بعد ذلك تقوم اإلدارة العليا بصياغة استراتيجيتها على مستوى املنظمة، وحدات األعمال، واملستويات الوظي

تضمن وضع خطط وسياسات لتخصيص التنفيذ اإلستراتيجية الذي يعد أحد املكونات األكثر صعوبة في اإلدارة اإلستراتيجية، إذ تستوجب تهيئة آلية ت

ر إلى أنها تظهر املوارد، وبناء هيكل تنظيمي مالئم، ومستوى عاٍل من الثقافة التنظيمية، وتنمية القيادات اإلدارية، وعملية الرقابة اإلستراتيجية تشي

 (.3ضحة في الشكل )لإلدارة نتائج األداء لتعديل بعض أو كل املراحل في األنموذج من أجل تحسين األداء كما هي مو 

 التحليل االستراتيجي .2

 يعتبر التحليل البيئي أول عمليات اإلدارة اإلستراتيجية، ويبدأ به قبل بدء املؤسسة بصياغة إستراتيجيتها، حيث تقوم املنظمة بالتحليل  

هو عبارة عن"مجموعة أدوات تستخدمها اإلدارة  اإلستراتيجي للقوى البيئية املحيطة بها، ألهمية تأثيره على أهدافها وأنشطتها. والتحليل البيئي

نظمة من اإلستراتيجية؛ لتشخيص مدي التغير الحاصل في البيئة الخارجية، وتحديد الفرص والتهديدات، وتشخيص السمات أو امليزات التنافسية في امل

ن التحليل االستراتيجي للبيئة، وتحديد أهداف املنظمة. وينقسم أجل السيطرة على بيئتها الداخلية بشكل يساعد اإلدارة في تحقيق العالقة اإليجابية بي

 التحليل البيئي إلى قسمين: 

  تحليل بيئة العمل الداخلية 

مة إن البيئة الداخلية ملنظمات األعمال تتمثل بمجموعة العوامل واملكونات املادية واملعرفية والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة بحدود املنظ 

(، وان التحليل الداخلي يساعد في التعرف على نقاط قوة املنظمة ونقاط ضعفها، وتقييم قابليتها في االستجابة 3ي مبينة في الشكل)الداخلية كما ه

ى انه يسلط للقضايا واملشاكل والفرص الخارجية. كما انه يكشف عن النماذج التي تؤلف القيم السائدة وتوجه العمليات الحالية للمنظمة. باإلضافة إل

 (. 74، ص 2009الضوء على السياسات واإلجراءات اإلدارية التي تساعد أو التي ال تساعد في تحقيق األهداف )حمدان وإدريس، 

 وينتج عن فهم ودراسة البيئة الداخلية فوائد عديدة أهمها: 

االستغالل واالستخدام الكفء لهذه املكونات  يعطي الفهم الدقيق للبيئة الداخلية وعناصر القوة والضعف في املنظمة وجعل آخذة في االعتبار  .1

 والعناصر إلى أقص ي حدود االستخدام في اقتناص الفرص والتعامل مع التهديد. 

 تستطيع إدارة املنظمة إيجاد مزايا تنافسية لها من خالل التركيز على القوة الدافعة التي قد تكون عناصر قوة في بعض من مفردات البيئة  .2

 ة التنظيمية أو املهارات املعرفية الضمنية للموارد البشرية. الداخلية كالثقاف

مميز يتيح الفهم الجيد للبيئة الداخلية للمنظمة من معرفة طبيعة األعمال والقطاعات والصناعات التي تستطيع فيها هذه املنظمة تقديم ما هو   .3

 وتحقيق األداء العالي والنجاح في هذه األعمال. 

داخلية للمنظمة وتحليلها على معرفة التطور الحاصل في موارد املنظمة بطريقة منهجية منظمة. وبالتالي تتاح الفرصة يساهم فهم البيئة ال  .4

 لإلدارة العليا بالتركيز على املوارد األساسية للمنظمة والتي تشكل القاعدة األساسية لها في املنافسة وتحقيق النتائج.   

 :تحليل البيئة الخارجية 

. وأهمية تحليل ودراسة البيئة الخارجية يمكن 2/1)ل البيئة الخارجية إلى تحديد وإيجاز التأثيرات البيئية على منظمة األعمال )شكل يهدف تحلي 

 أن يتجلى في النقاط التالية:

 بادل بينهما.املنظمة في الوقت الحالي هي عبارة عن نظام مفتوح في البيئة التي تعمل بها ومن ثم يفترض وجود تفاعل وتأثير مت  .1

 إن استمرار املنظمة ونجاحها يتوقف على مدى قدرتها في التفاعل والتكيف مع البيئة الخارجية التي تعمل بها.  .2

 معرفة كل الفرص والضغوط التي تواجه وتؤثر في املنظمة.  .3

 التوجه االستراتيجي .3

واضحة للرؤية الكلية للمنظمة وما يسعون إلى تحقيقه والنتائج  إن املنظمات الناجحة هي التي يقوم املديرون واملوظفون فيها بتحديد صورة 

املنظمة، لذا املرغوب فيها، ألن معرفة ما تريد املنظمة إنجازه يجعل من السهل تحديد األعمال الواجب تنفيذها من قبل الجميع للوصول إلى ما تبتغيه 

مادها هيكله واضحة تشمل الرؤية، الرسالة، واألهداف اإلستراتيجية. وتحديد الرؤية فإن املنظمات تعبر عما تريده من خالل تحديد أهدافها بدقة باعت

كثر بشكل دقيق يمكن املنظمة من تحديد تصورات واضحة ملا تريده، وتحديد الغايات اإلستراتيجية، ومن جانب آخر أن الهدف االستراتيجي يكون أ

 لحركة املن
ً
 ويعطي معاني مباشرة أكثر تفصيال

ً
ظمة باتجاه مجال أوسع يطلق عليه األهداف الكلية، ثم وضع البدائل اإلستراتيجية. )القطامين، تحديدا

 (.90، ص 1996
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 35(، ص1990 ،املصدر: توماس هيلين وأمين هنجر، اإلدارة اإلستراتيجية، ترجمة: محمود عبد الحميد وزهير نعيم الصباغ، )الرياض: معهد اإلدارة العامة               

 البيئية الداخلية والخارجية (: متغيرات3شكل)

وهذه  ومن ثم فان تنفيذ اإلستراتيجية " يتعلق بتحويل وترجمة االستراتيجيات والسياسات إلى تصرفات من خالل البرامج واملوازنات واإلجراءات، 

 (.45، ص2000خل التنظيم ككل" )مدكور،  العمليات تتطلب تغيرات داخل الثقافة التنظيمية والهياكل ونظم اإلدارة دا

بات والصعوبات يتطلب تنفيذ اإلستراتيجية توفر نظام للرقابة يوفر املعلومات املرتدة املناسبة واملطلوبة. وتحديد املعالجات لجميع املشكالت أو العق   

ز بشكل مالئم لتنفيذ اإلستراتيجية وتحفيز األفراد بشكل جيد، الخاصة باملجاالت واألنشطة الوظيفية املختلفة، املساعدة في تدعيم السلوك واإلنجا

 (.305، ص 2018يمكن إيجازها األنظمة اإلدارية املساندة لتنفيذ اإلستراتيجية في البرامج، واملوازنة، واإلجراءات )الدوري، 

لتقدم الذي تحرزه املنظمة في تحقيق أهدافها، وفي تحديد إن الرقابة اإلستراتيجية هي ذلك النظام الذي يساعد اإلداريين على قيامهم بتقويم مدى ا

( كما يرى آخر أن عملية التقييم والرقابة بأنها "العملية التي يتم 220، ص2000بعض مجاالت التنفيذ التي تحتاج إلى عناية واهتمام أكبر. )الحسيني، 

ألداء املرغوب، ويعتمد املديرون في جميع املستويات على املعلومات املستمدة من بمقتضاها متابعة أنشطة املنظمة ونتائجها ومقارنة األداء الفعلي مع ا

 (. 40، ص2003عملية املتابعة والرقابة في إنجاز اإلجراءات التصحيحية الالزمة )املرس ي، 

 وهي: )377، ص2009والتقييم االستراتيجي ضروريان لثالثة أسباب رئيسية )حمدان،  االستراتيجيةأن الرقابة 

1.  .
ً
 ما تترك بعض التفصيالت جانبا

ً
 التحديد الكامل للخطة حيث دائما

ً
 انه من غير املمكن أبدا

 تحديد ما يحمله املستقبل.  .2
ً
 انه من غير املمكن أبدا

 في التحول على نحو سريع من حالة االنتظام إلى حالة غير االنتظام.   .3
ً
 منحرفا

ً
 أن اغلب األعمال تشهد ميال

 التمكين: 

م التمكين املعاصر يتبلور في الفكر اإلداري بعد التسعينات من القرن العشرين، ولم يظهر فجأة، وإنما ظهر نتيجة تطورات تراكمية في بدأ مفهو  

على الجوانب  1920الفكر اإلداري بمفاهيمه املختلفة بشكل عام وباملفاهيم التي تتعلق بإدارة املوارد البشرية بشكل خاص. حيث بدأ التركيز عام 

على الجوانب اإلنسانية في العمل )ليس بهدف اإلنسان وتلبية رغباته وحل مشاكله وإنما بهدف زيادة الكفاءة واإلنتاجية(، ثم بدأت نظريات أخرى تركز 

القات اإلنسانية، ، دراسات هوثورن وحركة الع) 84-79، ص2007املعنوية )املشاركة، الحرية وتقدير الفرد واحترامه( ومن أهم تلك النظريات )الهيتي، 

 نظرية الحاجات ملاسلو، ونظرية لدوجالس ماكريجور، ونظرية الشخصية البالغة لدى كريس آرجريس، ونظرية النظم، والجودة الشاملة.

رارات يعرف التمكين بأنه إجراء يؤدي إلى إيمان الشخص بقدراته الذاتية وهو التزام وظيفي يأتي من إحساس العامل بالقدرة على اتخاذ الق 

 .) 48، ص2008وتحمل املسؤولية، وأن أدائه يقاس بالنتائج، وينظر له على أنه شخص مفكر ويسهم في األداء والتحسين، وليس مجرد آلة )أندراوس، 

صناعة ثقافة  والتمكين هو مساعدة العاملين بأن يأخذوا املسؤولية الشخصية لتطوير طريقة أداء وظائفهم، لتحقيق أهداف املنظمة وهذا يحتاج إلى

 (. 34، ص 2008تشجع العاملين وتشعرهم بأنهم يصنعون الفرق ويساعدهم ذلك بأن يحصلوا على الثقة واملهارات )الجميلي، 

ت، تكمن أهمية التمكين في انه يساعد املنظمة على النمو التنظيمي، وتوفير فرص التطوير التنظيمي وتعزيز قدرة املنظمة على اتخاذ القرارا 

لى التمكين إلى تحقيق الديمقراطية في اإلدارة، وتسهيل التخطيط االستراتيجي طويل املدى، وزيادة اإلنتاجية، وعلى مستوى املجموعة يعمل عيؤدي 

ين، وتنمية وظفتطوير فرق العمل، زيادة قدرة الفريق على اإلبداع واملخاطرة. على مستوى األفراد يعمل علي زيادة الرضا الوظيفي، وزيادة مسؤوليات امل

 مهارات وقدرات املرؤوسين، وزيادة مشاركة املوظفين.
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(: منها تحقق تمكين العاملين زيادة النفوذ الفعال لألفراد و فرق 10، ص1997يمكن القول أن تمكين العاملين يتسم بعدة خصائص )علي،  

قدرات الفعلية لألفراد في حل مشاكل العمل واألزمات، ويهدف تمكين العمل بإعطائهم املزيد من الحرية ألداء مهامهم، ويركز تمكين العاملين على ال

 على اإلدارة ف
ً
، ويجعل تمكين العاملين األفراد أقل اعتمادا

ً
 كامال

ً
ي إدارة نشاطهم العاملين إلى استغالل الكفاءة التي تكمن داخل األفراد استغالال

 ئج أعمالهم وقراراتهم.  بإعطائهم السلطة الكافية، باإلضافة إلى مسؤوليتهم عن نتا

 (: 117تتعدد األسباب التي تدفع املنظمة إلى تبني مدخل التمكين في )أفندي، بدون، ص 

 حاجة املنظمة إلى أن تكون أكثر استجابة للسوق.  .1

 تركيز اهتمام اإلدارة العليا على القضايا االستراتيجية.  .2

 إطالق قدرات األفراد اإلبداعية والخالقة.  .3

 زيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء التنظيمي.توفير امل  .4

 خفض تكاليف التشغيل بتقليل عدد املستويات اإلدارية غير الضرورية ووظائف األفراد.  .5

 (:2010ويمكن تقسم عملية تمكين العاملين إلى ثالثة أنواع هي )ماشيوالي، 

ح وجهة نظره في األعمال واألنشطة التي يقوم بها، وتعتبر املشاركة في اتخاذ القرارات التمكين الظاهري ويشير إلى قدرة الفرد على إبداء رأيه وتوضي  .1

 هي املكون الجوهري لعملية التمكين الظاهري.

 والتمكين السلوكي: ويشير إلى قدرة الفرد على العمل في مجموعة من أجل حل املشكالت وتعريفها وتحديدها وكذلك تجميع البيانات عن مشاكل  .2

 ومقترحات حلها وبالتالي تعليم الفرد مهارات جديدة يمكن أن تستخدم في أداء العمل.العمل 

أداء وتمكين العمل املتعلق بالنتائج: ويشمل قدرة الفرد على تحديد أسباب املشكالت وحلها وكذلك قدرته على إجراء التحسين والتغيير في طرق   .3

 .العمل بالشكل الذي يؤدى إلى زيادة فعالية املنظمة

(، التمكين الرسمي الذي يستند إلى قوانين وسياسات 134، ص2008إن عملية تمكين العاملين تظهر في أشكال عديدة منها )أندراوس،  

ي ال وممارسات املؤسسة، والتمكين غير الرسمي الذي يشتمل على فعاليات غير مخطط لها مثل تقديم فكرة أو مقترح للمشرف، والتمكين الطوعي الذ

ما إلى أسس مؤسسية، والتمكين املباشر والذي يظهر عندما يؤثر العاملون بشكل مباشر في عملية صنع القرارات، والتمكين التمثيلي ويظهر عنديستند 

 يقوم بعض العاملين بتمثيل زمالئهم في بعض املجالس والهيئات.

 (:96، ص2006هنالك العديد من أساليب التمكين منها )ملحم، 

 ويعد تمكين املرؤوسين من األساليب القيادية الحديثة التي تساهم في زيادة فاعلية املؤسسة.أسلوب القيادة   .1

حو أسلوب تمكين األفراد يتمحور هذا األسلوب حول الفرد بما يسمى "تمكين الذات". ويبرز التمكين هنا عندما تبدأ العوامل للفرد بالتوجه ن  .2

 ار. قبول املسؤولية واالستقاللية في اتخاذ القر 

وأسلوب تمكين الفريق إن التركيز على التمكين الفردي قد يؤدي إلى تجاهل عمل الفريق، لذلك رأى بعض الباحثين أهمية كبرى لتمكين   .3

 املجموعة أو الفريق ملا للعمل الجماعي من فوائد تتجاوز العمل الفردي. 

لذي ينفذ على مراحل وخالل هذه املراحل يمكن لإلدارة متابعة تقدم املوظفين لتقييم تمكين العاملين عملية يجب أن تكون باألسلوب التدريجي ا          

 (:  108، ص2004استعدادهم ومستوى ارتياح املديرين للتخلي عن السلطة، وذلك بإتباع االتي )العتيبي، 

عاملين، وأن يوضح األسباب من وراء تبنى التمكين، تحديد أسباب الحاجة للتغيير، يجب أن يقرر املدير ملاذا يريد أن يتبنى برنامج لتمكين ال  .1

 والتغيير في سلوك املديرين.

سبة تحديد القرارات التي شارك فيها املرؤوسين، أن تحديد نوع القرارات التي سيتخلى عنها املديرين للمرؤوسين تشكل أحد أفضل الوسائل بالن  .2

 (. 110-107، ص2004كهم )العتيبي، للمديرين والعاملين للتعرف على متطلبات التغيير في سلو 

وتكوين فريق العمل، فاملنظمات اليوم أكثر تعقيدا، حيث يستحيل االعتماد على الجهود الفردية في تحقيق أهداف التنظيم، وعليه كان من   .3

 (.23، ص2003الضروري االعتماد على فرق العمل في أداء األعمال بشكل بناء )العصيمي، 

ات، حيث يجب أن يتوفر للموظفين املمكنون فرصة الوصول للمعلومات التي تساعدهم على تفهم كيفية تقديم املساهمة املشاركة في املعلوم  .4

 لنجاح املنظمة.

 اختيار األفراد املناسبين يجب على املديرين اختيار األفراد الذين يمتلكون القدرات واملهارات للعمل مع اآلخرين بشكل جماعي.  .5

 (.10، ص2003ث يجب أن تتضمن جهود املنظمة توفير برامج مواد تدريبية مناسبة )الهواري، توفير التدريب، حي  .6

 االتصال، لتوصيل التوقعات يجب أن يتم شرح وتوضيح ما املقصود بالتمكين.  .7
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ليها املوظفين بأهداف وضع برنامج للمكافآت والتقدير، لكي يكتب لجهود التمكين النجاح يجب أن يتم ربط املكافأة والتقدير التي يحصل ع  .8

 املنظمة.

 عدم استعجال النتائج، ال يكمن تغيير بيئة العمل بسرعة، ويجب الحذر من مقاومة التغيير حيث سيقاوم املوظفين أي محاولة إليجاد برنامج  .9

 يمكن أن يضيف على عاتقهم مسؤوليات جديدة.

 (:146-143، ص 2004ومن أهم أدوات، وتقنيات التمكين )الكبيس ي، 

 . إتاحة املعلومات، ويقصد به عدم احتكار املعلومة التي يعتمد عليها اتخاذ القرارات، فمن يملك املعلومة يملك القدرة على اتخاذ القرار  .1

ا من هاملعرفة، إن تأصيل املعرفة، وإثرائها، وتأمينها العاملين يمكن تحق به بوس مال وأدوات متعددة، واملنظمات التي تحرص على تقليص نفقات  .2

 خالل حجب االتصال بمصادر املعرفة املختلفة ال يمكن أن تكون مؤهلة لفلسفة التمكين. 

 الصالحيات، ويتحقق ذلك من خالل التفويض بنقل صالحيات الرؤساء واملديرين للمستويات األدنى ليكونوا أقدر على التصرف.   .3

ألن التفويض ينصب على اإلجراءات واألنشطة اليومية املحددة بذاتها، ولذلك والتفويض، هذا ال يكفي لتحقيق التمكين، كما أنه يختلف عنه،   .4

 يفضل عند تسكين العاملين أن تعطى لهم الصالحيات.

، بل املكافأة، هنا ال تقتصر على الجانب املادي الذي يقدم كحوافز تشجيعية لتعزيز السلوكيات االيجابية التي يحققها التمكين لدى العاملين  .5

يشمل كل الفرص واملزايا التي يتطلع لها املتمكنون أنفسهم، على أال تكون هذه املكافأة هي الهدف والغاية من سلوكيات التمكين، وإنما يتعداه ل

 نتيجة لها. 

م، وأنهم تدعيم الذات، ويقصد بذلك دعم شعور العاملين بقوة تأثير هم من خالل األدوار املكلفين بها، فبدال من الشكوى بأنهم آخر من يعل  .6

 مستضعفون، فإن التمكين يجعلهم يحسون فعال بوجودهم، وتأثيرهم في األحداث والقرارات.

(، وتنشيط العقل اإلنساني وإرساء املنظمة 141، ص2006تعميق االلتزام، يعد من أفضل املداخل لتوليد الطاقة اإلنسانية )الكبيس ي،   .7

لتفريق بين االلتزام الداخلي ذو التمكين العالي الذي بموجبه يسهم العاملون في تحديد األهداف املتمكنة، ودعم التمكين لدى العاملين فيها، مع ا

ون بما ورسم السياسات، وتحديد الوسائل واألساليب، وبين االلتزام الخارجي التمكين املتدني شبه امللزم، والذي ال يكون األفراد بموجبه متحكم

 التزموا به ملنظماتهم. يجري، وال يسألون عنه، فهم ينفذون ما

املديرين  أصبحت املناداة بمبدأ تمكين العاملين أهم صيحة في أساليب إدارة القرن الحالي، والتمكين يعطي املزيد من املسؤوليات والسلطات رغم أن

 من التنازل من أوضاعهم الوظيفية ولكي يتم التطبيق الناجح للتمكين في املنظمات، البد من
ً
توفر مجموعة من الشروط األساسية قبل  يعتبرونه نوعا

 (:34، ص2004وأثناء وبعد عملية التمكين وهي )يوسف،

 تدريب العاملين ال يمكن أن تعطى للعاملين السلطة في اتخاذ القرارات وهم يفتقدون املعرفة التي تمكنهم من ذلك.  .1

 (140ايس، صيجب أن تتشارك اإلدارة والعاملين في نفس الرؤية لكي ينجح التمكين )ه  .2

يير يحتاج العاملون واملديرون على حد سواء إلى وجود مجموعة من القيم التي تتالئم مع املتغيرات السريعة املتالحقة، فهي في حاجة إلى معا  .3

، أساس عملية جديدة للسلوكيات واملعتقدات املختلفة على أن يتم توصيلها للعاملين بقوة دافعة تفقد الثقافة التقليدية مكانتها في نفوسهم

 التمكين هو الثقة أي ثقة املديرين في العاملين.

 تجد صعوبة في تمكين العاملين أو األخذ باملخاطر حيث يخش ى املديرون الوقوع في الخطأ أو ما يت  .4
ً
بعه من املنظمة التي ال تسمح باألخطاء مطلقا

 عقاب أو تغيير في املسار الوظيفي.

ي قدرات العاملين وإعطائهم الصالحيات والسلطات وسوف يقومون باألعمال بطريقة أفضل من اإلدارة ألنهم التحول اليوم يحتاج إلى الثقة ف  .5

 أقرب منها من مواقف العمل اليومية.  

 (: الذيConger and Kanungo, 1988وتتعدد نماذج التمكين والتي يمكن أن تساعد على تحليل وفهم مفهوم تمكين العاملين ومنها:   نموذج ) 

الشعور عرف التمكين كمفهوم تحفيزي للفاعلية الذاتية، وتبنى الكاتبان نموذج التحفيز الفردي للتمكين حيث تم تعريف التمكين " كعملية لتعزيز 

ارسات بالفاعلية الذاتية للعاملين من خالل التعرف على الظروف التي تعزز الشعور بالضعف، والعمل على إزالتها والتغلب عليها، بواسطة املم

فهوم القوة التنظيمية الرسمية والوسائل الغير رسمية التي تعتمد على تقديم معلومات عن الفاعلية الذاتية "، واقترح الكاتبان أن التمكين مماثل مل

 على تفويض السلطة أو الق –حيث يمكن النظر له من زاويتين األولى يمكن النظر للتمكين كاتجاه اتصالي 
ً
وة، والثانية يمكن النظر فالتمكين يدل ضمنا

 في ا
ً
 وبكل بساطة على أكثر من معنى املشاركة في القوة أو السلطة، ويظهر ذلك جليا

ً
 كاتجاه تحفيزي، فالتمكين يدل ضمنا

ً
لتعريف الذي للتمكين أيضا

 تبناه الكاتبان .  

يركز علي اتجاه العاملين نحو التمكين، التي تظهر في الكفاية.  ( كمفهوم نفس يSpreitzer, 1442-1456 نموذج سبريتزر الذي عرف التمكين )          

ل، أن تحقيق التمكين والثقة في القدرة على أداء املهام والشعور بالقدرة على التأثير في العمل وحرية االختيار في كيفية أداء املهام، والشعور بمعني العم
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دارة بأهمية التمكين، وعندما ترسخ هذه القناعات يتم تطبيق التمكين اإلداري بهدف توفير يبدأ بالتمكين النفس ي الذي يجلب قناعات العاملين واإل 

مثلة في مرونة البيئة املالئمة للتمكين، هنالك نوعين من العوامل تسهم في تمكين العاملين وهي العوامل الخاصة بالفرد ذاته، والعوامل الوظيفية املت

 ات.املنظمة في تذويد العاملين باملعلوم

(، وذلك ببناء نموذج التمكين اإلدراكي Conger and Kanungo( بإكمال العمل الذي أنجزه )Thomas and Velthouse,1990قام ) 

(Cognitive Empowerment Model وعرف التمكين كزيادة في تحفيز املهام الداخلية والتي " تتضمن الظروف العامة للفرد التي تعود بصفة ،)

لتي يقوم بها، والتي بدورها تنتج الرضا والتحفيز"، وأشارا إلى أن التمكين يجب أن يبدأ من الذات ونظام املعتقدات، ويتضمن نظام مباشر للمهمة ا

 املنظمة ، املعتقدات كيفية النظرة للعالم الخارجي ومفهوم الذات، الذي يشجع السلوكيات الهادفة وربطها مع أهداف ومنهجيات التمكين التي تطبق في

 لتمكين العاملين وهي  التأثير الحس ي أو اإلدراكي والكفاءة، و 
ً
إعطاء معنى للعمل، وحدد الكاتبان أربع أبعاد نفسية للتمكين حيث اعتبرا أنها تمثل أساسا

 وحرية االختيار .

 :الدراسة امليدانية
 مجتمع وعينة الدراسة:أ. 

نية لتوزيع الكهرباء )املركز الرئيس ي( من هم على راس العمل، واعتمدت الدراسة على يتألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين بالشركة السودا 

( وتم 200والبالغ عددهم ) وتمكن الباحثان توزيع استمارات االستبيان على جميع العاملين املستهدفين املسح الشامل ملجتمع الدراسة،أسلوب 

 %.100نسبة صالحة للتحليل ب %60( استمارة ما نسبته 120استعادة )

 :تحليل البيانات الشخصية ب.

 فيما يلي التوزيع التكراري والنسب املئوية للخصائص الديموغرافية للمبحوثين: 

افية2جدول)  للمتغيرات الديموغر
ً
 (: التوزيع التكراري ألفراد العينة وفقا

 النسبة التكرار الفئة

 %56.7 68 ذكر النوع     

 %43.3 52 ىأنث

  

 

 

 عمرال      

 %8.3 10 سنة 30أقل من 

 %20.0 24 سنة40وأقل من   30من 

 %40.0 48 سنة50وأقل من  40من 

 %25.0 30 سنة 60وأقل من 50من 

 %6.7 8 سنة فأكثر 60

 

 املستوى التعليمي

 %2.5 3 ثانوي 

 %7.0 84 جامعي

 %27.5 33 فوق الجامعي

 

 

 سنوات الخبرة

 %15.8 19 سنوات5  أقل من

 %21.7 26 سنوات 10وأقل من   5

 %34.2 41 سنة 15 وأقل من 10

 %15.5 21 سنة20وأقل من 15 

 %10.8 13 سنة فأكثر  20

 .م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي، 

، بينما بلغت نسبة اإلناث في العينة من أفراد العينة الكلية%56.7( أن غالبية أفراد العينة من فئة الذكور وتمثل 2يتضح من الجدول ) 

من أفراد العينة الكلية. كما أن  %40.0سنة( سنة حيث بلغت نسبتهم  50وأقل من  40(. وأن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين )من 43.3%)

وأقل من  10ين الجدول أن غالبية أفراد العينة خبرتهم )من أفراد العينة الكلية، كما ب  %70.0غالبية أفراد العينة من الجامعيين حيث بلغت بنسبتهم 

 . % 34.2سنة( حيث بلغت نسبتهم   15

 :. تحليل البيانات األساسيةج

يشتمل هذا املبحث على تحليل البيانات األساسية للدراسة من خالل حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة مربع كاي والقيمة  

 لفقرات كل مجال كما مبينة بالجداول أدناه، وقد تم تصحيح املقياس املستخدمة في الدراسة كاآلتي: ،(Sigاالحتمالية )

 (3واألوساط املرجحة لهذه األوساط موضحة في الجدول )، (3=  5( /5،4،3،2،1الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات املفردة على العبارات ) -
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 س الدراسة(: الوزن الوسط املرجح ملقيا3جدول)
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الخيار

 5 4 3 2 1 الوزن

 5-4.2 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79-1.0 املتوسط املرجح

  .541.م(، ص1982، )القاهرة: دار النهضة العربية، SPSSاملصدر: عز عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام 

 البعد األول: مفهوم االستراتيجية  

 (: التوزيع النسبي والوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار )كاي تربيع( لعبارات البعد األول: مفهوم االستراتيجية4جدول)
االنحراف  الوسط النسبة % العبارات 

 املعياري 

 الداللة sig قيم كاي

افق  أو

 بشدة

افق ا محايد أو افق  فقال أو ال أو

 بشدة

 

 قبول  0.00 96.6 0.70 4.13 0.00 4.2 1.7 52.5 41.7 تتسم رسالة الشركة بالوضوح وسهولة الفهم  1

تعمل الشركة علي تحديد أهدافها  2

 اإلستراتيجية بدقة

 قبول  0.00 108.0 0.93 4.05 1.7 8.3 5.8 50.8 33.3

يشارك العاملون في إعداد اإلستراتيجية علي  3

 توي املنظمة مس

 قبول  0.00 101.9 0.97 3.95 3.3 6.7 9.2 52.5 28.3

تتوافر لدي الشركة املوارد الالزمة لعملية  4

 تصميم االستراتيجية 

 قبول  0.00 90.7 0.98 4.01 3.3 5.8 10.0 47.5 33.3

يشارك العاملون في تنفيذ اإلستراتيجية علي  5

 مستوي املنظمة 

 قبول  0.00 113.7 0.91 4.14 1.7 6.7 5.0 49.2 37.5

على  يساعد للشركة الحالي التنظيمي الهيكل 6

 ويسر، سالسة بكل املهام انجاز

 قبول  0.00 72.0 1.13 3.93 5.0 10.0 7.5 41.7 35.8

ثقافة املنظمة مناسبة لالستراتيجيات علي  7

 مستوي املنظمة

 قبول  0.00 96.6 1.07 4.16 4.2 5.8 7.5 34.2 48.3

 0.00 0.00 0.97 0.95 4.07 2.7 6.7 6.6 46.9 36.8 العاماملتوسط 

 .م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي، 

( وهذه األوساط جميعها أكبر  4.16-3.93( أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد األول تتراوح بين )4يالحظ من الجدول ) 

(، وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون علي ما جاء في 0.05( وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة )3)من الوسط الفرض ي 

( وهذه القيم تشير 1.13-0.70عبارات البعد األول )مفهوم االستراتيجية(، كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات املجال البعد بين )

 عند حساب املتوسط ا
ً
لحسابي إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة، وهذه النتيجة تظهر جليا

الجدولية ع( قيمة )كاي تربيوهي اعلى  من  ( للجدول ككل97.0( كما بلغت قيمة )كاي تربيع( )3(  وهو أعلى من الوسط الفرض ي )4.07العام والذي بلغ )

 وهذا مؤشر على وجود اثر  ملفهوم اإلدارة االستراتيجية . (0.05معنوية عند مستوى داللة )( 77.93)

 البعد الثاني: تفويض الصالحيات

 لبعد تفويض الصالحيات : التوزيع النسبي والوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار )كاي تربيع((5)جدول 
االنحراف  الوسط %النسبة  العبارات 

 املعياري 

 الداللة sig قيم كاي

افق بشدة افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو   ال أو

يفوض املدير بعض صالحياته الي  1

 املوظفين

 قبول  0.00 104.5 1.03 4.20 2.5 8.3 5.0 35.0 49.2

يتاح للعاملين الحرية في تحديد  2

 االسلوب املناسب ال نجاز اعمالهم

 قبول  0.00 67.00 1.16 3.88 5.0 12.5 6.7 40.8 35.0

أمتلك الصالحيات في اتخاذ القرارات  3

الالزمة دون اللجوء الي املدير اثناء 

 تفويض ي

 قبول  0.00 95.00 1.10 4.13 3.3 10.0 5.0 33.3 48.3

تثق الشركة في قدراتي علي اداء املهام  4

 املوكلة لي بكفاءة

 قبول  0.00 114.9 0.84 4.21 0.8 5.0 6.7 46.7 40.8

يقوم املدير بتشجيعي وإرشادي  وال  5

 يتدخل في عملي

 قبول  0.00 72.2 1.08 4.02 1.7 12.5 9.2 35.0 41.7

 قبول  0.00 9.72 1.04 4.09 2.66 9.66 6.52 32.56 43.0 املتوسط العام

 م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي،  
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( وهذه األوساط جميعها 4.21 -3.88( أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد الثاني تتراوح بين )5جدول رقم)يالحظ من ال 

( وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون علي ما جاء 0.05( وهذا  يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة )3أكبر من الوسط الفرض ي )

( وهذه القيم 1.16 -0.84عبارات البعد الثاني )تفويض الصالحيات(، كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد الثاني بين )في 

(  وهو اكبر 4.09تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة، أما املتوسط الحسابي العام فقد بلغ )

 (.0.05( للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة )90.72( كما بلغت قيمة )كاي تربيع( )3من الوسط الفرض ي )

 البعد الثالث: املشاركة في اتخاذ القرار

 قرار(: التوزيع النسبي والوسط واالنحراف املعياري ونتائج اختبار )كاي تربيع( لبعد املشاركة في اتخاذ ال6جدول)
االنحراف  الوسط النسبة % العبارات 

 املعياري 

 الداللة sig قيم كاي

افق بشدة افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو   ال أو

تشجع الشركة املوظفين علي  1

املشاركة وتلقي املشاركة دعم 

 االدارة 

 قبول  0.00 120.5 0.91 4.13 3.3 3.3 5.8 51.7 35.8

قبل اتخاذ  يستطلع املدير اآلراء 2

 القرارات 

 قبول  0.00 103.1 1.07 4.15 4.2 7.5 3.3 39.2 45.8

 قبول  0.00 108.0 1.03 3.86 4.2 10.0 5.8 55.0 25.0 أشارك في حل املشاكل بالشركة 3

يقوم املدير بتشجيع العاملين علي  4

ابداء أرائهم في تخطيط وتنفيذ 

 العمل

 قبول  0.00 86.3 1.07 3.92 5.8 5.8 9.2 48.3 30.8

يشجع املدير املناقشة الجماعية  5

 ملتطلبات العمل

 قبول  0.00 133.7 1.05 3.97 6.7 5.0 1.7 57.5 29.2

يطلعني رئيس ي علي املعلومات  6

الحديثة التي ترد لإلدارة ويشركني في 

 الشئون املهمة في الشركة 

 قبول  0.00 109.9 1.16 3.84 8.3 8.3 1.7 54.2 27.5

قبول  .0 0.00 110.25 1.05 3.97 4.42 6.65 4.58 50.98 32.35 عاماملتوسط ال  

 م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي، 

( وهذه األوساط 4.54 -4.21( بصفة عامة أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد الثالث تتراوح بين )6يالحظ من الجدول ) 

( وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون 0.05( وهذا  يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة )3ر من الوسط الفرض ي )جميعها أكب

 -0.91لث بين )علي ما جاء في عبارات البعد الثالث )املشاركة في اتخاذ القرار(، كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد الثا

م فقد بلغ ( وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة، أما املتوسط الحسابي العا1.16

 (.0.05( للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة )110.25( كما بلغت قيمة )كاي تربيع( )3(  وهو اكبر من الوسط الفرض ي )3.97)

 الرابع: التمكين النفس ي بعدال

 (: التوزيع النسبي والوسط واالنحراف املعياري ونتائج اختبار )كاي تربيع( لبعد التمكين النفس ي7جدول)
االنحراف  الوسط النسبة % العبارات 

 املعياري 

 الداللة sig قيم كاي 

افق بشدة افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو   ال أو

لذي أقوم به علي درجة عالية من االهمية العمل ا 1

 بالنسبة لي

 قبول  0.00 145.3 0.80 4.28 1.7 3.3 1.7 51.7 41.7

 قبول  0.00 109.5 1.01 3.92 3.3 10.0 5.0 54.2 27.5 تعمل الشركة علي زيادة ثقة العاملين بأنفسهم  2

يتاح للعاملين الحرية في تحديد األسلوب املناسب  3

 م ال نجاز اعماله

 قبول  0.00 120.9 0.93 3.90 1.7 10.8 6.7 57.5 23.3

 قبول  0.00 99.3 0.98 3.78 1.7 14.2 9.2 54.2 20.8 تشجع الشركة العاملين علي اإلبداع  4

يحظى العامل بتقدير الشركة عندما ينجز عمال  5

 جيدا

 قبول  0.00 133.5 0.97 3.99 5.0 4.2 5.0 58.3 27.5

 عن التوتر أقوم بعملي بشكل طب 6
ً
يعي بعيدا

 والضغط النفس ي

 قبول  0.00 114.3 0.98 3.88 5.0 4.2 5.0 58.3 23.3

 قبول  0.00 120.47 0.95 3.96 3.07 7.78 5.43 55.7 27.35 املتوسط العام

 م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي، 
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( وهذه األوساط 4.28 -3.78إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد الرابع تتراوح بين ) بصفة عامة أن األوساط الحسابية (7يالحظ من الجدول ) 

( وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون علي 0.05( وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة )3جميعها أكبر من الوسط الفرض ي )

( وهذه القيم 1.01 -0.80فس ي(، كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد الرابع بين )ما جاء في عبارات البعد الرابع )التمكين الن

( وهو اكبر 3.96تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة، أما املتوسط الحسابي العام فقد بلغ )

 (.0.05( للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة )120.47( كما بلغت قيمة )كاي تربيع( )3من الوسط الفرض ي )

 الخامس: بيئة العمل بعدتحليل بيانات ال

 (: التوزيع النسبي والوسط واالنحراف املعياري ونتائج اختبار )كاي تربيع( لبعد بيئة العمل8جدول)
االنحراف  الوسط النسبة % العبارات 

 املعياري 

 الداللة sig قيم كاي

افق بشدة افق أو افق محايد أو افق  ال أو ال أو

 بشدة

 

 قبول  0.000 113.7 0.98 3.95 3.3 8.3 5.8 55.0 27.5 املناخ التنظيمي يساعد علي إنجاز العمل بإتقان    1

 قبول  0.000 110.2 1.05 3.95 5.8 5.8 5.0 53.3 30.0 تهتم الشركة بتطوير الثقافة التنظيمية   2

يحظى التدريب باهتمام الشركة وذلك لرفع كفاءة  3

 املوظفين 

 قبول  0.000 134.3 0.99 4.09 5.8 2.5 2.5 55.0 34.2

 قبول  0.000 108.7 1.12 3.79 7.5 8.3 5.0 55.8 23.3 املدير املباشر قدوة يتعلم منه االخرين  4

تتسم بيئة العمل علي النمو والتحسين املستمر  5

 يم الذاتي   والتعل

 قبول  0.000 109.3 1.08 3.87 7.5 4.2 7.5 55.0 25.8

 قبول  0.000 70.3 1.13 3.75 5.8 11.7 9.2 47.5 25.8 اجراءات فرص الترقية في الشركة عادلة  6

 قبول  0.000 107.75 1.06 3.90 5.95 6.80 5.83 53.6 27.76 املتوسط العام

 م2019يل االحصائي، املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحل

( وهذه األوساط 4.09 -3.75( بصفة عامة أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد الخامس تتراوح بين )8يالحظ من الجدول رقم )

فراد عينة الدراسة موافقون علي ( وهذا يعني أن أ0.05( وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة )3جميعها أكبر من الوسط الفرض ي )

( وهذه القيم 1.13 -0.98ما جاء في عبارات البعد الخامس )بيئة العمل(، كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد الخامس بين )

( وهو اكبر 3.90أما املتوسط الحسابي العام فقد بلغ )تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة، 

 .(0.05( للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة )107.75( كما بلغت قيمة )كاي تربيع( )3من الوسط الفرض ي )

 البعد السادس: املشاركة في فرق العمل

 تربيع( لبعد املشاركة في فرق العمل (: التوزيع النسبي والوسط واالنحراف املعياري ونتائج اختبار )كاي9جدول )
االنحراف  الوسط النسبة % العبارات 

 املعياري 

 الداللة sig قيم كاي 

افق  أو

 بشدة

افق افق محايد أو افق  ال أو ال أو

 بشدة

 

 قبول  0.000 130.0 0.95 4.06 4.2 4.2 4.2 55.8 31.7 في إدارتي يعمل األفراد بروح الفريق الواحد 1

فراد معا لحل املشكالت التي يعمل اال  2

 تواجههم 

 قبول  0.000 115.4 0.92 3.90 4.2 3.3 13.3 56.7 22.5

تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل  3

 داخل الشركة 

 قبول  0.000 134.8 0.93 3.98 4.2 4.2 6.7 59.2 25.8

 قبول  0.000 100.4 0.95 3.94 4.2 3.3 13.3 52.5 26.7 تدعم الشركة تشكيل فرق العمل 4

فرق العمل في الشركة قادرة علي تنفيذ ما  5

 تتخذه من قرارات 

 قبول  0.000 129.1 0.90 4.11 2.5 5.8 3.3 54.2 34.2

 قبول  0.000 121.94 0.93 4.00 3.86 4.16 8.16 55.68 28.18 املتوسط العام

 م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي،   

( وهذه 4.11 -3.90( بصفة عامة أن األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين علي عبارات البعد السادس تتراوح بين )9لجدول رقم )يالحظ من ا 

( وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة 0.05( وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة )3األوساط جميعها أكبر من الوسط الفرض ي )

ما جاء في عبارات البعد السادس )املشاركة في فرق العمل(، كما تراوحت قيم االنحراف املعياري لإلجابات على عبارات البعد السادس بين  موافقون علي
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ي العام ( وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في إجابات املبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة، أما املتوسط الحساب0.95 -0.90)

 (0.05( للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة )121.94( كما بلغت قيمة )كاي تربيع( )3( وهو اكبر من الوسط الفرض ي )4.00فقد بلغ )

 اختبار فرضيات الدراسة: د.

سفرت عنها جداول تحليل البيانات يتناول الباحثان في هذا املبحث مناقشة وتفسير نتائج الدراسة امليدانية وذلك من خالل املعلومات التي أ 

 اإلحصائية.

 ( بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات  0.05الفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

)تفويض الصالحيات( واملتغير املستقل والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع 

 )مفهوم االستراتيجية( وفيما يلي جدول يوضح نتائج التحليل:

 مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين :(10جدول)
 نتيجة العالقة مستوى املعنوية T  قيمة (Bمعامل االنحدار ) ولىالفرضية الفرعية األ 

 يوجد عالقة 0.0000 7.06 0.43 ة بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات العالق

    R 0.69معامل االرتباط 

    0.48 (R2معامل التحديد )

 م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي        

ية وتفويض الصالحيات ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل ( أن هنالك ارتباط طردي قوى بين مفهوم االستراتيج10يتضح من الجدول رقم ) 

 ( وذلك على النحو التالي:B( وقيمة معامل االنحدار)Rاالرتباط )

كما بلغت  ،الصالحيات(( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين )مفهوم االستراتيجية وتفويض 0.69بلغت قيمة معامل االرتباط ) .1

( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود أثر طردي )ملفهوم االستراتيجية على تفويض الصالحيات في املجتمع موضع 0.43قيمة معامل االنحدار )

 .%(4.3% يؤدى إلى إحداث تغيير في )تفويض الصالحيات( بمعدل )10الدراسة( وبالتالي فأن تغيير في )مفهوم االستراتيجية( بنسبة 

( بينما 0.48% حيث بلغت قيمة معامل التحديد ) 48االستراتيجية يؤثر في تفويض الصالحيات بنسبة  كما تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم .2

  .% 52املتغيرات األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة 

توى ( عند مسtكما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات وفقا" الختبار ) .3

( بمستوى داللة معنوية 7.06( املحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية وتفويض الصالحيات )t%( حيث بلغت قيمة )5معنوية )

 %. 5( وقيمة مستوى الداللة أقل من مستوى املعنوية 0.000)

تي تنص على أنه )توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مفهوم وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي السابقة يتم قبول الفرضية الفرعية األولى وال

 االستراتيجية وتفويض الصالحيات(.

 ( بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار 0.05الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع )املشاركة في اتخاذ القرار( واملتغير املستقل والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب 

 )مفهوم االستراتيجية( وفيما يلي نتائج التحليل.

 مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار  نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين :(11جدول )
 نتيجة العالقة مستوى املعنوية T  قيمة (Bمعامل االنحدار ) ةثانيالفرضية الفرعية ال

 يوجد عالقة 0.0000 8.78 0.56 العالقة بين مفهوم االستراتيجية و املشاركة في اتخاذ القرار

    R 0.77معامل االرتباط 

    0.59 (R2معامل التحديد )

 م2019 املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي          

( أن هنالك ارتباط طردي قوي بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل 11يتضح من الجدول رقم ) 

 ( وذلك على النحو التالي:B( وقيمة معامل االنحدار)Rاالرتباط )
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ة ارتباطيه بين )مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار(، كما بلغت ( وتدل هذه القيمة على وجود عالق0.77بلغت قيمة معامل االرتباط ) .1

( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود اثر طردي )ملفهوم االستراتيجية و املشاركة في اتخاذ القرار في املجتمع موضع 0.56قيمة معامل االنحدار )

 (. %5.6% يؤدى إلى إحداث تغيير في )املشاركة في اتخاذ القرار( بمعدل )10بنسبة  الدراسة( وبالتالي فأن تغيير في )مفهوم االستراتيجية(

( بينما 0.59% حيث بلغت قيمة معامل التحديد )59كما تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في املشاركة في اتخاذ القرار بنسبة  .2

 %.  41املتغيرات األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة 

( عند مستوى tكما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط ايجابية بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار وفقا" الختبار ) .3

وية ( بمستوى داللة معن8.78( املحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار )t%( حيث بلغت قيمة )5معنوية )

 %. 5( وقيمة مستوى الداللة أقل من مستوى املعنوية 0.000)

بين مفهوم وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي املوضحة أعاله يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على أنه )توجد عالقة ارتباطية موجبة 

 االستراتيجية واملشاركة في اتخاذ القرار(. 

 (  بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي 0.05لثة: توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الثا

نفس ي( والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع ويمثله في الدراسة )التمكين ال 

 فهوم االستراتيجية( وفيما يلي جدول يوضح نتائج التحليل:واملتغير املستقل ويمثله )م

 مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين :(12جدول )
 نتيجة العالقة مستوى املعنوية  T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الفرضية الفرعية الثالثة

 يوجد عالقة 0.000 8.76 0.56 نفس يالعالقة بين مفهوم االستراتيجية والتمكين ال

    R 0.76معامل االرتباط 

    0.59 (R2معامل التحديد )

 م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي            

ل قيمة معامل ( أن هنالك ارتباط طردي قوى بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي ويتضح ذلك من خال12يتضح من الجدول رقم ) 

 ( وذلك على النحو التالي:B( وقيمة معامل االنحدار)Rاالرتباط )

( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين )مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي(، كما بلغت قيمة 0.76بلغت قيمة معامل االرتباط ) .1

أثر ايجابي )ملفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي في املجتمع موضع الدراسة( ( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود 0.56معامل االنحدار )

 %.56% يؤدى إلى إحداث تغيير في )التمكين النفس ي( بمعدل 10وبالتالي فأن تغيير في )مفهوم االستراتيجية( بنسبة 

( بينما 0.59% حيث بلغت قيمة معامل التحديد ) 59كما تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في التمكين النفس ي بنسبة  .2

 %. 41املتغيرات األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة 

 الختبار ) .3
ً
%( 5( عند مستوى معنوية )tكما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط ايجابية بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي وفقا

( وقيمة 0.0000( بمستوى داللة معنوية )8.76العالقة بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي ) ( املحسوبة ملعاملtحيث بلغت قيمة )

 %. 5مستوى الداللة أقل من مستوى املعنوية 

لة احصائية وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي املوضحة في الفقرات السابقة يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على )توجد عالقة ذات دال

 بين مفهوم االستراتيجية والتمكين النفس ي(.

 ( بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل0.05الفرضية الفرعية الرابعة: توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

تابع )بيئة العمل( واملتغير املستقل )مفهوم والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير ال

 االستراتيجية( وفيما يلي جدول يوضح نتائج التحليل:

 نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل :(13جدول )
 نتيجة العالقة مستوى املعنوية T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الفرضية الفرعية الرابعة

 يوجد عالقة 0.0000 7.30 0.56 ن مفهوم االستراتيجية وبيئة العملالعالقة بي

    R 0.70معامل االرتباط 

    0.50 (R2معامل التحديد )

 م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي           
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ة العمل ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط ( أن هنالك ارتباط طردي قوي بين مفهوم االستراتيجية وبيئ13يتضح من الجدول رقم ) 

(R(وقيمة معامل االنحدار )B:وذلك على النحو التالي ) 

( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطية بين )مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل(، كما بلغت قيمة معامل 0.70بلغت قيمة معامل االرتباط ) .1

ملوجبة تدل على وجود أثر طردي )ملفهوم االستراتيجية في بيئة العمل في املجتمع موضع الدراسة( وبالتالي فأن ( وهذه القيمة ا0.56االنحدار )

 .5.6%% يؤدى إلى إحداث تغيير فـي )بيئة العمل( بمعدل 10تغيير في )مفهوم االستراتيجية( بنسبة 

( بينما املتغيرات 0.50% حيث بلغت قيمة معامل التحديد )50عمل بنسبة كما تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في بيئة ال .2

 %.  50األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة 

%، وعلية يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة 5كما يتضح من نتائج الداللة أقل من مستوى املعنوية  .3

( t%( حيث بلغت قيمة )5( عند مستوى معنوية )tيجية وبيئة العمل في املجتمع موضع الدراسة وفقا" الختبار )ارتباط ايجابية بين مفهوم االسترات

( وقيمة مستوى الداللة أقل من مستوى 0.0000( بمستوى داللة معنوية )7.30املحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل )

 %.5املعنوية 

التحليل اإلحصائي املوضحة في الفقرات السابقة يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص على )توجد عالقة ذات داللة احصائية وبناء على نتائج 

 بين مفهوم االستراتيجية وبيئة العمل(.

 ة واملشاركة في فرق العمل( بين مفهوم االستراتيجي0.05الفرضية الفرعية الخامسة: توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

غير املستقل والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط والذي يقيس العالقة بين املتغير التابع )املشاركة في فرق العمل( واملت

 )مفهوم االستراتيجية( وفيما يلي جدول يوضح نتائج التحليل:

 مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل بين نتائج تحليل االنحدار للعالقة :(14جدول)
 نتيجة العالقة مستوى املعنوية T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الفرضية الفرعية الخامسة

 وجود عالقة 0.0000 9.44 0.51 العالقة بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل

    R 0.79معامل االرتباط 

    0.62 (R2معامل التحديد )

 م2019املصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائي          

( أن هنالك ارتباط طردي قوي بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل 14يتضح من الجدول رقم ) 

 ( وذلك على النحو التالي:Bوقيمة معامل االنحدار)( Rاالرتباط )

( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين )مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل(، كما بلغت 0.79لغت قيمة معامل االرتباط )ب .1

وضع ( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود أثر طردي )ملفهوم االستراتيجية في املشاركة في فرق العمل في املجتمع م0.51قيمة معامل االنحدار )

 (.%5.1% يؤدى إلى إحداث تغيير فـي )املشاركة في فرق العمل( بمعدل )10الدراسة( وبالتالي فأن تغيير في )مفهوم االستراتيجية( بنسبة 

 ( بينما0.62( حيث بلغت قيمة معامل التحديد )%62تشير نتائج التقدير إلى أن مفهوم االستراتيجية يؤثر في املشاركة في فرق العمل بنسبة ) .2

 (. %38املتغيرات األخرى تؤثر على املفهوم بنسبة )

%، وعلية يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود 5كما يتضح من نتائج التحليل أن الداللة أقل من مستوى املعنوية  .3

 الختبار )عالقة ارتباط ايجابية بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل في املجتمع موض
ً
%( 5( عند مستوى معنوية )tع الدراسة وفقا

( وقيمة 0.0000( بمستوى داللة معنوية )9.44( املحسوبة ملعامل العالقة بين مفهوم االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل )tحيث بلغت قيمة )

 %.5مستوى الداللة أقل من مستوى املعنوية 

ه يتم قبول الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص على أنه )توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مفهوم وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي أعال 

 االستراتيجية واملشاركة في فرق العمل(.

 االستنتاجات واملقترحات:

م تمكين العاملين لدى املسئولين بينت نتائج الدراسة اتفاق عينة الدراسة على أن مفهوم اإلدارة االستراتيجية له أهمية كبيرة في ترسيخ مفهو  .1

اتخاذ بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء حيث أن الشركة تعمل على منح مزيد من الصالحيات واتاحتها لهم في أداء أعمالهم، واشراكهم عمليات 

 القرارات ذات العالقة بأعمالهم، ومنحهم الثقة الكافية ألدائها، والعمل بروح فريق العمل.
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نتائج التحليل الى وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية وتفويض الصالحيات االمر الذي يشير الى  كما أوضحت .2

اسب ال ثقة الشركة في قدرات العاملين على اداء املهام املوكلة لهم بكفاءة، واتاحة مساحة مناسبة من الحرية للعاملين في تحديد االسلوب املن

 أعمالهم.نجاز 

ارات من كما أظهرت نتائج التحليل إلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة وقوية بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية ومشاركة العاملين في اتخاذ القر  .3

يلزم من املعلومات حيث أن االدارة الشركة تعمل على دعم وتشجيع العاملين على املشاركة وعلى ابداء أرائهم في تخطيط وتنفيذ العمل وتوفير ما 

 ألداء أعمالهم.

 بينت نتائج التحليل إلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية والتمكين النفس ي للعاملين بالشركة م .4
ً
ن خالل وأيضا

 د انجاز أعمالهم وتحفيزهم ودعمهم.زيادة ثقة الشركة العاملين بأنفسهم وتشجعهم على اإلبداع واالبتكار، وبتقدير الشركة للعاملين عن

كما أوضحت نتائج التحليل إلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية وما توفره الشركة من بيئة عمل جاذبة  .5

ع العاملين على النمو ومحافظة على ما تملكه الشركة من موارد بشرية حيث تهتم الشركة بتطوير الثقافة التنظيمية الخاصة بها وتشج

 والتحسين املستمر والتعليم الذاتي.  

من كما أظهرت نتائج التحليل إلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة وقوية بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية ومشاركة العاملين في فرق العمل  .6

 ى أن تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل الشركة.خالل دعم الشركة تشكيل فرق العمل في حل املشكالت التي تواجههم بما يؤدي ال

 التوصيات:

 :من واقع نتائج الدراسة، تتمثل أهم التوصيات في اآلتـــي

تعزيز وتفعيل دور العاملين ومشاركتهم في كافة فعاليات الشركة واستغالل قدراتهم بما يخدم مصلحة الشركة،  على يجب على الشركة أن تعمل .1

 بناء استراتيجياتها املستقبلية وتحديد أهدافها اإلستراتيجية. خبراتهم املتراكمة في واالستفادة من

حة الفرصة يتعين على إدارة الشركة تتبع التغيرات التي تحدث في البيئة املحلية والعاملية بغية االستفادة من تأثيراتها في تطوير أنشطتها، وإتا .2

ملين في تحديد االسلوب املناسب ال نجاز اعمالهم واملساهمة في تحديد املشكالت ذات األثر طويل للعاملين من خالل إتاحة مساحة الحرية للعا

 املدى وتشخيص الفرص املتاحة بما يمكن من استغالل قدراتهم ملواجهة التحديات املستقبلية.

لعملين وحفزهم علي املشاركة في اتخاذ القرارات من خالل تشجع ا بناء جدار من الثقة بين إدارة الشركة من جهة والعاملين من جهة أخرى  يجب .3

 بما يكفل تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة واألولويات اإلستراتيجية على املدى البعيد وعلي ابداء أرائهم في تخطيط وتنفيذ العمل.

بل والبرامج الكفيلة علي زيادة ثقة العاملين ضرورة أن تنظر الشركة تتعامل مع العاملين كنظام مترابط ومتناسق األجزاء من خالل توفير الس .4

 عن التوتر والضغط النفس ي.
ً
 بأنفسهم وتشجيعهم علي اإلبداع والقيام بأعمالهم بشكل طبيعي بعيدا

ين علي أن تعمل الشركة على رفع كفاءة العاملين من خالل االهتمام ببرامج التدريب وتطوير بيئة العمل والثقافة التنظيمية التي تساعد العامل .5

 النمو والتحسين املستمر والتعليم الذاتي وعلي إنجاز أعمالهم بإتقان.  

يتعين على الشركة بذل مزيد من الجهد في تحسين تشكيالت فرق العمل بما يضمن أن تسود الثقة بين أعضاءها داخل الشركة وبما يمكن تلك  .6

 الت.التشكيالت من تنفيذ ما تتخذه من قرارات وحل ما تواجهه من مشك
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Abstract: This study aims to test the Impact of Strategic Management on the Employees Empowerment. 

The main Hypothesis of the study was that: There is a positive correlation between Strategic Management 
Concepts and the Dimensions of Employee Empowerment (delegation of Authority, Participation in Decision-

making, Psychological Empowerment, Work Environment, and Participation in Team works). The study 

sample consisted of (200) employees of the Sudanese Electricity Distribution Company. The descriptive 

approach was used to analyze the study data and Questionnaire was the basic study tool. The study results 
showed that the most of the study sample agreement that the concept of strategic management has a great 

importance in solidification the concept of employees empowering at the Sudanese Electricity Distribution 

Company. The study recommended that the most important of which that the company should work is to 
strengthen and activate the role of employees and their participation in the company activities and exploit their 

abilities to serve the interest of the company, and benefit from their accumulated experience in building future 

strategies and define their strategic objectives. 

Keywords: Strategic Management, Sudanese Electricity Distribution Company, Authorities Delegation, 

Decision-making Participation, Physiological Empowerment, Work Environment, Participation in 

Teamwork's. 
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 م2018-2014 دور فاعلية إدارة النقل في معالجة مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم

 3محمد أحمد عبد الرسول سعد  ،2الدائم الطيب يوسف الحاج نور  ، 1 الحاج ابراهيمبدوي عبدهللا
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 اململكة العربية السعودية -حفر الباطن -استاذ مساعد كليات الخليج 
1 badawi.hag@hotmail.com , 2 alhajnoor@yahoo.com , 3 drm0haas21@gmail.com 

 :صخاملل
نظمة تناولت هذه الدراسة فعالية إدارة النقل بوالية الخرطوم في معالجة مشكلة املواصالت والتي تفاقمت حدتها إليجاد حلول وبدائل لتطوير أ 

وقد تمثلت  مع التطور واملتغيرات التي طرأت على الوالية بما يفي بتلبية الطلب عليها. املواصالت القائمة واالرتقاء بها للمستوى الذى يليق ويتماش ى

 مشكلة الدراسة في عدم فاعلية إدارة النقل في معالجة مشكلة املواصالت في والية الخرطوم.

 لقد عملت الدراسة على اختبار الفرضيات التالية:

 قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.السياسات الحكومية املرتبطة ب الفرضية األولى:

 األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.  الفرضية الثانية:

 فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. الفرضية الثالثة:

بوالية الخرطوم  باحثون املنهج التاريخي واملنهج الوصفي التحليلي وتوصل البحث الى عدد من النتائج أبرزها أن وسائل املواصالت استخدم ال 

ة األطر املؤسسية املنظم لعدم تطورها ومواكبتها للتطور العمراني بالوالية وازدياد عدد السكان، وأن السياسات الحكومية و الكثير من املشاكلتعاني 

واملتمثلة في تأهيل الكوادر البشرية وتفعيل قانون  فاعلية ادارة النقل، إن  لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم

ى حل مشاكل تؤدي ال النقل و االهتمام بالتخطيط الحضري و بالبنية  التحتية من زيادة الطرق والكباري والجسور  وتشجيع االستثمار في ذلك  

 . املواصالت بوالية الخرطوم

، مع التي تم التوصل اليها ضرورة تطوير وسائل النقل واستبدالها بوسائل  حديثة وأكثر اتساعا مع تهيئة البنيات التحتية ومن التوصيات املهمة 

 من السيارات الخاصة
ً
 .ضرورة نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة بدال

 .والية الخرطوم مشكلة املواصالت، ادارة النقل، ةفعالي املفتاحية:الكلمات 

 :املقدمة

: اإلطار املنهجي
ً
 أوال

 تمهيد:
أيا كانت التسمية، هي الخدمة املقدمة لتسهيل حركة انتقال املواطنين داخل املساحة الجغرافية املحددة  املواصالت أو النقل العام الداخلي، 

نجد أن التجربة كواقع معاش  طبقت على انظمة النقل بوالية الخرطوم، ية. إن مقاييس كفاية النقل وجودته اذا ماالتي تشمل املدينة واملحلية والوال 

هنالك مشكلة لها تداعياتها التي ألقت بظاللها على األنشطة االقتصادية  تالتشوهات، وأضحوصلت ملرحلة الخطورة بعد إن أصابتها الكثير من 

 لتوصيات من شأنها أن تفض ي ملعالجات أكثر  ن املشكلة وأهميتها دفعت الباحثو واالجتماعية. إن كبر حجم 
ً
لتناولها بكل أبعادها وتشخيصها، وصوال

التي لم علمية وفعالية، مستفيدا من تجارب الدول التي تقدمت أكثر في املجال، سّيما وأن مشاكل املواصالت أصبحت مالزمة ملعظم املدن والعواصم 

 هتمام الالزم.ًتولي القطاع اال 
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 مشكلة الدراسة:
 على الرغم من وجود إدارة مختصة معنية بإدارة شؤون النقل واملواصالت بوالية الخرطوم لها من املهام واالختصاصات ما يمكنها من القيام 

الذي يثير تساؤال حول مدى فعالية تلك اإلدارة أّن معاناة املواطنين بالوالية مازالت قائمة وبشكل كبير ومستمر، األمر  بعملها على الوجه املطلوب، إال

 ارة النقلفي حل مشكلة املواصالت املتكررة واملتفاقمة بالوالية، وما هي األسباب وراء حدوث تلك املشكلة؟ وماهي العوامل التي تحد من فعالية إد

 واملواصالت بالوالية؟

 اسئلة البحث:
 ة بقطاع النقل في تفاقم مشكلة املواصالت ؟الى أّي مدى تتسبب السياسات الحكومية املرتبط .1

 ما هو مدى اسهام األطر التنظيمية في تكرار مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ؟ .2

 ما مدى فعالية اإلدارة املعنية بالنقل في معالجة مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم ؟ .3

 أهمية الدراسة:
 تستمد الدراسة اهميتها من كون أنها : 

 وحيويا يظل يلعب دوره في املجتمع والحياة العامة، إذ انه يمثل احد شرايين الحياة، فكلما حدث تطور في املجتمع تتناول قط 
ً
اعا مهما

 هذا القطاع اكثر عمقا واوضح صورة. كلما كان تأثير

 أن بعض جوانبه مازالت في  من الناحية العلمية فإنه على الرغم من وجود عدد من الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع، إال

 حاجة الى دراسة وبحث، األمر الذي يتيح فرصة أن يكون هذا البحث اضافة في مجاله.

 . ومن الناحية العملية يتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة ذات فائدة ملتخذي القرار الخاص بإدارة النقل بوالية الخرطوم 

 أهداف الدراسة:
 ظمة إدارة املواصالت العامة بوالية الخرطوم.الوقوف على الوضع الحالي ألن .1

 دراسة مدى فعالية إدارة النقل واملواصالت في معالجة مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم . .2

 إيجاد حلول وبدائل لتطوير خدمة املواصالت واستدامتها. .3

 رة متخصصة وفاعلة.إيجاد دور تكاملي للجهات ذات الصلة بالتخطيط والتمويل للتنفيذ والتشغيل في ظل إدا .4

 املساهمة في نشر الوعى لدى الكافة بأهمية النقل العام واستخدامه. .5

 منهج الدراسة:
 استخدم الباحثون املنهج التاريخي واملنهج الوصفي والتحليلي.

 فرضيات الدراسة:
 عملت الدراسة على اختبار الفرضيات التالية:

 طاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.: السياسات الحكومية املرتبطة بقالفرضية األولى

 : األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.الفرضية الثانية

 : فاعلية إدارة النقل تؤدي إلى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.الفرضية الثالثة

 :حدود الدراسة
 والية الخرطوم)جمهورية السودان(. الحدود املكانية:

 م2018 -2014 الحدود الزمانية:

 أدوات الدراسة:
 :االتييعتمد البحث في جمع مادته على 

 املصادر االولية: وتتمثل في املالحظة واالستبانة. .1
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 ية.املصادر الثانوية: وتتمثل في الكتب والدراسات العلمية والدوريات والتقارير الرسم .2

 تبويب الدراسة:
 تم تبويب الدراسة الى مقدمة و ثالثة مباحث وخاتمة: 

 وتحتوي على:  املقدمة

: اإلطار املنهجي
ً
 أًوال

 ثانيا: الدراسات السابقة

 : نشأة وتطور إدارة النقل العام بالخرطوم. املبحث األول 

 طوم.: العوامل التي تحد من فعالية إدارة النقل بوالية الخر املبحث الثاني

 : الدراسة امليدانيةاملبحث الثالث

 : النتائج والتوصياتالخاتمة

: الدراسات السابقة
ً
 ثانيا

 (2012دراسة درية عبدهللا ميرغني)1 

هدفت الدراسة الى ابراز العالقة  ، والدراسة بعنوان خصائص التخطيط وحركة االنتقال اليومي في مدينة الخرطوم، الواقع وآفاق املستقبل

 بين ازدي
َ
اد السكان ووسائل النقل، وعملت على تحليل انماط الرحالت اليومية لألفراد حسب اغراض االنتقال وتحديد العوامل املؤثرة فيه، وايضا

بذلك من  إعاقة  طوتناولت الدراسة اآلثار الناتجة عن تمركز الخدمات على انسياب حركة املرور وما يرتب تناولت الجوانب التخطيطية بالتشريح،

 ومن اهم توصياتها ضرورة تأهيل الطرق وانشاء جسور ومعابر وإعادة تخطيط مدينة الخرطوم. وتلوث البيئة ،   مركة املرور واالزدحاح

الدراسة اآلثار الناتجة عن تمركز الخدمات على انسياب حركة يتفق الباحثون مع هذه الدراسة في ما توصلت اليه من نتائج فيما يخص 

، ولكن هذه الدراسة لم تتناول  دور فعالية إدارة النقل في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم  حركة املرور واالزدحام  وتلوث البيئةإعاقة   واملرور 

 والذي تناولته الدراسة الحالية.

 :افلة دراسة   2(2016العقيد محمد الصو

قطاع النقل باألردن ومنها ضعف التمويل تواجه  أهم املشاكل التي  تناول الدراسةالدراسة بعنوان مشاكل وحلول قطاع النقل في االردن ، و 

ائقين بأنظمة واالستثمار بهذا القطاع وتناول كذلك أسباب الحوادث املرورية في االردن وهي ازدياد عدد السكان واملركبات بشكل كبير مع عدم تقيد الس

نحو الوسائط ذات السعة املقعدية األكبر وبخاصة الحافالت والقطارات، والتدريب  وقواعد املرور ومن أهم التوصيات تحسين مستوى النقل والتحول 

 الكافي للسائقين والفحص الهندس ي للمركبات والطرق.

يرى الباحثون  ان هذه الدراسة تناولت أهم  املشاكل  التي تواجه  قطاع النقل في االردن ولكنها تختلف عن الدراسة  الحالية من ناحية 

، وكذلك تختلف عنها من حيث البيئة وتختلف االردن عن الخرطوم مع  دور فعالية إدارة النقل في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوموهو املوضوع 

 ان مشكلة املواصالت هي مشكلة عاملية.

 (2018دراسة أميرة عبدالفتاح واخرين)3 

تناول الدراسة وسائل النقل البرية واملائية في مصر القديمة  يةدراسة حضار –الدراسة بعنوان وسائل املواصالت في مصر القديمة   

ي اغلبها ومشاكلها واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي والتاريخي ومن اهم نتائج الدراسة ان الحضارة املصرية استخدمت وسائل مختلفة للنقل تعتمد ف

 جال.  على الدواب ،واوصت الدراسة بمزيد من الدراسات الحضارية في هذا امل

ويرى الباحثون ان هذه الدراسة تناولت وسائل النقل وانواعها في مصر القديمة وانها كانت دراسة حضارية وأثرية ولم تتناول مشكلة 

معها من ، وتختلف دور فعالية إدارة النقل في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوماملواصالت وحلولها وتختلف عن الدراسة الحالية حيث انها تناولت 

 ناحية املوضوع والبيئة.

 

                                                             
 (.2012ه غير منشورة،درية عبدهللا ميرغني ، خصائص التخطيط وحركة االنتقال اليومي في مدينة الخرطوم، الواقع وآفاق املستقبل)جامعة الخرطوم، رسالة دكتورا 1
 (.2016االردن،)اململكة االردنية الهاشمية، مديرية األمن العام، إدارة السير املركزية ،أيارالعقيد محمد الصوافلة، مشاكل وحلول قطاع النقل في  2
3
 (.2018دراسة حضارية)جامعة جنوب الوادي، كلية األثار بقنا، قسم األثار املصرية،–أميرة عبدالفتاح ،ايناس عمر، توفيق اشرف، وسائل املواصالت في مصر القديمة  
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 نشأة وتطور إدارة النقل العام بالخرطوم: املبحث األول 
،وكان املعني به تشغيل وسائل املواصالت وممارسة الرقابة 1986م املركبات العامة في العام 1975تاريخيا نشأت إدارة النقل العام في العام 

 لوقود.عليها وضبط حركتها من خالل اإلحكام على صرف ا

م ظهر مسمى إدارة النقل العام وهو االسم الذي استمر حتى فترة الدراسة وقد ظلت اإلدارة تعمل وفق توجيهات 1990مستهل العام  يف

ية، م وحدد تبعيتها لوزارة املالية الوالئ2001( لسنة 17وقرارات تصدر من السلطات العليا باملديرية إلى أن صدر قانون تنظيم خدمات النقل رقم )

م حيث ألحقت بوزارة البنى التحتية بفهم أن املواصالت لها ارتباط وثيق بالطرق والجسور واألنفاق وكل ما 2010وظلت على ذلك الحال حتى العام 

لحين ظلت االدارة التي تبنى عليها أنظمة نقل مقتدرة، ومنذ ذلك ا تحتاج اليه املواصالت من معينات، فضال عن ان البنى التحتية هي الركيزة األساسية

صات والتي تعمل في إطار الصالحيات املمنوحة لها بموجب القانون في سعي لتطوير العمل وترقية األداء وفقا ملا حدده لها القانون من سلطات واختصا

 :اآلتيتتلخص في 

 ختصة.تحديد مواقف لكل املركبات التي تعمل في النقل الداخلي والخارجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات امل .1

 تنظيم وإدارة مواقف النقل الداخلي واالشراف عليها. .2

 وضع مقترحات التعريفة ورفعها للوزير إلجازتها. .3

 في أوقات الذروة واملناسبات. رتذكرة السفمعالجة اختناقات الترحيل الداخلي وقيمة  .4

 تحديد خطوط السير العامة للمركبات العامة مع تحديد اللون الخاص لكل خط. .5

 فة االجراءات التي تكفل استقرار املواقف.اتخاذ كا .6

 نقاط البداية والنهاية ومحطات التوقف. تحديد ساعات العمل وعدد الرحالت لكل وسيلة نقل عام مع تحديد .7

 اقتراح السياسات العامة للتطوير في مجال خدمات النقل. .8

 التصديق لوسائل النقل بالعمل. .9

 سيلة النقل بخط السير املحدد لها وعدد ساعات العمل وعدد الرحالت.اعداد استمارة يومية لتنظيم وضبط التزام و  .10

 كما منح القانون مراقب النقل الذى تعينه اإلدارة السلطات التالية:

 . فض االختناقات بتحويل املركبات العامة من الخطوط املختلفة وتفريغ املواقف في اوقات الذروة 

 .سحب تصديق املركبة في حالة املخالفات 

 يم الحركة داخل املواقف.تنظ 

 .فتح خطوط مواصالت جديدة 

وبجانب هذه االختصاصات الواسعة فقد منح القانون إدارة النقل املزيد، منها وضع السياسات والخطط والبرامج التي من شانها تطوير 

ل وفقا الحتياجات الوالية، والتنسيق مع الجهات ذات وسائل النقل وربط الوالية بشبكة نقل فاعلة، واعداد الدراسات واقتراح األولويات في مجال النق

مجمل السلطات والصالحيات التي منحها القانون باإلضافة الى ما ذكر جديرة بان تجعل املواصالت بالوالية تتسم  نواملواصالت. إالصلة لتطوير النقل 

 بخالف ذلك كما سيتبن في املبحث التالي. بالتنظيم واالنضباط واالحكام اذا ما طبقت على ارض الواقع، ولكن واقع األمر

ولقد سعت وزارة النقل والطرق والجسور بجمهورية السودان لتطوير هذا القطاع من خالل عقد املؤتمرات واملشاركة في امللتقيات ومن تلك 

 عد في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم..ويرى الباحثون ان تنفيذ مخرجات هذه املؤتمرات وامللتقيات يسا4رامللتقيات ملتقى السودان لالستثما

 العوامل التي تحدمن فعالية إدارة النقل بوالية الخرطوم: املبحث الثاني
يتها في في ممارسة إدارة النقل بوالية الخرطوم للسلطات والصالحيات الواردة بالقانون الزمتها الكثير من العقبات والعوامل التي اثرت من فعال 

 خصت هذه العوامل في اآلتي:املمارسة، وتل

 ضعف القيادة اإلدارية لإلدارة املعنية وافتقادها للكوادر املؤهلة املناط بها وضع الخطط واالستراتيجيات للنهوض بقطاع النقل.  .1

   غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات ذات الصلة بأنظمة النقل واملواصالت كإدارة املرور والتخطيط العمراني والطرق. .2

 نظرة السلطات الوالئية العليا إلدارة النقل نظرة هامشية وال توليها أي اهتمام. .3

4.  
َ
مما حد من فعالية ادارة النقل ضعف العقوبات الواردة في قانون النقل وتقاطعه مع قانون الحكم املحلي ، األمر الذي خلق تداخال

 ظيم واالشراف والرقابة امليدانية.بين ادارة النقل واملحليات مما ادى الى عجز االدارة عن التن

                                                             
 م (.2016فبراير  18-17الخرطوم  –ستثمار، عرض الخطة االستثمارية وزارة النقل و الطرق و الجسور)فندق السالم روتانا ملتقي السودان لال  4



 بدوي ابراهيم وآخرون                                                                                                      دور فاعلية إدارة النقل يف معاجلة مشكلة املواصالت بوالية اخلرطوم  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 411 

 
 

بشكل عام فان االدارات او املؤسسات في أوسع معانيها، تشمل وتعنى منظومة قوانين ونظم معلومات ولوائح ومراسيم وترتيبات تنظيمية، 

رة املعنية، كإطار مؤسس ي يقوم على وأدوات مالية واقتصادية واطر تنسيقية، تحدد فيها املعالم والصالحيات والعالقات التنظيمية املرتبطة باإلدا

ذكورة، والتي التطوير ،وتهيئة بيئة مناسبة تحت قيادة كفؤة، قادرة على تفعيل األعمال. وهذاما تفتقده إدارة النقل بوالية الخرطوم بسبب العوامل امل

فالية القسم في تحقيق أهدافه أو كيفية أداء املنشأة "تحقيق األهداف أو هي مقياس مدى  اثرت سلبا عليها وحدت من فعاليتها. واملعني بالفعالية:

 5ألعمالها أي الى املدى الذي تنتج فيه النتائج املتوقعة أو املرتقبة"

الفعالية بأنها هي مجموعة األنشطة والحراك اإلداري املكثف الذي يسعى الى تجميع الطاقات البشرية واالدارية  الباحثون ويعرف   

، وتوظيفها أو استثمارها بشكل أمثل من أجل تحقيق األهداف املرجوة. وبمعنى آخر هي تجسيد ملبادئ اإلدارة من تخطيط املتاحة داخل املؤسسة

 وتنظيم وتوجيه ورقابة. 

ركة مع التسارع التنموي واالزدياد السكاني وح قال تتوافيرى الباحثون أن جهود حكومة والية الخرطوم تجاه فعالية ادارة النقل واملواصالت 

نقل البشر دون الخوض في بيئة حركة املرور باملدينة خاصة مركز املدينة حيث ان نسبة كبيرة من حركة النقل البشرى  ة"خاص. التطور 

 6واملواصالت تقصد  عادة أواسط املدن."

ل إحدى أهم العناصر املخططة "فشبكة الطرق في املراكز الحضرية تمثلذلك برغم ما طرأ على والية الخرطوم من تحوالت هيكلة املدينة. 

 يتم في التصميم األساس ي للمدينة وتعلق عليها املراكز الحضرية أهمية كبيرة ألنها تضمن لها تحرك سكانها بيسر بين موقع سكنهم وأعمالهم وال 

 7فاعل." النقل بصورة فاعلة اال اذا توفرت شبكة طرق متطورة وواسعة تستطيع أن توفر الخدمات والحركة لإلنسان بشكل

غياب التنسيق بين ادارة النقل  ، ووضع الخطط واالستراتيجيات التيضعف القيادة اإلدارية وافتقادها للكوادر املؤهلة ويعتبر الباحثون ان 

عن نظام قانون  التي لديها صلة بها، والنظرة الهامشية  من السلطات الوالئية إلدارة النقل، وضعف العقوبات الوارد بالقانون للمخالفين والجهات

، وسوف تناول في املبحث التالي الدراسة امليدانية تحدمن فعالية إدارة النقل بوالية الخرطومالنقل واملواصالت، هذه جميعا تعتبر أهم العوامل التي 

 وبيان دور فعالية ادارة النقل في حل مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم، وتحليل الفرضيات.

