
 

 

  

 2019 ديسمبر ،3العدد -7املجلد

Vol.7  Issue.3 , Dec 2019 

 



 

 املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال                                  
 2019 ديسمبر، لثثاالعدد ال –سابعاملجلد ال   

 التحرير رئيس

 الدكتور عمر يوسف عبابنة

 

 سكرتاريا التحرير

 م. سوزان الساليمه                                       
 

 الهيئة االستشارية

 السعودية -كاألستاذ الدكتور أحمد عارف عساف                                                                                      جامعة تبو 

 مصر -جامعة القاهرة األستاذ الدكتور أحمد فاروق غنيم                                                                                        

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

ستاذ الدكتور عبدالحسين جليل الغالبي                                              
ْ
 العراق -جامعة الكوفة                            اال

ستاذ الدكتور حمدي زعرب
ْ
 فلسطين -الجامعة اإلسالمية                                                                                                  اال

ستاذ الدكتور ابراهيم محمد خريس
ْ
 األردن -جامعة الزرقاء الخاصة                                                                                   اال

ستاذ املشارك الدكتور عماد أبو عقيله                                                 
ْ
 ليبيا -جامعة الزاوية                             اال

ستاذ املشارك الدكتور 
ْ
 البحرين -جامعة اململكة                                                               عبدالرحمن أحمد ميرو اال

 
 هيئة التحرير

 الواليات املتحدة األمريكية -مدرسة الدراسات املهنية واملمتدة                                                                         الدكتور محمد نمر                                              

 الجزائر -األغواط –جامعة عمار  ثليجي                                                                                الدكتور رمضاني لعال                                 

   فرنسا -جامعة جنوب تولون فار                                                                                                             الدكتور اسماء الصغير

 فلسطين  -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية                                                                                                            الدكتور بدر حمدان        

 الجزائر -بومرداس -جامعة محمد بوقرة   بوباكر                                                                                                               الدكتور بداش 

 األردن -جامعة اليرموك                                                                                                     ور نجيب خريس             تالدك

 املغرب -الخامس جامعة محمد                      الدكتور مصطفى الحشلوفي                                                                               

 الجزائر -املسيلة-جامعة محمد بوضياف                                                                                                                الدكتور عيس ى حجاب

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

 الجزائر -جامعة قاصدي مرباح                                                                                                                  الدكتور عبدهللا مايو

 الهند -معهد شمال الهند للتكنولوجيا                                                                                                                الدكتور محمد كاشف

 باكستان -جامعة عبد الوالي خان                                                                                                         الدكتور محمد عزام خان

 ماليزيا -جامعة سلطان زين العابدين                                                                                                                الدكتور سمر راحي      

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


 التعريف باملجلة

 

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

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

 أهداف املجلة:

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

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

 .إنتاجها وتوظيف النتائج في خدمة حركة البحث العلمي

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

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

  .مركز رفاد للدراسات واألبحاث

 عنوان املراسلة:

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

            االردن –رفاد للدراسات واالبحاث 
                    for Studies and  Research 

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

Tel: +962-27279055     

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

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

 

 

 

 

 

 

 جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعّبر عن وجهة نظر كاتبها 

 وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنهاوال تعبر عن رأي املجلة 

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


 قواعد النشر

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

 على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت وورد بصيغة  .2
ً
 (doc) ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة، بحيث يكون مكتوبا

 (.docxأو ) 

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

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

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

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

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

 اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.  .8

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

 األسباب.

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

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

 أهمية الدراسة 

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

 .التعريفات باملصطلحات 

 .إجراءات الدراسة 

 .النتائج ومناقشتها 

 .التوصيات 

 .املراجع 

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

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

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

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

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

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

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 

 .إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العربية واإلنجليزية  .12

أو  editorgjeb@Refaad.com :لكتروني التالياملالحق أو األدوات( بصيغة الورد إلى البريد اإل –إرسال جميع محتويات بحثك )متن البحث  .13

  PDF من خالل التسليم اإللكتروني في املجلة، ولن يقبل أي ملف بصيغة
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ثالث ويكون عرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم يُ   .14

  .قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه

رر يلتزم الباحث/ الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقوم بكتابة رد علمي مب  .15

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

 .املحكمين كما هي

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

 .للملحوظات التي لم تعدل

 .دم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلةإرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وع .17

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

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

 ( من خالل الدخول على موقع املجلة اإللكتروني.pdfلحصول على نسخة من بحثه )ملف يستطيع الباحث ا .20
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 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

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

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

املجلة العاملية لالقتصاد من سلسلة أعداد  بعمن املجلد السا الثثبمعايير عاملية، ويأتي هذا العدد ال املعرفة، ومنصة بحثية

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

 موضوعات متنوعة.

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

ُرف بنخبة متميزة من الخبراء واألساتذة واملختصين ضمن هيئ
َ
 ه االستشاريةتيواملتخصصين، واهتمام األكاديميين واملهنيين، وش

ى تحقيق أعلى املعايير الدولية للنشر العلمي الرصين من خالل توفير منصة نشر علمي وفي سبيل ذلك حرصت املجلة عل والتحرير،

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

 ,Ebsco, Doaj, Crossref, Google Scholar)ـ نات العاملية كواملنهل ومعرفة، فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد البيا

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

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

 لنسهم في هذا البناء الحضاري الكبير.

 نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد

 

 هيئة تحرير املجلة
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 اندماج البنوك السعودية ودوره في تطور القطاع البنكي

 ( ) دراسة حالة اندماج البنك األول وبنك ساب
 

 محمد كمال كامل عفانه
 اململكة العربية السعودية  -الرياض -بن سعود االسالميةجامعة االمام محمد  -استاذ العلوم املالية واملصرفية املساعد

afaneh100@gmail.com 

 8/12/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                        13/10/2019تاريخ استالم البحث:  

 :خلخ امل
، وبيان ملميزات وسلبيات االندماج البنكي، ودوره في التنمي    

ً
 لعمل الباحثين في مجال البنوك السعودية عموما

ً
ة جاءت فكرة البحث اسهاما

ة ة للبلدان العربي  وللمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، حيث تم ذلك من خالل تحليل آخر حالة اندماج حدثت في القطاع  االقتصادي 

عند  تحليليالبنكي السعودي ما بين البنك االول وبنك ساب، وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي عند الحديث عن الواقع التطبيقي لالندماج، واملنهج ال

ة لصيغ اندماج البنوك السعودية مع بعضها البعض.عرض آليات التطوير املق  ترحة لتجاوز مشكالت التطبيق واقتراح حلول عملي 

ها:   وانتهت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات واملالحظات، أهم 

طاع خدماتها املالية، ولجعل يجب أن تقوم اململكة العربية السعودية بسياسات واجراءات من شأنها تعزيز االندماجات املحتملة للبنوك لتعزيز ق .1

درة على املنافسة بين البنوك األجنبية في األسواق العاملية، خاصة بعد انضمام السوق السعودي ملؤشر
ُ
لألسواق الناشئة،  MSCI القطاع أكثر ق

 الذي ُيعد من أهم املؤشرات التي تتنافس كافة أسواق األسهم لالنضمام إليه

ة في دول  .2 الخليج العربي إلى تبني تنشيط صيغة االندماج واالستحواذ بين البنوك، وتشجيع استحواذ البنوك الكبيرة على دعوة البنوك املركزي 

البنوك الصغيرة التي ال تستطيع مواجهة تحديات سوق املنافسة الجديدة، وتحقيق املتطلبات التشريعية والتنظيمية املفروضة من البنوك 

 ( .3املركزية مثل تعليمات لجنة بازل ) 

 البنك االول. ؛بنك ساب ؛القطاع البنكي ؛اندماج الكلمات املفتاحية:

  :املقدمة
لجوء البنوك إلى االندماج يولد كيانات مصرفية قادرة على التنوع في مصادر الودائع، كما سيحقق االندماج االستيفاء الكامل للمعايير 

 ويقدم العديد من الخدمات التمويلية منخفضة التكلفة.الدولية في املالءة املالية ويزيد القدرة التنافسية، 

ومن أهم أسباب تسارع االندماجات البنكية في اململكة بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام هو إيجاد كيانات مصرفية كبيرة قادرة على 

جي بي »ية العمالقة وتواجدها في اململكة، مثل بنك الدخول لألسواق العاملية، وتحقيق املنافسة املحلية مع فتح السوق املحلي أمام املصارف األجنب

الياباني وغيرها من البنوك األجنبية التي دخلت السوق وأحدثت منافسة كبيرة للبنوك « طوكيو ميستوبيش ي»الفرنس ي وبنك « بي إن بي»وبنك « مورجان

 1االستثمارية املحلية

ملالي يعتبر االندماج املصرفي من إحدى املستجدات العاملية التي لها تأثير على كافة األنشطة االقتصادية بصفة عامة وعلى النشاط املصرفي وا

الضوابط بصفة خاصة، وبذلك فإن عمليات االندماج املصرفي يكون لها مجموعة من اآلثار والنتائج اإليجابية عندما يكون االندماج مطبقا بالشروط و 

عة من املطلوبة لنجاحه، وإذا لم تطبق هذه الشروط والضوابط بالطرق املطلوبة ستؤدى إلى فشل عملية االندماج ومن ثم يؤدى هذا الفشل إلى مجمو 

                                                                 
1
 بعنوان اندماج البنوك السعودية   /https://www.alyaum.comمقال للكاتبة االقتصادية  حذيفة القرش ي  في صحيفة اليوم االلكترونية  

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:afaneh100@gmail.com
mailto:afaneh100@gmail.com
https://www.alyaum.com/


 حممد عفانه                                                                   ( ) دراسة حالة اندماج البنك األول وبنك ساب اندماج البنوك السعودية ودوره يف تطور القطاع البنكي  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 3, 2019 
 244 

 

 2اآلثار السلبية على عملية االندماج املصرفي.

  :مشكلة البحث
االقتصادي، وذلك لقيامها على مبدأ املشاركة في رأس املال واملوجودات والتي رغم أن  صيغة االندماج واالستحواذ من أهم  الصيغ في املجتمع 

ها أقل  الصيغ استخداما في السنوات العشرة األخيرة في القطاع البنكي السعود  أن 
 
ي ، حيث تمثل حجر ونقطة االساس لتطور البنوك وتقدمها ، إال

عة، تحول دون تحقيق األهداف التي رسمت تواجهها في الواقع العملي مشكالت في التطبيق، تعد  ال ة ومخاطر متنو  سبب الرئيس في ظهور صعوبات عد 

ا.  لها نظري 

ن البنوك السعودية من تج
 
ة التي من شأنها أن تمك ي يواجهه الباحث في هذه الدراسة، هو: وضع الحلول العملي 

 
اوز ولعل  اإلشكال الرئيس الذ

 ق أهداف هذه االندماجات البنكية . املخاطر والعوائق التي تحول دون تحقي

ن البنوك السعودية من تجاوز املخاطر والعوائق التي
 
ة التي من شأنها أن تمك  وعليه، سيحاول الباحث في هذه الدراسة وضع الحلول العملي 

 تحول دون تحقيق أهداف االندماج ، أو السيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها.

  أهمّية البحث:
ة هذا البحث في:تظهر أ  همي 

1.  
ً
ة التمويل البنكي دورا ل عملي    تمث 

ً
ساته  مهما في الحياة االقتصادية، فهي الشريان الحيوي الذي يمد  القطاع االقتصادي بمختلف وحداته ومؤس 

ة االستثمار، األمر الذي يحتم وجود بنوك قوية وذات رؤوس أموال ضخمة لتتمكن من املقدرة على منح التم ويل باألموال الالزمة للقيام بعملي 

ي يتطلع االقتصاد السعودي للوصول اليها من التنوع في االستثمارات، ولن يتسنى لبعض البنوك الوصول الذي يتناسب مع املرحلة الجديدة الذ

 اليها اال من خالل عمليات الدمج بين البنوك . 

ة االندماج البنكي تواجه على صعيد الواقع عديد املخاطر والصعوبات، فال بد من وقفات تقوم على مراجعتها ودراس .2 ا كانت عملي 
 
تها، ومن ثم  مل

 إيجاد الحلول ملا يعتريها من قضايا، وما يواجهها من مشكالت.

3.  
ً
ة بالغة لقطاع البنوك عموما ات التمويل للمشاريع الضخمة التي تنوي اململكة تنفيذها يعطي االقتصاد السعودي بوجهته الجديدة أهمي  ، وعملي 

ر القطاع البنكي على اآلليات ال
 
تي تحول دون تعطيل املوارد والوسائل الخاصة بدفع وتيرة االستثمار، وتدفعه إلى على وجه الخصوص، حيث يتوف

ة واالزدهار، وستساعد عمليات الدمج بين البنوك على تحقيق هذه االهداف .   تحقيق التنمي 

 البحث
ُ
  :أهداف

 يهدف هذا البحث إلى:

 مقترحات حلول ملشكالت تطبيقها.تحديد املخاطر التي تعترض واقع االندماج في البنوك، وتقديم  .1

 بيان ميزات عمليات االندماج، ودورها في زيادة قدرة البنوك السعودية على تمويل املشاريع الضخمة الجديدة التي تنوي اململكة تنفيذها  .2
ً
تحقيقا

  ، وتبيان مدى أهمية هذه االندماجات في زيادة التنافسية ما بين البنوك السعودية2030لرؤية اململكة 

ة عموم .3 ة للبلدان العربي  ة االقتصادي  ا وللملكة بيان أهم الحاالت الجديدة لعمليات االندماج في السوق البنكي السعودي، ومدى إسهامها في التنمي 

 على وجه الخصوص ، وسيتم تسليط الضوء في هذا البحث على عملية االندماج البنكي التي حصلت بين بنك ساب والبنك األول.

 يار البحث: أسباب اخت
ة أموٍر منها:   دعا الباحث الختيار هذا املوضوع عدَّ

 أهمية عملية االندماج بين البنوك في السعودية في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  .1

ة املساهمة بتقديم  .2 ة في التطبيق، كان الواجب علينا أن نضطلع بمسؤولي  ا كانت عملية االندماج تواجه مخاطر عد 
 
مقترحات حلول، وذلك لنهضة مل

 القطاع البنكي وتقدمه.

                                                                 
2

 المرجع نفسه.   
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3.  
ً
دة، فإن  زيادة رؤوس األموال في البنوك يعد  سندا خذ أشكاال متعد  ا كان استثمار األموال في البنوك يت 

 
  مل

ً
ا لبعض صور االستثمار املعاصر،  قوي 

عاة الشروط التي تفرضها السلطة الرقابية ممثلة بمؤسسة ويمكن تحقيق هذا الشكل من خالل عمليات االندماج ما بين البنوك، لكن  مع مرا

 النقد العربي السعودي على عمليات االندماج .

 منهُجية البحث واجراءات الدراسة: 
حو التالي:  جاء منهج البحثم على النَّ

قترحة اعتمد الباحث املنهَج الوصفي عند الحديث عن الواقع التطبيقي لعملية االندماج البنكي، واملنهج التحليليَّ عند عرض آليات التطوير امل .1

ة لصيغ االندماج وأثرها على القطاع البنكي السعودي.   لتجاوز مشكالت االندماج واقتراح حلول عملي 

ماج البنك األول وبنك ساب ( وتحليل القوائم املالية لهذين البنكين قبل وبعد االندماج ، وتحليل الخطوات تضمن البحث دراسة) دراسة حالة اند .2

 التي انتهجها البنكين منذ بداية االتفاق على االندماج ولغاية تنفيذه على ارض الواقع . 

الدراسة بنك ساب والبنك األول ، ومجتمع الدراسة البنوك  ،  وعينة 2019مكان البحث اململكة العربية السعودية ،وزمان البحث خالل العام  .3

 3بنك . 13السعودية املحلية املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وعددها 

نته من نتائج وتوصيات. .4  للموضوع، وأهم  ما تضم 
ً
ُن ملخصا  ختم الباحث البحَث بخاتمٍة تتضم 

 منها، واملستعاُن بها في كتابةم البحث.تذييل البحث بفهرس للمصادر واملراجع املستفاُد  .5

ابقة:   الّدراسات السَّ

  4 2013دراسة تطبيقية، عماد شريف، مهتدي عبد هللا بابكر،  –االندماج املصرفي وأثره على األداء املالي للمصارف في السودان 

 لخلق مؤسسات مالية 
ً
تناول هذا  البحث االندماج املصرفي في السودان وأثره على أداء املصارف، وتمثل الدمج املصرفي في السودان أصال

 ،وكانت مشكلة البحث في تقص ي مدى نجاح عمليات الدمج املصرفي في السودان في الفترة 
ً
 وعامليا

ً
م 2013 -م1996قوية وقادرة على املنافسة محليا

لدمج في السودان، وتأثيرها في أداء البنوك، وتقييم عملية الدمج التي تمت بين بنك املزارع والبنك التجاري، ومعرفة األسباب التي قد تعوق نجاح تجربة ا

لوصفي واالستنباطي ، ومن وقام البحث على فرضيات زيادة رأس املال وزيادة األرباح واستقطاب الودائع، وتم استخدام في هذا البحث  املنهج التحليلي ا

 في رأس 
ً
املال واألرباح أهم النتائج التي توصل لها البحث أن هنالك ارتفاع بسيط في رأس مال البنك الجديد قبل االندماج، وان هنالك ارتفاع كبير جدا

 واإليرادات بعد االندماج . 

  ، 5 2014أثر االندماج املصرفي على ربحية البنوك االردنية ، د. أحمد صيام 

 هدفت هذا الدراسة الى التعرف على اثر االندماج املصرفي على ربحية البنوك االردنية ، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،

في البنوك  وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ، من أهمها وجود نتائج لالندماج املصرفي على األداء املالي ونسبة الربحية ونسبة السيولة

، كما قامت  االردنية ، واوصت الدراسة بضرورة توجه البنوك الصغيرة الى االندماج لتشكيل وحدات مصرفية كبيرة قادرة على املنافسة اقليميا وعامليا

سب ، ومنح البنوك بعض هذه الدراسة بتوصية البنك املركزي على وضع االجراءات التي تشجع البنوك الصغيرة على االندماج كتهيئة املناخ املنا

  .املحفزات لالندماج

 ،العدد  االندماج املصرفي واالستحواذ في البلدان العربية، د.نجالء فتح الرحمن أحمد القاض ي، مجلة العلوم االدارية، جامعة افريقيا العاملية

 6 2017العام  1

 لحاالت االندماج واالستحواذ املصرفي بصورة عامة مع التركيز على تقييم تجربة بعض البلدان العربية، فاملتت
ً
بع تناولت هذه الدارسة عرضا

 مضاعفة على مختلف جوانب االقتصاد ال
ً
مي، وفي عاللألحداث االقتصادية واملالية يدرك مدى التطورات االقتصادية واملالية التي تسارعت وتركت آثارا

                                                                 
3
http://www.sama.gov.sa/ar- :عدد البنك السعودية املنشور بالتفصيل على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي االلكتروني 

sa/License/Pages/SaudiBanks.aspx 
4

  2013االندماج املصرفي وأثره على األداء املالي للمصارف في السودان ، شريف ، بابكر ،  
5

  2014نوك االردنية ، صيام ، أثر االندماج املصرفي على ربحية الب 
   2017االندماج املصرفي واالستحواذ في البلدان العربية ، القاض ي ،   6

 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/License/Pages/SaudiBanks.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/License/Pages/SaudiBanks.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/License/Pages/SaudiBanks.aspx
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عد من ظل هذا التسارع واتساعه بدأت مفاهيم واتجاهات جديدة تظهر على الساحة االقتصادية، ومنها عمليات االندماج واالستحواذ املصرفي التي ت

مهمة مفادها أن القطاع  أهم التطورات التي شهدتها صناعة الخدمات املالية العاملية ال سيما خالل العقود الثالثة األخيرة . وخلصت الدراسة إلى نتيجة

العوملة  املصرفي العربي أحوج ما يكون لعمليات الدمج واالستحواذ املصرفي في ظل صغر حجمها وعدم قدرتها على املنافسة، وأن استجابتها ملتطلبات

 
ً
. كما اتسمت عمليات االندماج التي تمت بتواضع عددها وقيمتها . واقتصرت على  املالية ما زالت محدودة، حيث أن االندماج في الدول العربية ظل خيارا

 تملك املصارف الكبيرة ملصارف صغيرة وطرحت الدراسة مجموعة من التوصيات في ضوء الدروس املستفادة من التجارب الدولية

 خطة البحث:
لبنكي ودوره في التنمية االقتصادية؛ فعر ف االندماج املصرفي وأنواعه االندماج اجاءت هذه الدراسة في ثالثة مباحث رئيسية؛ تناول األول 

 تجربة االندماج في اململكة الع
ً
ربية السعودية ودول وشروطه وضوابطه ومزاياه واآلثار السلبية والتي يمكن أن تنتج عنه، وفي املبحث الثاني تناول تاريخيا

لة اندماج البنك السعودي البريطاني)ساب( والبنك األول، وذلك بعرض التطور التاريخي لعملية الخليج العربي، وفي املبحث األخير قام بدراسة حا

 ثم ختم البحث ببعض النتائج والتوصيات. االندماج والخروج بتحليل مالي قبل وبعد ذلك ومناقشة نتائجه، 

 املبحث األّول: االندماج البنكي ودوره في التنمية االقتصادية:
املصرفي من إحدى املستجدات العاملية التي لها تأثير على كافة األنشطة االقتصادية بصفة عامة وعلى النشاط املصرفي واملالي  يعتبر االندماج

 
ً
بالشروط والضوابط  بصفة خاصة، وبذلك فإن عمليات االندماج املصرفي يكون لها مجموعة من اآلثار والنتائج اإليجابية عندما يكون االندماج مطبقا

 وبة لنجاحه، وإذا لم تطبق هذه الشروط والضوابط بالطرق املطلوبة ستؤدى إلى فشل عملية االندماج ومن ثم يؤدى هذا الفشل إلى مجموعة مناملطل

 7اآلثار السلبية على عملية االندماج املصرفي.

 املطلب األول: تعريف االندماج املصرفي

فإذا تمت العملية بصورة ودية أطلق عليها اسم اندماج وإذا لم تتم بصورة ودية وكان  يمثل االندماج اتحاد مصرفين وذوبانهما في كيان واحد

 لها معارضة من جانب مدير املصرف املندمج أطلق عليه استحواذ فاالستحواذ يحصل عندما يقوم الشخص أو الجهة املالكة بالتفاوض مباشرة مع

 8ليه إلى املساهمين الجدد عن طريق مجلس أدارة املصرف.مجلس إدارة املصرف املستهدف وينتقل املصرف املستحوذ ع

 
ً
  ويمكن تعريفه بأنه اتفاق يؤدي إلى اتحاد مصرفين أو أكثر وذوبانهما إراديا

ً
في كيان مصرفي واحد بحيث يكون الكيان الجديد ذو  أو ال إراديا

صرفي ال قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف وأبعاد كان ال يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية تكوين الكيان املصرفي الجديد، واالندماج امل

بعاده جيدا فهي عبارة عن تكوين وحدة اقتصادية نتيجة يحدث بشكل عشوائي، بل هو نتيجة لدراسة شاملة متكاملة تناولت أجزاءه، وعناصره وإ

لتقدير  التقييم انضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر وزوال الشخصية القانونية املنفصلة لكل منها، وهنا تتولى اإلدارة املالية للمصرف املشترك عملية

األداء املستقبلي له، بينما تتولى اإلدارة املالية للمصرف البائع القيام بعملية التحليل من أجل تقييم العرض القيمة الحالية للمصرف املنوي شراؤه و 

 9املقدم والحكم على مدى مالءمته.

 وهناك من يرى بأن االندماج املصرفي هو عبارة عن تحرك جمعي نحو التكتل والتكامل والتعاون ما بين مصرفين أو أكثر إلحداث شكل من

 10ندماجأشكال التوحد يتجاوز النمط الحالي إلى خلق كيان أكثر قدرة وفاعلية على تحقيق أهداف كانت تبدو مستعصية التحقيق قبل إتمام عملية اال 

 11املطلب الثاني: أنواع االندماج املصرفي

 سواء يعمالن في نفس 
ً
تتعدد أنواع االندماجات املصرفية من حيث طبيعة نشاط الوحدات املندمجة الناتجة عن ارتباط مصرفين معا

                                                                 
7
  27 -25، من صفحة  2005استراتجية النمو املصرفي من خالل عمليات االندماج ، ضيف روفية ،  
8
 29 -28نفس املرجع السابق، من صفحة  
9
 37 -36نفس املرجع السابق، من صفحة  

10
 .107(، ص 2003-2002العوملة واقتصادات البنوك، عبد املطلب عبد املجيد، ، ) 

11
  112، صفحة  2017خصخصة املصارف العمومية واندماجها وأثرهما على االقتصاد ، حوحو ، 

 

about:blank
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 : يثة أنواع وهالنشاط أو يعمالن في أنشطة مختلفة وأيضا تشابه واختالف الخدمات التي يقدمها كل منها وينقسم هذا النوع من االندماج املصرفي إلى ثال

ما، مثل االندماج املصرفي األفقي: يتم هذا النوع من االندماج بين مصرفين أو أكثر يعمالن في نفس نوع النشاط أو األنشطة املترابطة فيما بينه .1

السوق  املصارف التجارية أو مصارف االستثمار واألعمال أو املصارف املتخصصة وغيرها، وينتج عن هذا النوع من االندماج زيادة االحتكارات في

يات املصرفية، وذلك بسبب تزايد االندماجات بين املؤسسات العاملة في نفس النشاط، مثل ما حدث في الواليات املتحدة األمريكية خالل الستين

 مما دفع السلطة التشريعية أن تسن قوانين تمنع حدوث مثل هذه االحتكارات.

بين عدة مصارف صغيرة في املناطق املختلفة واملصرف الرئيس ي في املدن الكبرى أو العاصمة االندماج املصرفي الرأس ي: يتم هذا النوع من االندماج  .2

 بحيث تصبح هذه املصارف الصغيرة وفروعها امتدادا للمصارف الكبيرة.

ا بينها، مثل االندماج بين : يحدث هذا النوع من االندماج بين مصرفين أو أكثر يعمالن في أنشطة مختلفة غير مرتبطة فيم االندماج املصرفي املتنوع .3

إحدى املصارف التجارية وإحدى املصارف املتخصصة أو بين إحدى املصارف املتخصصة وإحدى مصارف االستثمار واألعمال، وهذا النوع من 

 زايا تنافسية كبيرة.االندماج يحث على عملية التكامل في األنشطة بين املصارف، وكذلك يؤدى إلى مزيد من الخدمات إلى العمالء مما يكسبها م

 12املطلب الثالث: شروط االندماج املصرفي

 
ً
وأكثر فعالية وقوة  عند اتخاذ قرار االندماج بين املصارف يتطلب هذا القرار مجموعة من الشروط والضوابط لكي يكون هذا االندماج ناجحا

ه مهمة استراتيجية طويلة املدى لتأثيرها الرئيس ي والواضح على مستقبل ولكي يتجنب اآلثار السلبية التي تؤدى لعدم إنجاحه، يجب التعامل معه باعتبار 

 املصرف والسوق املصرفي املحلى والدولي على حد السواء. وسنعرض شروط وضوابط االندماج املصرفي كما يلي:

وف من عدم نجاح عملية االندماج، أن يكون هناك رغبة حقيقية صادقة لدى القائمين على عملية االندماج وال توجد بداخلهم الشكوك واملخا .1

وان يتوفر لديهم الدافع الذاتي والحافز للقيام به وعدم وجود معارضة أو مقاومة له ويكون ذلك مع توفر إطار من الصالحيات والسلطات 

 الكفيلة بإنجاح عملية االندماج بين مصرفين أو عدة مصارف.

وتسويقية واجتماعية ومعالجة أوجه االختالالت القائمة بالفعل داخل املصارف الراغبة في أن يخضع قرار االندماج لدراسات اقتصادية ومالية  .2

 االندماج.

تقييم وفحص شامل لجميع أصول والتزامات املصارف الداخلة في عملية االندماج، وكذلك تحديد حقوق املساهمين واألصول وااللتزامات التي  .3

 مع األصول األخرى وااللتزامات األخرى.تؤول إلى املصارف الدامجة وكيفية التعامل 

ماج وضع تصور واقعي عملي ملراحل عمليات االندماج وان يتضمن البرنامج الزمني املناسب له وكذلك تهيئة البيئة الداخلية لقبول عملية االند .4

 والبيئة الخارجية للترحيب به ويتم وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية االندماج.

الكيان املصرفي الجديد والعالمة التجارية وأعضاء مجلس اإلدارة والخدمات املصرفية التي سيتم التعامل معها، وذلك أن يتم اختيار اسم  .5

 بالشكل الذي يكون له التأثير املضمون واألثر الجماهيري الجاذب.

 توفير املوارد املالية والبشرية والتجهيزات املناسبة لإلنفاق على عملية االندماج. .6

 لية االندماج بدقة متناهية وبحرص شديد وعدم إغفال أي ما كان من شانه أن يؤدى إلى متاعب للمصارف املندمجة حاليا أو مستقبال.أن تتم عم .7

 الت.التنسيق الفعال بين وحدات املصارف املندمجة واللوائح والقوانين والقرارات مع وضع شبكة داخلية على درجة عالية من الكفاءة في االتصا .8

 13الرابع : ضوابط االندماج املصرفياملطلب 

 هناك ضوابط ضرورية لنجاح عملية االندماج املصرفي ومن أهمها:

صرف ضرورة توفر كل املعلومات الالزمة وترسيخ مبدأ الشفافية في عملية االندماج املصرفي وهذا يتطلب إتاحة كل البيانات التفصيلية عن كل م .1

ئع والقروض واالستثمارات ودرجة كفاية املخصصات والديون املعدومة واالحتياطيات والعمليات داخل عملية االندماج من حيث حجم الودا

كل التنظيمي خارج امليزانية وكل البيانات املتعلقة باملركز املالي، إلى جانب بيانات عن العمالة وتخصصاتها ودرجة مهاراتها وخبراتها، وكذلك الهي

 ندماج.والوظيفي لكل مصرف داخل في عملية اال 

 توفير دراسات كاملة مثل دراسات الجدوى االقتصادية، واالجتماعية، توضح النتائج املتوقعة من حدوث االندماج، وهى تسبق عملية االندماج .2

 املصرفي.

                                                                 
12
  114 - 113نفس املرجع السابق، من صفحة  
13
  140، صفحة  2010االندماج املصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية، عمار ،  
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متها ومدى دقة السلطات النقدية )املصرف املركزي( تلعب دورا فعاال في تقييم الدراسات التي تم إجرائها على تلك املصارف والتحقق من سال  .3

عة هذه نتائجها مع تحديد املراحل التي يجب أن تمر بها قبل البدء في اتخاذ قرار االندماج، ثم تحديد إجراءات االندماج والتمهيد له، ثم متاب

 اإلجراءات واإلشراف عليها والتعرف على أثارها املتوقعة.

منها  يمصارف الداخلة في عملية االندماج ويتطلب ذلك معالجة املشاكل التي تعانيجب أن تسبق عمليات االندماج إعادة هيكلة مالية وإدارية لل .4

 واملراكز املالية وتطوير النظم اإلدارية ولوائح العمل. السيولة مثل العمالة الزائدة واختالل

ومع وجود ضرورة ملحة لذلك ويفضل أن يحدث االندماج املصرفي في ظل عدم اللجوء إلى االندماج اإلجباري للمصارف إال في أضيق الحدود  .2

 الظروف العادية أو الطبيعية.

 ضرورة توفر مجموعة من الحوافز املشجعة إلجراء عمليات االندماج املصرفي مثل اإلعفاءات الضريبية ومنح التسهيالت االئتمانية وغيرها. .3

ال االندماج املصرفي ملعرفتها واالستفادة منها وإمكانية تطبيقها على حاالت االندماج في املصارف دراسة تجارب الدول املتقدمة والنامية في مج .4

 املحلية.

 14املطلب الخامس: مزايا االندماج املصرفي 

عنها تناقص تترتب على عملية االندماج الحصول مزايا اقتصاديات الحجم والسعة والنطاق وزيادة أنشطة وعمليات املصرف الجديد التي ينتج  .1

 
ً
لذلك، فأنها تنعكس باإليجاب  نصيب الوحدة من عناصر التكاليف الثابتة التي يتبعها انخفاض في جانب التكاليف الكلية ومع زيادة اإليرادات تبعا

 على معدالت ربحية املصرف الجديد.

تطوير وتحسين وتحديث العمليات املصرفية، والقيام  زيادة قدرة املصرف الجديد على أجراء البحوث والدراسات وإدخال امليكنة التي تزيد من .2

 بالدورات التدريبية على استخدام الحاسب اآللي الذي يستخدم في تنفيذ العمليات املصرفية بدقة وبسرعة عالية.

تها على خدمة أنشطة اكبر قدرة املصرف الجديد على زيادة عدد فروعه في الداخل والخارج والعمل على توسيع وتطوير الفروع الحالية وزيادة قدر  .3

تساهم في جدب عمالء جدد، مما يمكن املصرف الجديد من االنتشار الجغرافي على مستوى الدولة وخارجها، وكذلك تنوع الخدمات التي يقدمها 

 مما يساعده على توزيع املخاطر وزيادة مستوى األمان.

اخلية والخارجية واإلدارية، وبرغم أهمية هذه املزايا، إال أنه يجب العمل الحصول على مزايا تنافسية قائمة على مجموعة من الوفورات الد .4

متقدمة  للحصول على مزيد من الدقة والسرعة الفائقة في تنفيذ العمليات وانجاز املعامالت وبالتالي زيادة املتعاملين معه، وحيازة نصيب ومكانة

 في السوق املصرفي.

العمل اإلداري والعمل على االرتقاء بها إلى مستوى أفضل بتحفيز وتشجيع العاملين بتحقيق أهدافهم  اتباع املصرف الجديد أحدث أساليب نظم .5

 للمصرف الجديد العائد وطموحاتهم، وذلك يؤدى إلى رفع درجة والئهم وانتمائهم، مما يزيد من استقرار معدالت دوران العمالة وزيادة

ملصرف الجديد على تكوين احتياطيات علنية وسرية تدعم املركز املالي للمصرف وتحقيق املالءة املصرفية )معيار كفاية رأس املال(، زيادة قدرة ا .6

 وترفع من قدرته على مواجهة األزمات الطارئة.

 15املطلب السادس: اآلثار السلبية لالندماج املصرفي
 ندماج املصرفي التي تم ذكرها إال أنه ال يخلو من بعض اآلثار السلبية ومن أهمها:على الرغم من تلك املزايا واآلثار االيجابية لال 

 إنشاء أوضاع احتكارية وشبه احتكارية في املؤسسات املصرفية واملالية. .1

2.  
ً
صفة خاصة على سير العمل املصرفي ب حدوث اختالالت في السوق املصرفي واختفاء دوافع تنظيم العمل اإلداري وتطويره، مما يؤثر سلبا

 والنشاط االستثماري بصفة عامة.

 أن وجود اقتصاديات الحجم والسعة والنطاق في املصارف نتيجة لالندماج املصرفي ليس لها أال أدلة وشواهد ضعيفة تؤكد ذلك. .3

2.  
ً
  نظرا

ً
وكذلك ال توجد أدلة وبراهين تؤكد ، لعدم وجود نظرية عامة لالندماج املصرفي، لهذا كان من الصعب معرفة نتيجة االندماج املصرفي مسبقا

 على أن املصارف الكبيرة أكثر فعالية من املصارف الصغيرة.

واتخاذ القرار، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الخدمة املسؤولية   زيادة حجم املؤسسة املصرفية والتي ينتج عنها ظهور البيروقراطية وطول خطوط .3

                                                                 
14
 144، صفحة  2010االندماج املصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية ، عمار ،  
15
 101، صفحة  2015االندماج املصرفي ودوره في تحسين املراكز التنافسية للبنوك ، فتيحة ،  
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 املصرفية ومن ثم االنخفاض في األداء.

قلة االختيارات املتاحة أمام العميل، ويؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات املصرفية املقدمة  ث تركز في الصناعات املصرفية التي ينتج عنها حدو  .4

 من هذه املصارف.

طاء وعدم تداركها وتصحيحها في زيادة املخاطر الناتجة عن عملية االندماج التي ينتج عنها إخفاء املعلومات والبيانات، مما قد يؤدى إلى زيادة األخ .5

 الوقت املناسب.

كبر حجم املصرف الجديد الناتج عن عملية االندماج قد يؤدى إلى عدم االهتمام بالعمالء، وانصرافهم إلى مصارف أخرى ومن ثم انخفاض حجم  .6

 ف.أعماله بالنسبة إلى تكاليفه ما لم تعمل اإلدارة على إدخال الالمركزية في إدارة أعمال املصر 

 املبحث الثاني: تجربة االندماج في اململكة العربية السعودية
 في منطقة الخليج العربي والعالم العربي ففي عام 

ً
مليار  149بلغت حصة البنوك السعودية نحو  2003ان البنوك السعودية هي األكبر حجما

إجمالي أصول املصارف التجارية العربية، وسجلت نسبة أصول البنوك % من 22دوالر من إجمالي أصول املصارف التجارية العربية وهو ما يمثل نحو 

% وفي بريطانيا 167% تلك التي عادة ما تكون هذه النسبة قليلة في الدول النامية عند مقارنتها مع مثيالتها في اليابان 83السعودية إلجمالي الناتج املحلي 

 تدفع القطاع املصرفي السعودي الى االندماج وهي ما يأتي:، وهناك عدة مسوغات  %90% وفي الواليات املتحدة 390

  الى  12توجد على الساحة املصرفية السعودية مصارف صغيرة الحجم والي تقلصت من 
ً
وال يتجاوز حجم أصولها  1999مصارف عام  10مصرفا

 إلى البنوك  ألصول % من إجمالي ا55% من مجموع أصول البنوك السعودية، في حين ان ثالثة بنوك نصيبها يبلغ 9
ً
هذه املسألة مثلت حافزا

 16الصغيرة الحجم إلى السعي نحو اإلندماج في ظل املنافسة الشديدة التي تتوقع أن تالقيها في السوق املصرفية.

  البنوك الى وضع  ، هذا الحجم يدفع % من مجموع الودائع42ان املصارف السعودية غنية بالودائع وال سيما تلك التي ال تحمل فوائد وتمثل نحو

غنية حجم كبير من أرصدتها في املصارف العاملية، ويعطي ذلك بعض من األسباب التي تدفع رؤوس األموال العربية الفائضة لدى الدول العربية ال

 عن فرص استثمارية مربحة، أو ان هذه البنوك تتجه الى تمويل األفراد والعقار الذين يعدان
ً
من الشرائح ذات املخاطر  بالهجرة خارج املنطقة بحثا

 .17التشغيلية العالية، عليه ان التحدي الذي يواجه هذه البنوك هو تقوية إدارة مخاطر االئتمان بهذه املجاالت

 ان انضمام السعودية الى منطمة التجارة العاملية تجعل من املنافسة وفي مجال الخدمات املصرفية مهمة صعبة إذا لم تعمل هذه البنوك على 

 اة التطور العالمي في مستويات تلك الخدمات لذلك سوف تجد البنوك نفسها مضطرة إلى االندماج.مجار 

  بين البنك السعودي التجاري املتحد وبنك  1997من األمثلة على حاالت االندماجات التي جرت في السعودية التجربة الرائدة التي جرت عام

، ثم سعت املصارف السعودية  مليار دوالر 7.5لبنك السعودي املتحد بموجودات بلغت حينها القاهرة السعودي وأطلق على البنك الجديد اسم ا

الى تخطي االندماجات املحلية والخوص في تجربة االندماجات عبر الحدود ملواجهة ما ينتظر الصناعة املصرفية السعودية ملواجهة التركيز 

Concentration  ،األوربي( -وأنجزت حاالت متعددة من االندماجات ومن أبرزها تشكيل املصرف )السعوديفي هذا القطاع على الصعيد العالمي

 مصر 
ً
ف الذي يتكون من اتحاد ثالثة مصارف قائمة في السعودية )مصارف بريطانيا وهولندا وفرنسا( وثالثة مصارف اقليمية ليتكون منها جميعا

ولى من إنشائه، ثم اإلعالن عن مشروع االندماج بين البنك السعودي األمريكي والبنك مليار دوالر في املرحلة األ  2واحد كبير برأسمال يصل الى 

 فتحت عدة تراخيص ملصارف خليجية لفتح فروع لها في اململكة و 
ً
هي السعودي املتحد الذي اصبح باسم البنك السعودي األمريكي )سامبا(، وأيضا

 18الوطني، البحرين الوطني.الخليج الدولي، وبنك اإلمارات الدولي، وبنك الكويت 

 اصة بعد أكدت وكالــة موديــز للتصنيفات االئتمانية على أهمية االندماجات بين البنوك الخليجية، حيث اعتبرته ضرورة ملحة في الوقت الحالي، خ

ان االندماج بين البنوك الخليجية يعد االعالن عن دراسة العديد من البنوك لالندماج في معظم دول املنطقة ،كما وتؤكد الوكالة في تقريرها، على 

 حاجة ضرورية لبقاء تلك البنوك خاصـة الصغيرة منها، وان سنوات انخفاض أسعار النفط األخيرة أكدت ان االندماج بين البنوك الخليجية لم

 19يعد رفاهية بل ضرورة ملحة.
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  البنوك الخليجية لدراسة االندماج فيما بينها في ظل تراجع أسعار ، اتجهت 2015أكد نفس التقرير ان السنوات القليلة املاضية بدءا من عام

 20النفط والتي اثرت بالسلب على فوائض ميزانيات تلك الدول، وهو ما اثر بدوره بالسلب على البيئة التشغيلية لتلك البنوك.

 100ملالية، نتيجة ارتفاع اسعار النفط الى قرابة أشار نفس التقرير الى ان عدد البنوك الكبير كان يفوق احتياجات السوق في عصر الفوائض ا 

تسعير  دوالر للبرميل في املتوسط، وزادت تلك املسألة تعقيدا مع تراجع اسعار النفط وانخفاض النمو ما ادى الى تغييرات قوية للغاية في سياسة

 21لحصة السوقية في ظل زيادة حدة املنافسة.الخدمات واملنتجات، وكذلك حزمة العروض واملزايا التي تقدمها البنوك للحفاظ على ا

  ــة بين عدد البنوك وعدد السكان كمثال على زيادة عدد البنوك عن حاجة السوق في بعض الدول، حيث اشار الى وجود  20وعرض التقرير ملقارنـ

مليون مواطن، يذكر ان  33ية تقدم خدماتها لـ بنكا في السعود 27ماليين من املواطنين، في الوقت الذي يوجد فيه  4.6بنكا تعمل في عمان وتخدم 

والتي ستخلق املباحثات ما زالت مستمرة بين بيت التمويل الكويتي )بيتك( والبنك االهلي املتحد في البحرين الستكمال عملية االندماج فيما بينهما، 

ءات اندماج إلنشاء بنك أبوظبي األول، كما تم االندماج بين إجرا 2017مليار دوالر،وفي إمــارة أبوظبـي استكملت في  92.6كيانا ذا اصول تبلغ 

مليار دوالر ، كما ويجري  220شركة مبادلة لالستثمار ومجلس أبوظبي لالستثمار في مارس املاض ي نتج عنه صندوق ثروة سيادي تبلغ أصوله نحو 

 22اللحاليا بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني محادثات لالندماج مع بنك اله

 املبحث الثالث: دراسة حالة اندماج البنك السعودي البريطاني )ساب( والبنك األول  

   23 املطلب األول: نبذة عن تاريخ البنك األول من موقع تداول )سوق األوراق املالية السعودية(

 باسم الشركة 1926تأسس البنك األول والذي يعتبر أول البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية في عام 
ً
م حيث كان يعرف أصال

من التجارية الهولندية، وكان يعمل من خالل مكتب واحد له في مدينة جدة. وكان نشاطه الرئيس ي هو تقديم الخدمات املالية للحجاج القادمين 

حتفظ لديه باحتياطي اململكة من الذهب وتمت عن إندونيسيا. وكونه البنك الوحيد العامل في اململكة آنذاك، فقد قام بدور البنك املركزي حيث كان ي

م أمر جاللة امللك عبدالعزيز آل سعود بسك أول عملة 1928طريقة العمليات األولى العائدة من النفط بتفويض من حكومة اململكة . وفي العام 

م 1954شورة للحكومة في طرح العملة املحلية. وفي العام مستقلة للمملكة ، وكان لفرع الشركة التجارية الهولندية في جدة شرف املساعدة في تقديم امل

م ، كان 1969عام توسعت الشركة التجارية الهولندية في أعمالها في اململكة من خالل افتتاح فروع لها في كل من الخبر والدمام باملنطقة الشرقية. وفي ال

 مع مبادرات السعودة التي بنك هولندا العام )اي بي ان ( أول البنوك األجنبية التي حولت الن
ً
سبة العظمى من حقوق ملكيتها إلى ملكية سعودية تمشيا

 35م تأسيس البنك السعودي الهولندي كشركة مساهمة سعودية برأسمال وقدره 1977بادرت بها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تم في العام 

الجبيل ومكة املكرمة والهفوف واملدينة املنورة والقطيف وبقية مناطق اململكة . وقد مليون ريال، كما تم توسعة شبكة فروع البنك لتشمل الرياض و 

مات استمر البنك في التوسع والتطور خالل السنوات املاضية حيث قدم العديد من املبادرات املصرفية املبتكرة وقام بتوسعة نطاق منتجاته وخد

 على تأسيسه وتزويده مواطني اململكة العربية السعودية بخدمات مصرفية  80نك بمرور م احتفل الب2006البنكية وقاعدة عمالئه. وفي العام 
ً
عاما

استحوذ تحالف البنوك املكون من رويال بنك او سكوتالند وبانكو سانتاندير وفورتيس على بنك أي بي ان أمرو . وكنتيجة لذلك  2007راقية. وفي العام 

% من رأسمال البنك السعودي الهولندي إلى تحالف البنوك. وبلغ رأسمال البنك كما في نهاية السنة 40ةفقد آلت حصة بنك أي بي أن امرو والبالغ

 تجاوزت نسبة السعوديين منهم  1691م، يوجد لدى البنك 2015ريال سعودي( . وكما في نهاية  2,646,000,000م )2007املالية 
ً
%،  87.71موظفا

 للصرف آلي تغطي الخدمات املصرفية في مختلف أرجاء اململكة. 501فرعا و  60فيما بلغ عدد فروع البنك 
ً
 جهازا

 24املطلب الثاني: نبذة عن بنك ساب من موقع تداول سوق األوراق املالية السعودية 

م مرخصة ملزاولة األعمال  1978البنك السعودي البريطاني )ساب( هو شركة مساهمة سعودية وتأسس البنك كشركة مساهمة في عام 
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لسعودية، وساب ذو املصرفية والبنكية وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك واالنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابية في اململكة العربية ا

 في طرح وتقديم الخدمات واملنتجات املصرفية لعمالئه من األفراد والشركات. تأسس البنك
ً
 ناجحا

ً
وبدأ نشاطه الفعلي في  سجل حافل وقوي، ويحمل إرثا

م عندما تولى إدارة أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق األوسط في اململكة العربية السعودية، ويعتبر ساب من الشركات املصرفية 1978يناير  21

ل السنوات التي تلت ذلك ليصل مليون ريال سعودي ثم تضاعف رأس املال خال 100واالستثمارية الكبرى املساهمة، حيث بدأ البنك برأس مال يبلغ 

 إلى 
ً
رياالت للسهم الواحد، والذي جرى إقراره في اجتماع الجمعية العامة غير  10مليار سهم بقيمة إسمية  1.5مليار ريال سعودي موزعه على  15حاليا

بالرياض وإدارات إقليمية في الخبر وجده وبشبكة  م. يدار البنك من خالل تنظيم إداري يشمل اإلدارة العامة2015مارس  11العادية التي عقدت بتاريخ 

فرع، ويعتبر ساب من أوائل البنوك السعودية التي أصدرت بطاقات االئتمان في السوق املحلية، وفي استخدام أجهزة الصراف اآللي في  100فروع تناهز 

 عمليات االكتتابات في اململكة، وفي تمويل ودعم برامج املسئولية االجتماعية.

 طلب الثالث: التطور التارييي لعملية اندماج البنك االول وبنك ساب امل

 25 -تفاصيل اتفاقية اندماج البنك االول والبنك السعودي البريطاني )ساب( قبل التنفيذ الفعلي: 

والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة  2018أكتوبر  3" اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ األول  البنك" و"ساب بنكوقع "

انين لهما على "تداول"، أنه بموجب أحكام االتفاقية، فإن صفقة االندماج ستتم عن طريق دمج وأوضح البنكان في بي، بينهما لتنفيذ صفقة االندماج

 البنك األول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب.

جميع أسهمه، وسيقوم بنك  وأشارا إلى أنه عند إتمام صفقة االندماج، فسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك األول فسينقض ي وستلغى

 0.485وأضافا أنه في حال إتمام صفقة االندماج، فإن مساهمي البنك األول سيحصلون على عدد ، ساب بإصدار أسهم جديدة ملساهمي البنك األول 

% من  37مال بنك ساب بنسبة  في البنك األول "معامل املبادلة"، وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة رأس  سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه

 مليون سهم. 2055مليون سهم إلى  1500مليار ريال وزيادة عدد األسهم املصدرة لبنك ساب من  20.55مليار ريال إلى  15

تاريخ آخر يوم تداول سبق  -م 2018مايو 14ريال كما في تاريخ  33.51وبناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم بنك ساب البالغ 

ريال وتقييم إجمالي  16.26تم تقييم سعر سهم البنك األول ألغراض صفقة االندماج بقيمة  -اإلعالن املتعلق باتفاق الطرفين املبدئي على معامل املبادلة

% مقارنة بسعر 28.5بة ويمثل معامل مبادلة األسهم زيادة في سعر سهم البنك األول بنس، مليار ريال 18.6قيمة أسهم البنك األول املصدرة بنحو 

آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلعالن املتعلق باتفاق  - 2018مايو  14ريال، كما في تاريخ  12.66إغالق السهم في السوق املالية السعودية "تداول" والبالغ 

ريال كما في  14.20ق السهم في تداول والبالغ % مقارنة بسعر إغال 14.5وزيادة في سعر سهم البنك األول بنسبة   -الطرفين املبدئي على معامل املبادلة

واملبني على متوسط السعر  0.430% مقارنة بعامل املبادلة املفترض والبالغ  12.8كما يمثل معامل مبادلة األسهم زيادة بنسبة ، 2018أكتوبر  3تاريخ 

% مقارنة 12م، وزيادة بنسبة 2018مايو  14شهر التي سبقت تاريخ املوزون بنا ء على الكمية املتداولة للسهم بنك ساب والبنك األول لفترة الستة أ

واملبني على متوسط السعر املوزون بناء على الكمية املتداولة لسهم بنك ساب والبنك األول لفترة الستة أشهر  0.433بعامل املبادلة املفترض والبالغ 

% من رأس مال البنك الدامج،  73يملك مساهمو بنك ساب الحاليون ما نسبته وعند إتمام صفقة االندماج، س، م2018أكتوبر  3التي سبقت تاريخ 

وعند إتمام صفقة االندماج، سيكون كبار املساهمين في البنك الدامج كال  ،% من رأس مال البنك الدامج 27وسيملك مساهمو البنك األول ما نسبته 

 من:

 29.2ة ملكية تبلغ القابضة بي. في. بنسب شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية % 

 18.2 شركة العليان السعودية االستثمارية املحدودة بنسبة ملكية تبلغ % 

 10.8تبلغ  شركة نات ويست ماركتس ان. في. بنسبة ملكية% 

 9.9بنسبة ملكية تبلغ  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية % 

 املطلب الرابع: التحليل املالي للبنك االول وبنك ساب قبل عملية االندماج ومناقشة النتائج  
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 26( 2019البيانات املالية للبنك األول قبل عملية االندماج ) بيانات الربع األول من العام (: 1)جدول 
 القيمة البند

 مليار ريال سعودي 79 إجمالي املوجودات

 مليار ريال سعودي 14 املساهمينإجمالي حقوق 

 مليار ريال سعودي 11 راس املال

 مليار ريال سعودي 55.7 صافي القروض

 مليار ريال سعودي 61.8 صافي ودائع العمالء

 مليون ريال سعودي 899 2019صافي ايرادات الربع االول 

 مليون ريال سعودي 680 2019صافي مصاريف الربع االول 

 مليون ريال سعودي 219 2019األول  صافي دخل الربع

 27( 2019البيانات املالية لبنك ساب قبل عملية االندماج ) بيانات الربع األول من العام (: 2)جدول 
 القيمة البند

 مليار ريال سعودي  173.6 إجمالي املوجودات

 مليار ريال سعودي 33.8 إجمالي حقوق املساهمين

 مليار ريال سعودي 15 راس املال

 مليار ريال سعودي 110.3 صافي القروض

 مليار ريال سعودي 127 صافي ودائع العمالء

 مليار ريال سعودي 1.9 2019صافي ايرادات الربع االول 

 مليون ريال سعودي 699 2019صافي مصاريف الربع االول 

 مليار ريال سعودي 1.28 2019صافي دخل الربع األول 

 املطلب الخامس: التحليل املالي للبنك االول وبنك ساب قبل عملية االندماج 

 28( 2019البيانات املالية للبنكين بعد عملية االندماج ) بيانات النصف األول من العام (: 3)جدول 
 القيمة البند

 مليار ريال سعودي  270 إجمالي املوجودات

 سعوديمليار ريال  55 إجمالي حقوق املساهمين

 مليار ريال سعودي 21 راس املال

 مليار ريال سعودي 158 صافي القروض

 مليار ريال سعودي 196 صافي ودائع العمالء

 مليار ريال سعودي 1.9 2019صافي ايرادات النصف االول 

 مليار ريال سعودي 2.3 2019صافي مصاريف الربع االول 

 ريال سعودي ( مليون 254) 2019صافي خسارة النصف  األول 

 موظف 3314 عدد املوظفين بعد االندماج

 املطلب السادس: التحليل املالي للقوائم املالية للبنكين املندمجين بعد االندماج 

مليار ريال سعودي ، ليشكل الكيان الجديد ثالث  270ارتفاع إجمالي املوجودات للبنكين املندمجين لترتفع بقيمة  3يتضح من الجدول رقم 

 سعودي من حيث حجم املوجودات بعد البنك األهلي ومصرف الراجحي. أكبر

مليار ريال سعودي ،  ليشكل الكيان الجديد رابع بنك سعودي أكبر سعودي بعد البنك األهلي  21كما وارتفع رأس مال البنكين ليرتفع بقيمة 

مليار ريال  196مليار ريال سعودي ،  وكذلك حجم الودائع لتصل  158كما وارتفع حجم قروض البنكين  ليرتفع بقيمة ، ومصرف الراجحي وبنك الرياض

 سعودي  . 
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مليون ريال سعودي، وهذا يعتبر أمر طبيعي كون أن عملية االندماج  254كما وبلغت خسارة النصف األول للبنكين املندمجين لتصبح بقيمة 

 األول في حالة خسارة في بعض بنود قائمة الدخل الخاصة به . جديدة ، وكان البنك 

 29املطلب السابع: تفاصيل اتفاقية اندماج البنك االول والبنك السعودي البريطاني )ساب( بعد عملية التنفيذ الفعلي 

ول في "ساب"، ونقل جميع أصوله ، نفاذ قرار دمج البنك األ 2019أكد البنك السعودي البريطاني"ساب" على موقعه االلكتروني في العام 

 والتزاماته إلى "ساب"، وذلك بعد انتهاء الفترة املحددة العتراض الدائنين على صفقة االندماج.

 وبحسب بيان املصرفين على موقع "تداول"، فإن قرار االندماج أصبح نافذا وعليه فقد انقض ى البنك األول، وانتقلت جميع أصوله والتزاماته

حيث أصبح املصرفان شركة واحدة مدرجة، وثالث أكبر مصرف من حيث األصول في السعودية، وسيواصل املصرفان أعمالهما بشكل  إلى بنك ساب،

 30طبيعي لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما.

ث لم يستلم "األول" أي وانتهت الفترة املحددة العتراض الدائنين على صفقة اندماج البنك األول والبنك السعودي البريطاني "ساب"، حي

 اعتراضات من دائنيه خالل تلك الفترة.

مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة  555ونتيجة لصفقة االندماج ستلغى جميع أسهم البنك األول، وسيقوم "ساب" بإصدار نحو 

مليار ريال وزيادة عدد أسهمه من  20.55ليار ريال إلى نحو م 15رياالت للسهم ملصلحة املساهمين في البنك األول من خالل زيادة رأسماله املدفوع من 

 31مليار سهم مدفوعة بالكامل. 2.055مليار سهم إلى نحو  1.5

 وبذلك سيحصل املساهمون املالكون ألسهم البنك األول، واملقيدون في سجل مساهمي البنك األول لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني فترة تداول 

 سهم في "ساب" مقابل كل سهم يملكونه في "األول". 0.48535396د تلي جلسة أمس، على عد

وعلقت السوق املالية السعودية تداول أسهم البنك األول، للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهمه في السوق. وستقوم شركة مركز إيداع 

بنك السعودي البريطاني "ساب" على حسابات املركز ملساهمي "األول" األوراق املالية "إيداع" باإلعالن عن تطبيق الزيادة في كمية األوراق املالية لل

ت املستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار االندماج وبحد أقص ى ستة أيام عمل، بحسب إجراءات السوق واملركز. وسيتم استكمال اإلجراءا

جنبي لبنك ساب وشطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي النظامية الالزمة واملتعلقة بتعديل السجل التجاري وترخيص االستثمار األ 

 للبنك األول خالل الفترات املوضحة لها في جدول التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصفقة االندماج الوارد في تعميم املساهمين.

