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

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 
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 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

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

 من روافد 
ً
واسع في شتى امليادين؛ وفي املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال بإصداريا اإللكتروني والورقي نتبلع إلى أن نكون رافدا

املجلة العاملية لالقتصاد من سلسلة أعداد  بعمن املجلد السا ول ير عاملية، ويأتي يذا العدد األ صة بحثية بمعاياملعرفة، ومن

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

 موضوعات متنوعة.

م مسيرة البحث العلمي املتخصص برعاية يذا املنبر العلمي الذي حظي بإقبال السادة الباحثين واليوم نستمر بدع 

ُرف بنخبة متميزة من الخب
َ
 ه االستشاريةيتراء واألساتذة واملختصين ضمن ييئواملتخصصين، وايتمام األكاديميين واملهنيين، وش

ايير الدولية للنشر العلمي الرصين من خالل توفير منصة نشر علمي وفي سبيل ذلك حرصت املجلة على تحقيق أعلى املع والتحرير،

متميز ومفهرس في مجموعة من أيم قواعد البيانات العاملية املرموقة، فباإلضافة إلى اشتراكها في القواعد العربية كدار املنظومة 

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

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

ة ونتبلع إلى مزيد من التبوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية بأعلى املعايير العاملي

 لنسهم في يذا البناء الحضاري الكبير.

 نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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رها على جودة املعلومات أثعية و دور الحوكمة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبدا

  1)دراسة تطبيقية( املحاسبية

 أحمد يرقية الطيب عل
 اململكة العربية السعودية -جامعة امللك خالد -أستاذ مساعد 

raahmed@kku.edu.sa 

  :صخلامل
واثر املالي الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية والتي تعتبر من ايم أسباب االنهيار  تهدف الدراسة الى بيان الدور الذي تلعبه الحوكمة في 

ولتحقيق يدف الدراسة استخدمت االستبانة وتم تببيقها  ذلك  على جودة املعلومات املحاسبية التي تعتبر األداة الرئيسية التخاذ القرارات الرشيدة،

ستقرائي بجان  املنهج الوصفي والتحليلي، وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزيا ان ضعف الوازع هج اال نعلى عينة الدراسة، تم استخدام امل

س إيجابا على الديني يعتبر من أسباب ممارسات املحاسبة اإلبداعية، وان الحوكمة تلع  دورا كبيرا في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  مما ينعك

ة، وقد اوصت الدراسة بعدد من التوصيات أيمها ضرورة تعزيز االطار األخالقي ملهنة املحاسبة وضرورة االلتزام بثبات جودة املعلومات املحاسبي

  .استخدام املبادئ املحاسبية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية

  .: الحوكمة ، املحاسبة اإلبداعية ، املعلومات املحاسبية الكلمات املفتاحية

 املقدمة:
علومات محاسبية تفتقر لعنصري انتاج مبسب   للمحاسبة، وذلكعتبر املحاسبة اإلبداعية من اكبر التحديات التي تواجه االطار األخالقي ت

 تببيق مبادئاصبح البحث عن املعلومة املوثوقة واملالئمة التخاذ القرارات تحديا حقيقيا يمكن التصدي له عن طريق  وعليهالرقابة والشفافية 

 وكمة .الح

الحوكمة ومن ينا تحاول  آلياتجميع الحلول التي تؤدي الى تنفيذ وتببيق  املالي الى ضرورة ايجادالفساد  وأسالي أدت زيادة حاالت وقد 

ا على جودة الحوكمة في الحد من األثر السلبي ملمارسات املحاسبة اإلبداعية والتي تنعكس بدوريا سلبً الذي تلعبه اء الضوء على الدور قالدراسة ال

 بشكل كلي في اتخاذ القرارات الرشيدة   عليهاكمخرجات ألي نظام محاسبي يعتمد  املاليةالقوائم 

 أهداف الدراسة: 
السلبية للممارسات املحاسبة اإلبداعية وانعكاساتها السلبية على جودة مخرجات النظام املحاسبي  على اآلثار تسعي يذه الدراسة للوقوف 

اللبنة األساسية هي في بناء القرارات املتعلقة باملحافظة على راس املال  عليهاشفافية  وذلك الن املعلومة ذات الجودة والتي يمكن االعتماد والتي تستلزم ال

بسب  انهيار وذلك األخيرة  اآلونة، وايضا بسب  ما تعود به الحوكمة من منافع على الشركات بصفة خاصة واملجتمع بصفة عامة ، وقد برزت أيميتها في 

وافتقاريا للرقابة ونقص اإلدارة وسوء  املاليفجريا الفساد  والتيالعاملية ،  املاليةاقتصاديات العديد من الدول املتقدمة والنامية بسب  االزمة 

 .الشفافية

 الدراسة:مشكلة 

                                                             
 تود الباحثة أن تتقدم بالشكر لجامعة امللك خالد لدعمها الفني واإلداري لهذا البحث 1
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تلعبه  الذيالدور  املالية وبيانلى القوائم تسعي يذه الدراسة للوقوف على االثار السلبية الناتجة عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية ع

 ذلك على جودة املعلومات املحاسبية  االثار وانعكاسالحوكمة في الحد من يذه 

 ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤالت االتية 

 اإلبداعية؟يو الدور الذي تلعبه الحوكمة في الحد من ممارسات املحاسبة  ما 

 املالية؟ة اإلبداعية على القوائم ممارسات املحاسب أثريو  ما 

  املحاسبية؟كيف تساعد الحوكمة في موثوقية املعلومات 

 جودة املعلومات املحاسبية ودرجة االعتماد عليها؟ للحوكمة فيمدى تأثير تببيق نظام محكم  ما 

 اإلبداعية؟يو دور أصحاب املصالح في الحد من ممارسات املحاسبة  ما 

 املحاسبة؟األخالقي ملهنة  اإلطارداعية على املحاسبة اإلب أثريو  ما  

 املحاسبة اإلبداعية على املعلومات املحاسبية؟ تأثيريو  ما 

 الفروض:
 يناك عالقة ذات داللة احصائية بين تببيق الحوكمة والحد من األثر السلبي ملمارسات املحاسبة اإلبداعية  .1

 حاسبة اإلبداعية وجودة القوائم املالية توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الحد من ممارسات امل .2

 الدراسة:منهجية 
اما فيما  للدراسة،واملنهج الوصفي لتحديد االطار النظري  السابقة،تعتمد الدراسة على استخدام املنهج االستقرائي فيما يتعلق بالدراسات  

 بهدف التوصل الى نتائج منبقية تدعم الفرضيات . ذلكالدراسة و يتعلق بالدراسة امليدانية فقد اتبع املنهج التحليلي لتحليل أداة 

 الدراسة:إجراءات 
   الدراسة:تضمنت إجراءات 

 مجتمع الدراسة من األكاديميين واملحاسبين واملهتمين بالحوكمة يتكون  الدراسة:مجتمع 

 تمثلت أدوات الدراسة في املراجع واالستبانة واملالحظة الشخصية  :الدراسةأداة 

 سة:حدود الدرا

 2018من العام  27/12الى  22/5وهي الفترة التي طبقت فيها االستبانة وهي من الحدود الزمانية: 

 محاسبين في مدينتي ابها وخميس مشيط، وأعضاء ييئة تدريس املحاسبة بجامعة امللك خالدالحدود املكانية: 

 الدراسة:صدق وثبات أداة 
عينة من مجتمع الدراسة بهدف التحقق من الفروض والختبار صدقها فقد  علىالتي تم توزيعها تمثلت اداة الدراسة األساسية في االستبانة و 

اسئلتها يذا فيما يتعلق بالصدق  علىعدد من املختصين من أساتذة الجامعات لتحكيمها وتم األخذ بآرائهم وأجراء التعديالت املبلوبة  علىتم توزيعها 

املعبرة عن اراء عينة  بين القياساتاستخدمت الباحثة أسلوب كرونباخ الفا الختبار مدى وجود ارتباط ولقياس صدق وثبات االستبانة  الظايري.

( مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات 0.70من الحد األدنى ملعامل الثبات ويو ) أكبرنسبة  وهي( 0.88 الدراسة حيث كانت قيمة معامل الثبات

 يل االحصائي وإمكانية االعتماد على نتائج التحل

 قياس صدق وثبات االستبانة  :(1)جدول 

 معامل الثبات  معامل الصدق  عدد العبارات  املحاور 

 0،648 0،803 10 (1املحور )

 0،532 0،628 10 (2)املحور 

 0،88 0،824 20 املجموع 

 املصدر: اعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية             

 نس  معيار الصدق والثبات مقبولة وتناس  الدراسة  ن( ا1يالحظ من الجدول )
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 :الدراسات السابقة

  (2017محمد )دراسة بن 

الحد من  وبالتاليممارسات املحاسبة اإلبداعية  الحد منالبحث التي تدور حول دور حوكمة الشركات في  إشكاليةتحاول الدراسة معالجة 

الدراسة الى العديد من النتائج  العاملية، وتوصلتفيها وذلك بعد االزمات التي مرت بها العديد من الشركات  الغش والتالع  في القوائم املالية وبث الثقة

 أبرزيااملحاسبة اإلبداعية . واوصت بعدد من التوصيات  تللممارساالسلبي  التأثيرمنها ان حوكمة الشركات تعل  دورا مهما ومحوريا في الحد من 

  .ت الغش التي تحدث في القوائم املاليةإصدار قوانين صارمة لحاال 

 ( 2010دراسة الغزوي) 

يدفت الدراسة الى البحث عن أثر الحوكمة على اإلفصاح في املعلومات املحاسبية وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها وجود عالقة 

  .مجلس اإلدارة ومستوى اإلفصاح في املعلومات املحاسبية استقالليةبين 

 (2013الب )دراسة ط 

املحاسبة اإلبداعية على جودة املعلومات املحاسبية ودور مجلس معايير املحاسبة الدولية  أسالي استخدام  تأثيريدفت الدراسة الى اظهار 

يا أخالقيا في الحد من استخدام أسالي  املحاسبة اإلبداعية وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أيمها أن املحاسبة اإلبداعية تعتبر تحد

 اضراريا.للمحاسبين واملدققين واوصت بعدد من التوصيات أيمها العمل على بث الوعي الكافي حول املحاسبة اإلبداعية لبيان 

 ( 2016دراسة مالح ) 

ؤسسة يدفت يذه الدراسة الى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات من أجل تعزيز الثقة في املعلومة التي تصدريا امل

من الشفافية وفي الوقت املناس  يؤدي الى  عاليةاإلفصاح عن املعلومات املحاسبية بدرجة  ابرزيا،لعدد من النتائج  وتوصلت الدراسةبصفة عامة، 

 .زيادة ثقة املستثمرين ومستخدمي يذه املعلومات 

  ( 2015)جرير دراسة 

لحد من االثار السلبية ملمارسات املحاسبة اإلبداعية في الشركات األردنية وتوصلت املحاسبية للحوكمة ل األلياتيدفت الدراسة الى بيان أثر 

ة اإلبداعية الدراسة الى عدد من النتائج منها أن الثبات في استخدام السياسات املحاسبية وعد اتباع البرق البديلة يحد من استخدام أسالي  املحاسب

 .يؤدي الى زيادة الشفافية واالفصاح ويقلل من ممارسات املحاسبة اإلبداعيةوان تفعيل آليات الحوكمة والحث على تببيقها 

 النظري  املبحث األول: االطار  

 املطلب األول: مفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها

 
ا
 : مفهوم الحوكمةأوال

ال يوجد تعريف موحد  لى الرغم من أنه القانون ،وعالحوكمة بصورة عامة تعني الحكم الرشيد أو اإلدارة الجيدة كما تعني الشفافية وحكم 

بشكل عام تشير الى اآلليات والعمليات والعالقات التي من خاللها يتم التحكم في الشركات ، اال انها للحوكمة على املستوى العالمي بين املختصين

 ((khan,2017 . وتوجيهها

  :بعض التعريفات يليوفيما 

   تتضمن مجموعة من العالقات بين ادارة الشركة ومجلس ادارتها واملسايمين واصحاب املصالح بانها نمية عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والت(

مركز أبو ظبي للحوكمة ، سلسلة  )االداء. يمكن من خالله وضع ايداف الشركة ووسائل بلوغ تلك االيداف ومتابعة  الذيوهي بذلك توفر الهيكل 

 (5نشرات، ص

   بواسبة مع 
ً
بأنها العمليات التي تتم عن طريق اإلجراءات من أصحاب املصالح من أجل تحقيق اشراف  الداخليين األمريكيهد املدققين وعرفت ايضا

 (   10،ص2017على كفاية ضوابط انجاز األيداف )بهلول، والتأكيداداري على املخاطر 

    (االقتصادية واالجتماعية بهدف التنميةالتي يتم من خاللها إدارة املوارد  الحالة )بانها وعرفها البنك الدولي 

(https://www.arado.org/ActivityDetails.aspx?ID=11239)  

يث يضمن أصحاب التمويل حسن ويشير مفهوم الحوكمة بشكل عام الى مجموعة القوانين التي تحدد العالقة بين إدارة الشركة واملمولين بح

 (30، ص2005 يري إدارة اموالهم وتحقيق الرقابة على األداء ) الحض

https://www.arado.org/ActivityDetails.aspx?ID=11239
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وضمان تعظيم قيمة األسهم فيها واستخدامها في   على التمويل الالزمتساعد الشركة في الحصول  اآللية التيانه  االقتصادية علىينظر له من الوجهة 

 ب ت( املدى البعيد. ) الزيراء،

علومات على املستوي اإلداري واإلجراءات التي تمكن من تعزيز الثقة في امل املبادئل عام يمكن ان تعرف الباحثة الحوكمة على انها مجموعة من وبشك

 والبعد االقتصادي واملحاسبي 

 ،ار يمكن أن تمثل إشراك جميع األطراف في املؤسسة في عملية اتخاذ القر  باختصارومما سبق نستنتج أن الحوكمة 
ً
أي ال يكون القرار مقتصرا

ووضوح وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات جميع ،على مجموعة معينة في املؤسسة الواحدة وكذلك أن تتوفر املعلومات لجميع األطراف بشفافية 

املؤسسات تدار ببريقة سليمة  املسؤولين عن إدارة املؤسسة وذلك لتجن  حدوث حاالت الفساد اإلداري، كما تهدف يذه العوامل إلى التأكد من أن

 وإنها تخضع للرقابة واملتابعة واملساءلة. 

لين يز  ، مما تضمن تحقيق التنمية املستدامة من خالل ترشيد توظيف املصادر واملوارد البشرّية واملالية كما أن الحوكمة  يد من ثقة املمّوم

ر. قدرة املؤسسة على النمّوم والت وبالتالي زيادة واملستثمرين،   (12،ص 2012)قسيس،• بوُّ

 
ا
 : أهداف الحوكمةثانيا

 ( 32،ص2007)درويش، في:تناول العديد من الكتاب والباحثين أيداف حوكمة الشركات ويمكن تلخصيها 

 األداء  علىالفصل بين امللكية واإلدارة والرقابة   .1

 ومتابعتها ايجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله أيداف الشركة ووسائل تحقيق تلك األيداف .2

 وتقرير املساءلة ورفع درجة الثقة  العلياتقييم أداء اإلدارة  .3

من الفوائد املتوقعة من وينالك  الشركات،أمكانية مشاركة املسايمين واملوظفين والدائنين واملقرضين واالضبالع بدور املراقبين بالنسبة ألداء  .4

، والفعاليةاإلدارية املركزية التي تحول قوى العمل إلى أدوات تنفيذية تفتقر إلى الحيوية تببيق أسلوب املشاركة ويـأتي في مقدمتها إسقاط األنظمة 

وذلك النشغاله بالتفاصيل أو عدم  توافر الوقت الكافي  العلياكما أن عدم تبني أسلوب املشاركة سيؤدي إلى إضعاف الدور االستراتيجي لإلدارات 

 على الشركة وعلى االقتصاد ككللديه لاليتمام  باالستراتيجية مما ينعكس 
ً
 سلبا

 وتعظيم عوائديم أقلية او أغلبية حماية حقوق املسايمين بصفة عامة سواء كانوا  .5

: مبادئ
ا
 حوكمة الشركات  ثالثا

 (45-14ص: 217،)الىامييمكن تلخيص مبادئ حوكمة الشركات فيما يلي 

 ة يشرافعي واداري للشركات يحدد مسؤوليات الجهات اإل تشري إطاروجود  الشركات، ويتبل فعال لحوكمة  إطاروجود مبدأ  .1

 يمثل الحماية واألمان من سوء اإلدارة  ألنهوالبد من تفعيله  املسايمين،حماية حقوق مبدأ  .2

 حصصهم عن حجم بمراعاة كافة حقوق املسايمين بغض النظر  للمسايمين، وذلكملعاملة العادلة مبدأ  .3

يم الذين لهم مصالح مرتببة بالشركة سواء كانت ترببهم بها عالقة مباشرة او غير مباشرة وتتمثل و  املصالح،حماية حقوق أصحاب  مبدأ .4

 حقوقهم في احترام الشركة اللتزاماتها

 واتاحتها لكل الجهات ذات العالقة  اتويتبل  توفير املعلوم والشفافية،اإلفصاح  مبدأ .5

 اضرار يتسب  فبها  أيدارة عن مبدأ مسؤولية مجلس اإلدارة، وينا يج  محاسبة مجلس اإل  .6

يكون أن  عمل الشركات ، ويمكنعلى ويعتبر وجود نظام إفصاح قوي وتشجيع الشفافية الحقيقية أحد املالمح املحورية لتحقيق اإلشراف 

شركة فيما يتعلق باملعايير ونواحي نشاط الشركة، وسياسات الييكل سلوك اإلدارة وحماية املستثمرين ويساعد أيضا في فهم  علىأداة قوية للتأثير 

 األخالقية .

 ها أساليباملحاسبة اإلبداعية و مفهوم املطلب الثاني : 
 
ا
 : ماهية املحاسبة اإلبداعية  أوال

ومحللون  )صحفيون أسواق األموال على بواسبة املشرفين 2*ظهر مصبلح املحاسبة اإلبداعية ألول مرة في البيئة االنجلو سكسونية 

 (Cătălina, 2017العديد من املصبلحات التي تبابقها في عدد من الدول )ثم ظهرت  ماليون(

املالية، املحاسبة التجميلية وتجتمع جميع يذه  األرباح، الهندسةينالك العديد من املفاييم التي تشير الى املحاسبة اإلبداعية مثل إدارة 

 نظام املحاسبي، مما ينعكس سلبا على عملية اتخاذ القرارات.املصبلحات على عملية التالع  في الحسابات والتضليل في مخرجات ال

                                                             
2

 ..التي استقرت في إنجلترا خالل القرنين الخامس والسادس االنجلوسكسون يم أفراد القبائل الجرمانية * 
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األخالقي للمحاسبة  واإلطاروتعتبر املحاسبة اإلبداعية من أيم التحديات التي تواجه مهنة املحاسبة وذلك لتعارضها مع قواعد السلوك املنهي 

 سلوك منهي  ألىضرورة تبني الشفافية والصدق واألمانة كأيم ركائز  كما تنافي الدين اإلسالمي والشرع الذي يحرم ويمنع التضليل والغش ويحس على

 الكثير من التعريفات للمحاسبة اإلبداعية والتي لم تختلف في املضمون وان اختلفت في التعبير منها. وينالك

مما تسب  في انهيار العديد من  صادقة،ير يستخدم مفهوم املحاسبة اإلبداعية لوصف حاالت اظهار الدخل واملوجودات وااللتزامات للمنشأة بصورة غ

 ( 62ص ،ن2008 ،الشركات املالية الكبرى ) الكيالني

خداع التقرير املالى،  املحاسبية،كما تعني اإلجراءات والخبوات التي تستخدم للتالع  باألرقام املالية، وتتضمن خيارات وممارسات املبادي 

 ( 316ص ،ن2016 ،وتمهيد الدخل ) الصيح وأي إجراءات أو خبوة باتجاه إدارة األرباح

عن نتائجها املالية بشكل ال يصور حقيقة نشاطاتها  باإلبالغأيضا عرفت بأنها املحاسبة التي تنبوي على تقنيات محاسبية تسمح للشركات 

بية بهدف تقديم صورة متميزة عن األداء املالى ر املحاساييتعرف بانها عملية قيام اإلدارة باستغالل الثغرات أو حاالت الغموض في املع التجارية، كما

 ( 632ص ،ن2013 ،تم ذلك دون االخالل بالنصوص بل االخالل بجوير القواعد واملبادئ املحاسبية .) لبفييوعادة ما  للشركة،

 وعرفت ايضا بانها املحاسبة اإلبداعية" يو مصبلح يستخدم لوصف العملية التي يستخدمها املحاسبون 

  Blake, p.156)لقواعد املحاسبية للتالع  باألرقام الواردة في حسابات الشركة )ملعرفتهم ا

وترى الباحثة أن املحاسبة اإلبداعية عبارة عن ابتكار أسالي  مخادعة لتزيين وتجميل األرقام املحاسبية باستغالل بعض الثغرات في  

غير مخالفة لإلطار األخالقي ملهنة املحاسبة فمن وجه نظر الباحثة يمكن أن يبلق عليها املبادئ املحاسبية ألسباب يبرريا املبتكر لهذه األسالي  انها 

 املحاسبة التجميلية 

 
ا
 اإلبداعية: أساليب املحاسبة ثانيا

التضليل في أداء نظرا للمرونة التي تتميز بها املبادئ واملعايير املحاسبية فقد يؤدي ذلك الى ممارسة أسالي  املحاسبة اإلبداعية والتي تقود الى 

 (2013، الشركات ومن يذه األسالي  )القروي

  الخفي( ، والتغيرات املحاسبية  )التمويلخارج امليزانية  ومنها التمويلأسالي  متعلقة باإلفصاح 

  واالعتراف باملصروف  باإليرادأسالي  متعلقة بالتوقيت مثل االعتراف 

 واملبالغة في تقدير املخزون. الشهرة،روفات واستهالك األصول الثابتة واطفاء أسالي  متعلقة بالتقدير مثل سياسات رسملة املص 

   أسالي  متعلقة بالتصنيف والعرض مثل التالع  في التصنيفات وااليضاحات في قائمة الدخل 

 املعلومات املحاسبية وقياس جودتها الثالث:املطلب 
: تعريف املعلومات املحاسبية

ا
 أوال

اسبية العنصر األساس ي ملستخدميها في اتخاذ القرارات حيث أن جودة أي قرارا يتم اتخاذه تعتمد على جودة املعلومات تمثل املعلومات املح

 املحاسبية كمخرجات لنظام املعلومات املحاسبي  

من استخدامها في تعرف املعلومات بشكل عام بأنها البيانات التي تمت معالجتها بشكل مالئم لتعبي معنى كامل ملستخدميها، لتمكنهم 

 (13ص ،2006 ،العمليات الجارية واملستقبلية ) قاسم

والتقرير عنها  التي تتم معالجتها التي تخص األحداث االقتصادية املعلومات الكمية وغي الكمية: كل  وتعرف املعلومات املحاسبية بأنها  

  وفي خبط التشغيل الخارجية  في القوائم املالية املقدمة للجهات املعلومات املحاسبية بواسبة نظام
ً
 ،.  ) الحسيني والسقا والتقارير املستخدمة داخليا

 (  27ص،  2003

والتي تستخدم من قبل الجهات الداخلية والخارجية  التي لها  على البيانات املحاسبية التشغيلية التي تجري  وبذلك فهي تمثل ناتج العمليات

  ائدة من استخدامها.عالقة بالوحدة االقتصادية وبما يحقق الف

 وبشكل عام املعلومات املحاسبية عبارة عن البيانات التي يتم معالجتها حتي  تصبح مفيدة ملستخدميها في الزمان واملكان املناسبين

 
ا
 : جودة املعلومات املحاسبيةثانيا

املعلومات املحاسبية التخاذ القرارات أيمية تركيز على ( ، ويؤدي ال88ص ،2000 ،( تعني طبيعة الش يء ودرجة صالحيته )البارودي Quality الجودة )

على جودتها على مدى جودة يذه املعلومات لالستفادة منها في اتخاذ القرارات وفيما يلي الخصائص التي يج  ان تتصف بها املعلومات املحاسبية للحكم 

 ( 111-103ص، 2009،السيد )

 علومات املستمدة من املحاسبة املالية واالغراض التي تعد من اجلها املالئمة ويقصد بها وجود عالقة وثيقة بين امل 



 الطيب أمحدرقية                                                                           رها على جودة املعلومات احملاسبيةأثدور احلوكمة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية و  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 6 

 

  املحاسبية مات األمانة وتعني أن تكون املعلومات املحاسبية على درجة عالية من األمانة حتي تعزز ثقة مستخدميها في االعتماد عليها وتتسم املعلو

 االمينة بتصوير املضمون الذي تهدف الى تقديمه تصويرا دقيقا 

   القابلية للمراجعة والتدقيق 

 حيادية املعلومات ويقصد بها عدم التحيز وينا نالحظ التداخل مع األمانة الن املعلومات املتحيزة ال يمكن الوثوق بها واالعتماد عليها  

  ف بين أداء املنشاة ونظيراتهاالقابلية للمقارنة ويذه الخاصية تمكن مستخدمي املعلومات من التعرف على األوجه الحقيقة للتشابه واالختال 

  التوقيت املالئم ويقصد به تقديم املعلومة في حينها بمعني يج  ان تكون متاحة وقت الحاجة إليها 

                      القابلية للفهم واالستيعاب ويعني ان تكون املعلومة واضحة وليس بها غموض 

 امليدانية الثاني: الدراسةاملبحث 

 إجراءات الدراسة امليدانية  األول:املطلب 
وتم  املعلومات،كأداة لجمع  السابقة،قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصة لهذه الدراسة باالستناد الى اإلطار النظري ونتائج الدراسات 

 د وكانت تفاصيل االستبانة كاالتي يتوزيعها واعيد استالمها بال

 الدراسة وغرضها ويدفها  احتوت على خباب للمبحوث واشارت فيه الى موضوع .1

  قسمين:اسئلة االستبانة واحتوت على  .2

 :الوظيفة،  يدف الى جمع بيانات ديموغرافية عن االشخاص املبحوثين وتضمنت )العمر ، التخصص العلمي ،املؤيل العلمي، القسم األول

 االستبانة وقدرتهم على االجابة على اسئلتها محتوي  علىسنوات الخبرة ( وذلك لالطمئنان الى توفر املعرفة الالزمة لدي املجيبين 

 بشدة، موافق، )موافقاستخدم مقياس ليكرت بدرجاته الخمس  القياس، حيثوقد تم صياغته بشكل يساعد على سهولة   :القسم الثاني 

 :وقد تم توزيع اسئلة االستبانة  على فرضيات الدراسة كاالتي محايد، ال اوافق، ال اوافق بشدة (

 ( 10-1االسئلة من ) ىاالول الفرضية 

 (11-20من ) الثانية االسئلةالفرضية 

والختبار مدي مصداقية نتائج االستبانة تم عرضها على مجموعة من املختصين من استاذة الجامعات في االقسام املحاسبية بهدف 

  .املحكمينآراء ي الحسبان وتم التعديل بناء على فمالحظاتهم جميع  أخذسالمة صياغتها وترابط فقراتها  وتم  على آرائهمتحكيمها وابداء 

  :مجتمع الدراسة

 يتكون مجتمع الدراسة من االفراد املنتمين الى املجموعات االتية 

 املهتمون بحوكمة الشركات ، االداريون  -االكاديميون –املحاسبون  -

اختيار عينة  املدروسة. وتمن تعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة حيث يمثل يذا املجتمع املجموعة الكلية من العناصر التي تسعي الباحثة ا

اقتصرت الدراسة على  وعليهاستبانة  100افراد عينة الدراسة واسترد منها  علىاستبانة  150عشوائية تم تحديديا بصورة تقريبية وقد تم توزيع 

 .استبانة100تحليل 

 عينة الدراسة  :(2)جدول 
 النسبة العدد االستبانات

 %67 100 املسترد

 %33 50 غير املسترد

 %100 150 املوزع 

 املصدر: اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                
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 املصدر: اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                                                              

 ينة الدراسة(: نسبة املسترد من ع1شكل)

%( وتعتبر يذه االعداد والنسبة كبيرة من الناحية االحصائية 67فردا ) 100( يتضح أن عدد افراد عينة الدراسة املستردة بلغ1( والشكل)2من الجدول)

 مما يؤدي الى القبول بنتائج الدراسة وتعميمها على املجتمع الكلي 

 لق بخصائص املبحوثين وفيما يلي وصفا مفصال ال فراد عينة الدراسة ويتع

 :العمر  .1

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر  :(3جدول)
 النسبة التكرار العمر

 %14 14 سنة 25اقل من 

 %73 73 سنة  35واقل من  25

 %8 8 سنة  45واقل من  35

 %4 4 سنة  55واقل من  45

 %1 1 سنة فاكثر  55

 %100 100 املجموع 

 املصدر: اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                          

 
 املصدر: اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                                                                       

 عينة الدراسة وفق متغير العمر ألفرادالتوزيع التكراري  :(2شكل )

 ( 35واقل من  25تتراوح بين الفئة العمرية ) 73( ان غالبية افراد عينة الدراسة والبالغ عدديم 2( والشكل )3يوضح الجدول)

 :التخصص العلمي .2

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي  :(4جدول)
 العدد التكرار  التخصص العلمي 

 %68 68 محاسبة 

 %12 12 مراجعة 

 %13 13 اعمال ادارة 

 %4 4 اقتصاد

 %3 3 اخري 

 %100 100 املجموع 

 املصدر : اعداد الباحثة من بيانات الدراسة التببيقية   
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 املصدر : اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                                                                      

 عينة الدراسة وفق متغير التخصص فرادأل التوزيع التكراري  :(3شكل )

% ويعزي ذلك الى ان الفئة 68سبة من افراد عينة الدراسة تخصصهم محاسبة حيث بلغت نسبتهم k( ان اكبر 3( والشكل )4يتضح من الجدول )

 املحاسبين تتمثل في تهدفة الرئيسية سامل

 املؤهل العلمي :  .3

 راسة وفق متغير املؤهل العلميالتوزيع التكراري ألفراد عينة الد  :(5)جدول 
 النسبة  التكرار  املؤيل العلمي

 %1 1 ثانوي 

 %52 52 سبكالوريو 

 %24 24 ماجستير

 %13 13 دكتوراه 

 %9 9 زمالة 

 %1 1 اخري 

 %100 100 املجموع 

 املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية        

 
 املصدر: اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                                                      

 عينة الدراسة وفق متغير املؤهل العلمي ألفرادالتوزيع التكراري  :(4شكل )

فردا اي ان نصف عينة الدراسة 52حيث ان عدديم  سالبكالوريو ( ان غالبية عينة الدراسة من حملة 4( والشكل )5يالحظ من الجدول )

يليهم حملة املاجستير اما بخصوص حملة الشهادة الثانوية فقد الحظت الباحثة ان لهم عدد كبير من سنوات  سالبكالوريو من حملة  املبحوثة

 .الخبرة
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 نوع الوظيفة :  .4

 عينة الدراسة وفق متغير نوع الوظيفة ألفرادالتوزيع التكراري   :(6)جدول 
 النسبة  التكرار  نوع الوظيفة 

 %16 23 مراجع داخلي 

 %%26 21 مراجع خارجي 

 %%38 13 محاس  

 %14 31 اكاديمي

 %3 3 اخري 

 %100 100 املجموع

 املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                   

 
 املصدر: اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                                                        

 عينة الدراسة وفق متغير نوع الوظيفة ألفرادالتوزيع التكراري : (5ل  رقم )شك

 .( ان توزيع االستبانة تم وفق الوظيفة ذات العالقة املباشرة مع موضوع الدراسة 5( والشكل )6يتضح من الجدول )

 سنوات الخبرة : .5

 برةعينة الدراسة وفق متغير سنوات الخ ألفرادالتوزيع التكراري   :(7جدول)
 النسبة  التكرار سنوات الخبرة 

 %12 12 سنوات  5اقل من 

 %18 18 سنة  15وافل من 5

 %36 36 سنة 25وافل من 15

 %20 20 سنة 35وافل من 25

 %3 3 سنة 45وافل من 35

 %1 1 سنة فاكثر 45

 %100 100 املجموع 

 ة املصدر : اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقي                   

 
 املصدر: اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                                                                   

 عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة ألفرادالتوزيع التكراري : (6شكل  رقم )               
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درجة عالية من الخبرة ومن خالل مسح الباحثة لعين الدراسة عند توزيع  علىة الدراسة ( ان غالبية عين6( والشكل )7يالحظ من الجدول )        

 االستبانة اتضح ان اغل  

  الفروض:تحليل البيانات واختبار صحة 

 خدام لتحليل االستبانة واختبار صحة الفروض استخدمت الباحثة االسلوب االحصائي الذي يعكس العالقة بين متغيرين أو اكثر وقد تم است

 الوسط الحسابي واالنحراف املعياري    -2املنوال       -1

  ى:عرض ومناقشة الفرضية االول

على )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تببيق الحوكمة والحد من األثر السلبي ملمارسات املحاسبة اإلبداعية  تنص الفرضية االولي 

عينة الدراسة  أفراداسة بخصوص كل سؤال من اسئلة الفرضية وذلك بحساب املنوال إلجابات ينة الدر آراء ع(وللتحقق من يذه الفرضية تم دراسة 

اوافق كل سؤال من اسئلة الفرضية ويتم التركيز على اسئلة الفرضية مجتمعة في التحليل فكان املنوال إلجابات عينة الدراسة عن كل االسئلة يو لى ع

 وافقون بشدة على جميع اسئلة الفرضية  بشدة، ويعني يذا ان غالبية افراد العينة ي

 :ويمكن تلخيص أجابه عينة الدراسة عن اسئلة الفرضية االولي كما يلي

 افراد عينة الدراسة عن جميع أسئلة الفرضية االولى إلجاباتالتوزيع التكراري   :(8جدول)
 النسبة املئوية  العدد  اإلجابة 

 %57،3 573 اوافق بشدة 

 %41،2 412 اوافق 

 %1 10 محايد 

 %0،3 3 ال اوافق 

 %0،2 2 ال اوافق بشدة 

 %100 1000 املجموع 

 املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                  

 
 املصدر: اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                                                                          

 افراد العينة عن أسئلة الفرضية االولىإلجابات التوزيع التكراري  : (7شكل )        

 %( 57،3( فردا )573جميع اسئلة الفرضية بلغ ) على( ان عدد املوافقين بشدة 7( والشكل )8يظهر من الجدول )
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 افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية األولى إلجاباتاملنوال  :(9)جدول 
 املنوال األسئلة م

 أوافق بشدة الهدف األساس ي للحوكمة يو حماية حقوق أصحاب املصالح 1

 أوافق بشدة تعمل الحوكمة على دراسة السياسات املحاسبية والتوصية بشأنها 2

 أوافق بشدة دراسة الهيكل الرقابي للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  علىتعمل الحوكمة  3

 أوافق بشدة املؤسسات باتباع سياسة محاسبية موحدة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية إلزام علىمة تعمل الحوك 4

 أوافق بشدة األخالقي ملهنة املحاسبة مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  اإلطارتسهم الحوكمة في تعزيز  5

 أوافق بشدة حوكمة تعتمد مصداقية املعلومات املحاسبية على تببيق مبادئ ال 6

 أوافق بشدة تسهم الحوكمة في عملية موثوقية املعلومات املحاسبية  7

 أوافق بشدة تسهم الحوكمة في جودة درجة شفافية املعلومات املحاسبية  8

 أوافق بشدة للحوكمة دور فعال في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  9

 أوافق بشدة ن املخاطر مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية تعمل الحوكمة عي ضرورة اإلفصاح ع 10

 أوافق بشدة جميع األسئلة  

 املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية   

 تحليل إجابات افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية األولى :(10جدول)
 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي األسئلة  م

 0.2458 4.8534 ساس ي للحوكمة يو حماية حقوق أصحاب املصالحالهدف األ  1

 0.6780 4.2931 تعمل الحوكمة على دراسة السياسات املحاسبية والتوصية بشأنها 2

 0.7521 4.8710 دراسة الهيكل الرقابي للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  علىتعمل الحوكمة  3

 0.2141 3.6201 باتباع سياسة محاسبية موحدة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعيةاملؤسسات  إلزام علىتعمل الحوكمة  4

 0.5713 3.5461 األخالقي ملهنة املحاسبة مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  اإلطارتسهم الحوكمة في تعزيز  5

 0.2486 3.9052 تعتمد مصداقية املعلومات املحاسبية على تببيق مبادئ الحوكمة  6

 0.5430 3.251 تسهم الحوكمة في عملية موثوقية املعلومات املحاسبية  7

 0.7921 3.980 تسهم الحوكمة في جودة درجة شفافية املعلومات املحاسبية  8

 0.9824 3.563 للحوكمة دور فعال في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  9

 0.8350 3.331 طر مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية تعمل الحوكمة عي ضرورة اإلفصاح عن املخا 10

 0.9245 3.975 جميع األسئلة  

ان الفرضية قد  علىما سبق من تحليل احصائي واستعراض النس  ان جميع اسئلة الفرضية االولي جاءت لصالح املوافقين مما يدل  ىال باإلشارة

 ..... ين تببيق الحوكمة والحد من األثر السلبي ملمارسات املحاسبة اإلبداعية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب وهي أنه تحققت

  :عرض ومناقشة الفرضية الثانية 

فكان املحاسبية ()توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية وجودة املعلومات  الثانية علىتنص الفرضية 

اسة عن كل االسئلة يو اوافق بشدة ، ويعني يذا ان غالبية افراد العينة يوافقن بشدة على جميع اسئلة الفرضية ويمكن املنوال إلجابات عينة الدر 

 :تلخيص إجابات افراد عينة الدراسة كما يلي

 افراد عينة الدراسة عن جميع أسئلة الفرضية الثانية إلجاباتالتوزيع التكراري  :(11جدول)
 املئوية النسبة  العدد  اإلجابة 

 %66،4 664 اوافق بشدة 

 %32،6 326 اوافق 

 %5 5 محايد 

 %4 4 ال اوافق 

 %1 1 ال اوافق بشدة 

 %100 1000 املجموع 

 املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية                     
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 ثة من الدراسة التطبيقيةاملصدر: اعداد الباح                                                  

 ثانيةافراد العينة عن أسئلة الفرضية الإلجابات التوزيع التكراري : (8شكل)        

املبحوثين تعني ان غالبية  عالية%( وهي نسبة 99( ان نسبة االفراد املوافقون على جميع اسئلة الفرضية بلغت )8( والشكل )11يتضح من الجدول )

 افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية الثانية إلجاباتيمكن تعميم نتائجها عرض  املنوال  وبالتاليضية على اسئلة الفر  موافقون 

 افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية الثانية إلجاباتاملنوال   :(12جدول)
 املنوال األسئلة م

 أوافق بشدة مؤيل أخالقيا ملمارسة املهنة  في استخدام االبداع املحاسبي غير اإلدارةاملحاس  الذي يستجي  لرغبة  1

 أوافق بشدة من ممارسات املحاسبة اإلبداعية تكون مالئمة التخاذ القرارات الرشيدة  الخاليةاملعلومات املحاسبية  2

 أوافق بشدة تستخدم املحاسبة اإلبداعية لرفع القيمة السوقية للمنشاة  3

 أوافق بشدة ى مبدا استمرارية املنشاةتؤثر ممارسات املحاسبة اإلبداعية عل 4

 أوافق بشدة تفقد ممارسات املحاسبة اإلبداعية امليزة التنافسية للمنشاة  5

 أوافق بشدة في اتخاذ القرارات الرشيدة  عليهامعلومات يمكن االعتماد  املاليةتمثل املعلومات املحاسبية املتمثلة في القوائم  6

 أوافق بشدة ة تؤثر سلبا في اتخاذ القرارات للة اإلبداعية معلومات محاسبية مضينتج عن ممارسات املحاسب 7

 أوافق بشدة يسايم التقدم التكنولوجي في زيادة ممارسات املحاسبة اإلبداعية  املاليتعتبر املحاسبة اإلبداعية سب  من أسباب االنهيار  8

 أوافق بشدة ة ملمارسات املحاسبة اإلبداعية تمتاز القواعد املحاسبية باملرونة مما يخلق بيئة خصب 9

 أوافق بشدة الحوكمة على جودة املعلومات املحاسبية والحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  آلياتتؤثر  10

 أوافق بشدة جميع األسئلة  

 املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية 

 ثانيةلى أسئلة الفرضية التحليل إجابات افراد عينة الدراسة ع :(13جدول)
 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي األسئلة م

 0.2310 3.2560 في استخدام االبداع املحاسبي غير مؤيل أخالقيا ملمارسة املهنة  اإلدارةاملحاس  الذي يستجي  لرغبة  1

 0.8076 4.001 خاذ القرارات الرشيدة من ممارسات املحاسبة اإلبداعية تكون مالئمة الت الخاليةاملعلومات املحاسبية  2

 05217 4.347 تستخدم املحاسبة اإلبداعية لرفع القيمة السوقية للمنشاة  3

 0.2141 1124 تؤثر ممارسات املحاسبة اإلبداعية على مبدا استمرارية املنشاة 4

 0.1357 4.5164 تفقد ممارسات املحاسبة اإلبداعية امليزة التنافسية للمنشاة  5

 0.6824 3.0210 في اتخاذ القرارات الرشيدة  عليهامعلومات يمكن االعتماد  املاليةتمثل املعلومات املحاسبية املتمثلة في القوائم  6

 0.4530 4.2247 لة تؤثر سلبا في اتخاذ القرارات لينتج عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية معلومات محاسبية مض 7

 0.2189 4.910 يسايم التقدم التكنولوجي في زيادة ممارسات املحاسبة اإلبداعية  املالي  من أسباب االنهيار تعتبر املحاسبة اإلبداعية سب 8

 0.9012 4.2031 تمتاز القواعد املحاسبية باملرونة مما يخلق بيئة خصبة ملمارسات املحاسبة اإلبداعية  9

 0.5080 4.2123 من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  الحوكمة على جودة املعلومات املحاسبية والحد آلياتتؤثر  10

 0.9040 4.9856 جميع األسئلة  

ان الفرضية قد  ىالى ما سبق من تحليل احصائي واستعراض النس  ان جميع اسئلة الفرضية االولي جاءت لصالح املوافقين مما يدل عل وباإلشارة

 املحاسبيةمن ممارسات املحاسبة اإلبداعية وجودة املعلومات  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحد وهي أنه تحققت
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 النتائج: 
  التالية:توصلت الباحثة من خالل الدراسة النظرية والتببيقية الى النتائج 

 أساس ي لحماية أصحاب املصالح  اإلبداعية كهدفتلع  الحوكمة دورا كبيرا في الحد من ممارسات املحاسبة  .1

 ارسات املحاسبة اإلبداعية مال خصبا للمااملحاسبية يفسح مج املبادئ عدم الثبات في استخدام .2

 مباشرا على قيمة املنشاة من خالل تأثيريا الجويري على الشفافية واملصداقية وحماية املسايمين تأثيراالحوكمة تؤثر  .3

 قوة الوازع الديني تحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  .4

 الدور املنوط بهم  وفهماألخالقي للمهنة  اإلطارعزيز يساعد الحوكمة املحاسبين على ت .5

 توجد ثغرات في املعايير املحاسبية تسمح باستخدام ممارسات املحاسبة اإلبداعية  .6

 األخالقي ملهنة املحاسبة واإلطارالتحديات التي تواجه املحاسبة لتعارضها مع السلوك املنهي  أكبرتعتبر املحاسبة اإلبداعية من  .7

 ركائز الي سلوك منهي  كأيمحاسبة اإلبداعية تتنافي مع الدين اإلسالمي الذي يحرم التضليل والغش ويحث على الشفافية والصدق ممارسات امل .8

 كبيرا بالقواعد االرشادية للحوكمة تأثيرا يتأثرتعتبر املحاسبة مجاال علميا  .9

 التوصيات: 
 من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  اعلية للحدوبفالحوكمة  آليات مالئم لتببيق  إيجاد مناخ املؤسسات ىعل .1

 البد من اتخاذ إجراءات قانونية من ييئات املحاسبة الدولية ملمارس ي املحاسبة اإلبداعية  .2

 تزام بالثبات في تببيق املبادئ املحاسبية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية لضرورة اال .3

  املؤسسةوما يترت  على ذلك من خفض قيمة  املاليةحاسبة على القوائم امل تللممارسااألثر السلبي  إدراكعلى املؤسسات  .4

 عملية اتخاذ القرارات علىالجودة مما ينعكس إيابا  عاليةمعلومات محاسبية  ينتجبتببيق معايير السوك املنهي  مااللتزا .5

 يلع  أصحاب املصالح دورا كبيرا في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  .6

   املراجع:
 
ا
   :: املراجع العربية أوال

 إطارورقة عمل مقدمة الى املؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في  ، ( دور املراجعة الداخلية لحوكمة الشركات2005)، أبو السعود، ممدوح  .1

 حوكمة الشركات، القايرة  

عينة من املراجعين الداخليين والخارجيين  آلراءدراسة  –اإلبداعية  حوكمة الشركات في الحد من ممارسات املحاسبة آليات( دور 2017ابن محمد، )  .2

 بوالية بسكرة، رسالة ماجستير غير منشورة 

  1العدد 1( مستلزمات الجودة الشاملة وإمكانية تببيقها في املنظمات العربية ، مجلة جامعة املنصورة ، املجلد 2000البارودي، نزار عبد الحميد ،)  .3

  .، مكتبة القانون واالقتصاد ، الرياض1والشفافية في نظام الحوكمة ، ط باإلفصاح( االلتزام 2017)، ين عل، يادي ب يامبال .4

 ، 24 الجزائرية ، مجلة رماح للبحوث والدراسات ، العدد  للمؤسسة املالياألداء  فعالية( دور حوكمة الشركات في تقييم 2017بهلول ، نور الدين ،) .5

https://doi.org/10.12816/0044266 
املحاسبية للحوكمة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية من وجتهي نظر الشركات  األليات( أثر 2015) ،طالل سليمان واخرون جرير، .6

   2، العدد 11الصناعية في األردن ومدققي الحسابات الخارجيين ، املجلة األردنية في إدارة االعمال ، املجلد 

 جامعة املوصل    الحدباء( نظام املعلومات املحاسبية، وحدة الحدباء للبباعة والنشر، كلية 2003يم وزياد،)الحبيتي ، قاسم إبراي .7

 املصارف العربية االدارة، اتحاد( حوكمة الشركات ودور مجلس 2007)،درويش، عدنان .8

 دراسة ميدانية  - املاليةية على مصداقية القوائم رقايقة فاطمة )ب ت( مسايمة حوكمة الشركات في الحد من أثار املحاسبة اإلبداع الزيراء، .9

العدد  والدراسات،، مجلة رماح للبحوث عليها املاليةاملحاسبة اإلبداعية وأثر املعايير الدولية للتقارير  إشكالية( 2016الصيح، عبد الحميد مانع،) .10

19 ،https://doi.org/10.12816/0030685  

املحاسبة اإلبداعية في جودة املعلومات املحاسبية في ظل معايير املحاسبة الدولية ، رسالة ماجستير  أسالي  رتأثي( 2013) ،طال ، باخجة عبد هللا .11

 غير منشورة   

جامعة  مجلة العلوم للبحوث العلمية،، ( العوامل املحددة لجودة املراجعة الداخلية غي تحسين جودة حوكمة الشركات2008)، عيس ي، سمير .12

 (.يناير 45( )1االسكندرية )

( حوكمة الشركات واثريا على مستوى اإلفصاح في املعلومات املحاسبية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 2010)،، حسين عبد الجليل يالغزو  .13

 العربية، الدنمارك األكاديميةاالقتصاد واإلدارة، 
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 األردن  -ار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان،د1املحاسبية، ط( تحليل وتصميم نظام املعلومات 2006قاسم، عبد الرازق محمد ،) .14

املحاسبة اإلبداعية في اململكة العربية السعودية، دراسة ميدانية، مجلة جامعة امللك  وأسالي ( دوافع 2013القروي، ميسون محمد ، وعسيري ،) .15

  2، العدد  27عبد العزير : االقتصاد واإلدارة، املجلد 

 ، لبنان1وكمة الناجحة نصائح عملية ملجلس االمناء ،دار منهل الحياة ،ط ( سر الح2012) قسيس، رياض وقسبة، .16

ودور مراق  الحسابات في الحد منها ، بحث مقدم الى مجلس  املالية( تأثير املحاسبة اإلبداعية على القوائم 2008الكيالني، بسمة قيس شهاب ،) .17

 ، جامعة بغداد واملاليةمعهد الدارسات املحاسبية 

   املاليةعلى القوائم  وتأثيريا( املحاسبة االبداعية من خالل املعايير املحاسبية الدولية 2013)  ،ان وتيةن شعب ،لبفي .18

، 22، العدد مجلة رماح للبحوث والدراسات، ( دور حوكمة الشركات في تببيق قواعد الشفافية واالفصاح املحاسبي2017)،مالح، وئام .19
https://doi.org/10.12816/0038850  

 ثا 
ا
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The Role of Governance in Reducing Creative Accounting Practices 

and their Impact on the Quality of Information 
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Abstract: The study aims to demonstrate the role played by governance in reducing creative accounting 

practices, which are considered to be the main causes of the financial collapse and the impact on the quality of 
accounting information, which is the main tool for making good decisions. To achieve the goal of the study 

used questionnaire, and the study reached a number of results, notably the weakness of religious belief is one 

of the reasons for creative accounting practices. And that governance plays a large role in reducing creative 
accounting practices. The study recommended a number of recommendations, the most important of which is 

the need to Strengthen the moral framework of the accounting profession And the need to consistently in 

using accounting principles to reduce creative accounting practices. 

Keywords: Governance, Creative Accounting, Quality of Information. 
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 التمويل برأس مال املخاطر للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة في الجزائر 

 (2018 – 2010تقييميه )دراسة    
 

 محمد الصغير قريش ي 
 الجزائر -جامعة ورقلة  -كلية العلوم االقتصادية -قسم إدارة األعمال

korichi.ms@gmail.com 

  :مللخصا
نكي تهدف يذه الدراسة إلى معالجة إشكالية التمويل برأس مال املخاطر للمؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرة في الجزائر كبديل للتمويل الب

ية لالبتكار وطرق التقليدي الذي يشكل عائقا أمام تنمية ابتكارات يذه املؤسسات نظرا لقلة الضمانات التي تقدمها، فبّينت الدراسة املفاييم النظر 

تمت عملية تحليل وتقييم  2018 -2010تمويله بالتركيز على طريقة رأس مال املخاطر واملزايا التي تقدمها، وباالعتماد على البيانات املتوفرة خالل الفترة 

عوقات القانونية والتنظيمية والثقافية حالت دون لواقع االبتكار في الجزائر وإمكانيات التمويل برأس مال املخاطر، انتهت الدراسة إلى وجود جملة من امل

تبوير يذا األسلوب من التمويل، وقدمت بعض املقترحات كمراجعة األطر القانونية ذات الصلة، تفعيل دور حاضنات األعمال، تحفيز مؤسسات 

 التمويل وتنشيط سوق املال.  

 ، رأس مال املخاطر.      توسبةمغيرة و ابتكار، تمويل االبتكار، مؤسسات ص الكلمات املفتاحية:

 

  تمهيد:
نمو اقتصادي جديدة تعتمد على  استراتيجيةفي ظل األزمة االقتصادية العاملية وانخفاض أسعار البترول في السنوات األخيرة املاضية، انتهجت الجزائر 

درة التنافسية للمؤسسات الجزائرية في ظل اقتصاد العوملة، تنوع النشاط واملنتجات والخدمات إليجاد مصادر دخل بديلة عن النفط، وكذا تعزيز الق

تبوير   تنموية، حيث أصبح اقتصاد املعرفة يسايم في كاستراتيجيةاملعتمد على املعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويو الخيار الذي تبنته الدول الرائدة 

مالية يامة، وفي ظل انفتاح األسواق وتعدد أذواق الزبائن وتبوريا زاد االيتمام  مختلف القباعات وزيادة الناتج الوطني للدول إضافة إلى تحقيق موارد

 باالبتكار، إذ لم يعد يدف املؤسسات يو تقديم املنتوج إلى املستهلك فحس  بل كيفية تبوير املنتوج وصموده أمام املنافسة القوية.  