 راسة امليدانيةالد: الثالث املبحث 
 مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من مجموعة من املختصين واألكاديميين الذين لديهم عالقة بقطاع النقل واملواصالت بوالية الخرطوم وقد تم اختيار 

 ( مفردة وذلك لتحقيق اهداف الدراسة.60عينة قصدية منهم بلغت )

 اداة الدراسة:

وقد اعتمد الباحثون في هذا البحث على االستبانة  مع املعلومات الالزمة عن الظاهرة موضوع الدراسة،هنالك عدة وسائل تستخدم في ج  

 العمر، ،العلميكأداة رئيسية لجمع املعلومات من عينة الدراسة واشتملت االستبانة على اسئلة عن البيانات الشخصية لعينة الدراسة كاملؤهل 

(  30د سنوات الخبرة . كما اشتملت على ثالثة محاور رئيسية تمثل فرضيات الدراسة، وفي هذه املحاور )، وعدالوظيفياملسمى  ،العلميالتخصص 

املتدرج والذى يتكون من خمسة   الخماس يكل عبارة وفقا ملقياس ليكارت  هما تصفسؤال، وقد طلب من افراد العينة ان يحددوا استجاباتهم عن 

 ، ال اوافق ، ال اوافق بشدة(.مستويات )اوافق بشدة، اوافق ، محايد 

 االساليب االحصائية املستخدمة :

  االساليب االحصائية التالية: لتحقيق اهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها ، استخدم الباحثون 

 االشكال البيانية  .1

 الجداول التكرارية والنسب املئوية .2

 الحسابيالوسط  .3

 ياختبار مربع كا .4

 اختبار ألفا كرونباخ .5

 االجتماعية(  (.)الحزمة االحصائية للعلومStatistical Package For Social Sciences) SPSS استخدم الباحثون البرنامج االحصائي  هذا وقد

 

                                                             
 .23م(ص 2012الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد،)جمهورية مصر العربية مارس 5

 .385( ، ص 2004،)مطبعة جامعة الخرطوم،قضايا النقل في السودانرق االوسط وافريقيا ،عمر عبدالنبي ، النقل الحضري والزحام املروري ، مركز دراسات الش6

 .41م(، ص2000)عمان:دار الصفاء للنشر والتوزيع،2، ط مبادئ تخطيط النقل الحضري زين العابدين علي ، 7 
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 تطبيق اداة الدراسة:

ا سوف يستخدم معامل الثبات )ألفا كرونباخ( للحكم على دقة قياس مفاهيم الدراسة، أي بمعنى أنه عند قيام باحث آخر بالدراسة نفسه

 يتوصل إلى النتائج نفسها، وكذلك من أجل قياس مدى توافق اإلجابات مع بعضها البعض بالنسبة للمتغيرات املدروسة و موثوقية النتائج.

حتى نستطيع القول بأنه يمكن  0.6وعند حساب معامل ألفا كرونباخ من أجل مجموعة من املتغيرات فيجب أن تكون قيمته أكبر من 

ح ئج، فإذا لم يكن هنالك ثبات في البيانات تأخذ قيمة املعامل الصفر ، ويزيد ثبات البيانات كلما اتجهت قيمة املعامل نحو الواحد الصحيالوثوق بالنتا

 ، وفيما يلى اختبار ثبات البيانات

 يوضح قيمة معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات االستبيان(: 1)جدول 
 عدد العناصر معامل ألفا كرونباخ

0.83 30 

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان             

 وهو مرتفع جدا، مما يدل على ثبات االستبيان وصالحيته للقياس. 0.83( نجد ان معامل ألفا كرونباخ قد بلغ 1من خالل الجدول رقم ) 

 مقياس ليكارت الخماس ي:

ة خيارات ) اوافق بشدة ، اوافق ، محايد ، ال اوافق ، ال اوافق بشدة( حسب االوزان استخدم الباحثون مقياس ليكارت الخماس ي للخمس

 التالية

 يوضح اوزان مقياس ليكارت الخماس ي : (2جدول )
 الوزن الرأي

 1 ال اوافق بشدة

 2 ال اوافق

 3 محايد

 4 اوافق

 5 اوافق بشدة

 (2019 –بيان املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االست              

 قام الباحثون بعد ذلك بحساب املتوسط املرجح على النحو التالي:

 يوضح املتوسط املرجح :(3جدول)
 املتوسط املرجح الرأي

 1.79الى  1من  ال اوافق بشدة

 2.59الى  1.80من  ال اوافق

 3.39الى  2.60من  محايد

 4.19الى  3.40من  اوافق

 5الى  4.20من  اوافق بشدة

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان               

 4بينها   1،2،3،4،5، وقد حسبت الفترة على اساس ان االرقام  0.80،أي حوالى  4/5يالحظ ان طول الفترة املستخدمة (3رقم )ومن خالل الجدول 

 مسافات.

 استخدام مربع كاي لجودة التطابق:

والذى يمكن ايجاده باملعادلة  يذات داللة احصائية بين استجابات املبحوثين استخدم الباحثون اختبار مربع كاالختبار هل توجد فروقات 

 املوضحة ادناه:
2

2

1 1

( )c r
ij ij

j i ij

E O

E


 


 

 حيث ان :    

Eij  .التكرار املتوقع 

Oij  . التكرار املشاهد 
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( ، وملعرفة هل هنالك فروق ذات داللة احصائية بين االجابات 1-سؤال كما يتم الحصول على درجة الحرية وهى ) عدد االجابات في ال

من الجدولية  املتوقعة واملشاهدة لكل عبارة على حدة تتم مقارنة قيمة اختبار مربع كاي املحسوبة بالجدولية فإذا كانت قيمة االختبار املحسوبة اكبر

(    بصورة مباشرة تحدد ما اذا كانت الفروق ذات داللة احصائية  P valueيمة االحتمالية ) دل ذلك على وجود فروق بين املتوقع واملشاهد ، كما ان الق

حيث أن القيمة االحتمالية تمثل قيمة الخطأ املسموح به في نتائج االختبار بمعنى اننا نثق في  0 0.05وذلك بمقارنة القيمة االحتمالية بمستوى معنوية 

فهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بين التكرارات املشاهدة  0.05انت القيمة االحتمالية اقل من %( ، فإذا ك95صحة اجابتنا بنسبة 

 واملتوقعة ، وفي هذه الحالة نستخدم املتوسط املرجح ليحدد اتجاه العبارة.

 تحليل وتفسير النتائج:
 أ

ً
 : البيانات الشخصية:وال

 السؤال عن املؤهل العلمي: .1

 ملؤهل العلمييوضح ا :(4جدول )
 النسبة املئوية % التكرار املؤهل العلمي

 6.7 4 دبلوم وسيط

 38.3 23 ريوسو بكال

 3.3 2 يدبلوم عال

 18.3 11 ماجستير

 31.7 19 دكتوراه

 1.7 1 اخرى 

 100 60 يحجم العينة الكل

 (2019 –ت االستبيان املصدر: اعداد الباحثون )من بيانا                                             

%، فيما بلغ 38.3بنسبة مئوية  23ريوس حيث بلغ عددهم و من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة من حملة البكال

للمبحوثين  يالعال%، ولعل ذلك يدل على التأهيل 31.7بنسبة مئوية  19%،والذين لديهم دكتوراه 18.3بنسبة مئوية  11عدد الذين لديهم ماجستير 

 ومن ثم مقدرتهم على تقديم اجابات تفيد الدراسة.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان                                                                                            

 يوضح املؤهل العلمي :(1)  يشكل بيان

 السؤال عن العمر: .2

 يوضح العمر :(5جدول) 
 النسبة املئوية % التكرار العمر

 3.3 2 سنة 30اقل من 

 35 21 سنة 40واقل من  30من 

 51.7 31 سنة 50واقل من  40من 

 8.3 5 سنة 60واقل من  50من 

 1.7 1 سنة فأكثر 60من 

 100 60 يحجم العينة الكل

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان                                               

 31سنة حيث بلغ عددهم  50واقل من  40من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة ممن ينتمون للفئة العمرية من 

 %.  51.7بنسبة مئوية 
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 (2019 –يان املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستب

 يوضح العمر :(2) يشكل بيان

 السؤال عن التخصص العلمي: .3

 يوضح التخصص العلمي :(6جدول) 
 النسبة املئوية % التكرار التخصص العلمي

 25 15 علوم ادارية

 13.3 8 اقتصاد

 15 9 هندسة

 28.3 17 محاسبة

 8.3 5 قانون 

 10 6 اخرى 

 100 60 يحجم العينة الكل

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان                                              

بنسبة مئوية  17من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة كان تخصصهم العلمي هو املحاسبة حيث بلغ عددهم 

 %.   25نسبة مئوية ب 15%، وبلغ عدد الذين تخصصهم العلمي العلوم االدارية 28.3

  

 

 

 

 

 

 

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 

 يوضح التخصص العلمي :(3)  يشكل بيان

 

 السؤال عن املسمى الوظيفي: .4

 يوضح املسمى الوظيفي :(7جدول ) 
 النسبة املئوية % التكرار املسمى الوظيفي

 6.7 4 مدير عام

 6.7 4 ياقتصاد

 1.7 1 مهندس

 21.7 13 محاسب

 33.3 20 ياكاديم

 30 18 اخرى 

 100 60 يحجم العينة الكل

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان                                              
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 %.          33.3بنسبة مئوية  20غ عددهم من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة كانوا من فئة االكاديميين حيث بل

 

 

 

 

 

 

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 

  يوضح املسمى الوظيفي :( 4) يشكل بيان

 السؤال عن عدد سنوات الخبرة: .5

 يوضح عدد سنوات الخبرة :( 8جدول)
 النسبة املئوية % التكرار عدد سنوات الخبرة

 10 6 سنوات 5اقل من 

 31.7 19 سنوات 10واقل من  5من 

 18.3 11 سنة 15واقل من  10من 

 21.7 13 سنة 20واقل من  15من 

 18.3 11 سنة فأكثر 20من 

 100 60 يحجم العينة الكل

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان                                              

بنسبة  19سنوات حيث بلغ عددهم  10واقل من  5ه يالحظ بأن اكثر املبحوثين من افراد العينة كانت سنوات خبراتهم من من الجدول اعال 

 %.   31.7مئوية 

 

 

 

 

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 

 يوضح عدد سنوات الخبرة :(5) يشكل بيان

 (:ثانيا: بيانات الدراسة و)اختبارات الفروض

والنسب املئوية لعبارات املحور االول )السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت  ي التوزيع التكرار 

 بوالية الخرطوم( :
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 والنسب املئوية لعبارات املحور االول  ي التوزيع التكرار : يوضح (9جدول )

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 

 :يمن الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلت 

 100( وذلك بنسبة مئوية 60املحور حيث يبلغ حجم العينة ) اجاب كل افراد العينة على اسئلة هذا         . % 

  حصلت جميع عبارات املحور على اعلى تكرار في االستجابة للرأي )اوافق بشدة( حيث يالحظ في العبارة )غياب التنمية املتوازنة يزيد من

% ، وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات 78.3بنسبة مئوية  47هذا الرأي الهجرة لوالية الخرطوم سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية( انحاز ل

 املحور.

  حصلت معظم عبارات املحور على اقل تكرار في االستجابة للرأي )ال اوافق بشدة( ،حيث يالحظ في العبارة )سلطات والية الخرطوم ال تولي

بوالية( لم ينحاز لهذا الرأي سوى فرد واحد فقط من افراد العينة إدارة النقل االهمية املطلوبة مما تسبب في تفاقم مشكلة املواصالت 

 % ،  وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات املحور. 1.7بنسبة مئوية 

  لعل املالحظ من تحليل بيانات هذا املحور ان معظم استجابات املبحوثين من افراد العينة تركزت حول املوافقة واملوافقة بشدة وفي ذلك

بأن السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت جاء في هذا املحور من عبارات وبالتالي يمكن القول  ملبحوثين  ملامؤشر عن قبول ا

 سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

 ت بوالية الخرطوم(عرض ومناقشة نتائج املحور االول )السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصال 

 

 

 

 الرأي العبارة

 وية %النسبة املئ التكرار

افق بشدة افق ال او افق محايد ال او افق بشدة او افق بشدة او افق ال او افق محايد ال او افق  او او

 بشدة

السياسات الضريبية سبب في تفاقم 

 مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

2 2 4 20 32 3.3 3.3 6.7 33.3 53.3 

السياسات الجمركية سبب في تفاقم 

 رطوم.مشكلة املواصالت بوالية الخ

1 4 2 16 37 1.7 6.7 3.3 26.7 61.7 

الرسوم الوالئية سبب في تفاقم مشكلة 

 املواصالت بوالية الخرطوم.

1 3 4 16 36 1.7 5 6.7 26.7 60 

سياسات استيراد وسائل النقل سبب في 

 تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

1 5 4 16 34 1.7 8.3 6.7 26.7 56.7 

قود سبب في تفاقم رفع الدعم عن الو 

 مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

3 1 6 10 40 5 1.7 10 16.7 66.7 

التضخم االقتصادي سبب في تفاقم 

 مشكلة املواصالت بوالية.

3 1 3 15 38 5 1.7 5 25 63.3 

زيادة سعر صرف العملة سبب في تفاقم 

 مشكلة املواصالت بوالية.

3 4 5 11 37 5 6.7 8.3 18.3 61.7 

عتبر قانون االستثمار غير مشجع بالدرجة ي

الكافية للمستثمرين في قطاع املواصالت 

 سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.

3 0 4 20 33 5 0 6.7 33.3 55 

غياب التنمية املتوازنة يزيد من الهجرة 

لوالية الخرطوم سبب في تفاقم مشكلة 

 املواصالت بوالية.

3 1 0 9 47 5 1.7 0 15 78.3 

سلطات والية الخرطوم ال تولي إدارة النقل 

االهمية املطلوبة مما تسبب في تفاقم 

 مشكلة املواصالت بوالية.  

1 0 9 14 36 1.7 0 15 23.3 60 
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 والقيمة االحتمالية ملربع كاي واالتجاه لفقرات  املحور االول   ي واالنحراف املعيار الحسابي ( يوضح الوسط 10جدول) 
 العبارة يالوسط الحساب ي االنحراف املعيار  قيمة مربع كاي درجات الحرية القيمة االحتمالية االتجاه

اوافق 

 بشدة

 السياسات الضريبية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 4.30 0.98 60.667 4 0.000

اوافق 

 بشدة

 السياسات الجمركية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 4.40 0.96 77.167 4 0.000

اوافق 

 بشدة

 لخرطوم.الرسوم الوالئية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية ا 4.38 0.94 71.500 4 0.000

اوافق 

 بشدة

سياسات استيراد وسائل النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية  4.28 1.03 61.167 4 0.000

 الخرطوم.

اوافق 

 بشدة

 رفع الدعم عن الوقود سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 4.38 1.08 85.500 4 0.000

اوافق 

 بشدة

 التضخم االقتصادي سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية. 4.40 1.03 80.667 4 0.000

اوافق 

 بشدة

 زيادة سعر صرف العملة سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية. 4.25 1.17 68.333 4 0.000

اوافق 

 بشدة

يعتبر قانون االستثمار غير مشجع بالدرجة الكافية للمستثمرين في قطاع  4.33 0.99 40.933 3 0.000

 اصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.املو 

اوافق 

 بشدة

غياب التنمية املتوازنة يزيد من الهجرة لوالية الخرطوم سبب في تفاقم مشكلة  4.60 0.98 93.333 3 0.000

 املواصالت بوالية.

اوافق 

 بشدة

ملطلوبة مما تسبب في تفاقم سلطات والية الخرطوم ال تولي إدارة النقل االهمية ا 4.40 0.87 44.933 3 0.000

 مشكلة املواصالت بوالية.  

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 

( مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع 0.05من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى املعنوية )

يارات االجابة املختلفة ) اوافق بشدة ، اوافق ، محايد ، ال اوافق ، ال اوافق بشدة ( ، أي ان اجابات العينة تتحيز لعبارة استجابات افراد العينة على خ

 :يالحسابية فنجدها كما هو مبين في الجدول اعاله ويمكننا مالحظة االت لألوساطدون غيرها، وبالرجوع 

 ( وهو املحدد سلفا باملوافقة بشدة ، أي ان 5الى  4.20بين ) حسابية تقع في املدى ماجميع عبارات املحور بال استثناء كانت اوساطها ال

 االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارات كان املوافقة بشدة.

  ثين.( مما يدل على تجانس اجابات املبحو 1.17الى  0.87بين ) لعبارات هذا املحور تراوح ما ي يمكن مالحظة ان االنحراف املعيار 

 .وباإلجماعمما سبق من تحليل لبيانات هذا املحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه كانت املوافقة بشدة 

 االتجاه العام ملتوسط املحور االول ككل ، فيمكن مالحظة ذلك من الجدول ادناه. وإليجاد

 يوضح االتجاه العام ملتوسط محور الدراسة االول  :(11جدول )
 يالوسط الحساب ي االنحراف املعيار  قيمة مربع كاي درجات الحرية يمة االحتماليةالق االتجاه

 4.37 0.50 37.467 16 0.002 اوافق بشدة

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 

 تأكيدسلفا باملوافقة، وعليه يمكن  ( وهو املحدد4.37لعبارات املحور مجتمعة قد بلغ ) يمن الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحساب

 بأن السياسات الحكومية املرتبطة بقطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.الفرض القائل 

املواصالت )األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة  يوالنسب املئوية لعبارات املحور الثان ي التوزيع التكرار 

 بوالية الخرطوم(
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 يوالنسب املئوية لعبارات املحور الثان ي التوزيع التكرار : يوضح (12جدول ) 
 الرأي العبارة

 النسبة املئوية % التكرار

افق بشدة افق ال او افق محايد ال او افق بشدة او افق بشدة او افق ال او افق محايد ال او افق بشدة او  او

تنظيمي للفعالية سبب في افتقار الهيكل ال

 تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 

1 3 7 16 33 1.7 5 11.7 26.7 55 

ضعف الهيكل الوظيفي بإدارة النقل سبب 

 في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

2 2 7 16 33 3.3 3.3 11.7 26.7 55 

ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل سبب 

 ملواصالت بوالية الخرطوم.في تفاقم مشكلة ا

0 3 4 15 38 0 5 6.7 25 63.3 

نقص العناصر املادية سبب في تفاقم 

 مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

2 1 6 16 35 3.3 1.7 10 26.7 58.3 

نقص الكادر البشري املؤهل سبب في تفاقم 

 مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

13 12 12 4 19 21.7 20 20 6.7 31.7 

غياب الخطط واالهداف والبرامج بإدارة 

النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت 

 بوالية الخرطوم.

1 0 4 13 42 1.7 0 6.7 21.7 70 

ضعف قوانين النقل وتعارضها مع قانون 

الحكم املحلي سبب في تفاقم مشكلة 

 املواصالت بوالية الخرطوم.

1 3 12 17 27 1.7 5 20 28.3 45 

بين ادارة النقل والجهات  غياب التنسيق

ذات الصلة سبب في تفاقم مشكلة 

 املواصالت بوالية الخرطوم.

0 1 8 22 29 0 1.7 13.3 36.7 48.3 

عدم مواكبة التخطيط الحضري للتطور 

سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية 

 الخرطوم.

0 1 3 8 48 0 1.7 5 13.3 80 

 ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور سبب

 في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

1 1 2 7 49 1.7 1.7 3.3 11.7 81.7 

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 

 :يمن الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلت 

 ( وذلك بنسبة مئوية 60اجاب كل افراد العينة على اسئلة هذا املحور حيث يبلغ حجم العينة )100  . %        

  حصلت كل عبارات املحور على اعلى تكرار في االستجابة للرأي )اوافق بشدة( حيث يالحظ في العبارة )ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور

 % ، وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات املحور.81.7بنسبة مئوية  49سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم( انحاز لهذا الرأي 

 ت معظم عبارات املحور على اقل تكرار في االستجابة للرأي )ال اوافق بشدة( ،حيث يالحظ في العبارة )ضعف العمل املؤسس ي بإدارة حصل

النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم( لم ينحاز لهذا الرأي أي فرد من افراد العينة ،  وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات 

 املحور. 

  املالحظ من تحليل بيانات هذا املحور ان معظم استجابات املبحوثين من افراد العينة تركزت حول املوافقة واملوافقة بشدة ، وفي ذلك لعل

بأن األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت جاء في هذا املحور من عبارات وبالتالي يمكن القول  مؤشر عن قبول املبحوثين  ملا

 م مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.سبب في تفاق

 )األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم(:  يعرض ومناقشة نتائج املحور الثان
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 يملحور الثانوالقيمة االحتمالية ملربع كاي واالتجاه لفقرات  ا ي واالنحراف املعيار  ييوضح الوسط الحساب :(13جدول) 
 العبارة يالوسط الحساب ي االنحراف املعيار  يقيمة مربع كا درجات الحرية القيمة االحتمالية االتجاه

افتقار الهيكل التنظيمي للفعالية سبب في تفاقم مشكلة  4.28 0.98 57.000 4 0.000 اوافق بشدة

 املواصالت بوالية الخرطوم. 

ضعف الهيكل الوظيفي بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة  4.27 1.02 56.833 4 0.000 اوافق بشدة

 املواصالت بوالية الخرطوم.

ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة  4.47 0.83 52.933 3 0.000 اوافق بشدة

 املواصالت بوالية الخرطوم.

تفاقم مشكلة املواصالت بوالية نقص العناصر املادية سبب في  4.35 0.97 66.833 4 0.000 اوافق بشدة

 الخرطوم.

نقص الكادر البشري املؤهل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت  3.07 1.56 9.500 4 0.040 محايد

 بوالية الخرطوم.

غياب الخطط واالهداف والبرامج بإدارة النقل سبب في تفاقم  4.58 0.77 70.000 3 0.000 اوافق بشدة

 خرطوم.مشكلة املواصالت بوالية ال

ضعف قوانين النقل وتعارضها مع قانون الحكم املحلي سبب في  4.10 1.00 37.667 4 0.000 اوافق

 تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات ذات الصلة سبب في  4.32 0.77 32.667 3 0.000 اوافق بشدة

 طوم.تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخر 

عدم مواكبة التخطيط الحضري للتطور سبب في تفاقم مشكلة  4.72 0.64 98.533 3 0.000 اوافق بشدة

 املواصالت بوالية الخرطوم.

ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور سبب في تفاقم مشكلة  4.70 0.77 144.667 4 0.000 اوافق بشدة

 املواصالت بوالية الخرطوم.

 (2019 –ثون )من بيانات االستبيان املصدر: اعداد الباح

( مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع 0.05من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى املعنوية )

ق بشدة ( ، أي ان اجابات العينة تتحيز لعبارة استجابات افراد العينة على خيارات االجابة املختلفة ) اوافق بشدة ، اوافق ، محايد ، ال اوافق ، ال اواف

 :يالحسابية فنجدها كما هو مبين في الجدول اعاله ويمكننا مالحظة االت لألوساطدون غيرها، وبالرجوع 

 ،سبب في  ضعف الهيكل الوظيفي بإدارة النقل العبارات )افتقار الهيكل التنظيمي للفعالية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم

نقص  ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم، تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم،

العناصر املادية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم، غياب الخطط واالهداف والبرامج بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة 

عدم  غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات ذات الصلة سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم، ت بوالية الخرطوم،املواصال 

ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور سبب في تفاقم  مواكبة التخطيط الحضري للتطور سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم،

( وهو املحدد سلفا باملوافقة بشدة، أي ان 5الى  4.20بين ) الخرطوم( كانت اوساطها الحسابية تقع في املدى ما مشكلة املواصالت بوالية

 االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارات كان املوافقة بشدة.

  يقع  يالية الخرطوم( كان وسطها الحسابالعبارة )ضعف قوانين النقل وتعارضها مع قانون الحكم املحلي سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بو

 ( وهو املحدد سلفا باملوافقة ، أي ان االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارة كان املوافقة.4.19الى  3.40بين ) في املدى ما

 الى  2.60بين ) يقع في املدى ما يالعبارة )نقص الكادر البشري املؤهل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم( كان وسطها الحساب

 ( وهو املحدد سلفا بالحياد ، أي ان االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارة كان الحياد.3.39

  ( مما يدل على تجانس اجابات املبحوثين.1.56الى  0.64بين ) لعبارات هذا املحور تراوح ما ي يمكن مالحظة ان االنحراف املعيار 

 بين املوافقة ، واملوافقة بشدة، والحياد. حليل لبيانات هذا املحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه تراوحت مامما سبق من ت

 ككل ، فيمكن مالحظة ذلك من الجدول ادناه. ياالتجاه العام ملتوسط املحور الثان وإليجاد

 ييوضح االتجاه العام ملتوسط محور الدراسة الثان :(14جدول) 
 يالوسط الحساب ي االنحراف املعيار  قيمة مربع كاي درجات الحرية القيمة االحتمالية هاالتجا

 4.29 0.52 19.800 17 0.030 اوافق بشدة

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 
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ملحدد سلفا باملوافقة بشدة، وعليه ( وهو ا4.29لعبارات املحور مجتمعة قد بلغ ) يمن الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحساب

 سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.بأن األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت يمكن تأكيد الفرض القائل  

 ية الخرطوم(:والنسب املئوية لعبارات املحور الثالث )فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوال  ي التوزيع التكرار 

 والنسب املئوية لعبارات املحور الثالث ي التوزيع التكرار يوضح   (15جدول رقم) 
 الرأي العبارة

 النسبة املئوية % التكرار

افق بشدة افق ال او افق محايد ال او افق بشدة او افق بشدة او افق ال او افق محايد ال او افق بشدة او  او

ارة مراجعة وتقوية وتفعيل القوانين بإد

النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية 

 الخرطوم.

2 3 6 15 34 3.3 5 10 25 56.7 

تأهيل وتفعيل الكادر البشري والقيام بدوره 

االداري والرقابي بإدارة النقل يؤدي الى حل 

 مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم. 

1 1 3 13 42 1.7 1.7 5 21.7 70 

ئل النقل بما مراجعة سياسات استيراد وسا

يحقق امليزات الضريبية والجمركية تؤدي الى 

 حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

0 0 6 14 40 0 0 10 23.3 66.7 

منح ميزات تشجيعية للمستثمرين في قطاع 

النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية 

 الخرطوم. 

1 2 7 13 37 1.7 3.3 11.7 21.7 61.7 

النقل بوسائل كبيرة يؤدي  استبدال وسائل

 الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

4 0 9 20 27 6.7 0 15 33.3 45 

االهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطرق 

الدائرية السريعة والجسور والكباري يؤدي 

 الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم. 

0 1 2 7 50 0 1.7 3.3 11.7 83.3 

خطيط الحضري يؤدي الى حل االهتمام بالت

 مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم. 

0 1 1 12 46 0 1.7 1.7 20 76.7 

انشاء قطارات االنفاق)امليترو( يؤدي الى حل 

 مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

0 1 3 12 44 0 1.7 5 20 73.3 

تمكين ادارة النقل بميزانية مرصودة تساهم 

اكل املواصالت في تطويرها يؤدي الى حل مش

 بوالية الخرطوم.

1 1 6 16 36 1.7 1.7 10 26.7 60 

نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة 

يخفف من ازدحام الشوارع بالسيارات 

الخاصة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت 

 بوالية الخرطوم.

1 2 4 13 40 1.7 3.3 6.7 21.7 66.7 

 (2019 –ياناملصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستب

 :يمن الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلت

 ( وذلك بنسبة مئوية 60اجاب كل افراد العينة على اسئلة هذا املحور حيث يبلغ حجم العينة )100         . % 

 ية وزيادة الطرق انحازت جميع استجابات املبحوثين عن عبارات هذا املحور للموافقة بشدة حيث يالحظ في العبارة )االهتمام بالبنية التحت

الدائرية السريعة والجسور والكباري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم(  قد حصلت على اعلى تكرار في الرأي )اوافق بشدة(  

 % من العينة الكلية ، وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.83.3وذلك بنسبة مئوية  ،50حيث بلغ  تكرار هذا الرأي  

 ظم عبارات املحور على اقل تكرار في االستجابة للرأي )ال اوافق بشدة( ،حيث يالحظ في العبارة )انشاء قطارات االنفاق)امليترو( حصلت مع

 يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم( لم ينحاز لهذا الرأي أي فرد من افراد العينة، وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات املحور. 

  من تحليل بيانات هذا املحور ان معظم استجابات املبحوثين من افراد العينة تركزت حول املوافقة واملوافقة بشدة ،وفي ذلك لعل املالحظ

بأن فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل جاء في هذا املحور من عبارات وبالتالي يمكن القول  مؤشر عن قبول املبحوثين  ملا

 املواصالت بوالية الخرطوم.
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 عرض ومناقشة نتائج املحور الثالث  )فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم(

 والقيمة االحتمالية ملربع كاي واالتجاه لفقرات  املحور الثالث  ي واالنحراف املعيار  ييوضح الوسط الحساب : (16جدول) 
 العبارة يالوسط الحساب ي االنحراف املعيار  ع كايقيمة مرب درجات الحرية القيمة االحتمالية االتجاه

مراجعة وتقوية وتفعيل القوانين بإدارة النقل تؤدي الى حل مشاكل  4.27 1.06 59.167 4 0.000 اوافق بشدة

 املواصالت بوالية الخرطوم.

والرقابي بإدارة النقل  تأهيل وتفعيل الكادر البشري والقيام بدوره االداري  4.57 0.81 102.000 4 0.000 اوافق بشدة

 يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم. 

مراجعة سياسات استيراد وسائل النقل بما يحقق امليزات الضريبية  4.57 0.67 31.600 2 0.000 اوافق بشدة

 والجمركية تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

منح ميزات تشجيعية للمستثمرين في قطاع النقل تؤدي الى حل مشاكل  4.38 0.94 72.667 4 0.000 اوافق بشدة

 املواصالت بوالية الخرطوم. 

استبدال وسائل النقل بوسائل كبيرة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية  4.10 1.10 21.733 3 0.000 اوافق

 الخرطوم.

تية وزيادة الطرق الدائرية السريعة والجسور والكباري االهتمام بالبنية التح 4.77 0.59 110.267 3 0.000 اوافق بشدة

 يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم. 

االهتمام بالتخطيط الحضري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية  4.72 0.59 90.800 3 0.000 اوافق بشدة

 الخرطوم. 

نفاق)امليترو( يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية انشاء قطارات اال  4.65 0.66 79.333 3 0.000 اوافق بشدة

 الخرطوم.

تمكين ادارة النقل بميزانية مرصودة تساهم في تطويرها يؤدي الى حل مشاكل  4.42 0.87 72.500 4 0.000 اوافق بشدة

 املواصالت بوالية الخرطوم.

لعامة يخفف من ازدحام الشوارع نشر ثقافة استخدام املواصالت ا 4.48 0.89 89.167 4 0.000 اوافق بشدة

 بالسيارات الخاصة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

 (2019 –املصدر: اعداد الباحثون )من بيانات االستبيان 

ة في توزيع ( مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائي0.05من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى املعنوية )

عينة تتحيز لعبارة استجابات افراد العينة على خيارات االجابة املختلفة ) اوافق بشدة ، اوافق ، محايد ، ال اوافق ، ال اوافق بشدة ( ، أي ان اجابات ال

 :اآلتيالحسابية فنجدها كما هو مبين في الجدول اعاله ويمكننا مالحظة  لألوساطدون غيرها ، وبالرجوع 

 ت )مراجعة وتقوية وتفعيل القوانين بإدارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.العبارا 

 ،مراجعة  تأهيل وتفعيل الكادر البشري والقيام بدوره االداري والرقابي بإدارة النقل يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم

منح ميزات  الضريبية والجمركية تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم،سياسات استيراد وسائل النقل بما يحقق امليزات 

االهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطرق الدائرية  تشجيعية للمستثمرين في قطاع النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم،

االهتمام بالتخطيط الحضري يؤدي الى حل مشاكل  الخرطوم، السريعة والجسور والكباري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية

تمكين ادارة النقل بميزانية  انشاء قطارات االنفاق)امليترو( يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم، املواصالت بوالية الخرطوم،

ة استخدام املواصالت العامة يخفف من ازدحام نشر ثقاف مرصودة تساهم في تطويرها يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم،

( 5الى  4.20) نما بيالشوارع بالسيارات الخاصة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم( كانت اوساطها الحسابية تقع في املدى 

 وافقة بشدة.ان االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارات كان امل أيوهو املحدد سلفا باملوافقة بشدة، 

  نما بييقع في املدى  الحسابيالعبارة )استبدال وسائل النقل بوسائل كبيرة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم( كان وسطها 

 ( وهو املحدد سلفا باملوافقة ، أي ان االتجاه العام آلراء املبحوثين عن هذه العبارة كان املوافقة.4.19الى  3.40)

 ( مما يدل على تجانس اجابات املبحوثين.1.10الى  0.59) نما بيلعبارات هذا املحور تراوح  املعياري ة ان االنحراف يمكن مالحظ 

 مما سبق من تحليل لبيانات هذا املحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه تراوحت ما بين املوافقة واملوافقة بشدة.

 ثالث ككل ، فيمكننا مالحظة ذلك من الجدول ادناه.االتجاه العام ملتوسط املحور ال وإليجاد

 يوضح االتجاه العام ملتوسط محور الدراسة الثالث :(17جدول) 
 الوسط الحسابى االنحراف املعيارى  قيمة مربع كاي درجات الحرية القيمة االحتمالية االتجاه

افق بشدة  4.49 0.45 37.067 15 0.001 او

 (2019 –يانات االستبيان املصدر: اعداد الباحثون )من ب

( وهو املحدد سلفا باملوافقة بشدة، وعليه يمكن تأكيد 4.49من الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابى لعبارات املحور مجتمعة قد بلغ )

 بأن فاعلية ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.الفرض القائل 
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 النتائج والتوصيات:
 
ً
 : النتائج:أوال

اء وسائل املواصالت خالل فترة الدراسة تعاني الكثير من املشاكل التي تحول دون تأديتها لدورها املنوط في تلبية الطلب على النقل  النتهأن  .1

 ية الخرطوم.الذى حدث بوال العمراني تواكب التطور  عمرها االفتراض ي ولضيق سعتها وعدم مطابقتها للمواصفات التي تليق باإلنسان وهى ال

مما زاد الطلب على املواصالت وجعلتها عاجزة عن تلبية الطلب مما  تدفق الهجرة الداخلية لوالية الخرطوم جعلها ذات كثافة سكانية عالية .2

 في املواصالت كواقع معاش بالوالية. مشكلةسبب 

 للسكان. االجتماعي عاالقتصاد والوضتها واسهامها في منظومة برغم استراتيجي مشكلة املواصالت االهمية املطلوبة، يال تولان سلطات الوالية  .3

 غياب التنسيق بين إدارة النقل واالدارات ذات الصلة بالنقل ادى لتخبط في الحلول وتضارب في السياسات واجهاض للقرارات. .4

تحقيق رؤية املواصالت وضبط حركتها التشريعات والقوانين املتوافر كقانون النقل العام وقانون شرطة املرور ، ال يفيان بمتطلبات  .5

 ومخالفاتها والرقابة امليدانية عليها ،كما تتصف بضعف العقوبات .

السياسات الضريبية والجمركية والرسوم الوالئية وسياسات استيراد السيارات من مسببات الخلل في قطاع املواصالت النعكاساتها السالبة  .6

 على تكلفة التشغيل.

إدارة غير فاعلة وال ترقى للمستوى املطلوب  إدارة تنقصها العناصر املادية والبشرية املؤهلة والخطط واألهداف، فأصبحتإدارة النقل العام  .7

 .ىمستواها األدنملعالجة قضايا املواصالت في 

 .رطوماألطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخ السياسات الحكومية و .8

واملتمثلة في تأهيل الكوادر البشرية وتفعيل قانون النقل و االهتمام بالتخطيط الحضري و بالبنية  التحتية من زيادة  فاعلية ادارة النقلإن  .9

 .تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم لطرق والكباري والجسور  وتشجيع االستثمار في ذلك  

 
ً
 : التوصيات:ثانيا

احياء الدور ، و اجعة القوانين املنظمة للمواصالت وحركة املرور والعمل على تقوية نقاط الضعف فيها بما يتناسب واملتغيراتمر نوص ي ب .1

 تأهيل املواقف الرئيسية مع اضافة الجديد منها لتتماش ى والرؤى املستقبلية.إلعادة وضع خطة ، مع الرقابي لرفع كفاية التشغيل 

تحكم استيراد السيارات لتحديث وسائل املواصالت مع تشجيع االستثمار في املجال، بمنح املستثمرين حوافز  تيالمراجعة الضوابط ضرورة  .2

 وميزات استثمارية إلدخال وسائل  نقل كبيرة مطابقة للمواصفات.

 لحركة انسيابية منتظمة.االهتمام بالبنيات التحتية من طرق وجسور مع زيادة سعاتها وحاراتها الستيعاب حجم املرور العام ضمانا   .3

االعتبار وسائل املواصالت كأحد  يأخذ في الذي ضرورة انسجام انظمة النقل مع التخطيط الحضري بتشجيع التخطيط السليم للمدن، .4

 ومتطلبات التنمية. يتالءمعملية التخطيط بما  فياالعتبارات الرئيسية 

لمسار مثل امليترو  ول ت العربية املتحدة وسوريا ومصر التي تطبق نظام نقل حديث الدول مثل دولة االمارابعض  االستفادة من تجارب نوص ي ب .5

 .وتحجيم دخول العربات الخاصة ملراكز املدن واملواقف خارج العاصمة، ئري،االد

 ضرورة نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة بدال من السيارات الخاصة. .6
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Abstract: This research is aims to investigate the efficiency  of the transport administration of Khartoum State in 

tackling intensified problems of public transport to find solutions and alternatives for the improvement of existing  

systems  to the level that is matches recent development and meets the demand created thereby. 

 The research problem is thus manifested in the despite the presence of specialized administration, the public 

transport users, suffering in still as serious as to raise the fundamental question of whether this   administration is 

efficient enough assume the role vested in it. 

To that end, the researcher managed to draw a number of  hypotheses of which the most important are: the contribution 

of the official policies governing the transport sector in reproducing the crisis of the ineffective role of the administration 

in  resolving the problem and the fail coordination between the administration and the parties concerned. 
 The research was carried out along the lines of historical and descriptive analytical approaches to finally 

come out with many findings of which the most significant are: The means of transport in the state of Khartoum suffers 

from many problems because it is not developed especially with the increase in population. Government policies and 

institutional frameworks governing the work of the transport sector have increased the transportation problem in the state 

of Khartoum. Transport and attention to urban planning and infrastructure of increasing roads and bridges and encourage 

investment in this leads to the solution of transport problems in the state of Khartoum. 

 Hence, the following recommendations are given as most important like means of  transport should be 

improved and replaced by more model and larger vehicles, and  infrastructure should be developed, with the need to 

spread the culture of using public transport instead of private cars. 

Keywords: Effectiveness of Transport Administration, Transport Problem, Khartoum State. 
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      السياسات الجمركية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 2

      ئية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.الرسوم الوال  3

      سياسات استيراد وسائل النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 4

      رفع الدعم عن الوقود سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 5

      بوالية. التضخم االقتصادي سبب في تفاقم مشكلة املواصالت 6

      زيادة سعر صرف العملة سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية. 7

يعتبر قانون االستثمار غير مشجع بالدرجة الكافية للمستثمرين في قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت  8

 بوالية.

     

      سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية. غياب التنمية املتوازنة يزيد من الهجرة لوالية الخرطوم 9

      سلطات والية الخرطوم ال تولي إدارة النقل االهمية املطلوبة مما تسبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية.   10

  املحور الثاني :األطر املؤسسية املنظمة لعمل قطاع املواصالت سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.

ـــــارة الرقم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ افقة العبـ  مستوى املو

افق بشدة افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

      افتقار الهيكل التنظيمي للفعالية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.  1

      شكلة املواصالت بوالية الخرطوم.ضعف الهيكل الوظيفي بإدارة النقل سبب في تفاقم م 2

      ضعف العمل املؤسس ي بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 3

      نقص العناصر املادية سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 4

      الخرطوم. نقص الكادر البشري املؤهل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية 5

      غياب الخطط واالهداف والبرامج بإدارة النقل سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 6

      ضعف قوانين النقل وتعارضها مع قانون الحكم املحلي سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 7

      لصلة سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم.غياب التنسيق بين ادارة النقل والجهات ذات ا 8

      عدم مواكبة التخطيط الحضري للتطور سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 9

      ضيق الشوارع وقلة الكباري والجسور سبب في تفاقم مشكلة املواصالت بوالية الخرطوم. 10
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 ادارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.  املحور الثالث : فاعلية

ـــــارة الرقم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ افقة العبـ  مستوى املو

افق بشدة افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

      ة الخرطوم.مراجعة وتقوية وتفعيل القوانين بإدارة النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالي 1

 

2 

تأهيل وتفعيل الكادر البشري والقيام بدوره االداري والرقابي بإدارة النقل يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية 

 الخرطوم. 

              

3 

 

مراجعة سياسات استيراد وسائل النقل بما يحقق امليزات الضريبية والجمركية تؤدي الى حل مشاكل املواصالت 

 ية الخرطوم.بوال 

     

 

4 

      منح ميزات تشجيعية للمستثمرين في قطاع النقل تؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم. 

 

5 

      استبدال وسائل النقل بمواعين كبيرة يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.

 

6 

يعة والجسور والكباري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت االهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطرق الدائرية السر 

 بوالية الخرطوم. 

     

      االهتمام بالتخطيط الحضري يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.  7

      انشاء قطارات االنفاق)امليترو( يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم. 8

      انية مرصودة تساهم في تطويرها يؤدي الى حل مشاكل املواصالت بوالية الخرطوم.تمكين ادارة النقل بميز  9

 

10 

نشر ثقافة استخدام املواصالت العامة يخفف من ازدحام الشوارع بالسيارات الخاصة يؤدي الى حل مشاكل 

 املواصالت بوالية الخرطوم.
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 :لخصامل
توى الحالي للمحاسبة القضائية في برامج املحاسبة في الجامعات السعودية، وذلك من خالل هدفت هذه الدراسة الى تقييم مدى كفاية املح

ا: ال يتم تغطية دراسة ميدانية تمت على كليات االعمال واالدارة في الجامعات السعودية، ومن خالل البحث تم التوصل إلي مجموعة من النتائج منه

(، وتوجد تسهيالت لتدريس املحاسبة القضائية في 1.99حسابي منخفض) جامعات السعودية بمتوسطاملحاسبة القضائية في برامج املحاسبة في ال

(، وضرورة تدريس املحاسبة القضائية لطالب البكالوريوس ليحققوا ميزة 2.48الجامعات السعودية ولكن بصورة غير كافية بمتوسط حسابي )

رورة إعطاء دورات تدريبية ملعدي القوائم املالية وأصحاب االعمال تبين مزايا التحول (، وض3.76تنافسية في سوق العمل بمتوسط حسابي مرتفع )

(، وبناء علي النتائج السابقة قدم الباحثون مجموعة من التوصيات منها: ضرورة تدريس املحاسبة 3.76للمحاسبة القضائية بمتوسط حسابي مرتفع )

ضرورة إدخال موضوعات املحاسبة ليحصل الخريجون على ميزة تنافسية في سوق العمل، و  القضائية في كليات األعمال في الجامعات السعودية

ة لقيام الكليات القضائية ضمن اختبار التأهيل للزمالة املحاسبية التي تجريها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وضرورة توفير التسهيالت الالزم

كتب جيدة تغطي موضوعات املحاسبة القضائية، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس وخبراء مؤهلون  بتدريس املحاسبة القضائية من خالل توفير

 لتدريس املحاسبة القضائية بالجودة املطلوبة.

 كفاية املحتوى، املحاسبة القضائية، برامج املحاسبة.الكلمات املفتاحية: 

 

 :قدمةامل
لجودة في املراجعة بصفة عامة والكشف عن الغش واالحتيال بأشكاله املختلفة في منشآت اهتمت الدراسات واألبحاث في اآلونة األخيرة بتحقيق ا

ببا في وجود االعمال )سواء بشكل فردي او على مستوى املنشأة( بصفة خاصة، إال أن هناك الكثير من املحاور التي لم تهتم بها هذه الدراسات، وكانت س

جي املحاسبة. ومن هذه املحاور دعم التقاض ي و شهادة املحاسب كخبير لدى املحكمة وتقديم فجوة بين متطلبات سوق العمل الخارجي، وخري

خر ظهور االستشارات للكشف عن والحد من الغش واالحتيال) في القوائم املالية او بصورة فردية( وخاصة االحتيال الرقمي وااللكتروني، أي بمعنى آ

وهناك العديد من الدراسات التي تمت في هذا املجال محاولة إظهار أوجه القصور في املناهج الحالية ، ةحقل جديد في املحاسبة وهو املحاسبة القضائي

في هذه  في البرامج املحاسبية، ومن املوضوعات الهامة التي يجب التركيز عليها في البرامج املحاسبية في الجامعات هو تضمين املحاسبة القضائية

من املنظمات املهنية بضرورة تطبيقها، لتساهم املحاسبة كعلم اجتماعي في حل مشكالت املجتمع ومنها: تقييم  االعمال،  املقررات. والتي تنادي الكثير

الجنائية التحكيم، مطالبات التأمين، نزاعات شركات األشخاص والشركات املساهمة، مطالبات حق األقلية في الشركات املساهمة، اإلجراءات املدنية و 

 .حتيال واملخالفات املالية و اإلصابات الشخصية ومطالبات الحوادث املميتة و اإلهمال امليني و االحتيال والجرائم ذات الياقة البيضاءاملتعلقة باال 

(Grippo & Ibex, Jun 2003)  

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:maboamarh@gmail.com
mailto:maboamarh@gmail.com
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الحاجة الى شهادة املحاسب وقد أدى ظهور هذا الحقل املتخصص من املحاسبة بسبب كثرة املنازعات القضائية وازياد حاالت الغش واالحتيال  و 

ت إلعطاء املساحة الخبير في املحاكم الى املزيد من التدريب والتعليم لخريجي البرامج املحاسبية وإجراء التعديالت الالزمة علي مناهج الكليات والجامعا

من جانب مكاتب املحاسبة الكبرى علي الخريجين الذين الالزمة لتدريس هذا املوضوع الهام في البرامج املحاسبية، ومما زاد من ضرورة ذلك زيادة الطلب 

خدمات  لديهم معرفة باملحاسبة القضائية، وتعتبر مزايا ممارسة املحاسبة القضائية عديدة مثل: قبول التحدي في العمل والتعويض املجزي، وتعتبر

والتي يجب أن تعمل علي تحسين مخرجاتها،   (Rezaee, Lander, & Reinstein, 1992) املحاسبة القضائية إضافة مربحة ملكاتب وشركات املحاسبة

مة وخاصة وان بعض الشركات املهتمة بتعيين الخريجين الذين لديهم معرفة باملحاسبة القضائية قد قدمت الكثير من التسهيالت واملوارد الالز 

 للجامعات لتطوير برامجها الدراسية املحاسبية.

سبة في الجامعات السعودية سوف يجد أن من بينها: ضمان وجود تحديث مستمر وكاف وجاد للمعرفة إن املطلع علي أهداف أقسام املحا

الطالب من  املرتبطة باملوضوعات املحاسبية املعاصرة، وتزويد الطالب بالقدرة على التغلب على املشكالت املحاسبية من منظور دولي وإسالمي، وتمكين

حبة للفروع األجنبية والحلول املالئمة لها، وتوفير دراسة مقارنة بين معايير املحاسبة واملراجعة السعودية التعرف على املشاكل املحاسبية املصا

أن تحقيق  والدولية، وتوفير دراسة مقارنة بين املدخل املحاسبي التقليدي واملدخل املحاسبي اإلسالمي للمصارف واملؤسسات املالية األخرى، وال شك

ورة تطوير املقررات الدراسية ومحتوياتها في البرامج املحاسبية لتتضمن املحاسبة القضائية، والتي سوف تزيد من قيمة هذه األهداف يتطلب ضر 

 لكبيرة الخريج سواء عند عمله في الشركات العامة او الخاصة، أو عند ممارسته للمهنة، أو عند االنضمام للممارسين للمهنة من مكاتب املحاسبة ا

naser khalifa, 2012) ) :ومن هنا تبرز لنا التساؤالت التالية والتي سيجيب عليها هذا البحث 

 هل قامت أقسام املحاسبة في الجامعات السعودية في  اململكة بتطوير مقررات برامجها الدراسية لتحقيق االهداف املشار إليها؟ .1

 طي بشكل كاف موضوع املحاسبة القضائية؟هل املحتوى الحالي ملقررات البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية يغ .2

 ما هو التطوير الالزم للمقررات البرامج الدراسية املحاسبية ليفي باملعرفة املطلوبة الخاصة باملحاسبة القضائية؟ .3

 أهداف البحث:
 ويهدف البحث الى تحقيق مجموعة من األهداف ومنها ما يلي:

 واملمارسين ملهنة املحاسبة. بيان أهمية املحاسبة القضائية  لكل من الخريجين .1

 بيان مدى وجود املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية في الجامعات السعودية. .2

 بيان مدى كفاية هذه املقررات لتغطية موضوع املحاسبة القضائية  . .3

 بيان مشاكل وصعوبات تدريس املحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية. .4

 املقترحات الضرورية إلدخال املحاسبة القضائية في الجامعات السعودية.وضع  .5

 أهمية البحث:
 وتنبع أهمية البحث من االمور التالية:

زيادة التأهيل العلمي لخريجي برامج املحاسبة في الجامعات السعودية فيما يتعلق باملحاسبة القضائية  سوف يساعدهم على االلتحاق  .1

 ليا ودوليا.الناجح بسوق العمل مح

في القوائم املالية لها وسوف يساعد  ممارسات مكاتب املحاسبة للمحاسبة القضائية سوف يزيد من الثقة في البيانات واملعلومات الورادة .2

 ذلك في اتخاذ قرارات سليمة بواسطة متخذي القرارات على اختالف درجاتهم.

ة ستؤدي الى ثقة املستثمرين بالسوق السعودية مما يلقي بظالله على االقتصاد ممارسات املحاسبة القضائية في اململكة العربية السعودي .3

 السعودي من تدفق لألموال وزيادة فرص العمل، وهذا يتطلب من االكاديميين بيان ذلك لطالبهم في الجامعات السعودية.

 :اإلطار النظري للبحث

 الدراسات السابقة: .1
 ضوع الغش في القوائم املالية ويمكن تبويبها علي النحو التالي:هناك العديد من الدراسات التي تناولت مو 

 تناولت االجماع املحاسبي على ضرورة تدريس املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية:دراسات  1,1

  دراسةفقد تناولت (Kramer, Seda, & Georgiy, 2017) العدد فيها حثان بعنوان" اآلراء الحالية لتعليم املحاسبة القضائية" تناول البا

الدراماتيكي املتنامي للجامعات والكليات التي تدرس املحاسبة القضائية، وخلصت النتائج إلى أن الطلب على خدمات املحاسبة القضائية 

لى سيزداد في املستقبل القريب وأن مجيبي االستبانة على البحث فضل تقديم كورسات املحاسبة القضائية على مستوى البكالوريوس او ع
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ت مستوى الدراسات العليا. وان هناك العديد من االختالفات الكبيرة بين آراء املعلمين واملمارسين في محتوى املحاسبة القضائية والتقنيا

 املستخدمة في تدريسها. وينظر املمارسون الى ادراج مواضيع خارج املحاسبة التقليدية على أنها أكثر أهمية إلدراجها في تعليم املحاسبة

 القضائية، ومن اكثر تقنيات التدريس قيمة تلك التي تضيف التعليم التجريبي للدارسين.

 وتناول الباحثون في دراسة (Baracaldo-Lozano & Daza-Giraldo, 2015)  بعنوان" نظرة عامة على برامج املحاسبة في الجامعات

م املالية" الحاالت األخيرة للجرائم االقتصادية واملالية، واالحتيال املالي، الحكومية في كولومبيا فيما يتعلق باملحاسبة القضائية ومنع الجرائ

يق، والفساد، وسوء التصرف في الشركات املساهمة املحلية والدولية الحاجة إلى تدريب املهنيين ملواجهة التحديات املتعلقة بالتحليل والتحق

الرئيسية ألهمية تضمين التدقيق القضائي كموضوع في املناهج الدراسية خالل  واألنشطة املتعلقة بالتدقيق الجنائي والقضائي، والجوانب

 دراسة املحاسبين في الجامعات والبرامج الحكومية. كما يهدف إلى وصف املحتويات التي يغطيها هذا املوضوع، كاملفاهيم، وأساليب التحقيق

وتحليل األصول املالية، وتقرير التحليل القضائي، وما إلى ذلك. كما تم عرض الجنائي، واملنهجيات، واملراحل، واألدلة في التدقيق القضائي، 

حاسبية في النظرة الوطنية للتدقيق القضائي والجرائم املالية في البرامج املحاسبية املعتمدة للجامعات الحكومية، وضرورة الحاجة في البرامج امل

 ق القضائي بمزيد من التركيز والعناية.        الجامعات الحكومية الى طرح موضوعات املحاسبة والتدقي

 وفي دراسة  (Daniels, Ellis, & Gupta, 2013) بعنوان توقعات مدرس ي وممارس ي مهنة املحاسبة عن الغش وقضايا املحاسبة القضائية في

درس ي املحاسبة عن األهمية شخص من م 500شخص من ممارس ي مهنة املحاسبة و 500اء آر املقررات املحاسبية والتي تم فيها استقصاء 

النسبية للمواضيع التي يتم تضمينها في املقررات املحاسبية فيما يتعلق بالغش واالحتيال ومواضيع املحاسبة القضائية. واظهرت نتيجة 

ج هذه الدراسة يمكن الدراسة ان غالبية كليات إدارة االعمال ال توفر كورسات مستقلة او برامج عن الغش واملحاسبة القضائية. كما ان نتائ

  أن تساعد املعلمين واإلداريين في عملية اختيار املواضيع املتعلقة بالغش ليتم تضمينها في املناهج املحاسبية

 وفي دراسة  (Kranacher, Morris, Pearson, & Riley, 2008)  بعنوان" نموذج املقرر في تدريس الغش واملحاسبة القضائية" تصف

ع املتمثل في إنشاء دورات محاسبية في مجال االحتيال واملحاسبة القضائية. وقد تم دعم املشروع من قبل املعهد الوطني الورقة الوعد والواق

، ووكالة البحث والتطوير والتقييم من وزارة العدل األمريكية. وقد وضعت املبادئ التوجيهية للمناهج الدراسية النموذجية على NIJ)للعدالة )

( وضع املبادئ 2( تشكيل فريق تخطيط لتوجيه املشروع واختيار أعضاء فريق عمل تقني من الخبراء املتخصصين، )1ة هي: )ثالث مراحل رئيسي

( اختبار تلك املبادئ التوجيهية. وتقدم هذه الورقة الخلفية والدافعية للمشروع، وملحة عامة عن عمليات 3التوجيهية للمناهج الدراسية، و )

 لتوجيهية التعليمية للمخرجات التي تم تطويرها من قبل خبراء في هذا املجال.        املشروع، واملبادئ ا

  تناولت دراسةو  (Gavin, Rezaee, & Lander, 1992)  أهمية تضمين املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية وانه مسعى جدير

ارات التعليم املحاسبي املستقبلي. فتتطلب برامج التعليم والتدريب باالهتمام، خاصة فيما يتعلق بإعادة التوجيه والتوسع في معارف ومه

 املحاسبية املالئمة اهتمام ضخم في تطوير ودعم مهنة املحاسبة. ويجب ان تقدم شركات املحاسبة والشركات الصناعية الدعم املالي املالئم

يستطيعون انضاج وتوسيع التعليم املحاسبي من خالل توفير تعليم للجامعات لتطوير مهنة املحاسبة.   وعلى االكاديميين ان يقتنعوا بانهم 

 مقررات وكورسات املحاسبة القضائية. ، وعلى الطالب ان يقتنعوا بأن تعلم وممارسات املحاسبة القضائية توفر مستقبل واعد ومهنة مجزية. 

 ن مهما في تطوير مهنة املحاسبة وفي الترقية الوظيفية           فالتعليم املستمر طويل االجل وتطوير معارف ومهارات املحاسبة القضائية سيكو 

 دراسات تناولت املحاسبة القضائية واالحتيال والغش في القوائم املالية: 2,1

 رسالة دكتوراة فقد تناولت (Appiah-Sokye, 2016)  بعنوان" دراسة استكشافية متعددة الحاالت في والية الينوي عن تصورات املدققين

يين لتعليم االحتيال في برامج املحاسبة الجامعية" تناول فيها الباحث انه ليس لدى املدققين الخارجيين القدرة على الكشف عن الخارج

االحتيال على الشركات، على الرغم من أن علماء املحاسبة اتفقوا على األهمية القصوى للكشف عن الغش. وهناك حاجة إلى دمج دورات 

ع املحاسبة القضائية في التدريب الجامعي. تناولت هذه الدراسة مشكلة اكتشاف املراجعين الخارجيين ان أقل من الكشف عن الغش ومواضي

٪ من حاالت الغش نجمت عن عدم وجود مواضيع الكشف عن الغش والدورات املحاسبية في الدراسات الجامعية الخاصة بهم. وخلصت 5

التعليم العام  )دورات الكشف عن الغش ومواضيع املحاسبة القضائية( في برامج املحاسبة الدراسة الى انه ينبغي دمج التعليم الخاص و 

الجامعية إلعداد طالب املحاسبة للكشف عن االحتيال الشركات بعد التخرج. وأن مراجعي الحسابات الخارجيين يفتقرون إلى موضوعات 

مراجعي الحسابات الخارجيين باستخدام دراسات مختلفة للكشف عن  الكشف عن الغش ودوراتهم من دراساتهم الجامعية. واهمية إعداد

كشوف املرتبات، الفوترة االحتيالية، واملخزون . وثمة توصية أخرى ملهنة في االحتيال املالي األخرى مثل االحتيال بطاقات االئتمان، واالحتيال 

ات في إعداد مراجعي الحسابات الخارجيين لتعزيز كشف احتيال املحاسبة تتمثل في تضمين استراتيجيات محددة للكشف عن احتيال الشرك

                               الشركات.   



 مصطفى أبو عمارة، أمحد احلركان                                               حاسبة القضائية يف برامج احملاسبة يف اجلامعات السعوديةاحلايل للم ىكفاية احملتو ىتقييم مد  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 430 

 
 

 وتناولت دراسة  (Kamath, Meier, & He, 2010)  تحول انتباه النقاد بعد فضيحة االحتيال لشركة انرون  نحو الجامعات لتحديد كيفية

االحتيال في املستقبل. ودعت جمعية املحاسبين األمريكيين املدرسين لتطوير دورات في املحاسبة إعداد برامج املحاسبة للطالب ملنع وكشف 

القضائية وفي فحص االحتيال لتعزيز املناهج ومساعدة الطالب على متابعة املهن في هذه املجاالت. واستعرضت هذه املقالة مناهج برامج 

لتحديد فيما إذا كانت برامج الدراسة في مجاالت املحاسبة  AACSB) كليات االعمال) املحاسبة املعتمدة من هيئة االعتماد الدولية في

   القضائية وفحص االحتيال متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها. 

 كما أظهرت نتائج الدراسة االستقصائية  لدراسة  (Smith & Crumbley, 2009)  بعنوان:" وجهة نظر االكاديميين لتدريس املحاسبة

ائية في املقررات املحاسبية " مجموعة موحدة من اآلراء اكثر مما كان متوقعا. فالجزء االكبر من املستجيبين لالستبانة اعطوا اهتماما القض

-اكبر ملجاالت فحص الغش واالحتيال اكثر من االهتمام باملفهوم االوسع لقضايا املحاسبة القضائية. وتم تعريف مقرر املحاسبة القضائية

ل بأنه فحص الغش واالحتيال. وحتى أولئك الذين يدرسون املحاسبة القضائية يغطون مواضيع فحص الغش واالحتيال اكثر من االحتيا

ليست  مواضيع املحاسبة القضائية. واآلثار املترتبة على ذلك هي أن الكورسات ) املقررات( املحاسبية املتعلقة باالحتيال واملحاسبة القضائية

ي علم أصول املحاسبة. ومن هذا املنطلق فإن القضايا خارج القوائم املالية والتي تخص التحقيقات الرقمية، وعلم الجريمة، مجالين متميزين ف

 وإلى حد ما خدمات التقاض ي هي تعتبر خارج منهج مقرر املحاسبة القضائية. ويحتاج مطورو املقررات الى معرفة ان هناك فروق مفاهيمية بين

ل وبين املحاسبة القضائية. فتحقيقات املحاسبة القضائية واسعة وبعيدة املدى. ويحتاج مطورو املقررات املحاسبية فحص الغش واالحتيا

ا. أيضا ان يحددوا فيما اذا كان سيراجعون برامجهم املحاسبية على أساس نموذج االحتيال والغش او نموذج املحاسبة القضائية او مزيج بينهم

على اتجاه التعليم والقضايا التي يتم تغطيتها في املقررات املحاسبية. فكما ان ممارسو املحاسبة يعيدون النظر في  وستؤثر مثل هذه القرارات

  دورهم امليني في تقديم خدماتهم للزبائن فاملطلوب من االكاديميين االخذ بعين االعتبار التغييرات في املناهج لتلبية حاجات املهنة. 

 وفي دراسة (Curtis, 2008) بعنوان" املقررات النموذجية في مجال االحتيال واملحاسبة القضائية وبرامج الجريمة االقتصادية في كلية أوتيكا- 

لبرنامج املاجستير في إدارة االعمال في الجرائم االقتصادية وإدارة   (Utica)الواليات املتحدة االمريكية" تناول الباحث تطوير كلية يوتيكا

م. وتم تصميم هذا البرنامج للطلية الذين ليس لديهم خبرة في انفاذ القانون واالحتيال ذو العالقة واالمن ذو العالقة 2004االحتيال عام 

 ويرغبون في التعلم عن الغش واالحتيال. ووصل الباحث الى انه يمكن تصميم برامج قوية في املحاسبة القضائية واالحتيال عن طريق التعاون 

        لقضائية واملحاسبة ومدرس ي االعمال. الوثيق بين العدالة ا

 دراسات تناولت أهمية املحاسبة القضائية لسوق العمل واملزايا التنافسية للخريجين: 3,1

 دراسة فقد تناولت (Tiwari & Debnath, Forensic accounting: a blend of knowledge, 2017)  بعنوان " املحاسبة القضائية: مزيج

الى ان تعليم املحاسبة القضائية متعدد التخصصات، فهو يشمل التدقيق واملحاسبة واإلحصاءات  فيها  لباحثمن املعرفة" تطرق ا

ن اجل وتكنولوجيا املعلومات وقواعد القانون واملهارات البشرية. فهو يشبه التدقيق لكنه يختلف عنه. فاملهارة في التحليل االحصائي ضرورية م

م، واملهارة في تكنولوجيا املعلومات ضرورية من اجل اكتشاف الجرائم االلكترونية، واملهارات البشرية ضرورية معالجة البيانات الكبيرة الحج

بسبب الهجمات االجتماعية الهندسية، كما ان املحاسب القضائي يجب ان يكون على علم بأخر التحديثات القانونية، باإلضافة الى أهمية 

ية للمحاسب القضائي. وبهدف تنظيم مهنة املحاسبة القضائية يمكن تطوير تعليم املحاسبة القضائية معارف ومهارات التحقيق كونها ضرور 

لهذه  كفرع مستقل.  وهنا تظهر اهمية ظهور املعايير الخاصة باملحاسبة القضائية، ويتعين على الهيئات األكاديمية والهيئات املهنية أن تتصدى

 املسألة.   

 وتناولت رسالة دكتوراة(Martinez-Figueroa, 2015)  دراسة حالة(  -بعنوان" دراسة الحاجة املتزايدة الى املحاسبين القضائيين في بورتريكو

وان تضاعف االنهيارات املالية، والجرائم ذوي الياقات البيضاء، واالحتيال امليني في بورتوريكو مما زاد الطلب على املحاسبين القضائيين. 

بة يفتقرون إلى الصفات واملهارات واملعرفة التي يحتاجونها لتلبية احتياجات سوق العمل.، ولذلك فإن الهدف من العديد من خريجي املحاس

رامج هذه الدراسة هو  تحديد الصفات واملهارات واملعارف التي يراها كل من أعضاء هيئة التدريس في الكليات واملمارسين واملحامين ضرورية لب

 معات بورتريكو إلعداد الخريجين حتى يكونوا منافسين في سوق العمل.  املحاسبة القضائية في جا

 وفي دراسة (Kearns, 2015) مشروعات الكمبيوتر للمحاسبة القضائية" أوضح الباحث فيها ان الهجمات الرقمية على املنظمات  بعنوان"

ائل فعالة للرد على الهجمات. ويمتلك املحاسبون مهارات أصبحت أكثر شيوعا وأكثر تطورا. وتهتم الشركات بتوفير أمن البيانات ووجود وس

التحقيق والتحليل الهامة التي تعمل على كشف الغش في التحقيقات الجنائية. ويأخذ بعض طالب املحاسبة دورات في املحاسبة القضائية، 

وقد يجد املدرسون الراغبون في تطوير مثل هذا ولكن عدد قليل من الكليات تقدم دورات في املحاسبة القضائية على الكمبيوتر للمحاسبين. 

ورقة املقرر ان تطوير املناهج الدراسية عملية شاقة. والعنصر الرئيس ي في هذا املقرر هو استخدام برمجيات املحاسبة القضائية. وتبين هذه ال

ر مقدمة للحصول على وتحليل البيانات مع أهمية املحاسبة القضائية على الكمبيوتر لطالب املحاسبة وتقدم مجموعة من التمارين لتوفي



 مصطفى أبو عمارة، أمحد احلركان                                               حاسبة القضائية يف برامج احملاسبة يف اجلامعات السعوديةاحلايل للم ىكفاية احملتو ىتقييم مد  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 431 

 
 

برمجيات املحاسبة القضائية التي تتوفر على االنترنت مجانا. وسيستفيد املدرسون من هذه الورقة عند وضع أهداف التعلم وتصميم املقرر 

 الدراس ي للمحاسبة القضائية.       

 وفي دراسة (Akkeren, Buckby & MacKenzie, 2013)  من املحاسب التقليدي: نظرة ثاقبة على خدمات املحاسبة  بعنوان" التحول

القضائية  في أستراليا" هدفت الدراسة الى التعرف على أحدث اتجاهات عمل املحاسبة القضائية في أستراليا من خالل دراسة كيف تلبي 

املقررات املالئمة التي تعزز معارف ومهارات   الشركات املحاسبية املتخصصة في املحاسبة القضائية احتياجات عمالئها وإبالغ الجامعات عن

مقابلة تمت مع ممارس ي املحاسبة القضائية في استراليا ان املحاسبة القضائية  32الخريجين لتلبية احتياجات الصناعة والسوق. وكانت نتائج 

طلب من ممارس ي هذه املهنة مهارات قوية عملية صعبة ومعقدة. وخلصت الدراسة الى شركات املحاسبة املتخصصة في املحاسبة القضائية تت

ساتهم قائمة على العمل مثل مهارات االتصال الشفوية والكتابية، واملهارات التقنية والتحليلية، باإلضافة الى التأهيل املحاسبي كجزء من درا

الشخصية القوية والحماس والقدرة على العمل الجامعية او الدراسات العليا. كما ان املهارات املطلوبة من الطالب الخريجين تتضمن املهارات 

 بشكل مستقل.

  وتناولت دراسة (Heitger & Heitger, 2008)  الجوانب املثيرة للمحاسبة القضائية، وبيان الخبرات التعليمية الفريدة التي تنتج عن تدريس

اعا سريع النمو في املمارسات املحاسبية، وان الطلب على مقرر املحاسبة القضائية، ووصل الباحثان فيها الى ان املحاسبة القضائية تعتبر قط

املحاسبين القضائيين يفوق بشكل كبير العرض الحالي املتوفر، وان من اهم ممارسات املحاسبة القضائية هي دعم التقاض ي وشهادة الخبير. 

يعتبر الجزء الرئيس ي من املحاسبة القضائية، ويستطيع وتقريبا كل مجاالت املعرفة والخبرة املحاسبية قابلة للتطبيق في دعم التقاض ي والذي 

عضو هيئة التدريس توفير بيئة تعليمية مالئمة عن طريق صياغة مقررات املحاسبة القضائية او تضمينها في الكورسات املحاسبية األخرى، 

 تخصصين في دعم التقاض ي من املحاسبة القضائية.والتي تؤسس املعارف األساسية واملهارات املطلوبة والتي تعتبر األساس الالزم ملمارسة امل

بة ويعتقد الباحثان بأن هذه الدراسة ستؤدي الى تطوير البرامج املحاسبية التي تقدمها الجامعات السعودية من خالل بيان مدى كفاية املحاس

الب الخريج على مزايا تنافسية تؤهله ألداء القضائية في تلك البرامج، وتطويرها لتتضمن كورسات في املحاسبة القضائية، بحيث يحصل الط

 عمله املحاسبي بكفاءة واهلية، باإلضافة الى سد الفجوة بين البرامج املحاسبية التي تقدمها الجامعات السعودية وسوق العمل.

 ما هية املحاسبة القضائية: .2
يتعامل مع تطبيقات الحقائق املحاسبية والتي يتم جمعها من  وتعرف املحاسبة القضائية بأنها ذلك العلم ) قسم من املعرفة املتخصصة ( والذي

جعة التقليدية خالل طرق واجراءات املراجعة للقضايا القانونية والتي غالبا تتعامل مع القضايا املالية والتقييمات ملنشآت االعمال. وتختلف عن املرا

وهي الدليل املتوقع تقديمه في املحكمة القضائية. وغالبا ما تستخدم متخصصين  بشكل كبير. فاملحاسبة القضائية هي التحقيق في الدعاوى القضائية.

في حقول أخرى كجزء من فريق جمع األدلة. ويجب ان يكون الدليل قوي بشكل كبير قبل تقديمه للمحكمة. ويمكن حصر مجال التحقيق في قضايا 

 Rezaee, Lander, & Reinstein, Forensic) كما عرفها (Grippo & Ibex, Introduction to forensic accounting, 2003)  .محددة

Accounting: Challenges and Opportunities, 1992)  التحقيقات املالية، او يمكن توسعتها لتشمل أي فعل خبيث تجاه موارد املنشأة، بأنها

. كما تسمى املحاسبة الي، وتحديد وتتبع مسارات األموالفتتضمن املحاسبة القضائية تحديد األصول املسروقة، والكشف عن سوء التصرف امل

 .Crumbley, D.Lويسميها ) .القضائية بمحاسبة التحقيق، او ان تدقيق الغش واالحتيال ما هو اال دمج املحاسبة مع العلوم القضائية والجنائية

قديم آراء الخبراء بشأن النتائج التي توصلوا إليها في املحكمة. وفي السياق بانها العلم الذي يدرس ويفسر األدلة والحقائق في القضايا القانونية، وت (2009

 الحالي، العلم هو املحاسبة، وبالتالي فإن الفحص والتفسير سيكون من املعلومات االقتصادية.

 ,Stevenson Smit, G, Larry Crumbley, D)م ممارسة املحاسبة القضائية1986وعرف املعهد األمريكي للمحاسبين القضائيين في عام 

بانها تنطوي على محاسبة التحقيقات ودعم التقاض ي. وتوافقت في ذلك الوقت ممارسات املحاسبة القضائية مع التعريف الواسع للمحاسبة   (2009

م (، ووفق هذا الراي 1986القضائية وكان ينظر الى االحتيال على انه جزء من املحاسبة القضائية )املعهد األمريكي للمحاسبين القضائيين في عام 

 تتضمن املحاسبة القضائية فحص الغش واالحتيال التقليدي باإلضافة الى خدمات دعم التقاض ي مثل تقييم الخسائر االقتصادية، وخدمات تسوية

 املنازعات، الخدمات ذات الصلة لتحديد ألصول املسروقة 

املحاسبة القضائية بانها استخدام املهارات في النزاعات املدنية أو الجنائية ( ACFE, 2010وعرفت جمعية فاحص ي الغش واالحتيال القانونين )

ر، وتقديرات املحتملة أو الحقيقية، بما في ذلك مبادئ املحاسبة واملراجعة املقبولة عموما في تحديد خسائر الربح أو الدخل أو املمتلكات أو األضرا

تي تنطوي على إدراج الخبرة املحاسبية في النظام القانوني. ومن ثم، فإن املحاسبة الجنائية تنطوي على الرقابة الداخلية، وعمليات االحتيال وغيرها ال

 تطبيق مفاهيم املحاسبة وتقنيات مراجعة الحسابات وإجراءات التحقيق في حل املشاكل القانونية.

تطورت املحاسبة القضائية   (Smith, The Past, Present, and Future of Forensic Accounting, 2015) ففي بداية التسعينيات

سبة لتحمي توسع االعمال في أمريكا الشمالية، ولكن لم يكن هناك تطبيق محاسبي محدد يتعامل مع القضاء وقضايا االحتيال والغش. فكانت املحا
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الحسابات للحماية من االحتيال والغش. ولم تكن هناك القضائية ) لم يكن هذا املسمى موجودا في تلك الفترة( تعنى بحساب االصول للمنشأة ومراجعة 

. بينما في الوقت املعاصر تطورت تطبيقات املحاسبة CPAوظيفة التدقيق، ولم يكن هناك جمعيات مهنية جادة مثل معهد املحاسب القانوني املرخص 

ائية على الكشف عن ومنع االحتيال والغش، كما نها تطورت القضائية بشكل مستقل عن تطبيقات املراجعة والتدقيق. فتركز تطبيقات املحاسبة القض

الدخل الى  نتيجة للبيئة التقنية التي نعيشها اليوم. فيجب ان تكون املحاسبة القضائية اليوم قادرة على إدارة سلسلة مهام التحقيق من وضع توقعات

ي تدمر نظم الشركات. ويجب أن يكون املحاسب القضائي قادرا على إدارة تحديد املعلومات االحتيالية الرقمية، الى منع الهجمات االلكترونية الت

ف في الكمبيوتر الشخص ي واألدلة اإللكترونية من املوبايل التي يجب استخراجها بشكل جنائي وحفظها بشكل صحيح، باإلضافة الى تقييم موطن الضع

 درة القراصنة على إدارة نظم املنشأة.انظمة الرقابة الداخلية والتي تتعلق بحماية اتصاالت االنترنت وق

 أسباب االهتمام بتدريس املحاسبة القضائية : .3
 في مقررات البرامج املحاسبية في الجامعات، ومن أهم األسباب ما يلي: املحاسبة القضائيةهناك عدة أسباب تجعل من الضروري تدريس  

 زيادة فرص تشغيل الخريجين :  .1

 ضائية: االنتشار العالمي للمحاسبة الق .2

 : CPAأصبحت متطلبا اساسيا للحصول على شهادة  .3

ألنهــــم  باملحاســــبة القضــــائيةزيــــادة املعرفــــة لــــدى معــــدي القــــوائم املاليــــة: ان معــــدي القــــوائم املاليــــة ســــوف يســــتفيدون مــــن املعرفــــة الخاصــــة  .4

وســيكون لـديهم القــدرة بعــد ذلــك علــى تفســير  سـيتعلمون كيفيــة إعــداد القــوائم املاليــة لشــركاتهم آخـذين بعــين االعتبــار املحاســبة القضــائية.،

يين النتـــائج الــــواردة بالتقـــارير املاليــــة، وحتـــى إذا ارادوا التحــــول الــــى ممارســـة املهنــــة بعـــد ذلــــك فســــيكون لـــديهم التأهيــــل العلمـــي والعملــــي الكــــاف

 ملمارستها.

للمحاســــبة الجامعــــات املختلفــــة واملعاهــــد الدراســــية تحســـين البــــرامج املحاســــبية للجامعــــات: ال شــــك ان تبنــــي املــــدارس التجاريــــة والكليــــات فــــي  .5

ســــوف يــــؤدي إلــــى تحســــين مخرجــــات تلــــك البــــرامج، إلدراكهــــم ان ذلــــك ســــوف يحســــن مــــن مكانــــة وســــمعة هــــذه الكليــــات واملــــدارس القضــــائية 

رة فـي تطبيقهـا لتحسـين والدارسين، وهذا سينعكس على الطلب على خريجي هذه الكليات واملدارس ألن لديهم معرفة باملحاسبة القضـائية وخبـ

 صورة تلك التقارير.

  التوافق مع متطلبات أسواق املال العاملية: ال شك ان معرفة املحاسبة القضائية سوف يساعد على سهولة الدخول الى أسواق املال العاملية .6

 وهناك مجموعة من االعتبارات التي يجب ان تؤخذ في الحسبان قبل تدريس املحاسبة القضائية:

  ير الكافي للنظم املحاسبية بما يتماش ى مع متطلبات املحاسبة القضائية.التطو 

 .ان يتمتع واضعوا لوائح ومعايير املحاسبة القضائية باالستقالل الكافي 

 .إعطاء دورات ألعضاء هيئة التدريس إلفهامهم بتأثيرات ممارسات املحاسبة القضائية 

 .توافر البيئة القانونية والتشريعية 

 س  املحاسبة القضائية:أهمية تدري .4
إن تضمين املحاسبة القضائية  في البرامج املحاسبية بشكل ناجح يعتمد على تحفيز الدارسين لتعلم ممارسات املحاسبة القضائية. ويستطيع 

ملقررات املحاسبية وخاصة املعلمون تحفيز الدارسين للتعلم حول املحاسبة القضائية بتعريفهم بفوائد مثل هذه املعرفة. ويقوم املعلمون بتدريس ا

رى املراجعة الخارجية) مقترح( مع التقيد بحدود الوقت، حتى أن التوسع في مستوى املحاسبة القضائية تجعل هناك تحديا في تناول موضوعات أخ

 هامة في هذه الوقت أخذا في الحسبان قيود الوقت املخصص ملقرر املحاسبة.