مليار ريال وأكثر من مليون  10.9بإجمالي إيرادات يقدر بـوسيرسخ البنك املندمج مكانته ضمن أعلى فئات املؤسسات املالية السعودية، 

 عميل، مشكال ثاني أكبر مصرف للشركات من حيث األصول.

مليار ريال ودائع للعمالء، وسيوفر  196مليار ريال قروضا للعمالء و 158مليار ريال، و 270ويمتلك البنك املندمج إجمالي أصول تقدر بقيمة 

ة للمساهمين على املدى البعيد من خالل الجمع بين أفضل خبرات وقدرات البنك السعودي البريطاني والبنك األول، مع املصرف املندمج قيمة كبير 

 .االستفادة من الشراكة االستراتيجية الطويلة مع مجموعة "إتش. إس. بي. س ي" لتقديم الخدمات املصرفية الدولية األكثر طلبا في السعودية

، كل من البنك السعودي البريطاني والبنك األول تقديم خدماتهما املعتادة للعمالء، الذين يتعين عليهم االستمرار في وسيواصل في الوقت الحالي

ق فترة معامالتهما املصرفية بشكل اعتيادي. كما تم تعيين مجلس إدارة وفريق إداري جديد لإلشراف على دمج املصرفين، الذي من املتوقع أن يستغر 

  24 إلى 18تراوح من 
ً
 .شهرا

 الخاتمة:
دة والرقابة الفعالة التي تج ما باإلدارة الجي  علها وسيلة يظهر بأن  نجاح عملية االندماج ال يرتبط بالقوانين واملبادئ التي تعمل بها فقط، وإن 

 
ً
ه ليس مستحيال شرط أن نحرص على توفير الظروف ، أمان وتقدم في حجم موجودات ورأس مال البنوك املندمجة، لكن  األمر ليس باليسير كما أن 

ض لها هذه  العملية. املالئمة إلنجاح عملية االندماج عبر االستعانة بالخبرات الدولية في هذا املجال، لتقديم حلول للمشكالت التي يمكن أن تتعر 

ة، إلى تقديم خدمات مص ة تقليدي  ر دور البنوك املندمجة للقيام بأنشطة مصرفي  ة مستحدثة، باإلضافة إلى خدمات وعليه، يمكن أن يتطو  رفي 

                                                                 
 www.aleqt.comواملنشور على موقع جريدة االقتصادية االلكتروني  2019-6-17مقال نفاذ قرار دمج االول في ساب لتكوين ثالث أكبر مصرف في اململكة  ،  29
30 

  نفس املرجع السابق
31
 نفس املرجع السابق  
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ة للمجتمعات التي تعمل بها. زات اقتصادي  ة فوائد وممي  ة، وذلك من خالل تحقيق عد  اتها االجتماعي  لها ملسؤولي   أخرى تنبع من تحم 

ر على مختلف جوانب الحياة االقت
 
ة العديدة التي يمكن ألنشطتها وأعمالها أن تؤث ة، وتساهم في ونتيجة للتأثيرات اإليجابي  ة واالجتماعي  صادي 

ة  2030تحقيق التنمية املستدامة، ويعود ذلك أساسا الرتباطها الوثيق بمبادئ رؤية اململكة ة االقتصادي  ، فتحرير الفرد واملجتمع واألمة ككل  من التبعي 

ة، هو املبدأ األساس ي لفكرة االندماج، والذي يترجم في مشروعات املشاركة ف ي عمليات التمويل الضخمة التي تعتزم اململكة العربية للدول الغربي 

 السعودية تنفيذها لتحقيق هذه الرؤية .

 نتائج البحث:

 وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها:

املندمج ، وذلك لم يتضح خالل فترة االندماج القصيرة ما بين بنك ساب والبنك االول أي آثار سواء كانت ايجابية أو سلبية على البنك الجديد  .1

شهور منذ قيام عملية االندماج حتى تاريخ اعداد هذا البحث، ومن االيجايبات املتوقعة وبعد التحليل الذي تم  5لقلة فترة االندماج والتي بلغت 

د املندمج ، وسيضعه ضمن مليار ريال ، األمر الذي سيزيد قوة ومتانة البنك الجدي 21أعاله في البحث : أن حجم رأس املال للبنك الجديد بقيمة 

 32اقوى خمسة بنوك سعودية من حيث حجم املوجودات ورأس األموال . 

الوقت  بناء على التغيرات الجديدة في طبيعة االقتصاد املتنوع لدول الخليج العربي، تعتبر االندماجات ما بين البنوك الخليجية ضرورة ملحة في .2

منها، وان سنوات انخفاض أسعار النفط األخيرة أكدت ان االندماج بين البنوك الخليجية لم يعد الحالي، لبقاء تلك البنوك خاصـة الصغيرة 

ائض رفاهية بل ضرورة ملحة، ولذلك اتجهت البنوك الخليجية لدراسة االندماج فيما بينها في ظل تراجع أسعار النفط والتي اثرت بالسلب على فو 

 سلب على البيئة التشغيلية لتلك البنوك.ميزانيات تلك الدول، وهو ما اثر بدوره بال

ة مش .3 ة وخاصة بعد اعطاء املوافقة على ترخيص العديد من البنوك االجنبية، ما جعلها تواجه عد  ض البنوك في السعودية  ملنافسة قوي  كالت تتعر 

ة، والتي يمكن تفاديها من خالل الحلول املقترحة في البحث، والتي تؤكد على اه ة وخارجي   مية االندماج ما بين البنوك السعودية . داخلي 

ة أحادي   .4 ة ، وذلك من خالل تحرير البنوك الصغيرة، من التبعي  ة االقتصادي  ة الجانب تسهم البنوك من خالل عملية االندماج في القضاء على التبعي 

 للبنوك الكبيرة.

 التوصيات:

 وقد خرج الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها:

وك السعودية من تحليل نتائج االندماج بين بنك ساب والبنك األول، وتحليل االيجابيات والسلبيات لهذا االندماج، ودراسة أثر ضرورة قيام البن .1

   .وتحليل مالي مفصل لهذا االندماج لالستفادة الحقا من أي عمليات اندماج متوقعة بين البنوك السعودية

ة و  .2 ة من مؤسسة النقد العربي السعودي ، التي تعمل على االستفادة من عملية االندماجات العمل على وضع التشريعات واألطر القانوني  التنظيمي 

 الجديدة في القطاع البنكي السعودي .

ة، وتنظيم إجراءات وتعليمات واضحة، تحدد الهدف   .3 ة دولي  ة إسالمي  نات النظام البنكي السعودي، من سوق مالي  من العمل على تعزيز قدرة مكو 

 الندماجات وأثرها على االقتصاد السعودي هذه ا

 توفير الدعم اللوجستي والتدريب الفني ملوظفي البنوك املندمجة الستيعاب هذه العملية الجديدة التي سينتج عنها كيان جديد وكبير ومؤهل .4

 للمنافسة البنكية .

ة في دول الخليج العربي إلى تبني تنشيط صيغة االندماج  .5 واالستحواذ بين البنوك، وتشجيع استحواذ البنوك الكبيرة على دعوة البنوك املركزي 

البنوك الصغيرة التي ال تستطيع مواجهة تحديات سوق املنافسة الجديدة، وتحقيق املتطلبات التشريعية والتنظيمية املفروضة من البنوك 

 ( .3املركزية مثل تعليمات لجنة بازل ) 

 بعد عمليات االندماج ما بين البنوك السعودية يتوجب تغيير منهج العمل املصرفي التقليدي إلى مناهج أكثر حداثة تعمل على تنويع أساليب .6

ة، واالستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملقدرة على ابتكار منتجات بنكية جدي دة التمويل، وتوجيهه نحو قطاعات أكثر إنتاجي 

 ناسب مع حجم موجودات ورؤوس أموال البنوك املندمجة . تت

                                                                 
32

 الوارد أعاله  في البحث ، والتي تم الحصول عليها من موقع تداول االلكتروني  3تم الحصول على هذه البيانات من الجدول رقم   



 حممد عفانه                                                                   ( ) دراسة حالة اندماج البنك األول وبنك ساب اندماج البنوك السعودية ودوره يف تطور القطاع البنكي  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 3, 2019 
 255 

 

ة في الدول العربية إلى تبني سياسات ناجحة لتطوير وتنظيم عمليات االندماج ما بين البنوك . .7  دعوة البنوك املركزي 

خدماتها املالية، ولجعل القطاع  يجب أن تقوم اململكة العربية السعودية بسياسات من شأنها تعزيز االندماجات املحتملة للبنوك لتعزيز قطاع .8

درة على املنافسة بين البنوك األجنبية في األسواق العاملية، خاصة بعد انضمام السوق السعودي ملؤشر
ُ
لألسواق الناشئة، الذي  MSCI أكثر ق

لضخم الذي تنوي شركة أرامكو ، ولالستعداد لعمليات طرح األسهم اُيعد من أهم املؤشرات التي تتنافس كافة أسواق األسهم لالنضمام إليه

 2019السعودية العمالقة القيام بها في نهاية العام 
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Abstract.    The research was a contribution to the work of researchers in the field of Saudi banks in general, and a 
statement of the advantages and disadvantages of banking integration, and its role in the economic development 
of Arab countries in general and Saudi Arabia in particular , This analysis was carried out by reviewing the latest 
merger in the Saudi banking sector between Al-Awwal Bank and Saudi Arabia Britch Bank ( SABB) 
The researcher adopted the descriptive approach when talking about the applied real ity of merger, and the 
analytical approach when presenting the proposed development mechanisms to overcome the problems of 
application and suggest practical solutions for the integration of Saudi banks with each other.  
The study concluded with a number of recommendations and observations, the most important of which are: 
1.Saudi Arabia should adopt policies and procedures that will enhance the potential of banks' consolidation to 
enhance their financial services sector and to make the sector more competitiv e among foreign banks in 
international markets, especially after the Saudi market joined the MSCI Emerging Markets Index, which is one of 
the most important indicators that All stock markets compete to join him 
2.Calling on the central banks in the Arab Gulf countries to adopt the activation of the formula of inter-bank 
mergers and acquisitions, to encourage large banks to acquire small banks that cannot meet the challenges of the 
new competition market, and to fulfill the legislative and regulatory requirements imposed by central banks such 
as the instructions of the Basel Committee (3). 

Keywords : The Merger ; Al-Awwal Bank; Saudi Arabia Britch Bank (SABB); Saudi Banking Sector.   
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 طالب ماجستير

 8/12/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                         28/9/2019تاريخ استالم البحث:  

 :املخلخ 
رف أثر القيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة  الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية كدراسة حالة. تهدف هذه الدراسة إلى تع 

ون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في 44ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان بتطوير استبانة مكونة من )
 
( فقرة موزعة على ثمانية أبعاد. تك

( موظفا وموظفة يشكلون ما نسبته 252وموظفة، فيما بلغت عينة الدراسة ) ( موظفا2000وزارة التجارة والصناعة القطرية والبالغ عددهم نحو)

 (.SPSS%( من مجتمع الدراسة. وقام الباحثان، بعد جمع البيانات، بتحليلها باستخدام برنامج )13)

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:

 ( وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 ) )للقيادة اإلدارية بأبعادها)التخطيط االستراتيجي، التنظيم، االتصال، والدافعية

ي وزارة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بأبعادها )التركيز على العميل، التحسين املستمر، تمكين العاملين، والتزام اإلدارة العليا(  ف

 التجارة والصناعة القطرية.

 توصيات من أبرزها: وخلصت الدراسة إلى عدة

 رة العمل على نشر وتعزيز ثقافة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية بهدف تسهيل إجرائها وإقناع اإلدا

 باستخدامها كأحد الركائز األساسية للعمل املؤسس ي من أجل اإلسهام في نجاح تنفيذ الخطط االستراتيجية.

 وزارة التجارة والصناعة القطرية. ؛مبادئ إدارة الجودة الشاملة ؛قيادة إداريةالكلمات املفتاحية: 

 :املقدمة
 
ً
لدى قادة املؤسسات في  ال شك أن التغير السريع في خصائص بيئة األعمال وازدياد حدة املنافسة بين منظمات األعمال أصبح يشكل هاجسا

شاملة جزء ال اختبار قدرتها على التكيف مع هذه املتغيرات والقوى البيئية املختلفة. فعلى الجانب الخدمي، أصبحت املنظمات تدرك أن إدارة الجودة ال

جودة الشاملة على أنها نظام دعم وتطوير يتجزأ من عمليات االصالح من أجل الحصول على ميزة تنافسية. وينظر القادة في منظمات األعمال إلدارة ال

لقادة مشاركة املوظفين، وإنشاء اتصال متعدد األطراف بين العاملين واملديرين والعمالء، واستخدام املعلومات بكفاءة وفاعلية، باالضافة إلى تشجيع ا

 املوظفين في صنع القرار وتمكين العاملين.

د التزام اإلدارة العليا وتفعيل املشا  ركة في ممارسات إدارة الجودة الشاملة من عوامل نجاح تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في يع 

 جال. منظمات األعمال. حيث تختلف املنظمات في مستوى تطبيق معايير وأنشطة الجودة، وبالتالي تتفاوت معدالت النجاح بين املنظمات في هذا امل
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 معدل مواصلة عن عجزها إلى وأدت التكيف، على املنظمات تجاوزت قدرات هذه ل متسارع،بشك حدثت التي التغيرات العاملية مع ولكن

 العاملية، واملنظمات االقتصادية واملنافسة من جهة وظهور التكتالت والتغيير التعقيدو  الزبون  في املتمثلة األربعة بالقوى  ُيسمى ما تفعيل إذ أدى األداء،

عن
ً
 كانت والتي املنظمات، هذه تأسست عليها التي واملبادئ املفاهيم في التفكير إعادة إلى أخرى، جهة من املعلوماتية واالتصاالت في الهائلة الثورة فضال

 في جديدة معتمدة سوقية حصص إلى الوصول  ملحاولة التغيرات هذه مع تتناسب حديثة عن مناهج والبحث آنذاك، القائم العصر أحوال مع تتناسب

 (2004الجودة. )املشهراوي،  أسبقية أبرزها ومن التنافسية األسبقيات تحقيق على ذلك

ة ومن أهم متطلبات الجودة  على مستوى التنظيم خلق ثقافة تنظيمية تكون الجودة من أبرز أولوياتها وعلى أن تحرص إدارة املنظمة في متابع

فها. من هذا املنطلق، جاءت هذه الدراسة كي تسلط الضوء على دور القيادة وتقييم ورعاية برامج الجودة من أجل اإلفادة من مزاياها وتحقيق أهدا

 وزارة التجارة والصناعة القطرية.األدارية في املنظمة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في واحدة من املؤسسات الحكومية القطرية ممثلة ب

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
خـدمات في ظل التطـورات املتسـارعة واملتغيـرة  فـي بيئـة األعمـال مـن النـوايي التقنيـة والتنافسـية والتشـريعية، ومـع تطـور حاجـات الزبـائن وتنـوع ال

 جودة. املطلوبة من قبل املواطنين، بات من الضروري أن يدرك قادة املنظمات هذه التحديات وأن يسعون لتلبية حاجات الزبائن بأعلى مستوى من ال

ومـن هـذا املنطلــق، يـرى الباحثـان أن منظمــات األعمـال واملؤسسـات الحكوميــة علـى السـواء أصــبحت تعمـل فـي بيئــة أعمـال شـديدة التنافســية، 

سـتمر، كـالتركيز علـى العميـل، والتحسـين امل مما يستوجب تفعيـل إدارة الجـودة الشـاملة علـى الصـعيد املؤسسـ ي بـدءا مـن االهتمـام بمبـادئ الجـودة الشـاملة

ــودة ومتطلباتهــا،  ـا تجــاه الجـ ــين و وتمكــين العــاملين، والتــزام اإلدارة العليـ ــتغالل فــرص التحســين، ووضــع أهــداف للتحسـ خلــق وعــي بالحاجــة لتحســينها واسـ

 لداخلي والخارجي. املستمر لجوانب العمل وبما يلبي احتياجات العميل، وتدريب العاملين وتثقيفهم على مبادئ السيطرة على الجودة،  وتحديد العميل ا

ــناعة القطر  ــارة والصـ ــي وزارة التجـ ــرامج الجــودة فـ ــى إدارة بـ ــائمين علـ ــي اهتمــام القـ ــبي فـ ــالتراجع النسـ ــة تتمثــل بـ ــكلة الدراسـ ــان أن مشـ ــة يــرى الباحثـ يـ

 بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. وعلى وجه الخصوص يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي:

ــئلة للدراسؤؤةالسؤؤؤال الؤؤؤرئيس  ــه األسـ ــة  ويتفــرع عنـ ــارة والصــناعة القطريـ ــاملة فــي وزارة التجـ ــادئ إدارة الجــودة الشـ ــي تطبيــق مبـ ــادة اإلداريــة فـ ـا أثــر القيـ ـ : مـ

 الفرعية التالية:

 ما مستوى ممارسة القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية  .1

 وزارة التجارة والصناعة القطرية ما مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة  في  .2

 ما أثر القيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية  .3

( ألبعاد القيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) .4

 .ي وزارة التجارة والصناعة القطرية تعزى للمتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي، والخبرة الوظيفية(ف

   إدارة الجودة الشاملة على الوجه املطلوب في وزارة التجارة والصناعة القطرية ما هي أبرز املعوقات والتحديات التي تحول دون تطبيق مبادئ  .5

 :أهداف الدراسة
عرف أثر القيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.

 
 تهدف الدراسة بشكل خـاص الى ت

 كما تهدف الدراسة لتحقيق األهداف الفرعية اآلتية: 

 القطرية.بيان مستوى ممارسة القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة  .1

 بيان مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة  في وزارة التجارة والصناعة القطرية. .2

 بيان أثر القيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية. .3

 ية.بيان معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطر  .4

 الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية. .5

 :فرضيات الدراسة
 الفرضية الرئيسية األولى

 H01:  ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤0.05) ( التنظيم، االتصال، التخطيط االستراتيجي، للقيادة االدارية بأبعادها

 . ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:( في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطريةوالدافعية

 :الفرضية الفرعية األولى
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 H01-1:  ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤0.05)  للتخطيط االستراتيجي في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة

 والصناعة القطرية.

 :الفرضية الفرعية الثانية

H01-2 : ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤0.05) .للتنظيم في تطبيق مبادئ إدارة الجودة في وزارة التجارة والصناعة القطرية 

 :الفرضية الفرعية الثالثة

 H01-3:  ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤0.05)  لالتصال في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة

 القطرية.

 :الفرضية الفرعية الرابعة

 H01-4:  ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤0.05)  للدافعية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة

 القطرية.

 :الفرضية الرئيسية الثانية

 H02:  ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤0.05)  للقيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى للمتغيرات

 (.الجنس، العمر، املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي، والخبرة الوظيفية) الديموغرافية

 :االطار النظري 

 القيادة اإلدارية

ة القرن يعتبر دور اإلدارة والقيادة في املنظمة من األدوار الحيوية بسبب دورهما الحيوي والهيمنة املتزايدة التي يتمتعان بها وخاصة مع نهاي

د القيادة وظيفة من وظائف املدير التي يمارسها في الواقع التنظيمي.  القيادة اإلدارية ( أن 2018. ويرى دبون و صيتي )Brooks (2003)املنصرم. كما تع 

رتباطها كظاهرة اجتماعية معقدة ترتبط بالفرد والجماعة وعالقات التفاعل بينهما، وتحتل مكانة هامة ضمن اإلطار العام إلدارة التنظيمات نظرا ال 

 .بمركز اتخاذ القرارات من جهة، ومن جهة أخرى ارتباطها بالكفاءات واملؤهالت الشخصية للقائد

 مفهوم القيادة 

ف القيادة هي عبارة عن عملية تأثير اجتماعي يقوم القائد من خاللها في البحث عن املشاركة الطوعية للمرؤوسين وترغيبهم بها لتحقيق أهدا

املنظمة يرى أنها قدرة الفرد في التأثير، والحفز، وتمكيين اآلخرين للمساهمة في تحقيق نجاح وفاعلية . كما Sinding &Waldstorm(2009)التنظيم. 

 التي يعملون فيها.

رفها  كل حسب رأيه إحدى وظائف العملية  Schermerhorn (2005)ويع  بعملية حث اآلخرين للعمل الجاد إلنجاز املهام الرئيسية. كما تش 

 اإلدارية األربع التي من شأنها بناء االلتزام والحماس لدى األفراد لتوظيف مهاراتهم لتنفيذ الخطط املرسومة.

( بالعملية التي يتم من خاللها التأثير على سلوك األفراد والجماعات من أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة من أجل تحقيق اهداف 2014)ا دودينويعرفه

 تنظيمية محددة.

 خصائ  القيادة 

ن، وحفزهم لبلوغ هذه الرؤيا في عملهم (  تشير إلى وضوح الرؤيا، وتوصيلها إلى جميع املعنييVisionary Leadershipالقيادة املستندة إلى الرؤيا )

  من أبرزها: Schermerhorn (2005) اليومي. كما تتضمن عدة مبادئ حسب

 ( تحدي العمليةChallenge the Process.حينما يتمتع القائد بالريادة، ويشجع على اإلبداع، ويدعم األفراد لتقديم األفكار :) 

  للمشاركة نحو تحقيق الرؤيا املشتركة.التمتع بالحماس: من خالل حفز اآلخرين 

 .مساعدة اآلخرين للعمل من خالل مشاركة األفراد ودعم جهودهم ومواهبهم 

 .التمتع بخاصية القائد القدوة 

 .االحتفال باالنجاز 

ويل األجل، والرؤيا الثاقبة، ( بعض صفات القائد الناجح مثل العمل اإلبداعي، والتغيير، واإلثارة، وقوة الشخصية، والتفكير ط2014)ويضيف دودين 

 والذكاء، وتكامل الشخصية.

 ( ما يلي: 2003)ومن أبرز خصائص القيادة الفعالة حسب هرمان
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 .القدرة على رؤية الصورة الشاملة وتوصيلها لآلخرين 

  .تفسير وتوضيح احتياجات الجماعة وآمالهم ومشاعرهم 

 .الشعور بالحماس لرسالة الجماعة وأهدافها ومعاييرها 

 .الشعور باالهتمام  واالحترام تجاه  احتياجات الفرد  وآماله ومشاعره  وقدراته 

 .توجيه اآلخرين وتركيز طاقاتهم نحو أهداف معينة, مع املحافظة على املعنويات العالية للجماعة 

 .قيادة أعمال الجماعة، والرغبة الجامحة للتغيير والنمو والتطور نحو األفضل 

 واإلدارةالفرق بين القيادة 

ل يمكن التمييز بين وظيفتي القيادة واإلدارة من خالل النظر ألربع مراحل من مراحل أي نشاط مؤسس ي. إذ تتعلق املرحلة األولى بتحديد جدو 

مرحلة التعامل مع  العمل، فيما تتعلق املرحلة الثانية بتوفير املتطلبات البشرية لتنفيذ جدول العمل،  واملرحلة الثالثة املتعلقة بالتنفيذ، وآخرا

( والتحفيز Inspiration( واإللهام ) Visionary(، والرؤيا ) Humanأن أدوار القيادة تهتم بالوجه االنساني ) Kotter (1990)مخرجات العمل. ويرى 

(Motivationفي حين تركز اإلدارة على مهام التخطيط والتنظيم والرقابة وحل املشاكل واملحافظة على استقرار ا ،)( .ملنظمةBrooks, 2003.) 

ما فيما يرى آخرون أن القيادة واالدارة مصطلحان متكامالن لكنهما ليسا مترادفان. فهما يتقاطعان ويتشاركان في منايي عديدة، لكن لكل منه

األعمال بالشكل أن اإلدارة تعني القيام ب Peter Drucker. ويرى Sinding &Waldstorm (2009) مجموعة فريدة من األنشطة والوظائف.

  الصحيح، فيمىا تشير القيادة إلى القيام باألعمال الصحيحة.

 نظريات القيادة

التي  ركزت على   (Traitsإن موضوع نجاح القيادة قد تم دراسته تاريخيا من خالل ثالث وجهات نظر. تمثل املدخل األول بنظرية السمات )

التي حاولت تفسير السلوك القيادي اعتمادا على بعدي االهتمام   ( Behavioralوالنظرية السلوكية ) وجود  سمات  معينة  يمتاز بها القائد الناجح، 

نمط قيادي فريد وفعال يصلح للتطبيق  في كل املواقف  ( التي تؤمن بعدم وجودContingencyوالنظرية املوقفية ) بالعمل واالهتمام  بالعالقات،

 والظروف.

 (Traits Theoryنظرية السمات ) .1

 والسمات والعقلية الجسمية النوايي في مرؤوسيهم ومميزات القادة مميزات بين دراسة التمييز ( أن نظرية السمات تركز على2001)يرى عبدالباقي

 .الشخصية

 فاعلية القيادة بأربع سمات قيادية على النحو التالي: Brooks (2003كما ورد في ) Bennis and Nanus (1985) وقد ربط

(: والذي يتمثل بالقدرة على ترجمة األفكار إلى نماذج بسيطة، وامتالك القدرات االقناعية، وتفسير Logical Thinkingالتفكير املنطقي )سمات  .1

 الظواهر بأسلوب فريد.

جاح بالرغم من (: وتشير إلى العمل لساعات طويلة، واعتبار االخفاق في العمل مجرد خطأ بسيط، ومحاولة النPersistenceسمات املثابرة ) .2

 السلبيات.

 (: وتتضمن حفز األفراد نحو تحقيق أهدافهم، والتمتع بالحماس والدافعية، وترسيخ الثقة بقدرات األفراد.Empowermentسمات التمكين ) .3

 (: كالعمل تحت الضغط، وممارسة الهدوء واعتدال الشعور، ومقاومة الخوف. Self –Controlسمات ضبط النفس ) .4

د   عدة سمات شخصية للقائد الناجح من شأنها الولوج للنجاح كما يلي:  Schermerhorn(2005)فيما حد 

 ( الحركيةDrive.وتشير إلى امتالك القائد الطاقة، واملبادرة، واالصرار :) 

 ( الثقةSelf-Confidence.وهي حينما يثق القائد بنفسه وقدراته الشخصية :) 

 ( التجديدCreativity  وهي قدرة القائد :).على اإلبداع واألصالة 

 (املعرفة باألعمالBusiness Knowledge.وهي معرفة القائد بقطاع األعمال وأسسه الفنية :) 

 (الحفزMotivation.حينما ينشط القائد ويستمتع بالتأثير على اآلخرين لتحقيق األهداف املشتركة :) 

 ( املرونةFlexibilityيف القادة ملوائمة حاجات األتباع وم
 
 تطلبات املواقف املختلفة.(: تك

 (النزاهة واإلخالصIntegrity and Honesty.أن يكون القائد أهال للثقة، مخلصا، وأن يتم االعتماد عليه والتنبؤ بقدراته وانجازاته :) 

 

 



 فريد القوامسه & تويم املري                                                                                                           أثر القيادة اإلدارية يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 3, 2019 
 262 

 

  (Behavioral Theoryالنظرية السلوكية) .2

فسيرا  ظهر االتجاه السلوكي في القيادة في مطلع الخمسينيات من القرن املنصرم، وذلك  كرد  فعل على عدم نجاح  نظرية  السمات  في أن  تجد  ت            

 . إذ تركز هذه النظرية على سلوك القائد وخاصة تلك التي تؤثر على أداء وحافزية املرؤوسين. للقيادة  الناجحة

 أن أنماط القيادة تتمثل باألربعة التالية: Brooks (2003)ويرى 

 (: حين يوضح املدير املشكلة ويحول صالحيات صنع القرار للمجموعة.Joinsالنمط التشاركي ) .1

 (: حين يحدد املدير املشكلة  ويصنع القرار بنفسه بعد االستماع للمقترحات من أعضاء املجموعة.Consultsالنمط االستشاري ) .2

 (: حينما يقرر املدير الحل للمشكلة مع القيام بإقناع املجموعة بجدوى الحل.Sellsترويجي أو االقناعي )النمط ال .3

 (: حينما يحدد املدير املشكلة ويقرر الحل دون اعتراض أو مناقشة أعضاء املجموعة.Tellsالنمط التبليغي أو التوجيهي ) .4

 (Situational Theoryالنظرية املوقفية ) .3

د أسهمت النظرية املوقفية في تحديد  خصائص القيادة  من خالل التركيز على املوقف كعامل مهم في تحديد هذه الخصائص.  فحينما يهتم القائ        

توقف على ويأخذ بالحسبان العوامل املوقفية وخصائص املرؤوسين ويتبنى مدخال مرنا في أسلوبه القيادي، فهو بذلك يمارس النمط القيادي الذي ي

 (:Vroom and Jago, 1988الظروف واألحوال التي يواجهها في بيئة العمل. حيث يبرز هنا ثالثة أنماط قيادية شائعة على النحو التالي )

 (: يقوم املدير باتخاذ القرار حينما تتوفر املعلومات لحل املشكلة.Autocraticالنمط األتوقراطي ) .1

 حينما يشارك املدير املشكلة مع املرؤوسين بشكل جماعي أو على انفراد ثم يقوم باتخاذ القرار.(: Consultativeالنمط االستشاري ) .2

 (: حينما يشارك املدير املشكلة مع األفراد ومحاولة البحث عن الحل بشكل جماعي أو من خالل االجماع.Groupالنمط الجماعي ) .3

 (Managerial Leadershipمفهوم القيادة اإلدارية )

 العاملين من مجموعة على ليشرف وخصائص قيادية، سمات فيه تتوافر رسمي شخص بقرار يقوم به إيجابي نشاطالقيادة اإلدارية هي 

  (.1983الضرورة. )املنيف،  وعند بالقدر املناسب السلطة واستخدام واالستمالة التأثير بواسطة واضحة أهداف لتحقيق

تتمكن بها اإلدارة من قيادة العاملين في املنظمة، من أجل التطوير والتغيير في املنظمة، وتحقيق  ( بالكيفية التي2014ويعرفها دودين) 

 التعاون بينهم، وحفزهم للعمل بأقص ى طاقاتهم، وتوفير بيئة العمل املالئمة، والتي تمكنهم من إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم.

رفها كنعان) املدير في التأثير على األفراد إلقناعهم وحثهم للمساهمة الفاعلة بجهودهم في أداء النشاط  ( بأنها العملية التي يمارسها1992ويع 

 التعاوني.

( أن القيادة اإلدارية هي محصلة التفاعل بين خصال شخصية القائد وخصائص األتباع، وطبيعة املهمة، وسمات النسق، والسياق 1992ويرى شوقي )

 الثقافي املحيط باملنظمة.

( أن القيادة اإلدارية تعتمد على السلطة الرسمية في ممارسة النشاطات، وعلى ما يتوفر لها من السمات والصفات 2001القحطاني )ويرى 

 الختصاصات.والخصائص الشخصية، وأنها تمثل العملية اإلدارية التي يتم من خاللها التأثير على األفراد ضمن كيان تنظيمي محدد املعالم واألنشطة وا

( أن القيادة االدارية  شأنها  شأن اإلدارة  نفسها فهي  ليست موهبة أو فن فقط , بل تستند إلى قواعد ومبادئ أساسية  2004ى القريوتي )وير 

 ه.وب بيتوجب على املدير ان  يتسلح بها , حتى  يصل إلى  وضع  قيادي  يمكنه من  التأثير في اآلخرين  وتغيير سلوكهم االداري  بالشكل  املرغ

بتطوير إطار مفاهيمي لفهم القيادة. حيث تمتاز القيادة االدارية حسب هذا اإلطار بمجموعة من  Sinding &Waldstorm(2009)قام كل من وقد 

 الخصائص التي تؤثر في قدرات األفراد لتوظيف السلوك االداري وأدواره القيادية على النحو التالي:

 نجاز، وامتالك السلطة, والثقة، والنضج العاطفي، واملهارات الفنية والشخصية والفكرية. باالضافة الى : والتي تشمل الحاجة لإل خصائ  القائد

 القوة الشخصية التي تتوفر لدى القائد.

 :شاد، والتي تشمل التخطيط، وحل املشاكل، والتوضيح، والرقابة، والحفز، وإدارة الصراع، واملكافأة، والدعم، واإلر  سلوكيات القائد اإلداري

 واالستشارة، والتمثيل.

 والتي تشمل سلطة الوظيفة، وطبيغة املرؤوسين، واملهام، والهيكل التنظيمي، وبيئة األعمال، واملتغيرات الخارجية، املتغيرات أو العوامل املوقفية :

 والثقافة التنظيمية.

 دور، وتنظيم العمل، والتعاون، وتوفر املوارد، وجهود التنسيق.: وتشمل جهود األتباع، القدرات ووضوح الالعوامل املساعدة أو متغيرات التدخل  

 وتشمل جملة من مؤشرات األداء، كأداء الوحدة االدارية، والربحية، والنمو، وتحقيق األهداف، ورضا األعضاء.القيادة بالنتائج : 
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، والنشاط الشخصية لألخالقيات العليا املقاييس بصقلعشرة خصائص للقائد الناجح تمثلت  Cox and Hoover (2002)وقد حدد كل من 

، الحنكة الحماس، وامتالك األهداف، واستمرار والتزام، وتحديد بتفان الجاد اإلبداع، والعمل بدافع الشجاعة، والعمل امتالكالعالي، واالنجاز، و 

 .النمو على اآلخرين مساعدةو 

 القيادة االدارية أهمية 

صها العجميللقيادة االدارية العديد من   ( بالنقاط التالية:2008 )املزايا والفوائد حيث لخ 

 املستقبليةتها وتصورا املؤسسة خطط وبين العاملين بين وصل حلقة. 

 وإشباع حاجاتهم. األفراد رغبات تحقيق 

 واالستراتيجيات والسياسات املفاهيم طاقة بداخلها تنصهر التي البوتقة . 

 املرسومة األهداف تحقيق أجل من املؤسسة قيادة . 

 .السيطرة على مشكالت العمل ورسم الخطط الالزمة لعملها 

 األفراد باعتبارهم رأسمال املنظمة. ورعاية وتدريب تنمية 

 املنظمة. لخدمة البيئية وتوظيفها التغيرات مواكبة 

 الثقة  ضمن بيئة يسودهامع املرؤوسين  اإلنسانية العالقات إقامة في واملتمثلة اإلنسانية العالقات مجال في الكثيرة اإلداري  القائد مسؤوليات

 املتبادل. والتفاهم

 أهداف القيادة اإلدارية ووظائفها
 (2014يمكن تلخيص أهداف القيادة اإلدارية على النحو اآلتي: )دودين، 

 السياسات العامة في املنظة والتأكد من التزام العاملين بها. رسم 

  وجهد ممكنين تكلفة بأقل األهداف التنظيمية وتحقيق العمل مسؤوليات تحمل. 

  املناسبة األوقات في املناسبة القرارات اتخاذ. 

 .تشجيع وتحفيز ودفع العاملين لبذل أقص ى جهد ممكن واالستمرار في األداء املتميز 

  الرأي وتبادل املناسبة االتصال وسائل واستخدام واملسؤوليات السلطات توزيع. 

  واألفراد ورفع الروح املعنوية لديهم الجماعات تواجه التي الصعوبات عالجةم على العمل. 

 .تقدير الكفاءات االدارية لدى األفراد  وتدريبهم من أجل رفع مستوى الكفاءة في العمل 

 .تعزيز العمل الجماعي وعمل الفريق بسبب أهميته امللحوظة مقارنة بالعمل الفردي 

 أبعاد القيادة اإلدارية
( ستة أدوار 2015القيادية. فقد تناول زغب ) األدوار إضافة إلى اإلدارية، الوظائف مجموعة تشمل أبعاد عدة من اإلدارية القيادة تتكون 

 عة والتقييم.للقيادة اإلدارية تمثلت بالتخطيط االستراتيجي، والتنظيم، واالتصال، وتعزيز دافعية العاملين، وتطوير مستوى صناعة القرارات، واملتاب

 القرار، واملتابعة التنظيم، واالتصال، والدافعية، وصناعة، و االستراتيجي ( ستة أبعاد للقيادة االدارية )التخطيط2013وتناولت دراسة عايض)

 والتقويم. أما هذه الدراسة فسوف تتناول أربعة أبعاد )التخطيط االستراتيجي، والتنظيم، واالتصال، والدافعية(.

 االستراتيجي التخطيط

 التخطيط االستراتيجي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف وتحديد البرامج واملشاريع القادرة على تحقيق هذه األهداف خالل

 (. 2012فترة زمنية معينة بما يتماش ى مع تطلعات املؤسسة واألخذ بعين االعتبار املوارد املتاحة واملعوقات املحتملة )حموي واسماعيل، 

( التخطیط االستراتیجي بأنه تخطیط بعید املدى یأخذ في اإلعتبار املتغيرات الداخلية والخارجية ویحدد القطاعات والشرائح 2010رف السكارنة )ويع  

 .السوقية املستهدفة وأسلوب املنافسة

سسة ورسالتها وغاياتها مع األهداف التي ال شك أن أهم أهداف التخطيط االستراتيجي يتمثل في تحقيق االنسجام الكامل والتام بين رؤية املؤ 

لتها تتبناها تلك املؤسسة لتحقيق طموحاتها. وعلـى ذلك فالتخطيط االستراتيجي يساعد املؤسسة على بلورة رؤيتها بشكل واضح وكذلك صـياغة رسا
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سسة، ووضع القواعد واألنظمة واعتماد األنشطة التي وغاياتها وأهدافها االستراتيجية. كما يجب أن يضمن التخطيط االسـتراتيجي إمكانيـة تطوير املؤ 

 (.2018تتوافق مع مكونـات تلـك االستراتيجية )كاظم، 

 ألنواع التخطيط املختلفة ولعل أهم ما يميز التخطيط اال 
ً
 نوعيا

ً
ستراتيجي ما وللتخطيط االستراتيجي خصائص ومزايا عديدة تنطلق من كونه يأتي تطورا

 (:2011يلي )الدجني، 

 نه عملية متكاملة ومتنوعة األبعاد لصياغة وتطبيق خطة استراتيجية شـاملة تـؤدي إلـى إكساب أو خلق امليزة التنافسية للمؤسسةأ. 

  ينطلق التخطيط االستراتيجي من تحليل منهجي شامل للمركز التنافس ي الحـالي للمؤسـسة، وللفرص والتهديدات الحالية واملتوقعة في بيئة

 .اصر القوة والـضعف الذاتيـة املوجودة في داخل املؤسسة من جهة أخرى األعمال، ولعن

  يسهم التخطيط االستراتيجي في دعم أساليب اتخاذ القرارات املستقبلية في املؤسسة بـشكل علمي قائم على الدراسة والتحليل والتنبؤ

 للتنفيذ. واملقارنة بين البـدائل املختلفـة التخـاذ أفـضل القرارات وأكثرها قابلية

إستراتيجيتها. كما تحدد االدارة و  وأهدافها املنظمة مهمة وتحديد والداخلية الخارجية البيئة دراسة يشمل اإلستراتيجي ويرى الباحثان أن التخطيط

ويرى الباحثان أن التخطيط  .باملؤسسةاالسـتراتيجية االتجاه املستقبلي للمؤسسة عبر تحليل البيانات الخاصـة بالبيئـة الداخليـة والخارجيـة املحيطة 

 االستراتيجي يجب أن يضمن النجاح في تحقيـق وتطـوير محاور أساسية من خالل: 

 .جودة ونوعية الخدمة التي تؤديها املؤسسة 

 .زيادة االنتاجية وتنوع النشاطات 

 .تفعيل الدور املؤسس ي للمنظمة واألفرع التابعة للمؤسسة األم 

 االستراتيجية. توجيه االعالم لخدمة 

 .التنسيق والتعاون مع أطراف أخرى لتحقيق االستراتيجية 

 .توفير الدعم الالزم للقيام باألنشطة املختلفة 

 .تنمية الكادر البشري في النوايي املختلفة وتوفير بيئة تعاونية مريحة للعمل 

 .اعتماد آليات وطرق قياس األداء املناسبة والفعالة 

 التنظيم

 إلى مجموعات النشاط من مجموعة كل وإسناد املنظمة أهداف لتحقيق الضرورية األنشطة هو تجميع التنظيم ( أن Koontz)كونتز يرى 

( التنظيم بأنه العمل على تحديد وجوه النشاط Lyndall Urwick) ليندال ايرويكالنشاط. وعر ف  هذا أداء لتحقيق املناسبة السلطة يمتلك مدير

( التنظيم بأنه Chester Barnard) تشستر بارناردوعر ف  .وترتيبها على شكل مجموعات من أجل إسنادها إلى عدة أشخاصمن أجل تحقيق األهداف 

ب هذا األمر وجود اتصال بين تلك النشاط
 
ة التي تتم عن وعي وقصد عن طريق شخص واحد أو أكثر، ويتطل ات، نظام من عدد من النشاطات التعاوني 

ة للفرد في عمله حيث يساعد التنظيم على  (.2011)الدوري وآخرون،  إبراز املساهمة الفعلي 

ل اإلنساني، حيث إن التنظيم عملية Simon)سايمون عر ف و  ستخدم من أجل تحقيق التعق 
ُ
 ت

ٌ
 وسلوكية

ٌ
 سياسية

ٌ
( التنظيم بأنه أنماط

الوظائف، كما أنه يقوم على تحديد الصالحيات والسلطات، والتنسيق ما إدارية تعمل على االهتمام في العديد من األنشطة واملهام التي يجب تحقيقها في 

 ).2011بين األقسام واألنشطة لتحقيق األهداف بكفاءة تامة )يوسف وعريقات، 

ويرى آخرون أن التنظيم هو عملية إدارية تهتم بتجميع املهام، واألنشطة املراد القيام بها في وظائف أو أقسام، وتحديد السلطات 

 (.2004)املغربي،  صالحيات، والتنسيق بين األنشطة واألقسام، من أجل تحقيق األهداف بأفضل كفاءة ممكنةوال

ق ويرى الباحثان أن وظيفة التنظيم تتبلور في تحديد أنشطة املنظمة في ضوء األهداف املراد تحقيقها، وتوفير كافة املوارد املتاحة لتطبي

سناد األنشطة للعاملين في ضوء تخصصاتهم وخبراتهم، وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين حسب مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وفي إ

 متطلبات العمل.

 االتصال

وإن من واجبات اإلدارة العليا  معاني تفسيرية. لخلق الرموز خالل من الناس أو األفراد فيها يتفاعل ومنظمة منهجية هو عملية االتصال

خلق املناخ السليم لالتصال الفاعل، وذلك بوضع سياسة واضحة لالتصال تعمل على تحقيق األهداف التنظيمية وإشباع الحاجات العمل على 

حكمها، وحتى البشرية، حتى يكون األفراد على علم تام بنشاط املنشأة وأهدافها وخططها وبرامجها والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي ت

 (.2005يهم القدرة على تحقيق أهداف سياسة االتصال بفاعلية ونجاح )هالل، يكون لد
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ات اإلداریة ووظیفة االتصال وظیفة أساسية ومهمة في املنظمات یمارسها املدير في عمله الیومي واالستراتیجي، إذ أنها تعمل على ترجمة ونقل املعلوم

مة املختلفة وصوال إلى كافة العاملين فيها أو خارجها بهدف إحداث ردود أفعال أو سلوك الخاصة بكافة الوظائف التي یؤديها لتشمل أنشطة املنظ

  (.Dinock, 2000مرغوب به يتوافق مع أهداف وطموحات املنظمة )

عليمات. لهـذا تـسعى نحــو العمــل، كمــا ويــزودهم بمعلومـات ويوضح لهم التوجيهات والتفي تعزيز الدوافع لدى العاملين  كما يــساعد االتــصال

ولهذا تعتبر عملیة االتصال  .منظمـات األعمـال جاهـدة لتعزیـز مهارات االتـصال لـدى العـاملين وما لذلك مـن آثـار إیجابیـة تـنعكس علـى فاعلیـة االتـصال

مـات التخـاذ القـرارات وتغییـر االتجاهـات، كـذلك تمكـن من املكونات الرئیسیة للعملیة اإلداریة وقـد تـؤدي االتـصاالت عـدة وظائف تتعلق بجمـع املعلو 

 (.2004االتـصاالت الفعالـة الرؤســاء واملــشرفين مــن ممارســة وظــائفهم فــي التوجیــه والتــدریب بــشكل فعــال )القرعان وحرارشة، 

د أن توليه إدارة املنظمة االهتمام املطلوب حتى يتمكن ويرى الباحثان أن االتصال يمثل إحدى وظائف املنظمة الرئيسية، وعليه فال ب

 العاملون من إنجاز أعمالهم والتنسيق فيما بينهم واملشاركة في صنع القرارات التنظيمية الهامة.

 الدافعية

(.  2004) املغربي، السلوك أو شدة كمية أو اتجاه تغير أو تحافظ التي بالقوى  وتتعلق معينة حاجات إشباع في الفرد الدافعية رغبة تمثل

 ) 2005السلوك. ويرى عدس ) هذا نمط تنظيم عمليةأنها  استمرار، كما حالة في به واالحتفاظ السلوك إثارة ( أن الدافعية هي عملية2002حريم ) ويرى 

 اتجاه معين.الدافعية بأنها حاالت فسيولوجية وسيكولوجية داخل الفرد تجعله ينزع إلى القيام بأنواع من السلوك في 

كما تعرف الدوافع على أنها عبارة عن مجموعة الرغبات والحاجات والقوى الداخلیة املحركة واملوجهة للسلوك اإلنساني نحو أهداف معینة، 

نشاط والحركة وهي كل ما ینشط للسلوك اإلنساني ویحافظ علیه أو یغير اتجاهه وشدته وطبیعته. أما الدافعیة فهي حالة داخلیة في الفرد، تولد ال

 (.2008مجموعة من الدوافع والرغبات والحاجات )حسونة،  وتوجه السلوك نحو الهدف، وهي

ويرى الباحثان أن الدافعية تتمحور حول إشباع حاجات العاملين، وتنمية بيئة عمل محفزة ومشجعة لتحسين الجودة من خالل تقييم أداء 

مختلفة لتحسين الدافعية لدى العاملين، وتعزيز الدافعية الذاتية للعاملين لتحسين جودة  العاملين ضمن أسس موضوعية ومعلنة، وتوفير فرص

 أدائهم.

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

 عناوين تحت وردت ولقد منظمة، أية في لهذا املدخل العملي عليها التطبيق يستند الي األساسية املرتكزاتمبادئ إدارة الجودة الشاملة  تمثل

 الجودة إدارة تطبيق مدخل عليها يرتكز التي املبادئ عدد حول  واألبحاث الدراسات وتباينت عوامل، عناصر، أساسيات، مرتكزات، مثل: أركان، مختلفة

وسوف تشمل هذه  (.2008.)الطائي وقدادة، مبادئ عشرة من أكثر إلى اآلخر يوسعها البعض أن حين في، مبادئ خمسة إلى يقلصها الشاملة، فالبعض

 .التركيز على العميل، التحسين املستمر، تمكين العاملين، والتزام اإلدارة العلياالدراسة أربعة مبادئ هي: 

 درادكة ( بحسبأهمها  املضامين والعناصر من مجموعة تشمل املنظمة إطار في الشاملة الجودة إدارة العديد من الباحثين فإن نظر وجهة ومن

  (:2001وآخرون، 

 املشاركة والتعاون  وخبرات من خالل ومواهب قدرات من املنظمة البشري في العنصر يمتلكه ما ومقدار التعاوني الجماعي العمل أسلوب تطبيق

 وبناء فرق العمل.

 والتطوير.استخدام األساليب اإلحصائية واملوارد البشرية من اجل التحسين وتطوير الجودة من خالل  تحسين استمرار على الحرص 

 على الحصول  مع األدنى الحد إلى التكلفة تقليل إلى يؤدي الذي األمر ،أداء العمل الصحيح بشكل صحيح منذ البداية منطلق من األخطاء تقليل 

 .املستفيدين رض ى

 األخطاء،  تكلفة ، الضائعة الفرص تكاليف مثل املقدمة بالخدمة املتعلقة األعمال كافة لتشمل املنظمة في الجودة تكلفة حساب على الحرص

 .وغيرها

 .النهج الشمولي لكافة املجاالت كاألهداف والهيكل التنظيمي وأساليب العمل والدافعية والتحفيز واإلجراءات 

 . أسلوب جديد وفلسفة إدارية لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف 

 .دور القيادة في دعم جهود التحسين ونشر ثقافة الجودة 

 جات الزبائن املتغيرة وتوقعاتهم بشكل مستمر وتام.تلبية احتيا 
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 التركيز على العميل
 كما ، املنظمة خدمات من واملراجعين واملستفيدين بالزبائن ممثال الخارجي العميل من كال ( 1996 )حسب رأي زين الدين العميل يشمل

 العمالء،  توقعات تلبية على كبير حد إلى املنظمة يعتمد ونجاح استمرار أن أساس على الجودة وتقوم املنظم.  في بالعاملين ممثال الداخلي العميل يشمل

 األداء إلى الشاملة الجودة إدارةتهدف و  إجراءات التحسين. ونهاية بداية هم العمالء يكون  أن بد ال ولهذا ،األساسية املنظمة وغايتها شرعية يمثلون  فهم

 الجودة إدارة مدخل أساسيات من هو التنظيم فرد في أي من الجودة مسؤولية تحمل فإن ذلك وعلى والخارجي الداخلي يخدم العميل الذي الصحيح

 الشاملة.

( املحور األساس ي فس فلسفة إدارة الجودة الشاملة، 2009)ويشكل مبدأ التركيز على العميل وتوطيد العالقة معه حسب الطائي وقدادة 

 في تلبية حاجات ورغبات وتوقعات العميل أو ما يفوقها، باإلضافة إلى تحقيق الرضا التام للعميل.وذلك من اجل تعزيز قدرات املنظمة 

 التحسين املستمر

 ، العمالء خدمة على املنظمة قدرة على ينعكس إيجابيا بما واإلجراءات واألساليب والهياكل واملنتجات العمليات يشمل التحسين املستمر

كما  تتوقف، ال مستمرة عملية الشاملة الجودة إدارة ظل في التحسين أن كما التنافس ي. املركز على واملحافظة البيئية املحيطة، التغيرات مع والتكيف

بالعمالء بمشاركة جميع  وعالقتها العمليات أهمية درجة على تركز معايير واضحة وفق التحسين عمليات اختيار يتم حيث وشاملة مخططة عملية أنها

 (.2000في املنظمة )الشرايري،  العاملين

بأن فرص التحسين في املنظمة عديدة بحيث ال يمكن حصرها. فهي تشمل كل العناصر املتعلقة باملدخالت  (2009 ) الطائي وقدادةويضيف  

 والعمليات واملخرجات، وأن يكون التحسين عقيدة وسلوكا لدى العاملين، ووجود منهجية للتحسين.

 تمكين العاملين 

 خالل تواجههم التي القضايا في التصرف وحرية والتقدير، وإصدار األحكام االجتهاد، ملكة لديهم يتوفر بحيث العاملين قدرات تعزيز

 (.Potterfield & Thomas, 1999) بأعمالهم تتعلق التي القرارات وإشراكهم في ملساهمتهم وتثمين وإفساح املجال ملهامهم ممارساتهم

 بالتدريب الكبير االهتمامو والتشجيع،  التحفيز في نظرية أساليب العاملين، وتطبيق جهود ( تقدير1997) أيضا بحسب محارمةويتضمن التمكين 

والترقية،  والتدريب والتقويم والتعيين االختيار سياسات لهم، وتطوير واالحترام التقدير باملوظفين وتشجيعهم وإظهار االهتمام وتكريس والتعليم، 

واملوظفين. كما يتضمن التمكين على مستوى الوظيفة توفير السيطرة للفرد على عمله  املديرين بين االتصال قنوات وفتح اإلنسانية، العالقات وتعزيز

 .(2009، . )الطائي وقدادةبتخويله السلطات والصالحيات الالزمة التخاذ القرارات  ذات الصلة بعمله، وتوفير املستلزمات التي يتطلبها تنفيذ املهام

 التزام اإلدارة العليا

 الجودة تطبيق قرار تتبنى قيادات الشاملة، للجودة ومساندة وداعمة مؤمنة قيادات توافر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يتطلب

  عملية التطبيق.والعقبات التي تحول دون  الصعاب كافة وتذلل للتطبيق، الالزمة اإلمكانيات وتخصص الجودة، ثقافة الشاملة، وتنشر

هي تقوم بتوفير وتوضيح الرؤيا،  مبادئ إدارة الجودة الشاملة. ف( تمارس اإلدارة العليا أربعة أدوار رئيسة في تطبيق 2009 ) وحسب الطائي وقدادة

ن خالل تضمين الجودة في الخطط على املدى الطويل،  وتجسيد نمط القيادة املناسب، ودعم التنفيذ م مبادئ إدارة الجودة الشاملة وااللتزام بتطبيق

 االستراتيجية للمنظمة.

يتمثل دور اإلدارة العليا وباقي املستويات اإلدارية في املنظمة بااللتزام بالعديد من القضايا التنظيمية وممارسة  Oakland (2001)وحسب 

 العديد من األدوار املتعلقة بالجودة وعلى رأسها:

 ا.تطبيقه على وتأكيد الحرص الجودة،قرار تطبيق مضامين  اتخاذ 

 الشاملة الجودة إدارة لتطبيق الالزمة األساسية التحتية البنية توفر من خالل وأهدافها للمنظمة املعالم واضحة إستراتيجية توفير رؤية. 

  املوظفين. لباقي قناعة االدارة بالجودة نقل 

 منها في عملية اتخاذ القرارات وصياغة األهداف. ندريب وتطوير العاملين لغاية تعزيز خبراتهم واالستفادة 

 في املنظمة وااللتزام بالتحسين املستمر. الجودة ثقافة نشر 

  صعوباتها. وتذليل الجودة جهود مساندة 

 املديرين بقيم بشكل كبير تتأثر التنظيمية القيم ألن ذلك املنظمة في األساسية القيم من واعتبارهما والتعاون  تفعيل املشاركة. 
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 :الدراسات السابقة
 الدراسات العربية

 الكاريزمي، الحفز اإللهامي، االهتمام الفردي،  –هدف هذا البحث إلى دراسة أبعاد القيادة التحويلية )التأثير املثالي  :(2017 )دراسة جبالق وصدقي

السبعة التالية: )التزام اإلدارة العليا، رضا العميل، رضا العاملين، االستثارة الفكرية( ، ودورها في نجاح تطبيق خدمة الجودة الشاملة املتمثلة باألبعاد 

 يعملون في مستشفيات 120بيئة الخدمة، ثقافة الخدمة، املقارنة املرجعية، والتحسين املستمر(، وقد تم  تطبيق الدراسة على عينة تعدادها )
ً
( فردا

   71جامعة حلب ومن تخصصين اثنين )
ً
   49، طبييا

ً
 وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها:، (إداريا

الكاريزمي، الحفز اإللهامي، االهتمام الفردي( في خدمة  –ذي داللة إحصائية ألبعاد القيادة التحويلية التالية: )التأثير املثالي  وجود أثر معنوي  .1

 الجودة الشاملة في مستشفيات جامعة حلب محل البحث.

بين العاملين )أطباء، إداريين( في مستشفيات جامعة حلب محل البحث من حيث إدراكهم ألبعاد  وجود اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية .2

عزى للمتغيرات الديموغرافية التالية: )العمر، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(.
ُ
 القيادة التحويلية ت

 فيات مدينة نابلس في تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور القيادة اإلدارية في مستش: (2015)دراسة زغب

كما هدفت أيضا إلى التعرف إلى بعض متغيرات الدراسة: )نوع املستشفى، والجنس، وسنوات العمر، و املؤهل األكاديمي، و طبيعة  ،وجهة نظر موظفيها

ور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة نابلس في تطبيق إدارة الجودة العمل، وسنوات الخبرة في العمل( باستجابات أفراد عينة الدراسة لدراسة د

( فقرة تبحث في دور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة 36الشاملة. ومن أجل تحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة مؤلفة من ستة مجاالت و)

معت على )نابلس في تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها من وجهة نظر موظفيها وُ 
زت 140ز  م  من العاملين، وبعد عملية توزيع االستبانة ُجمعت ورم 

ً
( فردا

 باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
ً
دخلت إلى الحاسوب وعولجت إحصائيا

ُ
 .SPSSوأ

و دور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة نابلس في قليلة في مجاالت الدراسة وفي الدرجة الكلية نح  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة استجابة

( بين α =0.05تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها من وجهة نظر موظفيها. كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

لس في تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها من وجهة نظر متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو دور القيادة اإلدارية في مستشفيات مدينة ناب

تعزى ملتغيرات: نوع املستشفى، والجنس، وسنوات العمر، واملؤهل األكاديمي، وطبيعة العمل، بينما وجد هناك فروق تعزى ملتغير سنوات   موظفيها

 الخبرة في العمل. 

  سمات القيادة التحويلية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركة العامة  هدف هذا  البحث معرفة تأثير :(2015)دراسة الساعاتي واملساري

صفي ملنتوجات األلبان في ابوغريب ببغداد وهي من الشركات الحيوية التي تقدم منتجات مهمة للمستهلك العراقي. وقد اعتمد الباحث املنهج الو 

ين انبثقت عنهما أثنى عشر فرضية فرعية أخضعت الختبارات إحصائية، وتم التحليلي في تحليل مشكلة البحث،وتضمن البحث فرضيتين رئيسيت

 موزعين في املستويات العليا و الوسطى والتنفيذية في الشركة املذكورة،كما وأستخدم الباحث وسيلة االستبيان 100اختيار عينة مكونة من )
ً
( مديرا

 عن الزيارات 
ً
واملقابالت املهيكلة التي تمت خالل مدة التطبيق. وتوصل البحث إلى مجموعة من كأداة رئيسة لجمع البيانات واملعلومات فضال

ة، االستنتاجات والتوصيات من بين االستنتاجات وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية بين سمات القيادة التحويلية ومبادئ إدارة الجودة الشامل

 عن تمتع ال
ً
قيادات اإلدارية  بسمات القيادة التحويلية بمستوى متوسط  مع التزام إدارة الشركة بدعم باستثناء مبدأ مشاركة األفراد العاملين, فضال

 وتطبيق إدارة الجودة الشاملة. 