ية واالجتماعية، فإن كثيرا من االبتكارات كانت من نصيبها، لذلك ايتمت الدول بهذا ونظرا لببيعة املؤسسات الصغيرة واملتوسبة وأيميتها االقتصاد

لة التمويل النوع من املؤسسات، قانونيا وتنظيميا وتوفير كل وسائل الدعم لها، وباملقابل نجد أن املؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرة تواجه مشك

ت ومخاطر عدم السداد، مما يحول دون تجسيد كثير من األفكار اإلبداعية، لذلك ظهر أسلوب من طرف املؤسسات املصرفية نظرا لقلة الضمانا

توسع التمويل برأس مال املخاطر من خالل مسايمة شركات مختصة في رأس مال املؤسسات الصغيرة واملتوسبة ومرافقتها من مرحلة اإلنشاء إلى أن ي

 ات لدى الدول التي تبنت يذه التقنية في التمويل.نشاطها، ويو ما سايم في تبوير املنتجات والخدم

 إشكالية الدراسة: 
برأس مال  من خالل ما سبق، نحاول في يذه الدراسة تقييم عمليات التمويل للمؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرة في الجزائر بالتركيز على التمويل

إلى مقترحات تسايم في تفعيل شركات رأس مال املخاطر، وتحفيز املؤسسات املبتكرة املخاطر كنموذج، ملعرفة الصعوبات التي تواجه ذلك، والوصول 

تكرة في الجزائر؟ من خالل توفير القدرات املالية الالزمة، ويذا يدفعنا إلى طرح إشكالية البحث األساسية: ما يو واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسبة املب

 املخاطر؟ تمويل برأس مالإلى أي مدى استفادت من الو 
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 الدراسات السابقة:
استخالص النتائج املهمة و استندت يذه الدراسة إلى بعض الدراسات السابقة بالتركيز أكثر على حالة الجزائر ملعالجة النقاط أو العناصر التي أغفلتها

 من يذا املوضوع، من بين يذه الدراسات نذكر اآلتي:  

  (بعنوان" فعالية 2009دراسة سبتي محمد :) رأس مال املخاطر في تمويل املشاريع الناشئة، دراسة حالة املالية الجزائرية األوربية

تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية تمويل املشاريع الناشئة من خالل رأس املال املخاطر وتوضيح واقع يذه الصناعة في  :"– Finalep -للمساهمة 

مة وبيان اإلجراءات التي تتبعها في عمليات التمويل برأس املال واملخاطر واملزايا املالية والضريبية الجزائر بالتركيز على الجزائرية األوربية للمساي

 لهذا التمويل، وانتهت الدراسة إلى أن يذا األسلوب يو البديل األمثل ملواجهة املشاكل التي تواجهها املشاريع الناشئة.

 ( بع2012دراسة براق محمد، بن الزاوي محمد الشريف )"افقة واملساعدة في سوق رأس املال املخاطر بالجزائر تناولت  :نوان: " الهياكل املر

الدراسة طبيعة نشاط سوق رأس املال املخاطر في الجزائر من خالل عمل مجموعة من املؤسسات والهياكل النشيبة في يذا املجال خاصة في 

لتي تواجه مؤسسات التمويل برأس املال املخاطر وتحول دون قيامها بالدور املوكل مرحلة ما قبل إنشاء وإنشاء املؤسسات، وبينت أيم املعوقات ا

 إليها واقتراح السبل الكفيلة لتفعيل أعمالها.

 (بعنوان " تمويل املشاريع 2017دراسة غريب بولرباح، قريش ي محمد الصغير )تهدف الدراسة  :في الجزائر في ظل اقتصاد املعرفة" االبتكارية

ؤشرات وواقع اقتصاد املعرفة في الجزائر وطرق تمويل املشاريع االبتكارية من خالل التمويل املباشر كاملسايمات الشخصية، القروض إلى تحليل م

إلى املصرفية، سوق األوراق املالية، تمويل سالسل القيمة، أو التمويل غير املباشر كالحوافز الضريبية أو ضمانات القروض، وانتهت الدراسة 

ائص في البيئة الحالية القتصاد املعرفة في الجزائر ومنها بعض طرق التمويل كعدم فعالية البورصة ونقص التمويل املصرفي، وقدمت وجود نق

 بعض املقترحات لتحسين واقع متغيرات الدراسة.

 ( بعنوان" االستثمار في رأس املال املخاطر2014دراسة الخياط زهراء صالح حمدي )-  أس املال املخاطر وامللكية دراسة حالة جمعية ر

تناولت الدراسة محاولة تببيق التمويل برأس املال املخاطر في العراق باالستفادة من  : الخاصة البريطانية مع نموذج مقترح للتطبيق في العراق"

كنموذج والتأكيد على أيمية وجود تجارب بعض الدول الغربية والعربية بالتركيز على جمعية رأس املال املخاطر وامللكية الخاصة البريبانية 

 شركات وجمعيات متخصصة باالستثمار في رأس املال املخاطر كونها توفر املعلومات عن حجم املبالغ املستثمرة في مختلف املشاريع واملناطق

وتوفير أدوات مالية تسايم الجغرافية وملختلف مراحل التمويل وطرق الخروج من املشاريع، وخلصت الدراسة إلى ضرورة بناء سوق مالي قوي 

 بظهور وإدامة رأس املال املخاطر في العراق.        

 أهمية الدراسة:
 تكمن أيمية يذه الدراسة في اآلتي:  

 أيمية االبتكار في تحسين نوعية املنتجات وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات. 

 ملؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرةإبراز أسلوب التمويل برأس مال املخاطر كبديل مناس  لتمويل ا. 

 تدعيم توجه سياسات الحكومة نحو تنويع االقتصاد الوطني. 

 منهج الدراسة: 
له، ورأس مال يعتمد يذه العمل البحثي على توضيح اإلطار املفاييمي النظري ملتغيرات الدراسة املتمثلة في االبتكار والعوامل املؤثرة فيه وطرق تموي

لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرة، في الجزء األول، أما في الجزء الثاني، فتم إسقاط يذه املفاييم على الواقع الجزائري  املخاطر كتقنية

 ، الستخالص املعوقاتاملتاحة وتقييم حالة االبتكار ووضعية التمويل برأس مال املخاطر من جان  املؤسسات املختصة من خالل املعبيات ذات الصلة

 التي تحول تنمية االبتكار وتبوير صناعة التمويل برأس مال املخاطر، ومن ثم تقديم املقترحات والتوصيات املناسبة.  
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 الجزء األول: اإلطار املفاهيمي للدراسة

 االبتكار وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرةاملبحث األول: 

 ( Innovationاالبتكار)  املطلب األول: 

 االبتكار الفرع األول: تعريف

ويو بهذا  3رته"ُيعرف االبتكار لغة كما ورد في لسان العرب بأنه" الش يء الذي يكون أوال، وأصل االبتكار االستيالء على باكورة الش يء وأول الش يء باكو 

االبتكار يتعلق باكتشاف فكرة جديدة مميزة أما اإلبداع أنهما مختلفين، ف بعض الباحثين فيرى  حصبال املعنى الكلمة املرادفة لإلبداع، أما من حيث اال 

 املفهوم يرى بيتر دراكريذا فيتعلق بوضع يذه الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية أو سلعة أو خدمة تقدمها املؤسسة لزبائنها، ومن 

  (Drucker )(امليدان االقتصادي فتعرفه " بأنه تنفيذ ملنتج ) سلعة أو خدمة ، أما منظمة التعاون والتنمية في4ن االبتكار يو التخلي املنظم عن القديمأ 

أو عملية جديدة أو محسنة بشكل معتبر، أو أسلوب تسويق جديد أو أسلوب تنظيمي جديد في ممارسات األعمال أو في تنظيم مكان العمل أو في 

 . 5العالقات الخارجية"

  :6ا حدديا مايكل ويست ورفقائه وهيويكون العمل ابتكارا إذا توفرت فيه بعض الخصائص كم

 أن يمثل االبتكار شيئا جديدا بالنسبة للمجتمع املزمع تببيقه فيه. 

 أن يكون االبتكار شيئا مقصودا وليس أمرا عرضيا. 

 أال يكون مجرد تغيير روتيني. 

 أن يهدف إلى تحقيق فائدة للمؤسسة أو للمجتمع. 

 .أن يتسم بعمومية آثاره 

 أهمية االبتكارالفرع الثاني:     

لحكومات في ظل اقتصاد املعرفة أصبح االبتكار معيارا لقياس درجة تقدم الدول واملجتمعات، وعامال أساسيا لدفع عجلة التنمية، األمر الذي دفع ا

 30ابانية تخصص ما يزيد عن واملؤسسات إلى االيتمام بأنشبة البحث والتبوير واالستثمار في عملية التدري  والتكوين، فنجد مثال أن املؤسسات الي

عامل تقدم  100من كل املؤسسات األمريكية التي تستخدم أكثر من  % 25من مخرجاتها على أنشبة البحث والتبوير، وفي مسح حديث وجد أن  %

ا في ازدياد املنافسة بين إضافة إلى ذلك نجد عوامل أخرى جعلت من االبتكار ذا أيمية خاصة وتتمثل أساس 7تدريبا في مجال االبتكار لعامليها.

 املؤسسات، تغير أذواق املستهلكين، نقص املوارد وتزايد البل  على األفكار الجديدة.

 أنواع االبتكارالفرع الثالث: 

  8يناك عدة أنواع لالبتكار وهي:

 االبتكار في املنتج: ويقصد به تبوير عمليات جديدة لتصنيع منتجات جديدة. 

 علق باستحداث ش يء جديد على مستوى املنظمة مثل خلق وحدة جديدة أو تبوير نظام اتصاالت داخلي جديد أو االبتكار في التنظيم: يت

 .تبوير نظم وإجراءات مالية ومحاسبية جديدة

 نشبة االبتكار في اإلدارة: يتعلق بتبوير فلسفات أو نظم إدارية حديثة ومتبورة، مثل إدارة الجودة الشاملة أو إعادة ييكلة أو يندسة أ

 .وعمليات املؤسسة

 االبتكار في التسويق والوظائف املختلفة املتعلقة به: يتعلق بتبوير طرق جديدة في تسويق املنتجات مثل التسويق عبر االنترنت أو تقديم 

 .تسهيالت مالية بالدفع أو طرق جديدة في املبيعات مثل التسويق املباشر

 أي نشاط أو عملية تتعلق بالخدمة سواء من حيث إعداد وتسليم الخدمات املقدمة أو من حيث  االبتكار في الخدمة: يتعلق بوجود ابتكار في

 تبوير العمليات واألنشبة التي يتم فيها أداء الخدمات مثل الخدمات املالية.   

 

                                                             
 معجم لسان العرب. 3

 .21،ص2005، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1نجم عبود نجم، إدارة املعرفة املفاييم واالستراتيجيات والعمليات، ط 4  

  www.wipo.net( WIPOاملنظمة العاملية للملكية الفكرية )  5 

 
6
 .23نجم عبود نجم، املرجع السابق، ص 

 
7
 .  15املرجع نفسه ، ص  

8
    .277، ص03، جامعة الجزائر 2011سنة  11الجوزي جميلة، دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد   

http://www.wipo.net/
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 العوامل املؤثرة في االبتكارالفرع الرابع: 

املؤثرة في االبتكار وهي مجموعة العوامل الشخصية، الخصائص التنظيمية في  من الدراسات أن يناك ثالث مجموعات من العوامل عديدبينت ال

 املؤسسة ومجموعة عوامل البيئة العامة في املجتمع.

 
ا
 :العوامل الشخصية: أوال

فة، ومن بين يذه الصفات وهي الحد األدنى من الصفات التي يتميز بها الفرد ليكون مبتكرا وليس بالضرورة أن يكون عاملا، وإنما وجود مستوى من املعر 

 9نذكر:

 ح  االستبالع، واإلتيان بأسئلة مرتفعة عن العمل. 

 تحدي البرق غير التقليدية ألداء األشياء. 

  تفضيل النظر إلى أبعد من اإلطارات املرجعية والتفكير خارج الصندوق. 

     .طرح تصورات جديدة في طرق معالجة املشاكل والفرص 

 
ا
  ية:العوامل التنظيم: ثانيا

 10وهي اإلطار التنظيمي بمكوناته وخصائصه الذي يؤثر في النشاط االبتكاري لألفراد، وأيم يذه العوامل ما يلي:

 ابتكارية لتجعل من االبتكار مصدرا مليزتها  استراتيجيةويمكن أن نجد نمبين من املؤسسات، مؤسسات تتبع  املؤسسة: استراتيجية

واملنتجات  التكنولوجياموجهة نحو الحالة القائمة أي  استراتيجيةفيه، ومؤسسات تتبع  االستراتيجيئها التنافسية في السوق وأحد أبعاد أدا

 والخدمات الحالية.

 :ال شك أن القيادة تمارس دورا فعاال في تحفيز أو إعاقة االبتكار داخل املؤسسة، حيث أن القيادة االبتكارية هي  القيادة وأسلوب اإلدارة

وُتوجد الحوافز، عكس القيادة البيروقراطية املحافظة على الحالة القائمة التي تجد في التغيير الخبر الذي يشيع  بتكاراال التي تشيع جو 

 الفوض ى.

 :أثبتت الدراسات تفوق أداء فريق العمل كوحدة لألداء على الفرد، وأن التحول من الهيكل التنظيمي التقليدي إلى استخدام  فريق العمل

 كن أن يشكل املناخ األكثر مالءمة لتعزيز ودعم االبتكار.فريق العمل يم

 :وهي مجموعة القيم والعادات التي تكونت لدى املؤسسة عبر فترات سابقة وتمنحها تميزا في عمل األشياء، فاملؤسسات ذات  ثقافة املؤسسة

لالبتكار وما يأتي به من مفاييم وتقاليد وعادات جديدة،  النمط البيروقراطي تميل إلى املحافظة على ثقافتها الحالية، مما يجعلها غير مالئمة

بخالف املؤسسات القائمة على االبتكار الذي يدخل تغييرات مهمة على الهياكل والسياسات واملفاييم الحالية لصالح التغيير الثقافي وما 

 يتناس  مع التوجه نحو االبتكار.

 :لعامل املؤثر الذي يمكن أن يحفز على االبتكار أو يعيقه، ولذا يج  على املؤسسة مراعاة إن االبتكار في املؤسسة يتأثر با العامل املؤثر

 العامل املؤثر في كل ابتكار لضمان الظروف التنظيمية املالئمة لالبتكار.

 
ا
 عوامل البيئة العامة في املجتمع: ثالثا

، أو تكون عكس ذلك بحيث ال تعمل على تشجعه أو تمنع ألفراد واملؤسساتسبة لواستمراره بالن على االبتكار امساعد عامال  البيئة يمكن أن تكون      

 يذه العوامل ما يلي: من أيمظهوره، و 

  الحوافز منح تشجيع املؤسسات والبرامج البحثية و ببرق متعددة ك االبتكار ةتنميتعمل على العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية التي

 . ذلكمخالفة لالبتكار بتوجهات ل اقائعن تكو املادية واملعنوية، أو 

 .القاعدة املؤسسية للبحث والتبوير وتتمثل في وجود مراكز البحث والجامعات، ونظام براءة الحقوق الفكرية وبراءة االختراع 

 

 

 

                                                             
 .73، ص 2004، مجموعة النيل العربية، مصر، تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد واملؤسسة مدحت أبو النصر، 9

 .139-135نجم عبود نجم، مرجع سبق ذكره، ص  10
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 تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة املطلب الثاني:

 أهمية تمويل االبتكار الفرع األول:

رأس املال التمويلي وتنظيم األسواق املالية يؤثران في  جود، فو ةالتكنولوجي جاالتاملمختلف ساس ي في التغيير واالبتكار في العامل األ ل االبتكار تموييمثل 

دم اليقين، املخاطرة وعتصاحبه استثمارات رأسمالية كبيرة و  عادة حيث أن االبتكار يتبل من طريقة نشر التكنولوجيات واالقتصاديات الجديدة، و 

 .الزمةاملوارد التمويله بيزيد من صعوبة فإن ذلك 

في بداية املشروع واملرحلة مويل ة تتحول إلى تكنولوجيا أو منتجات يمكن بيعها، عادة ما تواجه مشكلة التمبدعواملشاريع االبتكارية التي تبدأ من فكرة 

 . االبتكاريةنجح وتتبور، في حين أن انعدامه يعيق كثيرا من املبتكرين من مواصلة عملياتهم التي تليها مباشرة، فإذا توفر لها التمويل الالزم يمكن أن ت

 Small Businessلذلك وضعت بعض البلدان أدوات للتخفيف من مشكلة التمويل األولي لألنشبة االبتكارية الواعدة، ومن أمثلة ذلك برنامج 

Innovation Research   يكية وبرنامج في الواليات املتحدة األمرTuli  والصندوق الوطني للبحث والتبوير في فنلندا، ومؤسسةCo-investment 

Fund  ومؤسسةUniversity Challenge Seed Fund  في اململكة املتحدة، ومؤسسةCommercialization Australia  في أستراليا، ومؤسسة

Action Community for Entrepreneurship Start-ups  وبرنامجEnterprise Development Scheme Start-ups .11في سنغافورة 

 أدوات تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة الفرع الثاني:

كل  تتعدد أدوات تمويل االبتكار بحس  طبيعة الجهة املبتكرة أفراد، مؤسسات صغيرة ومتوسبة أو مؤسسات كبيرة، وكذا بحس  سياسات التنمية في

 12قسيم يذه األدوات إلى تمويل مباشر وتمويل غير مباشر.بلد، ويمكن ت

 :
ا
  التمويل املباشر:وال

 يسايم في زيادة القدرة التمويلية للمؤسسة بشكل منح مباشر، ويكون إما تمويال خاصا أو تمويال عاما:

  :يل املقدم من رعاة األعمال، القروض ويأخذ عدة أشكال كاملدخرات الشخصية والعائلية، األرباح غير املوزعة، التمو التمويل الخاص

 البنكية، سوق األوراق املالية، تمويل سالسل القيمة ورأس مال املخاطر.

 :يكون من خالل صناديق االستثمار والتكنولوجيا التي تخصصها الدولة، وجوائز االبتكار وكذا املساعدات الدولية. التمويل العام 

  :
ا
 التمويل غير املباشر:ثانيا

رات املؤسسة املالية عن طريق الحوافز الضريبية، ضمانات القروض أو النفقات العامة على البحث والتبوير التي تسايم في إيجاد بعض يدعم قد

 الحلول التقنية التي تواجهها املؤسسات.

 .لتمويل برأس املال املخاطر: ااملطلب الثالث 

 مفهوم رأس املال املخاطر الفرع األول:

خاطر )رأس مال املجازفة( بأنه أسلوب أو تقنية لتمويل املشاريع االستثمارية بواسبة شركات رأس املال املخاطر ويذه التقنية ال تقوم يعرف رأس مال امل

عائد على تقديم النقد فحس  كما يو الحال في التمويل املصرفي بل تقوم على أساس املشاركة حيث يقوم املشارك بتمويل املشروع من دون ضمان ال

في يذا   مبلغه، ولذلك فهو يخاطر بأمواله، وبالتالي فإنها تساعد أكثر املؤسسات الصغيرة واملتوسبة الجديدة أو التسويقية التي تواجه صعوباتوال

 13املجال، حيث أن النظام املصرفي يرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر الضمان.

الستثمارية لكل من املؤسسات الصغيرة والحديثة، في مرحلة ما بعد اإلنشاء، من خالل املسايمة ويمكن تعريف رأس مال املخاطر " بأنه تمويل املشاريع ا

ابعة برأس املال، وتقديم الخبرة واملشورة لتسيير يذه املؤسسات، ويتميز رأس املال املخاطر بثالث خصائص تتمثل في املسايمة برأس املال، مت

   14املستمر في تسيير املؤسسة.االستثمارات ملدة طويلة والتدخل النشيط و 

 آلية عمل شركات رأس مال املخاطر الفرع الثاني:

 15تتدخل شركات رأس مال املخاطر عند كافة مراحل تبور املؤسسة ويمكن تقسيمها إلى ثالث مراحل:

                                                             
 . 04، ص2013ماي  03-أفريل 29نيف مجلس التجارة والتنمية باألمم املتحدة، الدورة الخامسة حول " االستثمار واالبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية" ج 11
 .15املرجع نفسه ، ص 12
(، مجلة الباحث، العدد الخامس، جامعة SOFINANCEبريبش محمد/ رأس املال املخاطر كبديل مستحدث لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة في الجزائر، دراسة حالة  )   13

 .7، ص2007قاصدي مرباح ورقلة، 
14
التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغيرة واملتوسبة في  استراتيجياتمد الشريف، الهياكل املرافقة واملساعدة لرأس مال املخاطر بالجزائر، ملتقى وطني حول براق محمد، بن زواي مح 

   .03، ص 2012ريل با 18/19الجزائر، جامعة ورقلة، 
15

 .4، ص2001ة، دار النهضة العربية، مصر، عبد الباسط وفاء، رأس املال املخاطر ودوريا في تمويل املشروعات الناشئ  
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  تجري  السلعة الجديدة في السوق مرحلة ما قبل اإلنشاء: تتولى شركة رأسمال املخاطر في يذه املرحلة تمويل نفقات البحث والتنمية وكذا

 ومعرفة مدى اإلقبال عليها سلعة أو منتج جديد في السوق.

 يام مرحلة االنبالق: تتولى الشركة في يذه املرحلة تجسيد تببيق املشروع على أرض الواقع، حيث تتولى تمويل التهيئة شراء املعدات وحتى الق

 بعمليات الدعاية وتسويق املنتج.

 :في يذه املرحلة تقوم الشركة بتمويل مؤسسات قائمة، وعند تجسيد فكرة التوسع بواسبة املؤسسة بمفرديا يقوديا إلى ضائقة  مرحلة التوسع

مالية، فتتدخل شركة رأس مال املخاطر لسد العجز وزيادة الباقة اإلنتاجية للمؤسسة، البحث عن أسواق جديدة، كما تتدخل لتمويل 

 و تمويل احتياجات من رأسمال العامل.         االستحواذ على مؤسسات أخرى أ

 تطور شركات رأس مال املخاطر الفرع الثالث: 

( أول DORIOTظهر رأس مال املخاطر في الواليات املتحدة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث تنس  إلى الجنرال الفرنس ي األصل جورج دوريوت) 

(، وبهذا ARD : American Research & Development"الشركة األمريكية للبحث والتبوير" )مؤسسة رأس مال استثماري في العالم تحمل اسم 

تقدم بدأ نشاط رأس مال املخاطر في الخمسينيات استجابة الحتياجات تمويل الشركات الصغيرة واملتوسبة األمريكية وللثورة الجديدة في مجال ال

ونيات وتكنولوجيا املعلومات، وانتشرت يذه املؤسسات بعد ذلك في الدول األخرى بهدف مواجهة التكنولوجي وخاصة في صناعة الكومبيوتر واإللكتر

حيث أنه يعتبر وسيلة لدعم وتحفيز الفرص االستثمارية للمؤسسات الصغيرة واملتوسبة البتكار مشاريع  16االحتياجات الخاصة بالتمويل االستثماري.

عظم األحيان من شركات تدير صناديق رأس مال املخاطر قد تكون عامة أو خاصة. وقد حاولت عدة بلدان واعدة، كما أن رأس مال املخاطر يأتي في م

( الذي يعد العامل  Yozmaكالبرازيل وكوريا وسنغافورة وإسرائيل والهند، تبوير أسواق رأس مال املخاطر ، مثال ذلك إسرائيل أنشأت صندوق يوزما ) 

شركات التكنولوجيا، بما في ذلك توفير سوق متبورة لرأس مال املخاطر ، حيث تقاسمت الحكومة املخاطر مع  الرئيس ي لنجاح املشاريع في مجال

 17ائيل.املستثمرين وقدمت إليهم جميع املكافآت، ثم خرجت الحكومة من البرنامج عندما أدى غرضه، ما نتج عنه زيادة نشاط رأسمال املخاطر في إسر 

 18 .2016يا في مجال االبتكار حس  تصنيف املنظمة العاملية للملكية الفكرية لسنة عامل 21وثمرة ذلك يو ترتيبها 

 مزايا وعيوب رأس املال املخاطر  الفرع الرابع:

   19تي:تتمثل مزايا وعيوب رأس املال املخاطر كأسلوب لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة في اآل

   
ا
 :املزايا: أوال

 ويتمثل أيمها فيما يلي:  

  :إن أصحاب التمويل يعتبرون شركاء في الجدوى واملسؤولية، فإذا كان صاح  املشروع يعتبر من خالل رأسماله املؤسس للشركة، فإن  املشاركة

 شركة رأس املال املخاطر تقوم بالوساطة بين البرفين نظير حصة ربح تحصل عليها. وتتمثل األطراف في املستثمر ويو صاح  املال الذي يريد

حس  االتفاق إضافة  % 30إلى  15ماره، واملمول أي الذي يقوم بدور شركة رأس املال املخاطر نظير حصة من الربح تحصل عليها وهي من استث

ية إلى نسبة معينة مقابل املصاريف اإلدارية سنويا. ويقلل يذا كثيرا من التعارض الذي يوجد بين املقرضين واملقترضين لدى املصارف التجار 

 ية.التقليد

  :أمام املمول فرصة الختيار املوضوع الواعد، فكثير من املشاريع الجديدة تكون عالية املخاطر، ولكنها تكون ذات أرباح عالية وتتضاعف  االنتقاء

ة وإمكانية بعد ذلك قيمة أصولها. بينما في حالة القرض تبحث املصارف عن الشركات املليئة ذات القدرة على السداد وال تبالي بمستقبل الشرك

 نجاحها، ولذلك فهي تستهدف الشركات الكبيرة واملستقرة والتي غالبا ما تكون قد توقفت طاقتها االبتكارية.

  :من خصائص رأس املال املخاطر أّن التمويل يتم على مراحل وليس على دفعة واحدة، يذه املرحلية تالئم التمويل باملشاركة، وذلك أنه  املرحلية

ة يضبر املستثمر للرجوع إلى املمول للحصول على التمويل التالي، وفي يذا ضمان لصدق املستثمر وفي عرض نتائج األعمال، في عقد املشارك

 ويعبي الفرصة حين الفشل لتعديل خببه وإصالح مساره، قبل تضاعف الخسارة.

  :يث ما تخسره شركة تعوضه األخرى، ثم إن املشاركة تفتت بحيث يمكن للممول أن يوزع تمويله على عّدة مشاريع متباينة املخاطر، بح التنويع

الخبر، ومن ثم تكون القدرة على تحمل املخاطر أعلى من القرض، فضال على أن الرقابة واملتابعة من الشريك تجن  املشروع الدخول في 

 مغامرات.

                                                             
 بتصرف. 84-83عبد الباسط وفاء، نفس املرجع السابق، ص   16
 .21مجلس التجارة والتنمية باألمم املتحدة، املرجع السابق ، ص 17

 18 www.globalinnovationindex.orgvailablert Now Ao2016 Rep  
19

، جامعة منتوري ـ قسنبينة، 2011طالبي خالد، دور القرض اإليجاري في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة، دراسة حالة: الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية،   

 .36 -34ص 
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  :خاطر ومن ثم يستبيع أن يفتح مجاالت استثمار ال يبرقها إال إن يذا النوع من املشاركة قادر على تمويل مشاريع عالية امل التنمية والتطوير

 الرواد القادرون، بحيث يعوض عن يذا الخبر ما يتحقق من مكاس  وعائد كبير.

  ويستمر التمويل حتى تنضج الشركة وتستوي، وبعدئذ يمكن أن تباع ملستثمر آخر يشّده نجاح الشركة ونوع نشاطها أو توسيع قاعدة امللكية :

 كأسهم على املسايمين، ويمول العائد من ارتفاع رأس مال مشاريع جديدة. تبرح

 أما على مستوى االقتصاد ككل فمؤسسات رأس مال املخاطر تلع  دورا كبيرا ومهّما، ويذا من خالل:    

  :واإلدارية الالزمة لتبوير وإصالح  حيث تلع  تلك املؤسسات دورا حيويا في توفير التمويل والخبرة الفنية تدعيم برامج اإلصالح االقتصادي

شركات قباع األعمال، كما تسايم مؤسسات رأس املال املخاطر في التقليل من اآلثار التضخمية حيث توفر التمويل الالزم دون اإلفراط في 

 ية احتياجاتها التمويلية.خلق النقود أو منح االئتمان املصرفي للمنشآت االقتصادية التي تعمل على تعبئة رؤوس األموال الالزمة لتلب

  :تعتبر مؤسسات رأس املال املخاطر في االقتصاديات املعاصرة من أيم وسائل التدعيم املالي والفني للمشروعات  دعم املشروعات الناشئة

 ألعمال.الناشئة، ملا تتميز به يذه املؤسسات من قدرة على التعامل بأسلوب أقرب ما يكون إلى الواقع املعاش من طرف منشآت ا

  :بعد االتجاه إلى تغلي  القباع الخاص في البلدان النامية أصبحت السوق تزخر بمشروعات تعمل في قباعات متعددة  دعم الشركات املتعثرة

الدعم وتمر بمراحل ودرجات مختلفة من إعادة الهيكلة املالية والفنية، وفي يذا الصدد، يمكن أن تسايم مؤسسات رأس املال املخاطر في توفير 

املالي والفني الالزم إلعادة ييكلة يذه املشروعات وفي جذب االستثمارات إليها كما تقوم به يذه املؤسسات بتمويل شراء حصص ملكية 

 والسيبرة على شركات قائمة ذات األداء الضعيف، ولكن يتوافر لديها فرص واضحة للتحسن.      

    
ا
 :: العيوبثانيا

 سمالهم يمثلون عبئا معينا على املؤسسين ويرجع ذلك:تظهر في أن املخاطرين برأ

  ،الحقوق املتولدة للمخاطرين عن املشاركة، كاملشاركة في قرارات املشروع والتدخل في توجيه مساره 

  ن املمكن أن تبل  مبالغ مرتفعة، في حالة نجاح املشروع السترداد حصص املخاطرين مقابل املجازفة التي قبلويا وقت اإلنشاء، والتي كان م

 تعرضهم لفقدان كافة أموالهم التي شاركوا بها في يذا املشروع.

ا وعلى الرغم من يذه العيوب يبقى أسلوب التمويل برأس مال املخاطر من أفضل التقنيات املتاحة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة وعليه     

 االستفادة منها قدر اإلمكان.  

 الجزائر         ييميه للتمويل برأس مال املخاطر في تقالجزء الثاني: دراسة  

 االبتكار واملؤسسات املبتكرة في الجزائر املبحث األول:

 مؤشرات اقتصاد املعرفة في الجزائر املطلب األول:

لتعليمية واالقتصادية عملت الجزائر على مواكبة التبورات العاملية في املجال التكنولوجي، ملا له من انعكاسات على مختلف القباعات ا  

 واالجتماعية، وذلك من خالل سياسة تشريعية، تنظيمية واستثمارية، فمن الناحية السياسية فإن اإلصالحات ما تزال قائمة وآخريا ما تضمنه

مختلف املجاالت، أما من  ويو ما ينعكس على األداء االقتصادي واالجتماعي، إضافة إلى اإلصالحات القانونية التي تمس 2016الدستور الحالي لسنة 

نمو جديدة من أجل تنويع االقتصاد، كدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسبة وتحفيز  استراتيجيةالناحية االقتصادية فإن السلبات العمومية اعتمدت 

 20ص. م. املتعلق بتوجيه وتبوير الم. 10/01/2017املؤرخ في  17/02االبتكار، كما تضمنه القانون رقم 

ق م من يذه الجهود فإن مؤشرات اقتصاد املعرفة ُتبين عدم ترتي  الجزائر مقارنة بالدول املتقدمة أو حتى بعض الدول العربية، ويو ما يخللكن بالرغ

 ة. بيئة غير مناسبة لالبتكار، مما يتبل  القيام بإجراءات وإصالحات متعددة األبعاد ملعالجة االختالالت القانونية والتمويلية والتنظيمي

العاملية يمكن تقييم الجهود التي بذلتها الجزائر في يذا املجال من خالل األداء املقارن بمختف الدول املتقدمة والنامية، فحس  تصنيف املنظمة 

ي، البنية والذي يرتكز على قياس مؤشرات اقتصاد املعرفة واالبتكار وهي: النظام املؤسس ي، رأس املال البشر  2018، 2017، 2016لالبتكار لسنوات 

تأخرة رغم التحتية، تبور السوق، تبور بيئة األعمال، املخرجات اإلبداعية واملخرجات املعرفية والتكنولوجية. فإن الجزائر ما زالت في املرات  امل

بوتيرة متسارعة دولة، في حين أن تونس تحسنت  128، ويذا من بين 108، 110، 113التحسن البفيف حيث ُصنفت في يذه السنوات على التوالي: 

 ،  كما يظهر في الجدول التالي:66، 74، 77حس  املرات  التي ُصنفت فيها: 

 

                                                             
20

االقتصادية الجديدة: آلية تحول نحو اقتصاد الفعالية،  االستراتيجيةفة، امللتقى الوطني حول: ب و قريش ي م ص، تمويل املشاريع االبتكارية في الجزائر في ظل اقتصاد املعر  غري ،  

 .  2017جامعة ورقلة 
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 (2018-2017-2016(:  التصنيف العالمي لبعض الدول في اقتصاد املعرفة واالبتكار لسنوت )1جدول)
 2018تصنيف سنة  2017تصنيف سنة  2016تصنيف سنة  اسم الدولة

 6 4 4 الواليات املتحدة

 8 6 8 دنماركال

 9 9 10 أملانيا

 16 15 18 فرنسا

 51 49 50 قبر

 76 72 72 املغرب

 66 74 77 تونس

 112 118 112 مالي

 110 108 113 الجزائر

               www.globalinnovationindex.org : 2016,2017,2018 Report Now Availabl 

اقع االبتكار في الجزائراملطلب الثاني:     و
من  21/02/1998الصادر في  69-98االبتكار بإنشاء املعهد الوطني للملكية الصناعية بموج  املرسوم التنفيذي  رقم  استراتيجيةاعتمدت الجزائر 

االختراع وحمايتها، إضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين ذات الصلة، أجل تنفيذ السياسة الوطنية للملكية الصناعية وترقية وتعزيز قدرات االبتكار و 

 للتعاون في يذا املجال. 2000مارس  08( في  WIPO)   كما انضمت الجزائر إلى املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ول املوالي، مما يستدعي االيتمام بها واستغاللها بشكل تبين إحصائيات طلبات براءة االختراع أنها في تزايد نسبي من سنة إلى أخرى كما يظهر في الجد

 أمثل. 

 حسب طبيعة املودعين 2014-2010(:  توزيع طلبات براءات االختراع املودعة 2جدول)
 املجموع املؤسسات الجامعات مراكز بحث شخص مادي السنوات

2010 59 13 0 5 77 

2011 83 3 3 5 94 

2012 88 13 5 4 110 

2013 102 6 4 7 119 

2014 80 12 0 2 94 

 494 23 12 47 412 املجموع

 . ) عن املعهد الوطني للملكية الصناعية ( 2015(، تقرير  CNESاملصدر: املجلس الوطني االقتصادي االجتماعي )        

تمثل طلبات أفراد وطنيين  % 84ا نسبته طل  مقدم بصفة شخصية، أي م 412طل  براءة اختراع يناك  494نالحظ خالل الفترة املذكورة أن من بين 

 أو أجان ، وكثيرا من يذه األفكار ال تترجم إلى واقع عملي لقلة الرعاية والتمويل.

مثل كما نسجل غياب مراكز البحث والجامعات واملؤسسات في يذا املجال، بالرغم من إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهيئات مختصة 

، األمر الذي يحتاج إلى تشخيص معمق ملعرفة االختالالت، ألن 1998( منذ ANVREDETنية لتثمين نتائج البحث والتبوير التكنولوجي )الوكالة الوط

البحث والتبوير وأن تتعاون مع مراكز البحث إليجاد  استراتيجيةمراكز البحث والجامعات هي األولى بتبنى االبتكار، وأن املؤسسات مبالبة بانتهاج 

 ول إلشكاالتها التقنية والفنية. حل

بينة في الجدول التالي
ُ
 :   من جهة أخرى، يمكن معرفة القباعات االقتصادية املعنية ببلبات براءات االختراع املقدمة خالل تلك الفترة وامل

 ( 2014-2010(: توزيع براءات االختراع املودعة حسب القطاع ) 3جدول)
 املجموع 2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

 24 5 6 11 1 1 الكيمياء

 11 3 2 2 ـ 4 الصيدلة

 128 9 6 12 48 53 امليكانيك

 44 15 5 12 10 2 الكهرباء

 32 ــ 5 12 ــ 15 اإللكترونيك

 162 57 82 23 ــ ــ تكنولوجيا الصناعة

 29 1 4 24 ــ ــ البناء

 5 ــ 2 3 ــ ــ الصحة

 1 ــ 1 ــ ــ ــ الباقة

 34 5 4 20 3 2 أخرى قباعات 

 470 95 117 119 62 77 املجموع

 .  ) عن املعهد الوطني للملكية الصناعية ( 2015(، تقرير  CNESاملصدر: املجلس الوطني االقتصادي االجتماعي )            

http://www.globalinnovationindex.org/
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ا يتبل  التشجيع وااليتمام باملبدعين في  فنالحظ أن املهتمين باالختراع تركز جهوديم على الجان  التكنولوجي في بعض القباعات الصناعية، مم

ية مختلف القباعات الخدمية والتجارية وغيريا، وإيجاد الدعم املالي لتحويل أفكاريم وإبداعاتهم إلى أنشبة ذات قيمة، مما يسايم في التنم

 االقتصادية الشاملة. 

 التمويل برأس مال املخاطر للمؤسسات ص.م املبتكرة  املبحث الثاني:
 التمويل العامل األساس ي لرعاية االبتكار واستغالله لبناء مؤسسات واعدة أو لحلول مشاكل مؤسسات قائمة، كما يمثل أحد الحوافز املشجعة يمثل

نبية، ت أجعلى االبتكار وعدم هجرة املبتكرين إلى بلدان أخرى، فتفيد تقارير الهيئات املختصة بهجرة آالف األدمغة  الجزائرية إلى جامعات ومؤسسا

 إضافة إلى توجيه طلبات كثيرة لبراءات االختراع إلى دول خارجية نتيجة قلة الرعاية والتمويل.

باب قانونية فرغم الجهود املبذولة لدعم وإنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسبة ببرق وآليات متعددة، إال أن املبتكرين لم يستفيدوا من يذا الدعم ألس

النمو االقتصادي املعتمدة حاليا من طرف السلبات  استراتيجيةا لم يحظوا برعاية املؤسسات لتبني إنجازاتهم. وفي إطار أو تنظيمية أو إجرائية، كم

املتعلق بتوجيه  10/01/2017املؤرخ في  17/02العمومية فإنها أعبت ايتماما أكبر لالبتكار وإنشاء املؤسسات الواعدة وذلك من خالل القانون رقم 

إجراءات لدعم ومساعدة املؤسسات ص.م. بهدف تمكينها من التكنولوجيا الحديثة  15ات الصغيرة واملتوسبة. حيث حددت املادة وتبوير املؤسس

 وترقية االستثمار. 

حلقة مفرغة  النمو االقتصادي وتحسين وتنويع املنتجات الوطنية من خالل االبتكار، ألن يناك استراتيجيةإال أن يذه القوانين وحديا غير كافية لدعم 

ل بين االبتكار وكيفية استغالله فعليا في شكل منتجات أو خدمات جديدة، فاملبتكر قد يصبدم بحواجز قانونية أو تنظيمية أو إجرائية لتموي

فاء بالتزاماتها بحجة مشروعه، إضافة إلى أن آليات تمويل االبتكار ال تزال ضعيفة مقارنة بدول أخرى، حيث ال زالت املنظومة املصرفية عاجزة على الو 

ما سايم ضعف أداء املؤسسة الصغيرة واملتوسبة وقلة الضمانات املقدمة، إضافة إلى صعوبة دخولها إلى سوق املال وعدم فاعلية يذه األخيرة، ويذا 

من قبل الباحثين  2016ختراع سنة في هجرة الكثير من املبتكرين إلى الخارج، فقد أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد براءات اال 

 براءة اختراع في داخل الوطن. 200مقابل  2300الجزائريين في الخارج بلغ 

جزائر على أمام يذه الوضعية فإن وجود رأس مال املخاطر يعتبر أداة التمويل املناسبة لتمويل ابتكارات املؤسسات الصغيرة واملتوسبة، وقد عملت ال

 االبتكاريةنظيم شركات رأس مال املخاطر، فهل سايم ذلك في دعم فعلي للمؤسسات واملنتجات الوطنية؟ وما حصة املشاريع وضع إجراءات وقوانين لت

 من يذا األسلوب في التمويل؟ 

 رأس مال املخاطر في الجزائراملطلب األول: 

 مفهوم شركات رأس مال املخاطر بالنسبة للمشرع الجزائري الفرع األول: 

بدأ التفكير في رأس مال املخاطر الذي  90/10ات االقتصادية التي انتهجتها الجزائر في التسعينيات وبعد صدور قانون النقد والقرض في ظل اإلصالح

 11 – 06ه في كثير من الدول كآلية تمويل للمؤسسات الصغيرة واملتوسبة، وتم تنظيمه بإصدار قوانين ذات صلة، أيمها القانون رقم حأثبت نجا

املتعلق برأس املال االستثماري، بحيث عّرف املشرع الجزائري شركات رأس املال االستثماري بأنها الشركات التي تهدف  2006يونيو  24في املؤرخ 

ويل للمشاركة في رأس مال الشركة، وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة ملؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التح

 املتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال االستثماري. 2008فبراير  11املؤرخ في  56 – 08وكذا املرسوم التنفيذي رقم  21صة.خالخص أو

 شركات رأس مال املخاطر في الجزائر الفرع الثاني:

لتمويل برأس مال املخاطر، كلها فروع تابعة ملصارف على القوانين السارية املفعول ستة مؤسسات عملياتية أو في طور اإلنشاء مختصة با تأسست بناءً 

 وتتمثل يذه املؤسسات في اآلتي: 22عمومية،

 
ا
 :(FINALEPالشركة املالية الجزائرية األوربية للمساهمة )  :أوال

األوربي لالستثمار، الوكالة الفرنسية  تأسست الشركة املالية الجزائرية األوربية  للمسايمة بعد مجموعة لقاءات بين بنك الجزائر ووزارة املالية مع البنك

، تم إمضاء اتفاقية سمحت بإنشاء 1990نوفمبر  15للتنمية والصندوق األملاني للتعاون من أجل تقديم دعم لتنمية االستثمار في الجزائر. بتاريخ 

دج موزعة على بنك التنمية املحلية بنسبة  73.750.000ا الشركة املالية الجزائرية األوربية  للمسايمة فيما بعد. وقد بلغ رأس مال الشركة عند إنشائه

. وبعد انضمام البنك األوربي لالستثمار وصل رأسمالها إلى % 40والوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة  % 20، القرض الشعبي الجزائري بنسبة % 10

                                                             
21
 .2006يونيو  24املؤرخ في  11-06من القانون رقم  06واملادة  02املادة  

 
22
 .dzsdipi.gov.wwwوزارة الصناعة واملناجم  

http://www.sdipi.gov.dz/
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، القرض الشعبي الجزائري بنسبة  %28.74فرنسية للتنمية بنسبة ، والوكالة ال %40دج يحوز عليه كل من بنك التنمية املحلية بنسبة  159.750.000

  23. %11.26والبنك األوربي لالستثمار بنسبة  % 20

  
ا
 :( SOFINANCEالشركة املالية لالستثمار)   :ثانيا

،  تهتم بتمويل 2017دج سنة مليار  10مليار دج، ليرتفع إلى  5برأسمال  09/01/2001هي مؤسسة مالية عمومية اعتمدت من طرف بنك الجزائر في 

 سنوات، وتتلخص مهامها في اآلتي: 5ـ  3عمليات تبوير املنتجات الوطنية، ملدة تتراوح من 

  تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة من خالل القرض اإليجاري. 

 املسايمة في رأس مال املؤسسات الصغيرة واملتوسبة. 

  سسات الصغيرة واملتوسبةمنح القروض العادية واالعتماد املستندي للمؤ. 

 .باإلضافة إلى تقديم االستشارة واملساعدة للمؤسسات الصغيرة واملتوسبة 

مستندية  اعتماداتمليون دج  600مليار دج كقروض متوسبة وطويلة األجل، وأكثر من  2.8بقيمة تقدر بـ  2012وصل عدد مسايماتها سنة         

   24للمؤسسات الصغيرة واملتوسبة.

 
ا
  :(ASICOMالشركة الجزائرية السعودية لالستثمار )  :ثالثا

، وتعد أول مؤسسة حكومية 2004ريل سنة بأنشئت الشركة الجزائرية السعودية لالستثمار بموج  اتفاقية بين الجزائر واململكة السعودية في ا

دج(، تهدف الشركة إلى االستثمار في القباع  8.000.000.000 متخصصة في رأس مال املخاطر بالجزائر، حدد رأسمالها بثمانية مليارات دينار جزائري )

  25الصناعي، العقاري، السياحي والفالحي من خالل املسايمة في رأس املال أو القرض اإليجاري.

 
ا
 :(El djazair Istithmarالجزائر استثمار ) : رابعا

املتعلق بشركات رأس املال االستثماري، برأس  2006جوان  24بتاريخ  11-06الجزائر استثمار مؤسسة رأس مال استثماري أنشئت بموج  القانون رقم 

والصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بنسبة  %70مال قدره واحد مليار دينار جزائري، على أساس شراكة بين بنك الفالحة والتنمية الريفية بنسبة 

  26ؤسسات الصغيرة واملتوسبة في ظل نقص الضمانات املبلوبة.، لتحسين القدرات املالية للم2010ماي  05، تم اعتماده في 30%

 
ا
 :( MPEFالصندوق املغربي لرأس املال االستثماري ) :خامسا

 Le Groupeينشط صندوق رأس املال االستثماري املغاربي بثالث دول مغاربية: الجزائر، تونس واملغرب، ويسير عن طريق مجمع "تونانفست" )

Tuninvest-AfricInvest  من طرف املؤسسة املالية الدولية ) 2000(، بدأ نشاطه ألول مرة في تونس سنةSFI : Société Financière 

Internationale   مليون أورو، وكمرحلة أولى  116( التي سايمت في االستثمار في املؤسسات الصغيرة واملتوسبة بشمال إفريقيا برأس مال وصل إلى

 27زائر، تونس واملغرب، لتنتقل بعد ذلك إلى ليبيا ومصر.بدأت باالستثمار في كل من الج

اقع التمويل برأس مال املخاطر للمؤسسات ص.م. املبتكرة  املطلب الثاني:  و

ت براءة اختراع من أفراد أو مؤسسات في مجاال  494بالنظر إلى وضعية االبتكار في الجزائر ـ رغم ضعفها مقارنة باملؤشرات العاملية ـ حيث سجلت حوالي 

، ورغم وجود عدد من مؤسسات التمويل برأس مال املخاطر، إال أن حصة تمويل يذه االبتكارات وفقا لهذه التقنية 2014-2010مختلفة، خالل الفترة: 

ماد مستندي، في التمويل ال تكاد تذكر، ألن أغل  تقنيات التمويل املعتمدة هي في شكل قرض إيجاري أو قروض عادية متوسبة أو طويلة األجل أو اعت

مما أما التمويل باملسايمة في رأس مال املؤسسات املبتكرة فإنه نادر جدا بحس  املعبيات املقدمة سابقا من طرف مؤسسات رأس مال املخاطر،  

 نتجات الوطنية.يجعل يذه االبتكارات حبيسة األدراج لقلة التمويل، أو تتبنايا مؤسسات أجنبية، وبالتالي فقدان ميزة تنافسية للمؤسسات وامل

ية، نظرا لحداثته إن تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرة برأس مال املخاطر في الجزائر لم يرق إلى املستوى املبلوب، مقارنة باملستويات العامل

 من جهة ووجود معوقات قانونية وتنظيمية وثقافية من جهة أخرى.  

 خاطر في الجزائرمعوقات التمويل برأس مال امل الفرع األول:

صادر يواجه التمويل برأس مال املخاطر جملة من املعوقات تحد من دوره كمصدر مهم لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرة في ظل غياب م

  28تمويل أخرى، تتمثل يذه املعوقات في اآلتي:

                                                             
www.finalep.dz 23 

www.sofiance.dz 24 
www.asicom.dz 25 

istithmar.dz-www.eldjazair 26 
www.bpifinance.fr 27 

 
28
مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة  -Finalep -فعالية رأس املال املخاطر في تمويل املشاريع الناشئة، دراسة حالة املالية الجزائرية األوربية للمساهمة محمد سبتي.  

 بتصرف. 189-181، ص 2009قسنبينة، 

http://www.finalep.dz/
http://www.sofiance.dz/
http://www.asicom.dz/
http://www.eldjazair-istithmar.dz/
http://www.bpifinance.fr/
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ا
 :املعوقات القانونية والضريبية :أوال

املتعلق بشركات رأس املال االستثماري، وقانون املالية لسنة  11-06وني لصناعة رأس مال املخاطر واملتمثل في القانون بالرغم من وجود إطار مرجعي قان

 الذي قدم ميزات ضريبية لهذه الشركات، إال أن يناك بعض املالحظات نورديا فيما يلي: 2005

  صاح  )أو أصحاب( املؤسسة املمولة في وضعية األغلبية، في  لضمان بقاء %50تحديد سقف مشاركة مؤسسات رأس مال املخاطر بأقل من

 .حين أن ممارسات يذه التقنية التمويلية أثبتت أن الظروف قد تضع املستثمر في وضعية األغلبية، رغم أن مسايماته في األصل ذات أقلية

  القانون التجاري إلثراء يذا األخير بأشكال قانونية مالئمة ضرورة العمل على خلق انسجام بين القانون املتعلق بمؤسسات رأس املال االستثماري و

 .لهذه التقنية التمويلية

  تمكين األشخاص الببيعيين من ممارسة نشاط رأس مال املخاطر، وتقديم تسهيالت ضريبية لهم تمكنهم من توظيف أموالهم في مؤسسات

 .وصناديق رأس املال االستثماري 

 عمليات البورصة ومراقبتها، قد يؤثر سلبا على النشاط، نظرا لبطء إجراءات يذا التنظيم، وذلك باالستناد  إسناد مهمة الرقابة للجنة تنظيم

 .لتجربته مع بورصة الجزائر

 ...توسيع مجال نشاط مؤسسات رأس املال االستثماري ليشمل نشاطات أخرى مثل: تسيير القيم املنقولة، تقديم االستشارة، الخبرة املالية 

 
ا
    :نقص املوارد املالية: ثانيا

يسمح لشركات رأس مال املخاطر بتوظيف أموال تقدم من طرف الدولة والخواص مما أدى إلى إيجاد عدد من يذه الشركات،  11-06بالرغم أن القانون 

جة غياب صناديق استثمار عمومية عمومية وخاصة، إال أن املوارد املالية ظلت محدودة خاصة في البداية املبكرة التي ال تجل  أموال الخواص، نتي

ال تعمل بكفاءة وباألخص وقت البحبوحة املالية في السنوات السابقة، إضافة إلى عدم توظيف أغل  املؤسسات املالية ألموالها في نشاط رأس م

 29املخاطر، ويو ما يفسر قلة املشاريع املمولة واألموال املخصصة لها.

 
ا
 :ةغياب آليات الخروج املالئم :ثالثا

يات إن من أيم عوامل نجاح عمليات رأس مال املخاطر، وأيم انشغاالت املخاطر برأس املال قبل دخوله في رأسمال املؤسسة املمولة، يو وجود آل

ث أن مالئمة للخروج تضمن سهولة العملية وتحقيق قيم مضافة. لكن مؤسسات رأس مال املخاطر الجزائرية ال تتوفر على خيارات كثيرة للخروج، حي

ات أخرى عمليات الخروج تتم إما عن طريق بيع الحصة للمبادرين األصليين، أو بالخروج الصناعي. رغم أن املخاطرين برأس املال يفضلون أنماط وآلي

 للخروج على غرار الخروج املالي والخروج عن طريق البورصة، ويذا غير متاح في الجزائر نتيجة غياب سوق مالي متخصص.

 
ا
 :ب آليات الضمانغيا :رابعا

أنشأت لتوسيع وتبوير صناعة رأس مال املخاطر في الجزائر، ال بد من وضع نظام أو آلية لضمان مسايماتها، كما يو سائد في كثير من الدول التي 

سسات الجزائرية املعنية صناديق تتكفل بضمان مسايمات مؤسسات رأس املال االستثماري، نظرا ملا يتميز به يذا النشاط من مخاطر عالية، لكن املؤ 

ال تستبيع تغبية مخاطر عملياتها، ويو ما يشكل عائقا أمام تبور واتساع يذه الصناعة، بالرغم من وجود ييئات عمومية كصندوق ضمان 

تم (، إذ أنها تهFGAR(، وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسبة)CGCI-pmeاالستثمارات للمؤسسات الصغيرة واملتوسبة)

 بضمان القروض بشروط محددة، وال تختص بضمان املسايمة في رأس املال.

