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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 واملعلومافإن املعرفة اليوم تعددت أبوابها وطرق الوصول إ
َ
ت من تطور سريع على نطاق  ليها، ملم

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

ليضم   املجلة العاملية لالقتصاد واألعمالمن سلسلة أعداد    سعاتمن املجلد الثاني  ومنصة بحثية بمعايير عاملية، ويأتي هذا العدد ال

األب من  ثناياه مجموعة  وتتناول موضوعات في  واالقتصاد  األعمال  قضايا  من   
ً
عددا تناقش  التي  واألصيلة  الرصينة  العلمية  حاث 

 متنوعة.

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

ب ُرف 
َ
وش واملهنيين،  األكاديميين  واهتمام  هيئنخبة  واملتخصصين،  واملختصين ضمن  واألساتذة  الخبراء  من  االستشارية تي متميزة   ه 

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

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

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

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

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

 لنسهم في هذا البناء الحضاري الكبير.

 رشادق والسداد والهداية والنسأل هللا تعالى التوفي
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   :املقدمة

مليار دوالر(، يستهدف دعم القطاع الخاص    13.3)  مليار ريال  50قيمته في املرحلة الحالية إلى نحو  أفصحت »مؤسسة النقد« عن برنامج تصل  

 ة. املتوقع وتخفيف آثاره املالية واالقتصادية ) COVID- 19 (جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا  بجانب دعم  زيز دوره في النمو االقتصادي،لتع

 من آليات تستهدف تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس املال العامل لويتألف البرنامج الذي أعلنت عنه »
ً
هذا  مؤسسة النقد« مؤخرا

بغية التخفيف من آثار   التوظيف في القطاع الخاص،القطاع وتمكينه من النمو خالل املدة القادمة واملساهمة في دعم النمو االقتصادي واملحافظة على 

   .كافحة فيروس كورونا على قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطةالتدابير االحترازية مل

القطاع الخاص الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد والذي يستهدف بشكل كبير املنشآت    امج دعم تمويل مع معطيات برنالبنوك السعودية  تفاعلت  و 

ال تزال مؤشرات السالمة املالية للقطاع املصرفي قوية ومتينة سواء كان من ناحية مالءة رأس املال  و   وتواصلت مع عمالئها للتنفيذ  الصغيرة واملتوسطة،

إلى أن جميع هذه املؤشرات املالية وغيرها، تؤكد على   نة بازل لجفي املائة والتي تقارب ضعفي ونصف متطلبات    19.4  )معدل كفاية رأس املال( التي تبلغ

والتدابير االحترازية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك واملصارف السعودية في التخفيف من  جراءاتاإل  متانة الوضع املصرفي وسالمة

 1.فيروس كورونا السلبية املحتملة آثار وتداعيات
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  :لخصامل

 لعمل الباحثين في مجال البنو إ  جاءت فكرة البحث
ً
( على االقتصاد السعودي 19كورونا )كوفيدك السعودية، وبيان ألثر جائحة وباء سهاما

، واملنهج التحليليَّ االزمة  ث عن اآلثار املباشرة لهذه تمد الباحث املنهَج الوصفي عند الحديلى البنوك السعودية بشكل خاص،  وقد اعبشكل عام وع

لتحليل تداعيات هذه الجائحة على   2019من العام  ومقارنتها مع النصف األول   2020عام  ية للبنوك السعودية للنصف األول من الللقوائم املال

 ح البنوك ومخصص خسائر االئتمان لها . أربا

 صيات والنتائج، أ وانتهت هذه الدراسة إلى جملة من التو 
ً
استها في عينة البحث، وصافي  ارباح البنوك السعودية والتي تم در  فض صافي: انخوال

    2019لعام  مقارنة مع النصف االول من ا   2020صف األول من العام  العمليات املختلفة بشكل واضح في الندخلها من  
ً
مخصص ، وارتفع ايضا

الدراسةخسائر   عينة  البنوك  لكافة  ك  االئتمان  جائحة  تداعيات  بسبب  الورونا،  وذلك  وعلى  ككل،  السعودي  االقتصاد  املصرفي وعلى  قطاع 

 السعودي بشكل خاص
ً
ثانيا ا :  ،  اللوجستي والتدريب  الدعم  بتوفير  العمل عن  السعودية على تقنيات  البنوك  الظروف  لفني ملوظفي  عد في ظل 

 ا والتي قد تمتد لسنوات عديدة الحالية لجائحة كورون
ً
ثالثا ال:  ،  اململكة  أن تقوم  ا يجب  شأنها    ضافية من إ   إجراءاتلسعودية بسياسات و عربية 

وخاصة في مجال تعزيز مقدرتها على التغلب على تداعيات هذه الجائحة  واجهة هذه الجائحة العاملية وذلك لتدعيم مقدرة البنوك السعودية مل

درة على املنافسة بين القروض املتعثرة، ولجعل
ُ
 ملية. اق العاالبنوك األجنبية في األسو  القطاع أكثر ق

 .أرباح البنوك السعودية ؛القطاع البنكي السعودي  ؛19كوفيد؛ وناجائحة كور الكلمات املفتاحية: 
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 :مشكلة البحث 

أن    نظر ، وذلك  اقتصادات العالم متدت آثارها السلبية لتضرب بقوة في مختلف  ا   2020جائحة كورونا خالل العام    رغم 
ً
لظروف الحجر الصحي    ا

    ،غالق الذي أثر على معظم الفعاليات االقتصادية العاليةواإل 
 
كان لها في القطاع البنكي    د العربي السعودي ا مؤسسة النقالتي أتخذته  جراءاتأن اإل إال

 اهر االقتصادية وانخفاض أرباح العديد من الشركات.  قدرة الكبيرة على التخفيف من اآلثار السلبية التي ضربت العديد من املظامل

ة ال ي يواجهه الباحث في هذه الدراسة، هو: وضع الحلول العملي 
 
ن البنوك السعودية من تجاوز املخاطر  ولعل  اإلشكال الرئيس الذ

 
تي من شأنها أن تمك

 .  يطرة على نسب القروض املتعثرة ملختلف القطاعاتوالس بنوك واستمرارية اعمالها،أهداف هذه ال والعوائق التي تحول دون تحقيق 

  أهمّية البحث:

ة هذا البحث في:   تظهر أهمي 

دور  .1 البنكي  التمويل  ة  ل عملي 
 
  تمث

ً
الا في  االقتمهما  ساته حياة  بمختلف وحداته ومؤس  االقتصادي  القطاع  يمد   الذي  الحيوي  الشريان  صادية، فهي 

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

ال  إليها  إ الوصول  السعودية  لبنوك لولن يتسنى   ع االقتصاد السعودي للوصول اليها من التنوع في االستثمارات،يتناسب مع املرحلة الجديدة الذي يتطل

 .  من شأنها مواجهة هذه الجائحة إجراءاتمن شأنها دعم االقتصاد وتسريع حزم و حكومية قوية  راءاتإج من خالل

ة   .2 ا كانت عملي 
 
وقفات تقوم  جراء  إ ال بد من  كان  ف  وتضرب العديد من اقتصادات الدول الكبرى،  ،لعالم دول ا نحاء  أ تمدد هذه الجائحة منتشرة في كافة  مل

 ومن ثم  إيجاد الحلول ملا يعتريها من قضايا، وما يواجهها من مشكالت. ودراستها،على مراجعتها 

3.  
ً
ة بالغة لقطاع البنوك عموما ات التمو يعطي االقتصاد السعودي بوجهته الجديدة أهمي  مة التي تنوي اململكة تنفيذها على يل للمشاريع الضخ، وعملي 

ر القطاع البنكي على اآللي
 
ات التي تحول دون تعطيل املوارد والوسائل الخاصة بدفع وتيرة االستثمار، وتدفعه إلى تحقيق  وجه الخصوص، حيث يتوف

ة واالزدهار، وستساعد     األهداف تحقيق  ربية السعودية في سبيل القضاء على هذه الجائحةالحزم االقتصادية التي اتخذتها حكومة اململكة العالتنمي 

 . املتعددة للبنوك السعودية

 ال
ُ
 :بحث أهداف

 يهدف هذا البحث إلى: 

 . ا التراجعلهذ ، وتقديم مقترحات حلول  السعودية بعد جائحة كورونا  البنوك تعرضت لهاالتي  نسبة وحجم التراجع في االرباحتحديد  .1

في زيادة قدرة البنوك السعودية على تمويل    جراءاتهذه اإل   ودور   ، ملواجهة جائحة كورونا  اتخذتها حكومة اململكة العربية السعوديةتي  ال  جراءاتاإل بيان   .2

اململكة    لرؤية 
ً
تنفيذها تحقيقا اململكة  التي تنوي  الجديدة  الضخمة  ا   ،2030املشاريع  أهمية هذه  بي  جراءاتإل وتبيان مدى  التنافسية ما  ن في زيادة 

 البنوك السعودية 

 أسباب اختيار البحث:  

ة أ لالباحث هذا املوضوع  اختار  :سباب منهاعدَّ

 . البنوك في السعودية في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية قطاعأهمية  .1

ا كانت   .2
 
ة املساهمة ينا أن نضطلع بم، كان الواجب علهذه الجائحة ذات آثار اقتصادية سلبية ممتدة وطويلة وتهدد مختلف اقتصادات العالم  مل سؤولي 

 البنكي وتقدمه.وذلك لنهضة القطاع  بتقديم مقترحات حلول،

 الدراسة:   إجراءاتمنهُجية البحِث و 

حو التالي:   جاء منهج البحثم على النَّ

ليليَّ للقوائم املالية للبنوك السعودية  ن اآلثار املباشرة لهذه االزمة حيث تم ذلك من خالل واملنهج التحبحث عاعتمد الباحث املنهَج الوصفي عند ال .1

، حيث تم مقارنة بنود صافي الربحية والدخل، وصافي  2019  مقارنة مع النصف االول والربع االول من العام  2020لنصف والربع األول من العام  ل

 ة الدراسة . العمومية للبنوك عين نيات وأبرز االرقام في امليزا  الدخل من العمليات، ومخصص خسائر االئتمان،

السعودية، .2 العربية  اململكة  البحث  البحث خالل    مكان  االول من  وزمان  الدراسة  2020العام  النصف  وعينة  بنوك سعودية،    ،مكونة من خمسة 
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  2. بنك 11ومجتمع الدراسة البنوك السعودية املحلية املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وعددها 

 بخاتمٍة ت .3
َ
 للموضوعختم الباحث البحث

ً
ُن ملخصا نته من نتائج ، تضم   وتوصيات. وأهم  ما تضم 

 تذييل البحث بفهرس للمصادر واملراجع املستفاُد منها، واملستعاُن بها في كتابةم البحث.  .4

 :
ُ
ابقة  الّدراساُت السَّ

  3في الجزيرة كابيتال  بحاثاال  دائرة، 2020-5 أثر انتشار فيروس كورونا على القطاعات في اململكة العربية السعوديةدراسة عن  •

   19عن تأثر اململكة العربية السعودية من انتشار فيروس الكورونا املستجد ”كوفيد    تقريرتحدث هذا ال
ً
أدى و .  ،”حيث يرتفع عدد االصابات يوميا

 بالرغم من.  ث من قبلة في ظاهرة نادرة لم تحدسعار إلى املنطقة السلبيانتشار الوباء إلى تراجع كبير في الطلب العاملي على النفط، األمر الذي دفع باأل 

ا إ   تخفيف بعض القيود خالل شهر رمضان املبارك، ر الذي انعكس على مبيعات مختلف ألملى أن املخاوف من االصابة ال زالت مستمرة لدى العموم، 

 .ءوبالا هذا أثر  حتواءال ة نقدية ومالي إجراءاتاعتمدت الحكومة عدة و القطاعات في السوق السعودي. 

 4، بيترسون اوزل، ثانكوم ارول  2020-4: التأثير على االقتصاد العاملي 19-دراسة عن انتشار كوفيد   •

تأثير سيا الى  الدراسة  املالية.  تطرقت هذه  األوراق  األنشطة االقتصادية ومؤشرات سوق  التباعد االجتماعي على  العدد    وكشفت سات  أن  النتائج 

اسة النقدية وقيود السفر الدولية أثرت بشدة على مستوى األنشطة االقتصادية وإغالق فتح وأدنى وأعلى سعر سهم  ت السياملتزايد أليام اإلغالق وقرارا 

السياسة املالية تأثير إي اإلنفاق على  جابي على مستوى ملؤشرات أسواق األسهم الرئيسية. في املقابل كان للقيود املفروضة على الحركة الداخلية وزيادة 

 ادية، على الرغم من أن العدد املتزايد لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا املؤكد لم يكن له تأثير كبير على مستوى األنشطة االقتصادية. االقتصاألنشطة 

 خطة البحث: 

 جراءاتواإل ،  يةعودالسأثر جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية في اململكة العربية  جاءت هذه الدراسة في ثالثة مباحث رئيسية؛ تناول األول  

ت السعودية للسيطرة على  الحكومة  اتخذتها  الجائحةأالتي  الثاني  ثير هذه  املبحث  السعودية، وفي  البنوك  الجائحة على  اثر هذه  املبحث تم دراسة  ، وفي 

،ثم 2019ول من العام  رنتها مع النصف األ مقاو   2020من العام    لنصف االول تم استخدام املنهج التحليليَّ للقوائم املالية للبنوك السعودية ل   األخيرالثالث  

 حث ببعض النتائج والتوصيات. اختم الب

 : أثر جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية في اململكة العربية السعوديةاملبحث األّول: 

مليون    20دد اإلجمالي للمصابين أكثر من  دولة حول العالم، في ست قارات، ليصل الع  180” في أكثر من    19  -انتشر فيروس كورونا املستجد “كوفيد  

تسجيل أول ، وهو تاريخ  2020مارس    02.لم تتأثر به السعودية حتى    2020من العام    7ر  الف إنسان كما في نهاية شه  750إنسان، وحصد أرواح ما يقارب  

على انتشار الفيروس، فرضت اململكة حظر تجوال جزئي في  إصابة بالفيروس في اململكة، والتي تلت إعالن العديد من الدول تأثرها بالجائحة. للسيطرة  

 ( ا حتى الخامسة مساًءا من التاسعة صباًح   )مايو    13أبريل حتى    26فيف أوقات الحظر في الفترة من  في معظم مدن اململكة. عموما، تم تخ  2020مارس  

أعلن و حالة وفاة.   3000، و 2020من العام  7ف  إصابة كما في نهاية شهر ال 280في كل املناطق باستثناء مدينة مكة. عدد اإلصابات املسجلة في اململكة 

 5. قائًما، على الرغم من رفع الحظر الجزئي ل” مازا  19 - وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بأن تصاعد خطر فيروس كورونا املستجد “كوفيد 

  ادية في اململكة العربية السعودية:جائحة كورونا على القطاعات االقتص تأثير املطلب االول:  

 التأثير على قطاع النفط: .1

أسعار النفط بدرجة غير مسبوقة. انخفضت  ” مما أدى النهيار    19  -تراجع الطلب على النفط تراجًعا تاريخًيا بسبب فيروس كورونا املستجد “كوفيد  

مليار ريال سعودي. ترافق ذلك مع زيادة   129.0لعام السابق، لتسجل  ملماثل من ا عن الربع ا   %24.0بنسبة    2020إيرادات النفط الحكومية في الربع األول  

 
 s/SaudiBanks.aspxsa/License/Page-http://www.sama.gov.sa/arي السعودي االلكترونيبر دد البنك السعودية املنشور بالتفصيل على موقع مؤسسة النقد العع 2
 ئرة االبحاث في الجزيرة كابيتال .، دا 2020 –  5اعات في اململكة العربية السعودية شهر لقطأثر انتشار فيروس كورونا على  ا 3

4 Spill over of COVID-19: impact on the Global Economy4-2020, Peterson Ozili, Thankom Arun  

 
 /https://www.spa.gov.saوكالة األنباء السعودية  5
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،بسبب 2020توقعات الضعيفة للطلب على النفط حتى نهاية  مليار سعودي. مع استمرار ال  34.1إلى    2020النفقات ليصل عجز املوازنة في الربع األول  

وتر  املالي  اإلنفاق  وارتفاع  االقتصادية  األنشطة  املالية،  تراجع  اإليرادات  ميزانيتها.ويتاجع  في  تاريخي  عجز  أكبر  العام  هذا  اململكة  تسجل  أن  وتبلغ وقع 

 6مليار ريال سعودي.   420التقديرات ما يقارب 

 تصاالت:التأثير على قطاع اال .2

 حيث أدى متفاوت على قطاع االتصاالت.    ثير ” لها تأ  19  -االحترازية املتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد    جراءاتاإل كان من الواضح ان  

   تعليق رحالت العمرة وحظر السفر إلى
ً
السلبي للحظر على   النفط والتأثير، مع التراجع الكبير في أسعار  انخفاض مبيعات شرائح االتصال املؤقتة. عموما

قطاع حلول الشركات لدى مشغلي االتصاالت. في املقابل، وره على  سيؤثر بد ، مما  2020معظم الشركات، قد يتراجع اإلنفاق على الرقمنة في العام املالي  

يزيد  أن  املتوقع  ا   من  من  األشخاص  معظم  يعمل  الحظر حيث  فترة  خالل  البيانات  على خدمات  وستكون الطلب  قوي   ملنزل،  وسيط  اإلنترنت  خدمة 

يف التمويل لشركتي موبايلي وزين. بشكل  ى التخفيف من تكالالعربي السعودي إل  سوف يؤدي تخفيض سعر الفائدة من قبل مؤسسة النقد  لالتصاالت.

 917 –يشهد قطاع االتصاالت تأثيرا إيجابي طفيف من فيروس كورونا “كوفيد  عام، يمكن أن

 -لى قطاع النقل والطيران :التأثير ع .3

كة الخطوط  لشركة السعودية للخدمات األرضية وشر على اإليرادات والتدفقات النقدية ل أثرأدى حظر السفر الدولي واملحلي إلى تعليق الحج، مما 

الخطوط السعودية للتموين، بسبب اعتمادها من املتوقع أن تتأثر بشكل كبير إيرادات الشركة السعودية للخدمات األرضية وشركة  و   للتموين.  السعودية

 عمل املطارات والرحالت الجوية.   بشكل كامل على

تأثر  األكثر  القطاع   وباملجمل سيكون 
ً
   ا

ً
القطاع وقتا السفر والضيافة، حيث سيستغرق فتح منشآت هذا  ببقية    بالجائحة هو قطاع  أطول مقارنة 

”. أما القطاعات التي   19  -ذه القطاعات إلى حين تطوير لقاح ضد فيروس كورونا املستجد “كوفيد  القطاعات. حيث ينصح باالبتعاد عن االستثمار في ه

   تعتمد على االستهالك والقطاعات
ً
استثمارية، حيث أن العوائد يمكن أن تكون    املقاومة مثل األغذية واملرطبات واالتصاالت والرعاية الصحية تشكل فرصا

 8.جائحة الكورونامستدامة على املدى البعيد بسبب 

 :التي اتخذتها الحكومة السعودية للسيطرة على تاثير جائحة كورونا جراءاتاإل : طلب الثانيامل

ة السعودية عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص، املنشآت الصغيرة واملتوسطة على وجه الخصوص، حيث كانت مع ململكة العربياتخذت حكومة ا 

 غيرها من النشاطات  
ً
 70تشمل باقات التحفيز من هذه املبادرات أكثر من  و ”.    19  -من انتشار فيروس كورونا املستجد “كوفيد    االقتصادية، األكثر تأثرا

 ل سعودي.  مليار ريا

 كما  
ً
أيضا السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  بقيمة    أعلنت  السعو   50عن حزمة  البنوك  وقطاع  املالية  املؤسسات  لدعم  ريال سعودي  دي  مليار 

 %، كما خفضت 1.0نقطة أساس إلى  75خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار  .واملنشآت الصغيرة واملتوسطة

ل شهر  اني تخفيض ألسعار الفائدة خالمارس، ليكون ث 16%، وذلك اعتبارا من  0.5نقطة أساس إلى  75معدل اتفاقيات اعادة الشراء املعاكس بمقدار 

فيروس كورونا  يهدف تخفيض سعر الفائدة إلى حماية الوضع املالي للمملكة العربية السعودية من آثار األزمة العاملية الناجمة عن تفش ي  و .  2020مارس  

 19 –كوفيد 

ت الحكومة العديد من املبادرات ”. اتخذ-اتخذت اململكة العربية السعودية تدابير احترازية ملكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد “كوفيد  كما و 

الخاص، القطاع  الجائحة،  ملساعدة  األكثر تضرًرا من  أنها  الخصوص، حيث  الصغيرة واملتوسطة على وجه  للتحفيز    والشركات  كما قدمت حزمة مالية 

   9: املبادرات. ومن هذه املبادرات مليار ريال سعودي لتنفيذ هذه  70االقتصادي بقيمة 

 .ملن انتهت إقاماتهم  2020يونيو  30العمالة الوافدة حتى إعفاء من رسوم  •

 .شهور  3تأجيل سداد ضريبة القيمة املضافة، وضريبة الدخل، وضريبة السلع االنتقائية لفترة  •

 .تأجيل دفع رسوم البلديات ورسوم الخدمات الحكومية املستحقة على القطاع الخاص ملدة ثالث أشهر •

 .وظفين السعوديين لبعض القطاعات املتأثرة بالجائحةباملائة من امل 60تغطية رواتب  •

 
 لات، دائرة االبحاث في الجزيرة كابي  2020 – 5عربية السعودية شهر  كة الثر انتشار فيروس كورونا على  القطاعات في اململأ 6
 املرجع السابق. نفس  7
 qt.comhttp://www.ale موقع صحيفة االقتصادية 8
 في الجزيرة كابيتال بحاث ، دائرة اال   2020 – 5ملكة العربية السعودية شهر  امل أثر انتشار فيروس كورونا على  القطاعات في  9
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 .ين% على فواتير الكهرباء لإلشتراكات الصناعية والتجارية والزراعية ملدة شهر  30خصم بنسبة  •

 :10املبحث الثاني: أثر جائحة كورونا على القطاع البنكي في اململكة العربية السعودية 

الشراء، و  ، خفضت مؤسسة النقد الع  2020مارس    16في   معدل اتفاقيات إعادة الشراء أسعار الفائدة  ربي السعودي معدالت اتفاقيات إعادة 

للحفاظ على االستقرار النقدي في ظل وجود الجائحة وبالتزامن مع تخفيض الفائدة   ى التوالي،% عل  0.50% و    1.00نقطة أساس إلى    75املعاكس بمعدل  

نقطة أساس لكل منهما( بحيث    50بمقدار    )تخفيض  2020مؤسسة النقد العربي السعودي للمرة الثانية خالل مارس  األمريكي. جاء تخفيض    للفيدرالي

 . ومن املتوقع أن تخفف هذه التدابير الضغوط على املقترضين،   2016مستوى له منذ ديسمبر  لى أدنىانخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء املعاكس إ

 .زايا لعمالئهم وتسهل على البنوك تقديم م

اعدته شركة  اعتبر تقرير  و  املصارف والذي  التدابير واملبادرات واإل KPMGنبض  أن حزمة  الع  جراءات،  النقد  أطلقتها مؤسسة  التي  ربي االحترازية 

مل الجهود  دعم  إطار  في  السلالسعودي»ساما«،  اآلثار  من  والتخفيف  الحد  في  ساهمت  كورونا،  فيروس  جائحة  انتشار  آثار  مختلف واجهة  على  بية، 

 القطاع املصرفي
ً
  .القطاعات االقتصادية وتحديدا

والضرائب واالستشارات، أنه وعلى الرغم من االرتفاع   وأوضح التقرير الذي أصدرته »كي بي إم جي« الفوزان وشركاه، املتخصصة بخدمات املراجعة

مليار ريال سعودي، ضمن إطار الدعم الذي   1.12ًرا جاء في شكل منحة حكومية بقيمة  ، إال أن مبلًغا كبيللبنوك السعودية  في الخسائر االئتمانية املتوقعة

الربحية   انخفاض صافي  النقد، والذي بدوره حدَّ من  السللبنو أطلقته مؤسسة  الىعك  السنة   6.9  ودية  بالفترة نفسها من  املائة فقط، وذلك مقارنة  في 

  .م2019املالية 

النتائج التقرير:" عقب نشر  املالية    وقال  السنة  األول من  للربع  القطاع  2020املالية  األثر لجائحة كورونا على  ف حجم 
 
املدرجة، تكش للبنوك  م 

ن  املصرفي، األولية مع  التأثيرات  ا 2020هاية مارس  حيث ظهرت  أنَّ حزمة  إال  املناسب في ،  الوقت  الصدد وفي  إطالقها في هذا  التي تم  لتدابير واملبادرات 

 ."ساهمت في الحد والتخفيف من اآلثار إلى حٍد مامختلف القطاعات 

ل القطاع املصرفي متوسط زيادة قدرها   لفترة الثالثة أشهر لعام     (ECL)  املتوقعةفي املائة، في الخسائر االئتمانية    93.3وبحسب التقرير، فقد سج 

السوقية منذ ديسمبر  2020 التقييمات  :" مع  2019م، مع تراجع ملحوظ في   
ً
العربي م، مضيفا النقد  الذي تقدمه مؤسسة  املستمر  الدعم  ذلك، فإن 

التي   جراءاتحيث تم توسيعه ومضاعفته، نتيجة لإل السعودي للقطاع املصرفي يعد أحد عوامل التخفيف الرئيسة للحد من التأثير على القطاع املصرفي،  

  . تمَّ اإلعالن عنها مؤخًرا من قبل مؤسسة النقد

إم جي في   بي  الجيدة حتى فبراير  وأشارت كي  االئتمانية  أن األوضاع  إجمالي األصول بنسبة    2020تقريرها  ارتفاع  نت من 
 
إلى    3.9م قد مك املائة  في 

مليار   489مليار ريال سعودي )  1.835في املائة، ليصل إلى    1.5يار دوالر(، فيما ارتفع إجمالي ودائع العمالء بنسبة  مل  677مليار ريال سعودي )  2.540

ل إجمالي القروض اإلجمالية متوسط نمو .دوالر(    .في املائة 4.96بلغ  في حين سج 

 :عوديةأثر جائحة كورونا على القطاع البنكي في اململكة العربية الساملبحث الثالث:  

 الدراسة:   بنوك املطلب االول: تحليل أثر جائحة كورونا على عينة 

حو التالي:   جاء منهج البحثم على النَّ

اآلثار املباشرة لهذه االزمة حيث تم ذلك من خالل واملنهج التحليليَّ للقوائم املالية للبنوك السعودية  عند البحث عن  اعتمد الباحث املنهَج الوصفي   •

لدخل، وصافي  ، حيث تم مقارنة بنود صافي الربحية وا 2019مقارنة مع النصف االول والربع االول من العام    2020األول من العام    للنصف والربع

 الدخل من العمليات، ومخصص خسائر االئتمان، وأبرز االرقام في امليزاينيات العمومية للبنوك عينة الدراسة .  

وكانت عينة الدراسة مكونة من خمسة بنوك سعودية    ،2020عام  ة، وزمان البحث خالل النصف االول من المكان البحث في اململكة العربية السعودي •

لسعودي الفرنس ي ، والبنك األهلي التجاري، ومصرف االنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، ومجتمع الدراسة مكون من البنوك  وهي : البنك ا 

 . بنك 12سة النقد العربي السعودي وعددها السعودية املحلية املرخصة من مؤس 

 11.  2020ك التي نشرت قوائمها املالية في نهاية النصف األول من العام وسبب اختيار هذه العينة من البنوك يعود الى أنها كانت من آوائل البنو 

 
   www.eyeofriyadh.com  السعودية والنشور عموقع PMGK  ) نبض املصارف ( ، من اعداد شركةتقرير  10

 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/License/Pages/SaudiBanks.aspx عدد البنك ال سعودية املنشور بالتفصيل على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي االلكتروني 11

about:blank
about:blank


 محمد عفانه                                                                                                                                      صرفي السعودي( على القطاع امل19كوفيد( أثر جائحة كورونا 

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 198-210 
 203 

 

 دراسة اثر أزمة كورونا  على البنوك عينة الدراسة: 

 لفرنس ي:  أثر جائحة كورونا على البنك السعودي ا .1

مليون ريال تم   1720، مقارنة بأرباح  %35قدرها  بنسبة    2020مليون ريال بنهاية النصف األول    1119انخفضت أرباح البنك السعودي الفرنس ي إلى  

 .2019تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 

 12للبنك السعودي الفرنس ي  (ريالليون بامل)النصف سنوية   املالية  ملخص النتائج :(1جدول )

 التغير  2020النصف االول  2019النصف االول  البند

 % 0.5 22.584.06 2.570.47 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 2.6 3.516.97 3.429.11 دخل العمليات 

 % 35.0 1.118.87 1.720.46 صافي الدخل 

 - 1.205.36 1.205.36 عدد األسهم متوسط 

 % 35.0 0.93 1.43 ربح السهم )ريال(

 : إن سبب انخفاض األرباح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق يعود إلى يضاحه إ في  كالبن بينو 

 ..% %60.56ارتفاع إجمالي املصاريف التشغيلية بنسبة  •

انخفاض جزئي في ، و ظفينو املارتفاع مخصص خسائر االئتمان، مخصص خسائر قيمة املوجودات املالية األخرى باإلضافة إلى رواتب ومصاريف   •

 .دخل األتعاب والعموالت

 13ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( للبنك السعودي الفرنس ي  :(2جدول)

 التغير  2020الربع الثاني  2019الربع الثاني  البند

 % 0.1 1.296.83 1.297.53 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 3.1 1.760.03 1.706.43 دخل العمليات 

 % 45.6 436.80 803.63 صافي الدخل 

 - 1.205.36 1.205.36 عدد األسهم متوسط 

 % 45.6 0.36 0.67 ربح السهم )ريال(

 :إلىيعود خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق  سبب انخفاض األرباح وبين البنك في ايضاحه أن

 .%60.70ية بنسبة ارتفاع إجمالي املصاريف التشغيل •

 .نمخصص خسائر قيمة املوجودات املالية األخرى باإلضافة إلى رواتب ومصاريف املوظفيوارتفاع ارتفاع مخصص خسائر االئتمان،  •

 . %26ارتفاع إجمالي املصاريف التشغيلية بنسبة  و .جزئي في دخل األتعاب والعموالتانخفاض  •

 . انخفاض جزئي في دخل األتعاب والعموالت ،وإدارية أخرى األخرى ومصاريف تشغيلية وعمومية و  مخصص خسائر قيمة املوجودات املاليةارتفاع  •

 14)باملليون ريال( للبنك السعودي الفرنس ي  امليزانية العموميةملخص أبرز ارقام  :(3جدول ) 
2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 8.2 201.95 186.58 املوجودات   

لعمالء ودائع ا   142.23 138.05 2.9 %  

% 9.3 135.75 124.23 القروض   

   في البنك السعودي الفرنس ي  أثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان

مليون ريال سعودي للفترة   200مليون ريال سعودي ، مقارنة بـ  634نحو   2020يونيو  30بلغ مخصص خسائر االئتمان لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  •

 . 2020مارس  31مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  398ثلة من العام املاض ي، ومقارنة بـ املما

 
 من خالل موقع ارقام  و   /https://www.tadawul.com.saالحصول علي بيانات هذا الجدول من خالل موقع تداول املتخصص بشراء وبيع االسهم في السعودية  مت 12
 ومن خالل موقع ارقام  /https://www.tadawul.com.sa ةدول من خالل موقع تداول املتخصص بشراء وبيع االسهم في السعوديا الجهذتم الحصول علي بيانات  13
 ومن خالل موقع ارقام  ttps://www.tadawul.com.sa/h يع االسهم في السعوديةوب بيانات هذا الجدول من خالل موقع تداول املتخصص بشراء  تم الحصول علي 14
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مليون ريال سعودي للفترة    344مليون ريال سعودي، مقارنة بـ    1,032نحو    2020يونيو    30بلغ مخصص خسائر االئتمان لفترة الستة أشهر املنتهية في   •

 .املماثلة من العام املاض ي

   : أثر جائحة كورونا على البنك األهلي التجاري  .2

، بنسبة  2020مليون ريال بنهاية النصف األول    4922ي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث املوجودات إلى  انخفضت أرباح البنك "األهلي التجاري"، والذ

 .2019مليون ريال تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام  5461مقارنة بأرباح   10%

 15ملخص النتائج املالية النصف سنوية )باملليون ريال( للبنك األهلي التجاري  :(4ل )جدو 

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 3.0 7.894.81 7.661.51 صافي دخل العموالت الخاصة   

% 0.7 10.071.00 10.001.22 دخل العمليات   

% 9.9 4.921.93 5.461.13 صافي الدخل   

عدد األسهم متوسط   3.000.00 3.000.00 - 

% 9.9 1.64 1.82 ربح السهم )ريال(  

في  و  البنك  إلىيضاحه  إ بين  يعود  السابق  العام  من  املماثلة  الفترة  مع  مقارنة  الحالية  الفترة  خالل  األرباح  انخفاض  سبب  دخل    :إن  في  انخفاض 

  ويعود ذلك   %18.5عمليات متضمنة مخصص خسائر االئتمان بنسبة  الي مصاريف الارتفاع في إجمو ،االستثمارات وارتفاع في مصاريف العمليات األخرى 

 .إلى صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة واستهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام املوجودات

 16ي ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( للبنك األهلي التجار  :(5جدول )

2019الربع الثاني  البند 2020الربع الثاني    التغير  

% 0.7 3.881.90 3.907.43 صافي دخل العموالت الخاصة   

% 5.6 4.765.75 5,050.41 دخل العمليات   

% 22.3 2.087.73 2.985.59 صافي الدخل   

عدد األسهم متوسط   3.000.00 3.000.00 - 

% 22.3 0.70 0.90 ربح السهم )ريال(  

 :من العام السابق يعود إلى إن سبب انخفاض األرباح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع املماثليضاحه إ في  البنك وبين  

 . العملياتوارتفاع في إجمالي مصاريف  ،انخفاض في إجمالي دخل العمليات  •

 . ارتفاع صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقع   •

 . لخاصة و دخل االستثماراتانخفاض في صافي دخل العموالت ا  •

 %12.9ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر االئتمان بنسبة  •

 17هلي التجاري )باملليون ريال( للبنك األ  العمومية ملخص أبرز ارقام امليزانية :(6جدول )

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 16.9 557.31 476.59 املوجودات   

ائع العمالء دو   327.40 380.40 16.2 %  

% 15.1 316.30 274.83 القروض   

 : أثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في البنك األهلي التجاري 
مليار ريال كما   66.25مليار ريال، مقابل  73.09إن حقوق املساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( بنهاية الفترة قد بلغت في ايضاحه البنك  أوضح
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 %10في نهاية الفترة املماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

مليون ريال سعودي للربع املماثل   325مليون ريال سعودي، مقابل  828الي بلغ صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة خالل الربع الح  •

 %155من العام السابق بارتفاع قدره 

مليون ريال سعودي للربع األول   396مليون ريال سعودي، مقابل  828ترة الحالية ر االئتمان املتوقعة خالل الفبلغ صافي مخصص االنخفاض لخسائ •

 %109لهذا العام و قدره 

مليون ريال سعودي للفترة   470مليون ريال سعودي، مقابل    1,224غ صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة خالل الفترة الحالية  بل  •

 %160ثلة من العام السابق بارتفاع قدره املما

 :أثر جائحة كورونا على مصرف االنماء .3

مليون ريال تم تحقيقها  1314، مقارنة بأرباح  %28بنسبة قدرها    2020بنهاية النصف األول  مليون ريال    943انخفضت أرباح "مصرف اإلنماء"، إلى  

 .2019خالل نفس الفترة من عام 

 18وية )باملليون ريال( ملصرف االنماء ملالية النصف سنملخص النتائج ا :(7جدول )

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

االستثمارات والتمويلصافي الدخل من   2.042.00 2.243.00 9.8 % 

 % 1.5 2.615.00 2.654.00 دخل العمليات 

 % 28.2 943.00 1.314.00 صافي الدخل 

عدد األسهم متوسط   2.000.00 2.000.00 - 

 % 28.2 0.47 0.66 ربح السهم )ريال(

 :إن سبب انخفاض األرباح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق يعود إلى يضاحهإ أوضح البنك في 

 .بسبب زيادة خسائر تقييم االستثمارات وانخفاض دخل رسوم الخدمات %1انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة  •

مخصصات االئتمان، ومصروفات الرواتب واملصروفات اإلدارية والعمومية مقارنة  ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة   •

 .بالفترة املماثلة من العام السابق

 19ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( ملصرف االنماء  :(8جدول )

 التغير  2020الربع الثاني  2019اني الربع الث البند

 % 5.3 1.122.00 1.066.00 االستثمارات والتمويلصافي الدخل من 

 % 1.3 1.346.00 1.364.00 دخل العمليات 

 % 15.4 572.00 676.00 صافي الدخل 

 - 2.000.00 2.000.00 عدد األسهم متوسط 

 % 15.4 0.29 0.34 ربح السهم )ريال(

 :الحالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إلىسبب انخفاض األرباح خالل الربع أن   يضاحهإ  في كما أرجع املصرف

العمليات بنسبة   • العادلة من    % 1.3انخفاض إجمالي دخل  بالقيمة  املدرجة  انخفاض دخل رسوم العمليات ودخل تقييم االستثمارات  نتيجة 

 .خالل قائمة الدخل

االئتمان ومصروفات الرواتب واملصروفات اإلدارية والعمومية ى زيادة مخصصات يات ويعود ذلك بشكل رئيس إلارتفاع إجمالي مصاريف العمل •

 .مقارنة بالربع املماثل من العام السابق

 .وفي املقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة النخفاض مخصصات االئتمان مقارنة بالربع السابق •
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 20مية )باملليون ريال( ملصرف االنماء  امليزانية العمو  ملخص أبرز ارقام :(9جدول ) 
2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 15.2 142.20 123.48 املوجودات   

% 15.7 107.42 92.82 ودائع العمالء   

% 17.7 103.18 87.67 استثمارات التمويل  

    :أثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في مصرف االنماء 

مليار ريال كما في نهاية    21.18مليار ريال، مقابل    23.39إن حقوق املساهمين )ال توجد حقوق أقلية( بنهاية الفترة قد بلغت    يضاحهإ بين املصرف في   •

 %10.42الفترة املماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

 زيادة مخصصات االئتمان  •

 .ة العائد على السهم سهم خزينة عند احتساب قيمماليين سهم باعتبارها أ  10تم استبعاد  •

  :أثر جائحة كورونا على بنك الرياض .4

بنسبة   2020مليون ريال بنهاية النصف األول  2539إلى  "بنك الرياض"، الذي يعد ثالث أكبر البنوك السعودية من حيث املوجودات انخفضت أرباح

 .2019عام ها خالل نفس الفترة من مليون ريال تم تحقيق 2985، مقارنة بأرباح %15قدرها 

 21ملخص النتائج املالية النصف سنوية )باملليون ريال( لبنك الرياض   :(10جدول )

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 8.8 4.105.07 3.771.67 صافي دخل العموالت الخاصة   

.594.435 5.249.71 دخل العمليات   6.6 %  

4.542.98 صافي الدخل   2.539.48 14.9 %  

عدد األسهم متوسط   3.000.00 3.000.00 - 

% 14.9 0.85 0.99 ربح السهم )ريال(  

 :إن سبب انخفاض األرباح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق يعود إلىيضاحه إ في البنك  بين

 .إلى ارتفاع مخصصات االنخفاض في القيمة في الفترة الحاليةويعود ذلك  %32.6االرتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة  •

، نتيجة لالرتفاع في صافي دخل العموالت الخاصة وصافي دخل املتاجرة وصافي دخل  %6.6جاء ذلك على الرغم من ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة  •

 انخفاض صافي دخل األتعاب وا 
ً
 .افي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض املتاجرةلعموالت وصتحويل عمالت أجنبية، قابله جزئيا

 22ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( لبنك الرياض   :(11جدول )

 التغير  2020الربع الثاني  2019الربع الثاني  البند

 % 7.8 2.115.75 1.962.95 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 1.5 2.708.95 2.669.57 دخل العمليات 

 % 29.1 1.063.05 1.499.75 صافي الدخل 

 - 3.000.00 3.000.00 عدد األسهم متوسط 

 % 29.1 0.35 0.50 ربح السهم )ريال(

 :سبب انخفاض األرباح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إلىيضاحه أن إ في البنك  بينكما 

 .تيجة الرتفاع مخصصات االنخفاض في القيمة في الفترة الحاليةيات نالعملارتفاع مصاريف   •

 .، ويعود ذلك بشكل رئيس لالرتفاع في مخصصات االنخفاض في القيمة في الفترة الحالية%22.1ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة   •
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عموالت وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض  ب والألتعا، نتيجة لالنخفاض في صافي دخل ا %6.1انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة   •

 .املتاجرة 

 .جاء ذلك على الرغم من ارتفاع صافي دخل العموالت الخاصة وصافي دخل املتاجرة وصافي دخل تحويل العمالت األجنبية  •

 23ملخص أبرز ارقام امليزانية العمومية )باملليون ريال( لبنك الرياض  :(12جدول ) 
2019أشهر   6 البند 2020أشهر   6   التغير  

% 19.9 295.08 246.12 املوجودات   

% 13.3 199.99 176.51 ودائع العمالء   

% 16.3 187.65 161.32 القروض   

 :الرياضأثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في بنك  

ة مليون ريال كما في نهاي  39428مليون ريال، مقابل   40786بلغت  إن حقوق املساهمين )ال توجد حقوق أقلية( بنهاية الفترة قد    يضاحهإ في    البنك  بين  •

 %3.4الفترة املماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

مليون ريال سعودي   612م نحو 2020يونيو  30خسائر االئتمان واملوجودات املالية األخرى لفترة الثالثة والستة أشهر املنتهية في  بلغ صافي مخصص •

 .مليون ريال سعودي للفترات املماثلة من العام املاض ي 440مليون ريال سعودي و   228ون ريال سعودي على التوالي، مقارنة بـ ملي 920و

   : جائحة كورونا على البنك العربي الوطنيأثر  .5

بنسبة    2020يال بنهاية النصف األول  مليون ر   1129.7من قبل البنك العربي األردني إلى    %40انخفضت أرباح البنك العربي الوطني، اململوك بنسبة  

 .2019مليون ريال تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام  1673.2مقارنة بأرباح ، %32قدرها 

 24ملخص النتائج املالية النصف سنوية )باملليون ريال( للبنك العربي الوطني  :(13ول )جد

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

ت الخاصة العموال  صافي دخل  2.802.31 2.489.81 11.2 % 

 % 12.1 2.959.34 3.367.10 دخل العمليات 

 % 32.5 1.129.74 1.673.22 صافي الدخل 

عدد األسهم متوسط   1.500.00 1.500.00 - 

 % 32.5 0.75 1.12 ربح السهم )ريال(

 :نة مع الفترة املماثلة من العام السابق يعود إلىإن سبب انخفاض األرباح خالل الفترة الحالية مقار يضاحه إ في البنك  بين

بنسبة   • العمليات  دخل  إجمالي  في  بشكل    %12.1االنخفاض  األتعاب ناتج  دخل  وصافي  الخاصة،  العموالت  دخل  صافي  في  االنخفاض  من  رئيس ي 

 .أو الخسارة ودخل توزيعات االرباحوالعموالت، واملكاسب غير املحققة من األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

العمليات بنسبة   • إجمالي مصاريف  الزيادة في    % 12ارتفاع  العمومية واإلدارية ناتج بشكل رئيس من  االئتمان واملصاريف  انخفاض  مخصص خسائر 

 .األخرى 

 25ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( للبنك العربي الوطني  :(14جدول )

 التغير  2020الربع الثاني  2019ع الثاني ربال البند

 % 16.6 1.199.05 1.437.47 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 15.2 1.469.73 1.733.94 العمليات دخل 

 % 45.7 485.95 894.24 صافي الدخل 

 - 1.500.00 1.500.00 عدد األسهم متوسط 

 % 45.7 0.32 0.60 ربح السهم )ريال(
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 :الربع الحالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إلى انخفاض األرباح خاللكما أرجع البنك سبب 

في    • بنسبة  االنخفاض  العمليات  دخل  األتعاب    %15.2إجمالي  دخل  صافي  الخاصة،  العموالت  دخل  صافي  في  االنخفاض  من  رئيس ي  بشكل  ناتج 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باإلضافة إلى االنخفاض في حصة البنك من  والعموالت، املكاسب غير املحققة من األدوات املالية املدرجة ب

 .الزميلة  أرباح الشركات

ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مخصص خسائر انخفاض االئتمان، ومخصص االنخفاض في قيمة  %21.5جمالي مصاريف العمليات بنسبة إ ارتفع   •

 .ف العمومية واإلدارية األخرى املوجودات املالية األخرى واملصاري

االنخفاض في صافي دخل العموالت الخاصة، دخل األتعاب والعموالت، دخل ناتج بشكل رئيس ي من  % 1.3االنخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة  •

الخسارة،   أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة  املحققة من االستثمارات غير  املكاسب  إلى املتاجرة، صافي  العمليات األخرى باإلضافة  ودخل 

 .االنخفاض في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة

ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مخصص خسائر انخفاض االئتمان، ومخصص االنخفاض في قيمة    %18.6الي مصاريف العمليات بنسبة  ارتفع إجم •

 .املوجودات املالية األخرى، ومصاريف اإليجار واملباني

 26ملخص أبرز ارقام امليزانية العمومية )باملليون ريال( للبنك العربي الوطني  :(15) جدول  

2019أشهر   6 البند 2020أشهر   6   التغير  

% 9.6 187.30 170.90 املوجودات   

% 1.5 133.90 131.91 ودائع العمالء   

% 2.2 117.13 119.75 القروض   

     :البنك العربي الوطنيأثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في    

  27394.1مليون ريال، مقابل    28426.9قال البنك إن حقوق املساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( بنهاية الفترة قد بلغت    يضاحه إ بين البنك في   •

 .%3.8مليون ريال كما في نهاية الفترة املماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

مليون ريال للفترة املماثلة من العام   335.6ل للفترة الحالية مقارنة بمبلغ  مليون ريا  543.8توقعة  ض لخسائر االئتمان املبلغ صافي مخصص االنخفا •

 % 62السابق بزيادة قدرها 

 الخاتمة: 
ة بشكل واضح في النصف  وصافي دخلها من العمليات املختلف  يظهر البحث انخفاض صافي ارباح البنوك السعودية والتي تم دراستها في عينة البحث،

   ،2019مقارنة مع النصف االول من العام    2020لعام  األول من ا 
ً
وذلك بسبب تداعيات   مخصص خسائر االئتمان لكافة البنوك عينة الدراسة  وارتفع ايضا

 .ل خاصالقطاع املصرفي السعودي بشكاالقتصاد السعودي ككل، وعلى جائحة كورونا على االقتصاد العاملي بشكل عام،وعلى 

ر دور الب ة    السعودية  نوك  وعليه، يمكن أن يتطو  بسبب هذه   يتماش ى مع تقنيات العمل عن بعد  تقني جديدحديثة بشكل  للقيام بأنشطة مصرفي 

متعددة  لسنوات  تطول  قد  التي  مستحدثة،ضرورة  إلى  و ، الجائحة  ة  مصرفي  خدمات  ا  تقديم  ملسؤولي  لها  تحم  من  تنبع  أخرى  خدمات  إلى  تها  باإلضافة 

ة، وذلك من خالل تحقيق  ة للمجتمعات التي تعمل بها.االجتماعي  زات اقتصادي  ة فوائد وممي   عد 

ة، وتس ة واالجتماعي  ر على مختلف جوانب الحياة االقتصادي 
 
ة العديدة التي يمكن ألنشطتها وأعمالها أن تؤث اهم في تحقيق ونتيجة للتأثيرات اإليجابي 

 . 2030اململكة   ك أساسا الرتباطها الوثيق بمبادئ رؤيةالتنمية املستدامة، ويعود ذل

 نتائج البحث:

 ها:وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهم

 تداعيات جائحة كورونا . للسيطرة على  وذلك   زيادة الطلب على القروض املمنوحة من البنوك لقطاع الشركات، •

مقارنة   2020من العمليات املختلفة بشكل واضح في النصف االول من العام    دخلها في  رباح البنوك السعودية املكونة لعينة الدارسة وصاأ انخفضت   •

 
 قامقع ار ومن خالل مو  /https://www.tadawul.com.saص بشراء وبيع االسهم في السعودية تم الحصول علي بيانات هذا الجدول من خالل موقع تداول املتخص 26
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وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد   مخصص خسائر االئتمان لكافة البنوك عينة الدراسةمع النصف االول من العام وارتفع ايضا  

 طاع املصرفي السعودي بشكل خاص.الق وعلى وعلى االقتصاد السعودي ككل، ،2019بشكل عام العاملي 

  جراءاتاستطاعت حكومة اململكة العربية السعودية من تخفيف أثر هذه الجائحة على العديد من القطاعات االقتصادية من خالل العديد من اإل  •

 . والتي تم ذكرها أعاله في البحث والحزم االقتصادية التي قامت وزارة املالية ومؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذها النقاذ االقتصاد، 

 التوصيات: 

 وقد خرج الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها:

العاملية    إجراءاتيجب أن تقوم اململكة العربية السعودية بسياسات و  • البنوك السعودية ملواجهة هذه الجائحة  اضافية من شأنها تدعيم مقدرة 

درة على املنافسة بين البنوك األجنبية في األسواق العاملية.  وذلك لتعزيز مقدرتها على التغلب على تداعيات هذه 
ُ
 الجائحة، ولجعل القطاع أكثر ق

ة والتنظ • ة من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعمل على  العمل على وضع التشريعات واألطر القانوني  من حزم االنقاذ    استفادة البنوكيمي 

 قطاع البنكي السعودي.م الدعم التي اتخذتها املؤسسة لدع إجراءاتو 

ة، وتنظيم   • ة دولي  ة إسالمي  نات النظام البنكي السعودي، من سوق مالي  يكون الهدف منها    وتعليمات واضحة،  إجراءات العمل على تعزيز قدرة مكو 

 . والتنافسية للبنوك ، والتي من شأنها الحقا زيادة االرباحزيادة املنتجات والبدائل البنكية والتي تتماش ى مع تقنيات العمل عن بعد

ا والتي قد تمتد السعودية على تقنيات العمل عن بعد في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونتوفير الدعم اللوجستي والتدريب الفني ملوظفي البنوك   •

 .  لسنوات عديدة 
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Abstract: The research idea came as a contribution to the work of researchers in the field of Saudi banks, and 

an explanation of the impact of the Corona epidemic (Covid 19) on the Saudi economy in general and on Saudi 
banks in particular.  

This study ended with a set of recommendations and results, the most important of which are: first: The net 

profits of Saudi banks that were included in the study sample decreased, their profits and net income from 

various operations decreased in a clear way in the first half of the year 2020 compared to the first half of the 
year 2019, and the allowances for credit losses for all banks in the study sample also increased due to the 

repercussions of the Corona pandemic on The global economy in general, and the Saudi economy as a whole, 

and the Saudi banking sector in particular, Second: Providing logistical support and technical training for Saudi 

bank employees on remote work techniques in light of the current circumstances of the Corona pandemic, 
which may extend for many years, Third: The Kingdom of Saudi Arabia must implement additional policies 

and procedures that would support the ability of Saudi banks to confront this global pandemic, in order to 

enhance their ability to overcome the repercussions of this pandemic, especially in the field of bad loans, and 
to make the sector more competitive among foreign banks in global markets. 

Keywords:  Saudi Banking Sector; Covid 19; Saudi banks Profit; Saudi banks Sector. 
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 بالعمل االرتباط خالل من األداء تعزيز  في  يجابياإل رأس املال النفس ي   دور 

 إقليم / السليمانية مدينة في نجوم  الخمس و  األربع فنادق في العاملين من عينة آلراء استطالعية )دراسة

 )العراق - كوردستان

 فائق خالد داليا

 العراق  -اقلیم کوردستان -جامعە کویه -ةنسانیتماعیە واإلم االجالعلو  يةفکل -ةواملحاسب ة قسم االدار  يمدرس ف
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   :املقدمة

وإنما املادية والتطورات التكنولوجيا على اليتوقف العالم  في يحدث الذي  التقدم سلوكيات   في ر التطو  وهوخرى  أ ت  تطورا  يشمل  فحسب، 

 الفنادق السياحية، حيثاألعمالات منظم فيالخدمات  هو املحرك االساس لالنتاج وتقديم  اإلنساني  العنصر أن بما فراد. ونفسيات األ 
ً
 يسهم  ، خصوصا

يمثل في حين  .خدمات بجودة عاليةالتنظيم، وتقديم ال في األفراد بين والتوائم  التعاون  لتحقيق به، االهتمام ضرورة  تظهر هنا ومن أدائها، مستوى  رفع في

لشغل عمل  املتقدمين األفراد بين االرتباط بالعمل املفاضلة    وتتضمن القرار، ألصحاب   يجابياإل لرأس املال النفس ي   الطبيعي االمتداد االرتباط بالعمل

 وقفر  هناك ألن حتمية،  االرتباط بالعمل ضرورة ويعُد    العمل، لتلك  صالحيتهم  درجة حيث من،  معين
ً
النشاط، الحيوية والحماس،   حيث من  األفراد بين  ا

  واالستغراق في العمل،
ً
 ولذلك من الضروري  تتطلبها، التيوالنفسية   والجسمانية العقلية والخصائص املستلزمات حيث من  األعمال بين  االختالف وأيضا

 ،  البشرية املوارد بإدارة  املسؤولون   يقوم أن
ً
 ثم  العمل، بأعباء يقوم الشخص الذي  في توافرها الواجب الشروط حديدت ل األعمال وتوصيف بتحليل أوال

 الفاعل الدور  بوساطة املنظمة في األداء فينبع الشروط واملواصفات. أما  هذه  توافر حيث من وأصلحهم  أفضلهم  إلنتقاء األفراد بين واملفاضلة البحث

 وتقديم  املنظمة  حماية  بوساطة منظمة ألية وتعزيزه  العالي األداء وفاعلية كفاءة  تعظيم  في تسهم  أنها مقدمتها، في متعددة، يأتي جوانب في تؤديه الذي 

 مستوى  على سينعكس العالي األداء ألن وذلك والخارجيين،  الداخليين الزبائن الرضا، لدى  مستوى  زيادة  في سيؤثر الذي  للتطوير، الالزمة املقترحات
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 :امللخص

   اإليجابي ية إلى تحليل دور رأس املال النفس ي  ة الحالسعت الدراس
ً
لكفائة الذاتية، التفاؤل، األمل، املرونة(، في تعزيز ) ا   بـ  و بعض أبعاده متمثال

 إلخالص/ اده ) الحيوية / الحماس، ا بعأ ( من خالل االرتباط بالعمل ببعض    ، أداء السياقي، السلوك املخالف للعملاألداء ببعض أبعاده ) أداء املهمة

 الدراسة  استخدمت في مدينة السليمانية في إقليم كوردستان العراق.وم املين في الفنادق األربع والخمس نجالتفاني، االنغماس/ االستغراق( للع

الدراسة بشكل فعلي)باالعتماد على االستبانة وقد تمثل    ي.التحليل الوصفي  املنهج  950مجتمع 
ً
الدراسة  مكونة من  ( عامال  ( ع300)، عينة 

ً
 امال

 على عدد من الف
ً
  SPSS) رات اإلحصائية عبر برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  رضيات التي أخضعت، ملجموعة من االختباوذلك اعتمادا

Vr.24)    و(Amos Vr.24)   من اال جميع فرضيا  باالعتماد على نتائج 
ً
نوي مع  ثيرأوجود تستنتاجات التي كان أبرزها  ت الدراسة تبنت الدراسة عددا

لى إ الدراسە  توتوصلع ) األداء ( من خالل وجود املتغير الوسيط ) االرتباط بالعمل (.  ( في املتغير التاباإليجابيال النفس ي للمتغير املستقل )رأس امل

على االستنتاجات، توصلت الدراسة    وبناءً   من خالل االرتباط بالعمل.  في تعزيز األداء   اإليجابيال النفس ي  ود عالقة تأثير موجبة ومعنوية لرأس املوج

 وممارسة وإدخاله ضمن منهاج اإليجابيني الفنادق املبحوثة مفهوم رأس املال النفس ي ضرورة تب مجموعة من التوصيات أهمها، ىإل
ً
الدورات   فكرا

 .فلسفته التطبيقية منهم التعرف على لكي يتسنى للكثيرين  التدريبية، للقيادات العليا،

 .األداء ؛الرتباط بالعملا  ؛ اإليجابيرأس املال النفس ي احية: ت املفتالكلما
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  . السوق  في املستدامة التنافسية امليزة  املنظمة منح في تسهم  جوهرية وإمكانات قدرات املنظمة يعطي  ه ور بد وهذا  للزبون، املقدمة السلعة أو الخدمة

أورده    ما الثاني فتشمل االطار النظري باستعراض ماأ للبحث،   ول باالطار املنهجيربعة محاور، تمثل األ أ لى إ وللوقوف على حقيقة ما سبق فقد قسم البحث 

ا الباحثون فيما يخص متغ البحث، فيما عرض  الجانب،يري  الثالث  الذي خصص    ملحور  الرابع و  باملحور  البحث  الفرضيات، واختتم  واختبار  العملي 

 لعرض االستنتاجات والتوصيات مع املصادر.

   البحث منهج: ول املحور اال 

 مشكلة البحث:

ملة ملصطلح رأس املال اإلقتصادي مثل رأس  ين في إظهار مصطلحات مكالتنافسية، حفز الباحث  األعمالالتوجهات الحديثة في بيئة  ملشكلة املعرفية:  ا .1

. الباحثون في مجال (Tamer et al,2014)املال االجتماعي ورأس املال البشري ورأس املال الفكري في حين رأس املال النفس ي لم يحظ باالهتمام الكافي

يعتبر انتقالة نحو تطوير املورد    يجابياإل وبما أن مصطلح رأس املال النفس ي    (.Karatepe& karadas,2014,30رة يناشدون بعمل بحوث أكثر )اإلدا 

(، األمر الذي يفرض على إدارة املنظمات السياحية خاصة  2:  2012  البشري الذي يعد العامل الحيوي والحاسم في اإلدارة املعاصرة ) العنزي و ابراهيم،

حة في اإلقليم للربط بين متغيرات الدراسة املدروسة  مجتمع السياالكردية في  تيجة قلة الدراسات  اختيار وتعين الشخصيات املناسبة نفسيا لنوعية، ون

 وخاصة في البيئة الخدمية الفندقية، لتقليص الفجوة املعرفية ما بين هذه املتغيرات تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من الدور امل
ً
لطف لالرتباط حاليا

 لخدمة الفندقية . في األداء للعاملين في ا  يجابياإل النفس ي  بالعمل في تعزيز دور رأس املال 

أظهرت نتائج االستطالع األولي آلراء عدد من زبائن فنادق الدرجتين األربع والخمس نجوم أن أحدى األسباب الرئيسة المتعاض   املشكلة التطبيقية: .2

وعدم قيام إدارة هذه الفنادق بدراسة هذا البعد بكل دقة، لكي   تيار والتعيينلعمليات االخ  يجابياإل الزبائن، هو بسبب عدم مراعاة رأس املال النفس ي  

ئم حسب  تسهم وتخطو نحو االرتباط بالعمل، لعملياتها لكي تحقق أفضل األداء للعاملين في إطار هذه البيئة الخدمية، ذات التنافس والتغيير الدا 

   :ل التالين خالل  السؤا مشكلة البحث م. ويمكن التعبير عن توجهات وطموح زبائنها

 األداء من خالل االرتباط بالعمل في الفنادق املبحوثة؟  تعزيز  تأثير في يجابياإل هل لرأس املال النفس ي 

 همية البحث: أ

 الحالي البحث همية  أ تزداد   .1
ً
 كبيرة كونها تشكل عنصرا

ً
 من العناصر التي تنهض ب  كونه طبق في فنادق سياحية والتي تحتل أهمية

ً
البلد واملدينة  أساسيا

 . ها لدورها الفعال واملؤثر في تطوير السياحةبشكل خاص وترقى ب

ال النفس ي في  إثارة اهتمام الفنادق في تناولها ملثل هذه املوضوعات املهمة ومن ثم توجيه قادة الفنادق املبحوثة خاصة إلى الدور الذي يلعبه رأس امل .2

 ل. ت األداء من خالل االرتباط بالعمتعزيز مستويا

    فتح باب النقاش لتقص ي األسباب والخروج باستنتاجات وتوصيات منطقية يمكن تعميمها إلفادة املنظمات األخرى. .3

 أهداف البحث:

املستقلة )رأس املال النفس ي   .1 الدراسة الوسيطة ) االرتباط بالعمل ( في  (  ومتغير  يجابياإل توجيه عناية الفنادق للدور الذي تلعبه متغير الدراسة 

 بحثية لدراسة هذه املتغيرات .داء( املتغير التابع من خالل فتح اآلفاق ال)األ 

 ، االرتباط بالعمل، األداء(.يجابياإل لتحقق من األنموذج االفتراض ي للدراسة بين املتغيرات الثالثة الرئيسة )رأس املال النفس ي  .2

 في عالقته بمتغيرات أخرى وفي مجاالت تطبيقية أخرى.  يجابياإل فس ي لدراسات املستقبلية حول تأثير رأس املال النوضع أساس نظري وتطبيقي ل  .3

العمل  تقديم بعض املقترحات والتوصيات للفنادق املبحوثة فيما يخص االهتمام بأبعاد رأس املال النفس ي لغرض تعزيز األداء من خالل االرتباط ب .4

 ملبحوثة.للعاملين في الفنادق ا 

  املخطط الفرض ي للبحث:

بأبعاده ) الكفائة الذاتية، التفاؤل،   يجابياإل رأس املال النفس ي    متغير  تأثير  ( الذي يظهر  1الظاهرة في الشكل )  للبحثخطط الفرض ي  تم بناء امل

ة، االخالص/  يويالح االرتباط بالعمل بأبعاده )الحماس/ في األداء بأبعاده ) أداء املهمة، األداء السياقي، السلوك املخالف  للعمل( من خالل األمل، املرونة(، 

 . موضح هو وكماالتفاني، االنغماس/ االستغراق(، 
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 نموذج البحث االفتراض ي ا :(1شكل )

 فرضيات البحث: 

  لعمل.في االرتباط با يجابياإل يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لرأس املال النفس ي   .1

  .في األداء  يجابي اإل ال النفس ي يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لرأس امل .2

  .يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية  لالرتباط بالعمل في األداء .3

  .االرتباط بالعمل خالل  في األداء  من يجابياإل إحصائية لرأس املال النفس ي  داللة ذو مباشر غير معنوي  تأثير يوجد .4

 لي  باالعتماد على االستبانة اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحلي منهج البحث:

السليمانية املسجلة لدى املديرية العامة للسياحة السليمانية قد تمثلت هذه الدراسة في الفنادق األربع والخمس نجوم في مدينة   مجتمع وعينة البحث:

 ملتغيرات الد  نجوم.( فنادق خمس  6دق أربع نجوم و)ا( فن10( التي تتكون من)16والبالغ عددهم)
ً
مجتمع   .اد على فئة العاملينراسة فقد تم اإلعتموفقا

 ، والعينة العشوائية مكونة من   950الدراسة التي تتكون من 
ً
 .عامل 300عامال

 أساليب جمع البيانات:

 تية:  اآل األساليبلى النتائج تم االعتماد على إ من أجل الحصول على املعلومات والبيانات املطلوبة الالزمة النجاز هذه البحث والوصول 

إلعداد وتعزيز الجانب النظري لهذه الدراسة على ما هو متوفر من مصادر متمثلة برسائل املاجستير وأطاريح الدكتوراه،   ةالباحث  تإعتمد  الجانب النظري:

.والدوريات، والكتب ومواقع اال 
ً
 نترنت املحكمة علميا

البيانات واملعلومات ذات الصلة بمتغيرات الدراسة الرئيسة ، ولغرض الحصول على لعمليوتم اعتماد على األسلوب التحليلي في الجانب ا  الجانب العملي:

 يآتي: والفرعية. فقد إعتمدت الباحثة على ما

   ةالباحث  تحيث قامالزيارات امليدانية:   •
ً
بزيارة الفنادق املبحوثة أثناء توزيع استمارة اإلستبانة، لغرض توضيح أهداف الدراسة، وأهميتها، فضال

 .ملجيبينن اإلجابة على تساؤوالت ا ع

على أسماء وعدد نجوم   من املديرية العامة للسياحة في السليمانية للحصول  املستحصلة  اإلحصاءات على الباحثة تعتمدا   :الحقيقية  البيانات •

 .ألغراض الدراسة الفنادق وأعداد موظفيها

  رأس املال النفس ي، االرتباط بالعمل، سة لجمع البيانات، واملعلومات الخاصة بمتغيرات )والتي تعد األداة الرئيسة املعتمدة في هذه الدرا  االستبانة:   •

الخبرة واملختصين، وكذلك االستفادة من   املحكمين ذوي  آراء األساتذة  اإلعتبار  بحوث  الاألداء(، وعند تصميم استمارة اإلستبانة تم األخذ بنظر 

 والدراسات السابقة 

( مكونات اإلستبانة 1ويوضح الجدول )  .(1، ويمكن توضح تركيبة اإلستبانة في الجدول )عاملون عينة الدراسة وهم ال  بفئة  تتمثلتركيبة اإلستبانة:    •

 موزعة بموجب متغيرات الدراسة الرئيسة وأبعادها. 
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 تركيبة اإلستبانة واملصادر املعتمدة  :(1جدول)

 فقرات ال  عدد املصادر  املتغيرات الفرعية املتغيرات الرئيسية املحاور 

 2 الباحثة الجنس  البيانات الشخصية  األول 

 4 العمر 

 5 املؤهل العلمي 

 6 سنوات  الخدمة 

 4 الحالة الزوجية 

 Luthans et al,2007 الكفائة الذاتية يجابيرأس املال النفس ي اإل  الثاني

 2013الكرداوي،

 2018خميس،

6 

 6 التفاؤل 

 6 األمل 

 6 املرونة 

 Schaufeli et al, 2006 3 الحماس / الحيوية  االرتباط بالعمل  الثالث

 3 اإلخالص / التفاني 

 3 االنغماس/االستغراق 

 Koopman et al,2013 7 أداء املهمة  األداء  الرابع

 7 األداء السياقي 

 8 السلوك املخالف للعمل 

     اإلستبانة راجع في الجدول و ملا املصدر : من إعداد الباحثة إعتمادا على     

 الجانب النظري : املحور الثاني

 
ً
 :يجابياإل رأس املال النفس ي  :أوال

  الحالة مظاهر من مظهرنه  أعرفه ب (Chen&Lim, 2012, 813)  الفرد. أما إنتاجية في الفرد تساهم  ميزات شخصيةبأنه    Cole,2007: 39)عرفه )

 مع التكيف على قدرة  أكثر ويجعلهم  الوظيفة فقدان  بعد العمل على لقدرتهم  املوظفين إدراك توضيح كيفية في إيجابي بشكل يؤثر ة،يجابياإل  النفسية

في  باألمل يشعر وتجعله املوظف  تنتاب التي ةيجابياإل  النفسية املشاعر من مجموعة  إبداعي. عمل أي  عن  الدراسة من بمزيد واالشتراك العمل حركات

ة قدرته على التكيف وسرعة العودة الى حالته الطبيعية، أبان تعرضه ألزمات أو مشكالت داخل شان مستقبله الوظيفي، و زيادتحقيق أهدافه، والتفاؤل ب

  ) et al, 2017 Ahmed; 2 ,Luthans et.,2015 ((. وصفه761: 2013الكرداوي،) القيام بما يكلف به من مهام بنجاح بيئة العمل، مع قناعته بقدرته على

ة للعامل التي تتسم بثقته في قدراته وبذل الجهود الالزمة للنجاح، وسعيه نحو تحقيق أهدافه بشتى يجابياإل الحالة    للفرد. متطورة  ةإيجابي ةنفسي حالة

العمل داخل  تواجهه  التي  واألحداث  للمشكالت  تعرضه  حال  الطبيعية  لحالته  والعودة  التحمل،  على  وقدرته  باملستقبل،  وتفائله   (الوسائل، 

 وتنفيذ اتخاذ على تساعده  والتي الشخص،  يمتلكها التي ةيجابياإل  النفسية والقدرات الصفات  هونه  أب   (143:  2017أحمد،)  عرفه(.  2017:55ن،ردا الب

 املهنية، حياته  يف النجاح  تحقيق  على وتساعده  الفرد تميز  التي ةيجابياإل  النفسية بها. الصفات  املوكل املهام  في والريادة  النجاح الالزم لتحقيق السلوك

  تواجهه قد التي العقبات وتخطي ثقة بكل
ً
"   يجابياإل وعليه تحدد الباحثة تعريفها االجرائي لرأس املال النفس ي    (.4:  2018بودرهم،   )  مستقبال على أنه: 

النفسية   املشاعر  الفرد  باالمل في تحقيق األهداف واليجابياإل مجموعة  التي تشعر  املستقبل، والقدرة على  والتفاؤل  للظروف،    يجابياإل تقييم  ة  بشأن 

 التكيف في حال التعرض لالزمات واحتمال النجاح على أساس الجهد واملثابرة. 

  :يجابياإل أبعاد رأس املال النفس ي 

  التي األبعاد تعد
ً
 و    (Luthans and Youssef, 2007, 543 ) كل من   وضعها نظريا

ً
  األمل، )الثقة،   (Luthans, Avolio, et al., 2007)من قبل     تطبيقيا

  األبعاد أكثر هي   )التفاؤل   املرونة،
ً
  استخداما

ً
قبل:راوالد البحوث في وتداوال من  استخدمت  حيث  وآخرون،  سات   2014وگرجي، 2012)العنزي 

 .  .(Envick, 2004; Avey et al.,2009; Karatepe & Karadas 2015; Kim et al.,2017) ( و2018وخميس،  2018وبودرهم، 2017والبردان، 2016والدليمي،

 أوالتصرفات لديهم  املعرفية دافعيتهم واملوارد تحريك  على قدرتهم  في األفراد بأنه ثقة   (Stajkovic&Luthans,1998: 66)عرفه    :الكفائة الذاتية .1

بخصوص قدرتهم على د األفراد  بأنه اعتقا(Passer & Smith,2001) معينىة. ووصفه  بيئىة ظل في بنجاح محددة  مهمة لتنفيذ املطلوبة والطرائق

:  2009املطلوب لتحقيق نتاج معين بنجاح )عباس،القيام بسلوكياتهم املطلوبة لتحقيق النتائج املرغوبة. اقناع الفرد، بأن  بإمكانه تنفيذ السلوك  

ة إيجابيقدرة نفسية  . (Avey et al, 2010, 378) به   األجواء املحيطة  عن النظر  بغض والنجاح بها  الخاصة  راته ومها هراتبقد الشخص  إيمان(. 272

 الفرد امتالك  (. 50:  2014)گرجي ، وفي ظل معطيات املوقفتتمثل بقوة ثقة الفرد )العامل( بقدرته على تنفيذ النشاط املطلوب ضمن سياق محدد  

 (.  18: 2018س، خمي) بالصعوبة التي تتسم  املهام في للنجاح  الجهود وتكثيف التحدي  نحو واالنفتاح للثقة
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يمكن وصف التفاؤل من خالل  بأنه    (Seligman,1998)حيث عرفه   ويعرف التفاؤل تعريفات عديدة من قبل الباحثين في علم النفس    :  التفاؤل  .2

ة  ناتجة ة مستمرة نتيجة لعوامل ذاتية، بينما األحداث السلبييجابياإل للفرد، فألفراد املتفائلون يميلون لجعل األحداث  يجابياإل النمط التفسيري 

 أ عن عوامل خارجية  كونها 
ً
ويمكن أن  يتفاوت    تقييم موضوعي بشأن ما يمكن للفرد تحقيقه في موقف معين مع وجود املوارد املتاحة، مؤقتة. حداثا

 
ً
نة في مواجهة عدم امليل إلى توقع أفضل النتائج املمك  (Green et al,2004, 107)وعرفه     . (Peterson,2000, 45 )لذلك املوقف  التفاؤل استنادا

السمات    يجابياإل الجانب    (Envick, 2004,15)التاكد. ووصفه   يمثل  والسيئة.  الجيدة  األحداث  لتفسير  املستخدم  العاطفة  أي يجابياإل من   ة، 

 املمكنة النتائج فضلأب واالعتقاد أهدافه بتحقيق لالعتقاد الفرد ميل  .  (Luthans et al, 2008: 223)واملستقبلي اآلني النجاح تحقيق في التفاؤل 

  (. 19: 2018)الخميس، في املستقبل

أفضل  األمل: .3 األشياء  لجعل  يحصل  أن  يمكن   
ً
 معينا

ً
شيئا بأن  للتفكير  مسارات    .  (Stark,1992, 617) قدرة  استخالص  أهداف إ القدرة على  لى 

النفس   وتحفيز  تلك  إ مرغوبة،  استخدام  املصاح  .((Snyder,2002, 429  املساراتلى  االنالرغبة  لتوقع  محفزة  بة  حالة  فهو  ذات إيجابيجاز،  ة 

 قدرة  إلى إضافة التنظيمية، األهداف تحقيق نحو التوجه في العاملين األفراد مثابرة   .(Envick,2004, 14)   وهما قوة اإلرادة وقوة الوسيلة عنصرين  

 بخطة املقترنة الناجحة اإلرادة  من تشكيل  .  Luthans,2008, 223))ذلك   األمر تطلب لو األهداف،   لتحقيق املسارات توجيه إعادة  على األفراد

اإلنجاز محددة،  إلى للوصول  ووسائل طرائق إيجاد على القدرة   (. Avey et al.,2010,388املرغوبة ) املخرجات  أو املهام لبعض الناجح  تستهدف 

 إلى للوصول  أخرى  بطرائق يفكر والطرائق الوسائل تلك تنجح لم  وإن  ةيجابياإل  النفسية بامتالكه إليها للوصول  الشخص يطمح التي األهداف

 نجاحه تستثمر التي املسارات  تحديد  في للقوة  الفرد  بامتالك ة مصحوبةإيجابي تحفيزية حالة  .(31: 2016)الدليمي، عليها واملثابرة  املرجوة  األهداف

 .    (20: 2018الخميس، ) املرغوبة األهداف تحقيق في

ازاء املحن واالضرار أو الصدمات واملأس ي والتهديدات أو حتى املصادر الكبيرة للضغط والتوتر مثل فشل أو  على نحو جيد    عملية التكيف  املرونة: .4

أو   املشروع  محنة  (Envick,2004, 15)ل  األعماإفالس  أو  مخاطرة  أو  معين  تغيير  مواجهة  عند  بنجاح  التعاون،  على  األفراد   قابلية 

(Mcshan&Glinow, 2005, 82)  .أو طاقة نفسية  دق أو  إيجابيرة  تأثيرات سلبية،  التوازن بعد حصول  إلى حالة  بالعودة  العامل،  الفرد  ة يمتلكها 

 على القيم املغروسة في داخله على مواجهة الصعاب( إعتماإيجابية بأحتوائها )تجاوزها وتخطيها بشكل  إيجابي
ً
 تكيفية عملية .  64)،2014،  گرجي)  دا

  بناء  يتيح بما  للحوادث  معنى إضفاء  للبحث، أو وميل املحيطة للظروف  وفاعلة عقالنية تسمح باستجابات  أو التي حقيقة لل الواضح  لإلدراك مضافة

 .  (29: 2018العماوي،( شكل بأفضل مبني مستقبل إلى الحاضر في مواجهتها يتم  التي الشدائد من  تمتد جسور 

: تعريف االرتباط بالعمل: 
ً
 ثانيا

إن  لى  إ (  Hughes & Rog,2008,746)  شارأ  التي عرفته. حيث  التعريفات  إلى تعريف محدد ودقيق، وتعددت  بالعمل يفتقر  االرتباط  أن  مصطلح 

حديث واليوجد اتفاق في اآلراء من االكادميين واملمارسين، لذا هناك عدة تعريفات إال أن الغالبية تفترض أن االرتباط بالعمل  االرتباط بالعمل بناء مفاهيمي  

الذهنية والحالة  ة و الوفاء،يجابياإل  ويمكن تناول بعض تلك التعريفات فيما يأتي:  . (Macey& Schnieder,2008)صحاب العمل أ من العاملين و  يفيد كل

 منهما كل م ويدع األخر، الطرف بحاجات علم  على الطرفين فكال العامل ومؤسسته، الفرد بين ةإيجابي عالقة  .( Schaufeli et al., 2002)  املرتبطة بالعمل

 ,.Britt et al) الشعور باملسؤلية وااللتزام باألداء في مختلف املجاالت،بحيث يكون األداء في مجال اهتمامات الفرد)  (Denison et al., 2004, 2). األخر

 عقليا الفرد  ذلك لتزاما  عن  جةاتون ومؤسسته العامل الفرد بين مرتبطة  هإيجابي عالقة  Karatepe,2013) .)  مبدء تحفيزي في بيئة العمل  .237 ,2010

. الحالة النفسية (32:  2017الخشاب،(  ناجحة مؤسسة تكون  أو فيها، البقاء أهدافها، لتحقيق بهدف جهد أقص ى بذل في  ورغبته ،مؤسسته تجاه  وعاطفيا

وقيم املنظمة التي  ،ويشعر بسعادة نحو العمل ويشارك بقوة في ما يفعله، ة لدى العامل الذي يعمل بجد ويستمر في ذلك بالرغم من الصعوبات،يجابياإل 

  (.80: 2017البردان،( يعمل بها، من خالل الشعور بالحيوية والنشاط والتفاني واالنغماس في العمل واملسؤلية وااللتزام لتحسين األداء

 أبعاد االرتباط بالعمل:

الباحثون  استخدمها  التي  بالعمل  لالرتباط  األبعاد  دراساتهم   تعددت  أهمها:في  العاطفي  من  االرتباط  املعرفي،  االرتباط  املادي،   .االرتباط 

(Khan,1990 )    بينما اعتمدMaslash&Leiter,1997    الحماس والطاقة، االستغراق، الفعالية الذاتية(. واستخدم كل من (Schaufeli et al., 2002 ; 

Bakkar et al., 2003)  ،التفاني/االخالص الحيوية/الحماس،  )  .ستغراقاس/اال االنغم(  اندماج Macey & Schneider, 2008أما  على  اعتمد   )

  السمة/الطبع، اندماج الحالة، اندماج سلوكي.
ً
ة بين املوظف واملنظمة يجابياإل نه "العالقة أ على  بناء على ما سبق، تعرف الباحثة االرتباط بالعمل إجرائيا

الذي يتمتع بهلية، والوفاء  و والشعور باملسؤ  عوبات، الجل تحقيق أهداف  بإتقان، واالستمرار في العمل بالرغم من الصالفرد أثناء أداء عمله    وااللتزام 

 : يلتفسير أبعاد  االرتباط بالعمل، وعلیه سوف تقوم ببیان كل منها وكما یل  ( Bakker,2003)و  (Schaufeli,2002) كل من تتفق الباحثة مع ،"املنظمة

بأنها مستويات عالية من الطاقة واملرونة العقلية  والجرأة النفسية، الرغبة في استثمار الجهود    (Schaufeli et al.,2002)عرفه    الحماس/ الحيوية: .1

قة العاطفة بالقوة البدنية والطا  إيجابيبأن الحماس /الحيوية هي شعور     (Shirom,2011, 226)أثناء العمل والبقاء في مواجهة الصعوبات. ويعرف

ه اقتصر مكونات    والطاقة االدراكية لدى  االرتباط بالعمل على  الحماس/الحيوية فقط، وذكر أن  االرتباط بالعمل هو الحيوية في املوظف، حيث أن 
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في    العمل.   والرغبة  العمل،  أثناء  الفرد  الذهنية، لدى  واملرونة  الطاقة  املرتفعة من  املستويات  تعبر عن  في عمله، وهي  الشخص ي  استثمار جهده 

 العالية (  في التعريف بأن الحماس/الحيوية هي املستويات35:  2017(، ويتفــق معهم )الخشاب،3،    2013)مرزوق ،  واجهة الصعابواملثابرة في م

ذي يشعر بالرتباط في عمله ستولد  ( أن  العامل ال Schaufeli and Bakker,2003حسب ما أشار إليه )  العمل. أثناء واملرونة والنشاط الطاقة من

أو تعب بالرغم من ظروف العمل القاسية وعلى العكس فإن أيشعر ب  منة في مواجهة مصاعب العمل وتجاوزها، بحيث اللديه طاقة كا ي معاناة 

ارتباطه مع العمل. ويعتبر     العامل الذي يشعر بغربة وظيفة سيعاني معاناة كبيرة، ومشقة عالية من أبسط املهام التي يؤديها وذلك بسبب عدم

(Hobfoll,1989, 694)    أن الحيوية مرتبطة بالطاقة الفردية التي تتمثل بالطاقة الفردية واملعرفية والعاطفية والبدنية، وتتفاعل فيما بينها وتؤثر

 بعضها ببعض. 

القوي بعمله، لى اهتمام الفرد  إ (  بأنه الشعور بأهمية الفرد بالعمل، والفخر والكبرياء والتحدي. ويشير  Schaufeli,2002)  عرفه  االخالص/ التفاني: .2

( بأن  76: 2017) البردان، (. يرى 4: 2013ساسه بقيمته وأهميته، والشعور بالحماس، واأللهام، والفخر، والتحدي عند ممارسة عمله )مرزوق،وإح

هام، والفخر، وأن يكون لديه اإلحساس بالقيمة ، واألهمية، والحماسة، واالل مين الشخص بشكل قوي في عمله،التفاني/اإلخالص هو احتواء و تض

العمل. هذا  ممارسة  عند  )الخشاب،والتحدي  يعرفه  االرتباط35:  2017حيث  بأنه  وصف    العمل. أثناء الشعوري  والتوجه العالي (  

(Schaufeli,2013)   لية والحماسة الكبير النجاز وظيفته، مع الشعور بالفخر  و التفاني/اإلخالص بأن العامل املتفاني يكون ذا إحساس كبير باملسؤ

:  2016فين اآلخرين، بسبب مستوى أدائه العالي وإخالصه في أداء عمله. يرى )الكردي،واالعتزاز بأنه موظف نموذجي يحتذى به ويكون قدوة للموظ 

إذ يكتسبون الخبرات بشكل كبير ويكونوا ملهمين لغيرهم من العاملين( إن وجود  12 ،  التفاني/اإلخالص في العاملين يميزهم عن غيرهم في عملهم 

ل على أن العامل يكونوا متحمسين و فخورين بعملهم، أن  إخالص العامل في العمل، دون أن ينتظر مكافئة على العمل الذي يقوم به، فإن هذا يد

 ة العامة فوق مصلحته الشخصية.يضع املصلح

نها "حالة يكون فيها  أب (Schaufeli,2002)وعرفه  .(Maslashet al,2001 )يتعلق بغمور، وسعادة، وتركيز عالي للفرد بعمله االنغماس/االستغراق:  .3

العامل مستغرق في عمل واحدة، والوقت يمر بسرعة في العمل، وال يستطيع العامل فصل تفكيره عن هذا العمل، حيث يستمر بالتفكير بالعمل 

أما  إ الذي سوف يفعله حتى بعد   الدوام".  ا   (De Lacy,2009: 39)نتهاء وقت  األفراد  أن   "  يكونيؤكد: 
ً
أكملستغرقين عمليا  ون 

ً
اهتماما بمستقبل   ثر 

 
ً
فضال لتحقيق  بشكل جهودهم  استثمار في رغبتهم  عن املؤسسة،  املؤسسة  وضمان  األهداف طوعي،   ;Simpson,2009, 1018)ما  أ   " نجاح 

Merkhan et al, 2017)  العاملين ارتباط "أنه: على فيعرفه تجاه  ورضاهم  األفراد   ويرى   .بهم" املناطة مالاألعو  وظائفهم  وحماسهم 

(Sakovska,2012, 14) العاملين".يعبر عن  لألفراد الدور  بأداء مرتبطة والشعورية واإلدراكية السلوكية املكونات من تركيبة ن االستغراق هوأ" ب

      (.4: 2013وق،رز )م درجة انهماك الفرد في عمله، وشعوره بأن الوقت ينقض ى بسرعة في العمل، وصعوبة فصل أو عزل نفسه في العمل

 :
ً
     األداء:ثالثا

بأنه كل ما يبذله العامل من جهد بجدية وتفاٍن في أداء وظيفته من أجل إنجاز مقدار من العمل املحدد له وبنوعية جيدة   (87: 2010عرفه )محمد،

يقوم العامل  خالله من الذي  اإلداري  مة. السلوكمن خالل معرفته بمتطلبات العمل والسلوك الشخص ي أثناء تأدية وظيفته من أجل تحقيق أهداف املنظ

  له، املخطط الهدف  لتحقيق  إليه املوكلة ماملها بتنفيذ
ً
 زمالء مساندة  من  تشمله بما به،  املحيطة التنظيمية وقدراته وبالبيئة العامل باستعداد متأثرا

العمل اإلشراف ونمط العمل   املادية وظروف 
ً
سلطان، متلقي الجمهور  وكذلك ،وتحدياتها الوظيفة متطلبات وأيضا )أبو  .  37:  2011الخدمة   نتاج( 

املتمثلة في العوامل من لعدد وتفاعل األداء وإدراك، والقدرة  الجهد املتداخلة و    ليس وأن 
ً
 وأهداف لتحقيق غايات وسيلة هو وإنما ذاته حد في هدفا

ملهامهم  العاملين أداء  عل خاللها من التعرف يتم  . عملية(37:  2017)الفقعاوي،  هام امل ألداء مالئمة ومحفزة  وخارجية  تنظيمية بيئة توفر  ظل في املنظمة

بناء على ما سبق والتعريف   .(26: 2018عوض هللا، (أهدافها املنشودة  لتحقيق بنجاح املنظمات  أعمال لتأدية  تلزم  التي والخصائص األداء على وقدراتهم 

هداف أ االداري، بهدف انجاز العمل املوكل له، الجل تحقيق التي يبذلها الفرد، وفق متطلبات العمل والسلوك األجرائي لألداء: "هو نشاط أو كمية الجهد 

 املنظمة  في ظل توفر بيئة تنظيمية وخارجية مالئمة و محفزة".

 أبعاد األداء:

 د الفرعية لألداء من: األداء لكل قطاعات العمل املختلفة والتي تكون األبعا مكونات ) (Koopmans et al.,2014 سسأ 

 بأكبر قدر من االهتمام، ويمكن تعريفه على أنه: "الكفاءة التي يؤديها األفراد في أداء املهام الجوهرية أو أداء املهام: .1
ً
الفنية   يحظى هذا البعد  تقليديا

 األساس في وظيفتهم"  

 Aljafجب أن تجرى فيها املهام األساس )ظيمية واالجتماعية والنفسية التي يالذي يعرف على أنه: "السلوكيات التي تدعم البيئة التنو   األداء السياقي:  .2

and Sadq, 2015.) 

ف بأنه: "سلوك يضر برفاهية املنظمة"السلوك املخالف للعمل  .3    (Karim et al, 2016) : ُيعر 

 لسابقة:لقياس األداء ومع ذلك ، يمكن مالحظة عدة محددات في املقاييس ا وقد وضع العديد من املقاييس 
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ة و السلبية، يتضمن النطاقات الكاملة من السلوكيات  يجابياإل  أحد منها يقيس جميع أبعاد األداء الذي يفترض األعتماد على عدد من األبعاد  ال .1

 الفردية في العمل. 

ا بسبب اختالف املفاهيم أو بسبب اختالفتستخدم املقاييس في الغالب عمليات  .2 املجموعات املطورة للمقياس أو   قياس مختلفة لنفس األبعاد، إم 

 . (Wali et al, 2016) الحجم األنسب واملالئم  املستهدفة. وهذا يجعل من الصعب اختيار

 .  (Sadq, 2015) غالًبا ما ُتظهر املقاييس التي تقيس أبعاًدا مختلفة، فقرات متداخلة في املحتوى  .3

تغلب على املحددات املذكورة، تم تطوير استبيان أداء  النه   . Koopmans et al.,2013)   (  البحث الحالي  تتفق مع  قياس أبعاد األداء الذي عرفه

جميع األبعاد الثالثة ألداء العمل الفردي، الذي تم تطويره وتحسينه على   IWPQ(. يضم  Koopmans et al.,2013مؤخًرا )  0.2 (IWPQ)العمل الفردي  

حيث يقدم تحليل راش نظرة   (Rasch, 1960)ناء مقاييس قصيرة لكل ُبعد باستخدام تحليل راش   أساس مجتمع عام )عمال في جميع أنواع املهن( . تم ب

  IWPQ(. وأظهرت مقاييس  Tennant, 2004  ،McKenna and Hagellستبيانات جديدة )تفصيلية لخصائص القياس، وبالتالي، له قيمة خاصة في تطوير ا 

 . unidimensionality، مثل االستقالل املحلي، والالبعدية  Raschلنموذج   بات القياس األساس ، كما استوفت متطلRaschتوافًقا جيًدا مع نموذج 

 امليداني للدراسة  املحور الثالث : اإلطار

ء(، ، واالرتباط بالعمل، واألدا يجابياإل ثر بين متغيرات الدراسة، الثالثة الرئيسة )رأس املال النفس ي  الفصل إلى عرض وتحليل طبيعة األيهدف هذا  

 .في الفنادق املبحوثة

 :  Reliability of Scaleثبات املقياس  

، كما موضح في الجدول  Cronbach's Alphaتم التحقق من الثبات، واإلتساق الداخلي، لفقرات املقياس، عبر استخراج قيمة معامل ألفا كرونباخ  

(2.) 

 معامل ألفا كرونباخ ملقياس الدراسة  :(2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  الرمز   عد  الب الرمز  املتغير  

 البعد  املتغير  

 SE 0.81 0.86 الكفائة الذاتية SC يجابي اإل رأس املال النفس ي 

 O 0.83 التفاؤل 

 H 0.84 األمل 

 F 0.83 املرونة 

 V 0.85 0.88 الحماس / الحيوية  FI االرتباط بالعمل 

 S 0.88 اإلخالص / التفاني 

 E 0.86 ستغراق االنغماس/اال 

 TP 0.92 0.95 أداء املهمة  JP األداء

 CP 0.94 األداء السياقي 

 CWB 0.95 السلوك املخالف للعمل 

 .SPSS v.24املصدر: من إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج                    

( الجدول  في  املتقدمة  النتائج  )2إن  بين  تراوحت جميعها  رأي    (0.92إلى  0.81.(،  ينسجم مع  وهذا  الدراسة،  ملقياس  الثبات  تحقق  إلى  تشير  وهي 

Sekaran & Bougie (2010)  (0.70)الذي أكد على أن معامل ألفا كرونباخ، ألي مقياس يتميز بالثبات، ال بد أن يكون أكبر أو يساوي 

 اختبار فرضيات عالقات التأثير:  

، وهنا  تجدد  AMOS v.24باستخدام برنامج  بناء أنموذج للمعادالت الهيكلية خاص بكل فرضية  من أجل اختبار فرضيات التأثير عمدت الباحثة إلى  

 ((Hair et al., 2010األنموذج متوافقة مع عدٍد من املؤشرات، تسمى بجودة املطابقة، التي يمكن تحديد أهمها بما يأتي: اإلشارة بضرورة أن تكون نتائج 

1. Ratio  3ال بد أن تكون أقل من. 

2. P-value   0.05ال بد أن تكون أكبر من أو تساوي.       

3.  GFI  0.90ال بد أن تكون أكبر من أو تساوي.            

4.  RMSEA  0.08أو  0.05ال بد أن تكون أقل من.     

 إلى ما تقدم، سيتم اختبار فرضيات التأثير املباشر 
ً
  وفرضيات التأثير غير املباشر، على النحو اآلتي:استنادا

 تنقسم على ما يأتي:  املباشر:   التأثير فرضيات  .1
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الفرضية على: : ولىالفرضية األ  النفس ي    تنص هذه  املال  تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لرأس  أجل    يجابي اإل )يوجد  بالعمل(، ومن  االرتباط  في 

ة بأنموذج املعادالت الهيكلية ملع2اختبار صحة هذه الفرضية، يظهر الشكل )  امل التأثير. ( النتائج الخاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في االرتباط بالعمل، على املستوى الكلي  يجابياإل أنموذج تأثير رأس املال النفس ي   :(2شكل )

   AMOS v.24.ملصدر: باإلعتماد على برنامج ا                                                                                                    

 ملؤشرات جودة املطابقة. كما أن   2والذي يظهر في الشكل )رأس املال النفس ي في االرتباط بالعمل على املستوى الكلي ج تأثير  إن أنموذ
ً
(، مطابق تماما

التي حددها   للقبول،  الدنيا  الحدود  أكبر من  الظاهرة هي  العاملية لفقراته  التشبعات  )  (Hair et al. 2010جميع  أو تساوي  بأكبر  لقيم تحليل (  0.50( 

Standardized Regression Weights . إلى إ 
ً
وهذا  (%1)(، وهي تحت مستوى معنوية 0.822(، يتضح أن  قيمة معامل التأثير قد بلغت )2الشكل )ستنادا

 . ما يشير إلى قبول هذه الفرضية

في األداء(، ومن أجل اختبار صحة   يجابياإل س املال النفس ي   )يوجد تأثير معنوي مباشر ذو داللة إحصائية لرأ  تنص هذه الفرضية على::  ثانيةالفرضية ال

ة بأنموذج املعادالت الهيكلية ملعامل التأثير. 3هذه الفرضية، يظهر الشكل )  ( النتائج الخاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في األداء على املستوى الكلي   يجابياإل أنموذج تأثير رأس املال النفس ي  :(3شكل )

 AMOS v.24.املصدر: برنامج 

 ملؤشرات جودة املطابقة. كما أن 3في األداء على املستوى الكلي والذي يظهر في الشكل ) يجابياإل أنموذج تأثير رأس املال النفس ي  نإ 
ً
(، مطابق تماما

التي حددها   للقبول،  الدنيا  الحدود  أكبر من  الظاهرة هي  العاملية لفقراته  التشبعات  )  Hair et al. (2010)جميع  أو تساوي  ( لقيم تحليل  0.50بأكبر 

Standardized Regression Weights( إلى الشكل 
ً
، وهذا  (%1)  (، وهي تحت مستوى معنوية0.354معامل التأثير قد بلغت )(، يتضح أن قيمة  3.  إستنادا

 . ما يشير إلى قبول هذه الفرضية
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ال إحصائيةة:  ثاثالفرضية  داللة  ذو  مباشر  معنوي  تأثير  على:)يوجد  الفرضية  هذه  هذه    تنص  اختبار صحة  أجل  ومن  األداء(،  في  بالعمل  لالرتباط 

ة بأنموذج املعادالت الهيكلية ملعامل التأثير. ( 4، يظهر الشكل )الفرضية  النتائج الخاص 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 أنموذج تأثير االرتباط بالعمل في األداء على املستوى الكلي   :(4شكل )

 AMOS v.24.املصدر: باإلعتماد على برنامج 

)  إن الشكل  الكلي والذي يظهر في  املستوى  األداء على  بالعمل في  االرتباط  تأثير  أن جميع  4أنموذج  املطابقة. كما   ملؤشرات جودة 
ً
تماما (، مطابق 

حددها   التي  للقبول،  الدنيا  الحدود  من  أكبر  هي  الظاهرة  لفقراته  العاملية  )  Hair et al. (2010)التشبعات  تساوي  أو  لقيم 0.50بأكبر  حليل ت  ( 

Standardized Regression Weights  . إلى الشكل )إ 
ً
، وهذا  (%1)(، وهي تحت مستوى معنوية  0.964(، يتضح أن قيمة معامل التأثير قد بلغت )4ستنادا

 .ما يشير إلى قبول هذه الفرضية

 هذه الفرضية تمثلث بالفرضية التالية:  فرضية التأثير غير املباشر:  .2

النفس ي   ذو مباشر غير معنوي  تأثير )يوجد  لى:تنص عالتي  :  رابعةالفرضية ال املال  األداء من  يجابي اإل داللة إحصائية لرأس  االرتباط  متغير خالل  في 

  بالعمل(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 في األداء من خالل االرتباط بالعمل   يجابياإل أنموذج تأثير رأس املال النفس ي   :(5شكل )

   AMOS v.24.املصدر: باإلعتماد على برنامج 

الشكل )  النفس ي  5من  املال  تأثير موجبة ومعنوية لرأس  التأثير    يجابياإل (، يتضح وجود عالقة  أن   إذ  بالعمل.  االرتباط  األداء من خالل  في تعزيز 

ل  االرتباط بالعمل اء من خالفي األد  يجابي اإل ( وهو أقل من التأثير غير املباشر لرأس املال النفس ي  0.194في األداء بلغ )  يجابياإل املباشر لرأس املال النفس ي  

 على ذلك، وبما إن جميع 0.50( لفقرات هذا األنموذج هي أكبر من )31العاملية الظاهرة في الجدول )(، كما أن  جميع التشبعات 0.672الذي بلغ )
ً
(. عالوة
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 جز 5عالقات التأثير في الشكل )
ً
 وسيطا

ً
 ( هي معنوية، فهذا يدل على أن   لالرتباط بالعمل دورا

ً
بين املتغيرات قيد الدراسة. تجدر   Partially Medaitedئيا

 .1.96التي كانت أعلى من  .C.Rوما يؤكد هذه املعنوية قيم  p<   001.إلى أن جميع تقديرات األنموذج أعاله هي تقديرات معنوية تحت مستوى   اإلشارة هنا،

 في األداء من خالل االرتباط بالعمل  يجابياإل النفس ي   ( تقديرات أنموذج عالقة التأثير غير املباشر لرأس املال3جدول )
Estimate S.E. C.R. P Item 

 سلوك املخالف للعمل  *** 10.044 0.083 0.680

 األداء السياقي  *** 10.039 0.084 0.592

 أداء املهمة  *** 8.407 0.047 0.710

 االنغماس / أو االستغراق  *** 4.560 0.034 0.850

 اإلخالص / أو التفاني *** 9.207 0.047 0.891

 الحماس /أو الحيوية  *** 7.035 0.033 0.812

 املرونة  *** 8.339 0.041 0.923

 األمل  *** 5.212 0.134 0.833

 التفاؤل  *** 11.323 0.102 0.591

 الكفاءة الذاتية  *** 11.220 0.077 0.631

 AMOS v.24.املصدر: برنامج 

 في األداء وهذا يشير إلى إن إدارات الفنادق األربع والخمس نجوم في مدينة   يجابي اإل املال النفس ي  لقد أظهرت النتائج أن  رأس  
ً
 وإيجابا

ً
يؤثر معنويا

 بالعمل من املمكن السليمانية قيد الدراسة بإتجاه تبني هذا املتغير لتحسين األداء. أما من ناحية أخرى، فقد أظهرت النتائج أن املتغير الوسيط االرتباط

 بإتجاه تحسين البيئة التنظيمية للفنادق قيد الدراسة. إ في األداء ، وهو ما ينعكس  يجابي اإل املال النفس ي  أن يزيد من تأثير رأس 
ً
 يجابا

   االستنتاجات و التوصيات :املحور الرابع

 :االستنتاجات

م كوردستان بشكل خاص، تزداد الحاجة إلى رأس كل عام وإقليالعراقية بش األعمالفي ظل التغيرات البيئية املتسارعة التي تعصف مختلف قطاعات  •

 . يجابياإل تجاه تحقيق األداء إ، الذي يعد صمام أمان لها، الذي من املمكن أن يعزز من االرتباط بالعمل بيجابياإل املال النفس ي 

التحليلتبين   • اختبار  اجتاز  الرئيسة وأبعادها قد  الدراسة بمتغيراته  أن مقياس  التحليل  الذي    من  التوكيدي  العامل  العاملي االستكشافي والتحليل 

الدراسة، وهو مطابق    يشير إلى تجانس وتوافق كل بعد املتغير الذي ينتمي إليه، مما يعني صالحية مقياس هذه  مع من األبعاد في هذه الدراسة مع 

 املعلمية. جراء التحليالت اإلحصائية على وفق االختبارات االفتراضات النظرية والفلسفية إل 

في تعزيز األداء من خالل االرتباط بالعمل. إذ أن  التأثير املباشر لرأس املال النفس ي    يجابياإل جود عالقة تأثير موجبة ومعنوية لرأس املال النفس ي  ت  •

(  0.672عمل الذي بلغ )ل  االرتباط بالفي األداء من خال  يجابي اإل ( وهو أقل من التأثير غير املباشر لرأس املال النفس ي  0.194في األداء بلغ )  يجابياإل 

  
ً
 جزئيا

ً
 وسيطا

ً
 . بين املتغيرات قيد الدراسة  Partially Medaitedفهذا يدل على أن   لالرتباط بالعمل دورا

 : التوصيات

 وممارسة وإدخاله ضمن منهاج الدورات التدريبيجابياإل ضرورة تبني الفنادق املبحوثة، مفهوم رأس املال النفس ي   •
ً
ية، للقيادات العليا، لكي يتسنى  ، فكرا

 رف على فلسفته التطبيقية.  للكثيرين منهم التع

ة تجاه تحقيق االرتباط بالعمل، وأخذ كل  يجابياإل م األخالقية الداخلية  يتطلب من إدارات الفنادق املبحوثة، زيادة مستوى االهتمام  باملعايير، والقي •

 في األداء.  إيجابيته، وجعله حجر األساس، والذي يمكن أن يسهم في إحداث تغيير تحقيقه والعمل على تنمي السبل التي تحول دون 

بة الذاتية بين إدارات الفنادق املبحوثة وعامليها، والتي إن اتسمت بها  ضرورة اعتماد وبناء عالقات شفافة مبنية على التعاون واملحبة والتمكين والرقا •

 . يجابياإل تنفيذ األنشطة املتعلقة باألداء  إدارات الفنادق آنفة الذكر ستساعد وتسهل من

أنشطة األداء   • أرادت الفنادق املبحوثة تنفيذ  فه يمثل القناعات واالستجابات  بشكل فاعل عليها تبني مفهوم  االرتباط بالعمل بوص  يجابياإل إذا ما 

 ة األخرى.    بيجاياإل النفسية والعاطفية اإليجابية ضمن بيئة العمل، شأنه في ذلك شأن العوامل التنظيمية 

تها القيم ي طياضرورة سعي الفنادق املبحوثة لوضع السبل الكفيلة بتحقيق االرتباط بالعمل والتحلي به، ألنه يعد من أبرز أنواع املتغيرات التي تحمل ف •

 ة، التي تمكن من دعم وتحقيق األهداف التنظيمية. يجابياإل ذات الطبيعة 

املعاملين   • لدى  الشعور  تنمية  أدائهضرورة  أن  على  املبحوثة،  الفنادق  سيسهمفي  عالي  وبارتباطهم  بعملهم  املتعلقة  املختلفة  لألدوار   م 

يتطلب من قادة الفنادق املبحوثة أن يكونوا ملهمين ملرؤوسيهم، عبر انعكاس أقوالهم ووعودهم في أفعالهم، لكي   املهمة بالنسبة لهم. القيم  بتحقيق

 مخلصين بشكل جدي ال بالكالم فحسبيتضح بشكل ال يحتمل اللبس، أنهم 
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Abstract: The purpose of the current study is  to examine the role of positive psychological (self-efficacy, 
optimism, hope, resiliency) on employee performance (task performance, contextual performance, 
counterproductive work behaviour) through work engagement (vigour, dedication, and absorption) in the four 
and fivestar hotels in Sulaimania city Kurdistan region -Iraq.  The study community actually represents a sample 
of (300) workers to join among (950) workers.  Based on the results of all the hypotheses of the study, the 
researcher adopted a number of conclusions, the most prominent being the existence of a significant effect of 
the independent variable (positive psychological capital) in the dependent variable (performance) through the 
existence of the medium variable (work engagement). The study concluded that there is a positive and 
significant impact of positive psychological capital on enhancing performance through work association. Based 
on the conclusions, the study reached a number of recommendations, the most important of which is the need 
for hotels to explore the concept of mental capital in thought and practice and to include it in the curriculum of 
the training courses for senior leaders so that many of them can identify the philosophy of applied. 