 تطبيق في دعم اليمنية والتكنولوجيا العلوم جامعة مستشفى في اإلدارية القيادة دور  بين العالقة معرفة إلى الدراسة هدفت :(2013 )دراسة عايض 

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى عن إلى الكشف هدفت كما املستشفى، في الشاملة الجودة إدارة تطبيق فيه، ومستوى  الشاملة الجودة إدارة

 تطبيقها ومستوى  الشاملة، الجودة إدارة تطبيق دعم في والتكنولوجيا العلوم جامعة في مستشفى اإلدارية القيادة دور  مستوى  حول  العاملين إجابات

 .والوظيفية الشخصية املتغيرات من لكل املستشفى تعزى  في

ون 
 
 الطبقية الطريقة بواسطة اختيارها تم الدراسة فقد عينة أما والتكنولوجيا، العلوم جامعة مستشفى في العاملين جميع من الدراسة مجتمع تك

 بناءها تم استبانه خالل من امليدانية البيانات جمع تم وقد التحليلي، الوصفي على األسلوب الدراسة مفردة، حيث اعتمدت (200) بواقع العشوائية،

 القيادة دور  قوية بين إيجابية ارتباط عالقة وجود أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت فرضياتها.  واختبار أهداف الدراسة لقياس وتطويرها

 فيه. الشاملة الجودة إدارة تطبيق والتكنولوجيا، ومستوى  العلوم جامعة مستشفى في الشاملة الجودة إدارة تطبيق دعم في اإلدارية

 (2012دراسة السامرائي): عرف هدفت الدراسة
 
تطبيقية  دراسة خالل من املؤسسة في الشاملة الجودة إدارة ومبادئ أسس في تطبيق القيادة دور  ت

رف على أهمسيراميك إمارة رأس الخيمة في دولة االمارات العربية.  مصنع على  الجودة إدارة أسس تطبيق تواجه التي التحديات كما هدفت التع 

 40الشاملة وكذلك الفوائد التي تجنيها املؤسسة جراء التطبيق. استخدمت الدراسة اسلوب الحصر الشامل إذ بلغت عينة الدراسة )
ً
يمثلون  ( فردا
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مت مبادئ  مصنع في العاملين كافة بالجودة،  العليا اإلدارةزام الزبائن، إلت على إدارة الجودة خمسة عناصر )التركيزسيراميك رأس الخيمة. وقد ض 

 التشغيلية(.راءات اإلدارية، واإلج املستمر، النظم التحسين

 من أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي:

 الجودة إدارة ومبادئ شأنه تحقيق أسس من وهذا الزبائن، تجاه بإلتزاماتها الوفاء مستمر على بشكل أن القيادة املتمثلة بإدارة املصنع تعمل 

 الشاملة.

 .أن إدارة املصنع تعمل على نشر ثقافة الجودة في جميع األقسام واملستويات اإلدارية 

 إلتزام القيادة وتؤكد ،متطلباتهمراسة د خالل من الزبائن تحقيق رضا أن الغالبية العظمى من مجتمع الدراسة يرون أن إدارة املصنع تسعى إلى 

 .إحتياجات العمالء إرضاء في املتمثلة الشاملة الجودة أسس بتحقيق

  من أفراد مجتمع  الدراسة يرون أن القائمين على املصنع يقومون بمتابعة شكاوى الزبائن وتقديم الحلول املناسبة لهم. 80إن أكثر من % 

 ــى :(2004 )دراسة الرشيدي ــة إلـ ــة  هـــدفت الدراسـ ــ ـ ـــة مـدى جـدوى وفاعليـ ـ ــاملة، ومعرفــ ــودة الشـ ــق إدارة الجـ ــى تطبيـ ــة علـ ــاط القياديـ ــر األنمـ استكشاف أثـ

ــذلك معرفــة مـدى قبـول واقتناع الوزارات السعودية بتطبيق هذا املفهوم الحديث ـ ـ ـ ــق إدارة الجــودة الشـاملة، وكـ ـ ـ ـ ــتخ .تطبيـ ــم اسـ ــفي وتـ ــنهج الوصـ دام املـ

ــى عينة من القيادات العليا في الوزارات السعودية ــتبيان علـ ــن خـــالل توزيــع اسـ ــي مـ   454بلغ حجمها  التحليلـ
ً
 .موظفا

ــق إدارة  ـ ـ ــا، وتطبيـ ـ ـ ــة العليـ ــة اإلداريـ ــاط القياديـ ــين األنمـ ــة ارتباط بـ ــود عالقـ ــة وجـ ــان بينت الدراسـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــعودية، وقـ ـ ـ ــوزارات السـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــاملة فـ ـ ـ ــودة الشـ ـ ـ الجـ

ــان ا ــين كـ ــي حـ ــة، فـ ــاط القياديـ ــاقي األنمـ ــة ببـ ــة مقارنـ ــوى عالقـ ــو األقـ ــارك هـ ــادي املشـ ـ ـ ـ ــنمط القيـ ـ ـ ـــفت الـ ــة، وكشـ ـ ــا عالقـ ـ ــلطي أقلهـ ــنمط التسـ ــن لـ ـ ــائج عـ ـ النتـ

ـ ـ ــــوزارات املشـ ـ ـ ـــي الـ ـ ــ ـــاملة فـ ــ ـ ـــودة الشـ ــو إدارة الجـ ـ ــة نحـ ـ ــادات اإلداريـ ـ ــد للقيـ ـ ـــه جيـ ــود توجـ ـ ــات وجـ ـ ـ ـ ـ ــين اتجاهـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــود عالقـ ـ ـ ـ ـ ــذلك وجـ ـ ـ ـ ـ ــين كـ ـ ــ ـ ـــة. وتبـ ـ ـ ـ ـــمولة بالدراسـ ـ

ــاد ـ ــرات الديموغر القيـ ـ ــزي للمتغيـ ـ ــاملة تعـ ـ ــودة الشـ ـ ــق إدارة الجـ ـ ــو تطبيـ ـ ــعودية نحـ ـ ــوزارات السـ ـ ــي الـ ـ ـا فـ ـ ـ  .افية للدراسةات العليـ

 الدراسات األجنبية

 دراسةSul emann(2015) :  الثانوية الحكومية في الباكستان. هدفت الدراسة الى استكشاف تحديات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املدارس

( مدرسة ثانوية تم اختيارها بشكل عشوائي. من أهم تحديات وعقبات تنفيذ برامج إدارة 25( من مديري ومعلمي حوالي )100بلغت عينة الدراسة نحو )

ارة، ضعف عملية التخطيط، التدخل الجودة الشاملة في هذ املدارس تمثل في عدم فاعلية القيادة، ضعف الدعم واملوارد، ضعف التزام اإلد

 شاملة.السياس ي، وتراجع معنويات املعلمين. أوصت الدراسة بضرورة خضوع مديري املدارس واملعلمين لبرامج تدريبية تعنى بتنفيذ إدارة الجودة ال

  دراسةAkhtar et al لباكستاني. استخدمت الدراسة اسلوب هدفت الدراسة إلى تقييم دور إدارة الجودة الشاملة في القطاع الخدمي ا :(2014).

املقابلة الشخصية مع مديري املستشفيات والفنادق وشركات االتصاالت والبنوك وخطوط الطيران ومؤسسات التعليم الجامعي ضمن عينة بلغت 

نظم إدارة الجودة، والتدريب ( مؤسسة خدمية. ضم مؤشر إدارة الجودة الشاملة عناصر القيادة،  ومشاركة العاملين، والتحسين املستمر، و 15)

إدارة  والتعليم، فيما ضم مؤشر األداء رضا الزبائن، وزيادة الدخل، والحصة السوقية، واالنتاجية. بينت الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة بين

 الجودة الشاملة وأداء مؤسسات الخدمة في باكستان.

 دراسةAl harbi  & Yuosoff(2012) :   ولية، والتحويلية، والحرة( وممارسات إدارة هدفت الدراسة إلى تع رف العالقات بين أساليب القيادة )التح 

نحو الجودة في مستشفيات القطاع العام السعودي. تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استبانة تم تطويرها لهذا الغرض. تألف مجتمع الدراسة من 

( مشفى. وقد استخدم الباحث اسلوب العينة الطبقية االحتمالية ومنهج البحث 144( مستشفى حكومي، فيما ضمت عينة الدراسة نحو )225)

( مفردة تم تعبئتها من مديري إدارة الجودة في املستشفيات املبحوثة. بينت نتائج 140الكمي. وقد بلغ عدد االستبانات الراجعة الصالحة للتحليل )

التحويلية وممارسات إدارة الجودة. وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة بين أسلوب القيادة 

 القادة الحاليين على تبني أسلوب القيادة التحويلية.

 دراسة Hoang(2010) :  خصائص هدفت هذه الدراسة امليدانية إلى استكشاف العالقة بين تنفيذ إدارة الجودة الشاملة وخصائص املنظمة. تمثلت

( شركة فيتنامية، 500املنظمة بحجم املنظمة، نوع القطاع، نوع امللكية، ومعدل براءات االختراع في دولة فيتنام. تم ارسال استبانة الدراسة إلى نحو )

سة أن إدارة الجودة ( منذ عامين كحد أدنى. بينت الدراISO9001( منشأة صناعية وخدمية الحاصلة على شهادة االيزو )222فيما بلغ حجم العينة )

إلدارة الشاملة هي عبارة عن مجموعة من املمارسات. كما بينت أن قطاع الصناعة الفيتنامي ركز على استخدام بعدي التركيز على الزبون والتزام ا

ارة العمليات(. كما بينت الدراسة وجود العليا مقارنة باألبعاد األخرى إلدارة الجودة الشاملة )نظم املعلومات، التعليم والتدريب، تمكين العاملين، وإد

 فروق ملمارسات إدارة الجودة الشاملة تعزى لحجم املنظمة، ونوع القطاع، ونوع امللكية، ومعدل براءات االختراع.

  دراسةLaohavichien(2004) :ــين ال ــ ـ ـ ــة بـ ـــة العالقـ ـ ـ ـ ــى معرفـ ــق إدارة الجودة الش قيادةهدفت الدراســة إلـ ـ ــة، كمــا ااإلداريـة، وتطبيـ ـ ملة والثقافـة الوطنيـ

ــى البنية التحتية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. وتم تم استخدام املنهج الوصفي الت ـ ـ  حليلي في الدراسة.حاولـت معرفــة أثــر القيادة التحويليـة علـ
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ــق إدارة الجـودة الشـاملة، كمـا أن املنظمات التايلنديــة كانــت تـوفر البنيـة التحتيـة لتطبيـبينت النتـائج أن القيدة التحويليـة لهـا  ـ ـ ـ ــى تطبيـ ـ ـ ـق تـأثير إيجابي علـ

ــين كـذلك التـأثير اإليجابي لتوافر البنية التحتية لتطبيق إدارة الجو اإدارة الجـودة الشـاملة أكثــر مـن املنظم ـ دة على القيام فعليا ت االمريكيـة، وتبـ

 بتطبيقها.

 :منهج الدراسة

 لجأ الباحثان  إلى استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة
ً
 وتطبيقا

ً
 كي تحقق الدراسة أهدافها فكرا

مضمونها. حيث سيستخدم الباحثان اسلوب دراسة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية أو رقمية بهدف تقويم وضع معين أو رصد ظاهرة وفهم 

 وزارة التجارة والصناعة القطرية.الحالة املتمثلة ب

 :مجتمع وعينة الدراسة

كون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في  ت  (2000في جميع اإلدارت واألقسام والبالغ عددهم نحو ) وزارة التجارة والصناعة القطريةّ 

 وموظفة حسب إحصائيات 
ً
فيما يتعلق بعينة الدراسة، قام الباحثان باختيار عينة . و 2018/2019في العام  وزارة التجارة والصناعة القطريةموظفا

وبعد توزيع  .Krejcie & Morgan (1970) . املتعلق بتحديد حجم العينة ( مفردة حسب جدول كريجس ي ومورغان322عشوائية بسيطة بلغت نحو )

 ( استبانة. 252( استبانة، وكان عدد االستبانات الصالحة للتحليل )278ستبانة الدراسة على أفراد العينة تم استرجاع )ا

 :أداة الدراسة

قام الباحثان بتطوير أداة القياس املتمثلة باالستبانة من أجل قياس متغيرات الدراسة املتمثلة بأبعاد القيادة االدارية )التخطيط 

تمكين العاملين، والتزام  ،االستراتيجي، التنظيم، االتصال، والدافعية(، وأبعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة )التركيز على العميل، التحسين املستمر

 )العزاوي ،( 2015)زغب ،(2008 )الطائي وقدادة االدارة العليا(. وقد استند الباحثان في بناء وتطوير االستباة باالعتماد على الدراسات السابقة التالية

 (.2013 )( ودراسة عايض2015 )الساعاتي واملساري ، ( 2013 )بو خولة وبن قرينة ،( 2005

كما تم إعادة صياغة فقرات االستبانة كي تناسب بيئة وزارة التجارة والصناعة القطرية بشكل خاص وبيئة العمل القطرية على وجه العموم. 

ة، ( موظفا من العاملين في وزارة التجارة والصناعة القطري20ولغايات اختبار صدق وثبات أداة القياس فقد وزعت االستبانة على عينة أولية بلغت )

( واألخذ بمالحظات عينة الدراسة تبين أن معامل الثبات قد حقق SPSS) حزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعيةوبعد تحليلها باستخدام برنامج 

 وهي قيمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة. (0.92مستوى مرتفعا بقيمة )

 :ثبات أداة الدراسة

( موظفـا مــن 20مـن ثبــات التطبيـق مـن خـالل توزيــع أداة الدراسـة علـى عينـة اســتطالعية مكونـة مـن )للتأكـد مـن ثبـات أداة الدراســة، تـم التحقـق 

بـين أن جميــع خـارج عينـة الدراسـة مــرتين بفـارق زمنـي مدتــه أسـبوعان. وتـم اســتخراج معامـل االرتبـاط بــين اجابـاتهم علـى مجــاالت الدراسـة فـي املــرتين، حيـث ت

 قيم دالة احصائيا وهذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة. معامالت االرتبط بين التطبيقين كانت

N=252 (: نتائج اختبار كرونباخ ألفا التجاهات املشاركين نحو متغيرات الدراسة )حجم العينة1جدول)   ) 

 معامل كرونباخ ألفا عدد البنود متغيرات الدراسة

 0.85 6 التخطيط االستراتيجي

 0.82 6 التنظيم

 0.75 6 االتصال

 0.78 6 الدافعية

 0.90 24 القيادة اإلدارية

 0.80 5 التركيز على العميل

 0.70 5 التحسين املستمر

 0.74 5 تمكين العاملين

 0.77 5 التزام االدارة العليا

 0.90 20 مبادئ إدارة الجودة الشاملة

 0.92 44 جميع املتغيرات

 SPSSاملصدر: الجدول من إعداد الباحثين اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي                                                     

( باستخدام معامل كرونباخ ألفا الذي بلغت قيمته الكلية لجميع متغيرات 1وقد تم تقييم ثبات أداة الدراسة وكما هو مبين في الجدول رقم )

(، 0.82(، التنظيم ) 0.85)  التخطيط االستراتيجي(، فيما بلغ معامل الثبات ألبعاد الدراسة منفردة على النحو اآلتي: 0.92الدراسة املستقلة والتابعة )
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(، والتزام 0.74ن العاملين )(، وتمكي0.70التحسين املستمر )(،  و 0.80(، والتركيز على العميل )0.80(، التعلم والنمو )0.78(، الدافعية )0.75االتصال ) 

 وهي قيم مقبولة لهذا النوع من البحوث. (0.77االدارة العليا )

( في حدها األدنى لبعد 0.70وتعتبر نتائج هذا االختبار جيدة، ودالة على ثبات االستبانة وقوة اتساقها الداخلي. فقد تراوحت قيمة ألفا بين  )  

تخطيط االستراتيجي(. حيث يمكن تفسير أي معامل ثبات بشكل مباشر على ضوء النسبة املئوية لتباين الدرجة ( لبعد )ال0.85( و ) التحسين املستمر)

% من التباين أو االختبار يعتمد على التباين الحقيقي في الصفة املراد 95يعني أن  0.95التي تعزى إلى املصادر املختلفة، ومن ثم فإن معامل ثبات: 

 ,Zikmund, 2000لى تباين الخطأ. حيث تؤكد هذه النتائج أيضا سالمة أداة القياس وقوة ترابط وانسجام فقراتها وأبعادها )% يعتمد ع5قياسها، وأن 

p.280 .) 

 :صدق أداة الدراسة
للتأكد من صدق األداة قام الباحثان بعرضها على عدد من األساتذة املختصين في الجامعات في قسم إدارة األعمال للحكم على مدى سالمة 

تذة الصياغة اللغوية، ومدى مناسبة فقرات كل بعد ألهداف الدراسة وحذف أو إضافة  أية فقرات أخرى، وتم إجراء التعديالت في ضوء آراء األسا

 كمين. املح

 :اسلوب الدراسة
 لتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماس ي في االجابة على األسئلة وذلك حسب التصنيف التالي:

بر عن: أوافق بدرجة قليلة جدا.1درجة )  ( تع 

بر عن: أوافق بدرجة قليلة.2درجة )  ( تع 

بر عن: أوافق بدرجة مت3درجة )  وسطة.( تع 

بر عن: أوافق بدرجة عالية.4درجة )  ( تع 

بر عن: أوافق بدرجة عالية جدا.5درجة )  ( تع 

 ولتفسير املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة فقد تم استخدام التدريج االحصائي اآلتي:

 ( درجة منخفضة. 2.33أقل من -1أوال: )

 .( درجة متوسطة3.67أقل من -2.33ثانيا: )من 

 ( درجة مرتفعة. 5 -3.67ثالثا: )من 

  :عرض ومناقشة نتائج الدراسة واختبار فرضياتها

 وصف خصائ  عينة الدراسة

( موظفا وموظفة في وزارة التجارة والصناعة القطرية تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة. 252تكونت عينة الدراسة من ) 

 أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية والوظيفية.( يوضح توزيع 2والجدول رقم )

 (252الشخصية والتنظيمية )حجم العينة = توزيع أفراد العينة حسب الخصائ  (:2جدول)

 النسبة)%( العدد الفئة املتغير )%( النسبة العدد الفئة املتغير

 20.6 52 مدير املستوى الوظيفي 76.6 193 ذكر الجنس

 21.0 53 رئيس قسم 23.4 59 انثى

 7.14 18 مشرف %100 252 املجموع

 51.19 129 موظف 6.7 17 سنة فأقل 30 العمر

 %100 252 املجموع 58.7 148 سنة 40أقل من -30

 28.2 71 سنوات فأقل 5 الخبرة الوظيفية 13.5 34 سنة 50اقل من -40

 13.9 35 سنوات 10أقل من -5 21 53 سنة فأكثر 50

 30.2 76 سنة 15أقل من -10 %100 252 املجموع

 27.8 70 سنة فأكثر 15 13.9 35 توجيهي فما دون  املؤهل العلمي

 %100 252 املجموع 7.1 18 دبلوم

 62.3 157 بكالوريس

 16.7 42 دراسات عليا

 %100 252 املجموع
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 الشخصية والوظيفية، وعلى وجه الخصوص كانت البيانات على النحو التالي:( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات 2يبين الجدول )

 ( وق أعداد الذكور على االناث في املؤسسات 23.4%( من عينة الدراسة، فيما بلغت نسبة االناث )76.6بلغت نسبة الذكور %(، ويعكس تف 

 بشكل عام طبيعة ثقافة املجتمع العربي التي تولي الرعايا األسرية والقوامة للرجال دون النساء.  

 ( لت الفئة العمرية %( من عينة الدراسة. حيث تعكس هذه النسبة حرص املؤسسات على توظيف 58.7سبته )سنة( ما ن 40أقل من -30مث 

 الفئات الشابة في العمل العام.

 ( غالبية عينة الدراسة بنسبة مئوية بلغت )ل املؤهل العلمي )بكالوريس
 
%(. حيث تعكس هذ النسبة املرتفعة املستويات التعليمية 62.3شك

 العامة والرغبة الشخصية في تحصيل الشهادات العلمية الجامعية. املتقدمة التي تفضلها املؤسسات

 ( على نسبة )( من عينة الدراسة. حيث تعكس هذه النسبة طبيعة التوزيع الهرمي للعاملين في 51.19حصل املستوى الوظيفي )موظف%

 .املؤسسات العامة حيث يقطن أغلب العاملين في املستوى اإلداري األدنى في الهرم اإلداري 

 ( من عينة الدراسة، وهي مستوى خبرة متوسطة تؤكد غالبية العاملين 30.2سنة( على نسبة ) 15أقل من -10حصل متغير الخبرة الوظيفية )%

 من الشباب متوسطي األعمار.

 االجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها
   

ً
 القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية؟: النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي األول: ما مستوى ممارسة أوال

 على االعتماد تم حيث ،الدراسة ألفراد عينة النسبية املوافقة درجة لتحديد وذلكالقيادة االدارية  بوصف الدراسة من الجزء هذا يتعلق 

 .القيادة االدارية نحو الدراسة عينة أفراد تقييم ودرجة الدراسة عينة الستجابات املعياري  رافواالنح الحسابي الوسط

 :التخطيط االستراتيجي
(. جاء في املرتبة 4.60-3.37( أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التخطيط االستراتيجي تراوحت بين )3الجدول رقم) يبين

على اطالع العاملين حول أهداف الجودة املراد تحقيقها" بمتوسط حسابي ( " تحرص القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية 5األولى الفقرة )

( " يوجد لدى القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية رؤيا واضحة لتطبيق مبادئ إدارة 6(، فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقرة )4.60مرتفع )

 (.3.37الجودة الشاملة" بمتوسط حسابي )

(، والتي تشير إلى 0.95-0.50فقد تراوحت ما بين )التخطيط االستراتيجي رافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات أما االنح

التخطيط مدى تشتت متوسط في إستجابات أفراد عينة الدراسة, وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

 .وزارة التجارة والصناعة القطريةاالستراتيجي في 

ارية في (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى موافقة املبحوثين على مستوى ممارسة التخطيط االستراتيجي أحد أبعاد القيادة االد3جدول)

 N=252وزارة التجارة والصناعة القطرية القطرية. 

 املتوسط الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي

 ااالنحراف

 املعياري

 درجة

 التقييم

 مرتفعة 0.53 3.37 يوجد لدى القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية رؤيا واضحة لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. 6 1

 مرتفعة 0.50 3.67 إدارة الجودة الشاملة.في وزارة التجارة والصناعة القطرية خطة استراتيجية لتطبيق مبادئ يتوقر لدى القيادة االدارية  5 2

 مرتفعة 0.83 3.99 يوجد لدى الوزارة سياسات للجودة الشاملة في كافة أنشطتها. 3 3

 مرتفعة 0.73 3.85 يتوفر لدى الوزارة فرق عمل لتقديم دراسات واقتراحات إلجراء تحسين على أساليب العمل وحل املشكالت. 4 4

 مرتفعة 0.57 4.60 تحرص القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية على اطالع العاملين حول أهداف الجودة املراد تحقيقها.  1 5

يسهم العاملون في الوزارة بدور فعال في عملية التخطيط االستراتيجي من خالل آرائهم ومقترحاتهم بما يحقق مفهوم الجودة  2 6

 الشاملة. 

 مرتفعة 0.95 4.29

 مرتفعة  3.96 مجال التخطيط االستراتيجي ككل

 :التنظيم

(. جاء في املرتبة األولى 4.50-3.36( إلى أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التنظيم تراوحت بين )4يشير الجدول رقم)

(، فيما جاء 4.50" بمتوسط حسابي مرتفع )التدريبية الالزمة للعاملين حسب متطلبات العملتحدد القيادة االدارية في الوزارة  االحتياجات ( " 5الفقرة )

" بمتوسط حسابي ذو قيمة متوسطة تحدد القيادة االدارية في الوزارة  أنشطة الجودة في ضوء األهداف املراد تحقيقها( " 1في املرتبة األخيرة الفقرة )

(3.36.) 
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(، والتي تشير إلى مدى تشتت 0.92-0.53فقد تراوحت ما بين )التنظيم ابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات أما االنحرافات املعيارية ألج

التنظيم في وزارة متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة, وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

 .التجارة والصناعة القطرية
ة التجارة (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى موافقة املبحوثين على مستوى ممارسة التنظيم أحد أبعاد القيادة االدارية في وزار 4) جدول 

 N=252والصناعة القطرية القطرية. 

 املتوسط الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي

 ااالنحراف

 املعياري

 درجة

 التقييم

 متوسطة 0.54 3.36 االدارية في الوزارة  أنشطة الجودة في ضوء األهداف املراد تحقيقها.تحدد القيادة  6 1

 متوسطة 0.53 3.62 األنشطة للعاملين في ضوء تخصصاتهم وخبراتهم.في الوزارة  تسند القيادة االدارية  5 2

 مرتفعة 0.80 3.95 إدارة الجودة الشاملة.كافة املوارد املتاحة لتطبيق مبادئ في الوزارة  توفر القيادة االدارية  3 3

 مرتفعة 0.83 3.90 القيادة االدارية في الوزارة  العاملين صالحيات كافية لتحسين الجودة.  تمنح 4 4

 مرتفعة 0.55 4.50 تحدد القيادة االدارية في الوزارة  االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين حسب متطلبات العمل.  1 5

توفير نشرات توعوية تتوفر فيها معلومات عن ادارة  2 6 قيفهم من خالل  عاملين وتث تقوم االدارة بتدريب ال

 الجودة الشاملة.

 مرتفعة 0.92 4.35

 مرتفعة  3.94 مجال التنظيم ككل

 :االتصال

(. جاء في املرتبة األولى 4.50-3.33( أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات االتصال تراوحت بين )5يوضح الجدول رقم )

(، فيما 4.50على تطوير قنوات االتصال في جميع املستويات االدارية وتحديثها" بمتوسط حسابي مرتفع )في الوزارة ( " تعمل القيادة االدارية 6الفقرة )

"  بمتوسط حسابي قيمته متوسطة تحدد القيادة االدارية في الوزارة  أنشطة الجودة في ضوء األهداف املراد تحقيقها( " 1بة األخيرة الفقرة )جاء في املرت

(3.33.) 

تشــتت  (، والتــي تشـير إلــى مـدى0.83-0.50فقـد تراوحــت مـا بـين )االتصــال أمـا االنحرافـات املعياريــة ألجابـات أفــراد عينـة الدراسـة حــول فقـرات 

ـا يعكــس مــدى التوافـق بــين وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول فقــرات  االتصــال فــي وزارة متوسـط القيمــة فــي إســتجابات أفــراد عينــة الدراســة, وهــو مـ

 .التجارة والصناعة القطرية

ل أحد أبعاد القيادة االدارية في وزارة التجارة (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى موافقة املبحوثين على مستوى ممارسة االتصا5جدول)

 N=252والصناعة القطرية القطرية. 

 املتوسط الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي

 ااالنحراف

 املعياري

 درجة

 التقييم

 متوسطة 0.50 3.33 سياسات الجودة في جميع األقسام.القيادة االدارية في الوزارة  تنشر  6 1

 مرتفعة 0.58 3.67 االدارية في الوزارة  العاملين حول كل ما هو جديد ويتعلق بالجودة.تطلع القيادة  5 2

 مرتفعة 0.83 3.85 تشجع االدارة االتصال الفعال مع املنظمات العاملة في نفس املجال. 4 3

 مرتفعة 0.79 3.88 تنشر القيادة االدارية في الوزارة  تعليمات ولوائح توضح أهداف املنظمة. 3 4

 مرتفعة 0.57 4.40 مقترحات العاملين لتحسين مستوى الجودة.القيادة االدارية للوزارة  تستقبل  2 5

مل القيادة االدارية  1 6 لوزارة  تع ستويات في ا في جميع امل صال  على تطوير قنوات االت

 االدارية وتحديثها.

 مرتفعة 0.66 4.50

 مرتفعة  3.93 مجال االتصال ككل

 :الدافعية

(. جاء في 4.46-3.42( فإن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات الدافعية تراوحت بين )6وكما تشير البيانات في الجدول رقم )

حسابي مرتفع " بمتوسط تحرص القيادة االدارية في الوزارة  على تعزيز الدافعية الذاتية للعاملين لتحسين جودة أدائهم( " 5املرتبة األولى الفقرة )

"  بمتوسط حسابي بقيمة توفر القيادة االدارية في الوزارة  فرصا مختلفة لتحسين الدافعية لدى العاملين( "1)ة(، فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقر 4.46)

 (.3.42متوسطة )

(، والتي تشير إلى مدى تشتت 0.81-0.58ين )فقد تراوحت ما بالدافعية أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

الدافعية في وزارة متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة, وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

 .التجارة والصناعة القطرية
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ة املبحوثين على مستوى الدافعية أحد أبعاد القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى موافق6جدول)

 N=252القطرية القطرية. 

 املتوسط الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي

 ااالنحراف

 املعياري

 درجة

 التقييم

 متوسطة 0.62 3.42 توفر القيادة االدارية في الوزارة  فرصا مختلفة لتحسين الدافعية لدى العاملين. 6 1

 مرتفعة 0.58 3.69 على إشباع حاجات العاملين.تعمل القيادة االدارية في الوزارة   5 2

 مرتفعة 0.77 3.75 تنمي القيادة االدارية في الوزارة  بيئة عمل محفزة ومشجعة لتحسين الجودة. 3 3

ضمن أسس موضوعية يتم تقييم أداء العاملين من قبل القيادة االدارية في الوزارة  4 4

 ومعلنة.

 مرتفعة 0.72 3.72

عاملين لتحسين  1 5 تحرص القيادة االدارية في الوزارة  على تعزيز الدافعية الذاتية لل

 جودة أدائهم.

 مرتفعة 0.63 4.46

 مرتفعة 0.81 4.12 يتم عرض نتائج جودة األداء برسومات ولوحات واضحة في أماكن بارزة في الوزارة.  2 6

 مرتفعة  3.86 الدافعية ككلمجال 

 :أبعاد القيادة اإلدارية

(, 3.96-3.86( أن املتوسطات الحسابية ألبعاد القيادة االدارية قد تراوحت ما بين )7يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول رقم )

املرتفع ملمارسة أبعاد القيادة االدارية من وجهة نظر العاملين ( على مقياس ليكرت الخماس ي الذي يشير إلى الواقع 3.92بمتوسط حسابي كلي مقداره )

( وهو أعلى من املتوسط الحسابي 3.96في وزارة التجارة والصناعة القطرية, إذ جاء بعد )التخطيط االستراتيجي( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

( وهو أدنى من املتوسط الحسابي 3.86الخيرة من حيث املتوسطات الحسابية إذ بلغ )فيما حصل بعد )الدافعية( على املرتبة ا ،(3.92الكلي البالغ )

 ( .3.92الكلي والبالغ )

 (: املتوسطات الحسابية ملوافقة املستجيبين على 7جدول)
ً
 أبعاد القيادة االدارية في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطرية مرتبة تنازليا

 درجة التقييم الحسابياملتوسط  البعد الرتبة الرقم

التخطيط  1 1

 االستراتيجي

 مرتفعة 3.96

 مرتفعة 3.94 التنظيم 2 2
 مرتفعة 3.93 االتصال 3 3

 مرتفعة 3.86 الدافعية 4 4

 مرتفعة 3.92 أبعاد القيادة االدارية ككل

 
ً
 الشاملة  في وزارة التجارة والصناعة القطرية؟ : النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني: ما مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودةثانيا

 :التركيز على العميل

(. جاء في املرتبة 4.35-3.36( أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التركيز على العميل تراوحت بين )8يبين الجدول رقم )

( 1(، فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقرة )4.35ت الوزارة" بمتوسط حسابي مرتفع )بدراسة مدى رضا املراجعين عن خدما اهتمام ( " هناك5األولى الفقرة )

 (.3.36" بمتوسط حسابي )تحلل اإلدارات املعنية في وزارة التجارة والصناعة القطرية مشكالت العمالء بصورة سريعة" 

(، والتي تشير إلى مدى تشتت 0.80-0.51فقد تراوحت ما بين )الدافعية أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

التركيز على العميل في متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة, وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

 .وزارة التجارة والصناعة القطرية

افات املعيارية ملدى موافقة املبحوثين على مستوى التركيز على العميل أحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة (: املتوسطات الحسابية واالنحر 8جدول)

 N=252التجارة والصناعة القطرية القطرية. 

 املتوسط  الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي

 ااالنحراف

 املعياري 

 درجة 

 التقييم

 متوسطة 55. 3.36 بصورة سريعة. العمالء التجارة والصناعة القطرية مشكالتتحلل اإلدارات املعنية في وزارة  5 1

 بصورة املختلفة الخدمات من العمالء تلبي اإلدارات املعنية في وزارة التجارة والصناعة القطرية احتياجات 4 2

 .مستمرة

 متوسطة 51. 3.62

 مرتفعة 80. 3.88 وأصحاب مصلحة بغية تحقيق طموحاتهم وتوقعاتهم.يتم التعامل مع عمالء الوزارة باعتبارهم شركاء عمل  3 3

 مرتفعة 75. 3.95 تهم.توقعا جودة يرقى إلى بمستوى  تقدم وزارة التجارة والصناعة القطرية خدماتها للعمالء 2 4

 مرتفعة 52. 4.35 بدراسة مدى رضا املراجعين عن خدمات الوزارة. اهتمام هناك 1 5

 مرتفعة  3.83 على العميل ككلمجال التركيز 
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 :التحسين املستمر

(. جاء في املرتبة 4.32-3.36( أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التحسين املستمر تراوحت بين )9ويبين الجدول رقم)

الجودة في جميع أنشطة الوزارة" بمتوسط حسابي  لتحسين وزارة التجارة والصناعة القطرية جهوًدا مستمرة في العمل فرق  ( " تبذل1األولى الفقرة )

" بمتوسط حسابي تحرص  اإلدارة العليا في الوزارة على تقليل األخطاء ومعالجتها بصورة مستمرة ( " 2(، فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقرة )4.32مرتفع )

 (.3.36ذو قيمة متوسطة )

(، والتـي تشـير إلـى مـدى 0.75-0.53فقـد تراوحـت مـا بـين )التحسـين املسـتمر ينـة الدراسـة حـول فقـرات أما االنحرافات املعياريـة ألجابـات أفـراد ع

ـا يعكــس مـدى التوافــق بــين وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول فقــرات  التحســين تشـتت متوســط القيمــة فــي إســتجابات أفــراد عينــة الدراســة, وهــو مـ

 .املستمر في وزارة التجارة والصناعة القطرية

أحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة  التحسين املستمر (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى موافقة املبحوثين على مستوى 9جدول )

 N=252التجارة والصناعة القطرية القطرية. 
 املتوسط الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي

 ااالنحراف

 املعياري

 درجة

 التقييم

الجودة في جميع أنشطة  لتحسين وزارة التجارة والصناعة القطرية جهوًدا مستمرة في العمل فرق  تبذل 1 1

 الوزارة.

 مرتفعة 0.75 4.32

 متوسطة 0.54 3.36 بصورة مستمرة.  تحرص  اإلدارة العليا في الوزارة على تقليل األخطاء ومعالجتها 5 2

 مرتفعة 0.53 3.67 مستمرة. بصورة أدائهم العاملون في الوزارة  بتحسين يقوم 4 3

 مرتفعة 0.60 3.75 يتم التركيز على تبسيط االجراءات املتبعة في الوزارة  ومراجعتها باستمرار. 3 4

 مرتفعة 0.55 3.82 تؤمن الوزارة أن التحسين املستمر يتطلب تقديم الحوافز لجميع العاملين في أنشطة الجودة املختلفة. 2 5

 مرتفعة  3.78 ككل املستمر التحسين مجال 

 :تمكين العاملين

(. جاء في املرتبة 4.40-3.45( أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات تمكين العاملين تراوحت بين )10ويظهر في الجدول رقم )

(، 4.40" بمتوسط حسابي مرتفع )القرارات املتعلقة بإدارة الجودة الشاملةتقوم اإلدارة العليا في الوزارة بتمكين العاملين وإشراكهم في ( " 1األولى الفقرة )

" بمتوسط حسابي بقيمة متوسطة هناك حرص على نشر الوعي بمبادئ إدارة الجودة الشاملة بين كافة العاملين( " 4فيما جاء في املرتبة األخيرة الفقرة )

(3.45.) 

(، والتي تشير إلى مدى 0.72-0.48فقد تراوحت ما بين )تمكين العاملين أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

ين تمكين العاملتشتت متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة, وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

 .في وزارة التجارة والصناعة القطرية

وزارة (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى موافقة املبحوثين على مستوى تمكين العاملين أحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في 10جدول )

 N=252التجارة والصناعة القطرية القطرية. 

 املتوسط الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي

 ااالنحراف

 املعياري

 درجة 

 التقييم

 مرتفعة 0.66 4.40 تقوم اإلدارة العليا في الوزارة بتمكين العاملين وإشراكهم في القرارات املتعلقة بإدارة الجودة الشاملة. 1 1

 مرتفعة 0.54 4.35 .الشاملة الجودة إدارة لتطبيق املؤهلة البشرية الكفاءات الوزارة تمتلك 2 2

 مرتفعة 0.60 3.90 التركيز على العمل الجماعي وروح الفريق أكثر من العمل الفردي.يتم  3 3

 متوسطة 0.48 3.45 هناك حرص على نشر الوعي بمبادئ إدارة الجودة الشاملة بين كافة العاملين. 5 4

فويض الصالحيات واملسؤوليات تطوير برامج الجودة من خالل  تشرك اإلدارة العليا في الوزارة الجهات ذات العالقة في 4 5 مبدأ ت

 للعاملين.

 مرتفعة 0.72 3.70

 مرتفعة  3.96 مجال تمكين العاملين ككل

 :التزام االدارة العليا

(. جاء في 4.43-3.76( أن املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين عن فقرات التزام االدارة العليا تراوحت بين )11ويظهر في الجدول رقم )

(، فيما جاء في 4.43" بمتوسط حسابي مرتفع )هناك اقتناع ودعم من قبل الوزارة بفلسفة إدارة الجودة الشاملة ونشر مبادئها( " 3املرتبة األولى الفقرة )

" بمتوسط تذلل القيادات العليا في الوزارة  كافة الصعوبات التي تحول دون تطبيق قواعد وأسس إدارة الجودة الشاملة( " 5خيرة الفقرة )املرتبة األ 

 (.3.76حسابي مرتفع )
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(، والتي تشير إلى مدى 0.80-0.58فقد تراوحت ما بين )التزام االدارة العليا أما االنحرافات املعيارية ألجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

التزام االدارة تشتت متوسط القيمة في إستجابات أفراد عينة الدراسة, وهو ما يعكس مدى التوافق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول فقرات 

 .العليا في وزارة التجارة والصناعة القطرية

افقة املبحوثين على مستوى التزام االدارة العليا أحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى مو 11جدول )

 N=252التجارة والصناعة القطرية القطرية. 

 املتوسط الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي

 ااالنحراف

 املعياري

 درجة 

 التقييم

 مرتفعة 0.64 3.95 .الشاملة وتحسينها في جميع دوائر الوزارة  بتطبيق مبادئ ومعايير الجودة العليا اإلدارة تلتزم 3 1

 لتحسين كمرشد الشاملة الجودة إلدارة األساسية املفاهيم تحرص اإلدارة العليا في الوزارة على تحديد  2 2

 .األداء

 مرتفعة 0.62 4.42

 مرتفعة 0.70 4.43 مبادئها.الشاملة ونشر  الجودة إدارة قبل الوزارة بفلسفة من ودعم اقتناع هناك 1 3

 مرتفعة 0.58 3.85 لدى القيادات العليا في الوزارة ايمان راسخ بمفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة. 4 4

كافة الصعوبات التي تحول دون تطبيق قواعد وأسس إدارة الجودة  تذلل القيادات العليا في الوزارة  5 5

 الشاملة.

 مرتفعة 0.80 3.76

 مرتفعة  4.08 التزام االدارة العليا ككلمجال 

 :أبعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

 حيث الدراسة، عينة ألفراد املوافقة النسبية درجة لتحديد وذلك الشاملة الجودة مبادئ إدارة متغير بوصف الدراسة  من الجزء هذا يتعلق

 الشاملة الجودة إدارة أبعاد الدراسة نحو عينة أفراد موافقة الدراسة ودرجة عينة الستجابات واالنحراف املعياري  الحسابي الوسط على االعتماد تم

 (.12) رقم الجدول  في واملوضحة

( تبين أن املتوسطات الحسابية ألبعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة قد تراوحت ما بين 12ومن خالل مراجعة النتائج الواردة في الجدول رقم )

( على مقياس ليكرت الخماس ي الذي يشير إلى الواقع املرتفع لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من 3.91بمتوسط حسابي كلي مقداره ) (,3.78-4.08)

أعلى من ( وهو 4.08وجهة نظر العاملين في وزارة التجارة والصناعة القطرية, إذ جاء بعد )التزام االدارة العليا( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

( وهو أدنى 3.78(, فيما حصل بعد )التحسين املستمر( على املرتبة االخيرة من حيث املتوسطات الحسابية إذ بلغ )3.91املتوسط الحسابي الكلي البالغ )

 ( .3.91من املتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

 ة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية القطريةمبادئ إدارة الجود(: املتوسطات الحسابية ملوافقة املستجيبين على 12جدول)
 درجة التقييم املتوسط الحسابي البعد الرتبة الرقم

 مرتفعة 3.83 التركيز على العميل 3 1

 مرتفعة 3.78 التحسين املستمر 4 2

 مرتفعة 3.96 تمكين العاملين 2 3

 مرتفعة 4.08 التزام االدارة العليا 1 4

 مرتفعة 3.91 الجودة الشاملة ككلمبادئ إدارة 

 
ً
 عة القطرية؟: النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث: ما أثر القيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناثالثا

 تحليل مدى مالئمة البيانات الختبار فرضيات الدراسة

املتعدد وتحليل التباين, قام الباحثان بإجراء االختبارات القبلية من أجل الحصول على نتائج حقيقية وليس نتائج قبل البدء بإجراء االنحدار 

 مزيفة مثل اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات, إضافة إلى اختبار االرتباط املتعدد بين ابعاد املتغير املستقل وكما هي مبينة أدناه.

 دراسةالتوزيع الطبيعي ملتغيرات ال

  قد التي املشاكل اإلحصائية من بيانات الدراسة من خلو للتحقق (، وذلكShapiro–Wilk Testإجراء اختبار ) تم
ً
 نتائج على تؤثر سلبا

 . (13في الجدول رقم )  هي مبينة وكما بها، محل الدراسة أو التنبؤ الظاهرة  تفسير قدرته على  يفقد االرتباط وبالتالي الدراسة،
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 (N=252الدراسة ) ملتغيرات الطبيعي : التوزيع(13جدول)
 *.Sig )الداللة اإلحصائية( Shapiro – Wilk األبعاد ت

 0.199 0.780 التخطيط االستراتيجي 1

 0.131 0.777 التنظيم 2

 0.220 0.690 االتصال 3

 0.352 0.655 الدافعية 4

 0.224 0.768 التركيز على العميل 5

 0.379 0.775 التحسين املستمر 6

 0.121 0.769 تمكين العاملين 7

 0.512 0.760 التزام االدارة العليا 8

  التوزيع يكون  (*)        
ً
 0.05) الداللة اكبر من الداللة املعنوية ) مستوى  يكون  عندما طبيعيا

، حيث توزيع جميع متغيرات االستبانة أن (13) ونالحظ من الجدول 
ً
من مستوى  أكبر األجابات التوزيع لكافة نسبكانت  كانت موزعة طبيعيا

  .الدراسة لهذه اإلحصائية في املعالجة املعتمد ( وهو املستوى 0.05الداللة املعنوية )

 اختبار التداخل الخطي بين أبعاد )القيادة االدارية(

( الخاص باختبار التداخل الخطي بين أبعاد )القيادة االدارية(, وتبين عدم وجود تداخل خطي متعدد بين املتغيرات 14نالحظ من الجدول )

(، كما أتضح 10( لألبعاد والتي تقل عن )(VIF)التخطيط االستراتيجي، التنظيم، االتصال، الدافعية(، وأن ما يؤكد ذلك قيم معامل تضخم التباين 

وبذلك تصبح  ،(، وبالتالي فإن ذلك مؤشر على عدم وجود إرتباط خطي عاٍل 0.05( كانت أكبر من )Toleranceاملسموح به ) أيضا أن قيم التباين

 (.Hair et al, 2011 البيانات جاهزة للتحليل اإلحصائي.)

 (N=252(: اختبار االرتباط املتعدد بين أبعاد )القيادة االدارية( )14جدول )

T oler ance V I F املجال املتغير 

التخطيط االستراتيجي 2.522 0.385  القيادة االدارية 

 التنظيم 4.620 0.212

االتصال 5.756 0.175  

الدافعية 4.228 0.244  

وتبين عدم وجود تداخل خطي متعدد بين املتغيرات  ،( الخاص باختبار التداخل الخطي بين أبعاد )القيادة االدارية(14نالحظ من الجدول )

(، كما أتضح 10( لألبعاد والتي تقل عن )(VIF)التخطيط االستراتيجي، التنظيم، االتصال، الدافعية(، وأن ما يؤكد ذلك قيم معامل تضخم التباين 

لك مؤشر على عدم وجود إرتباط خطي عاٍل, وبذلك تصبح (، وبالتالي فإن ذ0.05( كانت أكبر من )Toleranceأيضا أن قيم التباين املسموح به )

 (.Hair et al, 2011 البيانات جاهزة للتحليل اإلحصائي.)

 اختبار فرضية التأثير ملتغيرات الدراسة 

 :الفرضية الرئيسية األولى

 H01:  ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤0.05) ( التخطيط االستراتيجي، التنظيم، االتصال، للقيادة االدارية بأبعادها

 .( في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطريةوالدافعية

عدد ملعرفة أثر القيادة االدارية فقد قام الباحثان بتطبيق أختيار تحليل االنحدار املت، جابة عن السؤال الخامس في أسئلة الدراسة؛ وفرضية االثرلإل 

، على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية (التخطيط االستراتيجي، التنظيم، االتصال، والدافعية) بأبعادها

 ( يوضح ذلك. 15والجدول )
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 (N=252)(: نتائج تحليل االنحدار املتعدد 15جدول)

Model Summar y تحليل التباينANOV A  معامالت االنحدارCoeffic ient  s 

R 
 االرتباط

(R 2 )
 

 معامل التحديد

F 
 املحسوبة

DF 
 درجة الحرية

Sig* 
 مستوى الداللة

 درجة التاثير

et aβ 

T 
 املحسوبة

Sig( * ) 
 مستوى الداللة

التخطيط  0.000 4 االنحدار 37.86 0.399 0.632

 االستراتيجي

0.241 2.937 0.004* 

 *0.035 2.122 0.236 التنظيم

 0.232 1.199 0.148 االتصال 247 البواقي

 0.539 0.615 0.065 الدافعية 251 املجموع

 ( α≤0.05)*( يكون  التاثير ذو داللة إحصائية عند مستوى )

, (α≤0.05)( أقل من مستوى الداللة 0.000( عند مستوى داللة )37.86( بلغت )F( أن قيمة )15إذ نالحظ من النتائج الواردة في الجدول )

(, أي أن ما R2()0.399معامل التحديد )وجود أثر ذو داللة إحصائية للقيادة االدارية على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، إذ بلغ وهذا يدل على 

 ناتج عن التغير في القيادة االدارية. تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة %( من التغيرات الحاصلة في 39.9قيمته )

( ألبعاد القيادة االدارية مختلفة عن بعضها, حيث Coefficients( أن قيمة معامالت االنحدار )16كما أظهرت النتائج الواردة في الجدول )

, وما يؤكد هذه الداللة قيمة )0.241ة )( لبعد التخطيط االستراتيجي بقيمBetaكانت قيمة معامل التأثير )
ً
( لنفس املتغير والتي T( وهي دالة إحصائيا

. وما يؤكد هذه الداللة قيمة )0.236( لبعد التنظيم )Beta(. في حين بلغت قيمة معامل التأثير )2.937بلغت )
ً
( لنفس املتغير والتي T( وهي دالة إحصائيا

, وما يؤكد هذه الداللة قيمة )0.148( لبعد االتصال )Betaأثير )(. كما بلغت قيمة معامل الت2.122بلغت )
ً
( لنفس املتغير T( وهي غير دالة إحصائيا

. وما يؤكد هذه الداللة قيمة )0.065( لبعد الدافعية )Beta(. في حين بلغت قيمة معامل التأثير )1.199بلغت )
ً
( لنفس املتغير T( وهي غير دالة إحصائيا

, تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة(. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالقيادة االدارية سيؤدي إلى زيادة في 0.615والتي بلغت )

لفرضية متغير )التخطيط االستراتيجي(, وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية  وقبول ا تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملةحيث كانت اعلى قيمة تاثير في 

التخطيط االستراتيجي، للقيادة االدارية بأبعادها ) (α≤0.05)يوجد أثر ذو داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية البديلة بصيغتها املثبتة القائلة: "

 ( في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية".التنظيم، االتصال، والدافعية

 
ً
( ألبعاد القيادة α≤0.05النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ): رابعا

افية )الجنس، العمر، امل ؤهل اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وزارة التجارة والصناعة القطرية تعزى للمتغيرات الديموغر

 مي، املستوى الوظيفي، والخبرة الوظيفية(؟العل

 اختبار فرضية الفروق )التباين(

 الفرضية الرئيسية الثانية

 H02 ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى الداللة اإلحصائية :(α≤0.05)  للقيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى

افية )  (.املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي، والخبرة الوظيفية الجنس، العمر،للمتغيرات الديموغر

 ملتغير الجنس, وكذلك Independent Sample T-Testلألجابة عن السؤال الرابع في أسئلة الدراسة؛ فقد قام الباحثان بتطبيق أختبار )
ً
( تبعا

 للمتغيرات )العمر، املؤهل العلمي، ANOVAتطبيق تحليل التباين األحادي )
ً
 املستوى الوظيفي، والخبرة الوظيفية( .( تبعا

ANOVتحليل التباين األحادي )(: نتائج 16جدول) A( و )I ndependent   Sample T - T es t ) 

 اثر لقيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة املتغيرات

F Sig* 

 *0.000 11.75 العمر

 0.211 1.50 املؤهل العلمي

 *0.000 7.30 املستوى الوظيفي

 *0.000 23.49 الخبرة الوظيفية

 اثر لقيادة االدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة املتغير

 *T Sig النوع الجنس

 0.827 -0.219 ذكر

 0.816 -0.233 انثى
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املسـمى الـوظيفي( كانــت عنـد مسـتوى الداللـة معنويــة  ،املســتوى التعليمـي ،( للمتغيـرات )الفئـة العمريـةF( أن قيمــة )16يتـبن مـن نتـائج الجـدول )

والخبــرة الوظيفيـة( الــذي تظهـر فيــه مسـتوى الداللــة اإلحصـائية اكبــر مـن مســتوى  ،باسـتثناء متغيــر )الجـنس، (0.05( اقـل مــن مسـتوى الداللــة )0.000)

ــول الفرضــية الب ،(0.05الداللــة ) ــة العدميــة وقبـ ــية الرئيســة الثانيـ ــي رفــض الفرضـ ــة: "وهــذا يعنـ ــورتها املثبتــة القائلـ ؤؤد ديلــة بصـ توجؤؤد فؤؤؤروق ذات داللؤؤة عنؤ

افيؤة ) (α≤0.05)مسؤتوى الداللؤة اإلحصؤائية  الجـنس، العمــر، للقيؤادة االداريؤؤة فؤي تطبيؤق مبؤادئ إدارة الجؤودة الشؤؤاملة تعؤزى للمتغيؤرات الديموغر

 (".  املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي، والخبرة الوظيفية

 ( يوضح نتائج هذا االختبار.71والجدول )( للمقارنات البعدية, Tukeyالفروق فقد استخدمت الدراسة اختبار توكي )وملعرفة مصادر 

T)نتائج اختبار  (:71جدول) uk ey ) 
ً
 ملتغير العمرللمقارنات البعدية تبعا

 فاكثرسنة  50 سنة 50اقل من  -40 سنة 40اقل من-30 سنة فاقل 30 املتغير املتوسطات الحسابية

 - - -  سنة فاقل 30 3.40

 *0.40 *0.72 - *0.58 سنة 40اقل من-30 3.50

 - - - - سنة 50اقل من  -40 3.38

 - - - - سنة فاكثر 50 3.22

 (α≤0.05)*( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

كثر( وكانت أسنة ف 50 ،قلأسنة ف 30أن مصادر الفروق للقيادة االدارية كانت محصورة بين الفئة العمرية ) (17يتضح من نتائج الجدول )

ويعزو الباحثان السبب إلى أن املوظفين في هذا الفئة العمرية من الشباب لديهم  ،(3.50سنة( بمتوسط حسابي ) 40اقل من -30لصالح الفئة )

 االعمال, لذلك يتأثرون بنوعية القيادة االدارية التي تمارسها الجامعة اتجاههم. طموحات في تقديم االفضل في انجاز 

T(: نتائج اختبار )18جدول ) uk eyملتغير املؤهل العلمي 
ً
 ( للمقارنات البعدية تبعا

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم توجيهي فما دون  املتغير املتوسطات الحسابية

 - -*0.66 -*0.44 - توجيهي فما دون  2.90

 - - - *0.44 دبلوم 3.15

 - - - *0.66 بكالوريوس 3.45

 - - - - دراسات عليا 3.03

 (α≤0.05)*( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

أن مصادر الفروق للقيادة االدارية كانت محصورة بين املستوى التعليمي )توجيهي فما دون وبكالوريوس(  (18يتضح من نتائج الجدول )

ويعزو الباحثان السبب إلى أن املوظفين في هذا املستوى العلمي لديهم مسؤوليات ، (3.45وكانت لصالح املستوى )بكالوريوس( بمتوسط حسابي )

 ومتطلبات عمل أكثر من غيرهم ويتأثرون بنوعية القيادة االدارية التي تمارسها الوزارة اتجاههم. 

T(: نتائج اختبار )19جدول) uk eyملتغير املستوى الوظيفي 
ً
 ( للمقارنات البعدية تبعا

 موظف مشرف رئيس قسم مدير   املتغير سابيةاملتوسطات الح

 - - *0.81 - مدير  3.22

 - - - - رئيس قسم 3.50

 *0.75 - *1.43 *0.61 مشرف 3.36

 - - *0.67 - موظف 3.47

 (α≤0.05)*( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

أن مصادر الفروق للقيادة االدارية كانت محصورة بين املسمى الوظيفي )رئيس قسم وموظف( وكانت لصالح  (19يتضح من نتائج الجدول )

ويعزو الباحثان السبب إلى أن املوظفين في هذا املسمى لديهم مسؤوليات ومتطلبات عمل أكثر من غيرهم  ،(3.50املسمى )رئيس قسم( بمتوسط حسابي )

 لذا يشعرون بشكل مباشر  ويتأثرون بنوعية القيادة االدارية التي تمارسها الوزارة اتجاههم.  ،باالضافة الى واجباتهم الوظيفية تجاه وحداتهم االدارية

 االستنتاجات

 هود تحسين الجودة في املنظمة يتماش ى مع تحسين كفاءة األفراد والجماعات واملنظمة ككل.تبين أن ج 

 .تبين أن نجاح املنظمة في تحقيق مبادئ الجودة الشاملة يعتمد بشكل كبير على قدرات وتوجهات اإلدارة العليا في املنظمة 
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  الشاملة.تبين أن القيادة تعتبر العنصر األهم في تحقيق مبادئ الجودة 

 ملين.تبين أن دعم اإلدارة العليا لبرامج إدارة الجودة من شأنه أن يغري مديري املنظمة لضمان نجاح تنفيذ برامج الجودة وانتقالها بين العا 

   تبة األولى.اذ حل باملر  ،من أكثر مبادئ إدارة الجودة الشاملة أهمية وقوة من حيث األهمية النسبية "التزام االدارة العليا"ُيعد مبدأ 

 إذا توفرت لدى الوزارة  قيادات إدارية ذات سمات وخصائص قيادية 
 
 يستحيل تطبيقه إال

ً
 استراتيجيا

ً
 أن إدارة الجودة الشاملة يعد مدخال

 رفيعة.

 :التوصيات
 في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة فإنها توص ي بما يلي:

  ـا علـى العالقــة بــين أن تعـي القيــادات اإلداريـة فــي الـوزارة أهميــة امتالكهـا ملســتوى جيـد مــن ســمات القيـادة التحويليــة والـذي ســوف يـنعكس ايجابيـ

 اإلدارة والعاملين.

 .إنشاء وحدات إدارية متخصصة في االهتمام بمتابعة تطبيق وتنفيذ مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الوزارة 

 مكين العاملين والتخلي عن األساليب والنظم التقليدية في اإلدارة لتتمكن من الوصول إلى أن تولي القيادة اإلداية في الوزارة االهتمام الكافي بت

 التحسين املستمر في الخدمات املقدمة لعمالء الوزارة.

 .فتح قنوات اتصال فاعلة مع جمهور الوزارة في الداخل والخارج 

 لشاملة.إجراء دراسات مستقبلية تتناول أبعادا أخرى من مبادئ إدارة الجودة ا 

 التي  االهتمام بممارسة األدوار املتعلقة بالتخطيط االستراتيجي، والتنظيم، واالتصال، وتعزيز الدافعية لدى العاملين وإشراكهم في القرارات

 تخص العمل.