 
ا
 :نقص في املوارد البشرية املتخصصة  :خامسا

شاريع إن صناعة رأس مال املخاطر تتبل  مهارات متخصصة لدعم يياكل املؤسسات املستثمرة، ومحللين ماليين ومسيرين اقتصاديين أكفاء ملرافقة امل

لة وكذا وجود رجال قانون متحكمين في الخصائص القانونية لهذا النمط التمويلي إضافة إلى توفر مكات  دراسات تقدم االستشارة واملؤسسات املمو 

 وخبط العمل ودراسة الجدوى االقتصادية، ويذا ما يج  العمل من أجله لتكوين موارد بشرية متخصصة، كل في مجاله.

 

 
ا
 :نقص في الزبائن املحتملين :سادسا

ي الجزائر، رأس مال املخاطر يو وسيلة تمويلية تهتم باملؤسسات التي تمتلك استعدادات تكنولوجية عالية النمو، ويو األمر الذي يعرف تأخرا كبيرا ف إن

ر البحث بالرغم من وجود طاقات ومبدعين في مختلف املجاالت التقنية، ووجود ييئات لترقية البيئة التكنولوجية مثل الوكالة الوطنية لتبوي

( اللتان تعمالن تحت وصاية وزارة التعليم العالي ANVREDET( والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتبوير التكنولوجي)ANDRUالعلمي)

                                                             
29 Banque d’Algérie, Rapport 2007 : Evolution économique et monétaire en Algérie, Juillet 2008, P 159 ; http://www. Bank-of-

algérie.dz/rapport_ba_07/rapport_07.pdf  
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را من (، إال أن كثيWIPOوالبحث العلمي، والحاضنات التكنولوجية مثل حاضنة سيدي عبد هللا وغيريا، وكذا املعهد الوطني للملكية الصناعية )

 االبتكارات وبراءات االختراع لم يتم استثماريا لتتجسد في شكل منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة لعدم وجود إمكانيات التمويل.

 
ا
 :عدم وجود جمعية مهنية للمستثمرين برأس املال :سابعا

خاطر، فزيادة على الدور التنظيمي والرقابي، يمكن للجمعيات تمارس الجمعيات املهنية لرأس املال االستثماري دورا ياما في تبوير مهنة رأس مال امل

قي املهنية أن تمثل متعاملي رأس املال االستثماري أمام السلبات ويكون لها موقف تفاوض ي أقوى لتحسين ظروف ممارسة النشاط، وكذلك أمام با

 .  املتعاملين االقتصاديين بتعريفهم بهذه التقنية التمويلية وتوعيتهم بميزاتها

 
ا
 :الثقافة االقتصادية واملالية الجزائرية  :ثامنا

 يتميز االقتصاد الجزائري بأنه اقتصاد استدانة، األمر الذي تفسره عدة عوامل أيمها:

 ةمعظم املؤسسات فردية وعائلية تعتمد على التمويل الذاتي وال يقبل أصحابها فكرة تدخل أجنبي في إدارتها واالطالع على معلوماتها السري. 

 نقص الوعي وعدم الفهم الجيد لهذه التقنية التمويلية. 

 غياب ثقافة املقاولة. 

 .غياب روح املغامرة واملخاطرة لدى املؤسسات املالية الجزائرية 

ي الجزائر. يذه العوامل وغيريا مثل قلة الشفافية املحاسبية وغياب الحوكمة، تشكل عراقيل من شأنها أن تحد وتعبل انتشار صناعة رأس املخاطر ف

سات حيث أن تمويل رأس املال االستثماري بصفة عامة يعتمد على الشفافية واإلفصاح املالي بشكل كبير، األمر الذي ال نجده لدى منافس ي املؤس

جرائهم، وال يتعاملون  املمولة بهذه التقنية، حيث يقدمون أرقاما ومعبيات خاطئة فيما يتعلق برقم األعمال والنتائج، كما ال يصّرحون بالعدد الفعلي
ُ
أل

ملال بالفواتير، إضافة إلى تفش ي الغش الضريبي وسيادة السوق املوازية. ويو ما يجعل املنافسة غير متكافئة وال تخدم في األخير صناعة رأس ا

 االستثماري، التي يرفض الكثيرون اللجوء للحصول على تمويلها لتخوفهم من الفشل في حال عملهم في إطار شفاف. 

 مقترحات لتفعيل تمويل املؤسسات ص.م. املبتكرة في الجزائر برأس مال املخاطر  الفرع الثاني:

ات بشرية بالنظر إلى إحداث املشّرع الجزائري ملؤسسات مختصة بالتمويل برأس مال املخاطر، ووجود قدرات مالية تزخر بها الجزائر إضافة إلى إمكان

التي تحول بين االبتكار وتمويله، فإن يناك جملة من املقترحات التي يمكن أن تفعل االبتكار وإيجاد  -لسالفة الذكرا -مؤيلة لالبتكار، وأمام العراقيل 

 ات في اآلتي:البرق الالزمة لتمويله برأس مال املخاطر مما يسايم في تنمية وتبوير املؤسسات واملنتجات وتنمية االقتصاد الوطني، تتمثل يذه املقترح

 ة القانونية التنظيمية والقاعدية لخلق املعرفة والعمل من أجل تصنيف عالمي أفضل يأخذ بالحسبان كل املؤشرات التي تسايم في تحسين البيئ

 .بناء اقتصاد املعرفة

 عيل دور تثمين االبتكار من خالل االيتمام بالبحث والتبوير من طرف الجامعات ومراكز البحث واملؤسسات االقتصادية وخلق توأمة بينهما بتف

 .التنظيمات العلمية املخولة وتعاون املؤسسات االقتصادية في يذا املجال

 إيجاد حوافز لالبتكار من خالل الجوائز واملسابقات والرعاية. 

  تفعيل دور الحاضنات التكنولوجية واألعمال كحاضنة سيدي عبد هللا بالعاصمة وغيريا من أجل رعاية الشباب املبتكرين إلنشاء مؤسسات

ترجم أفكاريم إلى سلع أو خدمات ذات قيمة، وكذا دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرة، من خالل الوساطة بين يؤالء ومؤسسات رأس ت

 .المال املخاطر وتوفير انتقال املعلومات بشكل أفضل، اقتداء بهضبة السيلكون في الواليات املتحدة األمريكية التي تعد رائدة في يذا املج

 جعة األطر القانونية التي تضبط مؤسسات رأس مال املخاطر وتكييف القانون التجاري والقانون الضريبي بما يشجع املستثمرين املحليين مرا

 .واألجان  ملمارسة يذه التقنية في التمويل

 قروض وتسهيالت فقط وإنما  تدخل السلبات العمومية بتوظيف أموال لدى مؤسسات رأس مال املخاطر وإنشاء صناديق استثمارية ال تقدم

 .للمسايمة في رأس مال املؤسسات املمولة، ويو ما يسايم في تحفيز االستثمار الخاص في يذا املجال

 تقديم حوافز ضريبية ملؤسسات رأس مال املخاطر ولألشخاص الذين يكتتبون في صناديق يذه املؤسسات االستثمارية. 

 يمة ومتابعة املؤسسات املمولة في كل املراحل: ما قبل اإلنشاء، االنبالق والتوسع، والتركيز على تحفيز مؤسسات رأس مال املخاطر على املسا

  .املشاريع االبتكارية

 ا تفعيل دور البنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد من أجل توظيف فوائض أموالهم في صناعة رأس مال املخاطر على غرار نظيراته

 .ةفي الدول األجنبي

 ( تبوير عمل كل من صندوق ضمان االستثمارات للمؤسسات الصغيرة واملتوسبةCGCI-pme وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة )

 .( بحيث ال يسايمان في ضمان القروض فحس  وإنما أيضا لضمان مخاطر املسايمة في رأس مال املؤسساتFGARواملتوسبة )
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  واملؤسسات لاليتمام برأس مال املخاطر بإنشاء جمعيات مهنية خاصة بهذا النشاطنشر الثقافة املجتمعية لدى األفراد. 

  وعي األفراد واملؤسسات بضرورة االلتزام بحوكمة الشركات لضمان شفافية املعلومات واملحافظة على حقوق األطراف ذات الصلة، وكذا خلق

  .الهم في املؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرةالسوق التنافسية العادلة التي تحفز املستثمرين باملخاطرة بأمو 

  تفعيل عمل بورصة الجزائر وإيجاد سوق مالي متخصص لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة، ويكون كآلية لخروج أفضل للمسايمين في رأس

 .مال املؤسسات املمولة بشكل يحقق لهم عوائد أكبر

 ف القباعات للنهوض بصناعة رأس مال املخاطر من كل جوانبها التقنية، التنظيمية، القانونية االستثمار في تكوين املوارد البشرية في مختل

 واملالية.

 :الخالصة
بالتركيز الالزمة لها،  تمويلمدى توفر إمكانيات التقييم ة حاولنا معرفة واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسبة املبتكرة في الجزائر، و دراسيذه المن خالل 

واملؤسسات  بشكل عام ن أن وضعية االبتكارتبيّ ، و 2018 – 2010، ويذا من خالل املعبيات املتوفرة للفترة لتمويلل املخاطر كنموذج على رأس مال

فة وزيادة الصغيرة واملتوسبة املبتكرة في الجزائر ال تزال في مستوى دولي متدن، ألسباب قانونية وتنظيمية وثقافية تحول دون تنمية اقتصاد املعر 

املخاطر  لقدرات االبتكارية من جهة، ومن جهة أخرى،  نقص إمكانيات التمويل سواء من طرف البنوك التجارية أو سوق املال، وحتى التمويل برأس مالا

ال ملؤسسات، إذ لم تستفد منه يذه االذي يمثل أداة التمويل املناسبة لتنمية املؤسسات الصغيرة واملتوسبة، والذي يعتبر كتجربة ناشئة في الجزائر، 

، ويذا ُيعد أحد العوامل غير املحفزة على االبتكار في يزال يواجه صعوبات تحول دون تفعيل دوره في التمويل واملسايمة في رأس مال املؤسسات

 املؤسسات الصغيرة واملتوسبة.

 والتي كان من أيمها:املوجودة،  االختالالتملعرفة  من خالل املعبيات املتاحة لذلك حاولنا تشخيص صناعة رأس مال املخاطر

 .املعوقات القانونية والضريبية 

 .نقص املوارد املالية 

 .غياب آليات الخروج املالئمة 

 .غياب آليات الضمان 

 .نقص في املوارد البشرية املتخصصة 

 .نقص الزبائن املحتملين 

 .طبيعة االقتصاد الجزائري املبني على االستدانة 

 اب الحوكمة.قلة الشفافية املحاسبية وغي 

ويذا من  دعم االبتكارات في مختلف املجاالت،و  برأس مال املخاطر التمويل صناعةللنهوض بأمام يذه الوضعية قدمنا بعض املقترحات   

تكاري ودعم وااليتمام أكثر بالبحث والتبوير في الجامعات ومراكز البحث وتحفيز العمل االب خالل تحسين البيئة القانونية والتنظيمية ذات الصلة،

وإيجاد سوق مالي حاضنات األعمال التكنولوجية وغيريا، ثم تقديم الحوافز املالية والضريبية بشكل خاص، إضافة إلى تنشيط عمل البورصة 

املناسبة ، ثم تفعيل دور شركات رأس مال املخاطر املتواجدة في الجزائر، والبحث عن مختلف الحلول متخصص لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسبة

 بقاءللاألساس ي باعتباره الشرط  بشكل عام، تحسين قيمة منتجات وخدمات املؤسسات الجزائريةللمعوقات التي تم تشخيصها، وكل يذا سيسايم في 

 أمام املنافسة القوية في ظل اقتصاد العوملة.  
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Abstract: The aim of this study is to address the problem of financing by venture capital financing for 

the innovative small and medium enterprises in Algeria as an alternative to conventional financing offered by 
financial institutions, which is an obstacle to the development of the innovations of these SME’s due to the 

lack of guarantees. The study showed the theoretical concepts of innovation and its methods of financing, 

focusing on the method of venture capital and its advantages. The analysis and assessment of innovation in 
Algeria and the possibilities of financing with venture capital have been carried out using the data available 

during the period 2010-2018.The study concluded the existence of a number of legal, regulatory and cultural 

obstacles prevented the development of this financing method The study propose  a revision of the relevant 
legal frameworks, activating the role of business incubators, stimulating financial institutions and the capital 

market. 

Keywords:  Innovation, Innovation financement, Adventure capital industry and small and medium 

firms.                                                                                      

References: 

[1] ʿbd Ạlbạsṭ. Wfạʾ, Rạ̉s Ạlmạl Ạlmkẖạṭr Wdwrhạ Fy Tmwyl Ạlmsẖrwʿạt Ạlnạsẖỷh, Dạr Ạlnhḍh Ạlʿrbyh, 

Mṣr, (2001) 

[2] Ạ̉bw Ạlnṣr. Mdḥt, Tnmyẗ Ạlqdrạt Ạlạbtkạryh Lda Ạlfrd Wạlmw̉ssh, Mjmwʿh Ạlnyl Ạlʿrbyh, Mṣr, 

(2004) 

[3] Ạljwzy. Jmylh, Dwr Ạlạ̹Bdạʿ Ạltknwlwjy Fy Tʿzyz Ạlqdrh Ạltnạfsyh Lldwl Ạlʿrbyh, Mjlẗ Ạlʿlwm 
Ạlạqtṣạdyh Wʿlwm Ạltsyyr, Ạlʿdd 11,  Jạmʿẗ Ạljzạỷr03, (2011) 

[4] Ạlmạdh 02 Wạlmạdh 06 Mn Ạlqạnwn Rqm 06-11 Ạlmw̉rkẖ Fy 24 Ywnyw,(2006). 

[5] Brạq. Mḥmd & Bn Zwạy, Mḥmd Ạlsẖryf, Ạlhyạkl Ạlmrạfqh Wạlmsạʿdh Lrạ̉s Mạl Ạlmkẖạṭr Bạljzạỷr, 
Mltqy̱ Wṭny Ḥwl Ạstrạtyjyạt Ạltnẓym Wmrạfqẗ Ạlmw̉ssạt Ạlṣgẖyrh Wạlmtwsṭh Fy Ạljzạỷr, Jạmʿẗ 

Wrqlh, (2012)    

[6] Brybsẖ. Mḥmd, Rạ̉s Ạlmạl Ạlmkẖạṭr Kbdyl Mstḥdtẖ Ltmwyl Ạlmw̉ssạt Ạlṣgẖyrh Wạlmtwsṭh Fy 

Ạljzạỷr, Drạsẗ Ḥạlh (Sofinance), Mjlẗ Ạlbạḥtẖ, Ạlʿdd Ạlkẖạms, Jạmʿẗ Qạṣdy Mrbạḥ Wrqlh, (2007)   

[7] Gẖryb. B & Qrysẖy. M Ṣ, Tmwyl Ạlmsẖạryʿ Ạlạbtkạryh Fy Ạljzạỷr Fy Ẓl Ạqtṣạd Ạlmʿrfh, Ạlmltqa 

Ạlwṭny Ḥwl: Ạlạstrạtyjyh Ạlạqtṣạdyh Ạljdydh: Ậlyh Tḥwl Nḥw Ạqtṣạd Ạlfʿạlyh, Jạmʿẗ Wrqlh, (2017) 

 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:korichi.ms@gmail.com


 غري قريشيحممد الص                                                                  التمويل برأس مال املخاطر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املبتكرة يف اجلزائر  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 32 

 

[8] Mjls Ạltjạrh Wạltnmyh Bạlạ̉mm Ạlmtḥdh, Ạldwrh Ạlkẖạmsh Ḥwl" Ạlạsttẖmạr Wạlạbtkạr Wạltknwlwjyạ 

Mn Ạ̉jl Ạltnmyh" Jnyf 29 Ạ̉fryl-03 Mạy,(2013).  

[9] Njm. ʿbwd Njm, Ạ̹dạrẗ Ạlmʿrfh Ạlmfạhym Wạlạstrạtyjyạt Wạlʿmlyạt, Ṭ1, Ạlwrạq Llnsẖr Wạltwzyʿ, 

ʿmạn, Ạlạ̉rdn, (2005) 

[10] Sbty. Mḥmd, Fʿạlyẗ Rạ̉s Ạlmạl Ạlmkẖạṭr Fy Tmwyl Ạlmsẖạryʿ Ạlnạsẖỷh, Drạsẗ Ḥạlẗ Ạlmạlyh Ạljzạỷryh 

Ạlạ̉wrbyh Llmsạhmh - Finalep- Mdẖkrẗ Mạjstyr Fy ʿlwm Ạltsyyr, Jạmʿẗ Qsnṭynh, (2009) 

[11] Ṭạlby. Kẖạld, Dwr Ạlqrḍ Ạlạ̹yjạry Fy Tmwyl Ạlmw̉ssạt Ạlṣgẖyrh Wạlmtwsṭh, Drạsẗ Ḥạlh: Ạljzạỷr, 

Mdẖkrẗ Mạjstyr Fy Ạlʿlwm Ạlạqtṣạdyh, Jạmʿẗ Mntwry, Qsnṭynh, (2011) 



 

 

Global Journal of Economics and Business 

e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285 
Vol.7, No.1, 2019, pp.33- 48                                          Refaad for Studies and Research 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.7.1.3                            www.refaad.com 

 

 اإلنفاق وترشيد األداء تقييم في الصفرية املوازنة دور 
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 :امللخص
يدفت يذه الدراسة إلى دراسة أسلوب املوازنة الصفرية ومعرفة مقوماته وأيميته في املؤسسات العامة، وبيان أيمية تببيقها في تلك 

كون مجتمع الدراسة من أعضاء ييئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية املؤسسات في مجاالت التخبيط والرقابة وتقييم األداء املالي وترشيد التكلفة. ت

( مفردة، وتم إجراء مسح شامل على 75بجامعة نجران باململكة العربية السعودية في تخصصات املحاسبة واإلدارة، حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة )

 %.57مجتمع الدراسة، وبلغت بنسبة االستجابة 

من  إن تببيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة املؤسسات العامة في رفع كفاءة التخبيط املاليتائج منها توصلت الدراسة إلى عدة ن

ترتي  أولويات خالل عدد من املجاالت منها التغل  على عدم التأكد ومواجهة التغيرات، وتوفير قدرا أكبر من املرونة إلعادة توزيع املوارد املالية، و 

 للظروف السائدة وتنمية مهارات العاملين في مجال التخبيط.اإلنفاق العام لل
ً
 مؤسسة وفقا

خلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على تبوير النظام املحاسبي باملؤسسات العامة لضمان استخدام األسالي  املحاسبية في مجال 

 ق.التخبيط والرقابة وضعف املوارد، وضرورة وضع نموذج للموازنة الصفرية قابل للتببي

 : املوازنة الصفرية، التخبيط، الرقابة املالية، تقييم األداء املالي، ترشيد التكاليف.الكلمات املفتاحية

 املقدمـة:

 تمهيد:
إن املوازنات هي أسلوب إداري تحاول اإلدارة العليا من خالله وضع تصور ملستقبل املنشأة سواء على املدى القري  أو البعيد، وتستخدم 

من قبل مؤسسات القباع العام والخاص للمساعدة في تحقيق وظائف التخبيط والرقابة وتقييم األداء مما يتبل  دراسة أسالي  إعداد املوازنات 

 املوازنة في الوحدات الحكومية، الختيار أنس  تلك األسالي  لتحقيق األيداف املرجوة. 

شبة املدرجة في خبط املؤسسات العامة ويتم من خالله تحديد نوع الخدمة وتكلفتها تعد امليزانية الصفرية مشروع يتناول بالتفصيل البرامج واألن

 التشغيلية ونتائجها والهدف الذي سيتحقق عند تببيقها.

تأتي يذه الدراسة لتسليط الضوء على أيمية تببيق نظام املوازنة الصفرية في املؤسسات العامة ومدى مساعدتها في التخبيط املالي الذي 

 ه اإلدارة الفاعلة، والرقابة على اإلنفاق العام وترشيد تكلفة األنشبة والبرامج وتقييم أداء تلك املؤسسات.تقوم ب

 مشكلة الدراسة:
ل  في ضوء املتغيرات البيئية الحديثة التكنولوجية واإلدارية واالقتصادية فإن موازنة البنود التقليدية ال تواك  تلك املتغيرات مما يتب

تالي إعداد املوازنات العامة في املؤسسات الحكومية، في يذا االتجاه ظهرت العديد من األسالي  إلعداد املوازنات في املؤسسات العامة، وبالتبوير منهج 

 :ليةيمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التا يقوم الباحثان من التحقق من أيمية أسلوب املوازنة الصفرية في املؤسسات العامة حيث

 ؟رفع كفاءة التخبيط املالي باملؤسسات العامةتببيق املوازنة الصفرية في ما يو دور  .1

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
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 يل لتببيق املوازنة الصفرية أثر على تحسين عمليتي الرقابة وتقييم األداء؟ .2

 يل لتببيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في تخفيض تكاليف األنشبة والبرامج؟ .3

 دراسة إلى:تعود أيمية ال أهمية الدراسة:
أيمية أسلوب املوازنة الصفرية كمنهج حديث التببيق في املؤسسات العامة ملساعدة اإلدارة في تحقيق العديد من األيداف في مجال 

  التخبيط وترشيد اإلنفاق والرقابة عليه وتقييم األداء.

 تسعى يذه الدراسة إلى تحقيق األيداف التالية:  أهداف الدراسة:

 وازنة الصفرية ومعرفة مقوماته وأيميته في املؤسسات العامة بأسالي  إعداد املوازنات األخرى.دراسة أسلوب امل .1

 معرفة أيمية استخدام معلومات املوازنة الصفرية في التخبيط وتقييم األداء املالي والرقابة املالية وترشيد اإلنفاق العام. .2

 اختبرت الدراسة ثالث فرضيات هي:فرضيات الدراسة: 

 ق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة املؤسسات العامة على رفع كفاءة التخبيط املالي.تببي .1
 تببيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في الرقابة وتقييم األداء. .2
 .تببيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في تخفيض تكاليف األنشبة والبرامج .3

 منهجية الدراسة:
في  22اإلصدار SPSS تم استخدام برنامج التحليلي واملنهج االستقرائي، إضافة إلى دراسة امليدانية، كما  اتبعت الدراسة املنهج الوصفي

 لتحليل البيانات التي تم جمعها من مجتمع الدراسة.عمليات التحليل اإلحصائي، وعدد من األسالي  اإلحصائية 

 مجتمع وعينة الدراسة: 
يس بكلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران في تخصصات املحاسبة واإلدارة، حيث بلغ حجم مجتمع تكون مجتمع البحث من أعضاء ييئة التدر 

 ( مفردة، تم إجراء املسح الكامل على مجتمع الدراسة.75الدراسة )

 حدود الدراسة: 

  :ميتها.أي وبيان (،دراسة ميدانية) اإلنفاق وترشيد األداء تقييم في الصفرية املوازنة دور الحدود املوضوعية 

 .ـــ نجران ــــ اململكة العربية السعودية  الحدود املكانية: جامعة نجران ــــ

  :م.2018الحدود الزمانية 

 الحدود البشرية: أعضاء ييئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران في تخصصات املحاسبة واإلدارة. 

 مصادر جمع البيانات:
 في جمع البيانات:تم االعتماد على املصادر التالية 

 .املصادر الثانوية: الكت ، الدوريات واملجالت العلمية والرسائل الجامعية 

  :لجمع البيانات. استبانةاملصادر األولية 

 هيكل الدراسة: 
ول مفهوم وأنواع تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وثالثة مباحث: املقدمة اشتملت على اإلطار املنهجي والدراسات السابقة، أما املبحث األول تنا

لدراسة وتحليل املوازنات، بينما اشتمل املبحث الثاني على املوازنة الصفرية، واملبحث الثالث تمثل في الدراسة امليدانية والذي اشتمل على إجراءات ا

 البيانات األساسية، إضافة إلى نتائج وتوصيات الدراسة.
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 الدراسات السابقة:

  ،م(2009م: )شلح، 2009دراسة فؤاد محمد محمود شلح 

 الالزمة األساسية املقومات على التعرف إلى الدراسة يذه غزة ويدفت قباع بلديات في الصفرية املوازنة تببيق إمكانية تناولت الدراسة مدى

 اإلدارية البيئة غزه اعقب بلديات لدى يتوفر، توصلت الدراسة إلى نتائج منها تبويريا في واملسايمة غزة بلديات قباع الصفرية املوازنة لتببيق

 التي واأليداف للخبط وفًقا الصفرية املوازنة وأن تببيق، لتببيقها املحاسبي النظام في الالزمة واألسس الصفرية املوازنة لتببيق الالزمة والتنظيمية

 .بها النفقات ترشيد إلى يؤدي بدقة وضعها يتم

  ،(410-363م ص ص 2012د القادر، م. )جعفر وعب2012دراسة يونس جعفر وحسين عبد القادر 

 تناولت الدراسة إمكانية تببيق املوازنات الصفرية كموازنة تخبيبية في املجالس املحلية الفلسبينية ويدفت يذه الدراسة إلى الوقوف على

ي مناطق السلبة الفلسبينية، وتحديد إمكانية تببيق املوازنة ذات األساس الصفري من وجهة نظر القائمين على إعداد املوازنة في املجالس املحلية ف

 أمام تببيق يذا النوع من املوازنات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن 
ً
 كموازنة الصفرية املوازنة تببيقالصعوبات واملعوقات التي تقف حاجزا

  يحقق املحلية املجالس في تخبيبية
ً
 تنفيذيا. على الفاعلة الرقابة قيقتح واألنشبة مع البرامج تنفيذ مستوى  على الفوائد من كثيرا

  ،م(2014م(: )عواد، 2014دراسة: )سالم عواد 

يدفت الدراسة إلى معرفة تحديات املوازنة االتحادية الناتجة عن استخدام موازنة البنود في إعداديا، وسبل معالجة يذه التحديات 

ك لتحقيق التخفيض في النفقات العامة والكشف عن نقاط الضعف والقوة فيها باستخدام أسلوب املوازنة الصفرية في إعداد املوازنة االتحادية وذل

توصلت الدراسة إلى أنه يمكن مواجهة تحدیات املوازنة باستخدام أسلوب املوازنة . والرقابة الفعالة وتحقيق االستخدام األمثل لألموال العامة

ملوازنة الصفریة تستبیع الربط بين التكاليف والعوائد لكل برنامج ونشاط مما یساعد على الصفرية، لكونها تضع نهاية للمشاريع التي يثبت فشلها، وأن ا

 التقییم الدقیق لها.

 م(2014وبوقرة،  م. )عريوة2014محاد وبوقرة رابح،  دراسة: عريوة 

فعاليتها في املحافظة على موارد وممتلكات  يدفت الورقة البحثية إلى التعرض إلى املوازنـة التخبيبيـة مـن خـالل إبـراز أيميـة تببيقها وتقييم

ولـة دراسـة واقـع الجماعات املحلية ومعرفة دوريا كـأداة للتخبـيط والتنسيق والرقابة وتقييم األداء، مع التركيز على املوازنة التخبيبية الصفرية ومحا

ي القباع العمومي املحلي. وتوصلت الدراسة إلى إن تببيق املوازنة تببيقهـا والوقوف على املعوقات أو العوامل التي تؤثر على كفاءة استخدامها ف

 الصفرية في البلديات سيؤدي حتما إلى تحقيق الرشد في النفقات والحفاظ على املوارد واملكتسبات.

 املوازنة العامة للدولة تعريفها، أهدافها وأنواعها: ملبحث األول ا

 تعريف املوازنة العامة للدولة: 

زنة العامة للدولة بأنها بيان تقديري لنفقات الحكومة وإيراداتها عن فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة مالية، وهي خبة مالية تعرف املوا

 (103م، ص2011معتمدة ولفترة قصيرة األجل تفيد في مجال الرقابة ومتابعة التنفيذ )محمود رأفة سالمة،

عتمدة لنفقات )استخداماتها( وإيراداتها )موارديا( عن سنة مالية مقبلة بهدف وضع خبة وبذلك فهي قائمة تضم مجموعة التقديرات امل  

 للسياسة العامة للدولة وقوانينها ولوائحها )الرماحي، 
ً
 (.141م، ص2009مالية طبقا

ر الذي يتضمن القرارات املتعددة حيث يمكن اعتبار موازنة الدولة العامة أنها البرنامج املالي الذي يعكس سياسات الحكومة املختلفة، واإلطا

فإن وثيقة الختيار السياسات واأليداف التي ترغ  الحكومة في تحقيقها، وكذلك اختيار الوسائل، والبرامج التي تؤدي إلى إحراز يذه األيداف؛ لذلك 

 .افسة إلشباع الحاجات العامةاملوازنة توفر معلومات عن القرارات التي تتخذيا الحكومة لتوزيع موارديا بين االستخدامات املتن

 أهداف املوازنة العامة للدولة:

 (105ص  –م 2011 –تهدف املوازنة العامة إلى تحقيق اآلتي: )محمود رأفة سالمة 

 املساعدة في تحقيق خبة التنمية االقتصادية واالجتماعية. .1

 تحقيق العدالة االجتماعية. .2

 ترشيد اإلنفاق الحكومي. .3

 ات الحكومية.تحسين مستوى أداء الخدم .4

 توفير االستقرار للعاملين. .5
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 توفير مستلزمات اإلنتاج والخدمات لألجهزة الحكومية. .6

 توفير املعايير الالزمة لقياس كفاءة األداء الحكومي  .7

 خصائص املوازنة العامة للدولة:

  م، ص(2007تتميز املوازنة العامة بالخصائص التالية: )الهامي والسقا، 

 ولة أداة محاسبية لوضع تقديرات إيرادات الدولة ونفقاتها.املوازنة العامة للد .1

 تعد املوازنة عن سنة مالية قادمة. .2

 يج  ان تجاز املوازنة العامة للدولة من السلبة املختصة. .3

 املوازنة العامة موازنة تخبيبية سنوية تتضمن تقدير مفصل لنفقات الحكومة وإيراداتها. .4

 ن بعد اعتماديا ويو يلزم الوحدات اإلدارية بالتنفيذ.يصدر باملوازنة العامة للدولة قانو  .5

 املوازنة العامة تعتبر خبة عمل تحقق أيداف اقتصادية واجتماعية. .6

 أنواع املوازنات العامة للدولة: 

د املوازنة أو تبويبها، يناك أنواع عدة من أنظمة املوازنة العامة يمثل كل نمط منها مرحلة من مراحل التبور الذي مر بها النظام املتبع في إعدا

 :وتخدم الوظائف واأليداف التي ترغ  الدولة في التركيز عليها، وأيم أنواع يذه األنظمة املتعلقة بإعداد املوازنات

 
ا
 )موازنة البنود( املوازنة التقليدية :أوال

وهي تقوم على أساس التبوي  النوعي للمصروفات  تمثل أقدم صور املوازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة في إعداديا وتنفيذيا والرقابة عليها.

تبوي  اإلداري واإليرادات في صورة أبواب وبنود وأنواع تخصص االعتمادات لكل منها. إضافة إلى التبوي  النوعي فانه يتم االستعانة بتصنيفات أخرى كال

ت في ذلك الوقت الذي كان يتم التركيز فيه على إحداث التوازن الحسابي واالقتصادي. وقد واك  إعداد يذا النوع من املوازنات االيتمام األكبر للحكوما

 بين اإليرادات واملصروفات ليفادي اآلثار االقتصادية الضارة الذي يمكن أن يترت  على العجز في املوازنة.

عداد وغير مكلفة، )املجمع العربي يتميز أسلوب موازنة البنود بما يلي: سهولة عملية تبوي  النفقات إلى جارية ورأسمالية، وسهولة اإل 

أنها تتحول إل طلبات، كما يصع  ترجمة األيداف طويلة األجل إلى خبط عمل، وبدائلها  ولكن يعاب عليها، (149م، ص2001 للمحاسبين القانونيين،

 .(333م، ص 2005)حماد،  غير محددة، وأنها غير مرنة.

 ثانيا: موازنة البرامج واألداء:

 من الجان  الرقابي ظهرت موازنة ا
ً
لبرامج واألداء مع بداية القرن العشرين واتجهت نحو التركيز على الجوان  اإلدارية في املوازنة العامة بدال

 ( 118م، ص 2011الذي تحققه موازنة االعتمادات وكان أسباب يذا التحول اآلتي: )رأفة محمود،

 كومي.إدخال أسالي  اإلدارة املالية الحديثة في املجال الح .1

 استخدام نظم أجهزة الرقابة املالية املركزية واألجهزة املتبورة في مجال اإلدارة املالية. .2

 من التركيز على وسائل اإلنجاز. .3
ً
 االيتمام بالتكلفة الكلية إلنجاز األعمال بدال

 تببيق النظم التي تحقق فعالية الرقابة الداخلية. .4

تقييم األيداف، تعبي مرونة في توزيع املوارد، وتساعد في الرقابة على أساس األنشبة )محمود  تتميز موازنة البرامج األداء بأنها تمكن من

 (121م، ص2011رأفة،

 (20م، ص 2000من عيوبها تكلفة تببيقها عالية، وتهتم باملشاريع على املدى القصير )املهايني، 

: موازنة التخطيط والبرمجة:
ا
 ثالثا

 الختيار أفضل البدائل ظهرت  لعالج القصور في موازنة البرامج
ً
وافتقاريا على األجل القصير فقط وعدم اختيار البرامج املدرجة فيها وفقا

 م.1965موازنة التخبيط والبرمجة وانتشر استخدامها منذ 

مة لتحقيق أيداف معينة أو تعرف موازنة التخبيط والبرمجة بأنها "هي وسيلة التخاذ القرارات التي تتعلق باملفاضلة بين البرامج البديلة الالز 

وارد العامة تعديل تلك األيداف، وتهدف إلى محاولة تبرير قرارات الخبط وتنظيم البرامج واألنشبة الحكومية على أنها مجرد وسائل تهدف إلى تحويل امل

 ( 21م، ص 2000أو عوامل اإلنتاج إلى منتجات نهائية" )املهايني، 
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ا
 املوازنة الصفرية:  :رابعا

استخدام املوازنة الصفرية  لتفادي عيوب األسالي  األخرى في إعداد املوازنات ومنها موازنة التخبـيط والبرمجة، حيث أولت املوازنة  جاء

 بالبرامج واألنشبة الجديدة )وذلك للتخبـيط للمسـتقبل( دون االيتمام بالبرامج واألنشبة الجارية في السنوات السابق
ً
ما يبرر  ة، ويذاالصفرية ايتماما

م االيتمام ظهـور املوازنة على األسـاس الصفري، حيث يعاب على أسلوب التخبيط والبرمجة التركيز على تقييم جدوى البـرامج واألنشـبة الجديدة، وعد

د من منفعتها ويبرر استخدام األ 
ّ
ساس الصفري بأنه لم يعد ممكًنا بصورة مناسبة لتقييم البرامج واألنشبة املسـتمرة فـي السـنوات الـثالث السابقة للتأك

دة، بل إعـادة النظر التقيد بقاعدة املوازنة الجارية وحصـر عمليـة إعداد املوازنة بمراجعة الزيادة املقترحة إلكمال البرامج السابقة أو إضافة برامج جدي

 يتهـا أو أنها ذات أولوية متدنية.في الخدمات بحيث يتم إلغاء مخصصات البرامج الحالية أو تخفيضها إذا ما تبين عدم فاعل

 ملبحث الثاني: املوازنة الصفريةا
 يقسم يذا املبحث إلى ثالثة مبال  على النحو التالي:

 املطلب األول: مفهوم املوازنة الصفرية ومميزاتها وعيوبها.
: مفهوم املوازنة الصفرية.

ً
 أوال

: مميزات املوازنة الصفرية.
ً
 ثانيا

: عيوب املوازنة
ً
 الصفرية. ثالثا

 املطلب الثاني: مقومات تطبيق املوازنة الصفرية 

 املطلب الثالث: أهداف ومراحل إعداد املوازنة الصفرية
 
ً
 .مراحل إعداد املوازنة الصفرية :أوال

 
ً
 .أيداف إعداد املوازنة الصفرية :ثانيا

 املطلب األول: مفهوم املوازنة الصفرية ومميزاتها وعيوبها:
: مفهوم املوا

ا
 زنة الصفرية:أوال

ذلك النوع من املوازنات الذي يتم بموجبه إغفال البرامج السابقة في بداية كل فترة مالية حتى يتسنى مراجعة كل برنامج من " عرفت بأنها

  "من الصفر"األساس 
ً
 Richard) ووضع خبة جديدة للمخصصات دون أن يكون ألي برنامج أفضلية على البرامج األخرى لسب  كونه تم اعتماده سابقا

E. Miller, 1977, p 405.) 

كما عرفت بأنها "أداة تخبيبية ورقابية تعمل على الربط بين أيداف املشروع وبين مختلف األنشبة عن طريق بلورة يذه األيداف في صورة 

ية والبشرية املتاحة باالرتكاز على خبط وبرامج أداء وتنبوي يذه األداة بصدد تخبيط األنشبة على إجراءات يتم بمقتضايا تخصيص املوارد املاد

كما أنها تنبوي بصدد الرقابة على أنشبة املشروع على  .تحليل التكاليف واملنافع املرتببة بهذه األنشبة بما يكفل تحقيق التخصيص األمثل للموارد

 .) 337 م، ص1997متابعة األداء الفعلي للتأكد من توافقه مع الخبط وبرامج األداء املستهدفة" )مرعي، 

وعرفت بأنها "عملية تخصيص للموارد بحس  النتائج املتوقعة، وهي عملية ييكلية ومنظمة إلى مدى بعيد تتبل  من كل مدير أن يبرر 

طريق  بصورة تفصيلية، ويتم توصيف االعتمادات املبلوبة عن )وليس مجرد الزيادة في االعتمادات عن السنة السابقة( االعتمادات التي يبلبها بأكملها

ويذه املجموعات القرارية يتم تحليلها وتقييمها  "تحديد األنشبة والعمليات إلى سيتم القيام بها، ويشار إلى األنشبة والعمليات باسم "مجموعات القرار

 حس  أيميتها
ً
 يتم ترتيبها تفصيليا

ً
 (.78م، ص 1998)حجازي،  ."بصورة منظمة وأخيرا

 "أنها عبارة
ً
عن طريقة أو أسلوب يتم إعداديا ببريقة منظمة ومرتبه، بحيث يتم تحديد التكاليف املتعلقة بمختلف " ومن تعريفاتها أيضا

ومقارنتها األنشبة من نقبة البداية وتقوم على تقييم البرامج واألنشبة واملشروعات سواء كانت قائمة من قبل أو جديدة، حيث يتم دراستها وتقييمه 

 .(43م، ص 2009ن أجل اتخاذ القرار املناس  الذي يحقق القرار بكفاءة وفاعلية" )شلح، مع املشاريع البديلة املقترحة م

 من مما تقدم يالحظ أن إعداد املوازنة يبدأ على أساس الصفر أي أنه ال ينبغي ترحيل املوازنة من فترة إلى أخرى ببساطة ألنها حدثت في الس
ً
ابق. بدال

وهي في أبسط صوريا "تقوم على إعداد ميزانيات التشغيل بافتراض أن املنظمة بدأت من امليزانية وتبريره.  ذلك، يج  النظر في كل ما يتم تضمينه في

 .جديد في فترة التخبيط الجديدة كما يو الحال في العقود املحددة املدة

ة العامة للدولة أو املؤسسات العامة أو أسلوب أو طريقة إلعداد املوازنمن خالل التعريفات السابقة يرى الباحثان أن املوازنة الصفرية هي 

سواء كانت مشروعات جديدة  منظمات األعمال وذلك من خالل إجراء تقييم شامل ومنتظم لجميع البرامج واملشاريع التي تتضمنها وثيقة املوازنة العامة

 املوارد املتاحة ببريقة أفضل.أو مشروعات قائمة من العام السابق وذلك لضمان استخدام 
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 ث
ا
 مميزات املوازنة الصفرية: :انيا

 (306م،  ص 2010يحقق أسلوب املوازنة الصفرية املزايا التالية: )الخبي  واملهايني،

 تعتمد بشكل كلي على عملية التخبيط كمرحلة أساسية في إعداد املوازنة ويو ما يسهم في التنمية بمختلف أنواعها. .1

 تسمح بمراجعة املوقف السابق والتحدي للوضع الراين. ساس البداية من الصفر، حيث تعمل على إعادة فحص وتحليل كل األنشبة على أ .2
ً
وتبعا

 Northern Ireland)لذلك تساعد على تحديد البرامج التي يج  تنفيذيا وتلك التي يج  استبعاديا وتكون قابلة للتكيف مع املتغيرات 

Assembly, 2010 pp7-10). 

 ة ومدى إمكانية االستمرار فيها أو تخفيضها أو إلغائها. تساعد على تقييم األنشبة القائم .3

 لألولويات. .4
ً
 تساعد على توزيع املوارد وفقا

 ( 126م، ص 2011تمكن من األخذ في االعتبار الوسائل البديلة ألداء نفس العمل مما يؤدي إلى تحسين عملية التخبيط. )محمود، .5

 جل تخفيض التكاليف دون التأثير على جودة األداء.تحقيق الربط بين التكاليف والبرامج واألنشبة من ا .6

 تكون ذات فائدة أكبر فيما يخص األقسام الخدمية وخاصة بالنسبة للسياسات اإلدارية التي ال يكون فيها عالقة بين املدخالت واملخرجات.   .7

 تساوي بين البرامج الجديدة والقديمة من حيث التقييم والتمويل. .8

 تببق أسلوب املشاركة. .9

 حقق التكامل بين األسالي  املستخدمة في إعداد املوازنة وتحقيق الهداف والرقابة والتنفيذ.ت .10

 
ا
 عيوب املوازنة الصفرية: :ثالثا

 من املشاكل التي تواجه تنفيذ املوازنة الصفرية التخبيط غير الكافي، والذي يؤدى بدوره إلى:

 عالجة البيانات اآللية.االستخدام املفرط للموارد، مثل املوظفين والورق ونظم م .1

 البيانات غير املناسبة وازدواجية الجهود بسب  أنظمة املعلومات غير املستجيبة.  .2

تعديل أو يتم  املقترحة األولوياتال تخفض اإلدارة النفقات، على الرغم من برنامج املوازنة الصفرية، أو ال تتبع ترتي  ما دعنط إلحباينشأ ا .3

 . البرنامج

 (:306م،  ص 2010ر الجيد يعاب على استخدام املوازنة الصفرية ما يلي: )الخبي  واملهايني،إضافة للتخبيط غي

 يتبل  إعداديا الكثير من التحليل والدراسة.  .1

 صعوبة تحديد مجموعات القرار املختلفة أو الغير متماثلة أو املتداخلة مع بعضها.  .2

 ضخامة العمل املبلوب لتوظيفها.  .3

انات واملعلومات التي قد ال تكون متوافرة وخاصة تلك املعلومات الالزمة لتحديد املستوى املالئم لألنفاق تتبل  الكثير من البي  .4

 (.126م، ص 2011)محمود،

 ال يتناس  مع املشروعات املستمرة في ال  .5
ً
 قد يتناس  مع املشروعات الجديدة، إال انه عمليا

ً
عمل صعوبة البدء من نقبة الصفر ولو كان فرضيا

 ار خبة شاملة أو برامج متكاملة.في إط

 نقص الوعي اإلداري وعدم توفر الخبرات واإلمكانات الالزمة للتببيق.  .6

 :املطلب الثاني: مقومات نظام املوازنة الصفرية

 (122-121 م، ص2003 احمرو، ) :يقوم أسلوب املوازنة الصفرية على عدد من املقومات هي

والوظائف والبرامج التي يستند إليها في انجاز األيداف وتتميز وحدة القرار بأنها تقع تحت سلبة مدير تتحدد على أساس األنشبة  :وحدة القرار .1

 .واحد يكون مسؤول عن نجاحها

هي املستند أو الوثيقة التي تشخص نشاط معين وتصفه ببريقة تمكن اإلدارة من تقييمه وترتيبه مقابل األنشبة األخرى  :مجموعة القرار .2

 .املوارد املتوفرة املنافسة على

املختلفة املمكنة إلنجاز النشاط، وقد تم التعرف على عدة مستويات ) تعني إعداد بدائل ملستويات الجهد )األداء :مستويات الجهد والتمويل .3

وى الجهد مستوى الحد األدنى ويمثل أقل جهد ممكن ضروري إلنجاز النشاط بأبسط صورة ممكنة، واملستوى الحالي ويعكس مست :للجهد هي

جهد والتمويل التي تكفل اإلنجاز بالصورة الحالية، ومستوى األداء األعلى ويعكس الرغبة في تحسين مستوى اإلنجاز عن طريق زيادة مستويات ال

 .والتمويل
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 ملعايير التكلفة :املفاضلة بين البدائل .4
ً
 وفقا

ً
املنفعة أو أي معيار مناس  آخر /فيها يتم ترتي  رزم القرار املقترحة من قبل وحدات القرار تفاضليا

 لقدرة كل بديل على تحقيق األيداف املخببة للوحدة
ً
 .ووفقا

املفاضلة على أساس املعايير  (إن عملية املفاضلة تأتي بعد عملية الترتي  التي تجريها وحدة القرار لألنشبة املقترحة من قبلها وتتولى اإلدارة العليا

 املحددة والتوقعات املمكنة(. 

 :ملوازنة الصفرية في املجال الحكوميا

بما أن الحكومة تقوم بتقديم املنافع والخدمات للمواطنين إلشباع حاجاتهم، فهي بذلك مؤسسات خدمية، مما يمكنها من استخدام املوازنة 

 :ساس الصفري للموازنة يج  القيام بما يليالصفرية عند إعداد موازنتها وبذا فإن إعداد مشروع املوازنة العامة ضمن املؤسسات الحكومية وبإتباع األ 

 (364-363م، ص 2005)الخبي  وشامية، 

1.   
ً
 والجديدة معا

ً
 .تحديد البدائل املتعلقة باملشروعات واألنشبة القائمة فعال

 .استبعاد البدائل، التي ليست في مستوى أداء معين .2

 .اختيار أفضل البدائل، على أساس عملية تحليل التكلفة والفائدة .3

 (364-363م، ص 2005)الخبي  وشامية،  :مكن القول إن نظام املوازنة الصفرية في املجال الحكومي يعتمد على اآلتيوي

 والجديدة 
ً
 .تكوين وتبسيط القرارات وتتضمن يذه الخبوة ترتي  وتنسيق القرارات واألنشبة القائمة حاليا

  
ً
 وتحليال

ً
 والجديدة ترتي  القرارات وتنشيبها وتتضمن يذه الخبوة وصفا

ً
 .للمشروعات واألنشبة القائمة حاليا

 ترتي  القرارات وتنشيبها، وتتضمن يذه الخبوة ترتي  وتنسيق القرارات واألنشبة حس  أيميتها في ضوء تحليل التكلفة والفائدة. 

  توزيع وتخصيص املوارد املتاحة لتمويل املشروعات واألنشبة األكثر جدوى من حيث األولوية سواء أكانت 
ً
يذه املشروعات واألنشبة قائمة فعال

 .أم جديدة

من أنشبة،  وتتلخص يذه البريقة في استخدام املوازنة الصفرية بقيام كل وحدة تنظيمية بإعادة التقييم لجميع مشروعاتها،  وكذلك ما يرد في برامجها

ما هي التكلفة املتحققة واإلجراءات املستخدمة لتحقيق ما سبق ليس   سواء القائمة منها أو الجديدة، وذلك ملقارنة ما هي الفائدة املتحققة مقابل يذا

 الضرورة أن تكون متشابهة بل تختلف باختالف االحتياجات لكل منظمة(.

 :املطلب الثالث: مراحل إعداد املوازنة الصفرية وأهدافها

 
ا
 مراحل إعداد املوازنة الصفرية: :أوال

 (303م، ص 2010الخبي  واملهايني، ) :إن مراحل إعداد املوازنة الصفرية هي

  تقسيم املشروع إلى وحدات تنظيمية صغيرة يبلق عليها مراكز مسؤولية، لذلك كان من الضروري وجود ييكل تنظيمي سليم يوضح فيه خبوط

 .السلبة واملسؤولية

 للمستويات اإلدارية تحديد املجموعات القرارية أو الحزم القرارية: وترتبط بتحديد األنشبة أو الوظائف أو العمل 
ً
يات وتصنيفها وتوزيعها طبقا

 .املختلفة

 .الترتي  التفاضلي للمجموعات القرارية بعد تحليليها وتقييمها، حتى تتمكن اإلدارة من تحقيق أفضل توزيع ممكن للموارد املتاحة لها 

 
ا
 أهداف املوازنة الصفرية: :ثانيا

بشكل واضح وعلى تحسين عملية اتخاذ القرارات وعلى توزيع املوارد ببريقة أفضل وذلك يساعد يذا النظام على تحديد األيداف اإلدارية 

)بوبكر،  :واستخدام يذا األساس يحقق املزايا التالية بتقييم البدائل واملقترحات، وكذلك على الحد من حجم النفقات ومراقبتها والسيبرة عليها،

 (42م، ص 2015

  وذلك عن طريق كفاءة وفاعلية نظم التخبيط والرقابة للمشاريعالتركيز على كيفية تحقيق األيداف. 

 لألولويات املبلوبة 
ً
 .تعتبر أداة للتحليل الجزئي لترجمة األيداف إلى خبط تنفيذية حيث تمكن من توزيع املوارد املتاحة طبقا

 الفعال، كما يعبي اإلدارة صورة تفصيلية عن املشروع مما  توفير الوسيلة الالزمة لتقييم آثار مستويات التمويل على البرامج واملشاريع ذات األثر

 .يحقق الرقابة على املستويات اإلدارية األخرى 

 لتخبيط تتيح تنمية مهارات وقدرات العاملين في املشاريع واألجهزة الحكومية املختلفة، وذلك من خالل مشاركتهم الفعلية والضرورية في عمليات ا

 الرقابة عليها.والتقييم وإعداد املوازنة و 
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  إضافة لذلك فإن موازنة األساس الصفري تتولى تغبية فجوات موازنة التخبيط والبرمجة، وذلك أن موازنة التخبيط والبرمجة تعتبر أداة

نة األساس لالقتصاد الكلي من أجل اتخاذ القرارات املركزية بالنسبة ملواضيع السياسة الرئيسية وتخصيص األموال املتاحة، بينما تعتبر مواز 

برامج الصفري أداة لالقتصاد الجزئي لتحويل األيداف إلى خبة تشغيلية فعالة، كما تسمح للمدراء بتقييم أثر مستويات التمويل املختلفة على ال

 .وعناصريا حتى يتسنى لهم تخصيص املوارد املحدودة ببريقة أكثر فعالية

 ملبحث الثالث: الدراسة امليدانيةا
ث مناقشة فرضيات الدراسة من خالل ثالثة أجزاء: األول يتناول إجراءات الدراسة امليدانية من حيث مجتمع الدراسة يتم في يذا املبح

حصائي وعينتها وأداة جمع البيانات، والثاني يتناول مناقشة فرضيات الدراسة من خالل تحليل البيانات األساسية للدراسة باستخدام التحليل اإل 

 رض النتائج والتوصيات.الوصفي، والثالث يستع

 
ا
 إجراءات الدراسة امليدانية :أوال

ية يتناول يذا الجزء املنهج الذي أتبع في الدراسة امليدانية وذلك بتحديد مجتمع وعينة الدراسة، ووصف أداة الدراسة ثم األسالي  اإلحصائ

 التي تم استخدمها في تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق أداة الدراسة.