Keywords: Positive psychological capital; engagement with work; performance. 
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 : قدمةامل

 أحداث   ومحاولة  معينة  بمعارف  التنظيم   أفراد  تزويد  إلى يهدف  الذي  املنظم  الجهد  بأنة  يعرف  الذي  دريببالت  املعاصرة   املؤسسات اهتمام  زاد  لقد

 (. 2003 درة،) أخرى  ناحية من واتجاهاتهم  سلوكهم  وفي ناحية من مهاراتهم  في ايجابي تغيير

 الحاضر   الوقت  في  التدريب  أصبح  حيث،العمل  وطرق  لوسائ  وتحسين  اإلنتاجية  الكفاءة   لرفع  الهادفة  طةاألنش  بين  مةاه  مكانة  التدريب  ويمثل

 العملية   أصبحت  كما   األفضل،  اإلنجاز  على  تساعدهم   لتيا   األساسية  باملهارات  وتزودهم   العاملين،  كفاءة   ورفع املهمات  أداء  على  درة الق  لزيادة   فعالة  أداة 

  ثلمت التدريبية
ً
 رئ عنصرا

ً
   .ألجلها أنشئت التي وأهدافها وأنشطتها وإحجامها هاأنواع باختالف املنظمات وفاعلية كفاءة  في يسيا

 عناصر   أهم   من  هو  البشري   العنصر  أن  وبما  والحديثة  املعاصرة   املنظمات  في   بانتظام   اإلدارة   تمارسها  مستمرة   عملية  صبحأ   التدريب  أن  كما

 يأخذ  اليوم  البشرية  املوارد  مع  التعامل  فان   لذلك  ،الفرد  ومهارات  طاقات  من  واالستفادة   البشرية  للموارد  أكفاء   لتشغي  يتطلب  مرفاأل   اإلدارية  العملية

 
ً
   طابعا

ً
   وجود  يتطلب  الذي   األمر,  السابق  في  عليه  كان  عما  مختلفا

ً
   مسارا

ً
 وزيادة  تهم اءكف  رفع  وبالتالي  ينالعامل  لألفراد  والتطوير  التدريب  إلى  يهدف  تدريبيا

 .املطلوبين والتطوير ييرالتغ أحداث في نجاعتها ومدى  التدريبية يةالعمل من املتحققة الفوائد ىلع للتعرف التدريبي األثر قياس وكذلك، تهم إنتاجي

 ، اإلدارية  التنمية  بمسمى   وأخرى ،  اإلداري   التطوير   بمسمى  تارة   مختلفة  مسميات   تحت  اإلداري   الفكر   في  للتحديد  متعددة   محاوالت   ظهور   ومع

 .اليتهافع وتعزيز البشرية املوارد تنمية في التدريب أهمية وزادت، اإلدارية ةالعملي كفاءة  في البشري  العنصر أهمية رزتب

   تعد  املدربة العاملة القوى   أن على  الباحث  ويتفق
ً
  عنصرا

ً
 تحسين   ن و يدعم  البشرية  املوارد  تنمية  في  املتخصصين  أنو ، التنمية عناصر  من  أساسيا

 املتخصصة  الوظيفية  واملعارف  ماتباملعلو   األفراد  تزويد  إلى  الهادفة  اإلدارية  طةاألنش  بين  هامة  مكانة  لتحت  التي  التدريب  برامج  خالل  من  ملنظماتا   في  األداء

 .عالية يةوإنتاج بكفاءة  لهم ماعأ  ألداء الئقين  يجعلهم  بما اتجاهاتهم  تعديل إلى باإلضافة, أدائهم  تطوير في تساهم  التي املهارات وإكسابهم 
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  :امللخص

 الدراسة   اعتمدت  وقد  البلقاء،  محافظة  في  التجارية  البنوك  في  الوظيفي  األداء  على  ريبيةد الت  البرامج  فاعلية  أثر  قياس  لىإ   الدراسة  هدفت

 .التجارية البنوك في العاملين جميع  من من دراسةال مجتمع وتكون  التحليلي، الوصفي نهجامل على

 ( 227) على االستبانة توزيع تم  حيث لبلقاء،ا  في  التجارية نوكالب موظفي من اينةاملع  دة وحـ تمثلت وقد
ً
 العديد  إلى الدراسة وتوصلت. موظفا

  واملدربون،   بية،التدري  البرامج  صميم وت  تخطيط)  االتهابمج  التدريبية  البرامج  لفاعلية  حصائيةإ   داللة   ذو   أثر   وجود   هاأهم  من   وكان   النتائج  من

 لفاعلية   إحصائية  داللة   ذو   أثر   وجود   وعدم.  لبلقاءا   فظةامح  في  التجارية  بالبنوك   لعاملينا   لدى   الوظيفي   داءاأل   على(  لتدريبيةا   برامجال  وتقييم 

 في   التجارية  بالبنوك   العاملين  لدى   الوظيفي   األداء  على(  التدريب  انومك   واملتدربون،  التدريبية،  الحتياجاتا   تحديد)  بمجاالتها  بيةالتدري   البرامج

  .البلقاء فظةمحا

  من املزيد إجراء للعاملين، الوظيفي األداء  مستوى   على التأثير في ألهميتها بين،املدر  اختيار استراتيجيات تطوير على لبالعم الدراسة وصتوأ 

 . يةالتنافس وامليزة  الخدمة، جودة  من وكل التدريبية، رامجالب فاعلية بين ةالعالق دراسة تحاول  التي املستقبلية تالدراسا

 األردن. ؛رية األردنيةالتجا البنوك ؛األداء الوظيفي ؛دريبيةالبرامج التاحية: الكلمات املفت
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  :مشكلة الدراسة

ه هذه التحديات وعلى رأسها تنمية وتدريب العاملين ت كبيرة فرضت نفسها على بيئة العمل األمر الذي تطلب مواجهاليوم تحديا تواجه منظمات

 . فيها كأحد أهم أنشطة املوارد البشرية لزيادة األداء الوظيفي لهذه البنوك

، إذ أن العامل الذي يشعر بأنه ال  شر في مستوى األداء الوظيفيت العامل ومتطلبات العمل تؤثر بشكل مباوة بين قدرا بأن الفج هيومما الشك ف

 يمتلك امل
ً
 هذ على األداء أملنظمي بشكل عام، ما لم تدرك اإلدارة العليا ه هارات املطلوبة إلتمام عمله سينعكس ذلك على مستوى أداءه، والذي سيؤثر سلبا

 معارفهم. وظيفية التي تتناسب و قدراتهم و العاملين من أداء مهامهم وواجباتهم ال ام بتوفير التدريب الالزم لسدها وتمكينالفجوة من خالل القي

العمل   املتخصصة في  التدريبية  البرامج  إعداد  األعمال ألهمية  إدراك منظمات  الدراسة في عدم  , تكمن مشكلة  أعاله  ى  ل عومن خالل ما تقدم 

 ت لهذا املوضوع الهام كانت محدودة.في باإلضافة إلى أن الدراسات التي تطرقمستوى األداء الوظي

 :التاليال الرئيس السؤ  حيث تحاول الدراسة اإلجابة عن

 ة: التالي ئلة الفرعيةسوينبثق عنه األ   األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء؟ فيما أثر فاعلية البرامج التدريبية 

 ؟األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء جم ح  فيما أثر فاعلية البرامج التدريبية   .1

 ؟نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء  فياعلية البرامج التدريبية  ما أثر ف .2

 ؟املين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاءلدى العنجاز إل سرعة ا   فيما أثر فاعلية البرامج التدريبية   .3

 ؟لتجارية في محافظة البلقاءكفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك ا   فيفاعلية البرامج التدريبية   أثرما  .4

 ؟التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء فيما أثر فاعلية البرامج التدريبية  .5

   :دراسةال ةأهمي

تزويد أفراد ا في رفد و ي هذا االقتصاد ألهميتهالقتصاد األردني فلذالك تم تطبيق هذه الدراسة فعد قطاع البنوك من أهم الروافد االقتصادية في ا يُ 

 . في مهاراتهم من ناحية وفي سلوكهم واتجاهاتهم من ناحية أخرى  فعال يجابيإ أحداث تغير  و  ومهارات محدده بمعارف  البنك

أهم القياموتنبع  املوظفين من  تمكين  إلى  يسعى  كونه  التدريب  املتجددة   ية  أفضل  ،بمهامهم  بكفاءة  في مجا   أنكما  ،  واملتطورة  يقع  ل التدريب 

 والتدريب  ،  االستثمارات وليس في مجال االستهالك مما دفع الكثير من الدول إلى التنافس في زيادة مخصصات التدريب في ميزانياتها
ً
  ى تمكين إل  ي يؤد  أيضا

مما يولد  ،قيق ذواتهم كما يساعد املوظفين في تح ،كفاءتهم وقدراتهم لتحقيق األهداف املؤسسية املوظفين من مواكبة املستجدات ويساعد على استثمار

 اإلحساس بالتميز والتعرف واالستقرار واألمن الوظيفي والرضا الوظيفي و تكمن أهمية الدراسة بما يلي:

 ألداء الوظيفي.ز الرئيسة في تعزيز املوارد البشرية وانعكاسه على ا د الركائحا يعتبر التدريب   .1

 ريب واألداء الوظيفي التي استطاع الباحث الحصول عليها.محدودية الدراسات السابقة التي ربطت بين فاعلية التد   .2

 البلقاء. ةتنبع أهمية الدراسة باعتبارها األولى من نوعها في قطاع البنوك التجارية في محافظ .3

  :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 
ً
 افظة البلقاء.التعرف إلى فاعلية التدريب وأثرة على األداء الوظيفي لدى البنوك في مح:  أوال

: التعرف
ً
 على مفاهيم البرامج التدريبية وتقديم أطار نظري للقارئ العربي. ثانيا

: تقديم نتائج و توصيات لزيادة فاعل
ً
 دى البنوك في محافظة البلقاء.التدريب ل ةيثالثا

 :فرضيات الدراسة

 ملشكلة الدراسة وأهدافها ملا يلي: ( فقد صاغ الباحث فرضيا1-1على نموذج الدراسة املبين في الشكل رقم )  اءبن
ً
 ت الدراسة بصيغتها العدمية وفقا

، وتخطيط وتصميم لتدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبيةة البرامج ا يل"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاع :1Ho  الفرضية الرئيسية األولى :

واملتدربون، التدريبية،  ال  البرامج  وتقييم  في محافظة واملدربون،  التجارية  بالبنوك  العاملين  لدى  الوظيفي  األداء  التدريب( على  ومكان  التدريبية،  برامج 

 الية: الفرعية الت توينبثق عن هذه الفرضية الفرضيا ".البلقاء

حتياجات التدريبية، وتخطيط وتصميم  اللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد اال أثر ذو د " ال يوجد: Ho1-1 الفرضية الفرعية األولى:

 ".ين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاءلدى العامل ء البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على حجم األدا 

امج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط وتصميم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البر "  :Ho1-2  ة الثانية:الفرعي  الفرضية

 ". لتجارية في محافظة البلقاءالتدريب( على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك ا ة، ومكان  يبالبرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدري
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د أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط وتصميم ال يوج"  :Ho1-3  الفرضية الفرعية الثالثة:

واملتدربو  التدريبية،  على  واملدرب  ،ن البرامج  التدريب(  ومكان  التدريبية،  البرامج  وتقييم  محاون،  في  التجارية  بالبنوك  العاملين  لدى  اإلنجاز  فظة  سرعة 

 البلقاء".

صميم ت و ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط  "  :Ho1-4  ضية الفرعية الرابعة:الفر 

 ك التجارية في محافظة البلقاء". ى العاملين بالبنو رامج التدريبية، ومكان التدريب( على كفاءة األداء لدبرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البال

الخامسة: االحتياجات التدريبية، وتخطيط )تحديد    ا" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالته،    :Ho1-5  الفرضية الفرعية 

التدري البرامج  التدريبوتصميم  البرامج  التدريببية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم  التجارية في  ية، ومكان  بالبنوك  العاملين  الوظيفي لدى  التطور  ( على 

 محافظة البلقاء".

البلقاء تعزى للمتغيرات اعلية البرامج التدريبية بالبنوك التجارية في محافظة ة في فيئال توجد فروق ذات داللة إحصا" Ho-2 الفرضية الرئيسية الثانية:

 العملية، املستوى التعليمي(". ، العمر، الخبرة الديمغرافية )النوع االجتماعي

الثالث الفرضية   بالبنوك  Ho-3:ةالرئيسية  العاملين  لدى  الوظيفي  األداء  في  إحصائية  داللة  ذات  توجد فروق  ال  تعزى التجار   "  البلقاء  في محافظة  ية 

 ي(". وع االجتماعي، العمر، الخبرة العملية، املستوى التعليمللمتغيرات الديمغرافية )الن 

 : (Research Model) راسةالد أنموذج

التابع، فقد قام املتغير  املستقلة على  املتغيرات  أثر  أهدافها في تحديد  إلى  الدراسة والوصول  الغرض من هذه  انموذج  ال  لتحقيق  باحث بإنشاء 

 خاص بهذه الدراسة وابعادها كاالتي: 

 املتغير التابع                                  املتغير الوسيط                                                                     املتغيرات املستقلة                     

 

 

 

 

 

 

 دراسةلا:أنموذج (1) شكل

 :التعريفات اإلجرائية

   يلي:ئية للمصطلحات املستخدمة في الدراسة كما جرا اال قام الباحث بتحديد التعريفات 

 قدرات أحداث تغيير ايجابي فعال في املهارات و هدف إلى تعتبر فعالية مبرمجة تحتوي على سلسلة من السياسات واإلجراءات ت :يةريبالتدفعالية البرامج 

 أبعاد تمثلت في: ستةوقد تم قياسه من خالل   ألردنيةة ااريفي البنوك التج عملهم بطريقة كفؤة وفعالةمـكينهم من أداء تل العـاملين

 
ً
 . البنوك التجارية األردنية : ويقصد بها الفجوة ما بين األداء الفعلي واألداء القياس ي ملوظف حتياجات التدريبيةتحديد اال  :أوال

 
ً
 . البنوك التجارية األردنيةل دورها في عيتف: وضع خطة واضحة لتصميم البرامج التدريبية و ةرامج التدريبيبلتخطيط وتصميم ا :ثانيا

 
ً
 . البنوك التجارية األردنيةتيار املوظفين الذين يحتاجون دورات تدريبية وفق معايير تحددها : اخاختيار املتدربين :ثالثا

 
ً
زيد من التأثير اإليجابي للدورات التدريبية ي  أنملدربين مختصين للدورات التدريبية والذي يمكن    يةية األردنر ا البنوك التج: اختيار  اختيار املدربين  :رابعا

 على إنتاجية العمل. 

 خامس
ً
الخاصة  ةمقياس فعال لتقييم الدورات التدريبية للوقوف على النقاط اإليجابية والسلبيآلية و  البنوك التجارية األردنية : وضع البرامج التدريبية :ا

 بكل دورة.

 
ً
ال  مكان التدريب:  :سادسا التدريبية وفق شروط تحددها  را دو تحديد مكان عقد  الت  البنكت  الذي يزيد من فعالية  التجارية  في    دريبوبالشكل  البنوك 

 . األردنية

 فاعلية البرامج التدريبية 

 يةات التدريبجاتحديد االحتي •

 تخطيط وتصميم البرامج التدريبية •

  ربينملتدا ختيارأسس ومعايير ا •

 املدربين أسس ومعايير اختيار •

 ةالبرامج التدريبي ماهية •

 التدريب انعقاد مكان •

 

 ألداء الوظيفي ا

 حجم األداء

 نوعية األداء  

 سرعة األداء 

 كفاءة األداء 

 التطور الوظيفي  
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الخبرة ،  حسن التنفيذ  ،وتتضمن جودة األداء  ،هيشير األداء الوظيفي إلى مجموعة السلوكيات اإلدارية املعبرة عن قيام املوظف بعمل  :  الوظيفي  األداء

 عن االتصال مع بقية أعضاء املنظمة وااللتزام باللوائح  ، لوظيفةا   فيالفنية املطلوبة  
ً
  والسعي نحو االستجابة لها بكل حرص   ،هاإلدارية التي تنظم عمل  فضال

  .( 2002،اللوزي )

دى احتياج األفراد  رد ومكل ف  هاعاملين فيها وتحديد القابليات واإلمكانيات التي يمتلكل ا لذا تسعى املنظمات إلى تحديد نوعية وكمية أداء األفراد  

 إلى التطوير . 

 ه ء ألنة يعني الحصول على حقائق وبيانات محددة من شأنها أن تساعد في تحليل وفهم تقييم أداء العامل لعمل ومن الضروري أن يتم قياس األدا 

للقيام    كفاءتهوتقدير مدى    ،ة في فترة زمنية محدد  ،ومسلكه فيه والعلمية  املتبالواجبالفنية والعملية  املستقبل  هعلقة بعملات    ،. )شاويشالحالي وفي 

1996) 

 : اإلطار النظري 

 التدريبية  البرامج  :املبحث األول 

املنظمات للتدريب، ولنجاح التدريب    لتطور والنجاح لتصنيف املنظمات، وهذا يفسر املوازنة املالية التي ترصدها سمن أهم مقاييعد التدريب يُ 

ا لـذلك من تأثير في اإلعداد الصحيح والتنفيذ مسؤول التدريب، ملو  من مدرب ومتدرب لـدى املعنيين بالتدريب يبقيق للتدر م واضح ودينبـغي توافر مفهو 

، )مرعي  اتهم بشرية العاملة في املـنظمة وتنمي معارفهم ومهار ال  در املوا  التي تفي باحتياجات الحديثة في التدريب وإتباع األساليبالتدريبية  السليم للبرامج  

2001 .) 

لتمـكينهم من أداء فاعل ومثمر   ملهارات الفنية والسـلوكية لألفراد العـاملينمخطط يهدف إلى تنمية القدرات وا  نشاط"ويعرف التدريب على انه  

 يعرف  ( و 2000)مصطفى،    "ةممكن  كفاءة  يؤدي لبلوغ أهـدافهم الشـخصية وأهـداف املنظمة بأعلى
ً
رة والتي تهدف ة واملستمية املنظمبأنه: " تلك العمل  أيضا

 وأهداف و يهدف تغيير وتطوير وجهات النظر واملعتقدات السابقة لدى األفراد أو لتعريفهم بسياسات إلى تزويد وإكساب الفرد معارف وقدرات جديدة، أ

 مع األخذ ف املهنية،    القدراتاملعارف و  عة األنشطة التي تهدف إلى تحسينو مج"م  بأنه( كما يعرف  2001املنظمة ". )عوض،  
ً
إمكانية تطبيقها   ي االعتبار دائما

 ( كما يعرف  15:    2003العمل."  )رضا،   في
ً
( ويعرف كذلك 2003ألداء عمل معين" )ربابعة،    دومهارة الفر بأنه "النشاط الخاص باكتساب وزيادة معرفة    أيضا

ل  سلوكها واتجاهاتها بشكر  سين وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتغييعينة، وتحبمعارف م  املوارد البشرية في املنظمة  داملخطط له لتزوينظم و ملا " الجهد    بأنه

اء مما قد ينعكس على تحسين األداء في املنظمة" . )درة،   د بمهارات  فرا أل ا تزويد   " التدريب هو  أن  (Gomez, Balkin, & Cardy, 2001)ويرى    (2003إيجابي بن 

 ف عر ويأدائهم معينة تساعدهم على تصحيح النواقص في 
ً
لزيادة وتحسين  تجاهاات بأنه "عملية تعلم تتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد أو أيضا

ومن ،  ملعلومات لدى املتدربا و التدريب يتضمن العمل على تنمية املعرفة    أن(  2001عبد الباقي  )( وفي هذا النطاق يرى  2000أداء الفرد"  )ابو طاحون،  

 -بأن التدريب هو: طيع إدراك لتدريب نستخالل التعرض لتعريفات ا 

 نشاط إنساني.  •

 نشاط مخطط له ومقصود.  •

 دف إلى إحداث تغييرات في جوانب مختارة لدى املتدربين. يه  •

 في حد ذاته وإنما هو عملية منظمة تستهدف تحسين وتنمية قدرات واستعداد  •
ً
  األفراد، بما ينعكس أثره على زيادة أهداف املنظمة  تا ليس هدفا

 املحققة. 

 إلى تنمية القدرات واملهارات الفنية والسـلوكية لألفراد العـاملينمخطط يهدف  نشاط :وعلى ضوء التعريفات يرى الباحث أن عملية التدريب هي

 كفاءة ممكنة. املنظمة بأعلى لتمـكينهم من أداء فاعل ومثمر يؤدي لبلوغ أهـدافهم الشـخصية وأهـداف

املعلومات واملهارات واالتجاهات عن طريق تزويدهم ب  ءة اإلنتاجية لتحقيق أهداف املنظمة، وذلك داء والكفامستوى األ   رفع  إلىيهدف التدريب  و  

ايجابي في سلوكهم واتجاهاتهم نحو العمل   ريواألساليب املتجددة املتعلقة باألعمال املوكلة لهم، وتحسين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومحاولة أحداث تغ

ك لتحسين ورفع مستوى قدراتهم وكفاءتهم اإلنتاجية، ألن  إلدارات الحديثة تقوم بإنفاق أموال طائلة على تدريب العاملين، وذلأن ا كما   .(2002،اللوزي )

أدائهم ألعمالهم ورغبتهم في   أحد أهم الوسائل لد أ نجاحها في تحقيق أهدافها يعتمد على قدرة عامليها في  ية  تطوير وتنماء تلك األعمال، ويعتبر التدريب 

 (.2001، عوض)تحقيق نمو املؤسسات وتطورها  إلىلوصول العلمية والعملية والفنية والسلوكية للعاملين فيها، ومنه ا  القدرات

 يهدف التدريب و 
ً
وأداء  املستويات وإعداده اإلعداد املالئم للقيام بدورة  ةإلى النهوض بالعنصر البشري العامل في جميع القطاعات، وعلى كاف أيضا

عتبار التدريب هدفا بحد ذاته إن كان موجها لتطوير القدرات الفردية  يمكن ا ية، حيث تختلف األهداف باختالف البرنامج التدريبي، و بكفاءة عال  مهامه

 
ً
  وتنميتها أو مطلبا

ً
ألداء  قاط ضعف ا معالجة ن للمنظمة فإن أهم أهداف التدريب تتمثل بإزالة أوسبة نلأما با من شروط ترقية املوظف أو مكافأته. وشرطا
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وقع، فعن طريق معالجة نقاط ضعف األداء يمكن أن يتحسن األداء مما ينعكس بنتائج إيجابية على سواء أكان ذلك لألداء الحالي أو األداء املستقبلي املت

 (. 2000رها واستمرارها . )الهيتي،  و طمستوى اإلنتاجية الكلية للمنظمة، ويسهم في ت

 ي ظيفالو  ألداءااملبحث الثاني 

إلى أخرى باعتماد طبيعة عمل املنظمة وأهدافها، ومكوناتها وآلية العمل بها، يعتبر مفهوم األداء من املفاهيم واملؤشرات والتي تختلف من مؤسسة  

 للمعدل املطلوب أداؤه والذي يمكن معرفته من خاللقففمن الناحية اإلدارية يقصد باألداء القيام بأعباء الوظيفة و 
ً
سة كمية العمل داء بدرا تحليل األ  ا

األداء يعن املستغرق فيه،  وتدني مستوى  املطلوب منه بصورة كاملة )عطيةوالوقت  للعمل  إنتاجه  أو عدم  العامل  إنتاجية  وقد حدد    (1994،ي ضعف 

 داء:  أل ( ثالثة أبعاد رئيسية ملفهوم ا 2004)الجرادين، 

 ملؤشرات املالية مثل الربحية، والنمو. في استخدام ا إذ يبحث فقط وهو املفهوم الضيق لألداء  األداء املالي: .1

املالي   .2 التشغيلي:ا  +األداء  استخدام  ألداء  أفضل  تحقيق  يضمن  الذي  الكفاءة  البعد عنصر  الحصول على  امل  للموارد  يضيف هذا  بقصد  تاحة 

وقية وتقديم منتج جديد ذي جودة ة مثل الحصة السؤشرات التشغيليمثل هذا البعد التعامل مع بعض امل (. وي2004ي،  ز ن)القريوتي والع  املردودات

 عالية. 

 لألداء الوظيفي وهو يعكس درجة نجاح املنظمة في تحقيق أهدافها، وهذا يتفق مع رؤية    يمية: الفاعلية التنظ  .3
ً
 واتساعا

ً
وهذا املفهوم األكثر شموال

 ق أهدافها.  في أن الفاعلية هي قدرة املنظمة على تحقي (2000،)ماهر

فيذ الخدمات والبرامج املختلفة املوكلة إليها، وذلك أن البنوك  ياس األداء تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء البنوك عند قيامها بتنقصد بقكما وي

مكن  اييس األداء التي يوالبرامج للمواطنين، ومن الضروري توفر مق  تايجب أن تكون مسؤولة عن االستخدام األمثل للموارد العامة عند تقديم الخدم

صر املعلومات التي تتطلبها عملية قياس األداء على املعلومات ذات الصلة بالحصول اع البنوك للمساءلة من خالل تقييم املوارد، وال تقتعلى أساسها إخض

 ، وهذه املخرجات والنتائج. واردقة بين استخدام املت ونتائج البرامج واألنشطة املقدمة والعالاجعلى املوارد واستخدامها بل تتجاوزها إلى معلومات عن مخر 

ذي يتحدد من خالل جمع جميع العوامل املؤثرة في التقدم نحو الهدف، وقياس قدرة كل واحد منهم فقياس األداء إذن هو املقياس الصحيح ال

 عن العوامل الوهمية التي   ةجعلى حده ثم القياس الجمعي لها ثم قياس النتي
ً
 ، وبحيث يكون ذلك ا قد تطفوا على السطحالصحيحة بعيدا

ً
ملقياس قياسا

 للعمليات الحسابية واإلدارية  
ً
  يلي )اللوزي، أما تقييم األداء فيشتمل على ما    واالجتماعية والشخصية واإلعالمية وغيرها من جوانب العمل املختلفة.شامال

2002 :) 

 .األداءحجم  .1

 ودقة اإلتقان في إنجاز العمل.  ةجدر  .2

 رعة اإلنجاز. س .3

 . ثل لوقت العملاالستغالل األم .4

ن خالل املعلومات املرتدة لعملية التقويم، ويمكن للمنظمة تحديد سياستها بخصوص  ويعتبر تقييم األداء وسيلة مهمة لقياس فعالية األداء م

 (. 2002التوجيه والتطوير )اللوزي، 

فنية أو فكرية أو   وصفات نفسية أو بدنية أو مهاراتف بكل ما يتعلق بهم من متغيرات  ليل املوظء بأنه: "محاولة لتحا دويمكن تعريف تقويم األ 

ديد نقاط الضعف والقوة والعمل على مواجهة األولى والثانية وكذلك كضمانة أساسية لفاعلية املنظمة في الحاضر، ولضمان  سلوكية وذلك بهدف تح

 (.1989املستقبل" )عساف،  يتطورها واستمرارها ف 

 بحال عن العمليا ية أساسية من العمليات اإلداريةشك أن عملية قياس األداء هي عملوال 
ً
ت اإلدارية األخرى كاتخاذ القرار وبناء  املتخذة ال تقل قدرا

مال التي مختلفة في جوانب معينة. واألع ت فريق العمل وغيرها، ومن ثم لزم وضعها كخط عريض من الخطوط العريضة ملؤسسة ما تريد أن تحقق نجاحا

ن القياس األمثل للفاعلية يجب أن يتم من خالل ( أ 2000ويؤكد ماهر )  دم واإلنجاز فيها.ياس ألعمال يصعب تقييم مدى التقتعتمد على عشوائية الق

 املداخل التالية:  

 أو مجموعة من األهداف ا األهداف:  .1
ً
 ثانويا

ً
 أو هدفا

ً
 رئيسيا

ً
 مرحلية قصفلأكان هدفا

ً
 يرة أو متوسطة أو طويلة األجل.  رعية أو أهدافا

والبشرية: و امل .2 املادية  املا  ارد  احتياجاتها  تلبية  املنظمة  استطاعت  بسرعة  فكلما  أهدافها  تحقيق  وتمكنت من  فاعليتها  زادت  كلما  والبشرية،  دية 

 وبسهولة.  

   مثل النسب املئوية والنمو وحجم املبيعات. املؤشرات الكمية: .3

الل  يمكن رفع القيمة املضافة من خ  ك قد يعتبر غير كاف لقياس الفعالية ألنه مثل استخدام القيمة املضافة، إال أن ذل  دية:املؤشرات االقتصا .4

 
ً
 .عدة طرق غير مبررة اقتصاديا

 



 وائل الحياصات                                                                               البلقاء  محافظة في  البنوك على يقيةتطب دراسة: الوظيفي األداء في التدريبية مج االبر  أثر  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 226-243 
231 

  

 بوجود عدة مؤشرات يمكن من خاللها تقييم فاعلية املنظمة:  (Robbins, 1997)وذكر روبنس 

   تعظيم األرباح. .1

 مخرجات بكفاءة وفاعلية.  ظمة بالحصول على املدخالت ومعالجتها وتحويلها إلىمقدرة املن .2

 تحقيق االستقرار والتوازن.   .3

 . تلبية احتياجات عمالئها قدرة املنظمة على .4

 على ما سبق أرى أنه وفي سبيل التحقق من شمولية األداء الوظيفي فسيتم في هذا البحث تناول وقياس الب
َ
 بالربحية )العائد  امل دعواعتمادا

ً
الي ممثال

تناو  الثاني  على االستثمار( وكذلك  البعد  التشغيلي)ل  األداء  املالي +  يتركز على تقدي  (األداء  الفاعلية الذي  للعمالء، وكذلك قياس بعد  م أفضل خدمة 

قصد التحقق من ضمان تحقيق املنظمات  ية بميالتنظيمية بقصد التحقق من ضمان تحقيق أفضل خدمة للعمالء، وكذلك قياس بعد الفاعلية التنظ

 خالل هذا البحث   األداءاخل التي سيتم اعتمادها في قياس  ( هي أفضل املد2000دخلي األهداف واملؤشرات الكمية التي نادى بها ماهر )ألهدافها. وارى أن م

 :الدراسات السابقة

 التكاليف  تقليل يف تساهم  املنظمة استراتيجية مع متواءمة تدريبية برامج بتطوير م تهت التي املنظمات أن لىإ  (Abushamsieh, 2014)  دراسة أشارت •

   التدريب  منح  وجوبب  الدراسة  وأوصت  ،لتدريبيا   البرنامج  من  املنشود   الهدف   لتحقيق  وذلك  التدريب  على
ً
 التدريب   آثار  ألن وذلك  االهتمام  من  مزيدا

  مهمة
ً
 .الوقت نفس  يف الوظيفي األداء وتطوير العمل لتنظيم  جدا

النتائج    إلىأشارت  (  2017ودراسة محمد ) • أهمها  العديد من    املنظمة  فةلثقا(  α=0.05)  داللة  مستوى   عند  إحصائية   داللة  ذي   أثروجود  كان من 

  الفريق،   بروح  العمل  ،لمالع  بمتطلبات  املعرفة)  بأبعاده   العاملين  أداء  على( التنظيمية  والتوقعات التنظيمية،  واملعتقدات  التنظيمية، القيم )  بأبعادها

العمل   بمتطلبات  املعرفة  على  ةاملنظم  لثقافة(  α= 0.05)  داللة  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذي ، ووجود أثر  (املنجز  العمل  كمية  املنجز،  العمل  جودة 

العمل املنجز لدى العاملين،   جودة   على  املنظمة  لثقافة(  α= 0.05)  داللة  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذوبشكل خاص، ووجود أثر    لدى العاملين

 لدى العاملين. العمل املنجز  كمية على املنظمة لثقافة( α= 0.05) داللة مستوى  عند ةائيإحص داللة ذي ووجود أثر إضافة الى 

لفاعلية استراتيجيات   (α=0.05) العديد من النتائج كان من أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةأشارت إلى    (2018ودراسة العمرو ) •

)املواءمة   بأبعادها  البشرية  املوارد  فاعلتدريب  الجدارة، مضاعفة  لتحقيق  الوقت  اختصار  واالهداف،  الرسالة  براممع  برامج ية  تنوع  التدريب،  ج 

  االردنية. ةصاالتدريب( على أداء العاملين )املعرفة بمتطلبات العمل، إنجاز املهام، جودة العمل املنجز( في الجامعات الخا

أفادت دراسة القرالة ) • بدرجة متوسطة، وكان  األردنية جاء  الجوية  األرصاد دائرة  في البشرية املوارد أداء على ريبتدال أن تطبيق استراتيجية (2018و

 في دائرة 
ً
 األردنية. الجوية األرصاد مستوى أداء املوارد البشرية مرتفعا

 :ى ر ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات األخ

خالل  هدفت إلى قياس األداء الوظيفي من  ة التدريبية نفسها بينما هذه الدراسة  غالبية الدراسات السابقة ركزت على اتجاهات العاملين نحو العملي •

 . فاعلية البرامج التدريبية مكتملة

في القطاع املصرفي    على قطاعات أخرى بيقها  طتتم  هدفت معظم الدراسات السابقة إلى تحديد دور التدريب في تطوير واألداء ولكن هذه الدراسة   •

 . ألردنفي محافظة البلقاء في ا 

وتخطيط التدريب و مكانة في حين إن بعض  ،وتحديد االحتياجات التدريبية ،ملدربينوا  ،واملتدربين ،تتميز هذه الدراسة بمعالجتها للبرامج التدريبية  •

   تدريبية بشكل عاملا الدراسات السابقة تطرقت إلى مدى االهتمام بالعملية 
ً
 .  على حدادون األخذ بعين االعتبار أثر عناصر التدريب كال

الدراسات • بعض  في  علىالتعرف    إلى  السابقة  هدفت  التدريب  تحديد   طبيعة  اثر  معرفة  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت  حين  في  واإلنتاجية  العمل 

 الوظيفي.  أثر املدربين واملتدربين والبرامج نفسها ومكان التدريب على األداء االحتياجات التدريبية وتخطيط البرامج التدريبية باإلضافة إلى

نات متعددة مثل حجم األداء ونوعية ألداء وسرعة اإلنجاز وكفاءة األداء وتبسيط  إن الدراسات السابقة التي تطرقت إلى األداء الوظيفي ذكرت مكو  •

 
ً
 مهما

ً
 . التطور الوظيفيو هو العمل في حين أن الدراسة الحالية أضافت بعدا

 .تائج والتوصياتغيرات املستقلة والتابعة وكذالك في مناقشة الن تم االستفادة من الدراسات السابقة بتحديد املت •

  :لدراسةا يةمنهج

  وتصنيفها   تاالبيان  تحليل  لغرض  لذلك  الالزمة  البيانات  على  الحصول   أجل  من  التحليلي  الوصفي   املنهج  باستخدام  الدراسة  هذه   في  الباحث  قام

 ثم  ومن   ،(SPSS)  برنامج  باستخدام  تحليلها  تم   التي  البيانات،  لجمع  استبانة،  تصميم   تم   لقد  وأشكال،  جداول   بشكل  وعرضها  الدراسة،  عينة  لوصف 

 . الدراسة متغيرات في املتعلقة البيانات لجمع كأداة  االستبانة ما استخد وتم  ،وتوصياتها الدراسة نتائج عرض
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 :  سةار مجتمع وعينة الد

ن  ، الدراسة  مجتمع مسح وتم  بنوك، عشرة  عددها  والبالغ ءلقاالب محافظة  في التجارية البنوك كافة من الدراسة  مجتمع تكو 
ً
   كامال

ً
 البنوك  متضمنا

 وقد تم التحقق من صالحية أداة الدراسة وذلك كما يلي:  .البلقاء محافظة في فروعها بكافة العشرة 

 صدق األداة: 

وقد أخذ ردنية وكذلك من  ذوي الخبرة واالختصاص  من خالل عرضها على مجموعة من املحكمين من أساتذة الجامعات األ   نةابإلستتم تحكيم ا 

 . ة النهائية لإلستبانةبآرائهم في صياغة النسخ

 :ثبات األداة

   (%70من )  لىعأ كان  ي  الذ (Cronbhach’s Alpha)تم التحقق من االتساق الداخلي لألداة بحساب معامل كرونباخ ألفا  
ً
في مثل هذه    ويعد مقبوال

   .(Abu Saleh, 1989) الدراسات

 (: نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 1) جدول 

 كرونباخ الفا  تهمجاال املتغير 

 0.74 تحديد االحتياجات التدريبية  فاعلية البرامج التدريبية 

 0.73 تخطيط وتصميم البرامج التدريبية 

 0.72 تدربون امل

 0.70 املدربون 

 0.73 تقييم البرامج التدريبية 

 0.79 ب مكان التدري 

 0.78 حجم األداء  األداء الوظيفي 

 0.85 نوعية األداء 

 0.84 إلنجاز سرعة ا

 0.82 كفاءة األداء 

 0.84 التطور الوظيفي 

 : األساليب االحصائية

ائص الشخصية  باستخدام التكرارات، والنسب املئوية لوصف الخص  ناالباحث( قام  SPSS)الجتماعية  باالعتماد على الحزمة االحصائية للعلوم ا 

إلى تحليل اإلنحدار عرف على مدى موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانةللت  ؛املتوسط الحسابياستخدام  والوظيفية لوحدة املعاينة. و  ، باإلضافة 

 . املتعدد لتحليل فرضيات الدراسة

 :تايتبار الفرضاخ

ة، وتخطيط دريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبيائية لفاعلية البرامج التال يوجد أثر ذو داللة إحصيي الفرضييية الرئيسيية األولى، التي نصييها، "

لبنوك التجارية املين باعلظيفي لدى اوتصييييييييييميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على األداء الو 

 ".في محافظة البلقاء

بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط فاعلية البرامج التدريبية  ار املتعدد لتحديد أثر  استخدم اختبار االنحد الختبار هذه الفرضية  

التد  البرامج  وتقييم  واملدربون،  واملتدربون،  التدريبية،  البرامج  ومكوتصميم  في التدريب   ناريبية،  التجارية  بالبنوك  العاملين  لدى  الوظيفي  األداء  ( على 

 ( يبين نتائج االختبار.2، والجدول )حافظة البلقاءم

 قاء ى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلعلى األداء الوظيفي لد ةفاعلية البرامج التدريبينتائج االنحدار املتعدد ألثر  (2جدول )

 (α≤ 0.05)* ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       

 .Sig املحسوبة Sig. 2r F املحسوبة  Beta T مج التدريبية فاعلية البرا  االتمج

 *0.000 39.807 0.525 0.097 1.668 0.102 تحديد االحتياجات التدريبية

صميم البرامج  وت  طتخطي

 التدريبية

0.174 2.490 0.014* 

 0.951 0.062 0.004 املتدربون 

 *0.000 5.557 0.340 املدربون 

 *0.003 3.033 0.201 ريبية تقييم البرامج التد

 0.106 1.623 0.096 مكان التدريب 
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  إلى  يشير  مما   ،(α= 0.05( وهي أقل من مستوى داللة )0.000( بقيمة احتمالية )39.807( أن قيمة )ف( املحسوبة بلغت )2الجدول )يالحظ من  

 ين من الجدول  يتب. و لفاعلية البرامج التدريبية على األداء الوظيفيلة إحصائية  ذو دال  ود أثر وج
ً
ية، تحديد االحتياجات التدريبأن األبعاد املستقلة )  أيضا

األداء من التباين في    (%52.5( ُتفسر ما مقداره )وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب

 .الوظيفي

،  األداء الوظيفي( لها أثر في  التدريبيةتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملدربون، وتقييم البرامج  ملستقلة )ويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد ا 

( على التوالي، وهي أقل من مستوى داللة 0.003، 0.000، 0.014( على التوالي، بقيم احتمالية بلغت )3.033، 5.557، 2.490حيث بلغت قيم )ت( لها )

(α= 0.05  .) في  علية البرامج التدريبية  مجاالت فاأقوى    املدربون   مجال  أن   يتبين  األبعاد  لهذه   بيتا  معامالت  بعةمتا  ومن 
ً
حيث بلغت   األداء الوظيفي تأثيرا

، األداء الوظيفيلها أثر في    ليس  (تياجات التدريبية، واملتدربون، ومكان التدريباالح  تحديدالجدول كذلك أن األبعاد املستقلة )ويبين    (.0.340قيمة بيتا له )

من مستوى داللة    كبر( على التوالي، وهي أ 0.106، 0.951، 0.097الي، بقيم احتمالية بلغت )( على التو 1.623، 0.062، 1.668حيث بلغت قيم )ت( لها )

(α= 0.05  .) 

يط وتصميم البرامج التدريبية بمجاالتها )تخط يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعليةالفرضية البديلة التي نصها:" ل بقنه توبناًء على هذه النتائج فإ

 العدمية تقبل الفرضية و ". ربون، وتقييم البرامج التدريبية( على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاءالبرامج التدريبية، واملد

على األداء كان التدريب(  بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، واملتدربون، وم  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبيةي نصها:"  تلا 

 ".الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء

التدريبية، وتخطيط ة لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات إحصائي ة لثر ذو دالال يوجد أ األولى، التي نصها، " الفرعية الفرضية 

وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على حجم األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في واملدربون،  وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون،  

 ". محافظة البلقاء

االحتياجات التدريبية، وتخطيط بية بمجاالتها )تحديد  فاعلية البرامج التدرياختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر  استخدم    ةذه الفرضيالختبار ه

ة  ظ فية في محاتدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على حجم األداء لدى العاملين بالبنوك التجار وتصميم البرامج ال

 ( يبين نتائج االختبار.3، والجدول )اءالبلق

 ملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء فاعلية البرامج التدريبية على حجم األداء لدى العاتعدد ألثر نحدار املنتائج اال  :(3جدول )

 .Sig املحسوبة Sig. 2r F املحسوبة  Beta T فاعلية البرامج التدريبية   مجاالت

 *0.000 27.558 0.434 0.149. 1.447 0.097 لتدريبيةاجات ايتحديد االحت

مج  ميم البراتخطيط وتص

 لتدريبيةا

0.088 1.149 0.252 

 0.325. 0.986 0.073 املتدربون 

 *0.001 3.375 0.225 املدربون 

 *0.014 2.385 0.180 تقييم البرامج التدريبية 

 *0.004 2.888 0.187 مكان التدريب 

 (α≤ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )    

  إلى  يشير  مما   ،(α= 0.05هي أقل من مستوى داللة )( و 0.000( بقيمة احتمالية )27.558( أن قيمة )ف( املحسوبة بلغت )3دول )يالحظ من الج

األداء  إحصائية   داللة  ذو  أثر   وجود التدريبية على حجم  البرامج   ول  جدلا من    . ويتبينلفاعلية 
ً
)  أيضا املستقلة  األبعاد  التدريبية،  أن  تحديد االحتياجات 

حجم ( من التباين في  %43.4( ُتفسر ما مقداره )التدريبية، ومكان التدريب  املتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج طيط وتصميم البرامج التدريبية، و وتخ

 .األداء

، حيث بلغت قيم )ت( لها داءحجم األ ( لها أثر في ، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريبون بر املدويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد املستقلة )

  متابعة  ومن(. α= 0.05( على التوالي، وهي أقل من مستوى داللة )0.004، 0.014، 0.001حتمالية بلغت )( على التوالي، بقيم ا 2.888، 2.485، 3.375)

 فيمجاالت فاعلية البرامج التدريبية  أقوى    املدربون   مجال  أن  بينيت  األبعاد  لهذه   بيتا  معامالت
ً
ويبين   (.0.225حيث بلغت قيمة بيتا له )  حجم األداء  تأثيرا

، حيث حجم األداءلها أثر في    ليس  (تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون بعاد املستقلة )الجدول كذلك أن األ

 =αمن مستوى داللة ) كبر( على التوالي، وهي أ0.325، 0.252، 0.149) ( على التوالي، بقيم احتمالية بلغت0.986، 1.149، 1.447)ت( لها ) م يقغت بل

0.05  .) 
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ا )املدربون، وتقييم  هتالايوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجوبناًء على هذه النتائج فإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها:"  

ال يوجد أثر التي نصها:"   العدميةية  تقبل الفرضو ".  األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاءالبرامج التدريبية، ومكان التدريب( على حجم  

صميم البرامج التدريبية، واملتدربون( على حجم األداء تو ط يذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخط

 ". ن بالبنوك التجارية في محافظة البلقاءلدى العاملي

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط   نصها، "  ، التيالثانية  الفرعية الفرضية  

ان التدريب( على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في  لتدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومك ا  مج اوتصميم البر 

 ". البلقاء محافظة

التدريبية، وتخطيط   تجاافاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتيالختبار هذه الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر  

لعاملين بالبنوك التجارية في محافظة لدى ا   بون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على نوعية األداءوتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدر 

 ( يبين نتائج االختبار.4، والجدول )البلقاء

 ي محافظة البلقاء مج التدريبية على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية فار بال فاعليةنتائج االنحدار املتعدد ألثر  :(4جدول )

 .Sig املحسوبة Sig. 2r F املحسوبة  Beta T فاعلية البرامج التدريبية   مجاالت

 *0.000 19.890 0.356 0.573 0.565 0.040 تحديد االحتياجات التدريبية

تخطيط وتصميم البرامج  

 التدريبية

0.075 0.918 0.360 

 0.230 1.204 0.095 املتدربون 

 *0.000 4.763 0.339 املدربون 

 *0.000 3.679 0.284 تقييم البرامج التدريبية 

 0.349 0.938 0.065 التدريب  مكان

 (α≤ 0.05) * ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  إلى  يشير  مما   ،(α= 0.05( وهي أقل من مستوى داللة )0.000( بقيمة احتمالية )19.890)  تبلغ( أن قيمة )ف( املحسوبة  4يالحظ من الجدول )

 . ويتبين من الجدول  على نوعية األداء  لفاعلية البرامج التدريبية  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود
ً
املستقلة )  أيضا تحديد االحتياجات التدريبية، أن األبعاد 

نوعية  ( من التباين في  %35.6ُتفسر ما مقداره )(  ملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريبا و ،  ةوتخطيط وتصميم البرامج التدريبي

 .األداء

(  3.679،  4.763، حيث بلغت قيم )ت( لها )نوعية األداء( لها أثر في  املدربون، وتقييم البرامج التدريبيةك إلى أن األبعاد املستقلة )ويشير الجدول كذل

 املدربون   المج  أن  يتبين  األبعاد  لهذه   بيتا  معامالت  متابعة  ومن(.  α= 0.05وى داللة )، وهي أقل من مست لكل منها(  0.000ى التوالي، بقيم احتمالية بلغت )لع

التدريبية  أقوى   البرامج  فاعلية  في  مجاالت   
ً
األداءتأثيرا )  نوعية  له  بيتا  قيمة  بلغت  كذلكويبين    (.0.339حيث  )  نأ   الجدول  املستقلة  تحديد األبعاد 

، 0.565، حيث بلغت قيم )ت( لها )اءنوعية األدلها أثر في  ليس (رامج التدريبية، واملتدربون، ومكان التدريباالحتياجات التدريبية، وتخطيط وتصميم الب

 (.  α= 0.05من مستوى داللة ) كبري، وهي أ لا تو ( على ال0.349، 0.230، 0.360، 0.573( على التوالي، بقيم احتمالية بلغت )0.938، 1.204، 0.918

ية البرامج التدريبية بمجاالتها )املدربون، وتقييم  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلالتي نصها:"    إنه تقبل الفرضية البديلةوبناًء على هذه النتائج ف

في محا التجارية  بالبنوك  العاملين  لدى  األداء  نوعية  التدريبية( على  الفرضية  و ".  البلقاء  فظةالبرامج  نصها:"    العدميةتقبل  أثر ذو داللالتي  ة ال يوجد 

ريبية، وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، ومكان التدريب( على نوعية  لبرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التد إحصائية لفاعلية ا 

 ".البلقاءظة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محاف

لتدريبية، وتخطيط لية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات االلة إحصائية لفاعال يوجد أثر ذو د  ، التي نصها، "الثالثة  الفرعية الفرضية  

لدى العاملين بالبنوك التجارية في از وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على سرعة اإلنج

 ". محافظة البلقاء

يبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط فاعلية البرامج التدر ختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر  فرضية استخدم ا الختبار هذه ال

التدري البرامج  وتقييم  واملدربون،  واملتدربون،  التدريبية،  البرامج  التجارية  بيةوتصميم  بالبنوك  العاملين  لدى  اإلنجاز  سرعة  على  التدريب(  ومكان  في ، 

 ( يبين نتائج االختبار.5، والجدول )محافظة البلقاء
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 فاعلية البرامج التدريبية على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاءائج االنحدار املتعدد ألثر نت :(5جدول )

ة البرامج  يعلفا  مجاالت

 التدريبية

Beta T  املحسوبة Sig. 2r F  املحسوبة Sig. 

 *0.000 23.168 0.392 0.233 1.196 0.083 ديد االحتياجات التدريبيةحت 

خطيط وتصميم البرامج  ت 

 التدريبية

0.270 3.412 0.001* 

 0.265 1.117 0.086 املتدربون 

 *0.002 3.099 0.214 املدربون 

 *0.002 3.192 0.239 مج التدريبية براتقييم ال

 0.604 0.520 0.035 مكان التدريب 

 (α≤ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )     

  إلى  يشير  مما   ،(α= 0.05( وهي أقل من مستوى داللة )0.000( بقيمة احتمالية )23.168( أن قيمة )ف( املحسوبة بلغت )5ظ من الجدول )يالح

 ويتبين من الجدول    .لفاعلية البرامج التدريبية على سرعة اإلنجازداللة إحصائية   ذو  رأث  وجود
ً
ريبية، تحديد االحتياجات التدأن األبعاد املستقلة )  أيضا

سرعة لتباين في  من ا (  %39.2( ُتفسر ما مقداره )وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب

 .اإلنجاز

، سرعة اإلنجاز( لها أثر في  التدريبية  تخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملدربون، وتقييم البرامجملستقلة )ويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد ا 

( على التوالي، وهي أقل من مستوى داللة 0.002، 0.002، 0.001( على التوالي، بقيم احتمالية بلغت )3.192، 3.099، 3.412حيث بلغت قيم )ت( لها )

(α= 0.05  .)في مجاالت فاعلية البرامج التدريبية  أقوى    دريبيةتخطيط وتصميم البرامج الت   مجال  أن  يتبين  األبعاد  لهذه   بيتا  معامالت  ةمتابع  ومن 
ً
تأثيرا

 ( بتحديد االحتياجات التدريبية، واملتدربون، ومكان التدري قلة )املستاد  الجدول كذلك أن األبعويبين    (.0.270حيث بلغت قيمة بيتا له )سرعة اإلنجاز  

( على التوالي، 0.604،  0.265،  0.233( على التوالي، بقيم احتمالية بلغت )0.520،  1.117،  1.196، حيث بلغت قيم )ت( لها )سرعة اإلنجازلها أثر في    ليس

 (.  α= 0.05من مستوى داللة ) كبروهي أ 

البرامج التدريبية بمجاالتها )تخطيط وتصميم إحصائية لفاعلية  يوجد أثر ذو داللةفإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها:"  لنتائجه ا وبناًء على هذ

 مية العد ة رضيتقبل الفو ". التدريبية، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية( على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء البرامج

ومكان التدريب( على سرعة ات التدريبية، واملتدربون،  رامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البالتي نصها:"  

 ".اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء

د االحتياجات التدريبية، وتخطيط  داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحدي  أثر ذو جد  ال يو   ، التي نصها، "الرابعة  الفرعيةالفرضية  

ن، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في  واملتدربو   وتصميم البرامج التدريبية،

 ". محافظة البلقاء

مج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط البرا   فاعلية الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر  ر هذه  تباالخ

ة في محافظة لتجاريك ا تصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنو و 

 ( يبين نتائج االختبار.6، والجدول )البلقاء

 فاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء فاعلية البرامج التدريبية على كنتائج االنحدار املتعدد ألثر  :(6) ول جد

فاعلية البرامج    مجاالت

 التدريبية

Beta T  املحسوبة Sig. 2r F  بةاملحسو Sig. 

 *0.000 22.046 0.380 0.423 0.803 0.056 تحديد االحتياجات التدريبية

تخطيط وتصميم البرامج  

 التدريبية

0.086 1.072 0.285 

 0.358 0.921 0.071 دربون املت

 *0.000 4.436 0.310 املدربون 

 0.192 1.308 0.099 تقييم البرامج التدريبية 

 *0.019 2.371 0.161 مكان التدريب 

 (α≤ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )     
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  إلى  يشير  مما   ،(α= 0.05( وهي أقل من مستوى داللة )0.000احتمالية )( بقيمة  22.046( أن قيمة )ف( املحسوبة بلغت )6يالحظ من الجدول )

 ين من الجدول  . ويتبألداءة ا لفاعلية البرامج التدريبية على كفاء  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود
ً
اجات التدريبية، تحديد االحتيأن األبعاد املستقلة )  أيضا

 .كفاءة األداء( من التباين في  %38( ُتفسر ما مقداره )ربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريبوتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملد

( على  2.371،  4.436حيث بلغت قيم )ت( لها )،  كفاءة األداء( لها أثر في  املدربون، ومكان التدريب)  اد املستقلةبعويشير الجدول كذلك إلى أن األ

 مجال   أن  يتبين  األبعاد لهذه   بيتا  معامالت  متابعة  ومن (.  α= 0.05( على التوالي، وهي أقل من مستوى داللة )0.019،   0.000ت )التوالي، بقيم احتمالية بلغ 

 في علية البرامج التدريبية مجاالت فاوى أق املدربون 
ً
تحديد  الجدول كذلك أن األبعاد املستقلة )ويبين  (.0.310بلغت قيمة بيتا له )حيث كفاءة األداء تأثيرا

م )ت( لها  حيث بلغت قي  ، اءكفاءة األدلها أثر في    ليس  (االحتياجات التدريبية، وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، وتقييم البرامج التدريبية

 =αمن مستوى داللة )  كبرأ( على التوالي، وهي  0.192،  0.358،  0.285،  0.423بقيم احتمالية بلغت )  ( على التوالي،1.308،  0.921،  1.072،  0.803)

0.05  .) 

يبية بمجاالتها )املدربون، ومكان البرامج التدر ية  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلوبناًء على هذه النتائج فإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها:"  

البلقاء  التدريب( على كفاءة  التجارية في محافظة  بالبنوك  العاملين  الو ".  األداء لدى  أثر ذو داللة إحصائية  التي نصها:"    العدميةفرضية  تقبل  ال يوجد 

على كفاءة    ج التدريبية، واملتدربون، وتقييم البرامج التدريبية(وتصميم البراميط  لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدريبية، وتخط

 ."األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء

" الخامسة  الفرعيةالفرضية   نصها،  التي  ا  ،  االحتياجات  )تحديد  بمجاالتها  التدريبية  البرامج  لفاعلية  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ريبية، لتدال 

عاملين بالبنوك  وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريب( على التطور الوظيفي لدى الوتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون،    وتخطيط

 ". التجارية في محافظة البلقاء

)تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط   بية بمجاالتهادريفاعلية البرامج التالختبار هذه الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر  

البرام التدريبية، ومكاوتصميم  البرامج  التدريبية، واملتدربون، واملدربون، وتقييم  التجارية في  ج  بالبنوك  العاملين  الوظيفي لدى  التطور  التدريب( على  ن 

 ( يبين نتائج االختبار.7، والجدول )محافظة البلقاء

 يفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاءفاعلية البرامج التدريبية على التطور الوظتعدد ألثر االنحدار امل  ائجنت :(7جدول )

 مجاالت 

 البرامج التدريبية فاعلية 

Beta T  املحسوبة Sig. 2r F املحسوبة Sig. 

تحديد االحتياجات  

 التدريبية

0.145 2.039 0.043* 0.363 20.552 0.000* 

م  خطيط وتصميت 

 البرامج التدريبية 

0.202 2.497 0.013* 

 0.886 0.144 0.011 املتدربون 

 *0.000 4.565 0.323 املدربون 

 0.345 0.946 0.073 ج التدريبية تقييم البرام

 0.726 0.347 0.024 مكان التدريب 

 (α≤ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )      

  إلى  يشير  مما   ،(α= 0.05( وهي أقل من مستوى داللة )0.000ية )( بقيمة احتمال20.552ن قيمة )ف( املحسوبة بلغت )( أ 7ظ من الجدول )الحي

 . ويتبين من الجدول لفاعلية البرامج التدريبية على التطور الوظيفي إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود
ً
تدريبية،  ال تحديد االحتياجاتأن األبعاد املستقلة ) أيضا

التطور  من التباين في    (%36.3( ُتفسر ما مقداره )، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريبصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، واملدربون وتخطيط وت 

 .الوظيفي

( املستقلة  األبعاد  أن  إلى  الجدول كذلك  البرامج  ويشير  التدريبية، وتخطيط وتصميم  أثر في    (دريبية، واملدربون التتحديد االحتياجات  التطور  لها 

بلغت قيم )ت(  الوظيفي بلغت )4.565،  2.497،  2.039لها )، حيث  احتمالية  التوالي، بقيم  أقل من 0.000،  0.013،  0.043( على  التوالي، وهي  ( على 

 في ج التدريبية  جاالت فاعلية البراممى  أقو   املدربون   مجال  أن  يتبين  األبعاد  لهذه   بيتا  معامالت  متابعة  ومن(.  α= 0.05مستوى داللة )
ً
التطور الوظيفي تأثيرا

التطور لها أثر في  ليس (تدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان التدريباملالجدول كذلك أن األبعاد املستقلة )ويبين  (.0.323غت قيمة بيتا له )حيث بل

لها )الوظيفي احتم  على(  0.347،  0.946،  0.144، حيث بلغت قيم )ت(  بلغت )التوالي، بقيم  التوالي،0.729،  0.345،  0.886الية  أ   ( على  من   كبروهي 

 (.  α= 0.05مستوى داللة )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تحديد االحتياجات قبل الفرضية البديلة التي نصها:"  وبناًء على هذه النتائج فإنه ت

التطور الوظيفي لدى  يط وتصميم البرامج التخطالتدريبية، و  التجارية في محافظة البلقاءتدريبية، واملدربون( على  تقبل الفرضية و ".  العاملين بالبنوك 
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ريب( على التطور لتدال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )املتدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان ا التي نصها:"    ةالعدمي

 ".البلقاء يفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظةالوظ

   :النتائج  مناقشة

ة لفاعلية البرامج التدريبية على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء، أظهرت الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائي

 ه الدراسة من نتائج:إليوفيما يلي عرض ألهم ما توصلت 

ية، واملدربون، وتقييم البرامج لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )تخطيط وتصميم البرامج التدريب  أشارت النتائج إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية .1

األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء. وعدم وجود أثر ذ ة البرامج التدريبية  اللة إحصائية لفاعليو دالتدريبية( على 

 لعاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء.جات التدريبية، واملتدربون، ومكان التدريب( على األداء الوظيفي لدى ا بمجاالتها )تحديد االحتيا

ج التدريبية، ومكان التدريب( على حجم ون، وتقييم البرامدربأظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )امل .2

لدى  دال  األداء  ذو  أثر  وجود  وعدم  البلقاء.  محافظة  في  التجارية  بالبنوك  )تحديد العاملين  بمجاالتها  التدريبية  البرامج  لفاعلية  إحصائية  لة 

 ملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء.م األداء لدى العاحج االحتياجات التدريبية، وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون( على

ب   أشارت .3 التدريبية  البرامج  أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية  إلى وجود  األداء لدى النتائج  التدريبية( على نوعية  البرامج  مجاالتها )املدربون، وتقييم 

أث وجود  وعدم  البلقاء.  محافظة  في  التجارية  بالبنوك  ذالعاملين  إحصائيةر  داللة  االح  و  )تحديد  بمجاالتها  التدريبية  البرامج  تياجات لفاعلية 

 ان التدريب( على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء.التدريبية، وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، واملتدربون، ومك

دربون، وتقييم البرامج بية بمجاالتها )تخطيط وتصميم البرامج التدريبية، وامللبرامج التدرية ا أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلي .4

با العاملين  اإلنجاز لدى  التدريبية التدريبية( على سرعة  البرامج  أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية  البلقاء. وعدم وجود  التجارية في محافظة  لبنوك 

 بنوك التجارية في محافظة البلقاء. ، ومكان التدريب( على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالة، واملتدربون يبي بمجاالتها )تحديد االحتياجات التدر 

صائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها )املدربون، ومكان التدريب( على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك بينت النتائج وجود أثر ذو داللة إح .5

في محافظة التدريبية  بلقاء. وعدمال  التجارية  البرامج  لفاعلية  إحصائية  أثر ذو داللة  وتخطيط    وجود  التدريبية،  االحتياجات  )تحديد  بمجاالتها 

 ريبية، واملتدربون، وتقييم البرامج التدريبية( على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء. وتصميم البرامج التد

النتائج .6 أثإل  أشارت  بمجاالتهاى وجود  التدريبية  البرامج  لفاعلية  إحصائية  داللة  ذو  البرامج   ر  وتصميم  وتخطيط  التدريبية،  االحتياجات  )تحديد 

دربون( على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء. وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج  التدريبية، وامل

 لبلقاء.دريب( على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة ا االتها )املتدربون، وتقييم البرامج التدريبية، ومكان الت ريبية بمجلتدا 

 التوصيات: 

ظيفي لدى العاملين األداء الو  علىفي ضوء نتائج الدراسة، فانه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور فاعلية البرامج التدريبية 

 وهذه التوصيات:بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء، 

 يز على تقييم تلك البرامج باعتباره مؤشر موضوعي على مدى تحقيق أهداف تلك البرامج وغاياتها.العمل على تنفيذ املزيد من البرامج التدريبية، والترك .1

 ديد االحتياجات التدريبية.اتهم في تححاجضرورة االستناد إلى رغبة العاملين و  .2

 ستمرار، وتطويرها.ضرورة مراجعة معايير األداء با .3

 ميتها في التأثير على مستوى األداء الوظيفي للعاملين.العمل على تطوير استراتيجيات اختيار املدربين، أله .4

فاعلي .5 بين  العالقة  دراسة  تحاول  التي  املستقبلية  الدراسات  املزيد من  ا إجراء  التة  في  لبرامج  و  التنافسية  وامليزة  الخدمة،  وكل من جودة  دريبية، 

 ات اقتصاديه أخرى.قطاع
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Abstract: The study aimed to measure the impact of the effectiveness of training programs on job performance 
in commercial banks in the Balqa governorate. The study relied on the descriptive and analytical approach, and 
the study population consisted of all workers in commercial banks. 
The survey unit of commercial bank employees was in Balqa, where the questionnaire was distributed to (227) 
employees. The study reached many results, the most important of which was the existence of a statistically 
significant effect of the effectiveness of training programs in their fields (planning and designing training 
programs, trainers, and evaluation of training programs) on the job performance of employees of commercial 
banks in Balqa Governorate. And the absence of a statistically significant effect of the effectiveness of training 
programs in their fields (identifying training needs, trainees, and training location) on the job performance of 
employees of commercial banks in Al-Balqa Governorate. 
The study recommended working on developing strategies for selecting trainers, due to their importance in 
affecting the level of employee performance, and conducting more future studies that try to study the 
relationship between the effectiveness of training programs, and both service quality and competitive 
advantage. 

Keywords: Training Programs; Job Performance; Commercial Banks; Jordan. 
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 قدمة: امل

ا  املستثمر في  القرار في  ار بطريقة ممألسهم قرار االستثميتخذ  اتخاذ  الرأسماليةاثلة لطريقة  التدفقات ،االستثمار في األصول  يتم تقدير  حيث 

( ومعدل العائد الداخلي  NPVومن ثم يتم تطبيق طرق التقييم املالي كصافي القيمة الحالية )،  مع مراعاة درجة الخطورة في تلك التدفقاتالنقدية املتوقعة  

(IRR.وفترة االسترداد لرأس املال )  مخاطرها  تقديراستثماراتهم و   اتحساب عائداألسهم على   فيمن شأنها مساعدة املستثمرين  التي    ؤشراتإن من أهم امل ،

ه من أرباح الشركة صيبن   "عائد السهم "يعني    حيث  ،"مكرر الربحية"  ، و"السعر الحالي للسهم "  ، و"العائد على السهم "  فيها   وحساب فترة استرداد رأس املال

للسهم، فهو املبلغ   "السعر الحالي"وُيحتسب  بتقسيم أرباح الشركة الصافية على عدد األسهم املصدرة، أما  ،  (Earnings Per Share: EPSالصافية )

   فعةمرتغير مستعد لشراء أسهم عندما تكون أسعارها    املستثمر   يعد مهما ألن و ،  ه السهم في السوق باملالي الذي يباع  
ً
 ، العادلة(  ها م)مقيمة بأعلى من قي  جدا

أن شركة ما مناسبة لالستثمار  املستثمر  إذا وجدف البحث  الذي لدي  هفيمكن  ، من خالل  املبلغ  الشركة  هتحديد  ر مكر "أما    .استعداد الستثماره في هذه 

دى )ارتفاع أو انخفاض( سعر  لقياس مفي الواقع العملي تخدمة أهم املعايير املسمن ، ويعد (Price/Earnings: P/E) هو معيار السعر للعائدف ،"الربحية

السوق  الذي يحققه  السهم ألي شركة في  للعائد  الربح  ه إلى عائد  السهم   حساب نسبة سعريمكن  و  ،بالنظر  السوقي لسهم ب(  ية)مكرر  السعر  تقسيم 

كما   ،ائد على األموال املستثمرة ة للحصول على وحدة نقد واحدة كعوتمثل القيمة الناتجة عدد وحدات النقد املستثمر  ،(EPS) سهمهاالشركة على عائد 

  ،للفترات القادمة ( EPSعدد الفترات الزمنية الالزمة السترداد قيمة االستثمار بافتراض ثبات نصيب السهم من األرباح املحققة ) ، كذلك تمثل تلك القيمة

 ضة.ضل املستثمرون األسهم ذات مكررات الربحية املنخفيف ،حينئذ

  ، إال أن االعتماد الكلي على هذا املؤشر ال يخلو من املخاطرة )أرقام  ، نياملستثمر  كثير منلربحية كمؤشر يستخدمه على الرغم من أهمية مكرر ا 

 أن سبب ارتفاع نسبة،  ألنه ببساطة  ،(2019
ً
خفاض جاذبية )وبالتالي ان  السوق   لدى شركة معينة مقارنة مع متوسط  السعر الى العائد  من املمكن جدا

 أن الشركة أمامها آفاق توسع كبيرة وقادرة على الوفاء بوعدها بتحقيق أرباح كبيرة في املستقبل.   عتقدون هو أن املستثمرين ي ،تتثمر(لسهم بالنسبة للمسا 
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 : لخصامل

ن أجل تحديد درجة  م،  التشغيلي ألسهم تلك الشركاتديونية الشركات السعودية على مكرر الربحية  تأثير ملى اختبار  إ ت هذه الدراسة  هدف 

السعودية املدرجة في السوق  ة عشوائية من مجتمع الدراسة )الشركات  خطورة االعتماد على هذا املؤشر عند اتخاذ قرار االستثمار. تم أخذ عين

إدراجها ثالث سنوات على األقلتي لم يبعد تصفيته من الشركات ال  الرئيسية( يجابي خالل فترة ي لم تحقق مكرر أرباح تشغيلي إ والت  ،مض على 

  ،2017 ،2016راسة لألعوام )بيعي ملتوسط مديونية الشركات موضع الدالدراسة. تم تطوير نموذج انحدار من الدرجة الثانية بين اللوغاريتم الط

ئي وجود أثر سلبي معنوي  تبين من خالل االختبار اإلحصا  .2018كرر األرباح التشغيلي ألسهمها للعام  طبيعي ملواللوغاريتم ال  ،غير مستقل( كمت2018

داد هذا األثر في الشركات التي حققت  حيث يز ،ح التشغيلية ألسهم تلك الشركاتذي داللة إحصائية ملديونية الشركات السعودية على مكررات األربا

الدراسة بعدم االعتماد الكلي العتماد على هذا املؤشر. أوصت  خطورة ا   ياألمر الذي يعن   ،الثالث املذكورة   السنواتمعدل نمو دخل إيجابي خالل  

 خاصة في حال توقع ظروف الكساد. على مؤشر مكرر األرباح عند اتخاذ قرار االستثمار املذكور 

 الرفع املالي.  ؛الدخلدل نمو متوسط مع ؛ألرباح التشغيليمكرر ا  ؛نسبة املديونية :فتاحيةت املالكلما
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لل أعلى   
ً
املستقبلية للشركة وليس    مقابلسهم  بعبارة أخرى، هم يدفعون سعرا الحالية. وفيمقابل  األرباح  كرر  وضع مثل هذا يصبح "م  أرباحها 

 حقيقة أن سهما آخر لديه مكرر ربحية أقل مقارنة مع متوسط السوق فإن  ة" ال معنى له، ألنه ال يأخذ في اعتباره التقييم طويل األجل. وباملقابل، الربحي

 بأقل من قيمته  ،)وبالتالي ارتفاع جاذبيته(
ً
 أو مقيما

ً
 رخيصا

ً
يشير إلى أن األمور ال    ألن انخفاض تلك النسبة ربما ذلك, و العادلة  ال تجعله بالضرورة سهما

بالضرورة جودة ، وهو أن مكرر الربحية ال يعكس اآخر مهم  ا ال يثق في إدارتها. كما أن هناك بعد ,أو أن السوق ببساطة  ،تمض ي على نحو جيد مع الشركة

 من هتا تأتي أهمية  , و بشكل مؤقتتمكن الشركة من التالعب بأرباحها، حتى ولو    متعددة   فهناك طرق   ،األرباح
ً
من   االعتماد على األرباح التشغيلية بدال

عدد وحدات النقود املستثمرة في  الذي يقيس 27يمكن استخدام مكرر الربحية التشغيلي و ،  للتقليل من أثر هذه املشكلة ولو بشكل جزئياألرباح الصافية 

  ،لترشيد قرار االستثمار  ر مشاكل "مكرر الربحية" كأداة . أما أكبالنشاط الرئيس للشركة  السهم للحصول على وحدة نقد واحدة كربح تشغيلي ناتج عن

مستويات الدين لها تأثير كبير على األداء املالي   حيث أن،ة في ميزانيتها العمومية درجوامل،  فهي أنها ال تأخذ في اعتبارها الديون التي تقع على عاتق الشركة

املستثمر في املقارنة بين الشركات   ان" ال يساعد التشغيلي" أو مكرر الربحية  كرر الربحيةمها من قبل املستثمرين، ولكن "مألي شركة وبالتبعية على تقيي

التشغيلية تها ربحي ات مكرر و من هنا جاءت هذه الدراسة للربط بين نسب مديونية الشركات  التي ال تتحمل أعباء أي ديون وبين تلك املثقلة بقروض كبيرة. 

 خاصة في سوق تعد   ،ر مكرر الربحية في قرار املستثمردى خطورة االعتماد على مؤشالء مالستج
ً
في املنطقة العربية وهي سوق األوراق املالية  األكبر حجما

 .السعودية

 مشكلة الدراسة:

املالية السعوديةهو من املؤشرات املهمة لدى شريحة كبيرة من املستثمرين في سوق ا   بشكل عام  يمكن القول أن مكرر الربحية  و ،  ألوراق 
ً
  نظرا

 ،  هذا املؤشر وكثافة االعتماد عليه  ألهمية
ً
تبحث    ،مصادر أموالها  ضمن ملا يتجاهله مؤشر مكرر األرباح من درجة خطورة استخدام الشركات للديون    ونظرا

 االعتماد على هذا املؤشر من خالل اإلجابة على السؤال التالي:  هذه الدراسة مشكلة موثوقية

التشغيلية  االعتماد على مكرر الربحية  يكون وبالتالي  ،بقيمة متدنيةتشغيلية ربحية  اتأثر في إظهار مكرر  ية ات السعودلنسبة مديونية الشرك  ل ه

 )دون غيره من املؤشرات( يعتبر خطير 
ً
 ؟ ا

 هدف الدراسة:

وذلك من    ،األسهم السعوديةفي اتخاذ قرار االستثمار في  ية التشغيلتهدف هذه الدراسة الستجالء مدى خطورة االعتماد على مؤشر مكرر الربحية  

 . ()كمتغير مستقل ونسب مديونية تلك الشركات كمؤشر للخطورة  )كمتغير تابع(  خالل الربط بين قيم مكررات ربحية أسهم الشركات السعودية

 فرضية الدراسة: 

سهم تلك أل  التشغيلية  رباحاأل دية على مكررات السعو  إحصائية ملديونية الشركاتيوجد أثر معنوي ذو داللة  تقوم هذه الدراسة على الفرضية التالية:

 الشركات.

 نموذج الدراسة:

 تربط هذه الدراسة بين املتغيرات التالية: 

  ،2017 ،2016وتم قياسه بمتوسط نسب املديونية لكل شركة للسنوات الثالث ) ،مديونية الشركات السعودية موضع الدراسة املتغير املستقل:

2018) 28 . 

وتم قياسه بقسمة سعر السهم في السوق في نهاية العام  ,مكرر الربحية التشغيلي لسهم كل شركة من الشركات السعودية موضع الدراسة املتغير التابع:

 29. 2018على نصيب السهم من األرباح التشغيلية املتحققة للعام  8201

 

 

 
عن املبلغ الواجب استثماره مقابل  حيث يتم استبعاد البنود العرضية التي يمكن أن تؤثر في ربحية الشركات, مما يعطي صورة أدق ، شغيليةتمكرر األرباح التشغيلية يعتمد نصيب السهم من األرباح ال 27

 سهم. ال  كل وحدة نقد يربحها
وذلك بتطبيق املعادلة: )   ،( 2018 ، 2017 ،6201مليزانيات املنشورة لتلك الشركات على موقع تداول لألعوام )على اتم حساب نسب مديونية الشركات باالعتماد  28

إجمالي املطلوبات وحقوق  املساهمين −إجمالي حقوق  املساهمين 

إجمالي املطلوبات وحقوق  املساهمين 
=  قيم تلك النسبة للسنوات الثالث. ابي لوبعد حسابه لثالث سنوات تم حساب املتوسط الحس  ،( نسبة  املديونية 

 / omhttps://www.argaam.cغيلية للشركات موضع العينة من موقع "أرقام" حيث يمكن الوصول من خالل الرابط: ربحية التش لتم الحصول على قيم مكررات ا 3

https://www.argaam.com/
https://www.argaam.com/
https://www.argaam.com/
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 مجتمع وعينة الدراسة: 

على أن يكون قد مض ى على إدراجها في السوق   "تداول "ة في سوق األسهم السعودية ية املدرجن جميع الشركات السعوديتكون مجتمع الدراسة م

سنوات الثالث لل  ومتوسط معدل نمو األرباح  ،يةنو دي ليتسنى للباحث حساب متوسط نسب امل  ،2019وذلك في بداية العام    سنوات على األقل  3  لرئيسيةا 

لتحقق   سالب  2018للعام  فيها  نصيب السهم من األرباح  )السالبة  التشغيلية  رات األرباح  تم استبعاد الشركات ذات مكر   كما  ،(2018  ،2017  ،2016)

بناء على   . (مساو للصفر  فيها   بسبب كون نصيب السهم من األرباح)كما تم استبعاد الشركات التي ال يمكن حساب مكرر أرباح سهمها  ،  (خسائر تشغيلية

من  شركة    51مكونة من  طبقية  عشوائية  شركة. تم اختيار عينة    94ذات مكررات األرباح املوجبة    سيةرئيملدرجة في السوق الالشركات ا بلغ عدد    ، ذلك

الرئيسية   كل قطاع من قطاعات السوق   منعلى األقل  اختيار شركتين  مع مراعاة  ،  (املعدل  من مجتمع الدراسة  %54أعاله )أي بنسبة    املجتمع املذكور 

 قط 21لغ عددها والبا
ً
 . (3ملحق الدراسة رقم  من 1في الجدول رقم  مدرجة اسةعينة الدر ) .اعا

 مصادر البيانات: 

 وقوائم الدخل   وهي علي وجه التحديد امليزانيات العمومية  ،تم االعتماد على البيانات الثانوية املنشورة في موقع سوق األسهم السعودية "تداول"

العينة املختارة ضمن  املديونيةح  ،(2018  ،2017  ،2016)لألعوام    للشركات  العمومية في احتساب نسب  امليزانيات  الدخل أما قوائم    ،يث استخدمت 

الدخل الصافي للشركات )تداول  (. كما تم اعتماد قيم مكررات أرباح الشركات السعودية للعام 2019  ،فاستخدمت في حساب متوسط نسب النمو في 

املهتاملنشورة في موقع "أرقا  ،2018 بتزويد  املتخصص  ببيم"  املتوفرة على موقع  مين  الرسمية  البيانات  األوراق انات وتحليالت مدروسة مبنية على  سوق 

، )مديونية الشركات( تتعلق بمتوسط نسبة الدين لثالث سنواتيالحظ أن البيانات التي تم جمعها حول املتغير املستقل  (.  2019  ،املالية السعودية )أرقام

ؤثر في التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة للشركة ومستوى مخاطر يو   ،ات االستراتيجية التي تتخذها إدارتهامن القرار   ومديونية الشركة ه  ارقر ذلك أن  

تم اعتماد   ،. حينئذيظهر كنتيجة الحقة لتلك القراراتحيث  أثر من آثار قرارات الشركة    أما املتغير التابع )مكرر األرباح التشغيلية( فهو  ،تلك التدفقات

املؤشر الذي يعتمده املستثمر في مكرر الربحية ) التابع في سنة واحدة تأتي في نهاية فترة تم فيها اتخاذ  قرارات استراتيجية. من جهة أخرى فإن يم املتغيرق

     كمتوسط. وال يعرف إن كان املستثمر يحسبه  كقيمة نهائيةيؤخذ  (الغالب عند اتخاذ قرار االستثمار في األسهم 

 السابقة: الدراسات

من قبل املمارسين في صناعة التحليل كذلك  و ،  من الباحثين األكاديميين  العديدمن قبل    ( P/Eسعر السهم السوقي الى عائده )  تم التطرق الى  نسبة

( Litzenberger and Rao, 1971كمؤشر لنمو األرباح )    ( P/E)حيث قام باحثون أكاديميون بتفسير    ،كما تم التطرق الى نسبة املديونية والرفع املالي  ،املالي

 ,Beaver, and Morse)( وكذلك كمؤشر لألرباح املؤقتة Shiller, 1996)،(Basu, 1977( ، وكمقياس لتوقع العوائد )Ball, 1978، وكمقياس للمخاطر )

واملستثمرون في مقارنة نسب    يرغب املحللون   حيث  ،تقييم مهمة  نسبة السعر إلى العائد كأداة   ون يستخدم  ،الغالبفي  ف  ،أما ممارسو الصناعة.  (1978

السوق  لسهم ما  األرباح والخسائر   املماثلة الستخال   معو  أ مع  بأقل من قيمتها  ،نسبية  ص تقييماتالشركات  املقومة  الى ما .  أو تحديد األسهم  باإلضافة 

 ومن أهمها:  ،ذه الدراسةبقة ذات الصلة بموضوع هاى عدد من الدراسات الستم االطالع عل، سبق

لكن النتائج غير كافية لتفسير حركة   ،(P/E)  اختبرت تأثير معدل نمو التوزيعات السالب على نسبة مكرر األرباح(  (Emudainohwo , 2017دراسة  •

ة سيعك  عالقةنتائج تشير الى  ذلك فالوبرغم    ،نسبة مكرر األرباح للشركات غير املالية املدرجة في بورصة نيويورك لألوراق املالية خالل فترة الدراسة

   .بعكس ما تقترحه النظرية ،ونسبة مكرر الربحيةمعدل نمو توزيعات األرباح  بين

   (  Dividend Yield)  وجد أن معدل العائد الجاري   ،(Bhattarai, 2014)في دراسة   •
ً
   قد أظهر ارتباطا

ً
   معنويا

ً
كما وجد أنه  ،  مع سعر السهم   معاكسا

 العنصر األكثر تأ
ً
 النيبالية.  تجاريةعلى أسعار أسهم البنوك ال ثيرا

السعودية    (2014،دراسة )سالم • الصناعية  التمويل للشركات  أثر استراتيجية  اختبار  إلى  النقدية والعينية-تهدف  الشركة  على أسعار    -كمديونية 

ق املالية السعودية خالل  الصناعية املدرجة في سوق األورا وذلك من خالل اختبار العالقة بين املتغيرات املذكورة في الشركات    ،أسهم تلك الشركات

 2013حتى ديسمبر  2008ر  الفترة يناي
ً
الدراسة إلى أن هناك تأثيرا ذا داللة إحصائية لكل من نسبة الدين ومعدل دوران إجمالي   . وقد توصلت هذه 

  %29  من فسر ما يقارب  ستخدم نموذج انحدار غير خطي  ث ا حي  ،األصول للشركات الصناعية السعودية على القيم السوقية ألسهم تلك الشركات

 من التغيرات الحاصلة في أسعار األسهم. 

 12حول مكررات األرباح لشركات السوق السعودي بناء على نتائج آخر    ،لكترونيةإلى دراسة أجرتها بوابة "أرقام" اإل  ،(2013  ،أشارت مقالة )اليوم •

 
ً
  13.7ارنة بمكرر مرة، مق 16.4للسوق السعودي بلغ ، أن مكرر األرباح (2012)للعام  شهرا

ً
 في مثل هذا الوقت من العام السابق  مرة الذي كان سائدا

 
 ادلة تم حساب معدل نمو األرباح لسنة معينة باملع (

الدخل  الصافي  لسنة  معينة − الدخل  الصافي  للسنة السابقة

الدخل  الصافي  للسنة السابقة
   وات الثالث.(, وبعد حسابه لثالث سنوات تم حساب املتوسط الحسابي لقيم ذلك املعدل للسن=
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(2011) 
ً
نظرا املماثلة،  بالفترة  الربح مقارنة  في مكررات  االرتفاع  ويأتي هذا  للشركات    .  السوقية  القيمة  في  النمو  أقل عن  بنسبة  األرباح  نمو  الرتفاع 

 املدرجة. 

   ووه  ،هو املحدد األهم لنسبة مكرر األرباح  (Dividend Yieldالعائد الجاري )عدل  وجد م،  (Afza and Tahir, 2012)  في دراسة •
ً
مع    مرتبط عكسيا

  ،نسبة مكرر األرباح
ً
  (Ramcharran, 2002).  لدراسة  وقد جاء ذلك مؤيدا

  (2009 ،دراسة )سالم •
ً
ت قطاع الصناعة املدرجة في بورصة  )ممثلة بمتوسط نسب الدين( لشركايربط بين تركيبة الهيكل الرأسمالي  اختبرت نموذجا

 واقترحت الدراسة نموذجا يحدد التركيبة املثلى لرأس املال. ، وبين القيمة العادلة )املتوقعة( ألسهم تلك الشركات ،عمان لألوراق املالية

لدراسة أثر تركيبة الهيكل املالي لتلك  في بورصة عمان لألوراق املالية استخدمت بيانات عينة من الشركات الصناعية املدرجة (2007 ،دراسة )سالم •

الدين   أثر  D/A Ratioالشركات )ممثلة بمتوسط نسبة  السهم(, حيث ظهر وجود  بيتا  النظامية ألسهمها )ممثلة بمعامل  املخاطر  ذي   معنوي ( على 

من التغيرات الحاصلة  %54ج ما يزيد عن حيث فسر النموذ ،األثر املذكور  وذلك من خالل نموذج انحدار من الدرجة الثالثة يصف ،داللة إحصائية

 في بيتا أسهم الشركات بالتغيرات الحاصلة في متوسط نسبة الدين.

تم  حيث  ،  بنوك املدرجة في بورصة عمان لألوراق املاليةاختبرت هيكلية رأس املال ومحدداتها لل  (Siam, Khrawish and El-Hammoury, 2005دراسة ) •

املحاسبية  ا  البيانات  الفترة  ستخدام  عليها خالل  للمديونية  الوصفية  اإلحصاءات  بعض  وإجراء  البنوك  النتائج  2001-1992لتلك  باالعتماد على   .

الدراسة لهذه     ،اإلحصائية 
ً
البنك )مقاسا أن حجم  إجمالي األصول(  وجد  إجمالي األصول   األرباحوخارج قسمة    ،بقيمة  بة  نسو   ،املحتجزة على قيمة 

 هي محددات ذات تأثير على الهيكل املالي للبنك )املديونية(.  ، صيرة األجلوالديون طويلة وق ،السيولة

 . (2018 ،2017 ،2016))السوق املالية السعودية( ونطاقها الزمني  هامجتمعمن أهم ما تتميز به هذه الدراسة عن غيرها هو 

 التحليل االحصائي:

وجمع الدراسة  عينة  تحديد  بمكرر   بعد  املتعلقة  لرباح  األ   اتالبيانات  العينةالتشغيلية  متوسط  ،شركات  تلك  لديونية  املنسب    اتواحتساب 

 قام الباحث بالخطوات التالية:  ،(2018 ،2017 ،2016)الشركات لألعوام الثالثة 

لدراسة للعالقة لتحسين مستوى تمثيل نموذج ا   ذلك , و لقيم تلك ا لى قيم اللوغاريتمات الطبيعية لإ   ،ذاتية للمتغيراتتحويل بيانات الدراسة من قيم   .1

( التي تظهر عادة في العينات القطاعية بسبب  Heteroscedasticityلتغلب على مشكلة عدم ثبات التباين )لو ،  الفعلية بين املتغيرين التابع واملستقل

العينةاختالف   وحدات  مشكلة    ،خصائص  على  للتغلب  الذاتي  وكذلك  )الفوائبين  االرتباط  امللحق    .(Residualsض  من    توضيح   1رقم  يظهر 

  وبيرش   ( Breusch-Paganبيرش بيغن )  ي خالل اختبار من    ،نموذج الدراسة قبل تحويل البيانات الى اللوغاريتمات الطبيعيةفي    املذكورتين  نتيمشكللل

   .  (Breusch-Godfrey)جودفري 

كرر األرباح التشغيلية( لعينة  اللوغاريتم الطبيعي ملو   ،ديونيةتوسط نسب املالطبيعي مل  اللوغاريتم )  املحولة  اختبار العالقة بين متغيرات الدراسة .2

𝑌ذي الصيغة العامة )،  وذلك باستخدام نموذج االنحدار من الدرجة الثانية )التربيعي(   ،شركة  51الدراسة املختارة واملكونة من   = 𝑎 + 𝑏𝑋 +

𝑐𝑋2)30.  

 : (1ل العالقة املراد اختبارها )انظر ملحق الدراسة رقم والذي يمث ،(1ل باملعادلة رقم )حصل الباحث على النموذج التالي املمث .3

𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸 = 2.695 − 0.331𝑙𝑛𝐷𝐴 − 0.034𝑙𝑛𝐷𝐴2                                  1معادلة رقم 

 حيث: 

lnOPE للشركة. : اللوغاريتم الطبيعي ملكرر األرباح التشغيلية 

lnDA : لشركة.ملتوسط نسب مديونية ا م الطبيعي اللوغاريت 

(  lnOPE)يتبين أن نموذج الدراسة يصلح لتمثيل العالقة بين املتغير التابع    ،1بالرجوع الى تفاصيل االختبار االحصائي املبين في ملحق الدراسة رقم  

املستقل مثيل العالقة بين على أن النموذج يصلح لتقيم تدل  وهذه ال  ،5.13املحسوبة    Fحيث بلغت قيمة    %1عند مستوى معنوية    (lnDA)  واملتغير 

من التغيرات الحاصلة في املتغير التابع بالتغيرات الحاصلة في املتغير   %17.6وقد فسر النموذج ما يقارب من  ،ين التابع واملستقل من حيث املبدأاملتغير 

, 𝑙𝑛𝐷𝐴  إال أن معنوية معالم النموذج )معامالت ،املستقل 𝑙𝑛𝐷𝐴2 
ً
النموذج   ني إمكانية إسقاطها من النموذج حيث يبقىوهذا يع،( غير مقبولة إحصائيا

 مما يسقط وجود عالقة.  (Constantت )واحدة وهي الثاب معنوية بمعلمة

أرباح الشركات .4    (2018  ،2017  ،2016لألعوام الثالثة )  قام الباحث باحتساب معدالت النمو في 
ً
نسب نمو    اتمنها حقق متوسط  فتبين أن عددا

  ،شركة( 19 )بلغ عددها ةأرباح سالب
ً
 .شركة( 32) املذكورة للسنوات الثالث  ة موجب تأخر قد حقق متوسطا وعددا

 
 األف ( فتبين أن النموذجSPSS( في برنامج )Estimationve Curتم تجربة عدة نماذج من خالل خيار ) 30

ً
 هو نموذج الدالة التربيعية.  ضل إحصائيا
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سالبة .5 نمو  التي حققت معدالت  الشركات  باستبعاد  الباحث  الدراسة  قام  املتغير   ،من عينة  بين  العالقة  اختبار  بإعادة  قام  واملتغير   ين ثم  التابع 

االرتباط الذاتي وعدم   مؤشراتظهر تحسن في  كما    .وكذلك معنوية معالم النموذج  اسةنموذج الدر تفسير    ى فتحسن مستو ،  املذكورين  املستقل

 (:2تبين معالم نموذج الدراسة بعد تعديل العينة )انظر ملحق الدراسة رقم  2املعادلة رقم  .ثبات التباين

𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸 = 2.477 − 0.674𝑙𝑛𝐷𝐴 − 0.128𝑙𝑛𝐷𝐴2                       2م املعادلة رق 

يتبين أن نموذج الدراسة يصلح لتمثيل العالقة بين املتغير التابع واملتغير   ،2بالرجوع الى تفاصيل االختبار االحصائي املبين في ملحق الدراسة رقم  

ن املتغيرين  القة بيالنموذج يصلح لتمثيل العوهذه القيم تدل على أن    ،7.907املحسوبة    Fحيث بلغت قيمة    %0.2املستقل عند مستوى معنوية  

املبدأ  واملستقل من حيث  يقارب من   ،التابع  ما  النموذج  املتغير   % 35.3  وقد فسر  في  الحاصلة  بالتغيرات  التابع  املتغير  في  الحاصلة  التغيرات  من 

)  ،املستقل النموذج  أن معنوية معالم  , 𝑙𝑛𝐷𝐴  معامليو   ,الثابتاملعامل  كما  𝑙𝑛𝐷𝐴2 
ً
بلغ،  ( مقبولة إحصائيا ال    تحيث    ، %8.7صفر%,  ما يقارب 

 .31على التوالي  1.3%

فحصل عل   ،بهدف تحديد القيم القصوى للدالة املمثلة لنموذج الدراسة،(,2املشتقة األولى لنموذج الدراسة )املعادلة رقم قام الباحث باحتساب  .6

 3املعادلة رقم 
𝑑𝑙𝑛𝐷𝐴

𝑑𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸
= −0.674 − 0.256𝑙𝑛𝐷𝐴                       3املعادلة رقم 

)  بمساواة املشتقة األولى لدالة نموذج الدراسة بالصفر   .7
𝑑𝑙𝑛𝐷𝐴

𝑑𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸
=   lnDA  اللوغاريتم الطبيعي ملتوسط نسبة الدين   على قيمة  حصل الباحث  ،(0

 .2.63-  وهي  ،غيليةالتي تتحقق عندها القيمة العظمى للوغاريتم الطبيعي ملكرر األرباح التش

   :ج النتائأهم 

فرضية الدراسة القائلة بوجود أثر معنوي ذي داللة إحصائية ملديونية الشركات السعودية على مكررات األرباح التشغيلية ألسهم تلك  قبول  يمكن   •

 . ألقل وذلك كمتوسط لثالث سنوات ماضية على ا  شرط عدم تحقيق الشركة ملعدل نمو سالب في أرباحهاب ،الشركات

أن هناك عال • استنتاج  للشر قة عكسية  يمكن  التشغيلية  األرباح  ملكرر  الطبيعي  اللوغاريتم  بين  إحصائية  داللة  واللوغاريتم    ضمن   ات ك ذات  العينة 

املديونية   الشرك الطبيعي ملتوسط نسب  باملعادلة رقم    اتلتلك  املد3ممثلة  الطبيعي ملتوسط نسب  اللوغاريتم  بزيادة  أنه  يونية بوحدة  . وهذا يعني 

وبزيادة مربع اللوغاريتم الطبيعي ملتوسط نسب   ،وحدة )مع ثبات باقي العوامل(   0.674رباح التشغيلية ب  عي ملكرر األ ريتم الطبيواحدة ينخفض اللوغا

 وحدة )مع ثبات باقي العوامل(.  0.128املديونية بوحدة واحدة ينخفض اللوغاريتم الطبيعي ملكرر الرباح التشغيلية ب 

إن هذا يعني    تقريبا.  %7  متوسط نسبة مديونية    ووه  ،2.63-    الطبيعي  للوغاريتم تحقق عند العدد املناظر  لتشغيلية تملكرر األرباح ا لقيمة العظمى  ا   إن •

   %7أن الشركات التي تتمتع بمكرر أرباح تشغيلية منخفض تبتعد عن نسبة مديونية  
ً
تدنية تقترب كنسبة مديونية هي نسبة م  %7ألن    بالزيادة   )غالبا

تعتمد التي الية املكات شر ال حيث تستفيد منه ،في تحقيق مكرر أرباح تشغيلية متدن ويمكن تفسير ذلك بأهمية الرفع املالي (.ةمن عدم وجود مديوني

        لى أهمية القطاع املالي.إ  إشارة واضحة وهذه ، على أموال الغير 

•  
ً
 ، زيادة عوائدها طاملا أن أعمالها مزدهرة في  الدين  أموال    ثماراست  أن الشركة تستفيد من  حيث  ،نحدي  وأن الرفع املالي سالح ذ  ،من املعروف ماليا

بزيادة مديونيتها عندما تنحدر أعمال    ا وباملقابل يزداد وضع الشركة سوء  ،حيث تستفيد الشركة من عوائد أموال الدائنين ملضاعفة عوائد مالكيها

الشركة خسائر أموا   ،الشركة ذه  . إن ما توصلت إليه ه مما يضاعف من خسائر مالكيها  ،ال مالكيهامو ل الدين باإلضافة الى خسائر أحيث تتحمل 

 
ً
حيث ثبت باالختبار االحصائي أن الشركات ذات معدل النمو املوجب   ،مع النظرية املالية املتعلقة بالرفع املالي )استخدام الدين( الدراسة متفق تماما

حيث   زيادة متوسط نسبة مديونيتها من ( تستفيد 3املمثل باملعادلة رقم    موذج الدراسةتحقق نلشرط  الأرباحها وهو  ر فيتزدهالتي في دخلها السنوي )

 . لتصبح أسهمها ذات جاذبية أكبر يؤدي ذلك الى تقليل مكرر أرباحها التشغيلية

 أهم التوصيات: 

 وصيات التالية: بناء على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة, يمكن تقديم الت

أما الشركات   ،وتخفيض نسبة مكرر األرباح التشغيلية   ،واالستفادة من الرفع املالي  تهايمكن زيادة نسبة مديوني  ،عمالهاوقع ازدهار أللشركات التي تت •

 
ً
 .وهذا متوافق مع ما تقترحه النظريات املالية، لى رفع مديونيتهاإ فعليها أن ال تلجأ  التي ال تتوقع ازدهارا

 الدراسة املستثمرين في    ص ي هذه و ت •
ً
مما يعني ،  بنسبة املديونية  أسهم الشركات السعودية عدم االعتماد الكلي على مؤشر مكرر األرباح لتأثره عكسيا

اصة في وخ ،اليأن الشركات ذات مكررات األرباح التشغيلية املتدنية )املرغوبة من قبل املستثمرين( يحتمل أن تواجه مخاطر كبيرة ناتجة عن الرفع امل

  قتصادي.حاالت الركود اال

 
  % 5 يعتبر مستوى معنوية 31

ً
 ويمكن قبول مستوى معنوية قريب من ذلك. ، فأقل مقبول إحصائيا
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حيث ينطبق نموذج الدراسة بشكل أكبر على الشركات ذات    ،يمكن للمستثمرين االسترشاد بمعدل نمو الدخل الصافي للشركات املراد االستثمار بها •

 بدرجة أكبر مما ينطبق على الشركات ذات معدل النمو السلبي.  معدل النمو اإليجابي

فليراعي االتجاه نحو الشركات املالية فهي املستفيد األكبر من مبدأ الرفع ،  ية التخاذ قرار االستثمارمر أن يعتمد مؤشر مكرر الربحستثللمإذا كان   •

   املالي لطبيعة نشاطها.