ثل: ملاذا من الضروري املحاسبة القضائية في مقرراتنا املحاسبية؟ وكيف يمكن تحفيز املعلمين ولذلك فإنه يثار اآلن بعض التساؤالت م

 للدارسين أن يتعلموا  املحاسبة القضائية. وترجع أكثر األسباب أهمية عن سبب تضمين املحاسبة القضائية بتلك املقررات إلى:

 االنتشار العالمي الدولي للمحاسبة القضائية.. .1

 يجابي للمعرفة عن ممارسات املحاسبة القضائية على فرص تشغيل الدارسين.التأثير اال  .2

وحتى املنشآت غير املحاسبية فسوف تستفيد من أساسيات املعرفة املتعلقة بـاملحاسبة القضائية. فهذه الشركات التجارية سوف تكون مهنية 

والتجارة، ويجب أن تكون هذه الشركات التجارية قادرة على إدراج املعلومات  مستقبال، ومصطلح املحاسبة غالبا ما يشار إليه على انه لغة األعمال

 املقدمة في القوائم والتقارير املالية، وقادرة على تفسير النتائج.

إن الفرص الناتجة عن إدخال املحاسبة القضائية في املقرر ليس فقط للدارس بل أيضا ملدارس األعمال والبرامج املحاسبية والكليات 

 الجامعات ستتيح آفاق واسعة  بمجرد أن تبدأ في إدخال املحاسبة القضائية في مقرراتها. و 
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 فوائد وصعوبات إدخال املحاسبة القضائية في املقررات الدراسية: .5
 ملحاسبية، ومنها:هناك مجموعة من الفوائد او املنافع التي يمكن للشركات ان تحصل عليها إذا قامت بتضمين املحاسبة القضائية في املقررات ا

 الوصول الى االسواق العاملية. .1

 سهولة الحصول على التمويل. .2

 نقل املعرفة عن املحاسبة القضائية الى ممارس ي املهنة. .3

 تحسين فرص العلم ملمارس ي املهنة من املحاسبين. .4

 رات البرامج املحاسبية.:وهناك مجموعة من التحديات أو الصعوبات التي تقابل عملية إدخال املحاسبة القضائية ملقر      

 توافر املادة العلمية الالزمة وتطويرها باستمرار. .1

 إيجاد الوقت الالزم إلدخال املحاسبة القضائية في الجداول الدراسية. .2

 عدم كفاية الكتب الحالية في تناولها للمحاسبة القضائية. .3

وبينما تحتاج شركات املحاسبة الكبرى أن يكون لديها تفاصيل عن   وبإيجاز فإن هناك حاجة إلى وجود مادة علمية واضحة لتحقيق هذا الهدف.

األعمال ممارسات املحاسبة القضائية، فإن كل دارس ي األعمال  والذين يكملون بالضبط واحدا أو اثنين من مقررات املحاسبة املالية كجزء من صميم 

هموا تضميناتها وتطبيقاتها في منظمات األعمال ومستخدمي القوائم املالية. وقبل التجارية، يحتاجون أن يكون لديهم معرفة  باملحاسبة القضائية، ويف

املقررات  تعلم التفاصيل حول املحاسبة القضائية فإن على شركات املحاسبة الكبرى أن يكون لديها خلفية عن املعلومات تكفي إلعطاء تفاصيل أكثر في

 املحاسبة املالية، فإن املنشآت وشركات املحاسبة الكبرى يجب أن تتعلم: املحاسبية املتقدمة، وبصفة خاصة في مقرر أساسيات

 التطورات الهامة الحالية  فيما يتعلق باملحاسبة القضائية .1

 القرارات املنظمة التي أصدرتها هيئة سوق األوراق املالية واملتعلقة باملحاسبة القضائية. .2

 املزايا والتحديات من ممارسات املحاسبة القضائية.. .3

 نظرة عامة وشاملة على التأثيرات املرغوبة على القوائم املالية للشركات. .4

 وهناك مجموعة من التحديات التي تواجه تضمين املحاسبة القضائية في املقررات الجامعية:

 الفجوة بين رغبات كل من الكليات واإلدارة .1

 عن املحاسبة القضائيةفجوة توجيهات الكليات من قبل املنظمات املهنية كاللوائح واملعايير  .2

 قلة املعارف عن املحاسبة القضائية من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكليات بهدف تدريس هذا الحقل الناش ئ في املحاسبة .3

 قلة املعلومات عن ممارسات ملحاسبة القضائية مما يصعب الحصول على مادة علمية لها قوانينها ولوائحها ومعاييرها .4

كليات بهدف تطوير مقرر املحاسبة القضائية، ولذلك ال بد من الدعم املالي من قبل كبريات الشركات املحاسبية وقطاع شح املوارد من قبل ال .5

 الصناعة واالعمال

اعتمادا ،  وبناء علي ما سبق فإن الدراسة الحالية سوف تحاول تقييم مدي كفاية املحاسبة القضائية في برامج املحاسبة في الجامعات السعودية

 ي مجموعة من الفروض وهي:عل

مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في   الفرض األول:

 تعزى للرتبة العلمية

سبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاال توجد فروق ذات داللة إحصائية في :  الفرض الثاني

 تعزى للوظيفة

مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في   الفرض الثالث:

 ؟"تعزى للمؤهل العلمي

مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية لة إحصائية في ال توجد فروق ذات دال: الرابع الفرض

 ؟"تعزى للخبرة

 :منهجية الدراسة
 عينة الدراسة: .1

، ووزعت استبانة الدراسة عليهم، استرد منها  250طبقت الدراسة على 
ً
ها للتحليل، استبانة لعدم صالحيت 33استبانة، واستبعدت  169فردا

 ( خصائص عينة الدراسة.1استبانة، ويبين الجدول ) 136وبهذا فقد بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة: (1جدول )
 النسبة املئوية التكرار فئات املتغير املتغير

 8.8 12 استاذ الرتبة العلمية

 17.6 24 استاذ مشارك 

 41.2 56 مساعد استاذ 

 32.4 44 محاضر 

 2.9 4 وكيل كلية الوظيفة

 17.6 24 رئيس قسم 

 79.4 108 عضو هيئة تدريس 

 67.6 92 دكتوراه املؤهل العلمي

 32.4 44 ماجستير 

 8.8 12 سنوات 3اقل من  الخبرة

 5.9 8 سنوات 6الى اقل من  3من  

 14.7 20 سنوات 9الى اقل من  6من  

 14.7 20 سنة 12اقل من  الى 9من  

 55.9 76 سنة فأكثر 12 

 أداة الدراسة: .2

في تحديد استجابات أفراد الدراسة على فقرات االستبانة، والذي تتدرج اإلجابة عليه من خمس  (Likert)واستخدم مقياس ليكرت الخماس ي 

لى االطالق(. واعتمدت تدرج املقياس على معيار مقسم إلى ثالث فئات درجات أمام اإلجابة )موافق بشدة( إلى ودرجة واحدة أمام اإلجابة )غير موافق ع

-5)] متساوية، حيث احتسبت عالمة القطع بقسمة الفرق بين القيمة العليا والقيمة الدنيا للمقياس على ثالث درجات، والتي تمثل عدد املستويات

 ( منخفض.2.33-1( متوسط، )3.67-2.34( مرتفع، )5-3.68(، وبذلك فإن املستويات الثالثة هي: )1.33=3[/1

 صدق أداة الدراسة:

 ثبات أداة الدراسة: .3

، 136الفا( الختبار ثبات االتساق الداخلي الستبانة الدراسة وفقا إلجابات أفراد عينة الدراسة، وعددهم )-استخدمت معادلة )كرونباخ
ً
( فردا

، ويبين الجدول 0.70بولة في البحوث والدراسات اإلنسانية، حيث أنها كانت أكبر من ولجميع مجاالت االستبانة. وقد كانت جميع قيم معامل الثبات مق

 ( ذلك. 2)

 معامل الثبات الستبانة الدراسة على مجاالتها: (2جدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات املجاالت م

 0.94 8 املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

 0.71 5 سبة القضائيةالتسهيالت الالزمة لتدريس املحا 2

 0.94 8 كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 3

 0.74 6 اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: .4

 و التالي:إلجراء التحليل الوصفي للدراسة، وذلك على النح (SPSS)تم استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 التكرارات والنسب املئوية للتعرف على خصائص عينة الدراسة. .1

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحليل فقرات االستبانة، وترتيبها حسب أهميتها النسبية باالعتماد على املتوسطات  .2

 الحسابية.

 .(Independent Sample t-test)اختبار )ت( للعينات املستقلة  .3

 .(ANOVA)التباين األحادي  تحليل .4

 .(Scheffe' Test)اختبار شيفيه  .5

 نتائج الدراسة:
نتائج الدراسة املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس:" ما مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في  .1

 الجامعات السعودية؟"
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ابية، واالنحرافات املعيارية ملدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحس

 ( يبين ذلك.3املحاسبية في الجامعات السعودية، والجدول )

افات املعيارية ملدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في : (3جدول )  الجامعات السعوديةاملتوسطات الحسابية واالنحر
 املدى الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجاالت م

 متوسط 1 0.801 3.15 اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

 متوسط 2 0.841 2.48 التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 2

 منخفض 3 1.007 2.16 كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 3

 منخفض 4 0.976 1.99 املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

 متوسط - 0.776. 2.39 الدرجة الكلية 

( أن مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية متوسط، حيث بلغ 3يالحظ من الجدول)

(، وبتحليل مجاالت املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية يتضح أن مجال اتجاهات 2.39ي الستجابات أفراد عينة الدراسة )املتوسط الحسابي الكل

( وبمستوى متوسط، يليه جاء مجال التسهيالت الالزمة لتدريس 3.15القائمين على البرامج املحاسبية احتل الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )

( وبمستوى متوسط، يليه جاء مجال كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات 2.48الرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره )املحاسبة القضائية ب

( وبمستوى منخفض. هذا وقد جاء مجال املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة في الرتبة 2.16الحالية بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره )

 ( وبمستوى منخفض.1.99ابي قدره )األخيرة بمتوسط حس

ى هذا، وقد تم تحليل كل مجال من مجاالت كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية، وذلك عل

 النحو اآلتي:

افات املعيارية لكل مجال من مجاالت كفاية املحتوى ا: (4جدول ) لحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في املتوسطات الحسابية واالنحر

 الجامعات السعودية
 املدى الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات م

 متوسط 1 1.195 2.41 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن برنامج الدراسات العليا في املحاسبة 7

 منخفض 2 1.219 2.24 ملحاسبة القضائية ضمن مقررات أخرى تقوم الكلية حاليا بتدريس ا 6

 منخفض 3 1.136 2.21 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر تأهيل الختبار الزمالة املحاسبية 5

 فضمنخ 4 1.250 2.09 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر املحاسبة املالية املتقدمة 3

 منخفض 5 1.125 1.91 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر املحاسبة الدولية 4

 منخفض 6 1.143 1.76 تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر التدقيق واملراجعة 1

 منخفض 7 1.112 1.65 طةتقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر املحاسبة املتوس 2

 منخفض 7 1.112 1.65 من رأيك أن املقررات املحاسبية الحالية في كليتك تغطي كل املحاسبة القضائية بشكل كاف 8

 منخفض - 0.976 1.99 املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة -

 متوسط 1 1.151 3.09 يتوافر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون ومدربون على تدريس املحاسبة القضائية 11

 متوسط 2 1.459 2.94 يوجد وقت كاف يسمح بتدريس املحاسبة القضائية. الدولية في املقررات املحاسبية 10

 متوسط 3 1.316 2.47 تستقدم الكلية مجموعة من الكوادر البشرية املهنية املتخصصة في املحاسبة لتدريس املحاسبة القضائية 13

 منخفض 4 1.220 2.15 كافية لتدريس املحاسبة القضائية.توجد مؤلفات محاسبية  9

 منخفض 5 0.976 1.76 تقوم الكلية بتنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتوضيح كيفية تدريس املحاسبة القضائية 12

 متوسط - 0.841 2.48 التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية -

 متوسط 1 1.377 2.62 ملحاسبة القضائية ضمن مقرر نظرية املحاسبةيتم تكليف الطالب بعرض ا 19

 متوسط 2 1.315 2.56 يتم التعاون مع الهيئات املحاسبية املتخصصة إلعطاء محاضرات عامة في املحاسبة القضائية 20

 منخفض 3 1.314 2.15 يتم عقد حلقات نقاشية خاصة لعرض املحاسبة القضائية 17

 منخفض 3 1.380 2.15 ب بعمل ابحاث تخرج تتضمن املحاسبة القضائية ضمن مقرر حلقة بحث في املحاسبةيتم تكليف الطال  18

 منخفض 4 1.217 2.00 يتم عرض املحاسبة القضائية بشكل إجمالي في نهاية تدريس املقرر  15

 منخفض 4 1.398 2.00 يتم تدريس املحاسبة القضائية في مقرر مستقل 21

 منخفض 5 1.099 1.91 اسبة القضائية بشكل إجمالي في بداية تدريس املقرر يتم عرض املح 14

 منخفض 5 1.099 1.91 يتم ربط املحاسبة القضائية باملوضوعات املحاسبية داخل كل مقرر  16
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 منخفض - 1.077 2.16 كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية -

ــــرامج املحا 24 ــ ــــى البـ ــ ــــائمون علـ ــ ــــرى القـ ــ ــــزة يـ ــ ــــوا ميــ ــ ــــالوريوس ليحققـ ــ ــــــالب البكـ ــــائية لطـ ــ ــــبة القضـ ــ ــــدريس املحاسـ ــ ــــرورة تــ ــ ــــبية ضـ ــ سـ

 تنافسية في سوق العمل

 مرتفع 1 1.219 3.76

يـــرى القــــائمون علــــى البــــرامج املحاســـبية ضــــرورة إعطــــاء دورات تدريبيــــة ملعــــدي القـــوائم املاليــــة وأصــــحاب االعمــــال تبــــين  26

 مزايا التحول للمحاسبة القضائية

 مرتفع 1 1.117 3.76

يــرى القــائمون علـــى البــرامج املحاســـبية ضــرورة حصـــول الجامعــة علـــى تمويــل لإلنفـــاق علــى تـــدريس املحاســبة القضـــائية  25

 بعيدا عن املوازنة العامة للدولة

 متوسط 2 1.180 2.97

ــــبة القضــــائية 23 ــــة عــــن املحاسـ ــــرامج املحاســــبية ان الخـــــريج يمكنــــه الحصـــــول علــــى املعرفـ ــــائمون علــــى البـ مـــــن خـــــالل  يــــرى القـ

 الدورات التدريبية بعد التخرج

 متوسط 3 1.306 2.88

 متوسط 4 1.289 2.76 يرى القائمون على البرامج املحاسبية عدم التوسع في تدريس املحاسبة القضائية في مرحلة البكالوريوس 22

ــــين إل  27 ــــه ال تتـــــوافر التســــهيالت او الوقـــــت الالزمـ ــــبية انـ ــــى البــــرامج املحاسـ ــــائمون علـ ــــي يــــرى القـ ــــائية فـ ــــبة القضـ دخــــال املحاسـ

 املقررات املحاسبية

 متوسط 5 1.175 2.74

 متوسط - 0.801 3.15 اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية -

( والتي 7(. كما جاءت الفقرة )1.99( أن مدى كفاية املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة منخفض، بمتوسط حسابي قدره )4يبين الجدول ) 

(. 2.41على" تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن برنامج الدراسات العليا في املحاسبة "، بالرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ) تنص

رأيك أن ( واللتان تنصان على" تقوم الكلية حاليا بتدريس املحاسبة القضائية ضمن مقرر املحاسبة املتوسطة "، " من 8، 2بينما جاءت الفقرتان )

 ( لكل منهما.1.65املقررات املحاسبية الحالية في كليتك تغطي كل املحاسبة القضائية بشكل كاف "، بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

(. كما جاءت 2.48ويشير الجدول كذلك إلى أن مدى كفاية التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية متوسط، بمتوسط حسابي قدره )

( والتي تنص على" يتوافر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون ومدربون على تدريس املحاسبة القضائية"، بالرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 11فقرة )ال

( والتي تنص على" تقوم الكلية بتنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتوضيح كيفية تدريس املحاسبة 12(. بينما جاءت الفقرة )3.09)

 (.1.76قضائية " بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )ال

(. كما جاءت 2.16ويوضح الجدول كذلك أن مدى كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية منخفض، بمتوسط حسابي قدره )

بة "، بالرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ( والتي تنص على" يتم تكليف الطالب بعرض املحاسبة القضائية ضمن مقرر نظرية املحاس19الفقرة )

( واللتان تنصان على" يتم عرض املحاسبة القضائية بشكل إجمالي في بداية تدريس املقرر "، " يتم ربط املحاسبة 16، 14(. بينما جاءت الفقرتان )2.62)

 ( لكل منهما.1.91) القضائية باملوضوعات املحاسبية داخل كل مقرر "، بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره

( 26، 24(. كما جاءت الفقرتان )3.15ويشير الجدول كذلك إلى أن اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية متوسط، بمتوسط حسابي قدره )

ة تنافسية في سوق "يرى القائمون على البرامج املحاسبية ضرورة تدريس املحاسبة القضائية لطالب البكالوريوس ليحققوا ميز  واللتان تنصان على

بة "،"يرى القائمون على البرامج املحاسبية ضرورة إعطاء دورات تدريبية ملعدي القوائم املالية وأصحاب االعمال تبين مزايا التحول للمحاس العمل

القائمون على البرامج املحاسبية انه ( والتي تنص على" يرى 27( لكل منهما. بينما جاءت الفقرة )3.76القضائية"، بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

 (.2.74ال تتوافر التسهيالت او الوقت الالزمين إلدخال املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية" بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

 تحليل الفرضيات: .1

حتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية مدى كفاية املال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نتائج اختبار الفرضية األولى: " 

 ؟"في الجامعات السعودية تعزى للرتبة العلمية

الختبار هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج 

 ( يبين ذلك.5تبة العلمية، والجدول )املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للر 

زى نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تع: (5جدول )

 للرتبة العلمية

 االحتمالية القيمة ف االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الرتبة العلمية املجاالت م

 *0.000 6.597 1.254 2.44 محاضر املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   0.852 1.78 أستاذ مساعد  

   0.364 1.98 أستاذ مشارك  

   0.326 1.33 أستاذ  

 *0.018 3.478 0.969 2.75 محاضر كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   0.825 2.23 دأستاذ مساع  
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   0.409 2.60 أستاذ مشارك  

   0.788 2.47 أستاذ  

 0.348 1.108 1.345 2.38 محاضر التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 3

   0.971 2.06 أستاذ مساعد  

   0.803 2.17 أستاذ مشارك  

   0.868 1.83 أستاذ  

 *0.000 10.400 0.684 3.65 محاضر بيةاتجاهات القائمين على البرامج املحاس 4

   0.850 2.90 أستاذ مساعد  

   0.307 2.92 أستاذ مشارك  

   0.857 2.89 أستاذ  

 *0.001 5.660 0.976 2.75 محاضر الكلي -

   0.673 2.20 أستاذ مساعد  

   0.453 2.36 أستاذ مشارك  

   0.352 2.04 أستاذ  

      α=0.05ة عند * ذات مستوى داللة إحصائي 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات 5يالحظ من الجدول) 

ل كيفية تدريس املحاسبة (، وملجا6.597السعودية تعزى للرتبة العلمية حيث بلغت قيم)ف( املحسوبة ملجال املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة)

(. ولتحديد اتجاه هذه 5.660(، وللمجاالت مجتمعة)10.400(، وملجال اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية)3.478القضائية في املقررات الحالية )

ذلك. أما مجال التسهيالت الالزمة  ( ذلك، وتقبل الفرضية البديلة بناء على6الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، ويبين الجدول)

 لتدريس املحاسبة القضائية فلم يصل حد الداللة اإلحصائية، وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية املتعلقة بهذا املجال.

لسعودية تعزى للرتبة نتائج اختبار شيفيه للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات ا: (6جدول )

 العلمية
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر املتوسط الحسابي الرتبة العلمية املجاالت م

 *  * - 2.44 محاضر املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   -  1.78 أستاذ مساعد  

  -   1.98 أستاذ مشارك  

 -    1.33 أستاذ  

   * - 2.75 محاضر القضائية في املقررات الحالية كيفية تدريس املحاسبة 2

   -  2.23 أستاذ مساعد  

  -   2.60 أستاذ مشارك  

 -    2.47 أستاذ  

 * * * - 3.65 محاضر اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

   -  2.0 أستاذ مساعد  

  -   2.92 أستاذ مشارك  

 -    2.89 أستاذ  

 *  * - 2.75 اضرمح الكلي -

   -  2.20 أستاذ مساعد  

  -   2.36 أستاذ مشارك  

 -    2.04 أستاذ  

       α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

( وجود فروق إحصائية في مجالي املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة واملجاالت مجتمعة بين املحاضرون من جهة 6يظهر الجدول)

األساتذة املساعدون واألساتذة من جهة أخرى، ولصالح املحاضرون، وبينت النتائج كذلك وجود فروق إحصائية في مجال كيفية تدريس  وزمالؤهم

لنتائج املحاسبة القضائية في املقررات الحالية بين املحاضرون من جهة وزمالؤهم األساتذة املساعدون من جهة أخرى، ولصالح املحاضرون. وبينت ا

 
ً
 وجود فروق إحصائية في مجال اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية حيث كان املحاضرون أعلى من زمالؤهم.أيضا
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سبية نتائج اختبار الفرضية الثانية: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحا

 للوظيفة؟"في الجامعات السعودية تعزى 

الختبار هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج 

 ( يبين ذلك.7املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للوظيفة، والجدول )

املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى  نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في مدى كفاية: (7جدول )

 للوظيفة

 القيمة االحتمالية ف االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الوظيفة املجاالت م

 0.560 0.581 0.979 2.02 عضو هيئة تدريس املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   1.039 1.81 رئيس قسم  

   0.000 2.25 وكيل كلية  

 0.375 0.989 0.921 2.44 عضو هيئة تدريس كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   0.381 2.57 رئيس قسم  

   0.000 3.00 وكيل كلية  

 0.675 0.394 1.126 2.20 عضو هيئة تدريس التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 3

   0.933 2.00 رئيس قسم  

   0.000 2.00 وكيل كلية  

 *0.000 13.434 0.771 3.29 عضو هيئة تدريس اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

   0.603 2.44 رئيس قسم  

   0.000 3.50 وكيل كلية  

 0.228 1.495 0.815 2.43 عضو هيئة تدريس الكلي -

   0.602 2.15 رئيس قسم  

   0.000 2.59 وكيل كلية  

      α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في 7يالحظ من الجدول)            

(. ولتحديد اتجاه هذه 13.434حسوبة ملجال اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية)الجامعات السعودية تعزى للوظيفة حيث بلغت قيمة )ف( امل

( ذلك، وتقبل الفرضية البديلة بناء على ذلك. أما باقي املجاالت فلم تصل حد 8الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، ويبين الجدول)

 رية املتعلقة بهذه املجاالت.الداللة اإلحصائية، وبالتالي تقبل الفرضية الصف

 ةنتائج اختبار شيفيه للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للوظيف: (8جدول)
 وكيل كلية رئيس قسم عضو هيئة تدريس املتوسط الحسابي الوظيفة املجاالت م

  * - 3.29 عضو هيئة تدريس البرامج املحاسبية اتجاهات القائمين على 4

 * -  2.44 رئيس قسم  

 -   3.50 وكيل كلية  

      α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

 في اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية بين كل من رؤساء األقسام وبين كل من أعضاء ه8يبين الجدول)
ً
يئة ( وجود فروق دالة إحصائيا

 التدريس ووكالء الكليات، حيث كان رؤساء األقسام أقل من زمالؤهم.

سبية نتائج اختبار الفرضية الثالثة: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحا

 في الجامعات السعودية تعزى للمؤهل العلمي؟"

ية استخدم اختبار )ت( للعينات املستقلة للكشف عن الفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج الختبار هذه الفرض 

 ( يبين ذلك.9املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للمؤهل العلمي، والجدول )
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الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة للفروق في مدى كفاية املحتوى : (9جدول)

 تعزى للمؤهل العلمي
 القيمة االحتمالية ف االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املؤهل العلمي املجاالت م

 *0.002 3.299 1.254 2.44 ماجستير املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   0.722 1.77 دكتوراه  

 *0.011 2.576 0.969 2.75 ماجستير كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   0.745 2.36 دكتوراه  

 0.164 1.408 1.345 2.38 ماجستير التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 3

   0.913 2.06 دكتوراه  

 *0.000 5.626 0.684 3.65 ماجستير اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية 4

   0.741 2.91 دكتوراه  

 *0.002 3.323 0.976 2.75 ماجستير الكلي -

   0.592 2.22 دكتوراه  

      α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

ئية في البرامج املحاسبية في الجامعات ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضا9يالحظ من الجدول)

(، وملجال كيفية تدريس 3.299السعودية تعزى للمؤهل العلمي حيث بلغت قيم)ت( املحسوبة ملجال املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة)

(. وكانت هذه 3.323(، وللمجاالت مجتمعة)5.626(، وملجال اتجاهات القائمين على البرامج املحاسبية )2.576املحاسبة القضائية في املقررات الحالية )

م يصل حد الفروق لصالح حاملي درجة الدكتوراه، وتقبل الفرضية البديلة بناء على ذلك. أما مجال التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية فل

 الداللة اإلحصائية، وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية املتعلقة بهذا املجال.

ار الفرضية الرابعة: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية نتائج اختب

 في الجامعات السعودية تعزى للخبرة؟"

اسبة القضائية في البرامج الختبار هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمح    

 ( يبين ذلك.10املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للخبرة، والجدول)

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية : (10جدول )

 تعزى للخبرة
 القيمة االحتمالية ف االنحراف املعياري  ملتوسط الحسابيا الخبرة املجاالت م

 *0.001 5.066 1.710 2.92 سنوات 3اقل من  املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة 1

   0.601 2.06 سنوات 6الى اقل من  3من   

   0.425 1.53 سنوات 9الى اقل من  6من   

   0.496 1.65 سنة 12الى اقل من  9من   

   0.956 2.05 سنة فأكثر12  

 *0.001 4.846 1.230 3.40 سنوات 3اقل من  كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية 2

   0.107 2.50 سنوات 6الى اقل من  3من   

   0.389 2.20 سنوات 9الى اقل من  6من   

   0.617 2.32 سنة 12الى اقل من  9من   

   0.866 2.45 سنة فأكثر 12  

 *0.000 7.720 1.710 2.92 سنوات 3اقل من  التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية 3

   0.668 3.38 سنوات 6الى اقل من  3من   

   1.154 2.03 سنوات 9الى اقل من  6من   

   0.456 1.43 سنة 12الى اقل من  9من   

   0.910 2.14 سنة فأكثر12  

 *0.006 3.801 1.696 3.39 سنوات 3اقل من  ين على البرامج املحاسبيةاتجاهات القائم 4

   0.178 2.83 سنوات 6الى اقل من  3من   

   0.084 3.07 سنوات 9الى اقل من  6من   
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   0.424 3.70. سنة 12الى اقل من  9من   

   0.750 3.02 سنة فأكثر12  

 *0.003 4.258 1.538 3.11 سنوات 3اقل من  الكلي -

   0.040 2.70 سنوات 6الى اقل من  3من   

   0.459 2.14 سنوات 9الى اقل من  6من   

   0.220 2.16 سنة 12الى اقل من  9من   

   0.736 2.37 سنة فأكثر12  

      α=0.05* ذات مستوى داللة إحصائية عند  

كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى 10يالحظ من الجدول )    

(، وملجال كيفية تدريس 5.066الجامعات السعودية تعزى للخبرة حيث بلغت قيم)ف( املحسوبة ملجال املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة )

(، وملجال اتجاهات القائمين على 7.720زمة لتدريس املحاسبة القضائية )(، وملجال التسهيالت الال 4.846املحاسبة القضائية في املقررات الحالية )

( 11(. ولتحديد اتجاه هذه الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، ويبين الجدول )4.258(، وللمجاالت مجتمعة )3.801البرامج املحاسبية)

 ذلك، وتقبل الفرضية البديلة بناء على ذلك. 

 ئج اختبار شيفيه للفروق في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى للخبرةنتا: (11جدول)
سنة 12 12الى اقل من  9من  9الى اقل من  6من  6الى اقل من  3من  3اقل من  املتوسط الحسابي الخبرة املجاالت م

 فأكثر

  * *  - 2.92 سنوات 3ل من اق املحاسبة القضائية 1

    -  2.06 سنوات 6الى اقل من  3من  في مقررات املحاسبة 

   -   1.53 سنوات 9الى اقل من  6من   

  -    1.65 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     2.05 سنة فأكثر12  

 * * *  - 3.40 سنوات 3اقل من  كيفية تدريس املحاسبة  2

    -  2.50 سنوات 6الى اقل من  3من  رات الحاليةالقضائية في املقر  

   -   2.20 سنوات 9الى اقل من  6من   

  -    2.32 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     2.45 سنة فأكثر12  

  *   - 2.92 سنوات 3اقل من  التسهيالت الالزمة لتدريس  3

 * * * -  3.38 سنوات 6الى اقل من  3من  املحاسبة القضائية 

   -   2.03 سنوات 9الى اقل من  6من   

  -    1.43 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     2.14 سنة فأكثر12  

     - 3.39 سنوات 3اقل من  اتجاهات القائمين على  4

    -  2.83 سنوات 6الى اقل من  3من  البرامج املحاسبية 

   -   3.07 سنوات 9الى اقل من  6من   

 * -    3.70 سنة 12الى اقل من  9 من  

 -     3.02 سنة فأكثر12  

 * * *  - 3.11 سنوات 3اقل من  الكلي -

    -  2.70 سنوات 6الى اقل من  3من   

   -   2.14 سنوات 9الى اقل من  6من   

  -    2.16 سنة 12الى اقل من  9من   

 -     2.37 سنة فأكثر12  

 α=0.05حصائية عند * ذات مستوى داللة إ

سنوات  3( وجود فروق إحصائية في مجال املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة حيث إن األفراد الذين خبرتهم أقل من 11يظهر الجدول)    

جال كيفية تدريس سنوات. وبينت النتائج كذلك وجود فروق إحصائية في م12إلى أقل من  6كانت وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذين خبرتهم من 
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سنوات كانت وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذين  3املحاسبة القضائية في املقررات الحالية واملجاالت مجتمعة حيث إن األفراد الذين خبرتهم أقل من 

 سنوات فأكثر.  6خبرتهم 

 3قضائية حيث إن األفراد الذين خبرتهم أقل من وبينت النتائج كذلك وجود فروق إحصائية في مجال التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة ال

 6إلى أقل من  3سنوات، باإلضافة إلى أن األفراد الذين خبرتهم من  12إلى أقل من  9سنوات كانت وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذين خبرتهم من 

 وجود فروق إحصائية في مجال اتجاهات القائمين سنوات فأكثر. وبينت النتا 6سنوات كانت وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذين خبرتهم من 
ً
ئج أيضا

 سنة فأكثر. 12سنة كانت وجهة نظرهم أعلى من زمالؤهم الذين خبرتهم  12الى اقل من  9على البرامج املحاسبية حيث كان األفراد الذين خبرتهم من 

 :الخالصة والنتائج العامة والتوصيات
 النتائج العامة: .1

م مدي كفاية املحتوي الحالي للمحاسبة القضائية  في برامج املحاسبة في الجامعات السعودية ، وذلك من خالل تناول هذا البحث تقيي

 دراسة نظرية وميدانية، وتم التوصل إلي مجموعة من النتائج ومن أهمها ما يلي:

  في الجامعات، ومن أهم األسباب زيادة هناك عدة أسباب تجعل من الضروري تدريس املحاسبة القضائية في مقررات البرامج املحاسبية

، وزيادة املعرفة لدى معدي CPAالقضائية، وأصبحت متطلبا اساسيا للحصول على شهادة  للمحاسبةفرص تشغيل، واالنتشار العالمي 

 القوائم املالية، وتحسين البرامج املحاسبية للجامعات، والتوافق مع متطلبات اسواق املال العاملية.

 ال يتم تدريس املحاسبة القضائية على مستوى  العليا والدراسات  جبرنامحل العينة ال تدرس املحاسبة القضائية اال ضمن أن الكليات م

 برنامج البكالوريوس. 

  أن الكليات محل العينة يتوافر لديها التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية مثل توافر أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومدربين على

وتوافر وقت كافي لتدريس املحاسبة القضائية، ولكن ال تتوافر باقي التسهيالت مثل الكتب املؤلفة او قيام  دريس املحاسبة القضائية،ت

 الكليات بتنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتوضيح كيفية تدريس املحاسبة القضائية..

 يكون للخريجين ميزة تنافسية. ىه املعايير في مرحلة البكالوريوس حتأن الكليات محل العينة تتفق علي ضرورة  تدريس هذ 

  ان هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى

ة تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية واتجاهات للرتبة العلمية ملجاالت املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية وكيفي

 القائمين على تدريس املحاسبة القضائية.

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أعضاء هيئة التدريس من حيث درجاتهم العلمية 

 ية.فيما يتعلق بالتسهيالت املطلوبة لتدريس املحاسبة القضائية  في املقررات املحاسب    

  ان هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى

 للوظيفة فيما يتعلق باتجاهات القائمين على تدريس املحاسبة القضائية.

 حاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للم

للوظيفة فيما يتعلق بمجاالت املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية والتسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية وكيفية تدريس 

 املحاسبة القضائية في املقررات الحالية.

  في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى ان هناك فروق ذات داللة إحصائية

ملجال املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة، وملجال كيفية تدريس املحاسبة القضائية في  للمؤهل العلمي ملجاالت املحاسبة القضائية

 ين على البرامج املحاسبية، وللمجاالت مجتمعة.املقررات الحالية، وملجال اتجاهات القائم

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى

 للمؤهل العلمي في مجال التسهيالت الالزمة لتدريس املحاسبة القضائية.

 إحصائية في مدى كفاية املحتوى الحالي للمحاسبة القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات السعودية تعزى  ان هناك فروق ذات داللة

 للخبرة للمجاالت مجتمعة.

 التوصيات: .2

 بناء على النتائج السابقة فإن الباحثان يوصيان بما يلي:

 ة ضرورة تدريس املحاسبة القضائية في كليات األعمال في الجامعات السعودي 
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 .ضرورة إدخال موضوعات املحاسبة القضائية ضمن اختبار التأهيل للزمالة املحاسبية التي تجريها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  ضرورة توفير التسهيالت الالزمة لقيام الكليات بتدريس املحاسبة القضائية من خالل توفير كتب جيدة تغطي موضوعات املحاسبة

 قطاب أعضاء هيئة تدريس وخبراء مؤهلون لتدريس املحاسبة القضائية بالجودة املطلوبة.القضائية، واست

  ضرورة قيام كليات األعمال بتنظيم ندوات علمية تتناول املحاسبة القضائية يحاضر فيها املهنيون من كبري الشركات املحاسبية ذات

 السمعة العاملية.

 الجامعات السعودية بتصميم وتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطالب الذين تخرجوا ضرورة قيام كليات األعمال ومراكز التدريب ب

 ولم يحصلوا علي املعرفة الكافية عن املحاسبة القضائية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل الحالي.

 الجامعات السعودية وذلك من خالل قيام  ضرورة أن يكون هناك نوع من التعاون املتبادل بين الشركات العاملة في اململكة وكليات األعمال في

 هذه الشركات بتقديم الدعم الالزم لتوفير بعض التسهيالت املطلوبة لتدريس املحاسبة القضائية.

 توجيه البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس لتتناول مجاالت املحاسبة القضائية 

 ، وقيامهم بإعطاء محاضرات وورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس الذين  ضرورة استقطاب خبراء في طرق تدريس املحاسبة القضائية

 سيتولون تدريس املحاسبة القضائية.

  ضرورة أن تتولي املنظمات املختلفة مثل هيئة سوق األوراق املالية والهيئة السعودية للمحاسبين وضع خطة طريق لتدريس املحاسبة

 سعودية.القضائية في البرامج املحاسبية في الجامعات ال

   ضرورة قيام املنظمات املهنية بالتعاون مع كليات األعمال بالجامعات السعودية بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية ملعدي القوائم املالية

 ة املحاسبة القضائية.يهمبأإلقناعهم 

  .تشجيع التأليف الجماعي للمحاسبة بصفة عامة وللمحاسبة القضائية بصفة خاصة 

  ان قوية تقترح طرق إدخال املحاسبة القضائية الي املقررات املحاسبية باعتبارها تحقق للخريج ميزة تنافسية.ضرورة تشكيل لج 
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Abstract: This study aimed to assess the adequacy of the current content of Forensic accounting in the 
accounting programs of Saudi universities, A field study was done conducted on the faculties of business and 

administration in Saudi universities, A set of results was reached: Forensic Accounting is not covered in the 

Accounting programs of Saudi Universities with a mean (1.99), There are facilities to teach Forensic 
accounting in Saudi universities but insufficiently with a mean (2.48), and the need to teach the Forensic 

accounting for undergraduate students to achieve competitive advantage in the job market with a high mean  

(3.76). Based on the previous results, the researchers presented a number of recommendations, including: The 
need to teach Forensic Accounting in business schools in Saudi universities so that graduates receive a 

competitive advantage in the market, The need to Include the Examinations of SOCPA ( Saudi Association of 

certificated Public Accountants) with Subjects of Forensic Accounting, The need to provide the necessary 
facilities for colleges to teach Forensic accounting by providing good books covering subjects of Forensic 

Accounting And to attract faculty members and qualified experts with  required quality. 

Keywords: Adequacy of content, Forensic Accounting, Accounting Programs. 
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 ملحق البحث
 قائمة االستقصاء

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 االستاذ الدكتور........................................

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته وبعد....

" وسوف ي الجامعات السعودية"تقييم مدي كفاية املحتوي الحالي للمحاسبة القضائية في برامج املحاسبة ف يقوم الباحثان بعمل دراسة بعنوان:

ديد يتم في هذه الدراسة التعرف على كيفية تضمين املحاسبة القضائية ضمن املقررات املحاسبية في برامج املحاسبة في الجامعات السعودية لتح

املحاسبة القضائية، والرجاء من  مدى كفاية املحتوى الحالي ملقررات هذه البرامج وتقديم املقترحات الالزمة لتطوير املناهج املحاسبية لتتضمن

 سعادتكم التكرم باإلجابة على محاور هذا االستبيان وسوف تكون هذه االجابات موضع السرية التامة ولن تستخدم سوى ألغراض البحث العلمي.

 ير محضرا.ونشكر لسيادتكم حسن التعاون وندعو هللا ان يكون جزاء ذلك في ميزان حسناتكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خ

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،،،

 الباحثان                                                                                                                               

                                                                                                                               0556701504د. مصطفى محمد أبو عمارة                                                        0553635050د. احمد بن عبد الكريم الحركان  
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 ( القسم الثاني: املحاسبة القضائية في مقررات املحاسبة:2)

 تعبر التي اإلجابة أمام( √فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين مدى تغطية املقررات املحاسبية للمحاسبة القضائية ، واملطلوب وضع عالمة)

 :رأيك عن
 غير موافق علي اإلطالق غير موافق ال رأي موافق موافق بشدة بارةالع الرقم

7 

 

 

ــــادئ  ــ ــ ــ ــــرر مبـ ــ ــ ــ ــــمن مقـ ــ ــ ــ ــــائية ضـ ــ ــ ــ ــــبة القضـ ــ ــ ــ ــــدريس املحاسـ ــ ــ ــ ــا بتـ ــ ــ ــ ــ ــــة حاليـ ــ ــ ــ ــــوم الكليـ ــ ــ تقــ

 املحاسبة

     

8 

 

 

ــــبة  ــ ــــرر املحاســ ــ ــــمن مقــ ــ ــــائية ضــ ــ ــــبة القضــ ــ ــــدريس املحاســ ــ ــا بتــ ــ ــ ــــة حاليــ ــ ــــوم الكليــ ــ تقـ

 املتوسطة

     

9 

 

 

القضـائية ضـمن مقـرر املحاسـبة املاليـة  تقـوم الكليـة حاليـا بتـدريس املحاسـبة

 املتقدمة

     

10 

 

 

ــــبة  ــ ــــرر املحاســ ــ ــــمن مقــ ــ ــــائية ضــ ــ ــــبة القضــ ــ ــــدريس املحاســ ــ ــا بتــ ــ ــ ــــة حاليــ ــ ــــوم الكليــ ــ تقـ

 الدولية

     

11 

 

 

تقــوم الكليـــة حاليـــا بتـــدريس املحاســـبة القضـــائية ضـــمن مقـــرر تأهيـــل الختبـــار 

 الزمالة املحاسبية

     

12 

 

 

      املحاسبة القضائية ضمن مقررات أخرى تقوم الكلية حاليا بتدريس 

13 

 

 

ــــات  ــــامج الدراســ ــــمن برنـ ــــائية ضــ ــــبة القضـ ــا بتـــــدريس املحاســ ــ ــــة حاليــ تقـــــوم الكليـ

 العليا في املحاسبة

     

ــــبة  14 ــ ــ ــ ــــي املحاسـ ــ ــ ــ ــــــك تغطـ ــ ــ ــــي كليتـ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــــبية الحاليـ ــ ــ ــ ــــررات املحاسـ ــ ــ ــ ــــــك أن املقـ ــ ــ ــــن رأيـ ــ ــ مــ

 القضائية بشكل كاف.

     

 مة لتدريس املحاسبة القضائية:( القسم الثالث: التسهيالت الالز 3)

ذلــك فيمـا يلـي العبــارات املتعلقـة بالتســهيالت الالزمـة لتــدريس املحاسـبة القضــائية فـي كليتــك واملطلـوب بيــان مـدى تــوافر هـذه التســهيالت لـديكم و 

 :مناسبة تراها التي اإلجابة أمام( √بوضع عالمة )

 
موافق  العبارة الرقم

 بشدة

ر موافق علي غي غير موافق ال رأي موافق

 اإلطالق

15 

 

      توجد مؤلفات محاسبية كافية لتدريس املحاسبة القضائية

16 

 

      يوجد وقت كاف يسمح بتدريس املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية

17 

 

ــــبة  ــ ــ ــــدريس املحاسـ ــ ــ ــــى تـ ــ ــ ــــدربون علـ ــ ــ ــــون ومـ ــ ــ ــــدريس مؤهلـ ــ ــ ــــة تـ ــ ــ ــــاء هيئـ ــ ــ ــــوافر أعضـ ــ يتــ

 القضائية

     

18 

 

 

م دورات تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التــدريس لتوضــيح كيفيـــة تقــوم الكليــة بتنظــي

 تدريس املحاسبة القضائية

     

ــــبة  19 ــ ــ ــ ــــوعات املحاسـ ــ ــ ــ ــــة موضـ ــ ــ ــ ــــة ملناقشـ ــ ــ ــ ــــؤتمرات علميـ ــ ــ ــ ــــيم مـ ــ ــ ــ ــــة بتنظـ ــ ــ ــ ــــوم الكليـ ــ ــ ــ تقـ

 القضائية

     

20 

 

 

 

ــــي  ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــــة املتخصصــ ــ ــ ــــرية املهنيـ ــ ــ ــــوادر البشــ ــ ــ ــــن الكــ ــ ــ ــــة مـ ــ ــ ــــة مجموعــ ــ ــ ــــتقدم الكليــ ــ ــ تسـ

 املحاسبة لتدريس املحاسبة القضائية

     

 

 



 مصطفى أبو عمارة، أمحد احلركان                                               حاسبة القضائية يف برامج احملاسبة يف اجلامعات السعوديةاحلايل للم ىكفاية احملتو ىتقييم مد  
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 (القسم الرابع: كيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات الحالية4)

ريب فيما يلي مجموعة من العبارات املتعلقة بكيفية تدريس املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية واملطلوب بيان كيفية التدريس او التد

 مناسبة تراها التي العبارة امام( √ة )على املحاسبة القضائية في كليتكم وذلك من خالل وضع عالم
 غير موافق علي اإلطالق غير موافق ال رأي موافق موافق بشدة العبارة الرقم

21 

 

      يتم عرض موضوعات املحاسبة القضائية في بداية تدريس املقرر 

22 

 

يـــتم عــــرض موضـــوعات املحاســــبة القضـــائية بشــــكل إجمـــالي فــــي نهايـــة تــــدريس 

 املقرر 

     

23 

 

يتم ربط موضوعات املحاسـبة القضـائية باملوضـوعات املحاسـبية داخـل كـل 

 مقرر 

     

24 

 

      يتم عقد حلقات نقاشية خاصة لعرض موضوعات املحاسبة القضائية

25 

 

 

يـتم تكليــف الطــالب بعمــل ابحــاث تخــرج تتضــمن املحاســبة القضــائية ضــمن 

 مقرر حلقة بحث في املحاسبة

     

26 

 

ــ ــ ــــتم تكليـــــف الطـ ــــرر يـ ــــائية ضـــــمن مقـ ــــبة القضـ الب بعـــــرض موضـــــوعات املحاسـ

 نظرية املحاسبة

     

يـتم التعــاون مــع الهيئـات املحاســبية املتخصصــة إلعطـاء محاضــرات عامــة فــي  27

 املحاسبة القضائية

     

      يتم   تدريس املحاسبة القضائية في مقرر مستقل 28

 املحاسبية(القسم الخامس: اتجاهات القائمين على البرامج 5)

فيمـــا يلـــي مجموعــــة مـــن العبــــارات املتعلقـــة باالتجاهــــات املحتملـــة للقــــائمين علـــى البــــرامج املحاســـبية فيمــــا يخـــتص بإدخــــال موضـــوعات املحاســــبة 

 :مناسبة تراها التي العبارة امام( √القضائية في املقررات املحاسبية، واملطلوب بيان هذه االتجاهات ووضع عالمة )
 غير موافق علي اإلطالق غير موافق ال رأي موافق فق بشدةموا العبارة الرقم

29 

 

 

ــــبة  ــــي تـــــدريس املحاســ ــــع فــ ــــبية عـــــدم التوسـ ــــرامج املحاســ ــــى البـ ــــائمون علــ يـــــرى القـ

 القضائية في مرحلة البكالوريوس

     

30 

 

 

 

ــــى  ــ ــــول علــ ــ ــــه الحصــ ــ ــــريج يمكنــ ــ ــــبية ان الخــ ــ ــــرامج املحاســ ــ ــــى البــ ــ ــــائمون علــ ــ ــــرى القــ ــ يــ

 من خالل الدورات التدريبية بعد التخرجاملعرفة عن املحاسبة القضائية 

     

31 

 

 

يـــرى القــــائمون علــــى البــــرامج املحاســـبية ضــــرورة تــــدريس املحاســــبة القضــــائية 

 لطالب البكالوريوس ليحققوا ميزة تنافسية في سوق العمل

     

32 

 

 

 

يــرى القـــائمون علـــى البـــرامج املحاســـبية ضــرورة حصـــول الجامعـــة علـــى تمويـــل 

 يس املحاسبة القضائية من املوازنة العامة للدولةلإلنفاق على تدر 

     

يــرى القــائمون علـــى البــرامج املحاســبية ضـــرورة إعطــاء دورات تدريبيــة ملعـــدي  33

 القوائم املالية وأصحاب االعمال تبين مزايا املحاسبة القضائية

     

ــــهيالت او ال 34 ــــه ال تتـــــوافر التسـ ــــبية انـ ــــرامج املحاسـ ــــى البـ ــــائمون علـ وقـــــت يــــرى القـ

 الالزمين إلدخال املحاسبة القضائية في املقررات املحاسبية

     

 

 مقترحات أخرى ترى إضافتها:
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دراسة حالة في  اإلداري  اتجاهات العاملين حول دور بيئة العمل الداخلية في تحقيق اإلبداع

 -الجزائر -مديرية اإلدارة املحلية لوالية غرداية

 لعمور رميلة
 الجزائر -جامعة غرداية -مخبر السياحة اإلقليم واملؤسسات

lamoursohila@yahoo.fr                                                                

 امللخص:
االتصاالت،  هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات العاملين حول دور بيئة العمل الداخلية )مركزية القــرارات، الثــقافة التنظيــــمية السائدة،

ية غرداية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم التدريب، القيادة اإلدارية، نظام الحوافز واملكافآت( على اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية بوال 

وقد اعتمدت الدراسة في تحليل بيانات االستبيان على ، مشاهدة 82فقرة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة واملكونة من  42استبيان مكون من 

 لتالية:(، واستخدام عدد من األساليب اإلحصائية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اSPSSبرنامج )

 وجود عالقة طردية ضعيفة ذات داللة إحصائية بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية. 

  وجود تأثير ذو داللة معنوية ملركزية القرارات والثقافة التنظيمية والقيادة اإلدارية على اإلبداع اإلداري. 

  راد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستــــــوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى فعدم وجد فروق بين متوسطات اإلجابات أل

 املستوى الوظيفي، سنوات الخبرة، املؤهل العلمي(. ملتغيرات الشخصية والوظيفية )النـوع، العمر،

 داع إداري.تدريب، حوافز، إبداع، إب بيئة، بيئة العمل الداخلية، الكلمات املفتاحية:

 قدمة: امل
املالئمة لها وملا تحققه عملية تحليل  االستراتيجيةتعتبر دراسة بيئة العمل الداخلية من األمور املهمة في املنظمة وذلك لكونها تساعد في اختيار 

نقاط القوة والضعف في املنظمة،  إلى  تحديدعوامل البيئة الداخلية في تحديد اإلمكانيات املتوفرة لدى املنظمة سواء أكانت مادية أو بشرية باإلضافة 

ق و ي الســوتساعد أيضا املنظمة في تقويم قدراتها مع قدرات املنظمات املنافسة لها، كما يساعد تحليل البيئة الداخلية على معرفة موقع املنظمة ف

املوجودة في البيئة ودرجة تجنب املخاطر والتهديدات املتوقعة والصناعـة قياسا بمواقـع املنظمات األخرى، وتساعد املنظمة على كيفية استغالل الفرص 

ئة الداخلية في الترابط الفعلي مع تحليل عوامل البيئة الخارجية  وتمكنها من توفير التكامل لعملية التحليل يوبالتالي تسهم عملية تحليل عــامل البـ

 االستراتيجي لبيئة املنظمة بمختلف مستوياتها. 

ع هو الطريقة التي تلجأ إليها منظمات األعمال لالستجابة والتكيف مع املتغيرات البيئية لتحقيق مزايا تنافسية على غيرها، فاإلبداع كما أن اإلبدا

 القــدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب املعالجة، ومن تم بليس إال رؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة لذلك يمكن القـول إن اإلبـداع يتطل

وة أي رة على التـفكير بشكل مختلف ومبدع ومن تم إيجاد الحل املناســب، ويأتي اإلبداع اإلداري مطلبا مهما وأساسيا ألي منظمة لكونه يدعم قدالقـ

اإلبداعية وتوظيفها بالشكل مة في تمـيزها عن املنظمات األخرى، وهذا ال يأتي إال إذا توفرت بيئة عمل مناسبة وسليمة تدفع األفراد إلى إبراز قدراتهم ظمنـ

 نفسه يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على األفراد أيضا . تاملناسب للوصول إلى أفكار وحلول فريدة ومالئمة وفي الوق

على  وتعتبر مديرية اإلدارة املحلية )بوالية غرداية ( واحدة من اإلدارات الهامة بفضل الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتي تساعد املواطن

ية دراسة هذا تسهيل أموره اإلدارية وتساهم في التنمية املحلية  فهي تتسم بالحركة والتجديد بما يتفق والتغيرات البيئية، وقد ارتأت الدراسة الحال

ـــداع اإلداري لالطالع على واقعه في مديرية اإلدارة املحلية ومحاولة التغيير والتحسين من خالل  املوضوع والوقوف على بيئة العمل الداخلية وعالقتها باإلبـ

 ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج ومقترحات.

 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:lamoursohila@yahoo.fr
mailto:lamoursohila@yahoo.fr


 لعمور رميلة                                                     .....                                                اجتاهات العاملني حول دور بيئة العمل الداخلية يف حتقيق اإلبداع اإلداري  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 449 

 
 

 الدراسة:مشكلة 
  على ما سبق يمكن صياغة السؤال الرئيس ي التالي:    بناء

 ة غرداية؟ما مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملين في مديرية اإلدارة املحلية بوالي

 ولإلجابة على التساؤل الرئيس ي نطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ماهي طبيعة العالقة بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري؟ 

  هل يدرك العاملون في مديرية اإلدارة املحلية العالقة بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري؟ 

 ألثر بيئة العمل الداخلية على اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية ) النـــوع،  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية

 . املستوى الوظيفي، سنوات الخبرة، املؤهل العلمي(

 فرضيات الدراسة:
 على ما تم تناوله في مقدمة وإشكالية الدراسة يمكن تلخيص فروض الدراسة في فرضيتان رئيستان وهما: بناء

السائدة، االتصال، التدريب،  ةقافة التنظيميـثلعناصر بيئة العمل الداخليـــة )مركزية القرارات، ال : يوجد أثر ذو داللة إحصائيةلفرضية األولىا أ.

  املديرية محل الدراسة. القيادة اإلدارية، نظام املكافأة والحوافز( على مستوى اإلبداع اإلداري في

وق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في املديرية توجد فر  :الفرضية الثانية ب.

 .، املستوى الوظيفي، سنوات الخبرة، املؤهل العلمي()النوعمحل الدراسة تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية 

 الدراسة:أهداف 
 خالل:اع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية وذلك من دالعالقة بين بيئة العمل الداخلية واإلبـة إلى التعرف على يلاتسعى الدراسة الح 

 التعرف على مفهوم وأهمية وخصائص بيئة العمل الداخلية. 

  التعرف مفهوم وأهمية وخصائص اإلبداع اإلداري. 

  إظهار العالقة بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري. 

 اإلداري على اإلبداع  الدراسة وأثرهاصر بيئة العمل الداخلية السائدة باملديرية محل التعرف على عنا. 

 التوصيات العملية لإلدارة املديرية والتي يمكن أن تساهم في تشجيع اإلبداع اإلداري لدى املوظفين وتنعكس ايجابيا على  تقديم عدد من

  املديرية.أداء 

 الدراسة:أهمية 
 واملوظفين علىمحاولة لفت انتباه كل من القادة  في-خالل النتائج التي تتوصل إليها وما سوف تطرحه من توصيات  من-سة تبرز أهمية هذه الدرا

اإلداري وبالتالي حدا سواء في مديرية اإلدارة املحلية إلى أهمية تعزيز سبل االهتمام ببيئة العمل الداخلية التي من شانها أن تعمل على تحفيز اإلبداع 

  ن أداءها وجودة خدماتها. تحسي

 حدود الدراسة:
 التالي:تمثلت في 

  الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على التعرف على مدى تأثير عناصر بيئة العمل الداخلية )مركزية القرارات، الثقافة التنظيمية

 داع اإلداري. السائدة، االتصاالت، التدريب، القيادة اإلدارية، نظام الحوافز واملكافآت( على اإلب

  الدراسة.املديرية محل  واملوظفين فيهذه الدراسة على عينة عشوائية من القيادات  البشرية: اقتصرتالحدود 

  بالجزائر.الحدود املكانية: أجريت هذه الدراسة في مديرية اإلدارة املحلية بوالية غرداية 

  2018الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة خالل شهر ديسمبر. 

 هجية الدراسة:من
 الحالة.لإلجابة على إشكالية الدراسة، واثبات صحة فرضياتها، فقد تم استخدام املنهج الوصفي، وبإتباع أسلوب دراسة 
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 الدراسات السابقة:

  رياضة وتم اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب وال باألبداعهدفت الى الكشف عن عالقة بيئة العمل الداخلية  (:2018،بن رجم ادريس)دراسة

برج  ) املسيلة،هيمشاهدة موزعة على أربعة واليات  110استخدام املنهج الوصفي )اسلوب املسح الشامل(، وتم توزيع االستبيان على عينة قدرها 

انه كلما زاد توافر  وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري، مما يعنيبوعريريج، سطيف وبسكرة(، وأكدت الدراسة 

ة لدى عناصر بيئة العمل الداخلية )ظروف العمل االتصال، العمل الجماعي، الحوافز، املشاركة في  اتخاذ القرار(، كلما زادت القدرات اإلبداعي

  مديريات الشباب والرياضة موظفي

 ،السلبيات التي تعكسها بيئة العمل الداخلية على أداء فقد هدفت الى التعرف على اهم اإليجابيات و (: 2017دراسة )محمد طه البدوي حسان

أداة لجمع العاملين في شرطة جمارك والية البحر األحمر )السودان(، وتم اعتماد املنهج االستنباطي واملنهج الوصفي وتم االعتماد على االستبيان ك

بين بيئة العمل املادية وفاعلية أداء العاملين باإلضافة الى وجود عالقة البيانات وكانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة إيجابية 

 طردية بين أسلوب القيادة واالشراف وكفاءة أداء العاملين.

 ،حيث تهدف  الدراسة الى التعرف على واقع االبداع اإلداري  وعالقته ببيئة العمل الداخلية  (:2015دراسة )شريفة صالح بن عبد هللا الدريبي

القيادات النسائية بجامعة األمير نورة بنت عبد الرحمن بالرياض ، وقد قامت الباحثة باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي واستخدمت  لدى

االستبيان كأداة لجمع البيانات واملعلومات األولية من مجتمع الدراسة الذي كان يتكون من جميع القيادات النسائية من رئيسات األقسام 

مشاهدة من مجتمع الدراسة، وكانت اهم النتائج تبين ان درجة  94، وتم اختيار عينة عشوائية عددها 115والبالغ عددهن  ترفات اإلدارياواملش

، التنظيميموافقة افراد عينة الدراسة على ابعاد كل من االبداع اإلداري) الحساسية للمشكالت، املرونة، الطالقة( وبيئة العمل الداخلية) الهيكل 

اع اإلداري ثقافة املنظمة، اإلمكانيات املادية، نمط القيادة( كانت بشكل عام متوسطة، كما بينت النتائج ايضا وجود تأثير وعالقة طردية بين االبد

م الشخصية وبيئة العمل الداخلية ، باإلضافة الى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في اراء عينة الدراسة نحو محاورها باختالف متغيراته

 والوظيفية) الجنس ، العمر، املسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة(. 

  دراسةHussein al haramshe, 2014)  Laith Alqhaiwi :)  تحديد العالقة بين متغيرات البيئة الداخلية واألعمال التجارية  هدفت إلى

استخدام املنهج تم  وقد مشاهدة، 200األولية من عينة مكونة من وقد تم استخدام االستبيان كأداة لجمع املعلومات والبيانات  الصغيرة،

 هناك عالقة قوية بين البيئة الداخلية وتحليل املتغيرات ونجاح األعمال التجارية الصغيرة.كانت نتائج اختبار الفرضيات تشير الى ان و ، الوصفي

  ،يد مستوى أهمية بيئة العمل واالبداع اإلداري في جامعة حيث هدفت الدراسة الى تحد (:2014دراسة )مودة إسماعيل حسن إسماعيل

صفي السودان للعلوم والتكنولوجيا وتحديد اثر عوامل بيئة العمل على االبداع اإلداري في الجامعة محل الدراسة، واتبعت الدراسة املنهج الو 

املوظفين، حيث تم اختيار عينة امليسرة )غير االحتمالية( التحليلي، وتم تصميم استبيان كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة املكون من 

موظف من مختلف اإلدارات والكليات في الجناح الغربي بالجامعة وكانت اهم النتائج تبين  وجود اثر ذو داللة إحصائية ألبعاد بيئة  120مكونة من 

االبداع اإلداري، وال يوجد اثر ذو داللة إحصائية للبعد التكنولوجيا العمل )الهيكل التنظيمي، التدريب، الحوافز و املكافآت وظروف العمل( على 

 على االبداع اإلداري.

  الدراسة الى التعرف على أثر بيئة العمل الداخلية على االبداع اإلداري في اكاديمية سعد هذه  هدفت  : ( 2011،محمد سعد فهد املشوط )دراسة

و داللة إحصائية لخصائص ذالى وجود تأثير  وتوصلت الدراسة   مشاهدة، 53وقد شملت عينة الدراسة  العبد هللا للعلوم األمنية في دولة الكويت

مـل( على علوجيا، ظروف الو بيئة العمل )الهيكل التنظيمي، األنظمة والتعليمات، التدريب، املشاركة في اتخاد القرار، الحوافـز واملكافأة، التكن

 اعي، القدرات اإلبداعية(داع اإلداري )السلوك اإلبـداالبــ

  ،حيث هدفت الى تحديد نوع وقوة العالقة بين ابعاد بيئة العمل واألداء الوظيفي ملوظفي إدارة جوزات  (:2010دراسة )محمد بن منصور البقمي

دام االستبيان كأداة مشاهدة وتم استخ 380منطقة مكة املكرمة، حيت تم استخدام املنهج الوصفي، وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 

األداء  لجمع البيانات األولية وقد كانت اهم النتائج املتوصل اليها تشير الى وجود عالقة ارتباط متوسطة بين ابعاد بيئة العمل الداخلية وبين

ا عدا وجود فروق دالة احصائيا الوظيفي، باإلضافة الى عدم وجود فروق دالة احصائيا في املتغيرات الشخصية نحو ابعاد بيئة العمل الداخلية فيم

 في متغير العمر.

   هدفت هذه الدراسة إلى تبيان مستوى االبداع اإلداري لدى الضباط املوظفين  في شرطة مدينة الرياض   :(2002،محمد عامر النتيفات)دراسة

التعرف على مدى درجة اتباع الصيغ الرسمية في والتعرف على درجة املركزية السائدة في بيئة شرطة الرياض حسب وجهة نظر الضباط املوظفين  و 

مكونة من الضباط املوظفين  بشرطة الرياض من رتبة مالزم إلى رتبة لواء وقد  شاهدةم 160وتكونت عينة الدراسة من ، شرطة مدينة الرياض 
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ة مدينة الرياض باختالف العمر واملؤهل شرط املوظفين فيال يوجد اختالف في مستوى االبداع اإلداري لدى الضباط انه  توصلت الدراسة إلى

 التعليمي والحالة االجتماعية والرتبة العسكرية وسنوات الخدمة .

  دراسة( Jeffrey Lazenby ,Teresa Amabile , Micheal Herron, 1996:)  هدفت هذه الدراسة إلى تقييم بيئة العمل املحفزة على

لنفسية في بيئة املؤسسة، مثل التشجيع املؤسس ي والحرية وتوفير املصادر والعمل من خالل االبداع من خالل قياس بعض العوامل البيئية وا

" والتي تقييم البيئة املؤسسة اإلبداعية وبني هذا  KEYSالفريق وضغط العمل وكذا املعيقات املؤسسية، وذلك باستخدام أداة الدراسة واملسمى" 

ع وذلك من خالل عمل اختبارين احدهما قياس ي ملعرفة مالئمة الفقرات للبيئة املؤسسية، وكانت املقياس ملالئمة قياس البيئة املؤسسية لإلبدا

حالة في واحد  2796حالة كانت في املؤسسات اإلدارية العامة و  9729حالة و  12523وعملت على  1996 -1987عينة الدراسة التي استمرت من 

حث والتطوير، أما االختبار الثاني فكان لفحص األداة حيث عملت هذه الدراسة على وعشرون مؤسسة بنكية، صيدالنية، صحية، مراكز الب

وكان من أهم نتائج الدراسة  تأكيد صالحية وفائدة أداة هذه الدراسة في قياس االبعاد ، موظف من قطاع االلكترونيات في الواليـــات ملتحدة 30000

ع، كما أكدت وجود عالقة إيجابية بين كل من التشجيع املؤسس ي والحرية في العمل وكفاية املصادر البيئية املؤسسية للعمل املؤثرة في ثقافة االبدا

 والعمل املحفز للتحدي، كما أن هذه الدراسة أكدت وجود عالقة سلبية بين ضغط العمل والعيقات املؤسسية على االبداع واالبتكار. 

  هيكل الدراسة:
م فيها استعراض إشكالية واهمية واهداف الدراسة باال ضافة الى تحديد فرضيات وحدود الدراسة واهم تم تناول الدراسة من خالل: مقدمة ت

داري، اما الدراسات السابقة، ثم جزء اول يتناول الجانب النظري للدراسة حيت تم عرض املفاهيم االساسية لكل من بيئة العمل الداخلية واالبداع اإل 

نب التطبيقي للدارسة وهذا من خالل تحديد مجتمع وعينة الدراسة وصدق وثبات اداة الدراسة واختبار الفرضيات، الجزء الثاني فتم فيه عرض الجا

 .وأخيرا خاتمة تم حصر فيها اهم النتائج و التوصيات املتوصل اليها

 للدراسة:الجانب النظري 
 مفهوم بيئة العمل الداخلية: .1

بين البيئة الداخلية و الخارجية للمنظمة حيث يطلقون هذا املصطلح "بيئة العمل الداخلية " على  لقد فرق الباحثين الذين تناولوا هذا املوضوع

 .(2014) منصور،ل املنظمة بموجبهاماألفراد والجماعات والتقنيات والتشريعات والنظم التي املنظمة أو تع

ـــــــثل في كما أن بيئة العمل الداخلية هي التي توجد داخل إطار املنظمة وتؤثر فيـها ـة واإلجرائية يالنــواحي الفن (2013)العميان،من الداخل، وتتمــ

ي وغير الرسمي  مألداء األعمال داخل املنظمة كطرق أداء العمل والتقنية املستخدمة والنظم والقوانين الخاصة باملنظمة بما فيها الهيـكل التنظيمي الرس

 . اط االتصاالت وأسلوب القيادة ونظام األجور والحوافز واملهارات املتوفرة والفلسفة اإلداريةومجموعات العمل الرسمية وغير الرسمية، وأنم

: مجموعة العناصر البشرية املادية واملعنوية التي تتفاعل وتتساند في سبيل تحقيق اإلنتاج الذي تتقدم به (2010)الظاهر،وهناك من يرى أنها

 فها التي قامت من أجلها. املنظمة إلى السوق وتعمل على تحقيق أهدا

تتكون من متغيرات )عوامل القوة والضعف( داخل املنظمة نفسها وتخضع  (:2014)عبد الفتاح،وهناك من يعرف بيئة العمل الداخلية على أنها 

 لرقابة اإلدارة العليا في األجل القصير وتشمل الهيكل التنظيمي والثقافة واملوارد.

ل بالظروف والقوى والعناصر املتواجدة داخل حدود املنظمة وبعبارة أخرى يمكن القول أنها تشتمل على املالكون وبيئة املنظمة الداخلية تتمث

ات البيئة ومجلس اإلدارة واملوظفين والبيئة املادية للعمل مثل التجهيزات واملباني وغيرها كذلك تعتبر ثقافة املنظمة وهيكلها التنظيمي من مكون

 . (2014الغالبي،) العامري و الداخلية

مة التي تؤثر إلى حد كبير في أدائها ونشاطاتها مثل مجلس اإلدارة، ظمن العناصر داخل املنـ فأنها تتأل (2013)النعيمي، في حين يعتقد البعض 

 األفراد املوظفين، ثقافة املنظمة وعالقات العمل، السياسات ومكونات اإلنتاج كالتكنولوجيا والبحث والتطـوير.

ـــتي تؤثـر على الخيارات واألنشطة بأنها: كما(wendy ,2016) من يرى وهناك  السيما  تتــكون مـــــن الشــروط، واألحداث والعوامل داخل املنظمة الـ

مثل في سلوك املوظف، الكشف عن نقاط القوة ونقاط الضعف املوجودة داخـــل املنـظمـة، وتعتبر هده العوامل جزءا من بيئة العمل الداخلية 

 الثقافة، وبيان املهمة، وأنماط القيادة.

التي يعمل فيها األفراد داخل املنظمة بدراسة نقاط القوة والضعف  طومن خالل ما سبق يمكن تعريف بيئة العمل الداخلية بأنها البيئة أو املحي

 .الخوجمع العوامل التي تقع داخل أسوار املنظمة كالثقافة السائدة والهيكل التنظيمي ... 
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 : العمل الداخليةأهمية بيئة  .2

املناسبة وعلى وجه  االستراتيجيةيمثل تحليل بيئة العمل الداخلية أحد الركائز الرئيسية التي يتم االستناد إليها في تحديد واختيار البدائل 

  (2016(،)السيد والزيادين،2007) ادريس و املرس ي،التحديد فان التحليل البيئي الداخلي يساهم فيما يلي:

 تقييم القدرات واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للمنظمة. 

 التعرف على الوضع التنافس ي النسبي للمنظمة مقارنة باملنظمات املماثلة أو التي تعمل في نفس الصناعة. 

 قدرتها على استغالل الفرص أو  بيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقبال بما يؤدي إلى زيادة

 املخاطر.مواجهة 

 استكشاف نقاط الضعف أو مجاالت القصور التنظيمية وذلك حتى يمكن التقلب عليها أو الحد من آثارها السلبية. 

  على زيادة تحقيق الترابط بين نقاط القوة والضعف ناتج التحليل الداخلي ومجاالت الفرص واملخاطر ناتج التحليل الخارجي بما يساعد

 فعالية االستراتيجيات املختارة.

  واقعية وممكنة التنفيذ. االستراتيجيةيساعد الفهم الدقيق للبيئة الداخلية وعناصر القوة والضعف في املنظمة على جعل خياراتها 

البيئة الداخلية لغرض رئيس ي دون تحليل وتقييم كافة عوامل  استراتيجيةومنه نستنتج انه ليس بوسع أية منظمة مهما كان حجمها أن تضع 

على أكمل وجه، كما أن تحليل البيئة الداخلية يعتبر خطوة هامة  االستراتيجيةوهو بيان نقاط القوة والضعف بما يساعدها على اتخاذ قراراتها 

 املناسبة للمنظمة.   االستراتيجيةوضرورية الختيار 

 خصائص بيئة العمل الداخلية: .3

ية عدة خصائص تؤثر على األداء في املنـظمة وتنقسم هذه الخصائص بصـفة عامة إلى خصائص بيئية تنظيمية تتضمن بيئة العمل الداخل

  وخصائص بيئية وظيفية وسنعرضها بالتفصيل فيما يلي:

 :تتكون هذه الخصائص مما يلي: خصائص البيئة التنظيمية 

ي التنظيم تؤثر في قدراتهم على املشاركة واإلبداع فالهيكل التنظيمي غير املرن إن طبيعة الهيكل التنظيمي ونظرة املوظفين ف الهيكل التنظيمي: أ.

أو  أراءهموالذي ينتج بناء عالقات خارج هذا الهيكل يؤدي باملوظفين  للتخوف من إنشاء أية عالقات واتصاالت ويجعلهم غير متحمسين إلبداء 

تيعاب املتغيرات ويشجع املوظفين  على االجتهاد واالبتكار في سبيل تحقيق األهداف وأيضا انتقاداتهم أما الهيكل التنظيمي املرن فانه قادر على اس

الرسمية  يساعد على تفعيل الهيكل التنظيمي غير الرسمي لتحقيق األهداف، أما الهيكل التنظيمي الجامد وغير املرن والذي ينظر إلى التنظيمات غير

 .(2010) الظاهر،د ال مبرر لهاو رس عليه ضغوط وقيـاالتنظيمي للمنظمة ويشعر املـوظف أنه يممخالفة دائــــما يساهم في تلويث املناخ 

تعرف الثقافة التنظيمية بأنها: عبارة عن النظام املطبق من خالل نظام املفاهيم املشتركة واألعراف والتقاليد   الثقافة التنظيمية السائدة: ب.

، و تتكون ثقافة املنظمة من قيم واعتقادات ومدركات وافتراضات (Robbins,1998) ا عن منظمات أخرى السائدة بين أعضاء املنظمة والتي تميزه

تحدد  وقواعد ومعايير وأشياء من صنع اإلنسان وأنماط سلوكية مشتركة ... إن ثقافة املنظمة هي شخصيتها ومناخها أو اإلحساس ، وثقافة املنظمة

، والثقافة ش يء ال يشاهد وال يحس ولكنه حاضر ويتواجد في كل مكان وهي كالهواء يحيط (2010) حريم ،رادالسلوك والروابط املناسبة وتحفز األف

 بكل ش يء في املنظمة ويؤثر فيه، 

ة يعد املناخ التنظيمي حلقة وصل ضرورية بين البيئة التنظيمية وسلوك املوظفين كما انه بمثابة املقياس الذي يقيس شخصي  ج. املناخ التنظيمي:

لى سلوك املنظمة ولذلك فهو أحد املفاهيم األساسية في نظرية املنظمة وهو مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل وتمثل قوة كبيرة في تأثيرها ع

 .(2006) املومني،املوظفين  أثناء العمل وتتضح أهمية املناخ التنظيمي عند تطوير املنظمة ومحاولة زيادة فاعليتها

يتضمن الوصف الوظيفي قائمة معلومات مختصرة حول الوظيفة من حيث مهامها وأعبائها ومسؤولياتها وظروفها، وهناك   في:د. الوصف الوظي

ولذلك  قائمتين للوصف الوظيفي األولى خاصة بالوصف العام للوظيفة )هذه القائمة ترتبط باستراتيجيات املنظمة التي تركز على اإلبداع واملرونة

تتوافق مع الهيكل التنظيمي وعمل الفريق( وأخرى هي قائمة الوصف املحدد والتفصيلي ) تتضمن قائمة تفصيلية بمهام الوظيفة فان هذه القائمة 

 . (2006) عباس،مة التي تركز على الكفاءة والرقابةظوأعبائها ويرتبط هذا الوصف باستراتيجيات املن

، والقيادة هامة جدا ألي مؤسسة (2013)محمد،ـفاعل بين القائد واملرؤوسين واملوقف والبيئةتعرف القيادة بأنها محصلة التـ القيادة اإلدارية : ه.

تحقيق ألنها تقوم بدور كبير في بناء وتكوين الجماعات داخل العمل وتأمين البيئة املناسبة، كما تتولى رسم السياسات واالستراتيجيات وتسعى ل

 . (2010) الظاهر،ا فان الحاجة إلى القائد تعد من الضروريات القصوى لكل عمل ناجحاألهداف من خالل نشاطاتها املتعددة، ومن هن

يشكل االتصال ركنا مهما في مختلف األنشطة الجارية في املنظمات مثل عملية القيادة واتخاذ القرارات وحل املشكالت وبناء الفريق  االتصاالت: و.

( هو أكبر بكثير من عملية التبليغ فيعرف على 2010و الشيخ ،  واالتصال)حمودتي تتعلق باملدراء، وإشراك املوظفين وأخالق العمل وكافة النواحي ال

 أنه نقل رسالة )معلومة، فكرة، مشاعر، إحساس ...( إال أن عملية االتصال ال تحدث إال إذا فهم كال الطرفين فحوى الرسالة  .
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إلبداع بحيث تسهم املركزية الشديدة في قتل عناصر اإلبداع واالبتكار وتعطيل األعمال يؤثر نمط السلطة على بيئة العمل في ا نمط السلطة: ز.

امل البيئية والالمباالة على عكس الالمركزية  وكلما زاد تعقد البيئة زادت المركزية الهيكل وبغض النظر عن البعد املستقر أو الديناميكي فإن العو 

ففي البيئات املعقدة سيتحمل نظام املعلومات  (2008) السالم،على مواجهة عدم التأكد بالالمركزية املختلفة تبين أن املنظمة تكون أكثر قدرة

اإلداري املركزي أكثر من طاقته لذلك يجب أن يخول القرارات إلى الوحدات وعندما يستلزم األمر وجود استجابات مختلفة من قبل الوحدات 

  .املنظمة  يجب أن تعطى لهذه الوحداتالفرعية للبيئة الفرعية فان الالمركزية في 

وتشير إلى أنظمة العمل والسياسات والقواعد واإلجراءات التي تستخدمها املنظمة، فكلما كانت هذه األنظمة رسمية وسهلة  األنظمة اإلدارية : ي.

سات هي منح  إجازات للموظفين وإجراءات تحدد ، كما أن السيا(2008) املاهر،وبسيطة ومفهومة ومعمول بها أدى األمر إلى زيادة فعالية املنظمة

ة كيفية تطبيق هذه السياسة من خالل تنظيم جدولة اإلجازات، أما القواعد هي أبسط صور الخطط وتوضح بشكل ال يقبل التأويل أفعاال أو أنشط

 .(1998) حريم واخرون،مطلوبة محددة بحيث ال تسمح  بأي حرية لالختيار

 لخصائص الوظيفية ا 

افز:ن أ. الحوافز هي املؤشرات الخارجية التي تؤثر في القوى الداخلية لإلنسان، بمعنى تحفيزه على انجاز عمل ما بنجاح،  ظام األجور واملكافآت والحو

 (2010) الظاهر، :وفيما يلي إيجاز ألنواع هذه الحوافز التي يتعين على املنظمة توفيرها للعاملين لديها وهي

 .حوافز نقدية منها األجر والزيادات السنوية واملكافآت واملشاركة في األرباحالحوافز املادية: وهي 

 .الحوافز املعنوية: تتمثل في الترقية وتقديم الشكر

 الحوافز السلبية: تتمثل بالعقاب أو الخصم من الراتب واإلنـذار والحرمان من التـرفيع أو العالوة . 