 تمع الدراسة: مج

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ييئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران باململكة العربية السعودية في تخصصات املحاسبة 

 ( مفردة.75واإلدارة، حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة )

 عينة الدراسة: 

 %.57( إستبانة، بنسبة استرداد 43استبانة، تم إسترداد ) 75ك بتوزيع مفردة وذل 75تم إجراء مسح شامل على مجتمع البحث املكونة من 

 األسالي  اإلحصائية املستخدمة في تحليل بيانات الدراسة:

 :للتحقق من صحة فرضيات الدراسة تم استخدام األسالي  اإلحصائية التالية

 لقياس صدق وثبات أداة الدارسة. (Alpha -Cronbach)املقياس اإلحصائي 

 وسط الحسابي املتوسط الحسابي النسبي واالنحراف املعياري لترتي  استجابات عينة الدراسة عن عبارات االستبانة.املت

 ( الختبار معنوية استجابات عينة الدراسة عن عبارات كل محور.T-testاختبار )

 أداة الدراسة:

سيمها إلى جزئين، األول تناول أربعة أسئلة تمثل البيانات الشخصية األداة التي اعتمدت عليها الدراسة في جمع البيانات االستبانة، وتم تق

 عبارة تمثل موضوع البحث.  23لوصف عينة الدراسة، والجزء الثاني تناول 

 عبارات الدراسة صممت على أساس مقياس ليكارت الخماس ي، وتم وضع أوزان للمقياس على النحو التالي:
 أوافق بشدةال  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

5 4 3 2 1 

 قياس الصدق الظاهري والصدق اإلحصائي:

لقياس الصدق الظايري تم عرض االستبانة على أربعة محكمين منهم بروفيسور وثالثة برتبة أستاذ مساعد، ولقياس الصدق اإلحصائي تم 

 لكرونباخ الفا )
ً
ته النهائية الكلية، ولكل املتغيرات بجميع ابعاديا، وكانت ( لالتساق الداخلي بصيغCronbach-alphaاستخراج معامل الثبات طبقا

 (.1النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم )

 نتائج قيم الفا كرونباخ ملحاور الدراسة :(1جدول)
 قيمة الفا كرونباخ عدد العبارات املحور 

 0.972 8 املحور األول 

 0.980 7 املحور الثاني

 0.983 8 املحور الثالث

 0.993 23 عبارات الدراسة إجمالي

 م.2019املصدر: اعداد الباحثان من نتائج التحليل االحصائي                                          

 ( ان معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة ومناسبة ألغراض التحليل اإلحصائي والبحث العلمي.1يتضح من الجدول رقم )
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 الشخصية:تحليل البيانات 

 التوزيعات التكرارية والنسب املئوية :(2جدول)
 النسبة التكرار الفئة

 %4.7 2 سنة 30 اقل من العمر

 %39.5 17 سنة 39 إلى30

 %48.8 21 سنة 49 إلى 40

 %4.7 2 سنة فأكثر 50

 0 0 بكالوريوس املؤهل

 %34.9 15 ماجستير

 %62.8 27 دكتوراه

 0 0 أخرى 

 %32.6 14 بةمحاس التخصص

 %37.2 16 إدارة أعمال

 %25.6 11 إدارة عامة

 %2.3 1 اقتصاد

 0 0 سنوات5 أقل من الخبرة

 %53.5 23 10 سنوات واقل من  5

 %18.6 8 15 سنوات واقل من  10

 %20.9 9 20 سنة واقل من 15

 %4.7 2 سنة فأكثر20

 م.2019حثان من نتائج التحليل االحصائي املصدر: اعداد البا                           

(، %48.8سنة( هي الفئة الغالبة من بين فئات عينة الدراسة حيث بلغت نسبتهم ) 49 إلى 40( أن الفئة العمرية )2يالحظ من خالل الجدول رقم)

 بين فئات عينة ( من عينة الدراس%62.8وتتصدر فئة حملة الدكتوراه عينة الدراسة من حيث املؤيل إذ بلغت نسبتهم )
ً
ة، بينما نجد يناك تناسبا

( من فئة خبرة عينة 10 سنوات واقل من   5الدراسة من حيث التخصص لتخصصات املحاسبة واإلدارة العامة وإدارة األعمال، بينما تتصدر الفئة )

 (.%53.5الدراسة حيث بلغت نسبتهم )
 
ا
 تحليل البيانات األساسية:: ثانيا

( لكل محاور الدراسة، Tتم حساب األوساط الحسابية واألوساط الحسابية النسبية واالنحرافات املعيارية واختبار ) لتحليل بيانات الدراسة

 5(/5+4+3+2+1ولتفسير وترتي  قيم املتوسط الحسابي كونها في أي فئة فی تم ذلك الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات املفردة على العبارات )

 حة لهذه األوساط كما في الجدول التالي:،واألوساط املرج3= 

 الوزن الوسط املرجح ملقياس الدراسة :(3جدول)
  الخيار

ا
  كبيرة متوسطة منخفضة منخفضة جدا

ا
 كبيرة جدا

 5 4 3 2 1 الوزن

  5.0-4.2 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79-1.0 املتوسط املرجح

 .541م(، ص1982، )القاهرة: دار النهضة العربية، SPSSاإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام  املصدر: عز عبد الفتاح، مقدمة في               
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 أسلوب تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة املؤسسات العامة في رفع كفاءة التخطيط املالي.تطبيق املحور األول: 

 (: نتائج تحليل االحصائي لعبارات املحور األول 4جدول)
املتوسط  العبارة م

 الحسابي

املتوسط 

 الحسابي النسبي

 القيمة االحتمالية Tقيمة  االنحراف املعياري 

Sig 

الرت

 بة

يعتبر أداة مناسبة عند التقلبات في اإليرادات بشكل سلبي  1

 )انخفاض اإليرادات(.

3.83 76.7% 0.82393 29.758 0.0000 7 

 5 0.0000 37.401 0.68032. %79.5 3.98 ى املدى البويل.يعتبر أداة مناسبة عند عدم توفر تمويل عل 2

 2 0.0000 35.459 0.77415 %85.7 4.29 يوفر قدرا أكبر من املرونة لإلدارة العليا إلعادة توزيع املوارد املالية.  3

يمكن من التغل  على عدم التأكد ومواجهة التغيرات التي قد تحدث  4

 في املؤسسة.

4.31 86.2% 0.64347 42.900 0.0000 1 

يساعد في تنمية مهارات العاملين من خالل إشراكهم في عملية  5

 التخبيط وتبوير التنفيذ.

4.14 82.9% 0.84309 31.461 0.0000 4 

تببيق املوازنة الصفرية يعيد توجيه املسارات التنموية بما يضمن  6

 استدامة املوارد املالية.

3.86 77.1% 0.95180 25.923 0.0000 6 

تببيق املوازنة الصفرية يسايم في ترتي  أولويات اإلنفاق العام  7

 للمؤسسة وفقا لظروف املرحلة الراينة.

4.21 84.3% 0.60630 44.512 0.0000 3 

 8 0.0000 27.826 0.88115 %76.7 3.83 يسايم في مواجهة املنافسين من خالل. 8

 
ً
  0.0000 34.405 0.77588 %81.1 4.06 جميع عبارات املحور معا

 م.2019املصدر: اعداد الباحثان من نتائج التحليل االحصائي 

 عند مستوى داللة )
ا
 (α=0.05* املتوسط الحسابي دال احصائيا

 ( يمكن استخالص اآلتي:4من خالل الجدول رقم )

 ( يساوي 4املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة  ،%86.2ابي النسبي لها يساوي ، أي أن املتوسط الحس5حيث أن الدرجة الكلية من  4.31

 عند مستوى داللة  (.0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،42.900)تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05)لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.
ً
 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة جدا

  وان قيمة %85.7، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.29( يساوي 3للعبارة رقم )املتوسط الحسابي ،

 عند مستوى داللة (0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،35.459 (تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة. يعبر عن أن يناك
ً
 موافقة كبيرة جدا

 ( يساوي 7املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %84.3، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.21 ،

 عند مستوى داللة  . لذلك تعتبر يذه(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 44.512تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا (، α= 0.05)العبارة دالة إحصائيا

 على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.
ً
 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة جدا

 ( يساوي 5املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %82.9، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.14 ،

 عند مستوى داللة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 31.461تساوي  Tر اختبا
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 ( يساوي 2املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %79.5، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5ن حيث أن الدرجة الكلية م 3.98 ،

 عند مستوى داللة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 37.401تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 ( يساوي 6املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %77.1، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  3.86 ،

 عند مستوى داللة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 25.923تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 عبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.ي

 ( يساوي 1املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %76.7، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  3.83 ،

 عند مستوى داللة . لذلك (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 29.758تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05)تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.
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 ( 8املتوسط الحسابي للعبارة رقم)  وان قيمة %76.7، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  3.83يساوي ،

 عند مستوى داللة(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 27.826تساوي  Tختبار ا
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

(، وان املتوسط الحسابي النسبي لجميع عبارات الفرضية األولى يساوي 4.06بشكل عام يالحظ أن املتوسط العام لعبارات الفرضية األولى يساوي )

( تساوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )1.684وهي أعلى من قيمتها الجدولية ) 34.505( املحسوبة لجميع العبارات تساوي (T(، وان قيمة 81.1%)

تببيق فقة عينة الدراسة على ما جاء في عبارات يذه الفرضية والتي نصت على أن ( مما يدل على مواα= 0.05وهي اقل من مستوي الداللة  ) 0.0000

 أسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة املؤسسات العامة في رفع كفاءة التخبيط املالي.

 إن تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في تحسين الرقابة وتقييم األداء:املحور الثاني: 

 يل اإلحصائي لعبارات املحور الثاني(: نتائج تحل5جدول)
املتوسط  العبارة 

 الحسابي

 القيمة االحتمالية Tقيمة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي النسبي

Sig 

 الرتبة

 4 0.0000 29.926 0.85540 80.05 4.00 .زيادة الشفافية في عملية املوازنة العامة 1

 لعملية التب 2
ً
 6 0.0000 31.817 0.79487. %79.0 3.95 .وير املستمر في تحديد األيدافرفع الكفاءة اإلدارية نظرا

 والجديدة 3
ً
 5 0.0000 31.369 0.81114 %79.6 3.98 .تنسيق القرارات واألنشبة القائمة حاليا

 2 0.0000 39.972 0.67130 %83.8 4.19 .التحقق من حسن استخدام األموال العامة في األغراض املخصصة لها 4

 6 0.0000 24.439 1.03482 %79.0 3.95 .لكشف عن أية أخباء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من املؤسسةا 5

 3 0.0000 28.294 0.92110 %81.4 4.07 .متابعة تنفيذ الخبة املوضوعة وتقييم األداء في املؤسسة 6

 1 0.0000 43.178 0.63575 %85.8 4.29 .زيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة 7

  
ً
  0.0000 32.714 0.71555 %81.2 4.06 جميع عبارات املحور معا

 م.2019املصدر: إعداد الباحثان من نتائج التحليل اإلحصائي 

 عند مستوى داللة )
ً
 (α=0.05* املتوسط الحسابي دال إحصائيا

 ( يمكن استخالص اآلتي:5من الجدول )

 ( يساوي 7املتوسط الحسابي للعبارة رقم ) وان قيمة  ،%85.8، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.29

 عند مستوى داللة  (.0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،43.178)تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05)لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 عل
ً
 ى يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة جدا

 ( يساوي 4املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %85.7، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.19 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائ(0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،39.972 (تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05)يا

 على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.
ً
 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة جدا

 ( يساوي 6املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %81.4، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.07 ،

 عند مستوى داللة (0.0000)ان القيمة االحتمالية تساوي ، و 28.294تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا (، α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 ( يساوي 1املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %80.0الحسابي النسبي لها يساوي ، أي أن املتوسط 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.00 ،

 عند مستوى داللة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 29.926تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 وان قيمة %79.6، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  3.98( يساوي 3بارة رقم )املتوسط الحسابي للع ،

 عند مستوى داللة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 31.369تساوي  Tاختبار 
ً
وه ذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 فقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.يعبر عن أن يناك موا

 ( يساوي 2املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة % 79.0، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  3.95 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر يذه العبارة(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 31.817تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05)دالة إحصائيا

 يعبر عن ان يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.
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 ( يساوي 5املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %79.0، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  3.95 ،

 عند مستوى داللة(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 24.439تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

الحسابي النسبي لجميع عبارات الفرضية األولى يساوي  (، وان املتوسط4.06بشكل عام يالحظ أن املتوسط العام لعبارات الفرضية األولى يساوي )

( تساوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )1.684وهي أعلى من قيمتها الجدولية ) 32.714( املحسوبة لجميع العبارات تساوي (T(، وان قيمة 81.2%)

إن تببيق أسلوب لى ما جاء في عبارات يذه الفرضية وهي )( مما يدل على موافقة عينة الدراسة عα= 0.05وهي اقل من مستوي الداللة  ) 0.0000

 (.املوازنة الصفرية يساعد في الرقابة وتقييم األداء

 :إن تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في تخفيض تكاليف األنشطة والبرامجاملحور الثالث: 

 (: نتائج تحليل اإلحصائي لعبارات املحور الثالث6جدول)
سط املتو  العبارة م

 الحسابي

املتوسط 

الحسابي 

 النسبي

 القيمة االحتمالية Tقيمة  االنحراف املعياري 

Sig 

 الرتبة

 3 0.0000 28.787 0.91605 %82.2 4.11 .يقلل من املصاريف الزائدة ويحد من يدر املال العام 1

 7 0.0000 27.103 0.91605 %77.6 3.88 .يسايم في الحد من التجاوزات واملخالفات املالية التي تحدث في املؤسسة 2

يساعد في مراقبة االنحرافات الجويرية بين النفقات واإليرادات ألي مشروع أو  3

 .برنامج

4.02 80.4% 0.94966 27.118 0.0000 6 

 5 0.0000 32.244 0.80828 %81.4 4.07 .يساعد في إزالة الفوارق الجويرية بين النفقات واإليرادات ألي مشروع وبرنامج 4

 ملا يو مقرر لها 5
ً
 2 0.0000 30.278 0.88115 %83.4 4.17 .يسايم في التحقق من أن كافة النفقات العامة قد تمت وفقا

يساعد في احتساب تكلفة األنشبة التي تقوم بها املؤسسة من البداية للوصول إلى  6

 .التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات املبلوبة

4.10 82.0% 0.69175 37.898 0.0000 4 

 2 0.0000 40.453 0.65951 %83.4 4.17 .يسمح بإجراء املقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات املتشابهة بين املؤسسات 7

يسايم في تحديد األجهزة اإلدارية التي ستكون مسئولة عن تنفيذ جزئيات الخبة  8

 .حتى ال يحدث لها تضارب وازدواج في األعمال

4.24 84.8% 0.75900 35.760 0.0000 1 

  
ً
  0.0000 32.4551 0.60735 %81.9 4.09 جميع عبارات املحور معا

 م.2019املصدر: إعداد الباحثان من نتائج التحليل اإلحصائي 

 عند مستوى داللة )
ً
 (α=0.05* املتوسط الحسابي دال إحصائيا

 ( يمكن استخالص اآلتي:6من خالل الجدول رقم )

 ( يساوي 8املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة  ،%84.8، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.24

 عند مستوى داللة  (.0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،35.760)تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05)لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة. يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة
ً
 جدا

 ( يساوي 7املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %83.4، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.17 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر يذه العبارة دا(0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،(40.453تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05)لة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 ( يساوي 5املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %83.4، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.17 ،

 عند مستوى داللة (0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،30.278 (تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 ( يساوي 1املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %82.2توسط الحسابي النسبي لها يساوي ، أي أن امل5حيث أن الدرجة الكلية من  4.11 ،

 عند مستوى داللة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 28.878تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا (، α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 وان قيمة %82.0، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.10( يساوي 6ي للعبارة رقم )املتوسط الحساب ،

 عند مستوى داللة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 37.898تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة. يعبر عن أن يناك
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 ( يساوي 4املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %81.4، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.07 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر يذه العب(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 32.244تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05)ارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 ( يساوي 3املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %80.4، أي أن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي 5حيث أن الدرجة الكلية من  4.02 ،

 عند مستوى داللة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 27.118تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 ( يساوي 2املتوسط الحسابي للعبارة رقم ) وان قيمة %77.6املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  ، أي أن5حيث أن الدرجة الكلية من 3.88 ،

 عند مستوى داللة(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 27.103تساوي  Tاختبار 
ً
ويذا  (،α= 0.05). لذلك تعتبر يذه العبارة دالة إحصائيا

 يعبر عن أن يناك موافقة كبيرة على يذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

(، وان املتوسط الحسابي النسبي لجميع عبارات الفرضية األولى يساوي 4.09حظ أن املتوسط العام لعبارات الفرضية األولى يساوي )بشكل عام يال 

( تساوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )1.684وهي أعلى من قيمتها الجدولية ) 32.4551( املحسوبة لجميع العبارات تساوي (T(، وان قيمة 81.9%)

إن تطبيق أسلوب ( مما يدل على موافقة عينة الدراسة على ما جاء في عبارات يذه الفرضية وهي α= 0.05وهي اقل من مستوي الداللة  )0.0000

 .املوازنة الصفرية يساعد في تخفيض تكاليف األنشطة والبرامج

 
ا
 النتائج والتوصيات: ثالثا

  ج:النتائــ

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

من خالل املجاالت التالية بالترتي   أسلوب تببيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة املؤسسات العامة في رفع كفاءة التخبيط املالييق تبب   .1

 حس  أيميتها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة:

 .التغل  على عدم التأكد ومواجهة التغيرات التي قد تحدث في املؤسسة 

 رونة لإلدارة العليا إلعادة توزيع املوارد املالية.يوفر قدرا أكبر من امل 

 .يسايم في ترتي  أولويات اإلنفاق العام للمؤسسة وفقا للظروف السائدة 

 .يساعد في تنمية مهارات العاملين في مجال التخبيط 

األداء هي أنها تعتبر أداة مناسبة للتخبيط  في تحسين عمليتي الرقابة وتقييم وجهة نظر أفراد عينة الدراسةينالك عناصر أخرى أقل أيمية حس    .2

 ومسايمتها في وضع الخبط التي تمكن من القدرة على املنافسة. عند عدم توفر تمويل على املدى البويل، وأنها أداة مناسبة عند انخفاض اإليرادات

الرقابة وتقييم األداء من خالل املجاالت التالية بالترتي  تببيق أسلوب املوازنة الصفرية في املؤسسات العامة بشكل عام يسايم في تحسين عمليتي   .3

 حس  أيميتها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة:

 .زيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة 

 التحقق من حسن استخدام األموال العامة في األغراض املخصصة لها. 

 سة.متابعة تنفيذ الخبة املوضوعة وتقييم األداء في املؤس 

 .زيادة الشفافية في عملية إعداد املوازنة العامة 

 تببيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في تخفيض تكاليف األنشبة والبرامج من خالل تحقيق العناصر التالية:  .4

 .يسايم في تحديد األجهزة اإلدارية التي ستكون مسئولة عن تنفيذ جزئيات الخبة 

 كلفة الخدمات املتشابهة بين املؤسسات.يسمح بإجراء املقارنات الخاصة لت 

 .يقلل من املصاريف الزائدة ويحد من يدر املال العام 

 .يساعد في احتساب تكلفة األنشبة التي تقوم بها املؤسسة 

 التوصيات:

 ملا تم التوصل إليه من نتائج يخلص الباحث إلى اآلتي:
ً
 إستنادا

 مة لضمان استخدام األسالي  املحاسبية في مجال التخبيط والرقابة وضعف املوارد.العمل على تبوير النظام املحاسبي باملؤسسات العا 
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  عدم التأكد ومواجهة التغيرات التي قد تحدث في املؤسسة، ولضمان املرونة في توزيع ضرورة تبني منهج املوازنة الصفرية لضمان مواجهة

 للظروف السائدة. املوارد املالية، وترتي  أولويات اإلنفاق العام للمؤسسة وفقا

 .ضرورة الربط بين أسلوب املوازنة الصفرية وإعداد املوازنة باملؤسسات العامة لتكون األساس في إعداد املوازنات 

 التحقق من حسن استخدام األموال العامة في األغراض املخصصة لها. 

 .متابعة تنفيذ الخبة املوضوعة وتقييم األداء في املؤسسة 

 لى املؤسسة قبل تنفيذ أسلوب املوازنة الصفرية للتأكد من توفر املتبلبات الالزمة لتنفيذيا.ضرورة إجراء دراسة ع 

 يعة إجراء دراسات متعلقة باإلجراءات العملية لتنفيذ أسلوب املوازنة الصفرية وبناء نماذج قابلة للتببيق، مع ضرورة األخذ في االعتبار طب

 على كل األنشبة أم على بعضها. املؤسسة واألنشبة التي تببق عليها يل تببق

 املراجع:
: املراجع العربية:

ا
 أوال

 .املحاسبة الحكومية واملحاسبة االقتصادية القومية، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، القايرة (2006)السقا، السيد أحمد،&  إلهامي، عادل .1

 .ماجستير غير منشورة، جامعة موالي الباير سعيدة، الجزائراالتجايات الحديثة للمحاسبة العمومية، رسالة (  2015)بوبكر، مالك،  .2

مجلة  ،إمكانية تببيق املوازنات الصفرية كموازنة تخبيبية في املجالس املحلية الفلسبينية (2012)عبد القادر، حسين،& جعفر، يونس  .3
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Abstract: This study aimed to study the method of Zero budget and knowledge of its 

components and importance in public institutions, and the importance of their application in these 

institutions in the areas of planning, control, financial performance assessment and cost 

rationalization. The study population is composed of faculty members of the Faculty of 

Administrative Sciences at Najran University in the fields of accounting and administration, and they 

numbered(75) people, Study reached several findings: including: The application of Zero Budget 

Method helps the management of public institutions in raising the efficiency of financial planning, 

Prioritize public expenditure of the institution and develop staff skills.  

The study recommended to develop the accounting system in public institutions to ensure the 

use of accounting methods in the field of planning and controlling and the need to develop a model 

for a zero budget applicable. 

Keywords: Zero Budget, Planning, Financial Control, Financial Performance Assessment, 

Rationalization of Costs.  
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 امللخص:
في تناولت الدراسة األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء، وقد يدفت إلى الوقوف على واقع ومجاالت استخدام يذه األسالي     

الي . سقباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم، باإلضافة إلى املحددات التي تحُد من قدرة تلك املنشآت الصناعية على تبني واستخدام يذه األ 

 بلغت العينة )
ُ
َعْت على منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم، حيث ( منشأة صناعية. 104لتحقيق أيداف الدراسة، تمَّ إعداد استبانة ُوزم

األداء داخل منشآت قباع توصلت الدراسة إلى عدة نتائج: من منها أنَّ ينالك مستوى منخفض الستخدام األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم 

 لببيعة النشاط الصناعي الذي تمارسه املنظ
ً
مة، الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم، كما تختلف مجاالت ومستوى استخدام يذه األسالي  وفقا

استخدام األسالي  االستراتيجية في باإلضافة إلى أنَّ ينالك مجموعة من املعوقات التي تحد من قدرة املنظمات بقباع الصناعات التحويلية على تبني و 

 إدارة التكلفة وتقييم األداء.

 األسالي  االستراتيجية، إدارة التكلفة وتقييم األداء، الصناعة في السودان. الكلمات املفتاحية:

  املقدمة:
هور التكتالت االقتصادية والتبور تشهد بيئة األعمال املعاصرة تزايد حدة املنافسة على املستوى املحلي واإلقليمي والعالمي نتيجة ظ

ى املنشآت بمختلف التكنولوجي الهائل في مجال اإلنتاج واملعلومات، واالتجاه املتزايد نحو عوملة األسواق وتحرير التجارة العاملية، األمر الذي يفرض عل

  ا في إدارة التكلفة وتقييم األداء.تصنيفاتها العمل على تبوير واحداث تغييرات جويرية على أدواتها واساليبها التى تستخدمه

تسعى منشآت األعمال في ضوء أيدافها االستراتيجية إلى استخدام األسالي  اإلدارية املثلي لإلنتاج أفضل املنتجات دون اخالل بمستويات 

اء ذات فاعلية في دعم األيداف االستراتيجية الجودة وعمليات التحسين املستمر، حيث تعتبر اسالي  اإلدارة االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األد

ت املناس ، للمنشأة من خالل تقليل التكلفة والحفاظ على مستويات الجودة، وتوفير املنتجات للعمالء بالكمية والجودة املناسبة وفي املكان والتوقي

م( إلى أن اسالي  إدارة التكلفة وتقييم األداء 2014 ،يد أشار )علوق  وبناء عالقات جيدة مع املوردين مما يسهل عملية إدارة املخزون وتقليل تكاليفه.

جديدة التقليدية ونتيجة للتغييرات الهائلة في بيئة التصنيع أصبحت غير مناسبة في بيئة االعمال املعاصرة وأضحت يناك حاجة الستخدام أسالي  

في يذا االتجاه حيث اشارا إلى أن تحقيق اإلدارة الفعالة  (Warayanan and Michael, 2013)تفيد في التخبيط وتقييم األداء االستراتيجي. وسار

 بالبيئة 
ً
 ومحصورا

ً
الداخلية للتكاليف يستلزم حدوث تبوير في اإلطار املفاييمي لعملية الدارة التكلفة بحيث ال يظل تببيقه او استخدامه محدودا

يد املنافسة يفرض على املنشآت تحديث أنظمتها اإلنتاجية من اجل تقديم منتجات م( ذلك حيث اوضحا ان تزا2017 ،)نجوم ومراد للمنشأة. وعضد

ال املعاصرة في عالية الجودة وبأقل تكلفة االمر الذي يتبل  تبني األسالي  الحديثة للمحاسبة اإلدارية حتى تتمكن من مواكبة املستجدات في بيئة االعم

 بور ومواجهة املنافسة الحادة.ظل عجز األسالي  التقليدية عن مواكبة يذا الت
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ي ظل تعتبر األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة و تقييم األداء أحد القضايا املعاصرة التي تستحوذ على الفكر اإلداري واملحاسبي خاصة ف

ميز بالتنافسية العالية، األمر الذي دفع املنشآت قصور اسالي  إدارة التكلفة وتقييم األداء التقليدية في تلبية احتياجات بيئة األعمال املعاصرة التي تت

و اسلوب التكلفة  Activity based Cost (A BC)إلى تبني أدوات اإلدارة االستراتيجية إلدارة التكلفة مثل اسلوب التكلفة على اساس النشاط 

باإلضافة إلى استخدام اسالي  تقييم األداء  ،Value Chain Analysis (VCA)، واسلوب تحليل سلسلة القيمة Target Cost (TC)املستهدفة 

  .Bench Marking (BM)واسلوب القياس املرجعي  Balanced Score Card (BSC)االستراتيجي مثل اسلوب االداء املتوازن 

 مشكلة الدراسة:
ت التجارية املتعددة، األمر الذي زاد من تأثرت بيئة الصناعة السودانية بالعديد من املتغيرات االقتصادية واإلقليمية والعاملية واالتفاقيا

الى حد كبير  حدة املنافسة في كافة القباعات الصناعية على املستوى املحلي والخارجي وعلى الرغم من ذلك ال تزال املنشآت الصناعية السودانية تعتمد

( الى عدم تببيق املنشآت الصناعية السودانية تقنيات إدارة م2016، يعلى األسالي  التقليدية الدارة التكلفة وتقييم األداء حيث اشارت دراسة )عل

من  التكلفة الحديثة مما يضعف قدرتها على التنافسية.مما يفرض على يذه املنشآت ضرورة تبني أحدث االسالي  اإلدارية واملحاسبية حتى تتمكن

 البقاء والصمود في بيئة األعمال املعاصرة.

 على ما سبق فان مشكلة 
ً
 الدراسة تتمثل في التساؤالت التالية:استنادا

 ما يو مدى استخدام املنشآت فى قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء؟ 

 م األسالي  يل تؤثر طبيعة النشاط الصناعي في منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم على درجة ومجاالت استخدا

 االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء؟

  يل توجد محددات تؤثر على درجة استخدم املنشآت في قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم لألسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة

 وتقييم األداء؟

 أهداف الدراسة:
م العاملين في منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم باألسالي  الحديثة تهدف الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على مدى املا

وكذلك التعرف إلدارة التكلفة وتقييم األداء، ودرجة استخدام يذا املنشآت لهذه األسالي ، وبيان املجاالت التي تستخدم فيها املنشآت يذه االسالي ، 

 سالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء في قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم.على املحددات التي تؤثر وتحد من استخدام األ 

 أهمية الدراسة:
 تتمثل أيمية الدراسة فيما يلي:

  زيادة الحاجة إلى اسالي  ونماذج إدارية حديثة تساعد املنشآت الصناعية السودانية على حل املشكالت وترشيد القرارات في ظل قصور 

 اسالي  املحاسبة اإلدارية التقليدية في مواكبة تغييرات بيئة األعمال املعاصرة.

 تاحةالدور املهم الذي تلعبه األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء في دعم كفاءة االستخدام األمثل للموارد االقتصادية امل. 

 ثل والراشد ألسالي  املحاسبة اإلدارية نتيجة االنفتاح االقتصادي وتنامي التبورات حاجة منشآت األعمال السودانية إلى االستخدام األم

 التكنولوجية لتتمكن من الصمود امام تيار املنافسة في ظل بيئة األعمال املعاصرة.

 منهجية الدراسة:
( لألدبيات املتعلقة بدراسة Inductive Approach( واملنهج االستقرائي )Deductive Approachتعتمد الدراسة على املنهج االستنباطي )

سالي  األسالي  الحديثة إلدارة التكلفة وتقييم األداء، واملنهج الوصفي والتحليلي للوقوف على واقع استخدام املنشآت الصناعية السودانية لأل 

 عات الغذائية بوالية الخرطوم.االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء من خالل استبالع عينة من املنشآت فى قباع الصنا

 حدود الدراسة:
 Activity (ABC) تقتصر الدراسة على تناول ثالثة من األسالي  االستراتيجية الحديثة إلدارة التكلفة )اسلوب التكلفة على اساس النشاط .1

Based Cost واسلوب التكلفة املستهدفة ،(TC)Target Costواسلوب تحليل سلسلة القيمة ، (VCA)Value Chain Analysis ،

 Benchواسلوب القياس املرجعي  Balanced Score Card (BSC)باإلضافة إلى اسلوبين لتقييم األداء االستراتيجي )اسلوب االداء املتوازن 

Marking (BM). 
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 تقتصر الدراسة املسحية على منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم. .2

 الدراسات السابقة:

 خلصت دراسة (Adler et al., 2000 التي اجريت على )شركة صناعية في نيوزيلندا لتقييم مدي تبني تلك الشركات ألدوات املحاسبة اإلدارية  165

عن اسالي   املتقدمة واساليبها ومقارنتها باألسالي  التقليدية إلى أن اغلبية الشركات تقوم باستخدام العديد من األسالي  الحديثة مع عدم تخليها

 ملحاسبة اإلدارية التقليدية، وأن أيم معوقات تبني االسالي  الحديثة تعود إلى محددات خاصة باملوارد البشرية لهذه الشركات.ا

 ( إلى دراسة اوجه الضعف والقوة فى اسالي  املحاسبة اإلدارية املببقة في املنشآت الصناعية باململكة العربية 2002 ،يدفت دراسة )مفتي والخيال

ية. وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات الصناعية السعودية تهتم ببعض اسالي  املحاسبة اإلدارية التقليدية مثل أسعار التحويل وتحليل السعود

 لبعض اسالي  املحاسبة اإلدارية املتقدمة مثل التكاليف املستهدفة وتقارير تكاليف الجو 
ً
دة، فى التعادل، وقد بدأت يذه الشركات تولي ايتماما

 ن يناك اسالي  أخرى مثل التكلفة على اساس النشاط ال تحظى بأيمية كافية من قبل يذه املنشآت.حي

 ( اما دراسةSimon, et al., 2005 يدفت إلى تقييم اسالي  املحاسبة اإلدارية املختلفة في الشركات السلوفانية ومقارنة تببيق يذه األسالي  بين )

استمارة استقصاء على الشركات املستهدفة ضمن عينة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر  500ع الصناعات املختلفة. حيث قام تم توزي

 بين يذه الشركات يو اسلوب املوازنات الرأسمالية، ويليه تقييم انجاز املنافسين، ثم مراقبة وضع املنافسين. في حي
ً
ن يعتبر األسالي  استخداما

، يليه تحليل فترة حياة ربحية العميل، ثم تكلفة دورة حياة املنتج. كذلك توصلت الدراسة إلى وجود اسلوب تقييم العمالء كأصول األقل اس
ً
تخداما

 ألسالي  املحاسبة اإلداري
ً
ة يو اختالف في تببيق اسالي  املحاسبة اإلدارية بين القباعات الصناعية املختلفة، وأن أكثر القباعات استخداما

 قباع الخدمات العامة والبناء. قباع الصناعة والنقل وأقلها 

 ( اوضحت دراسةAustell & kocakulah, 2006 إلى أن الحاجة لتحسين اإلنتاجية وتحسين جودة املنتجات تسببت في تبنى الشركات لآلليات )

ت املنضبط وإدارة الجودة الشاملة الحديثة إلدارة التكلفة مثل إدارة التكلفة على أساس النشاط والتحسين املستمر للتكلفة وإدارة املخزون بالتوقي

وإدارة والتكلفة املستهدفة. واعتبر مدخل التكلفة املستهدفة من أفضل ممارسات املحاسبة اإلدارية لكونه أسلوب يدعم تبوير املنتجات والتسعير 

 اإلنتاج وإدارة التكاليف.

 ( إلى محاولة القاء الضوء على مدى تببيق الشر 2007زعرب،  يدفت دراسة )كات الصناعية فى قباع غزة ألسالي  املحاسبة اإلدارية ومجال م

 من قبل املنشآت الصناعية في قباع غزة. حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخ
ً
دام استخدامها والتعرف على أكثر األسالي  األكثر استخداما

 وكذلك مجاال 
ً
 ت استخدامها.اسالي  املحاسبة اإلدارية من قبل الشركات في قباع غزة ضعيفا

 ( م( فقد يدفت إلى تقييم فعالية التكامل بين أدوات اإلدارة االستراتيجية للتكلفة )التكلفة على اساس النشاط، والتكلفة 2010سيد،  اما دراسة

رجعي( فى توفير املستهدفة، واسلوب تحليل سلسلة القيمة( واسالي  تقييم األداء االستراتيجية )مقياس االداء املتوازن واسلوب القياس امل

ي  وأن املعلومات املالئمة لإلدارة االستراتيجية للمنشأة وتحسين اداء املنشأة ودعم مركزيا التنافس ي. وأشارت الدراسة إلى أيمية يذه األسال

 التكامل بينها سوف يساعد املنشأة في تحسين األداء ودعم املركز التنافس ي.

 ( إلى التعرف على مدى ت2013 ،زعرب يدف ) ببيق شركات القباع الخدمات املدرجة في بورصة فسلبين ملدخل إدارة التكلفة االستراتيجية. وقد

 في الوحدات االقتصادية بغض النظر عن نشاطها حيث يساعديا على ا
ً
 رئيسيا

ً
لقيام توصلت الدراسة إلى أن مدخل التكلفة االستراتيجية يؤدي دورا

 املدرجة في بورصة فلسبين تقوم بإتباع أدوات استراتيجية التكلفة بشكل مبسط. بالعمليات اإلدارية، وأن شركات الخدمات

 اما دراسة El-hwaity, 2013))  فقد يدفت إلى بيان أيمية تكامل أدوات وأسالي  إدارة التكلفة االستراتيجية لتعظيم قيمة املنشأة وتدعيم امليزة

ت الصناعية العاملة في قباع غزة، والتعرف على املزايا والصعوبات التي تحول دون تببيقه. التنافسية وبيان إمكانية تببيق يذا املدخل في الشركا

 وقد توصل إلى عدم وجود نظام تكاليفي فعال في يذه الشركات، وأن الشركات تببق أدوات وأسالي  يذا املدخل بشكل مبسط دون أتباع إجراءات

 علمية ومنهجية محددة.

  ،( الى إيضاح دور أسالي  اإلدارة االستراتيجية للتكلفة في تحقيق استراتيجية املنشاة وتعزيز املزايا التنافسية من م2016يدفت دراسة )محاريق

 65بيق على خالل االيتمام باملنظور االستراتيجي واملفاييم واألسالي  الحديثة لتحليل وإدارة التكلفة من منظور البيئة الداخلية والخارجية بالتب

ن وتوصلت الدراسة الى الدور املهم السالي  اإلدارة االستراتيجية للتكلفة في تحقيق استراتيجية املنشأة وفي تعزيز املزايا التنافسية مشركة مصرية. 

 خالل نموذج بباقة األداء املتوازن.

 يتضح من استعراض الدراسات السابقة ما يلي:

 يجية الدارة التكلفة وتقييم األداء بجان  أسالي  املحاسبة اإلدارية التقليدية.ان اغل  املنشآت الصناعية تستخدم عدد من أسالي  االسترات 
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 .يناك العديد من الصعوبات التي تحول دون التبني الكامل لالسالي  االستراتيجية الدارة التكلفة وتقييم األداء تختلف من دراسة الخرى 

 يم األداء.يناك تباين في األسالي  االستراتيجية الدارة التكلفة وتقي 

االعمال تختلف يذه الدراسة عن الدراسات السابقة في سعيها الى التعرف على واقع استخدام أسالي  محددة الدارة التكلفة وتقييم األداء في بيئة 

 عن البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة مما يخلق خصوصية 
ً
 وتنافسيا

ً
 واقتصاديا

ً
بيئية واقتصادية وإدارية السودانية والتي تختلف جغرافيا

 تميز يذه الدراسة عن الدراسات السابقة.

 اإلطـار النظري:

 األساليب االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء:
اجبرت البيئة التنافسية العديد من املنشآت للبحث عن ممارسات وأدوات إلدارة التكلفة وتقييم األداء يكون لها القدرة على التكيف مع 

س ي. ونتيجة تغيرات في الفكر اإلداري واإلنتاجي والسعي املستمر نحو تحقيق مستوى متميز في جودة املنتجات بتكلفة مقبولة تحافظ على املركز التنافال

ريع إلى اسالي  لذلك اصبحت تقارير التكاليف املستمدة من التحليالت التقليدية غير مالئمة لهذه املستجدات املعاصرة، األمر الذي فرض التحول الس

 التكاليف وتقييم األداء املدعمة للنشاط اإلداري والتي تمكن املنشأة من التخبيط االستراتيجي وتأكيد امليزة التنافسية.

: اسلوب التكلفة على اساس النشاطأ
ا
  Activity Based cost Method (ABC) :وال

م يفترض التدفقات النقدية الخارجة تكون للحصول على تجهيزات اسلوب التكلفة على اساس النشاط بأنه نظا (Drury, 2000)عرف 

 املوارد والتي تستهلك فيما بعد بواسبة االنشبة، بمعنى أن االنشبة تسب  الكلف وأن املنتجات أو الخدمات تحقق البل  على االنشبة.

زمة إلنتاج املنتج وبالتالي تحديد االنشبة ذات يتضح مما سبق أن اسلوب التكلفة على اساس النشاط ُيمكن من تحديد جميع االنشبة الال 

أو  األيمية وذات القيمة املضافة مما يسهل على املنشأة تبوي  االنشبة حس  قيمتها املضافة. وكذلك دراسة تكاليف االنشبة وتحليلها والغاء

 تخفيض االنشبة ذات التكاليف املرتفعة أو التي ال تحقق قيمة مضافة.

 ب التكلفة على اساس النشاط:مبررات تطبيق اسلو 

 م(2007يناك عدة مزايا تزيد من الدافعية نحو تببيق اسلوب التكلفة على اساس النشاط في بيئة التصنيع املعاصرة منها: )الشقاحين، 

 عنها في شكل تكلفة، وفي تحديد مجاالت الوفر واالسراف  .1
ً
في يذه التكلفة، ويمكن توفير املؤشرات التي تساعد على تحديد أيمية االنشبة معبرا

 أليداف كل نشاط.
ً
 ذلك اإلدارة من اتخاذ القرارات املرتببة بتخصيص املوارد طبقا

ه اسلوب تحديد عالقة التكاليف باألفراد، وبالتالي تقييم مسؤولياتهم تجاه اسالي  استخدام املوارد املتاحة لهم، ويساعد ذلك اإلدارة على توجي .2

 ة في األداء.الرقابة لتحقيق يدف الكفاي

 لتقيم األداء على اساس القيمة املضافة، وبالتالي التعرف على جدوى كل نشاط. .3
ً
 فعاال

ً
 يعتبر اسلوب التكلفة على اساس النشاط مدخال

 فضل.تحديد األنشبة األكثر ارتباطا بالتكاليف ثم إلغاء األنشبة عديمة املنفعة، مما يتيح فرصة لإلدارة إلعادة توزيع املوارد بصورة أ .4

والعمالء  تحديد املزيج األمثل للمنتجات والعمالء، حيث يساعد اإلدارة على فهم أفضل طريقة يتم بها توليد األرباح وبالتالي التخلص من املنتجات .5

بيع املنتج بأقل األقل ربحية، حيث يقلل إتباع اسلوب التكلفة على اساس النشاط من احتمالية إتباع استراتيجية تشغيلية أو تسويقية ينجم عنها 

 من التكلفة املحسوبة على أساسه.

ذلك يعمل على قياس األداء بفاعلية وبصورة أدق وتحديد مواطن اإلسراف وكذلك يمثل آلية للرقابة على التكاليف وإدارتها على املدى البويل و  .6

 من خالل التركيز على مسببات التكلفة.

 نتجة أو الخدمة املقدمة وبالتالي زيادة القدرة على التنافسية.يوفر بيانات تكلفة أكثر دقة ومالئمة للوحدة امل .7

 في مجال الرقابة التكاليفية وتحسين األداء 
ً
مما سبق يرى الباحثان أن اسلوب التكلفة على اساس النشاط يحقق منافع عديدة خصوصا

 من تحميلها على اإلداري وفتح مجاالت واسعة لتخفيض التكلفة، حيث يساعد على تحديد وتحميل التكالي
ً
ف على أساس االنشبة املسببة لها بدال

در التي األقسام والوظائف عن طريق توفير أساس لفهم سلوك التكلفة وإمكانية الربط بين التكاليف الصناعية غير املباشرة وبين األنشبة أو املصا

 تسب  وجود يذه التكاليف.

: اسلوب التكلفة املستهدفة 
ا
 :Target Cost Methodثانيا

م( ان التكلفة املستهدفة أداة الدارة التكلفة تهدف الى تخفيض تكلفة املنتج اثناء مرحلة التخبيط والتبوير وذلك من 2010أوضح )غنيمي، 

مراعاة خالل تخفيض التكلفة عند مرحلة التصميم لسرعة وكبر حجم الوفرات التي يمكن تحقيقها عند تلك املرحلة مقارنة باملراحل التالية لها مع 

 االحتفاظ بجودة املنتج ودرجة الثقة والرضا من جان  العمالء. 
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جودة يتضح مما سبق أن اسلوب التكلفة املستهدفة يو أداة يمكن استخدامها في تخفيض تكاليف دورة حياة املنتج الجديد والحالي مع الحفاظ على 

الء عن طريق اختبار كل األفكار املمكنة لتخفيض التكلفة عند مراحل التخبيط املنتج وقدراته الوظيفية ودرجة الثقة فيه وتلبية احتياجات العم

 والبحث والتبوير واملراحل التجريبية لإلنتاج.
 مبررات تطبيق اسلوب التكلفة املستهدفة:

لفوائد التي ( إلى عدة اPark &Woo,2016م( و)2012م( و )خلف وناصر، 2010م( و )غنيمي، 2009م( و )محمد، 2008أشار كل )منصور،

 يمكن أن تعود على املنشآت عند تببيق أسلوب التكلفة املستهدفة تتمثل في اآلتي: 

 تخفيض تكلفة املنتج قبل حدوثها، ويو الهدف األساس ألسلوب التكلفة املستهدفة. .1

 حتى املنتج تقديم في التفكير دايةب من املستهدف خفض الوقت ثم ومن املحدد، الوقت في تقديمه خالل من وتميزه املنتج جودة وتحسين زيادة .2

  تقديمه
ً
 .للعميل فعال

 .التكلفة خفض أيداف تحقيق وسعيهم نحو العاملين قبل من االنتماء منافع توفير طريق عن للشركة التنافس ي املوقف تحسين .3

 وإمكانيات املنتج وخصائص اصفاتومو  واحتياجات العميل، رغبات في للشركة الخارجية البيئة دراسة على املستهدفة التكلفة أسلوب يركز .4

 .للشركة التنافسية تحديد امليزة من يمكن مما املنافسين وظروف

 إدارة تشكيلة املنتجات، واملساعدة في تحديد التكلفة التنافسية املستمدة من واقع السوق الخارجي والتي يتم مقارنة تكلفة املنتج بها. .5

ستهدفة يعتبر نظام لتخبيط األرباح وإدارة التكلفة ويعتبر مالئم للوفاء باحتياجات بيئة االعمال مما سبق يرى الباحثان أن اسلوب التكلفة امل

 معاصرة، حيث يعمل على تحقيق التكامل بين ثالثة عناصر في العملية الصناعية وهي الجودة، والتكلفة، والزمن.

: اسلوب تحليل سلسلة القيمة
ا
 Value Chain Analysis Method :ثالثا

م( ان اسلوب تحليل القيمة عبارة عن أداة لتحليل أنشبة املنشأة إلى سلسلة من االنشبة بغرض التخلص من 2011الكوش،  ضح )أو 

 من مرحلة ما قبل الشراء وحتى مرحلة ما بعد البيع، مم
ً
ا يحقق للمنشأة االنشبة التي ال تضيف قيمة للمنتج وااليتمام باألنشبة التي قيمة للمنتج بدءا

 استراتيجي وتنافس ي أفضل. وضع 

 مبررات تطبيق اسلوب تحليل سلسلة القيمة:

م( الى ان مبررات تببيق وتبني اسلوب تحليل سلسلة القيمة تتضح من خالل األيمية التي يتمتع بها من خالل خمسة 2003زغلول، أشار )

 محاور تتمثل في اآلتي:

ل سلسلة القيمة بجان  عوامل النجاح األساسية األخرى واستمرار التحسينات من أجل التركيز على متبلبات العمالء، حيث يتكامل اسلوب تحلي .1

 إلى رضاء العمالء.
ً
 التركيز على متبلبات العمالء وخلق قيمة لهم وصوال

التكلفة الذي  التركيز على رقابة التكلفة، حيث يعد تحديد أنشبة سلسلة القيمة األساس في تحديد تكاليف سلسلة القيمة ومن ثم تحديد مسب  .2

 في رقابة التكلفة.
ً
 مهما

ً
 يلع  دورا

التركيز على خفض التكلفة، حيث يسايم تحليل أنشبة سلسلة القيمة في خفض التكلفة من خالل التخلص من االنشبة التي ال تضيف قيمة  .3

 للمنتج والتركيز على االنشبة التي تضيف قيمة للمنتج.

 على يدف رضاء العمالء من خالل املنتجات والخدمات املقدمة،  التركيز على الربحية، حيث يمكن أن تؤثر .4
ً
تشكيلة أنشبة سلسلة القيمة ايجابيا

 األمر الذي يؤدي ببريقة غير مباشرة إلى زيادة اإليرادات ومن ثم األرباح.

 خارج املنظمة.  يمثل تحليل سلسلة القيمة أداة مفيدة لتوفير املعلومات الالزمة لتنسيق وتكامل االنشبة سواء داخل أو .5

يتضح مما سبق أن اسلوب تحليل سلسلة القيمة يعتمد على تحليل أنشبة املنشأة إلى سلسلة من األنشبة بصورة تمكن من التخلص أو 

ف باملنشأة ودعم تخفيض األنشبة التي ال تضيف قيمة للمنتج في ضوء االستراتيجية التي تتبعها املنشأة مما يسايم في تدعيم املركز االستراتيجي للتكالي

 القدرة االستراتيجية للتكاليف ويحقق التوجه االستراتيجي وامليزة التنافسية بين املنافسين.

: اسلوب بطاقة األداء املتوازن 
ا
  Balance scorecard Method :رابعا

عمال داخل مجموعة متراببة من ( اسلوب بباقة األداء املتوازن على انه ترجمة الستراتيجية منظمة األ Kaplan & Norton, 1992عرف )

( فقد أوضح انه أداة مكونة من Garrison, 2014املقاييس التي تحدد بدقة األيداف االستراتيجية طويلة األجل وآلية انجاز وتحقيق يذه األيداف. اما )

 راتيجيتها من خالل نتائج يذه املقاييس.مجموعة من مقاييس األداء املشتقة من استراتيجية املنظمة وتعمل على تمكين املنظمة من ترجمة است

يتضح مما سبق أن اسلوب بباقة األداء املتوازن أداة استراتيجية يمكن أن تحقق العديد من الوظائف والفوائد في بيئة األعمال املعاصرة 

 تراتيجية املستهدفة.عن طريق تحويل وترجمة االستراتيجية إلى عمل فعال يقود إلى تحقيق األيداف التشغيلية واأليداف االس



 فتح اإلله حممد & علي أمحد                                               واقع استخدام األساليب االسرتاتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء يف املنشآت الصناعية يف السودان  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 54 

 

 مبررات تطبيق اسلوب بطاقة األداء املتوازن:

تي: )تهامي، يعتبر اسلوب بباقة األداء املتوازن أداة استراتيجية يمكن أن تحقق عدة وظائف للمنشآت في ظل بيئة األعمال املعاصرة، وذلك من خالل اآل

 م(2006

يا بصياغة رؤية واستراتيجية املنشأة ثم ترجمة الرؤية إلى مجموعة من األيداف، ومن ثم صياغة وتكوين االستراتيجيات، حيث تقوم اإلدارة العل .1

 اعتبار يذه االستراتيجية املرجع الرئيس ي لإلدارة.

توصيل االستراتيجيات لكافة املستويات اإلدارية داخل املنشأة، وذلك عن طريق تحديد قنوات االتصال والربط بين األيداف االستراتيجية  .2

اييس األداء لضمان توصيل االستراتيجية لكافة املستويات اإلدارية، حيث تقوم يذه املستويات بتحديد مقاييس األداء الخاصة بها في ضوء ومق

 استراتيجية املنظمة وأيداف كل مستوى إداري بما يوفر االتساق بينها.

خبط األعمال والقيم املستهدفة واملبادرات االستراتيجية التي  التخبيط، حيث يتم تبوير وتنفيذ وسائل االستراتيجيات وذلك من خالل وضع .3

 تتضمن األيداف الفرعية التي يتم على اساسها وضع برامج تخصيص املوارد واملوازنات املالية.

بيان اإلنجازات  التغذية العكسية والتعلم، حيث يتم الرقابة على التنفيذ للتأكد من تحقيق األيداف االستراتيجية للمنشأة، ويتم من خالل .4

 املحققة وتقييم االستراتيجية في ضوء يذه اإلنجازات ومن ثم اتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة.

يتضح مما سبق أن اسلوب بباقة األداء املتوازن يعتبر نظام شامل لقياس األداء يساعد في ترجمة استراتيجية املنشأة إلى أيداف ومقاييس 

بغرض مواجهة املعوقات التي تحد من أداء املنشأة نحو تحقيق أيدافها االستراتيجية والوصول إلى الكفاءة التنافسية  وقيم مستهدفة وخبوات واضحة

 على الصعيدين الداخلي والخارجي.

: اسلوب القياس املرجعي
ا
 Benchmarking Method :خامسا

ادة منها في التعلم واستنباط التحسينات وتنفيذيا على املستوى يقوم اسلوب القياس املرجعي على فكرة التعرف على تجارب اآلخرين واالستف

ولكن يتم املالئم والبحث عن أفكار وحلول تثبت منفعتها، ومن ثم محاولة تببيق طرق مماثلة لتحسين أداء املنشأة، حيث ال يتم تقليد يذه األفكار 

 دراستها ومحاولة االستفادة منها.

ملرجعي على انه عملية قياس مستمرة ومنظمة ملقارنة أداء املنشأة بأداء املنشآت الرائدة سواء على املستوى ( اسلوب القياس اKozak,2002عرف )

( فقد أوضح انه عباره عن منهجية تقوم على Gomes,2011املحلي او العالمي بهدف الوصول على املعلومات التي تساعد املنشأة على تحسين ادائها. اما )

 بهدف تحسين األداء من خالل التعلم من مقارنة األداء للشركا
ً
ت التي لديها خدمات وعمليات وإجراءات متشابهه باستخدام مؤشرات محددة مسبقا

 بعضهم البعض.

 مبررات تطبيق اسلوب القياس املرجعي:

أة عند تببيقها ألسلوب م( ان يناك العديد من املزايا التي تعود على املنش2010م( و )محمد،2010م( و )سيد، 2009أوضح كل من )فراج،

 القياس املرجعي، وتتمثل في اآلتي: 

في يساعد في توفير املعلومات املتعلقة بالتخبيط االستراتيجي من خالل معرفة كيفية تحديد ووضع األيداف االستراتيجية وصياغتها وترتيبها  .1

 املنشأة. املنشآت املتميزة، ومن ثم اختيار االستراتيجية املناسبة في ضوء ظروف وموارد

 يساعد في رقابة االستراتيجية بتوفير العديد من مؤشرات األداء الداخلية والخارجية. .2

يسايم في عملية خفض التكلفة وادخال تحسينات جويرية في منتجات وعمليات املنشأة عن طريق مقارنة االسالي  واملمارسات الحالية  .3

 بنظيرتها في املنشآت املتميزة.