ملا لهذه  ، كات السعوديةلشر ة لتوص ي هذه الدراسة بإجراء املزيد من البحوث العلمية الكتشاف عوامل أخرى من شأنها التأثير في مؤشر مكرر الربحي •

 شر من أهمية عند الكثير من املستثمرين عند اتخاذ القرار املتعلق باالستثمار. املؤ 
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Abstract: This study aimed to test the impact of the indebtedness of Saudi companies on the operating profit 
multiplier ratio, in order to determine the degree of risk of using this index at investing. A random sample was 
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positive operating profit multiplier during the study period. A regression model has been developed between 
the natural logarithm of the average Debt/asset ratio of the companies for the years (2016, 2017, 2018) as an 
independent variable, and the natural logarithm of its operating profit multiplier for 2018 of these companies' 
shares. Statistical test revealed a significant negative impact of the indebtedness of Saudi companies on 
operating profit multiplier of its shares. This effect increases in companies that have achieved an average 
positive income growth rate during the three years mentioned, which emphasizes the risk of using this 
indicator at investing. The study recommended not to rely entirely on the earnings multiplier when making the 
investment decision, especially in the event of anticipation of recession . 
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 : (1املعادلة رقم ) ل السالب قبل استبعاد الشركات ذات معدل نمو الدخ حصائي لنموذج الدراسة: تفاصيل التحليل اإل 1امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadratic: (SPSS باستخدام) 

Model Summary 
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
.420 .176 .142 .447 

The independent variable is lnDA. 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 2.054 2 1.027 5.130 .010 
Residual 9.608 48 .200   

Total 11.662 50    
The independent variable is lnDA. 

Coefficients 
 Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 
lnDA -.331- .250 -.627- -1.327- .191 

lnDA ** 2 -.034- .072 -.221- -.467- .643 
(Constant) 2.695 .143  18.888 .000 

 

 EViewsباستخدام برنامج  (1)املعادلة رقم  النموذج

Dependent Variable: LNP_OE 
Method: Least Squares 
Date: 08/14/20   Time: 16:41 
Sample (adjusted): 1 51 
Included observations: 51 after adjustments 

  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.694313 0.142130 18.95663 0.0000 

LND_A -0.330205 0.247344 -1.335003 0.1882 

LND_A^2 -0.032645 0.070842 -0.460811 0.6470 

R-squared 0.178554 Mean dependent var 2.962826 

Adjusted R-squared 0.144327 S.D. dependent var 0.482940 

S.E. of regression 0.446732 Akaike info criterion 1.283306 

Sum squared resid 9.579328 Schwarz criterion 1.396943 

Log likelihood -29.72430 Hannan-Quinn criter. 1.326730 

F-statistic 5.216773 Durbin-Watson stat 0.414991 

Prob(F-statistic) 0.008910    
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  بعدم وجود ارتباط ذاتيحيث نرفض الفرض العدمي    ،ذاتيارتباط    ( وتشير النتيجة الى وجود  EViewsباستخدام  )  الدراسةاختبار االرتباط الذاتي لكامل عينة  

 . %0 يصل الى عند مستوى معنوية
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  : 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 
F-statistic 106.2043     Prob. F(2,46) 0.0000 

Obs*R-squared 41.92136     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/14/20   Time: 17:20   

Sample: 1 51    

Included observations: 51   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.294154 0.064502 4.560382 0.0000 

LND_A 0.347700 0.109316 3.180700 0.0026 

LND_A^2 0.039154 0.030688 1.275858 0.2084 

RESID(-1) 0.610702 0.102354 5.966572 0.0000 

RESID(-2) 0.507281 0.108925 4.657160 0.0000 

R-squared 0.821987     Mean dependent var 5.62E-16 

Adjusted R-squared 0.806508     S.D. dependent var 0.437706 

S.E. of regression 0.192537     Akaike info criterion -0.364164 

Sum squared resid 1.705241     Schwarz criterion -0.174769 

Log likelihood 14.28617     Hannan-Quinn criter. -0.291790 

F-statistic 53.10217     Durbin-Watson stat 0.910362 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

وتشير النتائج الى ثبات التباين حيث نقبل الفرض العدمي القائل بثبات التباين عند مستوى    ، EViewsملة باستخدام برنامج اختبار عدم ثبات التباين للعينة كا

 %5معنوية 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity  

F-statistic 1.741685     Prob. F(2,48) 0.1861 

Obs*R-squared 3.450664 Prob. Chi-Square(2) 0.1781 

Scaled explained SS 2.082710 Prob. Chi-Square(2) 0.3530 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/13/20   Time: 14:57   

Sample: 1 51    

Included observations: 51   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.079196 0.069433 1.140617 0.2597 

LND_A -0.224736 0.120831 -1.859922 0.0690 

LND_A^2 -0.063306 0.034607 -1.829278 0.0736 

R-squared 0.067660 Mean dependent var 0.187830 

Adjusted R-squared 0.028813 S.D. dependent var 0.221448 

S.E. of regression 0.218235 Akaike info criterion -0.149470 

Sum squared resid 2.286063 Schwarz criterion -0.035834 

Log likelihood 6.811495 Hannan-Quinn criter. -0.106046 

F-statistic 1.741685 Durbin-Watson stat 1.265050 

Prob(F-statistic) 0.186116    
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عند مستوى معنوية القائل بثبات التباين حيث نقبل الفرض العدمي  ،اختبار عدم ثبات التباين للبيانات األصلية )قبل تحويل البيانات الى اللوغاريتم الطبيعي(

5%. 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity   

F-statistic 2.405094     Prob. F(2,48) 0.1011 

Obs*R-squared 4.645308     Prob. Chi-Square(2) 0.0980 

Scaled explained SS 3.901806     Prob. Chi-Square(2) 0.1421 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/13/20   Time: 21:17   

Sample: 1 51    

Included observations: 51   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 146.7908 62.75271 2.339195 0.0235 

AVD_A 70.67177 305.6965 0.231183 0.8182 

AVD_A^2 -249.2886 321.7808 -0.774716 0.4423 

R-squared 0.091084     Mean dependent var 105.5811 

Adjusted R-squared 0.053213     S.D. dependent var 146.8439 

S.E. of regression 142.8835     Akaike info criterion 12.81896 

Sum squared resid 979953.3     Schwarz criterion 12.93260 

Log likelihood -323.8834     Hannan-Quinn criter. 12.86238 

F-statistic 2.405094     Durbin-Watson stat 1.155306 

Prob(F-statistic) 0.101057    

 : (2)املعادلة رقم  اإلحصائي لنموذج الدراسة بعد استبعاد الشركات ذات معدل نمو الدخل السالب : تفاصيل التحليل 2امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadratic (SPSS  خدامباست ) 

Model Summary 
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
.594 .353 .308 .361 

The independent variable is lnDA. 

ANOVA 

 

 

 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 2.065 2 1.033 7.907 .002 

Residual 3.787 29 .131   
Total 5.852 31    

The independent variable is lnDA. 
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Coefficients 
 Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta 

lnDA -.674- .256 -1.513- -2.638- .013 
lnDA ** 2 -.128- .072 -1.016- -1.772- .087 

(Constant) 2.477 .134  18.534 .000 

 EViewsنموذج الدراسة بعد استبعاد الشركات ذات معدل نمو األرباح السالب باستخدام  

Dependent Variable: LNOPE 
Method: Least Squares 
Date: 08/14/20   Time: 15:19 
Sample: 1 32 
Included observations: 32 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.477030 0.133650 18.53376 0.0000 

LNDA -0.674440 0.255650 -2.638134 0.0133 

LNDA^2 -0.127966 0.072218 -1.771945 0.0869 

R-squared 0.352881     Mean dependent var 2.873266 

Adjusted R-squared 0.308252     S.D. dependent var 0.434475 

S.E. of regression 0.361359     Akaike info criterion 0.891171 

Sum squared resid 3.786832     Schwarz criterion 1.028584 

Log likelihood -11.25874     Hannan-Quinn criter. 0.936719 

F-statistic 7.907011     Durbin-Watson stat 1.318889 

Prob(F-statistic) 0.001817    

بعدم نقبل الفرض العدمي القائل حيث ،EViewsباستخدام   بعد استبعاد النمو السالب: عدم وجود ارتباط ذاتياألصلية   اط الذاتي لعينة الدراسةاختبار االرتب

 %5وجود ارتباط ذاتي عند مستوى معنوية 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  : 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 
F-statistic 2.013402 Prob. F(2,27) 0.1531 

Obs*R-squared 4.153111 Prob. Chi-Square(2) 0.1254 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/14/20   Time: 16:34   

Sample: 1 32    

Included observations: 32   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.028810 0.130701 0.220430 0.8272 

LNDA 0.061297 0.252064 0.243181 0.8097 

LNDA^2 0.014774 0.071294 0.207222 0.8374 

RESID(-1) 0.305331 0.195702 1.560178 0.1304 

RESID(-2) 0.120513 0.194873 0.618418 0.5415 

R-squared 0.129785 Mean dependent var 2.39E-16 

Adjusted R-squared 0.000864 S.D. dependent var 0.349508 

S.E. of regression 0.349357 Akaike info criterion 0.877156 

Sum squared resid 3.295359 Schwarz criterion 1.106178 

Log likelihood -9.034501 Hannan-Quinn criter. 0.953070 

F-statistic 1.006701 Durbin-Watson stat 1.973189 

Prob(F-statistic) 0.421331    

العدمي القائل أرباحها: نقبل الفرض  ت النمو السالب في بعد استبعاد الشركات ذاو اختبار عدم ثبات التباين بعد تحويل البيانات الى اللوغاريتم الطبيعي للعينة 

 %5عند مستوى معنوية  بثبات التباين
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity  

F-statistic 2.151471 Prob. F(2,29) 0.1345 

Obs*R-squared 4.134594 Prob. Chi-Square(2) 0.1265 

Scaled explained SS 2.340920 Prob. Chi-Square(2) 0.3102 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/13/20   Time: 15:25   
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Sample: 1 32    

Included observations: 32   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.027638 0.050377 0.548628 0.5875 

LNDA -0.198099 0.096363 -2.055755 0.0489 

LNDA^2 -0.052063 0.027221 -1.912589 0.0657 

R-squared 0.129206 Mean dependent var 0.118338 

Adjusted R-squared 0.069151 S.D. dependent var 0.141177 

S.E. of regression 0.136208 Akaike info criterion -1.060203 

Sum squared resid 0.538028 Schwarz criterion -0.922790 

Log likelihood 19.96325 Hannan-Quinn criter. -1.014655 

F-statistic 2.151471 Durbin-Watson stat 1.602761 

 

لوغاريتم الطبيعي للعينة وبعد استبعاد الشركات ذات النمو السالب في أرباحها: نرفض الفرض العدمي القائل اختبار عدم ثبات التباين قبل تحويل البيانات الى ال 

 %5بثبات التباين عند مستوى معنوية 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity 

F-statistic 3.466877 Prob. F(2,29) 0.0447 

Obs*R-squared 6.174699 Prob. Chi-Square(2) 0.0456 

Scaled explained SS 5.466818 Prob. Chi-Square(2) 0.0650 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/13/20   Time: 15:30   

Sample: 1 32    

Included observations: 32   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 97.78766 44.50115 2.197418 0.0361 

DA 66.84060 215.6070 0.310011 0.7588 

DA^2 -211.8715 224.2315 -0.944878 0.3525 

R-squared 0.192959 Mean dependent var 58.64360 

Adjusted R-squared 0.137301 S.D. dependent var 87.48653 

S.E. of regression 81.25887 Akaike info criterion 11.72222 

Sum squared resid 191487.1 Schwarz criterion 11.85963 

Log likelihood -184.5555 Hannan-Quinn criter. 11.76777 

F-statistic 3.466877 Durbin-Watson stat 1.363721 

Prob(F-statistic) 0.044667    

 32: عينة الدراسة مرتبة حسب قيم مكرر األرباح التشغيلي 1الجدول رقم  عينة الدراسة:  :3امللحق رقم 

مكرر األرباح   مكرر األرباح  السعر  الشركة

 التشغيلي

متوسط معدل نمو   متوسط نسبة الدين  القطاع

 الدخل السنوي 

 استثمار
 0.06 0.85 القطاع الرئيس ي املالية | القطاع: البنوك   9.37 9.37 18.2

 الجوف 
 ألساسية | القطاع: إنتاج األغذية  القطاع الرئيس ي السلع االستهالكية ا 9.79 9.79 21.6

0.20 -0.04 

 االتحاد  
 القطاع الرئيس ي املالية | القطاع: التأمين   10.11 10.11 22.8

0.77 0.52 

 1.42 0.76 القطاع الرئيس ي املواد األساسية | القطاع: املواد األساسية   10.35 11.11 16.6 التصنيع

 مبكو
 ية  القطاع الرئيس ي املواد األساسية | القطاع: املواد األساس 10.38 10.38 16

0.53 0.25 

 بروج للتأمين 
 قطاع: التأمين  ئيس ي املالية | ال القطاع الر  11.14 11.14 20

0.65 0.62 

 العربي الوطني 
 القطاع الرئيس ي املالية | القطاع: البنوك   11.38 11.38 25.9

0.86 0.04 

 0.05 0.82 القطاع الرئيس ي املالية | القطاع: البنوك   12.08 12.08 41.7 ساب 

 يرةالجز 
 القطاع الرئيس ي املالية | القطاع: البنوك   12.22 12.22 15.2

0.86 -0.06 

 التعمير
 القطاع الرئيس ي العقار | القطاع: إدارة وتطوير العقارات   12.54 12.54 14.3

0.20 -0.11 

 ة زين السعودي
 القطاع الرئيس ي اإلتصاالت | القطاع: اإلتصاالت   12.57 12.57 11.6

0.86 9.61 

 0.62 0.57 القطاع: التأمين القطاع الرئيس ي املالية |  12.66 12.66 22.3 تشب العربية

 بدجت السعودية
 القطاع الرئيس ي الصناعات | القطاع: النقل   13.86 13.86 33.5

0.30 -0.04 

 نماء اإل 
 نوك  القطاع الرئيس ي املالية | القطاع: الب 14.03 14.03 24.7

0.82 0.20 

 سامبا
 البنوك  املالية | القطاع: القطاع الرئيس ي  14.15 14.15 38.4

0.81 0.02 

 الخدمات األرضية
 القطاع الرئيس ي الصناعات | القطاع: النقل   14.18 14.18 27.6

0.24 -0.14 
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 الء للتأمين و 
 مين  القطاع الرئيس ي املالية | القطاع: التأ 14.64 14.64 17.2

0.69 1.00 

زهرة الواحة  

 للتجارة 

 واد األساسية | القطاع: املواد األساسية  القطاع الرئيس ي امل 14.81 14.81 39.1
0.59 -0.13 

 بي س ي آى
 القطاع الرئيس ي املواد األساسية | القطاع: املواد األساسية   14.87 14.87 21.5

0.28 0.13 

 0.01 0.31 ية | القطاع: املواد األساسية  القطاع الرئيس ي املواد األساس 14.93 14.93 59.3 املتقدمة

 0.13- 0.34 الخدمات التجارية واملهنية 15.56 15.56 84 التموين 

 غازكو  
 0.06- 0.22 ملرافق العامةا 15.63 13.55 29.7

 ينساب  
 0.32 0.15 واد األساسيةامل 16.02 16.02 61.9

 0.18- 0.56 الخدمات االستهالكية 16.19 16.19 12.9 الخليج للتدريب  

املجموعة  

 ة السعودي

 0.19 0.73 املواد األساسية 16.71 13.01 24.4

 البالد 
 0.12 0.88 البنوك 16.94 16.94 26.5

 املتطورة 
 3.66 0.04 التمويلو ر االستثما 17.08 17.08 12.3

 1.67 0.65 املواد األساسية 17.48 17.5 12.2 سـعودية كيان ال

 0.05 0.48 د األساسيةاملوا 17.55 17.55 114 سابك  

 البحري  
 0.33- 0.55 الطاقة  19.42 19.42 26.5

 إكسترا 
 21.62 0.63 تجزئة السلع الكمالية 19.46 19.46 67.5

 0.06 0.42 االت االتص 19.52 18.79 103 االتصاالت  

الكيميائية 

 السعودية 

 0.20- 0.59 الرعاية الصحية  20 20 30.9

 واق ع العثيم سأ
 0.21 0.58 تجزئة األغذية 20.5 23.12 78

 البابطين  
 0.13- 0.53 السلع الرأسمالية  23.73 12.67 20.9

 0.20 0.41 الرعاية الصحية  24.49 24.49 88.5 املواساة  

 0.75 0.03 الطاقة  28.07 28.07 20.2 بترو رابغ  

 األبحاث والتسويق  
 1.08 0.75 اإلعالم والترفيه  29.67 47.4 90.5

 دور 
 0.26- 0.32 الخدمات االستهالكية 31.05 35.72 17.4

 الزوردي  
 0.43- 0.75 السلع طويلة األجل  31.52 31.52 15.1

 0.24 0.50 تجزئة السلع الكمالية 31.78 24.61 14.9   ساسكو

 رعاية  
 0.05- 0.31 لرعاية الصحية ا 33.99 38.94 57.8

 اإلعادة السعودية 
 57.88 0.08 التأمين  36.35 36.35 7.92

 0.75 0.03 الطاقة  37.47 37.47 36.3 املصافي 

 0.49- 0.45 ل النق 38.98 عالي 13.4 الجماعي 

 اململكة 
 0.02 0.35 االستثمار ةالتمويل  40.5 40.5 7.76

 إخوان  حلواني 
 0.19- 0.48 انتاج األغذية 43.6 33.95 38.5

 0.57 0.25 ية لرأسمالالسلع ا 43.91 40.05 10.2 األحساء  

 0.03- 0.06 إدارة وتطوير العقارات  44.43 44.43 76.7 مكة لإلنشاء 

 الحكير 
 0.23- 0.64 تجزئة السلع الكمالية 47.51 47.51 22.9

 جبسكو  
 0.20- 0.04 املواد األساسية 47.82 47.82 11.6
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   :قدمةامل

 إلى وتهدف من خالله    ،تسعى إليه جميع الدول   البشري الذي في رأس املال    على القطاع الصحي من أهم أوجه االستثمار  الحكومي    اإلنفاق  صبحأ 

يعد تقديم الخدمات الصحية في  ، كماتصادي النمو االق ومعدالت، اإلجمالي  املحلي ينعكس إيجابا على الناتج  مما، األفراد يةفاءة في إنتاجتحقيق زيادة وك

واطنيها وتحرص على الدعم املتواصل للقطاع الصحي؛ لخدمة م،  تي تخصص لها الدولة ميزانيات كبيرة اململكة العربية السعودية من أهم قضايا التنمية ال

  .
ً
وندرة   ،ا املستخدمةوالتكنولوجي  ،واألدوية  ،والتجهيزات  ،عداتهذه الخدمات من أكثر أنواع الخدمات تكلفة؛ بسبب ارتفاع تكاليف املو ورعايتهم صحيا

 الكوادر البشرية املؤهلة.

  السعودية العربية اململكة في الصحية الخدمات قطاع ليحتو 
ً
  موقعا

ً
  ؛األخرى  ت الخدميةالقطاعا باقي بين متميزا

ً
 طبيعة تفرضها التي لألهمية نظرا

 بعناية حظىالتي ت الخدمات هذه  إحدى  الصحية الرعاية توفير ويعد ،وحياتهم  املجتمع أفراد بصحة  ا املباشرتصالهال القطاع هذا  يقدمها التي الخدمات

  الحكومة من كبرى 
ً
 . والجماعة للفرد الصحية الحالة تحسين أهمية من انطالقا

السعو  العربية  اململكة  نفذتها  التي  الخمسية  الخطط  سنوات  مدى  على  الصحية  الخدمات  تطورت  عن  لقد  اململكة  وتمكنت  طريق  دية، 

 ، حيث زادت عدد املستشفيات واملستوصفات والعاملين في القطاع الصحي  ،الصحيةاملخصصات املالية الضخمة التي وفرتها من تطوير مستوى الخدمات  

 دراسة تلك املشك  ،ك بعض املعوقات التي حدت من بلوغ القطاع الصحي ملستوى الطموحغير أن هنا
ً
ة وواقعية الت والبحث عن حلول جذريوبات ضروريا

 املستويات القياسية في الدول املتقدمة.  إلىلوصول به يمكن االستعانة بها في تطوير القطاع الصحي في اململكة وا 
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م 2015-م 1985) ربية السعودية خالل الفترة: على محددات اإلنفاق الحكومي على القطاع الصحي في اململكة العالتعرف إلى تهدف الدراسة 

امل(   التكامل  الخطأ.باستخدام تقنيات  الصحي يتحدد بمجموعة من  تفترض    شترك، ونموذج تصحيح  القطاع  الحكومي على  اإلنفاق  أن  الدراسة 

ء تهلك. تشير النتائج إلى أن عدد األطباسعر املسومؤشر  د السكان، وعدد األطباء، وعدد السكان بالحضر،نها: متوسط دخل الفرد، وعدالعوامل م

زيادة    من املتوقع أن تؤدي إلى  % 1ع الصحي في اململكة؛ فزيادة عدد االطباء بـــ  ى القطا الحكومي علا على اإلنفاق  وعدد السكان من أكثر العوامل تأثيرً 

فاق الحكومي على القطاع  وعة من التوصيات من أهمها: زيادة اإلنتوصلت الدراسة إلى مجم :.  أخيًرا %2.7على القطاع الصحي بـــ في اإلنفاق الحكومي 

 ملستشفيات العامة واملتخصصة وتشجيع البحوث العلمية في الحقل  الطبي.ة عدد ا ة الزيادة في السكان بزيادالصحي ملقابل

 .نموذج تصحيح الخطأ ؛ياإلنفاق الحكوم ؛اختبار السكون والتكامل املشترك ؛قطاع الصحيمحددات ال  :مات املفتاحيةالكل 
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للمرافـق لبنيـة التحتيـة  العديد مـن املبادرات التـي تسـاهم فـي تطويـر ا   2020ل برنامج التحـول الوطنـي  اللكة مـن خـضعـت وزارة الصحة في املمقد و و 

ومن   .   )الجميعوخدمـات صحيـة فـي متنـاول    -بالبنيـة التحتية والقدرة االستيعابية للصحـةالصحيـة معتمـدة فـي ذلـك علـى الركائـز االستراتيجية )االرتقاء  

 : (م 2018أهم هذه املبادرات )وزارة الصحة 

 . وليةإصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األ  .1

 . ء املستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة بوزارة الصحةتحسين أدا  .2

 .الطــوارئ لضمــان ســرعة وجــودة تلــك الخدمــاتنايــة املركــزة و طويــر أقســام الع• .3

 . خدمــات الرعايــة الصحيــة املمتــدة  التوســع فــي .4
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 ،(م2015-م 1985)لفترة الزمنية على القطاع الصحي في اململكة خالل ا الحكومي  اإلنفاقالتعرف على العوامل التي تؤثر على  إلىتهدف الدراسة و 

 خذي القرار في املستقبل.وتحليل النتائج بما قد يسهم في خدمة صناع السياسة ومت

 على القطاع الصحي في اململكة: العام  اإلنفاق

 الدولة   نأ   (1يوضح الجدول رقم )و .  في امليزانية العامة  اإلنفاقاملركز الثاني بعد القطاع التعليمي في اململكة من حيث حجم    يأتي القطاع الصحي في

من   %18.6 لىإ واملجمعات الصحية بنسبة تصل ، وبناء املراكز، لى تقديم الرعاية الصحيةهـ لإلنفاق ع1435/1436مليار ريال خالل عام  160خصصت 

 33في امليزانية  اإلنفاقخصصات إجمالي م

            م  (  )مليار ريال(                                                                2015-م   2011تقديرات اإلنفاق الحكومي على القطاع الصحي في اململكة ) :(1جدول )

 . السنوية حصاءات اإل  : املصدر: وزارة الصحة

 القطاعات: صحية على مستوى كافة املؤشرات األساسية للرعاية ال

  كما يتضح أن  .م(2010م( مقارنة بعام  )2014الصحية في اململكة عام  )  هنالك تحسن في املؤشرات األساسية للرعايةأن  (  2)الجدول    يوضح 

ة املستشفيات دً كان محدو   هذا التحسن  الطبية املساعدة وأطباء األسنان، إال أن  مؤشري الصيادلة والفئاتنسبة التحسن عالية في   ا فيما يتعلق بأسر 

 . الحكومية
 ( 2014-- 2010املؤشرات األساسية للرعاية الصحية  ): (2جدول )

 التغير % نسبة  (2014) (2010) آالف نسمة  10املؤشرات لكل 

 9.1 26.5 24.3 ء األسنان( األطباء )شامال أطبا

 % 20.9 4.11 3.4 أطباء األسنان 

 % 31.5 7.23 5.5 الصيادلة

 % 11.9 53.73 48 التمريض 

 % 23.4 30.86 25 الفئات الطبية املساعدة 

ة املستشفيات باململكة  % 3.3 22.1 21.4 )كل القطاعات(أسر 

 % 1.9 17.01 16.7 الحكومية أسرة املستشفيات 

 %8 5.1 4.72 لقطاع الخاص أسرة مستشفيات ا

 املصدر: وزارة الصحة، اإلحصائية السنوية.                

 لدراسات السابقة:ا

 الخدمات علىللطلب   األول  النموذج  استخدم جدة في مدينة    الصحية الخدمات على للطلب نموذجين  هذه الدراسة  تناولت:  (1996) دراسة نائلة •

 األسرة، أفراد وعدد األسرة، رب ودخل املريض، عمر فهي تم استخدامها التي املستقلة املتغيرات أما تابع، ركمتغي  الطبيب زيارة  مرات عدد الصحية

 املتغيرات ونفس  كمتغير تابع، للمستشفى  الدخول  مرات عدد تخدم  الثاني اس النموذج أما في   .والجنس الصحية، التعليم، والحالة سنوات وعدد

 ، والدخل ،العمر  :هي ة جد بمدينة الصحية على الخدمات للطلب املحددة  العوامل أهم  أن  النتائج أظهرتو   األول. جالنموذ في املستخدمة املستقلة

 
 (.2014املالية  )بيانات امليزانيات العامة للدولة: وزارة   33

 

       

 السنة

 هي 1432/1433

 م(2011)

 هي 1433/1434

 م(2012)

 هي 1434/1435

 م(2013)

 هي 1435/1436

 م(2014)

 هي 1436/1437

 م(2015)

 160 108 100 86.5 68.7 اإلنفاق الحكومي     
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والدراسات  االقتصادية النظرية توقعات مع املقدرة  املعامالت راتإشا تطابقت حيث والجنس،  ،الصحية والحالة ،والتعليم  ،األسرة  أفراد وعدد

 في منخفضة الداخلية املرونة أن النتائج أظهرت فقد كذلك عة،تفمر  معنوية بمستويات السابقة
ً
 .النموذجين كال جدا

 باستخدام  )م2006 -م1970) الفترة  خالل  ة السعوديفي  الصحي اإلنتاج دالة لتقدير نموذج  صياغة إلىهدفت دراسته فقد  :(1996بن علي) اسة در  •

 حيث ،والبيئية واالجتماعية االقتصادية العوامل تمثل تفسيرية متغيرات وبثالثة اململكة  في ةملستوى الصح كمؤشر الوالدة  عند للفرد املتوقع العمر

 اململكة، في العاملة الطبية البشرية القوى  ة بأعداداالجتماعي العوامل تمثيل وتم  باململكة، الفرد دخل بمتوسط االقتصادية العوامل تمثيل تم 

اململكة   في الصحي اإلنتاج دالة لتقدير قياس ي منهج على الدراسة اعتمدت  وقد    ،للفرد الكربون  ثاني أكسيد غاز البيئية بانبعاثات العوامل وتمثيل

 األول، الفرق  في املتغيرات لجميع الزمنية السالسل سكون  ائجالنت جوهانسون. أظهرت بطريقة الخطأ وتصحيح  املشترك نماذج التكامل باستخدام

 للفرد املتوقع العمر على الطبية البشرية وأعداد القوى  الفرد دخل متوسط من لكل يجابياإل  األثر الدراسة  أثبتتا  ، كم  األولى الدرجة من وتكاملها

 .الوالدة  عند املتوقع الفرد عمر وعلى الصحة مستوى  على السلبي ألثرا  للفرد الكربون  ثاني أكسيد غاز انبعاثات أظهرت فيما الوالدة، عند

تخدام طريقة املربعات الصغرى على الرعاية الصحية في سنغافورة باس اإلنفاقالعوامل املؤثرة في هذه الدراسة تناولت   :Lee Huang   (2004)دراسة •

الفترة  أ (.  م2001-م  1960) خالل  تأثيرً أ ن  أ وضحت  وقد  العوامل  اإل   اإلنفاقا في  كثر  املحلي  الناتج  الصحية هو نمو  الرعاية  على   اإلنفاقجمالي و على 

 . اثرهما ضعيًف أ السكان فكان دد األطباء لكل الف من السكان  وعمر ما نسبة عأ  ،ج املحلي االجماليية كنسبة من الناتالرعاية الصح

 ملراكز النسبية الكفاءة  خالل قياس  من  السعودية العربية اململكة في الصحية تالخدما أداء تقييم تناولت هذه الدراسة  :  (2009دراسة األحمدي ) •

مغلف أسلوب باستخدام ،الحكومية واملستشفيات األولية الصحية الرعاية وقد  البيانات تحليل   العاملين وعدد  األطباء،  عدد استخدام تم ، 

 الفحوص املخبرية، وعدد للعيادات، املراجعين زيارات وعدد ، للنموذج مدخالت هاباعتبار  املراكز وعدد، املساعدة  الطبية الفئات وعدد بالتمريض،

  .للنموذج مخرجات باعتبارها اإلشعاعي التصوير من ستفيدينملا  املرض ى وعدد

 الصحية الرعاية مراكز أن يعني ، مما  (%83.5)هو األولية الصحية الرعاية ملراكز النسبية الكفاءة  متوسط أن لىإ  الدراسة هذه    توصلتوقد  

 زيادة مخرجاتها أو ،الحالية املدخالت  من  ( %83.5) باستخدام رجاتخامل من نفسه  املستوى  تقديم  على قادرة  تكون  أن  يجب اململكة  طق منا في األولية

 نسبية تامة. بكفاءة  تعمل كانت إذا  نفسها الحالية املدخالت  مستويات خدامباست (%16.5) بنسبة

 الحكومية واملستشفيات وليةأل ا  الصحية الرعاية مراكز في البشرية أهمها القوى  من والتي الصحية املوارد توزيع عادة  إ  هميةالدراسة بأوقد أوصت  

 ة.النسبي للكفاءة  الصحية املؤسسات تحقيق عدم أسباب حول  دراساتال من مزيد وإجراء ،املوارد األمثل لهذه  االستغالل بهدف

 :منهجية الدراسة

القطاع الصحي تستخدم الدرا  ويمكن  ،  تعددنحدار املنموذج اال معادلة  وذلك باستخدام طريقة  ،  سة األسلوب القياس ي للتعرف على محددات 

  صياغة املعادلة التالية :

𝐻 = 𝑎 +  𝛽1𝑃GDP +  β2POP +  𝛽3PPH + 𝛽4𝑃𝑢𝑟𝑏 + 𝛽5𝐶𝑃𝐼 + 𝑈              (1) 
 حيث: 

 : 𝑎 .القاطع 

𝐻 :على القطاع الصحي.  اإلنفاق 

 :𝑃GDP االجمالي. نصيب الفرد من الناتج املحلي 

: POP  .عدد السكان 

:PPH   عدد االطباء 

 :𝑃𝑢𝑟𝑏  نسبة السكان باملناطق الحضرية 

  ∶ : 𝐶𝑃𝐼ر الخدمات الصحية  مؤشر سعر املستهلك كمؤشر الرتفاع اسعا 

𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 , 𝛽4  , 𝛽5, .معلمات النموذج : 

:𝑈  .املتغير العشوائي 

 متغيرات النموذج، فيصبح النموذج بالشكل التالي:أخذ اللوغاريتم لجميع ب

lnHt =  + 1 lnPGDP + 2 lnPOP + 3 lnPPH + 4 lnPURB + 5 lnCPI + t        (2) 
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  ( الستقرار السالسل الزمنية ADFاملوسع )  ديكي فولر  تبار خا: (1)جدول 

   %1ند تشير ملعنوية املتغيرات ع *

شير ملعنوية املتغيرات عند  .1
ُ
 % 5**     ت

(  ساكنة   LPRUB، نسبة السكان باملناطق الحضرية    LPO، عدد السكان    LHعلى الصحة  اإلنفاقتغيرات )املأن  :  (1يتضح من خالل الجدول رقم )

، عدد األطباء   LPGDPات )نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي  تغير امل، بينما  بقاطع واتجاه حيث ان القيمة الجدولية اقل من القيمة االحصائيةملستوى  في ا 

LPPH  ومؤشر سعر املستهلك ،  LCPI  رط أن تبار يشألن هذا االخت؛  ال يمكن تطبيق اختبار جوهانسون للتكامل املشتركوعليه    ،اكنة في الفرق األول ( س

االختبار قد ٌيظهر نتائج غير دقيقة في حال كانت عينة    ا رجة، كما أن هذتكون السالسل الزمنية متكاملة من نفس الرتبة، أي أنها ساكنة من نفس الد

 Autoregressive Distributed Lagأو نموذج االنحدار الذاتي املوزع املتباطئ    ، هو اختبار الحدود  سنلجأ لتطبيق اختبار آخرالدراسة صغيرة، وبهذا  

)ARDL( Model  .    34وقد تم إظهار هذا النموذج بواسطة كل من)Shin (1995,1997Pesaran and    َّره  ، وطو) 2001(al Pesaran et    ويتميز اختبار ،

بغض النظر عن درجة    ARDLتخدام نموذج  أنه ال يتطلب أن تكون السالسل الزمنية متكاملة من نفس الرتبة، حيث يمكن اس:  املزايا، منها  الحدود  ببعض

  I(1)، أو متكاملة من الدرجة األولى  I(0)مستوياتها ل مستقرة في استقرار السالسل الزمنية ، سواء كانت هذه السالس
ً
  .، أو من األثنين معا

 بالشكل التالي: ARDL( باستخدام نموذج 2فإنه يمكن صياغة املعادلة رقم )جل اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين املتغيرات؛ وأل 

𝛥𝐿𝐻𝑡 = 𝛼 +   𝛽1𝐿𝐻𝑡−1 +  𝛽2𝐿𝑃𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽3𝐿𝑃𝑂𝑃𝑡−1 + 𝛽4𝐿𝑃𝑃𝐻𝑡−1 + 𝛽5𝐿𝑃𝑈𝑅𝐵𝑡−1 + 𝛽6𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−1 +    ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆1 ∆𝐿𝐻𝑡−𝑖

+ ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆2 ∆𝐿𝑃𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 +  ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆3 ∆𝐿𝑃𝑂𝑃𝑡−𝑖 + ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆4 ∆𝐿𝑃𝑃𝐻𝑡−𝑖 +  ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆5 ∆𝐿𝑃𝑈𝑅𝐵𝑡−𝑖

+ ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆6 ∆𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 +   𝜇𝑡                               (3)  

 : نإ حيث 

 β تمثل معلمات األجل الطويل 

λ األجل القصير( )معلماتاألولى  معلمات الفروق تمثل 

 Δ للمتغير  األول  الفرق  يمثل 

α القاطع  يمثل 

µ حد العشوائي. يمثل ال 

املتباطئة،   ةعلى القطاع الصحي من خالل قيمالحكومي    قاإلنفايمكننا من تفسير    ARDL  (، أن استخدام نموذج3ونالحظ من خالل معادلة رقم )

.  يفسر قيمته الحالية باالعتماد على ألن السلوك الديناميكي للمتغير االقتصادي يمكن أن والقيم املتباطئة للمتغيرات املستقلة،
ً
 قيمه املاضية أيضا

مات في و فة ما إذا كانت املعلملعر   (F-Statistics)ن طريق اختبار قـيمة  وألجل اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين املتغيرات يتم ذلك ع

لة األجل )عدم وجود تكامل مشترك( ن فرضية العدم التي تقول بعدم وجود عالقة توازنية طويإ ث بطأة تساوي جميعها الصفر حياملستوى للمتغيرات امل

 : تتمثل في 

2. H0 :  𝛽1 =  𝛽2 = 𝛽3 =  𝛽4 =  𝛽5 =  𝛽6  = 0 

 طويلة األجل واملتمثل فيمقابل الفرض البديل بوجود عالقة توازنية  .3

4. 𝛽1 ≠ 0, 𝛽2 ≠ 0, 𝛽3 ≠ 0, 𝛽4 ≠ 0, 𝛽5 ≠ 0, 𝛽6 ≠  0,:  1H 

 
34 M. Hashem, Shin Yongcheol "An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”, First Version: February, 1995, Revised: January, 
1997, Department of Applied Economics, University of Cambridge, England   

 الفرق األول  املستوى  املتغيرات 

 بدون قاطع  بقاطع واتجاه  بقاطع  بدون قاطع  بقاطع واتجاه  بقاطع 

LH 0.2918 -2974.0*  1.947509 -6.0166*  -6.1451*  -8.468652  

LPGDP 0.5079 -2.6364  1.783449 -5.1542*  -65.16*  -4.517063  

LPOP -0.5479  -4.0388**  1.204719 -1.9788  -1.397  -1.357020  

LPPH 381.35  -0.469  6.948444 -3.943  -4.3517*  -1.259833  

LPURB -0.5023  -5.2632  2.431742 -13524.*  -.85143**  -3.196094  

LCPI 1.4221 -0.5654  2.665630 -5.083*  -5.1079*  -3.686023  
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باستخدام خمسة (  2فترات اإلبطاء للمتغيرات في املعادلة )  اختيارفإن ذلك يتطلب    ARDLملشترك باستخدام نموذج  ولتطبيق اختبار التكامل ا 

معيار   وهي  ومعيار    Final prediction error (Akaike 1969)معايير   ،sequential modified LR test statistic (LR)    ومعيار  ،Akaike ( AIC 

أدناه    ( 2ل رقم )  في الجدو   ، حيث يالحظ من نتائج االختبار  Hannan and Quinn (HQ; 1979)، ومعيار    Schwartz (SC 1978)، ومعيار    (1973,1974

 حيث أنه أقل قيمة بناء على فترة اإلبطاء املقترحة.؛   SCث سيتم اختيار معيار فترات إبطاء، حي 3أن فترة اإلبطاء املقترحة هي 

 طاء الزمني معايير تحديد درجة اإلب :(2)جدول 

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: LH LPGDP LPOP LPPH LPURB LCPI   
Exogenous variables: C   
Date: 12/15/16   Time: 12:53 
Sample: 1985- 2014 
Included observations: 27 
 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  187.9706 NA   5.64e-14 -13.47930 -13.19134 -13.39368 

1  377.3171   280.5134*  7.07e-19 -24.83831 -22.82256 -24.23892 

2  418.5376  42.74717  7.52e-19 -25.22501 -21.48148 -24.11186 

3  498.3732  47.30998   1.35e-19*  -28.47209*  -23.00078*  -26.84518* 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

،  (Pesaran et al. 2001)مع القيم الحرجة الذي اقترحها بيسران    (F-Statistic)حصائية  إ قوم بمقارنة  ن،    ARDLوبعد تطبيق اختبار نموذج  

، وقيمة الحد العلوي والتي تفترض أن املتغيرات   I(0)ستوى  دنى والتي تفترض أن كل املتغيرات ساكنة في املاأل حد  القيمة    :حيث اقترح قيمتين حرجتين

طويلة   توازنيةد عالقة املحسوبة أكبر من الحد العلوي، فسوف يتم رفض العدم القائل بعدم وجو  (F)، فإذا كانت إحصائية  I(1)ساكنة في الفرق األول 

الحد األدنى عندها ال يمكن رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل من  أقل (F)حصائيةإ أي عدم وجود تكامل مشترك، أما إذا كانت قيمة  ،األجل 

حديد فيما عدم القدرة على اتخاذ قرار لت  تقع بين قيمتي الحد األدنى واألعلى عندها تكون غير محددة. ويعني ذلك  (F)ا إذا كانت إحصائية  مشترك، بينم

   .إذا كان هناك تكامل مشترك أو ال

،    %5،   %2.5ية عند مستوى معنوية  املحسوبة والتي هي أكبر من الحد العلوي للقيم الجدول  (F-Statistic)نتيجة احصائية    :  ( 3يوضح الجدول )

 . طويلة األجل  توازنية قة وهذه النتيجة تؤكد رفض فرضية العدم، مما يعني وجود عال 10%
   (F-Statistic)حصائية إ :(3جدول )

F-statistic      3.840791*  # 

 الحد العلوي  الحد السفلي القيم الحرجة 

 4.15 3.06 % 1عند مستوى معنوية  

 3.73 2.7 % 2.5معنوية   عند مستوى 

 3.38 2.39 % 5عند مستوى معنوية  

 3 2.08 % 10عند مستوى معنوية  

شير أن إحصائية   * 
ُ
 ، # : بقاطع وبدون اتجاه. %10و  %5و  %2.5معنوية عند  Fت

 جل الطويل التوازن في األ 

الطويل من نموذج  الجل ت األخرى املستقلة، قمنا بتقدير عالقة ا الحكومي على الصحة، واملتغيرا   اإلنفاقبعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين  
ARDL   
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 ملقدرة لألجل الطويلاملعالم ا  :(4جدول )

 املستقلة  ات املتغير  القيم املقدرة  االحتمالية 

0.4573 -0.38097  LPGDP 

0.0958 1.977213***  LPOP 

0.003 2.789811*  LPPH 

0.0572 -4.31023***  LPURB 

0.0053 -.25510*  LCPI 

0.0733 32.25616 C 

   %10معنوي عند    *% ،   ** 1* معنوي عند مستوي 

  (LPPH)وعدد األطباء ، (LPOP)كانالسوالبعض اآلخر سالبة، فقد ارتبط عدد ، شارتها موجبة إ أن بعض املتغيرات : (4ن الجدول رقم )نالحظ م

إذ أن زيادة عدد السكان تتطلب التوسع في القطاع الصحي مما يؤدي لزيادة أعداد ؛ ن متوقعا الحكومي على الصحة، وهذا ما كا اإلنفاقمع  ديةبعالقة طر 

 الصحة. على قطاع الحكومي  اإلنفاقالعاملين في القطاع ومن ضمنهم األطباء، وبالتالي زيادة 

فقد أتت   (LCPI)ومؤشر سعر املستهلك  ، (LPURB)ونسبة السكان في املناطق الحضرية  ، (LPGDP)ين أن نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي  ح  في

  الحكومي. اإلنفاقبعالقة عكسية مع 

إذ أن زيادة متوسط    ا؛الحكومي على الصحة، خالف ما كان متوقعً   اإلنفاقج أن العالقة العكسية بين متوسط نصيب الفرد و ومن ذلك نستنت

 اإلنفاق مر به البلد، أي أن ذلك يفسر بزيادة الناتج اإلجمالي مما يعني املزيد من  نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي تعكس حالة النمو االقتصادي الذي ي

 ن يزداد الطلب على القطاع الصحي الخاص، قتصادي، واحتمال زيادة دخول األفراد أ حة، وبما أن اإلشارة سالبة، فقد يكون لتحسن الوضع االعلى الص

س، إذا انخفض الناتج املحلي اإلجمالي ،بعبارة أخرى اذا انخفض  متوسط دخل الفرد، مؤشر  مما يخفف العبء على القطاع الصحي الحكومي، والعك

ادة القطاع الصحي الحكومي، وهو ما يفسر بزيعيش ي لألفراد وزيادة الطلب على خدمات  تراجع الوضع االقتصادي، والذي ينعكس على املستوى امل  على

 .   الحكومي على القطاع الصحي  اإلنفاق

الحكومي، وهذا خالف ما كان   اإلنفاق  ما يخص نسبة السكان في املناطق الحضرية، فقد أتت اإلشارة سالبة، مما يعني عالقة عكسية معأما في

 ر أما فيما يتعلق مؤش الحكومي . اإلنفاقط على خدمات القطاع الصحي مما يعني املزيد من و ضغ بعهتتزيادة السكان في املناطق الحضرية إذ أن  ا؛متوقعً 

ضعف  التضخم تعني معدل فزيادة  .االقتصادية ةع النظريبما يتوافق م ةشارته سالبإ فكانت  املستهلك والذي يعتبر هو املؤشر الرئيس ي للتضخم،  سعر 

 لصحية. ومنها خدمات الرعاية ا انخفاض الطلب على السلع والخدمات،  إلى، والذي يؤدي في النهاية يقالقوة الشرائية، أو انخفاض الدخل الحقي

   (ECM)نموذج تصحيح الخطأ 

خرى يقيس سرعة التكيف في اختالل التوازن أ بعبارة  ، و جل الطويلالتوازن في األ   لىإ جل القصير  يقيس تصحيح الخطأ سرعة تكيف االختالل في األ 

 وضع التوازن في األجل الطويل. إلىوالعودة 

 نتيجة حد تصحيح الخطأ  :(5جدول )

 تصحيح الخطأ حد  املعلمة  االحتمالية 

0.0000 -1.719363 ECM(-1) 

سرعة   طويلة األجل.  توازنيةمما يؤكد على وجود عالقة    %1عند    ةإشارة سالبة، ومعنويأن حد تصحيح الخطأ قد ظهر ب:  (5يتضح من الجدول )

دراسة  و . قل من سنة أ في جل الطويل التوازن في األ  إلىل صان ي إلى  tمن هذا االختالل في املدة  %171 يتم تصحيح ما يعادل أي  %171ختالل هي تعديل اال 

ابقة ينحرف النمو االقتصادي خالل املدة قصيرة االجل في الفترة الس  عندماتوضح    قتصادي في العراقعن محددات النمو اال  ( 2012)حسين و موس ى  

  .جل الطويلفي األ  التوازن  إلىن يصل أ  إلىة قل من سنأ ل في من هذا االختال % 130نه يتم تصحيح ما يعادل إف جل الطويلقيمتها التوازنية في األ عن 

   Stability Testاختبار استقرار النموذج  

ية مع مرور الوقت، ومدى استقرار معلمات األجل الطويل  تستعمل اختبارات استقرار النموذج للتأكد من خلو النموذج من وجود أي تغيرات هيكل

القصير للبواقي  لذا يوجد    ؛ مع معلمات األجل  التراكمي  املجموع  اختبار  اختبارات منها  التراكمي ملربعات  (CUSUM)عدة   CUSUM of)البواقي  ، واملجموع 

Squares)    

داخل الحدود الحرجة عند مستوى   (CUSUMSQ)و    (CUSUM)بياني لالختبارين  ويتحقق االستقرار الهيكلي للمعلمات املقدرة إذا وقع الشكل ال

   (Brown, Durbin and Evans,1975)قترحها كل من والتي ا %، 5معنوية 



 سعيد & العتيبي                                                                                                القطاع الصحي في اململكة العربية السعوديةمحددات اإلنفاق الحكومي على  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 257-265 
263 

  

(CUSUM)اختبار املجموع التراكمي للبواقي  
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، ومن ذلك يتضح وجود    %4معنوية  وسط داخل حدود املنطقة الحرجة، عند حدود  من خالل الرسم البياني لالختبارين نالحظ وجود الخط األ 

 علمات األجل الطويل ومعلمات األجل القصير.االستقرار بين م

 : النتائج والتوصيات

الدراسة   على  إلىهدفت  على    اإلنفاقمحددات    التعرف  )الحكومي  الفترة  خالل  السعودية  العربية  اململكة  في  الصحي  (  2015-1985القطاع 

ات االقتصادية غير مستقرة في املستوى إال أنها مستقرة في الفروق ظهرت النتائج أن املتغير أ  .املشترك ونموذج تصحيح الخطأباستخدام تقنيات التكامل 

ارتبط عدد  ؛ فقد طاع الصحي في اململكةالحكومي على الق  اإلنفاقا على كثر العوامل تأثيرً أ وعدد السكان من ، ن عدد االطباءأ  إلى النتائج كما اشارت األولى. 

 الحكو   اإلنفاقالسكان وعدد األطباء بعالقة طردية مع  
ً
إذ أن زيادة عدد السكان تتطلب التوسع في القطاع الصحي    مي على الصحة، وهذا ما كان متوقعا
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 على القطاع الحكومي.    فاقاإلنلتالي زيادة  ومن ضمنهم األطباء، وباالصحي  ما يؤدي لزيادة أعداد العاملين في القطاع  م
ً
من    %1نسبةزيادة عدد االطباء ب،  مثال

السكان في املناطق الحضرية   ما نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي ونسبةأ   .%2.7نسبةالحكومي على القطاع الصحي ب  اإلنفاقفي    زيادة   إلىاملتوقع ان تؤدي  

 عدد  الحكومي على القطاع الصحي ملقابلة الزيادة في اإلنفاقالدراسة بزيادة  مي. توص يالحكو  اإلنفاقملستهلك  فقد أتت بعالقة عكسية مع ومؤشر سعر ا 

 بحوث العلمية في الحقل الطبي. الودعم ن بزيادة عدد املستشفيات العامة و املتخصصة السكا

 :املراجع

 :
ً
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Abstract: The study aims to identify the determinants of government spending on health sector in the Kingdom 
of Saudi Arabia during the period (1985-2015)by using cointegration techniques and Error Correction model 
.The study assumes that government spending on the health sector is determined by a set of factors, including 
average per capita income, population, number of physicians, urban population, and consumer price index. The 
results of the study indicate that the population of Saudi Arabia and the numbers of physicians are the most 
important factors affecting government expenditure on the health sector. An increase in the numbers of 
physicians by 1% is expected to lead to an increase in spending on the health sector by 2.7%. Finally, the study 
came out with some recommendations most important of them are; increasing spending on the health sector 
and encouraging scientific research in the health sector. 

Keywords: Determinants of the health sector; Static and co-integration test; Government spending; Error 
Correction model. 
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أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح ذات الطبيعة 

 (GICAالجزائر ) إلسمنت  الصناعي لمجمعدراسة تطبيقية ل - املحاسبية للمؤسسات اإلقتصادية

  -( 2016- 2011للفترة )

 3محمد زرقون ،  2أمال مهاوة ، 1 شنينعبد النور 

سيير ،واملالية االقتصاديةمية في العلوم مخبر التطبيقات الك1،2،3
 
ة وُعلوم الت جاري  ة والُعلوم الت  ية الُعلوم االقتصادي 

 
ل
ُ
 الجزائر جامعة قاصدي مرباح،  ،ك

1Chenineabdennour@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املقدمة

النم العديد من  السهناك  املثير اذج  املطلق، لوكية  التمييز  اإلدارة من قرارات تت  ة للجدل والتي يصعب فيها  بينها ما تتخذه  حكم من خاللها في  من 

 بية التي تعتمد عليها األطراف ذات العالقة بالشركة، وقد تؤدي هذه القرارات إلى التأثير سلباملعلومات املحاس
ً
هذا    على األرباح املحاسبية طاملا توافر في  ا

 سلوك صفة التعمد، مما يعتبره الال
ً
األداء   بهدف تضليل مستخدمي املعلومات املحاسبية حول  ي يد املحاسبة، وذلكأو التالعب ف من التحايل  بعض نوعا

الواردة في التقا النتائج التعاقدية التي تعتمد على األرقام املحاسبية  املالحقيقي للشركة لتحقيق مكاسب خاصة، أو للتأثير على  وتحاول إدارة    الية،رير 

   املعاييراملسموح بها في نطاق    خالل املرونة املحاسبية املتاحة بتعدد الخياراتالشركة التحكم بمستوى األرباح من  
ً
املرونة    املحاسبية امللزمة التطبيق، وثانيا

أن تنعكس على مس التشغيلية والتي من شأنها  القرارات  التحكم ببعض  أربالتشغيلية، من خالل  املرونة  توى  املحاسبية، وإن إستخدام هذه  الفترة  اح 

 . بإدارة األرباح دي إلى ما يعرف ا للوصول إلى صافي ربح مستهدف يؤ بنوعيه

  ية ملالعا  الشركات  كبرى وانهيارات    املالية  ائح الفض  من  العديدة في اآلونة األخيرة لنوع من فقدان الثقة في املعلومات املحاسبية، نتيجة  تعرض املحاسب

تها، من خالل  املالي الحقيقي لهذه الدول ومؤسسا   م من تساؤالت حول إخفاء وتحريف للوضع 2008رة  ، وما أفرزته األزمة املالية العاملية األخيركة انرونكش

التي كان لها الدور املباشر  عام، و   نقص الشفافية وعجز املعايير املحاسبية الدولية بتغطية التطورات واإلبداع املستمر التي شهدته املنتجات املالية بشكل

وزيادة   االضطرابات عمقت من    واقتصادية  عيةواجتماأضرار مادية    االنهيارات، مما ترتب على تلك  األزمات والفضائح املالية  ذه ه  انفجار وغير املباشر في  
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 لخص:امل

املحاسبية للمؤسسات  األرباح ذات الطبيعة    لى إدارة ارسة العمل املحاسبي في الجزائر عالخبرة املتراكمة ملمأثر  تبار  تهدف هذه الدراسة إلى إخ

جوهرية   مؤشرات إلى وجود  توصلت نتائج الدراسة .(2016-2011للفترة ) ( GICAالجزائر ) إلسمنت الصناعياملجمع  على عينة وذلك ، اإلقتصادية

فروقات    وجود  تائج، كما أثبتت الن(GICA)الجزائر  إلسمنت  الصناعي  املجمعمؤسسات  لدى  ألرباح ذات الطبيعة املحاسبية  بشيوع ممارسات إدارة ا 

 نت  (GICAالجزائر)  إلسمنت  الصناعي  املجمعات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات  ذ  رباحفي مستوى ممارسات إدارة األ   ذات داللة إحصائية
ً
 يجة

 ( SCF)يق النظام املحاسبي املاليللفترة الثانية من تطب  األرباحممارسات إدارة    إرتفاع  ا يشير إلىمم  العمل املحاسبي في الجزائر  ةللخبرة املتراكمة ملمارس

 ،ملمارسة العمل املحاسبي  الخبرة املتراكمة)د تأثير ذو فروقات جوهرية للعوامل  و أظهرت النتائج وج  ما ، كتلفةنماذج القياس األربعة املخحسب  

ربحية )للعوامل  في حين لم يكن  ،  ريةاإلقتصادية الجزائ  ساتاملؤس  دى لفي توجيه ممارسات إدارة األرباح    ( معدل نمو الشركةنية الشركة،  مديو 

توجيه ممارسات إدارة ي  أثر ف  (التدفق النقدي   ملدفوعات الضريبة، التحفظ املحاسبي،ا   ،االستغاللطر  مخا،  لةمستوى السيو   الحجم،،  لشركةا 

 .ائريةاإلقتصادية الجز  املؤسسات لدى  األرباح

 . نظام محاسبي مالي ؛العمل املحاسبي تراكمة ملمارسةمخبرة  ؛األرباحإدارة  الكلمات املفتاحية:
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ناتجة من    لالقتصاد  االستقرارحالة عدم   الكشوف  تضليلالعاملي،  املاوطمس للحقائق وتالعبات في  بها    باعتبارهالية  ات  التي تقدم  الوسيلة األساسية 

مللكية، ومن هنا بدأت الشكوك تثار حول جودة الكشوفات املالية، والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق ا ات املعلومات عن األداء واملركز املالي املؤسس

 وما تتضمن من بيانات عن األرباح املحاسبية.

بما الجزائر للنظام املحاسبي املالي  اعتمادفي سياق  راسات ، أكدت بعض الدللممارسة العمل املحاسبي في الجزائر مةملتراكا الخبرة عند تحليل دور 

املتضمن النظام املحاسبي املالي، والذي ألزمت الشركات الجزائرية به بداية   ( 11-07)( بصدور القانون  IAS/IFRSاملحاسبة الدولية )  املعايير  يتوافق مع

ملحاسبية  هذه املعايير توفر مرونة أكبر في الخيارات ا  اعتماد من  الثانية الفترة  لبعض أننتائج البحوث التجريبية فيما بينها، فيري ا  انقسمت م،2010م اع

  الفترة  ات، فيرى أنالدراس  إلى زيادة ممارسات إدارة األرباح، أما اإلدعاء الثاني لهذه   أدت   ،بسبب معايير غامضة وخيارات علنية وخفية وتقديرات ذاتية

ة التقارير املالية، وبالتالي إنخفاض ( بالشكل اإللزامي أو الطوعي كان بسبب حوافز زيادة شفافيIAS/IFRSسبة الدولية )املعايير املحا    اعتماد  األولى من

 مجال أو زيادة    إنخفاضعلى التوالي    يعكسح، ال  األربا  ممارسات إدارة األرباح، في حين يرى أصحاب اإلدعاء الثالث أن إنخفاض أو زيادة ممارسات إدارة 

ذلك    للشركات،  املعلنة  باألرباح  للمناورة   لإلدارة   املتاحة  املرونة يعزى   والتطبيقات   النظم   وكذلك  والقانونية،  واالقتصادية  السياسية  الظروف   إلىبل 

 فم، ليبقى السؤال  املحاسبي  العمل  تحكم الدولة التي    في  القائمة  املحاسبية
ً
في ظل تطبيق   الجزائر  الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي فيحول أثر    توحا

 املحاسبية. إدارة األرباح ذات الطبيعة ممارسات على ( IAS/IFRSاسبة الدولية )املعايير املح املتوافق مع (SCF) لنظام املحاسبي املاليا 

  :الدراسة مشكلة

 
ً
 سية التالية: الرئي ةيمكن طرح اإلشكاليمما سبق  إنطالقا

 رة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية؟ عمل املحاسبي في الجزائر على إداأثر الخبرة املتراكمة ملمارسة المدى ما 

 هذه اإلشكالية الرئيسية تم تقسيمها إلى إشكاليات فرعية على النحو التالي:  ةدراسبغرض 

( للفترة GICAائر)الجز   إلسمنت  الصناعي  املجمع  مؤسسات  يعة املحاسبية لدى ت الطبا هل هناك مؤشرات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذ .1

 ؟2011-2016

 ألرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر؟ هل هناك فروقات جوهرية في مستوى ممارسات إدارة ا  .2

ال  هناكهل   .3 في  إحصائية  داللة  ذو  ا عأثر  املؤثر على  وامل  لدى إلقتصادية  األرباح  إدارة     سساتاملؤ   ممارسات 
ً
نتيجة الجزائرية  للخبرة   اإلقتصادية 

 ي الجزائر؟املتراكمة ملمارسه العمل املحاسبي ف

   الفرضيات:

 بغرض اإلجابة عن األسئلة السابقة يتم وضع اإلجابات االحتمالية التالية: 

إدار اتوجد مؤشرات جوهرية بشيوع ممارس  ال .1 املحت  الطبيعة  األرباح ذات  للفترة  GICAالجزائر)  إلسمنت  صناعيلا   املجمعمؤسسات  اسبية لدى  ة   )

2011-2016 . 

 . مارسة العمل املحاسبي في الجزائرستوى ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملفروقات جوهرية في م ال توجد .2

   ة األرباح لدى ية في العوامل اإلقتصادية املؤثر على ممارسات إدار صائلة إحالأثر ذو د  ال يوجد .3
ً
للخبرة املتراكمة    املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية نتيجة

 . العمل املحاسبي في الجزائر ةرسملما

  :الدراسات السابقة

األرباح، وفيما يلي عرض   ممارسات إدارة و   االقتصاديةل  العوام  أو  هناك العديد من الدراسات التي تطرقت للعالقة بين املعايير املحاسبية الدولية

 لبعض هذه الدراسات: 

اإللزامي ملعايير التقارير املالية الدولية على إدارة األرباح في الشركات الفرنسية، من خالل   داالعتمااختبار تأثيرات  Hrichi (2013) دراسة استهدفت  •

اإللزامي ملعايير التقارير املالية الدولية    عتمادال ا أن    إلى  النتائجوأشارت    ياس ملمارسات إدارة األرباح،كمق  يةر االختياتحليل مقارن ملتوسطات املستحقات  

إلى  ى أد  اإللزامي ملعايير التقارير املالية الدولية االعتمادت موجبة على ممارسات إدارة األرباح في الشركات الفرنسية، مما يعني أن تأثيرا  ذات له عالقة

 املحاسبية.  ، مما ينعكس سلبا على جودة املعلوماتاالختياريةات تحقة املسدزيا

اإللزامي للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية من خالل تطبيق   االعتماد اختبارلى تهدف هذه الدراسة إ التي  Zhang et al, (2013) وأيدتها دراسة •

املعاي املتقاربة مع  الجديدة  املحاسبية  املحياملعايير  بفحص عير  األرباح،  إدارة  في خفض ممارسات  الدولية  الصينية  اسبية  الشركات  تتكون من  نة 

بين  Shanghai and Shenzhenنتشن )ي وشاملدرجة في بورصتي شنغها املمتدة  للفترة  املحاسبة هي 2001-2010(  املعايير  أن  إلى  النتائج  ، أشارت 
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، االختياريةفترات التطبيق واملستحقات  ح، نتيجة لوجود عالقة إيجابية وذات داللة معنوية بين  األربا  العامل األكثر أهمية املرتبط بممارسات إدارة 

لجديدة املتقاربة مع املعايير املحاسبية الدولية أدت إلى زيادة ممارسات إدارة األرباح بشكل ملحوظ، كما تؤكد هذه حيث أن تبني املعايير املحاسبية ا 

والتي تتيح فرصا املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية،  تمادعا واملؤسسية الصينية ال تتفق مع  االقتصاديةأن البيئة ائمة بقالنتيجة أيضا الحجج ال

 الت أكثر للتالعب باألرباح املفصح  عنها.ومجا

أيدتها   • املحملتهدف  التي    (2016)  صديقي دراسة  كما  النظام  ملمارسات  النسبي  الغموض  إشكالية  املاعالجة  املالية  وا   (،SCF)اليسبي  لخصائص 

  النتائج شيوع تؤكد  .(2014- 2009)متدة بين جزائرية خالل الفترة امل اقتصاديةمؤسسة  (61)لعينة تتكون من  ،رة أرباحللمؤسسة على ممارسات إدا 

املؤسسات اإلقتصادية الجزائريةدارة األرباح  ممارسات إ  ، على كثافة (SCF)املحاسبي املالي    النظام  ، حيث ينعكس الغموض النسبي ملمارساتلدى 

ية، كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود تأثير للخصائص  غير مباشر للغموض النسبي على موثوقية التقارير املال انعكاسيبين وجود إدارة أرباح، مما 

 . املالية للمؤسسة على ممارسات إدارة األرباح
  وذلك  الجزائرية،  الشركات   في  األرباح  إدارة   ممارسات  من  الحد  في  الدولية  املحاسبية  املعايير  طبيقت  أثر  راختبا  إلى  التي تهدف  (2016  )  شاوش يدراسة  و  •

، أشارت  (2013-2006)، على عينة من الشركات املساهمة في بورصة الجزائر خالل الفترة  (2010)  بداية  املالي  املحاسبي  مالنظا  بتطبيق  التزامها  بعد

يادة حقات اإلختيارية كمؤشر ملستويات إدارة األرباح، مع ز د فروقات ذات داللة معنوية بين القيمة املطلقة للمستو ئية وجااإلحص  االختباراتنتائج  

، وهو الدولية املحاسبية املعاييراملتوافق مع  ختيارية في الشركات الجزائرية عينة الدراسة، نتيجة التحول نحو تطبيق النظام املحاسبي املستحقات اإل 

 فترة ما بعد اإلعتماد. ة ممارسات إدارة األرباح من قبل هذه الشركات في زياد ير إلىشما ي

حجم ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد التقارب مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية،    اختبارلى  إ التي تهدف    Khoo et al. (2015)   وعارضتها دراسة •

في مستويات خصا  اختبارمع   )  ص مجلسئالفروقات  اإل   استقالليةاإلدارة  اإلدارة، حجم مجلس  )جودة    ،(دارة أعضاء مجلس  الشركة  وخصائص 

قبل وبعد التقارب مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، لعينة مكونة من    ،الشركة(لربحية، نمو  التدقيق، حجم الشركة، مستوى املديونية، ا 

الدولية إلعداد التقارير املالية التقارب مع املعايير  بينت نتائج الدراسة أن  .(2006-2005)فترة املمتدة بين زية لليشركة مدرجة في البورصة املال (231)

رسات إدارة األرباح للشركة املدرجة في البورصة املاليزية، كما لم تظهر خصائص مجلس اإلدارة فروقات ذات داللة إحصائية في  خفض من حجم مما

 متغير نمو الشركة التقارير املالية، أما بالنسبة لخصائص الشركة يعتبر    رة األرباح نتيجة التقارب مع املعايير الدولية إلعدادات إداسالتأثير على ممار 

 ة. هو الوحيد الذي أعطى تأثير ذو داللة إحصائية على ممارسات إدارة األرباح نتيجة التقارب مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالي

 إدارة تممارسا من الحد على قادرة  وأدواتها بمفاهيمها الدولية التقارير إعداد معايير كانت إذا  ما عرفةمل تهدففقد  (2016) صالحو  ريسإد اسةر ود •

  معلومات  تاجإنو  احبر األ  إدارة  ممارسات من  الحد في املحاسبية السياسات  اختيار في الدولية املالية التقارير  إعداد معايير تطبيق أثر واختبار، رباحاأل 

 الخرطوم   بسوق   املدرجة  ةالسوداني  املصارف  من  عينة  على  املعلومات  لجمع   رئيسية  كأداة   االستبانة  على  الباحثان  اعتمد  وقد،  عالية  كفاءة   ذات

  غياب ، و االرباح  إدارة   اتممارس  نم  للحد  الدولية  املالية  التقارير  إعداد  معايير   بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  النتائجتوصلت    .املالية  لألوراق

 معلومات   املالية  التقارير  معايير  توفر  كما  ،نشآتللم  املالية  واألحداث  العمليات  تعالج   التي  األسس  اختالف  إلى  يؤدى   ةوليالد   املالية  التقارير  معايير

 .للمقارنة  وقابلة جودة  ذات محاسبية

داد التقارير املالية قد حول إذا كان التكيف مع املعايير الدولية إلع  فقد بحثت عما Palacios-Manzano and Martinez-Conesa (2014) دراسةكما أن  •

 املبادئ امل
ً
 املكسيكية إلى مع  قبولة عموما

ً
في الواليات املتحدة،   ايير عالية الجودة، من خالل زيادة قابلية املقارنة مع املبادئ املحاسبية املقبولة عموما

 ( 2008-1997)ي بورصة نيويورك خالل الفترة املمتدة بين  عينة من الشركات املكسيكية غير املالية املدرجة ف  على،  رباحوتخفيض ممارسات إدارة األ 

ا  للفترة  املكسيكية  واملفككة  املحلية  للمعايير  التي، و (2004-1997)لخاضعة  الدولية    الفترة  املعايير  املالية    إلعدادتحكمها  . (2008-2005)التقارير 

املحاسبية  للتقارب معالجهود املبذولة  ن  تائج أ نتشير الو  التقاربومع ذلك فإن    ،زادت من قابلية مقارنة األرباح املحاسبية  وليةالد   املعايير  مع    هذا 

 ملكسيكية.ا  املحليةاملحاسبة  بمعاييراملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لم يؤدي إلى إنخفاض ممارسات إدارة األرباح مقارنة 

ت إدارة األرباح دولية إلعداد التقارير املالية وقوة إنفاذها )تطبيقها( على ممارسايير الاملعا  اعتمادتأثير    اختبار  2008) .Lei et al)   دراسةت  استهدفو  •

دولة تحكمها املعايير    10وولة  د دولة تعتمد املعايير ال  22دولة، مقسمة إلى: )  (32)املحاسبية في التقارير املالية، وذلك على عينة متعددة الجنسيات عبر  

 .  (2006-2000)متدة من  للسنوات املالية امل  ،املحلية(
ً
رباح بعد التحول للمعايير الدولية إلعداد  إلى إنخفاض مستويات إدارة األ   تشير النتائج عموما

 تويات أقل ملمارسات إدارة األرباح. يها مسدالتقارير املالية، مقارنة باملعايير املحلية، كما أن البلدان التي تتمتع بدرجة تطبيق أقوى ل

 ت ممارساالية، حجم الشركة، والرافعة املالية، لها تأثير على  املعايير الدولية إلعداد التقارير امل  اعتمادما إذا كان    تختبر ا   Fanani (2013)  دراسةبينما   •

األرباح لعينة مكونة من   إندونيسي  (102)إدارة  بين خالل    اشركة صناعية مدرجة في بورصة  املمتدة  أن  (2011-2006)  الفترة  النتائج   ماد اعت. تشير 

إدارة األرباح، في حين أن حجم الشركة والرافعة املالية لها تأثيرات قوية على إدارة   املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ليس لها تأثير على ممارسات
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ت لعالية ترتبط بدرجات أكبر ملمارساأن الشركات ذات الرافعة املالية ا و ات إدارة األرباح،  ممارس  يالشركات كبيرة الحجم تشارك بدرجة أقل فف  األرباح،

 عقود الدين.  اتفاقياتوافع التعاقدية من أجل تجنب مخالفة يتفق مع فرضية الد الذي  إدارة األرباح

األرباح وعالقتها باملعايير امل  الدراسات السابقةتناول   ( من منظور مالي، معتمدة في ذلك على IAS/IFRSلدولية )اسبة ا حموضوع ممارسات إدارة 

والتي تستخدمها إدارة الشركة للتحكم بمستوى أرباح الفترة لتظليل مستخدمي األرباح،    للتعبير عن ممارسات إدارة   القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية

بالنسبة أما  املالية،  الع  الكشوفات  ملمارسة  املتراكمة  املحمللخبرة  تطبيق   اسبيل  )  في سياق  الدولية  املحاسبة  الدراسات IAS/IFRSاملعايير  (، فذهبت 

( للداللة  1)  القيمةمن خالله تجزئة وتصنيف املتغيرات إلى مجموعات أو فئات، فيتم إعطاء  ( والذي يمكن  Nominalمستوى القياس اإلسمي )  عتمادال 

( للداللة على مجموعة 2)  والقيمة(،  IAS/IFRSتطبيق املعايير املحاسبة الدولية )أو قبل    املحاسبي  العمل  ةالخبرة املتراكمة ملمارس  على مجموعة الفترة قبل

(، وتعترف الدراسات أن هذا القياس ليس له قيمة بل IAS/IFRSتطبيق املعايير املحاسبة الدولية )أو    مارسة العمل املحاسبيالخبرة املتراكمة ملالفترة بعد  

 ملتغير التابع. فئات ا ات، في حين أنه يساهم في بيان تكرار ونسبة كل فئة من ن الفئيرموز للتفرقة ب

بيئات   في  أغلبها  أجريت  والتي  السابقة،  البحوث  الدولية   اقتصاديةتقدم  املحاسبة  املعايير  إلى  التحول  كان  إذا  ما  حول  مختلفة  أدلة  متطورة 

(IAS/IFRS ا تطبيق املعايير فترات  ي ما مدى أثر  تائج املتضاربة، أ وهو ما توضحه التفاسير السائدة للن  رباح،أل ( يحد أو يساهم في زيادة ممارسات إدارة 

      األرباح؟معها على ممارسات إدارة افق (، أو التو IAS/IFRSاملحاسبة الدولية )
مستوى تطور    اختالفالتنظيمية، مع  ونية و نأجريت في بيئة تختلف من حيث املتطلبات القا  التي  جاءت هذه الدراسة  ،ولإلجابة على هذا السؤال

متطورة، بينما كانت    اقتصاديةت أغلبها في بيئات  ة فيها، مقارنة بأغلب الدراسات التي أجري خصائصه، ومستوى اإلفصاح والشفافي السوق املالي فيها و 

العربية مثل   األقل تطورا شحيحة خصوصا الدول  البيئات  املوضوع في  تناولت  التي  الحالدراسات  الحالية الة  الدراسة  السبب ستقتدي  جزائر، ولهذه 

( من املنظور املالي،  IAS/IFRSاملتوافق مع املعايير املحاسبة الدولية )  (SCFام املحاسبي املالي )التي تناولت موضوع إدارة األرباح وعالقتها بالنظباألبحاث  

الحالية كذلك الدراسة  يبرز موقع  التعرف ع  ،كما  األ ى عالقلمن خالل محاولة  إدارة  املؤسة ممارسات  العوامل اإلقتصادية  للمؤسسات  رباح مع  سية 

 ية كوكيل يعبر عن دوافع هذه املمارسات في بيئة األعمال الجزائرية. على املؤشرات املالية الكم باالعتمادة، اإلقتصادية الجزائري

 الدراسة:  هيكل 

 للمحاور اآلتية: دراسة ال هذه  فيالتطرق  سيتم ، اإلجابة على األسئلة املطروحة بغرض

 األرباح؛ املفاهيمي ملمارسات إدارة و  األول: اإلطار النظري  بحث امل •

 ؛ الطريقة واألدواتالثاني:  بحث امل •

 الثالث: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية.  بحث ملا •

 ة األرباح املفاهيمي ملمارسات إدار و : الطرح النظري املبحث األول 

 :
ً
 ذات الطبيعة املحاسبية: باح ة األر ر مفهوم إداأوال

،  قد تكون مرادفة ملصطلح إدارة األرباح شير إلى ممارسات التالعب باألرقام املحاسبية، والتي  عديد من املصطلحات التي تورد في األدب املحاسبي ال

خلها في الئم لوصف ممارسات اإلدارة وتدوحد وممعام بين الباحثين على تقديم تعريف    اتفاق  ال يوجد  ثمقاييسها، حيمن أشكالها، أو أحد    شكلأو  

ظهرت تعريفات عديدة ويعود ذلك للفكر املحاسبي الذي  م أرقام لألرباح املحاسبية بغير صورتها الحقيقية، كما اإلفصاح املحاسبي لتقديعملية القياس و 

 لعديد من هذه التعريفات:  استعراضإليه هؤالء الباحثين، وفيما يلي  انتمى

داد التقارير املالية الخارجية بهدف تحقيق بعض املنافع مد في عملية إع بأنها تدخل متع“األرباح  ممارسات إدارة     Schipper (1989)  رفعي حيث

لية ر املاياملديرين للسلطة التقديرية في إعداد التقار  استخدامبأنها " إدارة األرباح ( (Degeorge et al 1999  بينما عرفها ، Jeanjean (2002) "ةيالشخص

   ."على القيمة الحقيقية للشركةعلى توزيع النتائج، أو التعتيم   التأثيرإما بغرض 
ً
املتعمد لألرباح، األمر الذي   "التحريف  بأنها  Partha (2003) وعرفها أيضا

تخضع ألسباب   قرارات اليرين ذ املدخيفض ي بدوره إلى أرقام محاسبية تختلف بشكل أساس ي عما يمكن أن تكون عليه في غياب التالعب، وذلك عندما يت

    .(Marie-Anne Verdier, 2016, P. 9-45) " حثير على األربابل ملجرد التأ استراتيجية

على أن إدارة األرباح تؤدى   اتفاقالتعريفات السابقة، إال أن هناك    استعراضانه يمكن تعريف إدارة األرباح بطرق مختلفة، من خالل  الرغم من    على

بهدف    ، يمكن القول أن إدارة األرباح بأنها أنشطة متعمدة يقوم بها املدرين تبارعاال أخذ هذه التعريفات في  مد لألداء الحقيقي للشركة، وبيف متعر إلى تح

ألرقام على ا   دتضليل مستخدمي املعلومات املحاسبية حول األداء الحقيقي للشركة لتحقيق مكاسب خاصة، أو للتأثير على النتائج التعاقدية التي تعتم

الت التقدير والحكم الشخص ي بين الطرق والسياسات املحاسبية، وكذلك حا لالختياررونة املتاحة لهم ين املمستغل املحاسبية الواردة في التقارير املالية،

 لبعض عناصر التقارير املالية. 
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 :
ً
 إلقتصادية الجزائريةسسات اؤ ( ودعمه ملمارسات إدارة األرباح في املSCFالنظام املحاسبي املالي ) ثانيا

املوجه أو املخطط،    داالقتصاوضع حسب معايير    29/4/1975  املؤرخ في  35/75املحاسبي الوطني الجزائري نسخة    ينبغي هنا اإلشارة إلى أن املخطط

 نالكلي على مستوى التشغيل واإلنتاج، وبالتالي لتلبية حاجيات املحاسبة الوطنية، و   االقتصادولتحقيق أهداف  
ً
لتحوالت العميقة التي شهدتها الجزائر ل  ظرا

ية للخواص، تحرير األسعار، إنشاء بورصة السوق، تحرير التجارة الخارجية، فتح رأس املال اإلجتماعي للمؤسسات العموم اقتصاد  لىع اقتصادهابفتح 

املستثمرين على إتخاذ القرارات الرشيدة السيما تساعد    الجزائر ووجود بنوك خاصة، حتمت على الجزائر توفير معلومات محاسبية ومالية ذات نوعية

امل بالجزائر  تلك  العاملة  الجنسيات  املتعددة  النقائص ف  نتيجة لظهور تعلقة بالشركات  الضروري جملة من  الوطني والذي كان من  املحاسبي  ي املخطط 

 .(19.، ص2008 شنوف،) القيام بتعديالت جوهرية عليه، ومحاولة تكييفه مع املعايير املحاسبة الدولية

  واعتماد ،  لك من خالل تخليها عن املخطط املحاسبي الوطنيسياسة إصالح جذرية لنظامها املحاسبي وذوتماشيا مع ذلك قامت الجزائر بانتهاج   

والذي ألزمت الشركات الجزائرية الي،  مل( املتضمن النظام املحاسبي ا 11-07النظام املحاسبي املالي املستوحى من املعايير املحاسبة الدولية بصدور القانون )

 (03.ص، 2016ي، وس شا) 2010به بداية عام 
ً
 الدولي  املستوى  على كان  سواء  عليها  ل الحصو  يمكن  التي املنافع من العديد التوفيق ملا توفره عملية ، سعيا

 :  (Saudagaran & Diga, 2003, PP.239-266)في املحاسبي التوفيق أهمية وتتمثل اإلقليمي، أو

صبح  العاملي الذي أ   االقتصادفي    واالندماجاملالية    ومالءمة املعلوماتفع درجة موثوقية  يب املمارسات املحاسبية الوطنية بنظيرتها الدولية، ور تقر  •

 
ً
  واقعا

ً
 . حتميا

 ملعالجة   املالية  قاريرالت  يلدتع  عند  وذلك  مختلفة  دول   في  أعمالها  تباشر  التي  الجنسية  متعددة   الشركات  تتحمل  التي  التكاليف  تخفيض  إمكانية •

 املختلفة.  الدول  بين التقارير بإعداد املتعلقة املحاسبية ارساتمامل اختالف عن تنتج التي اآلثار

  أو   ى أخر   دول   في  تطويرها  تم   التي  املحاسبية  للمعايير  تطبيقها  خالل  من  النامية  الدول   في  املحاسبية  املعايير  ببناء  املتعلقة  لتكاليفا   توفير  إمكانية •

 يير.املعا تلك  تطبيق عند الدول  تلك  في املحاسبية باملمارسات  املحيطة  البيئية  تغيراتملا  مراعاة  ضرورة  مع الدولية املحاسبة معايير مجلس  اسطةبو 

  من  ستفادة لال  نمولوا  التكوين طور  في الزالت محاسبية ببيئة تتميز التي للدول  الفرصة إتاحة خالل  من  املحاسبية املمارسات أفضل تطبيق إمكانية •

 . (Fry & Chandler, 2006, PP.147–162) دمةمتق محاسبية ببيئة تتميز التي الدول  تجارب

دام املعايير املحاسبية الدولية كقاعدة لتطوير املعايير املحلية، إال أنه ال يمكن تجاهل املرونة التي تتيحها  بغض النظر عن املنافع املتوقعة من إستخ

   رفيما يتعلق بتوفي
ً
   قدرا

ً
جودة التقارير املالية بما  ة بشأن العديد من املعالجات املحاسبية لتعزيز  من السماح لإلدارة بإستخدام أحكامها التقديري  كبيرا

     ادة استفيضمن  
ً
   االختيارحتى يصبح    أصحاب املصالح املختلفة منها، وتحسين القدرة التنافسية في سوق رأس املال العاملي، وأيضا

ً
وف ظر   عم  متوافقا

اسبي من رة في العديد من األمور املحاسبية، قد يقود إلى تشويش عملية التوصيل املحلحكمي لإلدا والتقدير ا   لالختيارالشركة، إال أن املساحة املمنوحة  

وباإلسقاط السابق اإلشارة لها،    ة خالل التأثير على املعلومات املتضمنة في التقارير املالية بما يخدم مصالحها الشخصية وبما يتفق مع األهداف املرسوم

 والوسائل التالية:  رض املداخلعم النظام املحاسبي املالي ملمارسات إدارة األرباح بعإليه يمكن التعرف على مدى د

  ية حاسبملا   السياسات  تبني  في  الرئيسية  األسس  من  هو  االستحقاق  أساس  أن  املعروف  من  مدخل إدارة املستحقات في ظل النظام املحاسبي املالي: .1

 اختيار   في  الحرية  ملساحة   كمقياس  املحاسبي  االستحقاق  أثر  في  التقارير  استخدام  يمكن  أنه  إلى  إضافة  املالية،  البيانات  عرض  في  ثم   ومن  واعتمادها

املعلنة،  قبل  من  املستغلة  املحاسبية  السياسات األرباح  للتأثير على   املتعلقة  الدراسات  في  مةمه  قات يتطب  له  االستحقاق  أثر  في  التقارير  أن  كما  اإلدارة 

 االعتراف   االستحقاق  ويتطلب  جودللو   ظهرت  التي  النقدية   غير  والظروف  باألحداث  لالعتراف  محاسبية  عملية   هو  إذن  اح،األرب  إدارة   ممارسات  باكتشاف

،  2005جاسم، ) املستقبل في نقد شكل على عادة  عفتد أو تقبض  أن لها متوقع مبالغ أساس على واملطلوبات  واملصاريف املوجودات في والزيادة  باإليرادات

 .  (453.ص

النظام املحاسبي املالي، الذي يستوجب اإلعتماد على الكثير  أحد أهم دعائم تطبيق  -محاسبة اإللتزام -أو ما ورد تحت مسمى  االستحقاقاس ل أسويشك

جمادي  20خ في  املؤر (  156-08( من املرسوم التنفيذي رقم )06املادة )  يث نصتحمن التقديرات املحاسبية التي قد تستخدم للتأثير على األرباح املعلنة،  

تتم محاسبة آثار املعامالت وغيرها من األحداث على أساس محاسبة   "(11-07م )املتضمن تطبيق أحكام القانون رق  26/5/2008املوافق  1429األول عام  

يعد حساب النتائج    " (34)ادة  في امل، وفي نفس السياق جاء  "ت املالية التي ترتبط بهالكشوفاا اإللتزام عند حدوث هذه املعامالت أو األحداث وتعرض في  

ا  املحققة من طرف  واملنتوجات  لألعباء  بعين  وضعية ملخصة  يأخذ  وال  املالية،  السنة  النتيجة   االعتبارلكيان خالل  ويظهر  الدفع  أو  التحصيل  تاريخ 

-11.، ص ص 2008  ،27جزائرية، العدد  ية الجمهور الجريدة الرسمية لل  ،156-08ملرسوم التنفيذي رقم  ا )  "رحطالصافية للسنة املالية بإجراء عملية ال

14). 

ب إعداد الكشوفات املالية إجراء عمليات تقدير عن الظروف أو األحداث املستقبلية، وطاملا أنه ال يمكن التأكد يتطل  مدخل التقديرات الحكمية: .2

   تتطلبقدير  ة، وآثارها على الكشوفات املالية، فإن عملية التستقبليمن هذه الظروف واألحداث امل
ً
تطبيق النظام   تضمن  من الحكم الشخص ي، ولقد قدرا
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 املحاسبي املالي أحك
ً
 تقديرية   محاسبية  فترات  وضع  أو  االقتصادي   الحدث  على  تطبق  التي  املحاسبية  الطرق   اختيار  في  الحرية  لإلدارة   تركت  شخصية  اما

 سبيل  على األتي اإلرباح،ومنها ممارسات إدارة  إلى تؤدي  شخصية كأحكام شركةل ا  قبل من  الفقرات تلك الستعمال املجال  يفسح  مما الية،الع نةو باملر  تمتاز

 :(11-06 ، ص2009، 19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 23/7/2008 القرار املؤرخ في) ثالامل

تاريخ إقفال الحسابات إلى تقدير وتفحص ما ل أي د حلو في "أن يعتمد الكيان عن ي الحسابات، كقاعدة عامةقيدة فترتكز طريقة تقييم العناصر امل •

لى أن أي أصل من األصول املالية لم يفقد قيمته، وإذا ثبت وجود مثل هذا املؤشر، فإن الكيان يقوم بتقدير القيمة  إذا كان هناك أي مؤشر يدل ع

 لي".ل املاصاملمكن تحصيلها من األ 

وفي نفس اإلطار  رة قيمة أي أصل بانخفاض األصل املذكور وبإدراج عبء في الحسابات"،  ت خسا"تثب  (8في إطار القواعد العامة للتقييم الفقرة ) •

ة إلى أصل بالنسب ( "يقدر الكيان كل إقفال عند للحسابات ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسارة في القيمة املدرجة في الحسابات9) الفقرة 

 "  انخفضتأنها ة أو موجودخالل السنوات املالية السابقة لم تعد 

بالتقي • الخاصة  املالي  املحاسبي  النظام   حسب قواعد 
ً
أن تدرس دوريا " يجب  العينية واملعنوية فإنه  بالتثبيتات  املتعلقة  الحسابات  ،  يم واإلدراج في 

املتبق والقيمة  النفعية  املدة  اإلهتالك،  أيطريقة  في  التثبيتات  ة  املطبقة على  النفعية  املدة  فالعينعقاب  حاية،  للوتيرة  في  تعديل مهم  لة حدوث 

النا املنافع اإلقتصادية  أن مثل هذا املنتظرة من  تبين  الوتيرة، وإذا  التغير في  التوقعات والتقديرات لكي تعكس هذا  تجة عن تلك األصول، تعدل 

الحس في  يدرج  فإنه  ضروري،  أمر  كماالتغير  املخصبات  املبلغ  ويضبط  محاسبي،  تقدير  تغير  كان  لو  إلها  والسنوات تالكاص  املالية  السنة  ت 

 املستقبلية".

صارت القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت أقل من قيمتها الصافية بعد اإلهتالك، فإن هذه القيمة تعود إلى القيمة القابلة وفي نفس السياق " إذا  •

األمور في يد اإلدارة مثل مؤشرات إنخفاض القيمة،  يد منالعد بخسارة القيمة يترك االعتراف"، إال أن في القيمةخسارة  للتحصيل عن طريق إثبات

 حديد القيمة القابلة للتحصيلالتوقيت وت

 أ   باره تباعاألول   إدراجهفي إطار تقييم التثبيتات وفق املعالجة األخرى املرخص بها "يدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد   •
ً
، باملبلغ املعاد تقييمه  صال

 يمة ا )الق أي بقيمته الحقيقية
ً
ت وخسائر القيمة الالحقة، وتتم عمليات إعادة التقييم منها مجموع اإلهتالكا لعادلة( في تاريخ إعادة تقييمه منقوصا

 بانتظامية كافية حتى ال تختلف القيمة املحاسبية للتثبيتات املعينة  
ً
   اختالفا

ً
القيمة الحقيقية في تاريخ   باستعماللتي قد حددت  قيمة ا لعن ا   كبيرا

السوق، وتحددال، و اإلقف العادة قيمتها في  الحقيقية لألراض ي هي في  القيمة    القيمة   هذه 
ً
إلى تقدير يجريه مقومون محترفون ومؤهلون،    استنادا

فية  قيمتها في السوق فإنها تقوم بكلفة تعويضها الصا  دل علىتوالقيمة الحقيقية ملنشآت اإلنتاج هي أيضا قيمتها في السوق وعند غياب مؤشرات  

التي تقوم معالجتها على القيمة السوقية )القيمة الحقيقية/ العادلة(، ألمور هتالك". ففي حالة عدم وجود سوق نشطة لكثير من األصول وا ن اإل م

ل زيادة  ن خالمدة مى التقييم الذاتي مما يعطي فرصا للتالعبات املتعكات إلر وهو ما عليه الحال بالنسبة لبيئة األعمال الجزائرية، قد تلجأ إدارة الش

     تحيز اإلدارة عند تطبيق نماذج القيمة العادلة. احتمال

  عندما ال يمكن تحديد كلفة "فإنه    واملستحقات حسب قواعد النظام املحاسبي املالي الخاصة بالتقييم واإلدراج في الحسابات املتعلقة املخزونات   •

در في أقرب تاريخ تم تقييمها بكلفة شراء أو إنتاج أصول مساوية لها تثبت أو تقنات يملخزو قواعد العامة للتقييم، فإن ا أو إنتاج بتطبيق ال  الشراء

 . "لشراء أو إنتاج األصول املذكورة 

ز الصافية هي سعر البيع املقدر عقب طرح  اإلنجا  فإن املخزونات تقييم بأقل قيمة بين تكلفتها وقيمة إنجازها الصافية، وقيمة"وفي نفس السياق   •

الصافية  رج أية خسارة في قيمة املخزونات كعبء في حساب السويق، وتدوالت  تمامكلفتي اإل نتيجة عندما تكون كلفة مخزون ما أكثر من القيمة 

 . "ئة بفئةثلية فمإلنجاز هذا املخزون، وتحدد خسارة القيمة في املخزون مادة بمادة، أو في حالة أصول مالية 

الضريبة عن األرباح  ر النظام املحاسبي املالي بفرض الضرائب املؤجلة والتي تق، أقالسابعكس املخطط املحاسبي الوطني الجزائري   • عبر عن مبلغ 

اب النتائج  ية وحسنقابلة للدفع )ضريبة مؤجلة خصمية( أو قابلة للتحصيل )ضريبة مؤجلة أصلية( خالل سنوات ملية مستقبلية. تسجل في امليزا 

 الضرائب املؤجلة الناجمة عن:

 . النتيجة الجبائية لسنة مالية الحقة في مستقبل متوقعإلثبات املحاسبي ملنتوج ما أو عبء ما وأخذه في الحسبان بين ا زمني  اختالف .1

 .ة في مستقبل منظور محتمل ةعجز جبائي أو قروض ضريبية قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائية أو ضريبية مستقبلي .2

 إطار إعداد كشوف مالية مدمجة.  مت فيلجة تترتيبات، وإقصاء، وإعادة معا .3

يدرج أصل أو خصم لضريبة مؤجلة في الحسابات بالنسبة إلى كل الفوارق الزمنية إذا كانت هذه الفوارق الزمنية يحتمل وعند إقفال سنة مالية،   

ن الحسابات الدائنة الضريبية الجارية،  صول عة لأل وفي مستوى تقديم الحسابات، تميز الضرائب املؤجل  ضريبي،  أن يترتب عليها الحقا عبء أو منتوج

 خصمية املؤجلة عن ديون الضريبية الجارية.ويميز الضرائب ال
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   (2014)رمضان،    واقترح
ً
فز الستخدام رباح، والحاارة األ دوتحديد ممارسات إ   الكتشاف ( إستخدام الضرائب املؤجلة  Philips et al, 2002عن )  نقال

 رين ناملديالضرائب املؤجلة هو أن  
ً
القواعد الضريبية، حيث أنه إذا قام املديرون بإدارة األرباح يقومون بالتقدير حسب املبادئ املحاسبية أكثر من    موذجيا

ذه  عن ه   الحالة ينتجالدخل الضريبي الحالي، وفي مثل تلك    ثر علىؤ تقديرهم بظل املبادئ املحاسبية بشكل ال ي  باستغاللباتجاه زيادتها فإنه يتوقع قيامهم  

لتقدير ممارسات إدارة األرباح من خالل الضرائب املؤجلة  استخدامهاضرائب املؤجلة، ويتم ضريبية دفترية التي تزيد من ال اختالفاتخيارات الضريبية ال

 اكتشاف ختيارية في ت اإل ستحقاتخدام الضرائب املؤجلة هي أفضل من امليرى أن إس ثين منح، وهناك من الباt-1مثقلة باألصول الكلية في العام  tللعام 

ن أن هذه املمارسات يتم تعريفها بأنها ممثلة بفن إستخدام املستحقات من أن الضرائب املؤجلة أكثر قدرة  من ممارسات إدارة األرباح، وذلك بالرغم م

 .املحددة  ستحقاتاملستحقات اإلختيارية على حصر مضامين امل

، هو إساءة تطبيق مبدأ األهمية النسبية  بواسطة املحاسبين في التالعب باألرباح  استخدامهاكن  تي يمت اليعد أحد املجاال   مدخل األهمية النسبية: .3

   عند إعداد الكشوفات املالية، فلهذا املبدأ مفهوم واسع بشكل كبير ومرن وليس له مدى محدد لتحديد متى يكون العنصر
ً
من عدمه، وقد دعم   جوهريا

 املوافق 1429جمادي األول عام  20( املؤرخ في  156-08)  ( من املرسوم التنفيذي رقم 11املبدأ من خالل املادة )هذا    صريح  النظام املحاسبي املالي بشكل

أن تؤثر على حكم  مستعمليها تجاه  يمكن    ةيجب أن تبرز الكشوفات املالية كل معلومة مهم"  (11-07املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم )  26/5/2008

ة"، وبالتالي على الرغم من أهمية هذا املبدأ عند إعداد الكشوفات املالية، إال  تطبق املعايير املحاسبية على العناصر قليلة األهمي كن أاللي يمن، وبالتاالكيا

 ح. األربا أنه تطبيقه مرتبط باألحكام الشخصية مما يتيح املجال أمام ممارسات إدارة 

من إدارة الشركة في إنتاج وتوصيل   حاسبية مجموعة من الطرق واإلجراءات التي تستعملت املسياساتمثل ال  مدخل التغيرات املحاسبية اإلختيارية: .4

واضحة   الفاتاختار  ثاملعلومات املالية، ويتضمن التغيير في طريقة محاسبية معينة، والتحول من طريقة أو سياسة متعارف عليها إلى أخرى، بإحداث آ 

إلجراءات املحاسبية في حدود املبادئ املحاسبية، من أجل د تلجأ في بعض األحيان إلى تغيير السياسات أو ا كات قالشر   على النتائج املالية، لذا فإن إدارة 

 أن   إال  عليها،  املتعارف  األرباح  دارة ت إ رساا مم  مداخل  أحد  املحاسبية  السياسات  ممارسات إدارة األرباح، وفي هذا الصدد فإن الباحث ال ينكر أن تعدد

 ضرورة  من   املحاسبية  املعايير  به   تلزم  ما   ظل  في  اكتشافها  لسهولة   وذلك   السابقة،  األخرى   املداخل  من   أقل  فيه  املرغوب  الربح  رقم   لتحقيق   ليهاع  االعتماد

 . التغيير هذا  ومبررات فيها يحدث تغيير أي  وعن املستخدمة السياسات عن اإلفصاح

أن يستثنى مبدأ ثبات طرق   بات الطرق املحاسبية، أقر النظام املحاسبي املاليى ثعل مداعتعكس املخطط املحاسبي الجزائري السابق، والذي  وعلى 

حاسبي  ام املظواملتضمن الن  25/11/2007( املؤرخ في  11-07التقييم في حالة الرغبة في تحسين نوعية الكشوفات املالية، وهو ما جاء به القانون رقم )

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ،  11-07القانون رقم  )  ية من خالل نص املواد التاليةحاسبرق اململالي، فيما يتعلق بتغيير التقديرات والطا 

 : (06.، ص2009، 74

 الغرض منها تحسين نوعية الكشوفات املالية ".  ذا كانإ (: " يمكن أن يلجأ الكيان إلى تغيير التقديرات املحاسبية أو الطرق املحاسبية 37املادة ) •

ير الظروف التي تم على أساسها التقدير أو على أحسن تجربة، أو على معلومات جديدة، " يرتكز تغيير التقديرات املحاسبية على تغي  (:38)ادة  امل •

 والتي تسمح بتقديم معلومات موثوقة أكثر والحصول عليها". 