رارات اإلدارية من املهام الجوهرية والوظائف األساسية للمدير حيث أن مقدار النجاح الذي تحققه أية إن اتخاذ الق مركزية اتخاذ القرارات : ب.

يم تضمن رشد منظمة إنما يتوقف في املقام األول على قدرة وكفاءة القادة اإلداريين وفهمهم للقرارات اإلدارية وأساليب اتخاذها وبما لديهم من مفاه

 (.2010و الشيخ ،  )حمودأهمية وضوحها ووقتها وتعمل على متابعة تنفيذها وتقويمهاالقرارات وفاعليتها وندرك 

، فاألعمال الروتينية (2003) دادي عدون،يعبر العمل عن بدل جهد عقلي وفكري بغرض تحقيق أو تحصيل مقابل محتوى العمل وطبيعته: ج.

 (.2010و الشيخ ،  )حمودر التــــحدي لدى الفرد وتدفعه إلى التفكير الخالقال الحيوية تثيمتقض ي إلى السأم وامللل وعدم اإلبداع بينما األع

ـل القـادرة على تجهيز الفرد والجماعات بمعارف ومهارات وقدرات وأراء يستطيعون من خاللها بالتدريب عملية مستـمرة وهي من الس التدريب: د.

 (. 2013و الشيخ ،  مود)حتحقيق األهداف املتوخات إنجازها وتحسين األداء باستمرار

: إن تحديد وصف الوظائف للوجبات ومدى صعوبتها ومسؤولياتها وما تتطلبه من مؤهالت علمية وخبرات عملية تمثل أساسا موضوعيا الترقية ه. 

ات املختلفة للوظائف للترقية إلى الوظيفة األعلى إذ أن اختالف مستوى الصعوبة في الوجبات واملسؤوليات يساعد في تحديد الفروق بين الدرج

) املعايطة وكذلك تدرج فئات الوظائف يوضح للعاملين مدى فرص الترقي املتاحة لهم ومتطلبات التأهيل الالزمة للوظائف التي يمكن الترقي إليها

 .(2013والحموري،

املنظمة وأهداف أفراد الجماعة وهذه  من الحقائق األساسية في أي منظمة هي وجود جماعات عمل تساعد في تحقيق أهداف  جماعات العمل: و.

تعاون بين الجماعات تنشأ تلقائيا أو بالتصميم املسبق لها، وعند تكوينها تنشأ عالقات بين أفرادها في شكل اتصاالت شفهية وأداء أعمال معينة وال

 (.2007) املاهر،جماعة ألهداف فردية لهم أو عدم إشباعهااألعضاء فيؤدي األمر في النهاية إلى إتمام وظائف ومهام معينة كما تؤدي إلى إشباع أفراد ال

 مفهوم اإلبداع اإلداري: .4

 تعدد بسبب والدراسات من األبحاث العديد إلى يحتاج فهو واحدة، دراسة في تناولها ، والتي يصعب  املتشعبة املواضيع يعتبر موضوع اإلبداع من

لقات النظرية ملوضوع اإلبداع بسبب تباين اجتهادات الباحثين و اختالف مناهجهم العلمية و ، مما أدى إلى اختالف املنط وأبعاده مداخله واختالف

اإلداريين واملنظمات لضرورة التغيير على مستوى العمليات اإلدارية، وتوفير  إدراك خالل من اإلداري  اإلبداع دور  الثقافية ومدارسهم الفكرية، ويظهر

 قدراتهم اإلبداعية و لقد تعددت تعاريف اإلبداع اإلداري ومنها على سبيل املثال ال الحصر:مناخ مناسب يمكن العاملين من إظهار 

قدرة الفرد العامل على تحويل املعرفة إلى عمل منتج وهو يتميز عن االبتكار الذي يهتم  :(2008)العجالن،هناك من عرف اإلبداع اإلداري بأنه

لألشياء أو طرق العمل في حين اإلبداع يمثل خطوة إضافية لتطبيق األفكار الخالقة )األشياء املبتكرة( بما بطرح األفكار الخالقة التي تمثل رؤية جديدة 

  .طرةيؤدي إلى إيجاد اإلنتاج وزيادته ويضيف قيمة ملحوظة للمنظمة إما بتحقيق مزيد من األرباح أو تخفيض التكاليــــف أو تقليل عنصر املخا

 بأنه عبارة عن: عملية ينتج عنها عمل جديد ترض ى عنه الجماعة وتتقبله على أنه ش يء مفيد ".(2010)عارف، في حين يعرفه هافل 

( أن اإلبداع هو امليل إلى توليد أو التعرف على األفكار والبدائل أو االحتماالت التي قد تكون مفيدة في حل Robert ,2018) وهناك من يعتقد 

، وهناك من يرى أن  اإلبداع :عبارة عن دالة للمعرفة والفضول والخيال والتقييم ويشير  (Daniel,2018 )يناملشاكل، وتساعد على التواصل مع اآلخر 

 اإلبداع لتوليد أفكار جديدة ومبتكرة.
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و ج أو خدمة أو خدمة أتعلى أنه " املمارسة أو العملية التي ينبثق عنها إحداث فكـــرة أو سلوك أو منـ( 2011)خصاونة، hageكما عرفه 

 تكنولوجيا أو أي ممارسة إدارية جديدة، بحيث يترتب عليها إحداث نوع من التغيير في بيئة أو عمليات أو مخرجات املنظمة .

رات ومن خالل ما سبق يمكن القول أن اإلبداع اإلداري هو:" أفكار جديدة ومفيدة غير تقليدية تساعد على حل املشكالت وتطوير املعارف واملها

 املنظمة. "  وزيادة كفاءة

 أهمية اإلبداع اإلداري: .5

 (2010( )كرين،2011) خصاونة، يمكن توضيح أهمية اإلبداع اإلداري في النقاط التالية:

  وسائل بناء ونمو املؤسسات وكذلك مواجهة مشكالت وتحديات املستقبل واالستجابة ملنافسة املؤسسات األخرى  أحداإلبداع هو. 

 عام بما يضمن لها النجاح وقيادة السوق  ينشط ويعزز أداء املؤسسة بشكل. 

  يكشف عن طريق جديدة في تخفيض التكاليف اإلجمالية ألنشطة املؤسسة، كما يساهم في تطوير إنتاج سلع وخدمات جديدة تلبي حاجة

 .املستهلكين

 خالل حصولهم على املكافآت من  تحقق األفكار اإلبداعية التي يتقدم بها العاملون في املؤسسة فوائد ومنافع للمبدعين أنفسهم، من

 .املؤسسات املستفيدة من أفكارهم اإلبداعية

  يعزز القدرة على االستجابة ملتغيرات البيئة املحيطة مما يجعل املؤسسة في وضع مستقر، حيث يكون لديها االستعداد ملواجهة هذه

 .التغيرات بشكل ال يؤثر على سير العمليات التنظيمية

 رية والعقلية للعاملين في املؤسسة، عن طريق إتاحة الفرصة لهم في اختبار تلك القدراتتنمية القدرات الفك. 

 .اكتساب اإلدارة املزيد من الثقة واالحترام من قبل املوظفين يساعد في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة املبدعة. 

 اكتساب املنظمة املزيد من األرباح املادية واملعنوية. 

 لوالء الوظيفي واالنتماء املنظمي يزيد من مستوى ا. 

 املساعدة في التقليل من دوران العمل ويحقق االستقرار الوظيفي والحد من الهجرات. 

 .يساعد في تحقيق امليزة التنافسية للمنظمة املبدعة 

 عناصر اإلبداع اإلداري: .6

 (2017عطيط ولرقم، :)بولإلبداع اإلداري عدة عناصر أهمها ما يلي

 وتعني سرعة انتاج كلمات أو وحدات للتعبير وفقا لشروط معينة في بنائها أو تركيبها . طالقة الكلمات: 

 سرعة إنتاج صور ذات خصائص محددة في املعنى  التداعي: أيطالقة 

 معين.سرعة إيراد عدد كبير من األفكار والصور الفكرية ملوقف  األفكار: أيطالقة 

ن األفكار وسهولة صياغتها في كلمات أو صور للتعبير عن هذه بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها القدرة على التعبير ع : أيالتعبيرطالقة 

 لها.ومالئمة 

  :ومتنوعة.سرعة التكيف واالنتقال إلى اتجاهات تفكير متعددة املرونة 

  :اإلدراك الجيد للتراث وحسن توظيفه لخدمة الحاضر واملستقبل مع عدم التكرار  األصالة 

 :حساسية االستقبال والرصد للمشكالت وجوانب الخلل والنقص والضعف. الحساسية 

  :وتعني أخد زمام املبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن حلول لها في نفس الوقت الذي يكون فيه الفرد قابل املخاطرة

 ت املترتبة على ذلك املسؤولياة ملواجه االستعداد بها، ولديهلتحمل املخاطر الناتجة عن األعمال التي يقوم 

  العناصر.القدرة على تحليل عناصر األشياء وفهم العالقة بين هذه التحليل: القدرة على 

  :والبدائل املمكن حدوثها في  االحتماالتة الخيال وموضوعية التفكير واستنتاج وتوقع أكبر وإيجاد العدد املمكن من خصوبالتنبؤ

 املستقبل.

 وهي قدرة الفرد على التركيز الشديد املصحوب باالنتباه طويل املدى على هدف معين دون أن تحول ومواصلته:  هباالتجا االحتفاظ

 باملرونة.مع قدرته على تخطي العقبات وتعديل املسار بأسلوب يتسم  املشتتات أو املعوقات بينه وبينها،

 :والجودة.داعي معين مع معيار أو محك املالئمة أو موقف أو فكرة أو منتج إب ش يءوهي وعي الفرد باتفاق  التقويم 
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 للدراسة:الجانب التطبيقي 
 .وثباتها الدراسة أداة صدق وفحص املستخدمة اإلحصائية الدراسة واألساليب وأدوات عرض مجتمع الدراسة، الجانب هذا خالل من سيتم

  مجتمع الدراسة وعينتها: .1

يتوزعون على عامل  116والبالغ عددهم واملوظفين في مديرية اإلدارة املحلية بوالية غرداية  يتكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع القيادات

من  % 70عامل أي بنسبة  82من  )بطريقة العينة العشوائية البسيطة( مكونةوقد تم اختيار عينة عشوائية ، مختلف املصالح واملكاتب والفروع

 .املديرية املوظفين فيإجمالي 

 أداة الدراسة: .2

ت تم تصميم االستبيان لغرض جمع املعلومات والبيانات األولية من عينة الدراسة وقد تم االعتماد في تصميم االستبيان على عدد من الدراسا 

لحة عـدد االستبيانات الصا حوبعد الفرز أصبـ % 73استبيان بنسبة ردود  85استبيان على عينة الدراسة تم  استرجاع   100السابقة وقد تم توزيع 

الديمغرافيــة واملتمثلة في  صألول على املتغيرات املتعلقة بالخصائــا  جزئهمن عينة الدراسة، ويتكون االستبيان في  % 70استبيان بنسبة  82للدراسة 

عة محاور بمقسمة على سـ( عبارة 42)الجنس، العمر، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، املستوى الوظيفي( أما الجزء الثاني من االستبيان فيتكون من )

 هي:

 ( عبارات.4املحور األول: مركزية القرارات وتشمل على ) 

 ( عبارات.5املحور الثاني: الثقافة التنظيمية السائدة وتشمل على ) 

 ( عبارات.5املحور الثالث: االتصال وتشمل على ) 

 ( عبارات.4املحور الرابع: التدريب وتشمل على ) 

  ( عبارات.5دارية وتشمل على )املحور الخامس: القيادة اإل 

 ( عبارات.4املحور السادس: نظام املكافآت والحوافز وتشمل على ) 

 ( 15املحور السابع: اإلبداع اإلداري ويشمل على ).عبارة 

 وقد تم اعتماد درجات سلم ليكرت  ذو الخمس درجات لتتم معالجتها إحصائيا. 

 الدراسة: وثبات أداةصدق  .3

هري للمقياس تم عرض االستبيان على مجموعة من املحكمين من األساتذة بالجامعة وتم تزويدهم بالفرضيات لتحقق من الصدق الظا 

تي تم توزيعها وإشكالية الدراسة بقصد االستفادة من خبرتهم وفي ضوء اقتراحات وآراء املحكمين تم تعديل أداة الدراسة حتى تصبح بصورتها النهائية وال

 اس ثبات االستبيان فقد تم استخدام معامل ألفا كرونباخ والجدول املوالي يوضح ذلكعلى عينة الدراسة، ولقي

 : نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ(1)جدول   
 قيمة ألفا كرونباخ راتاد العبدعـ

42 0.871 

 SPSS  على نتائج  برنامج  املصدر: بناء                                                      

( ، وهذا ما يدل أن االستبيان صالح للتطبيق  0.871أن معامل الثبات العام لالستبيان مرتفع وموجب حيث بلغ ) 1تضح من خالل الجدول رقم ي

 على عينة الدراسة ويمتاز بثبات جيد  . 

 مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات :
  املعالجة اإلحصائية لخصائص عينة الدراسة: .1

 ضح الجدول املوالي خصائص عينة الدراسة كالتالي:يو 

 : يوضح املتغيرات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة(2)جدول 
 النسبة التكرار الوصف

 الجنـس

 %52.4 43 ذكــر

 %47.6 39 أنثى

 العمر

 %8.5 7 سنة 25من أقل
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 %30.5 25 سنة 30 الى26   من

 %47.6 39 سنة40 إلى 31  من

 %13.4 11 رفأكث 41 من

 املؤهل

 %25.6 21 ثانوي فاقل      

 %64.6 53 جامعي

 %9.8 8 دراسات عليا

 الخبرة

 %43.9 36 سنوات فأقل 5

 %36.6 30 سنة 15 الى06 من

 %8.5 7 سنة 25إلى 16 من

 %11 9 سنة أكثر 25

 املستوى الوظيفي

 %1.2 1 مدير

 %4.9 4 رئيس مصلحة

 %7.3 6 رئيس مكتب

 %37.8 31 داري ملحق إ

 48.8% 40 عون إداري 

 %100 82 املجموع الكلي

   SPSSعلى  نتائج  برنامج  املصدر : بناء        

مديرية اإلدارة  أفراد من % 52.4 نسبته ذكور أي يمثلون ما هم الجنس حيث من العينة أفراد أغلب أن نالحظ 2رقم  السابق الجدول  خالل من

 عينة الدراسة  % من 47.6نسبة اإلناث  تبلغ املقابل وفي املحلية،

%، كما أن الفئة من 30,5سنة فبلغت نسبة  30إلى  26فئة من  ا%. أم 8,5سنة بلغت25أن فئة اقل من  العمرية نالحظ الفئة حيث أما من

جيدة، وهي الفئة األكثر نشاطا  ميزةوهذه % فالغالبية شباب 13.4سنة نسبة  41في حين بلغت فئة أكثر من % 47.6سنة فقدرت نسبتها بــ 40إلى 31

 وحيوية والتي لديها طاقة كبيرة للعمل ودافعية قوية لإلبداع اإلداري في بيئة العمل الداخلية في بلدية غرداية. 

ــــل ثانوي % وبعدها فئة ال 64,6أن اغلبيه أفراد العينة هم جامعيين بنسبة  الدراسة نجدأما عن املستوى أي املؤهل العلمي ألفراد عينة  فأقــــــــ

 الكفاءات.% أي أن النسبة األكثر تكرارا في فئة الحاصلين على شهادات جامعية أي من ذوي  9.8%، أما فئة الدراسات العليا فبلغت نسبة  25.6بنسبة

سنوات، أما  15و 6ما بين  مته% خبر 36,6سنوات، ونسبة 5% خبرتهم أقل من 43.9نجد نسبة  الدراسة،أما عن عدد سنــوات خبــرة أفراد عينة 

% فعموما الخبرة متوفرة مما  11فأكثر فكانوا بنسبة 25أما الباقي والذين يمثلون خبرة أكثر من  % 8.5سنة فكانت نسبتهم  25إلى 16من فيما يخص 

 بها.يضفي على العناصر تميزهم بخبرة ال باس 

 7.3%أما رئيس مكتب ب  37.8%أما ملحق إداري فكانت نسبته  %48.8اري بنسبأغلب أفراد العينة هم عون إد نجد أنالوظيفي  في املستوى 

  . 1.2%أما املدير فكانت نسبته  ،4.9كانت %أما رئيس مصلحة فنسبته 

 تحليل محاور االستبيان: .2

 ائج تحليل كتالي :لقد تم االعتماد على سلم ليكرت املكون من خمس درجات لتحديد درجة أهمية كل بند من بنود االستبيان وكانت نت

 مركزية القرارات: . أ

 نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول مركزية القرارات  موضحة كما يلي: 4يعرض الجدول رقم 

افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول مركزية الق(4)جدول   رارات: املتوسطات الحسابية واالنحر
 الترتيب النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 2 موافق إلى حد ما  1,23 3,34 تشارك اإلدارة العليا املستويات اإلدارية األخرى في عملية صنع القرارات الهيكلية 1

 3 موافق إلى حد ما 1,14 3,21 يوجد تفويض للمستويات اإلدارية الدنيا في عملية اتخاذ القرارات الروتينية 2

 4 موافق إلى حد ما 1.40 3.14 يمنحني املشرف املباشر لي عدة فرص للتعبير عن آرائي 3

 1 موافق 1.21 3.57 تجعل إدارة املديرية القواعد واللوائح بسيطة وذلك من اجل انجاز عملي بفعالية 4 

 موافق 1.00 3.45 نتيجة املحور 

   SPSSعلى نتائج برنامج  املصدر: بناء         

( مما 1.00( وانحراف معياري )3.45نتائج املحور األول )مركزية القرارات( حيث بلغ املتوسط الحسابي العام لهذا املحـور ) 04يبين الجدول رقم 

 يدل أن أفراد عينة الدراسة يميلون إلى املوافقة بدرجة متوسطة لعبارات مركزية القرارات.



 لعمور رميلة                                                     .....                                                اجتاهات العاملني حول دور بيئة العمل الداخلية يف حتقيق اإلبداع اإلداري  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 457 

 
 

 ة السائدة:الثقافة التنظيمي . ب

نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة  5يعرض الجدول رقم 

 موضحة كما يلي:

افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة :(5)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر
 الترتيب النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

موافق  0.98 4.26 إن احترام آراء كل فرد من األفراد املنظمة يؤدي إلى التوافق والتجانس  في العمل. 1

 بشدة

2 

إن تطبيق القانون بشكل صارم هو سبب املشاكل التي تحدث في تنظيم العالقات بين  2

 العمل األفراد في

موافق إلى  1.21 3.32

 حد ما 

4 

موافق  0.88 4.37 إن القوانين الواضحة هي أحسن وسيلة رقابة لضمان األداء الجيد. 3

 بشدة

1 

موافق إلى  1.36 2.93 يتمتع املوظف بحرية إبداء رأيه بالعمل 4

 حد ما 

5 

وافق إلى م 1.14 3.34 تسود روح التعاون بين املوظفين  في األقسام املختلفة 5

 حد ما 

3 

 موافق 0.70 3.80 نتيجة املحور 

   SPSSعلى نتائج  برنامج  بناء املصدر :                    

أن أفراد عينة الدراسة يميلون للموافقة بشأن فقرات محور الثقافة التنظيمية السائدة بدليل أن املتوسط الحسابي  5تضح من الجدول رقم ي

 (. 0.70اف معياري )( وانحر 3.80العام بلغ )

 االتصال: . ج

 يلي: موضحة كمانتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول االتصال،  6يعرض الجدول رقم 

افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول االتصال(6)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر
 الترتيب النتيجة االنحراف املعياري  توسط الحسابيامل الفقرات الرقم

 4 موافق إلى حد ما 1.21 2.96 يعد نظام االتصاالت بين اإلدارة واملوظفين  في املديرية جيدا 1

 3 موافق إلى حد ما 1.16 3.07 تمتلك املديرية أجهزة ومعدات اتصال جيدة 2

 5 موافق إلى حد ما 1.01 2.95 جيدةتعد االتصاالت بين املستويات اإلدارية املختلفة  3

 2 موافق إلى حد ما 1.19 3.10 تتسم االتصاالت بين الرئيس واملرؤوس بالرسمية 4

 1 موافق إلى حد ما 1.19 3.17 التعليمات واإلجراءات والقواعد الخاصة بالعمال واضحة تماما 5

 موافق إلى حد ما 0.96 3.06 نتيجة املحور 

   SPSSعلى نتائج  برنامج  املصدر : بناء                    

( مما 0.96( وانحراف معياري ) 3.06ور )حنتائج املحور الثالث )االتصال( حيث بلـــغ املتوسط الحسابي العام لهذا امل 6يتضح من الجدول رقم 

 ال.صيدل أن أفراد عينة الدراسة يميلون إلى املوافقة بدرجة متوسطة لعبارات االتـ

 ب:التدري د.

 نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول التدريب موضحة كما يلي: 7يعرض الجدول رقم 

افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول التدريب(7)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر
 الترتيب النتيجة ياري االنحراف املع املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 2 موافق إلى حد ما 1.29 2.74 تتناسب الدورات والبرامج التدريبية التي يشارك بها املوظف مع احتياجاته الوظيفية 1

 3 معارض 1.19 2.60 يتم إشراك املوظفين  في دورات تدريبية خارج املديرية 2

 1 موافق إلى حد ما 1.30 3.03 تنعكس برامج التكوين و التدريب إيجابيا على أداء عملي 3

 4 معارض 1.06 2.52 يتم بشكل دوري تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين  4

 محايد 0.99 2.63 نتيجة املحور 

   SPSSعلى نتائج  برنامج   املصدر : بناء               

بشأن فقرات محور التدريب بدليل أن املتوسط الحسابي العام  أن أفراد عينة الدراسة يميلون للحياد بدرجة متوسطة 7يتضح من الجدول رقم 

 (.0.99( وانحراف معياري )2.63بلغ )

 القيادة اإلدارية: ه.

 :نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول القيادة اإلدارية موضحة كما يلي 8يعرض الجدول رقم 
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افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول القيادة اإلدارية: املتوسط(8)جدول   ات الحسابية واالنحر
 الترتيب النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 4 معارض 1.26 2.47 تعمل  القيادة  على جدب األفراد املبدعين والحرص على استمرارهم في العمل 1

 5 معارض 1.20 2.37 ى تشجيع األفراد الذين يفكرون خارج نطاق تخصصهمتعمل القيادة عل 2

 2 موافق إلى حد ما 1.19 2.90 يتميز املديرون باملرونة والقدرة على التكيف مع الجديد 3

 3 موافق إلى حد ما 1.23 2.74 تهتم اإلدارة باالستماع إلى أراء املرؤوسين 4

 1 موافق 1.35 3.58 أقص ى طاقتهمتحرص اإلدارة أن يعمل املرؤوسين ب 5

 موافق إلى حد ما 1.05 3.03 نتيجة املحور 

   SPSSعلى نتائج  برنامج   املصدر : بناء                    

بدرجة متوسطة بشأن فقرات محور القيادة اإلدارية بدليل أن املتوسط  للموافقةأن أفراد عينة الدراسة يميلون  8يتضح من الجدول رقم 

 (.1.05( وانحراف معياري )3.03سابي العام بلغ )الح

افز واملكافآت: و.  نظام الحو

نتائج متوسطات حسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول نظام الحوافز واملكافآت موضحة  9يعرض الجدول رقم 

 كما يلي:

افات املعيارية إل  :(9) جدول  افز واملكافآتاملتوسطات الحسابية واالنحر  جابات مفردات عينة الدراسة حول نظام الحو
 الترتيب النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 1 معارض 1.22 2.51 تربط إدارة املديرية التي أعمل بها املكافآت بصورة واضحة مع أدائي 1

 3 معارض 1.14 2.30 لعاملين لهاتكافئ إدارة املديرية التي أعمل بها األداء املتميز ل 2

 2 معارض 1.25 2.47 أداء قمت به أو قمت بتحسينه والتأييد بشأنأتلقى الدعم  3

 4 معارض 1.20 2.24 هيكل خاص وفعال للمكافآت والحوافز املديرية علىتتوفر  4

 معارض 1.05 2.37 نتيجة املحور 

   SPSSمج املصدر : بناء على نتائج  برنا                   

أن أفراد عينة الدراسة يميلون للمعارضة بشأن فقرات محور نظام الحوافز واملكافآت بدليل أن املتوسط الحسابي  9يتضح من الجدول رقم 

 (.1.22( وانحراف معياري )2.37العام بلغ )

 اإلبداع اإلداري: ز.

ية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري في اإلدارة املحلية نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيار  10يعرض الجدول رقم 

 موضحة كما يلي:

افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري (10)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر
املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب النتيجة

 3 موافق 0.94 4.03 اكتشاف املشاكل بهدف حلها أحاول  1

 4 موافق 0.84 3.97 أقوم بتجربة أفكار وطرق جديدة لحل املشاكل 2

 6 موافق 0.96 3.96 أقوم  بتقديم اقتراحات وأساليب جديدة تساعد في أداء العمل 3

 5 موافق 0.84 3.97 احرص على إحداث تغييرات في أساليب العمل بين فترة وأخرى  4

 7 موافق 1.28 3.73 ارغب بالعمل ضمن فريق تسوده روح املجازفة 5

 9 موافق 1.28 3.58 يمتلك  املشرف املباشر القدرة على اقتراح حلول منطقية ملواجهة مشاكل العمل 6

 14 محايد 1.31 3.07 يشجع املدير املقترحات املقدمة من اآلخرين 7

 10 موافق 1.19 3.56 اق مع الرئيس  املباشر واملوظفينأتمسك بموقفي حتى في حالة عدم االتف 8

 13 محايد 1.38 3.13 يتعرض الزمالء املبدع للسخرية وانتقاد اآلخرين 9

 12 محايد 1.32 3.14 طبيعة الوظيفة التي أشغلها ال تساعد على تقديم أفكار إبداعية 10

 8 موافق 1.05 3.73 أتقبل األفكار التي فيها تحدي لقدراتي 11

 1 موافق بشدة 0.63 4.28 احرص دائما على أن تكون األفكار املطروحة ذات معزى وداللة لحل املشكالت وتحسين أساليب العمل اإلداري  12

 2 موافق 0.71 4.13 أبدل جهد كبير لتنفيذ األفكار املطروحة لحل املشكالت وتحسين أساليب العمل اإلداري  13

 15 محايد 1.23 2.63 ى اإلبداعتشجع اإلدارة املوظفين عل 14

 11 موافق 1.19 3.43 استطيع التعبير عن األفكار الجديدة بكل ثقة 15

 موافق 0.83 3.73 نتيجة املحور 

   SPSSعلى نتائج  برنامج  املصدر: بناء
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داع اإلداري بدليل أن املتوسط أن أفراد عينة الدراسة يميلون للموافقة بدرجة مرتفعة بشأن فقرات محور اإلب 10يتضح من الجدول رقم 

 (0.83( وانحراف معياري )3.73الحسابي العام بلغ )

 اختبار الفرضيـات:  .3

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر بيئة العمل الداخلية )مركزيـة القرارات، الثقافة : االولى: والتي تنص على اختبار الفرضية الرئيسية أ.

 ، التدريب، القيادة اإلدارية، نظام املكافآت والحوافز( على مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية االدارة املحلية "التنظيميــــة السائدة، االتصال

منها بعنصر من  واحدة كل والتي ترتبطالفرضيات الفرعية  هذه صحة من وللتحقق فرعية، فرضيات ستوالختبار هذه الفرضية تم تجزئتها إلى 

 :البسيط كاالتيالخطي  االنحدار معامل حساب تم-سابقااملذكورة  –العناصر اإلبداع اإلداري 

ذو داللة إحصائية لطبيعة مركزية القرارات على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية  يوجد أثر"اختبار الفرضية الفرعية األولى: والتي تنص على 

 سيط، والجدول التالي يوضح ذلك:والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار الب محل الدراسة"

 : يوضح تحليل االنحدار البسيط بين مركزية القرارات  واإلبداع اإلداري (11)جدول 
 Sigالقيمة االحتمالية  (tاختبار ) معامالت االنحدار معلمات النموذج

 B0 3.055 16.583 0.000الحد الثابت 

 0.002 3.211 0.172 مركزية القرارات

 Rمعامل االرتباط 
a 0.338   

   R2 0.114معامل التحديد 

   F 10.313 اختبار 

   0.002b مستوى الداللة

   SPSSعلى نتائج  برنامج  املصدر: بناء        

 والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين مركزية القرارات واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عن 11من خالل الجدول رقم 

   R2وأن معامل التحديد  R 0.338وجود تأثير ذو داللة إحصائية ملركزية القرارات على اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة، إذ بلغ معامل االرتباط 

ــ  B  (0.172 )كما بلغت درجة التأثير أي ما قيمته من التغيرات في اإلبداع اإلداري ناتج عن التغير في مستوى االهتمام بمركزية القرارات،  0.114فيقدر بــ

وتؤكد معنوية هذا  0.172وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بمركزية القرارات يؤدي إلى زيادة اإلبداع اإلداري في املديرية بقيمة 

إحصائية  لفرضية التي تنص على وجود تأثير ذو داللةوهذا ما يؤكد قبول ا، 0.05وهي دالة عند مستوى معنوية  10.313التي بلغت  Fالتأثير قيمة 

 (.2011( ودراسة املشوط)2018، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بن رجم  )ملركزية القرارات على اإلبداع اإلداري 

وى اإلبداع اإلداري في املديرية يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية السائدة على مست "والتي تنص على: :اختبار الفرضية الفرعية الثانية

 محل الدراسة" والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط، والجدول التالي يوضح ذلك:

 : يوضح تحليل االنحدار البسيط بين الثقافة التنظيمية السائدة واإلبداع اإلداري (12)جدول 
 Sigلقيمة االحتمالية ا (tاختبار ) معامالت االنحدار معلمات النموذج

 B0 2.612 8.699 0.000الحد الثابت 

 0.001 3.420 0.278 الثقافة التنظيمية السائدة

R 0.357معامل االرتباط 
 a

 ,  

Rمعامل التحديد 
2 0.128   

   F 11.695 اختبار 

0.001 مستوى الداللة
b
   

   SPSSعلى نتائج  برنامج   املصدر: بناء         

والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين الثقافة التنظيمية السائدة واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل  12الجدول رقم من خالل 

 Rاالرتباط اإلحصائي عن وجود تأثير ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية السائدة على اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة ، إذ بلغ معامل 

أي ما قيمته من التغيرات في اإلبداع اإلداري ناتج عن التغير في مستوى االهتمام بمركزية  0.128فيقدر ب   R2وأن معامل التحديد  0.357اوي يس

اإلداري في مديرية يؤدي إلى زيادة اإلبداع  الثقافة التنظيمية( وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى 0.278)  Bالقرارات، كما بلغت درجة التأثير 

وهذا ما يؤكد قبول الفرضية  0.05وهي دالة عند مستوى معنوية 11.695التي بلغت  Fوتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 0.278اإلدارة املحلية بقيمة  

مع ما توصلت اليه دراسة شريفة  ، وتتفق هذه النتيجةعلى اإلبداع اإلداري للثقافة التنظيمية السائدة التي تنص على وجود تأثير ذو داللة معنوية 

 ( .2015صالح )
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"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالتصاالت على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة"،  :والتي تنص علىاختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 

 لك:الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط، والجدول التالي يوضح ذ والختبار هذه

 : يوضح تحليل االنحدار البسيط بين االتصاالت واالبداع اإلداري (13)جدول 
 Sigالقيمة االحتمالية  (  tاختبار )  معامالت االنحدار معلمات النموذج

 B0 3.350 17.104 0.000الحد الثابت 

 0.148 1.460 0.091 االتصاالت

   R 0.161aمعامل االرتباط 

   R2 0.026معامل التحديد 

   F 2.132 اختبار 

   b  0.148 مستوى الداللة

   SPSSعلى نتائج  برنامج  املصدر : بناء         

والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين االتصاالت واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم  13من خالل الجدول رقم 

وأن معامل التحديد  0.161يساوي  Rعلى اإلبداع اإلداري في مديرية محل الدراسة، إذ بلغ معامل االرتباط وجود تأثير ذو داللة إحصائية لالتصاالت 

R2    ــــ وهذا ما يؤكد عدم قبول  هذه  0.05وهي دالة عند مستوى معنوية  2.132 التي بلغت Fوتؤكد عدم معنوية هذا التأثير لقيمة  0.026فيقدر بـ

وهذه لتي تنص عن عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية بين االتصاالت و مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية .الفرضية وقبول الصفرية  ا

 ( التي توصلت الى وجود اثر لالتصاالت على االبداع اإلداري.2018النتيجة تختلف مع دراسة بن الرجم )

 د أثر ذو داللة إحصائية للتدريب على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة""يوج على:ي تنص والت :الرابعةاختبار الفرضية الفرعية 

 ذلك:والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط والجدول التالي يوضح 

 : يوضح تحليل االنحدار البسيط بين التدريب واإلبداع اإلداري (14)جدول 
 Sigالقيمة االحتمالية  (tاختبار ) ارمعامالت االنحد معلمات النموذج

 B0 3.584 24,105 0.000الحد الثابت 

 0.758 0,309 0.016 التدريب

   R 0.035   aمعامل االرتباط 

Rمعامل التحديد 
2 0.001   

   F 0.095 اختبار 

   b0.758    مستوى الداللة

   SPSSاملصدر : بناء على نتائج  برنامج            

والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين التدريب واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود  14ل الجدول رقم من خال

   R2وأن معامل التحديد 0.035يساوي  Rتأثير ذو داللة إحصائية للتدريب على اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة، إذ بلغ معامل االرتباط 

وهذا ما يؤكد عدم قبول هذه  0.05وهي ليست  دالة عند مستوى معنوية  0.095التي بلغت Fوتؤكد عدم  معنوية هذا التأثير لقيمة  0.001يقدر ب ف

ذه ، وهالفرضية وقبول الفرضية التي تنص عن عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية بين التدريب و مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة

 (.2011( ودراسة املشوط)2014في دراسة مودة إسماعيل ) ءالنتيجة تختلف عن ما جا

ذو داللة إحصائية بين القيادة اإلدارية على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل  يوجد أثر" والتي تنص على: :اختبار الفرضية الفرعية الخامسة

 ذلك:معامل االنحدار البسيط، والجدول التالي يوضح والختبار هذه الفرضية تم استخدام ، الدراسة"

 : يوضح تحليل االنحدار البسيط بين القيادة اإلدارية واإلبداع اإلداري (15)جدول 
 Sigالقيمة االحتمالية  (tاختبار ) معامالت االنحدار معلمات النموذج

 B0 3.221 18.481 0.000الحد الثابت 

 0.018 2.423 0.144 القيادة اإلدارية

   R 0.035    aمعامل االرتباط 

Rمعامل التحديد 
2 0.001   

   F 5.8780 اختبار 

   b0.018      مستوى الداللة

   SPSSعلى نتائج  برنامج  املصدر : بناء         
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أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي  ( والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين القيادة اإلدارية واإلبداع اإلداري كما15من خالل الجدول رقم )

وأن معامل 0.035يساوي  Rعن وجود تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة اإلدارية على اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة، إذ بلغ معامل االرتباط 

 B، كما بلغت درجة التأثير  القيادة االداريةمستوى أي ما قيمته من التغيرات في اإلبداع اإلداري ناتج عن التغير في  0.001فيقدر بــ  R2التحديد 

وتؤكد  0.144يؤدي إلى زيادة اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة بقيمة  قيادة االدارية( وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى ال0.144) 

وهذا ما يؤكد قبول الفرضية التي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   0.05ة وهي دالة عند مستوى معنوي 5.870التي بلغت  Fمعنوية هذا التأثير قيمة 

، وهذه النتيجة  جاءت متفقة مع ما توصلت اليه دراسة شريفة صالح تنص على وجود تأثير ذو داللة معنوية للقيادة اإلدارية على اإلبداع اإلداري 

(2015.) 

د أثر ذو داللة إحصائية لنظام املكافأة والحوافز على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية ج"يو  على:والتي تنص  :اختبار الفرضية الفرعية السادسة

 محل الدراسة"، و الختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط والجدول التالي يوضح ذلك:

افز  واإلبداع اإل (16)جدول   داري : يوضح تحليل االنحدار البسيط بين نظام املكافأة والحو
 Sigالقيمة االحتمالية  (  tاختبار )  معامالت االنحدار معلمات النموذج

 B0 3.551 26.713 0.000الحد الثابت 

 0.538 0.619 0.032 نظام املكافأة والحوافز

   R 0.069     aمعامل االرتباط 

   R2 0,005معامل التحديد 

   F 0.383 اختبار 

   b0.538     مستوى الداللة

   SPSSعلى نتائج  برنامج  املصدر : بناء         

والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين نظام املكافأة والحوافز  واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل  16من خالل الجدول رقم 

وأن معامـــــــل  0.069وي ايس Rط اري ، إذ بلغ معامل االرتباإلحصائي عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية لنظام املكافأة والحوافز  على اإلبداع اإلدا

وهذا ما يؤكد عدم  0.05وهي ليست  دالة عند مستوى معنوية  0.383التي بلغت  Fوتؤكد عدم معنوية هذا التأثير لقيمة  0.005فيقدر بــ    R2التحديد 

ثر ذو داللة إحصائية بين نظام املكافأة والحوافز  و مستوى اإلبداع اإلداري قبول هذه الفرضية وقبول الفرضية  الصفرية التي تنص عن عدم وجود أ

( ودراسة 2015( ودراسة مودة إسماعيل )2018، وهذه النتيجة جاءت مختلفة عما وصلت اليه كل من دراسة بن الرجم)في املديرية محل الدراسة 

 (.2011املشوط)

 والثقافة التنظيميةاللة إحصائية لبعض عناصر بيئة العمل الداخلية )مركزية القرارات أثر ذو د إنه يوجدومن خالل ما سبق يمكن القول 

بينما عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب واالتصال ونظام  املحلية،السائدة والقيادة اإلدارية( في مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة 

 وهذه النتيجة تتفق مع دراسة .الحوافز واملكافآت على اإلبداع اإلداري 

د فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية " توج على:اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: والتي تنص  ب.

في، سنوات الخبرة، املؤهل العلمي( ومستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة تعزى للمتغيرات الشـخصية )النـوع، العمر، املستوى الوظي

 التالية:" والختبار هذه الفرضية تم تجزئتها إلى الفرضيات الفرعية 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية  على:اختبار الفرضية الفرعية األولى والتي تنص 

للعينات املستقلة   Tارة املحلية تعزى ملتغير النوع"، و الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبارومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلد

(Independent-samples T-test) :وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي 

 داري بالنسبة للجنسالعمل الداخلية واإلبداع اإل  بيئة حول واإلناث اإلجابات بين الذكور  يوضح اختبار فرق متوسطات :(17)جدول 
 Sig. (bilatérale) درجة الحرية Tقيمة  Leven,s testاختبار  املتغير

 F Sigقيمة  

 0.930 80 1.868 0.189 1.759 بيئة العمل الداخلية

 0.065   80 0.088- 0.824 0.050 االبداع اإلداري 

   SPSS نتائج برنامجاملصدر: بناء على          

وهذا يبين أن تباين العينتين   Sig  0.189=ومستوى داللته تقدر بــ   F=1,759حيث كانت قيمة  Leven,s testسابق اختبار يوضح الجدول ال

وعليه نقبل الفرضية  0.05وهي أكبر من  Sig= 9300,ستودنت وبما أن املجتمعين متجانسين  فان القيمة االحتمالية لالختبار Tمتساوي وأن اختبار 
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اوي متوسطي إجابات الذكور واإلناث  من خالل هذا يمكن القول أنه ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية ما بين إجابات الفئة املستهدفة العدم وهي تس

ن وهذا يبين أن تباي Sig =0.824 ومستوى داللته تقدر ب   F=0.050تعزى ملتغير للجنس أما باإلبداع اإلداري فان قيمة حول بين بيئة العمل الداخلية 

وعليه  0.05وهي أكبر من  Sig= 0.065ستودنت وبما أن املجتمعين متجانسين  فان القيمة االحتمالية لالختبار تقدر  Tالعينتين متساوي وأن اختبار 

ين إجابات نقبل الفرضية العدم وهي تساوي متوسطي إجابات الذكور واإلناث  من خالل هذا يمكن القول أنه ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية ما ب

، ويرجع ذلك الى الفهم املشترك والنظرة املوحدة بين املوظفين واملوظفات حول أهمية بيئة تعزى ملتغير للجنسالفئة املستهدفة حول اإلبداع اإلداري 

 (.2015العمل الداخلية في تحقيق االبداع اإلداري ، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه دراسة شريفة صالح )

مكن القول انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في وعليه ي

 مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير الجنس.

ينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الع" :علىاختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص 

(    One Way ANOVAاإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير العمر "، و الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي ) 

 وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي:

 العمل الداخلية واإلبداع اإلداري بالنسبة العمر : يوضح تحليل التباين األحادي بين بيئة(18)جدول 
 مستوى الداللة املحسوبة  F قيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغير

 0.306 1.226 0.481 3 1.444 بين املجموعات بيئة العمل الداخلية

 0.393 78 30.631 داخل املجموعات

  81 32.075 املجموع

 0.241 1.426 0.280 3 0.841 بين املجموعات اإلبداع اإلداري 

 0.196 78 15.327 داخل املجموعات

  81 16.168 املجموع

            SPSSعلى نتائج  برنامج  املصدر: بناءً      

بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل  روقف وجود " وكانت النتيجة عدم Fيوضح الجدول السابق مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار " 

، وأن احتمال 1.226،1.426للمتغيرين على التوالي  Fالداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير العمر، حيث بلغت قيمة 

دم وجود اختالفات في تصورات عينة الدراسة ،باإلضافة الى كون ، ويدل هذا الى ع 0.05وهي أكبر من  0,241و  0,306املعنوية أخد القيم التالية 

مع  ةتيجغالبية عينة الدراسة هي من فئة الشباب الذين لديهم رؤية مشتركة حول أهمية البيئة الداخلية في تحقيق االبداع اإلداري وتتفق هذه الن

 (.2015دراسة شريفة صالح )

فراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى توجد فروق بين متوسطات اإلجابات أل  على: ال والتي تنصوبالتالي نقبل الفرضية الصفرية 

 العمر. اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير 

مل الداخلية ومستوى فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة الع "توجد اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على:

 One Wayي ) اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير املستوى الوظيفي"، و الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحاد

ANOVA:وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي   ) 

 الداخلية واإلبداع اإلداري بالنسبة املستوى الوظيفي: يوضح  تحليل التباين األحادي بين بيئة العمل (19)جدول 
 مستوى الداللة املحسوبة  F قيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغير

 2.205 0.801 6 4.809 بين املجموعات بيئة العمل الداخلية

 

0.052 

 0.364 75 27.266 داخل املجموعات 

  81 32.075 املجموع

 0.733 0.595 0.122 6 0.735 بين املجموعات اإلبداع اإلداري 

 0.206 75 15.433 داخل املجموعات

  81 16.168 املجموع

   SPSSعلى نتائج  برنامج  املصدر: بناء    

بات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية بين إجا فروق وجود " والنتيجة عدم Fيوضح الجدول السابق مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار " 

، وأن 0,595، 2,205للمتغيرين على التوالي Fومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير املستوى الوظيفي، حيث بلغت قيمة 

 (.2015ما توصلت له دراسة شريفة صالح ) وهي تتفق تماما مع . 0.05وهي أكبر من  0,733و0,052احتمال املعنوية أخذ القيم التالية 
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فراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على " ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات أل 

 ".اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير املستوى الوظيفي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى  "على:التي تنص  ة الرابعةالفرعياختبار الفرضية  

 One Wayاإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير سنوات الخبرة"، و الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي )

ANOVAنتائج موضحة في الجدول التالي:( وكانت ال 

 : يوضح تحليل التباين األحادي بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري بالنسبة سنوات الخبرة(20)جدول 
 مستوى الداللة املحسوبة  F قيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغير

بيئة العمل 

 الداخلية

 0.582 0.234 3 0.702 عاتبين املجمو 

 

0.629 

 0.402 78 31.373 داخل املجموعات 

  81 32.075 املجموع

 0.521 0.758 0.153 3 0.458 بين املجموعات اإلبداع اإلداري 

 0.201 78 15.710 داخل املجموعات

  81 16.168 املجموع

   SPSS نتائج برنامجاملصدر: بناء على           

بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية  فروق وجود " والنتيجة عدم Fح الجدول السابق مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار " يوض

أن ، و 0,758، 0,582للمتغيرين على التوالي  Fومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير املستوى الوظيفي، حيث بلغت قيمة 

 .(2015وهذه النتيجة تتفق مع دراسة شريفة صالح )  0.05وهي أكبر من  0,521و 0,629احتمال املعنوية أخد القيم التالية 

فراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات أل  "على:وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص 

 مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير سنوات الخبرة".       اإلبداع اإلداري في

 النتائج والتوصيات: 
ويتضمن ذلك اطالعا مفصال على عوامل القوة   االستراتيجيةتلعب بيئة العمل الداخلية دورا هاما وحيويا في أداء املنظمات من خالل عناصرها 

دة واإلمكانيات البشرية واملالية والتكنولوجية املتاحة وغيرها من العناصر في املنظمة لغرض والضعف في البناء التنظيمي والثقافة التنظيمية السائ

رص، كما يمثل تحديد قدرة املنظمة على االستفادة من الفرص املتاحة في البيئة الخارجية والتقليل من املخاطر التي تهدد استفادة املنظمة من تلك الف

ت األساسية في املنظمات ولذلك فإن املنظمات الناجحة من أجل بقائها واستمرارها قوية يجب ال تقف عند حد الكفاءة االبتكار واإلبداع  أحد الضروريا

واإلبداع وإنما يجب أن يكون طموحها أبعد من ذلك لتكون متألقة أفكارا وأداء وأهدافا وبتعبير آخر حتى تكون منظمة خالقة مبدعة ويصبح االبتكار 

 يزة ألداء املنظمة وخدماتها. والتجديد سمات مم

بيئة العمل الداخليـة على اإلبداع اإلداري  حول اتجاهات العاملين في مديرية اإلدارة املحلية حول دور  تدور  والتي بها قمنا التي الدراسة خالل ومن

 :االتيتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل في 

 ي:ما يل ومن أهمها : النتائج

  فيما إيجاد بيئة تدعم السلوك اإلبداعي وتشجيع املوظفين ليكونوا منفتحين على األفكار والخبرات الجديدة وأنها تشجع املبدعين على االتصال

 .بينهم

 ك في أن بيئة العمل الداخلية تمثل إحدى التحديات الرئيسية التي ينبغي ألي منظمة مواجهتها بغض النظر عن نشاطها أو نطاق عملها وذل

 إطار تحديد استراتيجيات مستقبلية وتهيئتها حتى تكون مفيدة وفاعلة للعاملين في مهامهم. 

  وجود تأثير ذو داللة معنوية ملركزية القرارات على اإلبداع اإلداري. 

  على اإلبداع اإلداري مديرية اإلدارة املحلية وجود تأثير ذو داللة معنوية للقيادة اإلدارية في. 

  على اإلبداع اإلداري مديرية اإلدارة املحلية  السائدة فيللثقافة التنظيمية ذو داللة معنوية وجود تأثير. 

  املحليةفي مديرية اإلدارة عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لالتصاالت على مستوى اإلبداع اإلداري. 

  اإلدارة املحليةفي مديرية عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب على مستوى اإلبداع اإلداري. 

  املحليةفي مديرية اإلدارة عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظام املكافأة والحوافز على مستوى اإلبداع اإلداري. 
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  فراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى عدم وجد فروق بين متوسطات اإلجابات أل

 والوظيفية.رات الشخصية للمتغي

 في ضوء النتائج السابقة الذكر يمكن استخالص مجموعة من التوصيات واملتمثلة أساسا فيما يلي: التوصيات:

 تشجيع العاملين على العمل ضمن فريق تسوده روح املخاطرة واملجازفة. 

  العمل.بداء رأيه في على اإلدارة العليا في مديرية اإلدارة املحلية إعطاء حرية التعبير للعامل إل 

  الدراسة.تحسين مستوى االتصاالت بين مختلف املستويات اإلدارية في املديرية محل 

 على املشرف املباشر أن يمنح للعاملين عدة فرص للتعبير عن آرائهم. 

 ل دوريعلى اإلدارة العليا في مديرية اإلدارة املحلية تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في املديرية بشك. 

 على اإلدارة العليا في مديرية اإلدارة املحلية إعداد الهيكل خاص وفعال للمكافآت والحوافز. 

   تشجيع العاملين على اإلبداع من خالل منح الفرصة لهم في املشاركة في عملية اتخاذ القرار. 

 توفير بيئة عمل مناسبة تشجع الفرد املبدع. 

  تمييز وظفين دون املتكييف الدورات التدريبية لجميع. 

 إعادة النظر في نظام األجور واملكافئات والترقية في مختلف املستويات اإلدارية. 
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Abstract: The aim of the study was to identify the employees' attitudes about the role of the internal 

work environment (centralization of decisions, prevailing organizational culture, communication, training, 

administrative leadership, incentive system and rewards) on administrative innovation in the Directorate of 
Local Administration in Ghardaia. The study was  based on the analysis of the questionnaire data on the 

SPSS program and the use of a number of statistical methods. The study reached the following results: 

• There is a weak positive correlation between the internal work environment and administrative creativity 
in the Directorate of Local Administration. 

• The existence of a significant impact of the centrality of decisions and organizational culture and 

administrative leadership on administrative innovation. 

• There were no differences between the average responses of the sample members on the internal work 
environment and the level of administrative creativity in the Directorate of Local Administration due to the 

personal and functional variables (gender, age, career level, years of experience, scientific qualification). 

Keywords: environment, internal work environment, training, incentives, creativity, management 
innovation 
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عينة من دراسة تطبيقية على  أثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية
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 :امللخص

خرطوم. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الخاصة في والية ال

لنتائج التي تمثلت أداة الدراسة االساسية  في االستبانة. للحصول على النتائج استخدمت الدراسة أسلوب تحليل املسار. خلصت  الدراسة  الى عدد من ا

ة.  كما توصلت الدراسة اهمها وجود عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الخاصة عينة الدراس

 الى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة  أن تراعي إدارات هذه املستشفيات تطبيق مهارات التعامل مع املرض ى. 

 : املهارة، التعامل،  الخدمة الصحية، السودان.الكلمات املفتاحية

 

 :اإلطار العام للبحث

 :قدمةامل
 وذاملجتمعات الحديثة جودة الخدمات الصحلي وت

ً
 كبيرا

ً
ك إلرتباطها بصحة وحياة اإلنسان، وتبلور هذا اإلهتمام بإنشاء مؤسسات لية إهتماما

م(. وقد أصبحت جودة 2015الخدمة الصحية في مواقع تجمعات السكان بإشكالها املختلفة  لتوفير الخدمات  الصحية عند الحاجة لها )محمد نور،

 من قبل الباحثين واإلداريين واملستهلكين واملمولين لهذه الخدمات وذلك السباب منها: اإلرتفاع الخدمات الصحية من املواضيع األكثر طرحا وإ
ً
هتماما

املستمر في تكاليف الخدمة الصحية، ونتيجة لذلك  كان البد من اإلهتمام بجودة الخدمة املقدمة بحيث يشعر املستفيد أن مايحصل عليه من 

 لالستثمار في املجال الصحي،خدمات صحية يساوى مادفعه من سعر مقا
ً
 قويا

ً
 تنامي  بل هذه الخدمات، والتوجه نحو الخصصة ممايعطي دافعا

ً
أيضا

م(. ومن أكبر التحديات التي تواجه املستشفيات اليوم 2013الخدمات الصحية)وفاء، علي جودة عالية من وعي املرض ى وأدراكهم لحقوقهم في الحصول 

على إعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق رضا املرض ى من جهة، والوصول القدرة التنافسية من جهة ثانية، حيث  هي كيفية اإلرتقاء بمستوى الجودة

اتهم، أصبحت جودة الخدمات الصحية ضرورة إلزمة تزداد أهميتها بأزدياد قدرتها على إشباع الرغبات الكاملة للمرض ى، وذلك عن طريق تلبية متطلب

م(. يتركز اإلهتمام بموضوع مهارات التعامل مع املرض ى من خالل مهارات اإلتصال بين 2015حة والضمنية)طارق،وإحتياجاتهم، وتوقعاتهم الصري

عد مهارات اإلتصال أحد أهم مجاالت الدراسات اإلدارية واإلنسانية)عبير،
ُ
م(. ويقصد بالتعامل 2015مقدمى الخدمة الصحية واملرض ى، حيث ت

قة بين مقدم الخدمة الصحية واملريض من خالل العمل علي تقليل عدم التأكد والغموض في تلقي الرعاية السلوك الذي يؤدي إلي تحسين العال

 ملهارات التعامل 
ً
للعاملين في الصحية والتي تتضمن اإلتصاالت الواضحة واملباشرة مما يؤدي إلي رفع قدرة املريض لتقييم اإلجراءات الطبية إستنادا

م(. إن أساليب التعامل مع 2010فة إلي السهولة في إيصال املعلومات لهم وألسرهم بما يحقق مصلحتهم ورضاهم)أحمد، تقديم الخدمة الصحية باإلضا

 ملا يقولون وشرح املعلومات لهم حتى 
ً
يفهموها املرض ى تقتض ي من العاملين فى املستشفيات حسن التعامل ومبادرة املرض ى باإلحترام واإلصغاء جيدا

(. تعتبر مهارات التعامل مع املرض ى من املهارات األساسية والضرورية في 2007من أجل كسب رضا املرض ى)محمد هالل وعدم اإلنفعال وذلك

 في العالقة بين مقدمي الخدمة الصحية وجمهور املستفيدين)املرض ى(،إذ أن طبيعة عمل هذه املؤسسات الصح
ً
 هاما

ً
ية املستشفيات، وتمثل عنصرا
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فعالة للعاملين. و قد هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير مهارات التعامل مع املرض ى مجتمعة كمتغير مستقل )وهى مهاره  تتطلب توافر مهارات إتصال

 ألبعادها املختلفة وهى 
ً
)األستجابة، اإلتصال اللفظى، مهاره األتصال غير اللفظى، ومهارة اإلنصات، ومهارة اإلقناع( على جودة الخدمة الصحية تبعا

 دية، التعاطف، الجوانب املادية، الضمان( فى املستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم. اإلعتما

 :مشكلة الدراسة
يمكن صياغة مشكلة الدراسة فى السؤال التالي: ماهو أثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية للمرض ى في املستشفيات 

 الرئيس ى األسئلة الفرعية التالية: الخاصة بوالية الخرطوم؟ ويتفرع من هذا السؤال

 لُبعد اإلستجابة. .1
ً
 ماهو أثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 لُبعد اإلعتمادية. .2
ً
 ماهو أثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

3.  
ً
 لُبعد التعاطف. ماهو أثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 لُبعد الجوانب املادية .4
ً
 ماهو أثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 لُبعد الضمان. .5
ً
 ماهو أثر مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية:

 ع املرض ى على جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم .توجد عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل م 

 وتتفرع منهاالفرضيات الفرعية اآلتية:

 لُبعد اإلستجابة في املستشفيات الفرضية الفرعية األولى: 
ً
توجد عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 خاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.ال

 لُبعد اإلعتمادية في املستشفيات الفرضية الفرعية الثانية: 
ً
توجد عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 لُبعد التعاطف في املستشفيات توجد عالقة تأثير إيجابيالفرضية الفرعية الثالثة: 
ً
ة ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 لُبعد الجوانب املادية في  الفرضية الفرعيةالرابعة:
ً
توجد عالقة تأثير إيجابية  ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 تشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.املس

 لُبعد الضمان في املستشفيات الفرضية الفرعية الخامسة:
ً
توجد عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 أهداف الدراسة: 
 ف التالية: لتحقيق األهدا  تسعى الدراسة 

 التعرف على تأثير  مهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم. .1

 التعرف على أبعاد مهارات التعامل مع املرض ى  فى املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم. .2

 ملقدمة للمرض ى في املستشفيات موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.التعرف مستوى جودة الخدمة الصحية ا .3

 أهمية الدراسة: 
 :األهمية العملية

 توضيح دور مهارات التعامل مع املرض ى املستخدمة في املستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم  في تحقيق جودة الخدمة الصحية.  .1

ية الخرطوم بدراسة تحدد أهم مهارات التعامل مع املرض ى التي تؤدى إلى  تزويد العاملين والكوادر الصحية باملستشفيات الخاصة بوال  .2

 تحقيق الجودة فى الخدمة الصحية املقدمة للمرض ى.

مساعدة متخذي القرار في املستشفيات الخاصة والجهات الصحية ذات العالقة في كيفية اإلستفادة من مهارات التعامل مع املرض ى في  .3

 .تحسين جودة الخدمة الصحية

 تقديم نتائج وتوصيات تساعد العاملين في املجال الصحي في تطوير وتنمية مهارات التعامل مع املرض ى لديهم. .4
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 :األهمية النظرية

 أهمية اإلنسان نفسه كونه املحور الرئيس ى فى النظام الصحى، ومصدر الطلب على الخدمات الصحية التى تقدمها املستشفيات. .1

 فى نجاح خدمات املستشفيات.التركيز على تحسين مستوى الت .2
ً
 أساسيا

ً
 عامل مع املرض ى يعتبر من األمور التى تشكل عنصرا

محاولة سد الفجوة البحثية بتسليط الضوء على موضوع فى غاية األهمية كونه يبحث ألول مره فى حدود علم الباحث فى السودان على  .3

 األقل، حيث يمس صحة وحياه كل مواطن.

 منهجية الدراسة:
ذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك ملناسبة هذا املنهج للدراسة وأهدافها، واملنهج الوصفي هو املنهج الذي يهتم بتحديد الوضع تتبع ه

 ة.التابع الحالي للمشكلة ومن ثم العمل على وصفها وتحليلها وتفسيرها من خالل التحليل اإلحصائى وأختبار أثر املتغيرات املستقلة على املتغيرات

 :مجتمع الدراسة 

جتمـع يقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التـي يسـعى الباحـث أن يعمـم عليهـا النتـائج ذات العالقـة باملشـكلة املدروسـة، ويتكـون م 

 الخرطوم موضوع الدراسة امليدانية. الخاصة بوالية  الدراسة من  جميع املرض ى في املستشفيات

 :عينة الدراسة 

عـــدم الــتمكن مـــن الحصـــول علــى إطـــار العينــة للمبحـــوثين ألســـباب تتعلــق بطبيعـــة وظــروف عمـــل وإدارة هـــذه املستشــفيات موضـــوع الدراســـة نســبة ل 

ك. امليدانيــة، تــم اإلعتمــاد علــى أســلوب العينــة ألنــه لــيس باإلمكــان دراســة املجتمــع كلــه حتــي وإن أمكــن فــأن عنصــر الوقــت والتكلفــة اليســمحان بــذل

هذا املجتمع تم إختيار عينة من املرض ى وقت إجراء الدراسة امليدانية وفـق االسـلوب النظـري فـي تحديـد حجـم العينـة. حيـث أورد ونسبة لكبر حجم 

(umasekaran:بعض النقاط التي يمكن األسترشاد بها من أجل تحديد حجم العينة املطلوب منها ) 

 ألبحاث والدراسات.( مفردة مالئم ملعظم ا500-30يعتبر حجم العينة الواقع بين ) .1

 مفردة في العينات الطبقية. (30يجب أن اليقل عدد املفردات لكل طبقة عن) .2

 (.2006يفضل أن اليقل عدد مفردات العينة عن عشرة أضعاف عدد متغيرات الدراسة)أوما سيكاران  .3

 في)Hairويشير)
ً
  (Kenneth,1995) .( 20( إلى تحديد العينة من خالل عدداألبعاد التي يتضمنها النموذج مضروبا

 :أدوات جمع البيانات 

 بهدف جمع  البيانات  الالزمة  ألغراض  الدراسة تم اإلعتماد على نوعين من مصادر البيانات فى هذه الدراسة:  

 من خالل قائمة إستبانة  تتكون م .1
ً
 ن قسمين:املصادر األولية: وتمثل البيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية والتى يتم جمعها ميدانيا

 يحتوى على البيانات الشخصية عن املستجيبين وتتكون من ثالثة فقرات وهي)العمر والجنس واملستوى التعليمي(.  القسم األول:

: يحتوى علي محورين ، املحور األول يتضمن مجموعة من العبارات  املكونة ألبعاد مهارات التعامل مع  املرض ى، واملحور الثانى القسم الثاني

ن مجموعة العبارات املكونة  ألبعاد جودة الخدمة الصحية وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي املكون من خمس درجات لتحديد يتضم

ولقياس أثر   )درجة واحدة( 1)خمس درجات( إلي غير موافق بشدة=5أهمية كل فقرة من فقرات اإلستبانة والذي يترواح ما بين موافق بشدة =

 لى املتغيرات التابعة.املتغير املستقل ع

راجع املصادر الثانوية: والتي تمثل البيانات التي تم الحصول عليها لإلستفادة منها فى الجانب النظرى واإلطالع على أدبيات الدراسة مثل امل .2

 والكتب العربية واألجنبية والدوريات واألبحاث املنشورة وغير املنشورة واألنترنت.

 الدراسات السابقة:
اثة موضوع مهارات التعامل مع املرض ى بالسودان لم تتوفر دراسات ذات عالقة مباشرة باملوضوع، ولكن توجد بعض الدراسات التى نظر لحد

 تبحث فى أدبياته بشكل عام ممايساعد على إعطاء خلفية لهذه الدراسة ومن هذه الدراسات:

 (2013 ،دراسة )وفاء على سلطان 

 من البصرة محافظة في األهلية املستشفيات املستفيدين في إلى املقدمة الصحية الخدمات مستوى  قييموت معرفة إلى الدارسة هذه هدفت  

 استمارة والتعاطف، الفندقة(  باستخدام واإلستجابة واألمان املتمثلة )امللموسية واإلعتمادية الخدمات هذه جودة أبعاد قياس خالل

 بعض في تتوفر وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: .الصحية الخدمات جودة أبعاد تمثل متغيرات ستة تضمنت محكمة ومختبرة استبانه

بين  الصحية الخدمات جودة مجال في داللة  إحصائية ذات فروق هناك ، وأن الصحية الخدمات جودة أبعاد قيد البحث املستشفيات

 متكامل نظام أنها على إليها والنظر األهلية املستشفيات في ةالصحي الخدمات جودة االهتمام بمعايير األهلية وأوصت ضرورة املستشفيات
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من الخدمات عن طريق نشر ثقافة الجودة في املستشفيات ،وزيادة الكوادر التمريضية والخدمية في املستشفيات األهلية لضمان سرعة 

 االستجابة وتلبية حاجات املرض ى.

 (2012 ،دراسة )عطية مصلح  

علي مستوى الخدمات الفعلية املدركة من قبل العاملين واملرض ى باملستشفيات العامة في مدينة قلقيلية،  إلي التعرفالدراسة  هدفت 

والتعرف إلي تأثير متغيرات املستشفي، املبحوث، الجنس الحالة االجتماعية،املؤهل العلمي،الوظيفة علي درجة التقييم، وتوصلت الدراسة 

الدراسة نحو قياس جودة الخدمات الفعلية واملدركة من قبل العاملين واملرض ى كانت عالية على  إلى عدة نتائج منها: أن إستجابات عينة

 مجاالت الدراسة كافة وعلى الدرجة الكلية. وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية على املجاالت اآلتية: قوة اإلستجابة، واألمان والثقة،

ر. وأوصت الدراسة: العمل علي توفير مستلزمات املستشفيات سواء كان ذلك من األجهزة والتعاطف لتعزى لتغير الجنس كانت لصالح الذكو 

 أو املعدات الحديثة، وتوفير دورات تدريبة مالئمة للعاملين كل في مجاله من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية املقدمة.

 (2012،دراسة )صالح محمود ذياب 

بية املقدمة في املستشفيات الحكومية األردنية من منظور املرض ى واملوظفين. وتوصلت إلي قياس جودة الخدمات الطالدراسة  هدفت 

واألمان ف التعاط، امللوسية، ق أبعاد الخدمة الطبية االعتماديةيـأن المستشفيات الحكومية يتوفر فيها تطبالدراسة إلى عدة نتائج منها: 

ين األبعاد ـاين بـمتبق المستشفيات مع األخذ بعين االعتبار أن هذا التطبي ن وجهة نظر العاملين فيـك مـبُعد االستجابة وذلباستثناء 

 ماعدا بعدي االستجابة باالبعاد جميعها نفسها متقارب فيما يتعلق د المرضى لألبعاوكان تقييم الخمسة. 
ً
لم تظهر والتعاطف،ايضا

التزام إدارة المستشفى فية. وأوصت الدراسة غراالجودة يعزى ألي من المتغيرات الديمألبعاد الدراسة أية فروق في تقييم المرضى

، المرضى والمحافظة على السجالت الطبية وسريتهااكل االهتمام لمشعطاء دد وإـبتقديم الخدمات الطبية للمريض في الوقت المح

ت ءاتبسيط اإلجراو، بةـمناسمياه توفير قاعات انتظار للمرضى و دورات ،ود المسبقة وإبالغ المرضى بذلك ـاستحداث أنظمة للمواعي

 أبعادها.ى استحداث وحدة إدارية تعنى بالجودة و ـافة إلـضإللتقديم الخدمات الطبية با

  ( 2011دراسة )أيمن زكى سعيد 

ط الضوءعلي تسليالجمهور علي فعالية الخدمة الصحية. ومع ل الكادر الصحي تعامرات مهاوى مستر تأثيدى فة مرالدراسة إلى مع هدفت 

وتوصلت الدراسة إلى لكادر الصحي مع جمهور املراجعين في مراكز الرعاية الصحية والتعرف علي مستوى املهارات التي يمتلكها. واقع تعامل ا

وى مهارات الكادر الصحي في التعامل مع الجمهور بشكل عام جيد،حيث كان املتوسط الحسابي تــمسعدة نتائج منها:أن 

حية في مراكز الرعاية الصحية األولية فيما يتعلق برضا الجمهور أوتحسن املخرجات الصحية ،مستوى فعالية الخدمة الص%73.54النسبي

%، وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين مهارات الكادر 72,93تعتبر جيدة حيث كان املتوسط الحسابي النسبي

بط النفس( في التعامل مع الجمهورعند عند مستوى الصحي)التواصل اللفظي،غير اللفظي،اإلنصات،اإلقناع، توجبه األسئلة، ض

 %.0.5معنوية

ين وأوصت الدراسة: ضرورة االهتمام بمستوى مهارات التعامل مع الجمهور لدى املتقدمين للوظائف في وزارة الصحة عند عملية االختيار والتعي 

الصحة علي االهتمام بمهارات التعامل مع الجمهور من خالل سواء في االختبارات الكتابية أواملقابالت، وتشجيع الكادر الصحي في وزارة 

تقديم الحوافز سواء كانت مادية أو معنوية وتكريم املتميزين منهم،العمل علي بذل املزيد من الجهد لرفع مستوى رضا الجمهورعن الخدمات 

 الصحية.

 دراسة(Al-Borie, Damanhouri, 2013 ) 

ضا املرض عن الخدمات املقدمة، و توفير مبادئ توجهيه إلعادة تنظيم الخدمات الصحية في اململكة التعرف الي مدى ر الدراسة إلى  هدفت 

 املوثوقية، عدة نتائج منها:كانت أبعاد جودة الخدمة الصحيةالخمس)املوجودات امللموسة،وتوصلت الدراسة إلى العربية السعودية.

ة ذات داللة إحصائية ملتغير الجنس والتعليم والدخل واملهنة في التأثير علي رضا االمان، والتعاطف( عالية، وأن هنالك عالق االستجابة،

البد عند تصميم إستراتيجيات الرعاية الصحية مراعاة أن تكون بشكل أوسع للمستشفى العام والخاص في أوصت الدراسة:املرض ى املنومين. و

املحللين بتحديد جودة الخدمة املؤشرات الديمغرافية للمرض ى الداخليين ذات اململكة العربية السعودية، وضرورة قيام اإلدارة األقليمية و 

 الصلة.

 دراسة(Muslim Amin, et. al, 2013)  

عدة نتائج منها: أن وتوصلت الدراسة إلى هدفت الدراسة إلي تحقيق جودة الخدمة في املستشفيات وأثرها علي رضا املريض والنية السلوكية. 

ول،الخدمة الطبية، الخدمة العامة ، واملسؤولية االجتماعية( بنية متميزة لجودة الخدمة في املستشفيات، وأن كل بعد األبعاد الخمسة)القب

له عالقة قوية مع جودة الخدمة في املستشفيات،أن وضع مستويات أعلي من جودة خدمة املستشفى سيؤدى إلي مستوى عالي من رضا 
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يجب علي املديرين استخدام جودة الخدمة املدركة ورضا العمالء كآليات للخروج بإستراتيجيات اسة: لدراأوصت العمالء والنية السلوكية. و

 من شأنها أن تزيد والء العمالء الحاليين.

  دراسة Neeru Sharma,1999)) 

ط الضوء على الدور الذى تلعبه اإلتصاالت ملعرفة تأثير فعالية اإلتصاالت، وجودة الخدمة، على اإللتزام بالعالقة، وتسلي هدفت الدراسة             

 على التزام  نتائج منهاوتوصلت الدراسة إلى  الفعالة في التأثير على مفاهيم الجودة التقنية والوظيفية
ً
إلى أن فعالية اإلتصال تؤثر إيجابيا

أوصت ية بين الثقة وجودة االلتزام بالعالقة. وفعالية اإلتصال تؤثر علي الجودة الوظيفية والتقنية،أن هنالك عالقة إرتباط إيجاب العالقة،

بضرورة التدريب املكثف على املهارات الشخصية واإلتصاالت، ومراقبة رضا العمالء بشكل منتظم من إجل إتخاذ إجراءات الدراسة 

 تصحيحية عند الضرر.

 نموذج الدراسة:
 

 

 

 

 

 

 ري:اإلطار النظ
  مهارات التعامل : .1

 أو تعرف املهارة بأنه  
ً
 علي األداء جسميا

ً
ا: "إستعداد أو موهبة طبيعية أو مكتسبة وتنمو باملعرفة أوالتعليم،وتصقل بالتدريب، وتجعل الفرد قادرا

 كما أنها تستخدم في التأثير علي سلوك اآلخرين، أوتحقيق هدف معين ")فهد، 
ً
م(. ويعرف التعامل بأنه:عبارة عن سلوك موجهة نحو تحقيق 2005ذهنيا

 لوجه بهدف الحصول على أهداف أيجابية مبتغاه)جون،األه
ً
تتكون مهارات التعامل من مجموعة من  م(،2011داف، ويتستخدم في التفاعل وجها

، مهارة اإلنصات، ومهارة اإلقناع حيث تعرف مهارات التعامل في هذه الدراسة بأنها: ي، مهارة اإلتصال غير اللفظياألبعاد منها مهارة اإلتصال اللفظ

 :يريف أو مفهوم هذه األبعاد  كمايلمهارات التعامل بين مقدمى الخدمة الصحية واملرض ى و يمكن تناول تع

 ياإلتصال اللفظ : 

 من الحديث والكتابة من أشك
ً
ال يعرف اإلتصال اللفظي بانه :" اإلتصال الذي يتم باستخدام  الكلمات عند إرسال واستقبال الرسالة ويعد كال

 م(.2015)عبدهللا مسلم، اإلتصال اللفظي"

 :تعريف اإلتصال غير اللفظى 

ات يعرف على أنه :"عملية التعبير عن الرسائل التواصلیة بين األفراد والجماعات بطرق وأسالیب غير لغویة، ویتم عادة عبر العدید من القنو 

 .Scot,2003)مثل، تعابيرالوجه، وحركات العیون، واملسافة، واملظهر، والصوت)

  نصات:تعريف اإل  

من  اإلنصات أو اإلصغاء كما ذهب إلى ذلك علماء العرب فهو الفهم لرسالة املتحدث وٕادراك ما يرمي إليه من مقاصد، فاإلنصات واإلصغاء أكثر

، وعلى هذا فالسمع والسماع غير  مجرد استقبال الصوت بخالف السمع الذي حدث ملجرد استقبال األصوات الخارجية وال
ً
يتطلب تفاعال

املسميات للداللة على عملية ذات طبيعة خاصة يرجع إلى غنى اللغة العربية  الستماع واالستماع هو نفسه اإلنصات واإلصغاء، وهذا الترواح فيا

 م(.2003بمفرداتها وميل الباحثين إلى استخدام مفردة دون أخرى)محمد منير،

   :تعريف اإلقناع  

 من خالل عرض الحقائق بأدلة مقبولة وواضحة")هبة هللا،يعرف بأنه: "تأثير سليم ومقبول على القناع
ً
 أو جزئيا

ً
 م(.2008ات لتغييرها كليا

 تعريف جودة الخدمة الصحية: .2

رغم اإلهتمام املتزايد بجودة الخدمات الصحية، وشيوع استخدام مصطلح الجودة في األدبيات املتخصصة وفي الحياة  العامة، إال أنه من  

ذا املفهوم يتفق عليه الجميع،حيث يخضع مفهوم الجودة لتقدير األفراد، ويختلف باختالف إهتماماتهم وأولوياتهم وأهدافهم. الصعب إيجاد تعريف له

 ومن تلك التعاريف نذكر مايلى: 

 املتغيرات املستقلة

Independent variables 

 

 ملرض ىمهارات التعامل مع ا

 املتغيرات التابعة           

dependent variables 

 
 جودة الخدمة الصحية

 اإلستجابة

 اإلعتمادية

 التعاطف

 الجوانب املادية 

 الضمان
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 :تعريف جودة الخدمة الصحية من املنظور املنهي والطبي 

حكم في ذلك أخالقيات ممارسة املهنة ونوعيتها وطبيعة الخدمة الصحية هي تقديم أفضل الخدمات وفق أحدث التطورات العلمية واملهنية ويت  

 م(2012املقدمة)هانى،جناة 

 :تعريف جودة الخدمة الصحية 

هي شكل من أشكال الطرق التي تستخدمها املنظمة الصحية لتميز نفسها عن املنظمات الصحية االخرى املشابهة لها في النشاط عن طريق          

وتعرف جودة الخدمة الصحية  (Kotler,1994ن املنظمة الصحية تتحدد من خاللها شخصية املنظمة على جميع املستويات.)تكوين صورة ع

بأنها "تقديم الخدمات الصحية املناسبة باملكان املناسب والوقت املناسب والسعر املناسب من قبل مقدم الخدمة املناسب للمريض  للحصول 

، ينتج عنه رضا  (Ali,2014 علي النتائج املطلوبة".)
ً
 وتدخال طبيا

ً
 أو إرشاديا

ً
 بأنها:" العالج املقدم للمرض ى سواء كان تشخصيا

ً
عرفت أيضا

" تحقيق مستوى عالى  :جودة الخدمة الصحية بأنهام(. وتعرف 2005وانتفاع من قبل املرض ى وبما يؤول ألن يكون بحالة صحية أفضل")ثامر،

 م( 2011ت الصحية والطبية التي تقدم للمريض منذ املرة األولي".)آالء،في الجودة  واإلمتياز في الخدما

  :تعريف منظمة الصحة العاملية 

رات عرفتها بأنها:" التماش ي مع املعايير واإلتجاه الصحيح بطريقة آمنة ومقبولة من قبل املجتمع وبتكلفة مقبولة بحيث تؤدى إلى إحداث تأثي         

 م(2003ة، نسبة الوفيات، واإلعاقة وسوء التغذية".) أبي سعيد، على نسبة الحاالت املرضي

 تعريف الهيئة األمريكية إلعتماد املنشآت الصحية: 

ج غير عرفتها على أنها " الدرجة التي تكون فيها خدمات رعاية املريض تزيد من احتمالية النواتج املرغوبة للمريض، وتقلل من احتمالية النوات          

 لحالة املعرفة العلمية القائمة".)فوزى، املرغوبة،
ً
    )م1996والتي تقدم طبقا

 :أبعاد جودة الخدمة الصحية .3

أشارت الكثير من الدراسات، والبحوث إلي تحديد عدة أبعاد وسمات لجودة الخدمة يمكن قياس جودة الخدمة من خاللها، ولعل أكثر الدراسات 

 إلي در 
ً
( التي بينت أن املعايير التي يعتمد عليها في تقييم جودة (Parasuamam,Zeitmal,Berry,1990اسة اتفقت علي تحديد خمس سمات استنادا

جودة الخدمة هي التي يحددها املستفيد من الخدمة حيث قاموا هؤالء الباحثون  بتحديد خمس معايير يلجأ إليها املستفيد من الخدمة للحكم على 

 إلشارة أغ
َ
لب الدراسات و البحوث إلى هذه األبعاد الخمسة لقياس جودة الخدمة فقد تم إعتمادها في هذه الدراسة لقياس الخدمة املقدمة إليه، ونظرا

 جودة الخدمة الصحية وهذه األبعاد هي:

بشكل صحيح  وتعني قدرة املستشفى على أداء الخدمة املوعد بها للمريض بثقة ودقة، كما أنها تشير إلي أن املريض سوف يتلقى العالج إلعتمادية:ا

عبر اإلعتمادية عن درجة ثقة املستفيد من ) م2013ودقيق، وبغض النظرعن العالج سوف يتلقى املريض كل اإلهتمام الذي يحتاجه)طارق،
ُ
، وت

ملؤسسة الخدمة)املريض( في املؤسسة الصحية ومدى إعتماده عليها في الحصول علي الخدمات الطبية التي يتوقعها ويعكس هذا العنصر مدى قدرة ا

لخدمات على الوفاء بتقديم الخدمات الطبية في املواعيد املحددة وبدرجة عالية من الدقة والكفاءة ومدى سهولة وسرعة إجراءات الحصول على تلك ا

 م(.2012ويرفع هذا من مستوى مصداقية الخدمة الصحية. )دبون، 

  (.Lovelock,1996املستفيدين واستفساراتهم) طلبات الرد علياإلستجابة قدرة مقدم الخدمة وسرعة إستجابته ب تعنيو :اإلستجابة
ً
 وتعني أيضا

 م(.2014العاجلة.)أديب،رشا،  الرغبة في مساعدة العميل وتقديم الخدمة

 يقصد بالضمان: تأكي )م2013هي السمات التي يتسم بها العاملون من معرفة وقدرة وثقة  في تقديم الخدمة للعمالء.)وفاء، الضمان:
ً
د إدارة وأيضا

 عن توفير املستلزمات املادية الحديثة
ً
في  املؤسسة الصحية علي الجودة الصحية وتدعيم ذلك بالعاملين املؤهلين)أطباء،ممرضين،وغيرهم( فضال

 م(.2000املجال الصحي ممايؤدي إلي تقديم خدمات صحية بجودة مطابقة.)سمير، 

 إضافة إلي املباني، تقنية املعلومات واالتصاالت، ملادية والبشرية ومواد ومعدات االتصال،تشير إلي مظهر التسهيالت واملعدات ا ي: وهامللموسية

 الترتيبات الداخلية للمؤسسة الصحية، ومواقع االنتظار للمستفيد من الخدمة التسهيالت الداخلية لتقديم الخدمة،املظهر الخارجي للعاملين،

 )م2005)ثامر،

رجة الرعاية واإلهتمام الشخص ي باملريض،مثل تفهم إحتياجات املريض،وضع مصلحة املريض في مقدمة إهتمامات ويشير هذا البعد إلى د التعاطف:

اإلدارة والعاملين،مالئمة ساعات العمل والوقت املخصص للخدمةاملقدمة،والعناية الشخصية بكل مريض،وتقدير ظروف املريض والتعاطف معه، 

 )م2015ع املريض.)سامر،والروح املرحة والصداقة في التعامل م

 املستشفيات: .4

إلي  تعتبر املستشفيات البداية واألساس في تقديم مختلف الخدمات الصحية العالجية في بادئ األمر، ثم تطورت وظائفها  من عالجية إلي وقائية 

 ملا له من أهمية قصوى تتمثل في اإلهتمام  تعليمية وهكذا، وينال قطاع املستشفيات إهتمام الكثير من الباحثين سواء في مجال الطب أواإلدارة،
ً
نظرا
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م( حيث عرفت الهيئة األمريكية للمستشفيات املستشفى بأنه: "مؤسسة تحتوى على جهاز طبى 1997بصحة املواطنين وصحة املجتمع ككل.)سيد ،

سره للتنويم، وخدمات طبية تتضمن خدمات األطبا
َ
ء وخدمات التمريض املستمرة، وذلك إلعطاء منظم، يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تشتمل على أ

(. أمامنظمة الصحة العاملية، فقد عرفت املستشفى من منظور American hospital association,1974 املرض ى التشخيص والعالج الالزمين".)