 ن القوة والضعف في األداء وتحديد فجوة األداء ومجاالت األداء غير املرضية والتي تحتاج إلى تبوير.يساعد في تقييم مواط .4

 املساعدة في تدعيم القدرة التنافسية للمنشأة وكس  ميزة تنافسية على املستوى املحلي والعالمي. .5

خارجية عن جودة عمليات املنافسين، مما يسايم في حل يساعد في زيادة كفاءة إدارة الجودة الشاملة عن طريق توفير معلومات داخلية و  .6

 املشاكل املرتببة ببرنامج الجودة الخاص باملنشأة.

 يساعد في أدارة الوقت الخاص بعمليات املنشأة، وذلك من خالل التعلم واالستفادة من املنشآت املتميزة في نفس مجال الصناعة. .7

د األسالي  اإلدارية املستحدثة التي تستخدم في تقييم وإدارة األداء االستراتيجي للمنشأة يتضح مما سبق أن اسلوب القياس املرجعي يعد أح

للمنشأة تنافسية  باستخدام املؤشرات املالية وغير املالية واجراء املقارنات الداخلية والخارجية بهدف ابتكار التحسينات املستمرة في األداء التي تضمن

 أو العالمي.عالية سوء على املستوى املحلي 

سواق مما سبق استعراضه عن األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء يرى الباحثان أنه في ظل حرية التجارة الدولية وانفتاح األ 

مؤشرات لقياس محركات الذي سايم في حدة املنافسة بين املنشآت الصناعية زادت الحاجة إلى االيتمام بعملية إدارة التكلفة وضرورة وجود مقاييس و 



 فتح اإلله حممد & علي أمحد                                               واقع استخدام األساليب االسرتاتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء يف املنشآت الصناعية يف السودان  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 55 

 

دى. كل يذه البيئة الخارجية للمنشأة، ومن ثم إحداث تكامل بين قياس اإلداء الداخلي والخارجي للمنشأة في ضوء استراتيجية قصيرة املدى وطويلة امل

 للمنشآت الصناعية في بيئة األعمال السودانية 
ً
 مهما

ً
لتبني وتببيق  –منظمة التجارة العاملية خاصة في ظل سعي السودان إلى انضمام إلى -يشكل حافزا

لتبورات األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم بصورة تتالئم مع طبيعة وظروف كل منشأة بما يضمن لها كفاءة املنافسة في ظل التغيرات ا

  السريعة التي تشهديا بيئة األعمال املعاصرة.

 فرضيات الدراسة:
ية إلدارة التكلفة وتقييم األداء ذات فائدة عظيمة يمكن للمنشآت الصناعية استخدامها في التخبيط االستراتيجي تعتبر األسالي  االستراتيج

 من مش
ً
كلة وتوفير معلومات تفيد في عمليات التصميم والتصنيع وتحقيق التحسين املستمر بصورة تحقق استراتيجية تميز طويلة األجل، وانبالقا

 عي إلى اختبار الفرضيات اآلتية:الدراسة القائمة فإنها تس

  يناك مستوى منخفض لدرجة استخدام املنشآت السودانية في قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم لألسالي  االستراتيجية إلدارة

 التكلفة وتقييم األداء في تخبيط عملياتها وترشيد قراراتها.

 ناعي للمنشأة ودرجة استخدام االسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء.توجد عالقة ذات داللة معنوية بين طبيعة النشاط الص 

 لمنشآت.توجد فروق ذات داللة معنوية ملجاالت استخدام األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء تعزى إلى طبيعة النشاط الصناعي ل 

 ت استخدام األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء تعزى إلى طبيعة النشاط توجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسبات محددا

 الصناعي للمنشآت.

 الدراســـــة امليدانية:
 حدود الدراسة:    

 السودان. -م، والحد املكاني والية الخرطوم2018اقتصرت الدراسة في حديا الزماني على العام  .1

 ع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم والذي يضم معظم املنشآت الكبيرة فى السودان.اقتصرت الدراسة على منشآت قبا .2

 مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم. والتي تشكل الثقل الصناعي في السودان والذي يمثل نسبة   

م(. 2014/2015منشأة(. )املسح الصناعي، وزارة الصناعة واالستثمار بوالية الخرطوم، 1064ن حوالي )% من املنشآت الصناعية الكبيرة بالسودا64

 من يذه املنشآت اما متوقف عن العمل او خرج 1997لكن نتيجة للحصار االقتصادي والعقوبات املالية على السودان منذ العام 
ً
م فان عدد كبير جدا

 من ممارسة النشاط، حيث تجا
ً
 نهائيا

ً
 عن العمل ليصبح عدد الشركات 40وزت نسبة املنشآت املتوقفة تماما

ً
 عن نسبة اخري متوقفة جزئيا

ً
%، فضال

 ( شركة.638العاملة حوالي )

 عينة الدراسة:

سلوب باإلشارة الى األسباب التي ذكريا الباحثان في مجتمع الدراسة االمر الذي أثر على حجم عينة الدراسة فقد اعتمد الباحثان على ا

ستجابة العينة العشوائية داخل القباعات املكونة للصناعات التحويلية بوالية الخرطوم وحس  درجة االستجابة نتيجة المتناع بعض الشركات عن اال 

( استمارة 104( استمارة استبيان على العينة وبلغت االستمارات املستردة )120لإلجابة عن االستبيان لبعض اسبابهم الخاصة، فقد تم توزيع عدد )

 %(، وقد اشتملت العينة على القباعات التالية:86.7بنسبة استجابة بلغت )

 للقطاعات الصناعية :(1جدول )
ا
 عينة الدراسة وفقا

 

 

 النسبة % عدد املنشآت القباع

 19.2 20 الصناعات الغذائية

 16.3 17 صناعات البالستيك

 4.8 5 الصناعات املعدنية وامليكانيكية

 2.9 3 الكيمياويات واألدوية الصناعات

 3.8 4 صناعة مواد البناء

 26.9 28 الصناعات الكهربية والهندسية

 15.4 16 صناعة الجلود

 10.6 11 صناعات أخرى 

 100 104 اإلجمالي
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 أداة الدراسة:

(، صمم الباحثان استمارة استبيان باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج فى املقاييس )منعدمة، ض
ً
عيفة، متوسبة، عالية، عالية جدا

فة وتقييم أشتمل املحور األول على طبيعة النشاط الصناعي للمنشآت، وأشتمل املحور الثاني على درجة استخدام األسالي  االستراتيجية إلدارة التكل

ي  في يذه املنشآت وقد اشتمل على أربعة اقسام تم األداء في عمليات يذه املنشآت، اما املحور الثالث فقد احتوى على مجاالت استخدام يذه األسال

(، والقسم الثاني اسلوب التكلفة املستهدفة  ABCاستبالع آراء عينة الدراسة حولها حيث تناول القسم األول اسلوب التكلفة على اساس النشاط )

(TC( و أشتمل القسم الثالث على اسلوب تحليل سلسة القيمة ،)VCAوالقسم الرابع اسل ،)( وب بباقة األداء املتوازنBSC  والقسم الخامس ،)

 .اسلوب القياس املرجعي، املحور األخير فقد أحتوى على معوقات استخدام يذه األسالي  في منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم

 صدق وثبات أداة الدراسة:
كمين األكاديميين بغرض التأكد من الصدق والثبات الظايري ملحتويات تم عرض استمارة االستبيان على مجموعة من املحالصدق الظاهري: 

 االستمارة وتم االسترشاد بآراء املحكمين في صياغة عبارات استمارة االستبيان.

ملستخدم في جمع قام الباحثان باختبار مدى امكانية االعتماد على البيانات التي تم الحصول عليها ومدى اتساق وثبات املقياس ا الثبات اإلحصائي:

 والذي يبين مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن اجابات أفراد العينة حيث جاءت النتائج كاآلتي: Cranach's -Alphaالبيانات باستخدام 

 قيم الثبات ملحاور الدراسة :(2جدول )       
 معامل الثبات بيان

 0.938 محور درجة االستخدام

  محور مجاالت االستخدام

 0.904 اسلوب التكلفة على اساس النشاط

 0.931 اسلوب التكلفة املستهدفة

 0.932 اسلوب تحليل سلسة القيمة

 0.930 اسلوب بباقة األداء املتوازن 

 0.935 اسلوب القياس املرجعي

 0.821 محور معوقات االستخدام

 0.960 االستبيان ككل

مما يعني توفر  0.6ل محور من محاور الدراسة كانت أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات ويو ( ان قيم معامل الثبات لك2يتضح من الجدول )

 درجة كبيرة من الثبات، وبالتالي امكانية االعتماد على نتائج التحليل االحصائي.

 األساليب االحصائية املستخدمة:

حيث تم  ،Statistical Package for Social Sciences (SPSS) استخدم الباحثان برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية

(، ومربع كاي، وتحليل التباين االحادي t- testاالعتماد على مجموعة االسالي  اإلحصائية تمثلت في الوسط الحسابي، االنحراف املعياري، اختبار )

(ANOVA.) 

 خطوات اختبار فرضيات الدراسة:

 ة أتبع الباحثان الخبوات التالية:في سبيل اختبار فرضيات الدراس

وضع معيار للحكم على درجة موافقة عينة الدراسة على محاور الدراسة موضع االختبار وذلك من خالل تحديد طول خاليا مقياس ليكرت  .1

ة املدى على عدد خاليا ( ثم قسمة قيم4=1-5الخماس ي )الحدود العليا والحدود الدنيا( املستخدمة في االستبيان، حيث تم حساب قيمة املدى )

( وبعد ذلك تضاف يذه القيمة إلى الحد األدنى للمقياس ويو الواحد الصحيح وبالتالي يمكن تفسير قيمة 0.8= 4/5مقياس ليكرت الخماس ي )

 املتوسط العام املرجح للعبارات على النحو التالي:
 املتوسط العام املرجح لعبارات االستبيان :(3جدول )

 درجة االستخدام ياملتوسط الحساب

 منعدمة 1.8واقل من  1

 ضعيفة 2.6واقل من  1.8

 متوسبة 3.4وأقل من  2.6

 عالية 4.2وأقل من  3.4

  5وأقل من  4.2
ً
 عالية جدا
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يجية االنحراف املعياري للتعرف على مدى التجانس بين آراء افراد عينة الدراسة والوسط الحسابي لقياس درجة استخدام األسالي  االسترات .1

 إلدارة التكلفة وتقييم األداء في عمليات املنشآت.

 للعينة الواحدة الختبار داللة الفروق املعنوية. t- testاختبار  .2

 ي.اختبار مربع كاي الختبار الفروقات حول مستوى استخدام االسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء حس  طبيعة النشاط الصناع .3

( للتعرف على مدى وجود اختالف لتأثير محددات استخدام االسالي  االستراتيجية لإلدارة التكلفة وتقييم ANOVAاالحادي )تحليل التباين  .4

 لببيعة النشاط الصناعي.
ً
 األداء من قباع آلخر طبقا

 نتائج التحليل االحصائي ومناقشتها:
 ة وتقييم األداء في منشآت قطاع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم املحور األول: مستوى استخدام األساليب االستراتيجية إلدارة التكلف

افات املعيارية واملتوسطات وقيمة ) :(4جدول )            ( ملستوى االستخدامtاالنحر
 مستوى املعنوية t قيمة درجة االستخدام املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  األسلوب

 0.000 -12.889 ضعيفة 2.03 0.769 اسلوب التكلفة على اساس النشاط

 0.000 -6.804 ضعيفة 2.37 0.937 اسلوب التكلفة املستهدفة

 0.000 -7.546 ضعيفة 2.31 0.936 اسلوب تحليل سلسلة القيمة

 0.000 -7.241 ضعيفة 2.26 1.043 اسلوب بباقة األداء املتوازن 

 0.000 -6.203 ضعيفة 2.37 1.043 اسلوب القياس املرجعي

كأعلى قيمة مما يدل على تجانس إجابات عينة  1.043كأدنى قيمة و 0.769( أن االنحراف املعياري لعبارات املحور تراوح ما بين 4من الجدول ) يتضح

ملنشآت مما يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون أن يناك مستوى منخفض الستخدام ا 2.37و 2.03الدراسة. اما املتوسط الحسابي فقد تراوح ما بين 

 ا. في قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم لألسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء في تخبيط عملياتها وترشيد قراراته

 املحور الثاني: مجاالت استخدام األساليب االستراتيجية الدارة التكلفة وتقييم األداء 

: اسلوب التكلفة على أساس النشاط أ
ا
 وال

 املتوسط الحسابي ملستوي االستخدام واختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخدام :(5جدول )

 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 96.347 2.59 وضع سياسات التسعير املناسبة

 0.000 147.566 2.67 تحليل االنشبة الى انشبة تضيف قيمة وانشبة ال تضيف قيمة

 0.000 69.279 2.97 تصنيف االنشبة حس  تأثيريا على املنتج

 0.000 100.361 2.83 توزيع وتخصيص التكاليف الصناعية غير املباشرة

 0.000 83.726 2.92 تحديد التكلفة لكل مرحلة أو نشاط

 للمتوسط الحسابي أن مستوى استخدام أسلوب التكلفة على أساس ا5يتضح من الجدول )
ً
لنشاط من قبل املنشآت الصناعية متوسط ما عدا ( وفقا

 مجالي وضع سياسات التسعير وتحليل االنشبة إلى أنشبة تضيف قيمة وأنشبة ال تضيف قيمة فمستوى استخدامهما ضعيف. 

: اسلوب التكلفة املستهدفة
ا
 ثانيا

 رجة االستخداماملتوسط الحاسبي ملستوى االستخدام واختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ود :(6جدول )
 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 111.381 3.01 املراحل االنتاجية يالتخبيط وخفض التكلفة ف

 0.000 125.370 2.93 دراسة األفكار لتخفيض التكلفة خالل مرحلة التخبيط

 0.000 114.562 2.71 تحديد انحرافات التكاليف الفعلية عن املستهدفة

 0.000 127.042 2.97 تقدير التكلفة املسموح بها لإلنتاج

كأعلي قيمة  3.01كادني قيمة و 2.71( أن املتوسط الحسابي ملستوى استخدام مجاالت أسلوب التكلفة املستهدفة تراوح ما بين 6يتضح من الجدول )

 مجاالت أسلوب التكلفة املستهدفة بصورة متوسبة.مما يشير إلى أن املنشآت بقباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم تستخدم 
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: اسلوب تحليل سلسلة القيمة
ا
 ثالثا

 املتوسط الحسابي ملستوى االستخدام واختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخدام :(7جدول )
 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 88.849 2.94 الباقة دراسة الخبة االنتاجية ومستويات استغالل

 0.000 131.458 2.82 دراسة مكونات املنتج ومراحل تصميمه ومكونات اجزاءه

 0.000 100.733 2.86 دراسة بدائل عناصر االنتاج والبحث عن بدائل اخرى اقل تكلفة

 0.000 155.387 2.83 كفاءة التوريد لالحتياجات لتخفيض الوقت بين البل  واالستالم

كأعلى قيمة  2.94كأدني قيمة و 2.82( أن املتوسط الحسابي ملستوى استخدام مجاالت أسلوب تحليل سلسلة القيمة تراوح ما بين 7من الجدول )يتضح 

 مما يدل على أن منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم تستخدم أسلوب تحليل سلسة القيمة بصورة متوسبة.

: اسلوب بطاقة األدا
ا
 ء املتوازن رابعا

 املتوسط الحسابي ملستوى االستخدام واختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخدام :(8جدول )
 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي املجال

 0.000 105.303 2.99 معدل املنتجات الجديدة

 0.000 77.588 3.18 التبور في االنتاج املبابق ملواصفات الجودة

 0.000 112.501 3.24 وفاء املنشأة بالتزاماتها مع املوردين  درجة

 0.000 96.199 3.14 جودة خدمة العمالء ودرجة رضاءيم

 0.000 108.385 3.17 التبوير والتعلم واالبتكار

كأعلى قيمة مما يدل  3.24دنى قيمة وكأ 2.99( أن املتوسط الحسابي ملستوى استخدام أسلوب بباقة األداء املتوازن تراوح ما بين 8يتضح من الجدول )

 على أن منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم تستخدم مجاالت أسلوب بباقة األداء بصورة متوسبة.

: اسلوب القياس املرجعي
ا
 خامسا

 املتوسط الحسابي ملستوى االستخدام واختبار مربع كاى لطبيعة النشاط ودرجة االستخدام :(9جدول )
 مستوى املعنوية قيمة كاي املتوسط الحسابي الاملج

 0.000 81.059 2.73 التقارير الدورية عن البيئة التنافسية وامكانات املنافسين

 0.000 128.825 3.04 النمو في عدد العاملين ذو الجدارة والكفاءة الفنية واإلدارية

 0.000 105.153 2.91 معدل التغل  التنافس ي باملنتجات الجديدة عن املنافسين

 0.000 76.423 3.03 تحديد االولويات في املجاالت األكثر حاجة للتحسين

 0.000 113.106 2.82 معدل التبور في التكاليف االستثمارية في تكنولوجيا االنتاج واملعلومات

كأعلى قيمة مما يشير الى  3.04كأدنى قيمة و 2.73( أن املتوسط الحسابي ملستوى استخدام أسلوب القياس املرجعي تراوح مابين 9يتضح من الجدول )

 أن منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم تستخدم يذه مجاالت أسلوب القياس املرجعي بصورة متوسبة.

 اختبار فرضيات الدراسة:
يلية بوالية الخرطوم لألسالي  االستراتيجية يناك مستوى منخفض لدرجة استخدام املنشآت السودانية في قباع الصناعات التحو  الفرضية االولي:

 إلدارة التكلفة وتقييم األداء في تخبيط عملياتها وترشيد قراراتها.

مما  0.000(، حيث بلغت مستوى املعنوية لكل املتوسبات 3( ملقارنة املتوسبات املحسوبة باملتوسط الفرض )t( تم استخدام اختبار )4في الجدول )

ات داللة احصائية وعليه نرفض الفرض الصفري بوجود مستوى مرتفع لدرجة استخدام املنشآت بقباع الصناعات التحويلية يدل على وجود فروق ذ

ستخدام بوالية الخرطوم لألسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء وقبول الفرض البديل الذي ينص على أن يناك مستوى منخفض لدرجة ا

 صناعات التحويلية بوالية الخرطوم لألسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء.املنشآت في قباع ال

. ومع دراسة م2007 ،زعرب )يذا يتفق مع ما توصل له
ً
 ( إلى أن استخدام اسالي  املحاسبة اإلدارية من قبل الشركات الصناعية في غزة كان ضعيفا

 (El- hwaity, 2012) سالي  إدارة التكلفة االستراتيجية في الشركات العاملة في غزة كان مبسط ودون اتباع إجراءات علمية التي اوضحت ان تببيق ا

م( التي توصلت إلى أن شركات الخدمات املدرجة ببورصة فلسبين تببق مدخل إدارة التكلفة 2013 ،زعرب )ومنهجية محددة. ويتفق كذلك مع دراسة

 بشكل مبسط.

قة ذات داللة معنوية بين طبيعة النشاط الصناعي للمنشأة ودرجة استخدام االسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم توجد عال الفرضية الثانية:

 األداء.
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 قيم مربع كاي لطبيعة النشاط ودرجة االستخدام :(10جدول )          
 مستوى املعنوية قيمة كاى األسلوب

 0.000 157.689 اسلوب التكلفة على اساس النشاط

 0.000 175.641 اسلوب التكلفة املستهدفة

 0.000 119.284 اسلوب تحليل سلسلة القيمة

 0.000 124.372 اسلوب بباقة األداء املتوازن 

 0.000 118.939 اسلوب القياس املرجعي

في درجة استخدام األسالي  االستراتيجية  لكل األسالي  مما يدل على وجود فروق )اختالفات( 0.000( أن مستوى املعنوية بلغ 10يتضح من الجدول )

ويذا   إلدارة التكلفة وتقييم األداء داخل منشآت قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم حس  طبيعة النشاط الصناعي الذي تمارسه املنشأة.

في تببيق أسالي  املحاسبة اإلدارية بين القباعات والتي توصلت إلى وجود اختالف بين الشركات السلوفانية  Simon et al., 2005))يتفق مع دراسة 

 الصناعية املختلفة.

: توجد فروق ذات داللة معنوية ملجاالت استخدام االسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء تعزى إلى طبيعة النشاط الفرضية الثالثة

 الصناعي للمنشآت.

مما  0.000أن مستوي املعنوية لكل مجاالت استخدام األسالي  االستراتيجية وتقييم األداء املذكورة بلغ  ( يتضح9( و )8( و)7( و)6( و)5من الجداول )

دام يدل على وجود فروق ملجاالت استخدام يذه األسالي  يعزى الى طبيعة النشاط الصناعي، مما يشير الى ان أن يناك اختالف في مجاالت االستخ

والتي اوضحت  Simon et al.,2005))إلدارة التكلفة وتقييم األداء حس  طبيعة النشاط. ويذا يتفق كذلك مع دراسة  لألسالي  االستراتيجية املختلفة

 اختالف الشركات الصناعية السلوفانية في تببيق ومجاالت اسالي  املحاسبة اإلدارية بين القباعات الصناعية املختلفة.

بين متوسبات محددات استخدام االسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء تعزى إلى  : توجد فروق ذات داللة معنويةالفرضية الرابعة

 طبيعة النشاط الصناعي للمنشآت.

 لببيعة النشاط الصنا
ً
عي ملعرفة مدى وجود فروق جويرية للمحددات على استخدام االسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء وفقا

 ( كاآلتي:ANOVAتخدم الباحثان اختبار التباين االحادي )للمنشآت يس

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(11جدول )
 مستوى املعنوية (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.004 3.240 2.060 7 14.422 بين املجموعات

 0.636 96 61.040 داخل املجموعات

( مما يدل على وجود اختالف جويري في آراء عينة الدراسة حول اختالف 0.004( وبمستوى معنوية )3.240) ي( هf( أن قيمة )11تضح من الجدول )ي

 لببيعة املنشأة الصناعية مما يشير إلى أن ي
ً
ملحددات ذه اتأثير املحددات على استخدام االسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء وفقا

 يختلف تأثيريا حس  طبيعة النشاط الذي تمارسه.

داء تم اجراء للتعرف على طبيعة االنشبة الصناعية التي يختلف تأثير يذه املحددات على استخدامها لألسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األ 

 ( كاآلتي:Anovaستخدام اختبار )املقارنات البعدية للتعرف على أزواج القباعات التي تختلف عن بعضها با

 لطبيعة النشاط الصناعي :(12جدول )
ا
 متوسطات القطاعات املختلفة حول تأثير املحددات وفقا

مستوى  Fقيمة  العبارة

 املعنوية

 أزواج القباعات ذات االختالف

عدنية وامليكانيكية، الجلود والبالستيك، الكهربية الغذائية ومواد البناء وامل 0.000 13.421 نقص الكفاءات والخبرات التي تعين على التببيق

 والبالستيك.

 
ً
 الكهربية والغذائية، الكهربية ومواد البناء، الجلود الكهربية. 0.000 6.201 صعوبة التحول من النظم املستخدمة حاليا

والبالستيك، الكهربية ومواد بناء،  مواد البناء والغذائية، مواد البناء 0.004 3.209 عدم تخصيص موارد كافية للبحث والتبوير

 الجلود ومواد البناء

مواد البناء والغذائية، مواد البناء والبالستيك، الكهربية ومواد البناء،  0.003 3.340 ارتفاع تكاليف التببيق مقارنة بالعائد

 الجلود ومواد البناء

 لببيعة النشاط الصناعي للمنشآت ( وجود اختالف بين متوسبات القباعات الصناعي12يالحظ من الجدول )
ً
ة املختلفة حول تأثير املحددات وفقا

 كاآلتي:
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  لببيعة النشاط الصناعي حيث بلغ مستوى املعنوية 
ً
، 0.000يختلف تأثير نقص الكفاءات والخبرات التي تعين على التببيق من قباع ألخر وفقا

لبناء، والغذائية واملعدنية وامليكانيكية، الجلود والبالستيك، الكهربية حيث انحصر االختالف بين قباعات الصناعات الغذائية ومواد ا

والتي أوضحت أن أيم معوقات تبني االسالي  اإلدارية املتقدمة في الشركات الصناعية  (Adler et al.,2000)والبالستيك. ويذا يتفق مع دراسة 

 .النيوزيلندية يو املحدد الخاص باملوارد البشرية لهذه الشركات

  لببيعة النشاط الصناعي حيث بلغ مستوى املعنوية 
ً
 من قباع ألخر وفقا

ً
، 0.000يختلف تأثير صعوبة التحول من النظم املستخدمة حاليا

 وانحصر االختالف بين قباعات الصناعات الكهربية والغذائية، كهربية ومواد البناء، الجلود الكهربية.

 لببيعة النشاط حيث بلغ مستوى املعنوية يختلف تأثير عدم تخصيص موارد كافية للبح 
ً
، ويعود سب  0.004ث والتبوير من قباع ألخر وفقا

 االختالف إلى قباع مواد البناء والغذائية، مواد البناء والبالستيك، كهربية ومواد بناء، الجلود ومواد البناء.

  
ً
 لببيعة النشاط، وقد انحصر االختالف  يختلف تأثير ارتفاع تكاليف التببيق مقارنة بالعائد من قباع ألخر وفقا

ً
لببيعة النشاط الصناعي طبقا

 بين قباع مواد البناء والغذائية، مواد البناء والبالستيك، الكهربية ومواد البناء، الجلود ومواد البناء.

 النتائج والتوصيات:
: النتائجأ

ا
 :وال

 ن إلى النتائج التالية:بعد استعراض الجان  النظري والدراسة امليدانية يتوصل الباحثا

 تستخدم املنشآت بقباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة بدرجة منخفضة. .1

 لببيعة  .2
ً
مستوى استخدام األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء بقباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم يختلف وفقا

 شاط الذي تمارسه املنشأة.الن

ى مجاالت استخدام األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء بقباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم تختلف من منشأة ألخر  .3

 لببيعة النشاط الصناعي.
ً
 طبقا

الخرطوم على تبني األسالي  االستراتيجية وتقييم األداء  توجد مجموعة من املعوقات تحد من قدرة املنشآت بقباع الصناعات التحويلية بوالية .4

 تمثلت في:

 . نقص الكفاءات والخبرات التي تعين على تببيق يذه االسالي 

 .
ً
 صعوبة التحول من النظم املستخدمة حاليا

 .عدم تخصيص موارد كافية للبحث والتبوير 

 .ارتفاع تكاليف التببيق مقارنة بالعائد 

ستخدام األسالي  االستراتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء داخل قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم تختلف في املحددات املتعلقة با .5

 لببيعة النشاط الصناعي. 
ً
 تأثيريا من قباع ألخر طبقا

 في املنشآت بقباع الصناعات  يعتبر مجال درجة وفاء املنشأة بالتزاماتها مع املوردين الخاص بأسلوب بباقة األداء املتوازن األكثر .6
ً
استخداما

 .0.041ومستوى معنوية  3.24التحويلية بوالية الخرطوم بمتوسط حسابي 

 التوصيات:

 إلى نتائج الدراسة امليدانية فإن الباحثان يوصيان بالتوصيات واالقتراحات التالية:
ً
 استنادا

 إذا تحتاج املنشآت في قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم إ .1
ً
لى تغييرات رئيسية في طرق قياس التكلفة وتقييم األداء املستخدمة حاليا

 كانت تريد زيادة قدرتها التنافسية على املستوى املحلي والعالمي.

ة التكلفة على املنشآت في قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم أن تهتم بعقد الدورات التدريبية للتعريف باألسالي  االستراتيجية إلدار  .2

 وتقييم األداء وكيفية تببيقها.

أن تتعرف املنشآت في قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم على مجاالت استخدام األسالي  االستراتيجية التي تتناس  مع طبيعة  .3

 انشبتها بصورة تمكنها من تنفيذ أيدافها االستراتيجية.

شآت في قباع الصناعات التحويلية بوالية الخرطوم على تبني وتببيق األسالي  االستراتيجية االستعانة بالخبرات والكفاءات التي تعين املن .4

 بالتببيق الكامل.
ً
 إلدارة التكلفة وتقييم األداء من خالل التحول التدريجي انتهاءا
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Abstract:  The study dealt with the strategic methods of cost management and performance 
evaluation. It aims to identify the reality and areas of using these methods in the manufacturing sector in 

Khartoum state, in addition to the determinants that limt the ability of these enterprises to adopt and use these 

methods. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was distributed to the enterprises of 
manufacturing sector in the state of Khartoum, where the sample consist of (104) interprises. The main finding 

of study that, there is a low level to the use of strategic methods for cost management and performance 

evaluation within the interprises of manufacturing sector in Khartoum State. The scope and level of use of 
these methods vary according to the enterprise industrial activity. In addition, there are a number of 

constraints that limit the ability of interprises in manufacturing sector to adopt and use strategic methods for 

cost management and performance evaluation. 

Keywords : Strategic methods, cost management and performance evaluation, Industry in sudan. 

References: 

[1] ʿly. Ạ̉sẖrf Mḥmd Ạḥmd, Ạ̉tẖr Tqnyạt Ạltklfhʿla Qyạs Ạltkạlyf Ạlạ̹ntạjyh, Rsạlẗ Mạjstyr Fy Ạlmḥạsbh 

Gẖyr Mnsẖwrh, Klyẗ Ạldrạsạt Ạlʿlyạ, Jạmʿẗ Ạlnylyn, Ạlswdạn, (2016) 

[2] ʿly̱. Ạymn Mḥmd Syd, Ạstkẖdạm Mqạyys Ạlạ̉dạʾ Gẖyr Ạlmạlyh Ltḥlyl Slslẗ Ạlqymh Bgẖrḍ Tʿẓym Qymẗ 

Ạlwḥdh Ạlạqtṣạdyh, Ạlmjlh Ạlʿlmyh Llạqtṣạd Wạltjạrh, Ạlʿdd3, Klyẗ Ạltjạrh, Jạmʿẗ ʿyn Sẖms, (2014), 
pp. 300- 301. 

[3] Adler. R., Everett. A. & Waldron. M., Advanced Management Accounting Techniques in Manufacturing 

Utilization, Benefits and Barriers to implementation, Accounting Form, 24(2)(2000), 131-150, 
https://doi.org/10.1111/1467-6303.00032  

[4] Ạlkwsẖ. Ạḥmd Mḥmd Ḥsyn, Ạstkẖdạm Ạslwb Tḥlyl Slslẗ Ạlqymh Lạ̹dạrẗ Ạltklfh Dẖạt Ạltwjh 

Ạlạstrạtyjy Fy Ạ̹tạr Ạltswyq Ạlạlktrwny, Mjlẗ Ạlbḥwtẖ Ạlmạlyh Wạltjạryh, Ạlʿdd 1, Klyẗ Ạltjạrh, Jạmʿẗ 

Bwr Sʿyd, (2011), pp. 29. 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:alansary40@yahoo.com
mailto:ali.hashim632@gmail.com


 فتح اإلله حممد & علي أمحد                                               واقع استخدام األساليب االسرتاتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء يف املنشآت الصناعية يف السودان  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 64 

 

[5] Ạlsẖqạḥyn. Ryạḍ Mṣlḥ Ḍyf Ạllh, Ạlṣʿwbạt Ạlty Twạjh Tṭbyq Nẓạm Tkạlyf Ạlmbny ʿla Tkạlyf Ạlạnsẖṭh 

Fy Ạlsẖrkạt Ạlṣnạʿyh Ạlạrdnyh, Mjlẗ Ạlmḥạsbh Wạlạdạrh Wạltạ̉myn, Ạlʿdd 68, Klyẗ Ạltjạrh, Jạmʿẗ 

Ạlqạhrh, (2007), pp. 685- 686. 

[6] Austill. A. David & Kocakulah, M., Product Development and Cost Management Using Target Costing: 

A Discussion and Case Analysis, Journal of Business and Economics Research, 4(2)(2006), 61-71, 
https://doi.org/10.19030/jber.v4i2.2638 

[7] Drury. Colin, Management and cost Accounting, 5th edition, Thomson, USA, (2000), pp. 296. 

[8] El-hwaity. Abeer M., Strategic Cost Management to Maximize the Value of the Organization and its 

Competitive Advantage, Master Thesis, Islamic University, Gaza, (2013), pp. 1-152. 

[9] Frạj. Ạymạn Ạḥmd, Nmwdẖj Mqtrḥ Ltḥqyq Ạltkạml Byn Mqyạs Ạlạ̉dạʾ Ạlmtwạzn Wạlmqyạs Ạlmrjʿy 

Llạdạʾ Ltrsẖyd Ạltklfẗ Fy Mnẓmạt Ạlạʿmạl, Rsạlẗ Dktwrh Gẖyr Mnsẖwrh, Klyẗ Ạltjạrh Bạlạsmạʿylyh, 
Jạmʿẗ Qnạẗ Ạlswys, Mṣr, (2009), pp. 113-114. 

[10] Gẖnymy. Sạmy Mḥmd Ạḥmd, Mdy̱ Fʿạlyẗ Dwr Ạltklfh Ạlmsthdfh Fy Zyạdẗ Ạlqdrh Ạltnạfsyh Lkẖdmạt 

Ạlbnwk, Mjlẗ Ạlbḥwtẖ Ạltjạryh, Jạmʿẗ Ạlzqạzyq, Mṣr, 36(1)(2010), pp. 134-143. 

[11] Gomes. C., F. & Yasin. M., M., Asystematic Benchmarking Perspective on Performance Management, 

Benchmarking An International Journal, 18(4)(2011), 543-562, https://doi.org/10.1108/14635771111147632 

[12] Ḥsyn. Ạḥmd Ḥsyn ʿly, Ạlmḥạsbh Ạlạdạryh Ạlmtqdmh, Ạldạr Ạljạmʿyh, Ạlạskndryh, (2003),pp. 80-84. 

[13] Kaplan. R.S. & Norton, D.p., The Balanced Score card- Measures Drive Performance, Harvard Business 
Review, Jan-Feb, (1992), pp 71-79. 

[14] Kẖlf. Ywsf Ạḥmd & ạlnạṣr. Ḥsn Ywsf, Dwr Ạlwʿy Ạltkạlyfy Llmstwyạt Ạlạ̹dạryh Fy Tfʿyl Ạ̹dạrh Ạltklfẗ 

Ạlạstrạtyjyh Bạlwḥdạt Ạlṣnạʿyh, Mjlẗ Drạsạt Mḥạsbyh Wmạlyh, Jạmʿẗ Bgẖdạd, Ạlʿrạq, 7(18)(2012), pp. 
265. 

[15] Mfta. Mḥmd Ḥsn ʿly̱ & ạlkẖyạl. Twfyq ʿbd Ạlmḥsn, Mda Tṭbyq Ạsạlyb Ạlmḥạsbh Ạlạdạryh Bạlsẖrkạt 

Ạlṣnạʿyh Bạlmmlkh Ạlʿrbyh Ạlsʿwdyh, Ạlmjlh Ạlʿlmyh Llạqtṣạd, Ạlʿdd Ạlrạbʿ, (2002), pp. 195-247. 

[16] Mḥạryq. Hạny Ạḥmd, Dwr Ạ̉sạlyb Ạlạ̹dạrh Ạlạstrạtyjyh Lltklfh Fy Tḥqyq Ạstrạtyjyh Ạlmnsẖạ̉h, Mjlẗ 

Ạlbḥwtẖ Ạlmḥạsbyh, Ạlʿdd2, Klyẗ Ạltjạrh, Jạmʿẗ Ṭnṭạ, Mṣr, (2016), pp. 2. 

[17] Mḥmd. ʿạmr ʿly̱ slymạn, Tqyym Wtṭwyr Nẓạm Ạlmḥạsbh ʿn Ạltkạlyf Fy Sẖrkạt Ạlmṭạḥn, Rsạlẗ Mạjstyr 

Fy Ạlmḥạsbh Gẖyr Mnsẖwrh, Jạmʿẗ Ḥlwạn, Mṣr, (2009), pp. 30. 

[18] Mḥmd. Wlyd Ywsf, Ạ̹Ṭạr Mḥạsby Mqtrḥ Lạstkẖdạm Ạlmqạyys Ạlmrjʿyh Wdwrhạ Fy Dʿm Ạlmzạyạ 

Ạltnạfsyh Fy Ạlwḥdạt Ạlạqtṣạdyh, Rsạlẗ Mạjstyr Gẖyr Mnsẖwrh, Klyẗ Ạltjạrh, Jạmʿẗ ʿyn Sẖms, Mṣr, 

(2010), pp. 48. 

[19] Narayanan. N.G. & Smith. Michael, Competition and Cost Accounting, Foundations and Trends in 

Accounting, 7(3)(2013), 131-195, https://doi.org/10.1561/1400000005 

[20] Njwm. Qmạza & mrạd. Kwạsẖy, Msạhmẗ Ạ̉slwb Ạltklfẗ Ạlmsthdfh Fy Tʿzyz Ạlmyzh Ạltnạfsyh Llmw̉ssẗ 
Ạlạqtṣạdyh, Mjlẗ Ạlḥqwq Wạlʿlwm Ạlạ̹nsạnyh, Mjld 10, Mlḥq, Jạmʿẗ Zyạn ʿạsẖwr Bạljlfh, (2017), pp. 

205. 

[21] Park.Sung Jin, Woo Jin Park & Sohee Woo, Implementation of Automated Systems for Target Cost 

Management and Assessing Performance: Acase Stydy in Global,(2016), pp. 853.  



 فتح اإلله حممد & علي أمحد                                               واقع استخدام األساليب االسرتاتيجية إلدارة التكلفة وتقييم األداء يف املنشآت الصناعية يف السودان  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 65 

 

[22] Simon. c., Marko, H. & Z. Maja, Across – Industry Comparative Analysis of Strategic Management 

Accounting Techniques Application: Evidence from Slovenia, Sixth International Conference on 

Enterprise in Transition, (2005), pp. 1-20. 

[23] Syd. Syd ʿbd Ạlftạḥ, Tqyym Fʿạlyẗ Ạltkạml Byn Ạlạsạlyb Ạlḥdytẖh Lạ̹dạrẗ Ạltklfh Wtqyym Ạlạdạʾ Fy̱ 

Trsẖyd Qrạrạt Ạlạdạrh Ạlạstrạtyjyh Lmnẓmạt Ạlạʿmạl, Ạlmjlh Ạlʿlmyh Llbḥwtẖ Wạldrạsạt Ạltjạryh, 

Mṣr,  24(2)(2010), 281- 327. 

[24] Syd. ʿbd Ạlftạḥ Syd, Ạstkẖdạm Ạ̉slwb Ạlqyạs Ạlmrjʿy Fy Tqyym Ạlạ̉dạʾ Ạlạstrạtyjy Lmnẓmạt Ạlạʿmạl, 
Ạlmjlh Ạlʿlmyh Llbḥwtẖ Wạldrạsạt Ạltjạryh, Ạlʿdd2, Ạljzʾ Ạlạ̉wl, Klyẗ Ạltjạrh Wạ̹dạrẗ Ạlạʿmạl, Jạmʿẗ 

Ḥlwạn, Mṣr, (2010), pp. 211-279. 

[25] Thạmy. ʿzạldyn Fkry, Ạstkẖdạm Ạslwb Ạltḥlyl Ạlhrmy Fy Tṭbyq Nmwdẖj Ạlqyạs Ạlmtwạzn Llạ̉dạʾ, 
Ạlmjlh Ạlʿlmyh Llạqtṣạd Wạltjạrh, Mṣr, (1)(2006), pp. 255- 291. 

[26] Zʿrb. Ḥmdy Sẖḥdh, Drạsẗ Mda Ạstkẖdạm Ạsạlyb Ạlmḥạsbh Ạlạdạryh Fy̱ Ạlsẖrkạt Ạlmsạhmh Ạlṣnạʿyh 

Fy̱ Qṭạʿ Gẖzh, Mjlẗ Jạmʿẗ Ạlạzhr- Gẖzh, Slslẗ Ạlʿlwm Ạlạnsạnyh, 9(1)(2007), 141-162. 

[27] Zʿrb. Ḥmdy Sẖḥdh, Mda Ạmkạnyh Tṭbyq Ạslwb Ạltklfh Ạlmsthdfh Fy Ạlsẖrkạt Ạlṣnạʿyh Fy Qṭạʿ Gẖzh, 

Mjlẗ Jạmʿẗ Ạlnjạḥ Llʿlwm Ạlạnsạnyh, Flsṭyn, (25)(10)(2011), pp. 2687. 

[28] Zʿrb. Ḥmdy Sẖḥdh, Mdkẖl Mtkạml Lạ̹dạrẗ Ạltklfh Ạlạstrạtyjyh Ldʿm Ạlqdrh Ạltnạfsyh Lsẖrkạt Qṭạʿ 

Ạlkẖdmạt, Mjlẗ Ạljạmʿh Ạlạ̹slạmyh Lldrạsạt Ạlạqtṣạdyh Wạlạ̹dạryh, Flsṭyn, 21(1)(2013), pp. 29- 77, 
https://doi.org/10.12816/0013385 

[29] Zgẖlwl. Jwdh ʿbd Ạlrw̉wf, Mnhj Ạjrạỷy Mqtrḥ Lzyạdẗ Fʿạlyẗ Ạslwb Ạltklfẗ Ạlmsthdfh Kạ̉dạẗ Lkẖfḍ 

Tklfẗ Ạnsẖṭh Mạ Qbl Ạlạntạj ʿly̱ Slsẗ Ạlqymh, Mjlẗ Ạltjạrh Wạltmwyl, Ạlʿdd 1, Klyẗ Ạltjạrh Jạmʿẗ Ṭnṭạ, 

(2003), pp. 28- 30. 

 

https://doi.org/10.12816/0013385


 

 

Global Journal of Economics and Business 

e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285 
Vol.7, No.1, 2019, pp.66- 84                                          Refaad for Studies and Research 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.7.1.5                            www.refaad.com 

 

 السودان-ين في هيئة البحوث الزراعيةلفنيالعوامل املادية في الرضا الوظيفي لدور 

اقة زين العابدين مجذوب ،  2أبو سفيان محمد البشير،  1الفاضل تيمان إدريس  4أمل بشير شكرت هللا،  3إشر

 السودان  -جامعة الجزيرة -أستاذ إدارة األعمال املشارك 4،2،1
 السودان -كلية اقرأ التقنية  -عدأستاذ إدارة األعمال املسا 3

1 elfadiltiman@yahoo.com 

 امللخص:

ين في ييئة البحوث الزراعية في السودان. يدفت الدراسة إلى التعرف على مدى لفنيتناولت الدراسة دور العوامل املادية في الرضا الوظيفي ل

ين باملؤسسات البحثية. اتبع لفنيلى دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع لين باملؤسسات البحثية، باإلضافة إلى التعرف علفنيالرضا الوظيفي ل

 من مجتمع الدراسة والبالغ حجمه129املنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة. تم اختيار عينة عشوائية بحجم )
ً
ين. تم معالجة لفنيمن ا 392( مبحوثا

وقد استخدمت النس  املئوية والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل البيانات. تم  (SPSS)ماعية البيانات بواسبة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجت

ين راضون عن الوظيفة وعن طبيعة عملهم. وأنهم غير راضين عن تناس  املؤيل العلمي مع طبيعة عملهم. كذلك لفنيالتوصل إلى نتائج أيمها أن ا

عن بيئة العمل وعن األجور والروات  والحوافز املادية. وبناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم توصلت الدراسة إلى أن املبحوثين غير راضين 

ين بهيئة البحوث الزراعية داخليا وخارجيا، وأخيرا، إجراء املزيد من البحوث لفنيالروات  واألجور، تبوير وتأييل ا ييكل تقديم توصيات، أيمها تحسين

 في وتأثيره على األداء الوظيفي بالنسبة للفئات الوظيفية املختلفة في املؤسسات البحثية.في مجال الرضا الوظي

 العوامل املادية، الرضا الوظيفي، الفنيين، ييئة البحوث الزراعية.الكلمات املفتاحية: 

قدمة:امل  
درات فكرية، ومهارات شخصية، وما يتمتع به من من خالل ما يملكه من ق الركيزة األساسية في نجاح وتقدم املنظماتيعد املورد البشري 

ستمر في رغبة في العمل، لذا يج  على املنظمات تركيز جهوديا على الرضا الوظيفي ملنتسبيها واالستخدام األمثل ألفراديا العاملين، والتحسين امل

 امليزة التنافسية والنجاح.أدائهم، وإيجاد البيئة املالئمة لتحفيزيم لتحقيق أيدافها، مما يساعديا على اكتساب 

إن أغل  يذه تتجسد أيمية العنصر البشري في املنظمات في أنه من أيم عناصر اإلنتاج التي تسهم في تنفيذ أنشبة املنظمة وتحقيق أيدافها، وبالتالي ف

ند اختياريم وتوظيفهم فضال عن الحرص على املنظمات تحاول أن تسخر جل مجهوداتها ومختلف وسائلها لتوفير اليد العاملة الجيدة واملؤيلة سواء ع

داء والعمل تدريبهم واكسابهم املهارات املختلفة، إذ أن نجاح أي منظمة يقاس بمدى تأييل املوظفين لديها حيث سينعكس ذلك في مستويات راقية من األ 

 (.2016اح وموساوي، على تبوير مستويات العاملين للوصول الى تحقيق أيداف املنظمة في رضايم عن العمل. )بري
 في التنمية املستدامة ألية منظمة، ألن خسارة املنظمة للموظف تعني خسارة  (AbuTaleb, 2013) أفاد

ً
 مهما

ً
بأن الرضا الوظيفي يلع  دورا

 يساعد املنظم
ً
 مهما

ً
ة على التنبؤ بالسلوك، إذ يؤدي للموجودات غير امللموسة التي ال تقدر بثمن، وكذلك في القدرة التنافسية للمنظمة، كما يعد اتجايا

خل ارتفاع الرضا الوظيفي إلى انخفاض الشائعات في مكان العمل، وقلة الشكوى من جان  العاملين، ودرجة مقاومة التغيير، وانخفاض الصراع دا

 في تحقيق أيداف املنظمة.
ً
 مهما

ً
 املنظمة، كما يلع  دورا

 لكل من يعمل 
ً
 مهما

ً
 في بحوث السلوك التنظيمي يعد الرضا الوظيفي موضوعا

ً
إن املفهوم . في املنظمات، ويعد من أكثر املتغيرات تكرارا

من الرضا الوظيفي . ويعتبر التقليدي للرضا يو شعور العامل إزاء وظيفته، وال يعتمد الرضا على طبيعة املهمة فحس ، بل توقعات العامل من وظيفته

 ا
ً
لذي تم بحثه في السلوك التنظيمي، ويو مجموعة من العواطف واملعتقدات التي لدى الناس عن وظائفهم وجهة نظر الكثيرين املتغير األكثر شيوعا

 (.2015الحالية. )رفش والربيعي، 
إن إدارة املؤسسات البحثية من املشكالت التي تواجه اإلداريين في التعامل مع قضايا مثل يذه املؤسسات بشكل عادل وحاسم وصوال 

لى الرضا الوظيفي والذي بدوره سيزيد من كفاءة وفعالية يذه املؤسسات وزيادة مردوديا على املحيط والبيئة التي تعمل فيها، يناك عدد بالعاملين فيها إ

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
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وهي  زراعية،من املراكز البحثية في السودان تعمل في مختلف مجاالت البحث العلمي منها أكاديمية السودان للعلوم والتي تنتمي إليها ييئة البحوث ال

  العلمية والبحثية الكبيرة والخدمات التنموية في املجتمع. صرح بحثي استباع أن يقدم العديد من االنجازات

أن ييئة البحوث الزراعية تسعى إلى تأسيس نظام بحثي متكامل قادر على االستفادة من الفرص املتاحة ومواجهة التحديات واملعوقات 

دامة واالستجابة للمتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية على املستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. وتقوم الهيئة املتزايدة للتنمية الزراعية املست

املستفيدة  بالبحوث والدراسات العلمية والتببيقية في املجاالت الزراعية املختلفة واعتماد نتائجها واملسايمة في نشر مخرجاتها على مختلف الفئات

في يا ووحداتها املتخصصة ومحباتها البحثية املنتشرة في مختلف مناطق البالد الزراعية لتلبية احتياجات خبط التنمية الزراعية املستدامة عبر مراكز 

 (.(Bashir, 2001. السودان واملتمثلة في النهوض باإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني

ين وفنيين ومهنيين وباحثين قادرين على اإلسهام في تبوير القباع تقنيالزراعية بإعداد وفي إطار رسالتها البحثية يقوم مجلس البحوث 

التركيبة الوظيفية لهيئة البحوث الزراعية تتكون من مختلف فئات العاملين ويم الباحثين  الزراعي في السودان وإحداث النهضة الزراعية املنشودة.

والفنيين واملوظفين والعمال في كل ) باحث مشارك، أستاذ باحث مساعد، باحث، مساعد باحث بمختلف درجاتهم العلمية )أستاذ باحث، أستاذ

 (.2017محبات البحوث املختلفة في السودان )ييئة البحوث الزراعية، 

املنتشرة في  إن ييئة البحوث الزراعية تضم فئات مختلفة من العاملين فيها والتي تعمل في مجاالت بحثية متنوعة، بمختلف محبات البحوث

عمل مناطق مختلفة في السودان، بالتالي كل فئة من يذه الفئات لها عوامل رضا وظيفي تختلف من الفئة األخرى وكٍل من يذه الفئات لها طبيعة 

ئة الفنيين دون غيريا مختلفة ولذلك تختلف حاجاتهم وتختلف عناصر الرضا الوظيفي التي تحقق لهم اإلشباع مع العلم أن تركيزنا في يذا البحث على ف

 أليمية الرضا الوظيفي في إشباع الحاجات املختلفة 
ً
للفنيين من الفئات األخرى. إن إشباع الحاجات بأنواعها املختلفة أصبح مشكلة شائكة، ونظرا

ة التي تحقق اإلشباع للحاجات وتحقيق طموحاتهم وسعادتهم في العمل الذي ينتمون له، فقد ايتم البحث بدراسة دور عناصر الرضا الوظيفي املادي

 املختلفة للفنيين بهيئة البحوث الزراعية، وعليه يحاول البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية: 

 يل يناك رضا وظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية؟ .1

 ما يو دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للحاجات املختلفة للفنيين باملؤسسات البحثية؟ .2

دراسة  كما يهدف يذا البحث إلى دراسة دور العوامل املادية واملعنوية في الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية في السودان وذلك من خالل        

 األيداف التفصيلية اآلتية: 

 دراسة مدى الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية. .1

 شباع للفنيين باملؤسسات البحثية.دراسة دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإل  .2

 وضع أساس نظري وتببيقي للبحوث املستقبلية حول الرضا الوظيفي، وعالقته بمتغيرات أخرى، وفي مجاالت تببيقية أخرى. .3

ضوء  تقديم مقترحات وتوصيات تساعد ييئة البحوث الزراعية وغيريا من املؤسسات ذات الصلة على تحسين ورفع مستوى الرضا الوظيفي، في .4

 ما ستتوصل إليه الدراسة من نتائج.