• ( تغيي39املادة   " يخص   الطرق   ر(:  واألسس    املحاسبية  املبادئ  بهدواعد  والق  واالتفاقياتتغير  الكيان  يطبقها  التي  الخاصة  إعداد واملمارسات  ف 

  وعرض الكشوفات املالية، وال يتم أي تغيير في الطرق املحاسبية إال إذا فرض في إطار تنظيم جديد أو إذا كان يسمح بتحسين عرض الكشوفات 

 املالية ".

ي ما  املحأله ي عرض  لوفي  القواعد  تحتويها  التي  والطرق  الخيارات  املحاسبي  للنظ  اسبيةم  والتام  في   استخدامهايمكن    تمثل مجال حرية  ياملالي، 

 : (11-06ص  ،2009، 19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 23/7/2008 القرار املؤرخ في) ممارسات إدارة األرباح

 معنوي، ويتم حسابه كعبء إال إذا كاي أو ل عيناملنافع اإلقتصادية املرتبطة بأص  استهالكالك هو اإلهت : التثبيتات اهتالكطرق  •
ً
في القيمة   ن مدمجا

الكيان للمنافع اإلقتصادية التي يدرها ذلك األصل،    استهالكتطور    انعكاسأي أصل هي    اهتالكاملحاسبية ألصل نتجه الكيان لنفسة، إن طريقة  

د التقييم واملحاسبة ومحتوى  ام املحاسبي املالي املتعلقة بقواعظد النقواع ة أنواع من طرق اإلهتالك التي يسمح بتطبيقها وفقبين عد ويمكن التمييز

فقرة لعنوية ا الكشوف املالية وعرضها، وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها الخاصة بالتقييم واإلدراج في الحسابات املتعلقة بالتثبيتات العينية وامل

 ( وهي:07)

 صادقة، وتقود إلى عبء ثابت على املدة النفعية لألصل.   التمكن من تحديد هذا التطور بصورة عدم    حالة  وهي املعتمدة في  طريقة اإلهتالك الخطي:  .أ

 تؤدي إلى عبء متناقص على مدة األصل النفعية.  الطريقة التناقصية: .ب

 ية لألصل. النفع ة تؤدي إلى عبء يتنامى على املد  الطريقة التزايدية: . ج

 ظر من األصل.أو اإلنتاج املنت االستعمالعلى يقوم عبء  يترتب عليها طريقة وحدات اإلنتاج:     .د
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عمال بمبدأ الحيطة، فإن املخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة إنجازها الصافية، وقيمة اإلنتاج الصافية هي سعر البيع املقدر  : طرق تقييم املخزونات •

 خازن أو عند الجرد إما: من املوجها ام والتسويق، ويتم تقييم السلع املتعاوضة عند خر اإلتم يبعد طرح تكلفت

 (. FIFOالسلعة األولى في الدخول هي األولى في الخروج ) باعتبار . أ 

 إما بمتوسط كلفة شراءها أو إنتاجها املرجحة.  .ب

   :تقييم الحالة الخاصة بالعقارات املوظفة •
ً
 ر عقا  يشكل أي عقار موظف ملكا

ً
هو غير تالي  وبال  رض، بناية..( مملوكا لتقاض ي أو تثمين رأس املال،)أ   يا

األولية    ستعماللال موجه   الحسابات  املوظفة في  العقارات  إدراج  يتم  أن  العادي، بعد  النشاط  إطار  البيع في     باعتبارهاأو 
ً
   تثبيتا

ً
القيام  عينيا ، يمكن 

 بتقييمها:

 طريقة الكلفة(. يتات العينية )للتثبلعام لة في اإلطار ا خسائر القيم حسب الطريقة املستعم ومجموع إما بتكلفة يطرح منها مجموع اإلهتالكات . أ 

 وإما على أساس قيمتها الحقيقية )طريقة القيمة الحقيقية(. .ب

..(، ويتم تقييم ر.شجاأل ، ا )الحيواناتتمثل كل عناصر األصول التي تتميز بالخصائص البيولوجية وتشمل  :  تقييم الحالة الخاصة باألصل البيولوجي •

 ى وفي تاريخ كل إقفال للحسابات بـ: األول للمرة ابات أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحس

 قيمته الحقيقية يطرح منها املصاريف املقدرة في نقطة البيع. . أ 

العام للتثبيتات  في اإلطار ستعملةحسب الطريقة امل القيمةأو تقييم هذه األصول البيولوجية بتكلفته منقوصا منها مجموع اإلهتالكات وخسائر  .ب

 الة لم يمكن تقدير قيمته الحقيقية بصورة صادقة. في حوهذا فة(، العينية )طريقة الكل

عالوات اإلصدار املتعلقة بالقروض،   اهتالكيندرج في تكاليف القروض، الفوائد املترتبة على الكشوفات املصرفية والقروض،  :  تقييم تكاليف القروض •

امل ا األعباء  وفو الية  التمويلي  اإليجار  عمليات  تقتضيها  الصلتي  الائد  في نارف  القروض  تكاليف  تدرج  حيث  األجنبية،  بالعمالت  القروض  عن  تجة 

 الحسابات إما: 

 كأعباء مالية للسنة املالية املترتبة فيها. . أ 

نتاج أصل يتطلب مدة طويلة من التحضير )أكثر من ء أو إ ااملعالجة األخرى املرخص بها أن تدمج كلفة اإلقتراض املنسوبة مباشرة إلى إقتناء أو بن .ب

12 
ً
 (. شهرا

 
ً
 النظام املحاسبي املالي ومدى دعمه للحد من إدارة األرباح: ثالثا

  األمور   من  العديد  ترك  أو  االستحقاق،  أساس  بتطبيق  الشركات  إلزام خالل  من  أقر النظام املحاسبي املالي سواء  التي  االختيار  مساحة  من  بالرغم 

تحليل   خالل  فمن  الظاهرة،  هذه   من  الحد  املعايير في  لهذه   أي دور   موجود  عد  ىيعن  ال  كلذ  أن  إال  االختيارية،  التغييرات  خالل  من  أو  الحكمي،  رللتقدي

 إدارةت ممارسا من حدلل جدا  هامة  تعتبر أشياء  عدة  على تركيزها مالحظة يمكن املعايير  قواعد التقييم واملحاسبة وفق ما تضمنه النظام املحاسبي املالي

 يلي:  ما أهمها من األرباح

  احترامها،   الوحدات  على  يجب  التي  القانونية  االلتزامات  بمراعاة   للكيان،  املالية  الوضعية  وتغيرات  وأداء  املالية للكيان،  لوضعيةل  صادقة  صورة   إعطاء •

  على الي بي املالنظام املحاس الكشوف املالية املعدة وفق مبادئ   ردة فيا نشاطها، من خالل ما توفره املعلومة الو  وطبيعة حجم  تنظيمها،  استثناء دون 

 26/05/2008( املؤرخ في  156-08( املرسوم التنفيذي رقم )19الخصائص النوعية املالئمة والدقة وقابلية املقارنة والوضوح، فقد نصت املادة )

ف هد  ة إلىحاسبياملبادئ والقواعد امل  احتراملية ونوعياتها وضمن  ف املاو (، "يجب أن تستجيب الكش 11-07املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم )

أن   يتبين فيها  التي  الحالة  املالية للكيان، وفي  الوضعية  املالية والناجعة وتغير  الوضعية  تطبيق  إعطاء صورة صادقة بمنح معلومات مناسبة عن 

الكيان،  املحاسبية غير مالئم  لتقديم صورة صادقة عن  الض  القاعدة  املمن  الكشوف  إلى أسباب ذلك ضمن ملحق  م  املرسو )  الية" روري اإلشارة 

 .  (13.، ص2008 ،27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،156-08التنفيذي رقم 

وفير في فهم العمليات ة أو تي(: "يتضمن ملحق الكشوفات املالية معلومات ذات أهم37لإلدارة من خالل املادة ) االختيارية األمور  عن اإلفصاح دعم  •

الكشوفات ) الكشوفات  ياد كيفكتحديالواردة في هذه  امللحقة في  املالحظات  املستعملة(، حيث تكون  املحاسبية  التقديرات والطرق  تغير  أخذ  ت 

موال الخاصة إلى ؤوس األ ر املالية موضوع عرض منظم، ويحيل لكل قسم من أقسام امليزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير  

املالحظا املوافقة في  املاملعلومة  بالكيان"اللحقة  ت  التنفيذي رقم  )  خاصة  العدد    ،156-08املرسوم  الجزائرية،  الرسمية للجمهورية   ،27الجريدة 

 . (15.، ص2008

 ذات الطبيعة املحاسبية  وإدارة األرباحالخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر 

منها وجود بعض الغموض  اعتباراتلحد من ممارسات إدارة األرباح نظرا لعدة في ا  يركل كببش (، أثرتSCFية تطبيق النظام املحاسبي املالي )إن بدا 

إلى وجود تراث متنوع وكبير من تنفيذه، باإلضافة  إرشادات واضحة بشأن كيفية  املالي وتعقدها مع عدم وجود  املحاسبي  النظام  سات  املمار   في فقرات 
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(، مما جعل املمارسين  2009-1976سنة )  32العمل به ألكثر من    امتد( الذي  PCNاسبي )حني املالوط  املحاسبية القائمة في ظل فترات تطبيق املخطط

رس ومتمكن من  يا متمباملحاسبين ما زالوا يتأقلمون معه، حيث أن من أساليب إستخدام املستحقات اإلختيارية ملمارسات إدارة األرباح أن تكون محاس

 سه. ار ذي تمبي الاملمارسات املحاسبية للنظام املحاس

 الطريقة واألدوات : املبحث الثاني

  :
ً
(، GICAالجزائر )  إلسمنت  الصناعي  عشرة مؤسسة )وحدة( إنتاجية تابعة للمجمع  اثنييمثل مجتمع الدراسة باألساس في    مجتمع وعينة الدراسة:أوال

 . 2016إلى غاية  2011سنوات من سنة(  06خالل فترة ستة )ؤسسات  ولقد تمت دراسة هذه امل

   الدولة  أعطتها  التي  الصناعات  بين  من  اإلسمنت  ةصناع  تعتبر
ً
   اهتماما

ً
كونها من الصناعات األساسية في مجال قطاع البناء واألشغال العمومية.   كبيرا

للدولة،  املشاريع  في  تساهم   التي  لوطنية ا   تركا شال  أهم   ببين  من   ( GICAالجزائر )  إلسمنت  الصناعي  عيعتبر املجمحيث   أهموتبر  التنموية  تنمية يته في  ز 

 الوطنية والخروج من التبعية لقطاع املحروقات. بالصناعةاالقتصاد الوطني للنهوض 

رقم    امللحق( في  GICA)  جزائرلا   إلسمنت  الصناعي  محفظة فروع املؤسسات التابعة للشركة األم املجمع  املتمثلة فيتوضيح عينة الدراسة    يمكنوعليه  

(1). 

:
ً
 : دراسةات التحديد متغير  ثانيا

تاحة  يعتمد الكثير من مستخدمي القوائم املالية على األرقام املحاسبية املعلنة فيها إلتخاذ قراراتهم اإلقتصادية، ولكن بوجود املرونة امل  غير التابع:املت  .1

ما   االختياربإمكان اإلدارة   ة، أصبحلدوليبية ا ت الحكم الشخص ي التي منحتها لها املعايير املحاسوحاال  ةلإلدارة في إختيار الطرائق والسياسات املحاسبي

 بين تلك الطرق والسياسات البديلة، األمر الذي يؤثر على عدالة ومصداقية ما تعبر عنه التقارير املالية. 

 تعد املستحقات اإلختيارية من أكثر املداخل  
ً
كون  وذلك ل  ركات،ة الشممارسات إدارة األرباح التي تقوم بها إدار   لقياساحثين  بمن قبل ال  استخداما

املحاسبي الذي يقوم على مبدأ مقابلة اإليرادات واملصروفات التي تخص الفترة  االستحقاقاألساس املستخدم في املحاسبة املالية واملعتمد فيها هو أساس 

مما يتيح الفرصة ملمارسات  الشخص ي،  هاداالجتو ذي يتطلب من املحاسب العديد من التقديرات اس الا األسذاملوجه له االنتقادات الحالية، إال أنه بسبب 

النقدي من األرباح، ويقاس بالفرق بين صافي األرباح على  غيرإدارة األرباح، والتأثير في مبلغ الربح املحقق، حيث تعرف املستحقات الكلية بأنه ذلك الجزء 

املس  اتتدفقلوا   االستحقاقأساس   تتكون  التشغيلية، كما  العمليات  ا الكل  تحقات النقدية من  واملستحقات اإلختيارية،   اختياريةملستحقات غير  ية من 

 
ً
األرباح والتي قد تدار عمدا نتيجة خضوعها للتقدير والحكم الشخص ي من طرف اإلدارة في إطار السلطة   وتعتبر هذه األخيرة كمقياس ملمارسات إدارة 

املحاسبية،لها و   ةاملمنوح املعايير  التي تنطوي عليها  الجتخدم  ما يسك  املرونة  يتم هذا  األرباح، وبالتالي  إدارة  املستحقات للكشف عن ممارسات  زء من 

ت ل بيئاظمن املستحقات الكلية، وهناك عدة نماذج لقياس املستحقات اإلختيارية في  غير االختياري حساب املستحقات اإلختيارية من خالل طرح الجزء 

، نموذج ريس  Modèle de Jones modifié (1995)، نموذج جونز املعدل  Modèle de Jones (1991)جونزنموذج    أعمال مختلفة، واملتمثلة أساسا في

(Modèle de Ress et al (1996  نموذج كوتري وآخرون ،Modèle de S.P. Kothari et al (2005)،ومارتينيز  كورمييه(Modèle de D. Cormier et I. 

Martinez (2006]على نطاق واسع في   الستخدامهانظرا    هذه النماذج األخيرة،  على  باالعتماد  تياريةات اإلخستحقاس املسيتم قي  ،، فوفقا لهذه الدراسة

 نوردها فيما يلي: مراحلمعظم الدراسات الحديثة، وتمر عملية قياس املستحقات اإلختيارية بأربعة  

وتمثل املستحقات الكلية في الفرق ة الدراسة،  للشركات عين  (Total des Accruals)رحلة تم حساب املستحقات الكلية  امل  ذه ه  خالل الخطوة األولى:  •

 للشركة وذلك وفق املعادلة التالية: االستغاللبين صافي نتيجة الدورة املالية وصافي التدفقات النقدية من أنشطة 
TA i,t = NI i,t - CFO i,t 

 حيث أن:

TA i,t :امل( ستحقات الكلية للشركةi( في السنة )t ؛) 

NI i,t : الصافييجة النت( ة للشركةi( في السنة )t ؛) 

CFO i,t : ( التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للشركةi( في السنة )t.) 

للشركات    (discrétionnaires Accruals non)رية  ختياال ا لحساب املستحقات غير    (1β  ،2β  ،3β  ،4β)تم تقدير املعامالت    املرحلةفي هذه  الخطوة الثانية:    •

لكل شركة من شركات العينة على حدة  (Accruals non discrétionnaires)ختيارية تحديد املستحقات غير اال يتم في هذه املرحلة  ، كمادراسةنة العي

املقدرة   النموذج  الدراسة من خالل معالم  املتعدد  االنحدارمعادلة    امباستخد  ،(1β،2β  ،3β،  4β)ولكل سنة من سنوات   الخطي 
ً
  جنماذ  ثالثة  اعتمادا

 وفق الصيغ التالية:املوضحة 

 املعبر عنه وفق املعادلة التالية: Modèle de Jones (1991)جونزنموذج النموذج األول: 
itε(PPEit/ Ait) + 3β1) + -REVit/AitΔ(2β1) + -(1/Ait1β1 = -TAit /Ait 

(PPEit/ Ait)3β1) + -REVit/AitΔ(2β+  1)-Ait/(11β1 = -NDAit /Ait 
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 املعبر عنه وفق املعادلة التالية:   Modèle de Jones modifié (1995)ذج جونز املعدل نمو ي: الثانالنموذج 
itε(PPEit/ Ait) + 3β1)] + -RECit/AitΔ-REVit Δ[(2β1) + -(1/Ait1β1 = -TAit /Ait 

(PPEit/ Ait)3β1)] + -RECit/AitΔ-EVit RΔ[(2β1) + -(1/Ait1β1 = -NDAit /Ait 

 : املعبر عنه وفق املعادلة التالية Modèle de Ress (1996)ريس  ج وذنم: ث الثالالنموذج 
itε) + it/ACFOit(4β) + it/ Ait(PPE3β) + 1-it/AitREVΔ(2β) + 1-it(1/A1β= 1 -it/A itTA 

NDAit /Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2(ΔREVit/Ait-1) + β3(PPEit/ Ait) + β4(CFOit/Ait) + εit 

 املعبر عنه وفق املعادلة التالية: Modèle de S.P. Kothari et al (2005)ثري وآخرون كو  موذجن: رابعلنموذج الا
itεROAit+ 4β(PPEit/ Ait) + 3β1)] + -RECit/AitΔ-REVit Δ[(2β1) + -(1/Ait1β0+β1 = -TAit /Ait 

tROAi4β(PPEit/ Ait) + 3β1)] + -RECit/AitΔ-REVit Δ[(2β1) + -(1/Ait1β0+β1 =-NDAit /Ait 

 حيث أن:

TAit : ( املستحقات الكلية للشركةi( في السنة )t ؛) 

ΔREVit :  التغير في املبيعات للشركة(i)  بين السنتين(t )  و(t-1) ؛ 

PPEit:  األصول الثابتة اإلجمالية للشركة(i )  في السنة(t)؛ 

ΔRECit:  ء للشركة ب العماليد حساصالتغير في ر(i)  في السنة(t) ؛ 

CFOit : دي من األنشطة التشغيلية للشركة نقفق الالتد(i)  في السنة(t)؛ 

ROAit : معدل العائد على األصول للشركة(i)  في السنة(t) ؛ 

Ait-1 :  إجمالي األصول للشركة(i )  في السنة(t-1) . 

1β ،2β  ،3β  ،4β  :يت بالشركة  النموذج خاصة  العينةتقدير   م معالم  ملجموعة مؤسسات  لنفس قطاع    ها  تنتمي  وذلك لكل سنة من سنوات  ط  النشاالتي 

 الدراسة. 

εit : ( يمثل الخطأ العشوائي أو البواقي من النموذج املقدر والتي تعبر عن قيمة املستحقات اإلختيارية للشركةi( في السنة )t) ؛ 

NDAit :  اختياريةاملستحقات الغير ( للشركةi في ) ا( لسنةt.) 

لكل شركة من شركات العينة على حدة ولكل سنة من سنوات   (Accruals discrétionnaires)ارية  إلختيفيها املستحقات ا   احتسابتم    الخطوة الرابعة: •

 وفق املعادلة التالية:  وفق كل نموذج اختياريةالدراسة من خالل الفرق بين املستحقات الكلية واملستحقات الغير 
DAC i,t  + NDA i,t  =        AT i,t 

 حيث أن:

AT i,t :كلية املستحقات ال( للشركةi( في السنة )t ؛) 

NDA i,t :  ختياريةاال  غيراملستحقات ( للشركةi( في السنة )t ؛) 

DAC i;t :( املستحقات اإلختيارية للشركةi( في السنة )t .) 

قات اإلختيارية، حللمست، باستخدام القيم املطلقة  ممارسة إلدارة األرباحوغير    ةتصنيف مؤسسات عينة الدراسة ملمارس  اعتمادتم    الخطوة الخامسة:   •

فتعطى القيمة الوهمية   فإذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في سنة معينة تفوق املتوسط الحسابي فإن الشركة ممارسة إلدارة األرباح

املطلقة للمستحقات اإلخ1) القيمة  إذا كانت  أما  الشركة غير ممايارية  ت(،  املتوسط فإن  السنةرسة إل في سنة معينة تقل عن  األرباح خالل تلك    دارة 

 (. 2فتعطى القيمة الوهمية )

املستقلة: .2 املحاسبي    املتغيرات  النظام  تطبيق  بفترات  عنها  واملعبر  الجزائر  في  املحاسبي  العمل  ملمارسة  املتراكمة  الخبرة  في  املستقل  املتغير  يتمثل 

  خالل   (1يأخذ القيمة واحد)هذا املتغير بطريقة القياس الثنائي القيمة، حيث  قياس  وتم    ة،مبادئه من املعايير املحاسبية الدولي  املستمدة   (SCF)ياملال

 بعد  نواتس ثالثل(خالل ا 2) والقيمة إثنان (،2013-2011) الفترة  خالل أي  (SCFاملالي) املحاسبي النظام لتطبيقالخبرة املتراكمة  قبل السنوات الثالث

املتراكمة املتمثلة فيبعض (2016-2014)  الفترة   خالل  أي   (SCFلي)اامل  بياساملح  النظام  لتطبيق  الخبرة  الضابطة   املتغيرات  إلى مجموعة من  ، إضافة 

املتغير التابع واملتغير املستقل،  ة بين  ق املؤثرة على املتغير التابع، ولكنها ال تدخل في نطاق الدراسة محل البحث، وتم إضافتها من أجل ضبط العال  العوامل

 .(2امللحق رقم )مقاييسها أنظر رات و ملتغيا   ومن أهم هذه 

 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية : املبحث الثالث

ت الدراسة ن سنوا ماملستحقات غير اإلختيارية لكل مؤسسة خالل كل سنة    احتساب، تم  حدة بعد تقدير معالم النماذج األربعة، ولكل فترة على  

   .دام معالم النموذج املقدرة أعاله (، بإستخSCFي املالي )حاسبام املالنظتطبيق الخبرة املتراكمة لقبل وبعد 
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لكل مؤسسة من مؤسسات العينة على حدة ولكل   ( Accruals discrétionnaires) املستحقات اإلختيارية احتساب تم : تقدير املستحقات اإلختيارية .1

 وفق كل نموذج. االختياريةر ات غياملستحقالفرق بين املستحقات الكلية و  اسة من خالل ت الدر ا سنة من سنو 

تم التعبير عن املتغير التابع للدراسة )ممارسات إدارة األرباح( بالقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية، :  وصف إتجاه ومستوى ممارسات إدارة األرباح .2

الهدف   يتمثل  إست  األساس يبحيث  الخمن  السالبة  قيدام  املطلقة وإهمال اإلشارة  املوجبة  مة  اإلختيارية، والتركيز فقط على حجم  حقات  للمستأو 

املحاسبية،   العملية  في  اإلداري  قبل    واتجاه التدخل  اإلختيارية  )املستحقات  املالي  املحاسبي  النظام  تطبيق  املطلقة  SCFوبعد  القيمة  فزيادة   ،)

( اإلحصاءات 1يعرض الجدول )والعكس صحيح، و رباح  ة األ مارسات إدار األصول يعني إتجاه الشركات نحو م  ماليإجإلى    للمستحقات اإلختيارية منسوبة

 الوصفية للمستحقات اإلختيارية وفق كل نموذج كالتالي:

 إلى إجمالي األصول حسب كل نموذج   اإلحصاءات الوصفية للمستحقات اإلختيارية(: 1)جدول 
 النماذج  SCFبيق لتط الخبرة املتراكمة قبل SCFيق  طبتلالخبرة املتراكمة بعد

  االنحراف  أعلى قيمة ة ى قيمأدن 
 املعياري 

املتوسط  
 الحسابي

أعلى   أدنى قيمة 
 قيمة

  االنحراف 
 املعياري 

املتوسط  
 الحسابي

 (1991نموذج جونز ) 0.044 0.037 0.141 0.004 0.110 0.094 0.445 0.006

 (5199)عدلامل   نموذج جونز  0.049 0.037 0.153 0.002 0.110 0.094 0.446 0.007

 (6199)  ريسنموذج  0.035 0.036 0.132 0.001 0.060 0.033 0.150 0.005

 (2005) كوتري نموذج  0.049 0.036 0.149 0.003 0.212 0.169 0.666 0.007

 SPSSعلى البرنامج اإلحصائي  باالعتمادين الباحث من إعداد املصدر:       

نموذج ، حسب  األصول   يقات اإلختيارية منسوبة إلى إجمال للمستح  طلقةمة املسط الحسابي للقيه، وجود إرتفاع كبير في املتو أعال لجدول  ا يتضح من  

بيق طتل  الخبرة املتراكمة(،حيث بلغ متوسط املستحقات اإلختيارية خالل فترة الدراسة قبل  SCFتطبيق النظام )ل  الخبرة املتراكمةبعد  في الفترة ما    جونز 

( 0.141أعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ )  ( SCSEG-Bouira)في حين سجلت شركة    (0.037معياري )  نحراف با   (0.044(، بـ )2013-2011لنظام )ا 

بينما حققت شركة  (2011)خالل سنة    ،(SCIS-SAIDA)    بـ الدراسة بعد  (2013)خالل سنة     (0.004)أدنى مستوياتها  بفترة    مة كاملترا   الخبرة ، مقارنة 

النظام  ل امل،حي(2016-2014)تطبيق  متوسط  بلغ  اإل ستحقاث  خالل  ت  شركة    (0.094)معياري    بانحراف   (0.11)ختيارية  سجلت  حين  -SCHB)في 

Constantine) بينما حققت شركة (2014)خالل سنة  (0.445)أعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ ،(ECIDCH-CHLEF)  (0.006)أدنى مستوياتها بـ  

 .نموذج جونزحسب نتائج (،SCF)بعد تطبيق النظام املحاسبي املالي رباح ة األ وى ممارسات إدار ، مما يعني إرتفاع مست(2014)سنة  خالل

د  عبفي الفترة ما    في املتوسط الحسابي للقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية  ، فتشير النتائج إلى وجود إرتفاعلنموذج جونز املعدلأما بالنسبة  

املتراكمةالخب النظام  ل  رة  متوسط  (SCF)تطبيق  بلغ  قبل  حقات  املست،حيث  الدراسة  فترة  خالل  املتراكمةاإلختيارية  النظام  ل  الخبرة  بـ  (SCF)تطبيق   ،

نما  ، بي(2011)خالل سنة  (0.153) أعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ (SCSEG-Bouira)في حين سجلت شركة  (0.037)معياري  بانحراف (0.049)

(،حيث بلغ  SCFتطبيق النظام )ل الخبرة املتراكمة، مقارنة بفترة الدراسة بعد ( 2013)خالل سنة  ( 0.002)مستوياتها بـ أدنى  (SCIS-SAIDA)حققت شركة 

اإلختيارية خاللها   املستحقات  حين سجلت شركة    (0.094)معياري    بانحراف   ( 0.110)متوسط  للمسو أعلى مست  (SCHB-Constantine)في  ت  تحقاى 

بـ   )  خالل  (0.446)اإلختيارية  بي2014سنة  ح(،  بـ    (ECIDCH-CHLEF)ركة  ققت شنما  سنة    (0.007)أدنى مستوياتها  إرتفاع  (2014)خالل  يعني  ، مما 

 . نموذج جونز املعدلحسب نتائج  (،SCF)تطبيق النظام املحاسبي املالي ل الخبرة املتراكمةمستوى ممارسات إدارة األرباح بعد 

با النتائج  لنموذج ريسلنسبة  أما  إرتفاع ، فتشير  ا   إلى وجود  املطلقة للمستحقات اإلختياريةملتو في  للقيمة  الحسابي  الفترة ما    سط  الخبرة  بعد  في 

النظام  ل  املتراكمة الدراسة قبل  (SCF)تطبيق  املستحقات اإلختيارية خالل فترة  بلغ متوسط  املتراكمة،حيث  النظام  ل  الخبرة  بـ  (SCF)تطبيق   ،(0.035) 

، بينما حققت (2011)خالل سنة    (0.132)  أعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ  (SCSEG-Bouira)حين سجلت شركة    في  (0.036)معياري    بانحراف

حيث بلغ متوسط (،SCF)  تطبيق النظامل  الخبرة املتراكمة، مقارنة بفترة الدراسة بعد  (2013)خالل سنة    (0.001)أدنى مستوياتها بـ    (SCMI-Blida)شركة  

 ( 0.150)أعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ  ( SCAL-Alger)في حين سجلت شركة  (0.033)معياري  راف نحبا (0.060)ية خاللها املستحقات اإلختيار 

ى ممارسات إدارة مستو  إرتفاع  ، مما يعني(2014)خالل سنة  ( 0.005)أدنى مستوياتها بـ  ( SCHB-Constantine)، بينما حققت شركة (2015)خالل سنة 

 .ريسنموذج حسب نتائج (،SCF)بيق النظام املحاسبي املالي طتل مةالخبرة املتراك  األرباح بعد

تطبيق النظام  ل الخبرة املتراكمةبعد في الفترة ما  إرتفاع املتوسط الحسابي للقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية هو اآلخر  نموذج كوتري كما أكد 

(SCF،)ل رة املتراكمةخبالبل فترة الدراسة ق متوسط املستحقات اإلختيارية خالل بلغيث ح( تطبيق النظامSCF( بـ،)0.049) ( في 0.036بإنحراف معياري )

)  ( SCSEG-Bouira)حين سجلت شركة   بـ  بينما حققت شركة  (2011)( خالل سنة  0.149أعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية   ،(SCIS-SAIDA )   أدنى

الدرا ، مقا  (2011)( خالل سنة0.003)  بـ   وياتهاتمس بفترة  املتراكمةد  سة بعرنة  )ل  الخبرة  النظام  املستحقات اإلختيارية SCFتطبيق  بلغ متوسط  (،حيث 

،  (2014)( خالل سنة  0.666أعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ )  ( SCIS-SAIDA)( في حين سجلت شركة  0.169معياري )  بانحراف(0.212خاللها )
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)  أدنى  ( SCIZ-MASCARA)ما حققت شركة  بين بـ  بعد  (2015)( خالل سنة  0.007مستوياتها  األرباح  إدارة  إرتفاع مستوى ممارسات  يعني  الخبرة  ، مما 

 .نموذج كوثري حسب نتائج ،(SCFتطبيق النظام املحاسبي املالي )ل املتراكمة

 
ً
النتائج عموما الحسابي للمستحقات  تشير  املتوسط  إرتفاع  الفترة ما    ريةختياإل ا ،  املتر بعد  في  الل  اكمةالخبرة  املالي )املحانظام  تطبيق  (، SCFسبي 

األربعة    بحس القياس  األرباح بعد    اتجاه   ارتفاعيعني    ااملختلفة، ممنماذج  إدارة  الدراسة، نحو ممارسات  املتراكمةشركات عينة  النظام   الخبرة  تطبيق 

املعياري لحجم املستحقات    االنحراف   إرتفاع   خالل  ح، منت إدارة األرباتفاوتا في حجم ممارساخيرة، األكثر  ة األ ر ت، كما أن هذه الف(SCFاملحاسبي املالي )

 اإلختيارية. 

املتوسط الحسابي للقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية، لكل فترة على    احتسابتم  :  تصنيف الشركات إلى ممارسة وغير ممارسة إلدارة األرباح .3

املختلفة، ولكل مؤسسة على إنفراد، وذلك لغرض   األربعةج القياس  نماذ  (،حسبSCFحاسبي املالي )تطبيق النظام املل  رة املتراكمةالخبد  عبحدى قبل و 

 ط املتوستصنيف شركات العينة إلى ممارسة إلدارة األرباح، أو غير ممارسة، فإذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في سنة معينة تفوق  

(، أما إذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في سنة معينة تقل عن 1مية )الوه رباح فتعطى القيمةي فإن الشركة ممارسة إلدارة األ حسابال

ؤوية  ب املنسلا (، والجداول التالية تصف التكرارات و 2املتوسط فإن الشركة غير ممارسة إلدارة األرباح خالل تلك السنة فتعطى القيمة الوهمية )

 حسب كل نموذج: 

 ركات املمارسة وغير املمارسة إلدارة األرباح حسب نموذج جونزة للشملؤويالتكرارات والنسب ا (: 2)جدول 
 البيان الشركات املمارسة  الشركات غير املمارسة  املجموع 

 التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة

100 %  36 58 %  (1991نموذج جونز )   SCF  يل الخبرة  قبل 15 %42 21 

100 %  36 56 %  SCF  لي لخبرة ا  بعد 16 %44 20 

100 %  36 58 %  (5199)املعدل  نموذج جونز  SCF  الخبرة لي قبل 15 %42 21 

100 %  36 56 %    SCF ليالخبرة بعد  16 %44 20 

100 %  36 58 %  (6199)  ريسنموذج  SCF  الخبرة لي قبل 15 %42 21 

100 %  36 56 %   SCF  لخبرة ليا بعد  16 %44 20 

100 %  36 64 %  (2005) كوتري نموذج    SCF  ة ليالخبر  قبل 13 %36 23 

100 %  36 58 %  SCF  الخبرة ليبعد  15 %42 21 

 SPSSباالعتماد على البرنامج اإلحصائي  ينمن إعداد الباحث املصدر:       

كات  الشر  ( أن نسبة1996نموذج ريس )، (1995املعدل)نز ج جو وذنم،  (1991نموذج جونز )يالحظ من الجدول أعاله، فحسب النماذج الثالثة لـ )

مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات   (15)وهي تمثل    (%42)(، بلغت  SCFتطبيق النظام املحاسبي املالي )الخبرة املتراكمة لملمارسة إلدارة األرباح للفترة قبل ا 

البالغ   الشركات   (36)العينة  نسبة  من  أقل  وهي  امل  مشاهدة،  بلغت  غير  والتي  األرباح،  تمث  (%58)مارسة إلدارة  عدد    ( 21)ل  وهي  إجمالي  من  مشاهدة 

  (%44)، فقد بلغت نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرباح (SCF)تطبيق النظام املحاسبي املالي ل الخبرة املتراكمة للفترة بعد مشاهدات العينة، أما بالنسبة

غير املمارسة إلدارة األرباح، والتي بلغت   شركاتبة الأقل من نسمشاهدة، وهي    (36)شاهدات العينة البالغ  عدد م  يمشاهدة من إجمال  (16)وهي تمثل  

 مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة.   (20)وهي تمثل  (56%)

  (، بلغت SCFق النظام املحاسبي املالي )يبتطل  ةمالخبرة املتراك  أن نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرباح للفترة قبل  (2005كوتري ))نموذج  أما حسب  

مشاهدة، وهي أقل من نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح، والتي   (36)مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة البالغ    ( 13)  تمثل  وهي   (36%)

، (SCF)ي  اسبي املالتطبيق النظام املحل  الخبرة املتراكمة  دعب  ترة فلل  مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة، أما بالنسبة  ( 23)وهي تمثل    (%64)بلغت  

مشاهدة، وهي أقل من   (36)مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة البالغ    (15)وهي تمثل    (%42)فقد بلغت نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرباح  

 ينة. مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات الع (21) لتمث يوه (%58)نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح والتي بلغت 

تطبيق النظام املحاسبي  ل  الخبرة املتراكمة  للفترة بعد  حسب نماذج القياس األربعة املختلفة،  ممارسات إدارة األرباح،  موما، إلى إرتفاعائج عالنت  تشير

املا،  (SCF)املالي   التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  مع  يتوافق  كلالذي  املمامية،  غير  الشركات  نسبة  إرتفاع  يالحظ  فاألر   رسة إلدارة ا  األعمال  باح  بيئة  ي 

تطبيق النظام ل الخبرة املتراكمة مما يعني تراجع إتجاه شركات عينة الدراسة نحو ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد الجزائرية، مقارنة بالشركات املمارسة،

( املالي  إن(SCFاملحاسبي  يعكس  املتاحةجفاض مخ، مما  املرونة  ب  ال  للمناورة  امللإلدارة  السياسية  للشر   علنةاألرباح  الظروف  إلى  ذلك  يعزى  أنه  أو  كات، 

 تحكم العمل املحاسبي.  التيوالقانونية، وكذلك النظم والتطبيقات املحاسبية القائمة في البيئة الجزائرية   واالقتصادية

 ية األولى  رضفال ار بالخت االستدالليةاإلحصاءات : ول الفرع األ 

مارسة إدارة األرباح خالل فترة الدراسة مع إرتفاع نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح في  ار ملر تكر بعد أن أظهرت اإلحصاءات الوصفة، ظهو 

 ( الخاص Test binomialذو الحدين )  ختبارإ البد من التأكد من فرضية هذا اإلدعاء من خالل إجراء    بيئة األعمال الجزائرية، مقارنة بالشركات املمارسة،
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(، يرجع إلى سبب جوهري  2016-2011دارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية خالل فترة الدراسة املمتدة بين )سات إ ممار  بمدى شيوع ظاهرة 

ال  اعتباره أو يمكن   بين  األرباحملمارسة وغير  ا ركات  شنتيجة للصدفة، وبالتالي هل هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية  عن طريق   املمارسة إلدارة 

 ( يبين نتائج هذا اإلختبار: 9.4ختيارية، والجدول رقم )ات اإل ستحقامل

 الخاص بمدى شيوع ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية  ذو الحدين اختبار نتائج (: 3)جدول 
ة لنسبا راإختب النسب املالحظة  N البيييييييان  لة اإلحصائية الدال   

Sig. (bilatéral) 
01الجموعة (9119ز )نموذج جون  % 57 41 غير املمارسة    0.75 0.001 

02املجموعة % 43 31 املمارسة    

% 100 72 ملجميييييوع   

01الجموعة (5199)املعدل  نموذج جونز  % 57 41 غير املمارسة    0.75 0.001 

02املجموعة % 43 31 املمارسة    

وع مييييي املج  72 100 %  

01الجموعة (6199)  ريسنموذج  سة ملمار غير ا   41 57 %  0.75 0.001 

02املجموعة % 43 31 املمارسة    

% 100 72 املجميييييوع   

01الجموعة (2005) كوتري نموذج  % 61 44 غير املمارسة    0.75 0.006 

02املجموعة % 39 28 املمارسة    

ملجميييييوع ا  72 100 %  

 SPSSئي إلحصاامج اباالعتماد على البرن ينإعداد الباحث من املصدر:       

(، حسب نماذج القياس الثالثة  2016-2011نالحظ من الجدول أعاله شيوع ممارسات إدارة األرباح لدى الشركات الجزائرية خالل فترة الدراسة )

( 72أصل )  دة منمشاه  (31(، وذلك بعدد مشاهدات بلغ )%43)  وبما نسبته  ((1996)  س نموذج ري،  (1995نموذج جونز  املعدل)،  (1991نموذج جونز ))لـ  

وجود ممارسات إدارة األرباح     ((2005كوتري ))( مشاهدة، كما أكد نموذج  42(، بعدد مشاهدات بلغت )%57مشاهدة، في حين بلغت نسبة عدم املمارسة )

 اهدة. ( مش44(، بعدد مشاهدات )%61عدم املمارسة)ين بلغت نسبة ح، في ة ( مشاهد28( وذلك بعدد مشاهدات بلغ )%39وبما نسبيه )

أن نسبة املشاهدات في املجموعة   افتراض(، من خالل  %75)  افتراض يبالنظر ملزايا هذا اإلختبار من حيث أنه يقارن توزيع املشاهدات الفعلية بتوزيع  

ت يختلف عن التوزيع  شاهدا ع املمما تشير إلى أن توزي   ( %5)قل من  أ  Sigاملعنوية   ى مستو   ن (، والتي عندها يكو %75األولى للشركات غير املماسة أقل من )

املنخفضة   Sigلي فالقيمة املعنوية ا، بمعنى أن نسبة ممارسة الشركات إلدارة األرباح أقل من نسبة عدم ممارسة الشركات إلدارة األرباح، وبالتاالفتراض ي

ظاهرة ممارسات إدارة األرباح لدى الشركات   بشيوعدعاء  لهذه النتيجة، وهذا يؤكد فرضية اإل لة اإلحصائية  د الداليحسب النماذج األربعة املعتمدة، تؤ 

 .(2016-2011الجزائرية خالل فترة الدراسة املمتدة بين )

 ار الفرضية الثانية بالفرع الثاني: نتائج إخت

ممارس في مستوى  بمدى وجود فروقات جوهرية  الفرضية  إدا تتعلق هذه  لدى ات  األرباح  الجزائرية  رة  اإلقتصادية  وبعقب  املؤسسات  الخل  برة  د 

وقد    بية الدولية،املستمدة مبادئه من املعايير املحاس  (SCF)العمل املحاسبي في الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق النظام املحاسبي املالي    ملمارسةاملتراكمة  

قبل ذات الطبيعة املحاسبية  رباح  ة األ إدار   جد فروقات جوهرية في مستوى ممارساتال تو "التالي:  النحو  صيغت هذه الفرضية في صورتها العديمة على  

 ".وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر 

املحاسبي  تطبيق النظام    نية منالثا  ة املختلفة، للفتر نماذج القياس األربعة    باألرباح، حس  ممارسات إدارة   أظهرت اإلحصاءات الوصفة إلى إرتفاع

 على األشكال البيانية اآلتية:  االعتماد م ت االختيارية،وملعرفة تطور حجم املستحقات  ،سابقةئج اللتعزيز النتا ،SCF املالي

قارنة ، مSCF املالي حاسبيمن تطبيق النظام امل ممارسات إدارة األرباح للفترة الثانية مستوى وحجم  ارتفاعبمالحظة األشكال البيانية أدناه، نالحظ 

األولى النظا  بالفترة  امللتطبيق  إلى زيادة ،  SCF  املالي  حاسبيم  القياس    اتجاه   وهذا يشير  األرباح حسب نماذج  إدارة  الدراسة نحو ممارسات  شركات عينة 

 . كمة ملمارسة العمل املحاسبيللخبرة املترا األربعة املختلفة نتيجة 
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 حسب نموذج جونز املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي خبرة عد القبل وب  الطبيعة املحاسبيةة األرباح ذات إدار  مارسات: تطور حجم م (1)شكل

 EVIEWSباالعتماد على البرنامج اإلحصائي  ينمن إعداد الباحث املصدر: 

 

 

 

 

 

 عدل حسب نموذج جونز امل  املحاسبي ملمارسة العمل  كمة  املتراقبل وبعد الخبرة   سات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية: تطور حجم ممار (2)شكل

 EVIEWSباالعتماد على البرنامج اإلحصائي  ينمن إعداد الباحث املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 حسب نموذج ريس  برة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي قبل وبعد الخ : تطور حجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية(3)شكل

 EVIEWSئي االعتماد على البرنامج اإلحصاب ينداد الباحث إعمن ر: املصد

 

 

 

 

 

 حسب نموذج كوتري  قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي  : تطور حجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية(4)شكل

 EVIEWSباالعتماد على البرنامج اإلحصائي  ينمن إعداد الباحث املصدر: 

التاوبالت إ ك بإجأكد من فرضية هذا اإلدعاء، وذللي البد من  للعينتين مستقلتين )الفترة قبل وبعد    "ت"ختبار  راء  املتراكمة  النظام  الخبرة  تطبيق 

ق الثانية لتطبي  رة ، للفت(2(، والقيمة الوهمية )SCFلتطبيق النظام املحاسبي املالي )  (، للفترة األولى1(، حيث تعطى القيمة الوهمية )SCF)املحاسبي املالي

 ل التالي يبين نتائج هذا اإلختبار: لجدو (،وا SCFالنظام املحاسبي املالي )

 عمل املحاسبي ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة ال نتائج إختبار "ت" ملمارسات إدارة األرباح (: 4)جدول 
ت  نماذج قياس املستحقا لتساوي التباين بار ليفينإخت   نلعينتين مستقلتي  لتساوي املتوسطات  إختبار "ت"

 F قيمة اإلختبار  Sigمستوى املعنوية  tقيمة اإلختبار ddlدرحة الحرية    sig. (bilatéral)  مستوى املعنوية  يةختيار اإل 

0.000 70 -3.934  (1991جونز ) نموذج 10.266 0.002 

0.000 45.472 -3.934  

0.000 70 -3.657  0030.  3739.  (5199)املعدل  جونز نموذج  

0.001 45.795 576  

0.002 70 -3.167  (6199)  ريسنموذج  0.208 0.650 

0.002 69.456 -3.167  

 (2005) كوتري نموذج  32,619 0.000 5.658- 70 0.000

0.000 38.107 -5.658 

 SPSSي حصائمج اإل باالعتماد على البرنا ينمن إعداد الباحث املصدر:           
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لهذا اإلختبار تساوي إلى  F، عدم تساوي التباين، حيث كانت قيمة نموذج جونز ي التباين حسبلتساو يفين ن الجدول أن نتائج إختبار ليالحظ م

  خبرة املتراكمة ال  دبل وبعمما يعني عدم التجانس بين العينتين )الفترتين ق  α=0.05توى  وهي أقل من مس    Sig=0.002عند مستوى معنوية إختبار    10.266

تطبيق ل  الخبرة املتراكمة  قبل وبعد  (، وبالتالي يتم قراءة إختبار "ت" الخاص بالفروق بين ممارسات إدارة األرباح للفترتين(SCFالياملتطبيق النظام املحاسبي  ل

-=tلى  قيمة هذا اإلختبار تساوي إ انس، نالحظ أن  التج  عدم  اضافتر (، من السطر الثاني، حيث من نتائج إختبار "ت" في حالة  SCFالنظام املحاسبي املالي )

وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية  α=0.05وهي أقل من مستوى معنوية  Sig=0.000عند مستوى معنوية إختبار  ddl=45,472ودرجة الحرية   3,934

 حاسبي م املباح، قبل وبعد تطبيق النظاسات إدارة األر ممار  ستوياتلة، والتي مفادها وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في موقبول الفرضية البدي

حاسبي تطبيق النظام املل  الخبرة املتراكمة  ، بعدنموذج جونزحسب    مستوى ممارسات إدارة األرباح،  ( في بيئة األعمال الجزائرية، مما يعني إرتفاعSCFاملالي )

 .(SCFاملالي )

  9,373لهذا اإلختبار تساوي إلى    Fقيمة  كانت  حيث    ، عدم تساوي التباين، ملعدلنموذج جونز ا  ب ين حسالتبا  نتائج إختبار ليفين لتساوي   تشيربينما  

األرباح للفترتين قبل وبعد   مما يعني عدم تساوي تباين ممارسات إدارة   α=0.05قل من مستوى معنوية  أ وهي    Sig=0.003عند مستوى معنوية إختبار  

عدم التجانس،   افتراضالثاني، ومن نتائج إختبار "ت" حالة    السطر" من  لتالي يتم قراءة إختبار "ت، وباSCFاملالياسبي  م املحتطبيق النظال  الخبرة املتراكمة

وهي أقل من مستوى معنوية    Sig=0.001ة إختبار  عند مستوى معنوي  ddl=45,795ودرجة الحرية   t=-3,657نالحظ أن قيمة هذا اإلختبار تساوي إلى  

α=0.05    وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستويات ممارسات  ادها  تي مفقبول الفرضية البديلة، وال رضية الصفرية و ض الفيتم رفوعليه

وبعد   قبل  األرباح،  املتراكمةإدارة  املالي  ل  الخبرة  املحاسبي  النظام  ا   (SCF)تطبيق  بيئة  إرتفاعفي  يعني  مما  الجزائرية،  إدارة   ألعمال  ممارسات  مستوى 

 (.SCF)نظام املحاسبي املالي ق التطبيل الخبرة املتراكمة، بعد دلموذج جونز املعن حسبرباح،األ 

عند مستوى   0.208ى  لهذا اإلختبار تساوي إلF  ، بتساوي التباين، حيث كانت قيمةنموذج ريس  نتائج إختبار ليفين لتساوي التباين حسببينما تشير  

تطبيق ل  الخبرة املتراكمة  للفترتين قبل وبعد  رباحرة األ ي تساوي تباين ممارسات إدا مما يعن  α=0.05نوية  توى معوهي أكبر من مس  Sig=0,650معنوية إختبار  

التجانس، نالحظ أن قيمة هذا اإلختبار   افتراضة ، وبالتالي يتم قراءة إختبار "ت" من السطر األول، ومن نتائج إختبار "ت" حالSCFاملاليالنظام املحاسبي 

وعليه يتم رفض الفرضية  α=0.05وهي أقل من مستوى معنوية  Sig=0.002 ر عند مستوى معنوية إختبا ddl=70جة الحرية ودر  t=-3,167تساوي إلى 

 الخبرة املتراكمة   تويات ممارسات إدارة األرباح، قبل وبعدالصفرية وقبول الفرضية البديلة، والتي مفادها وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مس 

 الخبرة املتراكمة   ، بعدنموذج ريس  حسب  مستوى ممارسات إدارة األرباح،  ، مما يعني إرتفاعائريةالجز   في بيئة األعمال  (SCF)الي  م املحاسبي املالنظاتطبيق  ل

 (.SCF)تطبيق النظام املحاسبي املالي ل

لى  اإلختبار تساوي إ   لهذا F    حيث كانت قيمة  باين،وي الت، يبين هو اآلخر عدم تسانموذج كوتري   ين لتساوي التباين حسبإختبار ليفأما نتائج  

مما يعني عدم تساوي التباين بين الشركات املمارسة وغير املمارسة   α=0.05وهي أقل من مستوى معنوية    Sig=0.000عند مستوى معنوية إختبار    32,619

نتائج إختبار ث من س، حيعدم التجان افتراضي حالة ج هذا األخير فى نتائتمد علح، وبالتالي يتم قراءة إختبار "ت" من السطر الثاني، أي سنعإلدارة األربا

إلى   أن قيمة هذا اإلختبار تساوي  الحرية    t=-5,658"ت" نالحظ  إختبار    ddl=38,107ودرجة  أقل من مستوى   Sig=0.000عند مستوى معنوية  وهي 

الفرضية    α=0.05نوية  مع وقبول  الصفرية  الفرضية  يتم رفض  والالبديلوعليه  إ   تي مفادها وجودة،  داللة  ذات  في  حصائيفروق جوهرية  مستويات  ة 

ى ممارسات إدارة مستو   ( في بيئة األعمال الجزائرية، مما يعني إرتفاعSCFتطبيق النظام املحاسبي املالي )ل  الخبرة املتراكمة  ممارسات إدارة األرباح، قبل وبعد

 .(SCFسبي املالي )ق النظام املحاتطبيل تراكمةالخبرة امل ، بعدنموذج كوتري  حسب األرباح،

 إختبار "ت" يحب أن تتوفر الشروط التالية:تائج دقة نلضمان 

 . ن تكون البيانات في كلتا العينتين مستقلة )ممارسة وغير ممارسة إلدارة األرباح(أ يجب  •

 . ات في كلتا العينتين كميةن تكون البيانأ يجب  •

غير دقيقة، وفي هذه   "ت"نتيجة إختبار    ، فإنالشرطباين، وإذا لم يتحقق هذا  عينتين نفس التنها الم  تخرج اسن يكون للمجتمعين الذين  أ يجب   •

 الحاله، يمكن قيمة تقديرية لإلحصائي "ت" ال يشترط لها مساواة التباين للعينتين. 

 منها العينتان وفق توزيع طبيعي أو قريب منه.  استخرجتين ن تتوزع املجتمعين الذأ يجب  •

حين   يالتباين، فل والثاني لهذا اإلختبار متوفرة، أما الشرط الثالث فيشير إلى عدم تجانس  األو   الشرط  وكمية، وبالتالي  مستقلة  كلتا العينتين  نات فيالبيا  إن

 الي:ويلك واملوضحة في الجدول الت-وشابيرو سميرنوف   - ر كوملوجروفطبيعي للبيانات، وفق نتائج إختبا عشرط التوزي اختبارسيتم 
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ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة    ات اإلقتصادية املمارسة وغير املمارسة إلدارة األرباحلمؤسسنات ل التوزيع الطبيعي للبيا اختبار ئج نتا(: 5)ل جدو 

 املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي 
Shapiro-Wilk aSmirnov-ogorovKolm  نموذج قياس املستحقات اإلختيارية 

ة  وي ملعنمستوى ا

Sig.  

الحرية    ةجدر 

ddl 

نوية  املع مستوى  قيمة اإلختبار

Sig.  

 قيمة اإلختبار ddlة الحرية   جدر 

0.000 36 8510.  (1991نموذج جونز )   SCF  الخبرة لي قبل 0,209 36 0.000 

 SCF  الخبرة لي بعد 0,162 36 0.018 0.802 36 0.000

 (5199)ملعدلا  نموذج جونز  SCF  رة ليالخب قبل 0,145 36 0.054 0.908 36 0.006

0.000 36 0.802 00.01  SCF  الخبرة ليبعد  0,169 36 

 (6199)  ريسنموذج  SCF  الخبرة لي قبل 0,203 36 0.001 0.822 36 0.000

 SCF  الخبرة ليبعد  0,107 36 0.200 0.973 36 0.501

 (2005) كوتري نموذج  SCF  الخبرة لي قبل 0,155 36 0.028 0.915 36 0.009

 SCF  ليخبرة البعد  0,127 36 0.152 0.911 36 0.007

 SPSSباالعتماد على البرنامج اإلحصائي  ينمن إعداد الباحث املصدر:     

إختبار    ويليك،-سيمروف، وشابيرو-كوملوجروف  أعاله،  االعتدالية  اختبارمن خالل جدول   أن مستوى معنوية  أقل من مستوى    Sigنالحظ  هي 

القائلة بأن بيانات H1 ومنه نقبل الفرضية البديلة  ،  (SCFبيق النظام املحاسبي املالي )طتل  مةالخبرة املتراكقبل    إدارة األرباح  ملستويات   α=0.05  معنوية

 إختبار  توى معنوية  أن مس  نالحظحوبة من مجتمع بياناته ال تتبع التوزيع الطبيعي، كما  مس،  (SCFقبل تطبيق النظام املحاسبي املالي )مستوى إدارة األرباح  

Sigأقل من مستوى معنوية  ليك،  وي -رووشابي  سيمروف -وجروفكومل األرباح     α=0.05هي  إدارة  املتراكمةبعد  ملستويات  املحاسبي ل  الخبرة  النظام  تطبيق 

مسحوبة ،  (SCFالي )م املحاسبي املتطبيق النظال  اكمةالخبرة املتر بعد  مستوى إدارة األرباح  القائلة بأن بيانات  H1 ومنه نقبل الفرضية البديلة    ،(SCFاملالي )

 .اناته ال تتبع التوزيع الطبيعيمع بين مجتم

نتائج  الطبيعي حسب  التوزيع  تتبع  البيانات ال  أن  التباين حسب  عدم    وكذا ويليك،  -سيمروفوشابيرو-كوملوجروف  ،االعتدالية  اختبار  بما  تساوي 

ذا األخير مشكوك في صحتها، ولضمان دقة بار هج إختتين، ومنه تصبح نتائلعينتين مستقل  إختبار "ت" ستخدامنتائج إختبار ليفين، أي لم يتوفر شروط إ 

 تبار:معلمي من خالل إختبار مان وتني، والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلخ ال من املناسب استخدام اختبارالنتائج، 

بية قبل وبعد الخبرة املتراكمة  ملحاسيعة اذات الطب  ات إدارة األرباحفروق بين ممارسص بال( الخاU de Mann-Whitneyمان وتني ) اختبار نتائج (: 6)جدول 

 ملمارسة العمل املحاسبي 
 مان وتني  اختبار 

U de Mann-Whitney 
ملستوى ممارسات إدارة   ةمتوسط الرتب

 األرباح 
 نماذج   حقات اإلختياريةمتوسط املست

 قياس املستحقات اإلختيارية 

 .Sigية املعنو مستوى 

(bilatéral) 
قيمة  
 Uاإلختبار

 الخبرة   قبل SCF  ة ليالخبر بعد 
   SCF لي

  الخبرة ليبعد 
SCF 

 SCF  الخبرة لي قبل

 (1991نموذج جونز ) 0.044 0.110 26.14 46.86 275.000 0.000

 (5199)املعدل  نموذج جونز  0.049 0.110 27.36 45.64 319.000 0.000

0.000 335.000 945.1  827.1  (6199)  ريسنموذج  0.035 0.060 

0.000 0216.00  5048.  (2005) كوتري نموذج  0.049 0.212 24.50 

 SPSSباالعتماد على البرنامج اإلحصائي  ينمن إعداد الباحث  املصدر:         

وذج  نم ، حسب SCFالياملالنظام املحاسبي تطبيق ل الخبرة املتراكمةلرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح قبل من نتائج الجدول نالحظ أن متوسط ا 

 46.86  مساوي إلى،  SCFاملاليتطبيق النظام املحاسبي  ل  الخبرة املتراكمة، بينما متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح بعد  26.14لى  اوي إ مس  جونز

 واس  α=0.05وية  هي أصغر من مستوى املعنو   Sig=0.000عند مستوى معنوية إختبار    U=275مان وتني تساوي إلى  ر  كما أن قيمة إختبا
ً
ه لى هذ إ   تنادا

 الخبرة املتراكمة تائج، سيتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ملستويات ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد  الن

إدارة األرباح قبل وبعد رسات  ت مماملستويا  لة إحصائية فية أنه توجد فروق ذات دالالقائلونقبل الفرضية البديلة،    ،(SCFيق النظام املحاسبي املالي )تطبل

الخبرة بعد   إدارة األرباح،  مستوى ممارسات  بارتفاعوالتي تأكد فرضية إدعاء اإلحصاءات الوصفية،    ،(SCFتطبيق النظام املحاسبي املالي )ل  الخبرة املتراكمة

 .جونز املعدلنموذج  (، حسبSCFالي )سبي املتطبيق النظام املحال املتراكمة

مساوي إلى ،  SCFاملاليأن متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح قبل تطبيق النظام املحاسبي  نموذج جونز املعدل،    سبائج حشير النتت

األرباح بعد تطبيق النظام املحاسبي  ، بينما متوسط الرتب ملستوى  27.36 إلى مسا،  SCFاملاليممارسات إدارة  ني مان وتإختبار    كما أن قيمة  45.64   وي 

إلى هذه النتائج، فإنه توجد فروق ذات   واستنادا   α=0.05وهي أصغر من مستوى املعنوية    Sig=0.000مستوى معنوية إختبار    عندU=319 لى  اوي إ تس
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ات ممارسستوى  م عبارتفاما يعني م ،(SCFام املحاسبي املالي )ق النظتطبيل الخبرة املتراكمةات ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد  داللة إحصائية في ملستوي

 .نموذج جونز املعدل(، حسب SCFتطبيق النظام املحاسبي املالي )ل الخبرة املتراكمةبعد  إدارة األرباح،

النتائج حسب ريس،    تشير  الرتنموذج  قبل  أن متوسط  األرباح  إدارة  ملستوى ممارسات  املتراكمةب  النتطبل  الخبرة  املالييق  املحاسبي  ، SCFظام 

كما    45.19  مساوي إلى،  SCFتطبيق النظام املحاسبي املاليل  الخبرة املتراكمةلرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح بعد  وسط ا ما متبين،  27.18وي إلى  مسا

   α=0.05ملعنوية  ستوى ا وهي أصغر من م  Sig=0.000مستوى معنوية إختبار    عند  U=335لى  مان وتني تساوي إ أن قيمة إختبار  
ً
ه النتائج، إلى هذ   واستنادا

  بارتفاع مما يعني  ، (SCFتطبيق النظام املحاسبي املالي )ل  الخبرة املتراكمةروق ذات داللة إحصائية في ملستويات ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد  جد فه تو نفإ

 . سنموذج ري(، حسب SCFاسبي املالي )م املحتطبيق النظال الخبرة املتراكمةبعد  ممارسات إدارة األرباح،مستوى 

،  (SCFتطبيق النظام املحاسبي املالي )ل  الخبرة املتراكمةأن متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح قبل  نموذج كوتري،    بج حسئتشير النتا

 48.50  مساوي إلى  (،SCF)ق النظام املحاسبي املالي  تطبيل  الخبرة املتراكمةالرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح بعد    ، بينما متوسط24.50مساوي إلى  

إلى هذه   واستنادا   α=0.05وهي أصغر من مستوى املعنوية    Sig=0.000  عند مستوى معنوية إختبار  U=216مان وتني تساوي إلى  ا أن قيمة إختبار  مك

مما    ،(SCFالي )ي املم املحاسبتطبيق النظال  الخبرة املتراكمةوبعد    اح قبلد فروق ذات داللة إحصائية في ملستويات ممارسات إدارة األربالنتائج، فإنه توج

 . نموذج كوتري  (، حسبSCFتطبيق النظام املحاسبي املالي )ل الخبرة املتراكمةبعد  مستوى ممارسات إدارة األرباح بارتفاعيعني 

 لى إدارة األرباح زائر عأثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الج  تحليل : الثالث الفرع 

  ة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية للمؤسسات اإلقتصاديةالخبر حليل أثر  مما الشك فيه أن ت

في الوصول إلى نتائج يمكن اإلعتماد   أساسيةنب التطبيقي من جهة، ودقتها من جانب آخر، حيث يعدان ركيزة  يحتاج إلى بيانات مقطعية التي تالئم الجا

( وتأثرها  بالخبرة املتراكمة للممارسة العمل Yإليها في أي عمل بحثي، من خالل دراسة إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية كمتغيرات تابعة )ركون  عليها وال

التحفظ   ومؤشر شركة شر حجم الي )مؤشر الربحية، مؤشر املديونية، مؤ ساسا فالجزائر وبعدد من املتغيرات التفسيرية الضابطة واملتمثلة أ املحاسبي في 

التطبيقية مؤسسات قطاع  الدراسة  السيولة(، حيث شملت  اإلستغالل ومؤشر  النمو، مؤشر خطر  الضريبية، معدل  املدفوعات  املحاسبي، ومؤشر 

مشاهدة    (72) بحجم عينة( و T=06( )2016-2011ية املمتدة بين )الزمن  (، خالل الفترة N=12( مؤسسة كبيانات مقطعية )12بالغ عددها )اإلسمنت ال

(N*T :وعليه لقياس هذه املحددات نتبع الخطوات التالية ،) 

إلختبار أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة   نتائج الخاصة في هذا الجانب سيتم عرض ال: نموذج جونز تقدير نماذج السالسل الزمنية املقطعية باستخدام  .1

األرباح  املحاسالعمل   إدارة  الجزائر على  الفترة  بي في  املتغيرات  2016-2011بين )دة  متاملخالل  العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في  الضابطة  (، بداللة 

قدي(،  التدفق النو التحفظ املحاسبي، و معدل النمو، و وعات الضريبة، املدف و املديونية، و مستوى السيولة، و ، االستغاللخطر و   ،الحجم ، و الربحية)

 وضحه الجدول التالي:ا يق موف، ية الثالثةالبيانات الطولوذلك بتقدير نماذج 

 إدارة األرباح باستخدام نموذج جونز  على (: نتائج أثر الخبرة املتراكمة7) جدول 
 نموذج التأثيرات العشوائية الثابتةنموذج التأثيرات  نموذج اإلنحدار التجميعي البيان

 املعامل 
Coefficient 

 الية االحتم
Prob 

 املعامل 
Coefficient 

 ة االحتمالي
Prob 

 ل عامامل
Coefficient 

 االحتمالية 
Prob 

C -0.204006 الثابت  0.4228 -0.584387  0.1850 -0.204006  0.4437 

املتغيرات  
 التفسيرية

0706890. الخبرة املتراكمة   020.00  .0657700  0.0017 .0706890  0.0003 

1939350. الربحية  46040.  .4984650  0.2001 .1939350  0.4806 

شركة حجم ال   676.0020  77200.  .0206880  0.2563 .0026760  0.7802 

الل غست خطر اال   -0.009576  0.3337 -0.007204  0.6300 -0.009576  0.3556 

0040750. مستوى السيولة   0.4995 00945.00  0.8993 .0040750  0.5188 

1848650. املديونية  0.0263 561.0370  0.8143 .1848650  0.0335 

160.0705- الضريبة  93410.  .0434940  .96820  -0.070516  0.9371 

0.107093- معدل النمو  0.0280 -0.119253  0.0257 -0.107093  0.0355 

0015370. التحفظ املحاسبي   0.7993 -0.004135  0.5727 .0015370  0.8081 

1545980. التدفق النقدي   0.1474 20.14170  0.2248 .1545980  0.1661 
F-statistic 836.1213  .6261511  .1218363  

Prob(F-statistic) .0028200  .0805870  .0028200  
R-squared .3385270  .4058170  .3385270  

    Durbin-Watson stat .3930002  .4077712  393000.2  

  يناحث من إعداد الب املصدر:                             
ً
 (.Eviews9على مخرجات برنامج ) اعتمادا

إحصائية   باختبارات  باالستعانةبين هذه النماذج الثالثة،    االختيارذج املدروس، سوف ننتقل إلى إستخدام أساليب  الثالثة للنمو   جلنماذدير ا بعد تق

 بين النماذج السابقة وفق اآلتي: فاضلة(، ويمكن شرح قاعدة املtest-Hausmanواختبار)(، Breusch-Pagan LM-Test) اختبارهي: 
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(  FEالتأثيرات الثابتة )لفرضية البديلة بأن نموذج  (، يتم قبول ا 0.05، أقل من )(Breusch-Pagan LM-Testإلختبار )  ليةحتماال ا يمة  إذا كانت الق •

  .ل من النموذج التجميعي( أفضREوالتأثيرات العشوائية )

( أفضل من FEرات الثابتة )ن نموذج التأثيأيلة بالبد  (، يتم قبول الفرضية0.05(، أقل من )test-Hausmanار )إلختب  االحتماليةإذا كانت القيمة   •

 . (REالنموذج العشوائي )

-Breusch-Pagan LMوالنموذج التجميعي، تم إجراء إختبار )(  REالعشوائية )  تأو التأثيرا (  FEالثابتة )  تنموذج التأثيرا بين نموذجي    للمفاضلة

Test)ث تعطى فرضيات هذا اإلختبار كالتالي: ، حي 

0Hتجميعيال وذجالنم : نقبل 

1Hالتأثيرات النموذجل : نقب ( الثابتةFE( والتأثيرات العشوائية/ )RE  ) 

 : (Breusch-Pagan LM-Testوالجدول املوالي يوضح نتائج إختبار )

 ( Breusch-Pagan LM-Test(: نتائج إختبار ) 8) جدول 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects 

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

(all others) alternatives 

Test Hypothesis 

Breusch-Pagan Cross-section Time Both 

 3.427397  2.656099  6.083496 

(0.0641) (0.1032) (0.0136) 

  ينمن إعداد الباحث  املصدر:
ً
 (.Eviews9رجات برنامج )لى مخع اعتمادا

عنوية ( وهي أكبر من مستوى امل0.0641، تساوي إلى )(Breusch-Pagan LM-Testإلختبار ) االحتماليةمن خالل الجدول أعاله، نالحظ أن القيمة 

أثيرات العشوائية ( والتFEابتة )ت الثالتأثيرا   أفضل من نموذجي النموذج  وذج التجميعين النم(، وعلية يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص بأ0.05)

(RE .) 

في الجزائر على إدارة األرباح    إلختبار أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي  نموذج اإلنحدار التجميعي(،  21-2من خالل نتائج الجدول رقم )

( بين  املمتدة  الفترة  في  2016-2011خالل  واملتمثلة  اإلقتصادية  العوامل  بداللة  خطر    الربحية،)الضابطة  يرات  املتغ (،  مستوى  االستغاللالحجم،   ،

 أن: ظنالح النقدي(السيولة، املديونية، املدفوعات الضريبة، معدل النمو، التحفظ املحاسبي، التدفق 

لقياس  ب فيشر  الختبار  اإلحصائية  االحتمالية  القيمة  الاملعنلغت  اإلنحداروية  لنموذج  املقدر،    كلية  عند   Prob(F-statistic)=3.121836التجميعي 

وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية   0.05α0H=أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية  وهي0.002820statistic)=-Prob(Fمستوى معنوية إختبار 

 معامالت نموذج اإلنحدار املقدر تختلف قل من وقبول الفرضية البديلة، والتي مفادها أن هناك واحد على األ 
ً
 .فرصعن ال معنويا

قيمة   الجزائربلغت  في  املحاسبي  العمل  ملمارسة  املتراكمة  الخبرة  ملتغير  اإلنحدار  إختبار (B=0.070689)معامل  معنوية  مستوى  عند   ،

Prob=0.0002   من مستوى معنوية الفرضية الصفرية وهي أقلα=0.05  ن لصفرية وقبول الفرضية البديلة، والتي مفادها أ رضية ا وعليه يتم رفض الف

 يختلف    (β)  معامل اإلنحدار  بأن
ً
الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق النظام عن الصفر، مما يعني أن    معنويا

 عة املحاسبية. بيت الطأدى إلى زيادة حجم ممارسات إدارة األرباح ذا ، لدوليةاملستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية ا  (SCF)سبي املالي املحا

وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية  Prob=0.0263، عند مستوى معنوية إختبار (B=0.184865)بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير املديونية

 نو معلف يخت (β)، والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار لبديلةوعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية ا   0.05α0H=ة الصفري
ً
عن الصفر،   يا

 ما يعني أن املؤسسات التي لديها مستوى عال من املديونية هي األكثر دافعا نحو ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية. م

ية الفرضوهي أقل من مستوى معنوية    Prob=0.028ة إختبار معنوي  ، عند مستوى (B=-0.107093)معامل اإلنحدار ملتغير املديونية  بلغت قيمة

 يختلف  (β)وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار   α0H.0=05الصفرية 
ً
عن الصفر،   معنويا

 ميأقل    أن املؤسسات التي تحقق مستويات عالية ملعدالت النمومما يعني  
ً
باملؤسسات   قارنةية، مذات الطبيعة املحاسب  حو ممارسات إدارة األرباحن  وال

 املستوى املنخفضة. ذات

  رالنمو( تفسيونية ومعدل  الخبرة املتراكمة، املد)املستقلة  ، وهذا يعني أن املتغيرات  0.34إلى    ي يساو   squared-R(2R(  يتضح أن معامل التحديد

إدسالكلية في ممار   االنحرافاتمن    34% للمسات  املطلقة  بالقيمة  املعبر عنها  األرباح  ت وهي    تحقاتارة  أن  تعبر عن جودة  من  %66وفيق مقبولة، في حين 

 اإلنحرافات ترجع إلى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج املقدر. 
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ختبار أثر الخبرة املتراكمة  با ةالخاص ئجفي هذا الجانب سيتم عرض النتا:  ستخدام نموذج جونز املعدلتقدير نماذج السالسل الزمنية املقطعية با .2

العمل الجزائر  اساملح  ملمارسة  في  )بي  بين  املمتدة  الفترة  األرباح خالل  إدارة  املتغيرات 2016-2011على  في  واملتمثلة  اإلقتصادية  العوامل  بداللة   ،)

دل النمو، التحفظ املحاسبي، التدفق النقدي(،  بة، مع ري، مستوى السيولة، املديونية، املدفوعات الضاالستغاللخطر  الحجم،    الربحية،)الضابطة  

 ، وفق ما يوضحه الجدول التالي:انات الطولية الثالثةالبيدير نماذج تقذلك بو 

 دل باستخدام نموذج جونز املع إدارة األرباح  على نتائج أثر الخبرة املتراكمة (:9) جدول 
 ج التأثيرات العشوائية نموذ ة ات الثابتنموذج التأثير  نموذج اإلنحدار التجميعي  البيان

 املعامل

Coefficient 

 مالية االحت

Prob 

 املعامل

Coefficient 

 االحتمالية 

Prob 

 املعامل

Coefficient 

 االحتمالية 

Prob 
C -0.117180 الثابت   0.6433 -0.486034  0.2672 -0.117180  0.6583 

0653310. الخبرة املتراكمة  املتغيرات التفسيرية   0.0004 60699.00  0.0034 .0653310  0.0007 

2379890. الربحية  36370.  .5054570  0.1923 .2379890  0.3854 

0.000907- حجم الشركة   0.9215 .0169250  0.3502 -0.000907  0.9250 

الل غاالستخطر   -0.007302  4586 -0.004513  0.7618 -.0073020  0.4789 

0047580. مستوى السيولة   0.4289 .0015350  0.8365 .0047580  0.4498 

1899340. املديونية  0.0221 7098.030  0.8159 .1899340  0.0285 

0.087809- الضريبة  0.9177 -0.006402  0.9953 -0.087809  0.9214 

0.094451- معدل النمو  0.0507 -0.105108  0.0473 -0.094451  0.0616 

0007780. التحفظ املحاسبي  20.897  -0.004508  710.53  00778.00  0.9018 

1432590. التدفق النقدي   0.1773 3137.120  0.2889 .1432590  0.1972 

F-statistic .9699062  .5590811  9906.962  

Prob(F-statistic) .0041550  .1000240  .0041550  

R-squared .3274460  .3957030  327446.0  

    Durbin-Watson stat .3463592  .3527522  9.346352  

  ينلباحث من إعداد ا املصدر:                              
ً
 (Eviews9برنامج ) على مخرجات اعتمادا

إحصائية   باختبارات  باالستعانة  بين هذه النماذج الثالثة،   االختياربعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس، سوف ننتقل إلى إستخدام أساليب  

 ( وفق اآلتي:test-Hausman)واختبار(، Breusch-Pagan LM-Testهي: إختبار )

-Breusch-Pagan LMالنموذج التجميعي، تم إجراء إختبار )  ( أوREالعشوائية )  ( والتأثيراتFEات الثابتة )التأثير   نموذجي نموذج   بين ة  للمفاضل

Test) اإلختبار كالتالي: ، حيث تعطى فرضيات هذا 

0H التجميعي النموذج: نقبل 

1H ال لتأثيراتا  موذجالن: نقبل( ثابتةFE والتأثيرات العشوائية/ )(RE  ) 

 : (Breusch-Pagan LM-Test)نتائج إختبار  يوضح املواليوالجدول 

 ( Breusch-Pagan LM-Test(: نتائج إختبار )10) جدول 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects 

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

(all others) alternatives 

Test Hypothesis 

Breusch-Pagan Cross-section Time Both 

 3.252122  2.744911  5.997032 

(0.0713) (0.0976) (0.0143) 

  ينن إعداد الباحث م  املصدر:
ً
 ( Eviews9على مخرجات برنامج ) اعتمادا

( وهي أكبر من مستوى املعنوية  0.0713اوي إلى )، تس(Breusch-Pagan LM-Test)تبار إلخ االحتماليةأعاله، نالحظ أن القيمة  دول الجخالل  من

وائية ( والتأثيرات العشFEالتأثيرات الثابتة )  من نموذجي النموذجأفضل    (، وعلية يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص بأن النموذج التجميعي0.05)

(RE .) 

لخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح  إلختبار أثر ا   التجميعيحدار  اإلن  نموذج (،  21-2رقم )  الجدول من خالل نتائج  

( بين  املمتدة  الفترة  العوام2016-2011خالل  بداللة  املتغيرات  (،  في  واملتمثلة  اإلقتصادية  خال  الربحية،)الضابطة  ل  مستوى  االستغاللطر  حجم،   ،

 نالحظ أن: ظ املحاسبي، التدفق النقدي(ل النمو، التحفيبة، معدالضر  فوعاتالسيولة، املديونية، املد

القيمة االحتمالية اإلحصائية الختبار فيشر لقياس   اإلنحدبلغت  الكلية لنموذج  املقدر،    اراملعنوية    Prob(F-statistic)=2.969906التجميعي 

وعليه يتم رفض الفرضية   0.05α0H=فرضية الصفرية  معنوية الستوى  من م  وهي أقل  0.004155statistic)=-Prob(Fتبار  ة إخمعنوي  عند مستوى 

 نحدار املقدر تختلف الصفرية وقبول الفرضية البديلة، والتي مفادها أن هناك واحد على األقل من معامالت نموذج اإل 
ً
 .عن الصفر معنويا
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اإل  معامل  قيمة  املحاملت  نحداربلغت  العمل  ملمارسة  املتراكمة  الخبرة  فغير  الجسبي  م(B=0.065331)  زائري  عند  إختبار ،  معنوية  ستوى 

Prob=0.0004     وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفريةα=0.05    الفرضية البديلة، والتي مفادها أن وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول

 معنو يختلف    (β)بأن معامل اإلنحدار  
ً
ر واملعبر عنها بفترات تطبيق النظام اسبي في الجزائالعمل املح  مارسةمة ملالخبرة املتراكعن الصفر، مما يعني أن    يا

قيمة    بلغت دة حجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.أدى إلى زيااملستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الدولية،    (SCF)املحاسبي املالي  

املديونية)معام  ملتغير  اإلنحدار  إخت  مستوى عند    (،B=0.189934ل  الفرضية    Prob=0.0221بار  معنوية  معنوية  مستوى  من  أقل    الصفرية وهي 

=0.05α0H ا أن بأن معامل اإلنحدار وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، والتي مفاده(β)  يختلف 
ً
يعني عن الصفر، مما  معنويا

 ألرباح ذات الطبيعة املحاسبية. مارسات إدارة ا دافعا نحو م ألكثرهي ا  ؤسسات التي لديها مستوى عال من املديونيةن املأ 

التحديد أن معامل  إلى    squared-R(2R(يتضح  املستقلة 0.33يساوي  املتغيرات  أن  يعني  املتراكمة،)  ، وهذا  النمو(تفسر الخبرة  املديونية ومعدل 

من %67بر عن جودة توفيق مقبولة، في حين أن  مستحقات وهي تعملطلقة لليمة ا بالق  الكلية في ممارسات إدارة األرباح املعبر عنها  حرافات% من اإلن  33

 اإلنحرافات ترجع إلى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج املقدر. 

سة  ملمار ختبار أثر الخبرة املتراكمة بإ النتائج الخاصةض م عر في هذا الجانب سيت: ل الزمنية املقطعية باستخدام نموذج ريستقدير نماذج السالس .3

املال الجز عمل  بين )حاسبي في  املمتدة  الفترة  األرباح خالل  إدارة  الضابطة2016-2011ائر على  املتغيرات  العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في    (، بداللة 

املاالستغاللبحية،الحجم، خطر  )الر  املديونية،  السيولة،  التدف  اتدفوع، مستوى  املحاسبي،  التحفظ  النمو،  النالضريبة، معدل  وذلك   قدي(،ق 

 ، وفق ما يوضحه الجدول التالي:لبيانات الطولية الثالثةا بتقدير نماذج 

 دارة األرباح باستخدام نموذج ريستقدير معلمات نماذج البيانات الطولية لقياس محددات إ ج(: نتائ11) جدول 
 ة شوائينموذج التأثيرات الع نموذج التأثيرات الثابتة  تجميعي ال نموذج اإلنحدار  البيان

 املعامل

Coefficient 

 االحتمالية 

Prob 

 املعامل

Coefficient 

 االحتمالية 

Prob 

 املعامل

Coefficient 

 االحتمالية 

Prob 
C .0902350 الثابت   0.4464 4.090100  0.6350 -0.090235  0.4350 

ة تراكمة املالخبر  املتغيرات التفسيرية   .0313200  0.0003 .0326560  0.0004 .0313200  .00020  

0613190. الربحية  0.6158 .1953210  0.2446 .0613190  0.6069 

0028400. حجم الشركة   50970.  -0.006302  0.4240 .0028400  0.4991 

الل غاالستخطر   -70.01128  0.0165 -0.0220620  0.0024 -0.011287  0.0141 

ولة لسيمستوى ا  001450.0  0.6055 -0.000367  0.9098 50.00140  560.59  

يونيةاملد  .0490830  19910.  .0912490  0.1922 .0490830  0.1881 

5760650. الضريبة  0.1505 .7176000  0.1336 .5760650  0.1406 

0.041158- معدل النمو  0.0680 -0.052353  0.0241 -0.041158  0.0615 

04241.00 التحفظ املحاسبي  0.1355 .0035330  0.2688 .0042410  0.1260 

ي لنقددفق االت  -0.090524  0.0699 -0.053237  0.2924 -0.090524  0.0633 

F-statistic .2869813  .3183392  .2869813  

Prob(F-statistic) .0018530  688.0070  .0018530  

R-squared .3501640  .4933380  .3501640  

    Durbin-Watson stat 642270.1  .0083702  .6422701  

 ا ينمن إعداد الباحث  املصدر:                             
ً
 (Eviews9رجات برنامج )على مخ عتمادا

ية إحصائ  باختبارات  باالستعانةبين هذه النماذج الثالثة،    تياراالخبعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس، سوف ننتقل إلى إستخدام أساليب  

)  هي: اآلتي:test-Hausmanواختبار)(،  Breusch-Pagan LM-Testإختبار  وفق  ن  (،  بين  نموذج للمفاضلة  )ال  موذجي  الثابتة  والتأثيرات FEتأثيرات   ) 

 ، حيث تعطى فرضيات هذا اإلختبار كالتالي: (Breusch-Pagan LM-Testالنموذج التجميعي، تم إجراء إختبار ) ( أوREالعشوائية )

0Hالتجميعي ذجالنمو  : نقبل 

1Hالثاب التأثيرات النموذجل : نقب( تةEF( والتأثيرات العشوائية/ )RE  ) 

 : (Breusch-Pagan LM-Testيوضح نتائج إختبار ) املواليالجدول و 

 ( Breusch-Pagan LM-Test(: نتائج إختبار )12) جدول 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects 

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

(all others) alternatives 

Test Hypothesis 

Breusch-Pagan Cross-section Time Both 

 0.171516  1.522386  1.693903 

(0.6788) (0.2173) (0.1931) 

  ينمن إعداد الباحث  املصدر:                                                                                            
ً
 ( Eviews9)على مخرجات برنامج  اعتمادا
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( وهي أكبر من مستوى املعنوية 0.6788، تساوي إلى )(Breusch-Pagan LM-Testختبار )إل  االحتماليةمن خالل الجدول أعاله، نالحظ أن القيمة 

لتأثيرات العشوائية ( وا FEالتأثيرات الثابتة )  أفضل من نموذجي النموذج  يعيج التجمالفرضية الصفرية التي تنص بأن النموذ  قبول يتم  وعلية  (،  0.05)

(RE .) 

ة األرباح  ى إدار ثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر علجميعي إلختبار أ ج اإلنحدار التنموذ(،  21-2من خالل نتائج الجدول رقم )

( بين  املمتدة  الفترة  بدال2016-2011خالل  العو (،  الضابطةلة  املتغيرات  في  واملتمثلة  اإلقتصادية  خطر    )الربحية،  امل  مستوى  االستغاللالحجم،   ،

 نالحظ أن: لتحفظ املحاسبي، التدفق النقدي(، معدل النمو، ا دفوعات الضريبةالسيولة، املديونية، امل

املقدر،    حدارذج اإلنية لنمو املعنوية الكلاإلحصائية الختبار فيشر لقياس    ةحتمالياال بلغت القيمة     Prob(F-statistic)= 3.286981التجميعي 

إختبار   الفرضية الصمن مستوى معنو   وهي أقل  0.001853statistic)=-Prob(Fعند مستوى معنوية  الفرضية    0H   =0.05αفريةية  وعليه يتم رفض 

 اإلنحدار املقدر تختلف  ت نموذجمعامال  ديلة، والتي مفادها أن هناك واحد على األقل منية البالصفرية وقبول الفرض
ً
 .عن الصفر معنويا

املحابلغت   العمل  ملمارسة  املتراكمة  الخبرة  ملتغير  اإلنحدار  معامل  الجزائرقيمة  في  إختبار   ، (B=0.031320)سبي  معنوية  مستوى  عند 

Prob=0.0003  0لفرضية الصفريةنوية ا وهي أقل من مستوى معH  =0.05α ول الفرضية البديلة، والتي مفادها رية وقبية الصفوعليه يتم رفض الفرض

 يختلف    (β)اإلنحدار  أن بأن معامل  
ً
ي الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق النظام ل املحاسبي فة ملمارسة العم الخبرة املتراكمعن الصفر، مما يعني أن    معنويا

 حاسبية. ى إلى زيادة حجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املدأ ولية، املستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الد (SCF)لي املحاسبي املا

وهي أقل من مستوى معنوية   Prob=0.0165ار  معنوية إختب  ، عند مستوى (B=-0.011287)بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير خطر اإلستغالل

 معنو يختلف    (β)تي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار  لة، والة البديوعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضي 0.0α0H=5الفرضية الصفرية  
ً
عن   يا

 و ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية. قل دافعا نحستغالل هي األالصفر، مما يعني أن املؤسسات التي لديها مستوى عال من خطر اإل 

من   % 35فسر ت (اللاالستغخطر )الخبرة املتراكمة،  ت املستقلةملتغيرا ني أن ا ، وهذا يع0.35يساوي إلى  squared-R(2R( لتحديدعامل ا يتضح أن م

  فاتاالنحرا من  %65ت وهي تعبر عن جودة توفيق مقبولة، في حين أن  لقة للمستحقاا بالقيمة املطالكلية في ممارسات إدارة األرباح املعبر عنه  االنحرافات

 جع إلى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج املقدر. تر 

راكمة ملمارسة  أثر الخبرة املت  باختبار   الخاصةفي هذا الجانب سيتم عرض النتائج    :ري السالسل الزمنية املقطعية باستخدام نموذج كوثنماذج  تقدير   .4

املحاسبي   بين )العمل  املمتدة  الفترة  األرباح خالل  إدارة  الجزائر على  ا 2016-2011في  العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في  الضابملتغيرا (، بداللة    طةت 

ا االستغاللالحجم، خطر    )الربحية، املحاسبي، مستوى  التحفظ  النمو،  الضريبة، معدل  املدفوعات  املديونية،  النقدلسيولة،  التدفق  ي(، وذلك  ، 

 الي:، وفق ما يوضحه الجدول التالبيانات الطولية الثالثةنماذج  بتقدير

 كوثري محددات إدارة األرباح باستخدام نموذج لقياس  الطولية(: نتائج تقدير معلمات نماذج البيانات 13) دول ج
 لعشوائية ذج التأثيرات انمو  نموذج التأثيرات الثابتة  نموذج اإلنحدار التجميعي البيان 

 املعامل 

Coefficient 

 االحتمالية 

Prob 

 املعامل 

Coefficient 

 االحتمالية 

Prob 

 ملعامل ا

Coefficient 

 االحتمالية 

Prob 
C -3740.450 الثابت   0.2913 -1.586416  60.021  -0.817182  0.1050 

1691350. الخبرة املتراكمة املتغيرات التفسيرية   00.000  .1761740  000.00  .1771510  0.0000 

كة الشر  ربحية  .0182871  .02310  .7898851  0.0039 347898.1  0.0082 

ة الشرك حجم  .0031910  0.8364 .0517580  70.067  .0173030  .35640  

الل غاالستخطر   -0.024427  0.1426 -0.015320  0.5059 -0.024653  7080.1  

0086640. مستوى السيولة  0.3915 .0080830  0.4286 .0097970  0.3483 

ركة الش مديونية   .2946980  0.0340 .2153220  0.3832 .348930  0.0295 

ريبةالض  .2121342  0.1249 .5297670  0.7522 .2716091  700.40  

النمو دلمع  -0.109449  0.1742 -0.121411  0.1345 -0.111218  0.1569 

0017320. التحفظ املحاسبي   0.8640 -0.008999  0.4256 -0.001752  0.8640 

0.173194- التدفق النقدي   0.3299 -220.2240  0.2125 -0.202044  0.2500 

F-statistic .4470035  .5558853  .7022905  

Prob(F-statistic) 000010.0  .0001190  .0000060  

R-squared .4717240  .5989530  .4831510  

    Durbin-Watson stat .0251782  .3007272  .2052272  

  ينمن إعداد الباحث  ر:املصد                                   
ً
 (. Eviews9مج )على مخرجات برنا  اعتمادا

إحصائية   اختباراتب  باالستعانةبين هذه النماذج الثالثة،    االختيارقل إلى إستخدام أساليب  سوف ننتدروس،  الثالثة للنموذج امل  النماذجبعد تقدير  

 اآلتي:   (، وفقtest-Hausmanواختبار)(، Breusch-Pagan LM-Testهي: إختبار )

-Breusch-Pagan LMراء إختبار )، تم إجلتجميعيالنموذج ا   ( أوREالعشوائية )  ( والتأثيراتFE)  لثابتةالتأثيرات ا   بين نموذجي نموذج   للمفاضلة

Test)تالي: ، حيث تعطى فرضيات هذا اإلختبار كال 

0Hنقبل النموذج التجميعي : 

1Hالتأثيرات الثابت : نقبل النموذج( ةFEوالتأث/ )( يرات العشوائيةRE  ) 
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 : (Breusch-Pagan LM-Testبار )ئج إختوالجدول املوالي يوضح نتا

 ( Breusch-Pagan LM-Test)ر ج إختبا(: نتائ14)جدول 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects 

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

(all others) alternatives 

Test Hypothesis 
Breusch-Pagan Cross-section Time Both 

0.011066 0.547237 0.558303 
(0.9162) (0.4594) (0.4549) 

 ا ينالباحث من إعداد  املصدر:     
ً
 ( Eviews9على مخرجات برنامج ) عتمادا

( وهي أكبر من مستوى املعنوية  0.9162ي إلى )، تساو (Breusch-Pagan LM-Testإلختبار ) االحتماليةلقيمة حظ أن ا ه، نال أعال  الجدول من خالل 

( والتأثيرات العشوائية FEالتأثيرات الثابتة )  جي النموذجأفضل من نموذ  م قبول الفرضية الصفرية التي تنص بأن النموذج التجميعيعلية يت(، و 0.05)

(RE .) 

األرباح  إدارة    ائر علىبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجز ثر الخنموذج اإلنحدار التجميعي إلختبار أ (،  21-2ول رقم )الجد  ائج نتالل  من خ

( بين  املمتدة  الفترة  اإلقت2016-2011خالل  العوامل  بداللة  الضابطة(،  املتغيرات  في  واملتمثلة  خطر    )الربحية،  صادية  مسلاالستغالالحجم،  توى  ، 

 نالحظ أن: املحاسبي، التدفق النقدي(لتحفظ ولة، املديونية، املدفوعات الضريبة، معدل النمو، ا السي

املقدر،  التج  املعنوية الكلية لنموذج اإلنحداراإلحصائية الختبار فيشر لقياس  تمالية  مة االحبلغت القي   Prob(F-statistic)= 5.447003ميعي 

وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية    α=0.05رية  أقل من مستوى معنوية الفرضية الصف  وهي  Prob(F-statistic)=0.00001مستوى معنوية إختبار  عند  

 ر تختلف والتي مفادها أن هناك واحد على األقل من معامالت نموذج اإلنحدار املقدبديلة، رضية الوقبول الف
ً
 .عن الصفر معنويا

ا  الخبرة  ملتغير  اإلنحدار  معامل  قيمة  ملمار ملتبلغت  الجزائرراكمة  في  املحاسبي  العمل  عن(B=0.169135)  سة  مستو ،  معنوية  د   اختبار ى 

Prob=0.000   الصفرية    الفرضيةمعنوية  وهي أقل من مستوىα=0.05  والتي مفادها أن  وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،

 يختلف    (β)  االنحداربأن معامل  
ً
عبر عنها بفترات تطبيق النظام ئر واملرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزا الخبيعني أن  ا  عن الصفر، مم  معنويا

 إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية. أدى إلى زيادة حجم ممارسات املستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الدولية،  (SCF)ي املحاسبي املال

قل من مستوى معنوية الفرضية  وهي أ   Prob=0.0231، عند مستوى معنوية إختبار  (B=1.018287)الربحيةر  بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغي

 يختلف  (β)نحدار الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، والتي مفادها أن بأن معامل اإل تم رفض وعليه ي  0.05α0H=الصفرية 
ً
عن الصفر،   معنويا

 ح ذات الطبيعة املحاسبية. األرباالربحية هي األكثر دافعا نحو ممارسات إدارة  ويات عالية منتمما يعني أن املؤسسات التي تحقق مس

مستوى معنوية الفرضية    وهي أقل من  Prob=0.034، عند مستوى معنوية إختبار  (B=0.294697)ملديونيةتغير ا نحدار ملبلغت قيمة معامل اإل 

 يختلف  (β)ر البديلة، والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدا  وقبول الفرضية وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية  0.05α0H=الصفرية 
ً
عن الصفر،   معنويا

 األكثر    تويات عالية من املديونيةديها مسالتي ل  مما يعني أن املؤسسات
ً
الطبيعة املحاسبية، مقارنة باملؤسسات ذات    نحو ممارسات إدارة األرباح ذات  ميوال

 املستوى املنخفضة.

من   % 47 (تفسركةومديونية الشر )الخبرة املتراكمة،  ات املستقلةملتغير ، وهذا يعني أن ا 0.47يساوي إلى  squared-R(2R(امل التحديدعيتضح أن م

فات  من اإلنحرا %53طلقة للمستحقات وهي تعبر عن جودة توفيق مقبولة، في حين أن  اإلنحرافات الكلية في ممارسات إدارة األرباح املعبر عنها بالقيمة امل

 وامل اخرى لم يتضمنها النموذج املقدر. ترجع إلى ع

 مة: الخات

ى ممارسات ( علIAS/IFRSاملعايير املحاسبة الدولية ) توافق مع( املSCF)  املحاسبي املالي  النظام فحص أثر الخبرة املتراكمة لتطبيق  اولت الدراسةتن

 (2016-2011للفترة )  (GICAالجزائر )  إلسمنت  الصناعيمجمع  تصادية للاملؤسسات اإلق  على عينةإدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية،  
ً
من   ، إنطالقا

املؤسسات   عينةاملحاسبية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة  ةأظهرت النتائج التجريبيو ، ليةستدالواال ية اإلحصاءات الوصف اختباراتتطبيق 

ة إلدارة األرباح مقارنة بالشركات ملمارس(، لكن مع إرتفاع نسبة الشركات غير ا 2016-2011للفترة )  ( GICAالجزائر )  إلسمنت  الصناعياإلقتصادية للمجمع  

 و ض مجال املرونة املتاحة لإلدارة للمناورة باألرباح املعلنة للمؤسسات، س إنخفاهذا يعكاملمارسة، و 
ً
من هذه النتيجة املتوصل إليها نرفض صحة  انطالقا

 ت إلسمن   الصناعي  املجمعمؤسسات  عة املحاسبية لدى  الطبي   ات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذاتة ال توجد مؤشر لالفرضية الصفرية القائ

ية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية ، ونقبل الفرضية البديلة القائلة توجد مؤشرات جوهر (2016-2011)  ( للفترة GICAئر)الجزا 

 (.2016-2011) ( للفترة GICAالجزائر) نتإلسم الصناعي عماملجمؤسسات لدى 
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الوصفي    نتائج  بينت األرباح  إرتفاعاإلحصاء  إدارة  ن  ،ممارسات  املختلفة،ماذج  حسب  األربعة  املحاسبي   القياس  النظام  الثانية من تطبيق  للفترة 

، مقارنة (SCF) اليمن تطبيق النظام املحاسبي امل  فترة الثانيةارة األرباح للدبمالحظة األشكال البيانية ، نالحظ إرتفاع مستوى وحجم ممارسات إ   ،(SCF)ياملال

األرباح حسب نماذج القياس    إتجاه شركات عينة الدراسة نحو ممارسات إدارة   وهذا يشير إلى زيادة ،  (SCF)  ملاليحاسبي ا لتطبيق النظام امل  بالفترة األولى

نتيجة   املختلفة  ملاألربعة  املتراكمة  اململلخبرة  العمل  إختبار  حاسبيارسة  إجراء  تم  وعليه   Test -t d'échantillons)ين  مستقلتلعينتين  "ت"  ، 

indépendants)  الف(املاليتطبيق النظام املحاسبي ل  الخبرة املتراكمة  وبعد  ترة قبلSCF  ولضمان دقة نتائج ،)  الالمعلمي ملان   باالختبارهذا اإلختبار تم إرفاقه

 . (U de Mann-Whitney)وتني 

في حين بلغ مستوى   α =0.05وهي أقل من مستوى معنوية    Sig=0.000"ت" بلغ   ختبار  أن مستوى معنوية إ   االستداللياإلحصاء    تائجأظهرت الن

سات  ر وبالتالي هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستويات مما α =0.05ة  وهي أقل من مستوى معنوي Sig=0.001معنوية إختبار "مان وتني"   

املتراكمة  وبعد  قبل   باحإدارة األر  املتطبيق النل  الخبرة  الدراسة نحو   زيادة ي  مما يعنفي بيئة األعمال الجزائرية،    SCFحاسبي املاليظام  إتجاه شركات عينة 

القياس نماذج  األرباح حسب  إدارة  املحاسبي  ممارسات  العمل  ملمارسة  املتراكمة  للخبرة  نتيجة  املختلفة  ا   األربعة   وانطالقجزائر،  لفي 
ً
النتيجة   ا من هذه 

ذات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات إدارة األرباح  مارسات  مستوى مفروقات جوهرية في  ية الصفرية القائلة ال توجد  الفرض  املتوصل إليها، نرفض صحة

فروقات  لفرضية البديلة القائلة توجد  ، ونقبل ا جزائرلملمارسة العمل املحاسبي في ا قبل وبعد الخبرة املتراكمة    (GICAالجزائر)  إلسمنت  الصناعي  املجمع

قبل وبعد الخبرة املتراكمة   ( GICAالجزائر)  إلسمنت  الصناعي  املجمع  مؤسسات  بية لدى ذات الطبيعة املحاس  توى ممارسات إدارة األرباحفي مس  جوهرية

 . سة العمل املحاسبي في الجزائرملمار 

إلختبار أثر   العشوائية(نموذج التأثيرات و  ابتةنموذج التأثيرات الث ،ذج اإلنحدار التجميعينمو ) ة الثالثةيالبيانات الطولنماذج تقدير   أظهرت نتائج

(، بداللة العوامل 2016-2011خالل الفترة املمتدة بين )  بيةذات الطبيعة املحاس  مارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباحاكمة ملة املتر الخبر 

النمو،   ة، معدلالضريب  ستغالل، مستوى السيولة، املديونية، املدفوعاتخطر اإل الحجم،    )الربحية،  الضابطة  املستقلة  تغيراتملتمثلة في املا اإلقتصادية و 

ي فذو فروقات جوهرية    أنه ال يوجد أثرحسب هذه الدراسة،    ذج القياس األربعةأن هناك إجماعا تاما حسب نماالتحفظ املحاسبي، التدفق النقدي(،  

املؤ  اإلقالعوامل  للشركات  األرباح  إدارة  ممارسات  على  في  الجزائرية    تصاديةثر  أساسا  الشركة)واملتمثلة  السيولة  الحجم،  ،ربحية  مخاطر ،  مستوى 

لشركات  ائرية لتوجيه ا ز يوجد تأثير لهذه الدوافع في بيئة األعمال الجال  مما يعني أنه    ،النقدي(ملدفوعات الضريبة، التحفظ املحاسبي، التدفق    ،اإلستغالل

ذو فروقات جوهرية  تأثيرد و وج في حين أظهرت النتائج  ،رالجزائ ملمارسة العمل املحاسبي فيد الخبرة املتراكمة بل وبعق سواءا نحو ممارسات إدارة األرباح 

  ، شركات اإلقتصادية الجزائرية في الاح ات إدارة األربس( على ممار معدل نمو الشركة، مديونية الشركة، ملمارسة العمل املحاسبيمة الخبرة املتراك)للعوامل 

 ن:حيث أ 

اع مستوى إرتفوممارسات إدارة األرباح، مما يعني  ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائرة ملتراكملخبرة ا اذات داللة إحصائية بين  طرديةد عالقة توج •

 ؛   (SCF) بي املالياملحاسلتطبيق النظام  بالفترة األولىمقارنة  ،(SCF) حاسبي املاليمن تطبيق النظام امل وحجم ممارسات إدارة األرباح للفترة الثانية

ممارسات   زيادة تؤدي إلى   الشركةمديونية وممارسات إدارة األرباح، مما يعني أن زيادة  مديونية الشركة ة بين إحصائي ذات داللة  طرديةتوجد عالقة  •

 إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية؛ 

األرباح، مما يعني أن زيادة  ات إدا الشركة وممارس  معدل نموذات داللة إحصائية بين    يةطردعالقة  توجد   •  إرتفاع إلى  تؤدي    ةمعدل نمو الشركرة 

 ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية. 