الجية كانت أو وقائية، وتمتد خدمات وظيفى بأنه:"جزء أساس ى من تنظيم إجتماعى وطبى، تتلخص وظيفته فى تقديم رعاية صحية كاملة للسكان، ع

 مركز لتدريب العاملين الصحيين وللقيام ببحوث إجتماعية حيويه".)
ً
سره فى بيئتها املنزلية، كما أنه أيضا

ُ
منظمة الصحة  عيادته الخارجية إلى األ

هى توفير العناية الصحية الكاملة لجميع السكان، م(. املستشفى هى ذلك الجزء املتكامل من املنظمة اإلجتماعية الصحية، ووظيفتها 1980،العاملية

 مركز لتدريب ا
ً
لعاملين فى الوقائية والعالجية ، وإن خدمات العيادة الخارجية فيها تصل إلى كل عائلة فى منطقة سكناها، كما أن املستشفى هى أيضا

 م(. 2006 حقل الصحة ولألبحاث االجتماعية.)توفيق،

 من تعريف الهيئة األمريكية وبناًء على ماسبق من تعريفا 
ً
ت للمستشفى نجد أن تعريف منظمة الصحة العاملية للمستشفى يأتى أكثر شموال

 للمستشفيات،حيث اليقصر وظائف املستشفى على التشخيص والعالج، بل توسعت فى ذلك لتشمل التعليم والتدريب والقيام بالبحوث.

 :الدراسة امليدانية
كأداة رئيسية لجمع البيانات األولية للبحث والتي تم توزيعها علي عينة من املرض ى، في املستشفيات الخاصة بوالية تم اإلعتماد علي اإلستبانة 

لجنس الخرطوم وتتتكون اإلستبانه من قسمين: القسم األول: يحتوى على البيانات الشخصية عن املستجيبين وتتكون من ثالثة فقرات وهي)العمر و ا

( عباره تقيس محاور متغيرات الدارسة حيث إعتمدت الدارسة في هذا البحث على 47القسم الثاني: ويشمل هذا القسم عدد)واملستوى التعليمي(. 

 املقاييس التي تم استخدامها في بحوث ودراسات سابقة. ذلك أن املقاييس في البحوث السابقة تتميز بأنها محكمة وعليه قامت الدارسة ببعض

طبيعة الدراسة ، حيث يحتوى هذا القسم علي محورين املحور األول يتضمن مجموعة  من األسئلة املكونة ألبعاد مهارات التعديالت التي تتوافق و 

موعة  من التعامل مع املرض ى وهى مهارة اإلتصال اللفظي، مهارة اإلتصال غير اللفظي، مهارة اإلنصات، ومهارات اإلقناع، واملحور الثانى يتضمن مج

( 350ألبعاد جودة الخدمة الصحية وهى اإلستجابة ،اإلعتمادية، التعاطف، الجوانب املادية ،الضمان. وتلبية ألغراض البحث تم توزيع ) األسئلة املكونة

( إستبانة ألسباب تتعلق بعدم الصالحية للتحليل ، نسبة لكثرة األخطاء أو عدم 25( إستبانة أستبعد منها )320إستبانة على املرض ى، وتم إسترداد)

 اإلجابة على عدد كبير من أسئلة األستبانة.

 صدق وثبات املقياس)األداة(: .3

  :)صدق املقياس )األداةValidity 

تم  عرض اإلستبانة على مجموعة من األساتذة األكاديميين ومن ذوى اإلختصاص وذلك بهدف الحكم على درجة شموليتها ومدى صحة ودقة 

 وإقتراح مايرونه من تعدي
ً
 ملقترحاتهم، كذلك طبقت األداة على عينة العبارات لغويا

ً
الت فى الشكل واملضمون. وتم إجراء التعديالت الالزمة وفقا

( مفردة من املرض ى فى املستشفيات موضوع الدراسة بغرض التأكد والتعرف على درجة فهم العبارات ودرجة وضوحها وسهولتها، 30(استطالعية قوامها

 ألهداف الدراسة.وفى ضوء آرائهم ومقترحاتهم تم حذ
ً
 وتحقيقا

ً
 ف وتعديل لبعض العبارات، وإعادة صياغة البعض اآلخر لتصبح أقرب فهما

  :)ثبات املقياس)األداة Reliability 

انة، يشير ثبات املقياس)األداة( إلى مدى الحصول على النتائج نفسها فى حالة تكرار الدراسة فى ظروف مشابهة بإستخدام األداة نفسها )اإلستب

(، لتحديد ثبات األداة، والجدول التالي يوضح نتائج اختبار ثبات املقياس ألبعاد مهارات (Cronbachs-Alpha وقد تم إستخدام مقياس ألفا كرونباخ

 التعامل مع املرض ى وأبعاد جودة الخدمة الصحية.

 قياس ثبات الدراسة :(1جدول)
 (Cronbachs-Alpha) األبعاد

 0.892 اإلتصال اللفظي

 0.894 تصال غير اللفظي اإل

 0.842 اإلنصات

 0.879 اإلقناع

 0.876 مهارات التعامل )جميع األبعاد(

 0.844 اإلستجابة

 0.916 اإلعتمادية

 0.703 التعاطف

 0.856 الجوانب املادية

 0.893 الضمان

 0.842 جودة الخدمة الصحية)جميع األبعاد(

 مspss 2018اسة باستخدام تحليل املصدر: بيانات الدر                   
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ألبعاد مهارات  (0.916)إلى (0.703)والتى تراوحت بين(Cronbachs-Alpha) ( أعاله إرتفاع قيمة معامل كرونباخ ألفا1ويالحظ من الجدول رقم )

 التعامل وأبعاد جودة الخدمة الصحية ممايعنى أرتفاع معامل ثبات املقياس املستخدم فى الدراسة.

  اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات: األساليب 

( املستخدم (SPSSتم اإلعتماد علي العديد من األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات وذلك بإستخدام برنامج التحليل اإلحصائى املعروف ب 

 تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي)
ً
وتم  .إلختبار فرضيات الدراسة، (Smart-plsفى العلوم اإلجتماعية للتحليل الوصفى للمتغيرات وأيضا

 إستخدام األختبارات اإلحصائية التالية:

 والتكرارات: النسب املئوية .1

 اإلحصاءات الوصفية )املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري( .2

 إختبار ألفا  كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات اإلستبانة. .3

 اسلوب تحليل املسار. .4

 :عرض وتحليل بيانات اإلستبيان 

 خصائص عينة الدراسة :(2جدول)
 النسبة التكرار املتغير                                  

 

 

 العمر

 %46.8 138 سنة 30 وأقل من18

 %22.0 65 سنة 40 وأقل من 30

 %15.6 46 سنة 50 وأقل من 40

 %10.2 30 سنة 60 وأقل من 50

 %5.4 16 سنة 60 أكثر  من

 %100 295 املجموع

 

 الجنس

 %42 124 ذكر

 %58 171 أنثى

%100 295 املجموع  

 %100 295 املجموع

 

 

 املستوى التعليمى

%2.7 8 أمى/ خلوة  

 %6.4 19 إبتدائى/ أساس

%14.6 43 ثانوى   

 %62.7 185 جامعى

 %13.6 40 فوق الجامعى

 %100 295 املجموع

 مspss 2018ليل املصدر: بيانات الدراسة باستخدام تح             

 لعبارات مهارات التعامل مع املرض ى ي واإلنحراف املعيار  ياملتوسط الحساب :(3جدول)
: مهارة اإلتصال اللفظ

ً
 يأوال

 اإلنحراف املعياري  املتوسط  الحسابي العبارات      

 1.051 4.17 .يتحدث الكادر الصحى  مع املرض ى بسرعة مناسبة تمكنهم من استيعاب ما يقول 

 0.932 4.24 حدث الكادر الصحى إلى املرض ى بإهتمام وحيوية.يت

 0.869 4.32 .يستخدم الكادر الصحى كلمات  وألفاظ واضحة  للتعبير عند التحدث مع املرض ى

 1.006 4.06 يقوم الكادر الصحى  بتوضيح وتفسير ماهو مطلوب وفق املصطلحات الطبية لعالج املرض ى.

 1.079 3.99 الوقت املناسب للحديث مع املرض ى.يقوم الكادر الصحى بإختيار 

 0.958 4.21 يراعى الكادر الصحى  الحاله النفسية للمرض ى  أثناء الحديث معهم.

 0.912 4.27 يجيب الكادر الصحى  علي أسئلة املرض ى بكل ترحاب وصبر.

 0.715 4.18 املجموع 

: مهارة اإلتصال غير اللفظ
ً
 يثانيا

 1.024 4.12 بشاشة الوجه والسرور عند تعامله مع املرض ى.يتمتع الكادر الصحى 

 0.917 4.26 يوجه الكادر الصحى نظره إلى وجه املرض ى أثناء الحديث إليهم.

 1.000 4.06 يستخدم الكادر الصحى تعبيرات الوجه املعبرة أثناء الحديث واإلستماع إلى املرض ى.

 1.018 4.12 بة أثناء عمله مع املرض ى.يهتم الكادر الصحى بأن تكون وضعية جلوسه مناس

 0.987 4.17 يهتم الكادر الصحى بمظهره الخارجى أثناء عمله مع املرض ى.

 1.024 4.09 يقوم الكادر الصحى بإستخدام حركات اليدين أثناء الشرح والحديث مع املرض ى.

 0.757 4.14 املجموع
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: مهارة اإلنصات
ً
 ثالثا

له املرض ى  والينشغل بأمور أخرى مثل القلم أو الجوال أو الكتابه على الكمبيوتر أو النظر ينصت  الكادر الصحى ملا يقو 

 إلى الساعة. 

4.08 1.085 

 0.995 4.10 يهتم الكادر الصحى بعدم مقاطعة املرض ى عند التحدث إليه.

 0.993 4.12 يظهر الكادر الصحى عدم امللل  أثناء األستماع لللمرض ى خالل عمله.

 0.969 4.13 الكادر الصحى إهتمامه بمشاعر وأحاسيس املرض ى عند التحدث إليه.يظهر 

 0.841 4.22 يمتلك الكادر الصحى القدرة  على االستماع الجيد لحديث املرض ى وفهم حاجاتهم  ورغباتهم.

 0.829 4.17 يمتلك الكادر الصحى القدرة علي استيعاب وفهم كل ما يقال من قبل املرض ى.

 0.751 4.14 املجموع

 رابعأ: مهارة اإلقناع

 0.970 4.04 يتمتع الكادر الصحى بثقة عالية  في إقناع املرض ى عن حالتهم الصحية.

 0.944 4.22 يستخدم  الكادر الصحى أساليب وعبارات تتناسب مع  مستوى ثقافة وأعمار املرض ى.

 1.062 4.11 يحرص الكادر الصحى ويهتم على خدمة وراحة املرض ى بإستمرار.

 1.089 3.80 يحرص الكادر الصحى على مناقشة خيارات العالج أو الفحوصات مع املرض ى وإعطاءهم الفرصة للمشاركة فى القرار.

 0.875 4.22 يحرص الكادر الصحى علي طمأنه املرض ى بأن حالتهم الصحية سوف تتحسن إذا ما استجابوا للعالج.

 0.975 4.14 ثقافة والدراية إلقناع املرض ى عن حالتهم الصحية.يمتلك الكادر الصحى مستوى عالى من ال

 0.773 4.09 املجموع

   م2018 ياملصدر: من نتائج التحليل اإلحصائ          

م  لإل ( أعاله يبين املتوسطات واإلنحرافات املعيارية ملتغيرات أبعاد مهارات التعامل مع املرض ى،حيث أن املتوسط الحسابى العا3الجدول رقم )

عبارات  نحراف املعياري لجميع  ملتغيرات أبعاد مهارات التعامل أقل من الواحد وهذا يدل على أن هنالك تجانس بين إجابات أفراد العينة عن جميع

 أن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرض ي)
ً
ة بالنسبة لجميع ( ، ممايعني أن آراء املستجيبين كانت إيجابية ومتقارب3املتغيرات، كما يتضح أيضا

رتبة األولى محور مهارات التعامل،حيث أظهر التحليل اإلحصائى أن إتجاهات املبحوثين نحو مستوى مهارات التعامل أن بعد اإلتصال اللفظي يأتى فى امل

فى املرتبة الثالثة   يراللفظي( وبعد االتصال غ4.14( وبعد اإلنصات فى املرتبة الثانية بمتوسط حسابى بلغ)4.18فى الترتيب بمتوسط حسابى بلغ)

 ( وذلك من وجهة نظر املبحوثين فى هذه املستشفيات.4.09( ويأتي بعد اإلقناع فى املرتبة األخيرة بمتوسط حسابى بلغ)4.14بمتوسط حسابى بلغ)

 املتوسط الحسابى واإلنحراف املعيارى لعبارات أبعاد جودة الخدمة الصحية :(4جدول )
: ُبعد اإلستجاب

ً
 ةأوال

 املعياري  اإلنحراف  املتوسط  الحسابي العبارات

 1.080 3.87 تقوم إدارة املستشفى بإخطار املرض ى بمواعيد تقديم الخدمة الصحية.

 1.233 3.55  تقوم إدارة املستشفى باإلستجابة الفورية لشكاوى املرض ى.

 1.159 3.83  .الخدمة الصحية للمرض ى على مدار اليوم دون توقفيقدم املستشفى 

 1.184 3.64 يقوم املستشفى وبشكل مستمر تبسيط فى اإلجراءات التى تسهل تقديم الخدمة الصحية للمرض ى.

 0.939 3.72 املجموع

 :
ً
 اإلعتمادية ُبعدثانيا

 1.116 3.740 يقدم املستشفى الخدمة الصحية كما وعد بتقديمها للمرض ى.

 1.197 3.71 فى الوقت املحدد. يلتزم املستشفى بتقديم الخدمة الصحية للمرض ى

 1.019 3.95 يحرص املستشفى علي تقديم الخدمة الصحية بشكل صحيح من البداية. 

 1.183 3.66 يوجد إهتمام خاص من قبل إدارة املستشفى بمشاكل وإستفسارات املرض ى.

 0.979 3.88 تحظى الخدمة الصحية التى يقدمها املستشفى بثقة املرض ى.

 0.943 3.79 املجموع

: ُبعد التعاطف
ً
 ثالثا

 1.128 3.78 تناسب أوقات عمل املستشفى جميع املرض ى.

 من قبل اإلدارة فى املستشفى.
ً
 شخصيا

ً
 1.161 3.68 يتلقى املرض ى  إهتماما

يأخـذ املستشـفى فـى إعتبـاره العـادات والتقاليـد والثقافـات السـائدة فـى املجتمـع عنـد تقديمـه للخدمـة الصــحية 

 للمرض ى. 

3.83 0.962 

 0.961 4.05 مصلحة املرض ى وصحتهم تعتبر من أولويات اإلدارة فى هذه املستشفى. 

 1.002 3.92 يتعاطف ويقدر الكادر الصحى فى هذا املستشفى ظروف املرض ى املختلفة.

 0.839 3.85 املجموع

: الجوانب املادية 
ً
 رابعا

 1.056 3.99 تتوفر فى املستشفى أجهزة متطورة وحديثة.



 وآخرون.....                                                                                                              حممد حافظ أثر مهارات التعامل مع املرضى على جودة اخلدمة الصحية  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 478 

 
 

افق صحية ودورات مياه نظيفة ومالئمة.  1.267 3.70 يتوفر فى املستشفى مر

 1.130 3.81 والطرقتتوفر فى املستشفى لوحات إرشادية في املمرات 

 1.224 3.70 تتوفر  فى املستشفي قاعات إنتظار مريحة ومناسبة.  

 0.973 3.80 املجموع

: ُبعد الضمان
ً
 خامسا

 0.995 3.88 ع المستشفى.ـاملهم مـتعاألمان خالل باألمن و يشعر المرضى 

 0.834 4.14 .بخبرة ومؤهالت الكادر الصحي)الطبي ،التمريض ي وغيرهم(المستشفى هذا يثق المرضى في 

 0.829 4.19 يحافظ املستشفي على سرية وخصوصية املعلومات املتعلقة باملرض ى.

 0.8228 4.20 الخدمة الصحية للمرض ى. تقديم تتوفر فى هذه املستشفى الخبره والكفاءة فى مجال 

 0.701 4.10 املجموع

    م2018ي املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائ           

( أعاله يبين املتوسطات واإلنحرافات املعيارية ملتغيرات أبعاد جودة الخدمة الصحية ، حيث أن اإلنحراف املعياري لجميع 4الجدول رقم )

ودة الخدمة الصحية أقل من الواحد وهذا يدل على أن هنالك تجانس بين إجابات أفراد العينة عن جميع عبارات املتغيرات، كما متغيرات أبعاد ج

 أن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرض ي)
ً
(، ممايعني أن آراء املستجيبين كانت إيجابية ومتقاربة بالنسبة لجميع محور أبعادجودة 3يتضح أيضا

ية، حيث أظهر التحليل اإلحصائى أن إتجاهات املبحوثين نحو مستوى جودة الخدمة الصحية أن بعد الضمان يأتى فى املرتبة األولى فى الخدمة الصح

(  وبعد الجوانب املادية فى املرتبة الثالثة بمتوسط 3.85( وبعد التعاطف فى املرتبة الثانية بمتوسط حسابى بلغ)4.10الترتيب بمتوسط حسابى بلغ)

( 3.72( ويأتي بعد اإلستجابة فى املرتبة األخيرة بمتوسط حسابى بلغ)3.79( وبعد اإلعتمادية فى املرتبة الرابعة بمتوسط حسابى بلغ)3.80ابى بلغ)حس

 وذلك من وجهة نظر املبحوثين فى هذه املستشفيات.

 اختبار فرضيات الدراسة .4

( ولغرض التعرف على معنوية  Smart pls3ي الدراسة فإنه تم استخدام برنامج )كما هو موضح في جزئية االساليب اإلحصائية املستخدمة ف   

( للحكم على مدى معنوية 0.05عالقة التأثير بين املتغيرات إعتمدت الدراسة استخدام اسلوب تحليل املسار، وقد تم اإلعتماد على مستوى الداللة )

مة مستوى الداللة املعتمد، وتعد التأثيرات ذات داللة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى  التأثير، حيث يتم مقارنة مستوى املعنوية املحتسب مع قي

 تم اإلعتماد علي قيمة)0.05الداللة املحتسب أصغر من مستوى الداللة املعتمد )
ً
( 1.96( إذا زادت القيمة عن) T-statistic( والعكس صحيح، أيضا

 تعد التأثيرات ذات داللة إحصائية والعكس صحيح

 الفرضية الرئيسية:

 توجد عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 لبُ  :اختبار الفرضية الفرعية األولى
ً
عداإلستجابة في املستشفيات توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

  ل :(5جدول)
ً
 ُبعد اإلستجابةنتائج تحليل املسار لعالقة التأثير بين املتغير املستقل مهارات التعامل مع املرض ى على املتغير التابع جودة الخدمة الصحية تبعا

 Original 

Sample (O) 

 

Sample 

Mean (M) 

 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P           

Values 

 

 0.723 < اإلستجابة-مهارات التعامل 
 

0.742 
 

0.033 
 

22.195 
 

0.000 
 

 Smart PLS) )باإلعتمادعلى برنامجم2018 املصدر: من بيانات الدراسة امليدانية           

 ( 22.195املتغير املستقل مهارات التعامل إلي املتغير التابع ُبعد اإلستجابة يساوي) ( أعاله نجد أن املسار من5من الجدول رقم)
ً
وهو دال إحصائيا

وهذا يوكد قبول صحة الفرضية الفرعية األولى القائلة: توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة ( 0.000عند مستوي معنوية)

 لُبعد
ً
 اإلستجابة في املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.الخدمة الصحية تبعا

 لُبعد اإلعتمادية في املستشفيات  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية
ً
توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.
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  لبُ نت :(6جدول)   
ً
عد ائج تحليل املسار لعالقة التأثير بين املتغير املستقل مهارات التعامل مع املرض ى على املتغير التابع جودة الخدمة الصحية تبعا

 اإلعتمادية
 Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P           

Values 

 0.719 < اإلعتمادية-لتعامل مهارات ا
 

0.740 
 

0.034 
 

21.186 
 

0.000 

 Smart PLS) )باإلعتمادعلى برنامجم2018 املصدر: من بيانات الدراسة امليدانية            

وهو دال  (21.186( أعاله نجد أن املسار من املتغير املستقل مهارات التعامل إلي املتغير التابع ُبعد اإلعتمادية يساوي)6من الجدول رقم )

 عندمستوي معنوية)
ً
( وهذا يوكد قبول صحة الفرضية الفرعية الثانية القائلة: توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى 0.0000إحصائيا

 لُبعداإلعتمادية في املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.
ً
 على جودة الخدمة الصحية تبعا

 لُبعدالتعاطف في املستشفيات  رضية الفرعية الثالثة:اختبار الف
ً
توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

  لُبعد نتائج تحليل املسار لعالقة التأثير بين املتغير املستقل مهارات التعامل مع املرض ى عل :(7جدول )
ً
ى املتغير التابع جودة الخدمة الصحية تبعا

 التعاطف
 Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P           

Values 

 0.726 < التعاطف-مهارات التعامل 
 

0.739 
 

0.033 
 

22.130 
 

0.000 
 

 Smart PLS) )باإلعتمادعلى برنامجم2018 انات الدراسة امليدانيةاملصدر: من بي              

 ( 22.130( أعاله نجد أن املسار من املتغير املستقل مهارات التعامل إلي املتغير التابع ُبعد التعاطف يساوي)7من الجدول رقم)
ً
وهو دال إحصائيا

الثة القائلة: توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة ( وهذا يوكد قبول صحة الفرضية الفرعية الث0.000عند مستوي معنوية)

 لُبعدالتعاطف في املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.
ً
 الخدمة الصحية تبعا

 لُبعد الجوانب املادية في توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة ا اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
ً
لصحية تبعا

 املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 لبُ  :(8جدول)
ً
عد نتائج تحليل املسار لعالقة التأثير بين املتغير املستقل مهارات التعامل مع املرض ى على املتغير التابع جودة الخدمة الصحية تبعا

 الجوانب املادية
 Original 

Sample 

(O) 

 

Sample 

Mean (M) 

 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

 

T 

Statistics 

(|O/STDE

V|) 

 

P           

Values 

 

 0.631 < الجوانب املادية-مهارات التعامل 
 

0.652 
 

0.042 
 

15.121 
 

0.000 
 

 Smart PLS) )باإلعتمادعلى برنامجم2018 املصدر: من بيانات الدراسة امليدانية                

وهو دال ( 15.121( أعاله نجد أن املسار من املتغير املستقل مهارات التعامل إلي املتغير التابع ُبعد الجوانب املادية يساوي)8من الجدول رقم)

 عند مستوي معنوية)
ً
مع املرض ى  وهذا يوكد قبول صحة الفرضية الفرعية الرابعةالقائلة: توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل (0.000إحصائيا

 لُبعد الجوانب املادية في املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.
ً
 على جودة الخدمة الصحية تبعا

 لُبعد الضمان في  اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:
ً
توجدعالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 ة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.املستشفيات الخاص

 

 



 وآخرون.....                                                                                                              حممد حافظ أثر مهارات التعامل مع املرضى على جودة اخلدمة الصحية  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 480 

 
 

  ل :(9جدول )
ً
ُبعد نتائج تحليل املسار لعالقة التأثير بين املتغير املستقل مهارات التعامل مع املرض ى على املتغير التابع جودة الخدمة الصحية تبعا

 الضمان
 Original 

Sample (O) 

 

Sample 

Mean (M) 

 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

 

T Statistics 

(|O/STDEV

|) 

 

P           

Values 

 

 0.746 < الضمان-أبعاد مهارات التعامل 
 

0.758 
 

0.036 
 

20.662 
 

0.000 
 

 Smart PLS) )باإلعتمادعلى برنامجم2018 املصدر: من بيانات الدراسة امليدانية             

 ( 20.662لتعامل إلي املتغير التابع ُبعد الضمان يساوي)( أعاله نجد أن املسار من املتغير املستقل مهارات ا9من الجدول رقم)
ً
وهو دال إحصائيا

( وهذا يوكد قبول صحة الفرضية الفرعية الخامسة القائلة: توجد عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على 0.000عند مستوي معنوية)

 لُبعدالضمان في املستشفيات الخاص
ً
 ة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم. جودة الخدمة الصحية تبعا

 ( نتائج تحليل املسار لعالقة التأثير بين املتغير املستقل مهارات التعامل مع املرض ى على املتغير التابع جودة الخدمة الصحية10جدول)
 حالة اإلثبات T Statistics (|O/STDEV|) P Values العالقة بين املتغيرات

 22.195 < اإلستجابة-مهارات التعامل 

 

 دعمت 0.000

 21.186 < اإلعتمادية-مهارات التعامل 

 

 دعمت 0.000

 22.130 < التعاطف-مهارات التعامل 

 

 دعمت 0.000

 15.121 <الجوانب املادية-مهاراتالتعامل 

 

 دعمت 0.000

 20.662 < الضمان-مهارات التعامل 

 

 دعمت 0.000

 Smart PLS) )باإلعتمادعلى برنامجم 2018 ةاملصدر: من بيانات الدراسة امليداني         

( أعاله نجد أعاله نجد أن جميع املسارات من املتغير املستقل مهارات التعامل إلي املتغير التابع جودة الخدمة الصحية نجد 10من الجدول رقم )

 عند مستوي معنوية)1096( زادت عن) T-statisticقيمة)
ً
رات وهذا يوكد قبول صحة الفرضية الرئيسية القائلة ( لكل املسا0.000( وهى داله إحصائيا

 توجد عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 النتائج التوصيات
 النتائج   .1

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  

وجود عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الخاصة موضوع  ةتبين من خالل الدراس .1

 . الدراسة بوالية الخرطوم

 لُبعداإلستجابة في املستشفيا تبين من خالل الدراسة .2
ً
ت وجود عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 لُبعد اإلعتمادية في املستشفيات  تبين من خالل الدراسة .3
ً
وجود عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 لُبعد التعاطف في املستشفيات وجود عالقة تأثير إيجابية مل تبين من خالل الدراسة .4
ً
هارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.

 لُبعدالجوانب املادية في  تبين من خالل الدراسة .5
ً
وجود عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 خاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.املستشفيات ال

 لُبعد الضمان في املستشفيات  تبين من خالل الدراسة .6
ً
وجود عالقة تأثير إيجابية ملهارات التعامل مع املرض ى على جودة الخدمة الصحية تبعا

 الخاصة موضوع الدراسة بوالية الخرطوم.
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امل مع املرض ى أن ُبعد اإلتصال اللفظي يأتى فى املرتبة األولى فى الترتيب أظهرت الدراسة أن إتجاهات املبحوثين نحو مستوى مهارات التع .7

فى املرتبة الثالثة   ( و ُبعد االتصال غير اللفظي4.14( و ُبعد اإلنصات فى املرتبة الثانية بمتوسط حسابى بلغ)4.18بمتوسط حسابى بلغ)

 (.4.09ة بمتوسط حسابى بلغ)( ويأتي ُبعد اإلقناع فى املرتبة األخير 4.14بمتوسط حسابى بلغ)

أظهرت الدراسة أن إتجاهات املبحوثين نحو مستوى جودة الخدمة الصحية أن بعد الضمان يأتى فى املرتبة األولى فى الترتيب بمتوسط حسابى  .8

( 3.80بمتوسط حسابى بلغ) (  وبعد الجوانب املادية فى املرتبة الثالثة3.85( وبعد التعاطف فى املرتبة الثانية بمتوسط حسابى بلغ)4.10بلغ)

 (.3.72( ويأتي بعد اإلستجابة فى املرتبة األخيرة بمتوسط حسابى بلغ)3.79وبعد اإلعتمادية فى املرتبة الرابعة بمتوسط حسابى بلغ)

 التوصيات  .2

 توصلت الدراسة وفق النتائج  إلى التوصيات التالية: 

 التعامل مع املرض ى ملا لها من أهمية في جودة الخدمات الصحية املقدمة. أن تراعي إدارة هذه املستشفيات الخاصة تطبيق مهارات   .1

العمل على عقد دورات متخصصة بمهارات التعامل مع املرض ى لجميع الكوارد الصحية باملستشفيات الخاصة ، من أجل الوصول إلى كيفية   .2

 التعامل مع املرض ى وكسب ثقتهم وبناء عالقات جيدة. 

 .  ةد من اإلهتمام بتنمية مهارة اإلقناع في املستشفيات الخاصضرورة  إعطاء املزي  .3

 ضرورة إيجاد آلية فعالة من قبل املستشفيات الخاصه باإلستجابة للرد على استفسارات وشكاوى املرض ى. .4

 :املراجع
: املراجع العريبة:

ً
 أوال

راسة ميدانية علي بعض املستشفيات الخاصة بمحافظة تأثير أبعاد املناخ التنظيمي في جودة الخدمة الصحية،د( 2015)طارق، ،األسدي .1

 179-2دمشق، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة دمشق،ص

 -واملراجعين املرض ى نظر وجهة من السودان في الحكومية املستشفيات في الصحية الخدمات جودة قياس( 2015)الطاهر، نور  محمد ،أحمد .2

 899(،ص 4العدد) 11الخرطوم(،املجلة األردنية في إدارة األعمال،املجلد بوالية لكبرى ا التعليمية املستشفيات على ميدانية دراسة

 212تسويق الخدمات الصحية، دار اليازوري العلمية ،عمان،ص (2005)ثامرياسر، ،البكري  .3

 شفى الباسل بطرطوس،أثر االبتكار التسويقي على جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر املرض ى في م( 2014)رشا، ،أديب، سعيد ،برهوم .4

 284(،ص4العدد) (،36مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد)

 50اإلتجاهات الحديثة في املنظمات الصحية،دارالنهضة،القاهرة،ص( 1997)سيد محمد، ،جاد الرب .5

لنوعية والجودة في الخدمات الصحية،دراسة تحليلية آلراء املرض ى في عينة من ا (2003)عادل محمد، ،عبدهللا أبي سعيد الديوه، ،جي .6

 14(،ص73العدد)  (،25املستشفيات العامة، مجلة تنمية الرافدين، املجلد )

 18مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة، القاهر ة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ص  (2003)محمد منير، ،حجاب .7
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 8دور املحاسبة القضائية في التدقيق والتحكيم املالي في اململكة العربية السعودية

 الختم عبير بكرى سر
 ديةاململكة العربية السعو  -جامعة امللك خالد -كلية املجتمع بخميس مشيط -أستاذ مساعد

aalhaaj@kku.edu.sa 

  :لخصامل

معدالت الدعاوي  ارتفاعحيث أننا نجد أنه مع يتناول البحث دور املحاسبة القضائية في التدقيق والتحكيم املالي في اململكة العربية السعودية .  

من خبراتهم حول  واالستفادة بآرائهماملالية حتى يدلوا و محاسبين من ذوي الخبرة في القضايا أبخبراء  االستعانةالقضائية واملنازعات والذى ينتج عنه 

 اتخاذجة الى تفسير وتوضيح املعلومات املالية املوجودة في القوائم املالية ملساعدة املحكمين في االدعاوي القضائية التي تتعلق باملنازعات املالية والح

 تبسيط املصطلحات املحاسبية حتى يمكن ا
ً
 ى وجود املحاسبة القضائية .إلجة الى القرار السليم  ، ولكل هذا تظهر الحإلوصول القرارات الرشيدة وأيضا

 التحكيم املالي ،التدقيق املالي ،املحاسبة القضائية الكلمات املفتاحية:

 قدمة:امل
  ياملحاسبة القضائية ه

ً
 وعمليا

ً
في القضايا واملنازعات املالية  أحد أنواع املحاسبة الحديثة وهي محاسبة تهتم بإعداد محاسبين مؤهلين علميا

توضيح  ويكونوا على درجة كافية من التأهيل العلمي والعملي للعمل كخبراء أو مستشارين لتأييد الدعاوي القضائية ومساعدة القضاء ومعاونتهم في

ت املبنية على معرفة املعايير املحاسبية  الحق وإقرار العدالة بما يمتلكون من معرفة متخصصة بمجال املحاسبة واملراجعة ومهارتهم في التحريا

 ( .2006مهنة املحاسبة واملراجعة  )السيس ي ،  يوالقواعد واالنظمة القانونية ف

 عديدة  
ً
املستقبل وتحديد املهارات  الحتياجاتلذا برز دور وأهمية املحاسبة القضائية في أنها أحد املجاالت الهامة والحديثة التي تحمل فرصا

 وأكاملطلوبة و 
ً
 للعمل على تقديم تحريات أكثر عمقا

ً
ثر املتطلبات األساسية في املحاسب القضائي. كما أنها تمثل إطار متكامل للمحاسبة والقانون معا

 
ً
ئية في بالدعاوي القضائية. لذلك تهدف هذه الدراسة للتعريف على الجانب النظري للمحاسبة القضائية . مع التعرف على دور املحاسبة القضا ارتباطا

 التدقيق والتحكيم في القضايا املالية .

 مشكلة البحث:
حايد  تكمن مشكلة البحث في كثرة القضايا واملنازعات ذات الصبغة املالية والتي تحتاج إلى متخصصين في املجال املالي إلبداء رأيهم الفني امل

 في اإلجابة على السؤال التالي: ومن هذا املنطلق يمكن تحديد مشكلة البحث  للفصل في مثل هذه القضايا .

افر مقومات تطبيق املحاسبة القضائية في اململكة العربية السعودية حتى تتمكن من القيام بالدور املطلوب منها في التدقيق  ما مدى تو

 والتحكيم املالي للقضايا املالية .

 أهمية البحث:
 التالية: االعتباراتيستمد البحث أهميته من خالل 

ضوع املحاسبة القضائية في زيادة كفاءة أداء وظيفة املراجعة الخارجية وطمأنة مستخدمي القوائم املالية حول عدم وجود غش أو يساهم مو 

 تضليل في القوائم املالية.

                                                             
 البحث العلمي لدعمها هذا البحث  مثلة في عمادةلى جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية ، مإتتقدم الباحثة بالشكر والتقدير  8
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 . واستحداثصدور أنظمة ولوائح قضائية جديدة في اململكة العربية السعودية 
ً
 محاكم أكثر تخصصا

ف على مفهوم املحاسبة القضائية وتوضيح أهمية املحاسبة القضائية ودورها في الفصل في القضايا واملنازعات تتمثل أهداف البحث في التعر 

 على التعرف على مفهوم املحاسبة القضائية . أسفل النموذجاملالية . 
ً
 ويهدف البحث أيضا

 فرضية البحث: 
 والتحكيم املالي في اململكة العربية السعودية هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين املحاسبة القضائية والتدقيق 

 منهجية البحث:
 املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التاريخي . استخدامتم 

 الدراسات السابقة:

  ه :1431 –املمارسة الحالية والنظرة املستقبلية -املحاسبة القضائية في اململكة العربية السعودية -دراسة صالح عبدالرحمن 

 من مجاالتها وهو : املحاسـبة القـضائية )املمارسـة الحاليـة والنظـ تناولت هذه 
ً
 هاما

ً
رة الدراسة موضوعا حـديثا مـن موضـوعات املحاسـبة، ومجـاال

 املـستقبلية ( 

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة كان من أهمها: 

ى خبراء ماليين يدلون بآرائهم حـول املنازعـات املاليـة، وإلى طمأنـة أطـراف الـدعوى القــضائية أن املحاسبة القضائية تهدف إلى تلبية حاجة القضاء إل

قـضية، وأن أهميتهـا تنبـع مـن محــل النظــر وكــذلك الجهــات القــضائية أو األمنيــة التــي كلفــت املحاســب القانوني بنظر الـدعوى أو كتابـة تقريـر حـول ال

 بالجوانــب القــضائية والقانونية للمنازعات املالية إضافةتلبيـة ح
ً
 وإملامــا

ً
إلى إتقـانهم ومعـرفتهم  اجــات املحــاكم القــضائية إلى محاســبين أكــثر تخصــصا

 بالجوانـب املحاسـبية .

 بين املحاسبة القضائية واملراجعة الخار 
ً
 كبيرا

ً
 جيـة، كـما توصلت الدراسة إلى أن هناك اختالفا

  م2018-دور املحاسبة القضائية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  -الرسول  الرسول حامد عبد محاسن عبددراسة : 

 تمثل البحث في معرفة املحاسبة القضائية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية والوقوف على الدور الذي تقوم به املحاسبة القضائية، 

 لفرضيات البحث في التأهيل العلمي والعملي للمحاسبة القضائية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية، والتطبيق  العالقات واختبار
ً
وفقا

في الحد من  واالختالسالسليم لإلجراءات القضائية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية، وإدراك املحاسب القضائي ألساليب الغش والتالعب 

توصل البحث إلى أن املحاسبة القضائية لها دور في الحد من املمارسات اإلبداعية ، وأن دور املحاسبة القضائية   .ة اإلبداعيةممارسات املحاسب

أوص ى البحث بتوصيات منها العمل على  .واالختالساملحاسبة اإلبداعية والكشف عن الغش والتالعب  استخدامكوقاية وتشخيص وعالج ألثار 

للمحاسبين واملراجعين القانونيين حول  مستمرةسبة القضائية من ضمن متطلبات مواد الدراسات العليا، إعداد برامج تدريبية إدراج مناهج املحا

 بأن توسع نطاق عمل املحاسبة القضائية بوجود مؤهالت علمية ومهنية خاصة أن تتوفر باملحاسبي
ً
ن أساليب املحاسبة القضائية، كما وص ى أيضا

 بالقواعد املحاسبية أوصت الدراسة بضرورة إجراء عمل تنظيمي للخبراء واملحاسبين الذين يعملون مع القضاء واملحاكم . زاموااللتالقضائيين 

  م2018 - املحاسبة القضائية وجودة التقارير املالية –دراسة كرار محمد كاظم : 

األطراف ذات  اهتمامبه بسبب  االهتمامحاسبة ، والذيجرى حقل جديد في امل باعتبارهاتكمن أهمية البحث في طبيعة املحاسبة القضائية  

 االستثمارقرارات  اتخاذالعالقة بمصداقية املعلومات املحاسبية التي تتضمنها التقارير املالية للشركة ، والتي تمثل األساس الذي يعتمد عليه في 

  واالئتمان

 أهم النتائج :

 في مجال تحسين جودة املعلومات التي تقدمها التقارير املالية السنوية . املحاسبة القضائية تعد أداة ضغط على الشركة .1

تزايد الطلب على خدمات املحاسبة القضائية في الوقت الحاضر بسبب وجود مشاكل حقيقية بين اإلدارة وأصحاب املصالح ، والتي  .2

 تستدعي رفع دعاوي في املحاكم املختصة .

 أهم التوصيات :

 أن أهمية املحاسبة القضائية وأساليبها وتقنياتها بين أوساط املهنيين واألكاديميين والباحثين .ضرورة نشر الوعي بش   .1

 السعي نحو إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم مهنة املحاسبة القضائية ، وذلك ألهميتها الكبيرة في الوقت الحاضر .  .2

http://repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/browse?type=author&value=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84++%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
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 افر مقومات تطبيق املحا -دراسة إنعام عثمان شعبان  – االقتصاديةاملالي في الوحدات  االحتيالحاالت  الكتشافسبة القضائية مدى تو

 م :2016

من خالل معرفة  االقتصاديةاملالي في الوحدات  االحتيالحاالت  الكتشافتناولت الدراسة بيان مدى توافر مقومات تطبيق املحاسبة القضائية  

 املحاسبين واملعتمدين لدى وزارة العدل في قطاع غزة .آراء وتوجهات مكاتب التدقيق واملحكمين املاليين بجمعية 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود طلب على مهنة املحاسب القضائي في قطاع غزة، وتوافر التأهيل العلمي والعملي لدى  

ة لذلك . وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها : ضرورة املحاسبين املاليين للقيام بهذه املهام إضافة إلى تطوير دوره بالجوانب القانونية الالزم

تطورات العصر التي تتناسب مع تطور  باتجاهالسائد، ومواصلة التقدم  االستقرارتهيئة الظروف الالزمة بقطاع غزة والتأقلم على وضع عدم 

ية بعقد الدورات واملؤتمرات وورش العمل لطالبها بشأن املالي، كما أوصت بضرورة قيام الجامعات الفلسطينية واملؤسسات املهن االحتيالوسائل 

 
ً
كمهنة مستقلة بذاتها لدى وزارة العدل  العتمادهاموضوع املحاسبة القضائية لتكريس مفاهيم هذه املهنة وتهيئة الظروف املناسبة لتنميتها تمهيدا

 القضائي .، مع ضرورة قيام السلطات التشريعية بإصدار قوانين خاصة تنظم عمل املحاسب 

 املحاسبة القضائية والحد من الفساد املالي واإلداري في اململكة العربية السعودية  -علي فايع محمد آل حسن  -دراسة سعد محمد عارم– 

 م :2016

 عدة نتائج منها : اإلداري واملالي . وتوصلت الدراسة إلى تهدف هذه الدراسة للتعرف على مفهوم املحاسبة القضائية ودورها في الحد من الفساد 

 بين مهارات املحاسب القضائي واملحاسب القانوني . اختالفوجود   .1

 توجد العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في مجال املحاسبة القضائية . ال  .2

 :كاآلتيوكانت أهم التوصيات 

 في الجامعات . عليه ضرورة تدريس املحاسبة القضائية وبناءً البد من املعرفة بالقواعد القانونية والتشريعية لسهولة عمل املحاسب القضائي،   .1

في ضرورة إنشاء قسم للمحاسبة القضائية لدى املحاكم اإلدارية املتخصصة وأجهزة الرقابة على املال العام وهيئات مكافحة الفساد والتحقيق   .2

 جرائم األموال .

 م :2016وجتهي نظر القضاء واملحاسب القضائي في األردن  ،  دراسة عبدالستار عبدالجبار الكبيس ي، املحاسبة القضائية من 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مدى أهمية املحاسبة القضائية في فض النزاعات ذات الطبيعة املالية وبصورة عادلة في االردن ، وذلك  

نهج الوصفي التحليلي في عرض وتحليل البيانات باالعتماد على وجتهي نظر كل من القضاء واملحاسب القضائي، اعتمدت الدراسة على امل

واستخالص النتائج ، ومن خالل االستعانة باستبانة خصصت لهذا الغرض . لقد أظهرت الدراسة أن املحاسبة القضائية ومن حيث أهميتها في 

لقضاء ، بينما من وجهة نظر املحاسبين % على التوالي من وجهة نظر ا80% و85املجتمع، ومدى توفر بياناتها ، وأهلية من يمارسه بمستويات 

% ، كما أظهرت النتائج وجود اختالف واضح بين وجتهي نظر األطراف املعنية بخدماتها وبتطبيقاتها 81% و70% و 74القضائيين كانت على التوالي 

 فإنها ال ترقى إلى املستوى على ضوء تلك النتائج تم استخالص بعض االستنتاجات التي كان أهمها أنه وبالرغم من تلك النتائج ا
ً
لجيدة إحصائيا

 الحقيقي الذي يجب أن تلعبه املحاسبة القضائية في محاربة الغش واالحتيال وتحقيق العدالة باملجتمع .

  ، م :2018دراسة منال ناجي صالح ، املحاسبة القضائية ودورها في تعزيز االلتزام األخالقي لدى العاملين في مهنة املحاسبة والتدقيق 

تدقيق بقواعد يتمثل الهدف الرئيس ي ملهنة التدقيق في إضفاء الثقة على املعلومات التي تحتويها القوائم املالية ، ويعد التزام العاملين في مهنة ال 

 منهم بمسئولية مهنة املحاسبة والتدقيق ككل تجاه املجتمع وال
ً
عمالء وزمالئهم في املهنة ، وهذا وآداب السلوك امليني وااللتزام باملعايير الفنية اعترافا

ت التي تقوم يعد دور املحاسبة القضائية في تعزيز االلتزام األخالقي لدى العاملين في مجال مهنة التدقيق باعتبار املحاسبة القضائية إحدى املجاال 

 على أساس املعرفة املتكاملة في أساسيات املحاسبة والتدقيق .

  اإلطار النظري:

 املقدمة:
  :م املحاسبة القضائيةمفهو 

قضية ) ماير ضد سيفتون ( والتي تتعلق بحدوث نزاع  باسمم بعد أن تم تسجيل أول قضية عرفت 1817بدأت هذه املحاسبة في الظهور  في عام  

 .م ( 2013بخبرة محاسبية للتعرف على الجوانب املالية لهذه القضية ) القاض ي ،  االستعانةمالي بمحكمة كندية ، وقد تم 

بأنها تطبيق املعرفة املتخصصة، ي ولقد عرفت املحاسبة القضائية بالعديد من التعريفات منها تعريف مجمع املحاسبين القانونيين األمريك

في جمع، وتحليل، وتقييم املسألة بشكل واضح وتفسير وتوصيل النتائج التي يصل إليها  CPA ومهارات التحقيق التي يمتلكها املحاسب القانوني

  .لمحكمة، مجلس اإلدارة، أو الجهات القضائية التنفيذية األخرى ل
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 بأنها 
ً
املعلومات املحاسبية واملعلومات من املصادر األخرى في تحديد الحقائق بصورة موضوعية وبطريقة تمكنها من أن  استخداموعرفت أيضا

 عبارة عن تطبيق املع
ً
رفة املتخصصة واملهارات املحاسبية والقانونية التي يمتلكها املحاسبين ) تدعم املواقف املعقولة املتخذة في املحاكم ، وأيضا

 ( .2014محمود وداد ، 

 لعرضه باملحكمة. ويكون هذا التحليل  االحتيال اكتشافكما عرفت بأنها التحليل املحاسبي الذي يمكن أن يؤدي إلي 
ً
املحتمل، ويكون مناسبا

 للنقاش والجدال وفض النزاع
ً
ومن التعريفات السابقة، يمكن تعريف املحاسب القضائي بأنه املحاسب الذي يستخدم  .ع السابق ()املرج أساسا

أما بهدف تقديم تقرير مالي فني محايد ،  خصائصه وسماته السلوكية ومهاراته املهنية والعلمية في املحاسبة، واملراجعة، والقانون، والحاسوب،

ص باستخدام مهارات املحاسبة، واملراجعة، والتحليل، واالتصال الشفهي والكتابي، واملعرفة بالقانون املدني املحاسبة القضائية فأنها العلم الذي يخت

القضائي أو  والجنائي، وتقنية الحاسوب واألدوات البرمجية في التحليل، واالكتشاف، وجمع األدلة، وتفسير املعلومات املالية واملحاسبية لغرض الدعم

  .حاسبيالتقييم والتحقيق امل

 (:2006تستمد املحاسبة القضائية أهميتها من العوامل التالية)السيس ي، 

 إحدى املجاالت الهامة التي تحمل فرص عديدة لتلبية احتياجات املستقبل، وتحديد الخصائص واملهارات املطلوبة في املحاسب القضائي . .1

 على تقديم تحق .2
ً
 بين املحاسبة والقانون للعمل معا

ً
، وأكثر تمثل تكامال

ً
 يقات أكثر عمقا

ً
بالدعوى القضائية مما يجعل املحاسب القضائي  ارتباطا

 على مستوى رفيع
ً
 قضائيا

ً
 .مستشارا

 .تبحث في املاض ي وتذهب إلى ما وراء األرقام، وتفتح األبواب ملزيد من الدراسة والبحث .3

تقديم تقرير عن املهمة املكلف بها مدعم باألدلة القانونية تساعد على إعداد محاسب قضائي على مستوى عالي من الخبرة والتأهيل يقوم ب .4

 .الكافية التي تساعد القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة

  .اليةتساهم في زيادة كفاءة وفعالية املراجعة الخارجية، وزيادة الثقة في مهنة املحاسبة واملراجعة، واكتشاف الغش واالحتيال في القوائم امل .5

أن املحاسبة القضائية تستمد أهميتها من مجاالت الخدمات التي تقوم بتقديمها وتتضمن زيادة الثقة في القوائم املالية واملعلومات  ويرى الباحث

، وتقدير الخسائر املستندات املالية املحاسبية من خالل توضيح البيانات املالية بصورة مبسطة ملستخدميها وكشف األخطاء املحاسبية املوجودة في 

ن، واألضرار االقتصادية، وتقييم أنشطة األعمال، ومكافحة وكشف التهرب الضريبي، وحل نزاعات حملة األسهم، واملساعدة في حل نزاعات التأمي

  .ضائيالقواملساعدة في حل نزاعات امليراث ونزاعات امللكية العائلية، وذلك بسبب الخصائص واملهارات والخبرة التي يتميز بها ويمتلكها املحاسب 

 م( :2016)برزان وخلف :أهداف املحاسبة القضائية

 عن واكتشافها االحتيالالتحري عن عمليات  .1
ً
حاالت التهرب الضريبي  اكتشاف، والذي يعد من االهداف الرئيسية للمحاسبة القضائية، فضال

 التالعب الذي يتم في السجالت املحاسبية . أو

جهات ذات العالقة، إذ أن الهدف من املحاسبة القضائية يعتمد على الغرض من التكليف، فقد املزعومة من قبل ال االدعاءاتالتحقق من  .2

 . االحتياليكون الغرض هو التحري عن وجود أو عدم وجود حالة 

فحص األدلة ثم مراجعة املستندات املالئمة لتكوين التقييم املبدئي للحالة، و  االدعاءدعم التقاض ي، وتشمل جميع املستندات لقبول أو رفض  .3

 م ( .2012املناسبة وإبداء الرأي، وتكوينه من خالل اإلجراءات التحليلية ) الجليلي

 من األهداف من أهمها ما يلي)السيس ي، 
ً
 (:2006تهدف املحاسبة القضائي إلى تحقيق عددا

 .ائيةجمع األدلة الكافية وتقديم تقرير يتضمن رأي فني ميني محايد للمساعدة في تأييد الدعاوى القض .1

اسبين إعداد محاسبين قضائيين لديهم املعرفة، الخبرة، واملهارة باملحاسبة واملراجعة، ومهارة التحقيق في ضوء املعرفة القانونية ليكونوا مح .2

 .قضائيين مؤهلين للمساهمة في تأييد الدعاوى القضائية ومساعدة القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة

  .ال الغش واالحتيال وسوء االستخدام واملساهمة في رفع كفاءة وفعالية وظيفة مهنة املراجعة الخارجيةحماية املال العام من أعم .3

  :الخبرة القضائية

تعتبر الخبرة القضائية إحدى وسائل اإلثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاض ي للفصل في مسألة ذات طابع فني خاص ليس 

نه مسألة تقنية كاملحاسبة والهندسة والطب وغير ذلك من االختصاصات غير القانونية ، فيمكن تعريف الخبرة القضائية بأنها للقاض ي دراية به لكو 

بعض جوانب الوقائع املادية التي يستعص ى على قاض ي املوضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة األوراق استظهار "استيضاح رأي أهل الخبرة في شأن 

 ملعلوماته الشخصية وليس في أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاض ي على فهمها، واستيضاحها والتي ال يجو 
ً
ز للقاض ي أن يقض ي في شأنها استنادا

 في تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع" )بوثينة، 
ً
 (.2013جوهريا
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  :الشروط الواجب توافرها في تقرير الخبير القضائي

 ( :2007عليه يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية )السحيمي،  االعتمادويمكن  حتى يكون تقرير الخبير موضوعي

 على أسس علمية، بعد فحص كافة املستندات واألور  .1
ً
اق القيمة الفنية: ويقصد بها أن يبدي الخبير رأيه بطريقة علمية أو أن يكون رأيه مبنيا

 . ها مع موضوع النزاعاملقدمة من املتنازعين ودفوعاتهم وطلباتهم ودراستها ومطابقت

 للموضوع املطلوب منه، إجراءات الكشف، الفحص، التحاليل الفنية  .2
ً
الدقة: يجب أن يتضمن التقرير تاريخ التقرير، توقيع الخبير، ملخصا

 في التي قام بها الخبير، رأيه والنتائج التي توصل إليها بشكل دقيق، وأن يبتعد عن السطحية، التضارب، العموميات، الغموض، 
ً
وأن يكون قاطعا

 .النتيجة التي توصل إليها

 .املوضوعية: يجب أن يعد الخبير تقريره في موضوع النزاع بكل تجرد وحيادية واستقاللية دون االنحياز ألي طرف من األطراف .3

 للقواعد الفنية وا .4
ً
ألصول املتعارف عليها، فالبد من توافر مطابقة التقرير للقواعد الفنية املتعارف عليها: يجب إنجاز املهمة ووضع التقرير وفقا

للقيام باملهمة، وأن يقوم بكتابة تقريره ويضمنه خالصة أبحاثه وآرائه، وأن يقتصر رأيه على املهمة  انتدابهشروط التعيين في الخبير، وأن يتم 

 .بها املكلف
 :( م2018-واملحاسب القانوني ) أيمن محمد عاطف محمد  الفرق بين املحاسب القضائي

متعددة بين املحاسب القضائي واملحاسب القانوني ولكل منهما دوره ومؤهالته وطبيعة عمله وأساليبه وتقنياته لتحقيق  اختالفهناك أوجه 

فيها بين املحاسب القضائي واملحاسب القانوني بأن األول يهدف إلى تحديد املناطق غير القانونية واملشكوك  االختالفأهداف كل منهما وتتمثل أوجه 

 عن حقيقة النشاط، وأن املحاسب القضائي يتطلب منه املعرفة القضائية وبدقة،  االحتيالتساعد على  التيوالبيئة 
ً
 محايدا

ً
 فنيا

ً
بينما يوضح الثاني رأيا

املخالفات املالية وتلبية تلبية حاجة القضاء إلى خبراء أو مستشارين يدلون بآرائهم حول  هيفالدوافع الحقيقية من وراء نشاط املحاسبة القضائية 

 حاجة املستثمرين واملساهمين واملقرضين إلى املعلومات الصحيحة والصادقة وخدمة الجهات الضريبية والجهات الرقابية الحكومية .

 تصاديةاالقحقل من حقول املحاسبة تستخدم علم ومهارات املحاسبة والتدقيق والتحقيق من أجل كشف األضرار  وتعد املحاسبة القضائية

األرقام في وإعداد اآلراء في التحقيقات القانونية لدعم عمليات التقاض ي واملحاسبة االستقصائية، وهى ليست محاسبة فحسب ألنها تتطلع إلى أبعد من 

األعمال التجارية واملالية، التعامل مع الواقع، مما يتطلب التحليل العلمي واملتعمق ملعطيات قضية ما لتساعد من ثم في الكشف عن املشاكل الكامنة في 

ن وهى تستعين بالقانون ومهارات التحقيق لتكون حاضرة في املحاكم لحسم النزاعات بصورة عادلة، وهى ليست تدقيق أو محاسبة قانونية فحسب ال 

 محاسبين ماليين ومدققي حسابات ، بينما هذا يشكل جزء من عمل ومهارات املحا
ً
سبة القضائية . وهى بالتالي تمثل املحاسبة القانونية تؤهل أساسا

قيق أو للمعرفة واملهارات املهنية في الدعاوى املدنية أو الجنائية بهدف تقديم أدلة موضوعية إلى املحاكم والجهات املهتمة بالقضية محل التح استخدام

 . النزاع ولذلك تم تسميتها باملحاسبة القضائية

 الدراسة امليدانية:
: مجتمع عينة ال

ً
 بحث:أوال

تمع يقصد بمجتمع البحث املجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الباحثة أن تعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة .ويتكون مج

 ( فرد :47البحث من عينة عشوائية من املحاسبين والقانونيين العاملين في مدينة خميس مشيط باململكة العربية السعودية وكان عددهم )

: أداة البحث:
ً
 ثانيا

 الباحثة على االستبانة كأداة رئيسة لجمع املعلومات من عينة البحث. اعتمدت

 على قسمين رئيسين: االستبانة احتوت

 القسم األول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث. .1

عما تصفه كل عبارة ، وفق مقياس  استجابتهمعن ( عبارة ، طلب من أفراد عينة البحث 18القسم الثانى : يحتوى هذا القسم على عدد ) .2

 ليكرت الخماس ي .وتم توزيع هذه العبارات على فرضيات البحث.

:
ً
 صدق وثبات أداة الدراسة: ثالثا

 بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة ،حيث ارتباطمدى وجود  الختبار Cronbach – Alpha) كرونباخ ألفا ) أسلوبالباحثة  استخدمت

مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات وإمكانية  0.70وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو  0.815كانت قيمة معامل الثبات

 على نتائج التحليل اإلحصائي. االعتماد

: األساليب اإلحصائية املستخدمة:
ً
 رابعا

 spssبرنامج االحصائي للحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان تم استخدام ال

 التحليل اإلحصائي :
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 الجنس .1

 النوع

 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات

 74.5 74.5 74.5 35 ذكر 

 100.0 25.5 25.5 12 أنثى

  100.0 100.0 47 املجموع

م2019ث املصدر : من إعداد الباح                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمر .2

 

 

 

                              

    م2019املصدر : من إعداد الباحث                                        

 

 

 

 

 

م2019املصدر : من إعداد الباحث   

 

 

 

 

 

 التخصص .3

 

 

 

 

    م2019املصدر : من إعداد الباحث                                          

 

 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات 

 100.0 14.9 14.9 7 30-20 من 

 85.1 29.8 29.8 14 40-31 من 

 55.3 55.3 55.3 26 فأعلى 41 من

  100.0 100.0 47 الجملة 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات 

 40.4 40.0 40.4 19 محاسبة 

 100.0 59.6 59.6 28 قانون 

  100.0 100.0 47 الجملة    
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 الخبرة العملية .4

 

 

 

 

 م2019املصدر : من إعداد الباحث                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املرحلة الدراسية .5

 

 

 

 

 م2019املصدر : من إعداد الباحث                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات الخبرة

 55.3 2.1 2.1 1 سنوات 5من سنة إلى  

 100.0 44.7 44.7 21 10سنوات إلى 6من 

 53.2 53.2 53.2 25 سنة فأعلى 11 من

  100.0 100.0 47 الجملة 

 النسبة التراكمية النسبة املحققة النسبة املئوية التكرارات املرحلة الدراسية

Valid 34.0 34.0 34.0 16 ريوسو بكال 

 55.3 21.3 21.3 10 ماجستير

 91.5 36.2 36.2 17 دكتوراه

 100.0 8.5 8.5 4 زمالة مهنية

  100.0 100.0 47 الجملة
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 اإلحصاء الوصفي

املعياري  االنحراف القياس ع أسئلة الفرضية  

   

 0.91549 4.3404 47 القضائية في سرعة البت في القضايا املالية في املحاكماملحاسبة  تساهم/1

 0.77841 4.2128 47 / تحتاج املحاكم في القضايا املالية  الى وجود قسم خاص باملحاسبة القضائية2

 0.680779 4.40426 47 لى أحكام دقيقة وعادلةإ وجود متخصص في املحاسبة القضائية في قضايا التحكيم املالييقود / 3

 0.73186 4.1702 47 تقدم خدمات املحاسبة القضائية ضمن أعمالها استشارية/ توجد شركات 4

 0.66636 4.2340 47 / يجب على املحاسب القضائي أن يكون على دراية قانونية وتشريعية5

 0.90174 3.7234 47 لتقارير املالية/ يطبق املحاسب القضائي أساليب وتقنيات فنية للكشف عن مواطن الضعف والقصور في ا6

 0.85919 3.8511 47 / توجد العديد من الدورات والكورسات التأهيلية في مجال املحاسبة القضائية7

 0.91549 3.3404 47 املحاسبة القضائية قابلية الفهم للبيانات املاليةتعزز / 8

 0.72869 4.2340 47 يتطلب العمل كمحاسب قضائي الحصول على شهادات متخصصة / ال9

 على محاسب قضائي إلبداء الرأي الفني حولها10
ً
 0.70020 4.3404 47 / تحتاج القضايا املالية الى عرضها مسبقا

 0.90430 4.4468 47 على املحاسبة القضائية إلى زيادة كفاءة وفاعلية االجهزة الرقابية يؤدي االعتماد/ 11

 0.65091 4.5745 47 تقنيات فنية فاعلة للكشف عن مواطن الضعف في االداء املالي/ يطبق املحاسب القضائي أساليب و 12

 0.79951 3.7234 47 يةاملحاسبة القضائية في تبسيط  التقارير املالية املتعلقة بالقضايا املالتساهم / 13

 0.75977 4.3404 47 / تتوفر بيئة تشريعية مالئمة باململكة تساهم في تطوير املحاسبة القضائية14

 0.68349 4.4255 47 / تواكب الجهات املعنية باملحاسبة القضائية املستجدات التي تحدث في علم املحاسبة15

 1.18462 3.3404 47 / الهيئات املالية والقضائية في اململكة العربية السعودية على علم تام بأهداف املحاسبة القضائية16

 0.70020 3.3404 47 ومواكبة التطورات في اململكة العربية السعودية االقتصادفي دفع عجلة  / تطبيق املحاسبة القضائية يساهم17

 0.91851 20638 47 /  تساهم املحاسبة القضائية في دعم عمل املدقق الداخلي والخارجي وذلك في إطار العملية التكاملية بينهما18
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دراسة تطبيقية في عينة من  -نمو املستدام للشركاتالقائمة على القيمة في ال اإلدارةدور 

 الشركات املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية 

زينب هادي معيوف الشريفي، 2سجاد محمد عطية الجنابي، 1حيدر حمودي علي الزبيدي
3 

 العراق -جامعة الكوفة -كلية االدارة واالقتصاد 3،2،1

zainabh.maufee@uokufa.edu.iq3  

 :صخاملل
وبالتالي زيادة قيمة املساهمين، يهدف البحث الى بيان تأثير ، حديث يعمل على زيادة قيمة الشركة إدارةالقائمة على القيمة مدخل  اإلدارةتمثل 

ها على النمو املستدام للشركة. وقد طوَر األنموذج الفرض ي واملفاهيمي للبحث على زيادة قيمة املساهمين )قيمة السهم الواحد( وانعكاس اإلدارةقرارات 

القائمة على القيمة والتي تقاس من خالل  اإلدارةمن خالل املراجعة الواسعة واملعمقة لألدبيات ذات الصلة بمحوري البحث وهما املتغير املستقل، 

ملساهمين، واملتغير التابع النمو املستدام الذي يمثل نمو الشركة دون اللجوء الى مصادر تمويل )الربح االقتصادي( الذي يعد املعيار الحقيقي لقيمة ا

 جديدة. 

 ،الزراعة ،وقد تم اختيار أربعة قطاعات )التأمين، الصناعة ،وقد تمثل ميدان الدراسة بالقطاعات املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية

  (.2016-2012( خمس سنوات من )5ديد الشركات الرابحة كعينة للبحث. وكانت السلسلة الزمنية للدراسة ب)وقد تم تح ،الفنادق( كمجتمع للبحث

( . SPSS,V.23وقد أخضعت البيانات للتحليل املالي واالحصائي عبر توظيف مجموعة من املعادالت والنسب املالية والبرمجيات االحصائية الجاهزة )

أثير بين اإلدارة القائمة على القيمة والنمو املستدام للقطاعات عينة الحث. وقد توصل البحث الى مجموعة من وقد بينت النتائج وجود عالقة ت

 االستنتاجات أهمها يجب على اإلدارة العليا للشركة التركيز على الربح االقتصادي ألنه يمثل القيمة الحقيقية للمساهمين.

 .سوق العراق لألوراق املالية الربح االقتصادي، النمو املستدام، يمة،اإلدارة القائمة على الق الكلمات املفتاحية:

  :املقدمة
اعية، ان السمة العامة التي يتسم بها القرن الحادي والعشرين هو ديناميكية الديناميكية لالقتصاد العالمي، وبروز الظواهر السياسية واالجتم

 عن التحدي األهم وهو الزيادة املستمرة في تنافسية األعمال التي أدت الى اتباع  وتحول األعمال من مرحلة العمل التقليدي إلى العمل
ً
التكنلوجي،  فضال

 مدخل جديد إلدارة شركات األعمال وتطوير نماذج جديدة. 

 لتحق
ً
 شامال

ً
يق االداء من خالل وقد برزت اإلدارة القائمة على القيمة كمدخل بديل عملي لنظم اإلدارة املختلفة، اذ يقدم هذا املدخل حال

ة والتي تركز التركيز على تعظيم القيمة وذلك بتطبيق استراتيجية مستدامة تركز على الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية، فضال عن أدارة القيم

 على العوامل التي تؤثر على تعظيم القيمة. 

قه من دون االعتماد على التمويل الخارجي .اما معدل النمو املستدام هو فيما يعد النمو املستدام هو ذلك النمو الذي تسطيع الشركة تحقي

 ( Ross,et.al,2010:128املعدل األقص ى للنمو الذي يمكن للشركة الحفاظ عليه دون زيادة نفوذها املالي )

 مشكلة البحث: 
، مما أنعكس على ضعف نموها على األمد البعيد، إن تعاني الشركات العراقية بصورة عامة من تذبذب واضح في قدراتها وامكانياتها ومواردها

اردها، وان أحد عدم استقرار نمو الشركات العراقية يرجع الى الجدلية التي مفادها أن النمو الفعلي للشركة يجب أن يتماش ى مع امكانياتها وقدراتها ومو 

ملنهج الحديث الذي يركز على زيادة قيمة املساهمين، أن مدخل اإلدارة االسباب الرئيسة في ضعف نمو الشركات هو ضعف رؤية االدارة وعدم اتباعها ا

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:zainabh.maufee@uokufa.edu.iq
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مما يؤدي توفير  القائمة على القيمة يركز على أتخاذ القرارات التشغيلية واالستراتيجية التي تهدف الى زيادة ثروة املالك من خالل زيادة أرباح الشركة

 ى مصادر تمويل اضافية.أموال داخلية تتالءم مع النمو الفعلي وعدم اللجوء إل

 أهمية البحث:     
يكتسب البحث أهميته من خالل تسليط الضوء على مواضيع تحمل طابع الحداثة واألهمية في الجانب الفكري والتطبيقي، أذ يركز موضوع 

روة املساهمين، كما يتناول البحث موضوع النمو االدارة القائمة على القيمة في الخوض باملدى الذي تسهم فيه قرارات أدارة الشركة وعملياتها في زيادة ث

جلى من خالل املستدام الذي يعد االداة االحدث في قياس واقعية خطط الشركة، واستراتيجياتها، وقراراتها املتخذة، أما األهمية امليدانية للبحث فتت

نظرة شاملة على سوق العراق لألوراق املالية للوقوف على مستوى  تركيزه على خمسة قطاعات رئيسة مدرجة في سوق العراق لألوراق املالية بغية القاء

 عن قياس كفاءة قرارات االدارة ومدى مساهمتها في تحقيق زيادة في ثروة املساهمين. 
ً
 نمو الشركات عينة البحث، فضال

 أهداف البحث:  
لشركات عينة البحث، والتعرف على كفاءة االدارة وقراراتها يهدف البحث إلى تحديد قيمة املساهمين من خالل قياس الربح االقتصادي ألعمال ا

 عن قياس وتحليل النمو املستدام الذي تحققه الشركات عينة ا
ً
لبحث، التشغيلية واالستراتيجية، ومدى مساهمتها في تحقيق قيمة للمساهمين. فضال

 يهدف البح
ً
ث الى قياس العالقة بين االدارة القائمة على القيمة والنمو املستدام. فيما وتحديد درجة تباين الشركات املبحوثة في نموها املستدام وأخيرا

و املستدام أستند البحث على الفرضية الرئيسة التي مفادها ال توجد عالقة تأثير معنوية بين االدارة القائمة على القيمة )الربح االقتصادي( والنم

 للشركات عينة البحث. 

 فرضيات البحث: 
H1قة تأثير معنوية بين االدارة القائمة على القيمة )الربح االقتصادي( والنمو املستدام لشركات التامين. : توجد عال 

H1 .توجد عالقة تأثير معنوية بين االدارة القائمة على القيمة )الربح االقتصادي( والنمو املستدام لشركات الصناعة : 

H1 على القيمة )الربح االقتصادي( والنمو املستدام لشركات الزراعة. : توجد عالقة تأثير معنوية بين االدارة القائمة 

H1 .توجد عالقة تأثير معنوية بين االدارة القائمة على القيمة )الربح االقتصادي( والنمو املستدام لشركات الفنادق : 

 مجتمع وعينة البحث: 
 للبحث، وقد تم تحديد قطاع

ً
ات رئيسة )التأمين، الصناعة، الزراعة، الفنادق( كمجتمع البحث للمدة يمثل سوق العراق لألوراق املالية ميدانا

 ( كعينة للبحث انطبقت عليها الشروط االتية.1(، وقد تم اختيار مجموعة شركات كما مبينه في الجدول )2016-2012املمتدة من )

 حث.   اي تتوافر فيها جميع البيانات املطلوبة للب 2012ان تكون الشركات مدرجة قبل عام  .1

 ان تكون الشركات رابحة في أغلب سنوات املدة الزمنية املعتمدة في البحث. .2

 يوضح مجتمع وعينة البحث :(1جدول )
 شركات الفنادق شركات الزراعة شركات الصناعة شركات التأمين

اقية للسجاد واملفروشات األمين اقية  العر  الوطنية وتسويق املنتجات الزراعية إلنتاجالعر

 عشتار الزراعي لإلنتاجاالهلية  بغداد للمشروبات الغازية ةاالهلي

 بابل االسماك إلنتاجالشرق االوسط  بغداد لصناعة مواد التغليف الحمراء

 كربالء الحديثة الصنائع الكيمياوية العصرية الخليج

اقية  الخياطة الحديثة دار السالم   البذور  إلنتاجالعر

 الباحثين املصدر: أعداد                

 االساليب املالية واالحصائية املستخدمة في التحليل: 
 وتم احتساب مؤشرات البحث من خالل االساليب املالية واالحصائية املستخدمة في التحليل وهي كاالتي 

𝐸𝑃( ويحسب وفق املعادلة      EPالربح االقتصادي ) .1 =  (𝑅𝑂𝐼 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) − 𝐶𝐼 

 
Economic profit (EP) = (ROI _WACC) _capital invested   

(Brealey,2011:300)     
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  :ذ أنا

Economic profit (EP)  الربح االقتصادي = 

ROI  العائد على االستثمار = 

WACCالوسط الحسابي املرجح لتكلفة راس املال = 

Capital invested  رأس املال املستثمر = 

 (BRIGHAM,2011:66االتية باالستناد الى ) ( وفق املعادلةROIويحسب العائد على االستثمار )

ROI =
NOPAT

Operating capital
 

  :نأاذ 

ROIC  العائد على االستثمار = 

NOPAT صافي الربح بعد الضريبة = 

Operating capital رأس املال املستثمر = 

WACC وتحسب الوسط الحسابي املرجح لتكلفة راس املال من خالل =Capital Asset Pricing Model (CAPM)  نموذج تسعير االصول

 (Brealey,2011:271الرأسمالية وفق ل)
E = RF + Beta * (E (RM) - RF) 

 اذ أن 

RFالعائد الخالي من املخاطر = 

Beta ميل خط سوق رأس املال = 

RM عائد السوق = 

(E (RM) - RF) عالوة املخاطر = 

 ((Alam, S. M.,&Ikhtiar, 2008:2االستناد الى ويحسب وفق املعادلة األتية ب (SGR)النمو املستدام  .2

SGR =
ROE ×  b

1 –  ROE ×  b
 

 اذ أن 

SGR  معدل النمو املستدام = 

ROE   العائد على حق امللكية = 

b  نسبة االحتجاز = 

 الدراسات السابقة: 

 ( دراسةFirk et al,2017بعنوان ): "Exploring Value-based Management Sophistication- The Role of Potential 

Economic Benefits and Institutional Influences"                                                                                 

جوة من خالل تقديم صنفت الدراسة الشركات الى شركات متبنيه وشركات غير متبنيه لإلدارة القائمة على القيمة  وهدفت الدراسة الى سد الف

 على البيانات املتاحة للجمهور، وقد تم دراسة محد
ً
دات تطور اطار عمل لتقييم االختالفات في مدى تطبيق تطور االدارة القائمة على القيمة بناءا

مسألتين األولى التحقق من  ( مالحظة حول عمر الشركة، وتم التركيز على2683االدارة القائمة على القيمة باالستناد الى مجموعة بيانات تضم )

. والثانية وتأثر الفوائد االقتصادية املحتملة املرتبطة بتنفيذ االدارة القائمة على القيمة، تؤدي الى ارتفاع مستوى تطور االدارة القائمة على القيمة

 هذه العالقة بمؤسسات خارج املنظمة . 

 ( دراسةMella & Pellicelli,2008بعنوان ): " The Origin of Value Based Management: Five Interpretative Models 

of an Unavoidable Evolution "  

يهدف الى سعت الدراسة الى تحديد العوامل الداخلية والخارجية لنمو الشركات والتي من املهم أن تعمل على تغيير املنظور التقليدي لإلدارة الذي 

للشركات الصغيرة والشركات العائلية،  والتغير باتجاه املنظور الجديد الذي ُيركز على أنتاج قيمة تعظيم االرباح وهو أمر ضروري بالنسبة 

 للمساهمين كهدف رئيس ي لإلدارة.

 ( دراسةRamirez&Orellana,2006بعنوان ) "Value Based Management in a Biotecnology Company"   
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( االسبانية متعددة االعمال في مجال التكنلوجيا الحيوية، وقد Zeltiaالتخطيط املؤسس ي لشركة ) نموذج االدارة القائمة على القيمة باستراتيجية

( ألن قيمة الشركة هي مجموعة كل Zeltiaتم دراسة العوامل الرئيسة إلدارة قيمة الشركة، أذ تم استخدام املعلومات املالية للشركات التابعة ل)

 دوافع القيمة الرئيسة تؤثر على قيمة الشركة.  قيم وحدات األعمال، وأكدت النتائج أن

 ( دراسةMottis &Ponssard, 2001بعنوان ) : Value-based management and the corporate profit centre"  " 

 من قبل املؤسسات على مستوى مركز الربح، أذ تم أجراء مقابالت مع ما يقارب 
ً
ية وأمريكية للتحقق شركة أورب 30مقايس األداء املستخدمة فعليا

 في مقياس األداء، وبينت النتائج أن معظم الشركات في العينة تستخدم االدارة القائمة على القيمة للتواصل مع املحللين املالين . 