 على ضوء مشكلة وأسئلة الدراسة تم تبوير الفرضيتان التاليتان:

 تناس  املؤيل العلمي مع طبيعة العمل يؤدي إلى الرضا الوظيفي للفنيين. .1

 العوامل املادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية. .2

استه لدور العوامل املادية في الرضا الوظيفي لفئة الفنيين في واحدة من املؤسسات البحثية املهمة في السودان تنبع أيمية يذا البحث من در 

 في نجاح املنظمات، ألن املنظمات في العصر كما وهي ييئة البحوث الزراعية، 
ً
 أساسيا

ً
تتحدد أيمية يذه الدراسة بأيمية الرضا الوظيفي، إذ يلع  دورا

 في نجاحها. الحالي توجه ايت
ً
 حاسما

ً
 ماما متزايدا للعنصر البشري والذي أضحى عامال

يضاف إلى ذلك أن أيمية يذه الدراسة تأتي من كونها تحاول التعرف على العوامل التي تحقق الرضا وعدم الرضا للفنيين بهيئة البحوث 

بلدان الزراعية في أفريقيا ويتمتع بمساحات وأراض ي شاسعة صالحة الزراعية وهي واحدة من أيم املؤسسات في السودان على اعتبار أنه من أكبر ال

يجعل  للزراعة وكذلك يتمتع بمصادر مياه متنوعة مثل نهر النيل وروافده واألودية املنتشرة فضال عن احتياطات املياه الجوفية الضخمة، كل ذلك

إلى بحوث زراعية وكوادر متميزة تضبلع بعملية تبوير الزراعة بشقيها النباتي السودان يتمتع بإمكانات وطاقات زراعية فعلية وكامنة وهي قبعا تحتاج 

تناول والحيواني. وبحس  علم الباحثون ندرت الدراسات في مجال يذا البحث مما يفتح الباب ملزيد من البحوث والدراسات العلمية الالحقة، كونه 

 م ُيتبرق إليه بشكل متعمق من قبل. قضايا الرضا الوظيفي في إحدى املؤسسات البحثية املهمة ل

في خمسة أجزاء، أوال نجد املقدمة والتي تحتوي على املشكلة والفروض واأليداف واأليمية وييكل البحث. ثم تغبية األدبيات يقع يذا البحث 

ناقشة، بينما جاءت االستنتاجات والتوصيات في والدراسات السابقة في الجزء الثاني، بينما املنهجية في الجزء الثالث، وفي الجزء الرابع التحليل وامل

 الجزء الخامس واألخير. 
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 األدبيات والدراسات السابقة:
في يذا الجزء من البحث سيتم تناول األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة واملتمثل في مفهوم الرضا الوظيفي وأيميته وخصائصه األدبيات:   .1

 وعوامل الرضا املادية.
 :
ا
 الرضا الوظيفي: مفهوم أوال

( بأن الرضا الوظيفي يو مجموعة املشاعر التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا، وقد تكون سلبية أو 2013 ،أوضح) السامرائي

بيرا لحاجاته كلما إيجابية وهي تعبر عن مدى االشباع الذي يتصوره الفرد الذي يحققه من عمله، فكلما كان تصور الفرد أن عمله يحقق له اشباعا ك

 كانت مشاعره نحو العمل إيجابية وكان راضيا عن عمله والعكس صحيح.

إن الرضا الوظيفي يتناول مشاعر الفرد سواء كان يشغل وظيفة إدارية أو فنية إزاء مؤثرات العمل الذي يؤديه والبيئة املحيبة به، ويذه 

ا يحقق التوافق النفس ي واالجتماعي لألفراد وزيادة إنتاجيتهم، كما يساعد اإلدارة على تصميم بيئة كما أن الرض .املشاعر لها تأثيرات على األداء الوظيفي

تاجية وبالتالي العمل التي تحفز العاملين على االستغالل األمثل للموارد املتاحة وجهود العاملين بأقل وقت ممكن مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في اإلن

 (.2018)كوديل،  .نشودةنجاحها وتحقيق أيدافها امل

( بأن الرضا الوظيفي يو الشعور النفس ي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات مع 2014 ،محمد)كما أفاد 

 العمل نفسه ومحتوى بيئة العمل، ومع الثقة والوالء واالنتماء.

 للموظفين فقط، وإنما أل
ً
، ألنه يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتقليل دوران العمل. واملستوى إّن الرضا الوظيفي ليس مهما

ً
صحاب املصالح أيضا

ى الرضا العالي من الرضا الوظيفي يؤكد فعالية املنظمة ورفايية املوظفين، بينما باملقابل؛ تتحمل املنظمة تكاليف بايظة إذ تواجه انخفاض مستو 

رغبة األفراد في مشاركة ما لديهم من املهارات، واملعارف، والخبرات مع اآلخرين. وقد وجد الباحثون أن  الوظيفي بين موظفيها. ويؤثر الرضا الوظيفي على

 (.2010( و )الزبيدي، 2010زيادة الرضا الوظيفي للفرد يزيد من مشاركة املعرفة، والذي بدوره يؤدي إلى أداء أفضل. )حريم، 

السعادة التي تتحقق بحيث يكون إشباعه لحاجياته يعادل ما يتوقعه من العمل أو ( ُيعرف الرضا الوظيفي بأنه 2005،إسماعيل)وحس  

 في عمله، وكلم
ً
 كان الفرد سعيدا

ً
ا كان يذا تزيد عنه، أي أنه مدى رضا العامل عن وظيفته وما تحققه له من إشباع، فكلما كان يذا الشعور إيجابيا

 على أدا
ً
، انخفضت مشاعره وأثرت سلبا

ً
.الشعور سلبيا

ً
 إلى ترك الخدمة أحيانا

ً
 من تخفيض إنتاجيته ووصوال

ً
 ئه بدءا

( " أن الرضا الوظيفي يو مجموعة من املشاعر اإليجابية أو السلبية يعبر فيها العاملون عن أعمالهم ". ويرى 2010،الخضرا وآخرون) وأبان 

ي يستمده املوظف من وظيفته وجماعة العمل التي يعمل معها، ورؤسائه البعض أن الرضا الوظيفي: " مفهوم متعدد األبعاد يتمثل في الرضا الكلي الذ

 الذين يخضع إلشرافهم، وكذلك املؤسسة والبيئة التي يعمل فيه ما، وبالنمط التكويني لشخصيته ". 

كس إيجابا على األداء ( بأن الحوافز توقظ الحماس والدافع والرغبة في العمل لدى العامل أيا كان مجال عمله مما ينع2000 ،يونس)أورد 

وة لتحقيق العام وزيادة اإلنتاجية كما أن الحوافز تساعد على تحقيق التفاعل بين الفرد واملنظمة وتدفع العاملين الى العمل بكل ما يملكونه من ق

 كفاءته. األيداف املرسومة للمنظمة، وكذلك تعمل على منع شعور الفرد باإلحباط وتدفع العامل للمثابرة في عمله وتجعل

( فعرفه بأنه شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء تأديته لعمله ويتحقق ذلك بالتوافق بين ما يتوقعه الفرد من عمله 2004 ،عبد الباقي)أما 

 في يذا العمل، وأن الرضا الوظيفي يتمثل في املكونات التي تدفع الفرد للعمل واإلنتاج.
ً
 ومقدار ما يحصل عليه فعال

 :
ا
 أهمية الرضا الوظيفي: ثانيا

إن دراسة الرضا الوظيفي ذات أيمية كبيرة بالنسبة لإلدارة، فعن طريقه نتعرف على مشاعر األفراد واتجاياتهم املتعددة نحو مختلف 

 معرفة املشكالت التي تهم األفراد العاملي
ً
ن لوضع الحلول املناسبة جوان  عملهم، ويتم بذلك التعرف على جوان  القصور ومحاولة تالفيها، ويتم أيضا

 التي تكفل التقدم، وزيادة اإلنتاجية، والجودة العالية في تقديم الخدمات.

 في التنمية املستدامة ألية منظمة، ألن خسارة املنظمة للموظف تعني خسارة للموجودات غير امللموسة ال
ً
 مهما

ً
تي يلع  الرضا الوظيفي دورا

 يساعد املنظمة على التنبؤ بالسلوك، إذ يؤدي ارتفاع الرضا الوظيفي إلى ال تقدر بثمن، وكذلك في القدرة التنا
ً
 مهما

ً
فسية للمنظمة، كما يعد اتجايا

الصراع  انخفاض الشائعات في مكان العمل، وقلة الشكوى من جان  العاملين، ودرجة مقاومة التغيير، وزيادة سلوكيات املواطنة التنظيمية، وانخفاض

 في تحقيق أيداف املنظمة ويناك عالقة إيجابية بين املسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي وإدراك العدالة داخل املنظمة، كما يل
ً
 مهما

ً
ع  دورا

 (.2015)رفش والربيعي، التنظيمية. 

 أن افتراض ومدى فاعليتها، على للمنظمة والعافية الصحة مؤشرات أيم من يعتبر للعاملين الوظيفي الرضاأن  (2010 ،وأوضح) أبو جديع

 عن الراض ي املوظف أن مالحظة مع بالرضا، العاملين فيها يشعر بالتي النجاح مقارنة من قليل حظها سيكون  بالرضا فيها العاملون  يشعر ال التي املنظمة
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  يو عمله
ً
 في أكثر يكون  أنه كما املنظمة. أيداف وتحقيق بوظيفته لالستمرار أكثر استعدادا

ً
 وحماسا

ً
 الرضا دراسة أيمية يميز ما يمالعمل وأ نشاطا

 .به والبيئة املحيبة يؤديه الذي العمل إزاء اإلنسان مشاعر يتناول  أنه الوظيفي

د أن مجموعة العاملين ذوي  وفي إحدى الدراسات أجريت على مجموعتين من العاملين ذوي الظروف املتشابهة واملختلفة في درجة الرضا، ُوجم

انت أقل في معدل دوران العمالة وفي نسبة الغياب والتأخر عن العمل. وفي دراسة أخرى تتعلق بحرية االنضمام درجة الرضا الوظيفي املرتفع ك

د أنه كلما زادت درجة رضا العاملين عن وظائفهم كلما قل معدل االنضمام إلى االتحادات العمالية.  كما تتحمل املنظمة تكاليف لالتحادات العمالية، ُوجم

 ..(Ismail et al., 2009)(، 2010)الخضرا وآخرون،  ها ملستويات منخفضة من الرضا الوظيفي.بايظة حال مواجهت

الرضا الوظيفي  ويؤثر الرضا الوظيفي على رغبة األفراد في مشاركة ما لديهم من املهارات، واملعارف، والخبرات مع اآلخرين. وقد وجد الباحثون أن زيادة

 لذي بدوره يؤدي إلى أداء أفضل.للفرد يزيد من مشاركة املعرفة، وا

 :
ا
 تحقيق الرضا الوظيفي: ثالثا

( إن الرغبة الصادقة من جميع العاملين في املنظمة نحو اإلسهام بالجهد في تنفيذ ما يو منوط منهم من واجبات، تعتبر 2011 ،أورد )غازي 

رد رغبة أصلية تدفعه لتأدية العمل بشكل جيد، وذلك العتقاديم أن من أيم الركائز التي يقوم عيها نجاح العمل اإلداري. وعليه تتواجد عند كل ف

 في ظل العمل الجيد سيحقق لهم أيدافهم املنشودة مما يسايم في تحقيق أيداف املنظمات التي يعملون بها، وبالتالي سيتحقق الرضا، وال يتحقق إال

 لحافز، والدافعية، واألداء، واالشباع. تفاعل العديد من العوامل التي تسهم في حدوث الرضا وهي الحاجة، وا

ومن الجوان  اإليجابية التي يج  على اإلدارة مراعاتها لتحقيق الرضا الوظيفي هي العمل على دعم القدرة الفنية والعقلية والصحية 

 من االختيار السليم للعاملين بك
ً
ل املستويات والتدري  املستمر على طرق األداء للعاملين وذلك بإتباع األسس العلمية في سياساتها تجاه العاملين بدءا

ئفهم مع توفير والعمل على وضع الرجل املناس  في املكان املناس ، وتوفير املستوى الصحي املناس  واإلشراف املناس  على العاملين أثناء تأديتهم لوظا

 األمن الوظيفي والصناعي بمواقع العمل. كذلك خلق الدافعية لدى األفراد تجاه ا
ً
لعمل من خالل تعاون اإلدارة مع العاملين، وجعل التعاون مبدأ

 في العمل واملشاركة في التخبيط والقرارات وتحديد األيداف، وتوفير نظم إيجابية فعالة في مجاالت االتصال واألجور والحوافز و 
ً
الترقية أساسيا

 للرضا الوظيفي. ويضاف إلى ذلك أن تعمل اإلدارة على توفير مناخ وشروط الخدمة أو الخدمات االجتماعي، حتى تكون كل يذه السياسات دافع
ً
 ايجابيا

ً
ا

خيرا، تنظيمي مناس  يمكن العاملين من أداء مهامهم برغبة وقدرة وحماس من حيث بيئة العمل وطبيعة الوظيفة، والعمل على إزالة ضغوط العمل. وأ

وخلفيته الثقافية واالجتماعية، بهدف تبوير أدائه ودفعه من خالل زيادة الرضا الوظيفي.  العمل على االيتمام باإلنسان ومهاراته وأفكاره ودوافعه 

 (. 2005)إسماعيل،

 :
ا
 خصائص الرضا الوظيفي:رابعا

 :يلي فيما الوظيفي الرضا خصائص أيم ُتحدد أن ( يمكن2010 ،أبو جديع ) حس 

 العلماء. بين النظر وجهات الختالف الوظيفي، وذلك الرضا ميدان في حثينالبا من القياس حيث أشار إلى ذلك الكثير وطرق  املفاييم تعدد 

 لديه معقد مخلوق  فاإلنسان آخر لشخص رضا عدم يكون  لشخص قد رضا يكون  أن يمكن ما فإن لذا، فردي موضوع أنه على الوظيفي الرضا إلى النظر 

 املستخدم. القياس طرق  تنوع لىع كله يذا انعكس وقد آخر إلى من وقت ومختلفة متعددة ودوافع حاجات

 تصور  انهأل ا،الرض تناولت التي للدراسات ومتضاربة متناقضة نتائج تظهر وبالتالي، اإلنساني للسلوك املتداخلة الجوان  من بالعديد يتعلق الوظيفي الرضا

 الدراسات. تلك ظلها في أجريت التي املتباينة الظروف

 ويؤدي والبموحات والرغبات الحاجات إشباع وعن العمل بيئة نفسه، ومع العمل مع الفرد تفاعل عن ناشئة ول والقب القناعة من حالة الوظيفي الرضا 

 وغاياته. العمل أيداف لتحقيق واإلنتاج األداء في الفاعلية وزيادة له واالنتماء العمل والوالء في بالثقة الشعور 

 بالعمل  املرتببة املحبوبة وغير املحبوبة الخبرات من للعديد محصله الوظيفي الرضا يعد، إذ تماعياالج والنظام العمل تنظيم بسياق ارتباط العمل عن للرضا

  .وإدارته للعمل الفرد تقدير في نفسه عن فيكشف

 ليس معين عنصر عن الفرد رضا  
ً
 يكون  وأن اآلخر، دعن ذلك يفعل أن بالضرورة ليس معين فرد وإذا أدى عنصر ما لرضا، األخرى  العناصر عن رضاه على دليال

  وتوقعاتهم. األفراد حاجات الختالف وذلك التأثير قوه نفس له

 :
ا
 عوامل الرضا الوظيفي:خامسا

الرضا في املنظمات بشكل أساس ي بأنواع املكافآت وقيمتها وتوقعات العاملين في الحصول عليها، ومن ثم فإن يناك عدة عوامل تسهم في يذا 

لعوامل التنظيمية والببيعية وخصائص تتعلق بالفرد كشخصيته وقيمه واتجاياته وإدراكه وجماعة العمل التي يعمل األمر منها: خصائص العمل، ا

املنظمة، ومدى معها. بالنسبة لخصائص العمل كثير منها يؤثر في الرضا وهي وضوح الدور ويمثل الكيفية التي يفهم بها العاملون مهامهم ومسئولياتهم في 

 (.2010من تنوع واستقاللية ومسئولية. )الخضرا وآخرون، ما يتيحه العمل 
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ل. ينالك عدة عوامل مادية تؤثر في درجة الرضا عن العمل، وكلما كانت يذه املؤثرات والعوامل إيجابية، انعكست آثاريا اإليجابية على العم

الذي يحدثه في الفرد. وقد أثبتت الدراسات أن العوامل املادية تؤثر وتتفاوت درجة األثر من عامل إلى آخر بحيث تزيد أو تقل آثاره بقدر مستوى الدافع 

 وتتمثل يذه العوامل في األجور، الروات ، العالوات، البدالت، الحوافز، واملكافآت املادية. )إسما
ً
 أو إيجابا

ً
 (.2005عيل، في الرضا الوظيفي سلبا

جية لإلنسان، إضافة للحاجات املرتببة باألمن والسالمة واالستقرار الوظيفي، تهتم الحوافز املادية بشكل أساس ي بإشباع الحاجات الفسيولو 

ا والحاجات املتعلقة بالخدمات والرعاية الصحية وتحسين ظروف العمل وغيريا. ولذلك فالحوافز املادية تضم مجموعة كبيرة من الحوافز أبرزي

(، )الخضرا 2019ساعاته والرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين. )البشير وآخرون، الحافز املالي، الضمانات واالستقرار في العمل، بيئة العمل و 

 (.2010وآخرون، 

ناك أن الحوافز املادية تعتبر من أيم الوسائل التي تزيد من ايتمام الفرد بالعمل وتحريك دوافعه اإليجابية. وبالرغم من أيميتها إال أن ي

تعلقة بالجوان  االجتماعية وتحقيق الذات، ولقد أدركت العديد من املنظمات أيمية الحوافز املادية للعاملين مثيرات أخرى لدوافع األفراد وخاصة امل

 (.1989في حثهم على العمل وخاصة العاملين في املستويات الدنيا. )عبد الغفار، 

 الحوافز هي مجموعة العوامل واألسالي  التي تستخدم للتأثير في سلوك األفراد العاملين 
ً
 ونوعا

ً
وتحثهم على بذل جهد أكبر وزيادة األداء كما

ه بهدف تحقيق أيداف املنظمة، وإشباع حاجات الفرد وتلبية رغباته لكي يصل الفرد إلى حالة من الرضا حتى يتولد لديه شعور بأن حصيلة جهود

 (.2006وأنشبته ستعود إليه بالخير، إضافة إلى ما تحققه من نتائج ايجابية للمنظمة. )حافظ، 

:
ا
 قياس الرضا الوظيفي: سادسا

إن قياس الرضا الوظيفي من األمور الضرورية في املنظمات، فالكثير من القرارات اإلدارية تفحص وتدرس حس  مدى تأثيريا على الرضا 

تي تقوم بمسوحات دورية لقياس الوظيفي، ويهتم املدراء بقياس الرضا الوظيفي إذ يعتبرونه مؤشرا للكفاءة التنظيمية. ويناك بعض املؤسسات ال

الوظيفي هي  الروح املعنوية وتستعمل نتائج يذه املسوحات في بناء قراراتها اإلدارية وتبويريا، وأكثر البرائق غير املباشرة استعماال لقياس الرضا

را، فإن االستبيانات هي أكثر البرائق استعماال لتقييم املالحظة، املقابلة، وقائمة االستقصاء، ونظرا ألن طريقتي املقابلة واملالحظة تستلزمان وقتا كبي

يه كمقياس الرضا الوظيفي، وبالرغم من أن بعض االستبيانات ال يعتمد عليها اال أن البعض اآلخر قد طوريا واعتنى بتصميمها بحيث يمكن االعتماد عل

 (.2004مالئم للرضا الجزئي والكلي. )محيسن، 
ملتعلقة بمستوى الرضا الوظيفي من تحليل معدالت دوران العمالة، الغياب، التظلمات )الشكاوى(. يمكن استنباط بعض املؤشرات ا

عامة  والتحليل السليم للرضا الوظيفي، والذي يقود إلى تشخيص أسباب أي مشكلة، يمكن إنجازه بإجراء مسح التجايات العاملين مما يوفر معلومات

إعداد السياسات الالزمة، ويوفر معلومات خاصة عن ميول العاملين، وإعباء إنذار مبكر عن مواقع  عن االتجايات واألحاسيس يمكن على ضوئها

تعبير عن آرائهم. املشاكل محتملة الحدوث، ومقارنة معنويات العاملين في أجزاء املنظمة املختلفة، وتقويم األنشبة التدريبية، وإتاحة الفرصة لألفراد لل

في حد ذاتها وسيلة لزيادة الرضا الوظيفي طاملا أن العاملين لم يحسوا باإلحباط نتيجة لعدم اتخاذ القرارات الالزمة بواسبة لذا تعتبر مسوح االتجايات 

 (.2005اإلدارة بعد املسح. )املقلي، 

ة كبيرة، األمر الذي إن فوائد استخدام مقاييس التقدير واالستبانات، تتمثل في املحافظة على سرية اإلجابات، وبخاصة عندما تكون العين

ونالحظ أن املقابالت قد تسفر عن معلومات أفضل، ألن الباحث يستبيع إلقاء  يساعد على تجن  تشويش اإلجابات، وتحريفها، خشية انتقام اإلدارة

 (.2013حلمي، أسئلة لتوضيح غموض معين في بعض اإلجابات، وذلك على الرغم من حصولنا على تقويم إيجابي عام في معظم املقابالت. )

 الدراسات السابقة: .2

أبعاد مختلفة تم استعراض العديد من الدراسات التي تناولت بايتمام الرضا الوظيفي في بيئات مختلفة منها، وتناولت عوامل الرضا املختلفة من زوايا و 

 حس  وجهة نظر الباحثين.

  السودان". –ا الوظيفي للباحثين في هيئة البحوث الزراعية ( بعنوان: "دور العوامل املادية في الرض2019 ،البشير وآخرون)دراسة 

 يدفت يذه الدراسة إلى التعرف على مدى الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية، باإلضافة إلى التعرف على دور عناصر الرضا املادية

 من 129راسة الحالة. تم اختيار عينة عشوائية بحجم )في تحقيق اإلشباع للباحثين باملؤسسات البحثية. اتبع املنهج الوصفي التحليلي ود
ً
( مبحوثا

وقد استخدمت النس  املئوية  (SPSS)باحث. تم معالجة البيانات بواسبة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  600مجتمع الدراسة والبالغ حجمه

ها أن الباحثين راضون عن طبيعة عملهم. كذلك توصلت الدراسة إلى أن والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل البيانات. تم التوصل إلى نتائج أيم

النتائج التي  املبحوثين غير راضين عن بيئة العمل وعن األجور والروات  والحوافز املادية، باإلضافة إلى عدم كفاية تمويل البحث العلمي. وبناًء على

العمل والعمل على زيادة األجور والروات  واملكافآت املالية لكافة العاملين بالهيئة، فضال توصلت إليها الدراسة تم تقديم توصيات، أيمها تحسين بيئة 
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مي، وأخيرا، عن التوزيع العادل للباحثين بتعيينهم في املحبات الريفية وتشجيعهم على العمل فيها مع تزويديا بكافة االحتياجات الالزمة للبحث العل

 رضا الوظيفي وتأثيره على األداء الوظيفي بالنسبة للفئات الوظيفية املختلفة في املؤسسات البحثية.إجراء املزيد من البحوث في مجال ال

  إلى  2013دراسة حالة بنك أم درمان الوطني، كوستي وربك في الفترة  -( بعنوان: " دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين2017 ،عثمان)دراسة

2016". 

ربك، تم طرح مشكلة  –الرضا الوظيفي في أداء العاملين، دراسة حالة بنك أم درمان الوطني( كوستي  يدف البحث إلى التعرف على دور 

ا، ما يو دور الدراسة في شكل تساؤل رئيس أال ويو ما دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين، وتم اشتقاق عدد من األسئلة الفرعية من يذا التساؤل منه

عاملين ببنك أم درمان الوطني؟ ما دور الحوافز املادية في أداء العاملين ببنك أم درمان الوطني؟ واختبر البحث ثالثة فرضيات الحوافز املعنوية في أداء ال

إحصائية بين  على النحو التالي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز املعنوية وأداء العاملين ببنك أم درمان الوطني، توجد عالقة ذات داللة

درمان الوطني، لحوافز املادية وأداء العاملين ببنك أم درمان الوطني، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحسين بيئة العمل وأداء العاملين ببنك أم ا

ف الظواير املرتببة وتم استخدام املناهج الدراسية التالية: املنهج التاريخي لسرد الدراسات السابقة املتصلة بموضوع البحث واملنهج الوصفي لتوصي

ن ببنك أم درمان بالدراسة واملنهج االستنباطي إضافة إلى املنهج االستقرائي والتحليل اإلحصائي وتم جمع املعلومات بواسبة االستبانة لعينة من العاملي

ألداء، تهتم إدارة البنك باملشاركات االجتماعية موظف. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج منها، رفع الروح املعنوية يزيد في رفع معدالت ا 30الوطني بلغت

ملعنوية بما وسط العاملين، يعمل البنك على مشاركة العاملين في عمليات املناشط االجتماعية املقدمة، كما قدم توصيات منها، االيتمام برفع الروح ا

لعاملين، تبوير نظام الحوافز في البنك بشكل دوري، واختتم البحث يزيد في رفع معدالت األداء، ايتمام إدارة البنك باملشاركات االجتماعية وسط ا

 بمقترح لدراسات مستقبلية للباحثين وذلك لسد الفجوة التي لم يتمكن الدارس من اإلحاطة بها.

  تحقيقات الفرات ( بعنوان: " تأثير الرضا الوظيفي في نجاح املنظمات، بحث تطبيقي في هيئة النزاهة، مكاتب 2015 ،رفش والربيعي)دراسة

 األوسط"

تناولت يذه الدراسة تأثير الرضا الوظيفي في النجاح التنظيمي. لقد أجريت الدراسة في ييئة النزاية، ممثلة بأربعة مكات  تحقيقات في 

، موزعين في عدة مستويات إدارية. استخ87محافظات الفرات األوسط. وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من)
ً
دمت الدراسة ( موظفا

 عن املقابالت الشخصية واملالحظة. سعت الدراسة الختبار عدد من الفرضيات الر 
ً
ئيسة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات واملعلومات، فضال

إلى األيداف املوضوعة. والفرعية املتعلقة بعالقات التأثير بين متغيرات الدراسة، وذلك لإلجابة عن التساؤالت املتعلقة بمشكلة الدراسة، والوصول 

ومعامل  ة،ولغرض معالجة البيانات واملعلومات، استعملت العديد من األسالي  اإلحصائية منها )الوسط الحسابي، واالنحراف املعياري، والنس  املئوي

ووجود عالقات  في املكات  املبحوثة،االنحدار البسيط(. توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات من بينها ارتفاع مستوى املتغيران الرئيسان 

 إلى ما  . ويذه النتائج جاءت متبابقة مع فرضيات الدراسة.النجاح التنظيميفي  للرضا الوظيفيوكذلك وجود أثر معنوي ارتباط معنوية بينهما، 
ً
واستنادا

الرضا املكات  بتعريف املوظفين بأبعاد وأيمية  توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد وضعت مجموعة من التوصيات من أيمها ضرورة قيام إدارات

، واملداخل اإلدارية الوظيفي، وضرورة ايتمام اإلدارة العليا في ييئة النزاية بتنظيم دورات تدريبية للقادة واملدراء، بغية تعريفهم بأيمية الرضا الوظيفي

 . الحديثة التي تسايم في تحقيقه وزيادته

  ن:" الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السودانية / دراسة ميدانية ".( بعنوا2012، دراسة )الطاهر 

يدفت الدراسة إلى تحديد مستوي الرضا الوظيفي ألعضاء ييئة التدريس في الجامعات الحكومية واختبار العالقة بين يذا املستوى وبين 

ومتغير التدري  ألعضاء ييئة التدريس في الجامعات الحكومية. تمثلت أيمية الدراسة في معرفة املشاكل  املتغيرات اإلدارية والنفسية واألجور والحوافز

لدراسة في واملعوقات التي تعترض الرضا الوظيفي من أجل الوقوف على الحقيقة ووضع الحلول واملقترحات املناسبة لهذه املشاكل. كما تمثلت منهجية ا

صية واملالحظة واالستبيانات التي ُوزعت على أفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن اإلجراءات اإلدارية في الجامعات إتباع أسلوب املقابالت الشخ

ق الحكومية والتي لها عالقة مباشرة بالرضا الوظيفي لدى أعضاء ييئة التدريس تحتاج إلى مراجعة موضوعية وواعية للكشف عن أسباب عدم تحقي

لجهاز األكاديمي لدى يذه املؤسسات الحكومية، وأن العوامل املالية املتعلقة باألجور والروات  والحوافز لم تصل بعد إلى الحد الذي يذا الرضا عند ا

 إلى أن العوامل النفسية ال
ً
 بالرضا نحو حجم العمل الذي يقوم به ومقدار األجر، وتوصلت أيضا

ً
 داخليا

ً
تي تيهئ يعبي عضو ييئة التدريس انعكاسا

 به، وأن تأيي
ً
 على عمله متمسكا

ً
ل عضو أعضاء ييئة التدريس في الجامعات الحكومية غير كافية وليست باملستوى املبلوب الذي يجعل العضو مقبال

ظيفته. ييئة التدريس من النواحي التدريبية لم يجد االيتمام الكافي من الجامعات الحكومية ولعل ذلك أدى إلى عدم ثبات عضو ييئة التدريس في و 

هيئة الجو خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها مراجعة جميع اإلجراءات اإلدارية والعمل على تنفيذيا أو تعديلها وااليتمام بالنواحي النفسية وت

ملوظفين بشكل عام، وتنمية املناس  للعمل، باإلضافة إلى تحسين الظروف املعيشية للعاملين في الجامعات بما يتالءم مع الغالء املعيش ي وزيادة روات  ا

 املواي  والقدرات اإلدارية لدى العاملين وذلك بإدخال البرامج التدريبية التي ترفع مستوايم املنهي.
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  دراسة(Jeon and Choi,  2012)  :بعنوانThe relationship between employee satisfaction and customer satisfaction 

طبيعة العالقة بين الرضا الوظيفي للموظفين والرضا الوظيفي للزبائن، ويل العالقة بينهما هي عالقة ثنائية  يدفت يذه الدراسة إلى معرفة

هجية من جان  البرفين أم أحادية من طرف واحد، باإلضافة إلى ذلك فإن الدراسة ايتمت بفحص دور املدير كمؤثر إضافي لهذه العالقة. اعتمدت من

وتوصلت بعد اختبار الفرضيات إلى أن  لي لهذه العالقة في محيط خدمات التعليم نموذج املعادلة الهيكلية الختبار الفرضيات.الدراسة على االختبار العم

املتغيرين هي الرضا الوظيفي للموظفين يؤدى إلى رضا الزبائن، ولكن رضا الزبائن ليس بالضرورة أن يؤدى إلى رضا املوظفين، مما يعنى أن العالقة بين 

لتي تدير ة أحادية من جان  واحد وليست ثنائية من الجانبين، أيضا توصلت إلى ان املتغيرات املنفصلة مثل الكفاءة الفردية وامليل التعاوني هي اعالق

الذين يتمتعون  العالقة بين بين متغيري الرضا الوظيفي للموظفين والزبائن، عليه أوصت لدراسة على حث املستوى األعلى في اإلدارات لتعيين املوظفين

توصلت يذه الدراسة إلى أن يناك تأثير حقيقي لرضا املوظفين على رضا الزبائن وليس  بثقة عالية في مقدراتهم والذين يظهرون ميول اجتماعية إيجابية.

 العكس.

  املؤسسة الجامعية"     ( بعنوان: " دور الرضا الوظيفي في تحقيق أهداف2011 ،حمداوي وبخوش)دراسة 

الدراسة إلى البحث عن دور الرضا الوظيفي لدى أعضاء ييئة التدريس في تحقيق أيداف املؤسسة الجامعية بوالية خنشلة بالجزائر. يدفت 

ا توصلت الدراسة إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن الرات  وظروف العمل مثل املرافق الضرورية، وعدم الرضا عن النظافة في محيط العمل، كم

م رضا ييئة التدريس عن مدى توفر وسائل إشباع الحاجات الفردية، وأن يناك معدل مقبول للرضا عن نمط اإلشراف اإلداري السائد توصلت إلى عد

 ترام وإنسانية.في املركز الجامعي. أوصت الدراسة بااليتمام باألستاذ الجامعي وذلك بزيادة راتبه وتوفير الحاجات الضرورية الخاصة به مع معاملته باح

 ( دراسة(Elbeyi et al., 2011 " :بعنوان The effects of employee empowerment on employee job satisfaction           " 

يدفت يذه الدراسة إلى تحديد تأثير التمكين الوظيفي على مقدار الرضا للموظفين، ولتحقيق يذا الهدف فإن مفهوم التمكين تم النظر إليه 

 وكٍل على حدا أحيانا أخرى.من املحورين السل
ً
اعتمدت  وكي والنفس ي، حيث تم النظر إلى العالقة بين التمكين والرضا الوظيفي بأخذ املحورين معا

حليلي الدراسة على منهج االستبيان لتجميع املعلومات حول الرضا الوظيفي وكذلك التمكين السلوكي والنفس ي، وقد تم تحليل املعلومات من خالل ت

مشارك يعملون بالفنادق خمس نجوم التركية. توصلت الدراسة إلى أن معظم األوجه اإليجابية التي  1854واالنحدار، وتضمن االستبيان عدد  االرتباط

لتحليل اثبت اتؤدى إلى الرضا الوظيفي تتلخص في العالقة بين الزمالء والحالة البدنية للموظف، بينما تنحصر األوجه السلبية في مشاكل األجور، كذلك 

وظفين في إن التمكين السلوكي والنفس ي يكون ذا تأثير أكبر إذا تم أخذ العاملين مع بعضهما البعض. من نقائص يذه الدراسة أنها تركز فقط على امل

لموظف، كذلك فنادق الخمس نجوم، ألنها من الناحية التببيقية تقوم بمد املدراء بمعلومات ذات قيمة فيما يختص بالرضا الوظيفي والتمكين ل

واحد تفردت يذه الدراسة في أنها قامت بجمع التحليل السلوكي والنفس ي مع بعضهما البعض على عكس الدراسات السابقة التي كانت تركز على عامل 

 دون االخر.

  دراسة(Auer Antoncic and B Antoncic, 2011)  :بعنوانEmployee satisfaction, intraprenuership and firm growth        

 على ريادة األعمال في املؤسسات القائمة، والعال
ً
قة تستند يذه الدراسة على أن األداء املؤسس ي والنمو والتبور يعتمدان بصورة كبيرة جدا

 في أربعة م
ً
حاور هي الرضا العام عن السابقة بين املوظفين وريادة العمل في تلك املؤسسات، يدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على الرضا الوظيفي )متمثال

شركات، وقد تم العمل، عالقات املوظفين، الفوائد واملكافآت والثقافة املؤسسية باإلضافة إلى الوالء الوظيفي( وعالقة كل ذلك بريادة األعمال ونمو ال

( شركة في سلوفينيا، وقد صبت 149ت إلى )استخدام منهجية االستبيان مع استخدام نموذج املعادلة الهيكلية الختبار الفرضية وتم إرسال استبيانا

واضحة. النتائج املتحصلة في اتجاه دعم فرضية البحث عالقة رضا املوظفين وريادة االعمال ونمو الشركات، مع ظهور تأثير الفئات العمرية بصورة 

أيمية دور الرضا الوظيفي في نمو الشركات، حيث  سايم البحث بصورة أساسية في فحص العالقة بين الرضا الوظيفي وريادة األعمال مع التأكيد على

تماعية أشار إلى أيمية قيام الشركات بوضع منهجية تفصيلية واضحة نحو الرضا الوظيفي، ألن ذلك يص  في اتجاه نمو الشركات، كما أن له تبعات اج

املحاور األربعة األساسية كخلفية لريادة االعمال ونمو الشركات إيجابية متمثلة في زيادة الثروة لكافة أفراد املجتمع، ويتميز يذا البحث بايتمامه ب

 كمفهوم جديد ومتفرد.

  ( بعنوان "مدي رضا موظفي وكالة الغوث العاملين في وكالة الغوث بقطاع غزة عن انظمة التعويض والحوافز.2004 ،محيسن)دراسة 

وكالة الغوث الدولية في قباع غزة ، وتحديد العوامل األكثر تأثيرا  يدفت يذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي

ظيفي وتوصلت على الرضا الوظيفي وتحديد العوامل األكثر تأثيرا على الرضا الوظيفي ، والتعرف على طبيعة العالقة بين املتغيرات الشخصية والرضا الو 

% ، واوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى الى  58.82غت الدراسة إلى أن درجة رضا موظفي وكالة الغوث متدنية حيث بل

هرت الدراسة متغيرات ) الرات  ، العمر ، سنوات الخبرة  ، الحالة االجتماعية ، مكان السكن ( في مستوي الرضا العام من التعويضات والحوافز كما أظ
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د املعالين ( في مستوي الرضا عن حوافز العمل ، واوص ى الباحث بضرورة توحيد األنظمة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير ) عد

 التعاقدية وضرورة إعادة النظر في نظام الترقية املعمول به في وكالة الغوث الدولية .

 ( بعنوان" الرضا الوظيفي لدي أطباء األسنان العاملين في قطاع غزة"2002 ،دراسة )دياب 

ة الى تقييم العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي بين أطباء األسنان العاملين في وزارة الصحة واملنظمات غير حكومية في يدفت يذه الدراس

طبي  اسنان، وتوصلت الدراسة الى أن مستوى الرضا بين اطباء االسنان منخفض نسبيا، حيث وصلت درجة الرضا  201قباع غزة ، وشملت الدراسة 

وتوصلت الدراسة إلى أن ) عمر املوظف، عدد سنوات خبرته، سياسة املؤسسة وثقافتها ، فلسفتها في العمل ( من العوامل التي تؤثر % 67.2الوظيفي الي 

درجة الرضا  على درجة الرضا الوظيفي، واشارت الدراسة في الوقت ذاته إلى أن )حجم العمل، نظام الحوافز واملكافآت ( يعدون من العوامل املؤثرة على

لوظيفي وقد اوصت الدراسة بضرورة خلق نظم اتصال فعال في املؤسسات الصحية، باإلضافة الى تحسين نظم الحوافز واشراك اطباء األسنان في ا

 اتخاذ القرارات والتدري ، كما اوصت الدراسة بعمل ابحاث اخرى حول يذا املوضوع. 

ــية البحـث: .3  منهجــ
( من املراكز 14( محبة بحوث زراعية و)27لبحوث الزراعية في السودان، بمحباتها املختلفة وهي )يتمثل مجتمع البحث في الفنيين بهيئة ا

(. تم استخدام 392البحثية املختلفة موزعة في العديد من مناطق السودان حس  بيئاتها ونظمها الزراعية املختلفة، وتشمل الفنيين والبالغ عدديم )

 وكيفا. تم اختيار عينة عشوائية مكونة من )املنهج الوصفي التحليلي الذي يصف مو 
ً
 من الفنيين، تم 129ضوع الدراسة ويعبر عنه بكل دقة كما

ً
( مبحوثا

 ثلث مجتمع الدراسة. 99.2( استمارة بنسبة )128استرجاع )
ً
تمثلت األداة املستخدمة في جمع املعلومات األولية في استمارة و %( وهي تمثل تقريبا

الجوان  الديموغرافية مثل  علومات من أفراد عينة البحث بهيئة البحوث الزراعية ويم الفنيين. واحتوت االستبانة علىُصممت لجمع امل استقصاء

اور أساسية العمر والنوع، وكذلك البيانات الوظيفية واشتملت على املؤيل العلمي والوظيفة وسنوات الخبرة. وشمل الجزء األخير من االستبيان على مح

موضوع البحث حيث كان محوريا األول يتعلق باملتغير التابع ويو مدى الرضا الوظيفي للفنيين بهيئة البحوث الزراعية، واحتوى املحور يدور حولها 

يق تم إجراء صدق تحكيمي إلستمارة االستقصاء عن طر وللتأكد من مصداقيتها  الثاني والثالث على عناصر الرضا الوظيفي املتمثلة في العوامل املادية ،

ن عرضها علي مجموعة من املختصين وذوي الخبرات بهيئة البحوث الزراعية وبعض أساتذة اإلدارة واإلحصاء ببعض الجامعات السودانية ومع تضمي

د أعتمد أما فيما يتعلق بثبات املقياس فق املالحظات بالحذف والتعديل واإلضافة في االستبانة خرجت بصورتها النهائية متوافقة مع فرضيات البحث.

( كأداة بغرض قياس االتساق الداخلي ألسئلة االستبيان ملعرفة درجة ثبات استجابات املبحوثين، وقد بلغت قيمة ألفا (Alpha Cronbachعلى 

عيين بعد وتم توزيع االستبانات بواسبة ستة وعشرون من املرشدين الزرا .0,60وهي نسبة أعلى من قيمة الحدود الدنيا والتي تبلغ  0.89كورنباخ 

تم معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية و تدريبهم علي كيفية اختيار الشرائح والبريقة التي يتم بها ملء االستبانات. 

(SPSSللحصول على نتائج يمكن من خاللها التحقق من صحة الفرضيات املختلفة. ولدراسة العالقات االرتباطية بين م ) تغيرات البحث لتحديد وجود

 (.Chi-squareعالقة معنوية بينها تم استخدام اختبار )

 ( تحس  من خالل املعادلة:²*إحصائية كا تربيع )

( =²                                                                                                                            )                                                           

 بحيث:

  c=Orc والعمودr التكرار املشايد في الصف

 c  =Ercوالعمود  rالتكرار املتوقع في الصف 

 %0.05ونرفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين املتغيرين إذا كان مستوى املعنوية أقل من 

لثانوية للدراسة من مصادر تمثلت في املراجع، املصادر، األوراق العلمية، منشورات ييئة البحوث الزراعية، البحوث بينما تم جمع البيانات ا

 والدراسات السابقة، الدوريات، التقارير والشبكة العنكبوتية الدولية.

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:  .4
ت الخاصة بالفنيين بهيئة البحوث الزراعية بحس  إفاداتهم، وذلك من خالل في يذا الجزء من البحث سيتم إجراء تحليل مفصل للبيانا

 املعالجات اإلحصائية التي تم إجراؤيا ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة اإلحصائية. 

 :
ا
افية لعينة الفنيين:أوال  وصف وتحليل البيانات الديمغر
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 التوزيع الديمغرافي لعينة الفنيين :(1جدول )
 النسبة % التكرار فئات املتغير املتغير

 

 النوع

 48.4 62 ذكر 

 51.6 66 أنثى

 100.0 128 املجموع

 

 العمر

 14.8 19 30أقل من 

30 – 49 84 65.7 

 19.5 25 50أكبر من 

 100.0 128 املجموع

 

 املؤيل العلمي

 32.8 42 ثانوي 

 48.4 62 جامعي

 18.8 24 فوق الجامعي

 100.0 128 املجموع

 

 سنوات الخبرة

 20.3 26 سنه 5أقل من 

 14.8 19 سنه 10سنه الى  5من 

 25.0 32 سنه 15سنه الى  10من 

 39.8 51 سنه15أكثر من 

 100.0 128 املجموع

 (.2018املصدر: جمعت وحسبت من نتائج امليداني، )                   

(، بينما نسبة الذكور 128( من حجم العينة البالغ عدديا )66وثين من اإلناث ويمثلون عدد )( أن أكثر من نصف املبح1يتبين من جدول )

 أقل بقليل. ويذا يعني أن النس  متقاربة في توظيف الذكور واإلناث من الفنيين في الهيئة.

وهي نسبة قليلة، بينما أغلبية املبحوثين وبنسبة ( سنة 30% من املبحوثين من الفنيين أعماريم أقل من )14.8( أن نسبة 1كما يتضح كذلك من جدول )

 % من العينة تتشكل ممن تجاوزت أعماريم سن الخمسين.19.5( سنة، بينما 49 – 30% أعماريم من الفئات العمرية املتوسبة من )65.7

 أن غالبية أفراد العينة وبنسبة 1ُيالحظ من الجدول )
ً
يهم مؤيل ثانوي من الفنيين بلغت % لديهم مؤيل جامعي، بينما من لد48.4( أيضا

% من العينة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية. ويذا يدل أن نسبة 18.8% وهي تمثل تقريبا ثلث حجم العينة. وكانت نسبة 32.8نسبتهم 

 ة للتبور املنهي.% من عينة الدراسة لديهم مؤيل جامعي وفوق الجامعي. وهي تدل على أن يناك توجه للدراسات العليا ورغب77.2

 يعملون باملحبات 39.8( أن النسبة األكبر من املبحوثين )1كذلك يتضح من جدول )
ً
%( من أصحاب الخبرة ألكثر من خمسة عشر عاما

لي قد يؤثر في رضايم املختلفة لهيئة البحوث الزراعية، مما يدل بأن لهم خبرة طويلة في مجال البحث والزراعة ويذا يؤثر في زيادة عالوتهم السنوية وبالتا

%. ثم أقل بقليل خبرة املبحوثين أقل من خمسة 25الوظيفي. ويليها نسبة خبرة املبحوثين من عشر سنوات إلى أقل من خمسة عشر سنة وبنسبة 

 وبلغت نسبتهم 26سنوات وعدديم )
ً
 إلى توظيف الكوادر ال20.3( مبحوثا

ً
شابة باملؤسسة %، ويعني ذلك أن ييئة البحوث الزراعية تسعى دوما

. وكذلك تستفيد الهيئة من املبحوثين ذوي الخبرة البويلة في 
ً
 وإقليميا

ً
 مجال العمل.لالستفادة من طاقاتهم للنهوض باملجال البحثي والزراعي محليا

 :
ا
 الفنيين:مدى الرضا الوظيفي ثانيا

لوظيفي للفنيين فضال عن تناول العوامل املادية بكل متغيراتها. في يذا الجزء سيتم تناول محاور الدراسة األساسية املتمثلة في مدى الرضا ا

لتحديد التوجه العام  )Likert Scale ( الخماس ي مقياس ليكرتإذ تم استخدام ، مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة ثم بعد ذلك ندلف إلى

 الستجابات عينة الدراسة.

 مدى الرضا الوظيفي آراء أفراد العينة من الفنيين حول  :(2جدول)
   مستوى الرضا العبارة

 االتجاه العام للرضا الوسط الحسابي غير راض ي إطالقا غير راض ي محايد راض ي راض ي جدا

1  
ً
 راض ي 3.48 %14.8 %16.4 %4.7 %34.4 %29.7 وظيفتك عموما

 راض ي 3.55 %7.8 %18.8 %13.3 %31.3 %28.9 طبيعة عملك 2

 محايد 2.92 %27.3 %18.8 %10.2 %21.9 %21.9 طبيعة عملكتناس  مؤيلك العلمي مع  3

 (.2018املصدر: جمعت وحسبت من نتائج امليداني، )    

% من عينة الدراسة أجابوا بالرضا 64.1، نجد أن آراء أفراد العينة من الفنيين حول مدى الرضا الوظيفي( واملتعلق ب2يتضح من الجدول )

% بعدم املوافقة عند سؤالهم ذات السؤال. بينما من كانوا على 31.2. بينما أجاب الوظيفية التي يشغلونها حالياعند سؤالهم عن مستوى رضايم عن 

وكان التوجه العام آلراء عينة  3.48نجد أن الوسط الحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا عن وظيفتك قد بلغ %. كما 4.7الحياد بلغت نسبتهم 

 الدراسة لهذا املحور الرضا.
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% بالرضا، بينما بلغت نسبة غير الراضيين على نفس 60.2فقد أجاب  ،عن مستوى الرضا عن طبيعة عملكوعند سؤال عينة البحث 

 وعليه فإن التوجه العام للمحور يو الرضا. 3.55. كما بلغ الوسط الحسابي % أجابوا بمحايد13.3%. في حين أن 26.6السؤال 

 % أجابوا باملوافقة. في حين بلغت43.8أن مؤيلك العلمي يتناس  مع طبيعة عملك فإن  مستوى الرضا عن و عنأما فيما يتعلق بالسؤال األخير وي

% من عينة البحث، ويذه النسبة مرتفعة نسبيا وتشير على أن يناك الكثير من الفنيين 46.1نسبة من أجابوا بعدم املوافقة عند سؤالهم نفس السؤال 

أن أفراد العينة التزموا جان  الحياد فيما يخص تناس  املؤيل  يؤدونها في وظائفهم الحالية ال تتناس  مع مؤيالتهم. في حينيرون أن طبيعة املهام التي 

 وباتجاه عام ويو الحياد.  2.92%. وقد بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤال 10.2بنسبة بلغت  العلمي مع طبيعة عمل املبحوثين

 تربيع( للعالقة بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للفنيين)كاي  𝒙𝟐اختبار :(3جدول )
 املعنوية )كاي تربيع( 𝒙𝟐قيمة   البيان الرقم  

1  
ً
 0.00 41.716 وظيفتك عموما

 0.032 10.523 طبيعة عملك 2

 0.00 22.050 تناس  مؤيلك العلمي مع طبيعة عملك 3

 (.2018ة امليدانية، )املصدر: إعداد الباحث من الدراس           

آراء أفراد العينة من الفنيين حول مدى الرضا الوظيفي، وفيما يتعلق ب( والخاص 2لمزيد من تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول )ل

سنتبرق في يذا . بين مكونات طبيعة عمل عينة املبحوثين من الفنيين مع مستوى الرضا الوظيفيمدى وجود عالقة بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

تناس  املؤيل العلمي مع طبيعة العمل يؤدي إلى الرضا الوظيفي : الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية األولى، والتي تنص على

  .للفنيين

( كما يو ²ائية كاي تربيع )لتوضيح العالقة االرتباطية  بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي لفئتي الفنيين، تم استخدام إحص

( األول، والثاني، والثالث على التوالي ، وكانت 3ألسئلة جدول ) 22.050، و 10.523، و41.716( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 3موضح في جدول )

ئج اإلحصائية إلى وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية وتشير دالالت النتاعلى التوالي  0.00، و 0.032، و 0.000مستوى الداللة اإلحصائية و 

 
ً
وطبيعة العمل، وتناس  املؤيل العلمي مع طبيعة العمل مع الرضا الوظيفي للفنيين في ييئة البحوث الزراعية في السودان،  ،بين كل من الوظيفة عموما

تستنتج أن الفنيين غير راضين عن تناس  املؤيل العلمي مع طبيعة عليه فإن الدراسة . ) α=  (0.05الداللة  مستوى حيث كانت معنوية االختبار أقل من 

 وعن طبيعة عملهم ولكنهم غير راضين عن تناس  ا
ً
ملؤيل عملهم، ويذا العنصر له عالقة برضايم الوظيفي. أي أن الفنيين راضون عن الوظيفة عموما

 العلمي مع طبيعة عملهم.

( حيث توصلوا إلى أن غالبية املبحوثين من الباحثين راضون عن طبيعة عملهم، وأنه توجد 2019 ،البشير وآخرون) صل إليه تتفق مع ما تو يذه النتيجة 

( 2014 ،إبراييم وعجرمة) مع دراسة  يذه النتيجة تتفق . كذلك تتفقعالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للباحثين

ئجها إلى وجود عالقة دالة بين تأمين بيئة العمل، والرضا الوظيفي ببعديه، الرضا عن العمل والرضا عن عالقات العمل. وتتفق يذه والتي توصلت نتا

( والتي توصلت إلى أن أفراد البحث راضيين إلى حد ما عن بيئة العمل الوظيفي وأن يناك عالقة ارتباطية بين 2012 ،عوض هللا النتيجة مع دراسة)

( التي توصلت إلى أن مجال بيئة العمل يو مصدر أساس ي للرضا 1999 ،شديقات ) فز املادية واملعنوية والرضا عن بيئة العمل. واتفقت مع دراسةالحوا

فق ( التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن ظروف العمل مثل املرا2011 ،حمداوي وبخوش عن العمل. كما لم تتفق يذه الخالصة مع دراسة )

( التي توصلت إلى عدم رضا ييئة التدريس بجامعة األنبار عن ظروف وبيئة العمل. 2011 ،حمدي وحمداوي )الضرورية. وكذلك لم تتفق مع دراسة 

 ل. ( التي توصلت إلى عدم الرضا عن بيئة العمل من حيث إجراءات السالمة ومكان العم2006 ،املحتس  وجلعود ) إضافة إلى عدم اتفاقها مع دراسة

 :
ا
 دراسة العالقة بين العوامل املادية ورضا الفنيين:ثالثا

لدراسة العالقة بين العوامل املادية ورضا الفنيين بهيئة البحوث الزراعية، طرحت الدراسة على املبحوثين أسئلة تحتوي على عبارات حس  

ور واملرتبات والحوافز، البحوث وامليزانية الخاصة بها، كما تم تحليل مقياس ليكرت الخماس ي وتتمثل يذه العبارات في مكونات بيئة العمل، نظام األج

ضح يذه العبارات عن طريق التحليل الوصفي باستخدام الجداول التكرارية والنس  املئوية، واختبارات الفروض عن طريق اختبار كاي تربيع وسيت

 ذلك فيما سيلي.