 املؤسسات ونجاحها. وتقدم تطور في وأهميتها الشاملة الجودة بإدارة الوعي لزيادة دورات تثقيفية عقد 

 في كافة الوحدات اإلدارية العاملة في الوزارة. مستويات متقدمة للجودة لتحقيق كافية موازنات تخصيص على العمل ضرورة 

 :املراجع
 :
ً
 :املراجع العربيةأوال
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Abstract.   This study aims to identify the impact of managerial leadership on applying principles of total quality 

management (TQM) at Qatar Ministry of Trade and Industry. To achieve the study objective, the researchers 
developed a questionnaire consisting of (44) items, distributed among five dimensions. The study population 
consisted of all employees in the Ministry of Trade and Industry in Qatar totaling around (2000) male and female 
employees, while the study sample was (252) elements representing (13%) of the population. The researcher 
then collected the data and used SPSS for analysis. 
The most important result of the study is as follows: 
 There is a positive and significant statistical impact at the level of significance (α≤0.05) for the ạpplicạtion of 

managerial leadership (strategic planning, organizing, communication, and motivation) on applying principles 
of TQM (customer focus, continuous improvement, empowerment, and top management committment).    

While the study came up with the following key conclusion: 

 To enhance and widespread the culture of  Principles of TQM in the Ministry of Trade and Industry in Qatar so 
as to facilitate its application, and convince top management to regard it as a key pillar in institutional context 
in order to contribute to the success of strategic plans implementation.  

Keywords: Managerial Leadership; Principles of TQM; Qatar Ministry of Trade and Industry . 
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 :خلخ امل
شركة من  143وغطت الدراسة  ،املسؤولية البيئية في الشركات املساهمة السعوديةهدفت هذه الدراسة الى تقييم مدى اإلفصاح عن 

لتحليل االستبانات  SPSSوتم استخدام اسلوب التحليل االحصائي . لألعمالالشركات املدرجة في سوق االسهم )تداول( شملت القطاعات املختلفة 

تتحمل مسؤولياتها  بالسعوديةان الشركات املساهمة  إلى مجموعة من النتائج منها: ومن خالل البحث تم التوصلالواردة من العينة محل الدراسة، 

واظهر بعد االعالن عن املواد الخطرة والسامة التي تنتج عن عملياتها العادية والعرضية وادارتها  5من ( 3.16اتجاه البيئة بشكل عام وبلغ املتوسط )

في حين ان اقل االبعاد الذي يحتاج الى توجيه ادارة الشركات يتمثل في  استخدام  5من  (3.36بشكل فعال افضل النتائج وحقق متوسط حسابي )

وحصل على متوسط حسابي  ،املنشأة طاقة متجددة ومواد يتم إعادة تدويرها وترشيد استخدام املياه والتخلص من وادارة املواد السامة والخطرة بأمان

مستوى تحمل املسؤولية البيئية الى حد الداللة االحصائية  وبالتالي فإن هذه الشركات لم تحقق مستويات تحمل وفي نفس الوقت لم يصل  5من  (2.96)

  5من  (3.09املسؤولية البيئية املطلوبة. كما  اظهرت النتائج ان اإلفصاح عن املسؤولية البيئية كان بشكل عام  متوسط وحقق متوسط حسابي )

 (3.36ل تمثل في تأثير حجم وعمر وطبيعة عمل الشركة على اإلفصاح عن املسؤولية البيئية وحصل على متوسط حسابي )وافضل االبعاد في هذا املجا

وفي نفس الوقت لم يصل  5من  (2.66في حين بلغ اقل املتوسطات بعد اإلفصاح عن املسؤولية البيئية في القوائم املالية الرئيسية وحصل على ) 5من 

سؤولية البيئية الى حد الداللة االحصائية وبالتالي فإن هذه الشركات لم تحقق مستويات اإلفصاح عن املسؤولية البيئية مستوى اإلفصاح عن امل

 املطلوبة.

) مثل وبناء على النتائج السابقة قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها: ضرورة قيام املنظمات املهنية والجهات املهتمة باملسؤولية البيئية 

جمعيات حقوق االنسان وغيرها( بتنظيم دورات فاعلة وكذلك التواصل مع الجامعات واملراكز األكاديمية  ،نقابات العمال ،ات حماية البيئةمؤسس

مع االستعانة  نونيينلبيان املسؤولية البيئية امللقاة على الشركات، وطرق اإلفصاح عنها في القوائم املالية، وضرورة قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القا

وإلزام الهيئات املشرفة على سوق االوراق املالية  ،باألكاديميين واملنظمات املهنية املعنية في مجال تطوير معيار اإلفصاح عن املسؤولية البيئية للشركات

 عن املسؤولية البيئية للشركات. باإلفصاح

 .اإلفصاح؛ املحاسبة البيئية؛ املسؤولية البيئية الكلمات املفتاحية:
  

 املقدمة:
به وتؤثر فيه، وكما تعتبر القوائم املالية من اهم مخرجات النظام  فتتأثرتعتبر املحاسبة من العلوم االجتماعية التي تتطور بتطور املجتمع،                  

شآت االعمال، وانما امتد ليشمل تقديم بيانات املحاسبي، والتي لم يعد يقتصر دورها على تزويد املستخدمين ببيانات ومعلومات مالية فقط عن من

 ومعلومات اقتصادية واجتماعية وبيئية وقضائية.

ام مرتبطة  باستخدن  قد تكوات لتأثيرهذه او . موقعهاكان يا أ -لبيئةالها تأثير على ن يكو ئمادا تلمنشآانشطة وأ  ISO.2 (2010) اراتقرإن                

و لطبيعية. البيئة اعلى  ت  لخدمات  والمنتجاة،  والمنشأا عن نشاطات لناتجة ر اآلثااو ت،  لنفاياث  والتلواث احدوإلحية اغير  ، ولحيةارد الموا

 أة.لمنشارات و الناتجة عن قرالبيئية و االجتماعية واية دقتصاالر  اآلثااه رعتباإتبني منهج متكامل يأخذ في ت لمنشآايجب على ، لبيئيةاا رهلتقليل آثا

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
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 ،باختالف نوع املنشأة تأثيرهااالعمال عموما وخاصة الصناعية منها في احداث اضرارا بيئية تتعدد اشكالها وصورها ومدى  منشآتتساهم و 

وهناك ، لفةفهناك التلوث الهوائي واملائي وتلوث التربة والضوضاء وغيرها من اشكال التلوثات البيئية التي تنتج عن ممارسة املنشآت انشطتها املخت

 طلوب.من شأنها إحداث التوازن البيئي امل بأنشطةفي التخفيف من هذه االضرار، او القيام  املنشآتمسؤولية اجتماعية تقع على عاتق هذه 

طواعية او  باإلفصاحاقتضت الضرورة ان تتطور املحاسبة في هذا املجال وان تقوم   Rogowska (2018) وكون املحاسبة علم اجتماعي

فظهرت   ،ممارسة االنشطة املختلفةعن جبرا عن مدى مساهمة منشآت االعمال في الحد من التلوث البيئي الناتج عن االنشطة املختلفة التي تنتج 

البيئي، او تكاليف إحداث التوازن  التلوثاالعمال في سبيل الحد من  منشآتمة الدخل االقتصادي االجتماعي البيئي التي تبين التكاليف التي تتحملها قائ

 ه البيئة.كما بدأت قائمة املركز املالي في اإلفصاح عن االصول وااللتزامات الناتجة عن تحمل املنشأة مسؤوليتها االجتماعية اتجا، البيئي

بين الباحث اهمية تبني املنشآت الثقافة املسؤولة اجتماعيا لتحقيق التنمية املستدامة، فالتنمية املستدامة   Sufian (2017)ففي دراسة 

ي وتحقيق تخص اليوم املنشآت اكثر من اصحاب املصالح االخرى، االمر الذي يستدعي بناء منشأة مستدامة تراعي التوازن بين االزدهار االقتصاد

 االرباح والرفاهية االجتماعية وتحمل املسؤولية البيئية.

ان التنمية املستدامة تسعى الى تحقيق التكامل بين كل من االقتصاد واملجتمع والبيئة، وإعادة النظر في  Mahmoud (2017)بينت دراسة 

. وذلك بالعمل
ً
على الحد من التلوث املصاحب لها والبحث عن طاقات متجددة صديقة للبيئة.  االستهالك املتزايد للطاقة الناضبة والتي تحدث تلوثا بيئيا

 وهذا سينعكس بدورة على تحقيق التنمية املستدامة.

  وسائل اإلعالم وتكاليف تمويل الديون: دليل من الشركات الصينية امللوثة الثقيلة  اهتمام دراسة بعنوان "جودة الكشف عن املعلومات البيئية، وبينت

Luo، W. et al. (2019)"  2016و  2014شركة مدرجة في صناعات التلوث الثقيل بين عامي  842بين الباحثان من خالل استخدام بيانات  ،

دراسة باستخدام نموذج االنحدار اثر جودة معلومات اإلفصاح البيئي للشركات ووسائل االعالم على تكاليف تمويل الديون لهذه الشركات، ووصلت ال

ت ود تأثير مباشر سلبي كبير لجودة اإلفصاح عن املعلومات البيئية للشركات على تكاليف تمويل الديون، كما قدمت هذه الدراسة بعض التوصياالى وج

كة الشر ومنها: قيام اإلدارات الحكومية بتطوير وتنفيذ معايير الكشف عن املعلومات البيئية للشركات للصناعات شديدة التلوث. كما انه يجب على 

تي تحدث تلوثا تجنب إدارة االنطباع باإلفصاح الطوعي عن املعلومات البيئية والقضاء على التواطؤ بين وسائل اإلعالم والشركة في الصناعات الثقيلة ال

 شديدا للبيئة.

تحقيق تجريبي في الشركات  بعنوان العالقة بين السمات املالية واألداء البيئي واإلفصاح البيئي: Ahmadi. A. et al.(2017) وفي دراسة 

التقارير املحاسبية املتعلقة بجوانب  يقوم بإعداداظهرت ان عدد متزايد من منظمات األعمال في جميع أنحاء العالم   CAC 40 الفرنسية املدرجة في

اط بين اإلفصاح البيئي واألداء البيئي وفحص األداء غير املالي، ال سيما في مجال املسؤولية البيئية. ويعتبر الهدف من هذه الدراسة هو تقييم االرتب

رت هشركة عاملة في فرنسا، واظ 40السمات املالية للشركات التي تستخدم مؤشر الكشف املركب للتحقيق في حالة ممارسات الكشف البيئي ألكبر 

صائص املالية للشركات: مثل حجم الشركة والحاجة إلى رأس الدراسة النتائج التالية: أن اإلفصاح البيئي مرتبط بشكل إيجابي باألداء البيئي. وترتبط الخ

ة حوكمة املال والربحية واإلنفاق الرأسمالي بشكل إيجابي بجودة اإلفصاح البيئي. وباملثل، فإن الجودة العالية لإلفصاح البيئي سوف تعكس فعالي

د املؤلفون أن الشركات التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية وزيت الغاز الشركات وتميل إلى مواجهة صعوبات أقل في الوصول إلى أسواق رأس املال. ووج

 أكثر ميال لإلفصاح عن املعلومات البيئية من الصناعات األخرى.

الحكومات بين الباحث ان  Radu (2015) وفي دراسة بعنوان " ما الذي يؤثر حقا في اإلفصاح البيئي من مختلف أصحاب املصالح  "

ديرون ومنظمات الصناعة ودعاة حماية البيئة واألكاديميون تتطلب اإلفصاح بشكل أفضل عن األداء البيئي للشركة وتقييم أفضل واملستثمرون وامل

 ح البيئي. كما يجبللتأثير البيئي الفعلي واملستقبلي. وتم التحقق من دقة أو موثوقية اإلفصاح البيئي من خالل دراسة العالقة بين األداء البيئي واإلفصا

السلبية بين أن يكشف اإلفصاح البيئي الدقيق أو املوثوق به عن األداء البيئي الحقيقي للمنظمة. وقد لوحظت في األدبيات كل من العالقة اإليجابية و 

رى. ولكن ، قيل أيًضا أن األداء البيئي واإلفصاح البيئي. وتميل الشركات ذات األداء البيئي األفضل إلى اإلفصاح عن أدائها الجيد أكثر من الشركات األخ

 املديرين قد يستخدمون اإلفصاح البيئي كأداة إلضفاء الشرعية على إخفاء أدائهم البيئي السيئ.  

قش وتناقش هذه الورقة مدى تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية واإلفصاح عن ذلك في القوائم املالية الرئيسية. كما تنا

رها من غي التشريعات امللزمة في هذا االطار سواء الصادرة عن هيئة سوق االوراق املالية السعودية او جمعية املحاسبين القانونيين السعوديين، او

 الى مقترحات بتطوير اإلفصاح عن املحاسبة البيئية في القوائم املالية او بشكل ملحوظات وتقارير مرفقة. باإلضافةالجهات التشريعية في هذا املجال. 

 التساؤالت التالية:على ويهدف هذا البحث الى االجابة 

 ما مدى تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية   .1

 هل تقوم الشركات املساهمة السعودية باإلفصاح عن االنشطة البيئية   .2
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 أهمية البحث:
 وتنبع اهمية البحث من االمور التالية:

 ن اإلفصاح عن االنشطة البيئية ملنشآت االعمال سيؤدي الى زيادة قبول املجتمع لهذه املنشآت وتحسين ارباحها على املدى االستراتيجيإ .1

املحاسبية من خالل تطوير القوائم املالية الحالية واعطاء الفرصة للباحثين للعمل على ايجاد او تطوير قوائم مالية يتم من تطوير النظرية  .2

 خاللها اإلفصاح عن االنشطة البيئية

 لربح االقتصادي البيئي.ترشيد قرار املستثمرين من خالل املقارنة بين اداء الشركات ليس فقط من خالل الربح االقتصادي فقط وانما من خالل ا .3

 الى البعد االقتصادي ملنشآت االعمال. باإلضافةترشيد قرارات مجالس ادارة الشركات من خالل التركيز على البعد البيئي  .4

 أهداف البحث :
 ويهدف هذا البحث الى ما يلي:

 تقديم اطار مفاهيمي للمسئولية البيئية ملنشآت االعمال .1

 بيان طبيعة اإلفصاح عن االنشطة البيئية للشركات املساهمة السعودية  .2

 منهجية البحث:
 يقوم البحث على مفهومين أساسيين:

 
ً
طار عام : املنهج االستنباطي وفيه سيتم الرجوع إلى الكتب واألبحاث والدوريات التي تناولت موضوع املسؤولية البيئية، وذلك بهدف التوصل إلى إأوال

 كيفية اإلفصاح عن االنشطة البيئية من خالل القوائم املالية للشركات املساهمة.يوضح 

 
ً
: املنهج االستقرائي وفيه سوف يتم القيام بدراسة ميدانية على عينة من الشركات املساهمة السعودية لبيان مدى تحمل الشركات املساهمة ثانيا

 كمي او مالي. ; ه املساهمات في القوائم املالية سواء بشكل طوعي او اجباري البيئية واساليب اإلفصاح عن هذ املسؤولياتهالسعودية 

 فروض البحث:
 يقوم هذا البحث على مجموعة من االفتراضات تتمثل فيما يلي:

 تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية ال ت: الفرضية الرئيسية االولى

 التالية:ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية 

عن املواد الخطرة والسامة التي تنتج عن عملياتها العادية  باإلعالنال تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية  فيما يتعلق  .1

 والعرضية وادارتها بشكل فعال.

 البيئي الذي يعتبر شرطا اساسيا في التنمية املستدامة.بالقيام بالتثقيف مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةال تتحمل الشركات املساهمة  .2

بتطبيق املنشاة التدابير التي تهدف الى منع التلوث والنفايات )تلوث الهواء، مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةال تتحمل الشركات املساهمة  .3

 تلوث املاء تلوث التربة، تلوث الضوضاء، متلوثات أخرى(

مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق باستخدام  املنشأة األراض ي واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة وقياس  بالسعوديةكات املساهمة تتحمل الشر ال  .4

 وتسجل وتقرير املنشأة حول الحد من التلوث واستهالك املياه وإخراج النفايات واستهالك الطاقة املتعلق بأنشطتها 

باستخدام املنشأة طاقة متجددة ومواد تم إعادة تدويرها وترشيد مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق   ديةبالسعو تتحمل الشركات املساهمة ال  .5

 استخدام املياه والتخلص من وإدارة املواد السامة والخطرة بأمان

  الفرضية الرئيسية الثانية: ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية ". 

 للبحث:االطار النظري 

 الدراسات السابقة:
 هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية في القوائم املالية ويمكن تبويبها علي النحو التالي:

 أ
ً
 التلوث البيئي والتكاليف البيئية: :وال

قياس مؤشرات األداء البيئي في املؤسسات النفطية الجزائرية  بين فيها الباحثان كيفية Mukhulfi Amina et al. (2018)ففي دراسة

ارتكزت الدراسة على مجموعة من املؤشرات البيئية واملالية لقياس األداء البيئي للمؤسسة محل و عامة وعلى الشركة الوطنية سوناطراك خاصة، 
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طاقة، مؤشر تسيير النفايات، مؤشر التكوين في مجال البيئة، مؤشر رقم الغازية، مؤشر استهالك املوارد وال االنبعاثاتالدراسة واملتمثلة في )مؤشر 

. حيث تم 2016إلى 2011األعمال البيئي، مؤشر التكاليف البيئية، مؤشر الرسوم البيئية، مؤشر االستثمارات البيئية(، خالل الفترة املمتدة من 

توصلت الدراسة في شقها الوصفي التحليلي إلى انخفاض التكاليف البيئية و اسة. استعمال أدوات التحليل العاملي وطرق التنبؤ لتحليل مؤشرات الدر 

 .وارتفاع رقم األعمال بسبب انخفاض إجمالي الرسوم طيلة الفترة املدروسة خصوصا مع سعي املؤسسة الستخدام تكنولوجيات نظيفة

فيمثل تلوث الهواء .مو اقتصادي مذهل لكنها تأتي بتكلفة هائلةظهر فيها الباحث ان الصين ال تزال تتمتع بنأ   Taylor (2004)وبينت دراسة

في حين .فترات طويلة من املجاري املائية الرئيسية ملوثة حتى ماتت الحياة البحرية.مشكلة في مئات املدن، حيث يسقط املطر الحمض ي اآلن في ثلثي البالد

ا رسمًيا متزايًدا بتكلفة التنمية في الصين ،
ً
 .فقد فات األوان لبعض أفقر الناس في البالد أن هناك اعتراف

. بأن 2010-1998صناعة خالل الفترة  36باستخدام بيانات املدخالت واملخرجات من  et al.(2013) Qingxianكما بينت دراسة

 وفاًء بوعدها بتخفيف االنبعاثات. 
ً
 باهظا

ً
 وأن الصين دفعت ثمنا

ً
 الصناعات الصينية تتحمل تكلفة تنظيمية بيئية مرتفعة نسبيا

نع املشكالت البيئية وأهمية القضاء عليها من بين القضايا التي في الوقت الحاضر بان م بين الباحثون   et al.(2016) ELMACIوفي دراسة

 يجب فهمها بشكل أفضل من قبل جميع التخصصات ومن ضمنها املحاسبة. فاليوم  اكتسبت تكاليف حماية البيئة على املستوى الجزئي أهمية وسوف

إلى زيادة أهمية التكاليف البيئية. وكان املوضوع الرئيس ي هو توفير التكاليف تستمر في الزيادة في املستقبل. وبالتالي هدفت الدراسة  إلى لفت االنتباه 

البيئية. ويعتبر البيئية بدال من قياسها بشكل صحيح. وناقشت هذه املقالة العالقة بين بطاقات األداء املتوازنة لالستدامة االجتماعية وتحليل الكفاءة 

بحيث ينصب  ن بطاقة األداء املتوازن ونظم املحاسبة البيئية للشركات في منظور نظم املعلومات البيئية.تحليل الكفاءة البيئية مصدر بيانات ورابط بي

 .التركيز الرئيس ي على مبدأ السبب والنتيجة ، وأشكاله املختلفة ، واآلثار املترتبة على تصميم مكونات نظام املعلومات املناسبة

زيادة التكاليف البيئية املرتبطة بالتصنيع بشكل مستمر خالل العقود الثالث املاضية بسبب بين الباحث   Kitzman (2001)وفي دراسة

التكاليف تزايد املطالب املجتمعية والتنظيم. كما ضاعفت الشركات في الواليات املتحدة جهودها من اجل فهم هذه التكاليف البيئية، وتبين ان هذه 

قيمة للمنشأة. وتعود النجاحات في منع التلوث البيئي في هذه الشركات الى الضغوط التنظيمية اكثر من  كبيرة القيمة وان املحاسبة البيئية تضيف

اليف البيئية التكلفة نفسها. كما تقوم املحاسبة البيئية على فرضية ان منع التلوث لن يتم اعتماده كخيار اول لإلدارة البيئية ما لم يتم رؤية التك

 ع التلوث من قبل املديرين الذين يتخذون القرارات.واملنافع االقتصادية ملن

بين فيها الباحثون ان القضايا البيئية أصبحت على مدار السنوات القليلة املاضية مصدر  Ferron-Vilchez et al.(2015)وفي دراسة

يتخذ املنظمون العامون و السلبية للقضايا البيئية. قلق متزايد لكل من الجمهور والشركات ، ولكن ال ُيعرف الكثير عن كيفية استيعاب الشركات لآلثار 

باحثون الى نتيجة موقًفا أكثر صرامة فيما يتعلق باللوائح البيئية. وعندما تصبح اللوائح أكثر صرامة ، يتعين على الشركات دفع تكلفة االمتثال. ووصل ال

واجهة التحدي املتمثل في استيعاب داخلي دقيق لآلثار البيئية وبالتالي يمكنها أنه مع زيادة التنظيم ، ستصبح الشركات النشطة بيئًيا أكثر قدرة على م

         تعزيز التنمية املستدامة وفي وقت واحد تقليل اآلثار البيئية السلبية.

االعتبار التكاليف البيئية وفي دراسة بعنوان استراتيجية التحليل والتقييم واألمثل ألداء أعمال شركات الطاقة الحرارية الصينية مع األخذ في 

بين الباحثون ان شركات الطاقة الحرارية التي تلعب دوًرا رئيسًيا في هيكل إمدادات الطاقة في   Song. X. et al. (2018)في ظل خلفية تجارة الكربون 

 
ً
  الصين تحمل ضغطا

ً
ء التشغيل من خالل إدارة التكاليف البيئية. على التكلفة البيئية، وتحتاج شركات الطاقة الحرارية بشكل عاجل لضمان أدا هائال

في هذه واخذت هذه الدراسة بعين االعتبار تصميم وتحليل وقياس التكاليف البيئية للمحطات الحرارية وتحليل اثرها على ديناميكية النظام العام 

ى اقتراح استراتيجية لتحسين إدارة ومراقبة التكاليف البيئية املحطات، كما ربطت هذه الدراسة بين التكاليف البيئية واالداء العام للشركات. ووصلت ال

      العام للشركات. باألداءللمؤسسات الحرارية والصينية وربطها 

   
ً
 واالداء البيئي: البيئي: اإلفصاح ثانيا

واملتوسطة الحجم املاليزية وعالقتها درس الباحثان وجود التكاليف البيئية في املنشآت الصغيرة   Jamil.C. Z. et al. (2016)ففي دراسة

شركة صناعية متوسطة او صغيرة الحجم مدرجة في سوق األسهم املاليزية. ووصلت  350باألداء البيئي وأداء الشركة بشكل عام. وتم توزيع استبانة على 

كبير على األداء البيئي لهذه الشركات. كما أظهرت الدراسة  الدراسة الى ان الشركات املاليزية الصغيرة واملتوسطة الحجم لديها تكاليف بيئية ولديها اثر

 أيضا ان األداء البيئي يتوسط العالقة بين التكاليف البيئية من جهة وأداء الشركة بشكل عام من جهة أخرى.

بين  .et al. (2017)  Yook، K.-Hوفي دراسة بعنوان الكشف عن تكاليف الحفاظ على البيئة وعالقتها بالكفاءة البيئية: دليل من اليابان

إلى دراسة ما إذا كان مقدار التكاليف التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بالضوابط البيئية يرتبط باألداء البيئي من حيث  تهدف هذه الورقة بأن الباحثان

ا إذا كانت الكفاءة البيئية القائمة على الكربون ، وما إذا كانت أي عالقة تدعم نظرية الكشف الطوعي. عالوة على ذلك ، تحاول هذه الورقة تحديد م

. وتم تحديد 2012إلى  2002في هذه الدراسة ، كان التركيز على الشركات اليابانية خالل الفترة من و تختلف خالل فترة بروتوكول كيوتو األولية. العالقات

ربون. وتم اختبار تكاليف الرقابة البيئية املكشوفة )النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل( وُحسبت تدابير الكفاءة البيئية القائمة على انبعاثات الك
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السيطرة على عوامل التأثير املحتملة األخرى، ووصلت الدراسة الى وجود عالقة سلبية بين املستويات املفصح عنها و العالقات الستخدام نماذج االنحدار 

 لتكاليف الرقابة البيئية ومقاييس أداء الكفاءة البيئية.

ركزت هذه الدراسة على عينة من   Tadros. H. et al. (2019)ي اإلفصاح البيئيوفي دراسة بعنوان كيف تكون خريطة االداء البيئي ف

وبحثت الدراسة  الشركات من الصناعات الحساسة للبيئة على مدى عدة سنوات، وهدفت إلى إعادة النظر في العالقة بين اإلفصاح البيئي واألداء البيئي.

اًما في تقارير سنوية، ووصلت الى نتائج تشير إلى أن األداء البيئي يخفف من تأثير الحوافز ع 14شركة على مدى فترة  78في اإلفصاحات البيئية لـ 

يبدو أن هناك تحيًزا في إعداد التقارير استناًدا إلى األداء البيئي للشركة ، في و االقتصادية والشرعية على ميل الشركات إلى توفير افصاح بيئي مملوك ، 

وتقارير االستدامة   K-10يز عن مزيد من املعلومات البيئية في املركبات الثالث التالية: التقرير السنوي، تقارير حين يكشف أصحاب األداء املتم

تظهر النتائج أيًضا أن العوامل االقتصادية والشرعية تؤثر على قرارات اإلفصاح الخاصة بكل من األداء املنخفض والعالي بشكل مختلف، و مجتمعة. 

نتيجة بان هناك القليل من األدلة التي تشير إلى أن الشركات ذات األداء البيئي املنخفض تحاول استخدام إفصاحاتها إلضفاء الشرعية كما وصلت الى 

 على عملياتها البيئية.

 
ً
 : اإلفصاح البيئي وتقييم الشركات:ثالثا

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار   Bicer et al. (2019)  ن ليبيا"ادلة م-وفي دراسة بعنوان "التكاليف البيئية ودورها في جودة التقارير املالية

لتحقيق أهداف أهمية التكاليف البيئية، ودور هذه التكاليف في تحسين جودة التقارير املالية في شركات النفط الليبية وتقديم االقتراحات لتطويرها. و 

 
ً
، موزعة35يحتوي على ) الدراسة، طور الباحثون استبيانا

ً
( من مسؤولي اإلدارات املالية ومراجعة الحسابات والتكاليف واألطراف 100على) ( سؤاال

التي تم جمعها واستخدامها في التحليل، ويبدو للباحثين أنه كان هناك وعي بيئي واستراتيجية الشركة تجاه القضايا و املعنية بإعداد التقارير املالية، 

ن تطبيق القياس والكشف عن التكاليف البيئية. عالوة على ذلك، يبدو للباحثين أن نماذج قياس البيئية، كما أظهرت الدراسة وجود عقبات تحد م

ليف البيئية وزيادة التكاليف البيئية تزيد من التزام الشركة باملسؤوليات البيئية. وأظهرت نتائج الدراسة أيًضا وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التكا

، كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التكاليف البيئية واتخاذ القرارات. كما اقترحت الدراسة بعض التوصيات جودة التقارير املالية. وأخ
ً
يرا

ضرورة قيام  لتطوير تطبيق محاسبة التكاليف البيئية واإلفصاح لتوفير املعلومات املناسبة لترشيد اتخاذ القرارات في شركات النفط في ليبيا ، وكذلك

 حماية البيئة وتوفير التمويل والدعم للحفاظ على البيئة.الشركات ب

عن العالقة السببية بين اإلفصاح البيئي وإدارة االرباح، بينت أن مديري الشركات في اململكة املتحدة ال Sun. N. et al. (2010)  وفي دراسة

 العامة ضد شركاتهم.يستخدمون اإلفصاح البيئي كتقنية للحد من احتمال اتخاذ إجراءات السياسة 

  Nguyen.T. K. et al. (2019)  وفي دراسة بعنوان" تقييم مدى اإلفصاح عن املعلومات البيئية في لشركات املدرجة في بورصة بفيتنام"

 170جريت الدراسة على هذه الورقة في تقييم مستوى اإلفصاح عن املعلومات البيئية للشركات املدرجة في سوق األوراق املالية في فيتنام. وقد أ بحثت

أظهرت نتائج البحوث أنه في فيتنام، ال يزال مستوى و من خالل اإلحصاءات الوصفية وطرق اختبار القيمة ومقابلة معمقة.  شركة مدرجة في بورصة

٪  55ألغذية واملشروبات أقل من الشركات التي تعلن عن اإلفصاح عن املعلومات البيئية منخفًضا. على سبيل املثال، املواد وصناعة البناء، وصناعة ا

في الوقت نفسه، فإن الشركات من القطاعات الحساسة للبيئة مثل املواد والبناء والكهرباء ومن الشركات تقوم باإلفصاح عن املعلومات البيئية. 

األخرى، وتركز املعلومات البيئية املنشورة فقط  والنفط والغاز واملواد الكيميائية، إلخ، لديها املزيد من اإلفصاح عن املعلومات البيئية من الصناعات

             على االلتزام البيئي، وكمية املوارد املستهلكة وعدد املخالفات البيئية والسياسات واألهداف البيئية ، إلخ.

بين الباحث ان املعلومات   Wang (2015) دور حوكمة الشركات -وفي دراسة بعنوان العالقة بين معلومات اإلفصاح البيئي وتقييم الشركات

وة سعرية بنسبة البيئية تؤثر في قيمة الشركة، وأن املستثمرين في الشركات التي تتمتع بحسن إدارة الشركات في البلدان اآلسيوية على استعداد لدفع عال 

ى أن تصبح حماية البيئة مصدر قلق بالغ األهمية ٪ أو أكثر. وأدت الحاجة املتزايدة لحماية البيئة واملسؤولية تجاه املجتمع من جانب الشركات إل 20

تطبق هذه الدراسة نموذج تقييم أولسون لفحص أهمية القيمة في اإلفصاح عن املعلومات البيئية و للحكومات ورابطات الرفاه العام والجمهور. 

ومات البيئية، واإلفصاح اإللزامي عن املعلومات البيئية، وحوكمة الشركات في تايوان. وتشير النتائج إلى العالقة بين كل من اإلفصاح التام عن املعل

ة واإلفصاح الطوعي عن املعلومات البيئية وقيمة الشركة. وترتبط حوكمة الشركات بشكل إيجابي بتقييم اإلفصاح الكامل عن املعلومات البيئي

 واإلفصاح اإللزامي عن املعلومات البيئية.

لباحثون باستخدام اختبر ا Li. L. et al. (2019) الكربون وتسويقها وتكلفة تمويل األسهم وفي دراسة بعنوان اإلفصاح عن معلومات

، في هذه الدراسة العالقة بين درجة التسويق، واإلفصاح عن معلومات 2013إلى  2009الشركات املدرجة في صناعة التلوث الثقيل في الصين من 

عن معلومات الكربون للشركات  لإلفصاحنه بغض النظر عن درجة التسويق، فإن املستوى العام الكربون، وتكلفة تمويل األسهم. وأظهرت النتائج أ

بون، املدرجة في صناعة التلوث الصيني الثقيلة منخفض. ويعتبر محتوى اإلفصاح عن معلومات الكربون هو في األساس املعلومات الغير مالية للكر 

، تكلفة تمويل األسهم أقل في املناطق ذات درجة التسويق املرتفعة وتختلف تكلفة تمويل األسهم في املناطق ذات در 
ً
جات التسويق املختلفة، وتحديدا
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علومات مقارنة بتكلفة التسويق املنخفضة. كما يرتبط اإلفصاح عن معلومات الكربون، واإلفصاح عن معلومات الكربون غير املالية، واإلفصاح عن امل

تكلفة تمويل األسهم. وعززت درجة التسويق العالقة السلبية بين الكشف عن معلومات الكربون، واإلفصاح عن املتعلقة بالكربون بشكل سلبي مع 

   معلومات الكربون غير املالية، واإلفصاح عن معلومات الكربون املالية، وتكلفة تمويل األسهم، على التوالي.

بين فيها  Kumar. P. et al. (2017)  األدلة من الشركات الهندية -رأس املالتأثير اإلفصاح البيئي الطوعي على تكلفة  وفي دراسة بعنوان

سهم، كما تم الباحثان دراسة تأثير قطاع الصناعة على اإلفصاح البيئي الطوعي والعالقة بين التعرض للمخاطر املرتبطة بالكربون في الشركة وتكلفة األ 

التي تعمل في قطاعات الصناعة شديدة  ووجدت الدراسة أيًضا أن الشركات طوعي وتكلفة االسهم.تطوير نموذج لبيان العالقة بين اإلفصاح البيئي ال

حساسية الحساسية للبيئة، من األرجح أن تكشف عن معلومات الكربون والتلوث البيئي بشكل علني مقارنة بتلك التي تعمل في قطاعات الصناعة األقل 

  للبيئة.

تجد هذه الدراسة صعوبة في العثور  Lindrianasari et al. (2017)ة والجودة البيئية وعدد الصادراتوفي دراسة بعنوان األصول البيئي

الشركة.  على حسابات البيئة في التقارير املالية للشركات، على الرغم من أن إدارة الشركة قد افصحت عن أنشطة الحفاظ على البيئة التي قامت بها

الي الذي تم إنفاقه على أنشطة تحسين الجودة البيئية. كما أصبحت املشكالت البيئية مؤخًرا موضوًعا مهًما وتكشف معظم الشركات عن املبلغ امل

د. واضطر للنقاش على الصعيدين املحلي والدولي. وان الشركات التي تجري عمليات تصدير عالية تتم عادًة بواسطة الشركات التي لديها أداء بيئي جي

إلندونيسية إلى إنشاء حسابات تتعلق باإلفصاح عن معامالت الشركات في أنشطة حفظ البيئة واإلبالغ عنها. من خالل تحديد مجلس معايير املحاسبة ا

ريات تؤثر السياسة املشتركة ، ومن املتوقع أن تتحسن الجودة البيئية في إندونيسيا. وتم توضيح أن نظرية الشرعية ونظرية أصحاب املصلحة تعتبر نظ

 املجال االجتماعي والبيئي للمحاسبة. على دراسة 

 املسؤولية البيئية:

 املسؤولية البيئية على النحو التالي: 2010الصادر في سويسرا ISO 2. (2010)  تناول الدليل االرشادي للمسؤولية املجتمعية

لجنس انقص ولطبيعية  ت  البيئااتدمير ولمناخي التغير  ث والتلووالطبيعية ارد المواف استنزابيئية منها ت تحدياة لمجتمع عداجه يوا         

ن هذه فأك إلستهالايد اتزولعالم  السكانية فى دة الزياامع ، ولحضروالريف افى ت لمستوطناكملها وتدهور البيئية  بأاألنظمة ر انهياى و البشرا

لتخلص من والتقليل رات ختياإحاجة لتحديد ن هناك فإلذلك لمجتمع ورفاهية   اصحة  ي، ولبشراألمن  ايد  لتهديد اثر متزذو أصبحت ألقضايا ا

لمحلية  ت  المستوياالبيئية على القضايا إن او د. لكل فرارد لموك استهالإمة استدإمن ك وللتأكد الستهالج والمستديمة لإلنتااغير ذج لنماا

ء و ورفاهية مسبق لبقاط شرهي لبيئية الية ولمسؤإن او جماعى. ونظامى ولقضايا توجه شامل الهذه ق لتطرايتطلب ، وبطةالعالمية مترواإلقليمية  وا

الجوهرية لقضايا ت والموضوعااثيقا مع وتباطا ارلبيئة اا ترتبط قضايولمجتمعية. المسئولية  انب امن جومهما فإنها  تعتبر  جانبا ا  لذو لبشر. ا

ساسي  في  تعزيز  ط  ألبيئي يعتبر شرالتثقيف أن التعليم حيث بأهمية ايضا م أإللماانها تتطلب كما ألمجتمعية. الية  ولمتعلقة بالمسؤى األخرا

عند تنفيذ و 14000و أليزت اصفاالفنية فى سلسلة مودوات األر اإلعتبااتؤخذ فى أن ينبغى ومة. المستدة الحيااساليب ت وألمجتمعااتنمية   

لبطاقة والبيئة اتصميم ة ولحيادورة اتقييم وير بذلك رتقديم تقاارى ولحرس اية لإلحتبازلغات اإلنبعاثاس اقياولبيئى داء األامثل تقييم ت لعملياا

خدماتها في  و منتجاتها ونشطتها  ألناجمة عن ء  األعباالبيئية الية  ولمسؤاعلى  عن تحمل ة لمنشأاعد  القون والقانوافق مع التوالى جانب وإلبيئية. ا

أو خل سيطرتها داآلخرين أداء  افضال على ، ئهاأدالتحسين  ة لمنشأاتعمل أن ينبغي م .ولطبيعية بشكل عاالبيئة والمدنية  أو الريفية المناطق ا

 ها.تأثيرل مجا

االعمال املستدامة وتشغيلها من اجل املسؤولية  منشآتالباحثان مقترحا لتصميم  قدم Jacobsen. J.J. et al. (2016)ففي دراسة

ر مسؤولية االجتماعية والبيئية واللتان تعتبران حقالن جديدان للبحث والدراسة. وتهتم الدراسة بجعل كل من الجامعات والكليات ورجال االعمال اكث

الى مناقشة قضية االحتباس الحراري البيئي. كما تحدد  باإلضافةسة حاجة االنسان الى الرفاهية من الناحية البيئية واالجتماعية. وتبرز هذه الدرا

التي تبدو مختلفة مفاهيم كل من االستدامة واملسؤولية االجتماعية واملسؤولية البيئية، والعالقة واوجه التشابه واالختالف بين هذه املفاهيم الرئيسية و 

 في املنشآت. من وجهة نظر عمليات االعمال

بين فيها الباحثون  Yang. Z. et al. (2017)   وفي دراسة بعنوان "املسؤولية البيئية للشركات واملنظمات البيئية غير الحكومية في الصين"

 
ً
حكومية. وشملت عينة الدراسة الى جنب مع املؤسسات ال بأن املنظمات البيئية غير الحكومية تلعب دورا رقابيا هاما في الرقابة غبى القضايا البيئية جنبا

غة مؤسسة ووصلت الى نتيجة ان هناك اختالفا في تحمل املسؤولية البيئية يرجع الى كل من حجم االصول وتركيز الطاقة ونوع الصناعة. وتم صيا 677

 عدة مقترحات لسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص في سبيل الحد من التلوث البيئي.

 التلوث البيئي:

 التلوث البيئي بما يلي:ISO 2. (2010)  يصف الدليل االرشادي للمسؤولية املجتمعية
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لزئبق ص والرصاامثل اء لهوافي ت لملوثاالتي تنشر ة واآبالمنشدرة لصااعن ت النبعاثااتسبب أن يمكن  :اءلهوافي ة لمنتشرت االنبعاثاا .1

لتى  اصحية وبيئية ات تأثيروزون، ألاطبقة تآكل لتي تسبب اد الموواجين ولنيترااكسيد  ثاني ولكبريت  ة وأكسيد المتطايرالعضوية واملركبات ا

عن طريق ة بطريقة غير مباشرأو نشطتها ة وألمنشأامباني طريق عن ة مباشرت النبعاثااذه هقد تنشأ وبشكل مختلف. اد ألفراتؤثر على 

 لتي تستهلكها.الطاقة اعن طريق توليد ة أو لمنشأت  اخدمات ومعالجة منتجاام أو ستخدا

غير دة أو بطريقة مقصواء لمياه سوالمباشر في التصريف ل المياه من خالافي تلويث ة لمنشأاتتسبب أن يمكن : لمياهالتصريف في ا .2

من ة لتصريف مباشرا اذهيأتي د قاولجوفية. المياه الى  إلتسريب أو المياه الى  سطح إعمد ر دون ألمطااعن طريق تصريف مياه دة مقصو

 ة.لمنشأت اخدمات ومنتجاام ستخداغير  عن طريق ة بطريقة مباشرة  لمنشأأو اي مبان

تها بشكل غير مالئم فمن إدارتم  إذا لتي  واصلبة أو سائلة ت نفايااث حدإمنتجاتها  في ة وآلمنشاخدماتها ونشطة أقد تتسبب إدارة النفايات:  .3

من ت لنفايااسائل تقليل ع وتبات وإلنفاياالي تجنب ت إلمسئولة للنفايادارة اإلا  تسعيرض وألوالتربة. ء والمااء والهوث اتسبب تلوأن لممكن ا

لتسلسل ام استخدايتم أن ينبغي ولتخلص منها. ت والنفاياامعالجة ت و لعملياواير ولتددة اعاام وإالستخددة اعار وإلمصداتقليل ل خال

 ة.يالحدورة انهج س ساأبطريقة مرنة على ت لنفاياالحد من الهرمي في ا

غير طبيعيا( من و ثة طبيعيا دلحا)اسامة ة وخطراد كيميائية تنتج موم  أو لتي تستخدة المنشأإن  ا :ة لخطروالسامة الكيميائية اد المور انتشاا .4

ألمد( تنتج عن ا)طويلة ة مستمرأو ية( ر)فودة حاات تأثيرل من خالن إلنسااصحة ولبيئية األنظمة اعلى  يتؤثر بشكل عكسأن لممكن ا

 ف.بشكل مختلس ألجنار  واألعماامن مختلف اد ألفرالك على ذيؤثر أن يمكن اد، ولمواذه هت عاثانبا

ورفاهية لتي تؤثر بشكل سلبي على صحة ث والتلوامن   ىخرل أشكاأفي ة لمنشأت  اخدمات ومنتجاونشطة أقد تتسبب  :ىألخرث التلوشكال اأ .5

ي لبصرث التلووالمتعلق بالشم  ث التلوء والضوضاالك ذيتضمن ، وبشكل مختلفد األفراتؤثر  على  أن يضًا ألممكن التي من ت والمجتمعاا

لبيولوجية )مثل ار األضروامتفرقة  در من مصات النبعاثاالبكتيرية( واسية ولفيرالملوثة ) مثل  امل العوواإلشعاعي والموجي ث  التلووا

 نية(.والعدت السالالا

تحدًيا بيئًيا خطيًرا في جميع أنحاء العالم. وقدرت الكمية العاملية للنفايات  Obesity (2018)أصبح توليد النفايات اإللكترونية فقد

. كما ال تزال إعادة التدوير غير السليم للنفايات اإللكترونية تمثل مشكلة صعبة في 2016مليون طن متري ) مليون طن( في عام  44.7اإللكترونية بنحو 

لناتج عن املعادن الثقيلة اضرارا لصحة االنسان تتمثل في تهيج الجهاز التنفس ي، مشاكل تناسلية، عدوى البلدان النامية. ويحدث التلوث البيئي ا

 وأمراض القلب واألوعية الدموية واملسالك البولية .

الباكستاني" والتي هدفت  إلى بعنوان "هل يتسبب عدم استقرار االقتصاد الكلي في حدوث تلوث بيئي " حالة االقتصاد   Focus (2019) ففي دراسة

(، ومربع اإلنتاج الحقيقي GDP(، وعدم استقرار االقتصاد الكلي ، واإلنتاج الحقيقي )CO2استكشاف العالقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )

. ووصلت الى نتيجة تشير إلى 2016-1971ة من )الناتج املحلي اإلجمالي(، والتنمية املالية في باكستان باستخدام مجموعة البيانات السنوية خالل الفتر 

يزيد من انبعاثات التلوث. باإلضافة إلى ذلك ، تدعم الدراسة وجود الذي وجود عالقة طويلة األمد بين املتغيرات املحددة وعدم استقرار االقتصاد الكلي 

يادة في الناتج املحلي اإلجمالي في النظام املنخفض إلى مزيد من ( بالنسبة لالقتصاد الباكستاني، حيث تؤدي الز EKCالبيئية ) Kuznetsفرضية منحنى 

تأثير إيجابي على  االنبعاثات ، وفي النظام املرتفع الدخل ، تصبح العالقة بين إجمالي الناتج املحلي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون سلبية. مما يكون له

 التدهور البيئي.

ة العلوم الجيولوجية الصينية بعنوان )االستثمار األجنبي املباشر، التنظيم البيئي، والتلوث اجرتها جامع Ecology (2019) وفي دراسة

وث في كل منطقة البيئي: دراسة تجريبية تستند إلى آثار عتبية على مختلف الصينيين( اظهرت النتائج أن التنظيم البيئي األكثر صرامة يمكن أن يقلل التل

نبي املباشر يمكن أن يقلل التلوث البيئي في املناطق الشرقية والوسطى ، لكنه يمكن أن يزيد من التلوث في املنطقة االستثمار األجان بشكل كبير. و 

 البيئي على تأثيرات االستثمار األجنبي املباشر على التلوث البيئي في كل منطقة.  للتنظيمالغربية. وهناك تأثيرات مزدوجة 

م(  2.5م ) 2.5على رئة الفئران"  اظهرت أن "املادة الجسيمية األصغر من  PM2.5"تأثير التلوث البيئي   Ecology (2019)وفي دراسة بعنوان

التعرض الناجم عن إصابة الرئة الحادة في الفئران.  PM2. 5تمثل تحدًيا مستمًرا للصحة الرئوية وقامت الدراسة بالتحقيق في اآلليات التي ينطوي عليها 

، الهيدروجين بيروكسيد وأكسيد  malondialdehydeملدة اسبوعين زاد من تركيز البروتين الكلي،  PM2.5التعرض ملادة  " ووصلت الى نتيجة ان 

ومستويات السيتوكينات في الدم وفي مجاري الهواء، عالوة على ذلك، ازدادت أعداد ، قابل للذوبان في سائل غسيل الغشاء القصبيالالنيتريك وإيالستين 

 ، كما لوحظت آفات الرئة وآالمها. " PM2.5خية والعدالت بعد التعرض الى البالعم السن

ق وفي دراسة بعنوان "خصائص التطور املكاني والزماني والعوامل املؤثرة في التلوث البيئي على نطاق املقاطعة في مقاطعة جيلين ، شمال شر 

 مصدر وتلوثت البيئية وقسموها الى محاور رئيسية: التلوث الصناعي والتلوث الزراعي بين الباحثون انبعاثات امللوثا Li. L. G.  et al. (2019) "الصين

في املناطق املعيشة في املناطق الحضرية. واظهرت الدراسة أن التلوث البيئي في مقاطعة جيلين يقدم خصائص التكتل املكاني، والتي تركز بشكل أساس ي 
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مستوى التنمية االقتصادية اإلقليمية ومستوى التحضر واإلنتاج الزراعي وتلوث املصدر الصناعي من  املركزية مثل مدينتي تشانغتشون وجيلين، وكان

التلوث البيئي العام. وأدى  تخفيضالعوامل الرئيسية الدافعة للتلوث البيئي على مستوى املقاطعة، وقد أدى تعديل الهيكل الصناعي وتحسينه إلى 

حركين اإلفراط في استخدام األسمدة الكيماوية إلى زيادة كبيرة في تلوث املصدر الزراعي، وكان مستوى التنمية االقتصادية والتوسع الحضري امل

ا وثيًقا بالتلوث
ً
البيئي الكلي وحالة تلوث املصدر الزراعي في  الرئيسيين لتلوث مصادر املعيشة في املناطق الحضرية، وكانت حالة التلوث مرتبطة ارتباط

 املناطق املجاورة، على التوالي.

 املتعلقة بالتلوث البيئي:لصلة اثيقة ت ولتوقعااءات واإلجرا

  : (ISO, 2010)اآلتي بعمل م  تقوث أن لتلواخدماتها لمنع ومنتجاتها ونشطتها أداء أتحسين وجل تطوير امن ة لمنشأاعلى ينبغي 

 لمحيطة. البيئة انشطتها على وأتها ارانب قراجوات وتحديد تأثير .1

 لمتعلقة بأنشطتها ت النفاياث والتلودر اتحديد مصا .2

 لطاقة ك استهالت والنفايااج اخروإلمياه ك  استهالث والتلوالحد من ل التقرير حوواتسجيل س وقيا .3

ت لنفاياث واللتلوة لجيددارة اإلامن ت  والتأكد لنفايادارة ابإص لخاالتسلسل ام اباستخدت لنفاياث والتلوالي منع ف إلتي تهدابير التداتطبيق  .4

 لمحتومة ا

لفعلية التخفيف ا بيراتد، ولصحيةابالمخاطر ، ولمحتملةوالفعلية الملوثة ت  االنبعاثات ايتعلق بالنفاياا لمحلية فيمت المجتمعاامع املشاركة  .5

 لمحتملة وا

لسريع ص االمتصااتعزيز وتطوير ل باألخص من خال، وسيطرتهاق لغير مباشر ضمن نطاوالمباشر التقليل وايجي رلتدابير للحد التداتطبيق  .6

 لبيئية    واالجتماعية ات الخدمت والمنتجاالمزيد من 

ن إلنساالتى تضر بصحة افة ولمعرالمخاطر الك ذبما في ة لمنتشروادمة لمستخة  الخطرالسامة اد المتعلقة بالمواع األنوت والكميان اعالإ .7

 ام ستخدإلعرضية ارات  اإلصدوكذلك اية دلعات ابالنسبة للعمليااد  لموالبيئية لهذه المخاطر وا

 ما يلى :  استخدام منع م ولتجديد بإنتظاا .8

 الدولية. ثيق المووا لمحلىن القانوامن قبل دة لمحدوالية ولدرة المحظوالكيميائية اد الموا 

 اد لموام هذه استخدإيضًا لمنع أتسعى ة أن لمنشأاينبغى على ومعنى  آخر. ف طرى آأو لعلمية ت الجهاامن قبل دة لمحدالكيميائية اد الموا

اد لموالحصرا الل  لمثااجب تجنبها على سبيل الوالكيميائية اد المواتشمل وا. هتأثيرل تقع ضمن مجات التي لمنشآالكيميائية من قبل ا

لحشرية ات المبيداو  دام،ترروتفاقية المشمولة في الكيميائية اد المو، وائمةالدالعضوية ت الملوثااو وزون، ألاطبقة لتآكل لمسببة ا

ن للدخاض لتعرالك ذلمسرطنة (في بما  الكيميائية اد المووالعالمية ) اا من قبل منظمة لصحة هتم تحديدرة(كما لضاالكيميائية اد المووا

لبيولوجي اد ذات التراكم الموب وكذلك  اإلنجاالتي تؤثر على اد  المووالكيميائية ات المسببة للطفراد الموأوالتبغ) امن  ت لناتج منتجاا

 .لسامةاد المووا

  ل عمالاك اشروإلموقع رج اخاوخل دة دالموجوادث الحوا يتغطارئ خطة طوولها اد الستعدوالكيميائية ادث  الحواتنفيذ برنامج منع

لمخاطر اتقييم ولبرنامج تحديد ا اذهيتضمن مثل أن ينبغى ولمعنية. ى األخراف األطروالمحلية ت المجتمعات  والهيئاوالشركات وا

 لعامة.ت المعلوماوالتعليم ل واالتصاانظمة  ر وأإلخطااءات اجروإ

 املحاسبة البيئية:

 
ً
  تعتبر املحاسبة البيئية حقال

ً
االعمال لنشاطها في  منشآتملعالجة القضايا البيئية التي يحتمها ممارسة من حقول املحاسبة، نتج  متخصصا

بتتبع وإدارة التكاليف البيئية املباشرة وغير املباشرة وتحسين عملية اتخاذ القرارات البيئية. ويمكن   Roy (2008) املجتمع، وتقوم املحاسبة البيئية

خاذ القرارات املتعلقة فصل املحاسبة البيئية إلى ثالثة فئات: املحاسبة البيئية العاملية، واملحاسبة البيئية الوطنية، واملحاسبة البيئية للشركات. ويتم ات

ركة تنموية املقترحة بشأن نتائج دراسة تقييم األثر البيئي. كما تتطلب املحاسبة البيئية فهم بيئة العمل واألنشطة والقدرات األساسية للشباملشاريع ال

عمم املعلومات يجب أن تكما ستحصل املحاسبة البيئية على دعم كبير إذا أمكن التوصل إلى توافق دولي في اآلراء بشأن املنهجية. و والقيود على عملياتها. 

في بحرية حول الحسابات البيئية الحالية وكيف تساهم في السياسة االقتصادية والبيئية. وسيساهم تطوير مجموعة من الطرق القياسية الدولية 

 االستعداد العتماد املحاسبة البيئية.

بينت هذه الدراسة   Stanciu. I. C. et al. (2011)ت"وفي دراسة بعنوان "املحاسبة البيئية أداة حماية البيئة التي تستخدم من قبل املنشآ

ألنشطتها على  تقديم بعض الجوانب املتعلقة باملحاسبة البيئية والتكاليف البيئية، وهي أدوات يمكن أن تستخدمها املنشآت لتحديد ومنع اآلثار السلبية

ة االساسية باملحاسبة البيئية بدًءا من السبعينيات ، عندما ظهر مفهوم البيئة. وكانت األهداف الرئيسية التي تهدف إليها املقالة هي عرض املعرف
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لتحديد مفاهيم املحاسبة البيئية والتكاليف البيئية؛ ولتقديم تحليل لكيفية  املفهوم حتى الوقت املعاصر ااملحاسبة البيئية ألول مرة، وتطور هذ

 مشاركة املسؤولين في رومانيا في معالجة القضايا البيئية.

 ية"الروابط بين الجهات الفاعلة في مجال األعمال وأدوات املحاسبة اإلدارية البيئ -نحو إطار شامل ملحاسبة اإلدارة البيئية“وفي دراسة بعنوان 

 Burritt. R. et al. (2002) ( بين الباحثون بانه تم تطوير إطار شامل للمحاسبة اإلدارية البيئيةEMA الذي يربط بين الفاعلين في ) العمل وأدوات

EMA . للمديرين لفهم وتقييم مجموعة متنوعة من أدوات محاسبة اإلدارة البيئية التي تم تطويرها حتى اآلن بهدف تو 
ً

شجيع يوفر اإلطار املقترح هيكال

 اومحاسبة اإلدارة البيئية املادية. كممحاسبة اإلدارة البيئية النقدية  -يدمج اإلطار بشكل منهجي عنصرين رئيسيين في محاسبة اإلدارة البيئيةو اعتمادها. 

يتم تقديم مناقشة مختصرة حول و يتم إبراز األبعاد الزمنية املاضية / املستقبلية والقصيرة / الطويلة األجل لألدوات املختلفة وانتظام توليد املعلومات. 

 األكثر أهمية. EMAاختيار أدوات 

 .Christine D   البيئية واالستراتيجية البيئية وااللتزام اإلداري باألداء البيئي واألداء االقتصادي"وفي دراسة بعنوان "عالقة محاسبة اإلدارة 

et al. (2019)  بين الباحثون بانه في الوقت الحاضر، يعد انبعاثات الكربون واألوزون أحد العوامل األساسية األخرى الضارة لهذا التجاوز. وهدف

ن املحاسبة واإلدارة والبيئة في تحقيق أداء الشركة. وفي ظل املخاوف في األدبيات التي تفيد بأن املعالجة البيئية داخل البحث إلى دراسة العالقة بي

ة واملتوسطة في املنظمة تزيد من التكاليف املالية، تحمس مؤلفو الدراسة لتحليل تأثير املتغيرات على كل من األداء البيئي واالقتصادي للشركات الصغير 

من املشاركين في مختلف  317ونيسيا. وطبق الباحثون نموذًجا جديًدا جزئًيا للمعادلة الهيكلية الجزئية املربعة من خالل جمع البيانات من إند

ي جاباملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم في إندونيسيا. واكدت نتائج الدراسة أن األداء االقتصادي واألداء البيئي قد تأثروا بشكل كبير وإي

ثر بشكل إيجابي باالستراتيجية البيئية. واشارت نتائج نمذجة املعادلة الهيكلية الجزئية ذات املربعات الصغرى إلى أن األداء االقتصادي والبيئي قد تأ

 .وكبير بمحاسبة اإلدارة البيئية. كما أن األداء االقتصادي واألداء البيئي قد تأثرت بشكل كبير وإيجابي بااللتزام اإلداري 

دراسة  -بعنوان " بحث عن العالقة بين حوكمة الشركات واألداء البيئي واإلفصاح عن معلومات املحاسبة البيئية وقيمة األسهم وفي دراسة 

تركيز االهتمام العالمي على القضايا البيئية. وان التوجه  الدراسة بينتWen. L. et al. (2018)  حالة للتجمعات الصناعية املحتملة عالية التلوث"

علومات املستقبلي هو اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية البيئية، وتستكشف هذه الدراسة العالقة بين حوكمة الشركات واألداء البيئي والكشف عن م

كلما زادت درجة اإلفصاح عن معلومات و زاد الطابع الخارجي لحوكمة الشركات  املحاسبة البيئية وقيمة األسهم. ووصل البحث الى النتائج التالية:  كلما

وكلما زادت درجة اإلفصاح عن  كلما زادت درجة اإلفصاح عن معلومات املحاسبة البيئية و املحاسبة البيئية وقيمة األسهم كلما كان األداء البيئي أسوأ، 

 معلومات املحاسبة البيئية ،كلما انخفضت قيمة األس
ً
من املقترحات ألصحاب املشاريع، والتي يمكن الرجوع إليها في إدارة  هم ؛ وقدمت الدراسة عددا

 األعمال.