  ،تحليل األرباح املتوقعة بإطار العالقة بين النمو املستدام والنمو الفعلي" بعنوان: (2016دراسة ) تحسن & جبر " 

(، وقد تم قياس 2014-2010راسة على تحليل االرباح املستقبلية للمصارف التجارية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية للفترة من )ركزت الد

(، وقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات كفاءة الشركة في تحقيق االرباح من كل وحدة من Rossالنمو املستدام من خالل نموذج )

 عن انخفاض التذبذب في النمو الداخلي من حقوق امللكية. حقوق امللك
ً
 ية، فضال

لبحث الى يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة من خالل التركيز على موضوع اإلدارة القائمة على القيمة  وزيادة ثروة املساهمين، فيما سعى ا

 ح االقتصادية التي تحققها الشركات املبحوثه في تعزيز النمو املستدام .  سد الفجوة املعرفية في الدراسات السابقة من خالل تأثير االربا

 مفهوم االدارة القائمة على القيمة ومؤشرات قياسها : املبحث االول 
 املطلب االول: مفهوم اإلدارة القائمة على القيمة

دائية منذ أواخر القرن الثامن عشر في سياق ( بصيغته البVBM) Value Based Managementظهر مفهوم االدارة القائمة على القيمة 

( االعتراف VBMقدم كمفهوم يواكب التطورات الحديثة، وشهد مفهوم ) (1980)التوسع االقتصادي الذي تقوده الثورة الصناعية، وفي عام

 عن توسع نطاقه، وأصبح أحد النماذج املهمة في االدارة املالية الحديثة. )
ً
( Rappaport( ويعد )Smolag etal,2015:107االكاديمي السريع، فضال

نسخة موسعة من  (1997)املسار الجديد إلدارة االعمال( ونشر عام -نشر )خلق قيمة املساهمين( 1986)( ففي عامVBMالركيزة الجوهرية في فكر )

 نظريته.

 من نظرية الدخل املتبقي التي قدمها  وبرز مفهوم االدارة القائمة على القيمة الى حيز الوجود نتيجة لتطور العديد من املفاهيم
ً
االخرى بدا

(Alfred Marshal في مبادى االقتصاد التي نشرت في عام )(1890)  حتى االفتراضات بأن رأس املال الفكري هو املصدر الرئيس ي لقيمة الشركة التي

ي نموذج أداري حديث ومتبع في أفضل الشركات فاإلدارة القائمة على القيمة ه ،(1997)( عامEdvissoni & M.S. Maloneوضعت بواسطة )

همين( وأصحاب الرأسمالية، وهي تتضمن مبادئ ومقترحات تتعلق باتخاذ القرارات االستراتيجية والتشغيلية التي تهدف الى تعظيم القيمة ملالكيها )املسا

 (  Lewczuk,2015:17املصالح املرتبطين بالشركة كالزبائن، املوظفين، املوردين، واملقرضين، واملجتمع )

كة وان االفتراض الرئيس لإلدارة القائمة على القيمة هو تعظيم قيمة املساهمين والذي ُيعد الهدف النهائي للشركة، فاملساهمين أصحاب الشر 

مين القيام بها بأنفسهم، يفوضوا سلطة صنع القرار ألداره الشركة على أمل أن يتصرفوا لصالح املساهمين، أي خلق القيمة التي  ال يستطيع املساه

ة فمن منظور املساهم الفردي يجب زيادة ربحية السهم، أما من منظور الشركة فأن عائدات أسهم الشركة يجب أن تكون على االقل مساويه لتكلف

 Bijlsmaة رأس املال. )السهم.)أي العائد الذي يطالب به املساهمون( ، ويمكن للشركة أن تضيف قيمة عندما تكون عوائد االسهم تتجاوز تكلف

,2001:2   ) 

( أن مفهوم االدارة القائمة على القيمة ُيمكن صانعي القرار في الشركة من تحديد أولويات القرارات، O’Byrne,2001)  &Youngوقد أشار 

جميع العمليات والنظم الرئيسية على اساس مساهمة نتائج هذه القرارات في قيمة الشركة، ولتحقيق ذلك بنجاح على الشركة أن تعمل على توجيه 

 التركيز على مجموعة من العناصر كتخصيص املوارد، وادارة االداء، تعويض االدارة، نمذجة األعم
ً
ال، نحو دعم هذه القرارات، وهذا يعني ضمنا

 االتصاالت الداخلية والخارجية. 

ستراتيجية بشكل فعال، تبدأ من القياس والعمليات التشغيلية الى نهاية خلق وتشير االدارة القائمة على القيمة الى أنها عملية إدارية ذات روابط ا

اي توليد تحقيق قيمة املساهمين ( وتتألف اإلدارة القائمة على القيمة من ثالثة عناصر رئيسية Tungare&Pillai,2013:51قيمة للمساهمين، )

 كمة والثقافة التنظيمية. من خالل الحو إدارة القيمة  وقياس القيمة، أقص ى قيمة مستقبلية،

( ان االدارة القائمة على القيمة ليست مجرد مقياس ربح اقتصادي أخر يستخدم لقياس االداء بل ان االدارة Wyk&smith,2008وقد بين )

 (1القائمة على القيمة تحدد نموذج االعمال واالدارة االستراتيجية باستخدام ثالثة خطوات كم موضحة في الشكل )
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VAN WYK, L.v.& SMITH, G.L. (2008),"The concept of Value Based Management and its application in 

developing value maximizing strategies at Anglo Platinum "Third International Platinum Conference 

‘Platinum in Transformation’. 

( تطوير قاعدة حقيقية تهدف الى بناء فهم معمق ملصادر ودوافع القيمة في االسواق، فيما تشمل املرحلة الثانية 1) تمثل الخطوة االولى في الشكل

قص ى قيمة تحديد بدائل االعمال، سواء على املستوى االستراتيجي أو املستوى التشغيلي، وتقييم البدائل واتخاذ القرارات بشأن البديل الذي يحقق أ

 يتم Maximum valueركة. وتعرف القيمة القصوى )قصوى بالنسبة للش
ً
( على أنها النموذج الذي سيعظم القيمة االجمالية للمساهمين، وأخيرا

 الى التحليل السابق.  
ً
 تحديد خيارات النمو املوسعة أستنادا

 من)
ً
هدف الرئيس للشركات املتداولة ( هو الVBM( ان تنقيذ االدارة القائمة على القيمة ) Bannister&Jetushasan,1997ويركز كال

companies traded) ( في سوق رأس املال واملتمثل بتعظيم قيمة املساهمين. وفي االتجاه نفسه يبين )Marsh,1999 ان االدارة القائمة على القيمة )

 هو اطار لتقييم وأدارة الشركات من أجل خلق قيمة طويلة االجل للمساهمين.

( في VBMلى القيمة بالربط بين خلق القيمة كهدف والعمليات واألليات الالزمة لتنفيذها، ويتمثل املبدأ االساس ي ل)وتتميز االدارة القائمة ع

ت نحو أشراك صانعي القرار في جميع أجزاء الشركة في استخدام التقييمات املوجهة نحو خلق القيمة ومواءمة أهداف اإلدارة، والتقنيات والعمليا

 (  Smolag et al,2015زيادة أداء الشركة.)

( بتحقيق اقص ى قدر من قيمة املساهمين، ويتم من خالل توجيه هدف الشركة واالنظمة VBMفيما تتركز أهداف االدارة القائمة على القيمة )

 من )
ً
ارة القائمة على القيمة هو ( ان االد,Martin &Pettyوالعمليات واالستراتيجية وتقنيات التحليل نحو الهدف الرئيس ي. وفي الصدد نفسه يبين كال

 ( من االداء الكفؤ فيما يتعلق بالعمل نحو خلق قيمة املساهمين. VBMأكثر من مجرد نظام لتقييم االداء. فاملبدأ الرئيس ي ل )

ملالية الذي يهدف الى ( ان نظم االدارة القائمة على القيمة توفر استراتيجية االدارة املتكاملة ونظام الرقابة اRyan &Trahan,2006:1فيما بين )

قرارات  زيادة قيمة املساهمين من خالل التخفيف من حدة صراعات الوكالة، ويكشف املفهوم عن قرارات زيادة القيمة للعاملين، ويتيح سهولة مراقبة

بمجموعة من أدوات صنع القرار التي املديرين ويوفر طريقة لربط التعويض عن النتائج التي تحقق قيمة للمساهمين، وهذا يتم من خالل تزيد املديرين 

 عن طريق ربط التعويضات والترقيات بقيمة املساهمين، ويمكن
ً
للشركات  ُتحدد على االقل من الناحية النظرية التي تخلق القيمة او تدمرها، وغالبا

ليه لربط قرارات املديرين بنتا
ّ
ئج أداء الشركة لخلق قيمة للمساهمين وتوفر وسيلة استخدام هذا املقياس ملراقبة مكافآت أداء اإلدارة، وهي توفر ا

 ملواءمة مصالح املساهمين واالدارة.      

 ملطلب الثاني: مؤشرات قياس اإلدارة القائمة على القيمةا

 
ً
 الربح االقتصادي   :أوال

 -:متها. وهناك مفهومان للربح همايمثل الربح هدف لجميع شركات اإلعمال، وأمر أساس ي لبقائها واستدا

 منه التكاليف الصريحة   : الربح املحاسبي 
ً
)التكاليف الفعلية( والتي  EXPLICITهو العائد الذي تحصل عليه شركات االعمال مطروحا

 (.179: 2004تشمل جميع النفقات التي تتحملها شركات االعمال والتي تظهر في القوائم املحاسبية )الزبيدي،

  منه التكاليف الصريحة والتكاليف الضمنية : هو العائد الذي تحالربح االقتصادي 
ً
 IMPLICITصل عليه شركات االعمال مطروحا

 )الراوي 
ً
 (. 307:2012حميد، & والتي تتضمن كلفة الفرصة البديلة، فهي تشمل مكافآت عناصر االنتاج التي لم تدفع فعال

 تساوي على االقل كلفة االستثمار
ً
فيها)اي كلفة االموال( وعلى ضوء هذا االفتراض أصبح التأكيد  فالشركات الناجحة البد وان تحقق ارباحا

 يجب ان يعتمد في أعادة نظم االدارة املالية وهو رف
ً
 جديدا

ً
 لإلدارة املالية قد تم اعتماده، وان منهجا

ً
 جديدا

ً
 من أن نظاما

ً
ض الربح املحاسبي مقبوال
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(Accounting Profitكمعيار لتقييم االداء، والتحول نحو ال )( ربح االقتصاديEconomic Profit كمعيار بديل للتقييم، رغم ان فكرة الربح )

 (.243: 2004( )الزبيدي،Marshallاالقتصادي ليست فكرة جديدة في حقل االدارة املالية فظهرت منذ زمن بعيد من قبل )

 املبحث الثاني: مفهوم النمو املستدام
ه باستخدام رأس مال الشركة الخاص )التمويل الذاتي( وكذلك رأس املال املقترض بطريقة ال يتم النمو املستدام هو رأس املال الذي يتم تمويل

ات في سياق تغيير الرافعة املالية ومعدل الدين وتم تطوير استدامة النمو كقياس لتحديد النسبة املئوية التي يمكن للشركة من خاللها زيادة املبيع

.  وان معدل النمو املستدام هو أداة مفيدة للمصرف لتحديد الجدارة االئتمانية Radasanu,2015:63)الية )الحفاظ على مجموعة من السياسات امل

معدل النمو املستدام هو الحد األقص ى ملعدل النمو الذي يمكن  ,Hartono & Utami) 2016:69( فيما عرف )(Fonseka,et.al,2012:481 للشركة

 زيادة النفوذ املالي.للشركة الحفاظ عليه دون الحاجة إلى 

يرى معدل النمو املستدام هو معدل النمو الذي يمكن تحقيقه باستخدام الوسائل التشغيلية، دون سحب   Radasanu,2015:65)اما )

 االستثمارات، وبدون تمويل خارجي.

تفظ به املنظمة دون إصدار أسهم إضافية. ويحدد املخططون املاليون معدل النمو املستدام باعتباره املعدل األقص ى للنمو الذي يمكن أن تح

 ( Oliva,2003:1ويتضمن سغر أن يتم تمويل النمو من األرباح املحتجزة والديون اإلضافية، دون تعديل نسبة ديون الشركة )

ركة تحقيقه ان معدل النمو املستدام هو الحد االقص ى لنمو املبيعات الذي يمكن للش Hawawini &Viallet)  2007:163,)ويرى كل من 

دون إصدار أسهم جديدة أو تغيير سياستها التشغيلية ويظل هامش أرباح التشغيل ودوران رأس املال كما هو )أو سياسة التمويل( نسبة حقوق 

 املساهمين ونسبة توزيعات األرباح تظل كما هي.

املبيعات، والذي يتم قياسه من مستوى املبيعات  الى معدل النمو املستدام هو الحد االقص ى ملعدل نمو :Ikhtiar,2008) 1بينما اشار)

لنسبة االساس ي، والذي يمكن للشركة دعمه دون أي تمويل خارجي إضافي في االسهم مع الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق امللكية املستهدفة، نظرا 

 االرباح املحتجزة.

بانه الحد األقص ى ملعدل النمو الذي يمكن أن تحققه الشركة مع عدم ( أن معدل النمو املستدام Ross,et.al,2010:126في حين يرى كل من )

األقص ى  وجود تمويل خارجي لألسهم، مع الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق امللكية. ويطلق على هذا املعدل عادة معدل النمو املستدام ألنه املعدل

 للنمو الذي يمكن للشركة الحفاظ عليه دون زيادة نفوذها املالي.

ن نمو الشركة ال يمكن أن يشكل هدفا في حد ذاته، ويجب مواجهته مع القدرات الفعلية لنمو الشركة وشروط الحصول على أي أموال يمكن إ

لف أن تمول هذا النمو، وينبغي على اإلدارة أن تأخذها في الحسبان لكي تتطور بطريقة مستدامة. وفي كل حالة، يجب اتخاذ نظرة عامة على مخت

(. وأن الفكرة املالية للنمو املستدام تعني أن النمو الفعلي للشركة Kijewska,2016:139ت من أجل اختيار الحل األمثل في الظروف القائمة)الخيارا

 ( ويولى النمو املستدام أهمية كبيرة نظرا لزيادة قيمة الشركة باعتباره مقياس شامل واحد(Huang &Liu,2009:200يجب أن يتماش ى مع مواردها 

 املستدام من خالل الجمع بين التشغيل واملال مثل هامش الربح، وكفاءة األصول، وهيكل رأس املال ومعدالت االحتفاظ التي ترتبط في الغالب بالنمو 

(Rahim &  Saad,2014:433) كة متوافقة مع . وأن مفهوم النمو املستدام مهم جدا ألنه أجبر اإلدارة على النظر فيما إذا كانت استراتيجية نمو الشر

 . Utami&Gunawan,2015:84)قدرة نمو الشركة )

حية( فمنذ سنوات عديدة، أخذ املقيمون بعين االعتبار األرباح كأداة رئيسية لقياس أداء األعمال. ولكن اليوم اصبح معدل النمو )أداة أكثر ص

 (.Pandit & Tejani (2011:39,والتي أصبحت أكثر شهرة كمقياس للمرونة املالية للمنظمة 

وأن النمو يتطلب زيادة متناسبة في أصول الدعم بدون إصدار أسهم، فإن أي زيادة في االصول يجب أن تمول بخصوم إضافية أو من األرباح 

ابل لالستمرار املحتجزة. وبالتالي إذا لم تتغير السياسات املالية، فإن معدل نمو حقوق املساهمين سيحد من نمو املبيعات لذلك فإن معدل النمو الق

واحد. هو قيمة خاصة النه يجمع بين التشغيل)هامش الربح وكفاءة االصول( واملكونات املالية)هيكل رأس املال ومعدل االحتفاظ ( في مقياس شامل 

ة واقعية بناء على أدائهم وباستخدام معدل النمو املستدام، يمكن للمدراء واملستثمرين أن يبدءو في قياس ما إذا كانت خطط النمو املستقبلية للشرك

كات الحالي وسياساتهم أم ال. وبهذه الطريقة، فأن معدل النمو املستدام يمكن أن يوفر للمدراء واملستثمرين نظرة ثاقبة على دوافع نمو الشر 

(Amouzesh , et.al,2011:249) 

القول املأثور القديم "يأخذ املال لكسب املال". وزيادة ( يرى النمو املستدام هو مجرد إضفاء الطابع الرسمي على Higgins,2012:124اما )

بعض النقد، املبيعات تتطلب املزيد من األصول من جميع األنواع، والتي يجب دفع ثمنها. فإن األرباح املحتجزة واالقتراض الجديد املصاحب لها تولد 

استعارة مبالغ ، فإن هذا الحد يضع سقفا للنمو الذي يمكن أن يحققه  ولكن بمبالغ محدودة فقط. وما لم تكن الشركة مستعدة لبيع أسهم عادية أو

 دون اجهاد مواردها. وهذا هو معدل النمو املستدام للشركة.
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معدل ومن ما تقدم نرى بان النمو املستدام هو ذلك النمو الذي تسطيع املنظمة او الشركة تحقيقه من دون االعتماد على التمويل الخارجي .اما 

 ملستدام هو املعدل األقص ى للنمو الذي يمكن للشركة الحفاظ عليه دون زيادة نفوذها املالي.النمو ا

 التحليل املالي واالحصائي واختبار الفرضيات : املبحث الثالث
 املطلب االول: التحليل املالي ألرباح الشركات ذات العالقة  

: التحليل املالي ملؤشر الربح االقتصادي 
ً
 أوال

 الي للربح االقتصادي لقطاع شركات التأمين التحليل امل 

( للوسط املرجح لتكلفة رأس املال لقطاع التأمين أذ تبين النتائج التي تم استخراجها لتسعير املوجودات الرأسمالية، 2تشير معطيات الجدول )

( وهذا راجع الى ارتفاع معدل بيتا للشركة 0.296لغت )( أذ ب2016-2012أذ حققت شركة الحمراء للتأمين أعلى تكلفة لراس املال للمدة عينة البحث )

 ( 0.045( اذ تعكس هذه النسبة درجة التقلب في عائد السهم،  فيما حققت شركة الخليج للتأمين أدنى معدل موزون لتكلفة رأس املال اذ بلغت )0.95)

 املعدل املوزون لتكلفة رأس املال لشركات التأمين :(2جدول)
 RF B RM (RM-RF) B*(RM-RF) wacc شركات التأمين

 0.11 0.081 0.28 0.31 0.29 0.03 االمين للتامين

 0.072 0.042 0.28 0.31 0.21 0.03 االهلية للتامين

 0.296 0.266 0.28 0.31 0.95 0.03 الحمراء للتامين

 0.045 0.015 0.28 0.31 0.053 0.03 الخليج للتأمين

 0.075 0.045 0.28 0.31 0.16 0.03 دار السالم للتامين

 على البيانات املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية. باعتمادعداد الباحثين ااملصدر:                  

( للشركات 220099646-( الذي يوضح الربح االقتصادي لشركات التأمين، اذ بلغ املعدل العام للربح االقتصادي )3فيما تشير نتائج الجدول )

قيم سالبة ولجميع االعوام املعتمدة كسلسلة زمنية وهذا يفسر ان جميع شركات التأمين عينة البحث حققت خسائر في قيمة استثمارات  عينة البحث

تفوق  املساهمين وهذا راجع الى ارتفاع تكلفة االموال، فمعظم الشركات عينة البحث ُتحقق معدل عائد على االستثمار ولكن بتكلفة أموال مرتفعة

( مع مالحظة أن معدل العائد على 12419529.4-د املتحقق، اذ حققت شركة االمين أعلى قيمة سالبة بين الشركات عينة البحث أذ بلغت  )العائ

( وهذا يبين أن تكلفة أموال شركة التأمين مرتفعة، فيما حققت شركة الحمراء للتأمين أدنى قيمة 2016()2013()2012االستثمار موجب في عام )

 ( تبين نتائج معدل العائد على االستثمار موجبة.3(، ومن مالحظة الجدول )745023741-بين الشركات عينة البحث )سالبة 

 الربح االقتصادي لشركات التأمين :(3جدول)
شركات 

 التأمين

 املعدل 2016 2015 2014 2013 2012

 ROI الربح االقتصادي ROI الربح  0.12 الربح االقتصادي

 االقتصادي

  الربح االقتصادي ROI الربح االقتصادي 0.082

12419529.4- 272382663- 0.043 110678418.9- 0.062- 39021680.8 0.07- 283307247.6 0.19 1365493.5- 0.1 االمين  

204894994.1- 313010597.2- 0.016- 371707590.2- 0.11 413395984- 0.06 84899980.8 0.099 11260780- 0.068 االهلية  

745023741- 15683831153- 0.07 1204583478.9- 0.03 135652623.1- 0.12- 575074472.4- 0.19 241425015.1- 0.24 لحمراءا  

99596705- 30838449.1- 0.03 2622334.3- 0.045 3187231362- 0.074 68018608.2- 0.014 77780997.2- 0.009 الخليج  

38563262.14- 25216356.6- 0.025 148592143.5- 0.082 449700.1- 0.12 1259614.4 0.073 19817724.9- 0.07 دار السالم  

165839953- 0.046 54725247.56- 0.1132 70330002.14- 0.0974 املعدل  0.041 -367636793  0.0304 -441966236  -220099646  

 ألوراق املالية. على القوائم املالية املدرجة في سوق العراق ل باعتمادعداد الباحثين ااملصدر: 
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   التحليل املالي للربح االقتصادي لقطاع شركات الصناعة 

أذ حققت شركة الصنائع الكيميائية العصرية أعلى معدل  ،( للمعدل املوزون لكلفة رأس املال لشركات الصناعة4تشير معطيات الجدول )

(، فيما حققت العراقية للسجاد واملفروشات أدنى نسبة للمعدل املوزون 1.9( وقد بلغ معدل بيتا للشركة )0.072موزون لكلفة رأس املال أذ بلغت )

 (.0.104معدل بيتا أذ بلغ ) انخفاض( وهذا راجع الى 0.032لكلفة رأس املال بمعدل )

 املعدل املوزون لتكلفة رأس املال لشركات الصناعة :(4جدول)
 RF B RM (RM-RF) B*(RM-RF) wacc شركات الصناعة

اقية لل  0.032 0.0023 0.022 0.052 0.104 0.03 سجاد واملفروشاتالعر

 0.053 0.023 0.022 0.052 0.106 0.03 بغداد للمشروبات الغازية

 0.037 0.0068 0.022 0.052 0.31 0.03 بغداد لصناعة مواد التغليف

 0.072 0.042 0.022 0.052 1.9 0.03 الصنائع الكيمياوية العصرية

 0.036 0.0064 0.022 0.052 0.29 0.03 الخياطة الحديثة

 على البيانات املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية. باعتمادعداد الباحثين ااملصدر:                    

( الربح االقتصادي للشركات الصناعية، أذ حققت شركة بشركة بغداد للمشروبات الغازية أعلى معدل للربح 5فيما تبين نتائج الجدول )

( وهذا يبين ان العائد على استثمارات الشركة أعلى من املعدل املوزون لتكلفة رأس املال، وقد بينت النتائج ان شركة 7117628858قتصادي )اال

ة لعينة الشركة العراقية للسجاد واملفروشات املرتبة الثالث واحتلت(، 88431990.46الخياطة الحديثة في املرتبة الثانية  بمعدل للربح االقتصادي )

( وهذا ناتج لتعرض 51761857.6-(، فيما حققت شركة بغداد لصناعة مواد التغليف )56675302.08البحث أذ بلغ معدل ربحها االقتصادي )

( ويكمن السبب الرئيس ي للقيمة السالبة هو 133451245-( ، فيما حققت شركة الصنائع الكيمائية معدل )2015( )2014الشركة لخسائر سنة )

 ث.تكلفة أموال الشركة، أذ بلغ املعدل املوزون لتكلفة رأس املال أعلى من املعدل على االستثمار ولجميع املدة الزمنية املعتمدة في البح عارتفا

 الربح االقتصادي لشركات الصناعة :(5جدول)
 

 شركات الصناعة

 املعدل 2016 2015 2014 2013 2012

ROI  الربح

 االقتصادي

ROI ديالربح االقتصا ROI  الربح

 االقتصادي

ROI الربح االقتصادي ROI الربح االقتصادي  

اقية للسجاد  العر

 واملفروشات

0.094 119925367 0.0075 -48895347.8 0.084 10393102.1 0.082 99536755.6 0.086 102416633.5 56675302.08 

بغداد للمشروبات 

 الغازية

0.01 -

7189434039.8 

0.12 11773007736.3 0.10 8898392096.4 0.12 1451756173.4 0.14 20654422325.8 7117628858 

بغداد لصناعة 

 مواد التغليف

0.01 -14839007.7 0.036 -1129772 -0.044 -88065210.9 -0.084 -121351131.5 0.0038 -33424166 -51761857.6  

الصنائع 

الكيمياوية 

 العصرية

0.019 -257023860.3 0.039 -165862636.9 0.06 -63180527 0.022 -26463109.8 0.04 -154726092 -133451245  

 88431990.46 77335965.2 0.1 235914626.9 0.23 75438524.9 0.11 79812920.3 0.12 26342085- 0.003 الخياطة الحديثة

1473542725- 0.0272 املعدل  0.0645 2327386580 0.062 1766595597 0.074 327878662.9 0.07396 4129204933 1415504610 

 على القوائم املالية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية  باعتمادعداد الباحثين ااملصدر: 

  التحليل املالي للربح االقتصادي لقطاع شركات الزراعة 

البذور هي االعلى كلفة لرس  إلنتاجة العراقية ( الذي يبين املعدل املوزون لكلفة رأس املال لقطاع شركات الزراعة ان شرك6تشير نتائج الجدول )

( وهي دنى معدل 0.028البذور) إلنتاج( وهذا راجع الى ارتفاع معامل بيتا والتي تبين درجة تقلب عائد السهم، فيما حققت العراقية 0.186بلغ ) اذاملال 

 موزون لكلفة االموال في قطاع الزراعة لعينة البحث. 
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 ملوزون لتكلفة رأس املال لشركات الزراعية املعدل ا :(6جدول )

 عداد الباحثين باعتماد على البيانات املدرجة في سوق العراق لألوراق املاليةااملصدر:  

أرباح الشركة في سنة  ارتفاع( وهذا راجع الى 2245199104لقطاع الزراعة ) اقتصاديربح  ( أن شركة حديثة حققت اعلى7فيما يشير الجدول )

( أن القيمة السالبة 123267059-(، فيما حققت شركة الشرق االوسط أدنى معدل للربح االقتصادي في قطاع الزراعة لعينة البحث )2015( )2014)

 (.2016، وتساوت مع العائد على االستثمار في سنة )(2014)ل والتي فاقت العائد على االستثمار في سنةتكلفة االموا ارتفاعالتي حققتها الشركة تعود الى 

  الربح االقتصادي لشركات الزراعة :(7جدول)
 املعدل 2016 2015 2014 2013 2012 شركات الزراعية

ROI الربح االقتصادي ROI  الربح

 االقتصادي

0.099 186659943.1 ROI تصاديالربح االق ROI الربح االقتصادي  

اقية  وتسويق  إلنتاجالعر

 املنتجات الزراعية

0.145 136130615.3 0.15 150401339.5 -0.052 -20581045 0.1 20807300.8 0.12 308769667.32 119105576 

2417936.46- 38726895.7 0.196 33350616.4- 0.1- 11894378.6- 0.07 2681606.6- 0.04 2889976.4- 0.052 الزراعي لإلنتاجاالهلية   

 إلنتاجالشرق االوسط 

 االسماك

0.084 8447684.2 0.1 3212582.4 0.012 -646901303.2 0.09 18905742.3 0.078 0 -123267059  

 2245199104 858515391.8- 0.016- 6723547158 0.015 6013065530 0.53 573618365.7- 0.022 78483412.5- 0.064 الحديثة

اقية الع  1201680012 1594186997.3 0.25 2231488034.6 0.28 186659943.1 0.099 215075913- 0.17 2211140999.1 0.56 البذور  إلنتاجر

 0.181 454869181.9 0.0964 -127552392.7  0.1318 1104069749 0.121 1792279524 0.1256 216633634 688059939.3 

 لى القوائم املالية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية ع باعتمادعداد الباحثين ااملصدر: 

 

 التحليل املالي للربح االقتصادي لقطاع شركات الفنادق 

( املعدل املوزون لكلفة رأس املال لقطاع الفنادق، فقد أشارت النتائج ان أعلى تكلفة لراس املال في قطاع الفنادق كانت لفندق 8يوضح الجدول)

( معدل موزون 0.12( فيما حقق فندق بابل )0.89( أن سبب أرتفاع تكلفة رأس املال راجع الى ارتفاع معامل بيتا التي بلغت )0.165كربالء بمعدل )

 (.0.62لتكلفة رأس املال، فيما كانت نتائج معامل بيتا)

 املعدل املوزون لتكلفة رأس املال لشركات الفنادق :(8جدول)
 RF B RM (RM-RF) B*(RM-RF) wacc شركات الفنادق  

 0.13 0.10 0.152 0.182 0.67 0.03 الوطنية

 0.15 0.12 0.152 0.182 0.78 0.03 عشتار

 0.12 0.094 0.152 0.182 0.62 0.03 بابل

 0.165 0.135 0.152 0.182 0.89 0.03 كربالء

 ق العراق لألوراق املالية.على البيانات املدرجة في سو  باعتمادعداد الباحثين ااملصدر:                      

ذ شارت النتائج ان فندق عشتار حقق أعلى قيمة ا( الربح االقتصادي لقطاع الفنادق عينة البحث، 9فيما توضح نتائج الجدول)

-ادي)( وهذا يفسر ارتفاع العائد على االستثمار الذي حققه فندق عشتار، فيما حقق فندق كربالء قيمة سالبة للربح االقتص658196837.3)

 عن2016( و)2012( وهذا يعود الى السائر الذي حققها الفندق في عام )574391867.3
ً
تكلفة االموال عن العائد في عام  ارتفاع ( فضال

(2013()2014()2015  .) 

 

 RF B RM (RM-RF) B*(RM-RF) wacc شركات الزراعة

اقية  وتسويق املنتجات  إلنتاجالعر

 الزراعية

0.03 0.93 0.195 0.165 0.153 0.028 

 0.053 0.023 0.165 0.195 0.14 0.03 الزراعي لإلنتاجاالهلية 

 0.078 0.048 0.165 0.195 0.29 0.03 االسماك إلنتاجالشرق االوسط 

 0.11 0.078 0.165 0.195 0.47 0.03 الحديثة

اقية   0.186 0.155 0.165 0.195 0.94 0.03 البذور  إلنتاجالعر
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 الربح االقتصادي لشركات الفنادق :(9جدول)
شركات 

 الفنادق

 املعدل 2016 2015 2014 2013 2012

ROI  الربح

 االقتصادي

ROI  الربح

 االقتصادي

ROI  الربح

 االقتصادي

ROI  الربح

 االقتصادي

ROI  الربح

 االقتصادي

- 0.1 22350059.6 0.16 5009411557.3 0.21 الوطنية

219879389.7 

0.04 -

704142667.3 

0.07 -645469902 -

209240068.4 

- 0.093 863105317.2 0.29 1345867533.3 0.46 1771625895.7 0.9 عشتار

572584159.2 

0.14 -

117030400.3 

658196837.3 

 217617936.3 633059216.5 0.37 495446090.8 0.44 14417457.7- 0.045 15625426.7- 0.03 10372741.2- 0.058 بابل

- 0.0021 13255251.9- 0.024 748645243.7- 0.032 191140555- 0.023- كربالء

939766704.5 

-0.0057 -

979151581.5 

-

574391867.3 

430261860- 0.143775 153888304.5 0.1148 150986730.6 0.1705 517763539.2 0.28625 املعدل  0.143575 -277148167  2304509.48 

 على القوائم املالية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية باعتمادعداد الباحثين ااملصدر: 

: التحليل املالي للنمو املستدام 
ً
 ثانيا

 مو املستدام لشركات التأمين الن 

شير نتائج الجدول )
ُ
( ومن خالل التحليل املالي لقطاع شركات التأمين املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية أن املعدل العام للنمو املستدام 10ت

 ( خالل السلسلة الزمنية للبحث، ومن بين النسب املتحققة في شركات التأمين ظهرت شرك0.164قد بلغ )
ً
ة االهلية للتأمين االعلى بين الشركات تحقيقا

(  وهذا مؤشر على ان الشركة تتكبد 0.01-(، اما ادنى نسبة فقد ظهرت في شركة الخليج للتأمين بنسبة بلغت )0.5للنمو املستدام بنسبة بلغت )

 الشركة وديمومة عملها.  استقرارخسائر ُتهدد 

 النمو املستدام لشركات التأمين :( 10جدول )

 على القوائم املالية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية باعتمادعداد الباحثين ااملصدر: 

  النمو املستدام لشركات الصناعة 

العام لنمو شركات الصناعة عينة البحث والبالغة خمس  ( وعبر التحليل املالي الذي بينته نتائج البحث أن املعدل11تشير معطيات الجدول) 

( 0.115(، وقد أشارت النتائج أن شركة الخياطة الحديثة تحقق أعلى معدل للنمو املستدام للشركات الصناعية املبحوثة بواقع بلغ )0.067شركات )

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف أدنى نسبة للنمو املستدام اذ وهذا يفسر القدرات املمتلكة والظروف البيئية املناسبة لعمل الشركة، فيما حققت 

(  وهذا مؤشر منخفض أذا ما قورن باملعدل العام، اذ تعكس هذه النسبة ان هناك مجموعة عوامل أدت الى انخفاض نمو الشركة منها 0.0144بلغ )

 صعوبة ظروف املنافسة، او انخفاض كفاءة اصول الشركة...... الخ.

 

 

شركات 

 التأمين

2012 2013 2014 2015 2016 Mean 

ROE النمو املستدام نسبة االحتجاز ROE لنمو ا نسبة االحتجاز

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو ا

املستدا

 م

ROE  نسبة

االحتجا

 ز

لنمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو ا

 املستدام

 

االمين 

 للتامين

0.1 100% 0.11 0.17 100% 0.2 0.109 100% 0.12 0.082 100% 0.089 0.04 100% 0.042 0.11 

االهلية 

 للتامين

0.08 100% 0.87 0.11 100% 0.12 -0.07 100% -0.075 -0.063 100% -0.067 0.013- 100% -0.013 0.5 

الحمراء 

 للتامين

0.24 100% 0.32 0.19 100% 0.23 0.06 100% 0.064 0.11 100% 0.12 0.07 100% 0.075 0.16 

الخليج 

 للتأمين

0.0087 100% 0.0088 0.014 100% 0.014 -0.12 100% -0.14 0.031 100% 0.032 0.03 100% 0.031 -0.01  

دار 

السالم 

 للتامين

0.066 100% 0.07 0.073 100% 0.078 0.74 100% 0.08 0.045 100% 0.047 0.025 100% 0.026 0.06 

0.0989 املعدل

4 

1 0.27576 0.1114 1 0.1284 0.030

7 

1 0.031 0.064 1 0.072 0.0412 1 0.0435 0.164 
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 النمو املستدام للشركات الصناعية :(11جدول)

 على القوائم املالية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية باعتمادالباحثين  اعداداملصدر: 

 النمو املستدام للشركات الزراعية   

( الخاص بتحليل النمو املستدام لعينة من الشركات الزراعية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية أذ بلغ املعدل العام 12تبين نتائج الجدول )

 للنمو (، ومن بين النسب املتحققة في شركات الزراعية ظهرت شركة العراقية إلنتاج البذور االعلى بين الشركات ت0.092للنمو املستدام )
ً
حقيقا

 إذا ما تم مقارنتها باملعدل العام، اما ادنى نسبة فقد ظهرت في شركة الشرق االوسط إلنتاج 0.269املستدام بنسبة بلغت )
ً
(، وهي نسبة مرتفعة جدا

 ( وهذا مؤشر على ان انخفاض عوائد الشركة الى حقوق املساهمين. 0.0034االسماك بنسبة بلغت )

 النمو املستدام للشركات الزراعية :(12جدول )

 على القوائم املالية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية  باعتمادداد الباحثين عااملصدر: 

   النمو املستدام لشركات الفنادق 

شير نتائج الجدول )
ُ
( ومن خالل التحليل املالي لقطاع شركات الفنادق املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية أن املعدل العام للنمو 13ت

( خالل السلسلة الزمنية للبحث، ومن بين النسب املتحققة في شركات الفنادق ظهرت شركة عشتار االعلى بين الشركات 0.233)املستدام قد بلغ 

 للنمو املستدام بنسبة بلغت )
ً
(  وهذا مؤشر على ضعف النمو 0.0084(، اما ادنى نسبة فقد ظهرت في شركة كربالء بنسبة بلغت )0.494تحقيقا

 املستدام للشركة.  

 

 

 

 الشركات

 الصناعية

 

2012 2013 2014 2015 2016 Mean 

ROE  نسبة

 االحتجاز

النمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

 

اقية  العر

للسجاد 

 واملفروشات

9.4 75% 0.076 9.22 75% 0.074 8.14 75% 0.065 8.16 75% 0.065 8.62 100% 0.094 0.0748 

بغداد 

للمشروبات 

 الغازية

1.07 90% 0.0097 12.25 95% 0.13 10.42 100% 0.116 12.34 90% 0.125 14.12 100% 0.164 0.10894 

بغداد لصناعة 

 مواد التغليف

1.05 100% 0.01 7.31 100% 0.179 -3.23 100% -0.033 -3.42 100% -0.035 0.38 100% 0.0035 0.0144 

الصنائع 

الكيمياوية 

 العصرية

1.82 80% 0.0147 3.87 50% 0.0196 5.81 50% 0.03 2.23 40% 0.009 -4.06 100% 0.042 0.2036 

الخياطة 

 الحديثة

0.3 100% 0.003 12.12 100% 0.138 11.36 100% 0.128 21.22 75% 0.19 10.42 100% 0.116 0.115 

 0.067 0.0839 1 8.385 0.0708 0.76 8.106 0.084 0.85 6.5 0.0881 0.84 8.954 0.023 0.89 2.728 عدلامل

Mea 2016 2015 2014 2013 2012 لشركات الزراعية

n 

ROE  نسبة

 االحتجاز

النمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

 

اقية  وتسويق  إلنتاجالعر

 املنتجات الزراعية

0.16 60% 0.106 0.16 50% 0.087 0.2 50% 0.11 0.12 100% 0.136 0.024 100% 0.0246 0.092 

الحيواني  لإلنتاجالحديثة 

 والزراعي

0.12 100% 0.136 0.033 100% 0.034 0.018 100% 0.018 .022 100% 0.022 -0.024 100% -0.023 0.037 

 0.034 0.23 %96.6 0.195 0.09-- %100 0.1- 0.049- %100 0.052- 0.042 %100 0.04 0.035 %100 0.053 الزراعي لإلنتاجاالهلية 

 إلنتاجالشرق االوسط 

 االسماك

0.084 100% 0.091 0.1 80% 0.087 0.07 25% 0.018 0.098 80% 0.085 0.078 100% 0.085 0.073 

 0.047 0.026 %100 0.025 0.022 %100 0.022 0.018 %100 0.018 0.034 %100 0.033 0.136 %100 0.12 الحديثة

اقية   0.269 0.33 %100 0.25 0.095 %25 0.35 0.32 %40 0.61 0.25 77.196 0.26 0.35 %50 0.52 البذور  إلنتاجالعر

 0.092 0.112 0.99 0.071 0.045 0.84 0.085 0.0725 0.69 0.225 0.089 0.85 0.1 0.14 0.85 0.18 املعدل
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 النمو املستدام للشركات الفنادق :(13جدول ) 

 لقوائم املالية املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية عداد الباحثين باعتماد على اااملصدر: 

 املطلب الثاني: اختبار الفرضيات

: اختبار فرضية البحث لقطاع التأمين 
ً
 أوال

لشركات التأمين ( تأثير الربح االقتصادي في النمو املستدام لشركات التأمين عينة البحث. فأظهرت نتائج التحليل االحصائي 14يوضح الجدول )

( من التغيرات في النمو املستدام لشركات التأمين ناتج عن 0.52( أي أن ما قيمته )0.52فقد بلغ ) R2(، أما معامل التحديد 0.72) Rن معامل االرتباط أ

يعني أن الزيادة  ( وهذا0.8بلغت ) βبأن قيمة درجة التأثير  Coefficientsالتغير في الربح االقتصادي، كما أظهرت نتائج تحليل معامالت االنحدار 

املحسوبة  F(. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 0.8بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالربح االقتصادي سيؤدي إلى تغير في النمو املستدام بقيمة )

 (.5.1ألنموذج التأثير والتي بلغت )

اقية نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير الربح االقتصادي في :(14جدول )  النمو املستدام لشركات التأمين العر
 الربح االقتصادي املتغير التابع

 قطاع التأمين

R R
2

 F B T النتيجة مستوى الداللة 

 قبول الفرضية 0.02 3.2 0.8 5.1 0.52 0.72 النمو املستدام

 .SPSSاملصدر: من أعداد الباحثين على وفق مخرجات الحاسبة باالعتماد على برنامج 

  (.3.737) (  0.05)الجدولية عند مستوى  F كون ي*

 (.1.833) (  0.05)الجدولية عند مستوى  Tيكون *
: اختبار فرضية البحث لقطاع الصناعة  

ً
 ثانيا

ل االحصائي ( عالقة التأثير بين متغيري البحث الربح االقتصادي والنمو املستدام لشركات الصناعة. فبينت نتائج التحلي15تشير نتائج الجدول )

( من التغيرات 0.66( أي أن ما مقداره )0.66فقد بلغ ) R2(، أما معامل التحديد 0.81بين متغيري البحث ) Rلشركات الصناعة أن معامل االرتباط 

بأن  Coefficients اراالنحدالحاصلة في النمو املستدام لشركات الصناعة كانت نتيجة التغير في الربح االقتصادي، كما بينت نتائج تحليل معامالت 

بالربح االقتصادي سيؤدي إلى تغير في النمو  االهتمام( وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى 0.6الذي تمثل قيمته درجة التأثير بلغت ) βمعامل 

  (4.02املحسوبة ألنموذج التأثير والتي بلغت ) F(. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 0.8املستدام بقيمة )

اقية االنحدار تحليل  اختبار نتائج  :(15جدول )  البسيط لتأثير الربح االقتصادي في النمو املستدام لشركات الصناعة العر

 الربح االقتصادي املتغير التابع

 قطاع الصناعة

R R
2

 F B T النتيجة مستوى الداللة 

 قبول الفرضية 0.018 3.9 0.6 4.02 0.66 0.81 النمو املستدام

 .SPSSصدر: من أعداد الباحثين على وفق مخرجات الحاسبة باالعتماد على برنامج امل

  (.3.737) (  0.05)الجدولية عند مستوى  Fيكون *

 (.1.833) (  0.05)الجدولية عند مستوى  Tيكون *

: اختبار فرضية البحث لقطاع الزراعة  
ً
 ثالثا

( تأثير الربح االقتصادي في النمو املستدام لشركات قطاع الزراعة عينة البحث. فاظهرت 16يبينها الجدول ) الذيANOVA تشير نتائج تحليل 

( من التغيرات 0.41( أي أن ما قيمته )0.41فقد بلغ ) R2(، أما معامل التحديد 0.64) Rنتائج التحليل االحصائي لشركات الزراعة أن معامل االرتباط 

بأن قيمة درجة  Coefficients االنحدارلى التغير في الربح االقتصادي، كما أظهرت نتائج تحليل معامالت في النمو املستدام لشركات الزراعة يعود ا

 Mean 2016 2015 2014 2013 2012 شركات الفنادق

ROE  نسبة

 االحتجاز

النمو 

 املستدام
ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام
ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام
ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام
ROE  نسبة

 االحتجاز

لنمو 

 املستدام

 

 0.127 0.074 %100 0.069 0.039 %94 0.04 0.09 82.6 0.1 0.15 83.45 0.16 0.28 %100 0.22 الوطنية

 0.494 0.16 %100 0.14 0.1 %100 0.094 0.40 %100 0.29 0.81 %100 0.45 1 %100 0.9 عشتار

 0.303 0.59 %100 0.37 0.786 %100 0.44 0.047 %100 0.045 0.030 %100 0.029 0.062 %100 0.058 بابل

 0.0084 0.0057 %100 0.0057 0.0002 %100 0.0002 0.025 %100 0.024 0.033 %100 0.032 0.022-- %100 0.023- كربالء

 0.28875 1 0.33 0.16775 21.6125 0.2558 0.115 21.4 0.1405 0.1436 0.985 0.2313 0.1462 1 0.2074 0.233 
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بالربح االقتصادي لشركات الزراعة عينة البحث سيؤدي إلى تغير في النمو  االهتمام( وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى 0.4بلغت ) βالتأثير 

 ( 4.4املحسوبة ألنموذج التأثير والتي بلغت ) Fويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  (.0.4املستدام بقيمة )

 قيةاالبسيط لتأثير الربح االقتصادي في النمو املستدام لشركات الزراعة العر  االنحدار تحليل  اختبار نتائج  :(16جدول )
 الربح االقتصادي املتغير التابع

 قطاع الزراعة

R R2 F B T النتيجة لةمستوى الدال 

 قبول الفرضية 0.04 3.5 0.4 4.4 0.41 0.64 النمو املستدام

 .SPSSاملصدر: من أعداد الباحثين على وفق مخرجات الحاسبة باالعتماد على برنامج 

  (.3.737) (  0.05)الجدولية عند مستوى  Fيكون *

 (.1.833) (  0.05)الجدولية عند مستوى  Tيكون *

: اختبار ف
ً
 رضية البحث لقطاع الفنادق رابعا

( تأثير الربح االقتصادي في النمو املستدام لشركات الفنادق عينة البحث. فأظهرت نتائج التحليل االحصائي لشركات 17تشير نتائج الجدول )

ات في النمو املستدام لشركات ( من التغير 0.98( أي أن ما قيمته )0.98فقد بلغ ) R2(، أما معامل التحديد 0.99) Rالفنادق أن معامل االرتباط 

( وهذا 0.51بلغت ) βبأن قيمة درجة التأثير  Coefficients االنحدارالفنادق ناتج عن التغير في الربح االقتصادي، كما أظهرت نتائج تحليل معامالت 

(. ويؤكد معنوية 0.51في نموها املستدام بقيمة ) بالربح االقتصادي لشركات الفنادق سيؤدي إلى تغير االهتماميعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى 

 (. 64.6املحسوبة ألنموذج التأثير والتي بلغت ) Fهذا التأثير قيمة 

اقية االنحدار تحليل  اختبار نتائج  :(17جدول )  البسيط لتأثير الربح االقتصادي في النمو املستدام لشركات الفنادق العر
 الربح االقتصادي املتغير التابع

 اع الفنادققط

R R2 F B T النتيجة مستوى الداللة 

 قبول الفرضية 0.02 12.3 0.5 64.6 0.98 0.99 النمو املستدام

 .SPSSاملصدر: من أعداد الباحثين على وفق مخرجات الحاسبة باالعتماد على برنامج 

  (.3.737) (  0.05)الجدولية عند مستوى  Fيكون *

 (.1.833) (  0.05)الجدولية عند مستوى  Tيكون *

 االستنتاجات والتوصيات: املبحث الرابع
 أ

ً
 االستنتاجات :وال

حديثة يتسم البحث الحالي بالحداثة واالهمية، أذ يعد موضوع البحث ومتغيراته )االدارة القائمة على القيمة، النمو املستدام( من املواضيع ال .1

 عن شمولية مجال تط
ً
 ة. يبيقفي الفكر االداري واملالي، فضال

 تشير نتائج أن هناك تباين واضح للقطاعات املبحوثة في سوق العراق لألوراق املالية في تحقيقها للربح االقتصادي والربح املحاسبي، فقد    .2

 أظهرت نتائج أن أغلب الشركات ُتحقق ربح محاسبي. فيما تنخفض االرباح االقتصادية التي تمثل ارباح املساهمين. 

حليل املالي لإلدارة القائمة على القيمة بمؤشرها الربح االقتصادي، أن قطاع الصناعة قد حقق أعلى معدل للربح االقتصادي أظهرت نتائج الت .3

الثالث، وقد واحتل املرتبة االولى، فيما جاء قطاع الزراعة باملرتبة الثانية، فيما أظهرت نتائج التحليل املالي أن قطاع الفنادق قد حقق الترتيب 

 اع التأمين الترتيب االخير بين القطاعات املبحوثة. حقق قط

 مساهمين. تبين البيانات املالية للشركات املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية أن سياسة توزيع االرباح ُتظهر تدني نسبة االرباح املوزعة لل .4

اع الفنادق قد حقق أعلى معدل نمو مستدام بين القطاعات تشير نتائج التحليل املالي ملعدل النمو املستدام للقطاعات املبحوثة، أن قط .5

الزراعة  املبحوثة، فيم احتل قطاع الـتأمين الترتيب الثاني في معدل النمو املستدام، وقد أظهرت نتائج التحليل املالي للنمو املستدام أن قطاع

 رتيب االخير في معدل النمو املستدام للقطاعات املبحوثة.قد حقق الترتيب الثالث بين القطاعات املبحوثة، فيما حقق قطاع الصناعة الت

توضح نتائج البحث انخفاض كفاءة أدارة الشركات، وهذا تبين من خالل انخفاض عوائد الشركات املبحوثة بسبب ضعف استثمارات  .6

 الشركات، وبالتالي تدني عوائد االستثمارات.   

 (R)بحث أن هناك عالقة ارتباط وتفسير جيدة بين متغيري البحث وهذا تبين من خالل تظهر نتائج التحليل اإلحصائي الختبار فرضيات ال .7

(R2( كما بينت النتائج عالقة التأثير املتوسطة لإلدارة القائمة على القيمة في النمو املستدام وهذا تبين من خالل معامل ،)B.) 
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ً
 التوصيات :ثانيا

 من االعتماد على احتساب الربح املحاسبي، ألنه يحقق القيمة الحقيقية لزيادة ينبغي على ادارة الشركات التركيز على الربح  .1
ً
االقتصادي بدال

 عن ذلك جعل تعظيم قيمة املساهمين هدف استراتيجي للشركة. 
ً
 ثروة املساهمين، فضال

بين التمويل الداخلي والخارجي، البحث الدؤوب عن مصادر تمويل بتكلفة منخفضة، وهذا يتم من خالل تكوين هيكل راس مال أمثل، يفاضل  .2

 والتمويل قصير االجل والبعيد االجل. 

يجب على أدارة الشركات املبحوثة زيادة العائد على االستثمار، وهذا يتحقق من خالل البحث عن الفرص االستثمارية، واستغالل الفرص  .3

 املناسبة في ظل أمكانيات وقدرات الشركة. 

 االستراتيجية والتشغيلية إلدارة الشركات املبحوث، وتركيز نتائج القرارات بزيادة قيمة املساهمين.زيادة فاعلية وكفاءة القرارات  .4

مع يجب على أدارة الشركات املبحوثه تبني استراتيجية متوازنة بين نموها الفعلي من جانب مع ما تمتلكه من موارد وقدرات وقابليات تتماش ى  .5

 هذا النمو. 

 املراجع:
: املراجع

ً
 العربية: أوال

( تحليل األرباح املتوقعة بإطار العالقة بين النمو املستدام والنمو الفعلي، دراسة 2016& جبر، شذى عبد الحسين، ) حسن، انوار مصطفى .1

 .36مجلة دراسات محاسبية ومالية، املجلد الحادي عشر، العدد  ،تطبيقية في سوق العراق لألوراق املالية

 االردن . –مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع، عمان  ،االدارة املالية املتقدمة (2004الزبيدي، حمزة محمود،) .2
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Abstract: Value-based management is a modern management approach that increases the company's 
value, Thereby increasing shareholder value, the current research aims to demonstrate the impact of 

management decisions on increasing shareholders' value and their impact on the company's sustainable 
growth. The conceptual and conceptual model of research has been developed through a broad and in-depth 

review of literature related to the research axes, the independent variable value-based management measured 

by economic profit, which is the true criterion of shareholder value, And a sustainable growth variable that 

represents the company's growth without resorting to new sources of funding.                                                                                                                                 
The field of study represented the sectors listed in the Iraqi market for securities Four sectors (insurance, 

industry, agriculture, hotels) were selected as a research community,  Winning companies have been 

identified as a research sample The study time series was (5) five years (2012-2016) The data were subjected 
to financial and statistical analysis by employing a set of equations, financial ratios and statistical ready-made 

software (SPSS, V.23). 

The results have demonstrated an impact relationship between management based on the value and 
sustainable growth of the sectors of the induction sample. The research has reached a set of conclusions, the 

most important of which is that companies should focus on economic profit because it represents the true 

value of shareholders.   

Keywords: Value-based management, Sustainable Growth, Economic Profit, Iraq Stock Exchange. 
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 قياس مستوى ممارسة التحفظ املحاسبي في شركات املساهمة الجزائرية

 3 محمد زرقون ، 2 عمر الفاروق زرقون ، 1 سماعيل قزالإ

 الجزائر -ورقلة    -معة قاصدي مرباحجا  -كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 3,2,1
1 ismailkezzal@gmail.com 

 امللخص:
وهذا بعد  تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مستوى ممارسات التحفظ املحاسبي )سياسات الحيطة والحذر( في شركات املساهمة الجزائرية

الذي تضمن مفهوم الحيطة والحذر، ومعرفة مدى التباين في هذه املمارسة بين مختلف القطاعات في بيئة SCF حاسبي املالي سنوات من تطبيق النظام امل

موزعة على أربع قطاعات هي  2015-2011شركة مساهمة للفترة  47األعمال الجزائرية،  ولتحقيق أهداف الدراسة شملت الدراسة عينة مكونة من 

 Jain andء، املحروقات، الصناعة، الخدمات، ولقياس مستوى ممارسة التحفظ املحاسبي تم استخدام ثالثة نماذج هي نموذج قطاع األشغال والبنا

Rezaee, 2004)املستحقات غير التشغيلية   ( مقياس نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية قبل البنود الغير العادية، ونموذج(Givoly and Hyan, 

االستحقاق غير املتماثل إلى التدفق النقدي، وتوصلت الدراسة إلى أن جميع النماذج أثبتت (Ball and Shivakumar, 2006) ،  ونموذج  (2000

مستويات مرتفعة في ممارسة التحفظ املحاسبي بنوعيه التحفظ املحاسبي املشروط وغير املشروط في القوائم املالية الصادرة عن شركات  وجود

 ضافة إلى أن قطاع املحروقات سجل أعلى مستوى ملمارسة التحفظ املحاسبي بمقابل أقل ممارسة لقطاع الخدمات.املساهمة املدروسة، إ

 .تحفظ محاسبي، حيطة وحذر، نظام محاسبي مالي قياس، الكلمات املفتاحية:

 .JEL: M41 تصنيف 

 

 :املقدمة
وهو موضوع قديم جديد يشهد الكثير من االهتمام من قبل املفكرين  حاسبةيعتبر التحفظ املحاسبي من املفاهيم األولى التي ظهرت في علم امل

داث خاصة بعد والباحثين املحاسبين حيث يعتبر من املفاهيم التي تثير الكثير من الجدل في األدب املحاسبي، وارتبط هذا املفهوم مؤخرا بكثير من األح

ات التحفظ املحاسبي من خالل عالقته بمختلف املتغيرات املحاسبية واملالية التي كانت محل األزمة العاملية األخيرة حيث تناولت العديد من الدراس

الدراسات دراسة قبل وخاصة بعد األزمة العاملية األخيرة، وهذا بالتطرق إلى مدى الحاجة ملمارسة هذا املفهوم ودوافعه، إضافة لتناول الكثير من 

 ألهميته واآلثار املترتبة عنه.    

أزمة مالية غير مسبوقة نتجت عن مشكلة الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمريكية، والتي تسببت فيها القروض  2008العالم سنة  وشهد

رين في ين واملؤثالعقارية الرديئة،ولم تكن مهنة املحاسبة ومعاييرها املهنية بمنأى عن تداعيات األزمة التي اجتاحت العالم، حيث دعا الكثير من الفاعل

التي كانت  مجال املحاسبة إلى إعطاء مفهوم التحفظ املحاسبي أهمية أكثر من أجل تدعيم موثوقية املعلومات املالية، وهذا بعد قيام الشركات الكبرى 

املعلومات املالية وإضعاف  وراء األزمة بالتصريح بأرباح على غير حقيقتها، إال أن هذا الطرح ال يزال يشهد مقاومة من الكثير والذين يتهمونه بتشويه

بية مثل درجة مالءمتها بسبب عدم اعترافه بأرباح متوقعة وإضعافه لخاصية القدرة على التنبؤ، إضافة إلى تعارضه مع بعض املبادئ والفروض املحاس

 .القيمة العادلة وفرض تغليب الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني

 :مشكلة الدراسة
، والذي ينص في الكثير من املواقع على اتخاذ 2010بداية من سنة  SCFمحاسبيا توج بتطبيق النظام املحاسبي املالي  عرفت الجزائر إصالحا

مر إجراءات الحيطة والحذر عند تقدير حاالت وظروف عدم الشك إضافة إلى تبنيه خيارات محاسبية تعتمد على التقدير الشخص ي للمحاسب، وهو األ 

 تخدامها حسب أهدافها الخاصة، ومن خالل ما سبق نطرح اإلشكاليات الرئيسية للبحث في الشكل التالي:الذي يمكن اإلدارة باس

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:ismailkezzal@gmail.com


 وآخرون إمساعيل قزال                                                                                                 قياس مستوى ممارسة التحفظ احملاسبي يف شركات املساهمة اجلزائرية  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 515 

 

   ما مدى ممارسة الشركات االقتصادية الجزائرية لسياسات محاسبية متحفظة؟ 

  ما مستوى التباين في ممارسة التحفظ املحاسبي بين القطاعات االقتصادية املختلفة؟ 

 فرضيات الدراسة: 
 لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث نصيغ الفرضيات التالية:

 :تمارس شركات املساهمة الجزائرية بشكل كبير سياسات محاسبية متحفظة، وتتفرع من هذه الفرضية ثالثة فرضيات فرعية  الفرضية األولى

 وهذا أجل تعزيز قياس مستويات التحفظ املحاسبي من خالل ثالثة نماذج قياسية:

 د دالالت إحصائية على وجود ممارسة للسياسات محاسبية متحفظة في القوائم املالية الصادرة عن الشركات املدروسة باستخدامتوج .1

 .(Jain and Rezaee, 2004)مقياس نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية قبل البنود الغير العادية 

 تحفظة في القوائم املالية الصادرة عن الشركات املدروسة باستخدامتوجد دالالت إحصائية على وجود ممارسة للسياسات محاسبية م .2

 (Givoly and Hyan, 2000)مقياس املستحقات غير التشغيلية 

توجد دالالت إحصائية على وجود ممارسة للسياسات محاسبية متحفظة في القوائم املالية الصادرة عن الشركات املدروسة باستخدام  .3

 .AACFتماثل إلى التدفق النقدي مقياس االستحقاق الغير امل

  :تتباين مستويات ممارسة التحفظ املحاسبي من قطاع إلى آخر حسب خصوصية كل قطاع بدرجات متفاوتة.الفرضية الثانية 

 أهمية الدراسة:
مناقشة علمية قديمة  تستمد الدراسة أهميتها كونها تتناول مفهوم التحفظ املحاسبي الذي يعتبر قليل الدراسة في الجزائر وهو الذي محل

األزمة املالية العاملية حيث عاد النقاش بحدة حول أهمية ممارسة هذا املفهوم من عدمه، خاصة من جهة املؤيدين له الذين  بعد خاصةوحديثة، 

غير حقيقتها مما يؤثر سلبا على  يعتبرون أن انخفاض ممارسته ما قبل األزمة أعطى ملديري الشركات دافعا ملزيد من االنتهازية في التصريح بأرباح على

تطبيق  موثوقية املعلومات املالية، حيث تسمح هذه الدراسة بتسليط الضوء على واقع هذا املفهوم في بيئة األعمال الجزائرية وهذا بعد سنوات من

 .SCFالنظام املحاسبي املالي 

 الدراسات السابقة:

 دراسة (2000 D. Givoly, C. Hayn, ):بعنوان " The changing time-series properties of earnings, cash flows and 

accruals: Has financial reporting become more conservative"  
تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستويات التحفظ املحاسبي وذلك بتطوير نموذج يعتمد على املستحقات السلبية من خالل العالقة بين    

لية وغير التشغيلية واألرباح املعلنة واملتراكمة عبر الزمن والتدفقات النقدية، وذلك بافتراض أن التحفظ املحاسبي يؤدي إلى املستحقات التشغي

شركة بياناتها املالية متوفرة  896مستحقات متراكمة تصبح أكثر سلبية، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطبيق النموذج على عينة مكونة من 

، وتوصلت الدراسة إلى انخفاض في املستحقات غير التشغيلية املتراكمة في عينة الدراسة 1998-1950مركز البحوث ألسعار األسهم للفترة  CRSPلدى 

ظ لتحفباملقابل تسجيل ارتفاع في املستحقات التشغيلية بالتالي يمثل مستحقات سالبة تدل على وجود تحفظ محاسبي، إضافة إلى وجود تأثير سلبي ل

 املحاسبي يؤدي إلى عدم تماثل املعلومات من خالل تأجيل االعتراف باألرباح.  

 ( دراسةR. Ball, L. Shivakumar, 2006 :بعنوان ) Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition 

timeliness"  

اح كمؤشر لجودة التقارير املالية التي تعدها الشركات البريطانية العامة والخاصة، وذلك تهدف الدراسة إلى تقييم أثر التحفظ املحاسبي على األرب   

على خصائص األرباح املتمثلة في مالئمة األرباح وقدرتها التنبؤية، والعوامل املؤثرة عليها بحيث قام الباحث باستخدام مقياس  التحفظبدراسة أثر 

Basu, 1997 يئة نسبة الستجابتها لألخبار الجيدة، باإلضافة إلى نموذج اقترحه الباحثان بالنسبة لشركات غير املساهمة استجابة األرباح لألخبار الس

 AACFبسبب عدم وجود أسعار وأسهم سوقية لها، يعتمد على نسبة املستحقات املحاسبية غير املتماثلة إلى التدفقات النقدية والذي يرمز له 

، ومن أهم ما 2000-1990للفترة  6208شركة، والعامة مكونة من  37949ركات البريطانية الخاصة مكونة من واشتملت الدراسة على عينة من الش

بعض من توصلت إليه الدراسة هي أن ممارسة  التحفظ املحاسبي بشكل مفرط قد يؤدي إلى نوع من التحيز في املعلومات املحاسبية وبالتالي يؤثر في 

إضافة إلى تأجيل أرباح إلى الفترات املقبلة، وبالتالي ما من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض قدرتها على التنبؤ باألرباح  خصائص جودة املعلومات املالية،

 والتدفقات النقدية.

 ( دراسةP. Jian, Z.Rezaee, 2004  :بعنوان )" The Sarbanes-Oxley act of 2002 and Accounting Conservatism " 
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في الواليات  Sarbanes-Oxleyة مدى التغير في سياسات التحفظ املحاسبي عند إعداد القوائم املالية بعد صدور قانون تهدف الدراسة إلى معرف   

، والتي هي من أهم أهدافه زيادة جودة اإلفصاح املحاسبي وزيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية، وشملت الدراسة عينة 2002املتحدة األمريكية سنة 

ركة أمريكية، بحيث قسم الباحثان فترة الدراسة إلى سنتين قبل وبعد صدور القانون، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان ش 3546مكونة من 

الذي يعتمد على مدى استجابة األرباح لألخبار  (Basu, 1997)باستخدام ثالثة نماذج لقياس مستوى التحفظ املحاسبي في العينة املدروسة هي نموذج 

مقياس القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، إضافة إلى نموذج   (Beaver and Ryan, 2000)ستجابتها لألخبار الجيدة، ونموذج السيئة نسبة ال 

حيث اقترحت الدراسة مؤشر نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير العادية  Givoly, Hyan, 2000))قدمته الدراسة مطور لنموذج 

املستحقات غير التشغيلية وهذا من أجل قياس التغير في مستويات التحفظ املحاسبي في عينة الدراسة خالل الفترتين قبل وبعد صدور عوض مؤشر 

ر الوقت القصي القانون، وتوصلت الدراسة إلى أن النماذج الثالثة أشارت إلى ارتفاع طفيف في مستوى التحفظ املحاسبي في القوائم املالية على األقل في

 الذي تلى تطبيق القانون. 

  ،أثر تغير املفاهيم واملمارسات املحاسبية على جودة القوائم املالية » ( بعنوان: 2016دراسة )أحالم عكسة» 

ملحاسبية تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى التغير في جودة القوائم املالية وذلك في ضوء ما أحدثته التغيرات األخيرة في املفاهيم واملمارسات ا   

في النظام وفق النظام املحاسبي املالي، حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك تغير في تطبيق مفهوم مبدأ الحيطة والحذر أو ما يعرف بالتحفظ املحاسبي 

أن تقوم باحتساب األعباء املالي والذي لم يعد نفس املفهوم الذي كان عليه في املخطط املحاسبي الوطني، والذي كان يمكن للمؤسسة بموجبه  املحاسبي

الصادقة  املتوقعة الحدوث وعدم احتساب اإليرادات املتوقعة الحدوث، إذ أصبح املفهوم الجديد لهذا املبدأ حسب النظام املحاسبي وفي إطار الصورة

ل ظروف عدم التأكد، وهذه تعتبر نقطة يفيد بوجوب مراعاة درجة معقولة من الحذر عند ممارسة السلطة التقديرية الالزمة للتوصل إلى تقديرات في ظ

ملصاريف اختالف جذرية مقارنة بما كان عليه الحال في املخطط املحاسبي الوطني، فهذا سوف يؤدي إلى استبعاد االستثمارات الوهمية أو ما يعرف با

بالحد األدنى من التحفظ املحاسبي عند إعداد  اإلعدادية في املخطط السابق، حيث توصلت الدراسة في هذا الشأن أن املؤسسات محل الدراسة تلتزم

 القوائم املالية في حدود ما يفرضه النظام املحاسبي املالي.

 املبحث األول: اإلطار النظري للتحفظ املحاسبي

 املطلب األول: تعريف التحفظ املحاسبي وأنواعه

 
ً
 : تعريف التحفظ املحاسبيأوال

ن قبل الباحثين في الشأن املحاسبي ومن قبل الهيئات املحاسبية الدولية واملحلية، حيث يمكن ذكر تعددت تعاريف مفهوم التحفظ املحاسبي م   

 أهمها في الشكل التالي: 

: يعرفه على أنه توقع صافي األصول املعلن عنها سوف تكون أقل من قيمتها (G. Felthman,, J. Ohlson, 1995, PP. 692-693تعريف ) .1

 ، لذا يميل املحاسبون إلى التقليل من قيمة األصول واإليرادات، والزيادة في قيمة االلتزامات واملصروفات والخسائر.السوقية على املدى الطويل

التي يواجهها املحاسبون في العديد من   Uncertaintyالتأكديرى أن مفهوم التحفظ املحاسبي قد جاء نتيجة لحالة عدم  :Hendriksenتعريف  .2

ملهنة املحاسبة، ويعني هذا أن مفهوم التحفظ املحاسبي عبارة عن أداة يستخدمها املحاسبون ملواجهة حالة عدم التأكد  املواقف أثناء ممارستهم

 (.76 -73، ص.ص.2004التي يواجهونها في مواقف عديدة )محمد ابراهيم سلطان عبيدات، 

ات وصافي الدخل نتيجة لتأثر باألخبار السيئة، ومن جهة أخرى هي تلك املمارسات التي تؤدي إلى تخفيض اإليراد (:Basu, 1997, P.07تعريف ) .3

رجة أقل عدم زيادتها نتيجة التأثر باألخبار الجيدة، ويعبر عنه أيضا على أنه ميل املحاسبين لطلب درجة أكبر من األجل االعتراف باإليرادات ود

 لالعتراف بالخسائر.

 اسبي:تعريف هيئات املحاسبة الدولية ملفهوم التحفظ املح .4

 ( تعريف مجلس مبادئ املحاسبة األمريكيAPB, 1970, P.15:)  أن التحفظ املحاسبي يعود إلى أن األصول  4عرفه من خالل البيان رقم

إلى  وااللتزامات مقاسه غالبا في ظروف حالة عدم التأكد، ويفضل املديرين واملستثمرون واملحاسبون بشكل عام اختيار بدائل القياس الذي يؤدي

ى فيض صافي الدخل وصافي األصول بدال من الزيادة بهما وذلك ملواجهة املخاطر املحتملة، كاعتماد قاعة التكلفة أو السوق أو أيهما أقل علتخ

 سبيل املثال.

 ( تعريف مجلس معايير املحاسبة الدوليةFASB, 1980, P.06 :) التحفظ املحاسبي والذي هو مفهوم الحيطةPrudence م حسب بيان مفاهي

بأنه رد فعل حذر لضمان أن عدم التأكد واملخاطر املالزمة ملواقف األعمال تم أخذها بعين االعتبار بدرجة  1980سنة  2املحاسبة املالية رقم 

 كافية.
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  تعريف مجلس معايير املحاسبة الدوليةIASB
 

 (IASC, 1989, P.84 :) أشارت لجنة معايير املحاسبة الدوليةIASC 1989 فظ إلى أن التح

 املحاسبي هو اتخاذ الحذر وعدم املبالغة في تقييم األصول أو الدخل، وعدم تقييم االلتزامات أو النفقات بأقل مما يجب.

 
ً
 : أنواع التحفظ املحاسبيثانيا

 ميزت أغلب الدراسات التي تناولت مفهوم التحفظ املحاسبي نوعين رئيسيين للتحفظ هما:

تعاريف ملصطلح التحفظ املحاسبي املشروط، مثله مثل أغلب املصطلحات املحاسبية ومن بين هذه  هناك عدةالتحفظ املحاسبي املشروط:  .1

 التعاريف نذكر ما يلي:

 ( تعريفBasu, 1997, P.08:)  هو تسريع االعتراف باألخبار السيئة، بمقابل تأخير االعتراف باألخبار الجيدة، وهو من شأنه أن يعزز من املوثوقية

 .لألرباح املعلنة

  تعريف(R. Ball, L. Shivakumar, 2006, P.210) : هو تحفظ الحق لوقوع أحداث أو أخبار محددة مسبقا، ويعبر إلى انخفاض القيم

 .الدفترية في ظل ظروف وأحداث سلبية تكون كافية لتسجيل االنخفاض والتي ال يمكن أن تتحسن بالرغم من حدوث أحداث ايجابية

 وط: التحفظ املحاسبي غير املشر   .2

  تعريف(2000, P.291 D. Givoly, C. Hayn,) : عرف التحفظ غير املشروط من خالل املستحقات السالبة التي تنتج عن استخدم املؤسسة

 .للسياسات واملبادئ املحاسبية التي تؤدي إلى تقليل األرباح

 تعريف (R. Ball, L. Shivakumar, 2006, P.210): اث أو أخبار ويعبر عن السياسات املحاسبية التي تحفظ مسبق ال يرتبط بوقوع أحد هو

 .تتبعها الشركة باالعتراف بالقيم األقل لألصول واإليرادات

 املطلب الثاني: املمارسة املحاسبية للتحفظ املحاسبي 

 
ً
 : أهم طرق وسياسات التحفظ املحاسبي أوال

ام اإلدارة للممارسة التحفظ املحاسبي في إطار تطبيق بدائل السياسات إلى العديد من املجاالت أو الطرق املتاحة أم Healy Wehlen andأشار 

  املحاسبية:

  تقدير عدد من األحداث االقتصادية املستقبلية، مثل تقدير العمر اإلنتاجي لألصول، القيمة االستردادية لألصولSalvage Values التزامات ،

 Assets Impairmentsئر الديون املعدومة، تخفيضات األصول منافع التقاعد واملعاشات، الضرائب املؤجلة، تقدير خسا

  اختيار بدائل السياسات املحاسبية في إطار املبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما GAAP عن نفس الصفقات االقتصادية، كما في اختيار طريقة

 .، تقييم املخزون السلعياالهتالك

 العامل املرغوبة مثل تحديد مستويات املخزون، التحكم في توقيتات عمليات الشحن أو شراء  تطبيق اآلراء التي تحدد مستويات رأس املال

 .البضاعة، السياسات املتعلقة بسداد املدينين

 وث اختيار القرارات اإلدارية التي تناسب املوقف مثل تخصيص التكلفة وصافي العائدات، رسملة أو إنفاق بعض أنواع التكاليف مثل نفقات البح

 .لتطوير، اإلعالن، الصيانةوا

  اختيار كيفية إنجاز بعض أنواع الصفقات مثل استخدام بدائل الطرق املحاسبية في حاالت االنضمامCombinations عقود التأجير التي ،

 .(27، ص2004)محمد سعيد محمد جنيدي،  OFF- Balance sheetيمكن أن تتم على أنها حسابات خارج امليزانية 

  التكلفة أو السوق أيهما أقل عند تقييم )سابقا( املخزون السلعيتطبيق قاعدة.  

 استخدام طرق االستهالك املتناقص أو املعجل لتحديد أقساط مصروف استهالك األصول الثابتة. 

  استخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أوالLIFO في تسعير حركة املخزون السلعي، فهي طريقة متحفظة خصوصا في ظروف التضخم. 

 لقيمة عدم االعتراف بالشهرة املكونة ذاتيا داخليا، وتسجل الشهرة فقط عندما يتم شراؤها، ثم التعجيل بإطفائها، رغم أن الشهرة أصل متزايد ا

 .وليس أصال متناقصا

  سنوات 5-3إطفاء تكاليف التأسيس على عدد فترات أقل من عمر الشركة غالبا. 

 ات في فترة إنفاقها لظروف عدم التأكد من امتداد منافعها للفترات املقبلة )محمود عرفات أحمد فياض، اعتبار نفقات األبحاث والتطوير مصروف

 .(. 27، ص.2012
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ً
 SCF: املمارسة املحاسبية للتحفظ املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي الجزائري ثانيا

(: فإنه "يجب أن تستجيب املحاسبة 12، ص.2008ماي  28، 156-08)املرسوم التنفيذي رقم  156-08من املرسوم التنفيذي  14حسب املادة 

 ملبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول للواقع في ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول لشكوك موجودة إلى املستقبل من شأنها أنها أن تثقل

 بالديون ممتلكات الكيان أو نتائجه"

  واملنتوجات، كما يجب أن ال يقلل من قيمة الخصوم واألعباء.""ينبغي أن ال يبالغ في تقدير قيمة األصول 

  ".يجب أال يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة هذا إلى تكوين احتياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها" 

كخاصية من من مفهوم التحفظ املحاسبي كمبدأ من مبادئ املحاسبة العامة أو  SCFبالرغم من خلو اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي 

من املرسوم  14، إال أنه من خالل املادة IAS/IFRSالخصائص النوعية للمعلومة املالية على غرار اإلطار التصوري للمعايير املحاسبية الدولية 

املادة إلى ضرورة نالحظ أن النظام املحاسبي املالي قد أشار إلى مفهوم التحفظ املحاسبي بمصطلح مبدأ الحيطة، حيث تشير هذه  156-08التنفيذي 

 تقدير معقول في ظروف الشك وعدم املبالغة في التقديرات الحذرة عن طريق االحتياطات واملؤونات املبالغ فيها.

: الذي يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات 2008جويلية  26حسب القرار املؤرخ في 

 في:وقواعد سيرها نجد 

 :الفصل األول من القرار "مبادئ عامة" حيث نجد في 

، قواعد تقييم األصول 2009مارس  25، 19)العدد رقم القسم األول: إدراج األصول والخصوم واألعباء واملنتوجات وإدراجها في الحسابات 

 (6والخصوم واألعباء وإدراجها في الحسابات، ص.

  عن األعباء املبينة بوضوح من حيث موضوعها واملحتملة بفعل أحداث طرأت أو جار حدوثها  "يترتب4.111بخصوص تقييم األعباء الفقرة

 من قبيل االحتمال تكوين احتياطات."

 "تحول االحتياطات إلى النتائج عندما تزول األسباب التي دعت إلى تكوينها" 

كوين االحتياطات التي تكون عند توفر العوامل املؤدية إلى تحمل من خالل الفقرة السابقة نجد أن النظام املحاسبي املالي قد أشار إلى ظروف ت

 تكاليف، حيث تعتبر االحتياطات أحد أهم الخيارات املحاسبية املستخدمة في سياسات مفهوم التحفظ املحاسبي.

 (7-6وإدراجها في الحسابات، ص.ص. ، قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء2009مارس  25، 19)العدد رقم القسم الثاني: قواعد عامة للتقييم 

  عندا تكون القيمة القابلة للتحصيل ألي أصل أقل من قيمته املحاسبية الصافية لالهتالك، فإن هذه القيمة األخيرة يجب  7.112الفقرة"

 ، خسارة في القيمة.إرجاعها إلى قيمتها القابلة للتحصيل. وحينئذ يشكل مبلغ فائض القيمة املحاسبية على القيمة القابلة للتحصيل

  تثبت خسارة قيمة أي أصل بانخفاض األصل املذكور وبإدراج عبئ في الحسابات."  8.112الفقرة" 

 تعتبر مسألة إعادة التقييم من أهم حاالت الشك وظروف عدم الـتأكد والتي من خاللها يمارس املحاسب الخيارات املحاسبية التي تندرج ضمن

إلى تسجيل قيمة  8.112و 7.112وقع انخفاض قيمة األصول، حيث نجد أن النظام املحاسبي املالي قد أشار في الفقرة سياسة الحيطة والحذر عند ت

 األصل القابلة للتحصيل التي تكون أقل من قيمتها الصافية كخسارة في القيمة وهو ما يعتبر جوهر ممارسة سياسة الحيطة والحذر التي تقض ي

 ة وتأجيل االعتراف باألرباح املتوقعة.باالعتراف بالخسائر املحتمل

 :الفصل الثاني من القرار "قواعد خاصة للتقييم واإلدراج في الحسابات" حيث نجد في 

 (9، قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء وإدراجها في الحسابات، ص.2009مارس  25، 19)العدد رقم القسم األول: التثبيتات العينية واملعنوية 

  إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت أقل من قيمتها الصافية املحاسبية بعد االهتالكات، فإن هذه القيمة تعود إلى  10.121الفقرة"

 القيمة تعود القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة في القيمة."