   :بيئة العمل 

بيئة العمل املادية بالنسبة لفئتي الفنيين ومدى رضايم عن يذا العنصر، وتحتوي بيئة العمل على  سوف نتبرق في يذا العنصر إلى تحليل

  مة للعاملين.بعض املكونات املتمثلة في التهوية واإلضاءة في مكان العمل، إجراءات األمن والسالمة، إجراءات األمن والسالمة والرعاية الصحية املقد
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 ة من الفنيين حول بيئة العملآراء أفراد العين :(4جدول )
   مستوى الرضا العبارة

 االتجاه العــام للرضا الوسط الحسابي غير راض ي إطالقا غير راض ي محايد راض ي راض ي جدا

 محايد 2.90 %24.2 %22.7 %11.7 %21.9 %19.5 التهوية في مكان العمل 1

 محايد 3.28 %18.8 %18.8 %5.5 %29.7 %27.3 اإلضاءة في مكان العمل 2

 غير راض ي 2.59 %24.2 %30.5 %17.2 %18.0 %10.2 إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل 3

 غير راض ي 2.12 %35.2 %34.4 %16.4 %10.9 %3.1 الرعاية الصحية املقدمة للعاملين بالهيئة 4

 غير راض ي 2.48 %26.6 %32.8 %14.8 %17.2 %8.6 توفر التقنيات الالزمة ألداء عملك 5

انسياب املعلومات داخل ييئة البحوث  6

 الزراعية

 محايد 2.61 18.0% 32.0% 27.3% 16.4% 6.2%

 (.2018املصدر: جمعت وحسبت من نتائج امليداني، )    

رضا % من عينة الدراسة أجابوا بال41.4أن آراء أفراد العينة من الفنيين حول بيئة العمل يمكن مالحظة ب ( والخاص4من خالل الجدول )

نجد أن الوسط %. كما 11.7% بعدم املوافقة على نفس السؤال. بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم 46.9بينما أجاب  عن التهوية في مكان العمل.

 ر الحياد.وكان التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا املحو  2.9قد بلغ  التهوية في مكان العملالحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا عن 

% باملوافقة، بينما بلغت نسبة غير املوافقين على نفس السؤال 57، فقد أجاب عن مستوى الرضا عن اإلضاءة في مكان العملوعند سؤال عينة البحث 

 وعليه فإن التوجه العام للمحور يو محايد. 3.28كما بلغ الوسط الحسابي  % أجابوا بمحايد.5.5%. في حين أن 37.6

 % أجابوا باملوافقة. في حين بلغت28.2فإن  إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل مستوى الرضا عن الفنيين عن علق بسؤالأما فيما يت

%. وعليه فقد كان 17.2بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم % من عينة البحث. 54.7نسبة من أجابوا بعدم املوافقة عند سؤالهم نفس السؤال 

 .2.59آلراء عينة الدراسة في يذا املحور يو عدم الرضا بوسط حسابي مقداره  التوجه العام

% باملوافقة، بينما بلغت نسبة 14أجاب  خدمات الرعاية الصحية املقدمة للعاملين بالهيئة، فقد مستوى الرضا عن عنكذلك عند سؤال عينة البحث 

وبتوجه عام غير  2.12الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث  بوا بالحياد. وقد كان% أجا16.4%. في حين أن 69.6غير املوافقين على نفس السؤال 

 راض ي.

% 59.4% أجابوا باملوافقة في مقابل 25.8، فإن نسبة توفر التقنيات الالزمة ألداء عملك كما وعند سؤال عينة البحث عن مدى الرضا عن

 وباتجاه عام يو عدم الرضا. 2.48وقد بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤال  %.14.8سبتهم بينما من كانوا على الحياد بلغت نأجابوا بعدم املوافقة. 

انسياب املعلومات داخل  تم سؤال عينة البحث عن مدى رضايم عنف، أفراد العينة من الفنيين حول بيئة العملآراء  تحليل وأخيرا في يذا املحور تم

% بعدم املوافقة، في حين من كانوا على الحياد حيال نفس السؤال كانت 50فقة، بينما أجاب % أجابوا باملوا22.6، فإن ييئة البحوث الزراعية

وكان  2.61نجد أن الوسط الحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا انسياب املعلومات داخل ييئة البحوث الزراعية قد بلغ %. كما 27.3نسبتهم

 د.التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا املحور الحيا

آراء أفراد العينة من الفنيين حول بيئة العمل يمكن مالحظة أن املبحوثين من ب ( والخاص4ويتضح من خالل ما سبق لتحليل نتائج الجدول )

املين للععينة الفنيين غير راضين عن بعض مكونات بيئة العمل والتي تتمثل في إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل، والرعاية الصحية املقدمة 

مكان العمل،  بالهيئة، وتوفر التقنيات الالزمة ألداء عملهم وانسياب املعلومات داخل ييئة البحوث الزراعية. ولكنهم محايدين تجاه كل من التهوية في

 .واإلضاءة في مكان العمل. وعليه يمكن أن نلخص عن أن يناك عدم رضا عن بيئة العمل من قبل الفنيين بهيئة البحوث الزراعية

 )كاي تربيع( للعالقة بين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للفنيين 𝒙𝟐اختبار :(5جدول )
 املعنوية )كا تربيع( 𝑥2قيمة  البيان الرقم  

 0.819 1.543 التهوية في مكان العمل 1

 0.341 4.516 اإلضاءة في مكان العمل 2

 0.355 4.398 إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل 3

 0.932 0.849 الرعاية الصحية املقدمة للعاملين بالهيئة 4

 0.625 2.612 توفر التقنيات الالزمة ألداء عملك 5

 0.323 4.667 انسياب املعلومات داخل ييئة البحوث الزراعية 6

 (.2018املصدر: جمعت وحسبت من نتائج امليداني، )                      
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آراء أفراد العينة من الفنيين حول بيئة العمل، وفيما يتعلق بالعناصر الهامة ب( والخاص 4النتائج التي وردت بجدول ) لمزيد من تأكيد صحةل

سيتم في يذا الجزء اختبار العالقة االرتباطية بين يذه املتغيرات . بين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للفنيينمدى وجود عالقة والتي تدلل على 

 العوامل املادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية. : أن بالفرضية الثانية للدراسة، والتي تنص علىاملتعلقة 

( كما يو موضح ²لتوضيح العالقة االرتباطية  بين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي لفئتي الفنيين، تم استخدام إحصائية كاي تربيع )

( األول، والثاني، والثالث، 5ألسئلة جدول ) 4.667، و 2.612، و 0.849، و 4.398، و  4.516، و1.543( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 5في جدول )

والي على الت 0.323، 0.625، و 0.932، و0.355، و 0.341، و 0.819مستوى الداللة اإلحصائية و والرابع، والخامس، والسادس على التوالي، وكانت 

لفنيين في وتشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى عدم وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين كل من بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي ل

لق بعنصر بيئة تستنتج الدراسة فيما يتع. ) α=  (0.05الداللة  مستوى ييئة البحوث الزراعية في السودان، حيث كانت معنوية االختبار أكبر من 

 ورضا الفنيين.العمل، أن الفنيين غير راضين عن عنصر بيئة العمل ولكنها ال تؤثر على رضايم الوظيفي ألنه ال توجد عالقة بين عنصر بيئة العمل 

حمداوي  دراسة ) ( والتي توصلت إلى أن يناك عدم رضا عن بيئة العمل. كذلك تتفق مع2019 ،البشير وآخرون) وتتفق يذه النتيجة مع دراسة 

 حمداوي ) ( والتي توصلت إلى عدم رضا أعضاء ييئة التدريس بجامعة األنبار عن ظروف وبيئة العمل. وكذلك لم تتفق مع دراسة 2011 ،وحمدان

 ( التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن ظروف العمل مثل املرافق الضرورية2011 ،وبخوش

  افز واملرتبات و  رضا الفنيين:األجور والحو

  (.6عينة الفنيين حول نظام األجور واملرتبات والحوافز من حيث مستوى الرضا وعدم الرضا بحس  نتائج التحليل كما في جدول ) سيتم تناول آراء

 فزاآراء عينة الفنيين حول نظام األجور واملرتبات والحو  :(6جدول )
   مستوى الرضا العبارة

 االتجاه العــام للرضا الوسط الحسابي غير راض ي إطالقا اض يغير ر  محايد راض ي راض ي جدا

 غير راض ي 2.9 %42.2 %29.7 %10.9 %11.7 %5.5 تناس  مقدار راتبك الشهري مع حجم عملك 1

 محايد 2.61 %28.1 %32.8 %5.5 %17.2 %16.4 انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري  2

 غير راض ي 2.9 %38.3 %32.0 %16.4 %8.6 %4.7 تناس  املكافآت املالية مع حجم أدائك 3

تناس  املرت  مع مرتبات العاملين  4

 باملؤسسات الشبيهة

 غير راض ي 2.17 35.2% 31.2% 20.3% 7.8% 5.5%

 (.2018املصدر: جمعت وحسبت من نتائج امليداني، )    

% من عينة الدراسة أجابوا باملوافقة 17.2الحوافز، نجد أن ( واملتعلق بآراء عينة الفنيين حول نظام األجور واملرتبات و 6يتضح من الجدول )

% بعدم املوافقة عند سؤالهم ذات السؤال. بينما من كانوا 71.9. بينما أجاب عن تناس  مقدار الرات  الشهري مع حجم مدى الرضا عند سؤالهم عن

 وبتوجه عام غير راض ي. 2.09الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث  وقد كان%. 10.9على الحياد بلغت نسبتهم 

% باملوافقة، بينما بلغت نسبة غير املوافقين 33.6فقد أجاب  انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري،عن مستوى الرضا عن وعند سؤال عينة البحث 

ور يو عدم الحياد بوسط حسابي وقد كان التوجه العام آلراء عينة الدراسة في يذا املح % أجابوا بمحايد.5.5%. في حين أن 60.9على نفس السؤال 

 .2.61مقداره 

نسبة من أجابوا بعدم  % أجابوا باملوافقة. في حين بلغت13.3فإن  تناس  املكافآت املالية مع حجم أدائكأما فيما يتعلق بسؤال مدى 

الوسط الحسابي بالنسبة لسؤال  %. كان16.4بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم % من عينة البحث. 70.3املوافقة عند سؤالهم نفس السؤال 

  وكان التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا املحور يو عدم الرضا. 2.09تناس  املكافآت املالية مع حجم أدائك قد بلغ  مستوى الرضا عن

% باملوافقة، بينما بلغت نسبة غير 13.3أجاب  فقد ،تناس  املرت  مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيهةكذلك عند سؤال عينة البحث عن مدى 

 وبتوجه عام غير راض ي. 2.17الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث  % أجابوا بالحياد. بلغ31.2%. في حين أن 66.4املوافقين على نفس السؤال 

 (7( بما سيرد من نتائج وتحليل للجدول )6كما يمكن تدعيم ما سبق من تحليل للجدول )
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 وامل املادية للرضا الوظيفي للفنيينالع :(7جدول )
 النسبة% التكرار اإلجابة  السؤال

/ يل تحقق العوامل املادية كاألجور واملرتبات واملكافآت املادية 1

 فقط اإلشباع الكامل للفنيين؟

 

 9.4 12 نعم

 78.9 101 ال

 ما
ً
 11.7 15 نوعا

 100.0 128 املجموع

 ما يل أنت راض ي؟( ال1/ إذا كانت إجابة السؤال )2 
ً
 ، أو نوعا

 

 6.9 8 نعم

 75.9 88 ال

 ما
ً
 17.2 20 نوعا

 100.0 116 املجموع

 (.2018املصدر: جمعت وحسبت من نتائج امليداني، )                   

حوافز واملكافآت املادية فقط ال %( من عينة الفنيين يروا أن األجور واملرتبات وال78.9( أن غالبية املبحوثين وبنسبة )7يالحظ من الجدول )

تقل عن تحقق اإلشباع الكامل وأنهم غير راضين عن ذلك. ويذا يعني أن العوامل املادية لوحديا قد تحقق اإلشباع ولكن عوامل الرضا املعنوية ال 

عند سؤالهم عن يل تحقق العوامل املادية  % ممن أجابوا بال أو نوعا ما93.1العوامل املادية من حيث القدرة على تحقيق االشباع. كما يالحظ أن 

لرضا. ويذه كاألجور واملرتبات واملكافآت املادية فقط اإلشباع الكامل للفنيين؟، قد أجابوا مرة أخرى بال عند سؤالهم رضايم عن العوامل املادية ل

  النتيجة تدلل على أن الفنيين غير راضين عن العوامل املادية.

فيما يخص امليزانية املخصصة للبحوث التي يقومون بأدائها أو املشاركة  الفنيينتم طرح بعض األسئلة على  4/3/2 في يذا الجزء من املحور 

في جدول في أدائها ومدى توفر املعينات التي تساعديم على ذلك كحافز يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستوى رضا الفنيين، وكانت استجاباتهم عليها كما 

(8 .) 

 ة حول امليزانية املخصصة للبحوث ومدى اإلشراف على الفنيينأسئل :(8جدول)
 النسبة% التكرار اإلجابة  السؤال

 

/ يل تخصص ييئة البحوث الزراعية ميزانية للبحوث 1

 العلمية؟ 

 55.5 71 نعم

 19.5 25 ال

 ما
ً
 25.0 32 نوعا

 100.0 128 املجموع

 

امليزانية كافية ( نعم، يل يذه 1/ إذا كانت إجابة السؤال ) 2 

 ألداء البحوث بالبريقة املبلوبة؟  

 32.4 23 نعم

 42.2 30 ال

 25.4 18 نوعا ما

 100.0 71 املجموع

   

 ما يل أنت راض ي؟2/ إذا كانت إجابة السؤال )3 
ً
 ( ال، أو نوعا

 

 20.8 10 نعم

 54.2 26 ال

 ما
ً
 25.0 12 نوعا

 100.0 48 املجموع

   

 يل يشرف الباحثين على تصميم بحوث الفنيين إن وجدت؟ /  4       4 

 

 36.7 47 نعم

 38.3 49 ال

 ما
ً
 25.0 32 نوعا

 100.0 128 املجموع

  

/ يل يتم إشراك الفنيين الجدد في إعداد الخبط البحثية 5

 املستقبلية؟

 15.6 20 نعم

 74.2 95 ال

 ما
ً
 10.2 13 نوعا

 100.0 128 املجموع

 (.2018املصدر: جمعت وحسبت من نتائج امليداني، )                   

( أعاله أن أكثر من نصف أفراد العينة يروا أن يناك ميزانية تخصصها ييئة البحوث الزراعية للبحث العلمي. ولكن يروا 8تبين من الجدول )

من نصف أفراد العينة غير راضين عن عدم تناس  امليزانية وأداء البحوث أن يذه امليزانية غير كافية ألداء البحوث بالبريقة املبلوبة، وبالتالي أكثر 

الرضا وعدم العلمية. أما بالنسبة إلى إشراف الباحثين على تصميم بحوث الفنيين إن ُوجدت كما تبين من الجدول أعاله، فنجد أن اآلراء متقاربة حول 

 ما يشرفون على تصميم أبحاثهم إن ُوجدت. وُيالحظ من الجدول )الرضا عن يذا اإلشراف. أما ربع أفراد العينة يروا أن الب
ً
( أعاله أن 11احثين نوعا

%( فقط من أفراد العينة من الفنيين يتم 15.6غالبية أفراد العينة من الفنيين ال يتم إشراكهم في إعداد الخبط البحثية املستقبلية. بينما ما نسبته )
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م من فئة التقنيين، وتعزو الدراسة أن السب  في إشراكهم قد يعود إلى درجاتهم العلمية ومناصبهم الوظيفية إشراكهم في الخبط البحثية وُيرجح أنه

 العالية. 

افز ومستوى الرضا الوظيفي للفنيين 𝒙𝟐اختبار :(9جدول)  )كاي تربيع( للعالقة بين األجور واملرتبات والحو
 ةاملعنوي )كا تربيع( 𝑥2قيمة  البيان الرقم  

 0.532 3.156 تناس  مقدار راتبك الشهري مع حجم عملك 1

 0.08 8.344 انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري  2

 0.057 9.167 تناس  املكافآت املالية مع حجم أدائك 3

 0.02 11.695 تناس  املرت  مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيهة 4

 (.2018سبت من نتائج امليداني، )املصدر: جمعت وح                         

عينة الفنيين حول نظام األجور واملرتبات آراء ب( والخاص 8( وجدول )7( وجدول )6لمزيد من تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول )ل

مع مستوى الرضا  الفنيينينة بين األجور والروات  والحوافز ألفراد عمدى وجود عالقة ، وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على والحوافز

العوامل : أن سيتم في يذا الجزء اختبار العالقة االرتباطية بين يذه املتغيرات املتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة، والتي تنص على. الوظيفي للفنيين

 املادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية. 

األجور والروات  والحوافز للفنيين ومستوى الرضا الوظيفي لفئتي الفنيين، تم استخدام إحصائية كاي تربيع  لتوضيح العالقة االرتباطية  بين

(²( كما يو موضح في جدول )حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 8 )( األول، والثاني، والثالث، 7ألسئلة جدول )11.695، و  9.167، و  8.344، و3.156

وتشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة على التوالي 0.02، و0.057و 0.08، و 0.532مستوى الداللة اإلحصائية و بع على التوالي، وكانت والرا

ة ورضا ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تناس  املكافآت املالية مع حجم العمل، وتناس  املرت  الشهري مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيه

 (.0.05الفنيين، حيث كانت معنوية االختبار أقل من أو تساوي )

أما انتظام مواعيد الرات  الشهري وتناسبه مع حجم العمل، ليست لها عالقة ذات داللة إحصائية مع الرضا، ألن مستوى املعنوية لالختبار 

البية املبحوثين من الفنيين عن نظام األجور واملرتبات واملكافآت املتبع، وأن (. بصورة عامة تستنتج الدراسة أن يناك عدم رضا من غ0.05كان أكبر من )

 الروات  واملكافآت املالية ال تتناس  مع حجم العمل الذي يقومون به. وال تتناس  مرتباتهم مع مرتبات املؤسسات الشبيهة.

يناك عدم رضا من قبل الباحثين بهيئة البحوث الزراعية عن ( والتي توصلت إلى أن 2019 ،البشير وآخرون وتتفق يذه النتيجة مع دراسة )

 ،شبات ة )تناس  األجور واملرتبات واملكافآت، وأن الروات  واملكافآت املالية ال تتناس  مع حجم العمل الذي يقومون به. نجد أنها اتفقت مع دراس

ت إلى وجود عدم رضا من قبل األكاديميين عن املردود املالي ومناسبته ( التي توصل2011،حمداوي وبخوش ( ودراسة  )2012 ،الباير ( ودراسة )2016

( التي بينت وجود انخفاض نسبي في مستوى الرضا فيما يخص 2011 ،حمدي وحمدان لألعباء األكاديمية امللقاة على عاتقهم. كذلك تتفق مع دراسة )

الرضا عن نظام الحوافز املادية واملعنوية والروات  التي ال تتناس  مع ظروف  ( التي توصلت إلى عدم2004 ،أبو رمضان األجور والحوافز، ودراسة )

( التي توصلت إلى مستوى عالي من الرضا عن الروات  والحوافز 2004 ،أبو سمرة املعيشة للعاملين بالجامعات الفلسبينية. كما اختلفت مع دراسة )

وعليه يمكن القول إن أغل  الدراسات توصلت إلى عدم رضا العاملين عن الهيكل الراتبي املتمثل لدى املشرفيين األكاديميين في جامعة القدس املفتوحة. 

 في األجور، املرتبات، الحوافز املادية واملكافآت املالية مقابل الجهد املبذول. 

 الخاتمة والتوصـيات: .5
 :
ا
 النتائج:أوال

 

 البحوث الزراعية في اآلتي: بصورة عامة تمثلت نتائج الدراسة لفئتي الفنيين بهيئة     

 وعن طبيعة عملهم ولكنهم غير راضين عن تناس  املؤيل العلمي مع طبيعة عملهم. .1
ً
 التقنيون والفنيون راضون عن الوظيفة عموما

 رضا الفنيين.التقنيون والفنيون غير راضين عن بيئة العمل ولكنها ال تؤثر على رضايم الوظيفي ألنه ال توجد عالقة بين عنصر بيئة العمل و  .2

لذي التقنيون والفنيون غير راضين عن نظام األجور واملرتبات واملكافآت املتبع، وأن الروات  واملكافآت املالية ال تتناس  مع حجم العمل ا .3

ت املالية مع يقومون به. وال تتناس  مرتباتهم مع مرتبات املؤسسات الشبيهة. توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تناس  املكافآ

حجم العمل وتناس  املرت  الشهري مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيهة ورضا الفنيين. أما انتظام مواعيد الرات  الشهري وتناسبه مع 

 حجم العمل، ليست لها عالقة ذات داللة إحصائية مع الرضا.

 ة.تخصص ييئة البحوث الزراعية ميزانية للبحوث العلمية ولكنها غير كافي .4

 أفراد العينة من الفنيين يروا بأن ييئة البحوث الزراعية ال توفر لهم فرص للبحث العلمي، وإذا أتاحت لهم الهيئة يذه الفرص سوف تستغل .5

 مجهوديم وتقوم الهيئة بنشر نتائج البحاث كأوراق علمية في مجالت ودوريات محكمة. 
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 :
ا
 التوصيات:ثانيا

ة األجور والروات  واملكافآت املادية للعاملين بهيئة البحوث الزراعية وضرورة تناس  الرات  الشهري تحسين الهيكل الراتبي وذلك بزياد .1

 واملكافآت املالية لكافة العاملين بالهيئة مع حجم العمل الذي يقومون به، وانتظام مواعيد صرفه.

ل البرامج التدريبية داخل البالد وخارجها، وحضور الدورات تبوير وتأييل كافة الفنيين وغيريم بهيئة البحوث الزراعية وذلك بزيادة تفعي .2

 التدريبية والندوات واملؤتمرات وورش العمل والزيارات امليدانية، وإشراك الفنيين في وضع وتنفيذ برامج التدري .

 توفير املعينات واملعدات الكافية التي تساعد الفنيين من أداء واجباتهم الوظيفية وأبحاثهم. .3

بإجراء دراسات وبحوث الحقة في مجال الرضا الوظيفي تتناول مختلف العناصر والعوامل املحفزة والتي قد تحقق الرضا الوظيفي التوصية  .4

 للعاملين باملؤسسات املختلفة. 

يل انسياب املعلومات تحسين بيئة العمل املتمثلة في التهوية واإلضاءة، إجراءات األمن والسالمة، وتوفير التقنيات الالزمة ألداء العمل، وتسه .5

 داخل ييئة البحوث الزراعية.

تحسين مستويات الرضا الوظيفي للباحثين بهيئة البحوث الزراعية، وذلك بتحسين العوامل والعناصر التي تؤدي إلى تحقيق الرضا التام عن  .6

 الوظيفة، وبذلك تتحقق أيدافهم الشخصية وبالتالي تحقيق أيداف ييئة البحوث الزراعية.

 :جعاملرا
     

ا
 الكتب واملراجع: :أوال

 منشورات جامعة السودان املفتوحة، الخرطوم. ،السلوك التنظيمي (2005إسماعيل، زكي محمد، ) .1

 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2( إدارة املنظمات: منظور كلي، ط 2010حريم، حسين محمد، ) .2

( السلوك التنظيمي. الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون 2010ظاير، حنان، )الخضرا، بشير وأبو ينبش، أحمد وأحمد، مروة وال .3

 مع جامعة القدس، القدس.

 ( الرضا الوظيفي في املنظمات، الدار الجامعية، اإلسكندرية.2004عبد الباقي، صالح الدين محمد، ) .4

 ى الرضا الوظيفي. الدار الجامعية، اإلسكندرية.( دوافع واحتياجات العمل وأثريا عل2011غازي، وليد حليم، ) .5

 ، السودان.( إدارة األفراد، شركة مبابع السودان للعملة املحدودة، الخرطوم2005املقلي، عمر أحمد عثمان، ) .6

: البحوث املحلية والعربية:
ا
  ثانيا

والتعليمية وعالقة ذلك بالرضا الوظيفي للباحثين  لبحثية( تأمين بيئة العمل للمنشآت ا2014فاطمة عبد املحيي، ) عجرمة،& إبراييم، سحر حسن  .1

 https://doi.org/10.12816/0014016، 46 -37(، 2015املجلة الدولية للتنمية، املجلد الرابع، العدد األول ) ،العاملين بهذه املنشآت

 ( الرضا الوظيفي، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا.2010أبو جديع، فاروق، )  .2

( قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجامعات الفلسبينية: قباع غزة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 2004ضان، نجوى نعيم، )أبو رم .3

 فلسبين.

عن املجلة الفلسبينية للتربية املفتوحة  ،( الرضا الوظيفي لدى املشرفين األكاديميين في جامعة القدس املفتوحة2004أبو سمرة، محمود أحمد، )  .4

 بعد، جامعة القدس املفتوحة، املجلد األول، العدد األول.

( تأثير الرضا الوظيفي على أداء املوارد البشرية، دراسة حالة املؤسسة العمومية االستشفائية بمغنية، 2016برياح، محمد األمين وموساوي، يحي، ) .5

 والعلوم التجارية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.رسالة ماجستير "غير منشورة"، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

( دور العوامل املادية في 2019) ،البشير، أبو سفيان محمد، وإدريس، الفاضل تيمان، وعلي، إشراقة زين العابدين محمد، وشكرت هللا، أمل بشير .6

، (، األردن1(، العدد )6ية لالقتصاد واألعمال، مجلد )السودان، املجلة العامل-الرضا الوظيفي للباحثين في ييئة البحوث الزراعية

https://doi.org/10.31559/gjeb2019.6.1.6 
 ( علم النفس الصناعي والتنظيمي، الببعة األولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن.2013حلمي، فارس، ) .7

جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والية خنشلة،  ،ؤسسة الجامعية( دور الرضا الوظيفي في تحقيق أيداف امل2011حمداوي، عمر وبخوش، أحمد، ) .8

 الجزائر.

( الرضا الوظيفي بين أعضاء ييئة التدريس: دراسة تببيقية، جامعة األنبار، مجلة جامعة 2011حمدي، إسماعيل أحمد وحمدان، عبيد منصور، ) .9

 راق.، الفلوجة، الع7، العدد 4األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، املجلد 

 م( الرضا الوظيفي لدي أطباء األسنان العاملين في قباع غزة، رسالة ماجستير "غير منشورة"، جامعة القدس.2002دياب، حنان، ) .10
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( تأثير الرضا الوظيفي في نجاح املنظمات، بحث تببيقي في ييئة النزاية، مكات  2015رفش، شهاب الدين محمد والربيعي، محمد عباس خليل، ) .11

 (.2(، العدد )7فرات األوسط، مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية واملالية، جامعة بابل، املجلد )تحقيقات ال

دراسة استبالعية على عينة من املدراء في مصرف الرافدين -( تأثير الذكاء الشعوري والقيادة التحويلية في األداء املنظمي 2010الزبيدي، بالل كامل، ) .12

 بغداد، رسالة ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. /

 ( سيكولوجية نظم الحوافز التربوية، الببعة األولى، دار االبتكار للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2013السامرائي، طارق عبد الحميد، ) .13

يفي لدى األكاديميين بالجامعات الفلسبينية في )قباع غزة(: دراسة مقارنة بين العاملين في ( مستوى الرضا الوظ2016شبات، جالل إسماعيل، ) .14

 جامعة القدس املفتوحة وجامعة غزة، فلسبين.

 ، العراق.35مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد  ،( الرضا عن العمل لدى أعضاء ييئة التدريس في جامعة اليرموك1999شديقات، يحيى محمد، )  .15

( الرضا الوظيفي بين أعضاء ييئة التدريس في الجامعات الحكومية السودانية: دراسة ميدانية، كلية الدراسات التجارية، 2012الباير، أحمد علي، ) .16

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، السودان.

إلى  2013اسة حالة بنك أم درمان الوطني، كوستي وربك في الفترة در  -( دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين2017عثمان، البي  بابكر يوسف، ) .17

 ، رسالة ماجستير "غير منشورة"، قسم إدارة األعمال، جامعة اإلمام املهدي، السودان.        2016

دارة حسابات املشتركين، بلدية ( أثر التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين: أنموذج البحث، إ2012عوض هللا، ميرفت توفيق إبراييم، )  .18

 غزة، فلسبين.

( املناخ التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي للموظفين، دراسة ميدانية بمديرية األشغال العمومية بأم البواقي، الجزائر، رسالة 2018كوديل سعيدة، ) .19

 ، الجزائر.ماجستير "غير منشورة"، قسم العلوم االجتماعية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

دراسة تببيقية  -( العوامل املؤثرة في تبوير أداء موظفي البنوك وعالقتها بالرضا الوظيفي2006املحتس ، لينا حسام وجلعود، مروان سعيد، ) .20

 ميدانية، محافظة الخليل، جامعة بوليتكنيك، فلسبين.

 عتز للنشر والتوزيع، األردن.( إدارة املوارد البشرية، الببعة األولى، دار امل2014محمد، ياني محمد، ) .21

رضا موظفي وكالة الغوث العاملين في وكالة الغوث بقباع غزة عن أنظمة التعويض والحوافز، رسالة  ىم( مد 2004محيسن، وجدي أحمد، ) .22

 ماجستير "غير منشورة"، كلية التجارة، الجامعة االسالمية، غزة.

أداء العاملين في املنظمات الصناعية الليبية في مدينة بنغازي، رسالة ماجستير "غير منشورة"، ( تحليل نظم الحوافز وعالقتها ب2000) ،يونس، عادل .23

 جامعة قاريونس، ليبيا.
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 (، السودان.2017منشورات ييئة البحوث الزراعية، ) .1

 (، السودان.2009منشورات وزارة العلوم والتكنولوجيا، ) .2

( املعدلة: تعيين وترقي أعضاء ييئة البحث العلمي ومساعديهم، قانون ييئة البحوث الزراعية 1( الالئحة الداخلية رقم )2013ري )وزارعة الزراعة وال .3

 م، السودان.  1996لعام 
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Abstract: The study dealt with the role of material factors in the job satisfaction of technicians in the 
Agricultural Research Institution in Sudan. The study aimed to identify the degree of job satisfaction of 

technicians in research institutions, as well as to identify the role of elements of material satisfaction in 

achieving satisfaction of technicians in research institutions. The research followed the descriptive analytical 
approach and the case study. A random sample (129) was selected from the study population of 392 

technicians. Data were processed by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The percentages, 

frequencies and hypothesis tests were used to analyze the data. The most important results have been found 

that technicians are satisfied with the job and the nature of their work. And that they are not satisfied with the 
suitability of the scientific qualification with the nature of their work. The study also found that respondents 

are dissatisfied with the work environment, wages, salaries, and material incentives. Based on the findings of 

the study, recommendations were made, mainly the improvement of salaries and wages structure, the 
development and qualification of technicians and technicians in the agricultural research organization, 

internally and externally, and finally, further researches should be carried out in the field of job satisfaction 

and its impact on job performance. 

Keywords: Material factors, Job satisfaction, Technicians, Agricultural Research Institution. 
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Abstract:  This study aims to examine the tendency of prioritizing management companies listed on 

Indonesia Stock Exchange (IDX) allocate free cash flow. Respondents there were 23 companies listed on IDX 
who has a wealth of at least the IDR 1.2 trillions. Questionnaires were sent based on four economic situation, 

namely: the situation is stable or normal, getting better, getting worse, and the uncertain economic situation. 

The fourth economic situation is faced with five options for allocating free cash flow, namely: payment of 
cash dividends, buy back stock, make acquisitions, purchase of financial assets, and distribute it to other areas 

of investment, such as option's Mutual Funds. Incidentally Indonesia's economic situation was observed 2015 

- 2016 is the worsening situation in which the rupiah exchange rate against the USD around IDR 14,500. 
Similar to the economic situation in 1997/ 1998. The results show that the worsening economic situation the 

management of companies listed on IDX prefers: the purchase of shares and investments in other business 

fields, followed by The purchase of financial assets and acquisitions, and payment of cash dividends in the 

final choice  
 

Keywords: Dividend, Financial Assets, Buy Back Stock, Acquisitions, Hedging. 

JEL Classification: G34, M12. 

1. Introduction 

Based on the results of verification the data processing and mapping the results of research, it 

is known that in normal economic conditions and tend to improve the management of the issuer in 

Indonesia Stock Exchange (IDX) prefer to allocate their free cash flow into the acquisition activities. 

In a normal economic situation, the acquisition followed by dividing free cash flow in the form of 

cash dividends and make investments to other sectors. After that, buy back shares and the last option 

is the purchase of financial assets. Bararuallo (1997) indicates that all of the listed companies in IDX 

more selective in developing the company's business activities. Expansion efforts to  convince 

shareholders through dividend payments and less paid attention to the share  buyback (Achim., 

Borlea,. & Gaban, ; 2016). Price of shares outstanding is seen as a measure the company's value 

in  eyes of society so less attractive to repurchase the same as investing into other sectors (Simakova, 

& Stavárek; 2015). All this shows that aspects of existing theories in economic situation, strategies, 

and objectives of management companies must take precedence in profit. 

Bararuallo, (2011) This is caused by the stock price tends to go down and open the 

opportunity for business expansion into other business sectors. Purchases of financial assets and 

acquisition occupied the second option for consideration  market and the slowness of return on 

investment. Finally, because of  benefits achieved little, then the payment of cash dividends into 

consideration the last (Copeland, 1988; Damodaran, 1994; Denision, 2002; Fama, 1998). 
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2. Model Research  

So the concept of free cash flow stated that market pressures would encourage managers to 

distribute free cash flow to shareholders because there is the risk of losing control of the company. 

According to Jensen (1986: 137), free cash flow is the excess cash to fund all the projects that have a 

net present value positive net of dividends (Fernandez and Pablo, 2004; Kieso, 2011; Marshall, et al, 

1993; Myers, 1984; Ohlson and James, 1995). Free cash flow is the excess required to fund all the 

projects that have a positive net present value. But indeed if free cash flow is large enough, then it not 

only to pay dividends but also to buy back shares, purchased the assets of financial, acquisitions, or 

more components of the value  (Park, et al; 2000; Redhead and Keith, 1997; Weston, et al, 1993). 

Free cash flow is calculated using the following formula: 

FCF  = AKOP - PMP - NWC ......................................................... (1) 

Where: 

FCF   = Free Cash Flow 

AKOP  = Operating cash flow of the company. 

PMP   = The company's capital expenditure. 

NWC  = Net working capital  

Investors may be looking to the purchase of shares is an indication that companies do not 

have a good new project. However, if the company does not have a good investment opportunity, 

then it should be cash available in large quantities redistributed to shareholders. However worthy to 

be aware that after a stock repurchase, there is a concern that the company's risk increases so that a 

decline in stock prices on the market. That is, the company can distribute income to shareholders by 

buying back shares to the company that are outstanding. Price of the stock repurchase at equilibrium 

can be calculated with the following formula: 

(S x Pc) P *     = (S n) ................................................................................... (2) 

Where: 

P *      : The price of the stock repurchase equilibrium 

S      : Number of outstanding shares before the stock repurchase 

N      : Number of shares to be bought back by the company 

Pc      : The current stock price before the stock repurchase 

If you had to choose between stock repurchase and dividend payments in cash, in perfect 

market conditions, the market is not perfect, the investor may have a preference for one of two 

alternatives to it. If the choice falls to the repurchase of shares, then there are three methods that can 

be used, namely: (1). Shares purchased on the open market; (2). Companies making a formal offer to 

buy the company's shares in an amount and a specified price;  (3). The company bought back a 

number of shares ones or several large shareholders. 

As a result, there are two possibilities for shareholders and the company that is detrimental or 

beneficial. From the aspect of profits for shareholders, repurchase stock consists of: (1). Stock 

repurchase often seen as a positive sign for investors because the stock repurchase generally done if 

the company feels that the stock is undervalued; (2). Stock repurchase reduces the number of shares 

outstanding in the market, so that after the stock repurchase, there is the possibility of the stock price 

rises. While aspects of loss for shareholders can be: (1). Companies buy back shares at a price too 

high to the detriment of shareholders did not sell back its shares; (2). Repurchase stock profits in the 

form of capital gains, whereas some investors like dividend. 

On the economic situation, is volatile and uncertain management company in IDX more 

likely to choose the policies below a certain order, such as: dividing the dividend in cash (DT), to buy 

financial assets (FA), to buy the company's shares (TS), does the acquisition of another company (A); 
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or make investments to other sectors (OI), which is a component of certain financial derivatives 

(option), parked in the Fund (fixed income), or in the form of for ex. 

Based on the theoretical framework and trends above, then this research model is constructed 

as follows: 
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Figure(1): A Research Model 

3. Results 

In the uncertain economic conditions, almost every targets-free cash flow focused on the 

division of dividend and the expansion of investment into the sector. The consideration, tried to be 

not divert capital to other businesses, and they are confident that the company is still quite reliable 

with their business expansion into other business fields. Here acquisitions became the second as a 

result of market IDX and venture companies that have business links could doubt to make a profit 

because of cost pressures remain in large enough quantities. Subsequent impact is the purchase of 
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financial assets, and the company's shares are considered less profitable because the company is 

facing a difficult situation. Small profits, increased financial burden, and difficult to make long-term 

cooperation's for almost all companies are facing considerable problems pressing business; the fixed 

costs are quite large and born regularly and sustainable. 

Thus it can be stated that from the standpoint of management companies in IDX cash 

dividend policy priority in uncertain economic circumstances. Another interesting point of this study 

is that investment into other areas, and share purchases re-occupy the first choice in a bad economic 

situation and uncertain. This trend can be believed by reason stock prices down, and many 

companies are experiencing financial difficulties and thus potentially more illiquid.  

As with the acquisition of which tend to occupy the first position in the normal state of 

economy and is getting better as well as being the second choice in the bad economic situation and 

uncertain. It seems that the acquisition does require substantial funding from the management 

company that will acquire in a bad situation and increasingly uncertain of the acquired company. 

Unlike the purchase of hard assets become the primary choice. It seems quite difficult for the 

management of the issuer in IDX to be a broker that requires a lot of time and extra thought rigorous 

and disciplined time. The above description requires further research in the economic situation of 

other countries in which the strategy and decision making styles are slightly or completely different 

with entrepreneurs in Indonesia, especially that go public in IDX. 

3.1. Economic Situation Normal 

In a relatively stable economic situation or normal management of the company is more 

likely: the acquisition (30%) and then dividing the cash dividend (25%) or more shall infuse cash 

into areas more promising. For example, in the financial derivatives sector (25%) such as options and 

future's transactions (swap) in the form of interest rate swaps or commodity swaps. Firms in this 

study, less. please share buyback (15%) or purchase-sale of shares and bonds (10%) in the IDX. If 

ordered by the mapping of the trend, then the order is: 4 (A) = 30%, 1 (DT) = 25% and 5 (OI) = 25%, 

3 (TS) = 15%, and 2 (FA) = 10 % in the final selection. So the order is: 4 (A = 30%), 1 (DT = 25%) 

and 5 (OI = 25%), 3 (TS = 15%), and the last is 2 (FA = 10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure(2) : The Results of The Mapping 1: The Economic Situation is Normal 

3.2. Improved Economic Situation 

In the economic, situation is relatively improved; the management company is more likely to: 

acquisitions 4 (A) = 30%, then actively invest in securities in IDX 2 (FA) = 25%, then followed by 

investments into other areas (5 ( OI) = 20%. However, interest dividends only 1 (DT) = 15% and buy 

back stock only 3 (TS) = 10%. If ordered by the mapping of the trend, then the order is: 4 (A = 

30%) , 2 (FA = 25%) and 5 (OI = 20%), 1 (DT = 15%), and 3 (TS = 10%) in the final selection. 
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Figure(3): The Results of the Mapping 2: The Economic Situation is Getting Better 

3.3. Economy Worsens Situation 

In the relative economic situation, worsening turns management companies in IDX more 

likely: buying shares back 3 (TS) = 25% and investments into other sectors 5 (OI) = 25%. This 

activity was followed neatly by acquisition activities 4 (A) = 20% and active in the IDX. But less the 

dividend distribution for his tendency to think only one (DT) = 10%. If ordered by the mapping of 

the trend, then the order is: 3 (TS = 25%) and 5 (OI = 25%) and 2 (FA = 20%) and 4 (A = 20%) and 

1 (DT = 10%) in the final sequence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure(4): The Results of the Mapping 3: The Economic Situation is Worsening 

 

3.4. Economic Situation Uncertain 

In a situation of uncertain economic management of companies in IDX more likely to do: 

dividend of 1 (DT) = 30% while actively investing in other sectors 5 (OI) = 30%, followed by the 

acquisition of 4 (A) but less thinking of buying shares returns 3 (TS) = 10%, including playing in 

IDX 2 (FA) = 10%. They are less please the purchase-sale of stocks and bonds in the IDX. If ordered 

by the mapping of the trend, then the order is: 1 (DT = 30%) and (OI = 30%), and 4 (A = 20%), and 

the last is 2 (FA = 10%) and 3 (TS = 10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure(5): Results of Mapping 4: The Economic Situation is Uncertain 
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Table: Final Results and Ranking 

 
Economic 
Situation 

Priority Target The Use Of Free Cash Flow  
Information 1 2 3 4 5 

Stable / Normal 4(A) 1(DT) & 5(OI) 3(TS) 2(FA)   
The results are 

sorted in 
priority order of 

allocating free 
cash flow 

Improved 4(A) 2(FA) 5(OI) 1(DT) 3(TS) 

Worsens  3(TS) & 5(OI) 2(FA) & 4(A) 1(DT)   

Uncertain 1(DT) & 5(OI) 4(A) 2(FA) & 3(TS)   

Note: Sorted and Tabulated According to The Results of Data Processing 

Tabulation of the results in Table 1 above shows that aspects of company policy, especially 

policies on the distribution of free cash flow, greatly depends upon the decision of the company 

management meetings. As if all can be arranged as carried interest. But the results from this research 

thrust a number of things that need to be studied more theoretically; among other things, the policy 

of dividend distribution in cash just be the first choice in the economic situation uncertain, and 

dividend is not relevant is more visible in the economic situation is improving or deteriorating since 

economic situation. So even the act of buying back shares: less is best done in a normal economic 

situation, getting better, or the uncertain economic situation but in the economic situation worsened.  

Acquisition should be done in a normal economic situation and improved; investment into the 

business field is more appropriate in a deteriorating economic situation and uncertain. As a result, 

companies can lose money or profit. The advantages for companies are: (1). Avoid the dividend 

increase; (2). Strategy disrupted the expropriation of businesses; (3). Approach tender offer and 

negotiated basis. Companies may make a formal offer to buy the company's shares to an amount and 

a specified price, including the number of shares bought back from one or a few large shareholders. 

4. Discussion  

Free cash flow (FCF) represents the excess of the cash required to fund all the projects that 

have a Net Present Value (NPV) after deduction of dividends (Barclay and Smith, 2001). FCF could 

theoretically be used to pay dividends, buy back shares, purchase of financial assets, or acquire 

another company. However, the issuer's management in adding custom IDX, they allocate their free 

cash flow into other sectors in the form of financial derivatives such as options, future's transactions, 

in the form of parked in the Fund with fixed income (Bararuallo, 2012). However, in certain 

situations the economic situation is stable, getting better, worse, or the uncertain economic situation 

tends to allocate free cash flow to more promising option in the judgment? 

5. Conclusions  and Recommendations  

Based on the results of above observations, the bad economic situation and increasingly 

erratic to IDX in 2015, it can be concluded that the management of companies listed on IDX tended 

to pay dividends and invested in other areas such as options, or in parking in the Fixed Income Fund 

in uncertain economic situation; while the acquisition occupies the second option and the share 

buyback and financial assets occupy the last option.  

In a deteriorating economic situation, the management of companies listed on IDX priority to 

the share buyback and investment into other business fields; while the acquisition and purchase of 

financial assets are in the second prioritization. Payment of cash dividends be the last option. So the 

theory bird in the hand is not quite right in the deteriorating economic situation. The management 



   
 

  Trends in Free Cash Flow Company of The Issuer Stock Exchange                            Frans Bararuallo & Fransiskus X Lara Aba  

 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 91 

 

company listed on the IDX in 2015 is likely to make acquisitions in a normal economic situation and 

getting better. However, the payments of cash dividends and investments into other business fields 

are in the second preferential treatment in normal economic situation. The next option is the share 

buyback and the last position by purchasing financial assets.  

Different in the economic situation is getting better. Purchases of financial assets are in 

prioritizing second, followed by investment in the business, and the payment of cash dividends in the 

next selection. Precisely the share buyback is in the final selection. The reason is needed for 

expansion because the funds provided quite a lot. Although looks like the above, but still advised to 

make the same observations on the stock exchanges of other countries in similar economic situations.  
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Abstract:  Entrepreneurial conception is widely adopted by institutions with multiple interpretations 

attempting to determine the dimensions of such a vital element stressing how the concept has extended to 
cover strategic management being the opposite face in entrepreneurial business as institutions seek to 

strengthen competitiveness.  

Due to the risks posed to survival of firms, there is a dire need to implement strategies cohesive with the 

sough objectives, given the fierce competition by traders. One of such strategies is entrepreneurship requiring 
leaders enjoying these characteristics. Thus, the research problem can be formulated in the major question:” 

How could entrepreneurial leadership skills contribute to generating behavior capable of maximizing 

competitiveness of  Kuwait Petroleum Corporation (KPC)? 
In other words, the present research aims to identify the effect of entrepreneurial leadership on maximizing 

competitiveness with application on Kuwait Petroleum Corporation (KPC).  

The study recommended :Greater focus on the formulation of entrepreneurial oriented strategic goals, 
Organizational culture prevailing in the firm will have to be modified, Conduct a strategic analysis to evaluate 

the competitive standing of the firm, leaders are urged to review and alter work methods and procedures to 

keep pace with future orientations and Develop entrepreneurial leadership skills 

 
Keywords: Entrepreneurial leadership, entrepreneurial creativity, vision, risk, competitiveness, 

Kuwait Petroleum Corporation KPC. 

 

1. Introduction:  

Information era is the dominant feature of today’s world, others call it the competition epoch 

as its mechanisms, criteria, and characteristics are antithetically different from the preceding ages. 

This in turn, requires the adoption of brand new concepts and constantly regenerated methodologies. 

Fierce competition characterizing this era, decides the firm survival or destruction with firms at the 

forehead of such atmosphere. 

Firms, therefore, are forced to pursue competitive edge and sustainable competitiveness in face of 

continued pressures posed by existing and potential competitors. Entrepreneurial conception is 

gaining momentum with more institutions attempting to adopt and interpret such vital component, 

unravel its dimensions as it extends currently to the strategic management enacted to strengthen 

firms’ competitive edge. An entrepreneurial leader is an individual willing to take risks, seize 

opportunities, anticipate threats, forge the appropriate strategies to cope with such dangers, while 

implementing the sound scientific planning, creative management and astute vision. Due to the 

dangers posed to the survival of firms, there is a dire need to implement strategies compatible with 

the sought objectives within the existing fierce competition. A major requirement has been the 

entrepreneurial leadership.  
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KPC is one of the largest oil and gas companies in the world. It carries out exploration, production, 

refining, marketing, petrochemicals and transportation activities, while charting strategic directions 

for marketing, sales and transport activities to major global markets. To this end, the present study is 

an endeavor made to look into the way entrepreneurial leadership affects the pursuit of greater firm 

competitiveness, with application of KPC. 

2. Statement of the problem: 

Competition portrays the measures taken by different entities to align themselves with the 

rapidly changing developments taking place on the market level to retain current clients and attract 

the vast majority of potential ones. This can happen through satisfying needs and wants by such 

clients provided that they enhance their competitiveness.  

Accordingly, Research problem can be formulated in the following major question: How would the 

presence of entrepreneurial leadership skills maximize Kuwait Petroleum Corporation 

(KPC) competitiveness?  

3. Objectives: 

A major objective of the present research is to identify the effect of entrepreneurial leadership 

on maximizing competitiveness with the application on Kuwait Petroleum Corporation (KPC), 

specific objectives include: 

1- The scientific description of entrepreneurial leadership and its dimensions. 

2- Recognition of competitiveness and its determinants.  

3- Study and analysis of (KPC) staff’s opinion on the research issue through a field study, so as to 

reach strengths and weaknesses thus developing recommendations that may contribute to 

maximizing (KPC) competitiveness.  

4. Importance: 
The study of entrepreneurship demonstrates the steady pursuit by institutions to develop new 

methods and approaches that would maximize their competitiveness through entrepreneurial leaders 

with strategic vision. The present study also shows how strategic entrepreneurship of Kuwait 

Petroleum Corporation (KPC) is capable of maximizing competitiveness amid the fierce competition 

characterizing industry today.   

5. Literature review: 

The following are some studies related to the subject: 

 (Claudio Gomez, 2011): study aimed to examine the vision and its impact on strategic decisions 

in order to verify how managers, organizations and the environment affect this phenomenon and 

clarify its manifestations, The study concluded that corporate insight is manifested in many forms 

and places. Furthermore, it was ascertained that the multiple impacts of the internal and external 

environment affect the insight of companies and their strategic decisions. 

 (Andreea, Alyona, 2014): study aimed at uncovering and discussing how companies can enhance 

their strategies through anticipatory procedures and willingness to change more appropriately, The 

study found that managers do not need to resort to expensive or time-consuming tools to enhance 

their future visions and strategies. Instead, they must use their own mental models, as well as the 

resulting views and understanding. 

 (Rohana Ngah& others, 2015): presents a comparative study of Emotional Intelligence (EI)and 

Entrepreneurial Orientation (EO) between students of two universities from Malaysia and 

Indonesia. The study investigates the extent to which EI and(EO) test scores vary among the 

students. EI showed different scores between students of the two universities. The importance of  

(EI) also differs between two universities. EI and EO collectively have an impact on 
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Entrepreneurial Inclination of Indonesian students, but only EO was significant for Malaysian 

students. Recommendation is provided for future research. 

  (Philipp, 2016): study aimed to amplify the process of institutional prospecting by expanding the 

environmental survey and identifying opportunities and innovations. The study concluded that 

emerging companies should be considered as a valuable source of environmental information and 

innovation within companies' insight. 

  (Mahdi, Seyed Akbar, 2017): study aimed at studying the ability of companies to invest in 

institutions and their effects on innovation, The study concluded that corporate insight affects 

innovation. The results indicate that prospecting reduces uncertainties and issues prior warnings to 

enhance regulatory performance. 

6. Methodology: 

Descriptive survey methodology: Theoretical, main concepts of relevance to research topic, are 

defined using different references, periodicals, along with other scientific resources. Further, a 

questionnaire has been administrated containing some axes reflecting study variables.   

Deductive methodology: It is used to test study hypothesis, relying on collect and analysis of related 

data display of digital directions. To this end, a filed study on (KPC) has been conducted. 

Target respondents :The field of study covered a sample of  (KPC) staff  to collect their views and 

tendencies on the research topic. 

Sampling method :A random sample of  KPC workers has been used at different hierarchical levels. 
 Entrepreneurial leadership: 

Entrepreneurial tendency is viewed as pivotal to greater levels of firm performance of various 

sizes, particularly those operating in intense dynamics, Researchers are at odds on what constitutes 

the underpinning of the concept and its key dimensions required for institutions seeking to boost 

competitiveness within existing markets.  

Entrepreneurship is an English term derived from the French work “Entrepren” as entre means: inter 

and prendre means transfer, thus representing the moderator in business. The term was then 

translated into French as “The entrepreneur” (Boiton, Thompson, 2004). 

Despite the vast research and studies on entrepreneurship, developing a definition acceptable in the 

specialized discipline is still elusive. This is explained by the fact that researchers came from 

different scientific backgrounds with each listing specific thoughts that might be in conflict with 

what entrepreneurship means (Sokolova, 2011). Entrepreneurial leadership refers to the action 

defining objective, tendencies, and lines of organizations, such action must be visualizing the future 

(House, 2000). Kimuli (2011), however, argues that entrepreneurial leadership is the ability to impact 

others for strategic management of resources while stressing the need to seize opportunities and 

pursue competitiveness. Effective entrepreneurial leadership is a key ingredient for the success of all 

organizations regardless of size. A type of entrepreneurial leadership has the ability to impact others 

for running resources strategically through stressing the search for opportunities and advantage 

(Covin & Slevin, 2002). 

Kuratko (2007) sees entrepreneurial leadership as the entrepreneur’s ability to visualize and 

anticipate even preserve flexibility, think strategically, willing to work with others for making 

changes that would reinvent the institution. Entrepreneurial leadership can generate entrepreneurial 

behavior for the work groups connected with a common goal. Such behavior reinforces, and 

enhances change, creativity among subordinates and strategic leaders having initiative, vision, and 

transformation. Their vital role is to shape the dynamic reasoning achieved through diversity in 

managing team. This draws the different expertise, skills and talents needed for performance in this 

fierce competition. Entrepreneurial leadership doesn’t depend only on instilling pro action and 

initiative into corporate mindset but also innovation, absolute creativity and culture (Urban, 2010).  
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The present research believes that entrepreneurial leadership is prescribed as a remedy for a number 

of problems plaguing today’s business characterized by rapid changes. This kind of leadership is 

capable of creating enthusiasm at work place because entrepreneurship provides pro action, strategic 

vision, visualizing the future, risk taking, and strategic thinking. 