العوامل املؤثر على ممارسات إدارة   جوهرية فيوقات هناك أثر ذو فر   التي مفادها أن  الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة،  يتم رفض  وعليه

 (  معدل نمو الشركة، مديونية الشركة و ملحاسبيالعمل ا   ةلخبرة املتراكمة ملمارسا )  الجزائرية  قتصادية االات  األرباح للشرك 
ً
  ةارسللخبرة املتراكمة ملم  نتيجة

 املعايير املحاسبية الدولية. ستوحى من امل(SCF) تطبيق النظام املحاسبي املاليظل  في العمل املحاسبي في الجزائر
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Abstract: The study aims to test the impact of accumulated experience of accounting practice on the earnings management 

in Algerian companies, on the sample of companies listed in the Algerian industrial cement group during the period of 
(2011- 2016). The results of the study found that there were substantial indicators of the prevalence of earnings 
management practices of an accounting nature of the companies of the industrial cement of Algeria (GICA). The results also 

showed that there were statistically significant differences in the level of earnings management practices of an accounting 
nature of the companies of the industrial cement of Algeria (GICA) as a result of the accumulated experience of accounting, 

practice in Algeria, which indicates an increase in earnings management practices for the second period of applying the 
financial accounting system (SCF) according to the four different measurement models. The results also showed that there 

was a significant impact on factors (accumulated experience of accounting practice, company indebtedness, company 
growth rate) in guiding earnings management practices in Algerian companies, While the factors (company profitability, 

size, liquidity level, exploitation risk, tax payments, accounting reservation, cash flow) had no effect in directing earnings 
management practices of Algerian economic institutions. 

Keywords: Earnings Management; Accumulated Experience of Accounting Practice; Financial Accounting System. 
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 ملحق الجداول واألشكال

 ( GICAالجزائر )   إلسمنت الصناعي م املجمعالتابعة للشركة األ   الشركات الدراسةعينة  (: 1رقم )امللحق 
 الرقم إسم الشركة  الرقم إسم الشركة 

 01 (SCSEG-Bouira)يرة بو ال - شركة إسمنت سور الغزالن 07 (SCT- Tebessa) بسةت شركة إسمنت

 Blida-SCMI( 02( بليدة ال -متيجة  ة إسمنتشرك 08 (SCAEK-Sétif) سطيف  -رةعين الكبي شركة إسمنت

 Mascara-SCIZ( 03( معسكر  -زهانة   شركة إسمنت 09 (SCAL) الجزائر   منتشركة إس 

 antineConst-SCHB( 04( بوزيان مؤسسة اإلسمنت حامة 10 (SCIS- Saida) سعيدة  منتكة إس شر 

 05 (SCIMAT-Batna) باتنة - التوتةعين  ركة إسمنتش 11 (SCIBS-Ain Temouchent) تشن و مي عين ت -  بني صاف إسمنت كة شر 

 06 (SCHS-Annaba) ةعناب - حجار السود  شركة إسمنت 12 (ECDE- Ech-Cheliff) الشلف  شركة إسمنت

 ( GICAالجزائر ) منتسإل  الصناعي جمعاملبيانات باالعتماد على  من إعداد الباحثين املصدر:

 رق قياسها (: املتغيرات املستقلة وط2قم )امللحق ر 

 طرق قياسها  غيرات املستقلة املت

النظام  املتراكمة لتطبيق  الخبرة 

 (SCFاملحاسبي املالي ) 

 (SCF)تطبيق الخبرة املتراكمة لعد ة بللفتر (2، و ) (SCFتطبيق )ل الخبرة املتراكمة  للفترة قبل ( 1يأخذ القيمة واحد ) يمة،ي القبطريقة القياس الثنائ

 ROA ألصول ا إلى مجموعئد معدل العا ربحية الشركة 

 إلى إجمالي األصول  االلتزامات إجمالي  مديونية الشركة 

 ول األص الطبيعي إلجمالي اللوغاريتم حجم الشركة 

 مجموع األصول  إلىات التشغيلية  املعياري للتدفقات النقدية من العملي االنحراف مخاطر اإلستغالل 

 املتداولة األصول املتداولة إلى الخصوم   مؤشر السيولة 

 املؤسسة في السنة السابقة. عمال غير في مستوى رقم األعمال بين السنة الحالية والسنة السابقة على رقم أمعدل النمو بقسمة الت  ل نمو الشركة معد 
 ادية إلى إجمالي األصول العها عن النتائج الضرائب الواجب دفع املدفوعات الضريبية

 رباح الصافية األ  إجماليإلى   املستحقات الكلية املحاسبي   حفظالت

 فق النقدي من العمليات التشغيلية إلى إجمالي األصول التد التدفق النقدي 

 حثين باالعتماد على الدراسات السابقة البا  من إعداد املصدر:    



 

 

 ةردنيأل ا دويةفي شركات صناعة األ  األعمالريادة في  الوظيفياملسار أثر 

 3، شاكر جارهللا الخشالي2، اياد فاضل التميمي1فؤاد مصطفى الجبالي
 األردن -للغذاء والدواءاملؤسسة العامة 1

 العراق  -جامعة البيان -األعمالدارة إ كلية  -األعمالدارة إ قسم 2
 األردن -جامعة العلوم االسالمية العاملية -األعمالو املال كلية  -دارة قسم اإل أستاذ دكتور في  3
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 : ةاملقدم

 في إدارتها للموارد البشرية، بشكل كبير على املوارد البشرية وإدارتها، األمر الذي أعطى ا   األعمال تنافسية منظمات    تعتمد
ً
 استراتيجيا

ً
ملنظمات بعدا

 للمعلومات  ها تسلط الضوء على  وجعل
ً
 هاما

ً
بتكارات املعرفية والجودة واإل املوارد البشرية كأحد أهم أصول املنظمة، حيث تشكل املوارد البشرية مصدرا

الة القادرة على املشاركة اإليجابية، وتالشامل في ظل غياب العنصر ا  هدافهأ ن تحقق  أ حقيق املنظمات ألهدافها، فال يمكن للمنظمة  ة وأحد العناصر الفع 

لذلك فإن   بأبعادها املختلفة،  األعمالوفعالية عالية في ظل غياب ريادة  ءة  هداف بكفأ األ يمكن تحقيق هذه    لبشري الكفؤ واملؤهل بشكل صحيح، والا 

املوارد   نظمة وتمتعهم بالذكاء الثقافي كلها تعمل مجتمعة علىسار الوظيفي للعاملين في امللخصائص الريادية، ووضوح امللاملنظمة  د  فرا أ امتالك   تنمية 

العاملين في املنظمة ، هذا ويعتبر التكاليف أقلو  وقتأسرع هداف املرسومة وبأقصر الطرق و األ البشرية وبالتالي تحقق امليزة التناقسية للمنظمة وتحقيق 

 ي البيئة الخارجية املحيطة. م يتسم بسرعة اإليقاع والتغيير فستخدمها املنظمات ملواكبة التقدم والنمو في عال هم الوسيلة الفعالة التي ت

من ذي قبل، والشخصية الريادية هي تلك الشخصية  ر  كبأ تناغم لجعل قيمتها    واألصول االخرى   والعمالةن الريادي هو الشخص الذي يجلب املوارد  إ 

  وتعمل على انشاء عمال ًوالتي تتحرك  روح املبادرة  تمتلكالتي 
ً
 هداف التنمية االقتصادية واالجتماعية. أ  قيضاف من خالله قيمة، ويسهم في تحقي جديدا

 ردنية.األدوية األ الذكاء الثقافي في شركات صناعة في ظل وجود  األعمال ي في ريادة من هنا جاءت هذه الدراسة الستكشاف دور املسار الوظيف
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 :لخصامل

. تناولت الدراسة املتغير املستقل  األردنية  األدويةات صناعة في شرك  األعمالالوظيفي في ريادة   ت هذه الدراسة التعرف على أثر املسارهدف 

إلبتكار،  : ا كمتغير تابع بأبعادها الخمسة  األعمالنجاز. كما تناولت ريادة  لوظيفي بأنواعه: املسار التقليدي، واملسار الشبكي، ومسار اإل وهو املسار ا 

 . االنجازواالستقاللية، والرغبة في واملبادأة، وتبني املخاطر، 

 6306تكون مجتمع الدراسة من )
ً
املستويات، وقد تم استخدام العينة العشوائية الطبقية    من مختلف  األدويةفي شركات تصنيع    ( عامال

 ( استبانة. 316) ها الدراسةجريت عليأ والتي  حة للتحليل االحصائيصال( استبانة، في حين كانت االستبانات ال351املتناسبة، حيث تم توزيع )

ا  ألن  إلىلدراسة  خلصت  النسبية  األهمية  أن مستويات  أهمها  كان من  النتائج،  واملسار عدد من  التقليدي،  )املسار  الوظيفي  املسار  واع 

رتفعة واملتوسطة. كما  فقد تراوحت بين امل  األعمال عاد ريادة  ألبالشبكي، ومسار اإلنجاز( كانت جميعها متوسطة. أما بالنسبة لألهمية النسبية  

، وكذلك وجود  األردنية األدويةفي شركات صناعة  األعمال  نواعه في ريادة أ ئج إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بداللة ت النتاشار 

 .األعمالأثر للمسار الوظيفي في جميع أبعاد ريادة 

منها    األردنية  األدوية في شركات صناعة    القرار   مجموعة من التوصيات لصانعيتي خلصت إليها الدراسة قدم الباحثون  من خالل النتائج ال

نظام الترقيات التي سيحصل عليها املوظف خالل حياته  بوضع سياسة واضحة ومحددة ل  األردنية  دويةاأل ضرورة قيام إدارات شركات صناعة  

 الوظيفية حتى يصبح مساره الوظيف
ً
 .  ي واضحا

 . األردنية  األدويةصناعة شركات  ؛ األعمالريادة  ؛ر الوظيفياملسا الكلمات املفتاحية:
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 : سةأهمية الدرا

 .والثانية تطبيقية نظريةية همأ  األولىلهذه الدراسة أهميتان تكتسبهما من أهمية املتغيرات التي تبنتها، 

 من الروافد العلمية ملتغيرات الدراسة )املسار الوظيفي،تبرز األهمية العلمية لهذه الدراسة في  :  األهمية النظرية .1
ً
(، حيث األعمالوريادة    تشكيلها رافدا

على مستوى الشركات   األعمالثره في ريادة  وأ لوظيفي  الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت املسار ا   ينم الباحثالدراسة على حد علتعتبر هذه  

 ثري املكتبة العربية في هذا املجال. بالتالي من املتوقع أن تاألردنية، 

العملية من إجراءها في ظل م:  التطبيقية  األهمية .2 الدراسة  أهمية  البقاء واالستمرارتبرز  الشركات على  بين  األزمات    نافسة كبيرة  السوق في ظل  في 

النتائج والتوصيات التي م  هسفي مختلف القطاعات االقتصادية، وبالتالي من املتوقع أن ت  ردنيةدوية األ األ شركات صناعة  دية التي تعاني منها  االقتصا

الذكاء  في ظل وجود    ثر املسار الوظيفي وأ   األعمال بريادة    اصة بما يتعلق باهتمام الشركاتليها في تحسين توجهات إدارات الشركات، وخإ التوصل    تم 

 بتكار واملنافسة. اإل ى الثقافي مما يسهم في تنمية قدرة الشركات عل

  :أهداف الدراسة

   هداف التالية:األ  هذه الدراسة الى تحقيق تسعى

 ردنية.األدوية األ في شركات صناعة األهمية النسبية للمسار الوظيفي مستوى  التعرف على .1

 ردنية. ية األ دو األ للعاملين في شركات صناعة  عمالاأل لنسبية لريادة ى األهمية ا مستو  التعرف على .2

 .دوية األردنيةاأل في شركات صناعة  األعمال دة في ريا أثر املسار الوظيفي التعرف على .3

   :واسئلتها مشكلة الدراسة

ريادية وتنمية الشخصية  الن عدم أخذ الخصائص  األدوية األردنية، وإ في شركات صناعة    األعمال تحقيق ريادة    تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة

لى إ ذلك  مما يؤدي  لى عدم تحقيقها للميزة التنافسية إ لى انخفاض تدريجي في قدرة املنظمة على النمو واالزدهار، وبالتالي يؤدي  إ يؤدي    الريادية بعين االعتبار

هداف املنظمات  أ في تحقيق  س  ساأ نظمات ولها دور  ملديمومة واستمرارية هذه ا ب  سباأ من    األعمال حيث تعتبر ريادة    وق.وخروجها من السسرعة فشلها  

و اط  رتبإ لقد    .الطرق ر  قصأ و   وقتبأسرع   اإلبداع  في  بفشل موظفيها  املنظمات  العديد من  اإل العديد من حاالت فشل  اتخاذ  إقدامهم على  بتكار وعدم 

 ات الهامة في الوقت املناسب. القرار 

الوظيفية على اختالف   املسارات  تبني  إيجاد    هانواعأ قد يساعد  الخصائص أ بيئة من شأنها  بوضوح وشفافية على  امتالك  العاملين على  ن تحفز 

فيها دور السبق والريادة،   الشركاتهذه دوية من خالل املجيء بأفكار ملنتجات جديدة يكون لأل الريادية وبالتالي تحقيق الريادة على مستوى قطاع صناعة ا 

 ملنظمات. ذه ا الريادة هم العاملين في ه ل صأ ن أ حيث 

عن مشكلة الدراسة   يمكن التعبيرردنية، و األدوية األ في شركات صناعة    األعمال  املسار الوظيفي في ريادة   ثرأ   مشكلة الدراسة في معرفة مدى تكمن  

 :ةالتالية سئلأل من خالل ا 

 ؟ردنيةاألدوية األ نواع املسارات الوظيفية للعاملين في شركات صناعة أل  النسبية يةهماأل  مستوى ما  .1

 ردنية؟األدوية األ للعاملين في شركات صناعة  األعمالهمية النسبية لريادة األ ما مستوى  .2

 ؟ردنيةاألدوية األ للعاملين في شركات صناعة  األعمالما أثر املسار الوظيفي في ريادة  .3

   :فرضيات الدراسة

 ت اآلتية: مشكلة الدراسة وتساؤالتها، وبهدف تحقيق أهدافها فقد تم صياغة الفرضيامن خالل 

 : األولى الفرضية الرئيسة

Ho1  ى ثر ذو داللة إحصائية عند مستو أ : ال يوجد  ( معنويةα ≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة )   نواعه )املسار التقليدي، واملسار الشبكي، ومسار االنجاز(  أ

 ردنية.األدوية األ في شركات صناعة  مجتمعةا بعادهأ بداللة  األعمالدة في ريا

 لفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: ينبثق عن ا 

في شركات   في االبتكار  نواعه مجتمعةبأ( للمسار الوظيفي  (α ≤ 0.05معنوية    ى ثر ذو داللة احصائية عند مستو أ : ال يوجد  Ho1-1:األولىالفرضية الفرعية  

 ردنية. األدوية األ ناعة ص

في شركات    املبادأة   في  نواعه مجتمعةبأ( للمسار الوظيفي  α ≤ 0.05حصائية عند مستوى معنوية )ثر ذو داللة ا أ : ال يوجد  Ho1-2:الفرضية الفرعية الثانية

 ردنية. األدوية األ صناعة 
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في   في تبني املخاطر  نواعه مجتمعةبأ  الوظيفي   ملسارا (  α ≤ 0.05معنوية )  ثر ذو داللة احصائية عند مستوى أ : ال يوجد  Ho1-3  :الفرضية الفرعية الثالثة

 ردنية.األدوية األ اعة شركات صن

في االستقاللية في  نواعه مجتمعة  بأ  الوظيفي  ( املسارα ≤ 0.05معنوية )ثر ذو داللة احصائية عند مستوى  أ : ال يوجد  Ho1-4:الفرضية الفرعية الرابعة

 ردنية.األدوية األ شركات صناعة 

الخامسة  الفرعية  املسارα ≤ 0.05ى معنوية )ثر ذو داللة احصائية عند مستو أ : ال يوجد  Ho1-5:الفرضية  الرغبة في   نواعه مجتمعةبأ  الوظيفي  (  في 

 ردنية.األ  األدويةي شركات صناعة جاز نإل ا 

 :أنموذج الدراسة

 وأبعادها. ( إلى أنموذج الدراسة والذي يتضمن متغيرات الدراسة1يشير الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج الدراسةأ  :(1شكل )

 : التعريفات املفاهيمية 

تتعلقإ يشير    : Career Path  الوظيفي املسار   التي  العمل  الفردية والتي يمر  هدا ال أب  لى سلسلة تجارب  العاملو ف  باملنظمة ن  بها   ,Kalei)  خالل وجودهم 

Denis, Josephine, Susan & Katinda, 2015). 

ل من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى عن طريق الترقية بشكل عمودي، حيث ينتق يمثل حركة املوظف هو املسار الذي  : Traditional Pathقليدي  املسار الت

  إليها ذات عالقة بالوظيفة القديمة من حيث طبيعتها. انتقلعلى أن تكون الوظيفة التي 

مودي( لتوفير فقي وعسيع نطاق تخصص العاملين )ا إلى تو التخصص الضيق بل يتعداه    هو مسار مرن ال يعتمد على  : Network Path  املسار الشبكي 

  .(215، 2014)السالم،  املستقبلية بسهولة ومرونة تفوق املسار التقليدي  طموحات العاملين ص وبدائل ترقية متنوعة تسهم بشكل كبير في تحقيقفر 

بغض النظر   ون يحققها العامل  واإلنجازات التيالترقية معتمدة على النجاحات  لتركيز على أن تكون  في هذا املسار يتم ا :  Achievement Pathمسار االنجاز  

   .(295، 2010)جوده،  عن املدة الزمنية في الوظيفة

االنجاز والنجاح من خالل على االبتكار واملبادأة وتبني املخاطر واالستقاللية والرغبة في   هي قدرة العاملين:  Business Entrepreneurship  األعمالريادة  

 .  (Wickham, 2001, 8) و النجاحمختلفة والسير بها نحر فكااأل نشاء مشاريع جديدة وذات إ 

تعمل على تطوير إجراءات وحلول    من قبل العاملين  والعمالء،عملية توفر قيمة مضافة ودرجة من الجدية للمنظمة واملوردين    : Innovation  اإلبتكار

 . (Yeboah, 2013, 2) ومنتجات جديدة 

ين، ومد  يد العون لهم، بمعنى آخر هو السلوك الذي يجعل العامل يقوم بنشاط ذاتي على بدء التعامل مع األخر   هي قدرة العاملين  :Proactive  املبادأة

ما إلى خطر ما، أو حدثت مشكلة مباشر إلنقاذ موقف ما، أو تصرف مناسب ومالئم ملواجهة مشكلة معينة، وإذا لم يقم بهذه املبادأة ربما تعرض أحد  

 .  (Lumpkin & Dess, 2001, 430) سببت الضرر 

العمل في بيئة و دخول اسواق جديدة، أو أ ات جديدة، منتج لتقديم على استغالل واستخدام كافة املوارد  هي قدرة العاملين:Risk Takingملخاطرة  تبني ا

 . (Tuan, 2017) مات الكافيةعمل ذات درجة مرتفعة من عدم التأكد وعدم توفر املعلو 

 .  (Beliaeva, 2014, 20جراءات العمل )وإ القرارات وتحدي طرق ذ تخاإ ظيمية من حيث تحرر العاملين من القيود التن : Autonomyاالستقاللية  
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هم وعلمهم وعزيمتهم للوصول إلى  لتحقيق هدف معين، مستخدمين معرفت فرة لدى العاملينهي اإلرادة املتو :Desire to Achievementالرغبة في االنجاز 

  .(2019)ماض ي وجفال،  جاز هذا الهدفإن

 :السابقةالدراسات 

حاولت الدراسة تقييم فرص تطوير املسار الوظيفي في الشركات العمانية من    Kalei, Denis, Josephine, Kasimu and Katinda (2015دراسة )  •

والدورات ناء العمل  أثقد ركز الباحثون على نوعين من االستراتيجيات التدريبة، وهي الدورات الداخلية  خالل الدورات التدريبية التي تقدمها ملوظفيها، و 

تصور العاملين في برنامج التطوير الوظيفي الحالي واملشرفين واملديرين التنفيذيين ومديري املوارد   الخارجية. توصلت الدراسة الى وجود فجوة كبيرة بين

نتائج الدراسة وجود مخاوف لدى  ت  ر ظهأ دور التدريب في تنمية وتخطيط املسار الوظيفي للعاملين، و ك  درا إ هناك ضعف في    ن أ   البشرية، كما تبين

 ت التي تم تجاهلها من قبل املنظمة والتي لها تأثير سلبي في رضاهم. املوظفين نتيجة لالحتياجات والطموحا

تمدت الدراسة ردن. اعاأل   دارية في املسار الوظيفي للعاملين في شركات التأمين فياإل االتصاالت  جاءت هذه الدراسة ملعرفة أثر   ( 2016بو تايه )أدراسة   •

 ظهرت نتائج الدراسة وجود مستويات مرتفعة لكافة أ الوظيفي.  األمن  واالستقاللية، و ع،  بدا اإل املنهي، و بعاد لقياس املسار الوظيفي وهي: التاهيل  عة أ ربأ 

الوظيفي في شرك بعاد  أ  التأاملسار  األ ميات  يتقدمها  ن  الوظيفاأل بداع، وبعد ذلك االستقاللية، وثم  اإل ردنية،  شارت أ املنهي، كما  ل  هيالتأخيرا  وأ ي،  من 

دارية )اتصاالت اإل بعاد االتصاالت  األردن، وأن أ دارية في املسار الوظيفي للعاملين في شركات التأمين في  اإل   جابي لالتصاالتلى وجود أثر ايإ   الدراسة

يجابي في التأهيل الوظيفي واالستقاللية إ ل( قد أثرت بشكل  داء، واتصاالت الوظيفة، واالتصاالت الشخصية، واالستجابة لالتصااأل مة، واتصاالت  امله

 بداع للمسار الوظيفي، ولم تبين نتائج الدراسة أثرا ذو داللة احصائية ألبعاد االتصاالت االدارية في األمن الوظيفي.  واال 

ؤثرة على تفضيل طالب املحاسبة تجاه مساراتهم  الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف العوامل امل  Ng, Lai, Su, Yap, Teoh and lee (2017)  دراسة •

الفرد.   يختارها  قد  التي  واملهن  الوظائف،  اختيار  إلى  الوظيفية  املسارات  تشير  املرحلة  أ الوظيفية.  في  املحاسبة  أن طالب  إلى  الدراسة  نتائج  شارت 

  أقل نية، في حين أن الجهات الخارجية والدافع الخارجي هيوالتعرض الوظيفي في اختيار مسار حياتهم امله  لجامعية يتأثرون بالدوافع الجوهريةا 
ً
 تأثيرا

إن  ، ومع ذلك فع املسار الوظيفيهري والتعرض الوظيفي لهما عالقات إيجابية  على االختيار الوظيفي لطالب املحاسبة الجامعيين، وأن الدافع الجو 

سار الوظيفي، كما أن التعرض الوظيفي له عالقة ايجابية باملسار الوظيفي، وأن  خرى ليس لها عالقة معنوية باملاأل   ير األطراف الدافع الخارجي وتأث

 األطراف االخرى لها عالقة ضئيلة باملسار الوظيفي.   نَّ وأ الدافع الخارجي ليس له عالقة مع املسار الوظيفي. 

تي، والثقة بالنفس، والحاجة إلى اإلنجاز، واالستقاللية،  هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الخصائص الريادية )التحكم الذا   (2017مي )النش  دراسة •

يادية لديهم. ر وتحمل املسؤولية، وتحمل املخاطرة، واالبتكار(، لدى طلبة تخصصات العلوم اإلدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في النوايا ال

خصائص الريادية لدى الطلبة في نواياهم إلنشاء مشروعاتهم الريادية الخاصة،  الدراسة من نتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لليه  لإ ما توصلت  م هأ 

 
ً
يادية لديهم، كما  في النية الر كما أظهرت النتائج أن قدرة الطلبة على التحكم الذاتي وعلى مستوى اإلبداع يحدان من الخصائص الريادية األكثر تأثيرا

 بين الخ  قل تبين أن الثقة بالنفس هي األ
ً
صائص الريادية في نية الطلبة نحو إنشاء مشاريع ريادية عديدة، وبدرجة كبيرة، وهذا ُيعزز لديهم الحماس تأثيرا

 لذلك. نحو الشروع بأعمالهم الخاصة وبدرجة نجاح عالية، في حال توفرت الظروف البيئية املساعدة 

التعرف على العالقإ هدفت هذه الدراسة    (2017ملتيوتي والحيالي )دراسة ا • التعبير عن لى  الريادي وتحسين عمليات االنتاج، وقد تم  ة بين التوجه 

وعة  لى مجمإباحثان  بعاده )االبتكارية، واالستباقية، وتحمل املخاطر، والتنافسية، واالستقاللية(. توصل الأ التوجه الريادي كمتغير مستقل من خالل  

من القناعة واالدراك ألهمية التوجه الريادي وذلك من خالل تحمل املخاطرة في تقديم  لى مزيد  إ دارة العليا بحاجة  أهمها، أن اإل من النتائج كان من  

نسيق بين مراكز ا مهما في التر و تؤدي د  ن الريادة وأ ن تحسين العمليات يسهم في تحقيق امليزة التنافسية،  وأ جديدة،  ق  سوا أ منتجات جديدة ودخول  

 لوضع خطط تلبي احتياجات العمليات االنتاجية. التدريب واملؤسسات االستثمارية والهيآت الحكومية 

الدراسة    Villaverde, Alarcon, Ortege and Requena (2018)دراسة   • )الثقافة  إ سعت  بأبعاده  االدراكي  االجتماعي  املال  رأس  تأثير  معرفة  لى 

لى التعرف على  ا إ يضسعت أ يل نحو املخاطرة، واالستقاللية(، كما  الشخصية الريادية بأبعادها )االبتكار، واملبادأة، وامل  فيواملعايير املشتركة(    املشتركة،

ة( في العالقة برأس االستحواذ على املعرفة، واستيعاب املعرفة، واستغالل املعرفة، ونقل املعرفالدور املعدل للقدرة االستيعابية للمعرفة بأبعادها )

ن القدرة االستيعابية للمعرفة تحسن وأ ثر لرأس املال االجتماعي في التوجه الريادي، أ جود ظهرت النتائج و أ املال االجتماعي االدراكي والتوجه الريادي. 

 اعي االدراكي في التوجه الريادي. ثر رأس املال االجتمأ  وتعدل

وبية، وكذلك  لى واقع الخصائص الريادية لدى العاملين في جامعة فلسطين باملحافظات الجنإلتعرف  هدفت الدراسة ا   (2019دراسة ماض ي وجفال ) •

  لى الكشف عن إ دارية، كما هدفت الدراسة  اإل   مستوى جودة القرارات في جامعة فلسطين وفحص واختبار العالقة بين الخصائص ز  برا إ   لىإ هدفت  

ت الدراسة لى املتغيرات الديموغرافية. توصلإ   ل الخصائص الريادية وجودة القرارات التي تعزى هم الفروق بين متوسطات استجابات املبحوثين حو أ 

وعإ  الجامعة،  في  القرارات  وتحسين جودة  الريادية  الخصائص  بين  احصائية  داللة  ذات  بين  لى وجود عالقة  احصائية  داللة  ذات  دم وجود فروق 
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الريادي الخصائص  املبحوثين حول  القرارات يمكن متوسطات استجابات  الخدإ ن تعزى  أ   ة وجودة  الديموغرافية )العمر، وسنوات  املتغيرات  مة،  لى 

 حصائية تعزى ملتغير الجنس. إ واملؤهل العلمي( مع وجود فروق ذات داللة 

دة في الجامعات الرسمية دارة تنوع املوارد البشرية في تحقيق الرياإ جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر ممارسات  (2019دراسة الليمون والربابعة ) •

دارة تنوع املوارد البشرية بأبعادها، وتصورات املبحوثين  إ تصورات املبحوثين لفقرات ممارسة  ن  أ ليها الدراسة  إ   النتائج التي توصلتاألردنية. من أهم  

دارة تنوع املوارد البشرية في إ ية ملمارسات  لى وجود أثر ذو داللة احصائإ شارت النتائج  أ يادة بأبعادها قد جاءت بدرجة متوسطة، كما  نحو تحقيق الر 

 الرسمية.  ردنيةاأل تحقيق الريادة في الجامعات 

املال    (2019دراسة بريس، البناء والدهان ) • تأثير رأس  لبيان  الدراسة  الباحثون في هذه  الريادي، ولتحقيق هذا  هدف  التوجه  الفكري األخضر في 

بعاد رأس املال  وأ لية، املخاطرة واالبتكار واالستباقية والتنافسية العدوانية واالستقالذ خواملتضمنة أ  التوجه الريادي بعاد أ  الهدف اعتمدت الدراسة

لى عدد من إ   ورأس املال االجتماعي األخضر. توصلت الدراسة  ،ضرالفكري األخضر واملتضمنة رأس املال البشري األخضر، ورأس املال الهيكلي األخ

 ل الفكري األخضر في التوجه الريادي.  تأثير قوية وذات داللة معنوية لرأس املاالنتائج من أهمها وجود عالقة 

  :طار النظري اإل 

 :
ً
 Career Path  املسار الوظيفي أوال

العملية )عباس،    الوظيفة العاملون خالل حياتهم  الذي يشغله  املوقع  )  (.208،  2006هي  الوظيفي كما عرفه  أنه  ب  Dessler, 2008, 354)املسار 

الوظيفي في حال  لى املسار  إ   نظر العاملون في املنظمة نظرة رضاملراكز الوظيفية التي يتدرج من خاللها املوظف خالل حياته الوظيفية، لذلك يمن ا   جموعة

 لم يسهم املسار الوظيفي بما كانوا يأملون به. ا ذإ يتفق مع انجازاتهم وطموحاتهم، ويحدث العكس  حقق لهم ما

مر بها املوظف، او يتنقل من خاللها  ن ياملرن الذي يبين الوظائف التي يمكن أ   الخطأو  ( بأنه املسلك  204-203،  2014)  ه كما عرفه ملدعون والتز 

فقيا أ و أ من خالل املستويات التنظيمية من قاعدة الهيكل التنظمي حتى قمته )وهذا مايسمى بالترقية(، ا  موديما عإاثناء حياته املهنية، ويكون هذا التنقل  

عن سلسلة متعاقبة من التغيرات الوظيفية التي تحدث في حياة هو عبارة  فقد عرفه بأنه    (Kalei et al. 2015)ما  أ   ل من وظيفة الى أخرى.ك بالتنقوذل

كانة وظيفية  م  اوى،  علر أ جأ املوظف العملية سواء كانت هذه التغيرات مرتبطة بالتقدم الوظيفي والنجاح الذي يحرزه في عمله والذي يرافقة الحصول على  

 كبر، ويمكن ان يعبر عن هذه التغيرا أ  سئولياتء ومعباأ افضل، وتحمل 
ً
 . على ضمن الهيكل التنظيمي املعتمدأ لى وظيفة إ ت الوظيفية بالترقية راسيا

 الشكل الذي يتمناه. لى آخر لتحقيق مستقبله بإ و من مكان أ لى أخرى إ ( املسار الوظيفي بأنه انتقال الفرد من وظيفة 215، 2014عرف السالم )

و أ وظف خالل تاريخه الوظيفي بصرف النظر عن مكانته الوظيفية التي يشغلها  ن تعاقب في الوظائف التي يشغلها املقد تكون التغيرات عبارة ع

 ر الوظيفي مفهوموعليه فان للمسا  على،أ و دون ارتباطها بمراكز اشرافية  أفقي أ مستواها في الهيكل التنظيمي والتي تحدث عادة على مستوى  
ً
 ذو بعدين  ا

في تدرج املوظف في السلم   على، ويتمثل الثانيتأهيل أ اجبات ومتطلبات وشروط  مسئوليات وو خرى ذات مستويات و أل يتمثل في تدرج املوظف من وظيفة  

 .(2015)بو راس،  داري اإل ن يرافق ذلك تدرجه في سلم الوظائف أ  الفني والتخصص ي دون 

 ا أو أ رأسي  دارية الدنيا، وبعدها يتدرج في تلك الوظائفإل ا تويات  ياته الوظيفية في املسعادة ما يبدأ املوظف ح
ً
 ، ، حسب الفرص املتاحة في املنظمةفقيا

ؤوليات على من تلك التي بدأ بها مشواره الوظيفي، وتزداد االمتيازات واملسأ دارية في نهاية حياته  الوظيفية وتكون في العادة  إ لى أعلى وظيفة  إ وعادة يصل  

 إ كلما ارتقى الفرد  
ً
الوظيفي، واملسار الوظيفي في العادة   داريا و الوظيفة، وذلك من خالل دراسة تفصيلية تجعل أ يرتبط بالتخطيط للمهنة    على السلم 

 ملا املنظمة. يؤدي هداف أهدافه وأرفته، وذلك من خالل وضع خطة لتحقيق املوظف أكثر ادراكا ملهاراته واهتماماته وحوافزه ومع 
ً
  دير دورا

ً
في تطوير  مهما

داء املوظف في الوقت املناسب، أ ت الرسمية وغير الرسمية واملتمثلة في توفير معلومات دقيقة عن  املسار الوظيفي ملوظفيه من خالل اشراكهم في النشاطا

 (.(Dessler, 2015, 842بوظيفته  وتوفير فرص التقدم له وتقديم النصح للموظف ودعمه في خططه لالرتقاءوبيان نقاط قوته ونقاط ضعفه، 

 ن املوظف الطموح في الرقي في السلم الوظيفي يجب عليهوأ لوظيفي في املنظمة التي يعمل فيها،  كبر يقع على املوظف لتطوير مساره ا األن العبء  أ 

لذلك يجب عليه قبول املهام واملسؤوليات التي يكلف بها، ذا كانت تلك املهارات تتالئم مع الوظيفة املستقبلية املنشودة،  إ ا ن يقيم مهاراته واهتماماته فيمأ 

 وعليه  
ً
ن يضع خطط واقعية ملستقبله الوظيفي في املنظمة التي يعمل  وأ   ه،مامأ لومات التي تسهم في توضيح املسارات الوظيفية املتاحة  ن يجد املعأ   أيضا

يه لقدراته ومهاراته ومعرفته التي يمتلكها، ثم يضع الخطط الالزمة لتحقيق عو اكه و در إ ن الفرد مسؤول عن تخطيط مساره الوظيفي والذي يعكس   أ فيها.  

 Dessler, 2015, 843).ه في التقدم الوظيفي )هدافأ 

التخطيط لتحديد  أ  للفرد.  ن  الوظيفي واالجتماعي  التي يعمل فيها ملا له من عالقة باملستقبل  للفرد وللوحدة  اهميه خاصة  الوظيفي ياخذ  املسار 

 في  إ  ن ذلك سينعكسفإتوفر للفرد الوظيفة املناسبة وتتاح له الفرصة  فعندما ت
ً
عة ئة لعمله وللوحدة التي يعمل فيها، وبالتالي زيادة الرضا والقنا نتماإ يجابيا

  ،
ً
حباط وامللل إل لى ا أ   مر بهاأل ن يصل  أ ن الروح املعنوية للموظف تضعف وممكن  فإ  و عدم توفر برامج تنمية وظيفيه،أ ن ضعف  فإالوظيفية والعكس تماما

 (. 2015س، رأ  بتكار لديه )بواإلبداع واإل لى ضعف روح وإ 
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هداف الفرد، وبما أهداف املنظمة و أ دارة في التنسيق بين  اإل ن مفهوم تخطيط املسار الوظيفي يعبر عن دور  فإ  (248-247،  2010ين القريوتي )كما ب

فه مرتبط  هدا أ هداف التنظيمية،مما يعزز الثقة لدى املوظف بأن تحقيق واأل هداف الفرد أ بين  فراد للمنظمة، كونه يقلل الفجوة األ يساعد في زيادة والء 

 إ 
ً
   رتباطا

ً
ن توضح ملوظفيها الواجبات التي عليهم القيام بها لتحقيق أ   تعارض، مما يتطلب من املنظمة أي  هداف املنظمة، وال يوجد بينهما  أ ق  بتحقي  وثيقا

هداف، والتواصل األ تحقيق تلك  ن يحدد الفرص املتاحة في التنظيم لأ هاراته، وعليه  وظف معرفة اهتماماته وقيمه ومهداف املنشودة، ويجب على كل ماأل 

هدافهم أ يق  ما دور الرؤساء فهو محوري وهام في عملية التخطيط حيث يتوجب عليهم تطوير ودعم املرؤوسين لتحقأ مع رؤسائه لحل املشاكل التي تواجهه.  

خيارات التها ورؤيتها وفرص التدريب املتاحة والن تنشر رسأ ما دور املنظمة في عملية تخطيط املسار فأنه يتحتم عليها  أنفس الوقت،  واهداف املنظمةفي  

   والفرص الوظيفية املتاحة.

   :نواع املسارات الوظيفيةأ .1

 إ 
ً
ها االفقي ومنها، ويتميز كل شكل من هذه املسارات عن  ، مننواعأ لى عدة إ على بدائل النقل والترقية الوظيفية فأن املسارات الوظيفية تقسم  عتمادا

نواع املسارات أ لى مرحلة التقاعد، وفيما يلي  إ لى مرحلة الركود والوصول  إ وسرعة الترقية واملكافأة على االنجاز وفي سرعة الوصول  خر في درجة املرونة  اآل 

 ن:الوظيفية للعاملي

ذات النوعية   و املحدد، وذلك ألنه يحدد سلسلة او مجموعة من الوظائف املتتاليةأ ار الضيق  باملسيمس ى  :  Traditional Path   املسار التقليدي •

ا  الترقية واالنتقال  للمرونة ويجعل بدائل  املسار يفتقد  السير من خاللها، وهذا  الفرد على  البعض والتي تجبر  املرتبطة ببعضها  لوظيفي  الواحدة 

 (. 550 ،2005وع من الحوافز لالفراد )عقيلي، ي نأاملسار على والخبرات شبه معدومة، وال يحتوي هذا 

ليها إ لى وظائف أعلى عن طريق الترقية، بحيث تكون الوظيفة التي سينتقل  إ مودية تصاعدية من وظائف أدنى  حركة انتقال عملسار التقليدي هو  ا 

قع على مسار واحد هي وظائف من ذات النوع وتخصص  ف التي تن الوظائأ . يتضح من ذلك  املوظف ذات عالقة بالوظيفة السابقة من حيث طبيعتها

بط املوضوعي في املسار الواحد، وبالرغم من وضوح هذا املسار وسهولة فهمه من قبل العاملين لكن يعاب عليه انه ضيق جل تنسيق الترا أ واحد من  

ن  أ خيرة قبل األ بقاء الفرد فترة طويلة في الوظيفة إ لى إ د يؤدي ار مما قاية املسوذلك كونه ال توجد فيه بدائل للترقية السيما في نه ، ومحدود وغير مرن 

بالعمل وذلك بسبب عدم زيادة الراتب  إ التقاعد، لذلك يشعر الفرد بامللل وربما يتجه    يحال على االهتمام  العالوات )السالم،أ لى عدم    ، 2014  و 

215 .) 

املوظف بش يبين مسار ترقية  التقليدي  املسار  الو   كل عمودي إن  الحالية  إلى  املوظف واملرتبطة بوظيفته  التي يشغلها  الوظائف  ظائف األعلى من 

 ضيقا، حيث ان الوظائف املتاحة أمام املوظف للترقية تكون محدودة، فهو ال يستطيع أن يتر
ً
قى  وبمجال تخصصه، يعتبر املسار التقليدي مسارا

رئيس  مشرف أبحاث، ومشرف األبحاث يترقى إلى مشرف أبحاث أول، والذي يترقى إلى باحث إلىيترقى الإال للوظائف املرتبطة بوظيفته الحالية، مثال: 

 (. 293-294، 2010)جودة،  لى مدير دائرة البحثفريق بحث ثم إ 

داري اإل ى فقي في نفس املستو أ مودي )كما في املسار التقليدي( وبشكل  عانتقال املوظف بشكل ة مكانيإ يوضح مدى :  Matrix Pathاملسار الشبكي  •

فراد لسد الشاغر من  إعداد األ في عدة وظائف مختلفة، وذلك بقصد دارية وفنية متعددة إ املوظف مهارات وقدرات ب كسايفته، وذلك بهدف إ لوظ

 ن مشرف االبحاث يمكن ترقيته  مثال أ الوظائف في حال وجودها،  
ً
ل  ن توسع خبراته من خالأ مشرف أبحاث أول كذلك يمكن للمنظمة    لىإ   عموديا

 أ نقله  
ً
اخصائي    فقيا مالى   أول 

ً
ياأل االنتقال    (.295-294،  2010)جودة،    ثال لغرض  فقي  نفس إ ستخدم  في  مهارات وخبرات متعددة  الفرد  كساب 

 لتزهلقد بين ملدعون وا   (.216،  2014داري الذي يشغله )السالم،  اإل كثر من وظيفة في املستوى  إلى أ مكانية الترقية  إ املستوى الواحد مما يتيح له  

ن املوظف  أي أ الهيكل التنظيمي خالل عمره الوظيفي،  فس الوقت في  مودية وافقية بنملسار تكون حركة انتقال العامل ع( بأنه في هذا ا 211،  2014)

من الخبرات   داري، وهذا يكسبه املزيداإل ليها، بل يتنقل بين مجموعة من الوظائف في نفس املستوى  إ يقتصر وجوده في الوظيفة التي تم ترقيته    ال

ه في هذا املسار يستطيع كذلك فأن  على.اإلداري األ يفة في املستوى  ى أكثر من وظلإ داري الواحد، مما يتيح له فرصة الترقية  اإل ي املستوى  واملهارات ف

نتقال إلى املستوى اإلداري األعلى مي للوظائف عبر حياته الوظيفية، اي أن هذا املسار يحقق للفرد اإل فقيا في الهيكل التنظيالفرد اإلنتقال عموديا وأ 

  الل فترة زمنية محددة.داري واحد وخظائف في مستوى إ ويتيح له اإلنتقال إلى عدة و 

 

لى وظيفة أخرى والتي قد تقع على خط  إ   يوضح هذا املسار حركة انتقال املوظف من خالل الترقية واالنتقال:  Achievement Path مسار االنجاز   •

التي قد يحققها الفرد في عمله، وذلك بغض و بناء على النجاحات أ رقية يصمم مثل هذا الشكل من املسارات الوظيفية بناء على تاملسار الجديد، و 

املوظف نهاية مسار الخدمة الوظيفية ال يتوقف  ن الفترة الالزمة لبلوغ  أ النظر عن املدة الزمنية التي قضاها في الوظيفة، وفي هذه الحالة يالحظ  

 .نهاية غير مرتبط بسن االحالة على التقاعدلترقية واالنتقال، وبلوغ اللوغ نهايته، فكلما زادت نجاحاته ساعده ذلك في سرعة ا عليها ب

نما تعتمد على نجاحاته وابداعاته في العمل الذي وإ  ن ترقية املوظف ال تعتمد على عدد سنوات الخدمة التي قضاها في املنظمةفإطبقا لهذا املسار  

 لى نهاية املسار الوظيإ ن طول الفترة الزمنية للوصول  أي أ ه في الوظيفة الواحدة،  يؤدي
ً
نما تعتمد على وإ   في ال يتوقف على سنوات محددة مسبقا
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نجاح بداع والاإل سلوب يشجع املوظفين على  اإل على، وهذا  األ بداع فيه شرط اساس للترقية الى الوظائف  واإل انجازات الفرد، لذلك فالنجاح في العمل  

 (. 217، 2014على املناصب في سن مبكرة )السالم، إلى أ جل الوصول أ  تميز في العمل منامل

فكرة واقعية مضمونها إن إنجازات املوظف وأدائه يمكن أن تقرر ترقيته بدون النظر إلى املدة التي يقضيها املوظف في  إن مسار االنجاز يرتكز على  

دة معدل السرعة في ترقيته  فة األعلى. من هذا املنطلق فإنه كلما زادت إنجازات املوظف كلما أدى ذلك إلى زياالوظيفة الحالية حتى يترقى إلى الوظي

مكانية تعديل املسار الوظيفي لبعض العاملين فيها وذلك بالتجاوز عن بعض املراحل الوسيطة، إ األعلى. تتوافق الكثير من املنظمات مع  إلى الوظائف  

، 2010سسب إنجازاتهم ونجاحاتهم )جودة،  هؤالء األفراد متميزين في أدائهم، وينتج هذا اإلختصار في فترة املسار الوظيفي بوهذا يتم عندما يكون  

295-296 .) 

 :
ً
 األعمال ريادةثانيا

اليابانية،   مالعاأل الذي انتشر على نطاق واسع في عالم  التحديث  في بدايات القرن العشرين بمفهوم    Entrepreneurshipة  اقترن مصطلح الرياد

الريادة، وبخاصة في مجال   األونة األخيرة أصبحت  الشجاعة، واإلقدام، والتصميم، والنجاح، وتحمل تع  األعمالوفي  في ميدان ما عن طريق  السبق  ني 

 . (Histrich & Peters, 2002, 10املخاطرة، وتحقيق التميز)

والعلي    يرى  التفرد  أ (  28،  2019)النجار  تمثل  الريادة  والنماذج ملا ن  الجديدة  والطرائق  الجديدة،  والتوافقات  والتنويع،  اإلختالف،  على    عتمد 

ن الشخص إلى أ ( بأنها مجموعة من الخصائص والسلوكيات التي تشير 2015) عرفها ناصر والعمري   والعادات املتبعة للوصول إلى تأمين منتجات متميزة.

  ن يكون أ و احتمالية أ دة، و جيأ الذي يتصف بها يتمتع بالرياده بدرجات قوية 
ً
 .رياديا

لغايات  د  فرا أل و مجموعة من ا أ التي يقوم بها الفرد  ت  جراءا إل بأنها مجموعة من ا   األعماليادة  ( ر 37،  2010)  عرف العاني، جواد، ارشيد وحجازي 

 و طريقة انتاجها.أ لى املنتجات إ ة مضافديم ش يء مميز يلبي رغبات وحاجات العمالء وبالتالي يحقق قيمة ل تقجأ خلق منظمة ريادية وذلك من 

لى تحقيق القيمة  إ   و املنظمة بشكل عام للوصول أ ة االبداعية التي يتم استخدامها من قبل الفرد  ( بأنها الطريق140،  2011)  كما عرفها الخصاونة

   ح صحاب املصالت أ املضافة وتطوير العمل بما يتناسب ورغبات وحاجا

  فراد على األ ية وتطوير وتدريب جل تنمأ ليه كافة املجتمعات من إ في تنمية رأس املال الفكري الذي تسعى  يرها الكبمن دور  األعمال ع أهمية ريادة تنب

ومن إ  منظمة،  بطرق  املتاحة  املوارد  واستثمار  واالبتكار  االبداع  روح  وامتالك  وتبنيها  الفرص  الوصول  أ   دراك  والربح جل  النمو  تحقق  ناجحة   ملشاريع 

 . ( 2011حدراوي، الو  ،عبادي، غنيم )ال

الدور الرئيس الذي تلعبه في تحسين اإلنتاج وتشجيع النمو االقتصادي، فإن ريادة املنظمات تأتي من خالل    Chen and Anquan (2005)حسب  

 ,Hittتكار، وقد وصف بأن ريادة املنظمات هي حجر األساس في تنمية اإلقتصاد من خالل ربط ريادة املنظمات بظاهرة اإلب Wickham (2001, 9)وقد بين 

Hoskinsson and Ireland (2007, 84)  ك املنظمات  ريادة  والخدمية  أهمية  والصغيرة،  والكبيرة  والهرمة،  الفتية  املنظمات  لكل   
ً
حيويا  

ً
عنصرا ونها 

أو من خالل تطوير السوق أو تبني    الجديدة وذلك من خالل إبداعها بمنتج ما أو عملية إنتاجية  األعمالوالصناعية. تساعد الريادة املظمات في تكوين  

دة قتصاد الواليات املتحمنظمة ترعى بحوث الريادة، يعتمد إ وفقا ملؤسسة كوفمان، وهي  .  Ireland, Kurako and Morris (2006)ديدة  إستراتيجية ج

-Gomez)  في املجتمعألشخاص متنوعين    بتكار، وتوفر فرص، وتصنع الريادة وظائف وتحفز اإل نشاء مؤسسات جديدة والعديد من الدول األخرى على إ 

Mejia, Balkin & Cardy, 2012, 233.)   

       األعمال ريادةبعاد أ .1

في    تعددتلقد   النظر  اصبحتوجهات  والتي  الريادة،  خصائص   أ   وصف 
ً
الخصائص  للريادة،    بعادا األوكانت   األبعاد  أو 

ً
تكرارا املؤلفين    كثر  بين 

هذا السياق، السابق ذكرها في  ث  بحاواأل راسات  نجاز(، ومن خالل الداإل خاطر، واالستقاللية، والرغبة في  بادأة، وتبني املهي )االبتكار، واملللريادة    والباحثين

 ل الخمس خصائص الوارد ذكرها والتطرق  سوف تعتمد هذه الدراسة على
ً
   بش يء من التفصيل. ها

خرى، وكذلك يمثل قدرة التوصل  بعاد األ د الفقري لجميع األلها وهو بمثابة العمو   الريادة والبعد الرئيسيعتبر االبتكار قلب    : Innovationاالبتكار •

 (. 2013فضل من املنافسين )محمد،  أ   لى منتجات جديدة وتقديمها للسوق بطرق إ كل ما هو جديد، ويضيف القيمة من خالل تحويل االفكار الجديدة  ل

يجاد خصائص جديدة للمنتجات الحالية وتطويرها، ويكون ذلك عن طريق تطبيق  أو إ ة، نتجات جديدة غير مألوفم تقديم نه عملية بأ يعرف االبتكار

يجاد وسائل إ عن طريق االبتكار يمكن لألفراد من    .(2014  فراد لسلوكيات جديدة في مكان عملهم )عبدالرحيم،األ   و عن طريق تبنيأ   فكار الجديدة، أل ا 

شائعة  لى كل ما هو مألوف وشائع بطريقة غير إ دة التخاذ القرارات، مما يمكنهم من النظر وطرق جديدة للتفكير وحلول جديدة للمشاكل وطرق جدي

 (.17 ،2004وغير مالوفة )السويدان والعدلوني، 

و من خالل ادخال تكنولوجيا جديدة ، ويمكن  أ يات املوجودة،  و من خالل تطوير العملأ تصميم عمليات جديدة،  في شكل  ن يكون االبتكار  أ يمكن   

 (. 2014و ابتكار عملية )عبدالرحيم، أ لى ابتكار منتج أ يفه تصن
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اإلبداع يطلق على الش يء الجديد، فاإلبداع مرتبط بالسبق وكل ما هو جديد، فمن توصل إلى شيئ جديد قبل اآلخرين فهو    إن اإلبتكارهو حالة من

أحد يكون صاحمبدع، ومن   اإلبتكار يكون في األداء، وإن اإلبتكارهو حالة  سماته أيضا السبق في الفكر، فكل فكرة لم يسبق إليها  بها مبدعا، بينما 

، املعاني )خاصة من اإلبدا 
ً
د (. في هذا الصد353،  2011ع، وإن كل أداء يكون جميال يقال عنه إبتكار، في حين يطلق على من قام بهذا العمل مبتكرا

إن اإل 18-17،  2003يقول نجم ) الجزء املرتبط بالفكرة الجديدة في حين إن اإلبتكار هو ا ( في الفرق بين اإلبداع واإلبتكار،  لجزء امللموس  بداع هو 

يادة، وتوجد بعض  يتجزأ من الر   بتكار جزء الإن اإلبداع واإل   Yeboah (2013, 3ملرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إلى املنتج. من وجهة نظر )ا 

التاأل  اإل ساليب  يمكن معرفة مستوى  من خاللها  وم  اعبدي  املنظمة،  اإل في  مجال  في  لإلستثمار  املخصصة  املالية  املبالغ  واملنها:  الببداع،  شرية  وارد 

 نتاج.وط اإل بداعية، وتتابع التغيرات في املنتجات وخطاملخصصة للقيام باألنشطة اإل 

املبادأة   : Proactiveاملبادأة   • املبأ  تعرف  والرغبات  االحتياجات  توقع  على  املنظمات  قدرة  بتحويلهاقبستنها  والقيام  وتكون إ   لية،  جديدة،  فرص  لى 

(، وبذلك تكون هي املبادرة والسباقة قبل املنافسين، ويكون دورها قيادي في  2017 في السوق )الساير، األولىطوة ي هي صاحبة الخ أ استباقية في ذلك 

  Leaderالسوق 
ً
  (،2014 داوده وسلمان،طلبات السوق وفق الرؤى املستقبلية ) فيت ن تتوقع التغييرا أ . على املنظمات املبادأة Follower وليس تابعا

 إ ن املبادأه مرتبطة  أ قيام املنظمات بالبحث عن الفرص السوقية واقتناصها بسرعة، وبذلك يتضح  كما تمثل املبادأة  
ً
   رتباطا

ً
باالبداع مما يدفع   وثيقا

 (Yan, 2010)الل اطالق املنتجات االبداعية قبلهم خ منلى تبني استراتيجية املبادأه للتفوق على املنافسين إ املنظمات 

استثمارية مستقبلية، والتي تتضمن ادخال    Lumpkin and Dess (2001, 431ما وصفها )و االستباقية كأ   دأة ن املباأ  هي عملية البحث عن فرص 

  أجل إيجادعلى منتجات معينة، ويكون ذلك من ب طلالتوقع  لىإ صال في السوق، باالضافة أ منتجات جديدة للسوق بحيث تنافس الشركات املوجودة 

 التطورات الحديثة.  سس والخطط حسباأل يجاد وإ التغيير 

والسعي أ   إلىMorris, Webb, and Franklin (2011, 949 )  شارأ  الزبائن  رغبات وحاجات  باملستقبل من حيث  للتنبؤ  املنظمة  رغبة  هي  املبادأة  ن 

ملخاطر وتقبلها واملبادأه هي إلى أن تبني ا   Lin and Yang (2014, 13-14كما أضاف )لى التفوق على املنافسين.  إ   اللتحقيق التغيير والتحول واالنتق

بأن فكرة املبادأة هي القيام باملبادرات ومتابعة الفرص اإلستثمارية الجديدة في   Ujowary-Gil (2013, 7األبعاد الرئيسة للتوجه الريادي. كما يعتقد )

 ة. شئنااألسواق ال

الى إدخال منتجات وعالمات تجارية  طوط العمليات املوجودة، وتهدفيهدف مصطلح املبادأة إلى إيجاد الفرص الجديدة غير املوجودة أو املرتبطة بخ

في مرحلة أو  االنخفاض  مرحلة  في  تكون  التي  العمليات  بإستراتيجية مدروسة من  والخروج  الفرص  هذه  إلى  املنافسين  قبل وصول  ضج لنا   جديدة 

((Venkatraman, 1989 . 

خذ بعين  األ واألزمات والفشل بغض النظر عن الخسائر، مع واقف في ظل حاالت عدم التأكد هي خاصية التعامل مع امل: Risk Takingتبني املخاطرة   •

 (.2019 نها فرص مواتية لتحقيق النجاح )ماض ي وجفال،أ  االعتبار املخاطرة املحسوبة على

 احب املشروع مهما كان ن يتحمل الريادي وصأ واملشاريع دون  األعمالبذ اليمكن البدء إ املهمة للريادة  صرناحد العأ يعد الخطر 
ً
  حجمه قدرا

ً
من   معينا

 (.780، 2012و مستقبلية )عبدهللا واملختار، أ  الخطر وماله من تأثيرات حالية

ملخاطرة والجرأة في البيئة املحيطة باملنظمة، وذلك بطرح وتقديم منتجات ا   حوميل املنظمات ن  ( املخاطرة بأنها  مقدار75،  2010لقد عرف السكارنه )

( بعدم وجود حدود معينة لسلوك أخذ املخاطرة بين املنظمات  71، 2010) ة الغموض وعدم التأكد، ويعتقد السكارنهسواق في ظل بيئإلى األ جديدة 

خذ  أ فراد رياديون، ألن  األ ذا ازدادت املخاطرة داخل املنظمة يصبح  إ ، ولكن  ملوا شخاص في املنظمة مجرد عاألشخاص، فكلما قل الخطر يكون  واأل 

 القرار.  ر في هذه الحالة يأتي بمنفعة اقتصادية للمنظمة، ويكون ذا عالقة الخط

خذ بها، واأل  جه نحو املخاطرة تو اليتجه الشخص الريادي عادة نحو املخاطرة، ويعمل في بيئة تتميز بعدم التأكد، وكلما ازدادت الرغبة في النجاح يزداد  

الريادي   الجرأة والسرعةإ حيث يدفع ذلك  اتخ  لى  ا في  الحد  بيئة غير مستقرة وبتوفر  القرارات في  املعلومات )النشمي،  أل اذ  تبني 2017دنى من  ان   .)

 . (Tuan, 2017)املخاطرة يرتبط عادة بعدم توفر املعلومة وعدم التأكد، وعدم مضمونية النتائج بدرجة عالية 

( املخاطر وتقبلها تعني مجموع  Soininen (2013, 24يرى  تبني  املشاريع بأن إستراتيجية  باملضاربة في  املنظمة  التي تتخذها  ة اإلجراءات والخطوات 

 Lumpkin and  ضحأو التجارية واملخاطرة بالدخول فيها مثل: الديون الثقيلة‘ واملخاطرة في موجودات املنظمة للدخول في مشروعات غير مؤكدة. كما 

Dess (1996, 144)  لة، وعمل العديد من التعهدات  لوب املخاطرة واملجازفة مثل تحمل الديون الثقيقتصادية تتصف بأسالريادة في املشروعات اإل  بأن

لربط بين التوجه الريادي ا   تم مل الحصول على عوائد مالية عالية والفرص املتاحة في السوق، وبذلك  للمصادر املهمة في املنظمة على أ   لتزاماتواإل

 تقبل املخاطر. بمدى 

القو :  Autonomyاالستقاللية   • للمنظمات لتطوير  يمكن  الذاتي  الحكم  بأن االستقاللية هي  الفرص واستغاللها، وهي  إ بهدف  ا  فكارهأ ل   يجاد 
ً
 أيضا

 ,Beliaeva, 2014املوارد ملواجهة املافسين )ة من أجل توفير جيتيفراد في املنظمة بهدف اتخاذ القرارات االسترا األ جراءات واملمارسات التي يقوم بها اإل 

20.) 
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بشكل مستقل، وهي تساعد املنظمات على معرفة الفرص  األعمالجل ممارسة أ  بداع مناإل  بأن االستقاللية هي مصدر Bleeker (2011, 15) يعتقد

( بأن الفعل املستقل الذي يطلقه 2010يؤكد املعاضيدي ) ومستمر. ظم من االستثمارية، حيث يتحتم عمل تقييم ملراحل العمليات التشغيلية بشكل 

 ل. كماإلتمام او اإلا ق بهدف تقديم مفاهيم جديدة لالعمال او رؤيا محددة ويصل بها الى حالة و الفريأ  الفرد

رين في العمل، واإلستقاللية لألفراد ديلمالتوجه الريادي اإلستقاللي بأنه درجة الحرية ل  Bojica, Fuentes and Gomez-Gras (2011عرف كل من )

 لعمل. في جدولة عملهم، وتحديد اإلجراءات وطرق ا 

القدرة على إتخاذ القرارات واإلجراءات بطريقة مستقلة داخل املنظمة، فاألمر عندما يتعلق فإن اإلستقاللية تعني    Ejdys (2016, 4من وجهة نظر )

 . تشجيع العاملين في املنظمة على اإلستقاللية واملوارد الالزمة ملشاريع الريادة ل ينبالتوجه الريادي وتنفيذه، يتم دعم املدير 

الحرية من  عالية  بدرجة  العمل  وممارسة  االستقاللية  املطلوبة  تعتبر  باملهارات  ترتبط  التي  السمات  من  وهي  الرياديين،  لدى  مهمة  دارة إل   سمة 

وتحديد   عمالاأل بادرة في العمل وتنفيذ املهام بما يتفق مع رؤيته، فاالستقاللية في جدولة  املم  لى امتالك زماإ املشروعات، وتتجسد في سعي الريادي  

 (. 2017لى آخر )النشمي،إ  صية الفرد، وتختلف من شخصجراءات وطرق تنفيذ العمل وغيرها ترتبط بشخاإل 

ا درجة الدافعية العالية الشباع الحاجة نحو النجاح والبراعة هنأ نجاز على اإل يمكن اختصار الرغبة في : Desire to Achievementالرغبة في االنجاز   •

 (.2019 والتعقيد للوصول ألعلى درجات الرضا )ماض ي وجفال،مع اآلخرين وتحقيق األهداف التي تتسم بالصعوبة والتفوق في العمل 

 أ الرياديون  يعرف  
ً
جيدا إل   هدافهم  بمثابرة  تلك  ويعملون  فهم منظاأل نجاز  النجاح،  أ ا على  جيلو ون فسيو مهداف  في  الرغبة  درجة  في  يختلفون  نهم 

   األعمالالعاديين حيث يقدمون مسؤولية ذاتية ألعمالهم ووظائفهم، فالنجاح في عالم    شخاصاألكبر من  أ ويملكون درجات  
ً
   ليس سهال

ً
  وليس مستحيال

 (. 96، 2016)الزعبي، 

 : منهجية الدراسة
 والعينة  مجتمع الدراسة

الدراسة مجتمع  األدويةن  م  تمثل  صناعة  شركات  في  العاملين  وعددها  األ   جميع  حسب  21)ردنية،  شركة  الصحة   املركز(  وزارة  في  االعالمي 

(http://www.moh.gov.jo/( ويعمل فيها ،)عامال6306 )( 1، كما هو مبين في الجدول) 
وعلى هذا   الدراسة،  تمثيل مجتمع  لغايات  املتناسبة  الطبقية  العينة  استخدام  )س  سااأل تم  الدراسة   351بلغ حجم عينة 

ً
حسب جدول    ( عامال

 (. 109، 2017والزعبي،  ،( )النجار، النجار%5ملسموح به )ا أ تمع الكلي بحيث يكون هامش الخطحجم املج إلى وباإلستنادالعينات 

( استبانة، وبعد فحص االستبانات  327)ع  جا( استبانة، وتم استر 351بتوزيع االستبانة على العاملين عينة الدراسة، وقد تم توزيع )  ن و قام الباحث

عها لى استبعادها، وبذلك يكون املتبقي من االستبانات التي تم اخضاى إ دأ مما  صالحة، وذلك لوجود نقص فيها،    غير( استبانة كانت  11ن )أ   املسترجعة تبين

 (.1الجدول ) فيا ( من حجم العينة، كم%90.028مانسبته )( استبانة، وهذا يمثل 316للتحليل االحصائي )

 ن عدد العاملين والعينة في شركات صناعة األدوية في األرد :(1(جدول 

 العينة  عدد العاملين الشركة  الرقم 

 100 1806 شركة ادوية الحكمة  1

 49 872 دار الدواء  2

 5 90 الشركة الثالثية لصناعة االدوية  3

 12 208 شركة عمان للصناعات الدوائية  4

 12 211 اعات الدوائية صنللشركة الحياة  5

 19 350 االردنية السويدية للمنتجات الطبية  6

 21 376 االردنية النتاج االدوية  الشركة 7

 7 130 الشرق االوسط للصناعات الدوائية  8

 36 655 الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية الشركة  9

 14 260 شركة الرام للصناعات الدوائية  10

 7 130 صناعات الدوائيةللا فيالدلفي 11

 25 450 الشركة املتحدة لصناعة االدوية 12

 4 77 ا للصناعات الدوائية شركة سن 13

 3 56 شركة اتقان للصناعات الدوائية  14

 6 105 االردن شركة نهر  15

 12 207 التقدم للصناعات الدوائية  16

 4 69 بيال للصناعات الدوائية  17

 2 39 دوائية الت سافي فرما للصناعا 18



 وآخرون  الجبالي                                                                                                                ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية أثر املسار الوظيفي في 

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 292-317 
301 

 

 7 120 شركة جرش للصناعات الدوائية  19

 5 81 الدوائية شركة الجديد للصناعات  20

 1 14 شركة ريتاج للصناعات الدوائية  21

 351 6306 املجموع 

 (/:ww.moh.gov.jow/httpاملركز االعالمي في وزارة الصحة )املصدر:                          

  :وحدة التحليل 

 .  داريةاإل ردنية وفي جميع املستويات األدوية األ العاملين في شركات صناعة وحدة املعاينة والتحليل لهذه الدراسة تكونت من 

 : طرق جمع البيانات واملعلومات
محاولة الوصول إلى املعرفة  نه يشير إلى  أ   اسة، كمادر الاعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، حيث يناسب هذا املنهج الظاهرة موضوع  

من   الظاهرة  لعناصر  امليدانية، الدقيقة  الدراسة  وأسلوب  البحث  محل  بالظاهرة  املرتبطين  املبحوثين  من  مجموعة  من  الالزمة  البيانات  جمع  خالل 

 واستندت الدراسة لجمع البيانات واملعلومات على مصدرين هما: 

 
ً
  :يةنو ثا: املصادر الأوال

ر البيانات الثانوية كاملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات،  بجمع املعلومات املتعلقة بالدراسة من خالل الرجوع الى مصاد   الباحثون قام  

 والتقارير، واملقاالت، والدراسات السابقة التي بحثت موضوع الدراسة، ومواقع االنترنت. 

 
ً
 :: املصادر األوليةثانيا

للدراسة  ون الباحثم  قا رئيسة  كأداة  االستبانة  خالل  من  األولية  البيانات  وتضمنت   وذلك  ؛بجمع  البحث،  ملوضوع  التحليلية  الجوانب  ملعالجة 

ر هداف الدراسة واسئلتها وتفسر فرضياتها، كما تعكس متغيرات الدراسة وأبعادها بحيث تغطي كل من املتغيأ   االستبانة عدد من الفقرات التي تعكس 

 (. األعمال، واملتغير التابع )ريادة (ستقل )املسار الوظيفيامل

 : أداة الدراسة

 على االستبانة كونها تناسب مثل هذه الدراسات، وتضمنت االستبانة أربعة أجزاء هي:  ون مع البيانات اعتمد الباحثلج

ل )النوع االجتماعي، العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات شموت: تضمن هذا الجزء الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة  الجزء األول 

 الخبرة(. 

دراسات  مراجعة مجموعة من ال  بعاد هذا املتغير بعدأ   قد تم تطوير فقراتو   ،املسار الوظيفيلتي تقيس  تضمن هذا الجزء على الفقرات ا   :الجزء الثاني

 . 2015؛ الخزاعلة 2017؛ الجديتاوي، 2015، ؛ رحاحلة2017؛ بني هاني، 2016؛ محافظة، 2008البلوش ي،  منها:

 منها: ات  بعاد هذا املتغير بعد مراجعة مجموعة من الدراسأ وقد تم تطوير فقرات    ،األعمالريادة  تي تقيس  ال: تضمن هذا الجزء الفقرات  الجزءالثالث 

؛ 2017، ؛ العبيدي والتميمي2019اء والدهان، بنال؛ بريس، 2013؛ رشيد والزيادي، 2013؛ جالب، 2019؛ ماض ي وجفال، 2018ابو طه، ، 2017عوجه 

    2016الجبوري، ؛ 2019؛ الحرايزه 2005رك ؛ مبا2014الجازي،  ؛2018السويطي، 

  .1غير موافق بشدة  – 5مقياس ليكرت الخماس ي: موافق بشدة لقد تم تحديد االجابات عن هذه الفقرات وفق 

 : األساليب اإلحصائية املستخدمة

ات، والوسط الحسابي، واالنحراف املعياري،  حصائية املناسبة وهي: التكرار اإل ساليب  األ   ن مجموعة مناستخدم الباحثو حصائي  اإل   يلالغراض التحل

 سميرنوف للتوزيع الطبيعي، ومعامل تضخم التباين، واالنحدار البسيط واملتعدد.  -واختبار كوملوجروف  ومعامل كرونباخ الفا للثبات، 

 :ةاسدر أداة ال وثبات صدق

( محكما  18وكان عددهم ) األعمال دارة إ في تخصص  ألكاديميينمن ا ة االستعانة بمجموعتمت  أداة الدراسة، فقد Validityجل إختبار صدق أ من 

االردنية، الجامعات  الظاهري أل   من مختلف  الصدق  إختبار  لغايات  الدراسة،وذلك  لتأخذ   قدو   داة  املالحظات واملقترحات  املهم من تلك  ستبانة ال ا   أخذ 

 شكلها النهائي.  

ي  فيما يتعلق بتلك املتغيرات واملتمثلة باملسار الوظيف  األفراد املبحوثين دراسة ووفقا إلجابات  داة الدراسة وفقا ملتغيرات الأ   لقد تم التأكد من ثبات 

يقيس االتساق الداخلي لفقرات الدراسة   لذي ا و Cronbach's Alpha Coefficient ، وذلك من خالل احتساب قيمة معامل كرونباخ ألفا  األعمالوريادة  

( كأدنى  0.746( يبين معامل الثبات ألبعاد الدراسة وقد تراوحت قيم ألفا بين )2الجدول )  سك بين فقرات املقياس.يعني قوة التما  وضح مدى جودتها مماوي

  يالحظ أن جميع قيم ألفا قد   .األعمالبعاد ريادة  أ االنجاز كأحد  ي  ف   لرغبةل  ( كأعلى قيمة 0.931قيمة للمسار التقليدي كأحد أنواع املسار الوظيفي، و)

http://www.moh.gov.jo/
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النسبة   الفا  تجاوزت  قيمة  اذ تعتبر  اإلحصائي  التحليل  واملقبولة ألغراض  )أ الدنيا  أو يساوي  اإلدارية 0.70كبر  العلوم  في  املتعلقة  البحوث  في  ( مقبولة 

 (.151، 2017واالنسانية )النجار وآخرون، 

 لثبات لفقرات أبعاد متغيرات الدراسة ا ملمعا :(2) جدول 

 قيمة ألفا  عدد الفقرات  األبعاد  املتغير 

 0.746 5 املسار التقليدي  املسار الوظيفي 

 0.779 5 املسار الشبكي 

 0.884 5 مسار االنجاز 

 0.901 15 املسار الوظيفي 

 

 

األعمال ريادة   

 0.881 5 االبتكار

 0.832 5 املبادأدة

 0.808 5 طر تبني املخا 

 0.886 5 االستقاللية 

 0.931 5 الرغبة في االنجاز 

 0.951 25 األعمال ريادة 

 : من اعداد الباحثيناملصدر                         

 :مالءمة نموذج الدراسة

:
ً
 Multicollinearityإختباراإلرتباط الخطي املتعدد   أوال

وتداخل  عدم وجود إرتباط عالي أبعاد املتغير املستقل للتاكد من Variance Inflation Factor( احتساب معامل  تضخم التباين 3)يظهر الجدول 

 .بعاد املتغير املستقلأ خطي بين 

 نتائج إختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح به :(3جدول )
 

 Toleranceالتباين املسموح به   VIFمعامل تضخم التباين   املتغير 

6491. املسار التقليدي   0.606 

 0.508 1.969 املسار الشبكي 

 0.485 2.059 مسار االنجاز

التباينإ (  3)  الجدول   يشير أن جميع قيم معامل تضخم  )أ كانت  VIF لى  )  أقل( و 1كبر من  الجدول  10من  التباين أ (، كما يتضح من  ن جميع قيم 

 (. (Sekaran & Bougie, 2010, 353عاد املتغير املستقل أبن ( مما يشير إلى عدم وجود إرتباط خطي بي0.1كبر من )أ املسموح به كانت 

: إختبار التوزيع 
ً
 الطبيعي ثانيا

وذلك والذي يبين التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة،    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test( إلى إختبار  4)يظهر الجدول  

وعند مستوى لمسار الوظيفي  ( ل 1.022قد بلغت )  Kolmogorov-Smirnov Z   يمق   . حيث تبين بانداة الدراسة بهدف التاكد من صدق وثبات أ

)  األعمالريادة  ( ل 033. 1(، و)0.247داللة ) ( 0.05كبر من )أن جميع القيم جاءت عند مستوى داللة  أالحظ  حيث ي (.  0.237وعند مستوى داللة 

 .( Bohm & Zech, 2010, 263ن بيانات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي )أمما يدل على  

 ة إختبار التوزيع الطبيعي ملتغيرات الدراس :(4)جدول 

في املسار الوظي  األعمال ريادة    

 سميرنوف   –كوملجروف 
Kolmogorov-Smirnov Z 

1.022 1.033 

 درجة املعنوية 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

0.247 0.237 

 :التحليل الوصفي لبيانات الدراسة

 أ
ً
 : فيةظيلو : الخصائص الشخصية واوال

 5)يظهر الجدول 
ً
 ( 119اعي، حيث تبين أن عدد الذكور الذين شاركو في الدراسة بلغ )ملتغير النوع اإلجتم ( توزيع العاملين عينة الدراسة وفقا

ً
  موظفا

جمالي حجم ( من إ %62.3) غت( موظفة وبنسبة بل197ناث اللواتي شاركن في الدراسة )اإل ( من إجمالي عينة الدراسة، بينما بلغ عدد %37.7بنسبة بلغت )

دوية األ ردني للعمل في املجال  في املجتمع األ ناث  ميل اإل ناث على الذكور هو  ي زيادة عدد اإل ون السبب فن يك، وممكن أ وهي أعلى من نسبة الذكور العينة  

 ( 149العينة وعددهم ) درا سنة( هي الفئة األكثر ضمن أف 30من  أقلكما يبين الجدول أن الفئة العمرية ) كبر منه من الذكور.أ 
ً
(، %47.2وبنسبة ) موظفا
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 (  13ضمن أفراد العينة وعددهم ) قلاأل ة فأكثر( هي الفئة سن 50بينما كانت الفئة العمرية )
ً
(، ويمكن تفسير كون غالبية العاملين %4.1وبنسبة ) موظفا

كتساب  ن الشركات محطة للخريجين الجدد إلوالذي يجعل م  امجور في سوق العمل بشكل عهو بسبب ضعف اإل سنة(    30من    أقلمن الفئة العمرية )

   دوية واملستحضرات الطبية.على الخصوص في مجال تجارة األ لبدأ بعمل  الخبرة والتفكير بعد ذلك ل
ً
 كما يوضح الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

األكبر كانت ممن يحم النسبة  أن  النتائج  بينت  العلمي، حيث  املؤهل  بلغ عددهم )ن  لو ملتغير  البكالوريس حيث  الجامعية   (  245الشهادة 
ً
بنسبة   موظفا

ة الحصول على والتي تتطلب من العاملين فيها في الغالب شهادة البكالوريوس، وكذلك بسبب إمكانينتيجة طبيعية في شركات هذا القطاع  ، وهذه (77.5%)

  5من  أقلالذين يمتلكون عدد سنوات خبرة من )لى أن العاملين إ يشير الجدول كذلك  .الشهادة في التخصص من الجامعات الحكومية والخاصة في األردن

ذكره بخصوص العمر    (، وتنسجم هذه النتيجة مع ما تم %34.2( موظفين بنسبة )108نوات( يحتلون النسبة األعلى في عينة الدراسة وكان عددهم )س

   جر.أنها محطة إلكتساب الخبرات إستعدادا لإلنتقال إلى شركات أخرى أعلى من حيث األ ى عل والتحصيل العلمي والذي ينظر فيه العاملون إلى الشركة 

  :(5جدول )
ً
افية  توزيع العاملين عينة الدراسة وفقا  للمتغيرات الديموغر

 املتغير  الفئة التكرار  النسبة املئوية 

  ذكر 119 37.7

 أنثى  197 62.3 النوع اإلجتماعي 

 املجموع  316 100

247. سنة   30من  أقل  149   العمر  

سنة  40من  أقل  –30 108 34.2  

سنة  50من  أقل  –40 46 14.5  

سنة فأكثر  50 13 4.1  

 املجموع  316 100

  ثانوية عامة فما دون  9 2.8

 دبلوم كلية مجتمع  27 8.5 املؤهل العلمي 

 بكالوريوس 245 77.5

 دراسات عليا 35 11.2

 املجموع  316 100

234. سنوات  5من  أقل  108    

سنوات  10من  أقل  –5 86 27.2 عدد سنوات الخبرة   

سنة  15من  أقل  –01 62 19.6  

سنة فأكثر  15 60 19.0  

 املجموع  316 100

 
ً
 : : املسار الوظيفي ثانيا

 6ول )الجديبين 
ً
على أ بأهمية نسبية متوسطة، وكان ا عهللمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألنواع املسار الوظيفي، وقد جاءت جمي ( ملخصا

اعمة دارة تكون دواإل نجاز واضح  إ نه كلما كان لدى العاملين مسار  اإلنجاز أل ، وهذا يبين أهمية مسار  (3.332نجاز والذي بلغ )اإل متوسط حسابي ملسار  

استغالل قدرات العاملين   يساعد الشركات علىا  هذ له وتمكنوا من تطبيقه فأن ذلك يدعم ويعزز مسارهم الوظيفي ويجعلهم يتقدمون بسرعة أعلى، و 

( 3.270متوسط حسابي للمسار التقليدي وبلغ ) أقلداء الشركة وتميزها عن مثيالتها في نفس القطاع. بينما كان أ على ويزيد من انجازتهم وبالتالي ينعكس 

اهتمام الشركة بالخبرات وسنوات الخدمة بشكل كافي، مما م  عدلى عدم وجود مسار وظيفي واضح و إ يضا، وقد يعود السبب في ذلك  أ وبدرجة متوسطة  

وبالتالي سوف تضطر الشركة للبحث عن وسائل أخرى لتعويض هذا  ،ت وتركهم للعمل في الشركة وفقدان هذه الخبراتلخبرا صحاب ا إلى إحباط أ يؤدي 

 أ االنخفاض قد تكون مكلفة وصعبة 
ً
 .حيانا

 النسبية ألنواع املسار الوظيفي ة  مياملتوسطات الحسابية واأله  :(6)جدول 

نواع املسار الوظيفي أ  األهمية النسبية  املرتبة املتوسط الحسابي 

 متوسطة  3 3.218 املسار التقليدي 

 مرتفعة  2 3.270 املسار الشبكي 

نجازاإل  مسار   مرتفعة  1 3.332 

 
ً
 : األعمال: ريادة ثالثا

( الجدول   (  7يبين 
ً
الحسابية واأل   ملخصا ب  ،األعمالالنسبية ألبعاد ريادة    يةهمللمتوسطات  اء  ستثنإوقد جاءت جميعها بأهمية نسبية متوسطة، 

إنجاز (، وهذا يدل على أهمية رغبة العاملين االكيدة في 3,720نجاز والذي بلغ )اإل على متوسط حسابي للرغبة في أ نجاز جاءت مرتفعة، وكان اإل الرغبة في 
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ال بد ألدارة الشركات من   انلباحثو الكيفية التي ينجز فيها العمل، وهنا ومن وجهة نظر ا أ  نجاز العملإل الالزمة    دةملاملطلوبة منهم سواء من حيث ا   األعمال

رباحها. بينما كان  أ ، ألن هذا كله يصب في مصلحة الشركة وزيادة انتاجيتها وبالتالي زيادة قصرهاوأ تحفيز العاملين وتدريبهم النجاز اعمالهم بأفضل السبل 

 . ( وبدرجة متوسطة3.120سط حسابي لبعد االستقاللية وبلغ )تو م أقل

 األعمال الحسابية واألهمية النسبية ألبعاد ريادة املتوسطات  :(7)جدول 

األعمال بعاد ريادة أ  األهمية النسبية  املرتبة املتوسط الحسابي 

بتكاراإل   متوسطة  2 3.492 

 متوسطة  3 3.388 املبادأة 

 وسطة تم 4 3.264 تبني املخاطر 

 متوسطة  5 3.120 االستقاللية 

نجازاإل الرغبة في   مرتفعة  1 3.720 

 :الفرضياتاختبار 

( للمسار الوظيفي بداللة أنواعه )املسار التقليدي، واملسار  α≤0.05معنوية ) : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  Ho1  :األولى الرئيسة  الفرضية  

 في شركات صناعة األدوية األردنية.   بعادها مجتمعة بأ   األعمال   دة في ريا ومسار االنجاز(  ي،  ك الشب 

 األعمال ار الوظيفي في ريادة ثر املسأ :(8جدول )

 

 املتغير التابع

 

 املتغير املستقل 

 االنحراف املعياري معامالت  
Unstandardized Coefficients 

 املعامالت املعيارية 
Standardized Coefficients 

ياري عامل الخطأ  Bمعامل    Sig. T املحسوبة  β Tمعامل بيتا  

 

 األعمال ريادة 

 0.060 1.888 0.096 0.047 0.0889 املسار التقليدي 

 0.000 5.571 0.308 0.050 0.280 املسار الشبكي 

 0.000 7.160 0.405 0.045 0.322 مسار االنجاز

 Sig. F املحسوبة   F  قيمة 2Rمعامل التحديد   R  معامل االرتباط 

0.717 0.515 110.251 0.000 

كي، ومسار االنجاز( في ريادة الشبار الوظيفي بداللة أنواعه )املسار التقليدي، واملسار  ( نتائج تحليل االنحدار املتعدد ألثر املس8)يظهر الجدول  

ذا يدل على وجود عالقة بين املسار الوظيفي  هو   (R=0.717في شركات صناعة األدوية األردنية، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )  بعادها مجتمعةبأ  األعمال

، األعمال( من التباين في ريادة  %51.5ن املسار الوظيفي قد فسر ما نسبته )أ وهذا يعني    ( R2=   0.515مل التحديد ). فيما بلغت قيمة معااألعمالوريادة  

مما يشير إلى وجود أثر ذو   (،α ≤ 0.05ر عند مستوى داللة )دا نحمعنوية اال وهذا يؤكد  (،Sig.=0.000عند مستوى معنوية ) F (110.251)وبلغت قيمة 

 .األعمالر الوظيفي في ريادة داللة إحصائية للمسا

( 0.280للمسار الشبكي )  Bحيث بلغت قيمة    األعمالكما يبين جدول املعامالت بأن هناك تأثير لنوعي املسار الوظيفي الشبكي، واالنجاز في ريادة  

( وقيمة 0.045وخطأ معياري ) (0.322)جازملسار االن B(، فيما بلغت قيمة Sig. = 0.000( عند مستوى داللة )5.571) Tوقيمة  (0.050وبخطأ معياري )

T  (7.160)    عند مستوى داللة(Sig.=0.000) 
ً
للمسار التقليدي   Bحيث بلغت حيث بلغت قيمة    األعمالفي ريادة    ، فيما لم يكن للمسار التقليلدي تأثيرا

(0.089  )(  معنوية غير دالة احصائي  ( وبمستوى Sig. = 0.060( عند مستوى داللة )1.888)  T(، وقيمة  0.047وبخطا معياري 
ً
نتائج تحليل .  ا بناًء على 

ئية عند  صاإحيوجد أثر ذو داللة  البديلة التي تنص على ما يلي: والقبول بالفرضية األولىاالنحدار املتعدد فال يمكن القبول بالفرضية الصفرية الرئيسة 

بداللة أبعادها مجتمعة  األعمالدي، واملسار الشبكي، ومسار االنجاز( في ريادة نواعه )املسار التقليأ ( للمسار الوظيفي بداللة α≤ 0.05مستوى معنوية )

 في شركات صناعة األدوية األردنية.

في    بتكار اإل نواعه مجتمعة في  بأ( للمسار الوظيفي  (α ≤ 0.05ة ويمعن  ى حصائية عند مستو إثر ذو داللة  أ:ال يوجد  Ho1-1: األولىالفرعية  الفرضية  

 ردنية. ة األ األدويشركات صناعة 

 االبتكار ثر املسار الوظيفي في  أ :(9جدول )

 

 املتغير التابع

 Coefficient جدول املعامالت 

 Sig. T املحسوبة  β Tمعامل بيتا  B Std. errorمعامل   املتغير املستقل 

 0.000 15.112 0.649 0.052 0.793 لوظيفي ا ار املس االبتكار

2R Fمعامل التحديد   Rمعامل االرتباط   املحسوبة     Sig. F 

0.649 0.421 228.358 0.000 
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ت لغ( نتائج االنحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في االبتكار، فقد تبين وجود عالقة بين املتغيرين، حيث ب9يوضح الجدول )

نواعه مجتمعة )املسار التقليدي، بأن املسار الوظيفي  أ وهذا يعني  (،  R2=  0.421في حين بلغت قيمة معامل التحديد )  (R=0.649قيمة معامل اإلرتباط )

وهذا  (،Sig. = 0.000)( وبمستوى داللة 228.358) Fبتكار. كما بلغت قيمة اإل ( من التباين في  %42.1واملسار الشبكي، ومسار االنجاز( فسر ما مقداره )

 ردنية.األدوية األ بتكار في شركات اإل إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي في  (، مما يشيرα ≤ 0.05يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة )

 .Sig( عند مستوى داللة )T (15.112  مة( وان قيβ = 0.649) Beta (، فيما بلغت قيمة0.793قد بلغت ) B ن قيمةأ كما يتبين من جدول املعامالت 

املعامل عند مستو 0.000 = الفرعية  α ≤ 0.05ى داللة )( وهذا يؤكد معنوية  الصفرية  الفرضية  بالفرضية   األولى(. مما سبق ال يمكن قبول  والقبول 

التي تنص على: )  البديلة  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنواعه مجتمعةبدي  الوظيفللمسار    α ≤ 0.05)يوجد  االبتكار في شركات   اللة  في 

 صناعة األدوية األردنية. 

نواعه مجتمعة في املبادأة في  بأ( للمسار الوظيفي  (α ≤ 0.05معنوية   ى ثر ذو داللة احصائية عند مستو أال يوجد   : Ho1-2: فرعية الثانيةالالفرضية  

 ردنية. األدوية األ شركات صناعة 

 في املبادأة  فيظيثر املسار الو أ  :(10جدول )

 

 املتغير التابع

 Coefficient جدول املعامالت 

 Sig. T املحسوبة  β Tمعامل بيتا  B Std. errorمعامل   املتغير املستقل 

 0.000 15.119 0.649 0.049 0.743 املسار الوظيفي  املبادأة 

2R Fمعامل التحديد   Rمعامل االرتباط   املحسوبة     Sig. F 

0.649 0.421 228. 725  0.000 

ة أنواعه مجتمعة في املبادأة، فقد تبين وجود عالقة بين املتغيرين، حيث  نحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بدالللى نتائج اال إ   (10يشير الجدول )

قيمة   )بلغت  اإلرتباط  )  (،R=0.649معامل  التحديد  قيمة معامل  بلغت  حين  يعني  2R=  421.0في  الوظيفي  أ (، وهذا  املسار  )املسار اعنو بأن  ه مجتمعة 

 = .Sigوبمستوى داللة )  F  (228.572 )( من التباين في املبادأة. كما بلغت قيمة  %42.1)  التقليدي، واملسار الشبكي، ومسار االنجاز( قد فسر ما مقداره 

 املبادأة. للمسار الوظيفي فية ئي(، مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصاα ≤ 0.05، وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة )(0.000

 .Sig( عند مستوى داللة )T (15.119ن قيمة  وأ Beta (β = 0.649 )(، فيما بلغت قيمة 0.743)قد بلغت  B ن قيمة أ كما يتبين من جدول املعامالت 

والقبول بالفرضية   الفرعية الثانيةة  ري(. مما سبق ال يمكن قبول الفرضية الصفα ≤ 0.05( وهذا يؤكد معنوية املعامل عند مستوى داللة )0.000 =

في شركات صناعة    في املبادأة   نواعه مجتمعةأ للمسار الوظيفي بداللة    α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى معنوية )يوجد أثر ذو داللة إ   البديلة التي تنص على:

 األدوية األردنية.

الثالثة الفرضية   يوجد  Ho1-3: الفرعية  داللة  أ:ال  ذو  عندإثر  الوظيفي  (α ≤ 0.05معنوية    ى و ستم  حصائية  للمسار  تبني  بأ(  في  مجتمعة  نواعه 

 ردنية. األدوية األ صناعة  املخاطرفي شركات

 ثر املسار الوظيفي في تبني املخاطر أ  :(11جدول )

 

 املتغير التابع

 Coefficient جدول املعامالت 

 Sig. T املحسوبة  β Tمعامل بيتا  B Std. errorمعامل   املتغير املستقل 

 0.000 10.932 0.525 0.053 0.584 املسار الوظيفي  تبني املخاطر 

2R Fمعامل التحديد   Rط  معامل االرتبا املحسوبة     Sig. F 

0.525 0.276 119.505 0.000 

ذ إ قة بين املتغيرين، الع نتائج االنحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في تبني املخاطر، فقد تبين وجود (11يوضح الجدول )

( اإلرتباط  معامل  قيمة  م  (R=525.0بلغت  قيمة  بلغت  حين  )في  التحديد  يعني  2R=   276.0عامل  الوظيفي  أ (، وهذا  املسار  )املسار بأن  مجتمعة  نواعه 

 = .Sig( وبمستوى داللة )F (119.505ة يم( من التباين في تبني املخاطر. كما بلغت ق%27.6، واملسار الشبكي، ومسار االنجاز( فسر ما مقداره )التقليدي 

(، مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في α ≤ 0.05توى داللة )(، وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مس0.000

 ردنية.األدوية األ تبني املخاطر لشركات صناعة 

 .Sigاللة )عند مستوى د T (10.932)ن قيمة وأ  Beta (β = 0.525 ) (، فيما بلغت قيمة0.584ت )لغب قد B ن قيمةأ كما يتبين من جدول املعامالت 

والقبول بالفرضية    الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة  يمكن قبول ال  (.مما سبق  α ≤ 0.05وهذا يؤكد معنوية املعامل عند مستوى داللة )  (، 0.000 =

ي تبني املخاطرفي شركات  ف مجتمعة أنواعهللمسار الوظيفي بداللة  α ≤ 0.05))إحصائية عند مستوى معنوية  لة اليوجد أثر ذو د البديلة التي تنص على:

 صناعة األدوية األردنية. 
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ة  نواعه مجتمعة في االستقالليبأ( للمسار الوظيفي  (α ≤ 0.05معنوية    ى ثر ذو داللة احصائية عند مستو أال يوجد    : Ho1-4: الفرضية الفرعية الرابعة

 ردنية. األدوية األ شركات صناعة  في

 ة ثر املسار الوظيفي في االستقالليأ  :(12جدول )

 

 املتغير التابع

 Coefficient جدول املعامالت 

 Sig. T املحسوبة  β Tمعامل بيتا  B Std. errorمعامل   املتغير املستقل 

 0.000 13.178 0.597 0.059 0.783 املسار الوظيفي  االستقاللية 

2R Fمعامل التحديد   Rرتباط  ال ا  معامل املحسوبة     Sig. F 

0.597 0.356 173.665 0.000 

عالقة بين املتغيرين، حيث بداللة أنواعه مجتمعة في االستقاللية، فقد تبين وجود  نتائج االنحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي (12ين الجدول )يب

( اإلرتباط  معامل  قيمة  بلغ  (R=0.597بلغت  حين  )قيت  في  التحديد  معامل  الوظيفي  2R=  356.0مة  املسار  ان  يعني  وهذا  )بأ(،  مجتمعة  املسار نواعه 

 .Sig( ومستوى داللة )F (173.665( من التباين في االستقاللية. كما بلغت قيمة %35.6نجاز( قد فسر ما مقداره )اإل التقليدي، واملسار الشبكي، ومسار 

 لوظيفي في االستقاللية. (، مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار ا α ≤ 0.05ند مستوى داللة )ع  ار(، وهذا يؤكد معنوية االنحد0.000 =
 .Sigعند مستوى داللة )  T  (13.178)وان قيمة    Beta  (β = 0.597 )  (، فيما بلغت قيمة0.783بلغت )قد    B  كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة

والقبول بالفرضية البديلة   الرابعة  الفرعيةالفرضية الصفرية    ال يمكن قبول   (. بذلكα ≤ 0.05عامل عند مستوى داللة )ملا   وهذا يؤكد معنوية  (،0.000 =

في االستقاللية في شركات صناعة   للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة α ≤ 0.05))يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  التي تنص على:

 ية.دنر األدوية األ 

نواعه مجتمعة في الرغبة  بأ( للمسار الوظيفي  (α ≤ 0.05معنوية   ى ثر ذو داللة احصائية عند مستو أال يوجد    : Ho1-5 : الفرضية الفرعية الخامسة

 ردنية. األدوية األ نجاز في شركات صناعة في اإل 

 نجاز اإل ثر املسار الوظيفي في الرغبة في أ :(13جدول )

 

 املتغير التابع

 Coefficient ت مال عاجدول امل

 Sig. T ة املحسوب  β Tمعامل بيتا  B Std. error  معامل املتغير املستقل 

 0.000 10.714 0.517 0.064 0.681 املسار الوظيفي  نجازالرغبة في اإل 

2R Fمعامل التحديد   Rمعامل االرتباط   املحسوبة     Sig. F 

0.517 0.268 114.795 0.000 

، وقد تبين وجود عالقة بين املتغيرين،  نحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في الرغبة في االنجازال ا  نتائج (13)يظهر الجدول 

نواعه مجتمعة )املسار بأن املسار الوظيفي  أ (، وهذا يعني  2R=   268.0في حين بلغت قيمة معامل التحديد ) (R=517.0حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )

ومستوى داللة   F  (114.795 )نجاز. كما بلغت قيمة  اإل ة في  ( من التباين في الرغب%26.8نجاز( قد فسر ما مقداره )اإل املسار الشبكي، ومسار  و   ي،التقليد

(Sig.=0.000،)  ( وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللةα ≤ 0.05مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي فيا ،) ة في غبلر

 االنجاز.

 = .Sigعند مستوى داللة ) T (10.714)ن قيمة وأ  Beta (β = 0.517 )قيمة  (، فيما بلغت0.681قد بلغت ) B ن قيمةأ  كما يبين جدول املعامالت

والقبول بالفرضية   ةالفرضية الصفرية الفرعية الخامس  ال يمكن قبول (. مما سبق  α≤ 0.05)، وهذا يؤكد معنوية املعامل عند مستوى داللة  (0.000

في الرغبة في االنجاز في    بداللة أبعاده مجتمعةللمسار الوظيفي    α ≤ 0.05))عنوية  إحصائية عند مستوى ميوجد أثر ذو داللة    البديلة التي تنص على:

 شركات صناعة األدوية األردنية.