هدفت   Saeidi. S.  et al. (2018) وفي دراسة بعنوان "الدور املعتدل للمحاسبة اإلدارية البيئية بين االبتكار البيئي واألداء املالي للشركة"

(، واألداء املالي للشركة، وتستكشف هذه الدراسة عالقات كل من ابتكارات املنتج EMAإدارة املحاسبة البيئية )و  البتكار الى استكشاف العالقات بين ا

عات والعمليات باألداء املالي، وتم جمع البيانات باستخدام استبيان في دراسة استقصائية لكبار مديري الشركات الصغيرة واملتوسطة في الصنا

ات املنتجات االستهالكية في إيران، وتم استخدام تحليل االنحدار الهرمي الختبار جميع الفرضيات. وكشفت النتائج أن كال من التحويلية وصناع

على عكس التوقعات، وجدت هذه الدراسة تأثيًرا سلبًيا و ابتكارات املنتجات والعمليات لها عالقات إيجابية مع األداء املالي للشركات. عالوة على ذلك 

 من إدارة املحاسبة البيئية على العالقة بين ابتكار العمليات واألداء املالي.معت
ً

 دال

 :منهجية الدراسة
يقوم البحث علي املنهجين االستقرائي واالستنباطي حيث سيتم مراجعة ما ورد في الفكر املحاسبي بصفة عامة وفي مجال املحاسبة البيئية 

نظري للبحث، يتم علي أساسه إجراء دراسة ميدانية علي عينة من الشركات املساهمة السعودية في بصفة خاصة، وذلك بهدف التوصل إلي إطار 

للشركات  القطاعات املختلفة والتي يتم تداول أسهمها في سوق املال السعودي، للتعرف علي مدى اإلفصاح عن املسؤولية البيئية في القوائم املالية

 املساهمة السعودية.

 عينة الدراسة:

، ووزعت استبانة الدراسة عليهم، استرد منها  143قت الدراسة على طب
ً
استبانة لعدم صالحيتها للتحليل،  13استبانة، واستبعدت  107فردا

 ( خصائص عينة الدراسة.1استبانة، ويبين الجدول ) 94وبهذا فقد بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل 
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 الوظيفةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (1جدول)
 النسبة املئوية التكرار فئات املتغير املتغير

 59.6 56 القطاع العام القطاع

 40.4 38 القطاع الخاص 

 34.0 32 محاسب أول  الوظيفة

 48.9 46 محاسب ثاني 

 10.6 10 محاسب متدرب 

 6.4 6 مدير مالي 

 40.4 38 بكالوريوس املؤهل العلمي

 10.6 10 دبلوم عالي 

 27.7 26 ماجستير 

 21.3 20 دكتوراه 

 40.4 38 سنوات 6أقل من  الخبرة

 31.9 30 12إل أقل من  6من  

 27.7 26 سنة فأكثر12 

 :أداة الدراسة

 بمراجعة األدوات املستخدمة في الدراسات السابقة ذات الصلة كدراسة البيئيةطورت استبانة لقياس املسؤولية البيئية واإلفصاح عن األنشطة           

Abuamarah (2017)  ودراسةMeng et al. (2013)  ، فقرة  14فقرات تقيس املسؤولية البيئية و 6 منها فقرة موزعة 20وتكونت االستبانة من

في تحديد استجابات أفراد الدراسة على فقرات االستبانة،  (Likert)تقيس اإلفصاح عن األنشطة البيئية. هذا، وقد استخدم مقياس ليكرت الخماس ي 

اإلجابة )غير موافق على االطالق(. واعتمدت تدرج  والذي تتدرج اإلجابة عليه من خمس درجات أمام اإلجابة )موافق بشدة( إلى ودرجة واحدة أمام

ثالث  املقياس على معيار مقسم إلى ثالث فئات متساوية، حيث احتسبت عالمة القطع بقسمة الفرق بين القيمة العليا والقيمة الدنيا للمقياس على

 ( منخفض.2.33-1( متوسط، )3.67-2.34( مرتفع، )5-3.68) وبذلك فإن املستويات الثالثة هي: (1.33=3[/1-5درجات، والتي تمثل عدد املستويات )]

 صدق أداة الدراسة:

عرضت استبانة الدراسة على خمسة محكمين من املتخصصين في املحاسبة بالجامعات السعودية، لتحقق من مدة تمتع االستبانة بدالالت 

ومدى صالحيتها اللغوية، قد أبدى املحكمين مجموعة من املالحظات تم األخذ الصدق الظاهري بمدى مالئمة فقرات االستبانة للمتغيرات التي تقيسها، 

 بها، حيث تم صياغة بعض الفقرات ولم يتم حذف أو إضافة اية فقرة.

 :ثبات أداة الدراسة

، 94الفا( الختبار ثبات االتساق الداخلي الستبانة الدراسة وفقا إلجابات أفراد عينة الدراسة، وعددهم )-استخدمت معادلة )كرونباخ
ً
( فردا

 ( ذلك. 2، ويبين الجدول )0.70وملجالي الدراسة، وقد كانت جميع قيم معامل الثبات مقبولة في البحوث والدراسات اإلنسانية، حيث أنها كانت أكبر من 

 معامل الثبات الستبانة الدراسة على مجاالتها:(2جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات املجاالت م

 0.90 6 املسؤولية البيئية  1

 0.89 14 اإلفصاح عن األنشطة البيئية 4
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 :األساليب اإلحصائية املستخدمة

 إلجراء التحليل الوصفي للدراسة، وذلك على النحو التالي: (SPSS)تم استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 التكرارات والنسب املئوية للتعرف على خصائص عينة الدراسة. .1

 ة.املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحليل فقرات االستبانة، وترتيبها حسب أهميتها النسبية باالعتماد على املتوسطات الحسابي .2

 .(One Sample t-test)الواحدة  ( للعينةtاختبار ) .3

 نتائج الدراسة:
: نتائج الدراسة املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: " 

ً
 تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية؟"مدى ما أوال

املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية، لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملدى تحمل الشركات 

 ( يبين ذلك.3والجدول )
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية: (3جدول)

 املدى الرتبة االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرات م

 متوسط 1 1.199 3.36 التي تنتج عن عملياتها العادية والعرضية وتديرها بشكل فعال تعلن عن املواد الخطرة والسامة 3

 متوسط 2 1.177 3.23 تقوم املنشأة بالتثقيف البيئي الذي يعتبر شرطا اساسيا في التنمية املستدامة 4

تلوث التربة، تلوث الضوضاء،  تطبق املنشاة التدابير التي تهدف الى منع التلوث والنفايات )تلوث الهواء، تلوث املاء 2

 .متلوثات أخرى(

 متوسط 3 1.226 3.21

 متوسط 4 1.159 3.11 تستخدم املنشأة األراض ي واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة 6

تقيس وتسجل وتقرر املنشأة حول الحد من التلوث واستهالك املياه وإخراج النفايات واستهالك الطاقة املتعلق  1

 بأنشطتها

 متوسط 5 1.216 3.06

تستخدم املنشأة طاقة متجددة ومواد تم إعادة تدويرها وترشد استخدام املياه وتتخلص من وتدير املواد السامة  5

 .والخطرة بأمان

 متوسط 6 1.226 2.96

 متوسط  0.977 3.19 تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية -

(. كما جاءت الفقرة 3.16الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية متوسط، بمتوسط حسابي قدره )( أن مدى تحمل 3بين الجدول )

توسط حسابي ( والتي تنص على " تعلن عن املواد الخطرة والسامة التي تنتج عن عملياتها العادية والعرضية وتديرها بشكل فعال "، بالرتبة األولى بم3)

( والتي تنص على " تقوم املنشأة بالتثقيف البيئي الذي يعتبر شرطا اساسيا في التنمية املستدامة "، بالرتبة الثانية 4الفقرة ) (، يليها جاءت3.36قدره )

 (.3.23بمتوسط حسابي قدره )

النفايات واستهالك تقيس وتسجل وتقرر املنشأة حول الحد من التلوث واستهالك املياه وإخراج ( والتي تنص على " 1بينما جاءت الفقرة )

تستخدم املنشأة طاقة متجددة ( والتي تنص على " 5(، يليها جاءت الفقرة )3.06"، بالرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي قدره )الطاقة املتعلق بأنشطتها

 (.2.96خيرة بمتوسط حسابي قدره )"، بالرتبة األ ومواد تم إعادة تدويرها وترشد استخدام املياه وتتخلص من وتدير املواد السامة والخطرة بأمان

: نتائج الدراسة املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: " 
ً
 افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية؟"مدى ما ثانيا

دية عن أنشطتها البيئية، لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملدى افصاح الشركات املساهمة السعو 

 ( يبين ذلك.4والجدول )

 افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئيةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى : (4جدول)
 املدى الرتبة االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرات م

 متوسط 1 1.199 3.36 عن املسؤولية البيئيةيؤثر حجم وعمر وطبيعة عمل الشركة على اإلفصاح  7

 متوسط 2 1.175 3.33 يؤثر اإلفصاح عن املسؤولية البيئية على استدامة الشركات 18

 متوسط 3 1.099 3.32 توجد تشريعات ملزمة صادرة عن جهات رسمية فيما يخص اإلفصاح عن املسؤولية البيئية 19
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 متوسط 3 1.138 3.32 رسمية فيما يخص اإلفصاح عن املسؤولية البيئيةتوجد تشريعات صادرة عن جهات غير  20

 متوسط 4 1.252 3.26 .يمكن تحديد التكاليف البيئية وفصلها عن التكاليف التي تخص النشاط االقتصادي 13

 متوسط 5 1.076 3.21 البيئيةتراعي املنشأة املالحظات التي يبديها املراجع الخارجي بهدف تطوير أسلوب اإلفصاح عن املسؤولية  16

 متوسط 6 1.166 3.13 .تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل تقارير خارجية 12

 متوسط 6 1.090 3.13 .يؤثر اإلفصاح عن املسؤولية البيئية على سلوك مستخدمي القوائم املالية 17

 متوسط 7 1.181 3.06 املسؤولية البيئية تقوم املنشأة بإعداد موازنة تقديرية لإلفصاح عن 14

 متوسط 7 1.105 3.06 تقوم املنشأة بمراجعة دورية ألساليب اإلفصاح عن املسؤولية البيئية 15

 متوسط 8 1.126 2.98 تقوم املنشاة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية بشكل كمي 10

 متوسط 9 1.062 2.77 تقوم املنشاة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية بشكل وصفي 9

 متوسط 10 1.182 2.74 تقوم املنشاة باإلفصاح عن االنشطة البيئية بشكل طوعي 8

 متوسط 11 1.103 2.66 تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل القوائم املالية الرئيسية 11

 متوسط - 0.721 3.09 افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية 

(. كما جاءت 3.09( أن مدى افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية متوسط، بمتوسط حسابي قدره )4يبين الجدول )

(، 3.36( والتي تنص على " يؤثر حجم وعمر وطبيعة عمل الشركة على اإلفصاح عن املسؤولية البيئية"، بالرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )7الفقرة )

 (.3.33( والتي تنص على " يؤثر اإلفصاح عن املسؤولية البيئية على استدامة الشركات "، بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره )18يليها جاءت الفقرة )

(، 2.74توسط حسابي قدره )"، بالرتبة قبل األخيرة بم تقوم املنشاة باإلفصاح عن االنشطة البيئية بشكل طوعي( والتي تنص على" 8بينما جاءت الفقرة )

"، بالرتبة األخيرة بمتوسط  تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل القوائم املالية الرئيسية( والتي تنص على" 11يليها جاءت الفقرة )

 (.2.66حسابي قدره )

 
ً
 ملسؤولياتها البيئية" تحمل الشركات املساهمة السعودية: نتائج اختبار الفرضية األولى: " ال تثالثا

)ت( للعينة الواحدة الختبار تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية مقارنة مع  الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار

 ( يبين ذلك.5( على مقياس ليكرت الخماس ي، والجدول )3الوسط الفرض ي )

 ر تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئيةنتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة الختبا: (5جدول)
 القيمة االحتمالية املحسوبة T الحرية درجات فرق املتوسطات االنحراف املعياري املتوسط الحسابي

3.16 0.977 0.16 93 1.548 0.125 

املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية مقارنة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تتحمل الشركات عدم ( 5يالحظ من الجدول)

( وهي غير دالة إحصائية عند مستوى 0.125(، بقيمة احتمالية )1.548( على مقياس ليكرت، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )3بالوسط الفرض ي )

 مة السعودية ملسؤولياتها البيئية ".رضية الصفرية التي تنص على " ال تتحمل الشركات املساهالف تقبل وبالتالي ،(α=0.05الداللة )

: نتائج اختبار الفرضية الثانية: " ال 
ً
 تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية "رابعا

الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار )ت( للعينة الواحدة الختبار افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية مقارنة مع 

 ( يبين ذلك.6( على مقياس ليكرت الخماس ي، والجدول )3ط الفرض ي )الوس

 نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة الختبار افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية: (6جدول)

 القيمة االحتمالية املحسوبة T الحرية درجات فرق املتوسطات املعياري االنحراف املتوسط الحسابي

3.09 0.721 0.09 93 1.266 0.209 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية مقارنة بالوسط عدم ( 6يالحظ من الجدول )

إحصائية عند مستوى الداللة ( وهي غير دالة 0.209(، بقيمة احتمالية )1.266( على مقياس ليكرت، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )3الفرض ي )

(α=0.05)، ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية ". على تنص التي الصفرية الفرضية تقبل وبالتالي " 

 النتائج والتوصيات:
تم التوصل إلي مجموعة من  تناول هذا البحث تقييم مدى اإلفصاح عن املسؤولية البيئية في الشركات املساهمة السعودية"، ومن خالل البحث

 النتائج أهمها ما يلي:

وفي الوقت نفسه لم يصل مستوى تحملها   5من   (3.16مسؤولياتها اتجاه البيئة بشكل عام وبلغ املتوسط ) بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة  .1

ية، وبالتالي فإن هذه الشركات لم تحقق مستوى تحمل ملسؤولياتها البيئية الى حد الداللة االحصائية بقبول فرضية تحملها ملسؤولياتها البيئ

 املسؤولية البيئية املطلوبة:

  عن املواد الخطرة والسامة التي تنتج عن عملياتها العادية  باإلعالنمسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة

 .5من  (3.36والعرضية وتديرها بشكل فعال وحصل على متوسط )

  بالقيام بالتثقيف البيئي الذي يعتبر شرطا اساسيا في التنمية املستدامة مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة

 .5من  (3.23وحصل على متوسط حسابي )

  ير التي تهدف الى منع التلوث والنفايات )تلوث بتطبيق املنشاة التدابمسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة

 .5من  (3.11وحصل على متوسط حسابي ) الهواء، تلوث املاء تلوث التربة، تلوث الضوضاء، متلوثات أخرى(

  امة وقياس مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق باستخدام  املنشأة األراض ي واملوارد الطبيعية بطريقة مستد بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة

وتسجل وتقرير املنشأة حول الحد من التلوث واستهالك املياه وإخراج النفايات واستهالك الطاقة املتعلق بأنشطتها وحصل على متوسط 

 .5من  (3.06حسابي )

  تدويرها وترشيد  باستخدام املنشأة طاقة متجددة ومواد تم إعادةمسؤولياتها البيئية فيما يتعلق   بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة

 (.2.96استخدام املياه والتخلص من وإدارة املواد السامة والخطرة بأمان وحصل على متوسط حسابي )

(، وفي الوقت نفسه لم يصل مستوى 3.09باإلفصاح عن مسؤولياتها البيئية بشكل عام وبلغ املتوسط ) بالسعوديةتقوم الشركات املساهمة  .2

ة الى حد الداللة االحصائية بقبول فرضية عن  قيامها باإلفصاح  مسؤولياتها البيئية، وبالتالي فإن هذه الشركات اإلفصاح عن  مسؤولياتها البيئي

 لم تحقق مستويات  اإلفصاح املطلوبة:

 ( 3.13تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل تقارير خارجية وحصل على متوسط حسابي.) 

  (3.06ازنة تقديرية لإلفصاح عن املسؤولية البيئية وحصل على متوسط حسابي )تقوم املنشأة بإعداد مو 

 ( 2.98تقوم املنشاة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية بشكل كمي وحصل على متوسط حسابي.) 

 ( 2.77تقوم املنشاة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية بشكل وصفي كمي وحصل على متوسط حسابي.) 

 (.2.74اح عن االنشطة البيئية بشكل طوعي وحصل على متوسط حسابي )تقوم املنشاة باإلفص 

 ( 2.66تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل القوائم املالية الرئيسية وحصل على متوسط حسابي) 

 نتائج اختبار الفرضيات:
 ملسؤولياتها البيئية"تحمل الشركات املساهمة السعودية نتائج اختبار الفرضية األولى: " ال ت .1

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية مقارنة بالوسط عدم ( 5يالحظ من الجدول )

د مستوى الداللة ( وهي غير دالة إحصائية عن0.125(، بقيمة احتمالية )1.548( على مقياس ليكرت، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )3الفرض ي )

(α=0.05)، رضية الصفرية التي تنص على " ال تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية ".الف تقبل وبالتالي 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية: " ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية " .2

داللة إحصائية في مدى افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية مقارنة بالوسط وجود فروق ذات عدم ( 6يالحظ من الجدول )

( وهي غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة 0.209(، بقيمة احتمالية )1.266( على مقياس ليكرت، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )3الفرض ي )

(α=0.05)، ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية ". على تنص التي الصفرية الفرضية تقبل وبالتالي " 
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 التوصيات:
 وبناء علي النتائج السابقة فإننا نوص ي بما يلي:

 
ً
وغيرها(  ضرورة قيام املنظمات املهنية والجهات املهتمة باملسؤولية البيئية ) مثل مؤسسات حماية البيئة، نقابات العمال، جمعيات حقوق االنسان  :أوال

ح عنها في القوائم بتنظيم دورات فاعلة وكذلك التواصل مع الجامعات واملراكز األكاديمية لبيان املسؤولية البيئية امللقاة على الشركات، وطرق اإلفصا

 املالية.

 
ً
 لتغطية موضوعات املسؤولية البيئية ومراعاة  غرس هذه املهارة في الطالب الخريجين. ألخرى ضرورة تطوير املقررات الدراسية من فترة  :ثانيا

 
ً
املعنية في مجال تطوير معيار اإلفصاح عن  ضرورة قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع االستعانة باألكاديميين واملنظمات املهنية :ثالثا

 املسؤولية البيئية للشركات.

 
ً
 عن املسؤولية البيئية للشركات. باإلفصاحإلزام الهيئات املشرفة على سوق االوراق املالية  :رابعا

 
ً
الجامعات لتتناول مجاالت اإلفصاح عن توجيه البحوث والندوات واملؤتمرات التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في اقسام املحاسبة في  :خامسا

 املسؤولية البيئية.

:
ً
 التكاليف البيئية الناتجة ممارسة انشطتها املختلفة.الشركات املساهمة السعودية تحميل  ضرورة سادسا
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Abstract.  This study aimed to assess the extent of environmental disclosure in Saudi Corporations. The study 
included 143 companies listed in the stock market (Tadawul) covering different sectors of business. The SPSS 
statistical analysis method was used to analyze the questionnaires received from the sample being studied. 
Through the research a set of results has been reached including: that The Saudi joint-stock companies bear their 
responsibilities toward the environment with total mean (3.16) out of 5. The announcement of the hazardous and 
toxic substances that result from its normal and occasional operations and its effective management showed the 
best result with a mean (3.36) out of 5, while the least direction that needs to be directed by corporate 
management is the use of Renewable energy, recycled materials, water conservation, safe disposal and 
management of toxic and hazardous materials with a mean (2.96) out of out of 5. At the same time, the level of 
environmental responsibility has not reached statistical significance Thus, these companies did not achieve the 
required environmental responsibility levels. The results showed also that the disclosure of Environmental 
responsibility was in average with a mean (3.09) out of 5. The size, age and nature of the company's work affects 
the disclosure of environmental responsibility and obtained a mean of (3.36) out of 5، while the least mean (2.66) 
out of 5 was the disclosure of the environmental responsibilities in the financial statements. At the same time, the 
level of disclosure of environmental responsibility has not reached statistical significance Thus, these companies 
did not achieve the required disclosure of environmental responsibility levels.  
  Based on previous results the researcher made a series of recommendations, including: The need of 
professional organizations and those interested in environmental responsibility (such as environmental 
protection organizations, trade unions, rights groups of human and others) to organize an effective courses, as 
well as to communicate with universities and academic centers to demonstrate the environmental responsibility 
of companies, and methods of disclosure in the financial statements, The need of the Saudi Organization for 
Certified Public Accountants (SOCPA) with the collaboration with the Academics and Professional organizations to 
develop the standard disclosure of corporate environmental responsibility and to require the supervisory bodies 
of the stock market to disclose of corporate environmental responsibility. 

Keywords :Environmental Responsibility; Environmental Accounting; Disclosure.  
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دقيق الدولي 
َ
قري 700أثر تطبيق معيار الت

َ
ر( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني )إعداد الت

 في البنوك التجارية األردنية

 ناظم صائب عبدالقادر الشريدة
 األردن -جامعة عمان العربية -ماجستير محاسبة

  nazem_alsherideh@yahoo.com 

 يونس عليان الشوبكي

 األردن -جامعة عمان العربية -أستاذ مشارك في قسم املحاسبة

 26/11/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                       27/6/2019استالم البحث:  تاريخ 

 :املخلخ 
عيار التدقيق الدولي الكشف عن  هدفت الدراسة إلى )إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي بأبعاده في  700أثر تطبيق مم

( فقرة موزعة 26البنوك التجارية األردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل تطوير استبانة مكونة من )

، تم استرداد )80الوضوح، بعد الصحة والدقة، بعد الصدق واألمانة، بعد اإليجاز( وزعت على عينة مكونة من )على أربع أبعاد )بعد 
ً
ا  خارجي 

ً
( 70( مدققا

 ( استبانة صالحة للتحليل، بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها.63استبانة تبين أن هناك )

عيار اوأظَهَرت نتائج الدراسة إلى  ق، مسؤوليات اإلدارة،  700لتدقيق الدولي وجود أثر لَتطبيق مم دقم
ُ
)إعداد الَتقرير( بأبعاده )مسؤوليات امل

نوك التجارية نطاق ومحددات التدقيق( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في الب

( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( تعزى α = 0.05صائية عند مستوى الداللة )األردنية. وعدم وجود فروق ذات داللة إح

ج قام الباحث بتقديم  العمر، الشهادة املهنية، املؤهل العلمي، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق(.) ملتغير وفي ضوء هذه النَتائم

 عدة توصيات والتي كان من أهمها: 

عيار التدقيق الدولي رقم )  .1 ( على َتطبيقه وذلك ملا له من أهميه في تحسين جودة الَتقرير عن 700توجيه البنوك التجارية التي ال تطبق مم

قة. دقم
ُ
 البيانات املالية امل

عيار التدقيق الدولي رقم تنفيذ دورات تدريبية بهدف توعي .2 ة املدققين واملدراء واملوظفين املعنيين في البنوك التجارية االردنية حول أهمية مم

 (، وكيفية َتطبيقه وأثره في جودة تقرير املدقق الخارجي.700)

عيار الَتدقيقالكلمات املفتاحية ق الخارمجي ؛جودة الَتقرير ؛: مم دقم
ُ
 .البنوك التجارية األردنية ؛امل

 

:املقدمة  
 في النظام املحاسبي وذو أهمية كبيرة

ً
 أساسيا

ً
 مما ُيعد التدقيق ضابطا

ً
 واستقاللية

ً
، لذلك تم التركيز واإلهتمام بهذه املهنة لُتصبح أكثر مهنية

ة التدقيق، بإعتباره الناتم  نات َعملي  ق الخارجي لعملية التدقيق من أهم ُمكو 
 
قرير الذي ُيصدره املدق ة الَتدقيق كانت َعليهم من قبل. ويعد التَّ عملي  هائي لم ج النم

ة ملدقق ال  حسابات الخارجي التي يستخدمها للتواصل مع املستخدمين. واألداة الرئيسي 

عايير وتخضع مهنة التدقيق الخارجي الى اإللتزام بَتطبيق معايير مناسبة ومقبولة ومتعارف عليها على املستوى الدولي واملحلي، وتصدر هذه امل

، ومن أهم هذه الهيئات، االت
ً
 بلجنة التدقيق الدولية وغيرها من  IFACحاد الدولي للمحاسبين من قبل منظمات وهيئات مختصة ومعترف بها عامليا

ً
ممثال

ة، السلوك اللجان املنبثقة عنه، والتي اهتدت إلى إصدار جملة من اإلرشادات سواء فيما يتعلق بالقائمين بمهنة املراجعة )متطلبات التعليم، الخبر 

ا املنهي(، أو بوضع أطر وإجراءات املراجعة التي تعمل على توح يد املمارسات ممثلة في معايير دولية للتدقيق، كما التزمت بَتطبيقها كثير من الدول مم 

ق الخارجي 
 
م على املدق عليها عند أدائه ملهنته وإعداده لتقريره والوقوف على مدى صدق وعدالة القوائم املالية محل التدقيق، وللوصول  االعتماديحت 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
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ي وموضوعي لألعمال؛ يجب أن ة كافية ومالئمة خالل عملية الفحص واالستفسارات واملالحظات، كما يجب االعتماد في  لرأي فن 
 
يتم الحصول على أدل

عيار التدقيق ) مز جودة عملية التدقيق الخارجي والثقة بمهنة 700إعداده الَتقرير على مجموعة من معايير التدقيق الدولية؛ من ضمنها مم
(، وذلك بما يعز 

سم تقريره بالجودة. املدقق الخارجي عمو 
 
 وأن يت

ً
 ما

عيار التدقيق الدولي رقم ) ق والذي أصبح 700ويعتبر مم ( آخر التعديالت التي أجرتها هيئة اإلتحاد الدولي للمحاسبين الخاص بتقرير املدقم

 من 
ً
عيار أن يوفر تقرير املدقق تفسيرات وا2006كانون األول  31ساري املفعول اعتبارا ق وملسؤوليات اإلدارة، م، ويتطلب هذا املم دقم

ُ
ضحة ملسؤوليات امل

إلى جانب شرح لطبيعة ونطاق ومحددات عملية التدقيق، وذلك بهدف تحسين فهم املستخدمين لعملية التدقيق، وملواءمة توقعاتهم للمسؤوليات 

قة وجودتها، ولتضييق دقم
ُ
 فجوة التوقعات. الفعلية للمدقق واإلدارة، باإلضافة إلى موثوقية القوائم املالية امل

سابات َشهد عبر التاريخ َتطورات مختلفة من حيث شكله ومضمونه، وذلك لحرص مهنة الَتدقيق 2013 ) يشير الذنيبات ق الحم ( أن تقرير ُمدقم

ة الَتدقيق ج عملي  ق من إيصال نَتائم دقم
ُ
ة في محاولة إيجاد نموذج مقبول بشكل عام، ليمكن امل جالس املهني 

َ
ح وسهل. ففي  والَجمعيات وامل شكل واضم بم

ة خصو  ق بأن الَبيانات املالي  دقم
ُ
سابات على فقرة واحدة ويسمى شهادة يشهد فيها امل ق الحم س أواخر القرن الثامن َعشر اقتصر تقرير ُمدقم عكم

َ
 امليزانية ت

ً
صا

ة. ففي ذلك الوقت كان هناك ان سابات املنشأة بنهاية الفترة املالي  لة لحم ة وعادم سجام بين الهدف من الَتدقيق وطبيعة الَتقرير ومحتواه، وكان صورة حقيقي 

ة صحيحة. وفي عام  م، بدأت أولى 1917املدقق يقوم بتدقيق جميع العمليات دون استخدام العينات، وعلى أساسه كان يشهد أن الَبيانات املالي 

سابات في الواليات املتحدة، إذ أصدر مج ق الحم ق املحاوالت لتنميط تقرير ُمدقم مع املحاسبين القانونيين األمريكيين مذكرة تضمنت نموذج لتقرير ُمدقم

سابات )جمعة،   (.  2011الحم

ه ُيمثل نتائج نهائية لتلك العملية، وُيعد خالصة 2013ويشير ترزي ) ة التدقيق، حيث إن  ( إلى تقرير مدقق الحسابات بأنه من أهم مكونات عَملي 

يات املدققعمل املدقق الذي يبين فيه  ج التي تم التوصل إليها، وُيعتبر أحد املراجع الرئيسية التي يتم االعتماد عليها لَتحديد مسؤولم كما ويشير أبو  .النَتائم

ح( أن 2016نصار وحميدات ) ة بين اصحاب املصالم  تقرير مدقق الحسابات هو املخرجات النهائية للنظم املحاسبية، والتي تمثل حلقة الوصل الرئيسي 

ة ذات الغرض  العام، إلى توفير واملنشأة، كما وُيعد من أهم األدوات التي يستخدمها املستثمرون في اتخاذ قراراتهم، ويسعى الهدف الرئيس للقوائم املالي 

لي للَمركز املا
َ
ها خالل فترة بيانات مالية عن املركز املالي للشركة، وعن نتيجة أعمالها، والتدفق النقدي لها، وذلك من خالل عرض هيك لي للشركة وأدائم

ة ُمحددة. ويرى كل من السقا وابو الخير ) ة 2002مالي  هتمين في نهاية عملي 
ُ
ج عمله إلى املستخدمين امل (. أن مدقق الحسابات يعمل على إيصال نَتائم

ة. ويُ  عد تقرير مدقق الحسابات وسيلة االتصال، ربما تكون الَتدقيق، ذلك من خالل صياغة رأيه على شكل تقرير كتابي، ليتم إرفاقه مع القوائم املالي 

الع على رأي املدقق. وبناءً 
 
ة من خالل الَتقرير من االط عليه؛ يعر ف جمعة  الوحيدة بين املدقق واألطراف الخارمجية، حيث يتمكن مستخدمو القوائم املالي 

ق ومستخ2011) دقم
ُ
ح بها مدقق الحسابات ما قام ( تقرير مدقق الحسابات على أنه وسيلة اتصال بين امل ل وثيَقة مكتوبة يوضم ة، وُيشكم دمي التقارير املالي 

( فقد عرفه بأنه 2008به وتوصل إليه من إجراءات وأحكام ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائم. أما )املجمع العربي للمحاسبين القانونيين، 

 إلبدا
ً
نهي يكون أهال ء رأيه الفني واملحايد، وذلك بغرض إعالم مستخدمي املعلومات حول درجة التطابق بين املعلومات وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مم

بيَنة في  –االقتصادية بمعناها املنهي املتعارف عليه 
ُ
حاسبية امل

ُ
علومات امل

َ
ة والَبيانات وامل مة الرقاَبية الداخلي  نظم لألنظم

ُ
تقاد امل كَنص الفحص واالنم

جالت وا ني وُمحايدالدفاتر والسم
َ
ة بغرض إبداء رأي ف ة والقانوني  د املهني  طة املدقق الخارمجي، وبما َيَتماش ى مع ُمتطلبات القواعم ة بواسم م املالي  عن  لقوائم

ة التي تم إعدادها من قبل املنشأة لتعطي صورة ص علومات لالعتماد عليها، وما إذا كانت القوائم املالي 
َ
ة وصحة الَبيانات وامل

َ
قة وعادلة عن ادمدى دق

يق. ة مَحل الَتدقم ج أعمالها للَسَنة املالي   املركز املالي للمنشأة، وتعطي نَتائم

ق الحسابات  عليه؛ فإن الباحث يعرف تقرير ُمدقم
ً
ة لعملية التدقيق، وبناءا لة النهائي  حصم

ُ
على أنه  كما ويعد تقرير املدقق املنتج امللموس وامل

قي الحسابا ق ما قام به من إجراءات ومن أحكام وسيلة اتصال بين ُمدقم دقم
ُ
ح من خاللها امل شكل وثيَقة مكتوبة يوضم ة، بم

مي التقارير املالي  ت وُمسَتخدم

ق، كونه الوسيلة التي يستطيع املدقق م دقم
ُ
ة. كما وتنبع أهمية تقرير امل ن خاللها التعبير عن توصل إليها، ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائم املالي 

ماد َعلْيها لتحديد مسؤوليات املدقق سواء منها املدنيةرأ م االعتم ة. والذي يعد أحد أهم املراجع التي يتم أم الجنائية. يذكر  يه حول عدالة القوائم املالي 

 ( أهمية تقرير مدقق الحسابات من خالل اآلتي:2009جمعة )

 فيه، ومطلوًبا لكافة األطراف التي .1
ً
ا
ُ
 .تهتم بالَتعُرف على أداء املنشأة املالي أنه يعتبر مستنًدا موثوق

حتملة لكافة عمليات املنشأة. .2
ُ
ة وامل  أنه يعد وسيلة ذات فاعلية تقدم املعلومات عن اآلثار الفعلي 

ه بالغير بُصورة ُتحقق إْشباع حاَجة مستخدمي معلومات الَتقرير بقدر اإلمكان .3 تم
َ
 .املحافظة على املضمون، ومدى عالق

 رير أموٌر هامة وضرورية تتخذها الجمعية العامة للمساهمين، وهي:يترتب على الَتق .4

 تامية للُمنشأة أو تعديلها أو إلغائها ة الخم  .اعتماد الَبيانات املالي 

 س اإلدارة  .إبراء أو عدم إبراء ذمة أعَضاء مجلم

 إقرار أو عدم إقرار كيفية التصرف في األرباح القابلة للتوزيع. 
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 رسم سياسات املنشأة. 

ة للمنشأة يعد أساسا لربط الضريبة على نتيجة أعمال املنشأة إن .5 ق الخارمجي للقوائم املالي  دقم
ُ
 . اعتماد امل

6.  
ً
، ومدنيا

ً
، وتأديبيا

ً
ق جنائيا دقم

ُ
 .يعد مستند لتحديد مسؤولية امل

ى وفائها بحاجات املجتمع املتغيرة والعلمية، ومد يمثل انعكاسات للمدى الذي وصلت إليه مهنة املحاسبة والَتدقيق من الناحيتين العملية .7

 واملتطورة من املهنة. 

ة فقط، إنما يشمل  ة من املفاهيم الواسعة كونه ال يشير إلى املعلومات التي تتضمنها القوائم املالي  على كافة يعد مفهوم جودة التقارير املالي 

ة، التي تستخدم في اتخاذ  القرارات والتي تكون مضمنة في تقارير الَشرمكات السنوية، والتي تشكل العوامل االفصاحات وااليضاحات واملعلومات غير املالي 

اقتصادي بهدف تقييم املؤثرة بمستويات مختلفة في نتيجة أعمال الشركة املعبر عنها في األرباح، فعرفت جودة األرباح بأنها درجة تعبر بها األرباح عن واقع 

 (.2006أداء الشركة املالي )املطارنة، 

ة حول معايير الجودة وكيفية قياسها و  ، لذلك اهتم Botosan(2004 )قد اختلفت وجهات نظر تباين احتياجات مستخدمي التقارير املالي 

ثر على العديد من الباحثين في دراساتهم حول قياس جودة الَتقرير املالي، وذلك من خالل طرق غير مباشرة، إذ يتم استخدام خصائص ومؤشرات قد تؤ 

ة،جودة  والخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية التي حددها اإلطار النظري للمحاسبة،  الَتقرير املالي مثل ادارة األرباح وتعديالت القوائم املالي 

 . (Tsoncheva, 2014)ومستوى اإلفصاحات خاصة اإلفصاح االختياري، ونوعية رأي املدقق ومستوى التحفظ، وتوقيت إصدار التقارير السنوية 

ة، إال أنه ال يوجد مقياس محدد يقوم بإجراء تقييم شامل لجودة هذه  ورغم كثرة الدراسات التي بحثت في موضوع جودة التقارير املالي 

ة   (FASB)التقارير، حيث أن الَتعُرف يتضمن كافة الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية، والتي حددت من قبل مجلس املعايير املحاسبية املالي 

ة في بناء أداة شاملة ،  (IASB)مجلس املعايير املحاسبة الدوليةو  ة، فقد برزت رغبة املجالس املهني  وبسبب اختالف آراء كيفية قياس جودة التقارير املالي 

وقد .  IASB(2008)  لقياس جودة املعلومات املحاسبية، لتشتمل على كافة الخصائص النوعية التي قد ترفع من جودة املعلومات وتساعد على فهمها

املزايا الرئيسية التي ينبغي للمدقق مراعاتها عند إعداده تقرير الَتدقيق، كي  AAA (1972) حددت إحدى اللجان التابعة لجمعية املحاسبة األمريكية

 : (Bertin, 2013يحقق الهدف منه وهي )

 .)عدم التحيز )الصدق واألمانة 

  الصراحة والوضوحعدم استخدام املصطلحات الغير مفهومة((. 

 صياغة الَتقرير وتناسبه ملستوى إدراك مستخدميه. 

 ج التي تم التوصل إليها، م ع بيان توضيح الخطوات واإلجراءات التي تم القيام بها عند تدقيقه للبنود ذات األهمية النسبية العالية، والنَتائم

هم على ما هو َمعروض أماَمهماملعايير التي َتم استخدمها للوُصول إلى الرأي حتى ُيمكن للغَ   .ير َتحديد دَرجة اعتمادم

 يق ج الَتدقم ناسب )عدم تأخر نَتائم
ُ
 .)الوقت امل

أنه كي يتم إعداد تقرير الَتدقيق يجب أن يتصف ببعض املواصفات، والتي يجب توافرها للوفاء  يرى  Barth (2008)وعليه فإن "بارث" 

الَئمة، الوضوح،  باحتياجات مستخدميه، ورغم تعدد اآلراء حول 
ُ
تلك املواصفات، إال أنها قد اجتمعت على ضرورة توافر خصائص مثل: )املوضوعية، امل

 الشمول، اإلفصاح، القدرة على اإلقناع، التركيز، الدقة(.

تقرير املدقق  )إعداد التقرير( في رفع جودة 700وفي ضوء ما سبق؛ فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي 

 ردني في البنوك التجارية األردنية.أل الخارجي ا

 مشكلة الدراسة:
عيار الَتدقيق الُدَولي رقم ) م  ملم

ً
ق الحسابات الخارجي وفقا

 
يالت التي حصلت على تقرير مدق  من قبل  (700القت الَتعدم

ً
 وملحوظا

ً
اهتماما كبيرا

ة إعداد ونشر هذا التقرير من أجل تحسين جودتهالبنوك والشركات األردنية. وهذا من خالل توفير ضوا  أن  هذا  .بط محددة وواضحة تضبط عملي 
 

إال

عيار التدقيق الدولي   بالبحث واالهتمام من قبل الباحثين، وقلة الدراسات التي بحثت في أثر تطبيق مم
َ
)إعداد الَتقرير( في رفع  700املوضوع لم يحظ

ق الخارجي. لذا فقد
 
)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير  700جاءت الدراسة الحالية للكشف عن أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي  جودة تقرير املدق

ق الخارجي في البنوك التجارية األردنية.  املدقم

 أسئلة الدراسة:
 ويمكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل االجابة عن التساؤالت التالية:
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ق الخارجي األردني بأبعاده  700هل يوجد أثر لتطبيق معيار التدقيق الدولي  السؤال الرئيس ي:
 
)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدق

 )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية  "وتفرع من هذا السؤال الرئيس ي األسئلة اآلتية:

عيار التدقيق الدولي لهل يوجد أثر  :الول السؤال الفرعي ا ق الخارجي األردني في البنوك  700تطبيق مم
 
)إعداد التقرير( بأبعاده في وضوح تقرير املدق

 التجارية األردنية 

ق ا 700هل يوجد أثر لتطبيق معيار التدقيق الدولي  :السؤال الفرعي الثاني
 
لخارجي األردني في البنوك )إعداد التقرير( بأبعاده في إيجاز تقرير املدق

 التجارية األردنية 

ق الخارجي األردني في  700تطبيق معيار التدقيق الدولي لهل يوجد أثر  :السؤال الفرعي الثالث
 
)إعداد التقرير( بأبعاده في صدق وأمانة تقرير املدق

ة   البنوك التجارية األردني 

عيارل هل يوجد أثر :السؤال الفرعي الرابع ق الخارجي األردني في  700التدقيق الدولي  َتطبيق مم
 
)إعداد التقرير( بأبعاده في صحة ودقة تقرير املدق

 البنوك التجارية األردنية 

 أهمية الدراسة:

 تقسم أهمية الدراسة إلى قسمين، هما:

: األهمية النظرية:
ً
ق  700الدولي  الضوء على أثر تطبيق معيار التدقيقسلطت تبرز األهمية النظرية في أنها  أوال

 
)إعداد الَتقرير( في رفع جودة تقرير املدق

عيار التدقيق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية، ويمكن أن تسهم هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري للبحوث والدراسات التي تناولت مم 

ق الخارجي. 700الدولي  دقم
ُ
 )إعداد الَتقرير( وجودة تقرير امل

: األهمية التطبيقية:
ً
لة في رفع جودة  700تبرز أهمية الدراسة التطبيقية في أنها تبحث عن أثر َتطبيق معيار التدقيق الدولي  ثانيا م

)إعداد التقرير( املتمث 

ق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية، كما وتكمن أهمية الدراسة الَتطبيقية في الدور الفعا م
 
ل الذي يقوم به املدقق الخارجي في تقديم تقرير املدق

ي املحايد، حول جودة املعلومات الواردة في القوائم املالية، من أجل تلبية احتياجات مستخدمي تقرير تلك القوائم في رفع جودة تقرير  وإبداء رأيه الفن 

ج وتوصيات هذه الدر  ق الخارجي. وبالتالي استفادة الجهات املعنية من نَتائم
 
 اسة.املدق

 فرضيات الدراسة: 

عيار التدقيق الدولي 0.05α=) عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةال يوجد أثر الفرضية الرئيسّية األولى:  )إعداد التقرير( بأبعاده  700(  لتطبيق مم

ق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة 
 
 .والدقة( في البنوك التجارية األردنيةفي رفع جودة تقرير املدق

 و"تفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:

  :عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد الفرضية الفرعية األولى (=0.05αل  ) إعداد التقرير(  700تطبيق معيار التدقيق الدولي(

 الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.بأبعاده في وضوح تقرير املدقق 

 عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد  :الفرضية الفرعية الثانية (=0.05α  ) عيار التدقيق الدولي )إعداد التقرير(  700لَتطبيق مم

ق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية  .بأبعاده في إيجاز تقرير املدقم

 0.05=) عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد : رضية الفرعية الثالثةالفα عيار التدقيق الدولي )إعداد التقرير(  700(  لتطبيق مم

ق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية  .بأبعاده في صدق وأمانة تقرير املدقم

 عند مستوى الداللة إحصائيةذو داللة أثر ال يوجد : الفرضية الفرعية الرابعة (=0.05α لتطبيق معيار التدقيق الدولي )إعداد  700(

ق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية م
 
 .التقرير( بأبعاده في صحة ودقة تقرير املدق

)إعداد التقرير(  700ر التدقيق الدولي لتطبيق معيا (0.05α=) عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائيةأثر ال يوجد  الفرضية الرئيسية الثانية:

ق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية 
 
ة، تعزى بأبعاده في رفع جودة تقرير املدق األردني 

رات )العمر، املؤهل العلمي، الشهادة املهنية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدور  م
 ات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق(.ملتغي 
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 أنموذج الدراسة:

بهدف تحقيق غايات الدراسة قام الباحث بإعداد أنموذج يمثل الدراسة، وذلك للوصول إلى أهدافها من حيث أثر املتغير املستقل وعناصره 

، وحل مشكلة الدراسة املطروحة 
ً
 ( يوضح ذلك.1واإلجابة عن أسئلتها. والشكل )على املتغير التابع وعناصره أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2018( ودراسة )صباح، 2017( ودراسة )عمارة، 2017(: أنموذج الدراسة من إعداد الباحث باإلعتماد على دراسة )مطر، 1شكل)

 التعريفات اإلجرائية: 

 ( 700ِمعيار التدقيق الدولي) : دقق املتعلقة بتكوين رأي حول
ُ
عيار من املعايير الدولية يتناول مسؤولية امل البيانات املالية )معايير التدقيق هو مم

ق الذي يتم إصداره نتيجة لعملية تدقيق للبيانات املالية، كما يوفر تفسيرات
 
ه شكل ومحتوى تقرير املدق  أنَّ

ً
واضحة  الدولية(. ويعرف إجرائيا

دات التدقيق، وذ م
لك بهدف تحسين فهم املستخدمين ملسؤوليات مدقق الحسابات وملسؤوليات اإلدارة، إلى جانب شرح لطبيعة ونطاق ومحد 

ق الحسابات واإلدارة، ولزيادة الثقة القوائم املالية املدقق ُمدقم ستخدمين مع املسؤوليات الخاصة بم
ُ
ة، ولتضييق فجوة للتدقيق، وملالءمة ما يتوقعه امل

 (.2013التوقعات ) ترزي، 

 دِقق
ُ
تعرف مسؤوليات املدقق بأنه الحصول على معرفة إن كانت البيانات املالية ككل خالية من أخطاء جوهرية والتأكيد عليها،  :مسؤوليات امل

 بأنَّ التدقيق ال
ً
دا ذي تم القيام به سواء كانت ناشئة عن اإلحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير يتضمن رأيه حول ذلك. مع التأكيد على أنَّ رأَيُه ليس مؤكم

 
ً
ف أي أخطاء جوهرية )صباح،  وفقا  (.30: 2018للمعايير الدولية للتدقيق سيكشم

 ة، وعن إعداد  :مسؤوليات اإلدارة  ملعايير التقارير املالية الدولي 
ً
ة بصورة عادلة وفقا تعرف بأنَّ اإلدارة هي مسؤولة عن عرض وإعداد أي بيانات مالي 

من ضروريات إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن اإلحتيال أو عن األنظمة الرقابية الداخلية التي تعتبرها اإلدارة 

عد اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد جميع البيانات املالية من تقييم قدرة الشركة على االستمرار )صباح، 
ُ
 (.30: 2018الخطأ. كما ت

 .أسلوب العينة وليس التدقيق الشامل، حيث يعتمد املدقق على عملية إختيار العينة  تعرف بأنه عملية التدقيق على نطاق ومحددات التدقيق

  (.32: 2006عشوائية من القوائم وال يقوم بتدقيق جميع القوائم بشكل كامل )املطارنة، 

 ق الخارجي
ّ
رص املدقق بأن تكون جميع إجراءات واختبارات وأدلة التقرير ال :جودة تقرير املدق ه حم مها من خالل ممارسته املهنية يعرف بأن  تي يستخدم

قة، وبأن يتمكن في
َّ
ة أخطاء كبيرة في البيانات املالية املدق من املعايير املهنية، وبالَشكل املطلوب الذي ُيخلي مسؤوليته من أيَّ النهاية من إصدار رأي  ضم

 (.2018)صباح،  منهي مستقل ومحايد يخفف ما يعرف بفجوة التدقيق

 :هو وضوح تقرير املدقق الخارجي، بحيث ال يكون فيه أي غموض في محتويات التقرير حيث يتم توصيل البيانات بشكل واضح )خداش،  الوضوح

 (. 9: 2011والزوي، ونصار، 

  :أكثر من الالزم وأن ال يكون هناك جمل أو كلمااإليجاز 
ً
ق الخارجي بحيث أن ال يكون الَتقرير مطوال

 
ت غير مترابطة, وكذلك ال هو صياغة تقرير املدق

 (. 12: 2018صباح، (يتضمن التفاصيل الكثيرة والتي تفقده التركيز 

 :م طرف من األطراف، وأن يوضح النتائج في التقرير بكل صدق وأمانه )املطارنة،  الصدق واألمانة
: 2006وهو عدم تحيز املدقق الخارجي في تقريره ألي 

18 .) 

.الوضوح 

.اإليجاز 

.الصدق واألمانة  

.الصحة والدقة 

.مسؤوليات املدقق 

.مسؤوليات اإلدارة 

.نطاق ومحددات التدقيق 

 املتغير التابع    

 جودة تقرير املدقق الخارجي

 املتغير املستقل

 (700معيار التدقيق الدولي )
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  :ق الخارجي حتى يتسنى لألطراف املعنية االستفادة من تلك املعلوماتوهي دقة املعلو الصحة والدقة
 
 (.11: 2018صباح، ( مات الواردة في تقرير املدق

 محددات الدراسة وحدودها: 

ة في اآلتي:  تمثلت حدود الدراسة الحاليَّ

 اقتصرت هذه الدراسة على البنوك التجارية األردنية. الحدود املكانية:

ة.الحدود البشرية:   اقتصرت هذه الدراسة على عينه من مدققي الحسابات الخارجيين املعتمدين للبنوك التجارية األردني 

 م.2019تم إنجاز هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي الحدود الزمانية: 

 الدراسات السابقة:

 Zubek, F. (2016). Externạl Ạubitor’s Compliạnce with ISẠ 700 in Qatari Corporations.:  هدف هذه الدراسة إلى فحص الشكل واملضمون

ــدقيق  ــوى لتقــارير التـ ــلوب تحليــل املحتـ ــم اســتخدام أسـ ــة القطريــة وتـ ــبية عنــد الحكومـ ــل الشــركات املحاسـ ــورة مــن قبـ ــارير التــدقيق املنشـ ــة  فــي تقـ الخاصـ

 مـن تقــارير مــدققي الحســابات، حيــث تضـمنت  42بالشـركات القطريــة املطبقــة، وكانــت عينـة الدراســة مكونــة مــن 
ً
شــركة تمثــل عــدد الشــركات  42تقريــرا

ــع ال ــارير املنشــورة تتطــابق مـ ـايير العامليــة، وأن التقـ ــق مــع املعـ ــائج أن تقــارير التــدقيق تتوافـ ـالي وبينــت النتـ ــر املـ ــع املوجــودة فــي ســوق قطـ عناصــر املرتبطــة مـ

 عنوان التاريخ وتقريره. 

 Ạnnạ & Emelie (2016) “the revised ạudit report: revision of internạtionạl stạndạrds ạnd its impạct on communicạtion between 

au d itors and  u sers in  swed en  تهدف هذه الدراسة إلى عملية فهم التعديالت الصـادرة عـن تقريـر :  .
ً
، واعتمـدها أيضـا

ً
املـدقق، واملعتمـدة دوليـا

ــلت االســتبانة ــر، وقــد أرسـ ــويد واملســتخدمين للتقريـ ــدققين فــي السـ ـا بــين املـ ــل فيمـ ــي جــودة التواصـ ـا فـ ــل آثارهـ ــى ذوي  االتحــاد األوروبــي، وتهـــدف إلــى تحليـ إلـ

  العالقـة الرئيسـيين وكـذلك إلــى املـدققين املعتمـدين، وكلهـم متواجــدون فـي السـويد وقـد كانــت
ً
اإلجابـات لـديهم متعلقـة بتعــديل تقريـر املـدقق بوصـفه جــزءا

ـض مــن الفجـوة بــين مطالـب املســتخدم م
ين ومــا مـن األســاس التجريبـي وخلصــت النتـائج إلــى أن تقريــر املـدقق الــذي أجـري عليــه التعـديل مــن املتوقــع أن يخف 

 في تقارير التدقيق في دولة السويد، حيث تم تخفيض فجوة املعل
ً
 .ومات وسيتم تطوير جودة التواصل بين الجهتين بصورة كبيرةيقدم فعليا

 ( بعنؤوان: "أثؤر عوامؤل تغييؤر مؤدقق الحسؤابات الخؤاِرجي علؤى جؤودة الَتؤدقيق مؤن وجهؤة نظؤر ُمؤدِققي الِحسؤابات والُعمؤالء فؤي 2016دراسة جويلس )

درجؤة فؤي سؤوق عمؤؤان املؤالي"
ُ
ؤرِكات الصؤناعّية األردنّيؤة امل

َ
سـابات الخــارمجي وقـد هـدفت الدر : الش ق الحم اسـة إلـى الَتعـُرف علــى أثـر عوامـل التغييـر لـدى ُمـدقم

ونـت عينـة هــذه علـى جـودة الَتـدقيق مـن رؤيــة مـدققي الحسـابات واملـديرين املــاليين الـذين يعملـون فـي األقســام املاليـة فـي الشـركات الصــناعية فـي األردن وتك

 يعملون في الشركات املعتمدة174الدراسة من )
ً
قي حسـابات هـذه الشـركات الخـارمجيين. وقـد بينـت النتـائج وجـود أثـر  ( شخصا فـي سـوق عمـان املـالي وُمـدقم

 ذي داللة إحصائية لعوامل التغيير عند مدقق الحسابات الخارجي في جودة التدقيق من زاوية رؤية أفراد عينة الدراسة. 

 Vạsileiạdis (2016) “ạ new view of ạuditors reporting model  rreducing the information & expectation gap تهدف هذه الدراسة إلى  : .

( ولتحديــد إذا كـان هنالــك بعـض التغيــرات فـي التشــكيل املعلومــاتي 701تحديـد مــدى انخفـاض فجــوة االتصـال مــن بعـد إجــراء التعـديالت حســب املعيـار )

فـي جامعــة )إيرسـموس( وكانــت النتـائج املجـراة فــي هولنـدا إلــى أن التقريـر الجديــد وقـد اتضـح أنــه يمكـن تخفيــف الفجـوة إلـى أكثــر مـن ذلــك بعـد عمــل تحليـل 

ـ ل، زاد مـن موافقـة املعلومـات ودقتهـا وكـذلك زاد مـن رضــ ى املسـاهمين بصـورة عامـة عـدا عـن هـذا، فقــد تبـين أن التقريـر سـاعد املسـتخدمين بشـكل أفضـ

 لحوظ.مما يثبت أن نسبة االنخفاض في فجوة االتصال قد قلت بشكل م

 (701( بعنوان: "دراسة تحليلية للتعديالت الخاصة بتقرير ُمدِقق الِحسابات وفًقا للِمعيار الَتدقيق الدولي رقم)2017دراسة مطر"):  هدفت هذه

ق  قين فـي مكاتـب الَتـدقيق حـول مــدى قبـولهم للتعـديالت الجديـدة التـي طـرأت علـى تقريـر ُمـدقم ـدقم
ُ
سـابات، واصــبحت الدراسـة الـى معرفـة وتحليـل آراء امل الحم

ــة املنتهيــة او بعــد  ــة الصــادرة مــن 2016/12/15سـارية املفعــول بــالفترات املالي  ـأثير هــذه التعــديالت علــى جــودة الَتــدقيق وجــودة التقــارير املالي  م، ومــدى تـ

عيـار الَتـدقيق الـدولي رقـم ) سابات. وكشفت هذه الدراسة عـن ان التعـديالت التـي ادخلهـا مم ق الحم ق حسـنت مـن جـودة الَتـدقيق ( علـ701ُمدقم ـدقم
ُ
ى تقريـر امل

قي ا قـة، كمـا كشـفت ان هــذه التعـديالت  وجـدت قبـوال وَتطبيقـا بـدرجات متفاوتـة مـن قبـل ُمـدقم دقم
ُ
ـة امل ســابات، كمـا حسـنت مـن جـودة الَبيانـات املالي  لحم

ـا اخـتالف ترجمــة الـنص الــذي صـدر بــه الَتقريـر باللغــة اإلنجليزيـة فــي  صـياغة عنــوان الَتقريـر وكــذلك فـي العنــاوين الخاصـة بــبعض وذلـك لعــدة اسـباب اهمهـ

ج الدراسة هو تباين مكاتب الَتدقيق من ناحية عرض مكونات امور الَتدقيق الهامة او الرئيسية  .فقراته وكان من اهم نَتائم

 Bạnạ & Berivạn (2017), “The Implementạtion Of ISẠ 701 - Key Audit Matters: Empirical Evidence On Ạuditors”Ạdjustments In  

Th e New Au d it Report في التقرير املـدقق الجديـد، ( KAMتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الوضوح والفهم آللية فهم وتبيين املدققين للتطبيق ):    .