Creativity is a mental process resulting in fresh, new, unfamiliar ideas by the individual, or a 

small group of persons working together. In other words, creativity is a multi-faceted term resistant 

to coming under one definition, however, common beliefs include: newness, differentiation, thus 

making creativity an idea or behavior different from the typical forms existing. Moreover, it refers to 

looking differently, reaching unprecedented things (AL-Sirn, 20000). 

Entrepreneurial creativity achieves a host of benefits for the firms, some of which are (Bin 

Mossa, 2013):Ability to respond effectively to environmental changes leading to firm stability, 

Available creative environment helps develop and improve services thus benefiting both the firm and 

individuals. For the firm, creativity increases the firm capability to provide innovative services, and 

consequently competitiveness. For individuals, creativity develops intellectual and mental abilities 

now that they have opportunities to enhance abilities and skills,Better use of human resources now 

that the latter have the opportunity to look for new work avenues.  

Entrepreneurial creativity among leaders proves effective when challenges and problems emerge 

dictating the need to overcome them. A situation that calls for the adoption of new methods to work 

out problems., improve performance and achieve goals (AL-Sewaidan, 2004). 

 Visualize the future: 

Visualizing the future is a systematic scientific endeavor resulting in a set of conditional 

predictions covering a wide array of certain circumstances or a number of communities over a certain 

period of time extending for over 20 years. This takes place via focusing on variables subjected to 

change by virtue of decisions made by institutions as the outlook is how you look to the future, with 

prospects about future developments using past and present information to predict what might 

happen in the future & Predictions rely heavily on the mental powers (e.g. thinking, imagination, 

insight, intuition, and vision) (Elias, 2006). 

Future awareness and the outlook on its horizon, to cope with potential challenges represent 

leadership basic skills. The chances for any leader to survive without future look, are very slim if 

impossible. The rapidly changing world of today necessitates visualizing the future and forming a 

vision to keep pace with such changes (Amer, 2008). 

In other words, visualizing the future enables leaders to make a better future for their 

institutions due to the following advantages Pinpoint problems prior to happening and taking 

protective measures or aborting them, Recover resources and potentials, particularly the prospects 

that can be converted- thanks to science and technology- into actual energies thus casting light on 

new paths meeting corporate aspirations, Crystallize the available options, rationalize the comparison 

process, as every option is subject to scrutiny for exploring ramifications and results 

( Cornishe, 2008).   

 Risk Taking: 

Entrepreneurs are inclined more to take risks for the sake of profits (this tendency is above 

average but not high) they are not gamblers playing under a high level of risk or adventure, they take 

calculated risks instead indicating reasonable success opportunities (Al-Sakarna, 2008). Risk is 

resistant to come under one definition reflecting the difficulty of grasping the concept. Given the list 

of definitions of “risk” it seems that risk involves not knowing future events (uncertainty, doubt, 

inability of prediction), speculating about potential loss. Thus, a genuine entrepreneur is the one who 

takes risks venturing into agreeable competition. Existing literature does not consider competition for 

present markets by business organizations a strategic orientation, but rather centers on future market 

shares. Therefore, for firms to compete on non-existing markets they will have to take risks, add 
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value to potential ones, making a calculated risk a critical skill for leaders willing to achieve 

entrepreneurship. 

 

What is competitiveness, its determinants  

Competitiveness has become a reality in today’s world with management entities, policies, 

dimensions, strategies and indices. Moreover, reports on competitiveness are forwarded to leaders, 

executives, and businessmen. However, competition is not confined to firms seeking to grow and 

survive, but rather has become a necessity for countries in pursuit of raising life standards of their 

citizens. A litmus test of competitiveness is without a doubt penetrating global markets such as(Al-

Ghazlli, 2003). 

Competitiveness is prompted by a number of factors such as: Expansion and emergence of 

global markets due to liberating world trade, Access to information on various markets as a result of 

modernizing and developing market research methods, clarity of dealings by institutions within 

markets along with other related information of competitiveness status, Multiple choices and 

alternatives are available to decision makers at different levels and business sectors, Ease of data 

exchange, transfer between different branches due to the Internet and modern telecommunications 

(Britain, Arab Academy of Higher education, 2018). 

Accordingly, It can be said that the above factors shall prompt competitors to exert their 

maximum efforts to please customers because competitiveness provides the only mechanism for 

having transactions completed within markets. Moreover, available information, continued flow of 

research outcomes, technical changes, enable corporations to enter into new projects for modifying 

and developing products. Thus, investments are accessible for business practices to be performed 

perfectly. This results in competitive efforts and the ease of introducing further developments.     

    Competitiveness is defined (Barkat et.al.,2000) as ‘The ability to provide customers with 

better goods and services in a more effective way than other competitors  in the global market. In 

other words, an organization capable of achieving excellence on the international arena is the one 

with competitive edge given the absence of protection and subsidy by the government. 

However, (Abu Kahf, 2000) argues that competitiveness is a driving force or a basic value enjoyed 

by the organization, reflecting clients’ behavior in their transactions with the organization. This lasts 

long irrespective of the life cycle of products offered by the organization. 

(Al Salmi, 2001) believes that competitiveness is represented by the skills or technology or a 

unique resource providing the organization the opportunity to generate values and utilities for the 

clients far greater than competitors can, thus the ability to retain clients through client loyalty to the 

organization and its products. 

In the meantime, (Michael et al., 2000), sees that competitiveness is the quality, 

diversification, price, just-in-time delivery, faster rate of filling operating orders, and availability of 

information. 

According to (Man, etal. , 2002), the term competitiveness refers to the education process, 

cumulative experience of the organization, used in competition such as marketing skills, 

technological abilities, how to make use of resources, all of which enables the organization to 

achieve the sought objectives, goals in ways different from those used by competitors in the 

respective industries. 

(Al Khodery, 2004) defines competitiveness as “the corporate ability to distinguish its 

products and services thus making them superior to competitors. Consequently, the organization 

acquires a bigger market share assuring greater sales and higher growth. 

(Amer, et.al. 2005), defined competitiveness as the dynamic process manifesting a set of techniques, 

skills, systems, methods, and work procedures through which an organization can achieve a state of 

distinction, differentiation and meeting demands by customers far greater than competitors. 
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(Alam, 2005) on the other hand, argues that competitiveness is the ability of a production system to 

provide customer needs in a more effective way than competitors in terms of quality, price, services, 

flexibility, and reliability. He contends that recently a lot of challenges and risks are posed to both 

local and multinational corporations besides their competitiveness. This necessitates the adoption of 

radical and integrated changes in the design and operation of these systems.   

(Bettts T.K., 2013) points out the term competitiveness refers to a set of resources (tangible 

and intangible) characterizing the organization as a whole. Based on these, capabilities are 

modernized which devise new methods for making profits. Competitiveness, therefore, provides the 

organization the opportunities needed to develop and exploit resources taking the form of goods and 

services available. Competitiveness also gives the organization a strategic advantage difficult to copy 

or imitate by competitors. 

(Tobias Shoenherr, et al., 2012), defined competitiveness as the realistic performance of an 

organization compared to competitors. Such capabilities (e.g. cost, delivery, flexibility and quality) 

represent resources used by the organization to obtain a competitive edge. A large number of authors 

stressed that the competitive status of a firm calls for numerous indicators and determinants depicting 

the level of competence to sustain competitiveness.  

Therefore, believes that in the view of the fierce competition posted to firms, the latter will have to 

maximize their strengths in pursuit of greater market share while adapting to local and global 

changes thus attaining utility in the potential markets. As a result, firms can support and intensify 

competitiveness. 

 The background of ( KPC): 

KPC is one of the largest oil and gas companies in the world. The company is wholly owned 

by the State of  Kuwait. It also carries out the tasks of exploration, production, refining, marketing, 

petrochemicals and transportation. Hydrocarbons inside and outside Kuwait. 

 Field study population:  

Through its subsidiaries and as a vital part of the global energy supply chain, the Foundation 

contributes to meeting the world's most pressing oil and gas needs and continues to strive to establish 

new bases for the Kuwaiti oil industry, building a strong portfolio of strategic assets The term was 

not based on quick profit, but on the institution's reach of large companies. The growth strategy has 

focused on investing in areas that give the institution competitive advantages and benefit from its 

strengths. (Available at KPC,s website). 

Number of employees in KPC and its subsidiaries (18295 workers),A random sample of  KPC 

workers has been used at different hierarchical levels to determine their opinions on the research 

topic, using the following equation (Shokry, 1997): 

Sampling error = Standard Value × √K (1-k)\sample size (n.) 

With n. = sample size 

K = ratio of examined phenomena estimated by the researcher to be 50%. 

Sampling error: estimated by the researcher within ± 10%. 

Standard value: It is the value corresponding to validity rate for the general results (90%) = 0.2. 

Applying the above equation in view of prior hypotheses, the sample size (n.) is:  n. = 100 items. 

Table(1): indicates demographics of the field study population 
Feature Statement 

Gender 

 

Male Female 

89% 11% 

Qualifications Doctoral 

3% 

Master 

5% 

Higher education 

92% 

Age 25-35 years 

22% 

35-45 

64% 

More than 45 

14% 

Experience 5-10 years 

28% 

10-15 

41% 

More than 15 

31% 
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Such dimensions were emphasized by numerous authors (e.g. S. Skhanka, 2008, Al-Aly, 2008, Al 

Sakarna, 2010) and covered 15 items. The dependent variable is competitiveness, comprised of 20 

items and The questionnaire form is designed on a "Likert fifths scale".  

 Consistency of questionnaire list using Cronbach Alpha:  

Table(2): Consistency coefficients using Alpha Cronbach 
variable items Α 

Entrepreneurial leadership 
competitiveness 

15 97.5% 

20 88.9% 

7. Results: 

 Testing hypotheses: 

Major hypothesis: There is a significant effect of entrepreneurial leadership characteristics, on 

maximizing competitiveness of  KPC. 

The major hypothesis is subdivided as follows: 

 Testing First secondary hypothesis   

There is a significant effect of available entrepreneurial creativity skill among leaders, on 

maximizing competitiveness of  KPC. 

Table(3): Results of testing First Secondary hypothesis 
Independent variable  Pearson correlation P. Dependent variable 

Entrepreneurial creativity 0.667** 0.000 Maximize competitiveness  

Statement  Total squares  Mean squares  “F” test 

Step-wise 553.525 553.525 value P 

135.366 0.000 

Error 159.475 4.089 

Determinant coefficient R
2
=0.766 

Beta Beta=0.442 

 **significant at P. = 0.01                     

The above table (3) shows the following: 

1. Available entrepreneurial creativity skill among leaders, varies directly and significantly with 

maximizing competitiveness with Pearson correlation value “0.667” significant at P. = 0.01. 

Thus, the more entrepreneurial creativity of leaders, the more they are able to maximize 

competitiveness of the KPC. 

2. There is a steep relationship between the availability of entrepreneurial creativity among leaders, 

and maximizing KPC’s competitiveness with “F” test value “135.366” significant at P. = 0.01 

showing validity of steep relationship and vital relationship between the two variables. 

3. “R
2
 indicates that entrepreneurial creativity skill among leaders account for 77.6 % of variation 

that might take place in maximizing KPC’s competitiveness. 

4. Beta coefficient indicates that entrepreneurial leadership among leaders affects 44.2% on 

maximizing KPC’s competitiveness. The above shows that the secondary hypothesis No.(1) has 

won support (i.e.): 

There is a significant effect of available entrepreneurial creativity skill among leaders, on 

maximizing KPC’s competitiveness. 

  

 Testing second secondary hypothesis 

There is a significant effect of available visualizing the future skill among leaders on maximizing 

KPC’s competitiveness  

 

 

 



  Effect of Entrepreneurial leadership on Maximizing Competitiveness…                                       Abdullah AL-Mutairi 

 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 100 

 

Table(4): Results of testing Second secondary hypothesis 
Independent variable  Pearson  

0.797 

P. Dependent variable 

Maximum competitiveness  

Statement  Total squares  Mean squares  “F” test 

Step-wise 673.160 673.160 value P 

187.877 0.000 

Error 146.840 3.765 

R
2 

0.821 

Beta 0.561 

   **significant at P. = 0.01 

The above table (4) shows the following: 

1. The availability of visualizing the future skill among leaders, varies directly with maximizing 

KPC’s competitiveness with Pearson’s value 0.797, significant at P. = 0.01. 

2. Steep relationship exists between visualizing the future among leaders, and maximizing KPC’s 

competitiveness with “F” test value 673.160, significant at P. = 0.01, showing validity of steep 

relationship and vital relationship between two variables. 

3. R
2 

value indicates available skill of visualizing the future among leaders thus accounting for 

82.1% of variation in KPC’s competitiveness.  

4. Beta coefficient indicates that visualizing the future among leaders, affects maximizing KPC’s 

competitiveness with a ratio of 56.1%. 

The above indicates that second secondary hypothesis has won support (i.e.): 

There is a significant effect of available visualizing the future among leaders, on maximizing KPC’s 

competitiveness. 

 Testing third secondary hypothesis 

There is a significant effect of available risk taking skill among leaders, on maximizing KPC’s 

competitiveness. 

Table(5): third hypothesis testing 
Independent variable 

Risk taking   

Pearson  

0.498 ** 

P. 

0.000 

Dependent variable 

Maximum competitiveness  

Statement  Total squares  Mean squares  “F” test 

Steep value 353.204 353.204 value P 

225.230 0.000 

Error 59.591 1.568 

R
2 

0.992 

Beta 0.389 

   **significant at P. = 0.01 

The above table (5) shows the following: 

1. Available risk taking skill among leaders, varies directly with maximizing KPC’s 

competitiveness with Pearson significant at P. = 0.01 meaning the more leaders are willing to 

take risks, the more competitive KPC is. 

2. A steep-like relationship exists between risk taking of  leaders on one hand, and maximizing 

KPC’s competitiveness on the other with “F” test value 225.230 significant at P. =0.01, 

indicating valid steep relationship and vital relationship between the two variables.  

3. “R
2
” value shows that risk taking skill by leaders accounts for 99.2% of the change taking place 

in maximizing KPC’s competitiveness.  

4. Beta value shows that visualizing the future by leaders, affects KPC’s competitiveness by a ratio 

of 38.9%.  
The above indicates that third secondary hypothesis has won support meaning “There is a significant 

effect of available risk taking skill by leaders on maximizing KPC’s competitiveness. It can be said 

that because the three secondary hypothesis have won support, the major hypothesis has gained 

support as well, meaning: 

There is a significant effect of available entrepreneurial leadership features entrepreneurial leadership 

features on maximizing KPC’s competitiveness. 
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Descriptive Analysis: 

Table (6): Field study results of available entrepreneurial creativity skill among leaders  
Statement Weighted average 

A- Entrepreneurial creativity  

1- To what extent creative ability is available among leaders (i.e.) ability to reach new ideas that 

would achieve strategic entrepreneurship of the market 

 

4.0750 

2- To what extent creative entrepreneurship skill exists among leaders (i.e.) linking past experience to 

existing condition to attain strategic entrepreneurship  

4.2500 

3- To what extent creative flexibility exists among leaders (i.e.) finding creative thoughts to attain 

market entrepreneurship 

4.2500 

4- Ability of leaders to tackle business problems and find creative solutions 4.4250 

5- Ability of leaders to persevere and stay the course to achieve entrepreneurial creativity 4.5000 

B- Visualizing the future 

6- There is a clear vision held by managers to identify market orientation, client needs 

 

3.8250 

7- Managers set the strategic objectives in line with a scientific methodology 4.3750 

8- Leaders seem to have a vision on future conditions for the firm and staff 4.4250 

9- leaders review work procedures and methodologies to identify future directions 4.4250 

10- Managers use quantitative and qualitative methods to envision the firm’s future status 4.4750 

C- Risk Taking 

11- leaders are characterized by risk taking for distinction and superiority  

 

4.3500 

12- leaders are able to anticipate potential crisis and forge different scenarios for tackling them 4.3250 

13- leaders are able to take appropriate decisions in face market risks 4.6000 

14- leaders have the initiative to seize market opportunities ahead of competitors  4.0750 

15- leaders have adequate skills to manage risks facing the firm 4.0250 

The above table (6) shows that the average value of axis (3) statement is > 3 (weighed average) with 

approval rating ranges between “totally agree”, and the averages 4.6000-3.8250, indicating that the 

study sample favors the content with a high score reflecting available entrepreneurial creativity skill 

for the leaders thus maximizing K.F.H’s competitiveness 

B- Analysis of field study results for the competitiveness variable: 

Table (7): Field study results for the firm’s competitiveness variable  
Statements Weighted average 

1- There are long-term objectives reflecting the firm vision regarding ability to compete 2.8000 

2- External climate is analyzed to determine opportunities and potential risks  3.2000 

3- The firm identifies its weaknesses & strengths through analysis of corporate climate  2.6250 

4- The firm’s ability to respond to changes in its environment  3.5000 

5- The firm conducts measuring performance to determine level of achieving planned objectives 3.7500 

6- The firm forges appropriate strategies to face increased competition posed by other 3.0500 

7- The firm attends to suggestions and preferences by clients to boost intellectual capital 2.1250 

8- The firm management is bent on creating competitive edge compared to other  3.3750 

9- The firm attempts to measure up to client aspirations with plans that put client interests at the 

top 

3.7750 

10- There are indices reflecting the levels of meeting customer wants & aspirations, they are 

revised constantly to promote the firm’s competitiveness  

 

11- Measures are available to indicate the firm’s impact on the community and surroundings  3.0750 

12- The firm implements proactive strategies to enhance performance in all areas of the firm 3.5250 

13- The firm constantly invests the available resources to increase competitiveness  2.5500 

14- Values and beliefs guiding the firm, focus on competitiveness primarily 3.3000 

15- The firm seeks to benefit from the skilled staff to ensure competitive edge 2.5500 

16- The firm has measures in place to determine the level of service quality available to customers  3.2500 

17- Compatibility of service level provided by the firm with customer expectations  3.0250 

18- The firm is capable of diversity services provided to customers to meet their demands  3.5000 

19- The package of firm services is developed to meet changing customer demands  3.7500 

20- Creativity and innovation are the basic strategy of the firm to increase competitiveness  2.2500 

The above table(7) shows that the average of most axis statements are > 3 (weighted average) with 

varying degrees of approval or non-approval (average range from 2.1250-3.7750), reflecting a high 

level of competitiveness for the firm. However, some statements were below the weighted average, 

these when stressed by firm management can increase the firm’s competitiveness. These statements 

are: 
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1. Increase interest in setting long-term objectives reflecting the firm’s vision regarding boosting 

ability to compete. 

2. Conduct analysis of organizational climate steadily to identify strengths and weaknesses and 

remedial action. 

3. Greater attention to suggestions and preferences of customers to increase intellectual capital. 

4. Set clear indices on how customer wants and aspirations of customers are met with continual 

revisions to promote the firm competitiveness.  

5. The firm carries out the perfect investment of available resources to increase competitiveness.  

6. Interest in human capital (i.e.) skilled staff with core competencies to attain competitive edge.  

7. Creativity and innovation are at the for front to increase competitiveness. 

8. Discussions: 

In reviewing the previous studies, it can be said that the total results of these studies are what 

called for the subject of this research to be an extension of the scientific heritage, and that these 

studies and research is what paved the researcher to choose the subject of the research and its 

variables. 

This study is consistent with previous studies in addressing some variables such as prediction, 

creativity and risk as variables of  Entrepreneurial leadership, also the results of  this study have also 

been consistent with previous studies in the role that Entrepreneurial leadership style plays in 

increasing the competitiveness of enterprises. 

Recommendations: 

The theoretical and field studies have enabled the researches to develop a number of 

recommendation to benefit from entrepreneurial leadership skills of leaders in the pursuit of 

maximizing firm’s competitiveness as follows: 

1. Greater attention should be given to formulate strategic goals with entrepreneurial orientation, 

manifesting the firm’s vision on how to enhance ability to compete, setting clear indicators to 

clarify how customer wants and aspirations are met. 

2. Alter the organizational culture within the firm to be entrepreneurial supporting creativity and 

innovation, as well as initiative, risk taking representing all together the corner stone for 

competiveness. 

3. Conduct strategic analysis to determine the competitive standing of the firm through internal 

environmental survey that would indicate weaknesses and strengths, available market 

opportunities, the competitive gap. 

Consequently, strategic planning leads to increased competitiveness based on the existing 

competitive gap. 

4. leaders are required to review work procedures and methods to determine future orientations, 

using qualitative and quantitative methods that would increase competitiveness. 

5. Urgent need to develop entrepreneurial creativity skills among leaders as these skills lead to 

reaching new ideas that could contribute to increasing the firm entrepreneurship through building 

future-based orientation. 
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Abstract: Jordan has one of the lowest levels of water in the world, with Jordan's population is expected 
to continue to grow, the gap between water supply and water consumption (demand) threatens to wider 

significantly. On the other hand, the exploitation of new water supply recourses is costly, therefore, Jordan 

authorities invested  heavily in the development of water infrastructure and tools to lower the excessive  
demand of water with the danger of water supply deficiency. This forces water supply corporation to act 

extensively to utilize all de-marketing tools to deal with this problem along with governmental parties. As a 

result of these challenges, the researcher intended to examine the relationship between de-marketing tools as a 
strategic option to lower the excessive demand (consumption) of water in Jordan through using different de-

marketing tools represented by higher prices of water bill, counter advertising, warning labels, limited 

advertising, limited distribution, availability of substitute sources and reducing the quantity of water supplied 
during summer season. An analytical analysis of all these strategic options are considered by the researcher in 

order to examine the relationship between  de-marketing tools adopted by the water municipal corporation and 

government of Jordan in order to lower the excessive demand of water and to find out solutions for this 

problem. The study concluded that all related parties in Jordan are working together in order to utilize de-
marketing tools as a strategic option to solve this extensive problem. Finally the paper provided certain 

recommendations for water municipal corporation and to the government of Jordan to adopt all de-marketing 

tools which will help in dealing with water shortage problem. 

Keywords: De-marketing, Strategic Tools , Water Supply, Jordan  

1. Introduction:  

Modern marketing trends are focusing on meeting customer needs and wants and motivating 

them to purchase more and more in order to achieve firm's objectives. But this trend was criticized 

by many practitioners and created a harmful customer  habits for the society , environment and 

economical one. For this reason marketers specialists are more aware to  redesign their marketing 

strategies in order to instruct the customers of how to rationalize consumption behavior specifically 

for water and other goods and services which have limited resources in the market. In this trend de-

marketing as a  concept was first introduced in the year 1971 through which some problems are faced 

related to the firms which cannot supply sufficient products which matches market demand  through 

discouraging demand for certain products.(Kern,2006) 

The concept of de-marketing was taken into consideration  by Kotler and Levy in 1971. De-

marketing   is defined by them as ‘that aspect of marketing that deals with discouraging customers in 

general or a certain class of customers in particular; on either a temporary or permanent basis’ 
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(Kotler and Levy, 1971). It is important to note that de-marketing  is not a new concept as such is not 

the opposite of marketing, but rather ‘an integral part of general marketing’ (Cullwick, 1975). De-

marketing is sometimes equated with counter-marketing (Golden and Suder, 1994; Groff, 1998; 

Moore, 2005; Wall, 2005 and Kern (2006) ,Musdiq and Maseer (2012),Solly(2016)Salem (2018)). 

The another's believe that it is important, to clarify the differences between the two marketing 

approaches, as they address different demand situations. (Gallagher, 1994) indicates that both the 

approaches  are used to reduce the level of  demand, on the other hand, counter-marketing is applied 

in situations where the product is not preferred  and the marketer wants  to destroy demand totally . 

Alcoholic  products, for example, have been subject to governmental counter-marketing programs as 

it  has unhealthy social behavior like ‘binge’ drinking, drink-driving and unsafe sex. The main  aim 

of de-marketing, as (Kotler and Armstrong, 2001) point out, ‘is not to destroy demand but only to 

reduce or shift it to other period and time or place ’. De-marketing is used when the demand for the  

product is perceived to be too high ,not necessarily by the consumer, but rather by the producers 

(Gallagher, 1994). This differentiation is important as the objective of the marketer is different in 

each situation as explained; in the former demand is to be destroyed, in the latter demand is to be 

reduced or shifted without damaging the image of the producer or the product itself. The purpose of 

de-marketing might in fact be to enhance the quality while (and by) reducing the quantity.       

In Jordan water shortage is consider to be one of the most important problem facing water 

corporation to deal with, as a result of which all efforts are done by all parties involved to solve this 

problem. According to data published; Jordan is one of the poorest countries in the world with 

minimum resources of water supply and Jordan has one of the lowest levels of water in the world, 

with Jordan's population is expected to continue to grow, the gap between water supply and water 

consumption (demand) threatens to wider significantly. On the other hand, the exploitation of new 

water supply recourses is costly, Jordan invested heavily in the development of water infrastructure 

and tools to lower the excessive demand of water with the danger of water supply deficiency. This 

forces water supply corporation to act extensively to utilize all de-marketing tools to deal with this 

problem along with governmental parties .(Kern, 2006, Musdiq and Maseer, 2012) Salem, 2015)   

,Solly, 2016) and Salem, 2018) 

2. Research Problem:  

Most of the world countries are facing water shortage problem due to the extensive 

consumption of water and increasing the gap between water supply and water demand along with 

increasing the population size in almost all the courtiers generally and Jordan Particularly. For this 

reason de-marketing is considered to be an essential step to be taken by all the parties involved to 

lower the demand for water within the limited supply resources. De- marketing is a challenge for 

such corporations and governments through which rationalization of water consumption can be made 

on the short and long run. This created a burden on all the parties involved in this issue to find out 

strategies to deal with water shortage problem either through price increasing or regulations to lower 

down the consumption of water in Jordan. Based on the above mentioned gap the researcher 

formulate the following question as a research problem:  

1. Do Jordanian customers  are aware of water shortage problem in Jordan ?  

2. Do water corporation in Jordan uses de-marketing strategies to deal with water shortage 

problem? 

3. Do prices increment lower customer consumption of water in Jordan? 

4. Do governmental regulations are rationalizing customer water consumption in Jordan? 

5. Do limited advertising help in reducing customer water consumption in Jordan? 

6. Do limited distribution help in reducing customer  water consumption in Jordan ? 
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3. Research Importance :  

The importance of this research comes from the importance of water shortage problem in 

Jordan, which is a big burden on the government of Jordan and civil organization institutions  and 

particularly on water corporation in Jordan. Water is the essence of every activity in any economy in 

the world, and its shortage may create further complications and obstacles for any country 

economically, socially, politically and culturally. For this reason the research is considering an 

important topic which may have great impact on all activities in Jordan. 

4. Research Objectives:  

This paper aims to achieve the following objectives: 

1. Identifying the level of consumer awareness toward the importance of rationalization of water 

consumption in Jordan. 

2. Identifying the role of price increment in lowering water consumption. 

3. Identifying the role of government regulations in lowering water consumption in Jordan. 

4. Identifying the role of water limited distribution in lowering water consumption in Jordan. 

5. 5-Identifying the role of water corporation's advertising in lowering water consumption in 

Jordan. 

Based on the above objectives the present study will provide a major contribution to the related and 

concerned parties in Jordan  to solve the problem of water shortage in Jordan by taking the results of 

the present study seriously and knowing the main ways to solve this problem which is accelerating 

tremendously in Jordan .  

5. Research Hypothesis and Model :  

Based on the research objectives and questions ; the researcher supposes the following: 

HO: There is no statistical significant  relationship (α ≤ 0.05)between de-marketing strategy and 

lowering water consumption in Jordan. 

The following sub hypothesis are supposed by the researcher  

HO1: There is no statistical significant relationship( α ≤ 0.05)between water increasing prices as a  

de-marketing strategy and lowering water consumption in Jordan. 

HO2: There is no statistical significant relationship(α ≤ 0.05) between limited distribution as a de-

marketing strategy and lowering water consumption in Jordan.  

HO3: There is no statistical significant relationship(α ≤ 0.05) between limited advertising as a de-

marketing strategy and lowering water consumption in Jordan.  

HO4: There is no statistical significant relationship( α ≤ 0.05 )between governmental regulations 

related to water as a  de-marketing strategy and lowering water consumption in Jordan.  

HO5:  There is no statistical significant relationship (α ≤ 0.05) between water  substitute resources as 

a  de-marketing strategy and lowering water consumption in Jordan. 

 Research Model 

The researcher designed the research model based on literature review and previous studies as shown in 

figure 1-1(Musdiq and Maseer, 2012), (Solly, 2016) (Salem, 2015), and (Salem et. al, 2018 ) 
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Figure (1): Research Model 

6. Literature Review: 

It is  proposed that sellers can use de-marketing as a strategic tool in order to manage buyers’  

demand for products and quality perceptions strategically. Considering a seller of a product with 

quality uncertain to consumers; intensive marketing activities are made by marketers which may   

have its immediate appeal of boosting expected sales to consumers. For instance, advertising for  any 

product attracts the consumers who would like to go for an enjoyment and satisfy their needs for 

certain product. On the other hand, distributing free samples raises product awareness, and 

organizing trade shows familiarizes the market with new product features for certain markets. 

However, this benefit comes at a hidden cost- intensive marketing activities also raises consumers’ 

expectation of early purchase. Market  response despite heavy marketing tools, doubt over product 

quality. The rest of the market would likely speculate that those who searched for more information 

about a new products to decide whether to buy it or not, who tried free samples, and who attended 

trade shows were persuaded to buy the product due to the influence of marketers activities 

represented by promotional tools (Goldstein 2009). On the other  had the producers may chose a 

more modest level of marketing activities, which may made the market to give attributed slow 

response  to a lack of promotion, and considered sales that beat expectations as very strong indicators 

of quality. Indeed, de-marketing of products turned out to be a new trend in today's markets ” 

(Goldstein 2009). This is explained by a two model. A monopolist producer privately knows the 

quality of its product, which could be either high or low. A consumer who  has  high expectation. In 

the first period, the producer determines the level of marketing efforts and an introductory price for 

first-period consumer, whom known as “early adopters.” The level of marketing activities and the 

introductory price are publicly observed. Marketing activities improve demand; for concreteness, it is  

assumed that marketing activities increase the expected share of consumers who consider the product 

in the sense of first-order. Each interested early adopter then conducts a private inspection of the 

product which imperfectly detects low quality, and decides whether to purchase or not . In the second 

period, first-period sales volume further unfolds as a publicly observed statistic. The marketers  then 

set the price for late adopters, and late adopters decide whether to purchase based on their 

observation of first-period market efforts and sales, as well as their own inspection outcomes. When 

marketing programs and production are costless, a low-quality buyers always want to mimic its high-

quality counterpart. Therefore, in equilibrium a high-quality buyer maximizes its expected profits 

and a low-quality buyer copies the high-quality marketer’s activities and efforts. On the other hand, a 

high-quality consumer would optimally charge an introductory price such that interested early 

adopters buyers who receive a positive inspection outcome are just willing to buy. It follows that 
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first-period sales reflect early adopters’ inspection results and are interested in quality. Importantly, if 

an early adopter buyers did not try the product, late adopters buyers  face two explanations- it could 

be that this early adopter buyers are simply did not consider the product due to insufficient marketing 

activities, or that they considered the product but detected a problem during their inspection. A 

tradeoff therefore emerges in choosing the optimal level of marketing activities which should be 

made by marketers. While intensive marketing  programs help increases buyer interest ex ante, ex 

post it aggravates late adopters’ doubt over quality if first-period sales fail to excel. It is to be  

derived that  conditions for de-marketing to increase  in equilibrium, whereby the  producer does not 

choose the highest level of marketing activities, although they are costless. The purpose of de-

marketing is to build a strong quality image in the long run at the cost of current sales. Therefore, de-

marketing is satisfactory only when the relative mass of late adopters buyers are sufficiently high. In 

addition, de-marketing is worthwhile only if consumers are sufficiently uncertain about quality. 

Specifically, if consumers are very pessimistic, the producers/ marketers should choose full 

marketing efforts to maximize the chance of achieving stellar first-period sales to prove its high 

quality to late adopters buyers. If they are very optimistic about quality, they will have high 

willingness to pay more for the product marketed. Consequently, there will be little chance for 

improvement in quality perception and thus less return to de-marketing is given. In this case, the  

marketers should again choose full marketing efforts and maximize expected sales volume to the 

market. New normative insights emerge reconsidering familiar marketing problems from the de-

marketing perspective. For example, contrary to recommendations from established advertising 

scheduling programs, marketers  may benefit from conservative advertising efforts  during the early 

stage  of the product life cycle i.e introduction stage. In case of  low  product launching, consumers 

can sue insufficient advertising programs, rather of inadequate product quality. Similarly, when a  

marketers can choose between multiple markets to serve, selecting the market with the most suitable  

potential does not always help the firm, because any lack of interest despite great match of suitable  

potential can emanate a particularly detrimental message about product quality. This issue is 

especially relevant in selecting the test market for new products because consumers’ quality beliefs 

are important for national launch. It may be sensible to choose test markets where the product is less 

likely to  expose , so that any positive responses from these markets will be more convincing signs of 

high quality for marketers which may help them to reduce marketing efforts to be done by marketers 

(kern, 2006). 

 De-marketing Concept : 

De-marketing phenomenon caught the attention of academic researchers early  in the 1970’s. 

It is mainly discussing  why marketers would intentionally reduce demand. ( Kotler and Levy, 1971)  

outline several possible reasons. “General de-marketing” which discourages consumers  in response 

to excess demand; “selective de-marketing” which helps a marketers to quit undesirable market 

segments; and “ostensible de-marketing” which creates a perception of limited supply to actually 

increase demand. Consistent with the notion of ostensible de-marketing, ( Cialdini, 1985) suggests a 

psychological tendency for humans to demand products that are less available, (Amaldoss and Jain 

,2005) show that limited availability of some products satisfies consumers’ need for uniqueness, 

while (Stock and Balachander, 2005) demonstrate that scarcity of products can  an indicator for  high 

quality. (Gerstner et al., 1993) propose the notion of “differentiating de-marketing,” whereby one  

company introduces a unique attribute to differentiate its products from its competitor and avoid 

profit- lowering  price wars. In a related study, (Berger and Mens, 2009) find that first-consumers  

which enjoy fast initial adoption for a product are less likely to persist because consumers are  

perceiving  fads as negatively issue. Literature related to de-marketing identified a different market 

mechanism which is adopted by marketers. First instance, the marketers suppresses marketing today 

to grow demand tomorrow, rather than to lower demand which is generally in response to capacity 
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constraints. Secondly, the purpose of de-marketing is not to abandon an unprofitable market 

segment, but to build a high quality image in the segment of late adopters markets. In fact, it is found  

that the faster this segment grows, the more likely that the marketers will pursue de-marketing. 

Third, unlike ostensible de-marketing which actually attracts customers, de-marketing in  it general  

framework indeed discourages demand directly by lowering the expected degree of consumer 

interest for a product. Finally, it is to consider a monopolistic seller who is under no competitive 

pressure to differentiate their products. By making these assumptions, researchers  isolate a new role 

of de-marketing in managing buyers’ quality inferences. This mechanism is focusing on the 

observational learning literature, which studies how observing others’ choices affects one’s own 

decision making. The seminal works of (Banerjee,1992), and (Bikhchandani, et al., 1992) prove that , 

on  the demand side that mere observations of peer consumers' decisions without knowledge of their 

private signals; may lead to make choices within a society uniform. A few studies extended the 

literature by looking at supply side pricing strategies given observational learning. For example, 

(Caminal and Vives,1996) examine a duopoly market where customers infer product quality from 

market shares. This inference process motivates each of the producers to secretly lower price in order 

to gain market share, thus increasing competition. (Taylor,1999) explores optimal real estate property 

pricing strategies when a house’s long time on the market raises doubts over the quality of that 

product. (Bose et al., 2006) study the long-run dynamic pricing decisions of a monopolistic seller 

who does not know the quality of its product which affect de-marketing programs and strategies . 

Consistent with the observational learning literature, buyers infer product quality from others’ 

purchase decisions. However, the literature reviewed in several ways related to de-marketing is  

considering a monopolistic seller who has private information about its quality as in (Taylor ,1999), 

but it is  not confine ourselves to products  that only serve one buyer and thus only generate negative 

observational learning. Furthermore, analysis goes beyond pricing and explores the role of a broadly 

defined set of marketing efforts made by marketers to lower the demand for certain products for 

several reasons . It is the intensity of marketing efforts that determines the direction and magnitude 

of the observational learning effect. (Caminal and Vives ,1996), (Zhao,2000), (Kern2006), Musdiq 

and Maseer, 2012), (Salem, 2015), (Solly, 2016) and (Salem  et. al, 2018). The main  purpose of de-

marketing as it is clear from the above brief is to enhance the quality while (and by) reducing the 

quantity. 

Research on de-marketing has focused on two areas (Caminal and Vives, 1996), (Zhao,2000),  

(Kern, 2006), (Musdiq and Maseer, 2012), (Salem, 2015), (Solly, 2016) and (Salem et. al, 2018) : 

1. de-marketing in the case of product shortages, particularly during the 1970s when concerns about 

energy and water supplies were high for example: (Cullwick, 1975), (Gallagher, 1994), (Kotler, 

1974), (Monroe and Zoltners, 1979), (Shama, 1978), (Kern ,2006), (Musdiq and Maseer, 2012), 

(Salem,2015),  (Solly, 2016), (Salem et. al, 2018)  

2. de-marketing the consumption of public services, predominantly  water and  power services (for 

example: (Borkowski, 1994), (Kindra and Taylor, 1995), (Mark and Brennan, 1995), (Mark and 

Elliott, 1997), (MacStravic, 1995) and (Kern, 2006), (Musdiq and Maseer, 2012), (Solly, 2016) 

and (Salem et. al, 2018). Most of these studies are theoretical in nature and have focused on 

discussing and prescribing de-marketing actions derived from (Kotler and Levy’s ,1971) seminal 

article on de-marketing . 

 Types of De-marketing  

  In the literature reviewed (Kotler and Levy, 1971) describe four different types of de-

marketing as follows: general, selective, ostensible and unintentional de-marketing as earlier 

mentioned. (Kotler and Levy, 1971), (Caminal and Vives ,1996), (Zhao,2000), (Kern,2006), (Musdiq 

and Maseer, 2012), (Salem, 2015), (Solly, 2016) and (Salem et. al, 2018 ). 
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1. General De-marketing:  

Which  is required when the aim  of marketer  is to reduce the total demand for a certain 

product  

2. Selective De-marketing: 

  It is used when the  demand from certain group of customers need to be reduced 

3. Ostensible De-marketing: 

This type of De-marketing is some how confusing to customers where by giving the 

appearance of aiming to reduce demand for a particular product, it  is actually meant to initiate the 

contrary by the marketers , which is an increase in the demand for that certain product . 

4. Unintentional De-marketing: 

This type of de-marketing occurs when the attempts to increase the demand of certain 

product, which actually results in driving customers away from this product. 

 The present study will not be concerned with ostensible or unintentional de-marketing, since these 

are not concepts that are applicable in a situation addressing excess demand for water problem 

shortage. Excess demand for water in some areas is a very complex issue. It does not simply mean 

that the total level of consumption is too high for water resources. Excess demand for water often 

relates to specific experiences or activities within and also frequently relates to specific sites, rather 

than to the whole area due to some demographic features of the consumers in some specific areas. 

De-marketing for water is therefore, concerned with reducing demand for water in total or selectively 

and redistributing demand spatially or temporarily on different seasons. 

(Groff, 1998) identified three specific situations of excess demand in which the product  management 

agency such as Water Corporations which may use de-marketing strategies to  measures:  

1. Temporary shortages– as a result of either a lack of water supply (water are finite resources and 

demand  may peak around certain times of the year)  

2. Underestimation by the management of demand for water or programs and experiences; Chronic 

over popularity– the popularity of water or specific area or experience can seriously threaten the 

quality of the customer experience and also damage the natural resource that attracts water 

resources and the different uses and programs demanded by the customers  and the public. 

 Demarketing As Strategic Marketing Tool :  

In this section of the study the researcher will review the main de-marketing strategic tools 

adopted by Water Municipal Corporation in Jordan which are related to reducing water demand to 

face the shortage of water supply in Jordan. 

Like marketing measures in general, de-marketing can be represented by the 4 P's of the 

marketing mix i,e product, price, place and promotion. De-marketing measures suggested or 

identified by previous researchers in various fields including, water supply, Electricity supply, 

tourism and protected area management, grouped according to their association with the 4 P's (Kern 

2006): 

De-marketing main strategic tools and measures suggested/identified are as the following 

Beeton, 2001,2002,2003), (Beeton and Benfield, 2002), (Beeton and Pinge, 2003), (Benfield, 2001), 

(Borkowski, 1994), (Buckley, 2003a), (Carlsen and Ali-Knight, 2004), (Clements,1989), (Fluker and 

Richardson, 2004), (Groff,1998), (Hill and Pickering, 2002), (Kindra and Taylor, 1995), (Mark and 

Brennan, 1995), (Mark and Elliot,1997), (Shama,1978), (Wall,2005), (Wearing and Archer, 

2001)and (Kern, 2006), (Musdiq and Maseer,2012), (Solly, 2016) and (Salem et. al, 2018): 

1. Product:  

This is done by Water municipal corporation  in Jordan   through several   strategies  which are as 

follows : narrowing the product lines , using lower-grade material in production/reducing the level of 

product which motivates customers to find out alternative resources for water  , discouraging certain 
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facilities that attract  customers for water , reducing the maintenance of certain lines in order to lower 

the demand for water in certain areas. 

2. Distribution: 

(Place) This can be done through the following strategies: limiting distribution to make product 

less available, reducing the convenience of access to certain services, limiting total quantity of 

products/services, limiting quantity per customer, introducing booking or reservation systems for 

water supply, introducing permit or license systems which is pre-paid , using an allocation system for 

customers on a ‘first come first served’ basis based on social and biological carrying capacities , 

limiting the overall capacity, limiting total customer numbers, developing a strategy to encourage use 

of other sources, permitting certain activities only under supervision of appropriately educated 

personnel (such as engineers), making access to  areas where  more water is available. 

3. Price: 

This can be done through the following strategies: introducing or increasing prices/user fees, 

discouraging/stopping price discounting practices for water during summer season, and introduce 

differential pricing where the price increases disproportionately with increasing bill price with 

increasing consumption in consumption. 

4. Promotion: 

This can be done through the following strategies: ceasing or decreasing promotion for water 

consumption in specific markets, non-promotion of certain services, promoting or stressing 

restrictions related to water consumption, warning customers of environmental circumstances under 

which activities may be curtailed with heavy water consumption behavior, promoting and stressing 

restrictions or difficulties with water getting resources, educating journalists and media regarding 

appropriate environmental behavior for water consumption, promoting and stressing appropriate 

behavior/minimal impact behavior in promotional material, and highlighting the environmental 

degradation that could occur if consumption of water is over than required. 

7. Data Collection Methods 

 The researcher has used two data collection methods; Primary data and Secondary data as 

follows which are suitable for this type of studies: 

a) Primary data: A questionnaire was used to collect data about the variables used in the study 

according to literature review and previous studies. The researcher distributed the 

questionnaire in person to the research sample.  

b) Secondary data: which are data collected from different resources in libraries and the review 

of literature and previous studies for the theoretical framework, which include: 

 Books and reports about the effect of de-marketing  on consumer buying behavior. 

 Information available on websites related to de-marketing and its impact on consumer 

buying behavior. 

 Data Collection Tools 

The researcher designed a questionnaire based on literature review and previous studies. The 

questionnaire was reviewed and approved by specialists  in the field of marketing from different 

universities. The questionnaire was translated and distributed to the research sample for simplifying 

purposes to answer the questions honestly and confidently. 

The questionnaire is divided into two parts as follows: 

Part 1: Includes demographic data about the respondents' Gender, Age, Marital status, Educational 

level, and Income. 
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Part 2: Discusses the independent variables which are de-marketing as a strategic tool and its impact  

on the dependent variable which is the water  consumer buying behavior. This second part consists of 

21 questions. 

Variable 1: The questions (1-3) of this variable measure increasing prices of water as a strategic de-

marketing tool  on Water Consumption Behavior. 

Variable 2: The questions (4-6) of this variable measure limited resources of water as a strategic de-

marketing tool  on Water Consumption Behavior. 

Variable 3: The questions (7-10) of this variable measure limited promotion of water as a strategic 

de-marketing tool  on Water Consumption Behavior. 

Variable 4: The questions (11-14) of this variable measure governmental regulations of water as a 

strategic de-marketing tool  on Water Consumption Behavior. 

Variable 5: The questions (15-18) of this variable measure the measure water substitution sources  as 

a strategic de-marketing tool  on Water Consumption Behavior. 

A Likert Scale was used of five degrees of agreement to determine the importance for each question 

in the questionnaire. 
Table(1): Likert Scale 

Importance Strongly Disagree Disagree Neutral Agree Strongly Agree 

Degree 1 2 3 4 5 

 Methodology  

The study aims to explain the effect of de-marketing as a strategic tool on lowering water 

consumption behavior. The study includes 5 independent variables as shown in Figure (1-1)which 

form one main hypothesis and five sub hypotheses. The researcher used the descriptive statistical 

analytical method for describing the phenomenon of the population, the researcher depended upon 

the questionnaire for collecting data to analyze and test the hypothesis and literature review was used 

for the theoretical part. 

 Research population  

The research population in this research is all consumers of convenience goods in Northern, 

Southern, Eastern and Western Amman which are estimated to be more than 1 million in Amman 

City 

 Research Sample  

Regarding to Sekaran table (Sekaran, 2003) the representatives sample shouldn’t be less than 

384, for more accuracy and to avoid mistakes, the researcher distributed 500 questionnaires in 

Amman city for the population. About 43 were unreturned which represents 8.6% of all 

questionnaires. After reviewing them, 36 questionnaires out of 457 were refused due to some data 

and questions left blank, so 92.1% of the total returned questionnaires were valid to be analyzed. The 

sample size is 421 respondents. The researcher depended upon random samples for distributing the 

questionnaires.  

 Validity and Reliability 

1. Reliability 
The reliability test is conducted. Coefficient Cronbach’s Alpha is a measure of reliability or 

internal consistency. A value of Cronbach’s Alpha of (0.7) or above is consistent with the 

recommended minimum values stated by (Nunnally, 1978).  
Table (2) shows the reliability of the variables (Cronbach’s Alpha). 
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Table (2): Reliability of the Variables (Cronbach Alpha) 
Number Variables Questions Cronbach’s Alpha 

1 Increasing Prices Strategy Q 1-Q 3 0.801 

2 Limited Distribution Strategy Q 4-Q 6 0.881 

3 Limited Promotion Strategy  Q 7-Q 10 0.903 

4 Governmental Regulation Strategy Q11-Q 14 0.891 

5 Water Substitute Resources  Q 15-Q 18 0.887 

6 Lowering Water Consumption  Behavior Q 19-Q 25 0.857 

 All Items 25 0.898 

From the table, it is observed that all study variables have got more than (0.7), the largest 

variable’s number belongs to limited promotion strategy  (0.903), and the lowest variable’s 

number belongs to lowering water consumption (0.857). For all items the Coefficient 

Cronbach’s Alpha is (0.873). Therefore the research results can be accepted according to 

Nunnally (1978).   

 Test of Data Validity 

Normal Distribution 
One of the conditions in using linear regression test is that the data should show normal 

distribution as indicted by Skewness and Kurtosis. When the skewness is close to (0) and Kurtosis is 

close to (0) or (3) this indicates that the data are in normal distribution. (Landaus, et, al. 2004), table 

(4-10) shows the result of normal distribution of the Independent variables. 
Table (3): Normal Distribution of the Independent Variables 

 Increasing Prices  Limited Distribution  Limited Promotion  Governmental Regulations  Water Substitute 

Resources  

Skewness 0.035 0.035 0.164 0.234 0.235 

Kurtosis 0.123 0.134 0.393 0.186 0.223 

The table explains that all the Skewness and Kurtosis are closed to (0), this means that the data 

belongs to normal distribution.  

Multicollinearity Test 

The Multicollinearity test indicates if there is a strong relationship between the independent 

variables by measuring the influence of each independent variable on others. To measure the 

Multicollinearity we use the correlation indicator, to find out this and measure the strength and the 

indication of the relationship and phenomenon, the correlation between the variables has to be (0.9) 

or less (Pallant, 2003).  
Table (4) shows that all the coefficient relations are less than (0.9) so there is no existence of the 
Multicollinearity between the independent variables. 

Table (4): Correlations of Independent Variables 
  Increasing 

Prices 

Limited 

Distribution 

Limited 

Promotion 

Governmental 

Regulations 

Water Substitute 

Resources 

Increasing 

Prices 

Pearson 

Correlation 

1 .537
**

 .226
**

 .228
**

 .203
**

 

Limited 

Distribution 

Pearson 

Correlation 

 1 .344
**

 .340
**

 .313
**

 

Limited 

Promotion 

Pearson 

Correlation 

  1 .336
**

 .386
**

 

Governmental 

Regulations 

Pearson 

Correlation 

   1 .372
**

 

Water 

Substitute 

Resources 

Pearson 

Correlation 

    1 

N  421 421 421 421 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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 Hypothesis Testing  

 The linear regression procedure examines the impact of the set of Independent variables on 

the dependent variable. In this research the hypothesis testing based on three regression linear types, 

Multiple, regression. For the main hypothesis the multiple regression is calculated. 

Main Hypothesis  

Ho: HO: There is no statistical significant relationship (α ≤ 0.05)between de-marketing strategy and 

lowering water consumption in Jordan. 

Table (5) shows the Result of Multiple Regression for the Main Hypothesis 

  

Table (6): Results of Multiple Regressions for the Main Hypothesis 
Dependent 

Variable 

R R
2 

F DF SIG Independent 

Variable 

B T Sig 

Loweri

ng  Water 

Consumption  

0.486 0.236 17.899 1 0.000 Increasing Prices 0.136 2.928 0.004 

420 Limited 

Distribution 

0.164 4.324 0.000 

421 Limited Promotion 0.211 2.324 0.001 

 Governmental 

Regulations 

0.147 3.684 0.002 

Water Substitute 

Resources 

0.116 3.077 0.003 

 

Table(6) shows the dependent variable (lowering water consumption) and a set of independent 

variables (increasing water prices strategy, limited water distribution strategy, limited water 

promotion strategy, governmental regulations strategy, water substitute resources strategy) are 

significant, because F significant (0.00) is less than (0.05) therefore the null hypothesis is rejected  

and accept the alternative one is accepted which states that There is statistically significant 

relationship (α ≤ 0.05) between de-marketing strategy and lowering water consumption in 

Jordan. 

The relationship between the dependent and independent variables is strong. It is more than 

(0.5) (Cohen, 1988), R= 0.486. Also, the R
2 

= 0.236, which means that the independent variables 

contribution affects the dependent variable is about 23.6%. 

Since the value of the calculated t for the variables (increasing water prices strategy, limited water 

distribution strategy, limited water promotion strategy, governmental regulations strategy, water 

substitute resources strategy) is more than the t Table value ( i,e 1.96 ) it means that there is statically 

significant relationship between the independent variable i,e  De-marketing as  a strategic marketing tool and 

the dependent variable  i,e lowering water consumption. 
And by this, the main question of the study– Do water corporation in Jordan uses de-marketing strategies 

to deal with water shortage problem? And Do Jordanian customers are aware of water shortage 

problem in Jordan– is answered. 

Based on the above results the present study provideda major contribution to the related and 

concerned parties in Jordan to solve the problem of water shortage in Jordan by taking the results of 

the present study seriously and knowing the main ways to solve this problem which is accelerating 

tremendously in Jordan.  

8. Conclusion and Recommendations:  

Based on the findings of the present research it was found that all the parties involved in the 

sample of the study, all de-marketing strategies are applied by the water corporation and the 
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Government of Jordan, but still  the problem is not solved specially with the increment of water 

supply problem and population growth in Jordan. Therefore, there should be a national and 

international plan to deal with water problem shortage in Jordan throughout extensive promotional 

programs to make consumers in Jordan aware about the problem of water shortage and rationalizing 

water consumption during summer season in which the main problem is faced in Jordan. On the 

other hand, all parties involved in this issue should work together in order to find out a solution for 

this problem specifically Worldwide organizations supported by Social Organizations working 

locally, nationally and globally.  
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