لتي تؤثر على صورة وعدالة القوائم املالية، ومن خالل ما سبق تعتبر مسألة التقييم واإلدراج في حسابات امليزانية من أهم األساليب املحاسبية ا

من نفس القرار قد أشار إلى حالة نقص القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت عن  8.112على غرار الفقرة  10.121نجد أن النظام املحاسبي في الفقرة 

 فق مع مفهوم الحيطة والحذر.قيمته الصافية املحاسبية وذلك بتسجيلها خسارة في القيمة وهو ما يتوا

  تشكل نفقات البحث أو النفقات الناجمة عن طور البحث عن مشروع داخلي أعباء تدرج في الحسابات عندما تكون  15.121الفقرة"

 مستحقة وال يمكن تثبيتها."

لبحث والتطوير كأصل خالل فترة البحث بل نجد أن النظام املحاسبي املالي ال يعترف بالتثبيت املعنوي  الناجم عن ا 15.121من خالل الفقرة 

 تدرج نفقاته كعبء فور إنفاقها ويسجل في جدول حسابات النتائج، وهو ما يعتبر ممارسة واضحة لسياسة الحيطة والحذر التي تقض ي باالعتراف

 بالخسائر املحتملة وتأجيل االعتراف باألرباح املتوقعة.
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 يتات مالية(، سندات وحسابات دائمةالقسم الثاني: أصول مالية غير جارية )تثب

  يتم تقييم التوظيفات املالية التي تمت حيازتها حتى حلول استحقاقها وكذلك القروض والحسابات الدائنة التي يصدرها  6.122الفقرة"

ر تناقص في القيمة قصد الكيان لم تتم حيازتها ألغراض معاملة تجارية بالتكلفة املهتلكة. وتخضع كذلك عند إقفال كل سنة مالية الختيا

 إثبات أي خسارة محتملة في القيمة، وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم األصول." 

، قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء وإدراجها في 2009مارس  25، 19)العدد رقم القسم الثالث: املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ  

 (13-9الحسابات، ص.ص.

  عمال بمبدأ الحيطة، فإن املخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة انجازها الصافية. وقيمة اإلنجاز الصافية هي سعر البيع املقدر " 5.123الفقرة

 بعد طرح تكلفتي اإلتمام والتسويق.

 افية إلنجاز هذا تدرج أية خسارة في قيمة املخزونات في الحساب كعبء في حساب النتائج عندما تكون كلفة مخزون ما أكثر من القيمة الص

 املخزون. وتحدد خسائر القيمة في املخزونات مادة بمادة أو في حالة أصول متعاوضة فئة بفئة.

الدولية  من خالل الفقرة نرى أن النظام املحاسبي املالي لم يعطي الخيار بين التكلفة أو السوق أو أيهما أقل كما هو الحال في معايير املحاسبة

من املحاسبين ممارسة ملبدأ الحيطة والحذر ومن جهة أخرى خيارا محاسبيا إلدارة األرباح، حيث نجد أن النظام املحاسبي املالي والذي يعتبره الكثير 

يل ينص بشكل واضح على مبدأ الحيطة والحذر عند تقييم املخزونات وذلك بتسجيلها بأقل من تكلفتها الدفترية أو قيمة انجازها الصافية، وتسج

 مة املخزون كتكلفة في حسابات النتيجة.النقص في قي

ومن خالل ما سبق وبالرغم من أن النظام املحاسبي املالي لم يذكر مفهوم الحيطة والحذر )التحفظ املحاسبي( ضمن مبادئ املحاسبة أو ضمن 

بة ملبدأ الحيطة والحذر ويحدد كيفية الخصائص النوعية للمعلومات املالية إال أن للنظام املحاسبي املالي ينص بوضوح على أن تستجيب املحاس

ف بالخسائر معالجة وتقدير حاالت عدم التأكد التي تواجه الشركة، كما أن املواد والفقرات الواردة في النظام املحاسبي املالي التي تقض ي باالعترا

بشكل كبير مع معايير املحاسبة الدولية في مواجهة حاالت املحتملة وتأجيل االعتراف باألرباح املتوقعة وهو ما يمثل جوهر التحفظ املحاسبي، وتتوافق 

 عدم الــتأكد واالستجابة لها. 

 املطلب الثالث: اآلراء املؤيدة واملعارضة لسياسات التحفظ املحاسبي

 
ً
 : اآلراء املؤيدة  أوال

  ،التحفظ املحاسبي من تضخيم اإليرادات من ( يلبي التحفظ املحاسبي رغبات املساهمين بحيث يحد 24، ص.2014وفق )ليت أكرم مفلح القضاة

وأرقاما قبل اإلدارة غير املستندة لحدث مالي طبيعي، لذلك فهم يحبذون استخدام القوائم املالية التي تتضمن أرقاما متدنية األصول واإليرادات 

ي في تجنيب املحاسبين مخاطر نشر معلومات مبالغ بها لاللتزامات واملصروفات حتى يكون لديهم هامش أمان معقول، ويساهم التحفظ املحاسب

 محاسبية قد يثبت فيما بعد عدم صحتها، ومخاطر عدم نشر معلومات محاسبية قد يثبت فيما بعد أنها معلومات صحيحة.

  وفق(R. Lafond, R. watts, 2008, P.451) وعية من استخدام التحفظ املحاسبي في مجال املحاسبة يؤدي ملخرجات محاسبية تمتاز باملوض

لى قوائم حيث عدم تحيز املخرجات املحاسبية ألهداف اإلدارة، وهو األمر الذي يخدم مصالح املتعاملون في سوق األوراق املالية الذين زاد طلبهم ع

ره قوائم مالية مالية أكثر تحفظا، حيث يعتبرون التحفظ له منفعة أكثر من مضاره بالرغم من تسببه في انخفاض األرباح املحاسبية وذلك بتوفي

 أكثر معلوماتية وموثوقة.

  حسب(M. Bangoli, S. Watts, 2005, P.791)  ،إن تبني التحفظ يقلل من السلوك االنتهازي لإلدارة التي تسعى إلى تعظيم قيمة املؤسسة

بزيادة توقع املعلومات املالية لألرباح وبالتالي فإنه يساهم في تحسين جودة املعلومات املالية وجودة أربحاها من خالل تحسين موثوقيتها وذلك 

 .وقدرتها على التنبؤ بالتدفقات النقدية

 
ً
 : اآلراء املعارضة ثانيا

  ينتقد(Hendriksen, 1982)  مفهوم التحفظ املحاسبي، ويعتبره أسلوبا ضعيفا ألخذ عنصر عدم التأكد في تقييم األصول والدخل في االعتبار

ي يؤدي في أسوء صوره إلى تشويه كامل للمعلومات والبيانات املحاسبية، ويتعارض هذا املفهوم مع هدف كما يرى أن مبدأ التحفظ املحاسب

 .(28، ص.2014اإلفصاح عن جميع املعلومات املالئمة )ليت أكرم مفلح القضاة، 

  يرى(R. Lafond, R. watts, 2008, P.476) بادئ والخصائص النوعية أن ممارسة التحفظ املحاسبي من شأنه أن يتعارض مع بعض امل

 لومات.الثانوية للمعلومات املحاسبية مثل الحيادية، القابلية للمقارنة، والثبات، واملبالغة فيه يؤدي إلى الزيادة في مشكلة عدم تماثل املع
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 ( وفقR. Ball, L. Shivakumar, 2006, P.218) كوين احتياطات سرية ممارسة التحفظ املحاسبي بشكل مبالغ فيه من شأنه أن يؤدي إلى ت

بؤية وهو ما وهو ما يعتبر تالعبا باألرقام املحاسبية، ويترتب عنه تأثيرات سلبية على جودة املعلومات املالية وانخفاض جودة أرباحها وقدرتها التن

  .يعتبر ممارسات مضللة تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم املالية خاصة املستثمرين واملراجعين

 ( قد يؤدي استخدام التحفظ املحاسبي لتشويه املعلومات املحاسبية من خالل املبالغة في 16، ص.2015مد الشرقطلي، حسب )هدى مح

ل تخفيض قيم األصول واإليرادات واملبالغة أيضا في زيادة قيم االلتزامات واملصروفات إلى تحقيق نتائج عكسية مشابهة لعملية تضخيم األصو 

 خفيض قيم االلتزامات وبالتالي إظهار إيرادات ومصروفات املنشأة بقيم تختلف عن قيمتها الحقيقية.واإليرادات واملبالغة في ت

 فع ممارسة التحفظ املحاسبيااملطلب الرابع: دو 

 .S) (R. Watts, 2003) , (R. Lafond, R. watts, 2008) ناقشت العديد من الدراسات دوافع ممارسة التحفظ املحاسبي أهمها دراسة

Basu, 1997) .)وذكرت أغلبها أربع دوافع هي التعاقدات، والدعاوى القضائية، والضرائب، والتنظيم )القواعد التنظيمية ، 

 
ً
يعتبر التحفظ املحاسبي جزءا مهما في كفاءة العقود واإليفاء بشروطها حيث ركزت الكثير من الدراسات الدور التعاقدي للمعلومات املحاسبية:  :أوال

 العقود هما:على نوعين من 

  :يرى كل من  عقود املديونية(K. Balakrishnan, R. Watts, L. Zuo, 2012, P.P.03-12)  أن الشركات التي قوائمها املالية أكثر تحفظا هي

ولد قيم التي ت Marginal Projectsاألعلى حصوال على القروض وتتمتع بشروط أحسن لعقود الدين، مما يجعلها أكثر تنفيذا للمشاريع الحدية 

 حالية صافية مما ينعكس بشكل ايجابي على قيمة الحقوق امللكية وقيمة الشركة.

   :وفق عقود مكافآت اإلدارة وتوزيع األرباح(R. Lafond, R. watts, 2008, P.451)  أن سمعة املدير ومكافآته وسعر أسهم الشركة ومستقبلها

ها وبالعقود املحاسبية، مما يجعل الدوافع اإلدارية عامال يقيد ممارسة التحفظ املحاسبي أو ستتأثر بنسبة كبيرة بشكل القوائم املالية املفصح عن

 إدارة األرباح مما ينعكس بشكل متباين على جودة التقارير املالية. 

 
ً
رات التحفظ املحاسبي حيث من أهم الدراسات التي تناولت تفسي (R. Watts, 2003, P.291)تعتبر دراسة : تزايد حاالت اإلفالس والتقاض ي: ثانيا

د املبالغة أشارت إلى أن دافع التقاض ي يعد دافعا رئيسيا ملمارسة التحفظ املحاسبي حيث توصلت الدراسة إلى أن تكاليف التقاض ي تكون أكثر بكثير عن

( إلى أن Basu, 1997, P.26صول، ويشير )في تضخيم األرباح وصافي األصول املفصح عنها مقارنة بتكاليف التقاض ي عند التخفيض في األرباح وصافي األ 

د املنازعات فترة املنازعات القضائية وفترات مخاطر املراجعة أظهرت وجود درجات أعلى للتحفظ املحاسبي مقارنة بباقي الفترات التي تسبق أو تكون بع

 ومخاطر املراجعة.

 
ً
إلى أن نوع وقوة وجودة النظم القانونية  (R. Bushman, J. Piotroski, 2006, P.108)في هذا اإلطار أشار كال من : دافع التنظيم املحاسبي: ثالثا

ية وقضائية والقضائية للدول تلعب دورا هاما في شكل القوائم املالية املفصح عنها الشركات، حيث توصلت الدراسة إلى أن الدول التي فيها نظم قانون

كة املتحدة قوائمها املالية تتمتع بمستويات أعلى للتحفظ املحاسبي مقارنة بالدول التي فيها نظم قوية وفعالة مثل الواليات املتحدة األمريكية واململ

 قانونية وقضائية ضعيفة مثل األرجنتين وبلغاريا وشيلي.

 
ْ
سوف يكون هناك دائما  أنه ال طاملا ارتبط مقدار الضريبة بالنتيجة املحققة (R. Watts, 2003, P.291)في هذا الشأن أوضح : دافع الضرائب: رابعا

دافعا قويا لإلدارة للممارسة سياسات تندرج ضمن التحفظ املحاسبي من أجل تخفيض مقدار الضريبة املستحق ملصلحة الضرائب مادمت هذه 

طي املرتبط أن السلطات الضريبية يمكن أن تقبل التحفظ الشر  إلىX. Qiang, 2007, P.765)  السياسات مقبولة لدى مصالح الضرائب، وأشار )

لفة، بأحداث معينة تشير إلى حدوث خسائر غير محققة مثل انخفاض قيمة األصول الثابتة عن التكلفة أو انخفاض القيمة السوقية للمخزون عن التك

في نفس السنة فإن  أما فيما يتعلق بالتحفظ غير املشروط والغير املرتبط بأحداث معينة مثل تحميل تكاليف األصول غير امللموسة على قائمة الدخل

 السلطات الضريبية ال تقبل به.

 املطلب الخامس: عالقة التحفظ املحاسبي بأهم املفاهيم املحاسبية الحديثة

إن الفرض األساس ي لنظرية الوكالة هي أن كل طرف يقوم بتعظيم منفعته الخاصة، وبذلك ينشأ التعارض في التحفظ املحاسبي ونظرية الوكالة:  أوال:

رباحهم بين املالك واملديرين حيث يختار املدراء البديل املحاسبي الذي يؤدي إلى تحقيق منفعته الخاصة في الوقت الذي يرغب املالك في تعظيم أاملصالح 

ل )الشيرازي، الخاصة، وتعرف على نظرية الوكالة أنها عالقة تعاقدية بين طرفين هما الوكيل واملوكل ويعمل الوكيل ملصلحة املوكل وفي هذا الشأن يقو 

( أنه من الطبيعي أن يسعى كل طرف من أطراف عقد الوكالة إلى تحقيق أقص ى ما يمكن من املنفعة لصالحه، كما أن مصالح كل طرف قد تتفق 1990

لح وينشأ عليها (، ويترتب عن هذه العالقة بعض التعارض في املصا45، ص.2009في بعض األمور كما قد تتعارض في أمور أخرى )محمد فالح السماره، 
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لتحرك بدون علم مشاكل املعلومات غير املتماثلة التي تأتي نتيجة عدم امتالك املساهمين لجميع املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة ويمنحها مجاال واسعا ل

، 2015الشرقطلي،  املساهمين بحيث تستخدم هذه املعلومات لتحقيق مصلحتها الشخصية حتى لو تعارضت مع مصلحة املساهمين )هدى محمد

في دراستهما أنه سوف يستمر الطلب على التحفظ املحاسبي والذي  (R. Lafond, R. watts, 2008, P.P.447-448)(، ويضيف أيضا كل من 33ص.

 ,R. Ball)ة قد يكون حال معقوال يخفض من مشكلة الوكالة وذلك من بواسطة التخفيض في تكاليف املعلومات املالية غير املتماثلة، وحسب دراس

2001, P.P.173-174)  قد يقوم املساهمين بتخفيض رواتب املديرين من أجل تعويض الفرق الناش ئ جراء تغليب املديرين ملصالحهم الشخصية، ومن

الغة باالعتراف باألرباح أجل تفادي هذا سيكون هناك دافعا للمديرين إلى تقديم معلومات مالية أكثر تحفظا وهذا باالعتراف املبكر للخسائر بدال من املب

 كدليل لعدم تغليبهم ملصالحهم الشخصية.

 
ً
اقع االقتصادي على الشكل القانوني: ثانيا إن تطبيق مفهوم التحفظ املحاسبي قد يتعارض : تعارض مفهوم التحفظ املحاسبي مع فرض تغليب الو

ية التي تعتمدها املؤسسة والتي تظهر في القوائم املالية حسب طبيعتها مع فرض تغليب الجوهر االقتصادي في العديد من السياسات والقواعد املحاسب

انت في وحقيقتها املالية واالقتصادية وليس فقط حسب ظاهرها القانوني، فتطبيق هذا املبدأ يؤدي إلى التخلي على النظرة القانونية فقط والتي ك

صول التي تمتلكه املؤسسة قانونيا وتستبعد األصول التي تستعملها وال تمتلكها ، والذي على أساسه كانت تسجل األ 1975املخطط الوطني املحاسبي 

ير قانونيا، وبموجب فرض تغليب الجوهر االقتصادي والذي ينص عليه النظام املحاسبي املالي فإنه بمقدور املحاسب تسجيل األصول املمتلكة وغ

، ومنه Credit- bailألصول التي تتحصل عليها املؤسسة عن طريق عقد القرض اإليجاري املتملكة قانونيا التي تدر منافع اقتصادية للمؤسسة، مثل ا

، أين Comptabilité Financiereإلى محاسبة مالية أو اقتصادية  Comptabilité Patrimonialeيؤدي تطبيق هذا املبدأ لالنتقال من محاسبة ذميه 

 (.107، ص.2016تلكها قانونيا والتي تستفيد منها حتى وإن كانت ال تمتلكها قانونيا )أحالم عكسة، تقوم املؤسسة بالتسجيل في امليزانية األصول التي تم

 
ً
تعد قضية املفاضلة بين مفهوم التكلفة التاريخية الذي يطبق وفقه التحفظ املحاسبي  تعارض مفهوم التحفظ املحاسبي مع القيمة العادلة: :ثالثا

ن ألهم القضايا املثارة في أدبيات الفكر املحاسبي في الوقت الراهن، وعلى الرغم من أن مبدأ التكلفة التاريخية بشكل واسع ومفهوم القيمة العادلة م

م املالية من يعتبر من األعمدة الرئيسية التي يقوم عليها النموذج املحاسبي إال أن االعتبارات الخاصة بمالئمة املحاسبية بالنسبة ملستخدمي القوائ

( أن استخدام 2014نين وغيرهم  قد أدت إلى الخروج عن هذا املبدأ من مواقف متعددة، وحسب دراسة )هاني عبد خليل حسانين، مستثمرين ودائ

رؤوس مفهوم القيمة العادلة يعد من العيوب التي أصابت الثوابت املحاسبية تحت مضلة الحداثة وإمالءات السوق التي تعنى بمصالح رغبات أصحاب 

لك بشكل خاص تحت إسم املعايير املحاسبية الدولية، فمعيار القيمة العادلة يحيط به الكثير من املشكالت التي ترتبط بتقدير القيمة األموال، وتم ذ

اتج يراد النالعادلة، ومشكلة كفاءة سوق املال، مشكلة تقدير التدفقات النقدية وتوقيت تحصيلها، باإلضافة إلى مشكلة اختالف املعالجة املحاسبية لإل 

قبوال واألوسع عن التغيرات في القيمة العادلة ومشكالت تالعب إدارة الشركات في القوائم املالية، حيث كان في ظل التحفظ املحاسبي هو ملفهوم األكثر 

(، 67، ص.62، ص.58، ص.2014تطبيقا والذي في ظله ال يحتسب أو يسجل أي إيرادات أو مكاسب متوقعة وغير محققة )هاني عبد خليل حسانين، 

في دراستهما إلى تعارض مفهوم التحفظ املحاسبي والقيمة العادلة واعتبرا أن  (R. LaFond, S. Roychowdhury, 2008, P.103)وأشار كل من 

حاسبي سيعمل في وبعيدا عن التحفظ امل FASBاالنتقال نحو القيمة العادلة إلعداد التقارير املالية بسبب توجه معايير املحاسبة الدولية واألمريكية 

 أغلب األحيان على تقليل فائدة املعلومات املحاسبية للمستخدمين وعلى رأسهم املساهمين.

رين ومن جهة يأخذنا هذا إلى معرفة عالقة القياس بالقيمة العادلة بمفهوم التحفظ املحاسبي الذي يصطدم بهذا املقياس الذي يعتبر لدى الكثي

اييس الذي يعبر عن واقع الشركة الحقيقي في حاالت االنكماش والتضخم، ويقدم املعلومات األكثر مالئمة ملستخدمي من واضعي املعايير من أهم املق

أقل مالئمة  القوائم املالية ملساعدتهم في اتخاذ قراراتهم املختلفة، حيث أن مفهوم التحفظ يتناسب مع مبدأ التكلفة التاريخية والتي تقدم معلومات

، حيث تفقد هذه املعلومات الدقة تدريجيا مع مرور الوقت نتيجة االعتراف باألصول وااللتزامات بقيمتها التاريخية وتجاهل التغير ودقة حسب الكثير

 املستمر في مستوى األسعار.

 املطلب السادس: قياس التحفظ املحاسبي 
 نميز خمسة نماذج شائعة االستخدام لقياس مستوى التحفظ املحاسبي وهي:

 
ً
 :Asymmetric Timeliness of Earnings, (AT)التوقيت غير املتماثل لألرباح  (Basu,1997)موذج : نأوال

إلى أن أرباح السهم خالل فترة زمنية تعكس ارتفاع في قيمة األصول، وإلى أن الخسائر فيها تعكس انخفاضا في قيمة تلك  (Basu,1997)أشار  

كانت الخسائر تحتاج لدرجة تحقق أكثر انخفاضا من درجة التحقق الالزمة لالعتراف باملكاسب، فإن  إلى أنه إذا (Basu,1997)األصول، وأشار كذلك 

األرباح سوف تعكس الخسائر في صافي األصول بشكل أسرع من املكاسب في صافي تلك األصول، ويترتب على ذلك ميل عوائد السهم واإليرادات 

ولكن عوائد السهم سوف تعكس مكاسب صافي األصول في وقت أطول في اإليرادات، ويفترض نموذج  لالستجابة لخسائر صافي األصول في نفس الفترة،

(Basu, 1997)  أن أسعار األسهم تعكس كافة املعلومات، السيما في ظل ارتفاع درجة كفاءة السوق، وبالتالي ستنعكس األنباء السارة والغير السارة في
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سهم، لتصبح اإلشارات السالبة واملوجبة لعوائد األسهم بمثابة مؤشرات عن وقوع األنباء السارة والغير السارة شكل تغيرات موجبة وسالبة في أسعار األ 

 (.Basu, 1997, P.11ومقاسة بعوائد األسهم على األرباح املحاسبية في توقيت نشر القوائم املالية )

 
ً
  :Negative Accruals Measure (NA)   املستحقات السالبة (Givoly and Hyan 2000) : نموذج ثانيا

على قياس التحفظ املحاسبي عن طريق املستحقات غير التشغيلية كمجموعة فرعية من القيمة  (,D. Givoly, C. Hayn 2000)تركزت دراسة 

سب إجمالي املستحقات الدفترية للشركة، ويتم حساب املستحقات غير التشغيلية عن طريق طرح املستحقات التشغيلية من إجمالي املستحقات، وتح

هتالك، وفق مدخلين هما مدخل امليزانية ومدخل قائمة التدفقات عن طريق طرح صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية من صافي الربح قبل اإل 

قات السلبية بأنه مقياس ، ويتميز مقياس املستح(,P.300 D. Givoly, C. Hayn ,2000)وتحسب املستحقات التشغيلية باستخدام مدخل امليزانية 

 يعتبر للتحفظ خاص بالشركة، ويعتبر سهل التطبيق عموما ألنه ال يتطلب الكثير من البيانات  باإلضافة ملا سبق فإن مقياس املستحقات السلبية ال

لي، مقارنة باملقاييس التي تستند على مقياس سوقي، األمر الذي يجعل من املمكن تطبيقه على نطاق واسع بالنسبة للشركات غير املدرجة في السوق املا

 و نموذج القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية.  (Basu, 1997)القيمة السوقية مثل نموذج 

وتوجه للنموذج االنتقادات بخصوص تجاهله ملخصصات االهتالك والذي يعتبر عنصرا هاما في األرقام املحاسبية، وبالرغم من وجود مبرر 

 من النموذج إال أن ذلك يتجاهل عنصرا مهما من محاسبة املستحقات. الستبعاد اإلهالك

 
ً
 Asymmetric Accruals to Cash Flowاالستحقاق غير املتماثل إلى التدفق النقدي(Ball and Shivakumar, 2006) : نموذج ثالثا

(AACF): 

غير   (Basu, 1997)املسجلة في البورصة، حيث أن نموذج قدم هذا النموذج من أجل تقدير حجم التحفظ املحاسبي في الشركات الخاصة غير 

 Ball andمناسب لتقدير التحفظ املحاسبي في الشركات غير مسجلة في البورصة، بسبب عدم وجود أسعار أسهم للشركات الخاصة، لذلك كان دافعا لــ 

(Shivakumar, 2006) عة يستخدم نموذج لتقديم نموذج يعالج تلك املشكلة، ومن حيث املتغيرات التابAT  إجمالي األرباح في حين أن مقياسAACF 

 من يعتمد على مكون املستحقات فقط من إجمالي األرباح ألن التحفظ املحاسبي من وجهة نظرهم يؤثر بشكل كبير جانب املستحقات في األرباح بدال

بهما درجة عالية من التشابه حيث يستخدمان   (Ball and Shivakumar, 2006) و (Basu, 1997) التدفقات النقدية، ويالحظ أن كال من نموذجيي

لسيئة، عدم التماثل الزمني ويتم اشتقاقهم من مدخلين متشابهين وكالهما يقوم بعمل عالقة انحدار لألرباح باستخدام األخبار الجيدة واألخبار ا

عائد  (Basu, 1997)اس األخبار الجيدة واألخبار السيئة حيث استخدم ، ولكنهما يختلفان في مؤشر قيCross Sectionalوكالهما يركز على التحليل 

فقد استخدم التدفقات النقدية التشغيلية كمؤشر  (Ball and Shivakumar, 2006)السهم كبديل لقياس األخبار الجيدة واألخبار السيئة، أما 

  .لقياس األخبار الجيدة واألخبار السيئة

 
ً
 مقياس القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ( Beaver-Ryan, 2002: نموذج )رابعا

س في تتضمن القيم السوقية لألصول والخصوم التغير في صافي األصول كل فترة، وهذه التغيرات ال تسجل بالكامل في الدفاتر املحاسبية وال تنعك

سب( التي ال يتوفر بشأنها قدر كاف من أدوات التحقق ال يتم تسجيلها التقارير املالية، وفي ظل وجود التحفظ املحاسبي فإن الزيادة في قيم األصول )املكا

ن مقدار في الدفاتر املحاسبية، ونتيجة لذلك فإن صافي األصول تكون مقومة بأقل من قيمتها السوقية، ويعبر هذا االنخفاض عن قيمة صافي األصول ع

ييم األصول باستخدام مجموعة من النماذج التي تقوم بتقييم أسهم الشركات أو التحفظ املحاسبي، وقد قام الباحثون بتقدير هذا االنخفاض في تق

حميده محمد نسبة القيمة الدفترية لصافي األصول )حقوق امللكية(، إلى القيمة السوقية لها، أو العكس بنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية )

 (. 149.، ص.2013عبد املجيد، 

تخدام مقياس القيمة الدفترية السوقية كمقياس للتحفظ املحاسبي هو أن النظام املحاسبي املتحفظ يميل إلى خفض الفكرة الكامنة خلف اس

كلما دل ذلك على وجود  BTMالقيمة الدفترية للشركة نسبة إلى قيمتها االقتصادية الحقيقية، لذلك كلما انخفضت نسبة القيمة الدفترية السوقية 

 (.24، ص.2015حاسبي والعكس صحيح )هدى محمد الشرقطلي، درجة عالية من التحفظ امل

 
ً
 ( االحتياطات السريةPenman and Zhang, 2002: نموذج )خامسا

ويهدف إلى قياس تأثير التحفظ املحاسبي على امليزانية، وذلك بالنظر إلى نسبة  (Penman and Zhang, 2002)تم تطوير هذا املؤشر من قبل 

إلى صافي األصول التشغيلية، حيث تشير زيادة االحتياطات الخفية بنسبة أعلى من صافي األصول إلى أن  (hidden reserves)االحتياطات الخفية 

 Penman and)(، وطرح 25، ص.2012الشركة تستخدم سياسات محاسبية متحفظة عند اإلعالن عن قيمة أصولها )عالم محمد موس ى جمدان،

Zhang, 2002) حفظ املحاسبي تتلخص في أنه عندما تزيد الشركة من استثماراتها فإن التحفظ يؤدي إلى أن تكون األرباح رؤية مختلفة لقياس الت

ات غير املعلنة أقل من تلك التي كانوا سيحصلون عليها فيما اتبعت اإلدارة خيارات محاسبية أكثر تحررا، وهذا التخفيض في األرباح يخلق احتياط

(، 87، ص.2011زيادة هذه االحتياطات وبالتالي تخفيض األرباح من خالل زيادة االستثمار )إيهاب محمد أبو خزانة، مسجلة أو خفية، ويمكن لإلدارة 

مجموعة من البيانات التي يصعب الحصول عليها، مثل مصاريف البحث والتطوير ومصاريف الدعاية  (Penman and Zhang, 2002)وتتطلب طريقة 
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حسب هذه الطريقة صغيرا مقارنة باملقاييس األخرى للتحفظ، كما أن ذلك قد يجعل من الصعب تطبيق مقياس  واإلعالن، مما يجعل حجم العينة

تطوير االحتياطات السرية في الدراسات الدولية على التحفظ ألن التشريعات املحاسبية في العديد من الدول تتطلب اإلفصاح عن مصاريف البحث وال

 (. 28، ص.2015محمد الشرقطلي، ومصاريف الدعاية واإلعالن )هدى 

 املبحث الثاني: اإلطار التطبيقي للدراسة
ظام تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور ممارسة سياسات التحفظ املحاسبي على ممارسات إدارة األرباح جودة املعلومات املالية في ظل تطبيق الن

يما إذا كانت هناك عالقة بين ممارسة التحفظ املحاسبي وجودة املعلومات املالية، سيتم املحاسبي املالي في بيئة األعمال الجزائرية، ومن أجل التحقق ف

استخدام املنهج إجراء دراسة على عينة من الشركات املساهمة العاملة على املستوى الوطني والتي تتوفر بياناتها املالية، ولتحقيق أهداف الدراسة سيتم 

 جموعة من النماذج القياسية.الوصفي التحليلي وذلك بالتطبيق على م

 وعينة الدراسة وأساليب جمع البيانات املطلب األول: مجتمع

 
ً
 وعينة الدراسة : مجتمعأوال

عة يتكون مجتمع الدراسة من شركات املساهمة العاملة في بيئة األعمال الجزائرية، أما عينة الدراسة فقد شملت شركات مساهمة تنتمي إلى أرب

مشاهدة( تتوفر فيها الشروط  235شركة ) 47البناء واألشغال، الصناعة، الخدمات، املحروقات، حيث بلغت العينة املدروسة نشاطات اقتصادية هي 

 التالية:

 دة من توفر بياناتها املالية الالزمة إلجراء الدراسة واملتمثلة في قائمة األصول والخصوم، وقائمة جدول حسابات النتيجة، خالل الفترة املمت

، وقد تم اختيار هذه الفترة لتشمل أطول فترة ممكنة لتمكن الباحث من إجراء االختبارات اإلحصائية الالزمة من أجل الوصول 2010-2015

 إلى أدق النتائج.

 .وقد تم استثناء شركات القطاع املالي مثل شركات التأمين والبنوك نظرا لخصوصيتها ومسكها ملحاسبة خاصة 

 
ً
 ات: أساليب جمع البيانثانيا

 :املصادر األولية 

تم الحصول على املعلومات املالية الخاصة بعينة الدارسة من خالل املتوفر من القوائم املالية املنشورة في موقع السجل التجاري  

https://sidjilcom.cnrc.dz، وائم املالية لبعض الشركات، باإلضافة إلى االتصال املباشر ببعض وبالرجوع إلى املواقع الرسمية التي تتوفر على الق

 الشركات املدروسة.

  :تتمثل في املقاالت التطبيقية والدراسة السابقة املتعلقة بمتغيرات البحث.املصادر الثانوية 

 املطلب الثاني: قياس مستوى ممارسة سياسات التحفظ املحاسبي في شركات املساهمة الجزائرية

ل هذا العنصر سوف نقوم باستعراض ثالثة نماذج شائعة االستخدام في قياس سياسات التحفظ املحاسبي وهذا لغرض دعم نتائج من خال

البنود غير القياس إضافة إلى تقييمه من عدة مناهج منهم نموذجين لقياس التحفظ املحاسبي املشروط هما نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل 

 واملستحقات غير التشغيلية، وبالنسبة للتحفظ املحاسبي غير املشروط نستخدم نموذج االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي.العادية، 

 
ً
 .Jain and Rezaee, 2004: مقياس نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية قبل البنود الغير العادية أوال

ت التي تناولت موضوع التحفظ املحاسبي على غرار كل من دراسة رجب سعيد محمود أبو جراد، استخدمت هذا املقياس العديد من الدراسا     

 Jain and)حيث وفق دراسة (Wakil, 2011) و (Zhan,2008), (Lobo and Zhou, 2006),(، ودراسة 2011و)عالم محمد موس ى حمدان، 

Rezaee, 2004)  والتي طورت نموذج(Givoly and Hyan 2000) تمد على املستحقات السالبة )غير التشغيلية( فإن التحفظ املحاسبي الذي يع

خذها يؤدي إلى استمرارية املستحقات السالبة عبر فترة زمنية طويلة، حيث تؤدي املستحقات السالبة إلى تخفيض النتيجة، وتزيد في الدخل عند أ

را للممارسة الشركات لسياسة التحفظ املحاسبي عند اعترافها باألرباح واألصول اإلشارة املوجبة، ومنه تعتبر اإلشارة السالبة للمستحقات الكلية مؤش

 صحيح.خالل إعدادها للقوائم املالية، حيث وفق هذه الدراسة تعتبر الشركة أن سياستها املحاسبية متحفظة إذا كانت هذه النسبة أقل من الواحد 

 النموذج: واملعادلة التالية توضح كيفية قياس التحفظ من خالل هذا
CONSERVATISM = TACC/ EBXT 

 حيث:

- EXBTit:  األرباح قبل البنود غير العادية للشركةi   في السنةt 

- TACCit:  مجموع املستحقات للشركةi   في السنةt 

https://sidjilcom.cnrc.dz/
https://sidjilcom.cnrc.dz/
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TACCit = (ΔCAit - ΔCLit - ΔChach it + ΔSTDEPTit -  DEPINit) 

- ΔCAit : التغير في األصول الجارية للشركةi  في السنةt 

- ΔCLit : التغير في الخصوم الجارية للشركةi  في السنةt 

- ΔChach it  : التغير في الخزينة للشركةi  في السنةt 

- ΔSTDEPTit  :التغير في الديون القصيرة األجل للشركة i  في السنةt 

- DEPINit  : : مخصصات االهتالك ومخصصات املؤونات للشركةi  في السنةt. 

 
ً
 Givoly and Hyan 2000غير التشغيلية  : مقياس املستحقاتثانيا

 التحفظ من خالل هذا النموذج: قياس املعادلة التالية توضح كيفية

NA = TACC – OPACC 

 حيث:

- NA: .)املستحقات غير التشغيلية )املستحقات السالبة 

- TACC: .املستحقات اإلجمالية  

- OPACC : :املستحقات التشغيلية وتحسب من خالل 

 التغير في الخصوم املتداولة األخرى( –التغير في الدائنون  –ون + التغير في املدينون + التغير في األصول املتداولة األخرى )التغير في املخز 

وتسريع  ويستند هذا املقياس إلى أن تأجيل االعتراف باملكاسب االقتصادية، وتسريع االعتراف بالخسائر االقتصادية من خالل عملية تأخير األرباح

 ئر، وبتكرار العملية فترة بعد أخرى ينتج عنه مستحقات غير تشغيلية سالبة تعتبر كمؤشر ملمارسة التحفظ. الخسا

، وهذا لتجنب التشوهات االحصائية، عند تصميم نماذج tفي السنة   iوفق هذا النموذج تقسم عناصر املعادلة على مجموع األصول للشركة 

 االنحدار.

 
ً
 AACF :Asymmetric to Cash Flow, Ball and Shivakumar 2006غير املتماثل إلى التدفق النقدي : مقياس االستحقاق الثالثا

 التحفظ من خالل هذا النموذج: قياس املعادلة التالية توضح كيفية

ACCit= B0 + B1CFOit + B2DCFOit + B3CFOit * DCFOit + it 

- ACCit : املستحقات التشغيلية للشركةi   في السنةt ،اس كالتالي:وتق 

 –التغير في الخصوم املتداولة األخرى  –التغير في الدائنون  –)التغير في املخزون + التغير في املدينون + التغير في األصول املتداولة األخرى 

 مخصصات االهتالكات واملؤونات(

- CFOit  التدفق النقدي للشركة :i  في السنةt 

- DCFOitن : متغير وهمي ويساوي الصفر إذا كاCFO أكبر أو يساوي الصفر، ويساوي الواحد إذا كان أقل من الصفر 

- B3 ويمثل مؤشر التحفظ :AACF حيث من خالل معادلة االنحدار عندما يكون املعامل ،B3  مرتفعا فإن هذا يؤشر على وجود درجة عالية من

 التحفظ املحاسبي والعكس صحيح.

 ط إجمالي األصول، وهذا لتجنب التشوهات االحصائية في معادلة االنحدار.وفق هذا النموذج تقسم عناصر املعادلة على متوس

 املطلب الثاني: نتائج قياس مستوى ممارسة سياسات التحفظ املحاسبي في شركات املساهمة الجزائرية

 
ً
  Jain and Rezaee, 2004: نتائج مقياس نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية قبل البنود الغير العادية أوال

 لقياس ممارسات التحفظ املحاسبي: One Sample Testاختبار   

ممارسة شركات املساهمة املدروسة لسياسات التحفظ املحاسبي في  فرضيةإلثبات  One Sample Testسوف نستخدم في دراستنا اختبار 

تالف متوسط نسبة املستحقات الكلية إلى إجمالي ، حيث يتم اختبار مدى اخ2015-2011وفي كامل العينة خالل فترة الدراسة  املدروسةاألنشطة 

 ، لكل سنة من سنوات الدراسة. (1) األرباح عن
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نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية باستخدام مؤشر  العينة املدروسة إجمالي لقياس التحفظ املحاسبي في One Sample Testيوضح اختبار (: 1)جدول 

  (2015-2011للفترة ) (TACC/EXBTقبل البنود الغير العادية )
 (sigالداللة املعنوية ) (tاملحسوبة ) االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي السنة النشاط

 0.292- 1.066- 58.471 8.089- 2011 إجمالي العينة املدروسة

2012 -7.933 23.447 -2.612 -0.12 

2013 -4.2706 21.129 -1.710 -0.94 

2014 -5.187 15.816 -2.682 -0.10 

2015 -17.010 39.339 -3.139 -0.03 

 23نسخة  SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  املصدر:                                                 
البة وهو ما يؤشر على أخذت قيم س نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير العاديةمن خالل الجدول نالحظ أن متوسطات 

نسبة املستحقات ممارسة عينة الدراسة للخيارات والطرق املحاسبية التي تدخل ضمن مفهوم الحيطة والحذر )التحفظ املحاسبي(، حيث بلغ متوسط 

نسبة املستحقات ت أعلى قيمة ، وقد سجل31.6397، واالنحراف املعياري 8.3691-خالل فترة الدراسة  اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير العادية

 .2011( سنة 384.5500-(، وأدنى قيمة2013(، سنة 82.02لفترة الدراسة ) اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير العادية

،  2.612-، قدرت على التوالي  2015، 2014، 2012سالبة في السنوات   t-testمن خالل الجدول أيضا نجد أن نتائج الدراسة أظهرت أنه توجد و

، ولكن بدون داللة معنوية،  1.710-و 1.066-كانت سالبة قدرت بـ  t-testإشارة  2013و 2011وبداللة معنوية، ونجد أيضا أن   3.139-،  2.682-

القول أنه يوجد  ومن خالل ما سبق يمكننا ،2011سنة  t-test، وباملقابل سجلت أقل قيمة لـ 2015سجلت سنة  t-test   ونالحظ أيضا أن أعلى قيمة لـ

 . 2015إلى  2011خالل فترة الدراسة املمتدة من  t-testمستوى للتحفظ املحاسبي في شركات املساهمة املدروسة  وذلك نتيجة لإلشارات السالبة لـ 

 (2015-2011وسة للفترة )( بين األنشطة املدر TACC/EXBTبمؤشر  )  ملستوى التحفظ املحاسبي One Sample Test   (: يوضح مقارنة اختبار2جدول )
 (sigالداللة املعنوية ) (tاملحسوبة ) االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي النشاط

 006. 2.851- 19.52443 5.6530- األشغال والبناء

 020. 2.377- 30.02144 7.5279- الصناعة

 051. 2.002- 62.57192 16.7190- الخدمات

 001. 3.691- 11.44770 5.2991- املحروقات

000. 4.132- 35.23894 8.4982- إجمالي العينة املدروسة  

 23نسخة  SPSSاملصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات                                                           

جمالي العينة املدروسة ككل ولكل قطاع على حدا سالبة  الخاصة بقياس التحفظ املحاسبي في إ  t-testيتبين لنا من خالل الجدول أن معامالت 

 والتي تعتبر مؤشرا للتحفظ املحاسبي حيث نجد أن:

  إشارة معاملt-test  و تشير اإلشارة السالبة إلى 0.006قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من 2.851-  في نشاط األشغال والبناء سالب، حيث بلغت ،

 قطاع األشغال والبناءوجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في 

  إشارة معاملt-test  و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود 0.020قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من 2.377- في نشاط الصناعة سالب، حيث بلغت ،

 .ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع الصناعة

  إشارة معاملt-test  و تشير اإلشارة السالبة إلى 0.051قدرت بـ  0.05من بمعنوية أعلى  2.002- في نشاط الخدمات سالب، حيث بلغت ،

 وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع الخدمات؛

  إشارة معاملt-test  و تشير اإلشارة السالبة إلى 0.001قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من 3.691- في نشاط املحروقات سالب، حيث بلغت ،

 روقات؛وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع املح

  إشارة معاملt-test   و تشير اإلشارة السالبة إلى 0.020قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من 2.377- في إجمالي العينة املدروسة، حيث بلغت ،

 وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في إجمالي العينة املدروسة.

 
ً
 2015-2011للفترة  NOACCاملستحقات غير التشغيلية  : نتائج مقياسثانيا

 لقياس ممارسات التحفظ املحاسبي One Sample Testتبار اخ

لقياس مستوى التحفظ املحاسبي  One Sample Testمن أجل تعزيز إثبات فرضية وجود مستوى للتحفظ املحاسبي سوف نستخدم اختبار  

، لكل سنة (0)تحقات غير التشغيلية عن، حيث يتم اختبار مدى اختالف متوسط نسبة املس2015-2011في األنشطة املدروسة خالل فترة الدراسة 

، أن املستحقات غير التشغيلية كلما أخذت Givoly and Hyan 2000))من سنوات الدراسة.، لكل سنة من سنوات الدراسة، حيث وفق دراسة 

 االتجاه السالب فذلك يدل على زيادة مستوى التحفظ املحاسبي في القوائم املالية.
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للفترة  NOACCباستخدام مؤشر املستحقات غير التشغيلية  لقياس التحفظ املحاسبي في العينة املدروسة One Sample Testيوضح اختبار (: 3)جدول 

(2011-2015) 
 (sigالداللة املعنوية ) (tاملحسوبة ) االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي السنة النشاط

 0.001 3.462- 0.68466 0.3457- 2011 إجمالي العينة املدروسة

2012 -0.2294 0.23887 -6.583 0.000 

2013 -0.2123 0.21701 -6.708 0.000 

2014 -0.2191 0.27667 -5.430 0.000 

2015 -0.2366 0.29854 -5.433 0.000 

 23نسخة  SPSSاملصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات                                                 

من خالل الجدول نالحظ أن متوسطات املستحقات غير التشغيلية نسبة إلى إجمالي األصول أخذت قيم سالبة وهو ما يؤشر على ممارسة عينة  

الدراسة للخيارات والطرق املحاسبية التي تدخل ضمن مفهوم الحيطة والحذر )التحفظ املحاسبي(، حيث بلغ متوسط املستحقات غير التشغيلية 

(، سنة 0.3700، وقد سجلت أعلى قيمة للمستحقات غير التشغيلية لفترة الدراسة )0.3431، واالنحراف املعياري 0.2486-الدراسة  خالل فترة

 .2011( سنة 3.58000-، وأدنى قيمة )2015

، 2015، 2014، 2013، 2012، 2011سالبة في كل سنوات الدراسة   t-testأظهرت أنه توجد  الدراسةومن خالل الجدول أيضا نالحظ أن نتائج  

ومنه يمكننا وتأتي هاته النتيجة لتدعم نتيجة مقياس نسبة  وبداللة معنوية، 5.433-، 5.430-، 6.708-، 6.583-، 3.462-قدرت على التوالي

ستخدام مقياس املستحقات املستحقات اإلجمالية إلى األرباح، ومنه يمكن القول أنه يوجد مستوى للتحفظ املحاسبي في شركات املساهمة املدروسة با

 .2015إلى  2011خالل فترة الدراسة املمتدة من   t-testغير التشغيلية نتيجة لإلشارات السالبة لـ 

بين األنشطة  NOACCباستخدام مؤشر املستحقات غير التشغيلية  ملستوى التحفظ املحاسبي One Sample Testاختبار (: يوضح مقارنة 4جدول)

 (2015-2011املدروسة للفترة )
 (sigالداللة املعنوية ) (tاملحسوبة ) االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي النشاط

 0.000 4.114- 0.2450- 0.49831 األشغال والبناء
 0.000 5.873- 0.1180- 0.16811 الصناعة
 0.000 5.161- 0.3444- 0.47190 الخدمات
 0.000 10.035- 0.3511- 0.23474 املحروقات

 0.000 9.920- 0.38423 0.2486- ي العينة املدروسةإجمال
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ملدروسة ككل ولكل قطاع على حدا سالبة  الخاصة بقياس التحفظ املحاسبي في إجمالي العينة ا  t-testيتبين لنا من خالل الجدول أن معامالت 

 والتي تعتبر مؤشرا للتحفظ املحاسبي حيث نجد أن:

  إشارة معاملt-test و تشير اإلشارة السالبة إلى 0.000قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من 4.114-  تفي نشاط األشغال والبناء سالب، حيث بلغ ،

 لبناء؛وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع األشغال وا

 إشارة معاملt-test  و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود 0.000قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من 5.873-  في نشاط الصناعة سالب، حيث بلغت ،

 ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع الصناعة؛

  إشارة معاملt-test و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود 0.000قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من  5.161- في نشاط الخدمات سالب، حيث بلغت ،

 ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع الخدمات؛

  إشارة معاملt-test و تشير اإلشارة السالبة إلى 0.000قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من 10.35- في نشاط املحروقات سالب، حيث بلغت ،

 وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع املحروقات؛

 ل إشارة معام t-test و تشير اإلشارة السالبة إلى 0.000قدرت بـ  9.920-بمعنوية أقل من 2.377- في إجمالي العينة املدروسة، حيث بلغت ،

 وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في إجمالي العينة املدروسة.
 
ً
 : Ball and Shivakumar, 2006وط(، نموذج : نتائج مقياس االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي )التحفظ املحاسبي املشر ثالثا

أن نموذجهم يشير إلى الالتماثل في االعتراف بالخسائر من خالل معالجة املستحقات األكثر توقيتا من  Ball and Shivakumarوضح كل من 

حقات تزيد من القوة التفسيرية للالتماثل باالعتراف معالجة األرباح، وهذا يقوي العالقة بين الالتماثل للمستحقات للخسائر واألرباح، وبالتالي فإن املست

 باألرباح والخسائر.
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ويتبين من خالل هذا النموذج أن املستحقات تظهر التحفظ املحاسبي املشروط باالعتراف باألرباح والخسائر، حيث أن املستحقات توضح 

، 2009)محمد فالح السماره،  B3التحفظ املحاسبي املشروط من خالل التوقيت املناسب لالعتراف بالخسائر أكثر من األرباح، حيث يمكن التنبؤ ب

 (.208-207ص.ص.
ACCit= B0 + B1CFOit + B2 DCFOit + B3CFOit * DCFOit + it 

ثل إلى مقاسا باستخدام طريقة االستحقاق الغير املتما ملستويات التحفظ املحاسبي في النشاطات املدروسة ANOVA(: يوضح تحليل االنحدار 5جدول)

 (AACFالتدفق النقدي )
 ANOVA R-deux ajusté R-deux R األنشطة

Sig F 

 0.000b 19.820 0.194 0.205 0.452a إجمالي العينة املدروسة

 0.000b 15.506 0.387 0.413 0.643a األشغال والبناء

 0.000b 25.663 0.517 0.538 0.734a الصناعة

 0.004b 5.050 0.199 0.248 0.498a الخدمات

 0.000b 31.797 0.677 0.699 0.836a املحروقات
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ناء، وقطاع الصناعة والخدمات واملحروقات بلغت على لكل العينة ولقطاع األشغال والب R-deuxيتضح لنا من خالل الجدول أن القوة التفسيرية 

، %19.4 على التوالي بلغت R-deux ajustéوالقوة التفسيرية املعدلة ملعامل التصحيح  %69.9، %24.8، %53.8، %41.3، % 20.5التوالي حوالي 

ات املستخدمة في الدراسة لقياس مستوى التحفظ ، وهو ما يشير إلى قدرة هذه النسب على شرح وتفسير املتغير 67.7%، 19.9%، 51.7%، 38.7%

 القطاع كل قطاع على حدا.  وفياملحاسبي املشروط في العينة الدراسة ككل 

من خالل الجدول الذي يقيس مدى مالئمة النموذج املستخدم، بمعنى مدى صالحية املتغيرات املستقلة لتفسير التأثير  ANOVAويشير اختبار 

بمستوى معنوية ذو داللة إحصائية  31.797، 5.050، 25.663، 15.506، 19.820على التوالي أيضا إلى  Fث أشارت قيمة اختبار في املتغير التابع، حي

في العينة املدروسة ككل وحسب كل قطاع  املشروطما يعني صالحية النموذج املستخدم ملعرفة مدى وجود ملستوى التحفظ املحاسبي  0.05أقل من 

 (.AACFستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي )باستخدام طريقة اال 

ى (: يوضح معامالت نموذج االنحدار املستخدم لقياس التحفظ املحاسبي في القطاعات املدروسة باستخدام طريقة االستحقاق الغير املتماثل إل6جدول)

 (2015-2011للفترة ) (AACFالتدفق النقدي )
ألشغال والبناءا املعامل واملعنوية   إجمالي العينة ملحروقات الخدمات الصناعة 

 α0 الثابت
Sig 

-0.088 
0.114 

-0.097 
0.001 

0.158 
0.579 

0.111 
0.000 

-0.043 
0.399 

CFOit α1 
Sig 

-1.174 
0.000 

-0.540 
0.000 

-2.906 
0.002 

-0.876 
0.000 

-1.194 
0.000 

DCFOit α2 
Sig 

-0.044 
0.657 

0.133 
0.016 

-.321 
0.510 

0.119 
0.615 

0.019 
0.858 

CFOit * DCFOit α3 
Sig 

0.215 
0.596 

0.587 
0.006 

2.070 
0.176 

1.876 
0.513 

0.631 
0.111 
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 * CFOitر تفاعل التدفقات النقدية مع املتغير الوهمي للتدفقات النقدية يتبين لنا من خالل الجدول أن معامالت االنحدار الخاصة بمتغي

DCFOit :بالنسبة للعينة املدروسة ككل ولكل نشاط على حدا موجبة والتي تعتبر مؤشرا للتحفظ املحاسبي املشروط، حيث نجد أن 

  إشارة معاملCFOit * DCFOit في نشاط األشغال والبناء موجب، حيث بلغ α3 0.215  إال أن 0.596قدرت بـ  0.05بمعنوية أعلى من ،

 اإلشارة تشير إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في قطاع األشغال والبناء؛
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  إشارة معاملCFOit * DCFOit في نشاط الصناعة موجب، حيث بلغ α3 0.587  و تشير اإلشارة 0.006قدرت بـ  0.05بمعنوية أقل من ،

 ارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في قطاع الصناعة؛املوجبة إلى وجود مم

  إشارة معاملCFOit * DCFOit في نشاط الخدمات موجب، حيث بلغ α3 2.070  إال أن اإلشارة 0.176قدرت بـ  0.05بمعنوية أعلى من ،

 تشير إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في الخدمات؛

  إشارة معاملCFOit * DCFOit ملحروقات موجب، حيث بلغفي نشاط ا α3 1.876  إال أن اإلشارة 0.513قدرت بـ  0.05بمعنوية أعلى من ،

 تشير إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في املحروقات؛

  إشارة معاملCFOit * DCFOit في إجمالي العينة املدروسة موجب، حيث بلغ α3 0.631  أن ، إال0.111قدرت بـ  0.05بمعنوية أعلى من 

 اإلشارة تشير إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في إجمالي العينة املدروسة. 

 املطلب الثالث: مناقشة نتائج

من أجل الوقوف على واقع ممارسة مفهوم التحفظ املحاسبي أو ما يعرف بمبدأ الحيطة والحذر استخدمنا ثالثة نماذج لقياس مستويات 

اع على حدة باإلضافة إلى إجمالي العينة بافتراض انتمائها وتمتعها بنفس خصائص القطاع االقتصادي، حيث أثبتت جميع التحفظ املحاسبي في كل قط

كات النماذج لغرض قياس مستويات التحفظ املحاسبي وجود مستويات مرتفعة ملمارسة سياسات التحفظ املحاسبي في القوائم املالية الصادرة عن شر 

 لك من خالل النتائج اإلحصائية التالية:املساهمة املدروسة وذ

 
ً
 : نشاط األشغال والبناءأوال

  t-testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معامل one sample testيوضح اختبار 

سة للتحفظ املحاسبي في نشاط األشغال والبناء، باإلضافة إلى نتيجة نموذج ، و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممار 0.05سالب، بمعنوية أقل من 

بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين كانت إشارة معامل التفاعل  املشروط التحفظ املحاسبي

α3  ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة.موجبة، وتشير جميع هذه النتائج اإلحصائية إلى وجود 

 
ً
 : نشاط الصناعةثانيا

  t-testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معامل one sample testيوضح اختبار 

حاسبي في نشاط الصناعة، باإلضافة إلى نتيجة نموذج التحفظ ، و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة للتحفظ امل0.05سالب، بمعنوية أقل من 

 α3بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين حيث كانت إشارة معامل التفاعل  املشروط املحاسبي

 حاسبية متحفظة.موجبة، وتوضح جميع هذه النتائج اإلحصائية إلى وجود ممارسات لسياسات م

 
ً
 : نشاط الخدماتثالثا

ويشير نفس  0.05سالب بمعنوية أعلى من   t-testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح أن إشارة معامل one sample testيشير اختبار 

، وتشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة 0.05ن سالب بمعنوية أقل م  t-testاالختبار بالنسبة ملقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معامل

بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي  املشروط للتحفظ املحاسبي في نشاط الخدمات، باإلضافة إلى نتيجة نموذج التحفظ املحاسبي

يمكننا القول أن هذه النتائج اإلحصائية توضح وجود  موجبة، لذا α3والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين حيث كانت إشارة معامل التفاعل 

 ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة.

 
ً
 : نشاط املحروقاترابعا

  t-testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معامل one sample testيوضح اختبار 

، و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في نشاط املحروقات، باإلضافة إلى نتيجة نموذج التحفظ 0.05سالب، بمعنوية أقل من 

 α3املشروط بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين كانت إشارة معامل التفاعل  املحاسبي

 هذه النتائج اإلحصائية إلى وجود ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة. موجبة، وتشير جميع

 
ً
 : إجمالي العينة املدروسةخامسا

  t-testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معامل one sample testيوضح اختبار 

اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في العينة املدروسة، باإلضافة إلى نتيجة نموذج التحفظ ، و تشير 0.05سالب، بمعنوية أقل من 
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 α3بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين كانت إشارة معامل التفاعل  املشروط املحاسبي

 تائج اإلحصائية إلى وجود ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة.موجبة، وتشير جميع هذه الن

ومن خالل نتائج اختبار مقياس ي التحفظ لكل من نموذج نسبة املستحقات اإلجمالية ونموذج املستحقات غير تشغيلية نجد أن نشاط 

لتتوافق مع طبيعة نشاط املحروقات الذي يتميز  املحروقات سجل أعلى نسبة للتحفظ املحاسبي بين باقي النشاطات املدروسة وتأتي هاته النتيجة

االحتياطات بالحذر عند تقدير التكاليف املتوقع تحملها والتي غالبا ما تكون صعبة التقدير، حيث كثيرا ما يلجأ املحاسبين إلى املبالغة في تخصيص 

ة النشاط االقتصادي للشركة وذلك نظرا لحساسية طبيعة النشاط واملؤونات، باإلضافة إلى عدم التأكد الكافي لإليرادات املتوقع تحصيلها خالل دور 

ديدة ملراحل البترولي وتأثره بعدة عوامل خارجية أبرزها التغير في أسعار البترول وسعر الصرف باإلضافة إلى عامل تحمل تكاليف اقتناء تكنولوجيات ج

 شاط الخدمات أقل نسبة للتحفظ املحاسبي من بين النشاطات.اإلنتاج، ثم يليه نشاط األشغال والبناء، ثم نشاط الصناعة، وسجل ن

( توضح وجود ممارسة لنوع التحفظ املحاسبي AACFوباإلضافة إلى ما سبق نجد أن نتائج مقياس االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي )

النشاط، باإلضافة إلى تدعيم هذه النتائج كال من مقياس نسبة املشروط في كل نشاط على حدا وفي جميع العينة املدروسة بافتراض انتمائها لنفس 

ملدروسة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير التشغيلية من حيث وجود ممارسة محاسبية متحفظة في القوائم املالية للشركات ا

 املفصح عنها.

القول أنه يوجد ممارسة للتحفظ املحاسبي في العينة املدروسة ككل وفي القطاعات بعد استعراضنا لنتائج املقاييس الثالثة السابقة يمكننا 

في البيئة األربعة املدروسة ) األشغال والبناء، والصناعة والخدمات، واملحروقات(، وهي نتائج متوقعة نظرا لوجود دوافع ممارسة التحفظ املحاسبي 

في األرباح املعلنة، والتي في غالبها تسعى الشركات الجزائرية إلى استخدام الطرق والسياسات االقتصادية الجزائرية بمقابل نقص دوافع املبالغة 

زائرية املحاسبية التي تؤدي إلى تخفيض النتيجة بهدف تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة، حيث تعتبر ممارسة سياسات التحفظ املحاسبي في البيئة الج

لصبغة القانونية أكثر وعلى اإلثبات املادي عند تسجيل األحداث االقتصادية وهو ما يبرر عدم تسجيل ناتجة عن طبيعة املحاسبة التي تتميز با

الذي يوفر طرق  SCFاإليرادات إال بعد حدوث العملية املنشأة لها وهو موروث محاسبي منذ االستقالل، حيث نجد أن تبني النظام املحاسبي املالي 

ي تسجيل إيرادات بمجرد توقعها لم يغير كثيرا في املمارسة املحاسبية التي ما زالت تحتفظ تقريبا بنفس التفكير وخيارات محاسبية يمكن استخدامها ف

 والعوامل السابقة وفق النظام املحاسبي القديم. 

 الخاتمة:
مسببات األزمة ومدى قصور مهنة  شهدت األبحاث في مجال االقتصاد خاصة في ميدان املحاسبة بعد األزمة املالية األخيرة عدة دراسات تتناول 

ي مفهوم املحاسبة على تقديم معلومات مالية تساعد في التنبؤ باألخطار التي تحدق باستمرارية الشركة ومعرفة وضعيتها االقتصادية الحقيقية، وحظ

ملية األخيرة أظهرت الحاجة إلى ممارسة هذا املفهوم من الحيطة والحذر بالكثير من االهتمام من قبل العديد الباحثين الذين اعتبروا أن األزمة املالية العا

أجل الحد من انتهازية مديري الشركات من اإلفصاح عن األرباح على غير حقيقتها، وأهمية مساهمته في إعطاء معلومات مالية موثوقة تساعد 

ن الذين يعتبرون أن ممارسة التحفظ املحاسبي بشكل مبالغ فيه مستخدميها في اتخاذ مختلف قراراتهم املالية، ومن جهة أخرى ينتقد الكثير من الباحثي

في دراستنا هذه إلى من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدم تماثل املعلومات املالية، ويفقدها قدرتها التنبؤية وبالتالي التأثير على درجة مالءمتها، لذا سعينا 

مية استخدامه من قبل شركات املساهمة الجزائرية، وذلك بتناولنا له من خالل تسليط الضوء على املفهوم املعاصر للتحفظ املحاسبي ومدى أه

لى ذلك حاولنا الجانب النظري الذي استعرضنا فيه الدراسات الحديثة في املوضوع  باإلضافة إلى دوافع ممارسته واآلراء املؤيدة واملعارضة له، إضافة إ

خاصة بعد سنوات من تطبيق النظام املحاسبي املالي  الجزائرية األعمال سة هذا املفهوم في بيئةمن خالل الدراسة التطبيقية تسليط الضوء على ممار 

 .املستمد من املعايير املحاسبية الدولية

  نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 ؤشر نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية لوجود ممارسة لسياسات التحفظ املحاسبي باستخدام م

 البنود غير العادية في القوائم املالية الصادرة عنة شركات املساهمة الجزائرية املدروسة؛

  توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية لوجود ممارسة لسياسات التحفظ املحاسبي باستخدام مؤشر املستحقات غير التشغيلية في القوائم املالية

 صادرة عنة شركات املساهمة الجزائرية املدروسة؛ال

  توجد مؤشرات وفق اإلشارات املوجبة ملعامل التفاعلB3  لوجود ممارسة لسياسات التحفظ املحاسبي باستخدام نموذج االستحقاق الغير

لصادرة عنة شركات املساهمة الجزائرية ( والذي يعتبر مؤشرا لنوع التحفظ املشروط في القوائم املالية اAACFاملتماثل إلى التدفق النقدي )

 املدروسة؛
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 أشارت نتائج قياس التحفظ باستخدام مقياس نسبة املستحقات اإلجمالية لألرباح املحاسبية قبل البنود غير العادية ومقياس املستحقات غير 

 تشغيلية إلى أن نشاط املحروقات سجل أعلى مستوى للتحفظ املحاسبي مقارنة بباقي النشاطات.

 توصيات الدراسة: 

 توص ي الدراسة بأهم التوصيات التالية:

 محاولة ضبط تقديرات قيم املؤونات أكثر عند أعمال نهاية الدورة املحاسبية من أجل عدم املبالغة في تكاليف تكون غير مبررة الحقا؛ 

  مات املالية بالتأثير على مالءمتتها في التنبؤ الحرص على عدم اإلفراط في استخدام سياسات الحيطة والحذر وهذا بهدف تجنب تشويه املعلو

 بالتدفقات املستقبلية؛

  استغالل املرونة املحاسبية التي يقدمها النظام املحاسبي املاليSCF  في حدود أخالقيات مهنة املحاسبية عند إعداد التقارير املالية من أجل إعطاء

 صورة صادقة للوضعية املالية للشركات الجزائرية.

 ع:املراج
: املراجع العربية:

ً
 أوال

( أثر هيكل املال وأجل الديون على التحفظ املحاسبي بالشركات املقيدة بالبورصة املصرية، مجلة البحوث املالية 2011) ،إيهاب محمد ،أبو خزانة .1

 ، مصر.2التجارية، جامعة بور سعيد، العدد 

، قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء 2009مارس  25، بتاريخ 19العدد رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .2

 وإدراجها في الحسابات.

 .2008ماي  28، بتاريخ 156-08، املرسوم التنفيذي رقم 27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  .3

رة في درجة التحفظ املحاسبي عند إعداد التقارير املالية، املجلة األردنية في إدارة األعمال، املجلد ( العوامل املؤث2012) ،عالم محمد موس ى ،جمدان .4

 ، األردن.1، العدد 8

( أثر الدور التعاقدي للمعلومات املحاسبية على درجة التحفظ املحاسبي وانعكاس ذلك على إدارة األرباح، 2004) ،محمد سعيد محمد ،جنيدي .5

 لتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا.مجلة التجارة وا

 ، مصر.144( دور التحفظ املحاسبي في الحد من األثار السلبية لألزمة املالية العاملية، مجلة إدارة األعمال، العدد 2014) ،هاني عبد خليل ،حسانين .6

يل في الشركات املساهمة العامة األردنية، رسالة ( أثر التحفظ املحاسبي والالتماثل باملعلومات على تكلفة التمو 2009) ،محمد فالح ة، السمار  .7

 دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

دراسة  -( أثر التحفظ املحاسبي وعدم تماثل املعلومات على جودة األرباح املحاسبية وقيمة الشركة السوقية 2015) ،هدى محمد ،الشرقطلي .8

 ، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم اإلسالمية.2013-2006 تطبيقية على الشركات املدرجة في بورصة عمان

( قياس مستوى التحفظ املحاسبي والعوامل املؤثرة عليه في التقارير املالية لشركات التأمين السعودية، مجلة 2013) ،محمد ةحميد ،عبد املجيد .9

 .اتحاد الجامعات العربية –، جامعة بني سويفAUJAA-املحاسبة واملراجعة

( أثر استخدام مفهوم التحفظ املحاسبي على مالئمة وموثوقية املعلومات املحاسبية، رسالة دكتوراه، 2004) ،حمد ابراهيم سلطانم ،عبيدات .10

 جامعة عمان العربية.

جامعة ( أثر تغير املفاهيم واملمارسات املحاسبية على جودة القوائم املالية، رسالة دكتوراه، تخصص مالية ومحاسبة، 2016) ،أحالم ،عكسة .11

 ، الجزائر.3الجزائر 

( قياس مستوى التحفظ في السياسات املحاسبية وأثره على إدارة األرباح، رسالة ماجستير، جامعة العلوم 2012) ،محمود عرفات أحمد ،فياض .12

 التطبيقية الخاصة، عمان، األردن.

في البيئة األردنية، دراسة إختبارية على البنوك التجارية  لقياس التحفظ املحاسبي لألرباح BASU ( مدى فاعلية نموذج2014) ،ليت أكرم ،مفلح .13

 األردنية، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم اإلسالمية.
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Abstract: This study aims to demonstrate the level of accounting conservatism practices (prudence 

policies) in Algerian firms after years of adopting the accounting financial system SCF which included the 

concept of Prudence, and determine the extent of variation in this practice between different sectors in the 
Algerian affairs environment, The study included a sample of 47 companies during the period lasting from 

2011 to 2015, Distributed in four sectors: construction, fuel, hydrocarbons, industry, services, and for the 

measurement of accounting conservatism practice the study used three models, Jain and Rezaee 2004 model, 
Givoly and Hyan, 2000 model, and Ball and Shivakumar,2006  model, and the results of the study found there 

is an increase in the level of both conditional and unconditional accounting conservatism in financial 

statements issued by Algerian firms, also found that hydrocarbons had the highest level of accounting 
conservatism and the lowest practice in the service sector. 
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 9القياس املحاسبي لرأس املال البشري وأثره على رفع كفاءة األداء بالتطبيق على جامعة امللك خالد

 سلوى درار عوض محمد
 السعوديةاململكة العربية  -املحالة  -جامعة امللك خالد  -كلية املجتمع -أستاذ مساعد

sdawd@kku.edu.sa 

 :لخصامل
 يهدف البحث إلى التعرف على أثر قياس محاسبة رأس املال البشري على كفاءة األداء بالتطبيق على جامعة امللك خالد.

ية فقط. وبما ان تمثلت املشكلة في أن رأس املال البشري ال يتم التعامل معه مع إال من ناحية تسجيل الرواتب واألجور أي يعامل كنفقات جار  

األمثل لرأس رأس املال البشري يقوم بتقديم منافع وخدمات مستقبلية، وحتى تحقق الجامعة األداء األمثل لها البد من إيجاد معالجة للقياس املحاسبي 

 املال عليه يثير البحث عدة تساؤالت:

 هل هنالك قياس محاسبي لرأس املال البشري في الجامعة؟ 

 س املحاسبي عن رأس املال البشري في كفاءة أداء الجامعة؟هل يوجد أثر للقيا 

بالبيانات  االلتزاممواردها البشرية املتاحة، أكدت النتائج أن  استغاللخرجت الباحثة بالعديد من النتائج أن جامعة امللك خالد تعمل على   

ستبدالية الشخصية لقياس رأس املال الجامعة ال تتبني نموذج التكلفة اال بأن وأوضحت النتائج يحقق كفاءة األداء األمثل في الجامعة،  املالية فقط ال

 البشري.

نظام وأوصت بضرورة اإلفصاح عن املوارد البشرية عند إعداد القوائم بالجامعة وضرورة االهتمام بمحاسبة املوارد البشرية وذلك بإدخال وتبني 

من خبرات الجامعات العاملية واملحلية الرائدة في هذا  واالستفادةلتطبيق لنماذج القياس للمحاسبة عن رأس املال البشري داخل الجامعة عن طريق ا

 املجال.

 القياس املحاسبي، رأس املال البشري، كفاءة األداء  الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة:
ية مختلفة وخدمات تكنلوجيا على مستوى في اآلونة األخيرة أصبح املجتمع يتحول إلى اقتصاد مبني على املعرفة حيث يتطلب عمالة بشر  

، بحيث تكون ذو كفاءة من التعليم والتدريب والخبرة في مجاالت التخصص ومن األمثلة على تلك النوعيات مهندسو اإللكترونيات وأساتذة عاٍل 

س املال البشري، وهو من املوضوعات ، لذا هذا  التحول يتطلب دراسة موضوع مهم أال وهو رأالجامعات يعتبرون أفراد خدمات على مستوى عاٍل 

شري في املهمة في مجال املحاسبة، حيث ظهرت بوادر االهتمام به من قبل املحاسبين منذ أوائل السبعينات، وذلك للتعرف على أهمية رأس املال الب

هنبة عالية، وبالتالي تركز االهتمام على رأس كافة الوحدات وذلك نتيجة ظهور الطلب املتزايد على خدمات األفراد الذين يتمتعون بخبرات علمية وم

 املال البشري أكثر منه على رأس املال املادي.

تسعي الباحثة من خالل البحث إلى التعرف على القياس املحاسبي وأثره على كفاءة األداء بجامعة امللك خالد من وجهة نظر املهنيين حيث  

 ألعضاء هيئة التدريس وتدريب املوظفين. ابتعاثهاالبشرية، ويظهر ذلك بصورة واضحة من  تلعب الجامعة دور مهم في تنمية وتطوير مواردها

                                                             

9
 لكة العربية السعودية، ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحثاملمتتقدم الباحثة بالشكر والتقدير إلى جامعة امللك خالد،   

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.9
http://www.refaad.com/
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 مشكلة البحث:
 تمثلت املشكلة في أن رأس املال البشري ال يتم التعامل معه مع إال من ناحية تسجيل الرواتب واألجور أي يعامل كنفقات جارية فقط. وبما 

فع وخدمات مستقبلية وحتى تحقق الجامعة األداء األمثل لها البد من إيجاد معالجة للقياس املحاسبي األمثل ان رأس املال البشري يقوم بتقديم منا

 لرأس املال البشري عليه يثير البحث عدة تساؤالت:

 هل هنالك قياس محاسبي لرأس املال البشري في الجامعة؟ 

 اء الجامعة؟هل يوجد أثر للقياس املحاسبي عن رأس املال البشري في كفاءة أد 

 فرضية البحث:
 هل هنالك عالقة إحصائية بين وجود قياس محاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء في الجامعة؟

 أهداف البحث:
لى ذلك وصل إتمثلت أهداف هذا البحث في التعرف على أثر القياس املحاسبي لرأس املال البشري على رفع كفاءة األداء وتأثيره على الجامعة، ويمكن الت

 من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:

 العالقة بين القياس املحاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء في الجامعة. اختبار 

  الخروج بعدد من النتائج والتوصيات والتي تساعد إدارة الجامعة على تحسين األداء. 

 أهمية البحث:
جامعة امللك خالد في تحقيق أهدافها االستراتيجية عن طريق تنمية رأس املال البشري وتطويرها تنبع أهمية البحث من التعرف على مدى نجاح 

 واحدة من الجامعات الرائدة في اململكة. باعتبارها

 فرضية البحث: 
 الفرضية التالية: اختبارتحاول الباحثة من خالل هذا البحث 

 ( 0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة )ين القياس املحاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء بجامعة امللك خالد.ب 

 منهج البحث:
 تستخدم الباحثة املناهج العلمية التالية:

 الدراسات السابقة حول هذا املوضوع. باستعراضاملنهج التاريخي: ومن خالله يقوم الباحث  .1

 : وذلك لتحديد املشكلة.االستنباطياملنهج  .2

 الفرضية. الختبار: وذلك قرائياالستاملنهج  .3

 املنهج الوصفي التحليلي: ومن خالله يقوم الباحث بعرض إجراءات الدراسة امليدانية. .4

 أدوات وأساليب جمع البيانات:
 واملالحظة، إضافة للمصادر الثانوية االستبيانأداة  باستخداميعتمد البحث في حصوله على املعلومات والبيانات من املصادر األولية 

 واملتمثلة في الكتب واملراجع والدوريات والبيانات واللوائح والقوانين املنشورة واملعمول بها في الجامعة.