 مــن (، وقــد طــورت AASBوكـان هــذا بعــالج العوامــل التـي مــن املمكــن أن تــوثر فـي طريقــة عمــل التقريــر حســب متطلـب )
ً
الدراســة رؤيـة حديثــة تعــالج عــددا

( عمــل KAMالصـعوبات املهنيــة التــي تواجـه مــدققي الحســابات، والتــي مـن املفــروض أن تؤخــذ بعـين االعتبــار وقــت اســتخالص النتـائج بخصــوص تــأثير )

ــارير  ــق الدراســة املجــراة فــي الســويد أن تقـ ــدققين وبينــت النتــائج التــي خرجــت وفـ ــدولي الباحــث اســتبانة لعينــة مــن املـ املــدققين املعتمــين معيــار التــدقيق الـ
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 وهـذا بــدوره يسـاعد املســتخدمين فـي فهــم 701)
ً
ـا كـان ســابقا ( قـد تـم تطــويره باتجـاه األحســن ألنـه يــتم اإلفصـاح عــن املعلومـات بشــكل صـريح وأوضـح ممـ

 عن الوضع املالي للشركات.
ً
 أهمية التقرير املالي، األمر الذي يوفر صورة أكثر وضوحا

 ؤ ( فؤؤي 701( دراسؤؤة بعنؤوان: "أثؤؤر التعؤؤديالت الخاصؤة بتقريؤؤر مؤؤدقق الحسؤؤابات وفًقؤا مِلعيؤؤار التؤؤدقيق والتوكيؤد الؤؤدولي رقؤؤم)2018باح )ودراسؤة صؤ

ــدقق  :تحسؤؤين جؤؤودة تقريؤؤر املؤؤدقق وجؤؤودة البيانؤؤات املاليؤؤة املدققؤؤة )دراسؤؤة تحليليؤؤة(" ـا مـ هــدفت الدراســة الَتعــُرف علــى أهــم التعــديالت التــي طبقهـ

عيـار الـدولي الجديـد رقـم )الحسابات   للمم
ً
( ومعرفـة مـدى التـزام مكاتـب التـدقيق األردنيـة بـااللتزام 701في مجال اعداد ونشر تقريـر مـدقق الحسـابات وفقـا

ــق أهــداف الدراســة  ــة. ولَتحقيـ الي 
َ
ق والَبيانــات امل ــدقم

ُ
ــوَدة َتقريــر امل ــذي تنتجــه هــذه التعــديالت علــى ُجـ ــتبانة  تــمبتلــك التعــديالت ومعرفــة األثــر الـ تصــميم اسـ

ــان، وتمثلـت عينــة الدراســة مــن  ن مـن شــركات مدرجــة فـي بورصــة َعم  ـاليي   100لجمـع البيانــات، تكــون مجتمـع الدراســة مــن مـدققي الحســابات، ومــدراء مـ

ــع علــيهم  ، تــم توزيـ
ً
ــتبانة، بنســبة ) 100فــردا ــارير الصــادرة مــن مكاتـــب ا88اسـ ــات فــي التقـ ج أن ُهنــاك اختالفـ ـائم ـ ــكل %(. أظَهــَرت النَتـ لتــدقيق مـــن حيــث الشـ

ــة بم  ـ
ــة الَخاص  الي 

َ
ق عــن الَبَيانــات امل ــدقم ـ

ُ
ــين ُجــودة َتقريــر امل ــة، وجــود أثــر فــي َتحسـ ـ ج الدراســة التحليلي  ـائم ــت نَتـ ــابات واملحتــوى، فــي حــين كانـ سـ َتقريــر ُمــدقق الحم

عيـار الَتـدقيق الـُدَولي رقــم ) موَجـب مم نمـوذج االفتراضـ ي وفـي بنــاء االطـار النظـري والتحليلـي العملــي (. وقـد اسـتفاد الباحـث مــن هـذه الدراسـة فـي بنــاء ال701بم

 للدراسة.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

عيار التدقيق   ملم
ً
ُيالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أن بعض الدراسات تناولت أثر التعديالت الخاصة بتقرير مدقق الحسابات وفقا

ول (، ومنها من تنا2017( ودراسة مطر)2018( في تحسين جودة تقرير املدقق وجودة البيانات املالية املدققة كدراسة صباح )701والتوكيد الدولي رقم )

إلى تحديد مدى   Vasileiadis( 2016)(، كما وذهبت دراسة 2016أثر عوامل تغيير مدقق الحسابات الخارمجي على جودة الَتدقيق، كدراسة جويلس )

ت الدراسة ( ولتحديد إذا كان هنالك بعض التغيرات في التشكيل املعلوماتي. وتميز 701انخفاض فجوة االتصال من بعد إجراء التعديالت حسب املعيار )

عيار الَتدقيق الدولي  ق الخارمجي األردني في البنوك  700الحالية عن باقي الدراسات السابقة بتناولها أثر َتطبيق مم دقم
ُ
)إعداد الَتقرير( في رفع جودة تقرير امل

 التجارية األردنية.

 :الطريقة واالجراءات
 ملجتمـع الدراسـة وعينتهـا، وطريقـة 

ً
ـا تنـاول هـذا الفصـل وصـفا اختيارهــا، وأداة الدراسـة التـي تـم إسـتخدامها فـي جمـع البيانـات، وإجـراءات تطويرهـ

 وصدقها وثباتها، ومنهج الدراسة وتصميمها، ومتغيراتها وإجراءاتها الَتطبيقية والطرق اإلحصائية املستخدمة فيها.

 منهج الدراسة:
عيار الَتدقيق الدولي  ي، وذلك لقياسلتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليل  )إعداد الَتقرير(  700أثر َتطبيق مم

ق الخارمجي األردني في البنوك التجارية األردنية.  دقم
ُ
وتم استخدام معامل الفا وقد تم عرض الَبيانات وإعداد الجداول الالزمة في رفع جودة تقرير امل

بإستخدام حزمة التحليل  الختبار الفرضيات، One Sample t- Test(، واختبار  ANOVAباين )كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة، وتحليل الت

  .وذلك للوصول إلى اإلستنتاجات التي بنى عليها التصور املقترح بحيث يزيد بها رصيد املعرفة عن املوضوع ،SPSSاالحصائي 

 مجتمع الدراسة:

 ( يوضح ذلك:1شركات التدقيق املعتمدة للبنوك التجارية األردنية والجدول )شمل مجتمع الدراسة كافة املدققين الخارجيين في 
 (: أسماء شركات التدقيق املعتمدة للبنوك التجارية األردنية1جدول )

 اسم شركة التدقيق اسم البنك الرقم

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط( األردن البنك العربي 1

 االوسط( األردن ديلويت اند توش )الشرق  بنك اإلسكان 2

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط( األردن بنك القاهرة عمان 3

 ارنست ويونغ وشركة ديلويت )األردن( البنك األهلي 4

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط( األردن البنك التجاري األردني 5

 ارنست ويونغ )األردن( بنك االتحاد 6

 األردن (KPMG) بنك األردن 7

 برايس وترهاوس كوبرز  ")االردن(" البنك األردني الكويتي 8

 ديلويت وشركة ارنست )األردن( (ABCبنك املوسسة العربية املصرفية ) 9

 برايس وترهاوس كوبرز ")االردن(" البنك اإلستثماري  10

 ارنست ويونغ )األردن( بنك اإلستثمار العربي األردني 11

 كوبرز ")االردن("برايس وترهاوس  كابيتال بنك 12

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط( األردن بنك سوسيتة جنرال)األردن( 13
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 ثبات األداة:  
Cronbạch’s)(: قيم ثبات مجاالت الدراسة بطريقة كرونباخ ألفا )2جدول)  Ạlphạ ( وثبات اإلعادةT es t .R .t es t) 

 املتغير عدد الفقرات كرونباخ ألفا

 الوضوح 7 0.85

 الصحة والدقة 9 0.86

 الصدق واألمانة 7 0.88

 اإليجاز 3 0.90

 ككل البعد 26 0.87

(، ولبعد الصحة والدقة بلغت قيمة الثبات بطريقة 0.85الوضوح بلغت ) بعد( أن قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ل2يظهر من الجدول )

(، ولبعد اإليجاز بلغت قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 0.88الصدق واألمانة بلغت )(، وقيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لبعد 0.86كرونباخ ألفا )

 (، وهي قيم مرتفعة وتدل على درجة ثبات مقبولة ألغراض َتطبيق الدراسة.0.87(، واألبعاد ككل بلغت قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا )0.90)

 عينة الدراسة:

 من شركات التدقيق املعتمدة للبنوك التجارية األردنية، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 80تكونت عينة الدراسة من )
ً
ا  خارجي 

ً
( مدققا

 %.78.8( استبانة صالحة للتحليل أي بنسبة 63( استبانة، وتبين بوجود )70( استبانة، وتم استعادة )80حيث تم توزيع )البسيطة، 

 سة:إجراءات الدرا

 لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:

 .تحديد مجتمع وعينة الدراسة 

 .بناء أداة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباتها 

 .الحصول على املوافقات الرسمية )كتب تسهيل املهمة( لَتطبيق الدراسة 

  باستخدام البرنامج اإلحصائي )توزيع استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة ، وتم تحليلها 
ً
 (.SPSSإحصائيا

 أساليب تحليل الَبيانات اإلحصائية: 

 ملعالجة بيانات الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

  Statistical Package for the Social Science استخدم األساليب اإلحصائية املناسبة من خالل الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 . SPSSويشار إليه 

 كما استخدم أساليب اإلحصاء الوصفي مثل: 

 " املتوسط الحسابيMean" واالنحراف املمعياري ،Standard Deviation للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة  من "

 نسب املئوية والتكرارات.عبارات الدراسة، ولكل محور من املحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي وال

 وباإلضافة لذلك استخدم في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها األساليب اإلحصائية املناسبة مثل:

 .معامل الفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة 

 ( تحليل التباينANOVA .) 

 ( واختبارOne Sample t- Test.الختبار الفرضيات ) 

 املعلومات:مصادر جمع 
 هي:تم االعتماد في هذه الدراسة على املصادر األولية والثانوية لجمع الَبيانات املناسبة لغايات تحقيق غرض الدراسة واختبار فرضياتها، و 

 أداة رئيسية في  : من أجل إيجاد حلول للجانب التحليلي بالنسبة للبحث فقد تم رصد البيانات األولية بواسطة االستبانة بوصفهااملصادر األولية

 البحث املقصود، وهذه االستبانة تم تصميمها من أجل هذا الغرض، وهي مكونة من جزأين:

 الجزء األول: جاء من أجل رصد البيانات الشخصية املتعلقة بأفراد العينة. .1

 .ا إلى أفراد أو العينةهالجزء الثاني: جاء من أجل رصد املحاور التي تتضمن األسئلة التي يتم توجيه .2

 وقد تم فيها معاينة الجزء النظري من البحث، ومعاينة مصادر البيانات الثانوية املتمثلة في الكتب واملصادر األجنبية والعربية الثانوية املصادر :

 املتخصصة، وكذلك املقاالت  في الدوريات والدراسات السابقة، والبحث املستمر في اإلنترنت.
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اِئج الدراسة
َ
  :نت

 الفصل عرضا لنتائج الدراسة وفقا لتسلسل اسئلتها:تناول هذا 

ج كاآلتي:  خصائ  العينة:  تم عرض خصائص وحدة املعاينة، من خالل وصف املتغيرات الديمغرافية، حيث عرضت النَتائم

 التدقيق( توزع عينة الدراسة حسب )العمر، املؤهل العلمي، الشهادة املهنية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة :(3جدول)

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغير

قل من  العمر
ٌ
 %32 20 سنة 30أ

 %35 22 سنة 40أقل من  -30

 %20 13 سنة 50أقل من  -40

 %13 8 سنة فأكثر 50

 %100 63 املجموع

 %47 30 بكالوريوس املؤهل العلمي

 %37 23 ماجستير

 %16 10 دكتوراه

 %100 63 املجموع

ACPA الشهادات املهنية  %21 19 املجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

JCPA 40 63% 

, CA 6 4 بريطانية% 

 %100 63 املجموع

 %11 7 سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخبرة

 %30 19 سنوات 10 أقل من -5

 %40 25 سنة 20أقل من  – 10

 %19 12 سنة فأكثر 20

 %100 63 املجموع

عدد الدورات التدريبية التي 

 التحقت بها في مهنة التدقيق

1- 4 30 48% 

5-8 20 32% 

 %14 9 دورات 8

 %6 4 اليوجد

 %100 63 املجموع

( وبنسبة 30من حملة" بكالوريوس") املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنيةبلغ عدد  بالنسبة للمؤهل العلمي: ( 3يظهر من الجدول )

نوك املدققين الخارجين في الب%( وبلغ عدد 37( وبنسبة )23من حملة ماجستير )املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية %( وبلغ عدد 47)

 من فئة "املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد  وبالنسبة للشهادة املهنية: ,%(16( وبنسبة )10من حملة "دكتوراه" )التجارية االردنية 

ACPA من فئة "املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد  ،%(21( وبنسبة مئوية )19" ) املجمع العربي للمحاسبين القانونيينJCPA "

وبالنسبة عدد ، %(6( وبنسبة مئوية )4بريطانية " ) CA ,من فئة "املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد ،%(63( وبنسبة مئوية )40)

املدققين بلغ عدد ، %(11( وبنسبة مئوية )7سنوات " ) 5من فئة "أقل من املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية : بلغ عدد سنوات الخبرة

املدققين الخارجين في البنوك بلغ عدد  ،%(30( وبنسبة مئوية )19سنوات " ) 10أقل من  – 5من فئة "  من الخارجين في البنوك التجارية االردنية 

من فئة املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد  ،%(40( وبنسبة مئوية )25سنة " ) 20أقل من  – 10من فئة "  من ردنية التجارية اال 

الخارجين املدققين : بلغ عدد عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيقوبالنسبة ملتغير  .%(19( وبنسبة مئوية )12سنة فأكثر " ) 20"

"  8 - 5من فئة "  من املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد ،%(48( وبنسبة مئوية )30" ) 4 -1من فئة " في البنوك التجارية االردنية 

املدققين بلغ عدد  ،%(14بة مئوية )( وبنس9دورات" ) 8من فئة "املدققين الخارجين في البنوك التجارية االردنية بلغ عدد  ،%(32( وبنسبة مئوية )20)

 %(.6( وبنسبة مئوية )4من فئة " اليوجد" )الخارجين في البنوك التجارية االردنية 

 اإلحصاء الوصفي:

)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي  700النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس ي: هل يوجد أثر لتطبيق معيار التدقيق الدولي 

 األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية؟ 

 ( يبين ذلك4تخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت الدراسة والجدول )لإلجابة عن هذا السؤال تم إس
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)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي  700(: اإلحصاء الوصفي إلتجاهات افراد العينة نحو أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي 4جدول)

 (63از، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية " واملقياس ككل )ن=األردني بأبعاده )الوضوح، اإليج
 الرقم املجال املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 1 الوضوح 3.37 0.94 2 متوسطة

 2 الصحة والدقة 3.61 1.03 1 متوسطة

 3 الصدق واألمانة 3.34 0.82 3 متوسطة

 4 اإليجاز 3.34 0.84 4 متوسطة

 البعد ككل 3.34 0.63 _ متوسطة

)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة  700( أن املتوسطات الحسابية لفقرات مقياس تطبيق معيار التدقيق الدولي 4يظهر من الجدول )

( 3.61-3.34التجارية األردنية " تراوحت بين )تقرير املدقق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك 

( وبدرجة متوسطة, وأدناها  0.94( وانحراف معياري )3.61( "الصحة والدقة" بمتوسط حسابي )2كان أبرزها للمجال رقم ) ،وجميعها بدرجات متوسطة

وجاءت مرتبة (، 0.63جة متوسطة وانحراف معياري )( وبدر 3.34وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ) ،( "اإليجاز" وبدرجة متوسطة4للمجال رقم )

 كما يلي:

الصدق  ،(0.94(، وانحراف معياري )3.37(, مجال الوضوح بمتوسط حسابي )1.03(، وانحراف معياري )3.61مجال الصحة والدقة بمتوسط حسابي )

 (.0.84(، وانحراف معياري )3.34)(، اإليجاز بمتوسط حسابي 0.84(، وانحراف معياري )3.34واألمانة بمتوسط حسابي )

)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز،  700وملعرفة درجة تطبيق معيار التدقيق الدولي 

توسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية حسب مجاالت اإلستبيان وفقراته, تم حساب امل

، وجاءت على النحو التالي:
ً
 لتقديرات مجتمع عينة الدراسة على فقرات كل مجال منفردا

عيار التدقيق الدولي لهل يوجد أثر  :السؤال الفرعي األول  ق الخارجي األردني في البن 700َتطبيق مم دقم
ُ
وك )إعداد الَتقرير( بأبعاده في وضوح تقرير امل

 التجارية األردنية 

جال تقدير متوسطات إستجابة أفراد العينة على فقرات هذا املجال، تم إستخدام املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات م     

 ( يبين ذلك 5الجدول ) الوضوح
 الوضوحاملتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال  :(5جدول)

 الرقم الفقرة املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

( بوضوح إلى إن مسؤولية املدقق تنحصر في 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.41 0.81 1 متوسطة

 .إبداء رأي حول البيانات املالية

1 

( بوضوح إلى التزام املدقق باملتطلبات 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.41 0.81 1 متوسطة

 .األخالقية أثناء قيامة بعملية التدقيق

2 

( بوضوح إلى أن املدقق يجب أن يخطط وينفذ 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.38 0.96 2 متوسطة

البيانات املالية خالية عملية التدقيق للحصول على تأكيد معقول )مناسب( بان 

 .من تحريفات جوهرية

3 

( بوضوح إلى قيام املدقق بتقييم مدى مناسبة 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.14 1.06 6 متوسطة

السياسات املحاسبية املستخدمة، ومعقولية التقديرات ملحاسبية التي أجرتها 

 .اإلدارة

4 

( بوضوح إلى قيام املدقق بجمع األدلة الكافية 700الدولي )يشير معيار التدقيق  3.15 0.94 5 متوسطة

 إلبداء رأيه
ً
 .واملناسبة لتشكل أساسا

5 

( بوضوح إلى قيام املدقق بتقييم مخاطر وجود 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.28 1.11 4 متوسطة

 .تحريفات مادية في البيانات املالية سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

6 

( بوضوح إلى أن مسؤولية املدقق عن اكتشاف 700يشير معيار التدقيق الدولي ) 3.33 0.93 3 متوسطة

االحتيال والخطأ تقتصر في تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بشكل مناسب من 

اجل الحصول على تأكيد معقول بان البيانات املالية خالية من األخطاء 

 .الجوهرية

7 

 املجال ككل 3.37 0.94 - متوسطة

( وجميعها بدرجات متوسطة، كان أبرزها 3.41-3.14( أن املتوسطات الحسابية لفقرات "بعد الوضوح " تراوحت بين )5يظهر من الجدول )

املالية." بمتوسط ( بوضوح إلى إن مسؤولية املدقق تنحصر في إبداء رأي حول البيانات 700( التي تنص على " يشير معيار التدقيق الدولي )1للفقرة رقم )

( بوضوح إلى قيام 700( التي تنص على" يشير معيار التدقيق الدولي )4وأدناها للفقرة رقم ) ،( وبدرجة متوسطة 0.81( وانحراف معياري )3.41حسابي )
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(  وانحراف 3.14بمتوسط حسابي) املدقق بتقييم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة، ومعقولية التقديرات ملحاسبية التي أجرتها اإلدارة."

 (. 0.94( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري )3.37وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل " بعد الوضوح " ) ،( وبدرجة متوسطة 1.06معياري )

عيار التدقيق الدولي  :السؤال الفرعي الثاني ق الخارجي األردني في البنوك )إعداد الَتقرير( بأبعاده في إيجاز تقري 700هل يوجد أثر لَتطبيق مم دقم
ُ
ر امل

 التجارية األردنية 

جال تقدير متوسطات استجابة أفراد العينة على فقرات هذا املجال، تم إستخدام املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات م

 ( يبين ذلك:6الجدول )اإليجاز 

 املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات اإليجاز :(6جدول )

 الرقم الفقرة  املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 1 ( باختصار العبارات الغير مهمة في تقرير املدقق الخارجي700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.56 0.65 1 متوسطة

( في تحسين الصيغة املعدلة للتقرير وما تحويه من معلومات 700التدقيق الدولي )يقوم معيار  3.46 0.90 2 متوسطة

 .من قابلية البيانات املالية املدققة

2 

( في تحسين الصيغة املعدلة للتقرير وما تحويه من معلومات 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 2.98 0.96 3 متوسطة

 .من قابلية البيانات املالية املدققة

3 

 املجال ككل 3.34 0.84 - متوسطة

كان أبرزها ، ( وجميعها بدرجات متوسطة3.56-2.98( أن املتوسطات الحسابية لفقرات بعد" اإليجاز " تراوحت بين )6يظهر من الجدول )

( 3.56الخارجي " بمتوسط حسابي) ( باختصار العبارات الغير مهمة في تقرير املدقق700( التي تنص على " يقوم معيار التدقيق الدولي )1للفقرة رقم )

( في تحسين الصيغة املعدلة 700( التي تنص على" يقوم معيار التدقيق الدولي )3وأدناها للفقرة رقم ) ،( وبدرجة متوسطة0.65وانحراف معياري )

وبلغ املتوسط ، (. وبدرجة متوسطة0.96اري)( وانحراف معي2.98للتقرير وما تحويه من معلومات من قابلية البيانات املالية املدققة." بمتوسط حسابي)

 ( وبدرجة متوسطة.0.84( وانحراف معياري )3.34الحسابي للبعد ككل "اإليجاز" )

عيار التدقيق الدولي لهل يوجد أثر  :السؤال الفرعي الثالث  ق الخارجي األردني في  700َتطبيق مم دقم
ُ
)إعداد الَتقرير( بأبعاده في صدق وأمانة تقرير امل

 البنوك التجارية األردنية 

لصدق تقدير متوسطات استجابة افراد العينة على فقرات هذا املجال، تم استخدام املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات ا

 ( يبين ذلك.7واألمانة  الجدول )

 قرات الصدق واألمانةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة والدرجة لف :(7جدول )

 الرقم الفقرة  املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

( في تحسين مالءمة البيانات املالية املدققة ألغراض اتخاذ 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.77 1.01 1 مرتفعة

 .القرار

1 

البيانات املالية املدققة في إعطاء صورة ( في تعزيز صالحية 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.65 0.98 2 متوسطة

 .عادلة عن الوضع املالي للبنك بشكل عام

2 

( في تحسين موثوقية البيانات املالية املدققة ويعزز 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.54 1.06 3 متوسطة

 .االعتماد عليها في التنبؤ ملستقبل البنك

3 

( في توفير الصيغة املعدلة للتقرير ومؤشرات للمدقق تعزز 700التدقيق الدولي )يقوم معيار  3.19 0.93 5 متوسطة

 .من قدرته على تقييم مدى صحة فرض االستمرارية

4 

( في تحسين الصيغة املعدلة للتقرير وما تحويه من 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.15 1.01 6 متوسطة

 .املدققة للمقارنةمعلومات من قابلية البيانات املالية 

5 

( في تعزيز التعديالت املستحدثة من قدرة املدقق على 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.35 1.11 4 متوسطة

 .مراعات مبدأ األهمية النسبية في تنفيذ مهمة املدقق

6 

)عنصر الشفافية ( في تحسين الصيغة املعدلة للتقرير 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 2.71 0.98 7 متوسطة

 .واالفصاح( املتوفر في البيانات املالية

7 

البعد ككل 3.34 0.82 - متوسطة  

( وجميعها بدرجات متوسطة 3.77-2.71( أن املتوسطات الحسابية لفقرات بعد "الصدق واألمانة" تراوحت بين )7يظهر من الجدول )

( في تحسين مالءمة البيانات املالية املدققة ألغراض اتخاذ القرار. 700معيار التدقيق الدولي )( التي تنص على " يقوم 1ومرتفعة, كان أبرزها للفقرة رقم )

( في 700( التي تنص على" يقوم معيار التدقيق الدولي )7وأدناها للفقرة رقم ) ،(، وبدرجة مرتفعة10.1( وانحراف معياري )3.77" بمتوسط حسابي)

( وبدرجة  0.98( وانحراف معياري )2.71لشفافية واالفصاح( املتوفر في البيانات املالية. " بمتوسط حسابي )تحسين الصيغة املعدلة للتقرير )عنصر ا

 ( وبدرجة متوسطة. 0.82( وانحراف معياري )3.34وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل  " الصدق واألمانة " ) ،متوسطة
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عيار التل هل يوجد أثر :السؤال الفرعي الرابع  ق الخارجي األردني في  700دقيق الدولي َتطبيق مم دقم
ُ
)إعداد الَتقرير( بأبعاده في صحة ودقة تقرير امل

 البنوك التجارية األردنية 

جال تقدير متوسطات إستجابة أفراد العينة على فقرات هذا املجال، تم إستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات م

 ( يبين ذلك:8)اإليجاز الجدول 

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات اإليجاز :(8جدول)
 الرقم الفقرة املتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 1  ( في تحسين وصياغة التقرير700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.75 1.03 2 مرتفعة

 2 .( في عرض فقرات التقرير مرتبة حسب أهميتها النسبية700الدولي ) يقوم معيار التدقيق 3.58 1.04 5 متوسطة

( في عرض مفصل إلجراءات االختبارات التي قام بها 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.56 1.03 6 متوسطة

   .املدقق ملعالجة أمور التدقيق الهامة والرئيسية

3 

( في إبراز دور املسؤولين عن الحوكمة في إعداد البيانات 700) يقوم معيار التدقيق الدولي 3.59 1.02 4 متوسطة

 .املالية الخاضعة للتدقيق وعن مسؤوليتهم عنها تجاه الغير

4 

 5 ( في تحسين القيمة اإلعالمية للتقرير700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.71 1.16 3 مرتفعة

كأداة تربط بين فجوة التوقعات وبين املدقق الخارجي ( 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.50 1.18 7 متوسطة

 .ومستخدم البيانات املالية املدققة

6 

( في تحسين صالحية التقرير كأداة اليصال املعلومات 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.50 0.96 8 متوسطة

 .الى مستخدمي البيانات املالية املدققة

7 

 8 ( في تحسين جودة توثيق البيانات املالية املدققة700التدقيق الدولي )يقوم معيار  3.46 1.00 9 متوسطة

( في تحسين مصداقية التقرير لدى مستخدمي البيانات 700يقوم معيار التدقيق الدولي ) 3.85 0.93 1 مرتفعة

 .املالية املدققة

9 

املجال ككل 3.61 1.03 - متوسطة  

كان ، ( وجميعها بدرجات ومتوسطة3.85-3.46الصحة والدقة " تراوحت بين ) الحسابية لفقرات بعد "( أن املتوسطات 8يظهر من الجدول )

( في تحسين مصداقية التقرير لدى مستخدمي البيانات املالية املدققة." 700( التي تنص على " يقوم معيار التدقيق الدولي )9أبرزها للفقرة رقم )

( في 700( التي تنص على "يقوم معيار التدقيق الدولي )8وأدناها للفقرة رقم ) ،وبدرجة مرتفعة ،(0.93) (  وانحراف معياري 3.85بمتوسط حسابي )

وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل  ،(، وبدرجة متوسطة1.00(  وانحراف معياري )3.46تحسين جودة توثيق البيانات املالية املدققة" بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة. 1.03( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري )3.61"الصحة والدقة" )

 اختبار الفرضيات:

)إعداد التقرير( بأبعاده في  700( لتطبيق معيار التدقيق الدولي 0.05α=الفرضية الرئيسية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية.رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني بأبعاده )الوضو 

)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير  700وللكشف عن الداللة اإلحصائية للمتوسط الحسابي عن أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي 

 -One Sample tنة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية تم تطبيق اختبار املدقق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألما

Test) ( والجدول )يوضح ذلك:9 ) 

One Sample tنتائج اختبار  :(9جدول ) -  T es t )إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني  700( للكشف عن أثر تطبيق معيار التدقيق الدولي  (

 بأبعاده) الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية

tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير  الداللة اإلحصائية .

 0.000 60.69 169 0.70 3.24 )إعداد التقرير( 700معيار التدقيق الدولي 

( مما يدل على وجود دور كبير ودال 0.05α=( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )60.69بلغت )t ( أن قيمة 9يظهر من الجدول )

انة، )إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني بأبعاده) الوضوح، اإليجاز، الصدق واألم 700إحصائيا لتطبيق معيار التدقيق الدولي 

 الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية.

( 0.05α=مما سبق ترفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة،  )إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي 700لتطبيق معيار التدقيق الدولي 

 الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية. 

ــدقيق الــدولي  ــاده  700ويعــزو الباحــث ذلــك الــى ان تطبيــق معيــار التـ ــع جــودة تقريــر املــدقق الخــارجي األردنــي بأبعـ )إعــداد التقريــر( بأبعــاده فــي رفـ
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الصـحة والدقــة( فــي البنـوك التجاريــة األردنيـة. قــد سـاهمت فــي إزالــة الغمـوض الــذي كـان يحــيط بتقريـر املــدقق وذلــك  )الوضـوح، اإليجــاز، الصـدق واألمانــة،

بالتـالي من خالل ما تم احداثه من تغييرات على شكل ومحتـوى ولغـة تقريـر مـدقق الحسـابات ممـا سـاهم فـي تحسـين نتيجـة التـدقيق الـى مسـتخدمي التقريـر و 

 .البعاد )إعداد التقرير( وابعاده  الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنيةفي تضييق الفجوة بين ا

عيــار التـدقيق الــدولي )  ق، وذلـك مــن خــالل ســعيه فــي 700كمـا وقــد يعــزو الباحــث هـذه النتيجــة إلــى أن مم ــدقم
ُ
( يهــدف الــى تحسـين جــودة تقريــر امل

ـ قــه، بغـــرض تعزيــز ثقـ دقم
ُ
ــع مســتخدمي البيانــات املاليــة امل ـأداة  اتصــال مـ ــر، وتحســين صــياغته ودوره ـك ــر  تهم فــيالقيــام بتعظــيم القيمــة اإلعالميــة للتقريـ تقريـ

عيــار التـدقيق الـدولي ) ق، كمـا أن مم ـدقم
ُ
ق الخــارجي علـى إبـداء رأيــه املنهـي املحايـد حــول مـدى عدالـة البيانــات املاليـة التــي 700امل ـدقم

ُ
( قــام علـى تحسـين قــدرة امل

ــي الــرأي الــذي  ــز ثقــة مســتخدمي تلـــك البيانــات فـ ـا يـــؤدي الــى تعزيـ ــدقيق وبمـ ــة التــي خضــعت للتـ ــة اخطــاء جوهريـ ــذه تخلــو مــن أيـ ــي تقريــره. وهـ ق فـ ــدقم
ُ
ــه امل يبديـ

ج العديـد مـن الدراسـات السـابقة كدراسـة  ـتها ال   Fakhfakh & Martinez (2008)النتيجـة تتفـق مـع نَتـائم التـي أكـدت أن تقـارير الَتـدقيق التـي تمـت دراسـ

عيـار الجديـد الصـادر عـن االتحـاد الـدولي    Lin and Chan (2000)(. ودراسـة IFACللمحاسـبين)تتوافـق تماًمـا مـع جميـع العناصـر التـي تـم تحديـدها باملم

علـى خــالف التـي بينـت أن  هنـاك بعــض االختالفـات فـي املصــطلحات املسـتخدمة )علـى ســبيل املثـال عنـوان تقريـر الَتــدقيق( وفـي تفاصـيل اإلرشــادات املقدمـة 

عيار   ي غير موحدة.، الذي يقدم إرشادات حول صياغة موحدة، فإن لغة تقرير الَتدقيق الصين700املم

 و"تفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات اآلتية:

)إعداد التقرير(  700( لتطبيق معيار التدقيق الدولي 0.05α=الفرضية الفرعية االولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 األردنية.بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية 

)إعداد التقرير(  700لدراسة تطبيق معيار التدقيق الدولي  ( (One Sample t- Testاختبار اللتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق 

 ( يوضح ذلك 10بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية والجدول رقم )

One Sample tاختبار نتائج  :(10جدول) -  T es t )إعداد التقرير( بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي  700تطبيق معيار التدقيق الدولي للكشف عن أثر (  (

 األردني في البنوك التجارية األردنية

 الداللة اإلحصائية .tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املتغير

 0.000 75.36 157 0.752 3.37 الوضوح

مما يدل على وجود أثر كبير ودال  (0.05α=)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 75.36بلغت )t ( أن قيمة 10يظهر من الجدول )

 البنوك التجارية األردنية)إعداد التقرير( بأبعاده في وضوح تقرير املدقق الخارجي األردني في  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي عن أثر إحصائيا 

 700( لتطبيق معيار التدقيق الدولي 0.05α=الفرضية السابقة والتي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 التجارية األردني)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني ببعده )الوضوح( تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك 

ويعزو الباحث ذلك الى افراد تقرير مدقق الحسابات ملسؤولية املدقق واضافة بعض املسؤوليات والتي لم يحتوها التقرير القديم، حيث من 

قرير املدقق املمكن تسليط الضوء على وضوح درجة التقرير من خالل ابراز امسؤوليات والواجبات بشكل واضح مما يساهم في وضوح وسهولة فهم ت

 ومستخدمي البيانات وتجعل عملية قبول التعديالت وامكانية تحقيق االجماع على تأثيراتها املختلفة.

)إعداد التقرير(  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  (0.05α=)الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 بأبعاده في إيجاز تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.

)إعداد التقرير(  700لدراسة تطبيق معيار التدقيق الدولي  ( (One Sample t- Testاختبار اللتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق 

 ( يوضح ذلك 11بأبعاده في إيجاز تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية والجدول رقم )

One Sample tاختبار نتائج  :(11جدول) -  T es t إيجاز تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك )إعداد التقرير( بأبعاده في  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي (  (

 التجارية األردنية

tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير  الداللة اإلحصائية .

 0.000 69.63 169 0.653. 3.61 االيجاز

مما يدل على وجود أثر كبير ودال  (0.05α=)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 69.63بلغت )t ( أن قيمة 11يظهر من الجدول )

 إيجاز تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية )إعداد التقرير( بأبعاده في  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي عن أثر إحصائيا 
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( لتطبيق معيار التدقيق 0.05α=الفرضية الثانية والتي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) تقبلمما سبق 

 ببعده )االيجاز( تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردني.)إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني  700الدولي 

ويعزو الباحث ذلك الى ان ايجاز تقرير املدقق يساهم بشكل كبير في توفير الوقت واملراجعات السريعة للبيانات والقدرة على اكتشاف 

 ارات تساهم في تطوير عمل البنوك التجارية في االردن.االخطاء وتقديم طرق في ايجاد الحلول املناسبة لها وكذلك اتخاذ قر 

)إعداد التقرير(  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  (0.05α=)الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 بأبعاده في صدق وأمانة تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.

)إعداد التقرير(  700لدراسة تطبيق معيار التدقيق الدولي (  (One Sample t- Testاختبار للتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق 

 ( يوضح ذلك 12بأبعاده في صدق وأمانة تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية والجدول رقم )

One Sample tاختبار نتائج  :(12جدول) -  T es t تقرير املدقق الخارجي األردني في  عاده في صدق وأمانة)إعداد التقرير( بأب 700لتطبيق معيار التدقيق الدولي (  (

 البنوك التجارية األردنية

 الداللة اإلحصائية .tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املتغير

 0.000 69.63 169 0.653 3.34 الصدق واالمانة

أثر كبير ودال  وجودمما يدل على  (0.05α=)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 69.63بلغت )t ( أن قيمة 12يظهر من الجدول )

 تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.  )إعداد التقرير( بأبعاده في صدق وأمانة 700لتطبيق معيار التدقيق الدولي عن أثر إحصائيا 

لتطبيق معيار التدقيق  (0.05α=والتي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مما سبق تقبل الفرضية الثالثة 

رية )إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني ببعده )الصدق واالمانة ( تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجا 700الدولي 

 األردني.

الى ان إيجاز صدق واالمانة يؤدي الى زيادة الثقة في قدرة املدقق على توفير كل ما تحتاجه البنوك التجارية في االردن من  ويعزو الباحث ذلك

ات وارقام معلومات دقيقة وكذلك عدم التالعب باألرقام او بالبيانات مما يؤدي الى رفع جودة التقرير لدى املدقق الخارجي والقدرة على تقديم بيان

 تؤدي الى إكتشاف اماكن الخلل او تطوير اماكن القوة لدى هذه البنوك.صادقة 

)إعداد التقرير(  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  (0.05α=)الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 بأبعاده في صحة ودقة تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.

)إعداد التقرير(  700لدراسة تطبيق معيار التدقيق الدولي (  (One Sample t- Testاختبار للتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق 

 ( يوضح ذلك. 13بأبعاده في صحة ودقة تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية والجدول رقم )

One Sample tاختبار نتائج  :(13جدول) -  T es t تقرير املدقق الخارجي األردني في  اده في صدق وأمانة)إعداد التقرير( بأبع 700لتطبيق معيار التدقيق الدولي  ( (

 البنوك التجارية األردنية

tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير  الداللة اإلحصائية .

 0.000 66.96 169 0.653 3.34 الصحة والدقة

أثر كبير ودال  وجودمما يدل على  (0.05α=)( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 66.96بلغت )t ( أن قيمة 13يظهر من الجدول )

 تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية. )إعداد التقرير( بأبعاده في صحة ودقة  700لتطبيق معيار التدقيق الدولي عن أثر إحصائيا 

( لتطبيق معيار التدقيق 0.05α=والتي تنص على ان هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مما سبق تقبل الفرضية الرابعة 

ية )إعداد التقرير( في رفع جودة تقرير املدقق الخارجي األردني ببعده )الصدق واالمانة( تقرير املدقق الخارجي األردني في البنوك التجار  700الدولي 

 األردني.

الى قوة وصحة التقدير ودقه تعكس بصورة ايجابية واقع البنوك التجارية في االردن وكذلك قوة املدقق على ابراز االرقام ويعزو الباحث ذلك 

القدرة على والقيم املتعلقة بكل مايرد داخل التقرير وبالتالي يؤدي الى القدرة على تطوير البيانات والرجوع اليها في حال حدوث اخطاء وكذلك عدم 

سؤولين و تغيير البيانات وكذلك تبرز قدرة البنوك التجارية ومكانتها املالية اضافة الى قدرة املدقق في تقديم املعلومة والقيمة الصحيحة للمالتالعب ا

 واصحاب العالقة.
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 الفرضية الرئيسية الثانية:

)إعداد التقرير( بأبعاده  في رفع جودة تقرير  700دولي ( لتطبيق معيار التدقيق ال0.05α=ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عمر، املؤهل املدقق الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية. تعزى ملتغيرات )ال

 تي التحقت بها في مهنة التدقيق(.العلمي، الشهادة املهنية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية ال

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم إستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتحليل التباين الرباعي إلستجابات عينة الدراسة 

التحقت بها في مهنة التدقيق(، والجدول رقم حسب متغيرات )العمر، املؤهل العلمي، الشهادة املهنية، عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية التي 

 ( يوضح  ذلك:14)

)إعداد التقرير( بأبعاده في رفع جودة تقرير املدقق  700(: املتوسطات الحسابية واالإنحرافات املعيارية ملجاالت لتطبيق معيار التدقيق الدولي 14جدول )

الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية. تعزى ملتغيرات )العمر، املؤهل العلمي، الشهادة  الخارجي األردني بأبعاده )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة،

 املهنية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق(

الصدق  اإليجاز الوضوح  الفئات املتغير

 واألمانة

الصحة 

 والدقة

 الكلي

 1.71 1.75 1.70 1.80 1.60 س سنة 30اقل من  العمر

 0.47 0.45 0.51 0.42 0.48 ع

 1.69 1.58 1.66 1.82 1.70 س سنة40أقل من -30

 0.59 0.63 0.68 0.56 0.58 ع

 1.89 1.83 2.03 1.83 1.89 س سنة 50أقل من -40

 0.51 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

 1.78 1.78 1.80 1.83 1.73 س سنة فأكثر 50

 0.51 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

 1.77 1.74 1.80 1.82 1.73 س الكلي

 0.52 0.51 0.59 0.42 0.54 ع

املؤهل العلمي                      1.89 1.9 2.005 1.82 1.86 س بكالوريوس 

 0.55 0.56 0.63 0.43 0.57 ع

 1.69 1.58 1.66 1.82 1.70 س ماجستير

 0.59 0.63 0.68 0.46 0.58 ع

 1.78 1.78 1.80 1.83 1.73 س دكتوراة

 0.47 0.45 0.51 0.42 0.48 ع

 1.79 1.75 1.82 1.82 1.76 س الكلي

 0.53 0.55 0.60 0.44 0.54 ع

الشهادات املهنية                   ACPA املجمع العربي للمحاسبين القانونيين   1.69 1.58 1.66 1.82 1.70 س 

 0.59 0.63 0.68 0.46 0.58 ع

JCPA 1.89 1.83 2.03 1.83 1.89 س 

 0.51 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

CA 1.78 1.78 1.80 1.83 1.73 س بريطانية 

 0.46 0.45 0.51 0.42 0.48 ع

 1.77 1.74 1.80 1.82 1.73 س الكلي

 0.52 0.50 0.58 0.43 0.54 ع

سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخبرة                  1.78 1.78 1.80 1.83 1.73 س 

 0.47 0.45 0.51 0.42 0.48 ع

سنوات 10أقل من-5من   1.98 2.04 2.01 1.88 1.97 س 

 0.60 0.56 0.59 0.64 0.63 ع

سنة      20أقل من   1.88 1.94 1.9 1.85 1.85 س 10-

 0.55 0.60 0.63 0.42 0.56 ع

سنة فأكثر20   1.64 1.57 1.50 1.76 1.72 س 

 0.51 0.52 0.53 0.50 0.49 ع

 1.82 1.82 1.81 1.83 1.82 س الكلي

 0.53 0.53 0.57 0.50 0.54 ع

عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة 

 التدقيق

 1.71 1.75 1.70 1.80 1.60 س 1-4

 0.67 0.45 0.51 0.42 0.48 ع
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5-8  1.69 1.58 1.66 1.82 1.70 س 

 0.59 0.63 0.68 0.46 0.58 ع

دورات 8  1.90 1.83 2.03 1.83 1.89 س 

 0.51 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

 1.79 1.78 1.80 1.83 1.73 س ال يوجد

 0.50 0.49 0.59 0.40 0.56 ع

 1.77 1.74 1.80 1.82 1.73 س الكلي

 0.52 0.52 0.60 0.42 0.55 ع

 س = املتوسط الحسابي                 ع = االنحراف املعياري   

ألثر  ابعاد التوجه الريادي في نمو املشروعات الصغيرة ( تبايًنا ظاهرًيا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية في 14يبين الجدول )   

بسبب اختالف متغيرات  ،عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق( تعزى )العمر، املؤهل العلمي، الشهادة املهنية، عدد سنوات الخبرة

سنة فأكثر( واملؤهل العلمي )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة( والشهادة  50سنة،  50اقل من– 40سنة،  40أقل من -30سنة،  30العمر )اقل من 

سنوات ،  10أقل من-5سنوات، من  5( وعدد سنوات الخبرة )أقل من بريطانية،،  JCPA ،CAاملجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  ACPAاملهنية ، 

دورات، اليوجد( ولتحديد أثر  8، 8-4، 4 -1سنة فأكثر( وعدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق  ) 20سنة ،  20أقل من -10من 

 .استخدام تحليل التباينالفروقات الظاهرة في املتوسطات الحسابية تم 

ANOVنتائج تحليل التباين ) :(15جدول) Aللمتغيرات الشخصية 
ً
 ( للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية تبعا

درجات  مجموع املربعات املتغير التابع/املجاالت مصدر التباين/املتغير

 الحرية

متوسط 

 املربعات

F  الداللة

 اإلحصائية

 حجم األثر

 العمر
Wilks' Lambda= 0.70  

Hotelling'sTrace= 0.41 

 

 0.02 0.00 9.73 2.37 3 7.11 الوضوح

  0.00 7.64 3.91 3 11.72 اإليجاز

  0.00 10.10 4.58 3 13.73 الصدق واألمانة

  0.00 5.82 3.90 3 11.71 الصحة والدقة

 املؤهل العلمي
Wilks' Lambda= 0.81 

Hotelling'sTrace= 0.23 

 

  0.02 3.13 0.76 4 3.05 الوضوح

  0.07 2.24 1.14 4 4.57 اإليجاز

  0.03 2.70 1.22 4 4.89 الصدق واألمانة

  0.78 0.44 0.29 4 1.17 الصحة والدقة

 الشهادة املهنية

 Wilks' Lambda= 0.80 
Hotelling'sTrace= 0.45 

 

  0.58 0.98 0.35 3 0.71 الوضوح

  0.88 1.3 0.3 2 0.51 اإليجاز

  0.14 2.03 0.83 2 1.66 الصدق واألمانة

  0.20 1.65 0.59 2 1.09 الصحة والدقة

 سنوات الخبرة

 Wilks' Lambda= 0.79 
Hotelling'sTrace= 0.23 

 

  0.85 1.6 0.59 1 0.12 الوضوح

  0.73 0.31 0.63 1 0.13 اإليجاز

  0.67 0.45 0.19 1 0.37 الصدق واألمانة

  0.24 1.46 0.48 1 0.97 والدقة الصحة

عدد الدورات التدريبية التي التحقت 

 بها في مهنة التدقيق 
 Wilks' Lambda= 0.81 

Hotelling'sTrace= 0.23 

  0.62 0.203 0.203 167 11.349 الوضوح

  0.69 0.63 0.401 167 22.941 اإليجاز

  0.52 1.04 0.332 167 18.598 الصدق واألمانة

  0.48 0.28 0.333 167 18.643 الصحة والدقة

    0.24 142 34.60 الوضوح الخطأ

    0.51 142 72.59 اإليجاز

    0.45 142 64.36 الصدق واألمانة

    0.67 142 95.15 الصحة والدقة

     169 62.16 الوضوح املجموع املصحح

     169 122.78 اإليجاز

     169 114.15 الصدق واألمانة

     169 121.92 الصحة والدقة

 (.0.05α=* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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 ( ما يلي:15يظهر من جدول )

 ( 0.05=عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ملتغير )( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة

(، 0.00(  وبداللة إحصائية )7.64( ملجال اإليجاز )Fوبلغت قيمة )،(0.00( وبداللة إحصائية )9.73( ملجال الوضوح )Fقيمة)العمر, حيث بلغت 

(  وبداللة إحصائية 5.82( ملجال الصحة والدقة )F(، وبلغت قيمة )0.03( وبداللة إحصائية )2.70( ملجال الصدق واألمانة )Fوبلغت قيمة )

(0.00.) 

  عدم وجود( 0.05=فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ملتغير )( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة

( وبداللة إحصائية 2.24( ملجال اإليجاز )F(، وبلغت قيمة )0.02( وبداللة إحصائية )3.13( ملجال الوضوح )Fاملؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة )

(  وبداللة 0.44( ملجال الصحة والدقة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.03(  وبداللة إحصائية )2.70( ملجال الصدق واألمانة )Fت قيمة )(، وبلغ0.07)

 (.0.78إحصائية )

 ( 0.05=عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ملتغير  )( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة

(  وبداللة إحصائية 1.3( ملجال اإليجاز )Fوبلغت قيمة ) ،(0.58( وبداللة إحصائية )0.98( ملجال الوضوح )Fلشهادة املهنية , حيث بلغت قيمة )ا

(  وبداللة 1.65( ملجال الصحة والدقة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.14( وبداللة إحصائية )2.03( ملجال الصدق واألمانة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.88)

 .(0.20إحصائية )

 ( 0.05=عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةαملتغير  )( في مجاالت )الوضوح، اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة 

( Fوبلغت قيمة ) ،(0.85( وبداللة إحصائية )1.6( ملجال الوضوح )Fعدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مهنة التدقيق, حيث بلغت قيمة )

( Fوبلغت قيمة ) ،(0.67(  وبداللة إحصائية )0.45( ملجال الصدق واألمانة )Fوبلغت قيمة ) ،(0.73(  وبداللة إحصائية )1.3ملجال اإليجاز )

 (.0.24(  وبداللة إحصائية )1.46ملجال الصحة والدقة )

عيار    ه من أبرز أهداف مم ( هو توفير معلومات مالئمة وذات مصداقية وموثوقية 700التدقيق الدولي )يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن 

 عن تحسين عملية اإلبالغ املالي، وتعزيز الثقة بين مستخدمي الب
ً
قة والتي تتمتع بالشفافية، فضال

َّ
دق

ُ
يانات املالية والبيانات ملستخدمي البيانات املالية امل

عيار التَ  قة. حيث يتطلب مم
َّ
دق

ُ
سابات أن يوفر تفسيرات واضحة وشرح لطبيعة ومحددات 700دقيق الدولي )املالية امل ق الحم عَدل من تقرير ُمدقم

ُ
( امل

سابات واإلدارة على حد سواء، بهدف َتحسين فهم املستخدمين للتدقيق، وملواءمة توقعاتهم مع املس ق الحم ؤوليات ونطاق الَتدقيق ملسؤوليات ُمدقم

سابات وا ق الحم دقم
ُ
ج الفعلية مل ج تتفق مع نَتائم قة، بغرض َتحسين جودة الَتقرير. وهذه النَتائم دقم

ُ
ة امل  إل ذلك زيادة الثقة ف ي القوائم املالي 

ً
إلدارة، إضافة

ح إلى ( التي أظَهَرت أن التعديالت املجرية على الَتقرير ساهمت في اإلشارة بوضو 2013العديد من الدراسات السابقة فقد تشابهت جزئي مع دراسة ترزي )

ق وطبيعة محددات ونطاق عملية التدقيق، وبالتالي في تضييق فجوة التوقعات من وجهة نظر الفئات التي  دقم
ُ
شملتها مسؤوليات اإلدارة وواجبات امل

 تشابهت بشكل بسيط مع دراسة خداش واخر 
ً
( 2011ون )الدراسة، كما أدت إلى توصيل وتحسين نتيجة عملية التدقيق إلى مستخدمي الَتقرير. وأيضا

سابات تعتبر مهمة من وجهة نظر العينة التي شملتها الدراسة، وتبين أن التعدي ق الحم الت أدت إلى التي بينت أن التعديالت التي تمت على تقرير ُمدقم

سابات. قي الحم  َتحسين مستوى اإلبالغ في تقرير ُمدقم

 النتائج :

ج الدراسة إلى تلخيصها  ومناقشتها كما هو في اآلتي:  قام الباحث من خالل عرض نَتائم

عيــار التـدقيق الــدولي 1 ج وجـود أثــر لَتطبيـق مم ـائم ق الخــارجي األردنـي بأبعــاده )الوضــوح،  700. أظَهـَرت النَتـ ـدقم
ُ
)إعـداد الَتقريــر( بأبعــاده فـي رفــع جـودة تقريــر امل

 اإليجاز، الصدق واألمانة، الصحة والدقة( في البنوك التجارية األردنية.

عيار التدقيق الدولي لر . وجود أث2 ق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية. 700َتطبيق مم دقم
ُ
 )إعداد الَتقرير( بأبعاده في وضوح تقرير امل

عيار التدقيق الدولي 3 ق الخارجي األردني في البنوك التجار  700. وجود أثر لَتطبيق مم دقم
ُ
 ية األردنية.)إعداد الَتقرير( بأبعاده في إيجاز تقرير امل

عيار التدقيق الدولي ل. وجود أثر 4 ق الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية. 700َتطبيق مم دقم
ُ
 )إعداد الَتقرير( بأبعاده في صدق وأمانة تقرير امل

عيار التدقيق الدولي ل . وجود أثر5 ق  700َتطبيق مم دقم
ُ
 الخارجي األردني في البنوك التجارية األردنية.)إعداد الَتقرير( بأبعاده في صحة ودقة تقرير امل

( فــي مجـاالت )الوضـوح، اإليجـاز، الصـدق واألمانــة، الصـحة والدقـة( تعـزى ملتغيــر 0.05α=. عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصــائية عنـد مسـتوى الداللـة )6

 في مهنة التدقيق)العمر، الشهادة املهنية، املؤهل العلمي، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها 

 التوصيات:

ج فإن الباحث يوص ي في اآلتي:  وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نَتائم

عيار التدقيق الدولي ) .1 ( في َتطبيقه وذلك ملا له من أهميه في تحسين جودة الَتقرير املدقق عن البيانات 700توجيه البنوك التجارية التي ال تطبق مم

قة. دقم
ُ
 املالية امل
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عيار التدقيق الضرورة  .2 قين واملدراء واملوظفين املعنيين في البنوك التجارية األردنية حول أهمية مم دقم
ُ
دولي تنفيذ دورات تدريبية بهدف توعية امل

ق الخارجي.700) دقم
ُ
 (، وكيفية َتطبيقه وأثره في جودة تقرير امل

ة في تقرير املدقق حتى يسهل قراءة التقرير للمستخدم الحصيف توفير عنصر االتساق من حيث عناوين الفقرات وترتيبها والصيغة املستخدم .3
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Abstract:  The study aimed to uncover the impact of the application of the International Auditing Standard 700 
(Preparation of the Report) on its dimensions in upload the quality of the external auditor's report in its 
dimensions in Jordanian commercial banks. To achieve the objectives of the study, the researcher used the 
descriptive analytical method by developing a questionnaire consisting of (26) paragraphs divided into four 
dimensions (after clarity, after health and accuracy, after honesty and honesty, after brief) distributed to a sample 
of (80) external auditors, (70) identified that there are (63) questionnaire valid for the analysis, after it was 
confirmed its sincerity and stability . The results of the study showed that the quality of the report of the Jordanian 

external auditor in the Jordanian commercial banks has been impacted by its dimensions (auditor's 
responsibilities, management responsibilities, scope and limitations of the audit). And the absence of significant 

differences at the level of significance )α= 0.05) in the areas of clarity, brevity, honesty, honesty, health and 

accuracy due to the variable (age, professional certificate, academic qualification, number of training courses that 
I have joined in the audit profession). In light of these results, the researcher made several recommendations, the 

most important of which were: 

1. Urging commercial banks that do not comply with International Accounting Standard No. (700) to apply it 

because it is important to improve the quality of the report on the audited financial statements . 

2. Conducting training courses aimed at sensitizing the auditors, managers and employees concerned in 
Jordanian commercial banks about the importance of the International Auditing Standard No. (700), how it is 

applied and its impact on the quality of the external auditor's report. 

 

Keywords : Auditing Standard; Quality Report; External Auditor; Jordanian Commercial Banks . 
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  :خلخ امل
العالقة بين الدين العام الخارجي، وفوائد الدين العام، واإليرادات الضريبية، ومعدل النمو في الناتج القومي  اختبارالغرض من الدراسة 

دول م، عينة الدراسة عبارة عن ثمان 2017 -2000لبعض الدول العربية، وذلك للفترة من  العامة ومؤشر مدركات الفساد االلتزاماتاإلجمالي، وبين 

 Cross sectional -timeعلى منهجية الدراسة  واعتمدتم، 2017-2000الخاصة بمتغيرات الدراسة الخاصة بالفترة من توافرت عنها البيانات  عربية

series Panel data ،  من النتائج اإلحصائية وجود عالقة إحصائية ذات  تأثير جوهري ملتغيرات املالية العامة ،ومعدل النمو في الناتج القومي وأتضح

الخارجية عكسية مع  وااللتزاماتالعامة على مؤشر مدركات الفساد، حيث كانت العالقة بين الدين الخارجي وإيرادات الضرائب  وااللتزاماتاإلجمالي، 

 .ت الفسادمؤشر مدركا

   Cross sectional- time series Panel data   ؛ مؤشر مدركات الفساد االقتصادية؛املتغيرات  ؛متغيرات املالية العامة الكلمات املفتاحية:

  :املقدمة
لخبراء واملسؤولين   مدركات استنادا إلى مدى فساد القطاع العام في البلد حسب يصنف مؤشر مدركات الفساد درجات ومراتب للبلدان

ب يجمع بين . التنفيذيين في قطاع األعمال
 
 وتقييما للفساد، أجرتها مجموعة متنوعة من املؤسسات نذكر منها: دراسة مسحية 13وهو مؤشر ُمرك

 جامعة كولومبيا. 

 التابعة ملجموعة الـ ايكونمست. ةوحدة االستخبارات االقتصادي 

 بيت الحرية. 

 املعلومات الدولية. 

 املعهد الدولي للتنمية اإلدارية. 

  الفريقيةام املتحدة االقتصادية ملجنة اال. 

 املنتدى االقتصادي العالمي. 

 مجموعة مرشانت الدولية 

 استشارية املخاطر السياسة واالقتصادية. 

 مركز بحوث السوق الدولية. 

 Corruption Perception (CPI)تقوم بإصدار سنوي ملؤشر دولي للفساد  يرمز له اختصاًر   و منظمة الشفافية الدولية 1995منذ العام 

Index  الفساد بانه إساءة  عرف منظمة الشفافية الدولية تقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة وجود الفساد بين املوظفين والسياسيين. وت

 . بلد 180كان  2007بلد، وفي  133غطى املسح  2003وفي عام .  من اجل املصلحة الشخصية املؤتمنةاستغالل السلطة 

أكثر تفصيال مقارنة باملصادر التي تقوم على  درجة بين مدركات مستوى الفساد بشكل 100و  0وُيميز مؤشر الفساد القائم على مقياس بين 

، أي أن هناك  180 م 2017درجات، ويتضمن املؤشر لسنة  10و  1درجات مثال أو بين  7و 1مقياس بين 
ً
 وإقليما

ً
عناصر إضافية مقارنة بسنة  4بلدا

ضيفت كل من غينيا االستوائية والسي ومقارنة بمؤشر مدركات الفساد الصادر سنة.  2016
ُ
 .شيل وسوازيالند وفانواتو، أ
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 ما هي مظاهر الفساد التي يغطيها مؤشر مدركات الفساد؟ 

 إلى الصيغة املحددة التي
ً
رح بها السؤال عند جمع هذه البيانات تغطي بيانات مصادر مؤشر مدركات الفساد النوايي التالية من الفساد، استنادا

ُ
  ط

 .الرشوة .1

 .اختالس املال العام .2

 .العقاب املسؤولين الذين يستغلون املكاتب العامة لتحقيق مكاسب شخصية في ظل اإلفالت منانتشار ظاهرة  .3

 .قدرة الحكومات على احتواء الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام .4

 .سادعبء اإلجراءات الروتينية والبيروقراطية املبالغ فيها الذي من شأنه أن يزيد من فرص ظهور الف .5

 .املفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على املحاباة في الوظيفة العمومية .6

 .املالحقات قضائية جنائية حقيقية ملسؤولين فاسدين .7

 .العموميين كفاية القوانين بتصريح املمتلكات والذمة املالية ومنع تضارب املصالح في صفوف املوظفين .8

 .والفساد القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين واملحققين لدى تبليغهم عن حاالت الرشوة توفير الحماية .9

 .السيطرة على الدولة من قبل أصحاب املصالح الشخصية الضيقة .10

 www.transparency.org/cpi.   قدرة املجتمع املدني على النفاذ إلى املعلومة فيما يتعلق بالشؤون العامة .11

  :مشكلة الدراسة
 مؤشرات مدركات الفساد في الدول العربية أن هناك  استعراضمن خالل  تبين

ً
في قيمة هذا املؤشر من دولة إلى أخرى وهناك  اختالفا

لذا أرادات الباحثة معرفة أثر  الفساد في الثمانية دول محور الدراسة. (: مؤشر مدركات1في مؤشرات املالية العامة في الدول العربية والشكل ) اختالفات

 متغيرات املالية العامة على مؤشر مدكات الفساد في هذه الدول ومعرفة طبيعة العالقة بين هذه املتغيرات ومؤشر مدركات الفساد فيها.