 : مناقشة النتائج

سار  املو األهمية النسبية ألنواع املسار الوظيفي )املسار التقليدي، مستويات بأن  ييفوظجراءها على املسار الإ تم بينت نتائج التحليل الوصفي التي  •

، فيما جاء املسار  نواعاأل قي  من حيث األهمية النسبية بين با  األولىجاء مسار االنجاز باملرتبة    االنجاز( جاءت جميعها متوسطة، وقدالشبكي، ومسار  

األ  الثانية من حيث  املرتبة  في  بين  ،  النسبيةة  ميهالشبكي  واألخيرة  الثالثة  املرتبة  في  التقليدي  املسار  جاء  املأ وقد  األهمية نواع  سارات من حيث 

ن يعزى ذلك  أ ار االنجاز، ويمكن  مس  األولىنواع املسار الوظيفي جميعها متوسطة، وجاء في املرتبة  أل األهمية النسبية  بهذه النتيجة تكون    .النسبية

، وذلك كون  خرى األ  كثر من املسارات أ نجاز اإل لى تبني مسار إ دوية تميل األ تجعل شركات  ، حيثفيها العاملينية ونوعية و داأل طبيعة عمل شركات لى إ 

وقد جاء املسار الشبكي في املرتبة  دوية، األ عمل شركات صناعة  ناسب فعليا مع طبيعة  يت  نجاز، وهو مااألداء واإل ة في هذا املسار تعتمد على  يالترق
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في غلها، وبذلك تستطيع الشركة سد أي نقص داري للوظيفة التي يشاإل فقي في نفس املستوى أ مودي وبشكل ينتقل املوظف بشكل ع يثح الثانية،

  .يفية املستخدمةخيرة من حيث الترتيب بين املسارات الوظاأل الثالثة و فيما جاء املسار التقليدي في املرتبة  أي شاغر،

رتفعة تراوحت بين امل  ياتوجود مستو ردنية،  األ ومن وجهة نظر العاملين في شركات صناعة االدوية    األعمالة  ادريالتحليل الوصفي ل  أظهرت نتائج •

 األولى في املرتبة    نجازاإل الرغبة في  جاءت  حيث  االستقاللية، والرغبة في األنجاز(،  و تبني املخاطر،  و املبادأة،  و )االبتكار،    األعمالتوسطة ألبعاد ريادة  املو 

ة  متوسط  جميعها بمستويات   االستقاللية(و تبني املخاطر،  و ،  املبادأة و )االبتكار،    األعمالبعاد ريادة  أ   حين كانت باقي، في  مرتفعةهمية نسبية  أ   مستوى ب

ة ي املخاطر في املرتببنت ، في حين جاء املبادأة  ، وجاءت في املرتبة الثالثةنجازالرغبة في اإل  بتكار في املرتبة الثانية بعداإل  من األهمية النسبية، وقد جاء

وبدرجة   همية النسبيةاأل بعاد من حيث  األنجاز لباقي  اإل ن يعزى تصدر الرغبة في  أ ويمكن    ،االستقاللية  خيرا وفي املرتبة الخامسة جاءتوأ ،  الرابعة

أ لإ   مرتفعة، األ شركات صناعة  صرار  إ   نى  الاأل ن تكون  ها وأ هدافأتحقيق    ردنية علىاألدوية  الوسائل أواستخدام    اعقطفضل على مستوى  فضل 

تفوق، يحقق اشباع حاجاتهم نحو النجاح والوبما  املطلوبة منهم، األعمالإنجاز تهم في هداف، فأن ذلك ينعكس على العاملين ورغباأل لتحقيق تلك 

 هذا وليس  
ً
هو جديد في   يجاد كل ماإ من ضرورة    عةابهمية ناأل ن هذه  أ   يالحظ بتكار في املرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية،  اإل ن يأتي  أ   غريبا

استحداث   الدواء، من حيث  التعديل على خصائص  أ الجديدة    دويةاأل عالم صناعة  املوجودة سابقا،  األ و  تطبيق  دوية  فكار  األ وذلك من خالل 

  ين لتبني سلوكيات جديدة في عملهم. و عن طريق دفع العاملأ الجديدة وتبنيها 

بداللة أبعادها   األعمالفي ريادة  االنجاز(  التقليدي، واملسار الشبكي، ومسار  نواعه )املسار  أ ار الوظيفي بداللة  مسلل  داللة إحصائيةأثر ذو    وجود •

تأثير ذو داللة    حيث تبين وجودفي شركات صناعة األدوية األردنية.    االستقاللية، والرغبة في االنجاز(و تبني املخاطر،  و املبادأة،  و االبتكار،  مجتمعة )

وقد يعزى السبب في ذلك ، األعمالدة ثير معنوي في ريادي تأ، فيما لم يكن للمسار التقلياألعمالنجاز في ريادة  إل مسار الشبكي ومسار ا للة احصائي

ت  زا نجاباإل تهتم    دويةاأل ن شركات صناعة  أ   ردنية في تحقيق الريادة، حيثاأل   دوية األ نجاز واملسار الشبكي لدى شركات صناعة  اإل لى أهمية مسار  إ 

تدعم   وحسب وجهة نظر العامليندوية  األ نتاج، فشركات صناعة  نجاز هو املحرك الرئيس لال اإل من قبل العاملين لديها لتحقيق الريادة وذلك كون  

وبين   ينمللعادوية تربط بين نتائج التقييم الدورية لاأل  أن شركات صناعةا على مهارات جديدة، وكذلك وتعمل على ترقيتهم في حال حصلو  ،العاملين

 التقدم الوظيفي لهم، فكلما كان التقييم مرتفع
ً
ة والتقدم الوظيفي للعاملين، كذلك الحال فيما يخص املسار الشبكي، ن ذلك يسرع في الترقيفإ  ا

وظائف متنوعة في ن بياملوظف ن تنقل أ من التحليل لفقرات املسار الشبكي  ذ يالحظإ ، األعمالة احصائية في ريادة ذو داللوالذي هو اآلخر له تأثير 

هذا املوظف في الترقية   بين مجموعة من الوظائف يعزز فرصة  ر من عمل وتنقلهن تكليف املوظف بأكثأي أ ،  وظيفي لهالشركة يعزز نمو املسار ال

كون لديهم خبرات  تن  ومم  ،ليدائهم عاأ دوية باستقطاب واملحافظة على العاملين لديها ممن يكون  األ والتقدم، وهذا يفسر رغبات شركات صناعة  

 ردنية من خصوصية في مجال العمل.األدوية األ ناعة لك ملا تتمتع به شركات صوذ ،األعمالو متنوعة في مختلف الوظائف 

  ة،ا منطقي، وهذه النتيجة من املمكن وحسب وجهة نظر الباحث بأنهاألعمالمعنوي في ريادة    رن املسار التقليدي لم يكن له تأثيأ   في املقابل يالحظ  •

ا  كون طبيعة عمل هذه الشركات فني   مام،إلى األ ي ال تدفع بالشركة  دوية ال تهتم كثيرا في الخبرات املتكررة واملتراكمة التاأل ن شركات صناعة  أ يث  ح

 املتكررة ربمات  را ومثل هذه الخب  في عملها،ة  هذه الشركات على التكنولوجيا الحديثتراكمة بسبب اعتماد  لى الخبرات املكررة واملإ تقل فيه الحاجة  

والشركة مطالبة بأن تدفع   ،في الشركة  من العمل  تكون لديهم سنوات طويلة  فأصحاب هذه الخبراتعلى الشركة في مرحلة من املراحل،    عبئا  تشكل

 قد  املعنوي الذي  بءلعا  امأ ، دنى بكثيرأ وبراتب  ن يقوم بمثل عملهم أ ن شابا حديث التخرج وبعد خبرة بسيطة يستطيع أ لهم رواتب عالية، في حين 

الشركة فيشكله   النهم ومن وجهة نظرهم وبسبأ   يتمثل فيهؤالء على  املكررة واملتراكمة هم  ب هذه  املناصب   حقأ خبرات  الترقية وشغل  الناس في 

 . شرافية والقياديةاإل 

لى طبيعة  إ تأثير ال وقد يعزى هذا  ألدوية األردنية.ا  عةبتكار في شركات صنااإل نواعه مجتمعة في أ الوظيفي بداللة للمسار  داللة إحصائية أثر ذو   جودو  •

جراء تعديالت جذرية إ ما لتقديم منتجات جديدة لعمالئها، وتحرص على  ائسعى دتدوية  األ شركات  دوية بشكل عام، فالعمل الذي تمارسه شركات األ 

لعمليات جديدة في ا   ان تتبنى طرقأ   القطاع فأنه البد لها من س  نفتعزيز هذا العمل ودعمه كونه يميزها عن مثيالتها من الشركات من  نتجاتها، ولعلى م

تقو  التي  بها االنتاجية  ا   م  وتنفيذ  لطرح  ملنتسبيها  واملناسب  الالزم  الدعم  تبني  الفكار  أل وتوفر  لها من  اإل جديدة، والبد  يقدمها  األفكار  التي  بداعية 

الشركة رائدة في   تصبح بداعية حتى  األفكار اإل وا لها  الوظيفي وترقيتهم كي يقدمم  رهالدفع بموظفيها وتعزيز مسامن    بد للشركات   العاملون، وهنا ال

 . م لى تقديم كل ماهو جديد في مجال عملهإ دوية سوف يدفع بالعاملين األ ملوظف في قطاع مثل قطاع عملها. عند ترقية ا مجال 

ن املسار الوظيفي  أ   حيث تبين  أة في شركات صناعة األدوية األردنية.ادب نواعه مجتمعة في املأ للمسار الوظيفي بداللة    داللة إحصائيةأثر ذو   وجود •

متعددة مهارات  كتساب  إ داء العالي و اإلنجاز واأل ح والذي يعتمد على  واضالوظيفي  السار  ن املأ   ن يكون سبب ذلك أ   ويمكن،  املبادأة في    ايؤثر معنوي

رغبات الحاجات و الن تتنبأ بأ فكار التي من شأنها  أل ملوظف الرغبة في تقديم ا ا   دى يجعل ل  فأن ذلك ،  والعمل في وظائف مختلفة  ،ومتنوعة في العمل

مام، فأن ذلك سوف يكون محفزا لهم  إلى األ على املنافسين، فعندما تدفع الشركة بموظفيها  لى تحقيق التفوق إ ن تؤدي أ من شأنها والتي  ،ليةستقبامل
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مارسات  داء ويجعلها سباقة الى العديد من املاأل عل الشركة تمسك زمام املبادرة لتحسين  يجف  وبالتالي سو عمالهم،  إلنجاز أ بالبحث عن طرق جديدة  

 اجات الزبائن وبما يفوق توقعاتهم.ا القدرة على تلبية احتيية، ويمنحهيجاباإل 

ان املسار الوظيفي    فقد تبين  ألردنية.ا   يةطر في شركات صناعة األدو انواعه مجتمعة في تبني املخأ للمسار الوظيفي بداللة    داللة إحصائيةأثر ذو    وجود •

و تبني طرق  أ  ،ي املخاطر تكون بالعادة مجموعة من االجراءات تتخذها املنظمة للمضاربة في املشاريع التجاريةن تبنأ ذ إ ، ر معنويا في تبني املخاطريؤث

للعمل،جديد الشركةأ   ة  دخول  يكون  دة،  كفي مشروعات غير مؤ   و  ان  يجب  املخاطر  القدرة علىى  لدولتبني  ا   الشركة  بدخول  سواق  أل املجازفة 

لديهم   مديرين  لىإ يحتاج  رباح املكتسبة في حال تحقق الربح، لذا فأن اتخاذ مثل هذه القرارات  األ رة زادت نسبة  كلما ارتفعت نسبة املخاطو  الجديدة،

 .يفي واضح لفرز مثل هؤالء املديرينكون لديها مسار وظي نأ ، لذا البد للشركة بقراراتهم  ولديهم القدرة على السيطرة والتحكم  ،مهارات عالية

حصائي اإل في شركات صناعة األدوية األردنية. فقد بين التحليل   االستقالليةنواعه مجتمعة في  أ للمسار الوظيفي بداللة    يةداللة إحصائأثر ذو    وجود •

تعني القدرة على اتخاذ القرارات  ، وهياالستقالليةجة من خالل تعريف تيلنر هذه ا يفستويمكن ، ليةسار الوظيفي له تأثير معنوي في االستقالن املأ 

لتشجيع العاملين على االستقاللية واتخاذ القرارات الالزمة ملشاريع الريادة، أن املسار   يرينتقلة داخل املنظمة، ويتم تقديم الدعم للمدبطريقة مس

  من قدرة العاملين ، ويزيدالعمل فية الوظيفي الواضح والذي ينصف العاملين يحقق االستقاللي
ً
  ي ضغوطات داخلأ عن  على اتخاذ القرارات بعيدا

  الى مواقع ومراكز قيادية واشرافية ليتمكنو إ وتعزيز موقفهم من خالل الدفع بهم    ،ء املوظفيناملنظمة، ويكون ذلك من خالل اعطاء الفرص لهؤال

شكيل ساليب العمل بتوفير املعلومات الالزمة لهم، وتأ مكين هؤالء العاملين من تطوير  ت  لمن اتخاذ قرارتهم بأريحية، ويمكن تحقيق ذلك من خال

 املطلوبة منهم. األعمالاالبداعي ومنح العاملين مساحة من الحرية لتنفيذ  ن تعزز التفكيرأ فرق العمل التي من شأنها 

)  وجود • الو α ≤ 0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  في شركات صناعة   نجازاإل الرغبة في  نواعه مجتمعة في  أ بداللة    فيظي( للمسار 

خرى للريادة،  األبعاد األ بين    على النتائجأ قق هذا البعد  از، وقد ح نجاإل ن املسار الوظيفي له تأثير معنوي في الرغبة في  أ   فقد تبين  .األدوية األردنية

  ن يعزى أ ز، ويمكن  نجااإل ن املسار الوظيفي يؤثر في الرغبة في  أ على    وهذا مؤشر،  اتلبية الفقر جميعها مرتفعة ولغا  النسبيةهمية  األ جاءت    حيث

ذلك  لسببا  أ   في  والتفوق إلى  والبراعة  النجاح  نحو  الحاجات  العالية الشباع  الدافعية  يعزز  والجيد  الواضح  الوظيفي  املسار  تحقيق   ،ن  وبالتالي 

 هداف الاأل 
ً
  نجازاتقص ى اإل أ تحقيق    تضع جل اهتمامها فيدوية  األ ، فشركات صناعة  ستويات الرضام  لىعأ لى  إ   تي تتسم بالصعوبة والتعقيد وصوال

بة العاملين مثل للموارد، ويتم ذلك من خالل رغاأل هدافها، واالستغالل  أ فضل الوسائل لتحقيق  أ فضل في قطاعها الصناعي، واعتماد  األ تكون هي    لكي

حقيق تة و ليشرافية لتعزيز دافعيتهم العاال قيادية وا الوظائف  لتبوء الخالل دفعهم وتحفيزهم  ن  مويأتي ذلك    ،عمالأ ليهم من  يوكل إ   نجاز ماإ في  

  ذاتهم .

 : التوصيات 

 ردنية وهي:األدوية األ مجموعة من التوصيات لصانعي القرار في شركات صناعة  ن و ، يقدم الباحثدراسةليها الإ التي توصلت من خالل النتائج 

سة واضحة ومحددة لنظام سيابشكل خاص بوضع  فيها  املوارد البشرية    داراتوإ بشكل عام    ردنيةاألدوية األ ة  اعصن  شركات  اتدار إ ضرورة قيام   •

 الترقيات التي سيحصل عليها املوظف خالل حياته الوظيف
ً
 نظمة والتعليمات األ ، ويكون ذلك من خالل وضع  ية حتى يصبح مساره الوظيفي واضحا

ات، الرسائل االلكترونية، ، الكتيباملطوياترشادية،  اإل   )مثل: النشرات  ى املوظفين بكافة الوسائل املتاحةعلا  ن يتم تعميمهأ ، وعلى  سس لذلكواأل 

 عالمهم بها من تاريخ مباشرتهم لعلهم في الشركة. إ ويتم املحاضرات، ورشات العمل،......الخ(، 

 األترقية العاملين بها، وذلك كون هذين النوعين  لغايات    لشبكيا   ارواملس  نجازاإل دوية االردنية العمل على تبني مسار  األ على شركات صناعة   •
ً
  كثر تأثيرا

داء املوظفين وتحقيق اهداف الشركة، وبالتالي أ   نجاز يعتمد علىإل كون ا ،  واضحة آلليات الترقية في الشركات  وضع تعليماتوذلك ب،  األعمالادة  يفي ر 

املوظف على مقدار مساهمته في تحقيق   العاملين فيها على   افهدأ تعتمد ترقية  الشركة، وكذلك يمكن لشركات صناعة االدوية تحفيز وتشجيع 

  التي خرى األ خدمته وكذلك بناء على الوظائف  ريادة من خالل تبني املسار الشبكي، بحيث يتم ترقية املوظف بشكل عامودي بناء على خبراته ومدة ال

 واغر. لشا  ي نقص فيأ هي من نفس املستوى الوظيفي، وذلك لتعويض 

صناعة  إ على   • شركات  األ دارات  عام  األدوية  بشكل  البش وإ ردنية  املوارد  خاص،    فيها  ريةدارة  البشكل  لنظام  واضحة  خطة  الوظيفي    تدويروضع 

الشركة  ى لد، وبالتالي يصبح تنوع الخبرات التي يكتسبها العاملينهمها أ ومن  ،تعود على الشركات عديدة وتشجيعه، وذلك ملا لهذا النظام من فوائد 

يشغلها، وفي الل تكليف املوظف بوظائف أخرى غير الوظيفة التي ، ويكون ذلك من خفي حال وجوده  أي شاغر من شواغر الشركةملء على القدرة 

 خرى. األ طالع ومعرفة مهام الوظائف إ داري لوظيفته الحالية، ليصبح على اإل نفس املستوى 

امليزة التنافسية   اتن يمنح هذه الشرك أ وهذا من شأنه بداعية الجديدة والتي يقدمها العاملون، ار اإل فكأل ا ردنية تبني  األدوية األ على شركات صناعة  •

الطويل.   املدى  الشركات    اتدار إ يكون ذلك من خالل قيام  و املنشودة على  إ خراج هذه  إ هذه  املمكنةاألفكار  التنفيذ وبالسرعة  بأن لى حيز  ، علما 
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بأبتكار  ائدو دوية بمجملها لديها  األ شركات   البحوث والتطوير والتي تعنى  املوجودة لديها    تجاتناملوتطوير  منتجات جديدة  ر متخصصة في مجال 

 فكارهم. أ الستفادة من ل بداعية جديدة إ  فكارأ ديها ممن لديهم استقطاب وتعيين هؤالء املوظفين ليمكن لهذه الشركات و وبشكل مستمر، 

  أفكار   وتقديم   بادأة امل  لديهاعلى  الجيدة الوظيفية    والسير  الخبرات  ذوي   من  العاملين  بتشجيع  قيامال  ة،نيرداألدوية األ دارات شركات صناعة  إ على   •

  ومنحهم   دارات،اإل   فكارأ   مع  املقدمة من العاملين  فكاراأل   تلك  تعارضت  و ى لحت  ، املوجودة   تطويراملنتجات   وأ   جديدة   منتجات  بأنتاج  تتعلق  واقتراحات

 وغيرمتوقعة. عظيمة بفوائد الشركة وتعودعلى جدوى  ذات تكون  فكاراأل  هذه  النور. فربما لترى  وخروجها فكاراأل  ه هذ ألظهار الكافية الفرصة

وكذلك اقتناص الفرص رغم خطورتها، ألن هذا ن تتقبل املبادرات الجديدة رغم عوائدها غير املضمونة، أ من  ردنيةاأل  دويةاأل لشركات تصنيع  بد ال •

ن للشركات التقليل من هذه املخاطر  ، ويمكن يحقق للشركة ميزة تنافسيةأ هذه املبادرات، ومن املمكن  مثل  ي حال نجاح  ف  يةرباح عالأ يحقق للشركة  

 ثارها.آ املشاكل وتقليل  بعض والتي من شأنها حل ملناسبة لبيئة العملجراء التحليالت ا إ من خالل 

،  وتشكيل فرق العمل  ،التفكير االستقاللي للعاملينل تشجيع  يها، وذلك من خالف  يةاالستقالل  تشجيع  ردنيةاأل   دويةاأل   صناعةشركات  دارات  إ على   •

هذا حيث من املمكن أن يرفد  تخاذ القرار،  إ ومنحهم حرية    جيع الحوار بين العاملين، وتمكينهم من الوصول الى املعلومات الالزمة لتطوير العملوتش

ائج ق نتيحقطور العمل وبالتالي  يحسن وين  أ من شأنه  كل هذا    ،املركزيةار والبعد عن  قر الالتفكير الشركة بأفكار جديدة، ومنحهم حرية اتخاذ  

 . هدف الرئيس لكل الشركاترباح الذي هو الاأل جيدة على مستوى 

طة  خ  ضع و التي من املتوقع ان تواجه الشركات وذلك من خالل  وضع منهجيات واضحة لحل املشاكل  ردنية  األدوية األ دارات شركات صناعة  إ على   •
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Abstract: This study aimed to identify the impact of career path on entrepreneurship in Jordanian 
pharmaceutical companies. The study dealt with the independent variable, which is the career path of its kind: 
traditional path, network path, and path achievement path.  
The study population is made up of (6306) employees in pharmaceutical companies and of different levels, 
and the random sample was used proportional class, where the random samples were distributed (351) 
questionnaires, while the questionnaires valid for statistical analysis were (316) questionnaires. 
The study concluded several results, the most important of which was that the levels of relative importance of 
the types of career path (traditional path, network path, and achievement path) were all intermediate. As for 
the relative importance of the dimensions of entrepreneurship, it ranged between high and medium The 
results of the study also indicated a statistically significant impact on career path on terms of its types of 
entrepreneurship in Jordanian pharmaceutical companies, and also the presence of a career path effect on all 
dimensions of entrepreneurship. 
Through the study results, researchers made a set of recommendations to decision makers in Jordanian 
pharmaceutical companies, including the need for the departments of the Jordanian pharmaceutical industry 
companies to develop a clear and specific policy for the system of promotions that the employee will receive 
during his career to become his path. 

Keywords:  Career Path; Entrepreneurship; Jordanian Pharmaceutical Companies. 
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 استبانة 

 
 أختي املوظفة…أخي املوظف

 تحية طيبة،،، 

 . ردنية"دوية األ شركات صناعة األ  في األعمالريادة  املسار الوظيفي في أثر بعنوان: "بإجراء دراسة  ن و يقوم الباحث

 لذلك نأمل منكم التعاون والتكرم باملساعدة في تعبئة 
ً
( تحت اإلجابة األكثر  التي تضمنتها وذلك بوضع عالمة )ت رامن خالل األجابة على الفق اإلستبانة املرفقةونظرا

 مع رأيكم، ونف
ً
 يدكم بأن جميع املعلومات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية تامة. إنطباقا

 ولكم جزيل الشكر واإلحترام،،، 

 الجزء األول: الخصائص الشخصية والوظيفية  

 ناسبة: املة ( أمام اإلجابيرجى وضع إشارة )

 نثى   )     (  أ          النوع االجتماعي:     ذكر  )    (   .1

 كثر )    ( فأسنة  50سنة  )   (    50من   أقل – 40سنة  )    (       40من  أقل -30سنة  )  (     30من  أقل  العمر:   .2

 ريوس   )   (  دراسات عليا  )    ( لو كااملؤهل العلمي:   ثانوية عامة فما دون   )   (   دبلوم كلية مجتمع  )    (   ب .3

 كثر )   (       فأسنة  15سنة  )  (  15من  أقل -10سنوات  )   (     10من  أقل -5   سنوات )   (  5من  أقل عدد سنوات الخدمة:   .4

 ية يفمجموعة من املراكز الوظيفية التي يتدرج من خاللها املوظف خاللحياته الوظالجزء الثاني: املسار الوظيفي: 

 ( تحت اإلجابة املناسبة، يرجى بيان مدى موافقتك عليها بوضع )باملسار الوظيفيتتعلق الفقرات التالية 
افق   الفقرة مو

 
ً
 تماما

افق  افق  مو حد  لى إمو

 ما

غير 

افق   مو

افق   غير مو

 
ً
 اطالقا

 عتها.ليها املوظف ذات عالقة بوظيفته القديمة من حيث طبيى إيرق وتكون الوظيفة التي ى، علأ لى وظائف أ دنى عن طريق الترقية أ يمثل حركة انتقال عامودية من وظائفاملسار التقليدي: 

      قدمية األعلى بناء على أشغال وظائف إل يتم اختيار بعض العاملين في الشركة  1

      تتناسب الوظيفة التي يشغلها العاملون في الشركة مع سنوات الخدمة املتراكمة لديهم  2

      ملون في الشركة على ترقياتهم بشكل دوري عااليحصل  3

      ليها املوظف والوظيفة التي كان يشغلها سابقاإيترقى توجد عالقة بين الوظيفة التي  4

      يعرف املوظف جيدا الترقيات التي سيحصل عليها خالل حياته الوظيفية     5

دارية وفنية متعددة في عدة  إكساب املوظف مهارات وقدرات  إ وذلك بهدفداري لوظيفته،  اإل فقي في نفس املستوى  أامودي )كما في املسار التقليدي( وبشكل  ع  كل نتقال املوظف بشإمكانية إيوضح مدى  املسار الشبكي:  

 فراد لسد الشاغر من الوظائف في حال وجودها. أعداد األ مختلفة، وذلك بقصد   وظائف

      ه في املستقبل يترق ساسا لتأ شغال املوظف لعدة وظائف إيعد  6

      جميع املستويات الوظيفية   قدمية والكفاءة فياأل يجمع نظام الترقية في الشركة بين  7

      دارة الشركة على تفعيل سياسة التدوير الوظيفي إتحرص  8

      ها ونغلعلى من الوظائف التي يش ألى وظائف ذات مستوى إيسرع تكليف املوظفين بمهام جديدة من انتقالهم  9

      لوظيفي يعزز تنقل املوظف بين الوظائف املتنوعة في الشركة من نمو مساره ا 10

 على. األ لى الوظيفة إن تقرر ترقيته بغض النظر عن املدة التي يقضيها املوظف في الوظيفة الحالية حتى يترقى  أدائه يمكن وأنجازات املوظف أن إيقوم على مسار االنجاز: 

      داء في الشركة والتقدم الوظيفي للعاملين األ بين نتائج تقييم  الشركة رةداإتربط  11

      دائهم أخر بناء على إلى آ تقوم الشركة بترقية املوظفين من منصب  12

      اكتساب العاملين ملهارات جديدة من فرصتهم في الترقية يزيد  13

      ابداعية  ات در تهتم الشركة بتطوير العاملين الذين يمتلكون ق 14

      من التي يشغلها املوظف على أتحدد الشركة املهارات املطلوب امتالكها الشغال وظيفة  15

 

لى تحقيق القيمة املضافة وتطوير للوصول إ  قبل الفرد او املنظمة بشكل عامالطريقة االبداعية التي يتم استخدامها من  : هياألعمالالجزء الثالث: ريادة 

 صحاب املصالح. وحاجات أ  اسق رغباتتني العمل بما

 ( تحت اإلجابة املناسبة، يرجى بيان مدى موافقتك عليها بوضع )األعمالدة برياالعبارات التالية تتعلق                

 

 



 وآخرون  الجبالي                                                                                                                ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية أثر املسار الوظيفي في 

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 292-317 
317 

 

افق   رةالفق مو

 
ً
 تماما

افق  افق  مو لى حد  إمو

 ما

افق  افق   غير مو غير مو

 
ً
 اطالقا

 فراد لسلوكيات جديدة في مكان عملهم.األ طريق تبني  و عن ، أفكار الجديدةاأل  تطبيق ذلك عن طريق خصائص جديدة للمنتجات الحالية وتطويرها، ويكون   يجادأو إمألوفة،   ير غ عملية خلق منتجات جديدة هو االبتكار: 

      تسعى الشركة لتقديم منتجات جديدة لعمالئها 16

      لما تطلب الوضع ذلك ك هاجراء تعديالت جذرية على منتجاتإ تحرص الشركة على  17

      دمها العاملون دون تأخير بداعية الجديدة التي يقاألفكار اإل تتبنى الشركة  18

      تشجع الشركة العاملين على تبني طرق جديدة في عملياتها االنتاجية  19

      فكار الجديدة األ توفر الشركة الدعم الكافي ملنتسبيها لتنفيذ  20

 غيير والتحول واالنتقال الىالتفوق على املنافسين.غبة املنظمة للتنبؤ باملستقبل من حيث رغبات وحاجات الزبائن والسعي لتحقيق الت ر  هياملبادأة:  

      خرين أفكار اآل ن تعارضت مع  وأفكارهم املتعلقة بمنتجات جديدة حتى  أيدافع العاملون عن  21

      الهم معأأساليب أفضل إلنجاز يبحث العاملون عن  22

      ا الحقا تكون شركتنا سباقة في العديد من املمارسات التي يتبناها منافسين 23

      داء األ  مستوى خذ زمام املبادرة في املواقف لتحسين أتحاول الشركة   24

      تستطيع الشركة تلبية احتياجات عمالئها بما يفوق توقعاتهم  25

 للدخول في مشروعات غير مؤكدة.لدخول فيها مثل: الديون الثقيلة واملخاطرة في موجودات املنظمة باي املشاريع التجارية واملخاطرة ت والخطوات التي تتخذها املنظمة باملضاربة فءاراجاإل مجموعة هي املخاطرة:  تحمل

      تتخذ الشركة قرارات جريئة بالرغم من حالة عدم التأكد التي تحيط بطبيعة عملها 26

      الشركة بالجرأة القتناص الفرص رغم خطورتها  ز تاتم 27

 قاد ًً تمتلك الشركة كادرا 28
ً
      على تحديد درجة املخاطرة للفرص الجديدة  را

      سواق الجديدة األ تمتلك الشركة القدرة على املجازفة بدخول  29

      د ائن كانت نتائجها غير مضمونة العو وأ تتقبل الشركة املبادرات الجديدة  30

مر عندما يتعلق بالتوجه الريادي                 وتنفيذه، يتم دعم املدراء لتشجيع العاملين في املنظمة على االستقاللية واملوارد  فاأل اخل املنظمة،  جراءات بطريقة مستقلة دواإل القدرة على اتخاذ القرارات    هياالستقاللية:  

 الالزمة ملشاريع الريادة.  

 

      بداعي اإل فرق عمل في الشركة لتعزيز تفكيراملوظفين ل كييتم تش 31

      ي الشركة بشأن تبني مشاريع جديدة دون تحفظات يتحاور العاملون ف 32

      ستقاللي شجع ثقافة الشركة على التفكير اإل ت 33

      لى املعلومات الالزمة لتطوير العمل إتمكن الشركة العاملين من الوصول  34

      العاملون في الشركة حرية القرار بكيفية القيام بعملهم  لكمتي 35

 األهداف التي تتسم بالصعوبة والتعقيد للوصول ألعلى درجات الرضا.   تحقيقالتفوق في العمل مع اآلخرين و  شباع الحاجة نحو النجاح والبراعة درجة الدافعية العالية إل  هياز: نجاإل الرغبة في 

      فضل في قطاعها الصناعي األ ن تكون أ  تعمل الشركة على 36

      دافها هأ فضل الوسائل لتحقيق أتعتمد الشركة  37

      تمتلك الشركة القدرة على حل املشكالت التي تواجهها  38

      هداف املرغوبة لأل ساليب للوصول أ تعتمد الشركة عدة  39

      دائهاأ مثل للموارد لتحسيناأل ستغالل تعمل الشركة على اإل    40
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 : املقدمة

تمام عالجه واستمراره  في إ هم القطاعات في أي مجتمع  لذلك فأن توفير الرعاية الصحية املالئمة لإلنسان بما يكفل  أ ن القطاع الصحي يعتبر من  إ 

وأحد أهم تطلعات الشعوب    هداف الرئيسية لحكومات الدول، حد اال أ ام حياته اليومية  دون ان يكون عبء على اسرته وعلى املجتمع لطاملا كان  مهء  دا أ 

 
ً
على  اتدمبل يجب أن يكون بمستوى عاٍل من الكفاءة ودرجة كبيرة من الجودة يضمن إتمام تلك الخ وطموحاتها، لكن توفير الرعاية الصحية ليس كافيا

 بل غاية ومقصد يجب  تحقيقها لتوفير حياة نسان وهنا تصبح الجو كمل وجه خاصة لخطورتها وارتباطها املباشر بحياة اإلأ 
ً
كريمة لإلنسان  دة ليست ترفا

في املجتمع، والجودة د  فر إن ضمان جودة الخدمات الصحية يكمن في تطبيق معايير الجودة في كافة مراحل الخدمة بما يحقق سالمة وصحة ال.  في كل مكان

 أ في الرعاية الصحية ال بديل لها وهي 
ً
 ه( 1418(لحياة نفسها. بن سعيدتساوي قيمة ا  حيانا

 
ً
سس واملتطلبات املتمثلة في الوعي بفلسفة ومفهوم  يقوم على عدد من األ  إداري الجودة الشاملة هي عبارة عن نظام    دارة إ ن  إ( ف2006(للخطيب    وفقا

الشاملة، و  املشاركة والتخطيطتناقالجودة  القيام بعمليات  القيادة بتطبيقها، وذلك من خالل  الداخليين    اع والتزام  العمالء  االستراتيجي والتركيز على 

ز  فيتحخطاء قبل وقوعها، وتقديم الن، والتحسين املستمر لألداء والخدمات واملنتجات املقدمة، وتحديد معايير القياس وتحليل املهام، ومنع األ والخارجيي

 الالزم للعاملين، وتوفير التدريب املناسب. 

أن هنا1996(ون  آخر عقيلي و  يرى     دارة لك عدة مبادئ إل ( 
ً
الجماعي بدال التعاون  املستمر،  التحسين  العميل،  التركيز على  الشاملة وهي  من   الجودة 

 
ً
 ئق.قالحمن التفتيش، املشاركة الكاملة، اتخاذ القرار بناء على ا  املنافسة، الوقاية بدال
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 :صلخامل

الصحية املقدمة للمرض ى باملستشفيات الحكومية بوالية الجزيرة. وذلك باستخدام معرفة مستوى جودة الخدمات هدفت هذه الدراسة إلى  

ة فرد لإلجابة عن مشكلة البحث املتمثلة في ما مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى بمستشفيات والي  384عشوائية تكونت من    عينة

التحليلي. وتم إعداد استبيان لغرض جمع البيانات، وتمت معالجة  نهج الوصفيامل أهدافها علي إلى لوصول ا  سبيل في اعتمدت الدراسة  .الجزيرة

إلالبيانا الدراسة  توصلت  اإلحصائية.  الطرق  العديد من  باستخدام  أهمها  ىت  النتائج من  للخدمات   العديد من  أن هنالك مستوى جودة عالي 

باملستالص أنحية  كما  الدراسة  موضع  واعتمادي   شفيات  امللموسية  واالستجابة  أبعاد  املساندة  واألجهزة  التمريض  خدمة  واعتمادية  األطباء  ة 

 والفورية والتعا
ً
 ذو داللة إ طف واألمان تؤثر تأثيرا

ً
 هما بعدي امللموسية و حصائية في مستوى الجودة الكلية و أن أكثر األإ يجابيا

ً
اعتمادية بعاد تأثيرا

ة،  االستمرار في رفع مستوى جودة الخدمات الصحي  العديد من التوصيات أهمها  ىالتوصل إلاندة. ومن تلك النتائج تم  دمة التمريض واألجهزة املسخ

 هات.ليه من كل االتجاإ خذ في االعتبار املوقع املناسب الذى يسهل الوصول قامة مستشفيات في املستقبل يجب األ عند التخطيط إلكذلك 

 التعاطف. ؛االستجابة ؛عتمادية األطباءا  ؛امللموسية ؛دمات الصحيةالخ ؛الجودة  ات املفتاحية:الكلم
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املع التماش ي مع  أنها  الصحية على  الخدمات  العاملية جودة  الصحة  الصحيحعرفت منظمة  واألداء  وبتكلفة   ايير  املجتمع،  آمنة مقبولة من  بطريق 

 (WHO,2006) حداث تغيير وتأثير على نسبة الحاالت املرضية ونسبة الوفيات اإلعاقة وسوء التغذية.إ  إلىمقبولة، بحيث يؤدى ذلك 

 تعاطف.ستجابة، التأكيد وال( أن هنالك خمسة أبعاد لجودة الخدمة وهي: امللموسية، االعتمادية، اال 2005(كري لبا  يرى 

 مشكلة الدراسة:

 ما مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى بمستشفيات والية الجزيرة؟  التالي:وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال 

 أهمية الدراسة: 

من حيث االرتقاء بمستوى صحة املواطن  من أهمية الدور الذي تلعبه جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى باملستشفيات    سةرا الدتأتي أهمية  

ن هنالك ندرة في الدراسات املتعلقة بهذا املوضوع في السودان على وجه التحديد وذلك  إكذلك فوالذي يعتبر الركيزة األساسية في تطور الدول والنهوض بها،  

 . من خالل النتائج التي توصلت اليها ا املجالكما يمكن أن تمثل هذه الدراسة إضافة للدراسات السابقة في هذود اطالع الباحث، حدي ف

 أهداف الدراسة: 

  دراسة مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى بمستشفيات والية الجزيرة. إلىتهدف هذه الدراسة بصورة أساسية الهدف الرئيس ي: 
 هداف الفرعية:  األ 

 ات.قياس الجودة الكلية للخدمات الصحية املقدمة للمرض ى باملستشفي .1

 ات جودة أبعاد خدمات امللموسية بين املستشفيات املختلفة.مستوىتحديد ما إذا كانت هنالك فروق في  .2

 ة املساندة بين املستشفيات املختلفة.هز ات جودة أبعاد اعتمادية األطباء والتمريض واألجمستوىمعرفة ما إذا كانت هنالك فروق في  .3

 جودة أبعاد االستجابة والفورية بين املستشفيات املختلفة. ات  مستوىتوضيح ما إذا كانت هنالك فروق في  .4

 مان بين املستشفيات املختلفة.  ات جودة أبعاد خدمات التعاطف واأل مستوىاختبار ما إذا كانت هنالك فروق في  .5

 مات الصحية على الجودة الكلية. خدتحديد أثر جودة أبعاد ال .6

 فروض الدراسة: 

 صحية املقدمة للمرض ى باملستشفيات عالي. مستوى الجودة الكلية للخدمات ال .1

 ات جودة أبعاد خدمات امللموسية تعزى ملتغير املستشفى.مستوىفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .2

 ادية األطباء والتمريض واألجهزة املساندة تعزى ملتغير املستشفى.تماعات جودة أبعاد مستوىفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .3

 ات جودة أبعاد االستجابة والفورية تعزى ملتغير املستشفى.مستوىفي  إحصائيةداللة وجود فروق ذات   .4

 ات جودة أبعاد خدمات التعاطف واالمان تعزى ملتغير املستشفى. مستوىفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .5

 فإ الخدمات الصحية أبعاد  دة جو تؤثر  .6
ً
  .مستوى الجودة الكلية  ييجابيا

 منهجية الدراسة: 

 در جمع البيانات:مصا  .1

 تم الحصول على البيانات من املصادر اآلتية:

كبرى بوالية الجودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى بمستشفيات محلية ودمدنى  مصادر أولية تتمثل في االستبيان، حيث تم إعداد استبانة خاصة عن  

 الدراسات السابقة. و  وكذلك مصادر ثانوية تتمثل في الكتب .الجزيرة

 الدراسة:مجتمع وعينة   .2

 على صيغة مبسطة اقترحه
ً
ا يتمثل مجتمع الدراسة في املرض ى ومرافقيهم بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وقد تم تحديد حجم العينة استنادا

الصيغة على تخمين مستوى صيغة تفترض أن مجتمع الدراسة خاضع ملبدأ املعاينة العشوائية وتعتمد هذه   وهي  (Cochran, W. G.,1963)وليم كوكران 

   باملستشفيات:جودة الخدمات الصحية املقدمة 
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  حيث:

0n
 : تمثل حجم العينة املبدئي 

P: املستشفيات ب تمثل نسبة جودة الخدمات املقدمة 

Z  املتغير املعياري للتوزيع الطبيعي 

 d الخطأ  مقدار 

P    متماثل( أما)بافتراض أن املجتمع   %50ا بتم تحديديه z     95بمقدار  فهي املتغير املعياري للتوزيع الطبيعي الذي يعطي مستوى ثقة في اختيار العينة 

 بهذا فإن حجم العينة هو   و %5مقدار الخطأ الناتج عن اختيار العينة وهو  هي d % و

 

 .  وقد تم توزيع العينة على املرض ى ومرافقيهم بالتساوي 
 نموذج االتجاه:  .3

وتعرف الجودة في إطار    (Taylor et Cronin)م  نتيجة للدراسات التي قام بها كل من 1992وظهر خالل العام   (Servperf)ويعرف هذا النموذج باسم 

 
ً
 اتجاهيا

ً
مجموعة من األبعاد يم األداء على أساس نه:” تقيأ يرتبط بإدراك العميل لألداء الفعلي للخدمة املقدمة ويعرف االتجاه على   هذا النموذج مفهوما

 يستبعد فكرة الفجوة بين األداء والتوقعات ويركز فقط على األداء الفعلي لقياس جودة 1998املرتبطة بالخدمة )معال،
ً
 معدال

ً
(. ويعد هذا النموذج أسلوبا

املقياس  ال هذا  ويستند  ألد  إلىخدمات  املصاحبة  والعمليات  لألساليب  املباشر   التقييم 
ً
اعتمادا الخدمة  )امللموسية،   اء  للجودة  الثالثة  األبعاد  على 

)درويش، والفورية(  واألمان  التعاطف  األداءKarami and Olfati,2012,p661ويرى)  (.2009االعتمادية،  أن مقياس   )(Servperf)   قياس م  أفضل من

فسر االستخدام الكبير له في قياس جودة الخدمات  جموعات، وهذا ما يكونه قادر على إعطاء تفسير أفضل للنتائج والفروق بين امل (Servqual)الفجوة 

اطف واألمان والفورية( تعالصحية، وعلى الرغم من االختالفات بين النموذجين إال أن كال النموذجين يعتمد على نفس األبعاد)امللموسية، االعتمادية، ال

كما وردت في استمارة الدراسة كما للمرض ى  خدمة الطبية املقدمة  فصيل محاور جودة الويمكن ت  ولهما نفس أسلوب القياس املتمثل في مقياس ليكرت.

 يلي:

 نيات وموقع املستشفى(  تقوتمثل األشياء امللموسة واملتعلقة بالخدمات املقدمة من جانب املستشفيات مثل )املباني، الامللموسية:  •

واملرافقين على تقديم الخدمة في الوقت املناسب وبدقة ترض ي طموح املريض كذلك   تعبر عن قدرة املستشفيات من وجهة نظر املرض ى  :االعتمادية •

   .تعبر عن مدى وفاء املستشفيات بالتزاماتها تجاه املرض ى

  نعة،قملفعال مع كل متطلبات املرض ى واالستجابة لشكواهم والعمل على حلها بسرعة وكفاءة ا  الفورية وهي القدرة على التعامل الفورية: االستجابة   •

 .كما أنها تعبر عن املبادرة في تقديم الخدمة من قبل املوظفين واألطباء والكوادر املساعدة بصدر رحب

 . يم الخدمة حسب حاجاته وطمأنته عند التعرض للمشكالتقديعني إبداء روح الصداقة والحرص على املريض وإشعاره بأهميته والرغبة في ت األمان: •

 . ن واألطباء على بث الثقة والطمأنينة في نفوس املرض ىالعاملييعني قدرة  التعاطف: •

 أساليب التحليل: 

 الصدق والثبات: .1

صفر والواحد الصحيح فإذا لم يكن هنالك  الثبات أداة الدراسة ومعامل الثبات يأخذ قيم تتراوح بين    كرونباخ لقياستم استخدام معامل الثبات ألفا  

ن قيمة املعامل تساوي الواحد الصحيح إي إالعكس إذا كان هنالك ثبات تام في البيانات ف وعلىمساوية للصفر ن قيمة املعامل تكون إثبات في البيانات ف

 (  Cronbach,1970الدراسة. )مجتمع  لىع خ تعني زيادة مصداقية البيانات ومن ثم عكس نتائج العينةأن زيادة معامل ألفا كرونبا

 التكرارات والنسب املئوية:  .2

لي للعينة باستخدام جداول التوزيع التكرارية والنسبية للمتغيرات تم تحليل البيا نات األولية التي جمعت من خالل االستبيان من خالل الوصف األو 

   الطبيعة النوعية.ذات 

 مقياس ليكارت: .3

قام للحاسب اآللي لتعبر عن األوزان.  املستجيبين حول متغير معين له مقياس ترتيبي، ويتم إدخال األر   اتجاه أراءمعرفة    رضيستخدم هذا املقياس بغ

خدام مقياس  ومن ثم يتم عرض جدول تكراري يعكس توزيع اآلراء. واملقياس الذي يعبر عن االتجاه في مثل هذه الحاالت يعرف بمقياس ليكارت. وقد تم است

384
2)05.0(

)5.0)(5.0(2)96.1(
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= أوافق بشدة(. ومن ثم يحسب املتوسط املرجح   5افق   = أو   4= ال أدري     3= ال أوافق    2= ال أوافق بشدة     1رات هي )خماس ي من خمسة خياالليكارت  

 ( والجدول التالي يوضح كيفية تحديد االتجاه:       Likert, 1932ووفقا لقيمته حدد االتجاه العام للعبارات في كل محور )

 مقياس ليكارت الخماس ي  ت تصنيفا :(1جدول )

 مستوى الجودة  املتوسط املرجح 

1 – 1.79   
ً
 منخفض جدا

1.8 – 2.5  فض خمن 

2.6- 3.39  متوسط  

3.4 – 4.19  عالي  

4.2 – 5   
ً
 عالي جدا

                                  Source: Likert (1932). A technique for measurement of attitudes 

قد حصرت    5و  4و  3و  2و  1م الخمسةأساس أن األرقا  علىوقد حسبت طول الفترة    0.8( أي حوالي  5/4فترة املستخدمة هنا )الويالحظ أن طول  

  .(Likert, 1932) مسافات 4فيما بينها 

 ( للعينة الواحدة:tاختبار ) .4

وتمت صياغة الفروض على النحو   3الوسط الفرض ي  ع  الحسابي لكل عبارة م  بين الوسط( للعينة الواحدة الختبار وجود فروق  tتم استخدام اختبار )

 التالي:  

 µ = 30H : حصائيةإ ال توجد فروق ذات داللة 

 µ ≠ 31H :  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

 من خالل املعادلة:  t إحصائيةوتحسب 

N

S

X
t

−
=

 

X : متوسط العينة 

µ : متوسط املجتمع 

S : االنحراف املعياري   

 .0.01املعنوية  مستوى ( من أكبرحتمالية اقل )يتم رفض )قبول( فرض العدم إذا كانت القيمة اال 

 :األحاديتحليل التباين  .5

جراء هذا التحليل  إ ن  م  اته أم ال وأن الهدفمستوىما إذا كانت هنالك فروق بين    كمي ومعرفةمتغير تابع    واحد علىهو دراسة أثر متغير مستقل وصفي  

 الختبار  هو اختبار فرضية تساوي متوسطات مجموعة من العينات وتعرف با
ً
رضية الخاصة الذي يستعمل الختبار الف  tملعالجات ولهذا فهو يعتبر توسيعا

نوع   ملتغير تعزى  مات الصحيةخدابعاد جودة ال غرض اختبار وجود فروق في مستوى بتم استخدامه في هذه الدراسة  وقدبتساوي متوسط عينتين فقط. 

 الفرضية التالية: خالل اختباروذلك من املستشفى 

   H0 : µ1 = µ2 = .. = µiبين متوسطات املجتمعات    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال 

  H1 : µ1 ≠ µ2 ≠.. ≠  µiبين متوسطات املجتمعات        إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  

 ملعادلة:ا  من خالل  Fويحسب إحصاء 

𝐹 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

 حيث: 

MSB : املجموعات متوسط املربعات بين 

MSE :متوسط املربعات داخل املجموعات 

 .0.05( من أكبراقل ) Fيتم رفض )قبول( فرض العدم إذا كانت معنوية اختبار

 البسيط:تحليل االنحدار الخطي  .6
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تم استخدامه في هذه الدراسة لدراسة أثر وقد    .تابع كمي  على متغيرار الخطي البسيط بدراســة وتحليل أثر متغير مستقل كمي  حديهتم تحليل االن

 على مستوى الجودة الكلية وذلك من خالل تقدير النموذج التالي:  ة كل على حدبعاد جودة الخدمات الصحية أ 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝑢𝑡 
 حيث: 

Y :  الجودة الكلية مستوى 

1
 ،

0
 : معالم النموذج 

X : متغير مستقل 

u : حد الخطأ 

  .وقد تم تقدير عدد ست معادالت باستخدام طريقة املربعات الصغرى 

 الدراسات السابقة:

 :ت جودة الخدمات الصحية منهاولالدراسات التي تناهنالك عدد من 

 لخدمة الصحية في العديد من املحاور في املستشفيات موضوع الدراسة.  تدني مستوى ا  إلىوالتي اشارت  (2017)دراسة الحنيطي •

  إلى (2015)كما خلصت دراسة البالص ي •
ً
لتعاطف، الضمان، ا   ، وجاء ترتيبها تنازليا كما يلي:أن مستوى الرضا عن الخدمة الصحية املقدمة كان عاليا

ن فترة مكوث املستفيد لتلقي الخدمة ومستوى رضاه عن جودة الخدمة فكلما زاد االعتمادية، االستجابة. كما أظهرت الدراسة وجود عالقة عكسية بي

 ضا والعكس صحيح. وقت االنتظار قل مستوى الر 

 ف  عدم توفر جودة الخدمات الصحية املقدمة  (2014)محمود وأسعد  وبينت دراسة •
ً
ألبعاد امللموسية، االعتمادية، االستجابة،   ي املراكز الصحية وفقا

 قة واألمان. التعاطف، الث

توفر جميع أبعاد جودة الخدمات الصحية في املستشفيات ولكن بدرجة متدنية، حيث كان هنالك قصور في    إلى  (2013)وتوصلت دراسة سلطان   •

 تطبيق بعد امللموسية وكذلك في مجال التعاطف.

وبوفجانيا  أم • الضمور  توصلت    (2012)دراسة  الخدما  إلىفقد  لجودة  املرض ى  تقييم  مستوى  االستجابة،  ان  امللموسية،  أبعاد  في  الصحية  ت 

 العتمادية، التأكيد، التعاطف، جاء بدرجة منخفضة. ا 

االعتمادية، امللموسية والتعاطف باستثناء  ،  أن املستشفيات الحكومية تطبق أبعاد الخدمة الطبية وهي األمان  إلى  (2012)بينما خلصت دراسة ذياب •

 بعد االستجابة. 

ارتفاع تقييم املرض ى لتطبيق أبعاد جودة الخدمة الصحية وجاء ترتيبها تنازليا كاالتي: امللموسية،   إلىتوصلت  فقدZarei et al (2012)    al أما دراسة •

 االستجابة، االعتمادية، التعاطف، التأكيد. 

 تدني تقويم املرض ى لتطبيق أبعاد الجودة في املستشفيات. إلى Desai (2012)بينما توصلت دراسة   •

خل  • )بينما  إبراهيم  دراسة  في    إلى  (2010صت  التطويري  االسلوب  غياب  أهمها  النتائج  من  اإل   إدارة عدد  الكادر  وغياب  العالجية،   داري املنظمات 

 الصحة يحد من استقالليتها في اختيار املشاريع الرائدة. نظمات لوزارة املاملتخصص، ضعف االمكانيات املادية لهذه املنظمات، وتبعية هذه 

)  وقد أشارت • الكحلوت  اإل   إلى  (2004دراسة  اهتمام  درجة  تدني  التحسين،  قياس مؤشرات  في  العلمي  االسلوب  استخدام  درجة  العليا    دارة تدني 

ث الدراسة عدم وجود  اظهرت  املستشفيات، كما  الشاملة في هذه  ا قابالجودة  العديد من مقومات  فة موحدة حول  املستطلعين، غياب  لجودة لدي 

 واسس الجودة.

د • )أما  دمنهور  الدراسة    (2004راسة  بالثقافة    إلىفقد خلصت  املتعلقة  الجودة  تطبيق جميع عوامل  هي: ضعف  الجودة  تطبيق  أهم معوقات  أن 

 خطاء.  تقبل األ  -فقية ت األ االتصاال  -صيرة لقاالهتمام بالنتائج ا  -هرمية الهياكل  -التنظيمية مركزية السلطة 

لنا   يتضح  السابقة  الدراسات  الدراسات  من خالل  بعض  املقدمة، حيث خلصت  الطبية  الخدمات  في مستوى جودة  الكبير  توفر    إلىالتباين  عدم 

وجود مستوى عالي من الرض ى   إلى  خرض اآل بعتوفر مستوى متدني من جودة الخدمات الطبية، في حين ذهب ال  إلىالخدمات الطبية بينما أشار بعضها  

 تجاه جودة الخدمات الصحية.
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   :ومناقشة النتائج  اناتالبيتحليل 

 الصدق والثبات: .1
 قيمة معامل الثبات  :(2جدول)

 البعد  عدد العبارات    ألفا كرونباخمعامل  

 املستشفى وتجهيزاته وتسهيالته مباني  12 0.84

 اعتمادية األطباء  8 0.90

 اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة  8 0.93

 االستجابة والفورية  5 0.88

 التعاطف  4 0.82

 األمان  4 0.92

 املقياس الكلي  41 0.94

 م( 2020من املسح امليداني) املصدر: الباحث              

  محور،سة بغرض التأكد من االتساق الداخلي بين فقرات كل  را ( نتائج طريقة االتساق الداخلي لقياس معامل الثبات ملحاور الد2يوضح الجدول رقم )

النتائج    حيث أن   مما يدل  ثبات  قيم معامالت    ظهور   إلى  تشيرنجد 
ً
أو على عالية جدا إذا طبقت على فرد  الباحث  أنَّ االستبانة املصممة بواسطة  على 

 .لكل محاور الدراسة الدراسة يمكن وصفها بأنها ثابتة تالي فإن أداة الالتقديرات، وب مجموعة من األفراد عدة مرات فإنها ستعطي نفس النتائج أو

 الصدق  ة معامل قيم :(3جدول)

 البعد   عدد العبارات  معامل الصدق  

 مباني املستشفى وتجهيزاته وتسهيالته  12 0.92

 اعتمادية األطباء  8 0.95

 اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة  8 0.96

 بة والفورية جااالست  5 0.94

 التعاطف  4 0.91

 األمان 4 0.96

 املقياس الكلي  41 0.97

 م( 2020من املسح امليداني) املصدر: الباحث              

)  نتائج  شيرت الدراسة  ،    0.90عالية جدا تتجاوز  ذاتي  صدق    تمعامال   ظهور قيم   إلى(  3الجدول رقم  أداة  أن  املصممة بواسطة  وفي هذا داللة على 

 سواه.أثبتت صدقها في قياس ما وضعت لقياسه؛ أي أنها صالحة لقياس الجانب املقصود وال  حثالبا
ً
 تقيس جانبا

 الدراسة: الخصائص األساسية لعينة 

 (: الخصائص لعينة الدراسة 4)جدول 

 النسب املئوية  التكرارات  املتغيرات 

 النوع 

 % 27 10 ذكر

 % 73 282 أنثي 

 100 384 املجموع 

 العمر 

  20 مناقل 
ً
 %7 26 عاما

 واقل من  20
ً
  30عاما

ً
 % 34 130 عاما

 واقل من 30
ً
  40عاما

ً
 % 23 90 عاما

 واقل من  40
ً
  50عاما

ً
 % 20 78 عاما

 % 16 60 فأكثر عاًما  50

 100 384 املجموع 

 السكن 

 % 58 223 ريف 

 % 42 161 حضر 

 100 384 املجموع 

 الحالة االجتماعية

 % 78 300 متزوج 
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 % 11 42 ارمل 

 %4 17 مطلق

 %6 25 اعزب 

 100 384 املجموع 

 م 2020 امليدانيمن املسح  املصدر: الباحث 

 على املستشفيات وان مايقارب ثلثي املرض ى ومرافقيهم أ ( أن مايقارب ثالثة  4من الجدول رقم )
ً
رباع العينة إناث وفي هذا داللة على أن اإلناث أكثر ترددا

  وان هن 40تقل أعمارهم عن 
ً
 العاما

ً
 ملتزوجين.  ثة أرباع العينة من ا في توزيع املرض ى ومرافقيهم بين الريف والحضر وأن ما يزيد عن ثال ك تكافؤ تقريبا

 بعد امللموسية    :(5جدول)
الوسط   عناصر امللموسية 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

درجة توفر  

 البعد

درجات   ( tقيمة )

 الحرية

القيمة  

 االحتمالية

**0.000 383 19.421 عالي  1.014 4.01 عدات وأجهزة حديثة. م  تستخدم املستشفى  

**0.000 383 19.397 عالي  0.987 3.98 مختبرية حديثة.   تستخدم املستشفى معامل  

**0.000 383 15.926 عالي  1.099 3.89 يتميز مناخ املستشفى بالهدوء.  

**00.00 383 15.195 عالي  1.108 3.86 تتصف مباني املستشفى بالنظافة.   

3814.3 عالي  1.171 3.86 هناك عدد كافي من األسرة الجاهزة بملحقاتها باملستشفى.  383 0.000**  

**0.000 383 13.953 عالي  1.145 3.82 يوجد باملستشفى إسعافات جاهز للعمل في أي لحظة.   

**000.0 383 12.746 عالي  1.217 3.79 تتوفر باملستشفى األدوية واملعدات املطلوبة للمريض.   

**0.000 383 8.309 عالي  1.228 3.52 أماكن االنتظار للمرض ى وذويهم داخل املستشفى متوفرة بشكل مناسب   

 0.000** 383 8.396 عالي  1.185 3.51 داخل املستشفى بسهولة    آخريسهل التنقل من مرفق ملرفق  

تتوفر باملستشفى لوحات إرشادية واضحة لتسهيل وصول املريض إلى أماكن  

 الخدمات الطبية املختلفة. قيتل

**0.000 383 6.944 عالي  1.271 3.45  

 0.414 383 0.817 متوسط  1.374 3.06 مكان ممتاز حيث يسهل الوصول إليه من كافة االتجاهات. املستشفى في يقع  

6.50- متوسط  1.562 2.48 يتصف نظام التغذية باملستشفى بالسالمة والصحة    383 0.000**  

 م 2020 امليداني،نتائج املسح  در:ص امل         
 .%1 مستوى معنوي تحت  * *

في مكان ممتاز  )ما عدا عبارة وقوع املستشفىعناصر بعد امللموسية  متوسطات بين كل إحصائية( وجود فروق ذات داللة 5)نالحظ من الجدول رقم 

توفر وفي هذا داللة على أن املرض ى ومرافقيهم يوافقون على  %1ية نو وذلك عند مستوى مع  3والوسط الفرض ي  االتجاهات(يسهل الوصول إليه من كافة 

حديثة   مختبريهوأجهزة حديثة واستخدام املستشفى ملعامل    املستشفى ملعداتومن قيم الوسط الحسابي نجد أن عبارتي استخدام    خدمات امللموسية

الجدير بالذكر أن ان هنالك فرق معنوي .  ة وانحرافات معيارية منخفضةليتأتيان في مقدمة الترتيب من حيث األهمية النسبية بمتوسطات حسابية عا

الفرض ي    والوسط الحسابي لعبارة يتصف نظام التغذية باملستشفى بالسالمة والصحة ولكن نالحظ أن متوسط العبارة أقل من  3فرض  بين الوسط ال

  مما يدل على أن نظام التغذية باملستشفيات ال يتسم بالسالمة والصحة.

 بعد اعتمادية األطباء  :(6جدول)

الوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري  

درجات   (tقيمة )  م االتجاه العا

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

  0.670 4.50 يصغ األطباء ويحسنون االستماع للمريض عند تشخيصهم للمرض.
ً
**0.000 383 42.877 عالي جدا  

  0.778 4.48 ز. يايتوفر باملستشفى عدد كافي من أطباء االمت
ً
**0.000 383 37.318 عالي جدا  

طمأنة على  باملستشفى  األطباء  اإلنساني    يحرص  بالتعامل  املريض 

 املتميز كجانب مهم من جوانب تقديم الخدمة الطبية. 

4.46 0.673  
ً
**0.000 383 42.612 عالي جدا  

الخدمة   تقديم  في  حديثة  علمية  أساليب  باملستشفى  األطباء  يتبع 

 ة. الطبي

4.44 0.724  
ً
**0.000 383 38.933 عالي جدا  

ل في الدقة في ممارسة الخدمة الطبية  يظهر األطباء االلتزام التام املتمث

 في كافة مراحل تقديمها في الوقت املناسب. 

 عالي  0.751 4.43
ً
جدا  37.242 383 0.000**  

يتوفر باملستشفى عدد كافي من نواب االختصاصيين في مختلف أنواع  

 صصات الطبية. تخال

4.43 0.805  
ً
**0.000 383 34.863 عالي جدا  

والكفاء التخصصات  عام  تتوفر  بشكل  األطباء  من  املطلوبة  ات 

 باملستشفى. 

4.38 0.903  
ً
 0.000** 383 29.943 عالي جدا

  0.945 4.27 يتبع األطباء باملستشفى معايير ومتطلبات السالمة واألمان. 
ً
**0.000 383 26.360 عالي جدا  

 .%1 مستوى معنوي تحت  **     م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:         
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وذلك عند مستوى   3والوسط الفرض ي    بين كل متوسطات عناصر بعد اعتمادية األطباء  إحصائية( نحد أن هنالك فروق ذات داللة  6الجدول رقم )من  

 ال وهذه نتائج تدل على    %1معنوية  
ً
 ألراء املرض ى ومرافقيهم ماعتتوفر درجة عالية جدا

ً
ومن   دية األطباء بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وذلك وفقا

على طمأنة   دد كافي من أطباء االمتياز وحرص األطباءعهم ملرضاهم عند تشخيص املرض و توفر عقيم الوسط الحسابي نجد أن اصغاء األطباء واستما

 بمتوسطات حسابية عالية وانحرافات معيارية منخفضة. األطباء اهمية د اعتمادية عااملريض بالتعامل اإلنساني املتميز هي أكثر اب

 املساندة اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة  بعد  :(7ل )جدو 

الوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري  

درجة  

 االعتمادية

درجات   (tقيمة )

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

عامل من  الكافي  العدد  باملستشفى  الخدمة  ي  يتوفر  لتقديم  التمريض 

 الطبية باملقارنة مع عدد املرض ى. 

4.27 1.002  
ً
**0.000 383 24.740 عالية جدا  

القدرات   لتقديم  تتوفر  باملستشفى  التمريض  عاملي  لدى  واملهارات 

 الخدمة في الوقت املناسب. 

**0.000 383 25.919 عالية 0.886 4.17  

ال جرعات  باملستشفى  التمريض  عاملو  تعاطيها  عال يشرح  ووقت  ج 

 للمريض بشكل مفهوم ومبسط. 

**0.000 383 24.240 عالية 0.935 4.16  

العدد   باملستشفى  الطبية  يتوفر  الخدمة  لتقديم  الفنيين  من  الكافي 

 املساندة باملقارنة مع عدد املرض ى. 

**0.000 383 25.017 عالية 0.895 4.14  

إ في  باملواعيد  باملستشفى  التمريض  األدوية  عطيلتزم عاملو  اء جرعات 

 وغير ذلك من الخدمات املرتبطة بالعالج. 

0222.9 عالية 0.960 4.12  383 0.000**  

يتوفر باملستشفى العدد الكافي من املوظفين والعمال لتقديم الخدمة  

 الطبية باملقارنة مع عدد املرض ى. 

**0.000 383 23.322 عالية 0.897 4.07  

املوظفين من  وخبرات  كوادر  املهارة  و   تتوفر  لها  باملستشفى  العمال 

 والقدرة على أداء أعمالهم. 

2721.4 عالية 0.934 4.02  383 0.000**  

تتوفر القدرات واملهارات لدى الفنيين في األجهزة املساندة باملستشفى  

 لتقديم الخدمة في الوقت املناسب. 

**0.000 383 21.731 عالية 0.911 4.01  

 .%1 مستوى معنوي تحت  **     م2020 يداني،املنتائج املسح  املصدر:       

بين كل متوسطات عناصر بعد اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة والوسط  إحصائيةذات داللة  د أن هنالك فروقج( ن7من الجدول رقم )

بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وذلك ندة  ساخدمة التمريض واألجهزة امل  نتائج تدل على اعتمادية  وهذه   %1وذلك عند مستوى معنوية    3الفرض ي  

 ألراء املرض ى وم
ً
هي الطبية باملقارنة مع عدد املرض ى    توفر عدد كافي من عاملي التمريض لتقديم الخدمةالوسط الحسابي نجد أن    رافقيهم ومن قيم وفقا

 ي  بوسط حسابي عالي وانحراف معيار اهمية  خدمة التمريض واألجهزة املساندة  أكثر ابعاد  
ً
 ما يعكس تباين في أراء املرض ى ومرافقيهم باملستشفيات   عالي نوعا

   .عتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة املختلفة نحو ا 

 االستجابة والفورية بعد  :(8جدول)

الوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

االستجابة  

 والفورية 

القيمة   درجات الحرية  (tقيمة ) 

 االحتمالية 

مق وباستمرار  دمكافة  يقوموا  أن  استعداد  على  الطبية  الخدمة  و 

 ت. بمتابعة خدمة املريض في أي وق 

4.25 0.825  
ً
**0.000 383 24.740 عالية جدا  

عملهم   إلى  ودرجاتهم  وظائفهم  بمختلف  العاملين  كافة  يحضر 

 باملستشفى في املوعد املحدد. 

**0.000 383 25.017 عالية 0.876 4.05  

العاملين بمختلف وظائفهم ودرجاتهم في عملهم    فةيسهل الوصول لكا

 باملستشفى في أي وقت. 

**0.000 383 23.322 اليةع 0.999 3.89  

الخدمة   ومقدمي  باملسؤولين  لالتصال  وسهلة  قنوات معروفة  توجد 

 الطبية باملستشفى. 

**0.000 383 25.919 عالية 1.120 3.67  

ملقدمة من املرض ى  ا  يستجيب املسؤولين للتحقيق والبت في الشكاوى 

 واملرافقين  

**0.000 383 21.731 متوسطة   1.367 3.38  

 . %1 مستوى معنوي تحت  **  م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:

وذلك عند   3بين كل متوسطات عناصر بعد االستجابة والفورية والوسط الفرض ي    إحصائية د أن هنالك فروق ذات داللة  ج( ن8من الجدول رقم )

 ألراء املرض ى ومرافقيهم ومن  وهذه نتائج تدل على توفر مالمح االستجابة والفورية بمستشفيات محلية    %1معنوية    وى مست
ً
ود مدني الكبرى وذلك وفقا

 تتمثل ف
ً
مة املريض في  خدي أن كافة مقدمو الخدمة الطبية على استعداد في أن يقوموا وباستمرار بمتابعة قيم الوسط الحسابي نجد أن أكثر املالمح توفرا

 .املستشفى في املوعد املحدد بمتوسطات حسابية عالي وانحراف معياري متدنيعملهم ب إلىأي وقت و حضور كافة العاملين بمختلف وظائفهم ودرجاتهم 



 مدعثمان تاج السر حا                                                                                            ..... املستشفيات الحكوميةجودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى في  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 318-332 
326 

 

 التعاطف  بعد  :(9جدول)

الوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التعاطف 

درجات   (tقيمة ) 

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية  

بدي الطبيب باملستشفى روح املجاملة واالبتسام للمريض  يُ 

 ل تجاوزاته عند اشتداد املرض. ويحاول التخفيف عليه وتحم

4.43 0.888  
ً
**0.000 383 31.495 عالية جدا  

  1.008 4.24 باملستشفى السماحة وطيب النفس ُيبدي عاملي التمريض 
ً
**0.000 383 24.204 عالية جدا  

ستشفى مع املريض بدماثة خلق )مثل  امل يتعامل الفنيين ب

 االبتسام وإظهار التقدير والود(.

**0.000 383 13.666 عالية 1.210 3.84  

**0.000 383 6.518 عالية 1.425 3.47 يتعامل املوظفين والعمال باملستشفى مع املريض بدماثة خلق   

 .%1 توى مسمعنوي تحت  **  م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:           

داللة وذلك عند مستوى    3والوسط الفرض ي  التعاطف  عناصر بعد    بين كل متوسطات  إحصائيةد أن هنالك فروق ذات داللة  ج( ن9من الجدول رقم )

نتائج تدل    %1  إحصائية املرض ى ومرافقيهم ومن قيم  وهذه   ألراء 
ً
الكبرى وذلك وفقا التعاطف بمستشفيات محلية ود مدني  وسط العلى توفر عناصر 

 
ً
ملجاملة واالبتسام للمريض ومحاولة التخفيف عليه وتحمل تجاوزاته عند هو ابداء الطبيب روح ا   باملستشفى  الحسابي نجد أن أكثر مالمح التعاطف توفرا

   ط حسابي عالياشتداد املرض. بوس
ً
ملستشفى السماحة بااراء املبحوثين بينما يظهر ابداء عاملي التمريض    تجانس  وانحراف معياري متدني يعكس  جدا

    .عالي نوعا ما يدل على عدم تجانس اراء املبحوثين باملستشفيات املختلفةوطيب النفس في املرتبة الثانية بوسط حسابي عالي وانحرف معياري 

 األمانعد ب :(10جدول )

االنحراف   الوسط الحسابي 

 املعياري 

درجات   (tقيمة ) درجة االمان 

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية  

والخطر  ت املخاطرة  من  باملستشفى  الطبية  الخدمة  خلو 

 والشك. 

4.25 0.826  
ً
**0.000 383 29.583 عالية جدا  

املريض   باملستشفى  الطبية  الخدمة  مقدمو  كافة  يعطي 

 باألمان.اإلحساس 

4.31 0.736  
ً
**0.000 383 34.784 عالية جدا  

بنقل   باملستشفى  الطبية  الخدمة  مقدمو  كافة  يهتم 

 الثقة للمريض  ب اإلحساس 

4.29 0.751  
ً
**0.000 383 33.792 عالية جدا  

لدى   املصداقية  الطبية  تتوفر  الخدمة  مقدمو  كافة 

 باملستشفى. 

4.29 0.756  
ً
**0.000 383 33.412 عالية جدا  

 .%1 مستوى معنوي تحت  **     م2020 امليداني،نتائج املسح  املصدر:             

وذلك عند مستوى معنوية   3بين كل متوسطات عناصر بعد األمان والوسط الفرض ي    إحصائيةنالك فروق ذات داللة  ه  ( نحد أن10من الجدول رقم )

 ألراء املرض ى وم  1%
ً
 من األحساس باألمان بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وذلك وفقا

ً
  .رافقيهمومن قيم الوسط الحسابي نستنج توفر درجة عالية جدا

 ة:اسالدر اختبار فرضيات 

 (يات عاليمستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى باملستشف) األولى:اختبار الفرضية 

 أبعاد جودة الخدمة مرتبة حسب األهمية  :(11جدول )

 مستوى الجودة   معامل االختالف   االنحراف املعياري   الوسط الحسابي  البعد  

 لي عا % 20 0.72 3.60 مباني املستشفى وتجهيزاته وتسهيالته 

  % 13 0.61 4.42 اعتمادية األطباء 
ً
 عالي جدا

 عالي  % 18 0.76 4.12 املساندة  اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة

 عالي  % 22 0.87 3.85 االستجابة والفورية 

 عالي  % 23 0.93 4.00 التعاطف 

   % 16 0.69 4.28 األمان 
ً
 عالي جدا

 عالي  4.01 الجودة الكلية  

 م 2020امليداني، : نتائج املسح دراملص                  

 ومرافقيهم، ودة الخدمات الصحية بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى من وجهة نظر املرض ى  ( أن هنالك مستوى عالي لج11يتضح من الجدول رقم )

 وأهمية من حيث االلتزام بتطبيقها    أكثرومن قيم الوسط الحسابي ومعامل االختالف نجد أن  
ً
بعد اعتمادية االطباء فيما احتل بعد    هو األبعاد تجانسا

أن اجاب  مقارنة ببقية األبعاد مما جعلهما   بشأنات املرض ى ومرافقيهم  األمان املرتبة الثانية وهذا يعني 
ً
 واألقل تشتتا

ً
األكثر تمركزا هذين البعدين كانت 

 
ً
   .األكثر تطبيقا
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 املستشفى( ستوى خدمات امللموسية تعزى ملتغير م في إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) الثانية:الفرضية اختبار 

 ملتغير نوع املستشفى   حادياأل نتائج تحليل التباين  :(12جدول )
ً
 للفروق في مستوى جودة بعد امللموسية تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي 

مجموع   مصدر االختالف  

 املربعات 

متوسط   درجة الحرية

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية

قلبال  0.000** 9.11 4.23 6 25.38 بين املجموعات  4.16 

 3.65 النساء والتوليد 

جراحة -العام   املستشفى  0.465 377 175.12 داخل املجموعات  3.65 

باطنية -املستشفى العام    3.56 

  383 200.50 املجموع  3.47 الكلى

 3.20 االطفال

 % 1معنوية   مستوى **معنوي عند      م2016املسح امليداني،  ج املصدر: نتائ             

املتوسطات الحسابية ملستوى جودة خدمات امللموسية بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى ومن قيم الوسط الحسابي    (12يوضح الجدول رقم ) 

نتائج تحليل   الترتيب ومنأن مستشفى األطفال ظهر في مؤخرة    جدحين ن  امللموسية فينجد أن مستشفى القلب يأتي في مقدمة الترتيب من حيث توفر أبعاد  

املتوسطات وذلك عند مستوى معنوية    إحصائيةظ وجود فروق ذات داللة  نالح  األحادي التباين   أن مستوى جودة خدمات    % 1بين هذه  مما يدل على 

 من مستشفى 
ً
 .آخر إلىامللموسية يختلف جوهريا

زة املساندة بين املستشفيات ات أبعاد جودة اعتمادية األطباء والتمريض واألجهمستوىا إذا كانت هنالك فروق في م تحديد ) الثالثة:اختبار الفرضية 

 املختلفة( 

 للفروق في مستوى جودة بعد اعتمادية األطباء ملتغير نوع املستشفى   األحادينتائج تحليل التباين  :(13دول)ج
الوسط   املستشفيات 

 الحسابي 

موع  مج مصدر االختالف  

 املربعات 

متوسط   درجة الحرية

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية

 0.000** 6.38 2.15 6 12.94 بين املجموعات  4.46 التوليد النساء و 

 4.47 الكلى

 0.34 377 127.52 داخل املجموعات  4.57 االطفال

 4.63 القلب

  383 140.46 املجموع  4.23 جراحة -املسشفى العام 

 3.85 باطنية -املستشفى العام  

 4.39 اإلصابات  

 %1معنوية  مستوى **معنوي عند    م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،                

 اىمستو ( املتوسطات الحسابية ملستوى جودة بعد اعتمادية األطباء ومن قيم الوسط الحسابي نالحظ ظهور  13يوضح الجدول رقم ) 
ً
ت عالية جدا

الكبرى أعالها من حيث   التباين  العتمادية االطباء بمستشفيات محلية ود مدني  نتائج تحليل  الباطنية ومن  القلب وأدناه مستشفى  األهمية مستشفى 

 األ مما يدل على أن اعتمادية   %1بين هذه املتوسطات وذلك عند مستوى معنوية  إحصائيةنستنتج وجود فروق ذات داللة  األحادي 
ً
طباء تختلف جوهريا

 . آخر إلىمن مستشفى 

 لن ياألحادنتائج تحليل التباين  :(14جدول )
ً
 وع املستشفى للفروق في مستوى جودة بعد اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي

مجموع   مصدر االختالف  

 املربعات 

متوسط   درجة الحرية

 املربعات 

لقيمة  ا قيمة )ف(

 االحتمالية 

 **0.007 3.001 1.67 6 10.033 بين املجموعات  4.17 النساء والتوليد 

 3.90 الكلى 

داخل   3.99 االطفال 

 املجموعات 

209.394 377 0.555 

 4.39 القلب

  383 219.427 املجموع  4.12 جراحة -املسشفى العام 

 4.01 باطنية -املستشفى العام 

 4.37 ابات  صاإل 

 % 1معنوية  مستوى عند  **معنوي   م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،                

 لنتائج تحليل التباين  14من الجدول رقم )
ً
بين املتوسطات الحسابية ملستوى جودة اعتمادية خدمة    إحصائيةفروق ذات داللة    هنالك  األحادي ( ووفقا

 لخدمات حيث نجد أن مستشفى ال  %1بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى وذلك عند مستوى معنوية  ة  التمريض واألجهزة املساند
ً
قلب هو األكثر اعتمادا

 يليهواألجهزة املساندة من وجهة نظر املرض ى ومرافقيهم بمستوى جودة عالي  التمريض 
ً
الترتيب    ة في املرتبة الثانية مستشفى النساء والتوليد وفى مؤخر   جدا

   الكلى.شفى ستيأتي م
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 املستشفى(مات االستجابة والفورية تعزى ملتغير في مستوى خد إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) الرابعة:اختبار الفرضية 

  والفوريةللفروق في مستوى جودة بعد االستجابة  األحادينتائج تحليل التباين  :(15جدول )
ً
 ملتغير نوع املستشفى   تبعا

الوسط   املستشفيات 

 يالحساب 

مجموع   مصدر االختالف  

 املربعات 

متوسط   درجة الحرية

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 حتمالية اال 

 0.000** 5.91 4.139 6 24.834 بين املجموعات  4.03 النساء والتوليد 

 3.73 الكلى 

داخل   3.60 االطفال 

 املجموعات 

263.926 377 0.700 

 4.19 القلب

  383 288.760 املجموع  3.36 ة جراح- العام  املستشفى

 3.82 باطنية -املستشفى العام 

.134 اإلصابات    

 %1معنوية  مستوى **معنوي عند   م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،               

الستجابة الفورية بوسط حسابي عالي ا   ( نجد أن مستشفى القلب يأتي في مقدمة الترتيب من حيث درجة15من قيم الوسط الحسابي الجدول رقم )

نستنتج وجود فروق   األحادي ومن نتائج تحليل التباين    في املرتبة األخيرة. حين يظهر مستشفى الجراحة العامةمستشفى اإلصابات في املرتبة الثانية في  يليه  

 تو مما يدل على أن مس %1بين هذه املتوسطات وذلك عند مستوى معنوية  إحصائية ذات داللة 
ً
من مستشفى   ى جودة االستجابة الفورية يختلف جوهريا

   .حسب الترتيب عاليه آخر إلى

 املستشفى( في مستوى خدمات التعاطف واألمان والفورية تعزى ملتغير  إحصائية)وجود فروق ذات داللة  الخامسة: رضية اختبار الف

 ا للفروق في مستوى جودة بعد األحادينتائج تحليل التباين  :(16جدول)
ً
 ملتغير نوع املستشفى   لتعاطف تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي

درجة   موع املربعات مج مصدر االختالف  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 االحتمالية 

 0.000** 38.33 20.731 6 124.388 بين املجموعات  4.24 النساء والتوليد 

 4.11 الكلى 

داخل   4.00 االطفال 

 ات املجموع

203.859 377 0.541 

 4.36 القلب

  383 328.247 املجموع  3.34 جراحة - العام  املستشفى

 2.17 باطنية -املستشفى العام 

 4.56 اإلصابات  

 %1معنوية  مستوى **معنوي عند    م2016املصدر: نتائج املسح امليداني،                

فى النساء والتوليد في القلب يليه مستش ظهرت بمستشفى( نجد أن أعلى درجات التعاطف مع املرض ى 16ول رقم )جدمن قيم الوسط الحسابي في ال

بأن الفروق الظاهرة في مستوى التعاطف هي فروق    األحادي حين ظهرت درجات تعاطف متدنية بمستشفى الجراحة العامة وتقر نتائج تحليل التباين  

 من مستشفى  %1نوية مععند مستوى  إحصائيةذات داللة 
ً
 . آخر إلىتدل على أن مستوى التعاطف يختلف جوهريا

 األمان للفروق في مستوى  األحادينتائج تحليل التباين  :(17جدول )
ً
 ملتغير نوع املستشفى   تبعا

الوسط   املستشفيات 

 الحسابي

درجة   مجموع املربعات  مصدر االختالف  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

القيمة   قيمة )ف(

 حتمالية ال ا

 0.000** 6.324 2.787 6 16.72 بين املجموعات  4.36 النساء والتوليد 

 4.37 لى الك

داخل   4.07 االطفال 

 املجموعات 

166.134 377 0.441 

 4.53 القلب

  383 182.855 املجموع  4.11 جراحة - العام  املستشفى

 3.77 باطنية -املستشفى العام 

.554 اإلصابات    

 %1معنوية  وى مست **معنوي عند    م2016امليداني، املصدر: نتائج املسح               

  تأتي   أعالها من حيث األهمية .ات عالية لألمان بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى مستوى( نالحظ ظهور  17من قيم الوسط الحسابي بالجدول رقم )

بين هذه املتوسطات   إحصائيةنستنتج وجود فروق ذات داللة    األحادي الباطنية ومن نتائج تحليل التباين  ى  مستشفى االصابات والقلب وأدناها مستشف

 من مستشفى  %1 إحصائيةوذلك عند مستوى داللة 
ً
   .آخر إلىمما يدل على أن احساس األمان يختلف جوهريا
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 أتؤثر ): اختبار الفرضية السادسة 
ً
 ( مستوى الجودة الكلية فىبعاد جودة الخدمات الصحية ايجابيا

 لية باستخدام االنحدار الخطي البسيط   بعاد جودة الخدمة في الجودة الك أنتائج تأثير  :(18جدول )

 مستوى الداللة  Fقيمة   β 2Rمعامل االنحدار   الثابت قل ستامل  املتغير 

 **0.000 618.883 % 62 0.60 1.83 امللموسية  

 **0.000 379.142 % 48 0.65 1.14 اعتمادية األطباء 

 **0.000 624.139 % 62 0.57 1.62 اعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة 

 **0.000 511.35 % 57 0.48 2.41 االستجابة والفورية 

 **0.000 309.20 % 44 0.40 2.39 التعاطف 

 **0.000 364.96 % 48 0.56 1.59 األمان 

 ( م2020من املسح امليداني) املصدر: الباحث              

ومن نتائج    .على الجودة الكلية ة ودة الخدمات الصحية كل على حدابعاد ج  أثر( نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس  18يوضح الجدول رقم )

 ذو  ت واألمان والتعاطفوالفورية  واالستجابةخدمة التمريض واألجهزة املساندة  واعتماديةاألطباء  واعتماديةالجدول نجد أن امللموسية 
ً
 ايجابيا

ً
ؤثر تأثيرا

 إلحصاء    %1ة  مستوى الجودة الكلية عند مستوى معنوي  في  إحصائيةداللة  
ً
 هما بعدي األ  أكثربأن    نجد  2Rومن قيم معامل التحديد    Fوفقا

ً
بعاد تأثيرا

  املساندة.خدمة التمريض واألجهزة  واعتماديةامللموسية 

 النتائج والتوصيات: 

 لنتائج:ا

النتائج التالية: إلىيل البيانات تم التوصل حلمن خالل جمع وت  

   .حية بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى من وجهة نظر املرض ى ومرافقيهم الص جودة عالي للخدماتهنالك مستوى  •

التر أن   • أن مستشفى األطفال ظهر في مؤخرة  امللموسية في حين نجد  أبعاد  الترتيب من حيث توفر  يأتي في مقدمة  القلب  أن  تيمستشفى  ب. كما نجد 

 من مستشفى 
ً
 .آخر إلىمستوى جودة خدمات امللموسية يختلف جوهريا

 العتمادية االطباء بمســــــــتشــــــــفيات محلية ود مدني الكبهنالك درجة   أن •
ً
 من مســــــــتشــــــــفى رى عالية جدا

ً
أعالها من حيث األهمية   آخر  إلىتختلف جوهريا

  .مستشفى القلب

الكبرى أعالها   وجهة نظر املرض ى ومرافقيهم بمستشفيات محلية ود مدنيتمريض واألجهزة املساندة من  الخدمات عتمادية أل أن هنالك فروق جوهرية   •

   .من حيث األهمية مستشفى القلب و النساء والتوليد

مستشفى الجراحة  ر مستشفى القلب يأتي في مقدمة الترتيب من حيث درجة االستجابة الفورية يليه مستشفى اإلصابات في املرتبة الثانية في حين يظه •

 من مستشفى العامة في املرتبة األخيرة. كما أن مستوى جودة االستجابة الفوري
ً
 .آخر إلىة يختلف جوهريا

امل • التعاطف مع  درجات  أعلى  بمستشفى  أن  تعاطف متدنية  درجات  ظهرت  حين  في  والتوليد  النساء  يليه مستشفى  القلب  بمستشفى  ظهرت  رض ى 

 من مستشفى المستوى وأن الجراحة العامة  
ً
 .آخر إلىتعاطف يختلف جوهريا

 من مستشفى    حلية ود مدني الكبرى ات عالية لألمان بمستشفيات ممستوىظهور   •
ً
أعالها من حيث األهمية مستشفى االصابات   آخر  إلىتختلف جوهريا

 أن احساس األمان.  والقلب وأدناها مستشفى الباطنية كما 

  عتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة واالستجابة والفورية والتعاطف واألمان  وا نجد أن امللموسية واعتمادية األطباء   •
ً
 ذو داللة  يجابيإ تؤثر تأثيرا

ً
ا

 هما بعدي امللموسية واعتمادية خدمة التمريض واألجهزة املساندة.         أن و في مستوى الجودة الكلية  إحصائية
ً
 أكثر االبعاد تأثيرا

 التوصيات: 

 رفع مستوى جودة الخدمات الصحية بمستشفيات محلية ود مدني الكبرى. ي االستمرار ف •

 مستشفيات في املستقبل يجب االخذ في االعتبار املوقع املناسب الذى يسهل الوصول اليه من كل االتجاهات.قامة عند التخطيط ال •

 افة بالسالمة والصحة. تصفي بعد امللموسية يجب إعطاء اهتمام اكثر لنظام التغذية باملستشفيات وان يراعي ا  •

 ى املقدمة من املرض ى واملرافقين. لشكاو مزيد من االهتمام حيث ا  إلىبعد االستجابة والفورية يحتاج  •

  .جراء املزيد من الدراسات لبقية محليات الوالية حتى تتضح الصورة بشكل أكبرإ  •



 مدعثمان تاج السر حا                                                                                            ..... املستشفيات الحكوميةجودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى في  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 318-332 
330 

 

 :املراجع

 :
ً
 املراجع العربية:أوال

الحي حسن محمد .1 بين  "   .(2010)  .ابراهيم، عبد  دراسة مقارنة  العالجية  املنظمات  اداء  املرجعية على  املقارنة  التعليميةاملستشفياأثر  رسالة    ".ت 

 االعمال من جامعة القضارف. إدارة ماجستير في 

 األردن.  .عمان .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. تسويق الخدمات الصحية .(2005) .البكري، ثامر ياسر .2

املرض ى ومقدمي الخدمة في محافظتي الخليل    الغوث من وجهة نظرتقييم جودة الخدمات الصحية في املراكز التابعة لوكالة  "  .(2015)  .البالص ي، عبير  .3

 فلسطين. .جامعة القدس .رسالة ماجستير غير منشورة  ".وبيت لحم 

القادر .4 فالح عبد  تطبيق  "  .(2008)  .الحوري،  واقع  املست  إدارة تشخيص  في  الشاملة  االردنيةشفالجودة  االقتصاد   .عمالاأل   إدارة قسم    ".يات  كلية 

 األردن. .م التطبيقية الخاصةجامعة العلو .ةداريوالعلوم اإل 

 االردن.  .اربد. عالم الكتب الحديث .1طبعة .الجامعية دراسات حديثة دارة اإل  .(2006) .الخطيب، أحمد .5

 لة في قطاع املستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، جدة.امتطبيق إدارة الجودة الش .(2004) .دمنهور، أمل بنت محمد شيخ .6

.  "قياس أبعاد جودة الخدمات الطبية املقدمة في املستشفيات الحكومية األردنية من وجهة نظر املرض ى واملوظفين"  .(2012)  .ذياب، صالح محمود .7

 (. 1)10 :اإلداريةمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية و 

 . الرياض .العبيكان للنشر. صحيإدارة الجودة الشاملة تطبيقات على القطاع ال .ه(1418). خالد بن سعد عبد العزيز  د،بن سعي .8

املستشفيات  "  .(2013)  ي.سلطان، وفاء عل .9 املستفيدين، دراسة تطبيقية في مجموعة من  الصحية من وجهة نظر  الخدمات  االهلية في  أبعاد جودة 

 (. 10)5 .جامعة البصرة  :اإلدارة واالقتصادة  مجلة كلي ".محافظة البصرة 

األردنية )دراسة حالة("  .(2012)  .الضمور، هاني وبوقجاني، جناة  .10 مجلة    ".أثر جودة الخدمات الصحية في درجة والء املرض ى في مستشفى الجامعة 

 (. 3)27 .اإلنسانية واالجتماعيةسلسلة العلوم : مؤته للبحوث والدراسات

رسالة    ".لفلسطينية في قطاع غزة العوامل املؤثرة على استمرارية انشطة الجودة في مستشفيات وزارة الصحة ا "  .(2004)  .الكحلوت، سعدي محمد .11

 غزة.  .االعمال من كلية التجارة بالجامعة االسالمية إدارة ماجستير في 

 االردن.   .ران للنشر والتوزيع عمانزهدار  .مبادئ التسويق .(1996) .در والغدير، حمد راشدعقيلي، عمر وصفي والعبدلي، قحطان ب .12

  .مركز البحوث منشورات  .العامة  دارة معهد اإل . 1ط .الخطيحدار تحليل االن  (.2001)اسماعيل.محمد عبد الرحمن  .13

ة نظر جهالصحية املقدمة في املراكز الصحية في محافظة الالذقية من و قياس مستوى جودة الخدمات  "  .(2014)  .محمود، حبيب وأسعد، باسل أنور  .14

الشامية( اشراف  ملركز  ميدانية  )دراسة  للبح  ".املستفيدين  تشرين  جامعة  والقانونيةمجلة  االقتصادية  العلوم  سلسلة  العلمية.  والدراسات   : وث 

36(5 .) 

 :
ً
 جنبية:املراجع األ ثانيا

[1] Cronbach, L.(1970). Essentials Of Psychological Testing. New York: Harper & Row  Publishers, Inc. 

[2] Desai, V. Patient. (2012). “Satisfaction And Service Quality Dimensions”. Advances In Management Journal. 4(5). 

[3] Alhunati, A. Suliman. (2017). “Health Services In Governmental Hospitals”, Journal Of Social Sciences (COES&RJ-JSS). 6(2): 
327- 347, https://doi.org/10.25255/jss.2017.6.2.327.347. 

[4] Likert, R. (1932). “A Technique For Measurement Of Attitudes”. Archives Of Psychology. 140: 5-55. 

[5] World Health Organization. (2006). “Quality Of Care: A Process For Making Strategic Choices In Health Systems”. Geneva. 

[6] Zarei, A. Arab, M. Froushani, A. Rashidian, A. & Tabatabaei, M. (2012). “Service Quality Of Private Hospitals, The Iranian 
Patient Perspective”. BMC Health Service Research. 12(31), https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-31.    

 

 

 

 



 مدعثمان تاج السر حا                                                                                            ..... املستشفيات الحكوميةجودة الخدمات الصحية املقدمة للمرض ى في  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 318-332 
331 

 

Quality of health services provided to patients in hospitals in Wad-Madeni 
greater locality, Gezira state, Sudan (2020) 

Osman Tag Elsir Masaad 
Associate Professor, University of Tabuk, KSA  

Faculty of Business Administration, Faculty of Economics and Rural Development, University of Gezira, Sudan  
ohamid@ut.edu.sa 

    Received : 22/7/2020      Revised : 23/8/2020     Accepted : 29/8/2020           DOI : https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.2.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

References: 

[1] 'qyly, 'mr Wsfy Wal'ebdly, Qhtan Bdr Walghdyr, Hmd Rashd. (1996). Mbad' Altswyq. Dar Zhran Llnshr Waltwzy' 'man. 
Alardn.  

[2] Abrahym, 'bd Alhy Hsn Mhmd. (2010). "Athr Almqarnh Almrj'yh 'la Ada' Almnzmat Al'lajyh Drash Mqarnh Byn Almstshfyat 
Alt'lymyh". Rsalt Majstyr Fy Edart Ala'mal Mn Jam't Alqdarf. 

[3] Albkry, Thamr Yasr. (2005). Tswyq Alkhdmat Alshyh. Dar Alyazwry Al'lmyh Llnshr Waltwzy'. 'man. Alardn. 

[4] Alblasy, 'byr. (2015). "Tqyym Jwdt Alkhdmat Alshyh Fy Almrakz Altab'h Lwkalh Alghwth Mn Wjht Nzr Almrda Wmqdmy 
Alkhdmh Fy Mhafzty Alkhlyl Wbyt Lhm". Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh. Jam't Alqds. Flstyn. 

[5] Dmnhwr, Aml Bnt Mhmd Shykh. (2004). Ttbyq Edart Aljwdh Alshamlh Fy Qta' Almstshfyat Alhkwmyh Altab'h Lwzart 
Alshh, Jdh. 

[6] Aldmwr, Hany Wbwqjany, Jnah. (2012). "Athr Jwdh Alkhdmat Alshyh Fy Drjt Wla' Almrda Fy Mstshfa Aljam'h Alardnyh 
(Drast Halh)". Mjlt M'th Llbhwth Waldrasat: Slslt Al'lwm Alensanyh Walajtma'yh. 27(3). 

[7] Dyab, Slah Mhmwd. (2012). "Qyas Ab'ad Jwdh Alkhdmat Altbyh Almqdmh Fy Almstshfyat Alhkwmyh Alardnyh Mn Wjht 
Nzr Almrda Walmwzfyn". Mjlt Aljam'h Aleslamyh Lldrasat Alaqtsadyh Waledaryh: 10(1). 

[8] Alhwry, Falh 'bd Alqadr. (2008). "Tshkhys Waq' Ttbyq Edart Aljwdh Alshamlh Fy Almstshfyat Alardnyh". Qsm Edart 
Ala'mal. Klyt Alaqtsad Wal'lwm Aledaryh. Jam't Al'lwm Alttbyqyh Alkhash. Alardn. 

[9] Alkhtyb, Ahmd. (2006). Aledarh Aljam'yh Drasat Hdythh. Tb'h1. 'alm Alktb Alhdyth. Arbd. Alardn.  

 

 

 

 
www.refaad.com 

عاملية لالقتصاد واألعمالاملجلة ال  

Global Journal of Economics and Business (GJEB) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx 

ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print) 

 

 

 

 

 

Abstract: This study aimed to know the level of quality of health services provided to patients in Gezira State 
hospitals. A random sample of 384 individuals  was used to answer the research problem represented by the 
level of quality of health services provided to patients in Gezira State hospitals. To reach its goals, the study 
relied on the descriptive-analytical method. A questionnaire was prepared to collect data, and the data was 
processed using many statistical techniques. The study reached many results. The most important of which is 
that there is a high-quality level of health services in the hospitals under investigation, as the dimensions of 
tangibility, the reliability of doctors, the reliability of the nursing service, supportive devices, response, 
immediate, sympathy, and safety positively affects the overall quality level. The most effective dimensions are 
the tangibility and reliability of the nursing service and support devices. From these results, many 
recommendations were reached. The most important of which is to continue to raise the level of quality of 
health services. Also, when planning to set up hospitals in the future, the appropriate location that is easily 
accessible from all directions must be taken into account. 

Keywords: Quality; Health services; Tangibility; Dctors' reliability; Responsiveness; Empathy. 
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العالمة مصداقية بوجود ستهلكين الشرائية لتسويق الرقمي على توجهات املالقياس أثر  نموذج مقترح 

دراسة تطبيقية على موظفين قطاع املبيعات في شركة زين لالتصاالت في  " التجارية كمتغير وسيط

 "اململكة العربية السعودية

 3 سعود معتصم عقاب امل، 2 يف اليق جدوع العنزي نا، 1معتز طلعت محمد عبدهللا 

 ملكة العربية السعوديةامل -جامعة املجمعة -أستاذ مساعد 1
 اململكة العربية السعودية -جامعة املجمعة -ماجستير في إدارة األعمال 2

 فلسطين -جامعة النجاح الوطنية -أستاذ مساعد 3
1 motaztalat@gmail.com,  2 Naif.alonizi@hotmail.com,  3 m.masoud@najah.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املقدمة

عملية  هناك أي جدوى لل  املستهلك لن تكون يقية ووسيلتها، فبدون  سو يعتبر املستهلك هو نقطة البداية ألي نشاط تسويقي، فهو هدف العملية الت

قة أن اتجاهات املستهلك الشرائية تم تناوله من قبل الكثير من الباحثين واملتخصصين من مختلف العلوم وعلى رأسها علم النفس،  التسويقية، والحقي

 وتغييكثر مواضيع التسو ة، كما أنه يعتبر من أ كيوعلم االجتماع، وعلم االقتصاد وغيرها من العلوم اإلدارية والسلو 
ً
  خالل العقدين املاض يق تجديدا

ً
ي را

 يعتمد على دراسة سلوكيات اإلنسان وتصرفاته أثناء شر 
ً
 بحتا

ً
 إنسانيا

ً
وال شك أن دراسة ، ائه واستخدامه للمنتجات والخدماتوالحالي وذلك لكونه علما

الشخص طالب الخدمة الكيفية التي يفكر بها  د املسوق على فهم وك املستهلك يساعة للمسوقين، فمعرفة سلير اتجاهات املستهلك الشرائية لها أهمية كب

العالمات ويختار  املستهلك حيث  واملنتجاتال  أو  الشرائي  تجارية  السلوك  ويتأثر  املستهلكين،  املحيطة على  والبيئة  واألسرة  املرجعية  الجماعات  وتؤثر   ،

وخارجة عن سيطرة املسوقين    ، يهاوامل ال يمكن السيطرة علية، ولعل هذه العوالشخصية والنفس  الثقافية واالجتماعية  ملللمستهلك بمجموعة العوا 

 ( . Kotler and Keller, 2006ولكن يجب عليهم أن يأخذوها في الحسبان عن تفسيرهم وفهمهم لسلوك املستهلكين )

بين  ها، وتنوعت أساليبه ومن  ادية بكافة أنواعواملؤسسات اإلقتصتحديات أمام الشركات    بةولقد أصبح التسويق من أهم املجاالت التي تعد بمثا

والتسويق الرقمي من املفاهيم الجديدة واملبتكرة التي ينتابها نوع من الغموض ولعل مرجع ذلك هو اإلعتقاد أن التسويق  ، تلك األساليب التسويق الرقمي
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 :خصاملل

الرقمي التسويق  التعرف على واقع  إلى  الدراسة  الس  هدفت  العربية  اململكة  أول، والفي شركة زين في  تأثير تعرف على  عودية كهدف رئيس ي 

على   الرقمي  الشرائية  التسويق  املستهلكين  ا اتجاهات  مصداقية  وسيط  بوجود  كمتغير  ثانيلعالمة  رئيس ي  املنهج    الباحثون واستخدم  ،  كهدف 

  ينةعتم تحديد    حيث  الشرائيةن  تجاهات املستلكيا مصداقية العالمة و و   التسويق الرقمي  محاور يلي، وقد صمم استبانة تتضمن  الوصفي التحل

 -ة املبيعات غير املباشر   -املباشرة املبيعات    -قنواتها )الفروععدد موظفين املبيعات في جميع    إجماليموظف    600  إجماليموظف من    120  بالدراسه  

الدراسة   وأوصت،  ت( في منطقة الرياضفي شركة زين لالتصاال   اإللكترونيسوق  وال  -ةاملبيعات الرقمي  -ةاملبيعات االستراتيجي  -تمبيعات الشركا

ستوى التسويق الرقمي بأبعاده والتوجهات الشرائية بأبعادها ملا لذلك  بضرورة عمل املزيد من الدراسات للوقوف على العوامل التي تؤدي إلى رفع م

كن، وتعميم تجربة  مع العمل على زيادته إن أمة املحافظة على هذا املستوى العالي،  كما أوصت الدراسه بضرور   ، على اإلقتصاد في اململكةمن أثر  

وكذلك أوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بباقي عناصر ومكونات التسويق الرقمي    شركة زين لإلتصاالت على باقي شركات اإلتصاالت لإلستفادة منها.