 مجتمع البحث:
املهنيين  اختياريتمثل مجتمع البحث في مؤسسات التعليم العالي حيث أخذت جامعة امللك خالد كعينة داخل مجتمع الدراسة حيث تم 

 عينة داخل مجتمع الدراسة وذلك لإلدالء بوجهة نظرهم حول هذا املوضوع باعتبارهمالية بالجامعة ذوي الصلة باملوضوع واملوظفين في اإلدارة امل
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 حدود البحث:
 تتمثل حدود البحث في اآلتي:

  الحدود املكانية: جامعة امللك خالد 

  م2018الحدود الزمانية الفترة من عام 

 هيكل البحث: 
 :م تقسيمها إلىلخدمة أهداف البحث فقد ت

 .الدراسات السابقة 

 .اإلطار النظري للدراسة 

 .الدراسة امليدانية 

 
ً
 : الدراسات السابقة:أوال

 ( 2006دراسة اليوسف)م 

لقياس املوارد البشرية في الجامعات األردنية وقد بحثت الدراسة التطور التاريخي ملحاسبة املوارد البشرية وأهدافها وأهميتها تقديم نموذج 

تسم يب قياسها. ويرى الباحث أن أنسب أسلوب للقياس هو أسلوب التكلفة التاريخية على اعتبار أنه يتماش ى مع قياس األصول املادية األخرى ويوأسال

كاليف وقد تم تطبيق النموذج املقترح على جامعة اليرموك. وخلصت الدراسة إلى أنه يجب إظهار املوارد البشرية كأصل؛ بحيث تظهر الت .باملوضوعية

استنفاد املبالغ املؤجلة منها  االعتباراملؤجلة في قائمة املركز املالي كأصل، وتظهر التكاليف اإليرادية في قائمة الدخل في السنة التي تخصها مع األخذ بعين 

عكس الصورة الصحيحة للمركز املالي في القانوني وتحميله للسنة التي تخصها من سنوات عمره مما ي االلتزامعلى مدى العمر اإلنتاجي املتوقع أو فترة 

 .نهاية السنة

 (2010دراسة املطيري )م 

الى تطبيق نظم محاسبه املوارد البشرية في الشركات املساهمة لدوله الكويت واملبررات واملبادئ واملقومات رساله غير منشوره هدفت الدراسة 

املساهمة بدولة الكويت  وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ان هناك العديد من  الكشف عن مدى تطبيق نظم محاسبه املوارد البشرية في الشركات

ات املعوقات التي تحول دون تطبيق نظام املحاسبة عن املوارد البشرية في الشركات املساهمة في دولة الكويت وقد اوصت الدراسة تشجيع الشرك

 املوارد البشرية ملا يوفره من معلومات مناسبه عن تكلفة وتولية سنك املوارد. املساهمة العامة في دولة الكويت على تطبيق املحاسبة عن

 ( 2011دراسة البوعلي)م 

املوارد البشرية املؤهلة  الستقاللتناولت الدراسة امكانية تطبيق محاسبة املوارد البشرية في مصرف دجله والفرات وتوصلت الدراسة إلى أن الحاجة 

 ب ايجاد نظام محاسبي وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدة متخصصة من املحاسبة عن املوارد البشرية.واملدربة تدريبا جيدا يتطل

 دراسة (Savino, et al, 2012) 

لى أن البحث عن األسلوب املالئم  لقياس املوارد البشرية؛ حيث يمثل موضوع جدل لعدة عقود. وكانت هناك محاوالت من قبل إ تهدف الدراسة

وقد قام الباحثون بدراسة مقارنة بين منهجين من مناهج القياس. وخلصت  .د البشرية واملحاسبة من أجل تطوير طريقة تحظى بقبول عامإدارة املوار 

، ائم املاليةالدراسة إلى أن طرق القياس املعتمدة على التكلفة تحدد التكاليف الحقيقية للموارد البشرية بصورة جيدة بالتالي يسهل اظهارها في القو 

 ولكنها ال تعكس القيمة الحقيقية للموارد البشرية. أما بالنسبة لطرق القياس املعتدة على قياس ا
ً
ملنافع املستقبلية ويمكن مقارنة هذه البيانات تاريخيا

 .فإنه يوجد صعوبة في تحديد قيمة هذه املنافع. وأوضحت الدراسة أن هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث في هذا املجال

 ا مني بأهمية تكامل البحوث العلمية فإن الدراسة الحالية تعد إيمان
ً
لجهود الباحثين في هذا املجال الذي الزال بحاجة إلى املزيد من البحوث  امتدادا

ي جامعة وخاصة أن أغلب البحوث أجريت في بيئات مختلفة عن بيئة األعمال وتتميز الدراسة الحالية أنها تناولت موضوع قياس املوارد البشرية ف

 سعودية من خالل وجهات نظر املهنيين.
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ً
 : اإلطار النظري للبحث:ثانيا

 نشأة وتطور محاسبة املوارد البشرية

مة مع بداية هذا القرن كان ينظر للعنصر البشري على انه جزء من الجانب الفني املتمثلة في طرق العمل واالساليب واملعدات والخامات الالز 

التام للخط املرسومة وأن يقوم بعمله على أكمل وجه ومع تطور الفكر  االنقيادصر البشري كونه يتلقى أجرا على عمله فإن عليه ألدائه لذلك فإن العن

  اإلنسانيةاإلداري وظهور نظرية العالقات 
ً
 اجتماعيا

ً
إلى أنها نظام فني وأن هذا النظام يؤثر فيه  باإلضافةصار ينظر للمنظمة على اعتبار أنها نظاما

ويكمله العنصر البشري حيث أن العنصر البشري قد يتسق مع النظام الفني أو قد يتعارض معه لذلك كان من الضروري فهم الحاجات والدوافع 

املين راد العلألفراد العاملين باملنظمة ومحاولة إشباعها وعدم االقتصار على دفع االجور وبذلك ينسجم العنصر اإلنساني مع الجانب الفني ويؤدي األف

يتفاعل باملنظمة أدوارهم كما يجب وبتطوير الفكر اإلداري وظهور مفهوم أسلوب املشاركة باعتبار املنظمة كيان متكامل يتكون من أجزاء متداخلة 

 مع بقية األجزاء بأن تلبية حاجات العاملين و 
ً
 متكيفا

ً
 فنيا

ً
 االهتمامرغباتهم أدت إلى معها العنصر البشري ومع هذا املفهوم لم يعد العنصر البشري جزءا

املنظمة ويصفوا حول تنمية وتطوير األفراد العاملين في املنظمة أو مشارك في عملياتها لذلك كان من الضروري تنمية املوارد البشرية حتى يفهموا أهداف 

، ويسيروا نحو تحقيق النوعين من األهداف تناسق وتوافق، بل أن العنصر البش
ً
 ألنفسهم أيضا

ً
ري يستطيع بمجهوداته أفكاره أن يؤدي إلى اهدافا

 .(292،291،ص2016)الحيالي بما يساعد على تحقيق أهداف املنظمة. واالبتكارالتطوير 

باملحاسبة عن املوارد البشرية فاملحاسبة في العصور الرومانية اعترفت  االهتمامإن تتبع نشأت وتطوير املحاسبة توضح جانب من جوانب 

شري في صورة العبيد وقامت بتسجيل قيمتهم كأصول إال أن املحاسبة الحديثة أخذت وجهة النظر الرأسمالية في أن العناصر بملكية العنصر الب

إن زيادة االهتمام بالعنصر الحديث في األصول غير امللموسة واالهتمام برفع مستوى كفاءة العاملين ووضع البرامج  ولكنها تستغل. كال تمتلالبشرية 

ت التي تسعى لتنمية مواردها البشرية بمعرفة قيمة هذه املوارد .يرجع آت املوجودة لديهم، كل ذلك أدى الهتمام املنشالتنمية القدرات واملهار التدريبية 

لك يمكن القول السلوك اإلنساني الذي بدأ االهتمام به عقب الحرب العاملية الثانية، ومع ذ اكتشافالبعض االهتمام باملحاسبة عن املوارد البشرية إلى 

ي إلى تعظيم الربح بأن ظهور فكرة املحاسبة غن املوارد البشرية يرجع إلى الحاجة لقياس األصول البشرية التخاذ القرارات في إطار فلسفة اإلدارة التي ترم

 من 
ً
والنظرية االقتصادية باملوارد البشرية املشترك للمحاسبة  االهتماموتحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ورفع مستوى كفاءة العاملين، ويبدو ذلك واضحا

 م(2008هاني   .)السعيد،

 مفهوم وأهداف املحاسبة عن املوارد البشرية

:
ً
 مفهوم محاسبة املوارد البشرية  أوال

رية فقد ظهرت تعاريف عدة ملحاسبة املوارد البشرية اهتم كل منها بدراسة جانب أو اكثر من الجوانب املتعلقة بمفهوم طبيعة املوارد البش

عملية التعرف وقياس والبيانات الخاصة باملوارد ” م( محاسبة املوارد البشرية بأنها :  1973عرفت جمعية املحاسبين األمريكيين في تقريرها األول علم )

صف مجموعة متنوعة من مصطلح مستخدم لي“البشرية وتوصيل هذه املعلومات لألطراف املختصة وعرف أحد أساتذة محاسبة املوارد البشرية بأنها : 

وحسب هذا املفهوم تعتبر محاسبة املوارد  االفتراضات تسعى لتصوير وتأكيد أهمية املوارد البشرية في عملية الكسب واألصول الكلية لشـــركة ما.

ديم معلومات حول أفراد ما وقياس البشرية امتداد منطقي وهام ملجال محاسبة املشروع فهي عملية قياس وتحديد الفعاليات اإلنسانية ملنظمة ما، وتق

 (184،ص2008)ابراهيم،التغير في هذه الظروف خالل الوقت.

ت وأيضا عرفت بانها عمليه إعداد نظام متكامل لجميع املعلومات اإلدارية وتقسيم األداء الخاص باملوارد البشرية وتصنيفها وقياسها بمعدال 

 القرارات املناسبة للتخطيط وتتبع ذلك الرقابة على االداء. اتخاذلألطراف املختصة مما يساعد عن  معيارية وتسجيلها وتحديدها بصفه دوريه وتقديمها

 (314م، ص2011)موس ى 

: أهداف محاسبة املوارد البشرية.
ً
 ثانيا

يمزج هدف محاسبة  يعتبر الهدف العام ملحاسبة املوارد البشرية هو تقديم املعلومات الصحيحة واملوثوقة عن املوقف املالي للمنظمة وال

رات السليمة املوارد البشرية عن جوهر ذلك، إذا تهدف إلى توفير املعلومات الضرورية عن العنصر البشري للمنظمة مما يساعد اإلدارة على اتخاذ القرا

املوارد البشرية وتقيمها وتطويرها.  فيما يتعلق بذلك العنصر كما تهدف إلى جذب انتباه اإلدارة إلى أهمية املوارد البشرية ومساعدتها في قياس هذه

 (17الجعيدي ، ص)

 -ويمكن أن نلخص عدة أهداف اخرى ملحاسبة املوارد البشرية منها:    

 إيجاد طرق قياس يعتمد عليها في معرفة تكلفة املوارد. .1

 قياس معدل رأس املال البشري إلى رأس املال الغير البشري وهذا يحدد كثافة العمل في املشروع. .2
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دف محاسبة املوارد البشرية إلى وضع نظام مكافأة وتعويض للموارد البشرية وهذه النظم تعمل على حفز وحث األفراد العاملين في املنشأة ته .3

ظائف على بذل الجهد األمثل لتحقيق أهداف املنشأة كما أنها تساعد تقييم كفاءة العاملين كل فرد على حدة وتساعد على توزيع األفراد على الو 

 م(2014)شبير، ملختلفة بشكل يؤدي إلى أفضل تخفيض ممكن.ا

: أهمية محاسبة املوارد البشرية
ً
 :ثالثا

 دالئل هناك اختفى العنصر االنساني لذلك اذا للمنشاة يحدث أن يمكن الذى الوضع تصورنا اذا للمنشاة اإلنساني العنصر أهمية تحديد يمكن

 (37ص2015)ابوبكر العنصر اإلنساني للمنشاة، نذكر منها بعض األمثلة: أهمية على وتؤكد تؤيد باعتبارها اليها االشارة يمكن عديدة

اإلنساني هو أهم أنواع األصول في أي منشاة، وخاصة في املجتمعات املتقدمة حيث أن املفكر واملنفذ في أي منشاة هم البشر الذين  العنصر .1

 يتولون أعمال االدارة.

م يؤكد هذا فعندما استقال ثمانية من كبار املديرين  1986 ة، وما حدث في الواليات املتحدة االمريكية عاماإلنساني له قيمة سوقي العنصر .2

 41بشركة "موتوروال" والتحقوا بالعمل لدى شركة منافسة وهي شركة "فريتشيل" فقد انخفضت القيمة السوقية ألسهم الشركة األولى بحوالي 

 ساعة من تاريخ اعالن خبر االستقالة. 24مليون دوالر خالل  14ة ألسهم الشركة الثانية بمبلغ مليون دوالر وارتفعت القيمة السوقي

جريت التي العلمية الدراسات بعض أوضحت .3
ُ
 بالدراسات العليا 91 من عينة على أ

ً
قسم التمويل بإحدى الجامعات االمريكية أن قرارات  " طالبا

 أعلنت عن أهمية العنصر اإلنساني واهتمامها به. " ي صالح الشركة التياالستثمار املتعلقة بشركتين مختلفتين كانت ف

: طرق قياس املوارد البشرية:
ً
 رابعا

 لقد تناول الباحثون عدة طرق لتقييم املوارد البشرية حيث أن األصول اإلنسانية تختلف في طبيعتها من حيث صعوبة القياس الدقيق عن باقي

التي يجري تقييمها حتى األن طبقا للمبادئ املحاسبية املتفق عليها وذلك حسب التكلفة التاريخية لها بعد استقطاع األصول األخرى املتعارف عليها و 

 القسط االستهالكي حسب الطريقة املتبعة بانتظام وقد اوردنا في هذا البحث عدة طرق لتقييم املوارد البشرية وأهمها وهي: 

 طريقة التكلفة التاريخية:  .1
طريقة الى معرفة قيمة االصل عن طريق إثبات كل ما يحتمله املشروع في سبيل اقتناء هذا األصل وإعداده، بحيث يكون صالح تهدف هذه ال

 في املنشأة، وبتطبيق ذلك على األصول البشرية تعتبر التضحية التي تقدمها املنشأة للحصول على األفراد وتنميتهم هي تعبير عن قيمة هذه لالستخدام

 األصول.

تتميز هذه الطريقة املوضوعية ومسايرتها للعرف والتطبيق املحاسبي حيث تعتبر مصاريف اختبار وتوظيف وتدريب العاملين مصاريف و 

 .رأسمالية تجري رسملتها على فترات استخدامها، وبالتالي يتعين إهالكها على العمر اإلنتاجي لألصول البشرية، لتحديد نصيب كل فترة منها

 ة األصل واالستغناء عن العاملين قبل إنهاء حياتهم اإلنتاجية املقدرة يعتبر الرصيد املتبقي خسارة، وممكن أن يكون الرصيد املتبقي ربوفي حالة تصفي
ً
حا

 في حالة انتقاله بمقابل مادي.

واملنافع املتوقعة من األصل خالل وأهم نقد ممكن أن يوجهه لهذه الطريقة بأنها ال تعبر عن الطاقة اإلنتاجية األساسية لألفراد أي الخدمات 

 م(2016)الحيالي، حياته اإلنتاجية بل تعبر عن تكاليف اختباره وتدريبه فقط.

على أساس التكلفة التاريخية ورسملة النفقات املتعلقة بتعين واختبار  اإلنسانيةويرى معظم أنصار محاسبة املوارد البشرية عند تقييم األصول 

يتم توزيعها  رأسماليةعن طريق احتساب التكلفة الفعلية لهذه النفقات املرتبطة باملوارد البشرية واعتبارها بمثابة مصروفات  وتطوير املوارد البشرية

سبب من  على عدد سنوات العمر اإلنتاجي املتبقي لألصول اإلنسانية املفيدة في خدمة املنظمة وإذا حدث أن استبعد أحد هذه األصول اإلنسانية ألي

ب مثل العجز عن العمل أو الوفاة أو عدم املالئمة للتطوير حينئذ تعتبر مصروفات أو نفقات هذا األصل بمثابة خسائر يتم تحميلها على األسبا

 م(2005.)عثمان ، األمين ،حسابات النتيجة 

 طريقة تكلفة اإلحالل:  .2

 لهذه الطريقة يتم تقييم األصل البشري بالتضحية التي تتحملها املنشأة
ً
في سبيل إحالل املوارد البشرية املتوفرة لديها اآلن بموارد بشرية أخرى ذات  وفقا

 مستوى خدمات يساوي خدمات املوارد الحالية.

 (إلى نوعين هما: االستبدالوتنقسم تكلفة اإلحالل )

 (الوظيفية.االستبدالتكلفة اإلحالل ) 

 فة معينة بشخص بديل له يستطيع تقديم نفس الخدمات في هذه الوظيفة.وتمثل التضحية التي تتحملها املنشاة إلحالل شخص يشغل اآلن وظي

 ( الشخصية.االستبدالتكلفة اإلحالل ) 
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 بديل له يتمتع بالقدرة على تقديم مجموعة الخدمات التي قدمها هذا 
ً
وتمثل التضحية تتحملها املنشأة إلحالل شخص مستخدم حاليا

 ا.املستخدم في جميع املراكز التي كان يعمل به

العيوب وبالرغم من أن طريقة تكلفة اإلحالل تالفى بعض االعتراضات التي تعرضت لها كطريقة التكلفة التاريخية إلى أن هذه الطريقة يشوبها بعض 

 في عدم وجود تكلفة إحالل لبعض األصول وخاصة البشرية فمن غير املحتمل الحصول على أرقام دقيقة أو صحيحة لتكلفة اإل 
ً
حالل في تتركز أساسا

 م( 2014. )عبد الرحيم، خالد ظل غياب منظمة للعمالة ذات تكلفة عالية

أن يتم احتساب تكلفة تعيين واختبار وتطوير موارد بشرية  اإلنسانيةيرى أنصار محاسبة املوارد البشرية في هذه الطريقة لتقييم األصول 

الطبع من احد صور الخيال إذ توجد أسس سليمة تتركز عليها هذه الفروض بالنسبة بديلة بما في ذلك نفقات التقاعد عن الخدمة أو التعويض وهذا ب

عن طريق النظر إلى املستقبل وإلى  ةستبداليللموارد البشرية حيث أنه من املعروف أنه يتم التوصل إلى القيمة الحالية في ضوء استخدام التكلفة اال 

ة التي تتعامل مع املاض ي الواقعي والذي يتفق مع مفهوم املحاسبة كتسجيل تاريخي أي أن الوضع دون اعتبار للتكلفة التاريخي االقتصاديةالتوقعات 

هو عدم االعتراف باملاض ي بل النظر للمستقبل بعد احتساب معدل الفائدة لوحده النقد أضف إلى ذلك ان أنصار محاسبة  االستبدالبالنسبة لتكلفة 

 للقيمة يعادل التكلفة الالزمة املوارد البشرية يفترضون القدرة على إحال
ً
ل أحد املوارد البشرية التي تستبعد ألي سبب في املال متخذين في ذلك أساسا

 بشري.للحصول على مورد بشري يقوم باإلحالل عن األصل البشري املستبعد وبالتالي يمكن تالفي الخسائر التي تتحقق نتيجة استبعاد هذا األصل ال

 يلة )املزايدة التنافسية(:طريقة تكلفة الفرصة البد .3

 استخدامالحالي للموارد البشرية إلى  االستخدامتستخدم هذه الطريقة مفهوم تكلفة الفرصة البديلة أي التكلفة التي تتحملها املنشأة لتغيير 

يعملون ذو الكفاءة الخاصة ويمكنهم  أخر بديل سميت باملزايدة التنافسية ويقوم بمقتضاها مدراء األقسام بإجراء مزايدة على خدمات األفراد الذين

في عمل بديل كأساس لحساب قيمة هذا الفرد كأصل من أصول  استخدامهالعمل في كل قسم من هذه األقسام وذلك للوصول إلى قيمة الفرد عند 

ي الذي يعبر عن أحسن استخدام لخدمات املشروع ويستخدم أعلى سعر في املزايدة كتعبير عن قيمة الفرد. حيث أن هذا السعر هو املمثل للتقدير املال

املخصصة  االستثماراتهذا الفرد ويتم تخصيص الفرد للعمل بالقسم الذي يحصل فيه على أعلى سعر وتضاف قيمة أو سعر هذا الفرد إلى مجموعة 

 لهذا القسم.

بما كان يأمله من موارد بشرية ذات كفاءات وتعتبر هذه الطريقة وسيلة لتوزيع املوارد البشرية وكذلك تطويرها فبعد أن يظفر كل مدير 

في بذل قصارى جهده في استغالل كفاءة وقدرات هذه املوارد أحسن استغالل ممكن وهذا سوف يتطلب  االستمرارخاصة فأنه سوف يعمل وال شك على 

 منه بالطبع الحفاض على قيمة هذه املوارد بل والعمل على تنميتها.

قيمة لجميع األفراد العاملين باملنشأة وإنما تهتم فقط بقطاع معين من املوارد البشرية والذي يقع على عاتقها إيجاد  ويشوب هذه الطريقة عدم إيجاد

يمكن الحصول قيمة لجميع األفراد باملنشأة والذين يتميزون بمهارات خاصة سواء في داخل املشروع أو في سوق العمل ، في حين تهمل قيم االفراد الذين 

 باإلضافة إلى عدم اعتمادها على مقياس موضوعي لألفراد وإنما تعتمد على الحكم عليهم بسه
ً
ولة من خارج املنشاة أو األفراد املستخدمين حديثا

 اآلثار النفسية السيئة التي تتركها هذه الطريقة على  اهتمامالشخص ي الذي هو 
ً
الرؤساء وليس على أساس تقدير الكفاءات الفعلية وال يخفى أيضا

املنافسة وبالتالي تنخفض إنتاجيتهم باإلضافة إلى عدم استقرار عنصر العمالة باملنشأة واضطراب العالقات بين  اسية العاملين الذين لم يدخلو نف

 (301،ص2016)الحيالي،العاملين.

 حيث يقوم على أساس اعتبار 
ً
افضل الفرص الضائعة غير ومن املعروف في تكلفة البدائل أنها مفهوم افتراض ي يبتعد عن الواقع بتاتا

واعتبارها الحقيقية ، وتقوم هذه الفكرة على البحث عن أفضل الظروف املالئمة القتناء األيدي العاملة ) من حيث الوقت والجهد واملال والكفاية ( 

ريق نظام املزايدات أو سوق األصول تكلفة بديلة بحيث تمثل هذه التكلفة معيار التكلفة لألصل اإلنساني بصرف النظر عن فرع تخصصه ، وذلك عن ط

بشرية اإلنسانية حيث يتم التوصل لقيمة أي أصل عن طريق املزاد الذي يجري بين أصحاب املنظمات بصرف النظر عن املستويات املختلفة للعناصر ال

نساني ال تحدد على أساس قدرته في املساهمة في وبالتالي تحدد قيمة األصل اإلنساني بالقيمة التي يصل إليها املزاد ومن هنا نجد ان قيمة األصل اإل

 اإلنتاج بل بقيمته الحدية في سوق املوارد البشري.

 طريقة تكلفة املوارد البشرية التي تساهم بها الدولة:  .4

توافر  اعتمدت هذه الطريقة على تجميع تكلفة تعليم الفرد خالل سنوات دراسته باإلضافة إلى استخدام القياس النفس ي لتحديد درجة

على تكلفة التعليم للفرد كمصدر أساس ي لحساب قيمته ، لذلك هي ال تعبر  اعتمادهاالسمات الشخصية لدى الفرد وأهم نقد وجه إلى هذه الطريقة هو 

 
ً
إلى أنها  باإلضافة القياس النفس ي وال يخفى ما يوجد لهذا القياس من انتقادات استخدامعلى  اعتمادهابالضرورة عن قيمة الفرد لدى املنشأة وأيضا

 في املداخل التعليمية املعروفة أو األفراد الذين يتلقون  احتسابتجاهلت 
ً
قيمة األفراد والذي يوظفهم املشروع من الخارج والذين لم يتلقوا تعليما

 
ً
الل فترة عمله باملنشأة مع ان قيمة إلى أساس واقعي حيث أنها تفترض تناقص قيمة الفرد خ افتقارهمتعليمهم في الخارج على نفقتهم الخاصة أخيرا

 متزايدة بالخبرة املكتسبة خالل سنوات عمله.
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 )املستترة(: هطريقة الشهرة غير املشترا .5

األرباح التي تزيد عن املتوسط العادي لألرباح السائدة )األرباح غير العادية( أساس للتقييم، وذلك عن  اتخاذتقوم هذه الطريقة على أساس 

 األرباح الزائدة واعتبارها ممثلة للموارد البشرية في املنشاة وهذه الطريقة تتجاهل الكفاءة التي تستغل بها األصول األخرى، باإلضافة طريق رسملة هذه

 تتحقق.لم  إلى أن قيمة املوارد البشرية ال ترتبط بمسألة تحقيق أو عدم تحقيق أرباح حيث توجد قيمة لهذه املوارد في املنشأة سواء حققت أرباح أو

 (2004)الحيالي،

 تقييم املوارد البشرية في الفقه اإلسالمي:  .6

 فيما يقدم عمله لحصة في رأس مالها، وليس  اعتبارهينصب التقييم اإلسالمي لقيمة الفرد في الشركة على أساس 
ً
 يعمل  باعتبارهشريكا

ً
أجيرا

 لطريقة توزيع بها وفي هذه الحالة ال يتقاض ى الشريك بالعمل أي أجر أو مرتب مقابل 
ً
عمله بل يقتسم الربح الناتج من مزاولة الشركة ألعمالها طبقا

 األرباح والخسائر التي يتفق عليها الشركاء والتي ينص عليها في عقد تكوين الشركة.

هذا ال يمكن الوصول إليه إال إذا وتتفق أقوال فقهاء املذاهب إلى وجوب ذكر نصيب الفرد )حصة العمل التي يقدمها( من األرباح في عقد إنشاء الشركة و 

 (2007)حسن، تم تقييم حصة العمل التي يقدمها الفرد لدى أفراد عقد الشركة أي أن تقييم الحصص هو األساس في تقدير أنصبة الربح.

 تكلفة املوارد البشرية وعالقتها بكفاءة األداء:

تضحية التي تتحملها املنشاة من املوارد في سبيل الحصول على ش يء مادي ملموس أو تعرف التكلفة بشكل عام على أنها ال تعرف تكلفة املورد البشري:

 م(2001)رضوان حلوة حنان، منافع غير ملموسة.

 )الجزء من التكلفة الذي لم يستهلك خالل الفترة ال
ً
 من التكلفة الذي تم استغالله( ويمكن أن تكون أصال

ً
 )جزءا

ً
حالية بل ويمكن ان تكون مصروفا

 د منه املنشأ لعدة فترات محاسبية تالية(.تستفي

 وتعتبر تكلفة املورد البشري مصطلح مشتق من املفهوم العام حيث أن: 

متطلبات للقياس تكلفة املوارد البشرية هي التكلفة التي تتحملها املنشأة في سبيل الحصول على األفراد أو استبدالهم بأفراد آخرين وبالتالي فإن هناك 

 لفة املوارد البشرية:املحاسبي لتك

 فصل عناصر التكاليف الخاصة باملوارد البشرية عن باقي عناصر التكاليف الخاصة باملوجودات األخرى وتجميعها على حده. - أ

 تصنيف عناصر التكاليف الخاصة باملوارد البشرية وتوزيعها على حسابات فرعية تتمثل باآلتي:  - ب

 تكلفة التدريب الرسمي.-5                                     .االستقطابتكلفة -1

 تكلفة التدريب أثناء العمل.-6                                         تكلفة التوجيه.-2

 تكاليف أخرى متنوعة.-7                                       .االختبارتكلفة -3

 تكلفة التعيين.-4

 طويلة األجل واإليرادات الجارية وذلك على النحو التالي: الفصل بين عناصر التكاليف  -ج

 .تكاليف إيرادات جارية 

  :تكاليف إيرادات مؤجلة وتقسم إلى 

 مؤجلة طويلة األجل. إيراديهتكاليف  .1

 مؤجلة قصيرة األجل. إيراديهتكاليف  .2

نها نفقة ال يتوقع أن تحقق عائد في املستقبل بل تفيد الفترة بحيث يتم تحميل عناصر التكاليف اإليرادية الجارية على قائمة الدخل والتي تتميز بأ

 …. .الحالية وبالتالي فهي من التكاليف املستنفذة مثل األجور النقدية املدفوعة لألفراد، مثل نفقات العالج الصحي وغيرها 

 في املوارد البشرية ضمن األصول الثابتة الوهمية. تاالستثماراأما التكاليف اإليرادية املؤجلة يتم رسملتها في امليزانية العمومية بعنوان 

 قياس تكلفة املوارد البشرية كالتالي:  أهدافويجدر بنا من وراء قياس تكلفة املوارد البشرية ان تعود علينا وعلى املنشاة بفائدة لذلك نلخص أهم 

 التوصيل إلى أساليب موضوعية لتحديد مقياس قيمة املوارد البشرية. .1

 ين االستخدامات اإلدارية ملحاسبة املوارد البشرية.تطوير وتحس .2

 تحليل التأثير السلوكي ملحاسبة املوارد البشرية على العاملين. .3

 قياس العائد على رأس املال املستثمر في جميع أصول املشروع بما فيها األصول البشرية  .4

 تقييم األداء بطريقة سليمة وأكثر كفاءة. .5

 وعات املتنافسة على أساس سليم.إجراءات املقارنات بين املشر  .6
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 اتخاذ القرارات باملشروع بشكل سليم. .7

 في املوارد البشرية. تلالستثماراتساعد في وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة األجل  .8

 لبورصة.يجابيتها بما يؤثر باإليجاب على أسعار األسهم في ااإيجاد العالقة بين ربحية املشروع والعامل البشري به والسعي لتنظيم  .9

 مفهوم وأهداف قياس الكفاءة:

اء فالباحث مما سبق يري الباحث أنه قد أستخدم مصطلح الكفاية أو "الكفاءة "بعد مصطلح التقويم وبما أن عملية تقويم األداء ينتج عنها كفاءة األد

 سيتناول مفهوم كفاءة األداء والعوامل املؤثرة على قياس األداء.

 أوال: مفهوم الكفاءة: 

 تبر الكفاءة معيارا أساسيا للحكم على أداء كل املنشآت بجانب بعض املعايير الثانوية مثل املالئمة والفعالية.تع

 تعرف الكفاءة أنها "تكلفة املوارد املستخدمة لبلوغ األهداف املحددة مقدما

نسبة املخرجات )املنتجات أو اإلنتاج( إلى املدخالت )االستخدامات  ، أو بعبارة أخرى اإلنتاجيةكما يقصد بالكفاءة "العالقة بين حجم اإلنتاج وبين املوارد 

 م(2006)النجار، يحيأو املوارد اإلنتاجية( ومن ثم تعتبر العالقة بين حجم اإلنتاج واملوارد اإلنتاجية مقياسا من مقاييس الكفاءة اإلنتاجية 

 التالي:على ضوء ذلك التعبير الرياض ي للكفاءة اإلنتاجية يكون على النحو 

 املخرجاتالكفاءة اإلنتاجية = 

 املدخالت                                    

 تبعا لذلك ترتفع الكفاءة اإلنتاجية في حاالت ثالث هي:

 إذا زادت املخرجات مع ثبات املدخالت. .1

 املدخالت. انخفاضإذا ظلت املخرجات ثابتة مع  .2

 املدخالت. انخفاضإذا زادت املخرجات مع  .3

 على ضوء ذلك تنخفض الكفاءة اإلنتاجية في الحاالت العكسية وبالتالي يتحدد هنا املقياس عن طريق تحديد كل من البسط واملقام.      

 أهمية وأهداف قياس األداء:

 
ً
 : أهمية قياس األداء:أوال

 تنحصر أهمية األداء في اآلتي:

يادة إنتاجية الوحدة والذي هي في حاجة قصوى إليه مما يترتب عليه تحقيق إنتاجية توجيه إشراف اإلدارة العليا إلى مراكز املسؤولية مما يحقق ز  .1

 أكثر.

الذي يمر به املجتمع، وذلك بإبراز العناصر النشطة التي  االجتماعيواملناخ  االقتصاديةتكييف التنظيم البشري في املستقبل ليتوائم مع البيئة  .2

 عنها. االستغناءبها، والعناصر السلبية أو املفسدة أو غير املنتجة التي يستلزم  االحتفاظتستحق الترقية عن جدارة والتي يجب 

 الوظيفي املباشر عن طريق إدراك العامل لكيفية أداء الوظيفة التي يتولى مهامها مقدما. االقتناعاملساعدة على وجود نوع من  .3

 ليم للحوافز.يزودنا بالهدف واألساس الواقعي الذي يساعد على إيجاد نظام فعال وس .4

 / توجيه جهود رجال التنفيذ إلى حد كبير ملظاهر األداء الناجحة التي يرغبون في قياسها والحكم عليها.5 .5

 
ً
 : أهداف قياس األداء:ثانيا

 تتمثل أهداف القياس في اآلتي:

ألداء املتعلق بدائرة نشاطها، وعليه نجد أن تساعد مؤشرات األداء على تزويد املستويات اإلدارية املختلفة بالوسائل التي تكفل قياس وتخطيط ا .1

 على حقائق موضوعية وليس على تخمينات شخصية. ارتكازهاقراراتها يمكن 

التي يقتض ي األمر تحليلها للوقوف على أسبابها، والعمل على  االنحرافات اكتشافتساعد مؤشرات تقييم األداء املستويات اإلدارية املختلفة على  .2

 اإلجراءات العالجية. اتخاذإيضاحها حتى يمكن 

على أسس سليمة، بمثابة نوع من األداء املبدع، وهذا يرجع إلى أن عملية التقييم سوف تتبلور في تقييم  ارتكزتتعتبر مؤشرات تقييم األداء إذا ما  .3

 موضوعي وليس في تقدير شخص ي.

 تحدد عملية تقييم األداء املدى الذي يحقق عنده املسؤولية اإلدارية. .4

من ناحية، والوحدات  االقتصاديةدنا مؤشرات التقييم باألساس الذي يتم بمقتضاه إجراء مقارنات بين القطاعات املختلفة في إطار الوحدة تزو  .5

 م(2015إدريس ‘النوعية في غطاء املؤسسات العامة من ناحية أخرى. )حجي، 
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ً
 : الدراسة امليدانية:ثالثا

 نشأة وتطور جامعة امللك خالد
استكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك.  هـ املتضمن11/3/1419/م في7/78وتشييدها باألمر السامي رقم  جامعة امللك خالد تم إنشاء

 هـ ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد إلى منظومة الجامعات السعودية.14/9/1419وبناًء عليه صدرت امليزانية األولى للجامعة في 

كيلومتر مربع، يعيش  80.000الجامعة في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة العربية السعودية. وتبلغ مساحة منطقة عسير حوالي  وتقع

 (kku.edu.sa)موقع الجامعة  ينتشرون في ثماٍن وسبعين محافظة ومركًزا. نسمة؛ 1.600.000عليها أكثر من 

 أهداف جامعة امللك خالد

 والوطنية. الدينية األهداف طموحات اململكة العربية السعودية في تنمية املعرفة البناءة التي تسهم فيدعمتحقيق  .1

 وخدمي متميز للجامعة. وبحثي، الوصول إلى مستوى علمي، .2

  واملؤسس ي وفق والحصول على االعتماد األكاديمي تحقيق معايير الجودة الشاملة، .3

 ا.وعامليً  محلًيا املعتمدة املعايير .4

  وتطوير تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين، .5

 واملراكز البحثية اإلقليمية والعاملية. واملهنية وبناء  التواصل األكاديمي بين الجامعة، املعرفية قدراتهم .6

 
 إجراءات وتحليل بيانات البحث:

 
ً
 : مجتمع الدراسة:أوال

ت التعليم العالي باململكة العربية السعودية حيث ركز الباحث بأخذ عينة من هذا املجتمع متمثلة في جامعة تمثل مجتمع البحث في مؤسسا

 واحدة من الجامعات الداخلة في هذا املجتمع. باعتبارهاامللك خالد 

 
ً
 :عينة الدراسة: ثانيا

بر عينة مفردات مجتمع جامعة امللك خالد فقد تم حصر تمثلت عينة البحث في جامعة امللك خالد وهي من الجامعات الالمركزية ونظرا لك

 مفردة. 60فئات مجتمع البحث الذي سيخضع للدراسة حيث تمثلوا في املوظفين العاملين بجامعة امللك خالد )اإلدارة املالية( والبالغ عددهم 

 العينة على النحو التالي: اختيارعلى ضوء ذلك تم 

 محاسب. .1

 مراجع داخلي. .2

 ملين.موظف شؤون عا .3

 أدوات جمع البيانات:

 كأداة رئيسة لجمع املعلومات من عينة البحث. االستبانةالباحثة على  اعتمدت

 على قسمين رئيسين: االستبانة احتوت

 القسم االول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث. .1

كل عبارة وفق مقياس ليكرت  هما تصفعن  استجابتهمث أن ( عبارة طلب من أفراد عينة البح16القسم الثاني: يحتوي هذا القسم على عدد ) .2

 الخماس ي، ومن تم توزيع هذه العبارات على فرضية البحث.

: صدق وثبات أداة الدراسة:
ُ
 ثالثا

 من خالل اآلتي: االستبانةقام الباحث بالتحقق من صدق 

 صدق املحكمين )الصدق الظاهري(

ى مجموعة من املختصين بمجاالت املحاسبة، اإلدارة واإلحصاء وجرى أخذ اآلراء كافة التي اتفق عليها في صورتها األولية عل االستبانةعرض الباحث 

 املحكمون.

 : االستبانةإجراءات ثبات فقرات 

مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة  الختبارCronbach – Alpha) استخدمت الباحثة أسلوب كرونباخ ألفا )

مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات وإمكانية  0.70وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو 0.80  الثباتث كانت قيمة معامل حي

 االعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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: االساليب اإلحصائية املستخدمة:
ً
 رابعا

 spssالبرنامج االحصائي  استخدامللحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان تم 

 تحليل البيانات وإختبار فرضيات البحث: 

 النوع .1

 ملتغير النوع : (1جدول)
ً
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية العدد النوع

 1 %63,3 38 ذكر

 2 %27.7 22 أنثى

  100 60 الجملـــة

 

 
 م2019املصدر: إعداد الباحث من الدراسة امليدانية برنامج إكسل                                       

 وبنسبة )38حيث نالحظ أن )
ً
 وبنسبة )22%( من املبحوثين ذكور، وأن )63.3( فردا

ً
 %( من املبحوثين إناث.27,7( فردا

 عمرال .2

 ملتغير العمر : (2جدول)
ً
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية ارالتكر  العمر

 3 %5 3 سنة 20-30

 1 %66.7 40 سنة 40 -30

 2 %28.3 17 سنة 40أكثر من 

  %100 60 الجملـــة

 
 م2019املصدر: إعداد الباحث من الدراسة امليدانية برنامج إكسل                                                              

 وبنسبة )( 40حيث نالحظ أن )
ً
 وبنسبة )17سنة(، وأن ) 40إلى  30%( من املبحوثين من الفئة العمرية )66,7فردا

ً
%( من املبحوثين من الفئة 28,3( فردا

سنة( ونالحظ أن معظم املبجوثين من الفئة  30إلى 20%( من املبحوثين من الفئة العمرية )5( أفراد وبنسبة )3سنة(، وأن ) 40العمرية )أكثر من 
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 سمى الوظيفيامل .3

 ملتغير املسمى الوظيفي:(3جدول)
ً
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية التكرار املؤهل العملي

 1 %43,3 26 محاسب

 3 %25 15 مراجع

 2 %31,7 19 موظف شؤون العاملين

  %100 60 الجملـة

 

 
 م2019املصدر: إعداد الباحث من الدراسة امليدانية برنامج إكسل                                            

 وبنسبة )26حيث نالحظ أن )
ً
 19%( من املبحوثين من املراجعين، وأن )25( فردا وبنسبة )15%( من املبحوثين من املحاسبين، وأن )43,3( فردا

ً
( فردا

 ين مما يدل على أن معظم املبجوثين من ذوي الكفاءات واملؤهالت العالية.  %( من املبحوثين من موظفي شؤون العامل31,7وبنسبة )

 سنوات الخبرة .4

 ملتغير سنوات الخبرة: (4جدول)
ً
  التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية التكرار سنوات الخبرة

 2 %25 15 سنوات فأقل 5

 1 %55 33 سنوات 6-10

 3 %18.3 11 سنة11-15

 4 %1.7 1 سنة 15أكثر من 

  %100 60 الجملـــة

 
 م2019املصدر: إعداد الباحث من الدراسة امليدانية برنامج إكسل                                       

 وبنسبة )33حيث نالحظ أن )
ً
 وبنسبة )15سنوات(، وان ) 10سنوات الى  6%( من املبحوثين من )55( فردا

ً
سنوات  5%( من املبحوثين )من25( فردا

 وبنسبة )11فأقل(، وأن  )
ّ
سنة( مما يدل على  15%( من املبحوثين )أكثر من 1,7( فرد وبنسبة )1سنة(، وأن ) 15-11%( من املبحوثين من )18,3( فردا

 املبحوثين ذوي خبرة طويلة في مجال عملهم. 
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 الفرضية: اختبار 
مدى قبول أو رفض الفرضية، حيث  الختبارفرضية الدراسة، حيث تركزت مهمة هذه الفقرة  ختباراالباحثة في هذا الجانب علي  استخدمت

القياس املحاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء  )كاي تربيع( لداللة الفروق من وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اختبارأن نتائج ومؤشرات 

 :بالجامعة، موضحة بالجدول التالي كما يلي

الك عالقة ذات داللة إحصائية بين القياس املحاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء نكاي تربيع لداللة الفروق لفرضية البحث )ه اختبار  :(5جدول)

 بالجامعة(
 داللة الفروق املتوسط الحسابي مستوى املعنوية  درجة الحرية  قيمة)كاي تربيع( العبارة

لومات املالئمة عن القوى القياس املحاسبي يقدم املع

 العاملة بالجامعة.

 

21,700 

 توجد فروق 4,30 0,000 2

 توجد فروق 4,20 0,000 3 47,764 األمثل لرأس املال البشري. االستغاللتعمل الجامعة على 

يلتزم رأس املال البشري بالقوانين واللوائح والقرارات 

 اإلدارية بالجامعة.

 وقتوجد فر  4,32 0,000 2 21,700

 توجد فروق 3,87 0,000 3 22,933 رأس املال البشري. استثماريتم قياس معدل العائد على 

 توجد فروق 3,92 0,000 2 17,500 تقوم الجامعة بالقياس املحاسبي لرأس املال البشري .

األداء املالي من قبل الجامعة بصورة  يتم قياس كفاءة

 سليمة.

 توجد فروق 3,97 0,000 2 19,300

يحقق كفاءة األداء األمثل  بالبيانات املالية فقط ال اللتزاما

 في الجامعة.

 توجد فروق 4,20 0,000 3 47,600

الخاصة بكفاءة األداء في  واالنحرافاتيتم تحديد األسباب 

 الجامعة بصورة دورية

 توجد فروق 4,03 0,000 3 51,067

تطبق الجامعة نظم لقياس رأس املال البشري لتحسين 

 درة التنافسية.الق

 توجد فروق 3,90 0,000 3 76,000

 توجد فروق 3,72 0,000 3 34,267 تتبع الجامعة نموذج التكلفة التاريخية لرأس املال البشري.

 توجد فروق 4,10 0,000 2 8,400 تطبق الجامعة نموذج األجور املدفوعة لرأس املال البشري.

قياس رأس املال تتبع الجامعة نموذج العوائد املستقبلية ل

 البشري.

 توجد فروق 3,60 0,000 3 38,933

تقيس الجامعة رأس املال البشري بنموذج التكلفة 

 اإلستبدالية الوظيفية.

 توجد فروق 3,55 0,000 2 40,133

تتبع الجامعة نموذج التكلفة اإلستبدالية الشخصية 

 لقياس رأس املال البشري.

 توجد فروق 3,67 0,000 4 50,333

صح الجامعة عن أصولها البشرية كأصول ضمن القوائم تف

 املالية التي تعدها.

 توجد فروق 3,65 0,000 4 56,500

 توجد فروق 4.02 0,000 2 39,700 توجد رقابة على تكلفة التدريب لرأس املال البشري.

 استجاباتي ذلك فإن املتوسطات الحسابية دالة إحصائيا وإن عل وبناءً ( 0,05( أن جميع قيم كاي تربيع أقل من مستوى الداللة )5يوضح الجدول رقم )

روفة وأيضا من خالل التحليل تم مالحظة أنه هنالك فروق إحصائية للفرضية وبذلك تقبل الفرضية وأن عأفراد العينة لم تصل لدرجة الحياد امل

 العينة توافق علي محتوى املحور.

ها )يلتزم رأس املال البشري بالقوانين واللوائح والقرارات اإلدارية بالجامعة( وكانت الفقرة ذات التكرار ( على التكرار األول ونص3وحظيت الفقرة رقم )

( ونصها )تقيس الجامعة رأس املال البشري بنموذج التكلفة اإلستبدالية الوظيفية.( ويري الباحث أن الجامعة يجب أن تهتم بقياس رأس 13األخير رقم )

 اعتبارهاالتكلفة اإلستبدالية الوظيفية وتضعها في املال البشري بنموذج 

 النتائج والتوصيات:
 من خالل عرض وتحليل البيانات تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:

 
ً
 : النتائج:أوال

 أوضحت النتائج أن القياس املحاسبي يقدم معلومات للجامعة. .1

 مواردها البشرية املتاحة. لاستغالأبانت النتائج أن جامعة امللك خالد تعمل على  .2

 أكدت النتائج أن رأس املال البشري يلتزم بتنفيذ اللوائح والقوانين بالجامعة. .3
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 رأس املال البشري بالجامعة. استثمارال يتم قياس معدل العائد على أكدت النتائج   .4

 بقيام الجامعة بالقياس املحاسبي لرأس املال البشري.أظهرت النتائج  .5

 األداء املالي من قبل الجامعة بصورة سليمة. بأنه يتم قياس كفاءةأبانت النتائج  .6

 يحقق كفاءة األداء األمثل في الجامعة. بالبيانات املالية فقط ال االلتزامأكدت النتائج أن  .7

 أن الجامعة تطبق نظم لقياس رأس املال البشري لتحسين القدرة التنافسية.أوضحت النتائج ب .8

 الخاصة بكفاءة األداء في الجامعة بصورة دورية. واالنحرافاتحديد األسباب أظهرت النتائج بأنه يتم ت .9

 نموذج التكلفة التاريخية لرأس املال البشري. أكدت النتائج أن الجامعة ال تتبع .10

 تتبني نموذج العوائد املستقبلية لقياس رأس املال البشري. بأن الجامعة الأظهرت النتائج  .11

  تتبني قياس رأس املال البشري بنموذج التكلفة اإلستبدالية الوظيفية.بأن الجامعة الأبانت النتائج  .12

 الجامعة تطبق نموذج األجور املدفوعة لرأس املال البشري.أكدت النتائج بأن  .13

 بأن الجامعة ال تتبني نموذج التكلفة اإلستبدالية الشخصية لقياس رأس املال البشري.أوضحت النتائج  .14

 اإلفصاح عن األصول البشرية كأصول ضمن القوائم املالية التي تعدها. أظهرت النتائج بأنه ال يتم .15

 أكدت النتائج بأنه يتم فرض رقابة على تكلفة التدريب لرأس املال البشري. .16

 ثانيا: التوصيات:

ن طريق التطبيقي لنماذج ضرورة االهتمام بمحاسبة املوارد البشرية وذلك بإدخال وتبني نظام للمحاسبة عن رأس املال البشري داخل الجامعة ع .1

 من خبرات الجامعات العاملية واملحلية الرائدة في هذا املجال. واالستفادةالقياس 

 يحققه للجامعة من عائد والعمل على قياس ذلك العائد من خالل إعداد التقارير املالية. البشري وما االستثماراالهتمام بجانب  .2

 داد القوائم بالجامعة.ضرورة اإلفصاح عن املوارد البشرية عند إع .3

 العمل على إعداد التقارير الدورية التي تعكس األداء املالي واإلداري. .4

 ضرورة االهتمام باملوارد البشرية ال نها تقدم خدمات مستقبلية وطويلة االجل. .5

  :املراجع
: املراجع

ً
 :العربية أوال

 اسبة عن املوارد البشرية، الرياض، دار املريخأريك، تعريب د. محمد عصام الدين، د. حامد حجاج، املح ،فالمهولز .1

 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.استراتيجيإدارة املوارد البشرية، مدخل  (2014)خالد، ،عبد الرحيم .2

 دار الثقافة للنشر. عمان:، مدخل نظرية املحاسبة-تطور الفكر املحاسبي(2001)حلوة حنان، ،رضوان .3

 (.1ز الكتاب األكاديمي، طبعة رقم )مرك (2016)وليد ناجي، ،الحيالي .4

 .املحاسبة عن املوارد البشرية )عرض وتحليل مع مدخل بديل(، الرياض، دار املريخ ه(1403)سعيد يس، ،علي محمد ، عامر ،عبد الوهاب .5

 ( دراسات في املحاسبة االجتماعية، دار النهضة2011) ،موس ى، أحمد .6

 إدارية معاصرة، دار السحاب، القاهرة. انطالقةي رأس املال الفكر ( 2008)هاني محمد،  ،السعيد .7

 م( القياس واإلفصاح في املحاسبة عن املوارد البشرية في املنشآت الخدمية2015محمد عثمان، ) ،األمين .8

 م( اإلطار املقترح في محاسبة املوارد البشرية.2016أبوبكر، ) .9

 ارد البشرية في املصارف التجارية العراقية.املو ’ م( إمكانية تطبيق محاسب2011البوعلي، لعيبي هاتو خلف، ) .10

م( دور وأهمية القياس املحاسبي للموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزه ) دراسه تحليلية 2007)،الجعيدي، سناء عبد الهادي .11

 تطبيقية ( رساله غير منشوره.

رية في الشركات املساهمة لدوله الكويت واملبررات واملبادئ واملقومات رسالة م(. تطبيق نظم محاسبة املوارد البش2010) ،املطيري، حمد نهرمان .12

 منشوره. 

تقييم كفاءة اداء املؤسسات الصحية في اربيل/ دراسة تطبيقية في املستشفى الجمهوري التعليمي ملدة  (2015)حجي، ادريس رمضان وآخرون، .13

 العراق. 14، العدد 7دارية، املجلد ( مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإل 2014-2015(

-واقع إدارة املوارد البشرية في املؤسسات الغير حكومية في قطاع غزة وسبل تطويره، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية (2004،)رحاب، شبير .14

    .غزة
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ألردنية: دراسة حالة جامعة اليرموك، اإلداري( سلطنة أهمية اظهار كلفة املوارد البشرية في البيانات املالية في الجامعات ا (2016)علي، ،اليوسف .15

 .116، العدد 28عمان )، السنة 

 .تقييم املشروعات ودراسة جدوى وتقييم كفاءة األداء، جامعة بغداد، العراق (2006)يحي،  ،النجار .16

 املجلد الثاني. –حوث والدراسات، العدد الثاني مشكالت االعتراف والقياس للمحاسبة عن املوارد البشرية، مجلة إربد للب (2008)فتوح، إبراهيم، .17

والعلوم اإلدارية العددان  االقتصادجامعة اليرموك كلية ، ، مفهوم وأسس قياس كفاءة األداء في الوحدات الخدمية (1986 ،)منير محمود ،صالح .18

 األول والثاني.

 
ً
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[1] Savino. D, McGuire. K & White. K, Human Asset Measurement: A Comparison of the Artifact-Based 
Approach versus Input Methods, Journal of Management Policy and Practice, 13(2012). 
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Abstract: The research aims to identify the impact of the human capital accounting on the efficiency of 

performance by applying to King Khalid University. The problem was that the human capital was dealt with 

only in terms of payroll and salary registration, ie, only as current expenditure. As human capital provides 
future benefits and services, and for the University to achieve its optimum performance, it is necessary to find 

a treatment for the optimal accounting measurement of capital, the research raises several questions:  

 Is there an accounting measurement of human capital in the university? 

 Is there an impact of accounting on human capital in the performance efficiency of the university? 

The results showed that the commitment to the financial data only does not achieve the efficiency of the 

optimal performance at the university and the results showed that the university does not adopt the personal 

substitution cost model for measuring human capital. 

And recommended the need to disclose human resources in the preparation of the lists of the university and 

the need to pay attention to human resources accounting by introducing and adopting a system of accounting 

for human capital within the university through the application of models of measurement and benefit from 

the experiences of leader international and local universities in this area. 

Keywords: accounting measurement, human capital, performance efficiency. 
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Abstract: Oman’s economy is greatly reliant on oil as a main source of income. On the other hand, 

diversification of economic activities needs enhancement in the technological infrastructure of the country to 

have positive effect on economic growth (gross domestic product GDP). Foreign direct investment (FDI) is 
considered a major source of economic growth.  This paper tries to describe and analyze broad literature to 

find out the proper variables to explain the foreign direct investment from time series data. Based on the 

intricate linkage between FDI and growth, many other variables are explained like export and employment. 
The effectiveness of the government along with supporting policy framework makes Oman as gorgeous 

destination of FDI, which has an assenting spillover and considerable impacts over time through energetic 

effects on economic growth. 
The paper uses multiple regression analysis to find out the level of FDI impact on economic growth in 

Oman. The paper exploits time series data to determine the impact of FDI on economic growth within the 

period of time from 1994-2014.  The main sources of data are the official publications of the Central Bank of 

Oman, Ministry of Finance Reports, World Bank Reports, United Nations (UN) conference on Trade and 
Development (UNCTAD) and its World Investment Report, Journals, other Periodicals and the Internet. The 

findings state that, FDI has been revealed as steam engine of economic growth. Also there was a bidirectional 

association between FDI and GDP. The trend of causation ran from FDI to GDP and from GDP to FDI at the 
same time, but from FDI to GDP found to be stronger which enables to conclude that FDI cause GDP. 

Clearly, the huge prospective of FDI for speed up the rate of economic progress of Oman, cannot be 

exaggerated and it is recommended. Clearly, the huge prospective of FDI for speed up the rate of economic 
progress of Oman, cannot be exaggerated.  

Keywords: FDI, economic growth, exports; employment and Oman.  

 

Introduction:  

Oman’s economy is one of the economies heavily dependent on oil as the main source of 

revenues. In some years, Oman was able to have increasing, yet unsteady growth due to very high 

international oil prices, but in the long-term, the discrepancy of oil prices and lack of diversification 

of economic activities has a negative influence on Oman’s economic growth. But, diversification of 

economic activities needs enhancement in the technological infrastructure of the country to have positive 

effect on economic growth. Foreign direct investment (FDI) is considered as one of the major source of 
economic growth. This paper tries to describe and analyze broad literature to detect the proper variables in 

explaining the impact of FDI on growth from a data collected from 1990 to 2014. Based on the intricate 

linkage between FDI and growth, many other variables are explained like export and employment. The 
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effectiveness of the government beside with subsidiary strategy context marks Oman as gorgeous terminal of 
FDI, which ought to have an assenting spread (spillover) and considerable effects through time due to 

energetic special influence on economic growth. 

When we come to define FDI two basic issues must be highlighted so as to differentiate it 

from foreign portfolio investment (FPI). In this context FDI is defined as an exploitation of resources 

(investment) done by an inhabitant of one country in another country and it is characterized by long-

term character or of “lifelong interest.” In this regard it is observed that the country of inhabitant is 

dissimilar from nationality or citizenship. The second issue to observe is that the one who made the 

investment (investor) has a “considerable level of power or influence” on the running of the project. 

For functionality reasons, 10 % ownership of the voting stocks or voting authority is the grade of 

possession essential for a direct investment concern to be existing (IMF, 1993, OECD, 2008,). This 

10%minimum level is set as recommendation to refine global comparability. When countries are new 

to FDI data (statistics), they should follow the same criteria of 10%. Nonetheless, when the country 

is not stick to the 10 % regulation must clarify, wherever possible, the total value of dealings which 

diverge from the regulation so as to make possible global comparability. The definition of FDI can 

come in synchronization with the “United Nations Conference on Trade and Development” 

(UNCTAD) and its “World Investment Report” 2006, which affirm that “FDI is an investment 

including a long-standing affiliation and try to be like a lasting benefit and monitoring by a 

inhabitant unit in one country (foreign direct investor or parent enterprise) in project inhabitant in a 

country different than that of the overseas direct investor”. Other definition is that, FDI is a type of 

investment that express the target of founding a long-term interest by an inhabitant project in one 

country (direct investor) that is inhabitant in a country different than that of the direct investor. The 

possession of 10% or more of the voting authority of the project inhabitant in one country by an 

investor inhabitant in another country is a proof of such an association. Global FDI flows picked up in 

year 2014, raising to seventeen percent 17% in third quarter and three percent by the end of the year, 

indicating a total nine percent rise at the end of 2014 compared to the beginning of the same year. For the year 
2014, worldwide FDI flows were $ 1.3 trillion, which is two percent lesser than 2013, this reduction was 

attributed to one transaction in which Verizon bought out Vodafone’s advantage in its United States setups in 

the first quarter (Figure 1) 

 
Source: IMF and OECD (2014).  

Figure(1): Worldwide FDI movements (1999 -2013 $ billions) 

Trends of FDI in Oman  
The portion of the FDI inflows to GCC countries where Oman is located, showed a drop from 

1.74 % in 2011 to 1.65 % in 2013. Oman, along with UAE, has reserved an upright pathway of FDI 

movements from the decade of 90s. FDI listed a rise of fifty six percent in 2013 in comparison to 9.2 

% for the UAE. In addition to that the environment of business in Oman has enhanced massively to 

the degree that it become the third rank among the countries of Middle East and North Africa 
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(MENA), and ranked as 47
th

 internationally concerning the easiness of making business due to the 

World Bank classifications in year 2013. 

FDI is considered as energetic to Sultanate of Oman due to different reasons. In the first 

place, it signifies as supreme significant supports of the state’s long-standing tactical plan due to the 

‘‘Vision Oman 2020’’ which targets to branch out and diversify the economy to decrease its 

substantial dependence on Petroleum. The second reason is that, country’s oil wealth is very limited 

and consequently FDI can complement the economy with additional capital which can improve the 

effectiveness of the country economy. 

To fascinate FDI, Oman has initiated several restructurings in terms of economic and 

financial strategies which implanted in the ‘Vision Oman 2020’. The strategy underlined how to 

develop native human resources, diversification of the economy, the dominance of the private sector 

in economic activities and overseas investment elevation as key supports. In addition to that, the 

rules and regulations of foreign capital investment stated in 1994 with following modifications 

offered worthy motivations to the foreign investors. This main strategy change might make 

organizational and operational opportunity in the FDI series that required to be taken into account in 

the analysis. The motivations in that rules involved tax breaks, elimination of entrance and 

possession limitations, unrestricted transference of money and returns, discharge of tax on imports 

for inputs and capital goods, supported electricity, exemption in water and fuel duties and ensuring 

land at affordable smallest lease and public easygoing loans (OCCI, 2013). FDI inflows to Oman 

have improved noticeably in present years and have more or less direct effect on economic 

expansion. The organization of this paper will represent an argument of the past of FDI tracked by 

classifying the powerful elements that decide FDI attraction in Oman (Table 1,2 and Figure 2). 

Table(1): Foreign direct investment in Oman, 2012-2014 
Indicator  2012  2013  2014  

Foreign Direct Investment Inner flow ($ millions)  1,040  1,626  1,180  

Foreign Direct Investment  Stock (million USD)  16,901  18,527  19,706.9  

Number of Greenfield Investments 96  52  38  

Foreign Direct Investment  Inwards (in % of GFCF*)  5.5  7.5  5.3  

Foreign Direct Investment  Stock (in % of GDP)  22.4  24.1  25.3  

Source: UNCTAD, 2014. * GFCF: Gross Fixed Capital Formation 

 
Source:www.Tradingeconomics.com, Central Bank of Oman 

Figure(2): Oman FDI flows from 2006 to 2015 (OR billion) 

In the year 2014, Oman do well in drawing FDIs value 1.18 billion USD due to UNCTAD 

statistics that is equivalent to 2.7% of the all Arab countries entire for the matching year. FDI 

steadiness received by Oman is equivalent to nearly 19.7 billion USD at the expiration of 2014, 

which is equivalent to 2.5% of the all Arab countries total for the similar period. As per Oman's 
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doings concerning new FDIs (Greenfield), the FDI databank issued by the Financial Times for the 

last 18 years displays the coming: 

496 FDI schemes are being performed in Oman by 372 Arab and overseas corporations. It is 

projected that the entire deal cost of these schemes, which recruit approximately eighty three 

thousand workers, is nearly $ 39 billion. 

These projects are distributed among different sectors where three of them having more than 

85% of the total share, oil and gas 41.5%, manufacturing 17.3% and financial intermediation 17.1%, 

(figure 3). Such distribution ensures the heavy reliance of Oman on oil since most of the foreign 

investments are concentrated in oil sector.  

The government of Sultanate of Oman has in the recent past been very keen in promoting 

more foreign investors in the country (Table 1) so as to sustain and enhance its economic growth for 

the purpose of realizing its main economic diversification strategy. Foreigners owning businesses is 

usually permitted as long as the unforeseen investment plans to put economic growth of the country 

as their main agenda. Additionally, there are no turf restrictions on repatriation of capital and 

exchange currency together with dividend transfer (World Bank, 2014). 

Table(2): FDI Inward by country in Oman 2003 - 2015 
Cost(Million $) No. Jobs No. Projects No. companies Exporting countries Rank 

6,313 17,692 85 65 India 1 

4,575 6,099 34 31 United Kingdom 2 

3,473 370 3 3 China 3 

3,211 4,915 48 38 United States 4 

3,036 19,013 127 81 UAE 5 

2,841 2,826 21 15 Qatar 6 

2,157 3,595 4 3 Canada 7 

1,888 1,797 13 13 Germany 8 

1,746 1,133 5 5 South Korea 9 

1,585 7,943 18 16 Kuwait 10 

1,575 1,925 10 10 Singapore 11 

893 346 3 3 Australia 12 

849 1,841 19 16 France 13 

686 924 10 10 Holland 14 

504 348 9 8 Bahrain 15 

494 3,269 18 7 Saudi Arabia 16 

411 1,017 5 3 Egypt 17 

354 452 3 1 Brazil 18 

353 1,566 2 2 Switzerland 19 

352 775 4 3 Hong Kong 20 

300 726 2 2 Cote d'Lvoire 21 

230 200 1 1 Bermuda 22 

203 218 14 2 Sri Lanka 23 

200 420 3 3 Thailand 24 

143 399 3 3 Austria 25 

114 225 3 3 Spain 26 

105 488 4 4 Japan 27 

97 875 1 1 Serbia 28 

79 192 1 1 Belgium 29 

79 192 1 1 Jordan 30 

284 1,129 22 18 Others  

39,128 82,910 496 372 Total  

       Source: FDI Intelligence from the Financial Times 
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                     Source: Central bank of Oman (CBO) 

Figure(3): FDI by sector in Oman 2014 

Statement of the Problem:  
In literature most of the studies concluded that economic growth relies significantly on 

domestic and foreign investments together. Likewise, the velocity of influx of foreign capital also 

relies to a large extend on the level of economic growth in host country. If we take Oman then there 

exist a correlation between investment and growth. Nevertheless, practically, the influence of FDI on 

growth is interested with whichever the total impact on growth or with precise phases of the FDI 

influence on employment, know-how (technology), do business, private enterprise and other fields of 

the economy, like, infrastructures and other public utilities. Accordingly, the influence of FDI on 

economic growth still is debatable. Because of this, it is required to find out the influence of FDI on 

the economic growth in Oman. 

Rationale of the Study: 
There is an observable rising trends in FDI worldwide except in few periods. Due to 

UNCTAD statistics in 2007, there is an increase in FDI influx to the developing nations by thirty 

three percent. Given that all nations would permit and promote such investment with expectations 

that FDI will encourage economic growth. FDI in Oman is increasing over time except in few years 

so it can accelerate GDP. Experimentally, FDI inflows materialize and show up sectors that oriented 

for exports which in return improved the local economic growth and in addition employment 

opportunities. The study about FDI inflows of Oman aims to highlight the critical factors 

determining FDI and its influence on economic growth, because it can help in economic 

diversification which can improve GDP.  
 

Objectives of the Study: 
[1] To check up and test the link between FDI and economic growth. 

[2] To highlight the present condition of foreign direct investment incoming to Oman. 

[3] To make available a study that can be a reference to help the authorities in Oman to 

acknowledge and try to facilitate procedures to attract FDI inflows in Oman. 
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Literature Review: 
Khan (2008) in his study in Bangladesh concerning FDI environment concluded that FDI is 

radically growing in this stage of global movement. In international process FDI is considered as one of 

the key factors for economic growth. Yet, the allocation and allotment of FDI is unequal at global level. 

The study portrays the recommendation to encourage and support the flow of FDI with a vision to insert 

policies and measures to reinforce the direct influences and diminish the negative impacts of FDI. 

Biglaiser and Derouen, (2002) revealed in their study that International Monetary Fund is 

supporting foreign direct investment which may lead to participate in increasing the experiences 

across countries in addition to improving technology, education, health services and infrastructure, 

where this will  ultimately add to economic development. Khrawish and Siam (2010) scanned the 

risks on foreign direct investment that comes from financial and economic aspects, and reached to 

the conclusion that there is direct association between financial and economic elements and FDI 

which was attributed to the money incentive and advances of communications and motivate the local 

skills and excellent policies. Hornberger et al. (2011) specified that foreign direct investment 

improve the value of life through its significant contribution to development and economic growth. 

In Oman the experience of the private-public sector can be seen through Knowledge Oasis 

Muscat (KOM). It is working as hub for technology that comes through foreign direct investment. 

KOM is defined as local, which is quite favorable for businesses that are foreign technology oriented, 

together with establishing blue chip multinationals, who have the desire of flourishing and 

innovating within the Gulf setting (Abdallah, 2015). The main incentive provided to the foreign 

investors comprise of being 100% foreign ownership (there is no need of local sponsors); there is a 

required minimum investment capital of around OR 20,000 in a position to access high-speed 

internet with rates that are very competitive, low level of omanization required. KOM tenants have 

the ability of being registered on the tender board and hence capable of bidding for state tenders, no 

individual earnings tax imposed on the workers and foreign exchange control, a duty-free access of 

products to GCC countries from Sultanate of Oman, offering foreigners with networking meetings, 

environment and events that give encouragement of collaboration and mutual support (Abdallah, 

2015). 

Other than the traditional forms of foreign investments being encouraged by Sultanate of 

Oman in the Dhofar region, the Government of Sultanate of Oman had also signed an agreement on 

free trade with the United States of America in which case the American businesses and the kind of 

establishments that are willing to open branches and provide services or goods in the Dhofar 

Governorate have the freedom of doing that before they even obtain contracts or conformity with the 

Sultanate of Oman administration or any of its business or an individual having the shareholding of 

the government, due to that foreign direct investment has its footprint into economic growth 

(Abdallah, 2015).  

Fosu et al (2007) analyze the long-standing effect of FDI along with commerce on economic 

growth in country of Ghana. He finds that FDI has negative effect on economic growth where as it 

has positive effect on trade. Related to employment, Hijzen et al. (2011) evaluate the industrial and 

service sectors in France using data for 12 years(1987 -1999). They verify that FDI in industrial 

sector is linked with important measure effects, causing job making. In addition to that they prove 

that FDI in service sectors is linked with important positive employment effects, seemingly, 

indicating the significance of the market-seeking drive in these sectors. 

In 2005 Johnson analyzes panel datafor different 90 countries for 12 years (1990-2002) to reach to 

the conclusion that FDI influxes improve economic growth in less developed and developing 

economies.  

Omer and Sufyan (2015) in their study about FDI in Oman examined the factors affecting 

FDI in Oman from 1980 to 2013 and publicized that the main factors governing  FDI flows to Oman 

are scope of the market, degree of openness, inflation and natural resources. Depending on the 
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investigations, FDI is directly connected to natural resources and market size while indirectly related 

to degree of openness and inflation. 

Seiko M. Z.(2016), has examined the influence of FDI on Economic growth using panel data 

from fourteen countries in East Africa for the period1980 to 2013. He uses the dynamic generalize 

method of moments (GMM) estimators after testing for autocorrelation and model specification tests. 

He decided that FDI is a main guide of economic growth and a promoter to economic conditional 

gathering in Eastern Africa; therefore , the sub region requisite to attract more FDI by refining 

investment condition, strengthening regional integration, developing human capital and basic 

infrastructure, and promoting export-oriented investment 

Mohammed & Mahfuzul, (2016) study the association between FDI and economic growth in 

Bangladesh with the support of time series data for 1973 to 2014. They show that there is a direct 

association between FDI, trade, and growth rate of per capita GDP. They implement the Vector Error 

Correction Model (VECM) analysis and find a long-standing association concerning the variables 

under test. To investigate the legality of VECM model, they applied some analytical tests before 

examining the data, and they come to a conclusion that “the residuals of the regressions do not bear 

any auto-correlation and have a normal distribution”. Foreign investment and trade have a major 

influence on the growth rate of GDP per capita. 

Nwaogu and Ryan (2015) examined how FDI, foreign aid, and remittances influence the 

economic growth of 53 African and 34 Latin American and Caribbean countries and found that, for 

Latin America and the Caribbean, foreign aid and remittances affect growth when estimated 

separately, while remittances affect growth when they are estimated simultaneously. Their results 

also show that both regions’ results confirm that spatial interdependence is important. Sun and 

Anwar (2016) utilizes panel data from six Chinese transformative businesses for three years 2005–

2007 to clarify the interdependence between foreign incidence, home sales, and export density of 

local firms. They originated that home sales and exports are integrating (complementary) for local 

firms in China’s pharmaceutical industry, while in the textile industry, transportation tools, drink, 

communication tools, and general equipment manufacturing industries, domestic sales and exports 

are substitutes 
An empirical analysis of Ghana during the period 1997-2011 carried out by Sakyi, 

Commodore, and Opoku (2015) proposed that an increase in FDI inflows activates positive GDP 

growth in the long-run. Similar outcomes were concluded by Javaid (2016), the FDI has a substantial 

positive effect on the GDP growth of Pakistan equally in long-term and in short-term. Likewise, 

other elements such as the inflation and the population similarly indicate significant impacts on the 

GDP in the long run. An empirical investigation of Bangladesh, done by Hussain and Hague (2016), 

showed that there is a link between FDI, trade, and growth rate of per capita GDP. The further 

outcome presented that trade and foreign investment indicators have a significant effect on the 

growth rate of GDP per capita (Hussain & Haque, 2016). In contrast, a study by Gunby, Jin, and 

Robert Reed (2017) shown that the impact of FDI on Chinese economic growth is far lesser than one 

would assume from a credulous aggregation of present estimates. Alvarado, Iñiguez, and Ponce 

(2017) clarified that FDI has a direct and significant impact on the GDP in high-income countries, 

whereas in upper-middle-income countries the effect is uneven and non-significant. Khun Sokang 

(2018) examines the effect of FDI on the economic growth of Cambodia using time series data for 

the period 2006-2016. He implemented multiple regression analysis and correlation matrix methods 

to examine the obtained data. The outcomes of the paper show that FDI has a direct (positive) impact 

on the economic growth of Cambodia. Victor and Christopher (2019), examine the effect of FDI 

on economic growth in states in South America. Furthermore, the study explains the causal 

relationship between FDI and growth in the region. The Pedroni co-integration test founds a 

long-run relationship between FDI and economic growth in a panel of ten countries in South 

America. The long-run estimates of the study find a significant direct effect of FDI on economic 

growth in the region. The Vector Error Correction Model (VECM) outcomes show a short -run 
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bidirectional causality between FDI and economic growth. The error-term is negative and 

significant. This specifies the existence of long-run equilibrium association among the 

variables.  

From the literature discussed above, we observe that FDI has a positive relation with gross 

domestic product, in the sense that it affects GDP passively according to many studies.  

Methodology:  

 Data collection  
The paper exploits time series data to determine the impact of FDI on economic growth 

within the period of time from 1990-2014.  The main sources of data are Word Development 

Indicator Website, the official publications of the Central Bank of Oman, Ministry of Finance 

Reports, World Bank Reports, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

and its World Investment Report, Journals, other Periodicals and the Internet. 

 The theoretical model: 

This paper tries to describe and analyze broad literature to find out the proper variables to 

explain the impact of foreign direct investment on growth from time series data. Accordingly, the 

influence of FDI on economic growth still is debatable. Because of this, it is required to find out the 

influence of FDI on the economic growth in Oman. Based on the intricate linkage between FDI and 

growth, many other variables are explained like export and employment. The paper employed 

multiple regression analysis to determine the level of FDI impact on economic growth in Oman. The 

multiple regression results were obtained by using the Ordinary Least Squares (OLS) method and 

employing SPSS. To examine the relation of Oman's FDI with GDP, employment and exports, the 

following theoretical model is used. 

GDP =  α + β1 FDI+ β2 Emp + β3 Exp + μ    

Where, 

GDP = Gross Domestic Product 

FDI  = Foreign Direct Investment 

Emp = Employment 

EXP = Exports 

μ      = Residuals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Source: Our own design based on literature 

Figure(4): theoretical framework 

The above theoretical framework indicates the relationship between dependent variable and 

independent variable, where GDP is dependent on different variables like foreign direct investment l, 

exports and labor force. 

The paper also applies Granger-causality test (1969) to examine causality between GDP and 

FDI. We use this test because there is debate in the literature about this relation in the sense that the 

direction of causality is not clear.   Even though a part of economic theorists consider that economic 
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growth (GDP) causes FDI, others theories believe that FDI causes economic growth. Granger 

causality could have more to do with estimate, than with causation in the usual sense. Granger 

causality proposes that while the past can cause/forecast the future, the future cannot cause/forecast 

the past. Thus, in a regression of FDI on GDP,(containing its own past values-lags) if we include 

past or lagged values of GDP and it significantly improves the prediction of FDI, then we can say 

that FDI (Granger) causes GDP. A similar definition applies if GDP (Granger) causes FDI.  

For causality test the following regressions are estimated, where it is supposed that the 

disturbances are uncorrelated. To test for causality hypotheses, the F-test is useful to be applied, 

2                                   2 

 GDP t=  α0 +  ∑ αi GDP t −1+  ∑  βj FD It – j + μ 1t  
i= 1                      j = 1 
 

2                                        2 

FDI t  =� 0  +  ∑  � 1FDI t −i +  ∑  βj GDP t –j           + μ 2t 

 i= 1                          j = 1 

Results and Discussion: 
Table (3) reports the ordinary least squares (OLS) estimates of the GDP equation, where 

figures in the parentheses are the t-ratios of the estimated parameters. The explanatory variables in 

this equation are foreign direct investment (FDI), exports (EXP) and employment (EMP) 

Table(3): OLS Estimates of the Equation of impact of FDI on GDP 
Variables  

Constant 23.232 
(5.070) 

FDI 2.033E-009  

(1.680)** 

Exports 1.093E-010  
(0.542) 

Employment 1.795E-005 
(2.310)** 

Adjusted R2 0.869 

F- Ratio 54.193* 

Durbin-Watson  0.360 

Number of observations 25 

              Source: own calculation based on SPSS results 

Notes: 

1. Dependant variable: GDP. 
2. Values in parentheses are t-ratios. 

3. * means significant at 1% 

4. ** means significant at 5%. 

We observe from table (3) that the regression equation is significant at 1% level, while the coefficients of 

FDI and employment are significant at 5% level; the coefficient of exports is insignificant. All coefficients 

have the expected signs (positive) which is consistent with the theory and most of the studies.  These results 
indicate the positive relationship between FDI and GDP. According to Durbin-Watson test, there is positive 

multi-co linearity between explanatory variables (0.360).We tried as many transformations as possible to 

eliminate the multi-co linearity (high correlation) between the independent variables (FDI, Employment, and 

Export), however all the models showed VIF greater than 5 which mean that still multi-co linearity is existing. 
The only possible way to remove multi-co linearity is to adopt a reduced model that has only Employment & 

FDI as independent variables (dropping the problematic variable, in this case it is the 'Exports), the new model 
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produced a variance inflation factor (VIF) of 1.20 (that means there is no multi-co linearity).See table four 
below: 

Table(4): OLS Estimates of the Equation of impact of FDI on GDP 
Variables  

Constant 21.030 
(10.091) 

FDI 2.428E-009 
(2.551)** 

Employment 2.200E-005 
(10.531)* 

Adjusted R2 .873 

F- Ratio 83.835* 

VIF 1.2 

Number of observations 25 

              Source: own calculation based on SPSS results 

Notes: 

1. Dependant variable: GDP. 
2. Values in parentheses are t-ratios. 

3. * means significant at 1% 

4. ** means significant at 5%. 

Table(5): Pairwise Granger Causality Tests  
Null  

Hypothesis  

Lags: 1 Lags: 2 

Obs.  F-Stat  Prob. Obs. F-Stat Prob. 

GDP does not Granger Cause FDI  24 17.649 0.943 24 17.649 0.057 

FDI does not Granger  
Cause GDP  

24 994.297 0.083 24 380.711 0.014 

    Source: own calculation based on SPSS results 

The table 5 illustrates the outcomes of the Pairwise Granger Causality Tests in Lags: 1 and 

Lags: 2 correspondingly. The total number of years the previous behavior of the variables takes to 

influence considerably on the present period is specified by the lags. This allows us to conclude how 

historical records of the variables for a short period of one year and a medium period of two years 

influence their present value.   

The outcomes in Lags: 1 (Table 5) express that there is a bidirectional relationship between 

FDI and GDP in Oman. Due to Table.4, the F-value of 994.297 is statistically significant at 1% level 

of probability. Therefore, the null hypothesis that FDI does not “Granger cause” GDP is rejected. 

Also, the null hypothesis that GDP does not “Granger cause” FDI is rejected as judged by the F-

value of 17.649. Henceforth, the Granger causality test approves bidirectional causality from FDI to 

GDP and from GDP to FDI. In this case we can conclude that FDI cause GDP. 

The Granger causality test outcomes approve the consent between economists that FDI have vital 

constructive influence on the country’s economic growth effort. Thus, FDI exercises positive effect 

on the growth of the economy, using GDP as a proxy in Oman.  

The outcomes of the paper are very notable and consistent with the outcomes attained by 

other authors (researchers) concerning the link between FDI and economic growth. Wang and 

Blomström (1992) concluded that FDI flows have a substantial influence on the economic growth 

and it deeds as a powerful force in the economic growth process. Podrecca and Carmeci (2001) 

shown the outcomes that investment, which includes FDI, is the supreme vital economic growth 

determinants as identified by neoclassical and endogenous growth models. The FDI has a significant 

positive impact on the GDP growth of Cambodia both in long-term and in short-term. Also this study 

is in line with (Chakraborty & Nunnenkamp, 2008) who conducted study for the Indian economy as 
a whole, it was found that FDI stocks and output are co-integrated in the long run.  
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Conclusion:  
This study empirically assesses the association between FDI and Economic Growth in Oman. 

Proof from the study presented a direct link between FDI and GDP throughout the period under 

appraisal. All coefficients have the expected signs (positive) which is consistent with the theory and most of 

the studies.  These results indicate the positive relationship between FDI and GDP. 

So, the great potentials of FDI for accelerating the pace of economic progress of Oman 

cannot be overemphasized. Foreign investments cater for job creation requirements, income 

generation, utilize national savings productively and bring about the process of economic growth. 

FDI has been traditionally found to help attract skilled labor, entrepreneurship, technological know-

how and direct flow of foreign resources including foreign exchange. These factors supplement the 

existing domestic resource base and promote growth when they flow into the economy. The Granger 

causality test outcomes approve the consent between economists that FDI have vital constructive 

influence on the country’s economic growth effort. Thus, FDI exercises positive effect on the growth 

of the economy, using GDP as a proxy in Oman.  

The study conclusions have stayed consistent with the preliminary anticipations (as it is the 

case in many studies) and have pointed that foreign direct investment has a positive relation to 

economic growth and has a crucial role to show in Oman economy. However FDI showed a positive 

relationship, its support to economic growth in Oman during the study period was significant. 

Understanding the track of causality between the two variables is vital for conveying policies that 

would motivate more private investors in Oman.  

Furthermore, this study shows that the relationship of the variables is also verified to grasp in 

the long run. Therefore, investment rules and regulations encouraging FDI in Oman and boosting 

foreign investment should be framed and applied.  

Recommendations 

 The paper support enhancement in the investment environment for foreign capital in order to 

improve competitiveness and strengthen the bargaining situation of the country in the emerging 

globalized economy.  

 Motivations and easing of doing business should pursue and updated for foreign investors so that 

they likely to invest in the country instead to investing in the other country in the rejoin. 

 Improvement of education system to produce skilled labor which is very important for foreign 

investors. 

 Government should keep the same measures that stabilize the exchange rate that may attract more 

investors for sake of higher profits. 

 Improve quality of infrastructure, which performing as a vital role for the growth of any 

economy. The countries which have good physical infrastructure are considered as the best 

attractive hosts for the FDI.  

 Economic restructuring means the relocate of funds (resources) from fewer productive to extra 

productive sectors of the economy. True growth of production is positively correlated to the 

effectual process of economy reform from the fewer productive to the extra productive sectors of 

the economy. FDI can be used for that to transfer funds (resources) from less productive to more 

productive sectors of the economy and then achieve sustainable development. 

Further Studies  

 Study on FDI and regional development: Case of Integrated GCC Countries 

 Impact of different types of FDI incentives on both the overall economic growth as well as in the 

geographical distribution of economic activity across GCC countries. 

 The role of Foreign direct investment in raising a region’s technological level, its productive 

efficiency and its ability to compete internationally. 
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