مدركات فهل يوجد تأثير ملتغيرات املالية العامة على مؤشر مدركات الفساد في دول الدراسة ؟ وماهية نوعية العالقات بين هذه املتغيرات ومؤشر 

 الفساد؟

 
 مؤشر مدركات الفساد في الثمانية دول محور الدراسة(: 1)شكل 

 :فرضيات الدراسة
ج توجـد عالقـة إحصــائية ذات تـأثير جـوهري بــين متغيـر الـدين العــام الخـارجي، فوائــد الـدين العـام ، اإليــرادات الضـريبية، معـدل النمــو فـي النــات ال

 .العامة ومؤشر مدركات الفساد وااللتزاماتالقومي اإلجمالي، 

   :أهداف الدراسة
أال وهـو الفسـاد فـي معظـم دول العـالم ومـن بينهـا وأهمهـا دول العـالم الثالـث والتــي  االقتصـاديةتبـرز أهميـة فـي تناولهـا ملوضـوع مهـم ومـؤثر علـى التنميـة  .1

 .تعتبر الدول العربية من ضمنها

 .معرفة تأثير مؤشر مدركات الفساد على متغيرات املالية العربية في بعض الدول العربية .2

 :منهجية الدراسة
دولة عربية من  8تتكون من   Purposive  Sample)(،لعينة) Panel Dataاملقطعية الزمنية )استخدم في هذه الدراسة منهجية البيانات 

،  18، ملدة 2017 – 2000وذلك لفترة تمتد من عام  (السودان تونس، لبنان الجزائر، األردن، اليمن، مصر، املغرب،) دولة عربية وهي  22أصل 
ً
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  مؤشر مدركات الفساد في الثمانية دول محور الدراسة 

http://www.transparency.org/cpi
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لقياس لهذه والسبب يعود لتوافر البيانات الخاصة بمؤشر مدركات الفساد واملتغيرات املفسرة للدراسة للسلسة الزمنية املختارة والالزمة للتحليل وا

 .الدول 

 متغيرات الدراسة: 
، فوائــد ( TAX)وإيـرادات الضــرائب(  EXTD)واملتغيــرات املسـتقلة واملتمثلــة فـي الــدين الخــارجي  CPIشـملت متغيــر تـابع هــو  مؤشــر مـدركات الفســاد            

 (GL)العامة  وااللتزامات، (GPDG)،(DI)الديون الخارجية

  نموذجي الدراسة:
 (:Fixed effect model) الثابت التأثير نموذج 

Y it = ui  + X it β + vit  ……. (1) 

 (:The random effect model) نموذج التأثير العشوائي
Y it =α+ X it β+ ui + vit  ……. (2) 

  :الدراسات السابقة
 الدراسات العربية 

 

 ظاهرة بقياس تهتم والتي العالم، في املؤسسات بعض بها تقوم التي اإلداري  الفساد قياس مؤشرات أهم(  2008 )أوضحت دراسة عبدالقادر 

 یصدره الذي الفساد ومؤشر العاملية الشفافية ومؤسسة ،الدولية املخاطر خدمات مجموعة أشهرها ومن ،التطبيقية األدبيات في املستخدمة الفساد،

 من االقتصادي األداء على الفساد أثر لبیان أجربت التي االختبارات آخر بیان الدراسة هذه حاولت وقد .للحاكمیة املركب املؤشر ضمن الدولي البنك

 واملتغيرات الفساد بين العالقة تقدیر أعاد( ماورو) أن الدراسة بینت وقد. الحكومي اإلنفاق هيكل الفرد، دخل نمو معدل االستثمار، معدل: خالل

 االقتصادي األداء على الدالة االقتصادية واملتغيرات الفساد بين العالقة أن تبين حیث ، 1995 عام اكتشفها وأن سبق التي الذكر سالفة االقتصادية

 :التالي النحو على كانت

 أداء بيئة تحسنت كلما االستثمار معدل یزداد أن یتوقع حیث االستثمار، ومعدل الفساد بين إحصائية معنوية ذات سببية عالقة وجود .1

 .الفساد مكافحة طریق عن األعمال

 .الفساد مؤشر بانخفاض الفرد دخل معدل  یزداد حیث الفرد، دخل ومعدل الفساد بين إحصائية معنوية وذات موجبة سببية عالقة وجود .2

 دول  جميع في ظل   تباين املؤسسات بالتطبيق على االقتصادي(، باستقصاء تأثير الفساد في النمو  2012)واهتمت دراسة يونس أحمد

 الدول  بين املؤسسات ونوع الفساد، مستويات في واسع تباين وجود ضمان بهدف وذلك الكمي، التحليل إلجراء الالزمة البيانات عنها توافرت التي العالم

 الناتج من الفرد حصة) االقتصادي النمو يكون فيها انحدار معادلة توفيق تم لقد. مصداقية أكثر نتائج على الحصول  يضمن بما حالتها دراسة تمت التي

منظمة الشفافية الدولية  تصدرها التي الفساد مدركات مؤشر هو األول  الفساد مؤشرات من  وأعتمد نوعين الفساد، مؤشر في دالة( اإلجمالي املحلي

 وهي، النمو في املؤثرة األخرى  املتغيرات االعتبار بنظر املقدر األنموذج أخذ وقد. الدولي البنك عن يصدر الذي الفساد على السيطرة مؤشر هي  والثانية

 الدولي البنك يصدرها التي الحكم مؤشرات متوسط اعتماد تم وقد السكان، نمو ومعدل املباشر، األجنبي واالستثمار املحلي، االستثمار التعليم، مؤشر

  يؤثر الفساد أن تبين وقد بلد، كل في املؤسسات لنوع كمؤشر
ً
  إلى آخر بلد من يتباين التأثير هذا وأن ،االقتصادي النمو في سلبيا

ً
 نوعية لتباين تبعا

، للفساد  السلبي التأثير يكون  جيدة مؤسسات لديها التي البلدان ففي املؤسسات،
ً
 املؤسسات ذات البلدان في أكبر التأثير ذلك يكون  حين في قليال

 . املؤسسات الضعيفة ذات الدول  في االقتصادي النمو في التأثير في أهمية األكثر املتغير يعد الفساد أن وجد كما. الضعيفة

 منذ املؤشرات هذه الفساد وتتبع مستويات بقياس تعنى التي الدولية الشفافية منظمةمؤشرات  جميع ،(2016)دراسة عويد وحللت

 هذه حول  والتوصيات االستنتاجات بمجموعة من الخروج وتم املؤشرات هذه على العراق حالة على التركيز متسلسل وتم إحصائي منهج وفق إصدارها

ص نقاط العراقية الدولة هيكلية يالئم العراق في للنزاهة نظام وطني واقتراح املؤشرات م
ومعالجة  القوة نقاط على التركيز وسبل والضعف القوة ويشخ 

 .النزاهة الوطني نظام بناء في املنظمة هذه منهجية وفق الضعف نقاط
 

 الدراسات األجنبية 

املبحوثة عدد من األمور منها  البيئةالذاتي، وقد ساعده على ذلك في  إلى أن الفساد یمتاز بسمة التوسع   Ouma(1991)وتوصلت دراسة                 

على تجاهل املصالح العامة،  كما  املغلق الذي یعمل السياس يموظفي القطاع العام، باإلضافة إلى النظام  وتعويضومالءمة قانون مكافأة  واقعيةعدم 

في  األولويات، وكذلك تأثيره في تشویه التنميةفي إحداث  البشرية، وكبح للمواهب اداتاإلير أشارت الدارسة إلى أن الفساد یؤدي إلى خسارة كبيرة في 
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  العامة السياسة
ً
السياس ي  االستقرارإلى أن عدم  فتشيرالتي قدمتها الدارسة  األساسيةعن مصلحة القطاع العام ، أما الفكرة  ونقل املوارد النادرة بعیدا

ال هذه األطراف مجتمعة حتى یكتب  عمليةوتعزز بعضها ببعض بشكل متبادل، ولذا فإن والفساد والتخلف كلها أمور مترابطة 
ُ
اإلصالح یجب أن تط

 .لوسائل املكافحة النجاح

تأثير الفساد على االستثمار األجنبي املباشر، حيث تغطي عينة الدراسة  االستثمار الثنائي من أربعة عشر دولة  Wei(2000) تختبر دراسة 

تؤدي الزيادة في معدل الضريبة على ( 1:) خلصت الدراسة إلى ثالث نتائج هامة. 1991-1990مصدر إلى خمسة وأربعين دولة مضيفة خالل الفترة 

فزيادة مستوى الفساد من مستوى  (FDI)مستوى الفساد في بلد مضيف إلى تقليل االستثمار األجنبي املباشر الداخلي  الشركات متعددة الجنسيات أو

ال يوجد أي دعم لفرضية أن الفساد له تأثير أقل على ( 2)سنغافورة إلى مستوى املكسيك يعادل رفع معدل الضريبة بأكثر من عشرين نقطة مئوية 

يكره املستثمرون األمريكيون الفساد في البلدان املضيفة ، ولكن ليس بالضرورة أكثر من  (3) اشر في البلدان املضيفة شرق آسيااالستثمار األجنبي املب

، من ناحية أخرى 1977مستثمري منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، على الرغم من قانون املمارسات الفاسدة في الواليات املتحدة لعام متوسط 

ال يعامل املستثمرون األمريكيون واليابانيون الفساد في . ض الدعم الضعيف لفرضية أن اليابانيين قد يكون املستثمرون أقل حساسية للفسادهناك بع

 .شرق آسيا بطريقة مختلفة عن تلك املوجودة في أجزاء أخرى من العام

استنادا . 1995-1960دولة نامية ومتقدمة لفترة 54صادي عبر تأثير الفساد في النمو االقت اختبارالغرض منها هو Akçay(2002) دراسة 

 . االقتصادي  الفساد والنمو ، حيث أشارت نتائج الدراسة وجود عالقة إحصائية سلبية كبيرة بين(1995،1997)وماورو( 1991)إلى اإلطار النظري لبارو

م دراسة   حيث افترض الباحث أن الفساد  ،واالستثمار األجنبي املباشر الداخلي، العالقة بين الفساد Egger and Winner (2005)تقي 

دولة  73وذلك  لعينة من . يدخل مباشرة في تكلفة الشركات متعددة الجنسيات، مما يشير إلى وجود عالقة سلبية بين الفساد واالستثمار األجنبي املباشر

 للفترة الزمنية 
ً
وبالتالي ، فإن . لدراسة عالقة إيجابية واضحة بين الفساد واالستثمار األجنبي املباشر، حيث وجدت ا1999-1995متقدمة وأقل تقدما

 لالستثمار األجنبي املباشر
ً
 .الفساد كان حافزا

 تجريبًيا استناًدا إلى البيانات القطاعية لعينة الدراسة الخاصة  بنقطتين الفساد Gründler, and Potrafke(2019)تقدم دراسة  
ً

: تحليال

 . تأكيد فكرة أن الفساد مرتبط بشكل جوهري بالدخل: أوال. وتوضح النتائج نقطتين. كيفية التخفيف من الفساد( 2)آثاره على الدخل ؛ و ( 1)
ً
إن : ثانيا

الوة على ذلك ،تكشف ع. الحجة التقليدية املتمثلة في أن زيادة سيادة القانون تمثل استراتيجية جيدة في مكافحة الفساد ، صالحة للبلدان النامية

 .الدراسة أن البحث عن زيادة مؤشر التنمية البشرية يمثل قاعدة أساسية ملستويات عالية من الدخل والسيطرة على الفساد

إلى تحليل مختلف العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية ، مقاسة من خالل مؤشرات  Ghaniy, Hastiadi (2107) هدفت دراسة

أتثبت النتائج أن . 2014دولة تمت مراقبتها لعام  92أشار إليه مؤشر إدراك الفساد في   رات مختلفة ، على املستوى املدرك للفساد الذي التنمية ومؤش

 مؤشر مستوى  التنمية ، ودرجة الديمقراطية ، والحرية االقتصادية ، ومستوى التعليم ، واالستقرار السياس ي والدين لها تأثير كبير على مستوى 

 .ومع ذلك ، هناك اختالفات في املتغيرات الهامة بين مجموعات البلدان النامية والبلدان املتقدمة. مدركات الفساد

العالقة بين الفساد ونصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ، وبين التغيرات في الفساد ومعدل    Christos. et.al.(2016) فحصت دراسة

يظهر االستطالع أن هناك عالقة عكسية قوية بين مستوى الفساد والناتج املحلي اإلجمالي للفرد في جميع . املحلي اإلجمالي نمو نصيب الفرد من الناتج

باإلضافة إلى ذلك ، هناك عالقة خطية إيجابية . الدول األوروبية تقريًبا ، باستثناء دول خارج االتحاد األوروبي في وسط وشرق أوروبا ، بما في ذلك تركيا

 .بين معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي للفرد الواحد وانخفاض مستويات الفساد للجميع فئات الدول األوروبية

 للتأثير القوي بين الفساد والتنمية على مستوى املعيشة حاولت دراسة 
ً
في أي إطار : إلجابة على السؤال التالي Lučić . et al. (2016) نظرا

كما تم قياسه من خالل مؤشر مدركات الفساد )زمني يكون التفاعل بين هذين العاملين أكثر وضوًحا  مع األخذ في االعتبار بيانات مستوى الفساد 

(CPI ) قامت الدراسة بتقسيم نتائج  2011إلى  1995، في الفترة الزمنية من (حسب قياس حركة الناتج املحلي اإلجمالي في السنة)والتنمية االقتصادية ،

السنوات  الفترة الزمنية التي تغطي  :، ثانيا( اآلثار قصيرة األجل)الفترة الزمنية التي  تغطي الخمس السنوات األولى :أوال البحث إلى ثالث فترات زمنية

 الفترة الزمنية للسنوات الخمس األخيرة ( اآلثار متوسطة األجل)الخمس القادمة 
ً
استناًدا إلى نتائج البحث ، توصلت (. التأثيرات طويلة األجل)، وأخيرا

 .الدراسة  إلى استنتاج مفاده أن أقوى عالقة سببية بين هذين العاملين تقع في الفترة الثانية ، ما يسمى باإلطار املتوسط األجل

 2015-2004دولة آسيوية في الفترة  19أثير الفساد على النمو االقتصادي باستخدام بيانات تحليل ت Thach(2017) هدفت دراسة 

. نتائج الدراسة أن الفساد يمثل عائًقا أمام النمو االقتصادي لتلك الدول اآلسيوية ، حيث أظهرتDGMMباستخدام تقنيات معالجة البيانات 

و  0.1ت مختلفة من الفساد في كميات مختلفة ، وعلى وجه الخصوص ، على املستوى الكمي من باإلضافة إلى ذلك، يتأثر النمو االقتصادي بمستويا

 على النمو االقتصادي أو العكس  من املستوى  0.5
ً
تظهر النتيجة أن  باإلضافة الى حيث يؤثر الفساد بشكل سلبي، 0.90و   0.75، يؤثر الفساد إيجابيا

 .والحرية االقتصادية تلعب أدواًرا مهمة في النمو االقتصاديالجودة املؤسسية وحرية الديمقراطية 
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، حاولت معالجة هذه القيود من خالل االستفادة من التغطية   Hlatshwayo, et al. (2018) وفي دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي

دفق األخبار عبر البالد من الفساد ومكافحة الفساد من خالل للبيانات الكبيرة ، ومؤشرات ت تساهم األدبيات من خالل بناء أولي. اإلعالمية للفساد

ا جيًدا بتدابير الفساد الحالية . مليون مقالة إخبارية دولية 665تشغيل خوارزميات البحث الخاصة بكل بلد على أكثر من 
ً
ترتبط هذه املؤشرات ارتباط

على النظرية املستمدة من أدبيات تمويل الشركات واالقتصاد السلوكي ، نقوم أيًضا باالعتماد . ولكنها توفر ثراًء إضافًيا في تباين السالسل الزمنية

لقد . االقتصاديةباختبار مدى تأثير األخبار املتعلقة بالفساد وجهود مكافحة الفساد على تقييمات الوكالء االقتصاديين للفساد ، وبالتالي على النتائج 

مثل )واملتغيرات الحقيقية ( على سبيل املثال ، عوائد سوق األسهم وهوامش العائد)ل من العوائد املالية وجدنا أن مؤشرات الفساد تؤثر سلًبا على ك

، حيث ـأن  صدمات مؤشر الفساد أثر على نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي في املتوسط . ، على الرغم من عدم تجانس بعض الدول ( النمو

وعلى العكس من ذلك ، هناك أدلة موحية على أن جهود  . ية خالل فترة عامين ، مما يدل على استمرار تأثير هذه الصدماتنقاط مئو  3الحقيقي بمقدار 

 .مكافحة الفساد لها تأثير كلي إيجابي مستمر فقط عندما تقترن بتعزيز مؤسس ي مدعوم بجهود تنمية القدرات

ات التجريبية التي قاست الفساد من خالل مؤشر منظمة الشفافية الدولية وتجاهلت العديد من الدراس بانتقادومن ضمن أوراق العمل التي  

 للمقارنة مع مرور الوقت ، حيث 
ً
 2018-2012دولة خالل الفترة  175الدراسة بيانات جديدة لـ  استخدمتأن مؤشر أسعار املستهلك لم يكن قابال

نصيب الفرد الحقيقي من الناتج املحلي  انخفاضحيث تسبب نمو الفساد . لى املدى الطويلوأعادت النظر في العالقة بين الفساد والنمو االقتصادي ع

تأثير الفساد على النمو االقتصادي واضح بشكل خاص في . ٪ عندما ارتفع مؤشر سعر املستهلك العكس ي بانحراف معياري واحد 17اإلجمالي بنحو 

 .ثمار األجنبي املباشر وزيادة التضخماألنظمة االستبدادية وينتقل إلى النمو انخفاض االست

  :نتائج التحليل اإلحصائي
( واوضحت نتائج األثر العشوائي أن الدين الخارجي على مدركات 1تم تقدير نموذج األثر العشوائي واألثر الثابت كما يبينها الجدول رقم )

(، في 0.008(، أو)0.0002٪، أما )1معنويان عند مستوى معنوية يقل عن وهما  ويؤول إلى الصفر وكذلك يؤكده األثر الثابت  التأثيرالفساد ضعيف 

ايجابي حسب النموذج العشوائي والثابت، ففي النموذج العشوائي بين أن زيادة النمو االقتصادي تؤدي  تأثيرحين أن نمو الناتج املحلي اإلجمالي كان له 

موذج األثر الثابت أظهر أن زيادة النمو االقتصادي يؤدي إلى تحسن مؤشر مدركات ٪ في حين في ن25.66إلى تحسن مؤشر مدركات  الفساد بنسبة 

العامة بإشارة سالبة، في النموذجين العشوائي والثابت، األمر  وااللتزاماتكل من الدين الخارجي  ارتباط( 1٪، كما بين الجدول رقم)25.5الفساد بنسبة 

  انخفاضى الذي يعني أن زيادة هذين املتغيرين يؤديان إل
ً
و إيرادات  متغيري فوائد الديون الخارجية ارتباطمؤشر مدركات الفساد، كما تبين أيضا

اسة. الضرائب بعالقة إيجابية، مما يعني أن سداد فوائد الديون الخارجية وتحصيل الضرائب يؤدي إلى تحسسن مؤشر مدركات الفساد في  عينة الدر 

( ، كما بلغ معامل التحديد املعدل في 0.3049(،)   0.312النموذج العشوائي والثابت على التوالي فقد بلغ )فيما يخص معامل التحديد الكلي الخاص ب

%  في 40( في النموذج الثابت واملتغير و   %31األمر الذي يعني  قدرة املتغيرات املستقلة  على تفسير املتغير التابع بمقدار ) (،0.4036النموذج املجمع )

 ( .2ع  والباقي يعود لعوامل أخرى   كما هو مبين في جدول رقم )النموذج املجم

 الثابت والعشوائي  للسالسل الزمنية عبر القطاعات املستعرضة التأثير نموذج  مقارنة بين   : (1جدول ) 

 

 

Model  w it hin bet w een ov er all  corr(u_i, X) (assumed) 

Random effect s  0.1745 0.3860 0.3126 corr(u_i, Xb)  = (assumed) 
(assumed) 

Prob > chi2=0.0002 

Fixed effect s  0.1746 0.3747                                          0.3049 corr(u_i, Xb)  =  0.0.3855                         
0.3855                          

Prob > F  =0.008   

           Random effects                 Fixed effects 

CI  Coef. P>z Coef.  P>t  

EXT D -0.0005 0.00 -0.0005 0.0 

DI  0.0004 0.01 0.0004 0.01 

T AX 0.000 0.63 0.000 0.71 

G PDG  25.66 0.00 25.47 0.01 

G L -0.0004 0.42 -0.0004 0.48 

con 33.57 0.00 34.35 0.0 

s igma_u 10.72 9.66 

s igma_e 3.40 9.66 

r ho  0.91 0.89 
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 املتعدد للنموذج املجمع   واالنحدار (: مخلخ  تحليل التباين 2جدول)

 

 

 

 

 

 

0 .05  <0.00,** P<P ***                    

ــل  ارتباطيــة بــينالتشخيصــية للنمـــوذج بأنــه ال توجــد عالقــات  االختبــاراتتبــين مــن نتــائج       ــرات املســتقلة، حيــث توضــح قيمــة متوســط معامـ املتغيـ

 كما يتضح من جدول )( =FIV 1)تضخم التباين 
ً
 إحصائيا

ً
 (.3، وهي قيمة مقبولة جدا

 معامل تضخم التباين(: 3)جدول 

  

 

 

 

 

       

والذي يوضح ( 4)والذي يقارن بين النموذجين وجدول رقم ( 1)كما أتضح أن نموذج التأثير العشوائي هو املناسب للدراسة وذلك من خالل 

، األمر الذي يعني صالحية نموذج األثر   Prob > chibar2 =   -0.03)  هوسمان حيث كانت قيمة اختبارصالحية نموذج التأثير العشوائي من خالل 

 العشوائي.

H ausman   (:4جدول)                                                                                                                   إختبار  

sq rt(diag(V_b-V_B)) (b -B) (B) (b) Coef f icients  

S.E . Dif f erence  f  r   

. 7.61-e-06 -.0001967 -.0002043 EXTD  

. 00005530 .0010346 00108990 DI  

. 1.93-e-07 6.54-e-07 8.46-e-07 TAX  

. 18459990 25.47142 25.65602 GPDG  

. 3.44-e-09 3.09-e-08 3.43-e-08 GL  
 Test:  Ho:  d if f erence in   coef f icients not systematic  

ch i2 (1 ) = (b -B)'[(V_b -V_B)^ (-1 )](b -B)  = -0 .0 3  
 

1-     

تجانس  اختبارالتشخيصية أن التباين متجانس عبر القطاعات املستعرضة للسلسلة الزمنية، حيث تبين نتائج  االختباراتكما أشارت نتائج   

، األمر الذي يعني بثبات التباين  Prob> chibar2 = (0.000)( أن قيمة 5للسلسلة الزمنية  في الجدول رقم ) الذاتي االرتباطالتباين واستقاللية 

 ذاتي بين بواقي السلسلة الزمنية . ارتباطوتجانسه عبر القطاعات املستعرضة  وأنه ال توجد مشكلة 

 

 

 

 

Sou rce SS d f MS Nu mb er of  ob s 121 

    F(5 , 1 1 5 ) 17.24 

Mod el 6343.924 5 1268.785 Prob  > F 000. 

Resid u al 8463.006 115 73.59135 R-sq u ared 0.4284 

    Ad j R-sq u ared 0.4036 

Total 14806.93 120 123.3911 Root MSE 8.5785 

CI Coef . Std . Err. t P>t [9 5% Conf . Interval] 

EXTD -0.0005 0.00 -7.94 0.00 0.00 0.00 

DI 0.0038 0.00 6.63 0.00 0.00 0.00 

TAX -0.0001 0.00 -4.52 0.00 0.00 0.00 

GPDG 61.9 20.74 2.98 0.00 20.81 102.99 

GL -0.0004 0.00 -4.93 0.00 0.00 0.00 

_cons 38.39 1.83 21.02 0.00 34.77 42.01 

Variab le  VIF 1 /VIF 

DI 1.67 0.59 

EXTD 1.53 0.65 

GL 1.24 0.80 

TAX 1.24 0.81 

GPDG 1.04 0.96 

Mean VIF 1.34  
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Cr oss-sectional time-series FGLS regression الذاتي للسلة الزمنية  االرتباطتجانس التباين واستقاللية  اختبار   (:5)جدول                                                     

Estimated  covariances  = 1 Nu mb er of  ob s 121 

Estimated autocorrelations = 0 Nu mber of groups 8 

Estimated  coef f icients  = 6 Ob s per grou p: 

   Wald  ch i2 (5 )  90.70 

Log likelih ood  = -428.676 Prob  > ch i2  0.0000 

CI  Coef . P>z 

EXTD -0.0005 0.00 

DI 0.003 0.00 

TAX -0.000 0.00 

GPDG 61.89 0.002 
 

  
GL -0.000 0.00 

_cons 38.38 0.00 

             

 االستنتاجات
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن وجود عالقة ذات  تأثير جوهري ملتغيرات املالية العامة مثل الدين العام وإيرادات الضرائب و فوائد 

العامة على مؤشر مدركات الفساد، واظهرت الدراسة ان العالقة بين الدين  وااللتزاماتالدين الخارجي، ومعدل النمو في الناتج القومي اإلجمالي، 

قيمة هذا املؤشر  انخفاضالخارجية عكسية مع مؤشر مدركات الفساد، حيث أن زيادة هذا املتغيرات تؤدي  وااللتزاماتالخارجي وإيرادات الضرائب 

ات الفساد، كما أن العالقة بين معدل النمو في الناتج القومي اإلجمالي وفوائد الدين وكلما قربنا من  الدرجات املنخفضة للمؤشر كلما زاد مؤشر مدرك 

، إال
ً
أن العامل  العام إيجابية، وهذا يعني زيادة معدل النمو وزيادة دفع فوائد الديون الخارجية تؤدي إلى تحسن املؤشر وهذه النتيجة منطقية جدا

 مع دراسة هو متغير النمو في الناتج القومي اإلجمالي. وتطابقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة املؤثر بشكل كبير  على مؤشر مدركات الفساد

Akçay(2002) ،  (، ودراسة2012( ، ويونس)2008القادر)وعبد Ghaniy, Hastiadi (2107)و ،Thach (2017)  من حيث وجود تأثير ملؤشر

 ومتغيرات املالية العامة  االقتصادية، و هناك عالقة بين  مؤشر مدركات الفساد واملتغيرات االقتصاديةالفساد واملتغيرات 

 .تأخذ البعد البيئي ومدخل التنمية املستدامة إن مكن لبعض الباحثين وتوص ي الباحثة بإجراء دراسة 
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Abstract:  The purpose of this study is to test the relationship between external public debt, public debt interest, 

tax revenues, growth rate in GNP, and general commitments and perceptions index for some Arab countries for 

the period 2000- 2017. Data of the study variables for the period 2000-2017, and the study was based on the 

methodology Cross sectional -time series Panel data. 

The statistical results show that there is a statistical relationship that has a significant impact on the fiscal 
variables, the growth rate in the GNP, and the general obligations on the Corruption Perceptions Index, where the 
relationship between external debt and tax revenues and external obligations was inverse with the Corruption 
Perceptions Index. 
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Abstract.  This paper aims to investigate the effects of entrepreneurial orientation (EO) and innovation capacity 
(IC) on the sustainable competitive advantage of social enterprises (SEs) within the context of Saudi Arabia. The 
data used to achieve this objective were collected through a questionnaire survey administered to 110 
participants. The analysis of the data via SPSS indicated that entrepreneurial orientation positively affects both 
innovation capacity and competitive advantage. Moreover, the findings indicate that innovation capacity 
positively affects the sustainable competitive advantage of Saudi social enterprises. In addition, innovation 
capacity positively mediates the relationship between entrepreneurial orientation and sustainable competiti ve 
advantage. The findings of this study could be used by managers of social enterprises to define policies suited to 
help the achievement of sustainable competitive advantage, which is a target of the Saudi Vision 2030 plan.  
Keywords: Entrepreneurship orientation; Innovative Capability; Competitive Positioning; Social Enterprise.  

1. Introduction 
The Saudi Vision 2030 plan asserts the importance of applying innovative production methods in order to 

achieve a sustainable development that benefits both company shareholders and stakeholders (e.g., society) 
Benmbarek (2019). This is indeed one of the mega trends embraced by the Saudi government. Therefore, there is 
a need to explore the factors that maximize sustainable competitive advantage among Saudi companies . Moreover, 
in response to the assertion on the importance of balancing the pursuit of profits and the achievement of societal 
aims (e.g., sustaining the environment), the authorities are supporting social enterprises (SEs); hybrid 
organizations with a dual mission that that strive to achieve both financial (Lawson & Samson (2001); Pache and 
Santos(2012) and societal aims Sofiane(2017). Social enterprises- which, as such, are creative entrepreneurships- 
need to be examined. 

The term “creạtive entrepreneur” indicates those people who come up with innovative ideas and 
knowledge for the betterment of business process; with their help, Saudi Arabia can achieve economic 
mobilization Fillis (2002). The creative industry comprises various sectors, like media and advertisement, fashion 
and retail, film and music and IT development, etc. Scholars have researched this topic in various developed 
nạtions’ ạnd found thạt their governments were empowering different sociạl enterprises operạting in mediạ ạnd 
entertainment, arts and crafts or computer programming, etc. Notably, SEs are booming in Western economies, as 
their governments facilitate them in many ways Fillis & Rentschler (2005). Morris and Sexton (1996) highlighted 
the importance of motivation for both the entrepreneurs and domestic economic development. Social enterprise is 
a key area in which entrepreneurs could experiment; however, before doing so, they would need proper 
orientation. Orientation would help them to come up with new ideas that would be generated through innovation. 
These types of prạctices ạre ạlso essentiạl for ạ firm’s economic development, ạs this could provide ạny nạtion 
with a solid financial foundation (Lawson & Samson, 2001).  

With regards to theory development, recent studies including review papers on the emergence of SEs 
Tracey et al. (2011) and the management processes employed by SEs Pache & Santos (2011); Doherty et al. 
(2014) confirmed thạt exạmining the ạchievement of sociạl enterprise’s duạl mission is of greạt importạnce to 
enhance our knowledge of how, why and where hybrid organizations are most effective. The main aim of this 
paper is to identify the driving factors that could empower firm level performance in organizational premises 
Throsby(2001). The primary activity of this research is to understand the importance of entrepreneurial 
orientation (EO) in organizational premises and the ways in which it helps an organization to gain a sustainable 
advantage in the marketplace. This overall analysis could also help understand whether EO could aid the creative 
leaders of these social enterprises in making strategic decisions Covin & Slevin (1991). Another important aspect 
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is evạluạting the essentiạlity of EO in enhạncing ạ firm’s performạnce. Vạrious reseạrch mạteriạls hạve shown 
that, although EO is highly beneficial for organizational performance, it is strictly dependent on market conditions 
ạnd on ạ firm’s resource cạpạcity. 

Innovạtion cạpạcity (IC) could be viewed ạs ạn influentiạl fạctor in linking ạ firm’s creạtive leạders ạnd 
performance. There are various driving forces that could empower the performance of firm; like a creative 
ạttitude, the technologicạl environment in orgạnizạtions, the stạff members’ ạttitude towạrds innovạtion, etc. (Lee, 
Lee, & Pennings, 2001). Innovation could enable the cultivation of various innovative ideas or modern ideologies 
in orgạnizạtions, which could increạse ạ firm’s outcome. In this reseạrch, the first objective is to exạmine whether 
entrepreneurial orientation (EO) is positively associated with Saudi social enterprises competitive advantages. 
The second objective is to explore and elucidate how EO is, and can be, a positive influence on social enterprises 
competitive advantages. This is done by analyzing the mediating effect of innovation capacity (IC) on the 
relationship between EO and social enterprises competitive advantages.  

Extant literature has apparently two limitations. First, although researchers suggested that the 
relạtionship between EO ạnd firm’s competitive ạdvạntạge is mediạted ạnd moderated by other variables 
Messersmith & Wales(2011) ; Rauch et al.(2009); Wales et al.(2011); Lechner & Gudmundsson (2014), only a 
handful studies have tested the role played by mediating variables in EO-firm competitive advantage relationship. 
Second, most previous studies have been done in developed countries. To my knowledge, no previous research 
hạs been done on the subject mạtter of EO ạnd firm outcomes with ạ focus on Sạudi Ạrạbiạn’s sociạl enterprises. 
This study is an attempt to fill these gabs and thus contributes to the literature by providing field data and real-life 
contextual examples. In the rest of the paper, literature review section is derived below. It showcases the 
perceptions and opinions of scholars on this issue and presents the variables and hypotheses, draw the research 
model and method, and give the empirical results and the conclusion of this study.  

2. Literature review 
 A critical assessment of the hybrid nature of social enterprises 

Normally, social enterprises follow an efficient business model, which is why the nature of their work is 
defines ạs “hybrid.” Ạ hybrid orgạnizạtionạl model defines the process of ạchieving both sociạl goạls ạnd 
commercial success while dealing with any tensions and issues present in the organization. Commercial firms and 
social ventures differ in their purposes and profitability. According to Battilana & Lee (2014), social enterprises 
need to concentrate on social interest—rather than on commercial growth and success. The overall value of social 
enterprises depends on the value they generate through social profit. Adequate capital is required to run social 
projects, which would entail adequate investment from different sources.  

The generation of adequate value would require sufficient financial resources and a continuous successful 
process would be needed to achieve good outcomes. The generation of such economic value would enable 
organizations to focus on their social goals. Doherty, Haugh, & Lyon(2014) stated that creative leaders must 
implement some innovative enrichment strategies or policies geared towards their social goals. Stakeholder 
satisfaction is also an essential aspect of business enhancement or growth and, to achieve it, sufficient revenue 
generation would be required. Normally, established commercial firms innovate by improving their business 
strategies for their existing services and products; conversely, for social enterprises, innovation involves 
improvising processes with new concepts and ideas (Boorsma, 2006).  

According to Wagner & Compton(2012), not all social enterprises achieve appropriate outcomes through 
innovation in their organizational premises. Some of them gain fruitful competitive benefits in the market, while 
others are not adequately successful. This is why the hybrid nature of the social enterprises business model was 
critically analyzed and Ebrahim, Battilana, & Mair (2014), who stated that it could shift the focus of social 
enterprises. The only goal of social enterprises is to earn value and profit for society; as per thei r theoretical 
justification, these firms have no reason to take part in the rat race to achieve a good economic evaluation. Social 
firms are currently shifting their focus towards financial or commercial success, instead of social values or 
interests; because of this, an environment of tensions and issues is created in the firms. Managers in these firms 
are facing constant challenges as their goals are given lower priority over financial profits or outcomes.  

Stakeholders also play a crucial role in organizational premises and their growth. Different types of 
decision-making processes are highly dependent on the perceptions of stakeholders. According to Wiklund and 
Shepherd (2003), stakeholder viewpoints have also changed in recent times and this is why organizations 
sometimes feel compelled to focus on financial aspects instead of their social missions. Two types of challenges 
are often faced by social enterprises in recent times. Firstly, social enterprise stakeholders are now more 
interested in financial evaluation and are pressuring managers in regard to financial propositions. On the other 
hạnd, issues ạre sometimes creạted by the mạnạgers’ intentions to ạchieve sociạl missions, with which 
stakeholders may not always agree. These two things often create tensions in organizations. Mort, Weerawardena, 
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& Carnegie(2003) stated that social enterprises need to strike a good balance between their social goals and 
revenue generation. 

Today, there are various techniques suited to improve the performance of social enterprises, and 
productivity is also increased by them. Various social studies have been conducted to uncover the financial growth 
and strategic alliances of social enterprises, Moizer & Tracey(2010). Various sources have claimed that financial 
growth sometimes hạmpers these firms’ goạls or missions. In the present mạrket environment, sociạl enterprises 
incorporate different business models used by various other large corporations to earn revenues suited to make 
them part of the corporate market. This type of approach presents both positive and negative aspects, which must 
be tested before execution. As per this discussion, social enterprises are following a hybrid model that does not 
provide enough financial scope to their social objectives. Beyond a certain point, this scope becomes saturated 
and, in those cases, social enterprises face challenges.  

Galera & Borzaga(2009) stated that, despite the many marketplace challenges linked to their dual 
mission, social enterprises need to incorporate this strategy for their sustainability in this competitive scenario. 
There are two approaches that could generate the momentum needed to achieve the dual mission; one is cross -
sector bonding with other firms, whereby social enterprises could enter into partnerships with firms from other 
industries, and the second is same sector partnership. These two approaches have been proven to be most 
significant elements for the development of the social enterprises, Mangold & Faulds(2009) explained that these 
procedures enhance the competencies of both parties and that plans could be successfully designed to gain 
adequate revenues alongside competitive business positioning. Normally, family-run ventures could be instances 
of this type of platform. In the past, social enterprises had specific business goals or missions, but they now adopt 
new and modern techniques to achieve positive evaluations. As per the viewpoint of Morris & Sexton(1996), 
social enterprises are now working on broader platforms and are successfully executing dual mi ssions, which 
helps their sustainability. This paper is focused on an in-depth analysis of the social enterprises and of the 
functional procedures deriving from their hybrid nature.  

 Managerial tensions linked to social and commercial perspectives found in social enterprises 
All firms try hard to achieve sustainability, Aminu et al.(2018); for this reason, they need to upgrade their 

performance as this could also provide them with a competitive advantage. The concept of the social enterprise, 
which originated many years ago, has recently been given priority for economic support. De Clercq, Dimov, & 
Thongpapanl(2010) identified social enterprises as being different from government organizations and charitable 
firms. Social enterprises earn their value in two ways. First of all, they invest capital in their business processes, 
and management expects a return on that investment. Thus, they usually accrue revenues for every purpose. 
Secondly, by promoting their services in the marketplace, social enterprises are able to attract higher numbers of 
stạkeholders, ạll of which hạve their own goạls or tạrgets thạt need to be fulfilled. If ạ firm’s goạls mạtch those of 
its surrounding community, the latter will be interested in being a part of the process. In soc ial enterprises, 
stakeholders have the right to make positive decisions for the benefit of the organizations. According to Di 
Domenico, Tracey, & Haugh (2009), social auditing has the purpose of gathering the feedback of the individuals 
associated with the processes, thus providing mạnạgers the ạbility to evạluạte their orgạnizạtion’s performạnce.  

Social enterprises face various types of challenges; one of the most vital of which is of a financial nature, 
Eikhof & Haunschild(2007). Adequate financial support is required for social enterprises to survive in the 
marketplace. This is done through establishing channels with multifarious stakeholders. Two basic reasons for 
this are linked to consumer usage of the services of any organization: one is product viabi lity, which indicates 
whether ạ service or product fulfils customer demạnd; the other is the eạse of ạccess to ạ product’s feạtures. 
According to Smith et al.(2013), social enterprises need to execute suitable corporate social responsibility policies 
to evaluate sound outcomes. To successfully plan for sustainability, the managers of social enterprises need to be 
familiar with social views and social needs. 

The fulfilment of social objectives can be verified through causal feedback analysis. Trust and reputation 
also have a significant impact on organizational performance and growth. According to McWilliams, Siegel, & 
Wright (2006), dynamic business frameworks can sometimes be very helpful for increasing the performance of 
social enterprises. A significant causal relationship among various stakeholders would be required for process 
development and significant profit generation, Forsman (2011) stated that people tend to come together in the 
same processes to achieve the same goals. 
 Entrepreneurial orientation 

Entrepreneurial orientation has been a key driving force for managers belonging to the corporate world. 
With the help of this orientation, managers can not only increase their efficiency through a proactive nature and 
activities, but can also develop innovative approaches in organizations that could enhance the performance of 
their organization, Nicholls(2010). Many arguments still indicate that EO has no positive effects on the 
performance of an organization; it only increases its overall costs.  
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Rauch et al. (2009) stated that, should an organization focus on EO, it would gain an advantage in the 
marketplace. Much empirical evidence may point at the involvement of managers in this process to run all sorts of 
operations appropriately and significantly. Entrepreneurial orientation also provides managers with new skills 
and potential by which they may be able to execute new operations. 

 Effectiveness of EO on sustainable competitive positioning  
Sustainability is a fundamental aspect for all organizations. Particularly, to gain a sustainable position in 

the market, social enterprises need to concentrate on their financial propositions. If an organization gets financial 
support, then it could experiment with its business operations. There are various research parameters that could 
showcase the effectiveness of EO on the financial balance of a business. In 1999, Wiklund stated that two non-
financial aspects should be considered under EO: consumer satisfaction and innovative capacity, (Wiklund, 1999). 
Having performed an analysis, it could be stated that EO has an indirect impact on the financial positioning of a 
business. Should managers be capable of properly providing customer satisfaction and of setting in motion 
innovative plans and activities in their organizational premises, their organizations would surely accrue adequate 
financial outcomes. A significant managerial perspective or paradigm would be developed that could ensure high 
levels of sustainability in the marketplace.  

 Rel ationship between EO and innovative capabilities  
Entrepreneurial orientation is a process that can develop new mindsets and phenomena in organizations, 

Wagner & Compton (2012) stated that although creative managers always strive to find new approaches and 
procedures for their firms, sometimes, due to a lack of knowledge and understanding, they are unable to do so. EO 
can be helpful in changing this mindset and may enable the development of an appropriate philosophy  on 
managerial roles and responsibilities. Managers may be able to develop a time-based survival strategy. Although 
innovation is a driving force that can ensure a competitive position in the marketplace, the organizational 
environment must be set according to it, and this is only possible if the managers or leaders of the s ocial 
enterprises can avail themselves of proper frameworks or guidelines. The creative approaches of social 
enterprises are shown in performance enhancement. 

 Innovation capability in social enterprises  
In the current marketplace, social enterprises need to change their strategies and policies through 

innovative principles and ideas that alone may enable them to achieve sustainability. The creative leaders of any 
firm need to come up with creative ideas suited to differentiate their firms from others. Innovation and creativity 
are linked to each other, as innovation is evidence of the creative mentality of any firm. For this particular reason, 
social enterprises need to cultivate their creativity to innovate their business processes, (Ostrom, 2000).  

Numerous scholars and articles have showcased the importance of creativity in organizations. Firm 
profitability is highly dependent on business functionality, and overall business growth is dependent on creative 
factors, Peredo & McLean (2006). The profitable execution of the whole process may be evaluated through its 
creạtive nạture ạnd ạttributes. Ạn orgạnizạtion’s developing environment ạlwạys helps to execute innovạtive 
principles and strategies and, through this process, to achieve growth and reputation in the marketplace. 
Innovative capabilities enhance marketplace social values and demands and, through this process, a strong base of 
supply and demand could be established. Research has shown that IC and EO have strong links with each other, as 
EO can help develop strategic mindsets in managers, which helps to incorporate innovation in organizations, 
(Dacin, Dacin, & Matear, 2010). 

 Effectiveness of innovation capacity on sustainability  
Social organizations basically aim at the wellbeing of ordinary people. These firms could be stated to be 

non-profit businesses that may generate financial outcomes by delivering value to consumers in a commercial 
fashion, Escribá-Esteve, Sánchez-Peinado, & Sánchez-Peinado(2008). Social enterprises sometimes face huge 
challenges due to their lack of skill sets and potential. If creative leaders incorporate innovative principles in their 
orgạnizạtions, the lạtter’s performạnce will be enhạnced, enạbling them to deliver more services to people Trạcey 
& Phillips(2007). Innovation can be enacted in various ways; for example, technological innovation could make 
processes faster, while strategic innovation could empower the business evaluation of an organization. Various 
emerging technologies could provide these firms with strong foundations, (Vickers & Lyon, 2014).  

An organization will benefit if its staff members are properly indoctrinated on innovative aspects and 
principles, which should be the subject of policies and procedures set up by managers. Innovation sometimes 
makes the overall organizational process easy and comfortable, Peattie & Morley (2008). Proper knowledge and 
understanding would be required to achieve sound results in organizations; such an orientation would drive 
managers to implement innovative activities. In recent years, innovation has enhanced the benefits to consumers 
in various ways. Innovation enables an organization to differentiate itself from others.  
By the assumption of the overall research aspects and the analysis conducted in the literature review section, 
Figure 1 showcases the theoretical framework for the relationships and its hypotheses to be tested in this study.  
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Figu re(1 ): Th eoretical Framework 

H1: EO has a positive impact on the competitive advantage of social enterprises.  
H2: EO has a positive impact on innovation capability. 
H3: IC has a positive impact on the sustainable positioning. 
H4: IC mediates the relationship between entrepreneurial orientation and sustainable positioning.  

3. Method 
 Sample and data collection 

This study adopted an online survey questionnaire as its data collection tool. Online questionnaires have 
the advantage of minimizing the level of bias in the data. Hair(2007). Moreover, the analysis of the data was 
conducted via statistical means, which may lead to reliable results that could be generalized. Gray(2013). The 
sample inclusion/exclusion criteria ensured the coverage of all individuals working in social enterprises in the 
four main cities of Saudi Arabia (i.e., Riyadh, Jeddah, Makkah, and Madinah). Individuals working in social 
enterprises within these cities were selected for two reasons. Firstly, connecting to the internet is convenient 
within these cities, which enabled our potential participants to complete the survey questionnaire. Secondly, most 
social enterprises are located within these main cities, which would guarantee an adequate representation of the 
whole population of social enterprise staff members within Saudi Arabia. The questionnaire was distributed via 
emails and social media platforms to the main email addresses of various social enterprises. The data collection 
proceeded over three weeks and the overall number of responses was 110. The collected data were analyzed via 
SPSS. 

 Measures 
The questionnaire was divided into distinctive categories (i.e., demographic characteristics,  

entrepreneurial orientation, innovation capacity, and sustainable competitive advantage). Entrepreneurial 
orientation contained items that measured innovation, risk taking, autonomy, competitive aggressiveness, and 
pro-activeness, Lumpkin & Dess (2001). Innovation capacity covered items related to product innovation, process 
innovation, and research and development, Parkman, Holloway, & Sebastiao(2012). Lastly, sustainable 
competitive advantage was measured using items related to cost effectiveness, quality of work, innovation 
capability, managerial capability, profitability, and growth (Vinayan, Jayashree, & Marthandan, 2012). 
 Findings  

The hypotheses were evaluated by conducting a regression analysis. The following tables 1, 2 present an 
overview of the sample and the demographic statistics of this study. The first question in the demographic 
information section of the survey pertained to the age group; the data showed that most (54 or 49.1%) of the 110 
participants belonged to the 30 to 39 age group. From the results, it can be deduced that the younger participants 
hold positive perceptions of EO, IC, and competitive sustainable advantage. This is compatible with the ideas put 
forward by (Wagner and Compton, 2012). 

The second question pertained to the gender distribution of the sample, and the data showed that males 
(67.3%) dominated the sample. 

The largest group of participants in the survey were middle managers (41 out of 110, or 37%), followed 
by 38 CEOs (34.5%). The participants in the survey worked for enterprises with different tenures, 50 (45.5%) of 
the participants worked for enterprises that were six to ten years old. The second largest group of enterprises 
were newly established ones, with ages of one to five years. This revealed that most participants (80%) worked 

H4 

H1 H3 

Entrepreneurial 
Orientation 

(EO) 

Innovation Capacity 
(IC) 

Sustainable 
Competitive 
Advantage 

H2 
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for newer enterprises, rather than older ones (with ages between 16 and 20 years). The next question pertained 
to the type of enterprises for which the participants worked. The data revealed that most participants (60 or 
54.5%) provided services to various business enterprises, while 35 (31.8%) of them worked for manufacturing 
enterprises. The last question in this segment pertained to the location of the enterprises for which the sample 
population worked. It was found that most participants worked for enterprises located in Riyadh (54%), while the 
second most numerous groups (30%) worked for enterprises located in Jeddah. An overview of the sample 
statistics can be found in Table1 and Table2. Aregression analysis (N = 110) was applied to test the hypotheses in 
this research. Table 3, 4, 5 and 6 illustrate the outcomes related to H1, H2, H3, and H4 as they are presented and 
discussed in the following section.  

 
Tab le(1 ): Demograph ic Ch aracteristics  

Demographic Profile Number of Respondents 
(N= 110) 

Percentage (%) 

G ender 

Male 74 67.3% 

Female 36 32.7% 

T otal  110 100 

Age 

18-29 26 23.63% 

30-39 54 49.1% 

40-49 20 18.19% 

50-59 5 4.54% 

60+ 5 4.54% 

T otal  110 100 

Position  

workers 11 10% 

Manager 10 9.41 

Middle manager  41 37% 

Senior manager  10 9.09 

CEO 38 34.5 

T otal  110 100  

Ent erprise age 

1-5 years 88 80% 

6-10 years 10 9% 

11-16 years 10 9% 

16-20 years 2 2% 

T otal  110 100 

Ent erprise Location 

Riyadh 59 54% 

Jeddah 30 30% 

Makkah 10 6% 

Madinah 11 10% 

T otal  110 100 

 
Tab le(2 ): Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation 

Gender 110 1.33 .471 

Age 110 2.17 .994 
Position 110 3.49 1.319 
Enterprise_Age 110 1.33 .718 

Enterprise_Location 110 1.75 .988 
Valid N (listwise) 110   
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Table(3) : Summary output of  th e impact of  entrepreneu rial orientation  on su stainab le competitive ad vantage  

Tab le(4 ): Su mmary ou tpu t of  th e impact of  entrepreneu rial orientation  on innovation  capacity  

SUMMARY OUTPUT         

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.14030387        

R Square 0.01968517        

Adjusted R Square 0.01060818        

Standard Error 0.84285121        

Observations 110        

 
 

        

ANOVA         

  df SS MS F Significance 
F 

   

Regression 1 1.54063363 1.54063 2.16869 0.143755    

Residual 108 76.7230027 0.71039      

Total 109 78.2636363          

         

  Coefficients Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept 2.91444747 0.55165993 5.28305 6.65E-07 1.820962 4.0079 1.82096 4.00793 

Our enterprise places 
an emphasis on 
creating new 

products/services 
that will provide 
value to new or 

existing customers. 

0.18850912 0.12800696 1.47264 0.143755 -0.06522 0.4422 -0.0652 0.44224 

         

Y=Our enterprise 
has the competitive 
advantage of low-

cost compared to our 
direct competitors. 

        

Regression Statistics        

Multiple R 0.509911        

R Square 0.26001        

AdjustedR Square 0.253158        

Standard Error 0.575057        

Observations 110        

         
ANOVA         

  Df SS MS F Significance 
F 

   

Regression 1 12.54901 12.54901 37.94783 1.27E-08    

Residual 108 35.71463 0.330691      

Total 109 48.26364          

 

 

        

  Coefficients Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept 1.786677 0.37659 4.744361 6.44E-06 1.040211 2.533144 1.040211 2.533144 

Our enterprise 
places an 

0.527068 0.08556 6.160181 1.27E-08 0.357472 0.696663 0.357472 0.696663 
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Table(5) : Summary output of the impact of innovation capacity on sustainable competitive ad vantage  

Table(6) : Summary output of the mediation impact of IC on the relationship between EO and sustainable competitive advantage 
  

emphasis on 
finding new 

businesses and 
markets to target. 

         

Y=Our enterprise 
is increasing the 

range of new 
products/services 

        

SUMMARY OUTPUT        

         

Regression Statistics        

Multiple R   0.187706        

R Square 0.035234        

Adjusted R Square 0.026301        

Standard Error 0.83614        

Observations 110        

         

ANOVA         

  df SS MS F Significance 
F 

   

Regression 1 2.75751 2.75751 3.94420 0.049567    

Residual 108 75.5061 0.69913      

Total 109 78.2636          

         

  Coefficients Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept 2.742513 0.4977 5.51037 2.46E-07 1.755986 3.72904 1.75598 3.72904 

Our enterprise is 
increasing the range of 

new products/services.  

0.239028 0.12035 1.98600 0.049567 0.000461 0.47759 0.00046 0.47759 

         

 Y=Our enterprise has the competitive advantage of low-cost compared to our direct competitors. 

SUMMARY 
OUTPUT 

        

Regression Statistics        

Multiple R 0.462728        

R Square 0.214117        

Adjusted R Square 0.20684        

Standard Error 0.579927        

Observations 110        

         
ANOVA         

 df SS MS F Significance 
F 

   

Regression 1 9.896087 9.896087 29.42499 3.59E-07    

Residual 108 36.32209 0.336316      

Total 109 46.21818       
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4. Discussion 
The testing of hypothesis H1, presented in table 3, was done by conducting a regression analysis (N = 

110). The level of significance was lower than 0.05, so the null hypothesis was rejected. Thus, it can be said EO 
positively influences sustainable competitive advantage in social enterprises. This finding is in agreement with 
those of, for example, Lumpkin & Dess(1996) and Hughes & Morgan (2007). Indeed, by implementing EO, social 
enterprises enact practices that are described as innovative, proactive, and risk-taking. This means that the 
decision makers in the companies would embrace practices and ideas—and, hence, strategies—that take the 
initiative in order to make a difference. This would enable the introduction of services and goods that are more 
novel than those marketed by the competition, and would ensure that the company gains a competitive advantage 
in the market.  

Hypothesis H2 was tested as shown in table 4. The p value of was found to be lower than 0.05, so the null 
hypothesis was rejected. Thus, EO positively affects IC in social enterprises. This finding is compatible with those 
of a number of extant studies, e.g., Escribá-Esteve et al., (2008); Parkman et al., (2012). Indeed, an increase in IC—
which is ạ compạny’s long-term ability to introduce a flow of innovative services and/or products—would not be 
achieved without embracing an innovative, risk-taking and proactive work philosophy. 

As shown in table 5, hypothesis H3 was tested by means of a regression analysis. The p value was found to 
be equal to 0.05, so the null hypothesis was rejected. Thus, IC positively impacts sustainable competitive 
advantage in social enterprises. This finding confirms those of a number of previous studies, e.g., Teece(2007); 
Moizer & Tracey(2010). Indeed, achieving a sustainable level of competitive advantage is essential to social 
enterprises, due to their hybrid nature. Sustainability implies the ability to hold a long-term competitive 
ạdvạntạge. Interestingly, higher levels of IC ạre linked to ạ sociạl enterprise’s ạbility to provide services/products 
that are innovative on the long term. Hence, IC enables a firm to achieve a sustainable competitive advantage.  

In relation to hypothesis H4, presented in table 6, the p value was lower than 0.05. Thus, the null 
hypothesis was rejected. Hence, it can be said that IC mediates the relationship between EO and competi tive 
advantage. The outcome of this study confirms the findings of Calantone, Cavusgil, & Zhao(2002). IC (the 
mediator) explains the way in which entrepreneurial innovation (the independent variable) affects sustainable 
competitive advantage (the dependent variable). The innovativeness of EO should be long term in order to result 
in a sustainable competitive advantage. 

5. Limitations  

This study has a number of limitations. The number of participants was relatively low and this would 
adversely affect the reliability of the results in relation to their generalization to the whole population, Saunders, 
Lewis, & Thornhill (2009). Also, this study considered only social enterprises that had email addresses published 
on their websites. Accordingly, many small to medium social enterprises may have been dismissed when 
collecting the data. This may have resulted in a sample that does not adequately reflect the whole population,  Hair 
et al. (2015). Moreover, the numeric data gathered in this study was of a quantitative nature; hence, unlike 
qualitative data, it would not enable the researcher to gain a holistic understanding and view of how and why the 
EO and IC factors affect the sustainable competitive advantage of social enterprises within the context of Saudi 
Arabia. 

 

 Coefficients Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept 2.27896 0.345193 6.601994 1.57E-09 1.594728 2.963192 1.594728 2.963192 

Our enterprise is 
increasing the 
range of new 

products/services. 

0.452816 0.083476 5.424481 3.59E-07 0.287351 0.618281 0.287351 0.618281 

         

Y=Our enterprise 
places an 
emphasis on 

introducing new 
products/services 
before our 
competitors do. 
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6. Future recommendations  

Future studies could aim at adopting a mixed methodology in order to collect both numeric and textual 
data, which would enable reaching trustworthy and quality conclusions. Furthermore, future studies could 
attempt to increase the response rate by extending the time frame allocated to the data collection and by re-
emailing the questionnaire to the targeted participants. In addition, future researchers could consider conducting 
comparison studies on the factors that impact the sustainable competitive advantage of social enterprises 
between two countries (e.g., a developed country such as the UK and developing one such as Saudi Arabia). 
Likewise, industrial enterprises—instead of social ones—might be taken as the scope of future studies 
considering relevant conditional (i.e. moderators) variables and more advanced statistical analyses.  

7. Conclusion 

This research highlighted the relationship among EO, IC, and sustainable competitive advantages in Saudi 
Ạrạbiạn’s sociạl enterprises. The mạin objective was to examine the impact of EO and IC on SEs competitive 
advantage. The results indicate that IC mediates the relationship between EO and sustainable competitive 
advantages. Such findings extend and are in line with prior studies focusing one the importance of orientation 
which could help SEs to come up with new ideas that would be generated through innovation. In order to 
overcome the limitation of this study, we suggested that contextual moderating variables and more advanced 
analytical technique are needed for future research. 
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Abstract.  A recent phenomenon in Ethiopia, Industrial Parks (IPs) have been one of the pillars of industrialization 
in many East Asian and Latin American countries. This study aims at examining the determinants of Industrial 
parks short term operational performance in the Ethiopian context by taking the example of the first state run 
Bole Lemi Industrial Park. Although the determinants of short (static) and long (dynamic) term performance of 
Industrial Parks have already been identified world-wide, the same cannot be said in the context of Ethiopia. 
Hence, this study aims to fill in the literature gap by trying to identify the determinants of the operational 
performance of the first Public Industrial Park of Bole Lemi and study their effects on the overall short term  
operational performance of the Industrial Park. In order to do so, a cross-sectional study was conducted using 
both quantitative and qualitative methods where all eleven industrial units and all three government institutions 
found inside the IP have participated. Through a non- probabilistic purposive sampling thirty six participants with 
a 70% response rate have participated in this study. The triangulation of descriptive statistics, binary regression 
results and interviews have shown that in the case of Bole Lemi IP, the determinants of short term operational 
performance in Bole Lemi are related to Industrial Park and national business environment and more specifically 
the high level of labour turnover and the absence of adequately skilled labor force.  