 ذلك اإلتجاه.ى يكون لها دور في اإلتجاه الشرائي مما سيزيد من  حت

 . مصداقية العالمة التجارية  اإليجابي؛ئي التوجه الشرا ؛ سويق الرقميالت الكلمات املفتاحية:
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ياتها بما في ذلك التقنيات نولوجيا الرقمية بكل تقندام املثالي للتكي يقصد به اإلستخقيقة أن التسويق الرقملحيتم من خالل اإلنترنت فقط، ولكن في ا 

األمثل لإلنترنت وشبكات اإلتصال وا  الرقمي هو اإلستخدام  التسويقية، فالتسويق  اإلنتاجية  إلتصاالت  املعلوماتية واإلتصالية، وذلك من أجل تفعيل 

 (2003العالق، ك. )حقيق رضا املستهلن أجل غاية كبرى وهي تم الالسلكية والسلكية

  :مشكلة الدراسة

الفترة الحالية بوجود تنافس شديد بين مختلف الشركات والقطاعات، سواء في املجال الخدمي أو في املجال السلعي، حيث تسعى كل شركة    تتميز

في اململكة العربية   لالتصاالت  كة زينأهم تلك القطاعات شر تلفة، ولعل من بين  مخ أو مؤسسة إلى تقديم أفضل الخدمات عبر استخدام استراتيجيات  

 إلى جذب املستهلكين، ولعل من بين اإلستراتيجيات واألساليب التي تتبعها شركة زين ما يسمى بالتسويق الرقمالس
ً
ي، ولقد تبين  عودية، والتي تحاول جاهدة

عرفة أثر التسويق وتسعى الدراسة الحالية إلى م  ،م الشرائيةاملستهلكين وتوجهاتهيؤثر على سلوكيات    ميمن خالل الدراسات السابقة أن التسويق الرق

)املعرفي، والعاطفي، والسلوكي(   بأبعاده  الشرائي  اإلتجاه  )الجذب، اإلستغراق، واإلحتفاظ، والتعلم، والتواصل( على  بأبعاده  بوجود مصداقية الرقمي 

 التساؤالت اآلتية: اإلجابة على مجموعة  وتتبلور املشكلة في ة العربية السعودية،اإلتصاالت باململك الفي مجالعالمة كمتغير وسيط 

 واقع التسويق الرقمي في شركة زين في اململكة العربية السعودية؟ هو ما  السؤال األول:

 أثر التسويق الرقمي على مصداقية العالمة التجارية؟ : ماالثانيالسؤال 

الثا )الجذب  أثرما    :ث لالسؤال  بابعاده  الرقمي  والتعالتسويق  واإلحتفاظ،  واإلستغراق،  والتو ،  )املعرفي،   علىاصل(  لم،  بمكوناته  الشرائي  اإلتجاه 

 والعاطفي، والسلوكي( في شركة زين؟ 

 ؟ اإلتجاه الشرائي في شركة زينلتجارية على ا أثر مصداقية العالمة ا : مالرابعالسؤال 

 : راسةالد أهداف

 إنطالق
ً
 : األهداف التالية الدراسة الحالية تسعي لتحقيق لى ما أسفرت عنه الدراسات السابقة، فإن  من مشكلة الدراسة وتساؤالتها وبناًء ع ا

 .زين في اململكة العربية السعوديةواقع التسويق الرقمي في شركة عرفة م األول: الهدف

 مة التجارية. عال مي على مصداقية ال : معرفة أثر التسويق الرقالثاني الهدف

واإلستغ  أثر  : معرفةلث الثا  الهدف )الجذب،  بابعاده  الرقمي  والتواصل(  التسويق  والتعلم،  واإلحتفاظ،  )املعرفي،   علىراق،  بمكوناته  الشرائي  اإلتجاه 

 . والعاطفي، والسلوكي( في شركة زين

 . ركة زينش اإلتجاه الشرائي في: معرفة أثر مصداقية العالمة التجارية على الرابع الهدف

 : أهمية الدراسة

فمن الناحية النظرية: ، من الناحيتين النظرية والتطبيقية  تظهر أهميتهاه فإن الدراسة  تها من أهمية موضوعها، وعليالحالية أهمي  تكتسب الدراسة

تسويق الرقمي من الدراسة وهو موضوع ال  يدتسهم الدراسة الحالية في إثراء اإلطار النظري والكتابات النظرية عن موضوع مهم مازال في حاجة إلى املز 

الناحية التطبيقية: يتوقع أن تسهم الدراسة من خالل نتائجها أما من  ،اقية العالمة التجارية كمتغير وسيطبوجود مصد لتوجهات الشرائيةوتأثيره على ا 

السعودية في مجال اإلتصاالت العربية  اململكة  الرقمي في  التسويق  الوقوف على واقع  التسوي،  في  تأثير  الرقمي على  والوقوف على  املستهق  لكين توجهات 

 فهم أكثر لسلوكيات املستهلكين والعوامل التي تؤثر على إتجاهاتهم. بد القائمين على العملية التسويقية الشرائية مما سوف يساع

 نموذج الدراسة املقترح 

 التوصل للنموذج املقترح التالي: تم بعد االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة بمتغيرات الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نموذج الدراسة املقترح 1شكل )

 بعد االطالع على الدراسات السابقة  ندر: من إعداد الباحثياملص

الجذب 

اإلستغراق 

تفاظاإلح 

التعلم 

التواصل 

 التسويق الرقمي

مصداقية العالمة 

 التجارية

املعرفي 

يالعاطف 

السلوكي 

 اإلتجاه الشرائي
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مجتمع ن  أ في ظل    للدراسة حيث أن هذا املنهج يعد من انسب املناهج لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة  املنهج الوصفي   ون هذا واستخدم الباحث 

املبيعات    -مبيعات الشركات  -املباشرة املبيعات غير    -املباشرة املبيعات    -روع)الففي جميع قنواتها  ركة زين لالتصاالت  شبوظفين املبيعات  بمالدراسة تمثل  

الرقمي  -االستراتيجية اإل  -ةاملبيعات  الرياض  لالتصاالت(لكتروني في شركة زين  والسوق  البياناتوتم  ،  في منطقة  أداة االستبانةع  جمع  تم التي    ن طريق 

 . م2020خالل عام تطبيقها

 :فروض الدراسة

 فروض الدراسة الى الفروض الرئيسية والفرعية التالية: تقسيم  تم 

 ململكة العربية السعودية.با يتم تطبيق التسويق الرقمي في شركة زين  :الفرضية األولى

 ارية. التسويق الرقمي ومصداقية العالمة التج ين ب إحصائيةتوجد عالقة ذات دالله  : الثانيةالفرضية 

اإلتجاه  و التسويق الرقمي بابعاده )الجذب، واإلستغراق، واإلحتفاظ، والتعلم، والتواصل( بين   إحصائيةالله ت دعالقة ذا توجد  :الثالثةالفرضية 

 . الشرائي بمكوناته )املعرفي، والعاطفي، والسلوكي(

 . اإلتجاه الشرائيارية و مصداقية العالمة التجبين   إحصائيةالله د عالقة ذاتتوجد  :الرابعةالفرضية 

 متغيرات الدراسة 

 : أقسام على النحو التالي أربعةلى إيمكن تقسيم متغيرات الدراسة 

 التسويق الرقمي الدراسات السابقة املتعلقة ب القسم األول:

الرقمي   التي تسالتسويق  التقنية  املستهلكتخهو مجموعة من األساليب والوسائل  إلى  السلع والخدمات  الوسائل  ين وذلك من خالل  دم لتسويق 

املختلفة واملتنوعة، ويماإلعالمية والشب الرقمية  التي  تكات  الفرص  املميزات تسمح بإستغالل  العادي، وهذه  بالتسويق  إذا ما قورن  لك مميزات خاصة 

جيا االتصاالت الحديثة  يقصد به تكنولو وبنفس الوقت فإن التسويق الرقمي ال  ،(2008،  تنتجها تغيرات املحيط الداخلي والخارجي ألي مؤسسة )أبو قاسم 

 األجهزة التكنولوجية املستخدمة )مثل الهواتف النقالة الحديثة، والشاشات املتصلة باإلنترنت(، وغيرها من املنصف
ً
ات الرقمية قط، وإنما يشمل أيضا

وإضافة القيمة   ت، والتي تسمح باالنتشارلتفاعلية لإلنترنفهو الدفع إلنشاء طلب بإستخدام القوة ا ك  املستخدمة مثل تطبيقات الهواتف الذكية، وبذل

 (Stokes and Blake, 2011)إلى الشركة والزبائن. 

 خدمة الرسائل القصيرة ولوحات اإلعالنات اإللكترونية أو التفاعلية
ً
اإلعالنات األخرى و  وفي الحقيقة يتجاوز التسويق الرقمي اإلنترنت ليشمل أيضا

علن عنهااملنتجات والخدماعبر اإلنترنت لتعزيز  
ُ
عض الخبراء في التسويق الرقمي إليه على أنه مسعى جديد يحتاج إلى طريقة جديدة للتواصل وينظر ب  ،ت امل

ي كما أن التسويق الرقم   ،لتسويق التقليدي بامع املستهلكين والزبائن، ويتطلب مجموعة من الطرق الجديدة حتى نستطيع فهم سلوك هؤالء الزبائن مقارنة  

لف التسويق االلكتروني عن التسويق الرقمي حيث أن التسويق االلكتروني يقصد به اإلعالن فقط على شبكة ويخت ،ة من العمالءموجه إلى شريحة معين 

أو   االنفاق،  مترو  منصة  وعلى  الهاتف،  على  يحدث  أن  يمكن  الرقمي  التسويق  بينما  ع  عناإلنترنت،  أو  فيديو  الذكطريق  التطبيقات  طريق  ية ن 

: أن  أبعاد التسويق الرقمي هي:  Parsons et al., (1998يرى )و ، (2018، الصباغاملختلفة.)
ً
عملية ترتكز على عنصرين أولهما وهي  ،جذب املستخدميناوال

أن جذ الزبائن، حيث  تكلفة جذب  التطبيقات، وتقليل  التجارية عند إستعمال  تكاليف طائلةالزبائن قد  ب  العالمة  الشركة  :  ،  يكلف 
ً
 ، اإلستغراقثانيا

: ، كمن في القدرة على تيسير التفاعل بين الزبائن والشركاتوأهمية هذه العملية ت
ً
ويقصد بها القدرة على اإلحتفاظ بالزبائن   ،اإلحتفاظ باملستخدمينثالثا

الشركة بينهم وبين  العالقة   راب،  ألطول فترة ممكنة، وتطوير 
ً
التعلم عا املسأي    ،:  تأثير ال  يةوالتعلم كيف  هم تتبع سلوكياتو   تخدمينالتعرف على تفضيالت 

: ، عليها
ً
 .ويقصد به القدرة على التواصل مع أكبر عدد ممكن من الزبائن ،التواصل مع املستخدمينخامسا

زبائن شركات  ة إستطالعية آلراء عينة من  زبائن، دراسال( بعنوان "التسويق الرقمي ودوره في تحقيق سعادة  2017دراسة الحكيم والحمامي )وفي  

استهدفت محاولة تقليص الفجوة املعرفية بين التسويق الرقمي وبين سعادة الزبائن من خالل التعرف على العالقة التي  ق" و نقلة في العرا اإلتصاالت املت

إلى وجود  الزبائن، كما أشارت النتائجمي في سعادة املستهلكين أو لتسويق الرقل بينهما، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن هناك تأثير

( بعنوان "تأثير التسويق  2015ي )ندراسة جيالأما  ،  ير للهندسة البشرية العاطفية كمتغير ملطف في العالقة بين التسويق الرقمي وبين سعادة الزبائنتأث

على سلوك املستهلك،    التعرف على تأثير التسويق اإللكترونيدفت  إستهالتي  وكالة مستغانم" و   الت الجزائرصااإللكتروني على سلوك املستهلك دراسة حالة إت

ه يساعد في وكانت اهم نتائجها: أن التسويق الرقمي وسيلة تهدف إلى جذب الزبائن واملحافظة عليهم ببناء عالقات طويلة معهم على املدى الطويل، وأن

 املؤسسة وعمالئها، ويهدف إ  إللتزام بينوا تحقيق الثقة واملشاركة 
ً
 . عنهم ستمرار  من البحث بإلى الحفاظ على الزبائن بدال

التسويق  البحث،  باملحتوى، تحسين محركات  التسويق  الشبكات اإلجتماعية،  التسويق عبر  منها:  الرقمي  التسويق  أنواع  العديد من  هذا ويوجد 

التليفزيوني، والتسويق ويق  د اإللكتروني، التسويق اإلذاعي، التسالتسويق بالعمولة، التسويق عبر البري،  رة بمحركات البحث، إعالنات الدفع مقابل النق

( املحمول.  الهاتف  املزايا    ،(2019،  شومليعبر  بمجموعة من  اإللكتروني  التسويق  يتسم  )منهاكما  وبودي :  وإنتشارها 2019،  غزالي  الشركة  إسم  نمو   )
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، بيانات الزبائن والعمالء املحتملين  إمتالك قاعدة عريضة وقوية من، و ية الشركةشركات فى املجال مع الحفاظ على ميزانالر  وتقديمها للسوق كأحد أكب

العمالء والزبائنو  إلى  أكبر  املنتجات والخدمات بسرعة  أكثر فعالية، و وصول  التسويق بطريقة  التسويق  ، كما  اإلستفادة من ميزانية  آليات وطرق  تمتاز 

تأكيد وجد عدد من الصعوبات التي تواجه التسويق الرقمي منها:  ، ورغم هذه املزايا يات التسويق التقليدي تكلفة املنحفضة والسهولة مقارنة بآليالب  الرقمي

لخاص ا  دي التح، و عدم الحصول على مستوى مضمون من االداء، و عدم التأكد من هوية املستخدم، و املصداقية عبر شبكة االنترنت ليس باألمر السهل

 سلعة واستالمها في بعض الشركات. مرور فترة زمنية طويلة بين اختيار ال، و نبالفروق الثقافية بين املستخدمي

 مصداقية العالمة التجارية القسم الثاني: الدراسات السابقة املتعلقة ب

واخرون،  عرف الحميد،  )(  2013)عبد  التجارية  العالمة  واملتضتص  بأنها  (Brand Credibilityمصداقية  باملنتج  املرتبطة  املعلومات  في ديق  منة 

( مصداقية العالمة التجارية على انها مصداقية املعلومات  Erdem et al, 2006)  ا عرفم، كاصل تقديم ما وعدت بهن العالمة تو أالعالمة بشكل يوحي ب

تم التعهد به، وتوفير مزايا ال  يها القدرة والرغبة في مواصلة تقديم مالدتجارية بحيث يرى املستهلكين ان العالمة ال  ،الواردة عن منتجات العالمة التجارية

املستهلكين والشركاتلإ   ىتضاه التي يمكنهم االعتماد عليها  ،ى كل من  الجودة  التجارية ذات مصداقية تضمن  العالمة  للمستهلكين شراء  ما  أ   ،فبالنسبة 

ات من رك ن حيث التكلفة، وبذلك تزداد مبيعات الشن جهود التسويق سوف تكون أكثر فعالية مأ   ها تعنيببالنسبة للشركات فالعالمات التجارية املوثوق  

ن مصداقية العالمة التجارية تعني صدق الشركات حول سلعها وخدماتها وكذلك أ يرون    Sweeney and Swait (2008)أما  ،  ءخالل تكرار شراء العمال

انشطتها، وبعبارة   الشكاوي حول  التجارية قدرة ور   ى خر أ التعامل مع  العالمة  العالمة على  تعكس مصداقية  ي،  بوعوها  الوفاءغبة   ,Tiroleرى )في حين 

( Gurvies, 2003وأشار )،  املصداقية تعبر عن مدى فعالية املعلومات التي تنقلها العالمة لعمالئها ومدى صدق العالمة وإمكانية االعتماد عليهان  أ (  1988

الإ لى  إ  العالمة  العالمةتجن مصداقية  العميل لقدرة  التبادل وذلك في ش  ارية تعني  تقييم  تبني  كلعلى تحقيق شروط عقد  مصداقية   أداء متوقع، كما 

ومن الدراسات السابقة التي تناولت مصداقية العالمة ، العالمة على أساس درجة خبرة العميل املكتسبة من خالل توقعاته عن وظائف املنتج ورضاه عنه

أداء العالمة التجارية ودورها   ة التجارية وأثرها علىلى التعرف على تأثير الثقة في العالم فت إوالتي هد  Chaudhuri & Holbrookm (2001)ة  التجارية دراس

الدراسة   التجارية، وأشارت  للعالمة  الوالء  التجارية،  إ في تحقيق  العالمة  أمان  ابعاد هي  التجارية،  و لى ثالثة  العالمة  الو كفاءة  التجارية، عال مصداقية  مة 

ثر العالمة التجارية وانهم أ تجارية وبين الثقة في العالمة التجارية و ارية وأداء العالمة التجعالقة بين كال من الثقة في العالمة ال  واظهرت النتائج انه توجد

نية  لثقة في العالمة التجارية والصورة الذها   ثرأ لى التعرف على  إ   Upamannyu & Mathur (2013هدفت دراسة )، كما  يحققون الوالء للعالمة التجارية

موثوقية العالمة التجارية، واظهرت النتائج و مان العالمة التجارية، وأ داقية العالمة التجارية، انت ابعاد الدراسة: مصوك للعالمة على والء العمالء للعالمة 

 . المة على والء العميل للعالمة التجاريةلعورة الذهنية لصوجود تأثير معنوي لكل من الثقة في العالمة التجارية وال

 اإليجابيالشراء  إتجاهبقة القسم الثالث: الدراسات السابقة املتعل 

الوجدانية  الحالة  اإلتجاهات هي  القول بأن  الدخول في جدلية املصطلحات يمكن   عن 
ً
اإلتجاهات وبعيدا تناولت مفهوم  التي  التعريفات    تنوعت 

هي تعبر عن أمور داخلية تعكس  ضه لهذا املوضوع أو من حيث قبوله له، فرفتقاده فيما يتعلق بموضوع معين، من حيث إعالقائمة وراء رأي الشخص أو 

أو ميل قابلية مكتسب بمعنى آخر االتجاه هو    (2003،  أبو جليل ة والسلبية نحو موضوع معين. )اإليجابيمشاعر األفراد وميولهم   عبارة عن إستعداد 

 ، (2009جلدة، . )معه األنشطة والتفاعلمعين، وهي إستعداد ذهني محدد نحو نوع من لية أو غير موالية وبشكل منسق تجاه ش ئ وا لإلستجابة بطريقة م

 عبارة عن تفضيالت الفرد وميوله ووجهة نظره وشعوره تجاه ظاهرة أو فكرة معينة.  بأنها  Kotler, Keller (2006)وعرفها 

:  هي:    مكونات أساسية    ثة تتكون اإلتجاهات الشرائية من ثالو 
ً
رائي الذي يتضمن جميع  هو أول عنصر من عناصر اإلتجاه الشو   ،عرفياملكون املأوال

تكون   نمعتقدات ومعلومات املستهلك عن الش يء موضوع االتجاه )متجر، سلعة/خدمة، رجل بيع...إلخ( حيث قد يعتقد املستهلك أن السلعة مرتفعة الثم

 مرتفعة الجودة، ومن
ً
:  ، ثانيم تتأثر اتجاهاته نحو كافة السلعث  دائما

ً
 ل  ،املكون العاطفيا

ً
لمعتقدات واملفاهيم واملشاعر التي تؤدي إلى الذي يعتبر نظاما

الفرد من مشاعر تجاه ش يء محدد من حيث صفاته سواء كانت   تلك الصفات حسنة أو  ميول سلوكية نحو مواقف معينة، لذا فإنه يعبر عما بداخل 

 تجاهه، كما يتضمن هذا السيئة، ويعطي  
ً
 حسنا

ً
رد وإحساسه نحو ش يء معين حيث يحدد التقدير لفاملكون ردود األفعال العاطفية وشعور ا   فرد شعورا

 وهذه الردود تص
ً
 أو سلبيا

ً
 من شخصية الفرد  بحالعام لالتجاه سواء كان إيجابيا

ً
:  جزءا

ً
بقين ساهو املكون الناتج عن املكونين ال، و املكون السلوكي، ثالثا

خصائص  (2008) يذكر عوضو ، (1993)سعيد،  ات الثالثة السابقةونفعل معين، ويعبر اإلتجاه عن متوسط املكاللذين يوجهان سلوك املستهلك نحو 

تعكس  انها   ما، كة أو إعالن أو استعمال أو سعرترتبط بسلعة أو خدمة محددة أو بهدف تسويقي معين أو محل تجاري أو ماركبأنها اإلتجاهات الشرائية 

 للميول  تفضيل أو عدم تفضيل بالنسبة 
ً
تتصف بالثبات والتعميم في غالب األحيان، حيث أن  ، وأنها جعية للفرد املستهلكتركز على املعتقدات املر ، وأيضا

تتغير بسهولة في غياب أسباب أن  إتجاهاتهم وال يمكن  املستهلكين تتفق مع  الشرائ  ،التغير  تصرفات  االتجاه  الرسالة سهلة في ي  ولتغيير  أن تكون  يجب 

بنامعناها وم باملنطقية وذات  املالمح وتتسم  أمكن ، كما  فكري متكاملء  حددة  اإلتجاه بحجم قليل ما  تغيير  أن يكون  أو  ذلك  يجب  الفكرة  ، فإذا كانت 

 عن وجهات النظر املوجودة لدى الشخص  
ً
االتجاه حادث نفس ي، ومن هنا  ف،  صعب  اتاملستهدف فسيكون تغيير الرأي واإلتجاهالرسالة مختلفة تماما

كما أن   ،من التهيؤ واالستعداد أو النزوع للقيام بفعل ينطوي على عالقة بين الشخص وموضوع االتجاه كما أنه حالة    ،ال يخضع للمالحظة مباشرة   فهو
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تفض )مع/ضد،  وله محوران  أنه مستقطب  أي   االتجاه محوري 
ً
وأيضا تحبيذ/أو رفض(.  تفضيل،  ال  هي    أي ليست موروثة  و   االتجاهات متعلمة  يل/أو 

به  ،كتسبةم الخاص  موضوعه  اتجاه  لكل  أن  فهو متخصص  كما  درجات  ، ولذلك  ينطوي على  أنه  بمعنى  متحول  أو  متغير  أنه  ومن   ،ومن خصائصه 

. وثالثي األبعاد من حيث بعد املاض ي والحاض
ً
من فراغ وإنما تتضمن عالقة بين فرد   ون كما أن االتجاهات ال تتك  ،ر واملستقبلخصائصه أنه ثابت نسبيا

 ( 2019)البدور والصرايرة،  )موجب/سالب(، فتكون االستجابة )قبول/رفض(. وتقع االتجاهات بين طرفين متقابلين  ،وضوعوم

 الشرائيبالتسويق الرقمي واالتجاه : الدراسات السابقة املتعلقة الرابعالقسم 

عدد من النتائج    نييلفرد دراسة عينة من املستهلكين الجزائر عالن االلكتروني على سلوك االستهالكي لإل ا   بعنوان تأثير(  2013)دراسة زواري  قدمت  

أ   
ً
أوال اهم  وهي  هي من  الكتروني  االستخدام الي موقع     وأكثرن سهولة 

ً
تاثيرا    الخصائص 

ً
ب  وتحفيزا املواقع  تصفح  واالطالع على للمستهلك على  استمرار، 

حة ومساحته، واأللوان املستخدمة فيه،  عبر االنترنت، كموقع اإلعالن في الصفوني  لكترن لبعض العناصر الفنية لإلعالن اإلا   محتوياته، كما يمكن القول 

ن تحفيز املستهلك لالطالع عليه، واالستجابة  وكذلك النصوص والصور الفوتوغرافية، باإلضافة الى الكلمات املحفزة للضغط عليه. دور كبير في الزيادة م

  الكثير من األحيان.ي له ف
ً
اه العروض االعالنية االلكترونية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بل افراد العينة املستجوبة تجيجابية من قهناك نظرة إ ثانيا

ا والستجابة لها في بعض يهكي للمستهلك الجزائري. وذلك من خالل االطالع عللهذه اإلعالنات على سلوك االستهال  اإليجابي عبر االنترنت، عزز دور التأثير  

لكتروني على سلوك  عالن اإلبعنوان تاثير اإل  (Priyanka, 2012)نتائج هذه الدراسة مع دراسة  هذا واتفقت توافقت مع وجهته ومتطلباته.ا م إذا األحيان، 

ية يكونون  أكثر شمولية؛ الن املستهلكين في البدا   وا لى عدد من النتائج منها ان اإلعالن التفاعلي يسمح للمستهلكين أن يكونإ املستهلك، وتوصلت الدراسة  

، وهذا يقود أ 
ً
ي مواقع االنترنت لسرعة الحصول على املعلومات تجاه والرغبة نحو العالمة التجارية، وتكون التغذية الراجعة أسهل وأدق فلى االإ كثر نشاطا

اإل اإلعالن  أن   
ً
أيضا الدراسة  نتائج  ومن  الزائرين،  قبل  يؤ من  )الترفيه،  ثرلكتروني  االنترنت  مستخدمي  إدراك  واملصدقية،   على  واالثارة،  واملعلوماتية، 

 هات املستهلكين. واستخدام املواقع االلكترنية مما يؤثر بدوره على اتجا تفاعلية، والشراء(الو 

دراسة ميدانية لعينة من  -لسلك الشرائيبالكترونية وعالقتها ( وهي بعنوان: اتجاهات الشباب الجامعي نحو اإلعالنات اإل2015، )مجيددراسة أما 

   طلبة كلية االعالم، جامعة
ً
ن أ   إذلى املنتج املعلن عنه ولكن ليس بالصورة املتميزة واملطلوبة  إ إعالنات االنترنت تلفت االنتباه   ومن نتائجها أن  .بغداد نموذجا

شراء وباقي اآلراء متذبذبة بين مؤيد لى دافعية اإلعالن على االنترنت نحو الع فراد العينية موافقون أ من  %25ان ، و ال يؤيدون ذلك من الطلبة %15هنالك 

له    fecebookعلى    أن اإلعالنعلى    Milhinhosm  (2015)  أكدكما    اإلعالنات تعتبر حالة جديدة على املستخدم والشباب الجامعي.ن هذه  أ ذ  إ ض  ر عاوم

 الشراء. ، وهذا بدوره يترك اثرا إيجابيا في نيةيةالعالمة التجار  الذهنية وجودة فاعلية بالغة في الصورة 

 :منهج الدراسة

الد املنهج  تستند منهجية  تناولها على  األثر  التحليلي  الوصفيراسة في  املناهج لدراسة  انسب  املنهج يعد من  أن هذا  الوصفي  ،  حيث  املنهج  أن  إذ 

ثر على تلك الظاهرة، أما الجانب اهرة وكذلك التعرف على العوامل التي تؤ لظأدت إلى حدوث تلك ا يستخدم لوصف ظاهرة ما للوصول إلى األسباب التي  

استقصاء واقع ظاهرة موجودة   ، حيث تم هذه الدراسة فهو الجانب التحليلي الذي يعتمد على جمع وتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة خر من اآل 

  120 علىأجري البحث املیداني حيث ، الدراسةمجموعة من النتائج عن هذه الظاهرة أو  لى، ومن ثم  الوصول إ بهافي الواقع وتشخصيها وكشف ما يحيط 

عينة من  ك اململكة العربية السعودية بمنطقة الرياض في شركة زين لالتصاالت الخاصة باملبيعات بقنوات الالعاملين في مجال املبيعات بجميع موظف من 

ستطيع اإلجابة  نالدراسة لكي  مجتمعع البيانات من انة لجمتم اعتماد البحث على االستبو ، ه الرياضطقموظف في من 600 مجتمع البحث البالغ عددهم 

ور رئيسة تعبر القسم الثاني: يتكون من ثالث محا، االستبانة من قسمين، القسم األول: بيانات أفراد عينة الدراسة توتكونسة، على أسئلة وفروض الدرا 

التالي:هو للدراسة(    الحــدود املوضــوعية)أي  ة  اسفي مضمونها عن تساؤالت الدر  ( عبارة  تم 25ويشمل على )  ويق الرقميتساملحور األول: ال  ي على النحو 

)  5لى  إ مها  يتقس اإلستغراق، واإلحتفاظ، والتعلم، والتواصلابعاد هي  التجارية:  الثانياملحور  و ،  (الجذب،  العالمة  )  مصداقية   ، ( عبارات5ويشمل على 

الدراسة خالل  توزيع استبانة    ، هذا وتم (رفي، والعاطفي، والسلوكياملع)  ابعاد هي  3( عبارة  تم تقسمها الى  15ويشمل على )  اإلتجاه الشرائي:  الثالثر  املحو و 

 . . هـ1441 /م2020 العام

 االستبانة وثبات صدق  .1

املحكمين الذين تتوفر لديهم الكفـاءة العلمية واملؤهتم عرض   ، وقد طلب تدريسعضاء هيئة الت األكاديمية والخبرة من أال االستبانة على بعض 

اء حكمهم على درجة مناسـبة االسئلة للمحاور مـن حيـث الصياغة، وهل هي في جوهر موضوع البحث وتستطيع قياس مجال  من املحكمين إعط ن و الباحث

مما   ،ظاهري ى بالصدق الوهو ما يسم ،العتبار للقيام بالتعديالتا  أخذت بعين والتيوقد دونوا بعض املالحظات  ،سة، وهو ما يسمى صدق املقياسالدرا 

املحور،  يعطي صورة عن مدى التناسق املوجود بين الفقرات املوجودة داخل نفس الذي صدق االتساق الداخلي أما ، صيغتها النهائية  ى إلى خروجها فيأد

تم التأكد من  حيث رجة الكلية لالستبانة،  ناسق الداخلي بين محاور االستبانة والدلتومدى اتساق هذه الفقرات مع املحور الذي ينتمي إليه، كذلك مدى ا 

وفيما يلي عرض لنتائج    ،تنتمي إليهصدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور أو البعد الذي  

 صدق االتساق الداخلي: 
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 باطات لبيرسون ألبعاد ومحاور رت معامالت اال : (1جدول)

 محور 

 ذب الج

محور  اإلستغراق محور 

 اإلحتفاظ 

 محور 

 لتعلم ا

مصداقية   التواصل محور 
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1 0.776 ** 1 0.890 ** 1 0.845 ** 1 0.861 ** 1 0.866* * 1 0.831 ** 1 0.864 ** 1 0.773 ** 1 0.762 ** 

2 0.849 ** 2 0.841 ** 2 0.865 ** 2 0.876 ** 2 0.760 ** 2 0.828 ** 2 0.845 ** 2 0.789 ** 2 0.768 ** 

3 0.843 ** 3 0.888 ** 3 0.874 ** 3 0.919 ** 3 0.868 ** 3 0.893 ** 3 0.800 ** 3 0.862 ** 3 0.702 ** 

4 0.818 ** 4 0.873 ** 4 0.873 ** 4 0.822 ** 4 0.797 ** 4 0.823 ** 4 0.865 ** 4 0.730 ** 4 0.671 ** 

5 0.813 ** 5 0.906* * 5 0.853 ** 5 0.878 ** 5 0.870 ** 5 0.866 ** 5 0.875 ** 5 0.820 ** 5 0.665 ** 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل 

 فأقل.   0,01توى الداللة  مسفأقل.                         ** دالة عند   0,05* دالة عند مستوى الداللة 

 أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـا   يتضح من الجدول السابق
ً
اللة ستوى دعند م  رة مـن العبــارات مـع بعدها الذي تنتمي إليه موجبـة ودالـة إحـصائيا

 عن كونها ذات داللة  0.01)
ً
وعليه فأن    راسة تتمتع بدرجة صدق مرتفعةدالمما يشير إلى أن أبعاد ومحاور    إحصائية( وذات قيم متوسطة ومرتفعة، فضال

لو تم    نة تعطي نفس النتيجةيقصد به أن االستبا اإلحصائيالثبات  أما  ،  للتطبيق امليداني  ا بانة وصالحيتهستهذه النتيجة توضح صدق عبارات محاور اال 

 مباخ. رو وللتحقق من ثبات االستبانة يتم حساب معامل ألفا ك ، توزيعها عدة مرات في نفس الظروف

 رونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة معامل ألفا ك: (2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  ت عدد الفقرا  املحور 

 0.877 5 الجذب 

 0.925 5 اإلستغراق 

 0.911 5 اإلحتفاظ 

 0.920 5 التعلم 

 0.890 5 التواصل 

 0.814 5 مصداقية العالمة 

 0.901 5 البعد املعرفي 

 0.854 5 البعد العاطفي 

 0.758 5 بعد السلوكيال

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                         

(، وهي قيمة ثبات  0.925-  0.758، حيث يتراوح ما بين )يتضح أن معامل الثبات ملحاور الدراسة عالي(  2من خالل النتائج املوضحة أعاله بجدول )

الدراسة أسئلة ا. وهو ما يساعده على اإلجابة على  من صدق االستبانة وثباته  ن ي، وبذلك تأكد الباحثللتطبيق امليدانية أداة الدراسة  حيمرتفعة توضح صال 

 واختبار الفرضيات. 

 :اإلحصائيةملعالجة أساليب ا .2

األساليب   من  العديد  استخدام  الحزم    اإلحصائيةتم  باستخدام  االجت  اإلحصائيةاملناسبة  )ما للعلوم   Statistical Package for Socialعية 

Sciencesبالرمز 
ً
الخماس ي اليا مقياس ليكرت  لي، ولتحديد طول خلى الحاسب اآلإ ن تم ترميز وإدخال البيانات  أ   بعد(، و SPSS)  ( والتي يرمز لها اختصارا

ه على عدد خاليا االستبانة للحصول على طول الخلية الصحيح يم( ثم تقس4=1-5املستخدم في عبارات الدراسة، تم حساب املدى )  )الحدود الدنيا والعليا(

الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى للخلية،    تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد  ( بعد ذلك 0.80=4/5أي )

 وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي: 

 طريقة تصحيح املقياس  :(3جدول)
 النسبة املئوية قيمة املتوسط الحسابي  وزنه ريج تدال

 % 36إلى أقل من %10من  1.80إلى أقل من  1من 1 موافق بشدة  

 % 52منإلى أقل  %36من  2.60إلى أقل من  1.81من  2 موافق 

 % 68إلى أقل من %52من  3.40إلى أقل من  2.61من  3 محايد 

 % 84ى أقل منإل %68من  4.20إلى أقل من  3.41من  4 غير موافق  

 % 100إلى  %84من  5حتى  4.21من  5 غير موافق بشدة 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                 
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 خصائص افراد الدراسة:  .3

االجتماعية، سنوات ة  الحالاملستوى التعليمي والفئة العمرية و توزيع أفراد الدراسة حسب خصائص عينة الدراسة وتشمل    التاليضح الجدول  و ي

 العملية.  الخبرة 

 طريقة تصحيح املقياس  :(4جدول)

 % التكرار  الفئات  يمي املستوى التعل

 0.8 1 أقل  أو متوسط

 36.7 44 دبلوم أو عام ثانوي 

 55.0 66 جامعي 

 7.5 9 جامعي  فوق 

 100.0 120 اإلجمالي 

 

 الفئة العمرية

 1.7 2 سنة  20 من أقل 

 61.7 74 سنة  35 من أقل - 20 من

 35.8 43 سنة  45 من أقل - 35 من

 0.8 1 سنة  45 من أكبر 

ي اإلجمال  120 100.0 

 32.5 39 أعزب  الحالة اإلجتماعية

 65.0 78 متزوج 

 2.5 3 ق أرمل أو مطل

 100.0 120 اإلجمالي

 28.3 34 سنوات  5أقل من  الخبرة العملية 

 49.2 59 سنوات  10إلى أقل من  5من 

 22.5 27 سنوات فأكثر  10

 100.0 120 اإلجمالي

   اإلحصائي: مخرجات التحليل راملصد                            

مبحوث    20بالشراء عن طريق األسواق الرقمية، ويتضح من بيانات الجدول والشكل أن  امهم  ( توزيع أفراد العينة وفق قي5يستعرض جدول )كما  

قاموا    %83.3مبحوث يمثلون    100العينة لم يقوموا بالتسوق عبر األسواق الرقمية حتى وقت تجميع البيانات، بينما  م  من إجمالي حج  %16.7يمثلون  

 بالشراء عبر األسواق الرقيمة. 

 ينة وفق قيامهم بالشراء عن طريق األسواق الرقمية فراد العتوزيع أ  :(5جدول)

 % التكرار  

 16.7 20 ال

 83.3 100 نعم

 100.0 120 اإلجمالي 

   اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                                           

   :اختبار فرضيات الدراسة

 ململكة العربية السعودية. بايتم تطبيق التسويق الرقمي في شركة زين  ى:الفرضية األول 

تم   األولى  الفرضية  لعبارات  ا   املتوسطحساب  الختبار  املعياري  واإلنحراف  الرقمي  محاور لحسابي  لإلتصاالت  التسويق  زين  العربية   في شركة  باململكة 

 :، كما يليالسعودية

( املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات محور الجذب في شركة زين لإلتصاالت  6تعرض جدول )سي،  مستوى الجذب في شركة زين لإلتصاالت .1

 في الجدول السعودية، ولقد جاءت العبارات  يةباململكة العرب
ً
 . وفق املتوسط الحسابي مرتبة تنازليا

 املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات محور الجذب  :(6جدول )

 الترتيب  اإلنحراف املعياري  توسط الحسابي ملا العبارة 

 1 0.96783 4.0667 ملنتجاتها  الترويج  عند جذابة  إعالنية نوافذ الشركة توفر

 2 1.06904 4.0000 التجارية  عالمتها بميزة  مستمرة  بصورة العمالء تذكير  على الشركة تعمل 

 3 1.04114 3.9917 وخدماتها  تهاتطبيقا عن البحث لتسهيل  الجذابة االدوات  من قائمة الشركة  تضع

 4 1.02777 3.9500 لها إنتسابهم  وتسهيل  لها الزبائن لجذب  متعددة  برامج الشركة  تقدم

 5 0.98983 3.8583 ائنالزب وبين بينها البيانات  لتبادل مناسبة تخزينية سعة  توفير على الشركة تعمل 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل     
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- 1بين )ح  ركة زين لإلتصاالت تم تقسيم إستجابات أفراد العينة إلى ثالث فئات وفق املدى النظري والذي يتراو توى الجذب في شوللوقوف على مس

(، والذي يتضح منه أن مستوى 7كما في جدول )، ذب مرتفع: مستوى جذب منخفض، ومستوى جذب متوسط، ومستوى جيدرجة(، وهذه الفئات ه 25

 . %70صاالت مرتفع بنسبة مئوية الجذب في شركة زين لإلت

 مستوى الجذب في شركة زين لإلتصاالت :(7جدول )

 %  التكرار  مستوى الجذب 

 4.2 5 درجة(  11- 5منخفض )

 25.8 31 درجة(  18-12متوسط )

 70 84 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 اإلجمالي

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                                    
 

):  مستوى اإلستغراق في شركة زين لإلتصاالت .2 املتوسط  8يستعرض جدول  املعياري لعبارات محور اإلستغراق في شركة زين    بيالحسا(  واإلنحراف 

 وفق املتوسط الحسابي. لإلتصاالت باململكة ال
ً
 عربية السعودية، ولقد جاءت العبارات مرتبة تنازليا

 املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات محور اإلستغراق  :(8) ول جد

 الترتيب  ري اإلنحراف املعيا املتوسط الحسابي  العبارة 

 1 1.08607 3.8833  خدمات وال  السلع عن مفيدة معلومات  على تحتوي  تطبيقات  توفير على الشركة تعمل 

 2 1.02076 3.8417 االفتراض ي  عالم لا في جمهور  لخلق متنوعة أساليب بتوفير الشركة  تقوم

 3 1.12269 3.7583 واالستخدام  التعامل  في واليسر السهولة  تطبيقاتها في الشركة تراعي

 4 1.09698 3.7000 العالم  اءأنح كل  من الزبائن إستغراق على تساعد متعددة  بلغات  تطبيقات  الشركة توفر

 5 1.29630 3.4833 الرقمية  التطبيقات  عبر  جوائز وإعطائهم للزبائن مسابقات  عمل  على الشركة تعمل 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل 

النظري والذي يتراوح بين    في شركة زين لإلتصاالت تم تقسيم إستجابات أفراد العينة إلى ثالث فئات وفق املدى ق  وللوقوف على مستوى اإلستغرا 

 . %55شركة زين لإلتصاالت مرتفع بنسبة مئوية  مستوى اإلستغراق في والذي يتضح منه أن (، 9، كما في جدول )درجة( 1-25)

 ت ال مستوى اإلستغراق في شركة زين لإلتصا :(9جدول )

 %  التكرار  مستوى اإلستغراق 

 9.2 11 درجة(  11- 5منخفض )

 35.8 43 درجة(  18-12متوسط )

 55 66 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 اإلجمالي

   اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                            

)  :تمستوى اإلحتفاظ في شركة زين لإلتصاال  .3 املعياري لعبارات محور اإلحتفاظ ف10يستعرض جدول  الحسابي واإلنحراف  املتوسط  ي شركة زين ( 

 وفق املتوسط الحسابيالسعودية، ولقد جاءت العبارات مرتبة لإلتصاالت باململكة العربية 
ً
 . تنازليا

 املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات محور اإلحتفاظ  :(10جدول )

 الترتيب  اإلنحراف املعياري  ملتوسط الحسابي ا العبارة 

  الشركة  تسعى
ً
 1 0.94524 4.0750 منتجاتها  عن املعلومات  لتحميل  وآمنة ريعةس نظم توفير  إلى دائما

 2 1.00806 4.0250 بمنتجاتها  صلة ذات  بط روا الشركة توفر

 3 0.95251 4.0167 زبائنها لبيانات  وخصوصية  تفاعلية مهام توفير على الشركة تعمل 

 ح منتجاتها تسويق  عند  تقدمه الذي  املحتوى  يكون  أن الشركة تراعي
ً
 رقميا

ً
 4 1.00416 3.9083 بإستمرار  يويا

 5 1.14981 3.8250 بالزبائن لالحتفاظ مستمرة  متابعة أنظمة الشركة توفر

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل   

- 1اوح بين )االت تم تقسيم إستجابات أفراد العينة إلى ثالث فئات وفق املدى النظري والذي يتر تصوللوقوف على مستوى اإلحتفاظ في شركة زين لإل

 . %68.3 شركة زين لإلتصاالت مرتفع بنسبة مئوية ( والذي يتضح منه أن مستوى اإلحتفاظ في11درجة(، كما في جدول ) 25
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 مستوى اإلحتفاظ في شركة زين لإلتصاالت  :(11جدول )

 %  التكرار  تفاظ حمستوى اإل 

 7.5 9 درجة(  11- 5منخفض )

 24.2 29 درجة(  18-12متوسط )

 68.3 82 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 اإلجمالي

   اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                                         

كة زين لإلتصاالت شر ( املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات محور التعلم في  12يستعرض جدول )  :مستوى التعلم في شركة زين لإلتصاالت .4

 وفق املتوسط الحسابيباململكة العربية السعودية، ولقد جاءت العبارات مرتبة تنا
ً
 .زليا

 املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات محور التعلم  :(12جدول )

 الترتيب  اإلنحراف املعياري  ط الحسابي وس املت العبارة 

 1 1.02558 3.9167 العكسية  التغذية عبر  الزبائن أفعال ودرد خالل من املعلومات  جمع  على الشركة تعمل 

 2 1.07346 3.8750 بإستمرار  املحتملين  الزبائن عن معلومات  بجمع الشركة  تقوم

  الشركة توفر
ً
 3 1.14447 3.8667 منتجاتها من االستفادة كيفة الزبائن لتعليم  دليال

 4 1.03439 3.8250 الرقمية  تطبيقات ال عبر  الزبائن مع مستمرة  محادثات  بعمل  الشركة  تقوم

 5 1.09541 3.7083  توجهاتهم على للتعرف بالزبائن اصةالخ التواصل  صفحات  تتبع على الشركة تعمل 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل 

  25-1دى النظري والذي يتراوح بين )ثالث فئات وفق امللم في شركة زين لإلتصاالت تم تقسيم إستجابات أفراد العينة إلى تعوللوقوف على مستوى ال

(، والذي يتضح منه أن مستوى التعلم 13ط، ومستوى تعلم مرتفع، كما في جدول )، ومستوى تعلم متوس: مستوى تعلم منخفضيدرجة(، وهذه الفئات ه

 . %62.5الت مرتفع بنسبة مئوية صافي شركة زين لإلت

 مستوى التعلم في شركة زين لإلتصاالت :(13جدول )

 %  التكرار  توى التعلم مس

 9.2 11 درجة(  11- 5منخفض )

 28.3 34 درجة(  18-12متوسط )

 62.5 75 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 اإلجمالي

   اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                                           

لإل .5 زين  شركة  في  اإلتصال  )  :تصاالتمستوى  جدول  محو 14يستعرض  لعبارات  املعياري  واإلنحراف  الحسابي  املتوسط  زين  (  شركة  في  اإلتصال  ر 

 وفق املتوسط السعودية، ولقد جاءت العبارات مرتبة  لإلتصاالت باململكة العربية
ً
 . حسابيالتنازليا

 املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات محور اإلتصال  :(14جدول )
 الترتيب اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي بارةالع

 1 1.04918 3.9917 الزبائن مع للتواصل خاصة تواصل عومواق مدونات الشركة توفر

 2 1.05689 3.9750 املعلومات تحديث بهدف  إلكترونية  رسائل إرسال الشركة  تراعي 

 3 1.08775 3.9000 خدماتها  عن  لالستفسار الزبائن مع مباشرة إتصاالت  الشركة توفر

 4 1.15470 3.8333 الطلب حسب  الخدمة خاصية  الشركة توفر

 5 1.12720 3.8000 الكافي وبالعدد الزبائن مع للتواصل  مدرب فريق بوجود الشركة زميتت

  اإلحصائيل املصدر: مخرجات التحلي      

- 1فراد العينة إلى ثالث فئات وفق املدى النظري والذي يتراوح بين )وللوقوف على مستوى اإلتصال في شركة زين لإلتصاالت تم تقسيم إستجابات أ 

 . %62.5لإلتصاالت مرتفع بنسبة مئوية ( والذي يتضح منه أن مستوى اإلتصال في شركة زين 15جدول ) كما في درجة(، 25

 مستوى اإلتصال في شركة زين لإلتصاالت  :(15جدول )

 %  التكرار  مستوى اإلتصال 

 6.7 8 ة( درج 11- 5منخفض )

 30.8 37 درجة(  18-12متوسط )

 62.5 75 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 لياإلجما

  إلحصائيا املصدر: مخرجات التحليل                                                                       
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أعاله، يتضح أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة تشير إلى    15م  حتى جدول رق  6من جدول رقم    السابقة  ول ا من خالل النتائج املوضحة في الجد

زين  ي أن شركة عن)الجذب، واإلستغراق، واإلحتفاظ، والتعلم، والتواصل(، وهو ما يالرقمي بأبعاده الخمسة على جميع عبارات التسويق أو مرتفع موافق 

يتم تطبيق التسويق الرقمي    والذي ينص بأنهت صحة الفرض الدراس ي األول  نثب  ، وبذلكبصورة جيدة  الرقميتطبق التسويق    لالتصاالت في منطقة الرياض

 ورفض فرض العدم مما يدل على صحة الفرض.  ،ململكة العربية السعوديةبا شركة زين  في

 التسويق الرقمي ومصداقية العالمة التجارية.بين  إحصائيةدالله ت توجد عالقة ذا :الثانية الفرضية 

ال الفرضية  : حساب  أ ثانية تم من خالل  اختبار 
ً
املعياري لعبارات  وال الحسابي واإلنحراف  ا محور  املتوسط   :

ً
العالمة، وثانيا ستخدام أسلوب مصداقية 

 تحليل االنحدار 

 
ً
ية السعودية، في شركة زين لإلتصاالت باململكة العرب مصداقية العالمةاف املعياري لعبارات محور  حر ( املتوسط الحسابي واإلن16يستعرض جدول )  :أوال

 وفق املتوسط الحفي الجدول ولقد جاءت العبارات 
ً
 .سابيمرتبة تنازليا

 مصداقية العالمة  املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات محور  :(16جدول )

 الترتيب  إلنحراف املعياري ا املتوسط الحسابي  العبارة 

 1 0.99746 3.9893 تني به أنها تقدم لي ما وعدلديها القدرة   لالتصاالت  شركة زين

 
ً
 2 1.05604 3.9794 شركة زين لالتصاالت توفي بما تعد به دائما

 3 1.06439 3.9734 زين لالتصاالت بعد استخدامها من العمالء  العالمة التجارية لشركة يتحقق صدق  

 4 1.02532 3.9574 برتي السابقة فإن عالمة شركة زين لالتصاالت بتوقع وفائها بوعودها خ من

 5 1.17457 3.8130 زين لالتصاالت  شركة   العالمة التجارية لدي ثقة كبيرة في 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل      

إستجابات أفراد العينة إلى ثالث فئات وفق املدى النظري والذي يتراوح م  في شركة زين لإلتصاالت تم تقسي صداقية العالمةم  وللوقوف على مستوى 

في شركة  مصداقية العالمةح منه أن مستوى ذي يتض(، وال 17كما في جدول )، مرتفعو متوسط،  و : مستوى منخفض،  ي رجة(، وهذه الفئات هد  25-1بين )

 . %70ة زين لإلتصاالت مرتفع بنسبة مئوي

 في شركة زين لإلتصاالت  العالمةة مصداقيمستوى  :(17جدول )

 %  التكرار  مستوى الجذب 

 5.8 7 درجة(  11- 5منخفض )

 24.2 29 درجة(  18-12متوسط )

 70 84 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 اإلجمالي

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                                    

 
ً
تم استخدام   التسويق الرقمي ومصداقية العالمة التجاريةبين    إحصائيةعالقة ذات دالله    الثانية التي تنص على وجودالفرضية  من أجل اختبار    :ثانيا

 ، والجداول التالية توضح ذلك: الفرضياتملالءمته ملثل هذا النوع من  أسلوب تحليل االنحدار

 مصداقية العالمة التجارية  على لتسويق الرقمي ا نتائج تحليل االنحدار لقياس أثر : (18جدول)

 الداللة مستوى  قيمة ف  متوسطة املربعات  ة درجات الحري  مجموع املربعات  التباين

 0.01 84.19 48.13 1.00 48.13 االنحدار 

 0.47 119.00 55.66 املتبقي

  120.00 103.29 املجموع 

 ( R ( = )0.69معامل االرتباط )

 ( .470= )(2Rمعامل التحديد )

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                          

ا  أنهيتضح من  السابق  داللة   توجد  لجدول  ذات  طردية  ارتباط  )  إحصائيةعالقة  بين  0.05عند مستوى  الرقمي(  العالمة و   التسويق  مصداقية 

 0.69حيث أن معامل االرتباط )،  أقسام املبيعات بشركة زين لالتصاالت بالرياضب  العاملين  لدى   التجارية
ً
حيث أن مستوى الداللة بلغ   (، دالة إحصائيا

(  .470و ما يسمى بمعامل التحديد )أ (  2Rبلغت قيمة )و   ،لتجاريةزيادة مصداقية العالمة ا لى  إ دى  أ   التسويق الرقميوهذا يدل على أنه كلما زاد    ،(0.01)

شركة زين املبيعات بأقسام  بالعاملين  لدى    مصداقية العالمة التجارية( من التغيرات في  %47)  لييمكن أن يفسر حوا   التسويق الرقمين  أ وهذا يدل على  

 .لالتصاالت بالرياض
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 مصداقية العالمة التجارية على  تسويق الرقمي لاأثر تقدير نموذج االنحدار لقياس : (19جدول)

 مستوى الداللة  قيمة )ت( (Bقيمة بيتا )  املتغيرات 

 0.00 2.21 0.70 نحدار(ال ثابت )معادلة ا

 0.00 10.83 0.65 التسويق الرقمي 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                

ا  الجدول  يمن خالل  انه  يتضح  )لسابق  التابع  املتغير  بقيم  التنبؤ  التجاريةمكن  العالمة  لدى  مصداقية  بشبالعاملين  (  املبيعات  زين  ركأقسام  ة 

بالرياض الرقميالل  خمن    لالتصاالت  خالصةبذلك  و ،  التسويق  إلى  الوصول  التابع    يمكننا  املتغير  بقيمة  التنبؤ  معادلة  في  واملتمثلة  االنحدار  تحليل 

 ( وهي كما يلي: ة التجاريةالعالم  مصداقية)

 (التسويق الرقمي( )0.65+ ) 0.70=  مصداقية العالمة التجارية

ومما سبق يتضح قبول  ،  العالمة التجارية  مصداقيةله تأثير على    التسويق الرقميالسابق أن    اإلحصائين من نتيجة التحليل  و احثلبيستنتج ا وبذلك  

ورفض فرض العدم مما    ومصداقية العالمة التجارية،التسويق الرقمي  بين    إحصائية لة  عالقة جوهرية ذات دال  لذي ينص على أنه توجد ا   الثانيالفرض  

 ة الفرض. صحيدل على 

اإلتجاه  و عاده )الجذب، واإلستغراق، واإلحتفاظ، والتعلم، والتواصل(  بين التسويق الرقمي باب  إحصائية عالقة ذات دالله  توجد    : الثالثةالفرضية  

 .ي، والعاطفي، والسلوكي(بمكوناته )املعرفالشرائي 

خالل   من  تم  الثالثة  الفرضية  حساب  أ اختبار   :
ً
واإل وال الحسابي  لعباراتناملتوسط  املعياري  والعاطفي،   حراف  )املعرفي،  بمكوناته  الشرائي  اإلتجاه 

: ا  ،والسلوكي(
ً
 ستخدام أسلوب تحليل االنحدار وثانيا

 
ً
 ائية مناقشة أبعاد التوجهات الشر : أوال

 البعد املعرفي لدى العاملين بشركة زين لإلتصاالت  .1

( جدول  ل20يستعرض  املعياري  واإلنحراف  الحسابي  املتوسط  البعد  عب(  العربية  ارات  باململكة  لإلتصاالت  زين  شركة  في  العاملين  لدى  املعرفي 

 وفق املتوسط الحسابيالسعود
ً
 . ية، ولقد جاءت العبارات مرتبة تنازليا

 سط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات البعد املعرفي تو امل :(20جدول )

 الترتيب  اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة 

 1 0.76404 4.4333 الشراء  قرار إتخاذ قبل  مهم أمر السلع  بشراء املتعلقة املعلومات  معج

 2 0.86380 4.2917 الشراء  ل قب جودتها ودرجة والخدمات  السلع عن املقدمة املعلومات  على اإلطالع يجب

 3 0.92809 4.2500 غيرها  من أفضل  تقدمها التي السلع عن حقيقية  معلومات  تعطي التي املواقع  مع التعامل 

 4 0.87251 4.1917 لي ة بالنسب املفضلة  والخدمات  السلع على تعرفني اإللكترونية املواقع 

 5 0.94321 4.1333 إستخدامها وكيفية هامكونات  توضح السلع عن املوضحة واملعلومات  اإلرشادات 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل      

ئات وفق املدى النظري  لدى العاملين في شركة زين لإلتصاالت تم تقسيم إستجابات أفراد العينة إلى ثالث ف  فياملعروللوقوف على مستوى البعد  

بين ) يتراوح  )  25-1والذي  العاملين في شركة زين لإلتصاالت مرتفع بنسبة مئوية   ي يتضح( والذ21درجة(، كما في جدول  املعرفة لدى  أن مستوى  منه 

86.7% 

 عرفة لدى العاملين في شركة زين لإلتصاالت ملمستوى ا :(21جدول )

 %  التكرار  مستوى املعرفة 

 3.3 4 درجة(  11- 5منخفض )

 10 12 درجة(  18-12متوسط )

 86.7 104 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 مالياإلج 

  اإلحصائيتحليل الاملصدر: مخرجات                                                                             
 

 البعد العاطفي لدى العاملين بشركة زين لإلتصاالت .2

( العاملي22يستعرض جدول  لدى  العاطفي  البعد  لعبارات  املعياري  واإلنحراف  الحسابي  املتوسط  في شركة  (  العربية ن  باململكة  لإلتصاالت  زين 

 وفق املتوسط الحسابي
ً
 . السعودية، ولقد جاءت العبارات مرتبة تنازليا
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 املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات البعد العاطفي  :(22جدول )

 الترتيب  اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة 

 1 0.99068 4.0417 الرقمي  تسوق لا خالل  من السلع  شراء إلى أميل 

 2 1.01581 4.0417 املختلفة  التواصل  مواقع على االعالنات  في املنتجات  عرض طريقة  يعجبني

  الثمن املرتفعة العاملية السلع  ماركات  لشراء تدفع اإلعالنات  مشاهدة 
ً
 3 1.12160 3.9500 التميز  عن بحثا

 4 1.01993 3.7917 الرقمي  التسوق  عبر السلع  لشراء دخلي من جزء إدخار إلى أميل 

 5 1.16484 3.7667 النت  صفحات  علىمن  التي احتاجها والخدمات  السلع كل  أقتني  أن أتمنى

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل         

نظري  ى ثالث فئات وفق املدى الإستجابات أفراد العينة إلطفي لدى العاملين في شركة زين لإلتصاالت تم تقسيم  وللوقوف على مستوى البعد العا

لدى العاملين في شركة زين لإلتصاالت مرتفع بنسبة مئوية   فة( والذي يتضح منه أن مستوى العاط23درجة(، كما في جدول )  25-1والذي يتراوح بين )

64.2%. 

 العاطفة لدى العاملين في شركة زين لإلتصاالت مستوى  :(23جدول )

 %  التكرار  مستوى العاطفة 

 5 6 درجة(  11- 5)فض منخ

 30.8 37 درجة(  18-12متوسط )

 64.2 77 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 اإلجمالي

  اإلحصائيات التحليل املصدر: مخرج                                                                              
 

 البعد السلوكي لدى العاملين بشركة زين لإلتصاالت .3

)  عرضيست في  24جدول  العاملين  لدى  السلوكي  البعد  لعبارات  املعياري  واإلنحراف  الحسابي  املتوسط  لإلتصاالت(  زين  العربية ب  شركة  اململكة 

 وفق املتوسط الحسا
ً
 . بيالسعودية، ولقد جاءت العبارات مرتبة تنازليا

 املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لعبارات البعد السلوكي  :(24جدول )

 الترتيب  اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة 

  لها الفعلي الشراء  قبل  السلع أسعار أقارن 
ً
 1 0.89568 4.2667 إلكرونيا

 2 1.02353 4.1667 الشراء  في البدء قبل  الشرائية أولوياتي أحدد

 3 0.97011 4.1583 ورغباتي  إحتياجاتي وفق تم أنه للتأكد إنفاقه  تم ما ع أراج

 4 1.18534 3.7000 االلكترونية  البيع مواقع خالل من السلع لشراء املال من الكثير قأنف

 5 1.26746 3.4167 سعرها  عن النظر بصرف اإللكترونية املواقع في انهع املعلن السلع بشراء أقوم

  اإلحصائيخرجات التحليل املصدر: م      

وفق املدى النظري  ة إلى ثالث فئات  وللوقوف على مستوى البعد السلوكي لدى العاملين في شركة زين لإلتصاالت تم تقسيم إستجابات أفراد العين

ئوية لإلتصاالت مرتفع بنسبة م  (، والذي يتضح منه أن مستوى السلوك لدى العاملين في شركة زين 25ة(، كما في جدول )رجد  25-1والذي يتراوح بين )

70%. 

 مستوى السلوك لدى العاملين في شركة زين لإلتصاالت :(25جدول )

 %  التكرار  مستوى السلوك 

 5 6 درجة(  11- 5منخفض )

 25 30 درجة(  18-12متوسط )

 70 84 درجة(  25-19مرتفع )

 100 120 اإلجمالي

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                                              

:
ً
بأنه    ثانيا ينص  والذي  الدراسة  من  الثالث  الفرض  دالله  الختبار  ذات  عالقة  )ال  إحصائيةتوجد  بابعاده  الرقمي  التسويق  واإلستغراق، جذبين  ب، 

البسيط معامل اإلرتباط    ابحستم  ،  في شركة زين لالتصاالت  ،في، والعاطفي، والسلوكي(اإلتجاه الشرائي بمكوناته )املعرو واإلحتفاظ، والتعلم، والتواصل(  

 التالي. كما في جدول 
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 شرائي بأبعاده )املعرفي، والعاطفي، والسلوكي( الوبين اإلتجاه  عاد التسويق الرقمي أبمعامل إرتباط بيرسون للعالقة بين  :(26جدول )

 اإلتصال  التعلم  اإلحتفاظ  اإلستغراق  الجذب  

 **0.697 **0.606 **0.625 **0.530 **0.589 عامل اإلرتباط م البعد املعرفي 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

 **0.677 **0.699 **0.714 **0.680 **0.654 معامل اإلرتباط  البعد اإلتجاهي 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

 **0.620 **0.563 **0.617 **0.556 **0.552 معامل اإلرتباط  البعد السلوكي

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

 **0.731 **0.687 **0.719 **0.651 **0.660 معامل اإلرتباط  إجمالي اإلتجاهات الشرائية 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

   حصائياإل ملصدر: مخرجات التحليل ا                         

 وفي اإلتجاه املوجب بين الجذب وبين كل من البعد املعرفي، والبعد العاطفي،   السابق  املعروضة بالجدول وتشير النتائج  
ً
إلى وجود عالقة دالة إحصائيا

 وفي اإلتجاه املوجب  الوالبعد  
ً
العاطفي،   البعد املعرفي، والبعد  بين اإلستغراق وبين كل من سلوكي، وإجمالي اإلتجاه الشرائي، ووجود عالقة دالة إحصائيا

 وفي اإلتجاه املوجب بين اإلحتفاظ وب
ً
كل من البعد املعرفي،  ينوالبعد السلوكي، وإجمالي اإلتجاه الشرائي، كما تشير النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائيا

 وفي اإلتجاه املوجب ، ووجود عالقة دالة إحصائوالبعد العاطفي، والبعد السلوكي، وإجمالي اإلتجاه الشرائي
ً
بين التعلم وبين كل من البعد املعرفي، والبعد   يا

 وفي ا 
ً
اإلتجاه الشرائي، وكذلك وجود عالقة دالة إحصائيا تجاه املوجب بين التواصل وبين كل من البعد املعرفي، إلالعاطفي، والبعد السلوكي، وإجمالي 

 رائي. وكي، وإجمالي اإلتجاه الشوالبعد العاطفي، والبعد السل

الشرائي يستعرض  والختبار   اإلتجاه  الرقمي وبين  التسويق  بين مكونات  اإلنحدارية  بين  27)رقم  جدول  الالعالقة  للعالقة  الخطي  اإلنحدار  نتائج   )

 .قمي وبين اإلتجاه الشرائيلر مكونات التسويق ا 

 جاه الشرائي التسويق الرقمي وبين اإلتنتائج اإلنحدار الخطي للعالقة بين مكونات   :(27جدول )

 مستوى الداللة  قيمة ت  معامل اإلنحدار الجزئي املعياري  معامل اإلنحدار الجزئي املتغير 

B  الخطأ القياس ي Beta 

 0.000 7.166  3.288 23.564 الثابت

 0.684 0.407- 0.061- 0.387 0.158- لجذب ا

 0.740 0.332- 0.045- 0.292 0.097- اإلستغراق 

 0.016 2.438 0.410 0.414 1.008 اإلحتفاظ 

 0.685 0.407 0.061 0.342 0.139 التعلم 

 0.002 3.190 0.421 0.310 0.989 اإلتصال 

 0.01** دال عند          0.05**          *دال عند 30.882قيمة ف=         0.575معامل التحديد=        0.758معامل اإلرتباط املتعدد= 

  اإلحصائيالتحليل املصدر: مخرجات               

وتبلغ قيمة    0.758أن مكونات التسويق الرقمي مجتمعة ترتبط باإلتجاه الشرائي بمعامل إرتباط متعدد قدره  السابق  ويتضح من بيانات الجدول  

 عند املستوى اإلحت  وهي   30.882معنوية معامل اإلرتباط املتعدد  ر  ف إلختبا
ً
 بين  ، مما يشير إلى  0.01مالي  قيمة دالة إحصائيا

ً
وجود عالقة دالة إحصائيا

.  %57.5بته  نسمي وبين اإلتجاه الشرائي، ويشير معامل التحديد أن مكونات التسويق الرقمي مجتمعة تؤثر في اإلتجاه الشرائي بما  مكونات التسويق الرق

عنوية بإستثناء مكونين فقط هما مكون اإلتصال،  سويق الرقمي جميعها غير مأن قيم معامل اإلنحدار الجزئي ملكونات الت السابقالجدول كما يتضح من 

 عند املستوى   وهي،  3.190، وتبلغ قيمة ت املقابلة  0.989تبلغ قيمة معامل اإلنحدار الجزئي له  حيث  
ً
ومكون اإلحتفاظ   ،0.1إلحتمالي  ا   قيمة دالة إحصائيا

 عند املستوى اإلحتمال وهي، 2.438وتبلغ قيمة ت املقابلة ، 1.008والذي تبلغ قيمة معامل اإلنحدار الجزئي له 
ً
 . 0.1ي قيمة دالة إحصائيا

والذي   (stepwise)تند إلى إختبار  سنوللوقوف على اإلسهام الفريد لكل مكون من مكونات التسويق الرقمي في تفسير التباين في اإلتجاه الشرائي  

 (.  28كما في جدول )باين في اإلتجاه الشرائي  يوضح نسبة إسهام كل متغير على حده في تفسير الت

 ( stepwiseنتائج التحليل اإلرتباطي واإلنحداري املتعدد التدرجي )  :(28جدول )

 التحديد التغير في معامل  ديد تحمعامل ال مستوى الداللة  قيمة ت  معامل اإلنحدار الجزئي املعياري  

 53.4 53.4 0.00 3.938 1.008 اإلتصال 

 4 57.4 0.00 3.312 0.888 اإلحتفاظ 

 0.01** دال عند          0.05**          *دال عند 78.799قيمة ف=         0.575معامل التحديد=        0.758امل اإلرتباط املتعدد= مع

  اإلحصائيالتحليل  اتاملصدر: مخرج               
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 ف
ً
 منفردا

ً
اه الشرائي وهما اإلتصال واإلحتفاظ، ويشير معامل التحديد  ي تفسير التباين في اإلتجوتشير النتائج إلى وجود مكونين فقط يسهمان إسهاما

 
ً
السابق  اإلحصائين من نتيجة التحليل و حثبايستنتج ال، وبذلك إلى مكون اإلحتفاظ % 4إلى اإلتصال، و % 53.4ترجع  ، %57.4إلى أن املتغيرين يفسران معا

واإلس )الجذب،  بابعاده  الرقمي  التسويق  والتعلأن  واإلحتفاظ،  والعاطفي، تغراق،  )املعرفي،  بمكوناته  الشرائي  اإلتجاه  على  تأثير  له  والتواصل(  م، 

 في تفوجود  مع  والسلوكي(،  
ً
 فريدا

ً
، ر التباين في اإلتجاه الشرائي، وهما اإلحتفاظ واإلتصالسيمكونين فقط من مكونات التسويق الرقمي يسهمان إسهاما

بين التسويق الرقمي بابعاده )الجذب، واإلستغراق،   إحصائية ه توجد عالقة جوهرية ذات داللة لذي ينص على أنا  الثالثض ومما سبق يتضح قبول الفر 

 اطفي، والسلوكي(، ورفض فرض العدم مما يدل على صحة الفرض. لعاإلتجاه الشرائي بمكوناته )املعرفي، وا و تفاظ، والتعلم، والتواصل( واإلح

 اإلتجاه الشرائي. مصداقية العالمة التجارية و بين  إحصائيةعالقة ذات دالله توجد  :الرابعةالفرضية 

 ة توضح ذلك: لي، والجداول التاالفرضياتتم استخدام أسلوب تحليل االنحدار ملالءمته ملثل هذا النوع من  الرابعةالفرضية ختبار ال 

 االتجاه الشرائي  على مصداقية العالمة التجاريةأثر نتائج تحليل االنحدار لقياس : (29جدول)

 الداللة مستوى  قيمة ف  متوسطة املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  باينالت

 0.01 101.39 72.82 1.00 72.82 االنحدار 

 0.31 119.00 36.47 املتبقي

  120.00 109.29 املجموع 

 ( R ( = )0.82معامل االرتباط )

 ( .2R( =)670معامل التحديد )

   اإلحصائيمخرجات التحليل املصدر:                            

  ئي االتجاه الشرا و   مصداقية العالمة التجارية( بين  0.05عند مستوى )  إحصائيةعالقة ارتباط طردية ذات داللة   توجد  يتضح من الجدول السابق أنه

 0.82باط )، حيث أن معامل االرتالعاملين بأقسام املبيعات بشركة زين لالتصاالت بالرياضلدى  
ً
 ، (0.01)حيث أن مستوى الداللة بلغ    (، دالة إحصائيا

(  وهذا .670التحديد  )  ملو ما يسمى بمعاأ   (2Rبلغت قيمة )، و زيادة االتجاه الشرائيلى ذلك  إدى  أ   مصداقية العالمة التجارية  تزاد  وهذا يدل على أنه كلما

العاملين بأقسام املبيعات لدى    االتجاه الشرائي ثيرات التي تحدث في  ( من التغيرات والتأ%67)  يمكن أن يفسر حوالي  مصداقية العالمة التجاريةن  أ يدل على  

 .بشركة زين لالتصاالت بالرياض

 االتجاه الشرائي على   ريةجامصداقية العالمة التأثر تقدير نموذج االنحدار لقياس : (30جدول)

 مستوى الداللة  قيمة )ت( (Bقيمة بيتا )  املتغيرات 

 0.00 1.92 0.49 )معادلة االنحدار(ثابت 

 0.00 11.88 0.79 مصداقية العالمة التجارية 

  اإلحصائياملصدر: مخرجات التحليل                                                 

الساب الجدول  )أ يتضح  ق  من خالل  التابع  املتغير  بقيم  التنبؤ  الشرائينه يمكن  لدى  االتجاه  بأقسا(  لالالعاملين  زين  بشركة  املبيعات  تصاالت  م 

االتجاه يمكننا الوصول إلى خالصة تحليل االنحدار واملتمثلة في معادلة التنبؤ بقيمة املتغير التابع )  بذلكو مصداقية العالمة التجارية،  الل  خمن    بالرياض

 ( وهي كما يلي:  ائيشر ال

 ( المة التجارية مصداقية الع( )0.79+ ) 0.49=  االتجاه الشرائي

ومما سبق يتضح قبول ،  االتجاه الشرائيتأثير على    اله  مصداقية العالمة التجارية  السابق أن  اإلحصائين نتيجة التحليل  ن مو يستنتج الباحثوبذلك  

العدم مما ورفض فرض    ،االتجاه الشرائيو   مصداقية العالمة التجاريةبين    إحصائيةية ذات داللة  هر لذي ينص على أنه توجد عالقة جو ا   الرابعالفرض  

 فرض. يدل على صحة ال

 النتائج والتوصيات: 

وضحت نتائج الدراسة عن إرتفاع مستوى أبعاد التسويق الرقمي الخمسة في شركة زين لإلتصاالت، ولذلك توص ي الدراسة بضرورة املحافظة على  أ  .1

 منها. لى باقي شركات لإلستفادة وتعميم تجربة شركة زين لإلتصاالت عملستوى العالي، مع العمل على زيادته إن أمكن، ا  هذا 

داللة  وجود   .2 ذات  طردية  ارتباط  )  إحصائيةعالقة  بين  0.05عند مستوى  الرقمي(  التجاريةو   التسويق  العالمة  بأقسام   العاملين  لدى   مصداقية 

 ( دا 0.69، حيث أن معامل االرتباط )الت بالرياضصااملبيعات بشركة زين لالت
ً
أنه   وهذا يدل على ،(0.01)بلغ حيث أن مستوى الداللة  لة إحصائيا

وهذا يدعو شركة زين لزيادة االهتمام بالتسويق الرقمي لتاثيرها املباشر على     مصداقية العالمة التجارية،زيادة  ادى الى    التسويق الرقميكلما زاد  

ركة )حسن، وآخرون ر للعميل تجاه منتجات الشااللتزام املستمة ملصداقية العالمة مثل اإليجابيستفادة من التأثيرات مة وذلك لال ال مصداقية الع

2016) 
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الدراسة وجود عالقة طردية موجبة بين .3 نتائج  املختلفة لذلك توص ي   أوضحت  بأبعاده  الشرائي  اإلتجاه  الرقمي وبين  التسويق  أبعاد  كل بعد من 

ى وجود مكونين فقط من مكونات  أشارت النتائج إل، كما يةة بضرورة اإلهتمام بأبعاد التسويق الرقمي ملا لها من دور في رفع التوجهات الشرائاسالدر 

 في ت
ً
 فريدا

ً
هتمام  إل فسير التباين في اإلتجاه الشرائي، وهما اإلحتفاظ واإلتصال، ولذلك توص ي الدراسة بضرورة ا التسويق الرقمي يسهمان إسهاما

 .مما سيزيد من ذلك اإلتجاه بباقي عناصر ومكونات التسويق الرقمي حتى يكون لها دور في اإلتجاه الشرائي 

داللة   توجد .4 ذات  طردية  ارتباط  )  إحصائيةعالقة  بين  0.05عند مستوى  التجارية(  العالمة  الشرائيو   مصداقية  بأقسام لدى    االتجاه  العاملين 

 0.82، حيث أن معامل االرتباط )بالرياض ت املبيعات بشركة زين لالتصاال 
ً
نه  وهذا يدل على أ  ،(0.01)غ حيث أن مستوى الداللة بل  (، دالة إحصائيا

زيادة االتجاه الشرائي، مما يجب على الشركات التركيز على مصداقية عالماتها التجارية لزيادة  لى ذلك  ادى ا   مصداقية العالمة التجارية  تكلما زاد
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Abstract: The study aimed to identify the reality of digital marketing in Zain in the Kingdom of Saudi Arabia as 
a first major goal, and to identify the impact of digital marketing on consumer purchasing trends with brand 
credibility as an intermediate variable as a second major goal. The researchers used the descriptive analytical 
method, and he designed a questionnaire that includes three main axes: digital marketing, brand credibility and 
purchasing trends. There are 120 employees out of a total of 600 employees. The total number of sales 
employees in all of its channels (branches - direct sales - indirect sales - company sales - sales the strategy - 
digital sales - and E - Shop market at Zain Telecom) in the Riyadh region. The study recommended that further 
studies are necessary to determine the factors that lead to raising the level of digital marketing with its 
dimensions and purchasing trends in its dimensions, therefore having an impact on the economy in the 
Kingdom. The study also recommended the need to maintain this high level, while working to increase it if 
possible, and to generalize the experience of Zain Communications Company to the rest of the companies to 
benefit from it. That direction. 

Keywords: digital marketing; positive purchasing trends; brand credibility. 
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 :قدمةامل

أعقاب  السياسية   في  العالم نهاية القرن    التطورات  الثالثة، والدخول في    لعشرين، ا التي شهدها  التغيرات    ظهرت   عصر األلفية  في بيئة العمل العديد من 

اضح أنه ال يوجد أمام أي منظمة،  و لأصبح من ا و   . ت مختلفةملنظمات تحديا ى ا عل والتي فرضت بطبيعتها  القطاعات،  و ت  اال ج امل ها تغيرات في مختلف  ت ق راف و واألعمال،  

تنافسية  تحقيق إال    السوق البقاء في  و تسعى لالرتقاء بنفسها   تنافسية عالية ،  ميزة  لها قدرة  تعزيز  من خالل  ،  الحوكمة  مبادئ ترتكز في جوهرها على    ، تضمن 

، دارة سوء اإل   تجنب يعمل على  و التنافس ي،    املنظمة   موقف يدعم    الذي   ر األمة ونشاطها،  ملنظمعمل ا بالقة  لع ا   ت ذا قاللية لجميع األطراف  والعدالة واالست الشفافية  

 .ركات العمالقةد من الش في العدي  القرن املاض ي ن  م   عقد التسعينات   خالل ت املالية، كالتي حدثت  االنهيارا  محاوالت التالعب والفساد، وكذلك تجنب مخاطر   أو 

 األدب النظري:

 : Governance  كمةلحو ا .1

وليامس بأنها  ( Williamson, 2009)  ون يعرف  إستراتيجي    ة نظام إلدار   الحوكمة  بشكل  بشكل شامل  الشركة  ورقابتها  الرئيسية،  أهدافها  لتحقيق 

فل لها تحقيق لداخلية ما يكح ا ائها، لها من الهيكل اإلداري واألنظمة واللو تعنوية مستقلة وقائمة بذا م وبطريقة موقفية وأخالقية وملتزمة كونها شخصية

 ,Freeland)فريالند  عرفها  يتقارب مع مصالح الفئات األخرى ذات العالقة. و فيها وبالقدر الذي ال ي   داألهداف بقدراتها الذاتية بمنأى عن تسلط أي فر   تلك

بنشاط الشركة  طراف ذات الصلة  أل بين مختلف ا   ياتولواملسؤ   إدارة شركات األعمال، ويحدد الحقوق و ن خالله توجيه  لذي يتم ما   النظام  بأنها(  2007

الهيكل الذي يتم  ويحدد كذلك عد وإجراءات اتخاذ القرارات املتعلقة بشؤون الشركة، املصالح، كما يحدد قوا  باوأصحمثل مجلس اإلدارة واملساهمين 
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 :لخصامل

ف  إلىالدراسة    هذه هدفت    مع الدراسة ن مجتتكو    .الخاصة في مدينة عمان  املشافي  لدى زة التنافسية  يفي تحقيق امل  املؤسسية  ةثر الحوكمأ   تعرُّ

  م،األقسارؤساء    عام، ائب مدير  ن   عام، )مدير  ن مختلف املستويات اإلدارية  دة التحليل م وح  نت وتكو   مشفى،(  40خاصة من أصل )  مشافي (  7سبع )  من 

 (  240املوظفين( حيث بلغ عددهم )
ً
ان الصالح منها  ( وك 125وتم استرداد )  ،( استبانة 150( وقد تم توزيع )150)  ليوكانت عينة وحدة التحل  ، موظفا

 ( استبانة.  121لالستخدام )

ها مجتمعة  أبعاد طبيق الحوكمة ب لت  ( α≤0.05ند مستوى داللة )لة إحصائية ع دال   ي : وجود أثر ذ أهمهاتائج  من الن   جموعة م   إلى توصلت الدراسة  

  . في مدينة عمان الخاصة  املشافي بداع( في  اإل  ، الجودة   ، دها مجتمعة )التكلفةا امليزة التنافسية بأبع   ي فاالستقاللية(   ، العدالة   ، )الشفافية

وكذلك ضرورة تدريب الحوكمة،    أبعاد ة في تطبيق  الخاص   ملشافي ا   استمرار ضرورة  ت كان أهمها  من التوصياد  بعدالدراسة  وقد أوصت  

 الحوكمة.   د اأبع من    االستفادةكيفية    على   املشافي موظفي هذه  

 .خاصة  ي شاف م ؛  تنافسيةيزة  م   ؛ حوكمة:  فتاحية امل الكلمات  
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لشركة ل أصحاب املصالح في ا املتبع من قبنهج  امل  بأنها  كمةلحو ا   تعرفيقها ووسائل الرقابة على األداء. كما  قأهداف الشركة ووسائل تح  ضعمن خالله و 

   (. Cattrysse, 2005) النظام الذي تتم من خالله إدارة الشركة والرقابة عليهاة، وكذلك فهي تعبير عن صاملراقبة مصالحهم الخ

لعالقة بين إدارة الشركة من ايير التي تحدد ا ات واملع لقرار وا   ظم ليات واإلجراءات والقوانين والقواعد والن آل عة من ا الحوكمة هي مجمو   أن   ثان الباح ويرى  

 اف املرتبطة بالشركة مثل حملة السندات، العمال، الدائنين، املواطنين من ناحية أخرى.وأصحاب املصالح أو األطر  حملة األسهم ناحية و 

ضوعية وبكل  ت الصادقة واملو تقديم املعلوما يتعنالتي  Transparencyالشفافية  (1): املتمثلة فيالحوكمة اد عأبثالثة من هذه الدراسة  دستعتمو 

( 2) و( Fawzy, 2003للمنظمة ) ةاملناسب والصحيح بالنسبة لجميع األطراف الداخلية والخارجية بالنسب، وتساهم في عملية اتخاذ القرار بالوقت أمانة

لعدل واملساواة بينهم ت بين العاملين على أساس ا سؤولياملهام واملوتوزيع ا   ،ظمةملنا   حترام الحقوق العائدة ألصحاب املصلحة فيي ا وه  Fairnessلة  لعدا ا 

(Joshua, 2006)  ستقاللية  اال   (3)  وIndependence    بينت بأن   Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)وقد 

دارة املنظمة، ويمكن أن ينبثق عن أعضاء مجلس  تقلة غير خاضعة إل من قبل جهة مسمة  نظشراف والرقابة على املب أن تشمل عمليات اإل االستقاللية يج

 (. Hermanns, 2006ية واملالية )على رقابة التقارير اإلدار  ، تتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء، لإلشرافتدقيق مستقلة اإلدارة لجنة

 مليزة التنافسية ا .2

ل  التنافسية، وجذب االستثمارات وتحسين االقتصاد من خالء وزيادة القدرة  على دعم األدا عد  سا( أن الحاكمية تMoureen, 2004)  مورين  يشير

إدار  املنظمة، و تحسين وتطوير  باة  التعامل بطريقة عادلة  للمساهمين والعاملينلنسبضمان  األخ  ة  في كا   دعم و   ،رى وجميع األطراف  الشفافية  فة مبدأ 

 ر الفساد.ن من ضبط عناصيمكي ، على النحو الذ معامالت وعمليات املنظمة

الفرق بين القيمة الل  ين اآلخرين، وتوسيع هذه الفجوة عنهم، من خحقيق التقدم عن املنافستبأنها  امليزة التنافسية    (Willie, 2010)ويلي    فعر  وقد  

وليد  تأنها  (  Barney & Clark, 2007)  رني وكالركبا  هاوعرف  لك املنتج.تي يدفعها لقاء حصوله على ذ، والقيمة املالية البون ز لا ا  حققة التي يحصل عليهاملت

 Evans) إيفانس ما عرفهاك .نظمات األخرى املنافسةامل ة للمنظمة، والتي ال يمكن تقليدها من قبلالداخلي  بالبيئةاملوارد والقدرات اإلبداعية التي تتعلق 

et.al, 2007تها األخرى، وهي بدورها تتطلب فهم اإلطار العام ق، فوق كل أولوياالية والتسويامل  ليقدرة الشركة على تفوقها في مجا  رة عن إعالن( بأنها عبا

اإل للشركة من خالل تحد الفعيد  الزبائن  العليا لرغبات وحاجات  الوسيلة وال  لية،دارة   اولهم في أقصر وقت. متن  لىإ   ا طريقة األنسب إليصالهثم تحديد 

ناء الزبون للمنتجات من سلع أو خدمات وطلب  زبائن من أجل اقتحاجات ورغبات ال تلبية هدف إلىة تليعمأنها  (Stevenson, 2007)ستيفنسون وعرفها 

متميز عن نظيره في  ات تكلفة أقل أو منتج ذ اتخدمع و املنظمة على إنتاج سل التنافسية بأنها قدرة  ة يز امل حثانالباويعرف . واالستفادة منها الحصول عليها

 افسون اآلخرون. ملنتجاتها بطريقة يعجز عن تنفيذها املن  الديها إلضافة قيمة مصادر القوة املنظمة مل اللتغاسة، من خالل ميز متللزبائن بطريقة  األسواق

ا، ألنها  على اختالف أنواعها وإنتاجه  جوهري لعمل املنظماتهم و م  ملاعأنها    التنافسية تكمن فيأن أهمية امليزة    إلى  (Lynch, 2000)  لينش  يشيرو 

عد ذات أهمية كإلستراتيجية التني تصاغ حوله ا الذس  األسا
ُ
حدي الذي ينتظر املنظمة من لدن  ونها أداة ملواجهة التافسية الشاملة للمنظمة؛ كما أنها ت

 . عنيافسة في القطاع املمات املناملنظ

، اإلبداعدة،  لجو د: التكلفة، ا من هذه األبعا. و اتتحقيق امليزة التنافسية للمنظم  تي تعمل علىاألبعاد ال  عدد من  وجود  لىت إ تشير معظم الدراسا

النم التميز،  التصميم،  السمعة،  االسناد،  التسليم،  الجماملرونة،  االستعمال،  سهولة  التحالفات،  الو،  التكنولوجياالية،   ;Evans, 1993)  وقت، 

Mintizberg & Quinn, 1998; Best, 1997; Macmillan & Tampo, 2000  .) الدر اختارت  ا اسوقد  أبعاد  ة  الجودة،لحالية   نظر   واإلبداع(  )الكلفة، 
ً
 ا

 إلجماع غالبية الدراسات على هذه األبعاد الثالثة. 

عر 
ُ
بأCostالكلفة )ف  ت الطوعنها  (  املوارد  يةالتضحية  الحاو مللحصول على منافع مل  ديةتصاق اال بمجموعة من  أو غير ملموسة في  أو في  سة  ضر 

مجموعة الخصائص التسويقية والهندسية  بأنها    Quality الجودة رف  في حين تع  (Dekker Anderson, 2012)  املستقبل بغرض تحقيق أهداف محددة 

أنها "إجمالي صفات وخصائص املنتج أو   على  ة الجودية إلى مفهوم  ريطانة الباملنتج. وأشارت املواصف  ماستخدا الزبون عند  لتوقعات  امللبية    والتصنيعية

ه  دما يواجالفرد عنالعملية التي يتميز بها  فيعرف بأنه Innovation أما اإلبداع(. Dale et. al, 1997بتهم" )الزبائن ورغا تاجاح الخدمة التي بإمكانها تلبية

ستجابات اآلخرين وتكون منفردة وتتضمن هذه استجابته مختلفة عن ا   ءا بما يتفق وذاته، فتجيهتجيب لق ثم يسويتعايش معها بعم  مواقف ينفعل لها

 Soo, et) ة كار جديدي طرح أفديدة، أو أدوات وعمليات إدارية جديدة، كما تشمل الفكر القيادي املتمثل فأو تقنيات عمل ججات أو خدمات تمن يةالعمل

al, 2002).   

 نافسية درة التزيز القالحوكمة في تع أثر  .3

 ذي داللة إحصائية  أثر  إلى وجود  (2019)  القحطانيارت  شد أ فقات إلى وجود أثر لتطبيق الحوكمة في تحقيق امليزة التنافسية.  الدراس  نمتوصل عدد  

 بد ة وعحبيبكما توصل  .  مةعند تطبيق مبادئ الحوك  السعودية  املتخذة في الجامعاتات  رار القودة  تحسين جنتيجة تحقيق امليزة التنافسية  في  للحوكمة  

مؤسسة مدبغة الجلود بجيجل  ى ادية لداالقتص لتنافسيةية في تعزيز ا سؤساملإلى وجود آثار ذات داللة إحصائية لتبني أبعاد الحوكمة  (2019) لحفيظا 

(TAJ.في الجزائر )  وتوصلت دراسة  Al-Qatawneh  (2015  )لدوائية في  ا   تالشرك ا   التنافسية في  يزة ق امللحوكمة املؤسسية في تحقيا   إلى وجود أثر ألبعاد
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ن  لم تعد تقتصر  ةدامستإلى أن امليزة التنافسية امل  (2013ة )لف  وتشيراألردن.  
ُ
 َتج وعلى مستوى تطوير وتحسين أداء املؤسسة، وإنما يكون  على تميز امل

ً
 أيضا

لشركات في رفع امليزة التنافسية  مة ا حوك  ليبيق دلإلى وجود أثر لتط  (2012)  العازمي  وتوصل  لياتها.وكمة، ومعرفة كيفية التوجيه السليم آلبيق الحبتط

لة في الشفافية ( إلى أن أبعاد الحوكمة املؤسسية املتمثNginyo, et.al., 2018)  راسةلت دوتوص  اق املالية.الكويت لألور  ق سو   فيللشركات الكويتية املدرجة  

قة ال( إلى وجود عAl-Haddad, 2011)  ويشيرا.  يالة التي تمت دراستها في كينحفي ال  تنافسيةامليزة ال  ذي داللة فية واملسؤولية ذات أثر  عدالواملساءلة وال

 رتباط موجبة با 
ً
ؤسسية  الحوكمة املالقة ارتباط موجبة بين  املؤسسية، وإلى وجود عبأرباح كل سهم أو العوائد على األصول( والحوكمة    ين الربح )مقاسا

ال د شركة.  وأداء  توصلت  املركزي ت  نأ إلى    ( 2008)  كلبونة  راسةكما  البنك  الصادرة عن  املؤسسية  الحوكمة  ين ممارسات  ستح  فيتؤثر    األردني  عليمات 

 ويرى   صاد الوطني.لى االقتكل رئيس على أدائها، وبالتالي عوأن التزام املصارف األردنية بتطبيق تعليمات الحوكمة املؤسسية، يؤثر بش  ،صارف األردنيةملا 

 على أصولها، وأرباتؤثر وبقوة على أداء    ةيأن الحوكمة املؤسس(  2007)  الجعيدي 
ً
ربحية األسهم كل عام، وعلى  شا بحهالشركات بشكل عام، وخصوصا

 م( إلى أن أفضل أداء تشغيلي، وتقييم  Klapper & Love, 2002) وتوصلل خاص. بشك
ً
وكمة تطبيق الح من مستويات ع أعلى مستوى سوقي يكون مرتبطا

   .ةسياملؤس

 :ئلتهاسأو  مشكلة الدراسة

 السؤال الرئيس التالي: في  الدراسة ل مشكلة  مث تت 

 ." الخاصة في مدينة عمان   املشافي ية في  يزة التنافس الحوكمة في امل   ديء با تطبيق م أثر  "ما    

 الية:وقد انبثق عن هذا السؤال األسئلة الت 

 ؟في مدينة عمان الخاصة املشافيفي  ( قالليةتسافية، والعدالة، واال لشف)ا  هاعادأبكمة بيق مبادئ الحو وى تطبما مست :السؤال األول 

 عمان؟في مدينة  الخاصة املشافيفي ( اإلبداع ،الجودة ،لفةتكال) هاأبعادبزة التنافسية ي املق ما مستوى تحق السؤال الثاني:

ع( ، اإلبدا ، الجودة دها مجتمعة )التكلفة ا أبعفسية ب ان يزة الت ستقاللية( في امل )الشفافية، العدالة، اال ما أثر تطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة   السؤال الثالث:

 عمان.  ة دين م   في املشافي الخاصة في 

 :سةالدرا فرضيات

 :ة بناء على أسئلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالي 

 : الفرضية الرئيسة 

1Ho ائية عند مستو ذو داللة إحص    يوجد أثر : ال( 050ى داللة.≤α )  لية( في امليزة التنافسية  تمعة )الشفافية، العدالة، االستقال ج ها مد ا ة بأبع لتطبيق الحوكم

 في املشافي الخاصة في مدينة عمان.إلبداع( فة، الجودة، ا ل لتك )ا دها مجتمعة  ا بأبع 

 الية: وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الت  

 الفرعية األولى: ضية  الفر 

1.1.Ho مستو  ة عند إحصائي ثر ذو داللة : ال يوجد أ( 0.05ى داللة≤α )  املشافي  ي التكلفة في فة(  لي شفافية، العدالة، االستقال بعادها مجتمعة )ال لتطبيق الحوكمة بأ

 الخاصة في مدينة عمان. 