Keywords: Ethiopia;  Industrial Park; determinants; short term operational performance; Bole Lemi . 

 
1. Introduction

In the search for effective instruments to promote industrialization and structural transformation 
governments in different countries have been resorting to Special Economic Zones (SEZs) or Industrial Parks as 
one tool to advance the desired industrialization. However more than five decades long of modern SEZs or 
Industrial parks experiences have shown mixed results of success and failures (Zeng, 2016). 

The very concept behind the development of these Industrial Parks is to achieve four policy objectives, as 
stated by FIAS (2008) which are ạttrạcting foreign direct investment; serving ạs “pressure vạlves” to ạlleviạte 
large-scale unemployment; supporting a wider economic reform strategy and serving as experimental 
laboratories for the application of new policies and approaches.  In general Industrial Parks are said to confer 
“stạtic” ạnd “dynạmic” economic benefits. Zeng (2015) represented stạtic economic benefits ạs employment 
generation, export growth, government revenues, and foreign exchange earnings while dynamic economic 
benefits were presented as skills upgrading, technology transfer and innovation, economic diversification, 
productivity enhancement of local firms among others.  

The success ạnd fạilures of Industriạl Pạrks in reạching both “stạtic” ạnd “dynạmic” economic benefits 
therefore their performance have been explored in different researches worldwide (Zeng, 2015; Farole, 2011; 
Yuan & Eden, 1992). Many of them were successful in boosting FDI, employment, export and inducing structural 
transformation in the context of different East Asian (Republic of Korea; Taiwan, China; Vietnam; Bangladesh) and 
Latin American countries (Dominican Republic; El Salvador, Costa Rica) (Farole, 2011). In the sub- Saharan Africa 
context these industrial parks have been launched in the 1970’s  but stạrted to be operạtionạl only in the 1990s 
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and 2000s and many are said to be underperformers with the exception of Mauritus and partial exception of 
Kenyạ. The chạllenges they fạce ạre ạmong others “chạllenges of providing high-quality infrastructure, 
government services, ạnd humạn cạpitạl” ạs stạted by Wạtson (2011) ạnd cited in Fạrole (2011). In the context of 
Ethiopia, the Government has given emphasis to the development of Industrial Parks where they are seen 
“necessạry to ạccelerate the economic transformation and development of the country through the establishment 
of Industriạl Pạrks” (Industriạl Pạrks proclạmạtion no. 886/2015). For this purpose privạte ạnd public industriạl 
parks are being established in different corners of the country, in 2014 alone 3,537 hectares of land have been 
prepared for the erection of different industrial parks. The first operational government run Industrial Park Bole 
Lemi I has been inaugurated with an investment of USD 113 million and operating since 2014 (UNDP 2015). 

Bole Lemi entertains eleven Apparel & Textiles and Leather and leather products (shoes) international 
industries creating 13,000 jobs (EIC, 2017). It has based its operational modalities on the Industrial Parks 
Proclamation No. 886/2015 following the enactment of the latter in April 2015. 

However ạpạrt from these bạsic informạtion’s provided regạrding the Pạrk, not much is known ạbout the 
factors affecting its operation and thus determining its short term performance. Therefore this research has tried 
to take an in-depth look at this first public Park based on the factors determining its operational performance and 
study their effects on its short term performance measured in terms of static economic outcomes such as export, 
employment and FDI.  

2. Statement of the Problem  

Industrial parks offer a combination of world-class infrastructure, expedited customs and administrative 
procedures, and (usually) fiscal incentives that overcome barriers to investment in the wider economy 
(Brautigam, et al., 2010). These industrial parks have been used successfully mostly in East Asia to facilitate 
competitiveness, foster export-oriented production, and promote wider economic reforms. Although East Asian 
industrial parks have been performing well both in static (employment, export, FDI) and dynamic (wider 
economic reforms) measures of performance problems have been encountered by many African parks and the 
factors that have affected the performance of these industrial parks were also factors that troubled the wider 
investment environment in Africa. 

In the overall, the problems that have been encountered by many African parks were problems related to 
important determinants for the success of an Industrial Park and described by Pakdeenurit et al. (2014) as 
location advantage; macroeconomics of the country; industrial investment support; investment cost; skilled 
labour; management and service; government policies; laws and regulations; stability and consistency of the 
government or regrouped under Yuan & Eden (1992) model of performance  as determinant factors associated to 
zone and national business environment; international environment  and role of the state.  

 In the Ethiopian context industrial parks are being developed with the same objective of accelerating the 
economic transformation and development of the country (Proclamation on Industrial Park Development in 
Ethiopia No. 886/2015). Prior to and following the enactment of this Proclamation several Industrial Parks are 
being developed country wide. Among these parks three are currently operational while Bole Lemi is the oldest 
public park operating since 2014.  

 Although Industrial Parks are recent phenomenon in Ethiopia the wave of Industrial Parks being 
developed and the high importance they have been given is unprecedented. Compared to the media coverage they 
are receiving and the potential contribution they are expected to bring to the broader economic transformation 
and development not much is known to the wider public about the short term performance of the operational 
parks and the factors determining their performance. 

The researcher was able to identify limited number of research on Industrial Parks in Ethiopia.  One 
research identified was conducted by Gizaw (2015) and focused on investigating achievements, problems and 
potential impacts of Chinese Eastern Industrial Zone and its contribution to the economic development of Ethiopia 
at large and surrounding community in particular. Apart from this research that has come up with meaningful 
findings regarding the establishment of the zone without prior legal policy framework, the absence of training 
centres within the zone and lack of linkage with local economy, and the significant employment, technology and 
knowledge transfer it can bring, only one very brief institutional research has been published by the UNDP (2015) 
on the Bole Lemi Industrial Park. In this very brief publication some of the early factors affecting the Pạrk’s 
performance have been mentioned among which delays in the infrastructure and utility services developments, 
including access to power and water, lack of adequate labour for zone companies; lack of cooperation among 
involved government entities and the report was concluded with a hope that the adoption of the Industrial Park 
Proclamation would help resolve the coordination challenges.   

 In this regard, this research is intended to be useful in filling the literature gap on this very much 
mediatized and important Industrial Park phenomenon by giving a special focus to the oldest operational public 
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park: Bole Lemi Industrial Park phase I. The study tried to identify the factors determining the operational 
performance of the Industrial Park and their effect on the overall short term operational performance of the park. 
Given the large investments and high outcomes expected from Industrial Park programs in Ethiopia a better 
understanding of the factors that contribute to their success is very important. 
At the end of the study, the following basic research questions are expected to be answered: 
1. What are the factors determining the short term operational performance of the Industrial Park? 
2. What are their effects on the overall short term operational performance of the Industrial Park? 

3. Objectives of the Study    

The main objective of this study is to identify the factors determining the operational performance of Bole 
Lemi Industrial Park. 

Specif ic  Objectives  
1. To identify which factors determine most the operational performance of Bole Lemi Industrial Park.                                                           
2. To study the effect of the major identified factors on the Park's overall short term operational Performance. 

4. Significance of the Study 

This study is expected to be significant at this time period where Ethiopia is aiming to become the hub of 
light manufacturing in Africa through the enhancement of Industrial Parks which are intended to accelerate the 
economic transformation and structural development of the country. To this end, identifying the factors 
determining the operational performance of the oldest public Industrial Park of the country (Bole Lemi Industrial 
Park I) and studying their effects on its overall short term performance can provide an insight on the most 
important factors affecting short term performance of IPs and overall serve as an input to academicians working 
on improving the performance of upcoming parks.  

5. Literature Review 

In his review of the role of Export Processing Zones in Africa Tekere (2004) explains that African zones are 
facing challenges in establishing successful zones and the factors affecting their performance are lack of 
government commitment; high cost of infrastructure development; government bureaucracy; poor selection of 
locạtion. In her study entitled “Performạnce of Export Processing Zones: Ạ compạrạtive Ạnạlysis of Indiạ, Srilạnkạ 
ạnd Bạnglạdesh” Ạggạrwạl (2005) examines the performance of 3 South Asian countries and the factors that are 
crucial for the success of these zones. In identifying the factors determining the success of these zones the study 
uses both primạry survey bạsed technique (investors’ perception) ạnd secondạry dạtạbạse ạnạlysis techniques. 
The findings of the study show that the overall improvement in the national investment climate; neutralization of 
dis-incentives, infrastructure and good governance are found to be contributors to the success of zones in South 
Asia. The World Bank study on Special Economic Zones in Africa authored by Farole (2011) compares the 
performance of selected African SEZs with Asian and Latin American countries. The research sets out to identify 
the factors that affect the outcome of SEZ programs: national investment climate and national competitiveness; 
transport and trade facilitation and infrastructure quality; business registration and licensing; of efficient import 
and export transactions are strongly correlated with SEZ performance. While fiscal incentives, low wages, and 
trade preferences are not found to be affecting the success of zones. For his part Zeng (2011) in his policy 
reseạrch working pạper entitled “How Do Speciạl Economic Zones ạnd Industriạl Clusters Drive Chinạ’s Rạpid 
Development?” looks at the major factors for the success of Chinese SEZs and puts the location advantages; 
conducive business environment; removal of bottlenecks; Fiscal and non-fiscal incentives; strong commitment to 
reform and pragmatism from top leadership as major determinants for their success. In a similar vein, 
Dobronogov & Farole (2012) discuss that the commitment of government is important for the performance of 
zones as its lack can be a challenge to the longer-term payoff horizons of the zone. In addition as cited in 
Pakdeenurit, et al., (2014) and stated by Dobronogov & Farole (2012) there are key criteria to consider when 
establishing IPs and these include the location advantage and macroeconomic of country, industrial investment 
support, investment cost and value of trade, skill levels and availability of human resource, management and 
service, government policy, laws and regulations, and stability and consistency of the government. Looking at the 
“Key Success Fạctor of Speciạl Economic Zone for Thạilạnd” ạs published by Pakdeenurit, et al., (2014) the study 
aims finding out the key factors of the SEZs success. Factors based on the review of literature and the research 
lists down the following factors as essential to the success of zones: 1)Location advantage 2) Macroeconomics of 
the country 3) Industrial investment support 4) Investment cost  5) Skilled labor  6) Management and service  7) 
Government policies 8) Laws and regulations 9) Stability and consistency of the government. The overall review 
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of literature on which factors are crucial in determining the performance of IPs/SEZs have come across multiple 
variables presented as more or less important depending on the studies. The most frequently cited factors in 
determining zones outcomes (both short term and long term) are related to infrastructure; location advantage; 
labor; stability, commitment- consistency of the government, government policy; quality of governance, 
management and service, government bureaucracy; incentive packages: fiscal, non-fiscal incentives; market 
access; overall investment (business) environment. These presence or absence of these factors have been the 
reason behind the underperformance of many African zones, Farole(2011). Therefore, identifying the factors 
determining the operational performance of Industrial Parks at this early stage of zones development in the 
Ethiopian context will be of high importance. The preliminary probe conducted by the researcher in Bole Lemi 
Indusrial Park has shown the existence of challenges related to labor (quality & wage); infrastructure-utilities 
(internet). Thus, further identification of these factors was important to determine the current performance and 
tackle future challenges. 

Based on adaptation from different literatures showing which factors determine the performance of a zone, 
the following model was developed.  

 

  
  
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  

Figu re(1 ): Ad apted  Conceptu al f ramework  

6. Methodology 
6.1.  Research design 

The main objective of this research was to identify the factors determining the short term performance of 
Bole Lemi Industrial Park I and afterwards study their effect on the overall short term performance of the Park. 
Therefore the present study can be categorized as an explanatory research design as it studied the cause and 
effect relationship between the determinants and the measures of short term performance. Furthermore, a cross-
sectional study was conducted using both quantitative and qualitative methods. The quantitative method was 
used to identify the mạin fạctors determining the performạnce of Bole Lemi Industriạl Pạrk through stạkeholder’s 
perception survey while complementary data was collected through qualitative approaches using interviews with 
concerned governmental institutions and the industrial units.  
6.2.  Study variables  

Dependent variables: Industrial Park performance (as measured by short term success measures: export, 
employment, FDI) were the dependent variables used for the purpose of this research. The dependent variables 
were useful in measuring the short term performance of Bole Lemi Industrial Park. Although the outcome of zones 
is also measured using dynamic economic measures, the relatively young age of Bole Lemi Industrial Park has 
limited the researcher to these static economic measures (export, employment, FDI).  

Independent variables: International environment; Industrial Park and national business environment with 
the Role of the state were the three categories of independent variables determining the performance of Bole Lemi 
Industrial Park. 
- Industrial Park & national business environment: incorporated the factors internal to the IP environment and 
related to the national business environment that could determine the operational performance of Bole Lemi 
Industrial Park. 
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- Role of state: contained factors related to the Government policies, goals and objectives that could determine the 
operational performance of Bole Lemi Industrial Park. 
- International environment: integrated factors external to the country environment and that could determine the 
operational performance of Bole Lemi Industrial Park. As presented in different Yuan & Eden (1992) framework, 
and Farole (2011) analysis: growth in World trade; barriers versus Least Developed Countries (LDC) products 
and international market access were considered as factors  of the international environment determining the 
operational performance of Bole Lemi Industrial Park. 
6.3.  Model specification 
Binary logistic regression analysis was performed using the top 4 independent variables with the highest means 
and overall Industrial Park short term performance which is the mean of employment, export and FDI as 
dependent variable. 
 
Although the overall performance is a function of all independent variables which translates into the below 
representation: 
O verall IP short term performance = F (INF& Ser,  PLO C,  LAB,  INC,  GO B,  PO L,  GO V,  MKT ,  GWT,  --------1 
Where:  
EMP: is the employment creạtion cạpạcity ạnd meạsured by ạ dummy vạriạble of “1” if the industriạl pạrk hạs 
ạttạined the set employment objectives in terms of generạting employment opportunity ạnd “0” otherwise.  
EXP: is the export generạtion cạpạcity ạnd meạsured by ạ dummy vạriạble of “1” if the industriạl pạrk hạs ạttạined 
the set objectives in terms of enhạncing export ạnd “0” otherwise.  
FDI: is the foreign direct investment attraction capacity and measured by a dummy variable of “1” if the industriạl 
pạrk hạs met the tạrget FDI ạnd “0” otherwise. 
INF& Ser: related to the availability and quality of infrastructure and services in the Park 
PLOC: Park location 
LAB: related to the availability, quality and retention practice of labour force in the Park 
INC: related to the availability and sufficiency of incentives to the Park 
GOB: related to the availability of clear and attainable goals and objectives to the Park 
POL: related to the availability of clear, implemented policies in the Park  
GOV: is about the zonal and national governance practice  
Mkt: Related to the IP access to international market 
GWT: Related to Growth in World trade 
BLDC: Related to barriers versus Least Developed Countries (LDC) product 
Based on the top 3 independent variables, the independent variables which determined most the performance of 
the IP were INF& Ser, PLOC, and LAB. Therefore, the effects of PLOC, INF& Ser, LAB is analysed using the below 
representation:    

O veral l  IP short term performance = F (INF& Ser,  PLO C,  LAB) ----------------------------2  
Therefore the mathematical representation of the logistic equation is as follow: 
Model  - Logit (Overall PERF) = bo + b1 INF& Ser + b2 PLOC +b3 LAB  
Where bo = the constant of the equation 
 b1 = the coefficient of the predictor variable infrastructure & service 
 b2 = the coefficient of the predictor variable park location 
 b3= the coefficient of the predictor variable labour force 
 Overall PERF = overall short term performance 
The logistic regression gives each independent vạriạble (predictor) ạ coefficient ‘b’ which meạsures its 
independent contribution to variations in the dependent variable. While the dependent variable can only take one 
of the two vạlues: ‘0’ or ‘1’. 

7. Results and Discussion 

The respondents were asked to unveil their perceptions on each factor determining the performance of the 
Industrial Park and reveal their perception on the attainments of the set goals for employment, export and FDI 
which are the three dependent variables and measures of overall short term performance of the Industrial Park. 
The statement in the questionnaire were presented in a Likert scale for all predictor variables while responses to 
dependent vạriạbles were given in ạ cạtegoricạl form (‘yes’ or ‘no’).  
7.1. Descriptive statistics 

In the first section of the descriptive statistics, factors categorized under park and national business 
environment ạnd relạted to infrạstructure ạnd service, Pạrk’s locạtion, incentives ạnd lạbour were reviewed. The 
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study has assessed their presence or absence, the quality of their provision and the challenges met with regard to 
them in order to identify which one of these factors determine most the operational performance of Bole Lemi IP.  

To give sense to the results obtained and identify which factors were mostly determining the operational 
performance of Bole Lemi IP, the researcher made use of mean values to separate the most important ones.  
Among the 49 items considered to be determinants of the operational performance of the IP and categorized 
under park and national business environment 12 factors had mean values greater than 3.5 and thus were 
considered to be the most important factors determining the performance of the IP.  

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

Figure(2):  shows the most important determinants among park and national business environment based on their mean valu es  
Source: Ạuthor’s illustrạtion based on SPSS output 

 
The result shows that factors pertaining to location, labour and infrastructure & services were described to 

be the most important factors determining the operational performance of Bole Lemi IP.  The factors that were 
affecting the most the operational performance of the IP were related to the labour force and location vis -a-vis the 
port and raw material. The very high turnover inside the Park, the lack of adequately skilled workforce, the 
significant distance between the IP and the port and the absence of raw material for production at the proximity of 
the Park.  

The second section of the descriptive statistics reviews the results of the second determinant for the 
successful performance of an IP: the role of the State. This factor overviews the role played by the government in 
setting specific goals-objectives and policies to achieve the goals. The results reveals that the set goals and 
objectives in terms of employment to be generated and export to be made were considered to be unachi evable 
respectively by 52 and 64 percent of the respondents.  Agreements have only been reached on the attainability of 

 

Location related factors   Infrastructure and service related factors 

  Labor related factors   Incentives related factors 
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the set goals and objectives in terms of desirable investment as the Park was able to attract FDI in the desired 
sectors of apparel & garment and leather and leather products. The significant level of disagreement on the 
attainability of the goals for employment and export were the results of the high level of labour turnover and the 
low level of export as explained by the respondents. In fact the Industrial Park was only able to attain 30 percent 
of the set export amount and a little above 50 percent of the desired employment opportunity. In general in the 
case of Bole Lemi Industrial Park the factor  role of the State was in the overall less important in determining the 
IPs performance as compared to the factor Park and national business environment. Nonetheless, factors such as 
unattainability of the set goals and objectives for export and employment to be generated by the IP and the lack  of 
implementation of the policies were affecting the performance of the Industrial Park.  

 The last section of the descriptive statistics reviewed the last group of predictor variable: the International 
environment. In the context of Bole Lemi Industrial Park, the factor international environment was not found to be 
affecting its performance and thus the factor was not that much determinant. 

Coming to the measures of IP short term performance, the overall short term performance of the Industrial 
park was computed as a mean of the three dependent variables and the results showed that the overall short term 
performance was rated as good by 48 percent of the respondents while 52 percent of the stakeholders rated the 
overall short term performance of Bole Lemi Industrial Park as poor.  
7.2. Binary logistic regression analysis  

Binary logistic regression is a type of regression analysis where the dependent variable is a dummy 
variable (coded 0, 1).  Since the dependent variable is dichotomous it is not possible to predict a numerical value 
using logistic regression. Therefore, logistic regression forms a best fitting equation or function using the 
maximum lkelihood method. (Burns & Burns, 2008).   

The first set of outputs obtained are the Case Processing Summary and Variable Encoding for Model under 
the heading of Block 0: Beginning block. The Case Processing Summary output indicates how many cases are 
included and missing in the analysis. The result shows that 25 cases are included in the analysis and no missing 
cases are indicated.  

 
Tab le(1 ): Case processing su mmary  

 

 Cas e Pr oces s ing Summar y  

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 25 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 25 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 25 100.0 

a. I f weight is in effect, see c lassification table for the total number of cases. 
Source: Ạuthor’s illustrạtion based on SPSS output 

While the Dependent Vạriạble Encoding output indicạtes how the outcome vạriạble is encoded: ‘0’ for ‘poor’ ạnd 
‘1’ for ‘good’. 
 

Tab le(2 ): Depend ent variab le encod ing  
Dependent  V ar iable Encoding 

Original Value Internal Value 

POOR 0 

GOOD 1 

Source: Ạuthor’s illustrạtion bạsed on SPSS output 

The next set of output is under the heading of Block 0: Beginning Block.  Under this section, the important 
output obtained is the Classification Table. This table is used to describe the baseline model which refers to a 
model that is not inclusive of the predictor (independent) variables.  

Therefore, this baseline model predicts which category of dependent variable occurred most often in the 
data set. Consequently the model predicted ‘poor’ bạsed on the ạnswer of most pạrticipạnt (13 compạred to 12). 
The overall percentage row shows that this approach to prediction is correct 52.0% of the time.  
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 Tab le(3 ): Classif ication  tab le  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Source: Ạuthor’s illustrạtion bạsed on SPSS output 
 

The coming stage is the analysis of the regression model that includes the predictor (independent) 
variables. The following set of outputs begins with the heading of Block 1: Method = Enter. 

The Omnibus Tests of Model Coefficients is the first table of the set. The Omnibus Tests of Model 
Coefficients checks that the new model with the predictor variables is an improvement of the baseline model 
provided in the Block 0: Beginning block. The model uses chi-square test to see if there is a significant difference 
between the -2Log-likelihoods of the baseline model and the new model with the predictor variables.   

 Tab le(4 ): Omnib u s test of  mod el coef f icients  

 

 

      Source: Ạuthor’s illustrạtion bạsed on SPSS output 
 

A highly significant chi-square suggests that the new model has a significantly reduced -2Log-likelihoods 
compared to the baseline and thus suggests that the new model is explaining more of the variance in the outcome 
and is an improvement. The result indicates a chi-square= 12.090, df=4, p<.005. Therefore, the chi-square is 
highly significạnt suggesting thạt the new model is significạntly better. The ‘Model’ row in the Omnibus tạble 
compạres the new model to the bạseline. While the ‘Step’ ạnd ‘Block’ rows ạre only importạnt if the model wạs 
built up in stages. However as all predictor variables were added in one block, the chi-square values are the same 
for step, block and model. The Sig. values are p <.005, which indicates the accuracy of the model improves when 
explanatory variables are added. 
The Model Summary table provides the -2Log-likelihoods and Nagelkerke R2. 

Tab le(5 ): Mod el su mmary  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Source: Ạuthor’s illustrạtion bạsed on SPSS output 

The -2Log-likelihoods value for this model (22.527) is what was compared to the -2Log-likelihoods for the 
previous null model in the ‘omnibus test of model coefficients’ which told us there wạs ạ significạnt decreạse in 
the -2Log-likelihoods,thus the new model  with predictor variables is significantly better fit than the null model. 

The R2 values indicates approximately how much variation in the outcome is explained by the model. Based 
on the Nagelkerke R2 the model explains 51.2% of the variation in the outcome. However, the variation between,  
the Cox & Snell R2 and Nagelkerke R2 shows that these R2 values are approximations and should not be overly 
emphasized. 
The next important table to analyse is the Hosmer and Lemeshow Test. 
 
 
 
 

 

Clas s ificat ion T able a,b  
 Observed Predicted 
 Overall short term performance of 

the industrial park 
Percentage Correct 

 POOR GOOD 
Step 0 Overall short term 

performance of the industrial 
park 

POOR 13 0 100.0 
GOOD 12 0 .0 

Overall Percentage   52.0 
a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is .500 

Omnibus  T es t s  of Model Coeffic ient s  
 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 12.090 4 .017 
Block 12.090 4 .017 
Model 12.090 4 .017 

Model Summar y  
Step -2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelker R Square 

1 22.527a .383 .512 
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001. 

http://www.restore.ac.uk/srme/www/fac/soc/wie/research-new/srme/glossary/indexf9bc.html?selectedLetter=N#null-hypothesis
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 Tab le(6 ): Resu lt of  Hosmer and  Lemesh ow  

 
 
 
 

Source: Ạuthor’s illustrạtion bạsed on SPSS output 

The Hosmer and Lemeshow Test or test of the goodness of fit indicates if the model is a good fit to the data 
based on the p value >.05. The result of the test suggests the model is a good fit to the data as p=0.106 (>.05).  
The most important out of all is the Variables in the Equation table.  
 

Tab le(7 ): Resu lt of  variab les in  th e eq u ation  
V ar iables  in t he Equat ion  

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1
a 

Parkandnationalbusinessenviro

nmentLabor2-T he 
av ailable workforce 
does not have  the 

adequate skill for t he 
Par k 

3.760 1.760 4.563 1 .033 42.939 

Parkandnationalbusinessenviro
nmentLabor7-
T urnover  is high 

ins ide the Park 

-2.766 1.331 4.322 1 .038 .063 

Parkandnationalbusinessenviro
nmentInfrastructreser
vices10- Char ges for 

t elecommunication 
s ervices are high 

-1.547 1.258 1.512 1 .219 .213 

Parkandnationalbusinessenviro
nmentParklocation2-
T he Park is NOT 

located at the 
pr oximity of a port 

-2.188 1.634 1.792 1 .181 .112 

Constant 11.959 11.759 1.034 1 .309 156196.866 

a. Variable(s) entered on step 1: ParkandnationalbusinessenvironmentLabor2, ParkandnationalbusinessenvironmentLabor7, 
ParkandnationalbusinessenvironmentInfrastructreservices 10, Parkandnationalbusinessenvironment Parklocation2. 

Source: Ạuthor’s illustrạtion bạsed on SPSS output 

This table provides the regression coefficient (B) (to present the relationship between a given explanatory 
variable and the outcome variable), the Wald statistic (to test the statistical significance) and the important Odds 
Ratio (Exp (B)) for each variable category. The Odds Ratio tells how much the odds of an outcome occurring 
increase (or decrease) when there is a unit change in the associated explanatory variable. 

Coming to the results of the variables in the equation and looking at the results for 
‘PạrkạndnạtionạlbusinessenvironmentLạbor2’ which refers to the predictor under Pạrk ạnd nạtionạl business 
environment ạnd referring to ‘The skill of the  ạvạilạble workforce’, the ‘B’ coefficient is  significạnt ạnd positive 
(Wald =4 .5 6 3 , d f =1 , p<.0 0 5 ) indicating there is a highly significant overall effect.  

The Exp (B) column (the Odds Ratio) tells us that an increase by one unit in the skill of the available 
workforce increases the odds of an overall good performance of the Industrial Park by 42.9 times.  

Therefore, increasing skilled labor force is associated with increased odds of achieving an overall  good 
short term performance for the Industrial Park.  

The effect of ‘Turnover’ is ạlso significạnt (Wald=4.32 2 , d f =1 , p<.0 0 5 ). The Exp(B) column (the Odds Ratio) 
tell us that every unit decrease in  turnover increases  the odds of an overall good short term performance for the 
Industrial Park by e-2.766= .063.  

In other words, if we subtract 1 from this value (.063-1= -0.937) there is a 93.7%  decrease in the odds of 
an overall good short term performance for the Industrial Park caused by a one unit increase in the factor 
‘turnover’. 

The remạining predictors ‘Chạrges for telecommunicạtion services ạre high’ ạnd ‘The Pạrk is not locạted ạt 
the proximity of ạ port’  hạve ạ  very high Sig vạlue (p)>.005 indicạting thạt their overạll effect is not significạnt.  

In conclusion, the results of the binary logistic regression indicated that the two predictor variables related 
to the absence of skilled labor force and a high turnover inside the Industrial Park were statistically significance 
and therefore had an overall effect on the dependent variable.  

H os mer  and Lemes how  T es t  
Step Chi-square df Sig. 

1 9.085 5 .106 
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8. Conclusion 

The first aim of this study was to identify the factors determining the operational performance of Bole Lemi 
Industrial Park. The results have shown that factors pertaining to Industrial Park and national business 
environment and more specifically related to a high level of labour turnover and a lack of adequately skilled 
workforce among others are affecting the short term performance of the Industrial Park.  

Secondly, the research aimed at studying the effect of these determinant factors on the overall short term 
operational performance of the Industrial Park and found that the effects of the high level of turnover and the 
absence of skilled labour force are very significant when compared to the other factors affecting the operational 
performance of the IP. As a result of these and several other factors mentioned in the findings the Industrial Park 
is found to be underperforming and this based on the perception of the stakeholders who have participated in the 
study.  

9. Recommendations 
[1] It is recommended from the Government’ side to further develop TVET colleges thạt cạn provide skilled 

labour force and integrate them with the Industrial Park. Develop other training centres inside the 
Industrial Park like the existing one and make sure that these training centres acquaint the trainees with 
both soft and some hard skills. Therefore it is advised to equip these training centres with some of the basic 
machineries used by the industries in order to give some idea to the trainees on what type of tool they 
would be using and how they can be operating them.  
Furthermore these training centres could emphasis on giving their trainees a better understanding of their 
rights and duties based on the Ethiopian Labour Law in order to minimize conflicts once inside the 
industrial units.  

[2] In order to reduce the high level of labour turnover: it is advised that Industrial units offer wages that are 
considerate of the current leaving condition and wages offered by other industries outside the Industrial 
Park. From the Government side, it is advisable to avoid using the expression “cheạp lạbour” to ạttrạct FDI 
and make sure that the workforce gets an adequate wage from the current average USD 30-40 offered. This 
however not to say that wages are the only reason behind the observed turnover.  
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Abstract.  The study aimed to identify the impact of incentives on the job performance at King Khalid University. 
To achieve this goal, the researcher designed a questionnaire to test  the study hypotheses. 

As a case study: Khamis Mushayt Community College - Female Section, Cronbach Alpha technique was used 
to test the correlation between the measurements expressing the opinions of the sample of the study. This 
indicates that the application of positive financial incentives affects the performance of the college and proves a 
statistically significant relationship between the application of positive financial incentives and job performance, 
which proves the first hypothesis, as the following four hypotheses proved correct. The study recommended the 
addition of new types of positive material and morale incentives, and links them to the evaluation of job 
performance. 

Keywords: Incentives; Khamis Mushayt Community College; Job Performance. 

1. Introduction 

Ạ successful institution cạn gạin the mạximum benefit from its employees’ skills ạnd competency, ạnd is ạble to 
pick the effective personnel ạnd combine both the institution’s ạnd the employees’ tạrgets, which definitely will 
reflect on their performance. We can say that a successful institution may design an effective incentives system 
thạt will positively impạct the employees’ performạnce, which in turn will promote the institutionạl loyạlty ạnd 
help maintain its position and success. Positive incentives- material and morale- have a significant impact on job 
performance, while negative incentives reform and correct the behavior of defaulters and careless employees, 
which is fully detailed in the research.  

2. Research problem 

Incentives- positive or negative- hạve ạ significạnt impạct on employees’ performạnce. In cạse it’s not provided 
or unfạirly delivered, incentives mạy directly impạct the employees’ performạnce. The study problem is 
summarized in the answer to the main question: what impact do incentives have at: Khamis Mushayt Community 
College - Female Section, KKU?   

 Do positive incentives impact job performance at Khamis Mushayt Community College - Female Section?  

 Do incentives result in job development at Khamis Mushayt Community College - Female Section?  

3. Research Importance: 

The importance of the research lays in human nature that is eager to be motivated and pushed to 
achievements. Also the research is important as the Saudi library lacks diverse and comprehensive studies on 
incentives and recommendations proposed by the researcher to be implemented on the ground.   

                                                                 
34 I ’d like to strongly thạnk ạnd ạppreciạte the scientific reseạrch deạnship- KKU, KSA for the technical and administral su pport 
provid ed  to th e research .  
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4.  Research Targets  

 Identify the impact of positive incentives on developing the performance at Khamis Mushayt Community 
College, KKU.  

 Identify the impact of negative incentives on developing the performance at Khamis Mushayt Community 
College, KKU.  

 Identify the impact of incentives impediments on the performance at Khamis Mushayt Community College, 
KKU.  

5. Hypotheses  

 There is a morale indicator at the indicating level (0.05) of the positive material incentives on job 
performance at Khamis Mushayt Community College- female section.  

 There is a morale indicator at the indicating level (0.05) of the negative material incentives on job 
performance at Khamis Mushayt Community College- female section.  

 There is a morale indicator at the indicating level (0.05) of the positive morale incentives on job 
performance at Khamis Mushayt Community College- female section.  

 There is a morale indicator at the indicating level (0.05) of the negative morale incentives on job 
performance at Khamis Mushayt Community College- female section.  

6. Research Method: 

Historical method, descriptive analysis and designing a questionnaire listing the enquiries of female academic 
staff and employees at Khamis Mushayt Community College, KKU, KSA in order to test the study hypotheses.   
The Research Limits: 

Time and place limits: this study has been applied during the first semester of the year 1440-1441 
corresponding to 2019-2020 to the female academic staff and employees at Khamis Mushayt Community College, 
KKU, KSA.  
Research Community : 

The research community consists of female academic staff and female employees at Khamis Mushayt 
Community College, KKU, KSA; as the total community reached 63 item so that the study is based on the 
questionnaire answers provided by the female staff and which reflect their opinions regarding the research areas.   
Research Sample: 

Case study (employees at Khamis Mushayt Community College- female section)  
Research Rel iabi l i ty  and Consistency : 

The researcher designed a questionnaire (attached herewith in the appendixes) as a tool to test the 
hypotheses and Cronbach- Alpha method in order to measure the internal consistency of the opinions taken from 
the study sample; as consistency reached 0.872 which is higher than usual minimum limit 0.70. This indicates the 
existence of a high level of consistency and the reliability of the statistical analysis results.   
 

Cas e s ummer y   

   N % 

cases  validity 30 100.0 

Excluded a 0 .0 

total 30 100.0 

a. Leastwise deletion based on all variables in the procedure  

 
St at is t ical  cr edibil it y   

 Cronbach's  

N of Items Alpha  

10  .872  
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7. Review of related studies: 
 A study by Youssef (2018): on motivạtion’s role in professionạlly sạtisfying employees ạt the industriạl sector, 

industrial city in MECCA. The study aims to identify the morale and material incentives provided to the 
employees at the said industrial city and to measure their satisfaction in terms to work environment, and also 
to define the relation between incentives systems applied in the said sector. The researcher used a descriptive 
analytical method and designed a questionnaire covering the morale and material incentives and als o job 
satisfaction, which are the three main aspects of the study. The questionnaire was deployed to employees with 
different jobs in the industrial sector to conduct the study. The sample included 134 persons working at the 
industrial city in Mecca. There were required to fill in the data which hater on was analyzed and results thereof 
concluded. Results of the study ere of great significance; it was found that material and morale incentives are 
provided to employees at the industrial sector (sample employees). Also there is a direct statistical indicating 
relation between morale and material incentives and job satisfaction of work environment. The study came 
out with some recommendations and suggestions that emphasize the importance of morale and material 
incentives given to employees. This study affirms the research content which focuses on the importance of 
applying morale and material incentives.   

 A study  by  Ibrahim & others  (2010):  on incentives impạct on employees’ performạnce. The study ạims to 
identify incentives impạct on employees’ performạnce through ạpplying to the cạse of Jạzirạ project from 
2000-2005. The study mainly is based on the questionnaire tailored for this purpose which consists of two 
parts: the first part is for personal data, and the second part includes different choices of incentives provided 
to the employee to choose thereof. So eventually the questionnaire is statistically analyzed by SPSS.   
The research outline began with an introduction explaining the plan which includes the research problem, 

importance, target, hypotheses, method and references along with the tile and place limits and how it was 
organized, then moving to chapter one (Conceptual Framework) which is a related research literature collected 
from many sources. Chapter two addresses the case study from different views, while chapter three analyzes the 
research data by depending mainly on the data collected from the questionnaire, In addition to testing the 
hypotheses and the research method.   
Finally, the study concluded some results and recommendations, as follows:   

1. The existence of a statistical indicator relation between incentives and performance.  
2. Project mạnạgement doesn’t consider the different incentives effectively, so thạt ạ negạtive impạct is 

created on performance and innovation.   
3. Low budgets allocated for incentives.  
4. Mal conduct in applying incentives systems, where precise evaluation based on standards, fairness 

and objectivity is absent.  
5. Neglecting the advantages of projects, as cooperation, trust, respect and other positive relations that 

may be directed to serve the development and interest of the project.   
The following are the recommendations of the study:   

1. Incentive is to be related to performance, and based on fairness, scientific standards and objectivity.  
2. Ạllocạting budgets for incentives to be provided in the project’s different phạses.  
3. The project manages should consider different incentives so that employees feel satisfied and 

motivated to innovate and work hard.  
4. Mạke use of projects ạdvạntạges, ạs teạmwork, cooperạtion, trust, respect, project’s importạnce in 

the employees’ view, ạll to be used to serve the project’s development.  
5. Different incentives to be enhanced continuously to cope with the employee effort and his/her 

standard of living that keep changing according to the economic status.   
This study conforms with the research; as both adopt the statistical method to analyze data and used 
questionnạire to collect initiạl dạtạ, while some results cạme different like “Project mạnạgement doesn’t consider 
the different incentives effectively, so thạt ạ negạtive impạct is creạted on performạnce ạnd innovạtion.”  
 A study  by  (Abdul  Lati f & others) : on incentives impạct on employees’ sạtisfạction ạcross Ạlgeriạn public 

institutions “study of the trends of ạ sạmple of CCLS Bouirạ employees). The study ạims to identify the impạct 
of incentives on the satisfaction of CCLS Bouira employees. For this aim, a questionnaire was designed to 
include the main variables (material incentives, morale incentives and job satisfaction). The questionnaire was 
deployed to the randomly chosen sample among the institution 120 employees. The study came out with 
significant results; employees have a more positive attitude towards material incentives than the morale ones. 
Also most employees agree that the incentives system applied in the institution is acceptable; as the arithmetic 
average exceeded the criteriạ vạlue. The employees’ sạtisfạction ạcross the institution wạs positive too ạs the 
ạrithmetic ạverạge reạched 3.123, meạning thạt employees’ sạtisfạction in CCLS Bouirạ exceeded 62.46%.  

 A study by  Rukia (2019): aims to identify the impact of appraising female employees performance on KKU. For 
this aim, the researcher designed a questionnaire to test the study hypotheses. After affirming its validity, the 
researcher picked a sample from the research community which includes 606 persons from (8 coll eges). The 
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researcher used Stephen Simpson formula to determine the sample volume that reached 243. Cronbach- Alpha 
method also was used to test the internal consistency of the sample opinions. The study concluded: the morale 
value reached 0.000 which indicates that appraising system applied to female employees at KKU morally 
affects their performance. This proves the first hypothesis. Also the next four hypotheses were proved as well, 
and proposed a recommendation to facilitate and handle all obstacles fac ing femạle employees’ performạnce ạt 
KKU, ant to relate female performance at KKU with material and morale incentives.  
This study conforms to the research content; as both used the same initial data collection method and the 

statistical analytical method. Also both have the same research community and one recommendation is in 
common “to relạte femạle performạnce ạt KKU with mạteriạl ạnd morạle incentives.”  
 

First Topic: The theoretical framework of the concept of performance and its relationship to the 
incentive system: 

First Request: What performance is  and  i ts  determines:  

First: The concept of performance 

Elsaryra defines it as "an effort made by an individual or a group with or without the help of a machine to
 achieve a specific goal within a limited period of time by providing a particular service or product or part of it." 

(Elsaryra, 2009) 
The concept of performance means "the outputs and objectives that the organization seeks to achieve thr

ough its employees, and defines the performance of the individual as the activities and tasks that make up the indi
vidual's work" (Al-Kurdi, 2010). 

Ạnother definition is thạt “the stạndạrd of the employee ạttains when performing his work in terms of 
quạntity ạnd quạlity of work submitted by him”(Ạyshi, 2012).  

Performance can be defined as the set of activities and tasks that the employee performs within the 
organization, through a specific and clear plan to achieve the organization goals in terms of quantity and quality.  
The concept of Ạssessment the employees’ performạnce: is ạ system used to ạssess employees’ performạnce, ạs 
the efficiency of employees’ performạnce is determined by compạring the ạctuạl performance with the pre-
defined standards and criteria, to determine deviations from pre-defined goals. It can also defined as the 
orgạnized wạy for benchmạrks for employees’ performạnce. (Ạbd-Bahr and Abd-Elwahed 2009). 

Second: Performance Determination (Has san,  2004) 
In this respect, performance is defined by three main factors as follows: 

 Effort: the effort resulting from the employee getting the support (incentives), refers to physical and mental 

energy that the employee exerts performing his work. 

 Abilities: represented in the abilities of the employee and his previous experiences which determine the 

effectiveness of the effort. 

 Realization of rule or task: refers to the tendency that the employee thinks that he must direct his effort to work 

through it.  
Second Request: concept and importance of incentive  
First: Incentive concept:  

A set of means which enhance employees in the work environment to increase productivity, and to achieve the 

required goals effectively. It also defined as a set of ways used in introducing grateful for organization employees for the 

excellent work that they achieved during a defined period of time, or in case of success in achieving the required goals. 

This leads to distinguished work, as it contributes in enhancing job performance in the organization (Gheder, 2016). 
(Salmy) defines it as a”Stimulators move human behavior and guide performance when getting incentives 

represents a special importance for the employee. (Salmy 1992) 

Incentives defined as means or outer factors which s atisfy employee’s needs and guide his behavior in specific 

way (El-Magdoub). 

In another definition, incentives defined as the material and moral means available to satisfy the material and 

moral needs of employees (El-qruny 2004). 

Through the above definitions , we can deduct that incentives are considered a set of material and moral means 

available by organizations for employees, to move their stimulates and satisfy them by raising standard of performance 

and improving their behavior. 

Negative incentives are defined as means of discipline, reform and raising performance efficiency, not revenge 

and domination (Al-Sawafe 1988). 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/define
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/as_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/an_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aid-effort
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/made_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/an_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/individual
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/or_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/with_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/or_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/without
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/help
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/machine
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/achieve
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/specific_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/concede-a-goal
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/within
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/limit-capacity
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/period
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/difficult-time
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by_1
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Another definition, the negative incentives are defined as negligence and disregard for employee’s role and his 

undesired behaviors by denial of all material moral benefits , Abo-Elghit (2017). We assure that negative incentives don’t 

mean revenge of the employee, but one the means to create recognition of the employee that laziness and wrongdoing not 

only cannot satisfy his human needs , but also harm his interests and career prospects. 

Second: the importance of incentives : (Awd -Al l a 2012) 
Incentives have a great importance and deep influence on employees’ behavior, as:  

1. Discipline, seriousness and improving the image of the organization  before the society, as the reward given by 

the leader to the employee who accurate work and the deprivation for neglector leads to discipline and 

seriousness. 

2. We have many ways to satisfy needs of employees, as the agreement on wages before starting work,  and 

immediate payment of their wages leads to employees’’ confidence, to help them doing work efficiently.  

3. Employee needs to feel with justice, so as justice leads to satisfaction of all whom you conduct. 

4. Punishment and deprivation from all material and moral benefits leads to decrease mistakes and prevent 

rebellion. 

(Al-Kalalda, 2011) says that incentives may gain the following results if effectively implemented:   
1. Increasing the profits by increasing productivity.  
2. Increạse employees’ income ạnd creạte ạn environment rich in loyạlty ạnd settlement in the institution.  
3. Decrease job costs by focusing on quality and limiting waste of time and resources used in productivity.  
4. Avoid many issues that may arise at work; like absences, negative work flow, low morales and conflicts, 

so stability of the institution human resources as well as the long and short term goals.  
(Al- Taei & others, 2006) indicated that incentives have various targets, including:   

1. Decrease of work traffic among institutions  
2. Decreạse of employee’s ạbsence ạnd lạteness  
3. Employees gain more positive behavior  
4. Achieve goals set by employees, Manager or the whole department  
5. Increase Productivity and quality  

Third Request: kinds  of incentives ,(  Al -Hal aiba,  2013): 
Incentives have many kinds. We cannot use the same incentive to enhance all people, for the differences 

between human needs and satisfaction degrees which needed by every individual, so we have many kinds of 
incentive as: 

1. Positive incentives: consist of: 

 Material  posi tive incentives :  represented in material incentives with wages, annual raises and bonuses to 
meet increases of living expenses. In addition to bonuses and participation in profits, which are formed 

from the wages on the basis of the hour, week, day, or year, also the increased paid on the base of 
performance. 

 Moral  posi tive incentives : represented in promotion, ạppreciạtion of employees’ efforts, employees’ 

participating in management and guarantee job stability. 
2. Negative incentive: means various punishments on the employees, then they push the employee to improve his 

performance and behavior and consist of: 

 Material negative incentive: represented in reducing employee grades, or stop his periodic, or due 

allowance and temporary dismissal.  
 Moral negative incentive: represented in depriving the employee of putting his name on the honor board, or 

alerting the negligent in his work and publishing it on the notice board, or preventing him from 
participating in making decisions. 

3. Individual incentives: concerning the individual to reward him for his good efforts and behavior in achieving 

the work. For example, connecting wage with production, encourage rewards and raising (shniq 2008).  

4. Collective incentives are provided to employees as  a group not as  an indiv idual : The aim is to encourage the 

employees to work in group and cooperate to achieve incentives. It also aims to raise the standard of 

employees performance as a group, putting many collective incentive as participating in management,  

improving work environment, participating in profits and encourage wages.  

5. Social services incentive: include services introduced by the organization to the empl oyees  free or with l i ttl e 

money: These incentives sạtisfy employee’s needs ạnd thạt the mạnạgement concerning with their personal 

interests, helping them to solve their personal problems. These services such as:  
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 Submitting medical services for the employees by establishing a healthy center to introduce urgent health 

services, and to enter contracts with many hospitals to submit special surgery ant treatment services 
needed by the employees. 

 Submitting culture services for the employees by establishing a library includes many scientific and cultural 

books, also participating in study expenses of the employees, who have desire in studying. 
 Submitting means of transport, so employees can move from and to their work places.  

 Establishing a club for employees and their families to meet at vacancies, and at spare times to precise 

some sports hobbies. 
 Submitting living needs by establishing restaurant to introduce snakes and soft drinks and hot drink as tea, 

coffee, and milk in rest time during working hours. 

Second Topic: Analyzing the questionnaire of incentives impact on job performance at Khamis 
Mushayt Community College - Female Section, KKU.  

First Request: Presentation of questionnaire data and sample emptying 
SPSS was used to define repetitions and percentages for the questionnaire aspects.  
Table (1) shows that using positive material incentives leads to a high performance by employees; as agreeing 
percentage reached 61.9% which is a high one, and shape (1) shows that diagrammatically.  

Tab le (1 ): College u se of  positive material  incentives  

  repetition  percentage 

Never agree 4 6.3 

Don’t ạgree 10 15.9 

neutral 10 15.9 

agree 23 36.5 

Firmly agree 16 25.4 

total 63 100.0 

                                  Source: questionnaire data, Sep. 2019 
        

  

 

 

 

 

 

 

 
Sh ape(1 ): College u se of  positive material incentives  

Table (2) shows that using negative material incentives by the college leads to a moderate performance by 
employees; as agreeing percentage reached 52.4% which is an average one, and shape (2) shows that 
diagrammatically. 

Tab le (2 ): College u se of  negative material incentives  
  repetition  percentage 

never agree 2 3.2 

Don’t ạgree 14 22.2 

neutral 14 22.2 

agree 24 38.1 

Firmly agree 9 14.3 

total 63 100.0 

                                  Source: questionnaire data, Sep. 2019 
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Sh ape(2 ): College u se of  negative material incentives  

Table (3) shows that using positive morale incentives by the college leads to a high performance by employees; as 
agreeing percentage reached 96.8% which is a high one, and shape (3) shows that diagrammatically.  

Tab le (3 ) College u se of  positive morale in centives  
  repetition  percentage 

never agree 0 0 

don’t ạgree 1 1.6 

neutral 1 1.6 

agree 22 34.9 

firmly agree 39 61.9 

total 63 100.0 

                                  Source: questionnaire data, Sep. 2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sh ape(3 ): College u se of  positive morale incentives  

Table (4) shows that using negative morale incentives by the college leads to a moderate performance by 
employees; as agreeing percentage reached 57.2% which is an average one, and shape (4) shows that 
diagrammatically.  
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Tab le(4 ): College u se of  negative morale incentives    
 repetition percentage 

never agree 1 1.6 

don’t ạgree 12 19.0 

neutral 14 22.2 

agree 19 30.2 

firmly agree 17 27.0 

total 63 100.0 

                                   Source: questionnaire data, Sep. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sh ape(4 ): College u se of  negative morale incentives  

Second Request: Testing hypotheses:   
The researcher used the gentle line slope to test the hypotheses. All requirements of the said slope were met; from 
normal division to linear relation between variables.   
First Hypothesis : (first aspect): there is a morale indicator at the indicating level (0.05) of the positive material 
incentives on job performance at Khamis Mushayt Community College- female section.  

Tab le(5 ): Gentle line slope b etween positive material incentives and  job  perf ormance  
scheme Total 

squares 
Tolerance  

degree 
Average of  total 

squares 
Value  F Morale  level 

slope 58.573 5 11.715 20.422 0.000 

error 32.697 57 .574   

total 91.270 62    

                        Source: questionnaire data, Sep. 2019 

Table (5) above shows that morale value reached 0.000, which indicates that using positive material incentives 
affects job performance at the college and proves the existence of a statistical indicator between positive material 
incentives and job performance. Table (1) affirms this to prove the validity of the hypothesis. This conforms to the 
study conducted by Ibrahim, Badr Aldin Abdul Rahman, Musharaf, Muhammad Hassan Hafez (2010) and the 
study by (Ibrahim & others (2010) which both concluded the existence of a statistical indicating relation between 
incentives and performance.   
Second Hypothesis : (third aspect): there is a morale indicator at the indicating level (0.05) of the negative 
material incentives on job performance at Khamis Mushayt Community College- female section.  

Tab le (6 ): Gentle line slope of  th e impact of  u sing negative material incentives on  job   perf ormance  
scheme Total 

squares 

Tolerance 

degree 

Average of  total 

squares 

Value  F Morale  

level 

slope 29.589 5 5.918 7.796 0.000 

error 43.268 57 .759   

total 72.857 62    

                                      Source: questionnaire data, Sep. 2019 
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Table (6) above shows that morale value reached 0.000, which indicates that using negative material incentives 
affects job performance. Table (2) affirms this to prove the validity of the hypothesis. This is due to the strict 
absence system which imposes deduction of salaries if no medical reason is submitted.  
Third Hypothesis: (second aspect): there is a morale indicator at the indicating level (0.05) of the positive morale 
incentives on job performance at Khamis Mushayt Community College- female section.  

Tab le (7 ): Gentle line slope of  th e impact of  u sing positive morale incentives on  job   perf ormance  
scheme Total 

squares 
Tolerance 

degree 
Average of  total 

squares 
value  F Morale  

level 

slope 4.769 6 .795 2.386 0.040 

error 18.65  9 56 .333   

total 23.42  9 62    

                        Source: questionnaire data, Sep. 2019 

Table(7) above shows that morale value reached 0.040, which indicates that using positive morale incentives 
affects job performance. Table (3) affirms this to prove the validity of the hypothesis. This is due to the college 
administration that is keen on honoring and involving female employees in all activities, resulting in the creation 
of positive motivations to do their best.   
Fourth Hypothesis: (fourth aspect): there is a morale indicator at the indicating level (0.05) of the negative morale 
incentives on job performance at Khamis Mushayt Community College- female section.  

Tab le(8 ): Gentle line slope of  th e impact of  u sing negative morale ince ntives on  job   perf ormance  

scheme Total 
squares 

Tolerance 
degree 

Average of 
total squares 

value  F Morale  
level 

slope 44.60  5 5 8.921  14.846  0.000 

error 34.25  2 57 .601     

total 78.85  7 62      

                        Source: questionnaire data, Sep. 2019 

Table (8) above shows that morale value reached 0.000, which indicates that using negative morale incentives 
affects job performance. Table (4) affirms this to prove the validity of the hypothesis. This is due to absence of 
morale incentives (awạrd certificạtes…etc) in cạse of defạult, lạteness, negligence ạt work.  

8. Conclusion 

At the end of this research we deal with the conclusion of the research, which includes the most important 
results and recommendations reached by the study through a series of four chapters which is the structure of the 
research.  
The most important resul ts  of the research:  the researcher reviewed many recourses of information including 
research subject, as references, books, reports, magazines and internet. In addition to design questionnaire to 
contribute and analysis it, to prove validity or invalidity of study hypothesis , these hypothesis proved its validity 
so, the outcomes of the research as follows:  
 Social college at Khamis Misheet-femal sector- applies incentive system in an effective way so it has an effect 

on job performance. 
 Applying material and moral positive incentive effect on job performance in the college, what prove the 

existence of the relationship between the two kinds of positive incentive and job performance.  
 Applying material and moral negative incentive effect on job performance in college, what prove the 

existence of the relationship between the two kinds of negative incentive and job performance.  
 Negative incentive system in not effected in a good way, though its noticeable effect on job performance.  

 There is clear justice of moral positive incentive, so it has great effect on job performance. 
Recommendations  

In the light of results reached above, we submit some recommendations and suggestions on the impact of 
incentive in improving job performance: 

 Human recourses are considered the base and true treasure of the college, this required more efforts to meet 
their needs and desires. 

 Increasing the effectiveness of incentive system by adding new kinds of positive material and moral 
incentives. 
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 Connect working women in King Khaled University with material and moral incentives. 
 It is nesseccery that the annual performance assessment will be the essential criteria, especially as using 

positive or negative incentives. 
 Making liability to the college, through participating employees in making decisions.  

 The necessity of providing a work environment that rejects deviation and laziness, on the other hand, 
encouraging improving behavior in which justice of incentive system prevails.  
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Annexes 
Questionnaire List    

Dear, Faculty Member/the employee/--------------- Respected  
                                                    Greeting and then,  
The reseạrcher prepạres ạ study titled “the impạct of incentives on job performạnce”  
(applied study on Khamis Mushayt Community college-Female). You have chosen for your practical experience, so 
we facilitated your contribution in this study by answering the questionnaire list, then you should return it to the 
researcher, to analysis these answers which represent the backbone to enrich the research. Please note that all 
data will be kept strictly confidential, and data from questionnaire list will be discl osed without revealing the 
name of the respondent.  
                                                                    With thanks for your cooperation                                                                     
R. Professor: Rawabi Al-Shehri.   
Please put (T) before the suitable answer for you. Part one: Personal 
data  
1- Number of experience years  
○ 5yeạrs ạnd less       ○ from 6-less thạn 10 yeạrs      ○ from 11-less thạn 15 yeạrs                            ○15 yeạrs 
and more The professional status  
○ Ạdministrạtive                       ○ Ạcạdemic  
The scientific certificate   
○ Doctorạl                ○ Mạster          ○ Bạchelor’s               ○ Diplomạ        ạnd others.  
The second part: research aspects  
The first aspect: Positive material incentives, represented in rewards as (annual raise, kind work reward, labor 
discipline reward)  

N sentences Firmly 

agree 

agree neutral Don’t ạgree Never agree 

1 The college uses material 
incentives to motivate you 

          

2 the college uses raises to 
motivate 

          

 you      

3 The college extra time 

reward to motivate you 

          

4 The college uses 
presents to motivate you 

          

5 The college uses annual 
raise to motivate you 

          

6 The college uses residence 
allowance 

          

              

  
The second aspect: the positive moral incentives as employees participation in determining goals and activated 
their role with institutions which they work for, as (appreciation messages, and recognition of their efforts).  

  
N. sentences Firmly 

agree  
agree  neutral  Don’t agree  Never agree  

1 Incentives represented a moral 

factor to increase your production. 

          

2 You have all abilities to make a 
decision if needed 

          

3 in your opinion giving abilities should 
increase production. 

          

4 Your ideas and opinions are taken in 
considerations by your direct 
manager at making decisions. 
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5 You find appreciation from your 
director when doing distinguish work 

          

6 You can give your opinion freely 

without stress from your director. 

          

7 The college uses appreciation 
certificate. 

          

    
The third aspect: the negạtive mạteriạl incentives ạim to ạffect employees’ behạvior by punishment method, 
represented in material sanctions, as deduction of wages, or depriving of allowance and raise.  

  
N  sentences  Firmly 

agree  
agree  neutral  Don’t ạgree  Never agree  

1  In case of disregarding, you will be 
deprived from upgrading.  

          

2  In case of absence without accuse, 

deducted of your wage.  

          

3  Disregarding leads to stop annual raise.            

4  Disregarding leads to stop material and 

moral incentives  

          

5  Non-discipline in presence leads 
to stop extra time reward.  

          

6  Non-discipline in presence leads 
to stop transport allowance.  

          

The fourth aspect:  

   
N sentences Firmly 

agree 
agree neutral Don’t ạgree Never agree 

1  In cạse of disregạrding, you cạn’t go 

to training courses  

          

2  Non-discipline in presence leads 

to stop doing leading works.  

          

3  Disregarding leads to stop sharing in 

administrative decisions.  

          

4  Disregarding leads to stop having 
medals and shields.  

          

5  Disregarding means that your 

director has no confidence to you.  

          

6  Disregards leads to stop 
appreciation certificate.  

          

  
  
  
      
  

  
 

 