 الفرضية الفرعية الثانية:  

.1.2Ho ة إحصائية ع: ال يوجد أثر ذو دالل( 0.05ند مستوى داللة≤α )  املشافي   ( في الجودة في العدالة، االستقاللية ة، ي فالشفا تمعة )بأبعادها مج   طبيق الحوكمة لت

 ة في مدينة عمان. الخاص 

 الثالثة:    عية فر الفرضية ال 

1.3.Ho يوجد : ال( 0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة≤α )  في املشافي   ( في اإلبداع افية، العدالة، االستقاللية جتمعة )الشف لتطبيق الحوكمة بأبعادها م

 عمان.نة  ي د في م الخاصة 

 ف الدراسة: اهدأ

 األهداف التالية:   قيقتح ىإل سعتلحالية ا سة را الدن دراسة، واألهمية التي تكتسبها، فإمشكلة ال ناًء علىب

 . في مدينة عمان الخاصة املشافي لدى  بأبعادها مبادئ الحوكمة تطبيق مستوى  إلىالتعرف  .1

ق مستوى  إلىالتعرف  .2  الخاصة في مدينة عمان.  املشافي لدى ها دأبعاالتنافسية بمليزة ا  تحقُّ

 . ذا األثرهمدينة عمان وطبيعة  فيالخاصة  فيشاملا  لدى تنافسية لة ا ز يتحقيق امل فيالحوكمة  أثر تطبيق مبادئ  على التعرف .3
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 : أهمية الدراسة

.  الخاصة على نحو خاص من فوائد هذه الدراسة  ي شافامل ومن مدى استفادة منظمات األعمال بشكل عام و أهمية متغيراتها، تكمن أهمية الدراسة في  

 املشافي استفادة  مهمة بسبب إمكانية  . والدراسة الحالية  فسيةامليزة التنا  قيتحق الحوكمة في   رثأ   لتاو التي تن  البحوث   لقلة عدد   فهذه الدراسة مهمة نظرا 

ذات تأثير هام في أداء منظمات األعمال،  أصبحت  مواضيع إدارية حيوية    ل و انتت   اسةمن النتائج التي توصلت إليها، عالوة على أن الدر   كذلك العامةو   الخاصة

   .هايلر إ سة املشاالدرا  يراتتغم إلىمن خالل التطرق 

   :جراءاتالطرق واإل و منهجية الدراسة 

 :اسةمنهج الدر 

 .يق أهدافهالتحق الوصفي التحليلي املنهج اعتبا ، فتم هذه الدراسة دراسة سببية

  :ة الدراسةمجتمع وعين

أما    . واحد   إقليم تقع ضمن    نها أل  في املشا  ه هذ  تيار اختم    وقد   . مشفى(  40خاصة في مدينة عمان من أصل )  مشافي (  7سبع )ن  جتمع الدراسة م ن م تكو 

   ( 240)  معاينة للاملجتمع    عدد افراد   وقد بلغ   . ( موظف إداري   ، رؤساء األقسام ير عام،  مدير عام، نائب مدة )فئ   شملت   عاينة فقد حليل واملوحدة الت
ً
  ،موظفا

أي ما نسبته  ،  ةباناست (  125)استرداد  تم  و   ،استبانة  (150)  عوزيتم ت ، فاسة ر الد  معمجتمن    % 62فردا، وبنسبة مئوية تقارب    ( 150)بــ  يد عينة الدراسة  تحدتم  و 

الصالحة لغايات التحليل اإلحصائي    ات ان تب ساال   يصبح عدد   وبالتالي   . صالحيتها للتحليلوذلك لعدم    ات ( استبان4تم استبعاد )، و ما تم توزيعه من أصل  (  83.3%)

   . املسمى الوظيفي قية تبعا ملتغير طب   كانت عينة  الدراسة  ةن عي علما أن  ،ه عتوزيم  تا م  ( من أصل%80.6( أي ما نسبته )121)

 نة الدراسةوصف خصائص عي

الشخصية والوظيفية لعينةهدف   الخصائص  إلى بيان  الدراسة  الجزء من  ال  هذا  املسمى    نوع الدراسة من حيث  العلمي،  املؤهل  العمر،  االجتماعي، 

   : لخصائص الشخصية والوظيفية حول ا عينة وضح إجابات الي   ول التالي والجد  . ةسدرا موضوع ال شافي مل في ا  الوظيفي، عدد سنوات الخبرة 

 )الجنس(:  النوع االجتماعي .1

   توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي :(1) جدول 
 االجتماعي  وع الن التكرار  النسبة

 ذكر  82 67.8%

 أنثى  39 32.2%

 املجموع  121 100%

 ة  ير لعما  ئاتفال ر راالتك سبةالن 

 سنة    30اقل من  10 8.3%

 سنة   40اقل من  – 30 58 47.9%

 سنة   50قل من ا -40 40 33.1%

 سنة فأكثر   50 13 10.7%

 املجموع  121 100%

   املؤهل التعليمي التكرار  النسبة

 جتمع  كلية مم  لو دب 6 5%

 بكالوريوس 81 66.9%

 ماجستير   27 22.3%

   دكتوراه 7 5.8%

 ع و مجامل 121 100%

 املسمى الوظيفي   التكرار  النسبة

 مدير عام   5 4.1%

 م  نائب مدير عا 16 13.2%

 رئيس قسم   35 28.9%

 موظف إداري   65 53.7%

 جموع ملا 121 100%

 سنوات الخبرة   التكرار  ةالنسب

 سنوات    5اقل من  27 22.3%

 سنوات   10من  اقل -5 61 50.4%

 ة  سن  15 ل من اق – 10 18 14.9%

 سنة فأكثر   15 15 12.4%

 موع املج 121 100%
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 أداة الدراسة:

 ر جمع البيانات: صادمن م مصدرينى  اعتمدت الدراسة عل

الثانوية باالعتماد على  ،املصادر  ذا   وذلك  واملؤلفات  العالالكتب  الدراسة  قةت  اعتمدت على  بموضوع  كما  األولية،  الدر أد  في  املتمثلة  املصادر  ة اساة 

      :جزئين تكونت االستبانة منوقد  .دب النظري لى األ ادا عاستن ينحثالبامن قبل  تطويرها م تالتي  نة(تباس)ا 

 سنوات الخبرة(عدد  ، الوظيفي املسمى ،املؤهل العلمي ،العمر ،)الجنس والوظيفية لومات الشخصية ملع: ا األول  الجزء •

 (.  التنافسية يزة املتعلقة باملتغير التابع )امل ئلةسأل ا ( و كمةو الح)ل غير املستقاألسئلة املتعلقة باملت ثاني: م الالقس •

 .س ليكرت الخماس يوقد تم قياس املتغيرات باستخدام مقيا

 أفراد عينة الدراسة على أسئلة االستبيان باعتماد املعايير التالية:  الستجاباتتوسطات الحسابية وتم توزيع امل

 (.3.66حسابية أكبر من ) طاتمتوس ت علىلصي حالت قراتلفوتشمل ا  ة:تفعافقة املر درجة املو  •

افقة املتوسط •  (.3.66 - 2.34راوحت متوسطاتها الحسابية بين )وتشمل مجموعة الفقرات التي ت ة:درجة املو

افق •  .(2.34من )وتشمل مجموعة الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أقل  ة املتدنية:درجة املو

 :ة واملرتفعةاق املتدنية واملتوسطاالتف اترجلد ةيبسالحا  سطاتتو ( امل2ول )ويبين الجد

 معالجة مقياس ليكرت : (2جدول )

افقة   بياملتوسط الحسا  درجة املو

 متدنية   1-2.33

 متوسطة   2.34-3.66

 مرتفعة     5 -3.67

 :التوزيع الطبيعي اختبار 

 يع ال بار توز م الخت د يستخ   ي ذ ل وا   ( One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testتم إجراء اختبار )
ً
   : نتائج االختبار   يبين ( 3والجدول رقم )    . بيانات طبيعيا

 الطبيعي للبيانات   عالتوزي  اختبار : (3)جدول 

 K-S   Sig االنحراف املعياري  لحسابيالوسط ا  املتغيرات 

 0.096 1.232 0.56909 3.7752 الحوكمة 

 0.105 1.214 0.63894 3.9223 الشفافية 

 0.169 1.111 0.79260 3.6380 عدالة لا

 0.092 1.241 0.58747 3.7653 االستقاللية 

 0.096 1.233 0.64347 3.6130 نافسية امليزة الت

 0.171 1.109 0.78010 3.6860 التكلفة

 1.322 1.172 0.75092 3.5140 الجودة

 0.065 0.079 0.68282 3.6316 اإلبداع 

 ع طبي ان انات ك يب ال  أن توزيع   إلى   النتائج   تشير 
ً
 ي ق  بعاد لجميع األ Sigقيمة   حيث بلغت  ، يا

ً
ما  ( ك 5أقل من )  بعاد لجميع األ  K-Sقيم اختبار و  % 5أكبر من    ما

فإننا سنجد    ، ل عينةوحسبنا الوسط الحسابي لك  ، العينات املمكنة من مجتمع ما  ( والتي تبين انه إذا اخترنا جميع Central Limit Theoremتفسره نظرية )

 . الطبيعي ينات قريب من التوزيع الع لهذه   ية ابالحس ساطو أل جميع ا   ع وزيت

 :صدق وثبات أداة الدراسة

ح وفهم الفقرات  ذلك للتأكد من وضو ين ذوي االختصاص و على عدد من املحكماسة تم عرض االستبانة  ر ري ألداة الد من أجل اختبار الصدق الظاه

( لالتساق  Cronbach Alphaخالل احتساب معامل كرونباخ ألفا )  الدراسة من ثبات أداة    ار باخت   تم ك  عد ذل بو ة.  طلوبمل ت ا اء التعديال ها، وتم إجر الواردة في

ة لقياس  اللها مناسبالتي تم الحصول عليها من خ   ات، وأن البيانات ذه الدراسة بالثبذا يمكن وصف أداة ه(. ل%94ينة النهائية )عت النتيجة للالداخلي، حيث كان

 التالي نتائج االختبار املذكور:  ( 4) الجدول  ة. ويبين عالي  ة ماديعت ا  لدرجة  ع تخضت، و ا تغير امل
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 ثبات أداة الدراسة للمتغيرات  : (4)جدول 

 ألفا    كرونباخ الفقرات  د دع املتغير    

 املتغير املستقل: الحوكمة   

 % 80.57 5 شفافية لا

 % 83.26 5 العدالة 

 % 76.05 5 اللية االستق

 % 89.13 فقرة 15 قلتاملس ر ملتغيرات الفق ياملؤشر الكل 

 املتغير التابع: امليزة التنافسية  

 % 85.58 5 التكلفة

 % 76.71 5 الجودة

 % 81.96 7 اإلبداع 

 % 91.12 فقرة  17  ملتغير التابعالكلي لفقرات ا ؤشر امل

 % 94.00 فقرة  32 رات أداة الدراسة   لكلي لفقاملؤشر ا

 

 الدراسة: يراتمتغ

ستقاللية. أما  : الشفافية، والعدالة، واال ج هي الذي يشتمل على ثالثة أبعا  املتغير املستقل )الحوكمة( هو  و   ، األول   هما:   رين، غي تم  دراسة على ت الاشتمل

 الجودة، واإلبداع. الذي يشتمل هو اآلخر على ثالثة أبعاد هي: التكلفة، و  املتغير التابع )امليزة التنافسية(  و فه املتغير الثاني 

 نات البياوتحليل  ةصائيحإل املعالجة اوب أسل 

 اعتمدت الدراسة عدد
ً
 Cronbachالدراسة )ات أداة  معامل ثب، و وصفييس اإلحصاء ال مقاي:  ، وهيالتي تتفق وطبيعة الدراسة  من األساليب اإلحصائية   ا

Alphaالدراسة للدراسة، و ستقخل املتغيرات امل تدا   وذلك الختبار عدم   VIFار  اختب ، و ( الختبار ثبات أداة  الخطي  ، و ذجوة النمو قبار  ختا لة  االنحدار  تحليل 

   .قة منها لفرعية املنبثات ا املتعدد وذلك الختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى والفرضي

 :ائج الدراسةتن
 التالي:  لنحوعلى ا  ارضياتهتبار فالدراسة واخ أسئلة لالجابة عن سيتم استعراض النتائج وفقا للتحليالت التي اجريت

بالسؤال  قتعل املائج  نتال تطبيق مبادول األ ة  ما مستوى  امل  مةوكالح  ئ:  في  واالستقاللية(  والعدالة،  )الشفافية،  في مدينة  بأبعادها  الخاصة  شافي 

 ان؟عم

ع امل  نلإلجابة  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال،  مقهذا  لفقرات  تطبق عيارية  ثة  الثال  بأبعادهاكمة  الحو   ئ مباد  ياس 

 : (5رقم ) ، وحسب الجدول التاليي مدينة عمانقاللية( في املشافي الخاصة فستاال  العدالة، ،ةفافيلشا )

افات املعي ملتوسطات الحسابيةا: (5) جدول   اد متغير الحوكمة لفقرات أبعارية واالنحر

رقم  

 الفقرة
 الترتيب اق درجة االتف ري عيااف امل االنحر  سابيالحالوسط    فية فقرات ُبعد الشفا

 2 مرتفعة  0.77885 3.9587 قرارات املتعلقة بأعمالهم  مة للموظفين في اتخاذ الت الالز السلطا شفىامل  تحدد 1

 3 مرتفعة  0.71186 3.9008 بالوضوح   شفىامل ل في  تتسم إجراءات العم 2

 1 تفعة مر  0.76358 4.0165 الشركة   فيفين املوظبها لجميع  مول قوانين املعاألنظمة وال شفىامل إدارة  تعكس  3

4 
في   املرض ى ع يقة عادلة وواضحة لجمي بتقديم املعلومات بطر  شفى امل رة إداتقوم 

 أخير  ب ودون تت املناسالوق
 4 مرتفعة  0.97954 3.8760

 5 عة مرتف  0.98578  3.8595 وظائفهم  أوقات الدوام الرسمي في تأدية مهامهم و  شفى امليقض ي العاملين في  5

 عةتفر م 0.63894 3.9223 ي املؤشر الكل 

رقم  

 قرةالف
 الترتيب درجة االتفاق  االنحراف املعياري  حسابيلا الوسط  فقرات ُبعد العدالة 

 2 مرتفعة  1.04697 3.7355 مكافأة املوظفين املميزين بطريقة عادلة   إلى شفى املإدارة  تسعى 6

 3 عة تفمر  0.99191 3.6860 ن  املوظفي   على اريةاءات اإلدإلجر قها اة عند تطبيعدال بال شفىامل  إدارةتتسم  7

8 
قانونية ألي موظف   ومساءلةملالحقة التجاوزات  شفى امل يفاءات عادلة هناك إجر 

 خالف.  م
 4 متوسطة  1.07296 3.5289

 5 سطة متو  1.03885 3.4215 مالتها دالة في جميع تعاهناك مراقبة مستمرة من قبل اإلدارة لتطبيق الع 9

 1 مرتفعة   0.96609  3.8182 هم وظيفت  ييز بين مون تد ميع املوظفينتتم معاملة ج  10

 متوسطة  0.79260 3.6380 املؤشر الكلي 
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رقم  

 الفقرة
 رتيبالت درجة االتفاق  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي   ُبعد االستقالليةفقرات 

11 
مجال  لجديدة في وا وعة ناملت ألفكارلتقديم اية الكاملة يتم منح املوظف الحر 

 العمل 
 2 مرتفعة  0.88319 3.8926

12 
اإلعمال املوكلة إليه بالطريقة التي   إلنجازاستقاللية يمتلك املوظف الصالحية و 

 راها مناسبة.   ي
 1 مرتفعة  0.70905 3.9256

13 
لس اإلدارة  ومتطلبات استقاللية أعضاء مج مفهوم شفىإدارة امل تحدد 

   ح. اضو  شكل م بواستقالليته
 3 مرتفعة  0.83435 3.7355

 5 متوسطة  0.86603 3.6364 تها املختلفة يز االستقاللية في معامالبتعز  فىشإدارة امل   تمهت 14

 4 متوسطة   0.80623  3.6364 شفى امل ئم الحاكمية في قاللية من أهم دعاتعتبر االست 15

 مرتفعة 0.58747 3.7653 املؤشر الكلي 

ر من متوسط أداة  ب تها الحسابية أكوذلك ألن متوسطا ن بعد الشفافية ت املعبرة ع را قف ال  حو ينة ايجابية نتجاهات الع ن ا ( أ 5رقم )ظ من الجدول حنال 

  تنصلتي االتفاق وا أعلى درجة من  على  ( 3لت الفقرة )ص ( حيث ح 0.63894عياري )نحراف مبإ ( و 3.9223الكلي )الحسابي للمؤشر  ( وبلغ الوسط 3القياس )

لت  ص ( بينما ح0.76358نحراف معياري )إ( وب 4.0165" بمتوسط حسابي )شفىاملين في  وظفلجميع امل   ال به مو ملعالقوانين ا األنظمة و   فىشامل   ارة دإ تعكس  "

ادنى   ( 5الفقرة ) االتفاق بمتوسط ح رتفعة مدرجة م  على  ات  أوق   شفى املن في  العاملي  ض ي يق( والتي تنص " 0.98578نحراف معياري )إب ( و 3.8595سابي )ن 

 ". م فهائ وظ أدية مهامهم و رسمي في تم اللدوا ا 

داة  من متوسط أ لحسابية أكبر  ن متوسطاتها ا أل   فقرات املعبرة عن بعد العدالة وذلكال نحو    لعينة ايجابيةأن اتجاهات ا   املذكور دول  من الجنالحظ    كما

الكلي )3القياس ) الحسابي للمؤشر  الوسط  الفقرة )صح ث  حي  ( 0.79260ي )معيار حراف  انبو   ( 3.6380( وبلغ  التفاق والتي  ا من    جة أعلى در   على   ( 10لت 

  على ادنى (  9لت الفقرة )صبينما ح   ( 0.96609اري )معي( وبانحراف  3.8182" بمتوسط حسابي )تتم معاملة جميع املوظفين دون تمييز بين وظيفتهم تنص" 

ة في  عدال ال ارة لتطبيق داإل  بل ن قة مستمرة م هناك مراقبص "ي تنوالت( 1.03885ياري )نحراف معبإ( و 3.4215من االتفاق بمتوسط حسابي )  متوسطة درجة  

 ". جميع تعامالتها 

 نالحظ  و 
ً
الجدول    أيضا ايجابية    املذكور من  العينة  اتجاهات  املعب ال نحو  أن  بعفقرات  أكبر من  رة عن  الحسابية  االستقاللية وذلك ألن متوسطاتها  د 

القياس ) أداة  ال .  (3متوسط  الح وبلغ  للم وسط  أعلى درجة من    على   ( 12رة )لفقا   لت ص ث ح ( حي0.58747)ي  نحراف معيار إب ( و 3.7653ي )الكلؤشر  سابي 

( وبانحراف  3.9256" بمتوسط حسابي )ه بالطريقة التي يراها مناسبة وكلة إلينجاز اإلعمال امليمتلك املوظف الصالحية واستقاللية ال "   االتفاق والتي تنص 

( والتي تنص  0.86603نحراف معياري )ا ب( و 3.6364ابي )توسط حسماق بتف من اال وسطةت مدرجة   أدنى ى عل ( 14لت الفقرة )صح نما  ( بي0.70905معياري )

 ". فةمعامالتها املختل بتعزيز االستقاللية في   شفى إدارة املتهتم "

 ؟في مدينة عمان   الخاصة   ملشافي في ا (  اإلبداع الجودة، ، فة )التكل ما مستوى تحقق امليزة التنافسية بأبعادها   النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

التكلفة، )الثالثة    بأبعادهاحوكمة  ال  ئ تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مقياس تطبق مبادؤال،  هذا الس  نبة عالإلج

 : (6) قم ر  التالي، وحسب الجدول ( في املشافي الخاصة في مدينة عماناإلبداعالجودة، 

افات ااملتوسطات الحسابية واالن: (6) جدول   امليزة التنافسية ير  متغ دالفقرات أبعة يعيار ملحر

رقم  

 الفقرة
 الترتيب اق االتفدرجة  اري االنحراف املعي الوسط الحسابي فة فقرات ُبعد التكل

16 
الكفؤة للتخفيض من حجم  اظ بالعناصر  االحتفإلى  شفى إدارة املسعى ت

 يف الالتك
 4 ة مرتفع 1.02785 3.6694

 1 مرتفعة  0.94264 3.8099 ة يطرة على حصتها السوقي ة للسلفتها بأقل تكاخدم  اجإنت إلى شفى إدارة املتسعى  17

18 
مع نوعية تلك الخدمات   تتوافق بأسعار يةورعاية صحخدمات  شفى املتقدم 

 .  والرعاية
 2 مرتفعة  0.95209 3.6694

19 
اجل تقديم خدمات بكلف   نطوير باستمرار موالتث بح الأنشطة   شفىاملتدعم 

 اقل 
 3 مرتفعة  1.00323 3.6694

  مشفىللة بالنسبة كل عملية تخفيض التكلف تش 20
ً
 5 متوسطة   0.96929  3.6116 لدخول منافسين جدد   رادعا

 مرتفعة 0.78010 3.6860 املؤشر الكلي 

رقم  

 الفقرة
 الترتيب ق درجة االتفا اري ملعيا حراف االن  الوسط الحسابي فقرات ُبعد الجودة 

 3 متوسطة  1.03340 3.4711 اطاتها وعملياتهاصة بنشتمرة خا سين مسحات تيلعم شفىاملتتوفر في  21

22 
  شفىمل ايتم تصميم البرامج التدريبية في 

ً
لالحتياجات التدريبية الفعلية   وفقا

 للعاملين 
 4 متوسطة  1.10465 3.3223

 5 متوسطة  1.18071 3.2975 . اجعينر املرضاء حاجات وع إل بالتن شفىامل تتميز خدمات  23
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 1 مرتفعة  0.89126 3.8512 تقديم خدماتها دون أخطاء كثيرة وبجودة عالية  على  فى شإدارة امل  رص حت 24

25 
الحصول على املعلومات الخاصة  من  املراجعين ناسبة التي تمكن  اآلليات امل  وجود

 في الوقت املناسب    بهم
 2 متوسطة   0.98431  3.6281

 متوسطة  0.75092 3.5140 ر الكلي شاملؤ 

قم  ر 

 فقرةلا
 الترتيب درجة االتفاق  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي داع عد اإلب فقرات بُ 

 5 متوسطة  0.89211 3.5785 الجديد يقدمها املوظف في مجال العمل    الفكري  صة باإلنتاجهنالك مساهمة خا  26

 7 سطة تو م 1.00083 3.4793 بأسلوب متجدد لاألعما بإنجاز ىشفمل ان في  يتمتع العاملو  27

 4 متوسطة  0.96830 3.6198 االستفادة من قدرة املوظفين اإلبداعية  على فىشامل تحرص  28

 3 مرتفعة  0.95606 3.6942 وأفكارهم  أراءهمظفين على طرح  املو  فىشامل إدارة   تدعم وتشجع 29

 6 متوسطة  1.01687 3.5372   شفىامل ة داخل داعي ر اإلبيتم تكريم أصحاب األفكا 30

31 
األعمال وتكاملها   إلنجاز  شفىامل ظفين داخل العون واملساعدة للمو  قديمت يتم

 وذلك بطرح أفكار وحلول إبداعية.  
 2 مرتفعة  1.00700 3.6942

 1 مرتفعة   1.04881  3.8182 مع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة محلية   شفى إدارة املتتعاون  32

 متوسطة  0.68282 3.6316 ر الكلي شاملؤ 

أكبر من متوسط أداة    ا الحسابية فقرات املعبرة عن بعد التكلفة وذلك ألن متوسطاتهالأن اتجاهات العينة ايجابية نحو    ( 6الجدول رقم )  من   الحظ ن

ي  توال  اق أعلى درجة من االتف  على   ( 17قرة )ف لت الص حيث ح   ، (0.78010ري )يانحراف مع بإ ( و 3.6860الوسط الحسابي للمؤشر الكلي )  وبلغ   .( 3القياس )

( بينما  0.94264نحراف معياري )( وبا 3.8099" بمتوسط حسابي )إنتاج خدماتها بأقل تكلفة للسيطرة على حصتها السوقية   إلى  شفى امل   إدارة تسعى  "   تنص

فيض  خية ت ملتشكل ع ( والتي تنص " 0.96929اري )ي نحراف معبإ( و 3.6116)  سابي ح   من االتفاق بمتوسط   متوسطة درجة    أدنى على  (  20فقرة )لت ال ص ح

 ". رادعا لدخول منافسين جدد   مشفىللبة التكلفة بالنس

  فقرات املعبرة عن بعد الجودة وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط أداة ال نحو   نة ايجابية ( أن اتجاهات العي6نالحظ من الجدول رقم )كما  

  اق والتي تنص درجة من االتف  أعلى   ( على 24لت الفقرة )ص ح  ( حيث 0.75092)  عياري م  نحراف بإ ( و 3.5140للمؤشر الكلي )  ي لغ الوسط الحسابوب  .( 3س )ا القي 

قرة  الف لتص ح  ( بينما 0.89126( وبانحراف معياري )3.8512" بمتوسط حسابي )ن أخطاء كثيرة وبجودة عالية خدماتها دو على تقديم   شفى إدارة امل تحرص "

أعلى   ( 23) االتفاق بمتوسط    متوسطة   ة درج  على  بالتنوع إلرضاء    شفى املتتميز خدمات  ( والتي تنص "1.18071اري )نحراف معي ا ب( و 3.2975)  حسابي من 

 ". املراجعين حاجات 

متوسط   ن ر م الحسابية أكب متوسطاتها  لك ألنفقرات املعبرة عن بعد اإلبداع وذال ( أن اتجاهات العينة ايجابية نحو 6الجدول رقم ) من نالحظ  ، كذلك

التي  اق و ( أعلى درجة من االتف 32لت الفقرة )صحيث ح   ،( 0.68282نحراف معياري )بإ( و 3.6316شر الكلي )الحسابي للمؤ لوسط ا  بلغ د  . وق(3أداة القياس )

لت  ص( بينما ح 1.04881)حراف معياري  ( وبان3.8182ابي )" بمتوسط حسمع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة محلية  شفىإدارة امل تتعاون  "  نصت

  بإنجاز  شفى امل في    يتمتع العاملون ( والتي تنص " 1.00083نحراف معياري )بإ ( و 3.4793من االتفاق بمتوسط حسابي )  متوسطة درجة   أدنى ى  عل(  27الفقرة )

 ". األعمال بأسلوب متجدد

 الدراسة فرضيات اختبار

 : Variance Inflationary Factor (VIFاختبار ) •

البدء  التأكب   قبل  الفرضيات تم  اختبار  ارتباط عاٍل وجو   م عد د من  إجراء  الجدول )  د  املتغيرات املستقلة، ويبين  املسموح به  7بين  أن معامل التباين   )

بين املتغيرات    ود ارتباط عاٍل عدم وج   إلى  شرا مؤ   ذلك   ( ويعد10( وكانت قيم معامل تضخم التباين أقل من )0.1( وأكبر من )1كان أقل من )تقلة  سللمتغيرات امل 

 صالحة لغايات اختبارها.    ت الحالية يانا بال ي أن املستقلة، مما يعن 

   (الحوكمة) املستقل  املتغير  أبعادنتائج اختبار قوة االرتباط بين : (7)جدول 

 Tolerance الحوكمة   أبعاد

 التباين املسموح به 
VIF 

 معامل تضخم التباين

 1.713 0.584 ية الشفاف

 2.156 0.464 لة  العدا

 1.565 0.639 االستقاللية  

أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )HO.1اختبار الفرضية الرئيسية األولى:  علقة بتامل  ئج النتا • الحوكمة ب لتطب ( α≤0.05: ال يوجد  ها  أبعاديق 

 مان ع نة ي مديفالخاصة  املشافي اإلبداع( في  ،الجودة  ، فةلا مجتمعة )التك دها سية بأبعالتنافة االستقاللية( في امليز  ، العدالة  ، مجتمعة )الشفافية
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   بعادها مجتمعةبأة تنافسيها مجتمعة في امليزة ال أبعادنتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر الحوكمة ب: (8)جدول 

 ة  الحوكم أبعاد     Beta)قيمة ) (Tقيمة )  مستوى الداللة 

 الشفافية  0.312 3.747 *0.00

 العدالة   0.262 2.810 *0.006

 ة  تقاللي ساال  0.293 3.691 *0.00

 ( Rقيمة ) 0.727

 ( R²قيمة ) 0.528

 (  Fقيمة املحسوبة ) 43.624

 DFدرجة الحرية  3/117

 ( Fلية )لجدو قيمة اال 2.60

 Sigمستوى الداللة  *0.00

 HO.1نتيجة الفرضية العدمية  رفض  

 لة إحصائيةدال و * ذ

  .( 0.00حيث بلغ مستوى الداللة )  ( 0.05)داللة إحصائية عند مستوى    ي ذ   أثر د  وجو   إلى(  8ل )شير النتائج في الجدو املتعدد ت   االنحدار   ر ستخدام اختباا ب

 وقد ظهر  
ً
  فرضية. ل بهذه ا  ة الخاص موذج الدراساملعنوية ألن   ة قيمالوهي   ،من قيمتها الجدولية   أكبر أنها  (  43.624سوبة والبالغة )املح  Fمة من خالل قي   أيضا

ما  بين  ، امليزة التنافسية  التباين الحاصل في متغير من    % 52.8  وكمة بأبعادها مجتمعة تفسر ما نسبته الح  ن يعني أ   ا ( وهذ0.528)  تبلغ   R²قيمة  تبين أن  كما  

 %. R=72.7غيرات كون قيمة  ن املتي العالقة قوية بوتعتبر  . ية ة بهذه الفرضاصمن التغيرات هي بسبب متغيرات أخرى لم تدخل في أنموذج الدراسة الخ % 47.2

 إسهام   ت قد حقق الحوكمة   د بعاأ   ج أن كل ئالنتا وأوضحت  
ً
وضحة  امل و   بعاد من األ   بعد لكل  Tو   Betaفي امليزة التنافسية وهي نتيجة أظهرتها قيم    بالتأثير   ا

  لة، دا الع  ية، الشفاف )  بأبعادها لتطبيق الحوكمة    صائية إح   داللةوجود تأثير ذو  "عدم    على   ص تن  التي  األولى   يةوبناء علية ترفض الفرضية العدم.  (8في الجدول )

يوجد  "  تنص على   يبل الفرضية البديلة الت وتق  ، دينة عمانم  يف  خاصة ال  املشافي   في (  اإلبداع   ،)الكلفة، الجودة   مجتمعة   بأبعادها ة  امليزة التنافسي  ي االستقاللية( ف

الحوكمة  لتط  (α≤0.05إحصائية )  لةتأثير ذو دال   )الكلفة،  التنافسية بابعادها مجتمعةزة  ي امل  في  ( قالليةاالست   ،العدالة  الشفافية،تمعة )مج  بعادها بأ بيق 

 ( اإلبداع الجودة، 

 ،ةعة )الشفافي ها مجتمعاد أب( لتطبيق الحوكمة ب α≥0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  يوجد   ال   : HO.1.1اختبار الفرضية الفرعية األولى:   •

 .ة عمانفي مدين  الخاصة  املشافي في  كلفة  ال ( في ليةستقال اال  ، العدالة 

 ها مجتمعة في الكلفة   أبعادنتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر الحوكمة ب :(9)دول ج

 الحوكمة   أبعاد     Beta)قيمة ) (Tة ) قيم توى الداللة مس

 الشفافية  0.216 2.651 *0.009

 العدالة   0.245 2.674 *0.009

 االستقاللية   0.414 5.312 *0.00

 ( R) قيمة  0.738

 ( R²)قيمة  0.545

 (  Fقيمة املحسوبة ) 46.779

 DFدرجة الحرية  3/117

 ( Fالقيمة الجدولية ) 2.60

 Sigستوى الداللة م *0.00

 HO1-1نتيجة الفرضية العدمية  رفض  

 يةداللة إحصائ و * ذ

حيث بلغ مستوى الداللة   ( 0.05)ى  ستو م   ئية عند داللة إحصا ي ذ  وجود أثر   إلى (  9الجدول )  ارت نتائج أشقد  و . حدار املتعدداختبار االن تم استخدام   

 وقد ظهر   . (0.00)
ً
ضية. كما  الخاصة بهذه الفر ة قيمة املعنوية ألنموذج الدراسال وهي    ، قيمتها الجدوليةمن  أكبر ( وهي 46.779)  تبلغ املحسوبة   F  أن قيمة  أيضا

وتعتبر العالقة قوية بين املتغيرات    ، التكلفةبعد  في    التباين من    %54.5  تهسبسر ما ن ف تها مجتمعة  ادالحوكمة بأبع   ( وهذا يعني أن0.545)  غتبل  R²  أن قيمة ين  تب

 الحوكمة قد حققت إسهام أبعادئج أن كل وأوضحت النتا .% R =73.8كون قيمة  
ً
  بعادمن األ بعد كل  ل  Tو  Betaقيم   يجة أظهرتهاالكلفة وهي نت  عد بُ بالتأثير في    ا

( الجدول  العدمية   فض م ر يتما سبق  وبناًء على    (.9املوضحة في  لة  الدال   داللة إحصائية عند مستوى   ي حيث ثبت وجود عالقة تأثير معنوي ذ  ،الفرضية 

 . في مدينة عمان لخاصة ا  املشافيفي ة تكلفال في ( االستقاللية ،العدالة  ، ها مجتمعة )الشفافيةأبعاد( لتطبيق الحوكمة بα≤0.05اإلحصائية )

  ، الشفافية معة )ها مجتأبعاد( لتطبيق الحوكمة بα≥0.05وجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) يال  :1.2HO.  فرعية الثانية الاختبار الفرضية   •

 ينة عمان مدفي  الخاصة املشافيفي االستقاللية( في الجودة  ،ةالعدال
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 مجتمعة في الجودة   ها د أبعاي املتعدد ألثر الحوكمة بر الخطحداتحليل االن نتائج: (10) جدول 

 الحوكمة   أبعاد     Beta)قيمة ) (Tقيمة )  لة دالستوى ال م

 الشفافية  0.317 3.560 *0.001

 العدالة   0.294 2.942 *0.004

 االستقاللية   0.187 2.191 *0.030

 ( Rمة )قي 0.677

 ( R²قيمة ) 0.458

 (  Fة )يمة املحسوب ق 32.992

 DFدرجة الحرية  3/117

 ( Fالجدولية ) قيمة ال 2.60

 Sigلة دالالمستوى  *0.00

 HO1-2نتيجة الفرضية العدمية  رفض  

 داللة إحصائية و * ذ

  يث بلغ ح   ( 0.05)مستوى  حصائية عند  داللة إ  ي وجود أثر ذ  إلى  ( 10تشير النتائج في الجدول )من خالل ذلك  و  .ار االنحدار املتعددام اختبتم استخد

 أ ظهر   وقد  .(0.00مستوى الداللة )
ً
  سة الخاصة قيمة املعنوية ألنموذج الدرا ال وهي   ، من قيمتها الجدولية  أكبر ( وهي  32.992)  غ تبلوبة  املحس   Fقيمة   أن  يضا

التباين الحاصل في  من    %45.8 تها نسب عة تفسر م بعادها مجتمالحوكمة بأ  وهذا يعني أن  ( 0.458) تبلغ R²قيمة نتائج التحليل أن   نتبهذه الفرضية. كما بي

 إسهام  الحوكمة قد حققت  أبعاد وأوضحت النتائج أن كل    . R =67.7%تغيرات كون قيمة املن  قوية بي وتعتبر العالقة   ، ودة الج   د بع
ً
وهي   ة الجودبعد  بالتأثير في  ا

أظهرتها قيم   العدمية  رفض ت،  سبق   ما على    وبناء   . ( 10الجدول )واملوضحة في    بعاد من األ  عد لكل ب  Tو    Betaنتيجة  جود عالقة تأثير  ث ثبت و حي  ، الفرضية 

الجودة  بعد ستقاللية( في  اال  ، العدالة  ، لشفافيةا مجتمعة )ا هأبعاد( لتطبيق الحوكمة بα≤0.05حصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )ة إ لدال ي ي ذمعنو 

  لشفافية،)ا   ها بابعاد  لتطبيق الحوكمة   (α≤0.05ئية )إحصا ذو داللة    أثر يوجد  "   أنه   لى تنص ع  ي التيلة  لفرضية البدوتقبل ا ،  في مدينة عمان   اصةلخ ا   املشافيفي  

 " نة عمانمدي فيالخاصة  املشافي  لدى الجودة  في االستقاللية(  العدالة،

الفرعية  اخ • الفرضية  دال1.3HO.الثالثة:  تبار  ذو  أثر  يوجد  ال  )  لة :  داللة  مستوى  عند  لتطα≥0.05إحصائية  الح(  ببيق  مجتمعة   ها بعادأوكمة 

 في مدينة عمان.  لخاصةا  يافاملشفي  اإلبداعستقاللية( في اال  ،لةالعدا  ،)الشفافية

    اإلبداعي ها مجتمعة فأبعاد ثر الحوكمة بطي املتعدد ألنتائج تحليل االنحدار الخ: (11) جدول 

 حوكمة  ال  أبعاد     Beta)قيمة ) (Tة ) يمق مستوى الداللة 

 افية الشف 0.287 2.826 *0.006

   العدالة 0.169 2.826 0.141

 اللية  االستق 0.187 1.483 0.057

 ( Rقيمة ) 0.541

 ( R²قيمة ) 0.293

 (  Fقيمة املحسوبة ) 16.167

 DFرية درجة الح 3/117

 ( F) القيمة الجدولية 2.60

 Sigمستوى الداللة  *0.00

 HO نتيجة الفرضية العدمية رفض  

 إحصائيةاللة د و * ذ

حيث بلغ مستوى    ( 0.05)داللة إحصائية عند مستوى    ي أثر ذود  وج   إلى(  11د تشير النتائج في الجدول )ار املتعداستخدام اختبار االنحد  ن خاللم

 د ظهر  وق  . ( 0.00اللة )الد
ً
صة بهذه  ة الخا موذج الدراسألنة املعنوية  قيمال وهي    ، من قيمتها الجدولية  بر أك( هي  16.167بة والبالغة )املحسو   Fقيمة    أن   أيضا

  ،اإلبداع  بعد   في الحاصل    التباين من    % 29.3  الحوكمة بأبعادها مجتمعة تفسر ما نسبته   ن ي أ عنوهذا ي  ( 0.293البالغة ) R²قيمة   ائج النت  بينت   الفرضية. كما 

 . R  =54.1%  بين املتغيرات كون قيمة   سطة متو وتعتبر العالقة 

ـــــحت النتائج أن  ـــــفافية  بعدوأوضـــــ ـــــهام  قد حقق  لحوكمة مجتمعةا  بعادأ لوحيد بين  ا و هالشـــــ  إســـــ
ً
Beta  (0.287 )قيم   اإلبداع حيث بلغتالتأثير في ب ا

 ســـــــهامعد العدالة وبعد الشـــــــفافية إ بلم يحقق  بينما   0.05معنوية اقل من داللة  ( عند مســـــــتوى  2.826)  Tوقيمة 
ً
هي نتيجة أظهرتها و  بالتأثير على اإلبداع  ا

حيث   ،رضــــية العدميةالف ضرفت انةوبناء على ســــبق ف (.11لجدول )وضــــحة في ا وامل بعادل بعد من األلك  0.05من  أكبري  عنو عند مســــتوى م  Tو  Betaقيم 

  ، العدالة   ،جتمعة )الشـــفافيةمها أبعادلتطبيق الحوكمة ب  (α≤0.05الداللة اإلحصـــائية )  حصـــائية عند مســـتوى داللة إ  ي ثبت وجود عالقة تأثير معنوي ذ



 السنوس ي & حجازي                                         (الخاصة في مدينة عمان املشافي لدى ميدانية دراسة ) في تحقيق امليزة التنافسية املؤسسية الحوكمة أثر  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 351-364 
361 

 

  (α≤0.05إحصــــــــائية ) اثر ذو داللة وجدي" أنه لىتنص ع  التيالفرضــــــــية البديلة   بلوتق ،عمانفي مدينة   الخاصــــــــة  فياملشــــــــا في اإلبداعد  عبُ اللية( في االســــــــتق

 ."مدينة عمان في الخاصة  املشافي في اإلبداع  فياالستقاللية(   العدالة، ،)الشفافية  مجتمعةلتطبيق الحوكمة بابعادها 

  :ائج النتمناقشة 

 ة أن هناك ارتفاعالحوكم أبعادالشفافية كأحد  بعدتعلق بفيما يج النتائأظهرت  •
ً
 نسبي ا

ً
  القطاع املبحوث ويعود ذلك اللتزام  .دراسةال نةابات عيفي إج ا

القرارات املتعلقة الزمة للموظفين في اتخاذ  السلطات ال  بمنح  ملبحوثةا   شافياملقيام  لك لكذو   ،املوظفينين املعمول بها مما ينعكس على  انباألنظمة والقو 

 بأعمالهم. 

  -القطاع املبحوث  لقيامذلك    الدراسة. ويعود ك درجة متوسطة إلجابات عينة  هنان  حوكمة أ ال  أبعادبعد العدالة كأحد  علقة بأظهرت النتائج املتكما   •

  ،في موظف مخاللة القانونية أل ءساوامل  ،مالحقة التجاوزات  :مثل  ةطبيق العدالة في جميع تعامالتبت  -توسطنظر العينة على مستوى م  من وجهة

 وظائفهم.    بين ز مييت ون د بعدالة بمعاملة جميع املوظفين املشافيبينما تتسم 

ك المتالك املوظفين في  ويعود ذل.  ابات عينة الدراسةأن هناك درجة مرتفعة إلجالحوكمة    أبعادلية كأحد  ستقالبعد اال ب  املتعلقةالنتائج    أظهرتوقد   •

الحرية الكاملة لتقديم    املوظفين  فيشااملارة  إد  لى منحعالوة ع  ،ها مناسبةنيرو تي  ية النجاز أعمالهم بالطريقة الللصالحية واالستقالالقطاع املبحوث ا 

 األفكار املتنوعة والجديدة في مجال عملهم. 

  اتإدار   ودلجهويعود ذلك    .سةرا إلجابات عينة الدامليزة التنافسية أن هناك درجة مرتفعة    أبعادة كأحد  كلفخاصة ببعد الالأظهرت النتائج  كذلك، فقد   •

تقديم حاملب  فياملشا بهدف  تكخدماتها    وثة  ا بة  لفبأقل  السوقيةهدف  تلك تت  عاية صحيةور   وتقديم منتجات  ،لسيطرة على حصتها  نوعية  وافق مع 

 .  يةوالرعاية الصحالخدمات 

الجودة كأاملتعلقة بنتائج  الأظهرت  وقد   • ا   أبعادحد  بعد  الدراسةاك درجة متوسطة إلجابات  أن هن  نافسيةلتامليزة  النسبي  و ،  عينة  للتميز  يعود ذلك 

المن تصميم برامج تدري  املشافيه  ب  ودرجة متوسطة ملا تقوم  ،املراجعينإلرضاء حاجات    وثةبحامل  ملشافيا مات  لخد ة  الفعلي دريبية  تبية لالحتياجات 

 للعاملين. 

في   ليناممتع العك لتلذويعود  .ابات عينة الدراسةامليزة التنافسية أن هناك درجة متوسطة إلج أبعادأحد بعد اإلبداع ك ب الخاصةالنتائج أظهرت كما  •

 تجدد. نجاز األعمال بأسلوب مإل ية ر لحسطة من ا بدرجة متو  ملبحوثةا  املشافي

النتائج وجود   • التنافسية بأبعاالستقاللية(    ،لعدالةا   ،)الشفافية ها مجتمعة  أبعادلتطبيق الحوكمة ب  أثروقد بينت    ، )التكلفة ة  دها مجتمعافي امليزة 

  .ةاملبحوث املشافيي اإلبداع( ف ،دة الجو 

 : اتيوصالت

 التالية:   التوصيات   بعض  ان الباحث يقترح  سة من نتائج  ه الدرا لي على ضوء ما توصلت إ

 في الخاصة    ياملشاف  في  في تحقيق امليزة التنافسية  لفعاثر  لك من أ وتعزيز هذا النهج، ملا لذالحوكمة    أبعادطبيق  ثة االستمرار في تاملبحو   املشافيعلى   •

 . مانمدينة ع

نافسية، وذلك من  ة، ودورها اإليجابي في تحقيق امليزة التفيها بأهمية الحاكمية املؤسسيعاملين البتوعية  مدينة عمان في ةخاصال ملشافيا رورة قيام ض •

 . الفعال وأثرهاؤسسية خالل تنفيذ حمالت التوعية بمفاهيم الحاكمية امل

ة التي تمكن املوظفين من  الحوكم  ادأبعكيفية االستفادة من    علىم  تدريبه  كمة، من حيثل الحو بية للموظفين في مجاالعمل على عقد البرامج التدري •

وتطوير تعزي ا   ز  املوارد  استغالل  للوصول  قدراتهم على  التكاليف  بأقل  الوا   إلىملتاحة  القسم  ا الكفاية على مستوى  أو  الكفاية    ،إلدارة حد  وتحقيق 

 إلى مالتكاليف،  أقلب تنافسيةامليزة ال ىإلصول والو  ،ألقسام األخرى الجوهرية على مستوى ا 
ً
في  والجودة  ةواإلبداع والشفافي، اء املميزلة األدرحوصوال

 . الخاصة املشافي

 للحصول على   واإلبداع  والجودة،  الكلفة،أبعادها املتمثلة في  تحقيق  كيفية    وتدريبهم على  التنافسية،مج التدريبية للموظفين في مجال امليزة  عقد البرا  •

 .حصة سوقية أكبر

ق • عل   ملشافيا م  ياضرورة  بالعمل  التنافسية  دة االستفاى  الخاصة  مزاياها  املناسبحققة،  املت  من  إع  ،وبالوقت  خالل  من  بيانات وذلك  قاعدة  داد 

املرونة  ويضمن  ث عن هذه املعلومات  هذه التكلفة والبح  من  مما يقلل  ،الوقت  ا لكسبحاجة لهمتخصصة ملخرجات التكلفة والرجوع إليها وقت ال

 تجابة لتقديم الخدمة. السا  سرعة فيوال

ا  وسرعة االستجابة له للمراجعين لتعرف على الحاجات املتغيرة لمرة أهمية أكبر فيما يتعلق باملتابعة املست الخاصة املشافيأن تولي إدارة لضروري ا  من •

 وضع التنفيذ.ا معهلون ووضقدمها العامالتي يوالحلول االبتكارية يات اإلبداع واالبتكار وتجريب األفكار ل عملمن خال
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Abstract: The aim of this study was to assess the effect of corporate governance on the competitive advantage 
of private hospitals in Amman city. The study population was comprised of 7 private hospitals out of 40 
hospitals, and there were several administrative levels in the analytical unit (general managing director), 
deputy general manager, department heads, employees) where they numbered (240) employees, and the 
analysis unit sample was (150) questionnaires were distributed, (125) were retrieved, and it was valid to use 
(121) questionnaires. 
The most interesting of the findings was that the statistically significant impact at the significant level is 
(α≤0.05) in applying governance in the competition advantage with combined dimensions (transparency, 
equity, independence) in private hospitals in Amman with their combined dimensions (cost, efficiency, 
creativity). 
The study recommended several recommendations, of which the main one was the need to maintain the 
dimensions of governance in private hospitals and training their staff on how to benefit from the dimensions 
of governance. 

Keywords: governance; competitive advantage; private hospitals. 
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 : قدمةامل

ومهارات طالبها بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة ملا لها من تأثير على    تسعى لتنمية قدرات  ياملحل  على املستوى   ليم العاليات التعت مؤسسلقد ظل

عد مؤسسات التعليم العالي بصفٍة عو   ألداء بهذه املؤسسات.تجويد ا 
ُ
ه منظمات اجتماعية تسعى إلى تحقيق أهداف معينه، وهذه املؤسسات شأنها  امت

   يعملية التعليم والتعلم والت  يساليب إلرساء قواعد منهجية الجوده الشامله ف شأن املنظمات األخرى وتستخدم كافة األ 
ً
ؤسسات  للمنظمات وامل  تكون منهجا

 ورجال األعمال عبر خريجيها. 

  لتطويري هج ا ذا الننجد له ، إال أننا الالجامعات العاملية يهو السائد ف الجودة الشاملة لىبالرغم من أن التوجه إ 
ً
 وجودا

ً
جامعاتنا السودانية   يف كبيرا

منها القليل  ركز إال  لذلك  الدراسة،  لية وشاملة  ت هذه 
ُ
ك بصورة  األداء  تقويم  ف  على  تتمثل  إيجابيات  لها من  اإل مدى  التأكد من    يملا  األداء    ي ر دا توافق 

 .إنحرافاتأو  ثم توضيح ما إذا كان هنالك قصور  ، ومن املؤسساتالجودة الشاملة لهذه  مع متطلبات ومعايير يواألكاديم

 مشكلة الدراسة:

 زه األجه قلةإلى  ة، هذا باإلضافالحكومية يبمؤسسات التعليم العال  مر لألداءواملست ي ضعف عملية التقويم الدور  يتكمن مشكلة الدراسة حقيقة ف

 العمل  سوق الخريجين ومتطلبات  ؤهالتمإلى وجود عدم التوازن بين أدى  ي الذمجال التقويم واإلعتماد من منظور الجودة الشاملة األمر  ياملتخصصة ف

          :تيةاآلتفرع عن املشكلة األسئلة وت ،يوالخارج ياملحل

 فضل بتطبيق الجودة الشاملة؟ أل هل هنالك معوقات أكاديمية وإقتصادية تعوق مسيرة الجامعات نحو ا  .1

 ؟ةالجوده الشاملبيق منهجية وأنظمة تط يداء الكليات فهل هنالك دور فعال إلدارات الجامعات وعم .2
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دام االستبانة كأداة لجمع البيانات،  تم استخو   ،ة الشاملةإدارة الجود  ور من منظ  يت التعليم العال اتقويم األداء بمؤسس  ذه الدراسةتناولت ه 

الب الوصفي  انحثاواتبع  ل  املنهج  البيانات.  توالتحليلي،  منه  وتوصالحليل  نتائج  عدة  إن  إلى  فلسفة  لة  قا:  األداءتبني  الجام  تقويم  قبل  عات  من 

ا السو  باملست  لحكوميةدانية  التدريسال تساهم  أداء هيئة  املطلوب في تطوير  لغ  واإلداريين  وى  الكافي  نسبة  العدد  الواضحة ونقص  الخطط  ياب 

دها تزو  و   ما ساهم في تطوير املناهج الدراسية،م  رمقويم املستإلدارة العليا للتس، وهناك دعم ومساندة من قبل ا املؤهل من أعضاء هيئة التدري

مجابامل في  الالزمة  واملهارات  البعارف  وأوص ي  التخصص.  االهت  انحثال  التمام  بضرورة  هيئة    قويم بفلسفة  أعضاء  أداء  تطوير  بغرض  املستمر 

استقطاب وتعيين العدد الكافي واملؤهل  و   ،خطط واضحة ومحددة لتطبيقها  عووض  افة وتوعية العاملين بأهميتها،التدريس من خالل نشر هذه الثق

 املستمر للخدمات التعليمية.  يم قو تدريس بغرض تحقيق التهيئة ال من أعضاء

 . دة الشاملةإدارة الجو ؛ مؤسسات التعليم العالي ؛ ألدءتقويم ا  ة:املفتاحي الكلمات
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 ؟     بالجامعات بمفهوم الجودة الشاملةوفهم العاملين  يمدى وع ما  .3

 ؟اإلمكانيات املادية والبشرية يالجامعات دون أن يقابله تجهيز ف يتوسع فهل يوجد  .4

 ة ؟ من منظور الجودة الشامل يواألكاديم ي األداء اإلدار  يتدن يللعاملين بالجامعات أثر ف ي هل لضعف العائد املاد .5

 ؟  تقدمها نحوو  يكاديمواأل ي تطوير وتجويد األداء اإلدار  يهل لتطبيق الجودة الشاملة بهذه الجامعات أثر ف  .6
ً
 وعامليا

ً
 التصنيف األفضل داخليا

 أهمية الدراسة: 

لية وشاملة ملا  تركز   أهمية الدراسة من أنهاي  تتأ
ُ
 ي واألكاديم  ي توافق األداء اإلدار مدى    التأكد من  يلها من إيجابيات تتمثل ف  على تقويم األداء بصورة ك

 أو إنحرافات. ات، ومن ثم توضيح ما إذا كان هنالك قصور الجودة الشاملة لهذه املؤسس مع متطلبات ومعايير

 أهداف الدراسة: 

دور ف  الهد التعرف على  للدراسة  األ   الرئيس  التقويم  الجودة  ت  شاملةداء من منظور  السودانيفي  بالجامعات  األداء  العامطوير  ويتفرع منه ة  ة، 

 األهداف التالية: 

 ة. ر الجودة الشاملة بالجامعات السودانية الحكوميمن منظو داء تقويم األ توضيح دور تبني فلسفة  .1

 . سودانية الحكوميةتقويم األداء من منظور الجودة الشاملة بالجامعات الرة العليا لفلسفة دا معرفة مستوى دعم ومساندة اإل  .2

 .ودة الشاملةمن منظور الج ه الجامعات السودانية العامة في سعيها لتقويم األداءالتي تواج بيان أهم املعوقات .3

 فروض الدراسة:

بين   .1 ا هنالك عالقة ذات دالله إحصائية  أهداف مؤسسات  العاللتوضوح  اإلدار   يعليم  األداء  نظور  بها من م  يواألكاديم  ي وتطوير وتجويد مستوى 

 . دة الشاملةالجو 

  ي ووضع الهيكل التنظيم  إختيار القيادات اإلدارية  يدارية فبإتباع نظام مشاركة كافة املستويات اإل   يالعليا بمؤسسات التعليم العالسياسة اإلدارة   .2

 نظور الجودة الشاملة.   م تؤثر على تطوير وتجويد األداء من

   .الجودة الشاملة مع من منظور وخدمة مؤسسات املجت يت التعليم العالهنالك عالقة طردية بين األهداف الكلية ملؤسسا .3

 . يُيؤثران على إتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العال ة التقنياملوارد املالية واإلهتمام ب ة ر وف .4

الدراسية  إلهتمام بمراجعة وتطوير ا   يؤثر .5 املناهج   ( األكاديمية  املكتبات  ،يسالتدر طرق    ،البرامج  الطال   ،خدمات  العلمخدمات  على   يب( والبحث 

 . ييم العالتجويد مخرجات مؤسسات التعل

 منهج الدراسة:

 من ثم تقديم التوصيات. و  املنهج الوصفي والتحليلي في تناوله للموضوع وذلك للوصول إلى النتائج ثاناستخدم الباح

  :اسات السييييابقةالدر 

: 
ً
 :يةالدراسات املحل أوال

دراسة حالة كلية    (بالجامعات السودانية  ي ار واإلد  ي )أثر البيئة الجامعية على جودة األداء األكاديم  (م2008)  عوف  أبن  ي لدراسة عبد املنعم ع  •

تقييم الطالب  على  لتعرفل ت الدراسةفإدارة األعمال، وقد هد ين ــ لنيل درجة املاجستير فليالتجارة والدراسات االقتصادية واالجتماعية ــ جامعة الني

البيئة و ،  ي واإلدار   يودة األداء األكاديمعالقة مباشرة وإرتباط وثيق بجأن للبيئة    :الباحث  إفترضو   لتدريس بالجامعة للبيئة الجامعية.والعاملين وهيئة ا 

  الداخلية الح
َ
سعة   ،ي دار واإل   يودة األداء األكاديمة مباشرة بجللبيئة الجامعية عالق  :إلى النتائج التالية  توقد توصل  ى جودة أدائها.علالية تؤثر سلبا

الكبيرة للطالبتتن  القاعات ال الكبير فال  ، اسب مع األعداد  تقابلها زيادة منا  يزيادة  الطالب لم  التدريس.  يسبة فأعداد  أوصت و   أعداد أعضاء هيئة 

املكتبة    وإدخال نظامات ومدها بما يتناسب من الكتب  املكتبتوسيع  و ،  ية بما يتناسب مع أعداد الطالبد سعة القاعات واألماكن الخدم عدزيادة  ب

 . لألساتذة  يوالخارج ييب الداخل تدر زيادة فرص الو ، اإللكترونية بالكليات

 
ً
 : ية: الدراسات العربثانيا

إدارة    وء مبادئض  ي ة فلرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطيني  ي تطوير األداء اإلدار )    بعنوان  (م2007)  ي مروان وليد املصر دراسة   •

مبادئ إدارة الجودة  ياألقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية فلرؤساء  ي لى التعرف على مستوى األداء اإلدار إ هدفت الدراسة  .(الجودة الشاملة

 ي دار إل أثناء عملهم ا لجودة الشاملة ديد معوقات تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات ملبادئ إدارة ا تحو   ،الشاملة من وجهة نظر املحاضرين
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الباحث ببناء إستبيانين  ولت  ،يوالتحليل  يوقد وظفت الدراسة املنهج الوصف  ،ن وجهة نظرهم م حدهما لقياس مستوى أ حقيق أهداف الدراسة قام 

وذلك    ي ة الجودة الشاملة أثناء عملهم اإلدار للكشف عن معوقات تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية ملبادئ إدار   يوالثان  ،لرؤساء األقسام  ي األداء اإلدار 

الدراسة  وقد توص  ،من وجهة نظرهم  نتائج منهاإ لت  اإلدار   لى عدة  األداء     ي إن مستوى 
ً
الجامعات كان عاليا بهذه  األكاديمية  األقسام  ويبدأ    ،لرؤساء 

يواجهها رؤساء األقسام   يوجود درجة متوسطة من املعوقات التو   .املرتبة الثانية  يأساس الحقائق فثم إتخاذ القرارات على    ،يمل الجماعلعباملشاركة وا 

تقديرات أفراد عينة املحاضرين حول مستوى   يوجود فروق ذات داللة إحصائية فو   .ي ء عملهم اإلدار أثنا  عند تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة

تقديرات عينة رؤساء    ياألكاديمية ف لرتبة  صائية ألثر الجامعة والكلية وا .عدم وجود فروقات ذات داللة إحلرؤساء األقسام األكاديمية  ي دار داء اإل أل ا 

وواضح    يفظيلعمل على إيجاد وصف و وقد أوصت الدراسة با  .ي ودة الشاملة أثناء عملهم اإلدار قات تطبيقهم إلدارة الجاألقسام األكاديمية حول معو 

لوجيا املعلومات لتحسين  و إستخدام تكن فيتمر  التوسع املس.  على عاتقهم   ة قاصات امللواإلختصااألكاديمية ويفسر املهام  لطبيعة عمل رؤساء األقسام  

 . األقسام األكاديميةلرؤساء  ياديمألك وا ي األداء اإلدار 

دة خدمة الرعاية التمريضية من وجهة نظر املرض ى باملستشفيات  جو م( بعنوان تقييم  2020وعبدالغفار حامد)  محمد حسن الشريف دراسة   •

إلى تقييم حيث  .  السودانية الحالية  الدراسة  املنومين باملستش  سعت  املرض ى  التمريضية من وجهة نظر  الخدمة  السودانية. وتوصلت  جودة  فيات 

طبيق املعايير القياسية لخدمة الرعاية التمريضية ومتابعة ذلك بتالدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة إلتزام املستشفيات الخاصة والعامة  

اصة والعامة تعنى بشؤون الجودة، م بين هذه املستشفيات. وإستحداث وحدة إدارية باملستشفيات الخاإلختصاص وإزالة الفوارق في اإللتزا   من جهات

ا  بأنواعها  الصحية  الرعاية  لخدمات  القياسية  املعايير  تطبيق  نقاط  ململتابعة  على  الوقوف  أجل  من  بإستمرار  لها  اإلستجابة  مدى  وتحديد  ختلفة 

 35. الرعاية التمريضيةعف ومعالجتها بهدف تحسين جودة خدمات الض

 :
ً
 : الدراسات األجنبية ثالثا

•   (an Bisher M.& Henkel 2000 ADKog)  ( ببريطانيا  ي عالالالتعليم    يف  ييم السمات األكاديمية املميزة وسياسات التغيير التنظبعنوان )ركزت  و   .36

لقيادة تحديد الهوية التنظيمية ل  يإنجلترا بسبب عدم دقتها ف  يف  بريطانيا وخاصة  يف  يلتعليم العاليم ا تنظ  يهذه الدراسة على نقد السياسة املتبعة ف

  ي سيما مايتعلق منها بالوصف الوظيف ية اليمالجامعية األكاديمية وإعتمدت الدراسة على مراجعة عامة ومكثفة على كافة التشريعات واللوائح التنظ

ن بالكامل وال أكاديميين أنهم ليسوا إداريي ياإلزدواجية ف يية التنظيمية لهؤالء فاإلشكال  ييات ورؤساء األقسام حيث تأتلرؤساء الجامعات وعمداء الكل

 خليط بين اإلثنين
ً
 املا أن اإلداريين يرغبون ط  ي لى النوع اإلدار إ  يبة تحقيق املبدأ الداع عو ى صإلوتوصلت الدراسة    ،بالكامل واألعمال املسندة إليهم أيضا

الى إزدواجية    يوقف يعرض البنى التنظيمية للتعليم العال وأن هذا امل  ،ذات  الوقت على التمسك بأدوارهم األكاديمية  فياملهام اإلدارية ويحرصون    يتول  في

الوظائف وضعف األداء    يمهام شاغل الجهود وإرباك التنظيم بسبب تنازع ال  يواألكاديم  ي اإلدار   يناإلتجاه  فيهذه  سلطة بين اإلداريين بسبب بعثرة 

     .واألكاديميين

القادة األكاديميين األدوار اإلدارية املتعلقة برسالة الجامعة وأهدافها أما  ى  إلبحيث تسند  الدراسة هو إعادة التنظيم الجامعى    تقترحه  الذي والحل  

لى إ شريعات دعت الدراسة  صوص التبخو   ،التشريعات اإلدارية  فيغ  لى اإلداريين املتفرغين وأن ينص على مبدأ التفر إ   البحتة يتم إسنادها  يةاألدوار اإلدار 

ب أن  يجالوظائف و  يوأدوار شاغل ،ت البنية اإلدارية الداخلية بما يتعلق بتقسيم الهيكلة والعمل وسلطة ومركز القرارتحديدها لسما يأن تكون دقيقة ف

 . اتهائة ومؤثر يل مع الباإلمور املتعلقة بالتعام يتكون مرنة وعمومية ف

 :وتطورها مفهوم إدارة الجودة الشاملة

   :
ً
عن ضبط الجودة    املسؤولة لى اإلدارة  إ مصطلح يراد به بيان كيفية تنفيذ املهام املوكلة  الجودة الشاملة  إن إدارة    : الشامةالجودة  إدارة  مفهوم  أوال

من  يتضمن عدد من املهام واألعباء التت  ي) تلك التركيبة اإلدارية الت  يه  ةلذلك فإن إدارة الجودة الشامل  ،منظمة ي بل أ ات والخدمات املقدمة من قم تجللمن

                                  37 .(ن تتسم بمستويات معينه من الجودة يجب أ  يكافة املهام واألهداف املطلوبه من مواصفات السلع والخدمات التخاللها يتم إنجاز 
وفاعلية على جودة األداء من جميع الجوانب وجميع التخصصات من الشركة  التام من اإلدارة العليا بالتركيز    ميتطلب اإللتزا   إداري بأنها مدخل  )  رفتعُ 

كانت    اء النهائية سو   يز فقط على جودة املخرجاتركلتواليكون ا   38ملستفيد من معرفة مدى تحسين األداء (. ا أقصر وقت مع اإلعتماد على تقويم    فيأكبر و

 .سلع أو خدمات

 
35  

ً
 .م(2020)ةتقييم جودة خدمة الرعاية التمريضية من وجهة نظر املرض ى باملستشفيات السوداني ،امدوعبدالغفار ح فمد حسن الشريمح*دراسة عن   نقال

 عن دراسة ، عبد الحليم أحمد سيف ، البناء ا 2
ً
 4/ 45م ص 2006لتنظيمي للجامعات اليمنيية ، نقال

 316/  315  ، ص،  ص 2004عمان: مؤسسة الوراق ، من املستهلك إلى املستهلك ،ضل ، يوسف الطائى ،  إدارة الجودة الشاملة مؤيد الف   36
 318/ 173، مرجع سابق ، ص   يمؤيد ، الطائ 37
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تجعلها قادرة على الوفاء بإحتياجات املستهلك   يت والخصائص للمنتج أو الخدمة التجملة من الصفا) بأنها    ANS)هد األمريكى للمعايير ها املعفكما عر 

عن  ولين  ؤ مسملين  امع العلم بأن كل الع  ، ة جهود العاملين بإتجاه ضمان الجوده املطلوبة (داقي  ي) عبارة عن دور اإلدارة العليا فبأنها  رفت كذلك  وعُ   ،(

م مفرداتها وهنالك باحثان قاما بتوضيح مفهو   ،أصبحت نقطة التركيز األساسية لكافة الوظائف والوحدات باملؤسسة   يجودة  والتالتحسين املستمر لل

 39 :يمايل فياألساسية 

 .رتممسالجودة بشكل والكيفية التى تمكن املنظمة من املحافظة على تحسين  ،ر طو الت يتعن اإلدارة: •

 .ء بإحتياجات املستهلك بل تجاوزهاااإللتزام  أو الوف يتعن الجودة: •

ملنتج أو الخدمة ا   لك عنستهبرضاء امل  نتهاءً ا بالتعرف على حاجات املستهلك  و   مكان من العمل بدءً  ي أ   يتبنى مبدأ البحث عن الجودة ف   يتعن  الشاملة: •

 املقدمة. 

  :
ً
 اللغملفاهيم  الجودة وفق ا   : الجودة  تطور ثانيا

ُ
، وهذا املوصوف إما أن يكون ش ئ مادى ملموس )سلعة باملوصوف الجيد  ه مالزمه ومرتبطةعبر عن صفوية ت

ه جيد أو مقبول على األخص من الجهة التى عنية ويقال ، بمعنى أن الش ئ املوصوف بالجودة يتسم بمواصفات إيجابوبضائع ( أو غير ملموس ) خدمات (

تبط بتقديم األشياء امللموسة وغير امللموسة بشكل مقبول بحيث تكون إيجابياتها  تتعامل به ولذلك فإن الجودة تر  يالت لك الجهةتستخدم هذا الش ئ وكذ

 40 .ت املختلفةملستوياا  ى معين منأو قد حازت على مواصفات إيجابية بمستو أكثر من سلبياتها  هوالضمني هالوصفي

ال إستعماالت مصطلح  أشكال  اليومية  فيالته  ودال  جودة تعدد  إلسالحياة  البعض  يذهب  فقد  مرا ،  بصورة  مرتفعة تخدامه  والخدمات  للسلع  دفة 

ولذلك يشير    ،قة فيهادال  جة إلنتاجية وبدر بالعمليات ا   علقائه معنى يتط، وقد يذهب آخرون إلعم ، أو مرادفة للسلع والخدمات التى تتناسب وحاجتهالسعر

   41 .ستخدم بأشكال متعددة وكثيرة أشياء مختلفة لألفراد وي ييدى يعنتجر وم لجودة مفه إلى أن ا  بعض املهتمين باملوضوع

فر  أن هنالك  الشاملة  ٌر كبيٌق  الشك  الجودة  وإدارة  الجودة  مفهومى  التقليد  ،بين  املفهوم  باملنتج  ي فالجودة حسب  الجودة   ،تهتم  أن  ر   ىه  أى 
ُ
توف

عتبر إدارة الجودة   ،نة وغير املعلنةت ورغبات وتوقعات املستهلك املعلياجاإحت  يشبع وتلبسلعة كانت أو خدمة ت  ،منتج ما  يو سمات فخصائص أ 
ُ
بينما ت

وأقس إدارات  العاملين ومختلف  بين جميع  األداء  ترسيخ معنى جودة  إلى  تهدف  إدارية معاصرة  بشكالشاملة فلسفة  املنظمة  مع ل  ام  وتضامنى   شامل 

عن ،ةير نهجية اإلدا عماد هذه امل دُيع ي التحسين املستمر الذ
َ
عن فيظيره املتاح ج أفضل من ن إنتاج منت يفلم تُعد الجودة ت

َ
رضا املستهلك عن   يالسوق وإنما ت

    42.ج وتحقيق جودة إدارة املنظمة ككلاملنت

 رم يث عُ ح  ة مفاهيم  للجودة املعاصر وردت عد  اإلداري الفكر    يأما ف
ُ
 قج طبنتم فت بأنها درجة األداء التى يقدمها امل

ً
القدرة على   ي ، أ ستهلكلتوقعات امل  ا

  Garvin-1984)تتطابق مع توقعاتة  يستهلك بالصورة التحقيق رغبات املت
ُ
 ستخدام عمليإل ج لنتَ ( ومع مالئمة امل

ً
-Rooney)قدمها  يومن وجهة النظر الت ،ا

 ألنها تشمل كٍل رُ تص ي أ فعالية وكفاءة  اس وده هى معيار لقي( فان الج1988
ً
 لنتيجه م مليه وا من الع ف نظرا

ً
 لى إ ود تق ةو سلعأ  ةخدم ي أ هر ظ، نوعية ومعا

مستوى ، فاذا أردت أن تحسن  نتاجهإ لى إ دت  أ   ياملنتج تتحدد بجودة العمليه الت  ة لى أن جودإ (  Tribus-1994، ويشير )ةوالصريح  ةتلبيه الحاجات الضمني

 و أ ركز إهتمامك على تحسين العمليه املنتجه    ةخدمالأو    ةالسلع
ً
ى تشمل الفعاليه يبعاد الألمن ا   ةأن الجوده تعكس مجموع  ( ( Holloway-1994 يرى ، و ال

م أفضل ديوتق  هوقياس  هحقيقمعيار للتميز والكمال يجب ت  ها العامابقول آخر أن الجوده بمعن  ي، وهذا يعنوالقبول   ةعلى الوصول للغاي  ة لقدر والكفاءه وا 

كبيره   ةبتوقعات الزبون تتأثر بدرج  ة قة الجود، وبهذا املعنى العام فإن عال 43ثقتهم  ل إرضائهم وكسب  مايمكن لدى املنظمه أو املؤسسه لزبائنها من أج

السلع العاليه وتقديم  واملواصفات  املتميز  الخدم  ةبالدقه واإلتقان واألداء  املطلوب ول  في  ةأو  الع   ىكالوقت  املجتمع قه تحرص منظماالتترسخ هذه  ت 

تخطيط الوقت  فيعليها والتميز   ةالفعال  ةملتميز لعملياتها والرقابه تخلو من األخطاء مع التصميم ا بصور  ماتهاسلعها وخد على تقديم   ةواإلنتاجي  ةالخدمي

 . األداء ةد مع سرعح دنىأ لى إ والفاقد والبشريه وتقليص الهدر  ةوإستثماره واإلستخدام األمثل للموارد املادي ةوتنظيم

 التحقيق من مطابقة السلع و  ي أ  (  (Inspectionالفحصهى  ة مراحل متميز  ةبأربع ة تمر الجود
ً
ثم   ،كمعيار الخدمات للمواصفات املوضوعه لها سلفا

 لضمان الرقابئيومات ومعالجتها إحصاإستهدفت توفير املعل  يوالت  (  Statistic Quality Control)    ة للجود  ةاإلحصائي  بةمرحلة الرقا
ً
على جودة املنتجات    ةا

املطابق  والخدمات ومنع الرغم    ةوصول غير  املستهلك وعلى  إلى  أ للمواصفات  املرحل  ةميهمن  لتحقيق   يغير كاف  ة الجود  ةفإن اإلعتماد على مراقب  ةهذه 

العجز تقوم على نظام أساسه منع   يوالت  Quality Assurance)  ة ضمان الجودبدأت مرحله تأكيد    التحسين املستمر للمنتجات والخدمات ولسد هذا 
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 ةشامل ةوتقديم إنتاج بدون أخطاء إذ يتطلب رقاب ة الوصول إلى أعلى مستوى من الجود ي، ممايعنةنتاجيإل وزيادة ا  ةو الخدملخطأ وتحسين املنتج أ وقوع ا 

  يالت ةالوقائي ةعلى جميع العمليات بإستخدام الرقاب
ُ
 بمتابعة تنفيذ العمل أ عنى ت

ً
 44 بأول إلكتشاف الخطأ قبل وقوعه. وال

 

 : ي التعليم العال فيدة الجو باب تطبيق ت وأسوأدوا مفهوم

  :
ً
 لتعدد    : يالتعليم العال   ي في  الجودة أوال

ً
)  ي التعليم العال   فيه ضمان الجودة  كتاب  في"أليس"   تعريف  45نذكرمنها    يالتعاريف حول جودة التعليم العالنسبة

م )الجودة أنا التعلي  فيالجودة    ول "هارف وغرين" عنعاييروالتميز( ويقير غامض إلى حد ما ألنها تتضمن دالالت تشير إلى املعبحد ذاتها ت  فيلجودة  إن ا 

الذى يلبى حاجات  ) جودة الخدمة ذات الصلة بالتعليم سسة األمريكية مستوى الجودة بأنه. كما تعرف املؤ غريزة فهى نوع من الكمال والثبات(رفها بالأع

 46ون الظاهرة والضمنية (. زبال

 47: إلى ما يلى يلعال عليم ا تطوير جودة الت فيوتؤدى فلسفته  ليعاالتعليم ال فيودة لجا  أن )جوزيف جوران( ويرى 

 . نشاء مجلس أعلى للجودة الجامعيةإ ، مراقبة الجودة، تحسين الجودة  ،تخطيط الجودة  •

  .مشكالت تدهور الجودة  حلعن طريق القياس و  يالجامعاألداء  فييق وفورات ضخمة قحت •

  :
ً
  . التدريب والتعليم املستمر  امعات إستخدام القائمة التالية:الج  فيإدارة الجودة الشاملة  أدوات    أهم ن  م  :الجامعات  فيلة  الشام   الجودة  أدواتثانيا

الذاتا  املجتمع  .يلتقويم  خدمة  على  القرارات  فياملشاركة    .التركيز  والتوجيه.  إتخاذ  الفريق.ادالقي.  التخطيط  وروح  الجودة  حلقات  الديمقراطية.    ة 

الرؤية   اإلعتراف باألداء الفعال. صفة دورية.بقياس الجودة  ر. التجديد والتحسين املستم .ن القيادات والكلياتافز. التعاون بياملكآفآت والحو  االت.تصاال

بة اقمر  ق التفكير املنتظم.بيتط والتحسينات. املنافسة مع الجامعات األخرى.ت أدوات العمليا التجديدية.املقارنات  التكامل والتفاعل مع العمل. الثاقبة.

 .جودة وتوكيد ال

  :
ً
العديد من   :طبيق إدارة الجودة الشاملة بالجامعاتأسباب تثالثا املنافس  أشار  أن  إلى  الجامعية  التربية واإلدارة  الحكومية  وخبراء  الجامعات  بين  ة 

 أن مقادمةوسوف تزداد خالل السنوات ال،  األجنبية مستمرة و   جامعات الوطنية ، وبين الةوالخاص
ً
ات عاصرة أمام الجامعن أهم التحديات امل، ويرون أيضا

نقص نصيب   الجامعات الوطنية.  يعديدة لخريجاملجاالت ال  فيتدهور اإلنتاجية    الجامعات الوطنية.  ياملية لخريجاألسواق الع  فيغياب التنافسية    48  :هى

زيادة .  يجين من الجامعاتطالة بين الخر تزايد البالحالي.    يامععليم الججة من أنماط التبسبب املوارد البشرية النات  يمن السوق العاملة  الشركات الوطني

 . الحديثة  والجديدة ها من الكليات قتصاد والزراعة والقانون واآلداب وغير الا  يالجامعيين عن الطلب عليهم كخريج املعروض من الخريجين

 : التقويم أهميةو  مفهوم

:
ً
    التقويم   إن مفهوم  :مفهوم التقويم   أوال

ً
 إطارهم   في، إذ عرفُه البعض  فيه وجهات نظر علماء التقويم   لفتاألوساط واألدبيات التربوية وإخت  فيوجد جدال

قرار معين موضوع  مجاالت  فية أو اإلختبار ربعملية التحقق بالتجعن )عبارة  هو ن التقويم فإومن هذه التعريفات  ،إطار اإلجراء فيوالبعض اآلخر   ياملعرف

، 49القرار واإلختيار من بين البدائل (  يتفيد صانع  ةجل التوصل إلى معلومات متخصصوجمع وتحليل هذه البيانات أل   ةاملناسبمام وإنتقاء البيانات  اإلهت

 . عملية اإلختيار بين البدائل  يف ة ير املعلومات املفيد، مؤكدين أهمية توفالتعريف إتفق عليه علماء التقويم وهذا 

لألفراد أو   يلتقويم عملية تقييم لألداء الفعلأن ) ا ب(  Hurry and Mekemes 1978 and Rekann 1980) فقد إتفق عليه كل من يال تأما التعريف ال

 50.ييرات والنواتج املرجوة (املؤسسات وقياس النواتج املرغوبه ألفعال أو أنشطة معينة بهدف تحقيق التغ

العالم برفس   حل تصميمها  وتحديد ما إذا كان محتواها ومرا   ي أ   ةمج التربويات البرا ول مستوي ـعملية األتفاق ح  نهبأ  ((Provus 1969 كما يعرفه 

) ستفلييم (  م  ، أما العالقصور البرامج  هأوجلتحديد  منها    ة هناك إختالف أو تفاوت بين جوانب البرامج واملستويات التى تحكم هذه الجوانب واإلستفاد

تتعلق ببدائل  يالت املسائل  فيسترشاد بها إل عنية للألطراف امل  مُتقَد   فيدة ى معلومات موالحصول عل ةخطوط العريضم اللرس ةيرى أن التقويم هو عملي

 
 35/ 32 ،ص بابكر مبارك عثمان ، مرجع سابق ، ص 44
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عملية   من  معرفة الحادث أو الواقع  هئا ، واليقصد من ور ما خرٍج مُ   ي أ   أو تحصيلإنجاز  إصدار حكم أو قرار بشأن  ويتطلب التقويم بهذا املفهوم    ،القرارات

 .املسار أو تعديله لتصحيح ةالالحقالتوصيات والقرارات ى ذلك إلتجاوز يا يص فقط  وإنمالتشخ

 من مفهوم التقويم بصفٍة عام
ً
مرحلة من مراحلها كنظام   يأ  فيوا  خالل مسيرتهفإن املقصود بتقويم األداء الجامعى هو أن تقف الجامعة    ،ةوإنطالقا

 وعالقتوقفات تقويمية ناقدة ومستمرة لدر   بوى تر 
ً
لسلبيات أو العثرات التى واجهت هذه  بالفترة الحالية والسابقة وتشخيص ا   هم اسة املوقف الراهن أوال

كما البد من معرفة    ،ضلظ عليها وتعزيزها ودفعها نحو األف، ومن ناحية ثانية البد من معرفة اإليجابيات وسبل الحفاسيرة وسبل التغلب عليها لتجاوزهاامل

بنى وفق خطوات أن يُ   ، إن قياس أداء الجامعة يجباملنشود  يقبلالتطوير املست  فيها  منمكن اإلستفادة  جتماعية التى يال ية والتربوية وا املستجدات العلم

صف إلى الو  ةاللفظي ل من الصورة الوصفيةحو بالشكل الذى يمكن أن يت ةومكونات  ة بمجاالته وعناصر  ةتحديد النوع املراد قياس :التاليةأدوات القياس 

ملعايير التى يمكن على ضوئها تفسير الكم الناتج من قياس النوع بحيث يتم الحكم  تحديد ا  .ةسب النوع املراد قياسياس حت القبناء أدوا   .يالرقم  يالكم

 ومقارنت
ً
 .ةجيداء األخرى أو املحكات الخار ت األ بمستويا ةعلى مستوى األداء املقدم أوال

   :
ً
الفترة السابقة وكذلك  فيمع أدائها    ةومقارنت  يحالنظمة تقف على حقيقة نشاطها الجعل املرية ألنها تييم األداء ضرو تعتبر عملية تق  :أهمية التقويمثانيا

املنظمات األخرى العاملة ف مقارنة أداء املنظ تضمنتها إستراتيجية    يخطط لها التاملتحقق مع األهداف  املاألداء  إضافة إلى مقارنة    ،نفس املجال  يمة مع 

 .اإلستراتيجيةتطوير خططها  ياهم فبما يساملنظمة 

قياس . تحقيق األهداف املنشودة  فيلتأخر معرفة نقاط القوة والضعف لقياس مدى التقدم وا * 51  :ياآلت ي داء بالنسب للمنظمة فاأل  وتبرز أهمية تقييم 

إمك  املنظمة لأل مدى  ملو انية  األمثل  املتاحةار ستخدام  العاملين لترشيد    .دها  الطر أداء  األ من مطا  التحُقق.  ق لعمل بأفضل  الجودة دا بقة  ملعايير   
ً
ء وفقا

   التأكد من أداء عمل أقسام وفروع املنظمة بالصورة املخطط لها. طلوبةامل

 52 :يالتقويم الذات ، أسس وأنماطمعايير، أهداف

تحفيز مؤسسات    .ملبشكل متكا  يويم األداء األكاديمية تق بحتم  يونشر الوع   يالتعليم العال  ات لتقويم بين مؤسسنشر ثقافة ا *53 :لتقويماأهداف   •

تمكين مؤسسات    .نظام ) مدخالت، عمليات، مخرجات(جميع مكونات ال  يمن أجل تحقيق الجودة ف  ييم الذاتيام بعمليات التقو للق  يالتعليم العال

   .التقويم الخارجىعملية  فيمفصل ومشاركة أساتذتها ل من القيام بعمليات التقويم بشك يلعالا التعليم  

التقويم • وا   : معايير  التقويم  معايير  من  عدد  فعتماال هناك  العال   يد  رسالته  * 54: يالتعليم  مع  تتفق  وصريحة  واضحة  أهداف  للمؤسسة  يكون  ا  أن 

أن تكون   .يق أهدافهاملالية والطبيعية لتحقوا شرية لبقد نظمت مواردها ا  املؤسسة أن تكون  .ي العالتعليم ال وتتناسب معها كمؤسسة من مؤسسات 

ا بنية أكاديمية وإدارية وفنية ومالية تتناسب مع أهدافها ومهامهمؤسسة  أن تكون لل  .عليميةدافها وتعزيز فعاليتها الت ى تحقيق أهللمؤسسة املقدرة عل

 
ً
 واضحا

ً
 تنظيميا

ً
اعاة مطلوبات العصر ة مع مر ملراجعة وتطوير الخطط الدراسير  مستم  يأن يكون للمؤسسة نظام تقويم داخل.  وتتضمن هيكال

أن تمتلك   .لدى التعليم  للرتب العلمية األكاديمية املعروفة    يالتدريس تضم الهيكل الهرم  هيئة  من  أن يكون لدى املؤسسة عضوية  .وجودة األداء

ل القتها باملؤسسات التعليمية داخة قد أثبتت سالمة ممارستها وعسسأن تكون املؤ   .قابلة للقياس والدراسة  يع و الن  ي ر للتطوير البش  ةاملؤسسة خط

 وبالتجربةالبالد فوخارج 
ً
 .عليا

  :م أسس التقوي •
ُ
 لكل أن يكون التقويم ش  ،ط التقويم بأهداف واضحةبأن يرت  :يسس والخصائص منها اآلتُتبنى عملية التقويم على عدد من األ

ً
امال

واملوضوعية لكى لدقة والثبات  كون أدوات جمع البيانات متنوعة ومتميزة بات  أن،  برنامج موضوع التقويم الكل جوانب  أنواع ومستويات األهداف و 

  ، من يقوم بتقويمها  ذلك   فيأن تكون عملية التقويم عملية تعاونية مشتركة بين كل األطراف املعنية بما  ،إتخاذ القرار  يفعلى نتائجها  عتماديمكن اإل 

التقويم أن يكون  ،  عمليات التعديل والتطوير  يف  من تطبيق البرنامج لإلستفادة من النتائج    أوقات مختلفة  فيرة ُتجرى  تم أن يكون التقويم عملية مس

  
ً
أ خطة التقويم مرنة قابله للتعديل  أن تكون ،  وقت واملال والجهد بقدر املستطاعال  فيإقتصاديا أن يكون  ،  ل فكرة تقويم التقويم البد من تقب  ي ، 

 التقويم إنسان
ً
 يا

ً
 .عملية التقويم  يف لظروف واإلعتبارات التى يمكن أن تؤثر ار كل ا اإلعتب ييأخذ فو  عادال

قتصادية  الالسياسية وا  ةبيئت يتمد أهدافة من الفلسفة السائدة ف يس ينظام تعليم يؤسسات التعليم العال إن م : يالتعليم العال يأنماط التقويم ف •

دخالت والعمليات واملخرجات إن منطلق النظام يشير إلى امل  ،لةممتكاوتربوية وإدارية مات أكاديمية ظو ، ويمارس أنشطته من خالل منجتماعيةال وا 

 العناصر بالوصف والتحليل والقياسفإن عمليات التقييم تقوم على تناول هذه  وبالتالي
ً
، إن تنوع أنماط م  ألهداف التقيي، ومن ثم اإلستنتاج وفقا
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ملضامين    
ً
وفقا الجامعات  األداء  مفتقييم  لها   سنتع  والتىهوم جودة  ا   أصبح  رض  فال أحد  األساسية  الجامعية سواء    يهتمامات  جانبها    يفاإلدارة 

 55  :ونذكر منها ،يأو التطبيق يكاديماأل

الكيانات الت  :يمقابل التقويم الفرد  ييم املؤسس التقو  .1 طية را من األنساق البيروقاملؤسسات التعليمية العمل ض  يمية فنظييغلب على معظم 

 أن ال، إذ  الثابتة
ً
البنية التنظيمية متمثلة باملهام الجديدة وإعادة    يف  الترافقها تغييرات موازية وفورية  تغييرات التى تحصل على األهداف التعليمية غالبا

بين وحداتها   األدوات والعالقات  التقليدى ود  يبغس يوعلى هذا األساهندسة   لألداء 
ً
 مريحا

ً
املركزى منهجا  افالسياق 

ً
 للحفاعا

ً
ظ على تعظيم  محفزا

 . إلدارة املعاصرة لتى تسعى إليها ا سب وهواجس التمكين ا حين أصبحت هذه الظاهرة التتنا ي، فحجم ال

ا  العمل  العال  فيلتعليمى  إن  التعليم  األا هو تعليم    يمؤسسات  املتغيرات ولهذا فهو  جتماعى ذو طابع شاسع وواسع  يقع ضمن مايسمى  بعاد ومتعدد 

، ، مدخالت، عمليات يعملو  يو أبعاد أفقية ) مراحل تسلسل زمنذ  يالجامعة من منظور مؤسس  فيلتقويم النظر إلى عملية ا  صد به ، ويق املؤسس ىم بالتقوي

 56  .، الخدمات املجتمعية (العلميحث الب ،ة، املنهج، أعضاء هيئة التدريس، اإلدار وكذلك أبعاد عمودية ) الطالب ( مخرجات

و  متحانات أوفق مقاييس محددة قد تكون على شكل إ   ء هيئة التدريس أو اإلداريون أو الطالب كأفرادتقويم أعضافيقصد به    ي دفر أما التقويم ال   

 إستمارات أداء أو أستبانات أو مالحظة لنتائج   
ً
 بصورة  يويتعلق التقويم املؤسس   .يتقويمها املؤسس   يلتقويم فا ا هذ  ، وقد تستفيد املؤسسة من األداء مباشرة

باألهدافأ  والتساؤالت    كبر  بالسياالواسعة  تنفساملتعلقة  وسبل  والخطط  توصي  ،يذهاات  التقويم  نتائج  تكون  والتطوير وعادة  للتحسين  واسعة  ات 

 . والتميزقيق الجودة حومساعدة متخذى القرار على األداء وإدارة مؤسستهم بفاعلية نحو ت

    :قياس وتقويم الجودة
ً
  مهنجد أن التقويم يلعب دورا

ً
النواتج ف   يصد النهائإذ يهتم باملق  ،ياملجال التعليم  فيلجودة الشاملة  إدارة ا نظام    فيما نظام   يأو 

ا  للبرامج واملشروعات فضبط  التركيز فيه على تقييم وتحسين وضمان نوعية وج  يلجودة  التعليمية حيث كان  البرامج ومدى وفائها املؤسسات  ودة هذه 

ة مستمرة الشاملة ُيعد بمثابة مراقب  رة الجودة نظام إدا   يإال أن التقويم ف  ،ملوارد واإلمكانيات املتاحةلة على ضوء ا بو بتقديم خدمات ذات مستويات مق

العمل على تحقيق  ،لعمليات النظام الجودة الذى تحقق أو مستمر   باملستويات الوط  ةومستوى 
ً
فاملستوى الذى ترغب املؤسسة   ،نية أو الدوليةمقارنة

اضلة املعيارية فيما يتعلق ضوء أساليب ومؤشرات املف  فيتحقيقها    لتى يسعى التقويم املستمر إلىح اآلن من القضايا املهمة ا يفية ذلك أصبوكالوصول إليه  

ضع و   في، ومعرفة ومن هم  ضعف، فمعرفة جوانب القوة والأو الدوليةتوى املنافسة الوطنية  وذلك على مس  ،بالخدمات والعمليات واإلجراءات والنواتج

عد من أهم مميزات التقويم منهم وتحقيق الر تعلم ، والأفضل
ُ
 : يليب وههذه األسااملنافسين أنماط من أربعة   Dakard  1998أوضح داكارد  قدو  .ياده ت

 و :  معايير داخلية . أ 
ُ
  علىا  ؤسسة نفسهملا   يا باإلدارات أو األقسام األخرى فارنة كل إدارة أو قسم فيهعد من أبسط املؤشرات حيث تقوم املؤسسة بمقت

 . وات قياس متعددة تخدام أدلذلك بإسويمكن جمع البيانات الالزمة  ،ضوء مهمة معينة

 . جمع البيانات أساليب غير مباشرة   هذه الحالة يتطلب  يات األخرى املناظرة واملنافسة وف حيث تكون املقارنة بين املؤسسة واملؤسس  فسية:معايير تنا .ب

وإنما  ليس من أجل التنافس    ؤسسات الرائدة ملا   يأرستها بالوظائف املناظرة لها ف  ائفها التىاملؤسسة بمقارنة وظ  قومت  وبهذا املعيار  معايير وظيفية: .ج

 . تقاء بهذه الوظائفمن أجل اإلر 

 . ماشابه ذلكو  وإستخدام التقنيات، واإلجور اإللتزام بالنظامل:جميع أنواع املؤسسات مثوتشمل إجراءات مشتركة بين : معايير لها صفة العمومية .د

  ،يلذا فهو أحد أنماط التقويم الكل  ككل  التربوي من أهم مجاالت التقويم    يخصص التُيعتبر التقويم    :ي املجال التعليم  في   ي التخصص   التقويم .2

التقويم من منظور مؤس أبعاد    س يويتم  الطالب  ،، عملياتمدخالت)    أفقيةذو   ( رأسية  أبعاد  ( وكذلك  واملنهجاإلدا   ،مخرجات  اء هيئة عضأ  ،رة 

ٍل على تقويم أنشطة وبرامج املؤسسة    من أهم أنواع التقويم ويقصد به   يتخصص ، حيث ُيعد التقويم الخدمة املجتمع (  ،العلميالتدريس، البحث  
ُ
ك

د   ي، والهدف األساس تال جاج، الطالب، وغيرها من امل، املناهاالت مختلفة مثل البرامج العلميةيم ملجتتم فيه إجراءات التقو   ي وهو الجزء التطبيق  ة حم

م املؤسسة م  يمن عمليات التقويم التخصص  جميع    فيالجودة  ن والتطور والعمل من أجل بلوغ  بنفسها بغرض التحسيجاالتها املختلفة  هو أن ُتقوم

 57 .وحداتها وبرامجها

تطلب تحديد العناصر ، األمر الذى يياللتعليم العا   اتوالتميز بمؤسس  ُيعتبر التقويم من أهم مقومات الجودة   : يسات التعليم العاللتقويم بمؤس ا  عناصر 

 وثيملية التقويم والتى ترتبط إرتعليها عُتبنى  يالرئيسية الت 
ً
 بالعملية التعليمية و ـباطا

ً
    58  :ية فمثلتـاملقا

     .تقويم خدمة املجتمع، العاملينء أدا  ،يعملية التدريس الجامع 59 ،أعضاء هيئة التدريس،يالبحث العلم، الطالب ،هجاملنا ،تقويم البرامج العلمية
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 :ةية امليدانييالدراس إجيييييراءات

الدراس  :مجتمع الدراسة .1 التدريس  يتكون مجتمع  اإلدارات وأعضاء هيئة  األقسام ومدراء  الكليات ورؤساء  السودان    كل من   فية من عمداء  جامعة 

 .ان( فرد حسب تقدير الباحث600ددهم )، والبالغ عاد للبناتحفعة األ وجام بأم درمان للعلوم والتكنلوجيا وجامعة القرآن الكريم 

( من  150مجملها )  فيللدراسة والتى بلغت  راسة وذلك بغرض الحصول على البيانات املطلوبة  عينة من مجتمع الد  ن و إعتمد الباحث:  سةعينة الدرا .2

 . من مجتمع الدراسة %25لعينة نسبة ، وتمثل هذه ا مجتمع البحث 

عمليات التحليل   فيُيعد من أفضل البرامج املستخدمة    ي لذا و   (SPSS)برنامج    هو  تحليل بيانات الدراسة  فيملستخدم  البرنامج ا :  ناتياوتحليل البض  عر  .3

ويختص هذا   ،الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية يتعن يوه  (Statistical Package For Social Scienceـ )إختصار ل هي (SPSS)اإلحصائى وكلمة 

 أو إستنبارنالب
ً
 وصفيا

ً
 أو مايعرف بإختباامج بتحليل البيانات تحليال

ً
 .رات الفروضطيا

ذلك من خالل املعلومات التى أسفرت عنها جداول مناقشة وتفسير نتائج الدراسة امليدانية و   فقرة ال  ه هذ  في  ن ثو تناول الباحي  :فرضيات الدراسة  إختبار  .4

ض على حده بهدف الحكم  بمناقشة وتفسير نتيجة كل فر   ن و إلختبار الفروض، إذ يقوم الباحث  يحصائإل تحليل ا ونتائج الإلحصائية  تحليل البيانات ا 

 على التحليل اإلحصائصحتها إستن تها أوعدمعلى صح
ً
 : التاليه إلختبار فرضيات الدراسة تالخطوا  ان، وقد إتبع الباحثالعام يادا

، ويرمز  سالعكأو   يول ونقبل الفرض الثان، أما أن نرفض الفرض األ ن مانعان بالتبادلضارضين وهما فر دينا ف فرضية يكون ل  ي أ  يفتشكيل الفرضية:   .5

ت فإن ذلك  العينة ومعلمة املجتمع وإن وجد عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إحصائية يعليه فرض العدم ويعن ويطلق (HO)لألول بالرمز 

الفرض البديل ويعن  (HI)ويرمز له بالرمز    يوالفرض الثان  .يرجع إلى الصدفة  ة العينة ومعلمة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إحصائي  يوهو 

 . يانات العينة تؤيد صحة هذا الفرضإلى الصدفة وأن ب هعاملجتمع واليمكن إرجا

 وزان العبارات املستخدمة لألجوبةأيوضح  :(1)جدول 

 الوزن العبارة  الرقيييم 

افقة بشدة  1  1 عدم املو

افقة مل عدم ا 2  2 و

 3 محايد 3

افقة  4  4 املو

افقة بشدة  5  5 املو

 م 2020فبراير  ،اإلستبانة بيانات ،ن و الباحث إعداد                            

 طوير وتجويد مستوى األداءوت  ي وضوح أهداف مؤسسات التعليم العال: ليس هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين  مالفرضية العد  :الفرضية األولى

 . من منظورالجودة الشاملة يألكاديموا ي إلدار ا

 لرسالة واألهداف( )الرؤية وا ئويةوالنسب امل ي لتكرار ع اوزينتائج الت :(2)ول جد

افق   العبارة   أو

 بشدة

افق   ال  محايد أو

افق أ  و

افق   ال أو

 بشدة

عملية التخطيط    فيتساعدها  ل  تتوفر للجامعة رسالة واضحة ومحددة تعبر عن رؤيتها وأهدافها التربوية العامة والخاصة

 واتخاذ القرارات 

57 % 30% 04 % 5% 4% 

 %9 %6 % 18 %38 % 29 نوية واتخاذ القرارات  صياغة هذه الرسالة واعداد الخطط الس في رجها اف املعنية داخل الجامعة وخاالطر كل ا تشارك

 % 11 %6 % 12 %39 %32 طالب واملجتمع  الئة التدريس واالداريين و هييتم نشر واعالن رسالة الجامعة واهدافها العضاء 

 %8 %5 % 10 %31 % 46 وتنقحها من اجل التحسين والتطوير   ا تراجع الجامعة رسالتها واهدافه

 %3 %4 % 27 % 22 % 44 النتائج املتوقعة من الخريجين ف الجامعة  تتضمن اهدا 

 %4 %6 % 27 %33 %30 لك االستراتيجية  ت  تعتمد الجامعة على التخطيط االستراتيجى ولديها خطط عمل تنفيذية لتطبيق

 %3 %8 % 19 %33 %37 اعي  ية روح العمل الجموتنمالفكري  البحث العلمي واالستغالل  تتركز اهداف الجامعة على تشجيع

و  تراثها  ونشر  واالسالمية  العربية  بالحضارة  العناية  الجامعة  اهداف  االنتماء  اتتضمن  وتعزيز  الدينية  بالقيم  الهتمام 

 .يطنالو 

33% 37% 17 % 5% 8% 

 %6 %6 % 14 %37 %37 ديمي وقطاعات االنتاج املختلفة  اهداف الجامعة بالربط بين التعليم االكا تهتم

 تتضمن اهداف الجامعة التعرف على التكنولوجيا املتقدمة وتنمية القدرات الستيع
ً
 %9 %5 % 22 %30 %34 . ابها والعمل على تصنيعها محليا

 إلستبانة  ، بيانات ان و باحث الإعيداد املصدر: 

 إلجابة جميع األسئلمن الجدول أعاله نالحظ أن النسبه األكثر 
ً
 ، وافق، وأوافق بشدةأ هى عبارات واألهداف بمحور الرؤية والرسالة  ة املطروحةتكرارا

أن جميع إجابات املبحوثين بالجامعات يدل على    مامبالنسبة للعبارات األخرى   ألسئلة املحور   %87  إلى  %63نسبة تتراوح مابين    هذه العبارات  وقد مثلت

  .بها يواألكاديم ي إلى تطوير وتجويد األداء اإلدار  ات مما أدى هذه املؤسسل وضوح رؤية ورسالة وأهداف موضوع الدراسة تدور حو 
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 )الرؤية والرسالة واألهداف(  (T)نتائج إختبار  :(3جدول )

 درجة الثقة  ق املتوسطات رو ف ة ويمستوى املعن درجة الحرية  Tاختبار  املحور 

 الكبرى  الصغرى      

 1.0768 . 7272 . 9020 0.000 99 10.241 اف الجامعة رؤية ورسالة واهد

 ، بيانات اإلستبانة ون املصدر: إعيداد الباحث                          

، وبما أن قيم مستوى  حصائية معنويةذات داللة إ   %5ن  م  لجميع عبارات الفرضية عند مستوى أقل  (T)قيم إختبار  أن    أعاله ويتضح من الجدول  

العدم وقبو   %5أقل من    (T)عند  الداللة   اليتم رفض فرض  البديل ،  ل  بين وضوح    وبالتاليفرض  بأن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية  القول  يمكننا 

التعليم   اإلدار   العاليأهداف مؤسسات  األداء  الدراسة وتطوير وتجويد مستوى  الشاملةمن م  يواألكاديم  ي موضوع  . وعليه تصبح فرضية نظورالجودة 

وافق ، عبارات أ   فييل الجدولى إذ نجد أن معظم اإلجابات لجميع أسئلة محور الفرضية تتركز  التحلحيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج    الدراسة صحيحة

 .  أوافق بشدة 

اإلدارية العليا  إختيار القيادات    ي ات اإلدارية فيمشاركة كافة املستو   بإتباع نظام  ي لعارة العليا بمؤسسات التعليم السياسة اإلدا  : الفرضية الثانية

 .   األداء من منظور الجودة الشاملة ال تؤثر على تطوير وتجويد التنظيميوضع الهيكل و 

 (التنظيمي الهيكل ،  والنسب املئوية )اإلدارة الجامعية ي نتائج التوزيع التكرار  :(4)جدول 

ق  افأو  العبارة 

 بشدة

افق  ال  محايد أو

افق   أو

افق  ال أو 

 بشدة

 %3 %5 % 14 %39 %39 شاملة  ومتطلبات الجودة ال  تتناسب قيادية ائص تمتلك ادارة الجامعة خص

االجواء   بتوفير  الجامعة  ادارة  العملية  تهتم  النجاح  الجامعة  داخل  االنسانية  والعالقات  املالئمة  العلمية 

 التعليمية  

33% 31% 18 % 7% 11 % 

 % 19 % 14 % 15 % 19 %33 د اختيار القيادات االدارية  نتؤخذ معايير االقدمية والكفاءة ع

 % 14 % 19 % 15 %32 % 20 عايير املعتمدة الختيار القيادات االدارية  يتم توثيق واعالن امل

 % 26 % 18 % 22 % 19 % 15 اختيار القيادات االدارية   في يتم اشراك اعضاء هيئة التدريس 

 % 11 %4 % 21 %34 %30 يس  لعليا والعمداء واعضاء هيئة التدر مل بين االدارة االجامعة عالقة العة ادار تراعي 

 %13 %8 %23 % 26 %30 تطوير اداء الجامعة   فيلجامعة اراء ومقترحات ممثلين االطراف املجتمعية تأخذ ادارة ا

 % 11 % 10 % 18 % 41 % 20 خذ برائيهم  أل ص بهم واصالجان املختلفة ذات االختال في تحرص ادارة الجامعة على تمثيل الطالب 

 %6 % 16 % 21 % 40 % 17 ل على بحث وحل شكواهم  خذ بآراء ومقترحات العاملين والعمأل ا  تحرص ادارة الجامعة على

ليمية والتربوية العربية تعمل الجامعة على تفعيل االتفاقيات الثنائية والجماعية وتجويدها مع املؤسسات التع

 والدولية  

37% 39% 13% 7% 4% 

 %7 % 10 %13 %36 %34 يادات االكاديمية  املهارات االدارية للقريب وتنمية للجامعة خطة لتد 

 نتائج تحليل اإلستبانة، ن و إعداد الباحث املصدر:      

 لجميع اإلجابا( أعاله نالحظ أن ا 4من الجدول )
ً
هذه    توقد مثل،  واملوافقة واملوافقة بشدة ه  حايداإلدارة الجامعية هى امل  ي حور ملت  لنسبة األكثر تكرارا

اإلدارة العليا بهذه   مما يدل على أن جميع إجابات املبحوثين تدور حول سياسة خرى بالنسبة للعبارات األ  %78و %47مابين  نسبة مئوية تراوحت العبارات

  . وضع السياسات العامة للمؤسسة يفة مشاركة كافة املستويات اإلداري يت فاملؤسسا

 ( التنظيمي الجامعية ، الهيكل )اإلدارة  (T)نتائج إختبار  :(5ل )دو ج

 درجة الثقة  فروق املتوسطات  ية مستوى املعنو  درجة الحرية  Tاختبار  ور املح

 الكبرى  الصغرى      

 . 7195 . 3642 . 5418 0.000 99 6.050 االدارة الجامعية 

 . 8549 . 4934 . 6742 0.000 99 7.401 الهيكل التنظيمي 

 ئج تحليل اإلستبانةنتا إعداد الباحث ، املصدر:         

بما أن قيم مستوى  ، و ذات داللة إحصائية معنوية %5محاور الفرضية عند مستوى أقل من لجميع عبارات  (T)قيم إختبارأعاله ول ويتضح من الجد

وواضح على سياسة اإلدارة   إيجابيكننا القول بأن هنالك تأثير  يم  يوبالتال  ،  يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل   % 5قل من   أ   (T)  عندالداللة  

يار القيادات اإلدارية ووضع الهيكل وضع سياسات هذه املؤسسات من منظورالجودة الشاملة على مستوى إخت  فيمشاركة كافة املستويات اإلدارية    فيالعليا  

راسة صحيحة ع الدراسة . وعليه تصبح فرضية الدموضو   العالياديمى بمؤسسات التعليم  ك واأل  اإلداري أدى إلى تطوير وتجويد مستوى األداء    مما  التنظيمي

، أوافق  أوافق  ،محايد  رى الفرضية ُتركز على عباراتتائج التحليل الجدولى إذ نجد أن معظم  اإلجابات لجميع أسئلة محو حيث تتفق هذه النتيجة مع ن

 بشدة .
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 منظورالجودة الشاملة. املجتمع من وخدمة مؤسسات يم العالاف الكلية ملؤسسات التعليبين األهدة : ليس هنالك عالقة طرديثالثةالفرضية ال

 )خدمة املجتمع(  والنسب املئوية ي ج التوزيع التكرار نتائ :(6ول )جد

افق  أو  العبارة 

 بشدة

افق  ال  محايد أو

افق   أو

افق   ال أو

 بشدة

مع مؤسسات    دارة وتعزيز العالقةإل وحدة علمية    يقخطة معتمدة لخدمة وتنمية املجتمع عن طر لدى الجامعة  

 يمي وسوق العمل  املجتمع املحلي واالقل

36% 29 % 26 % 5% 4% 

 %1 %4 % 25 %33 %37 فية والتنموية والتدريبيه للمجتمع باقامة املعارض والندوات العلمية والثقاهتم الجامعة ت

والخ العام  املجتمع  ملؤسسات  االستشارات  الجامعة  معها    اصتقدم  ال  فيوتساهم  املشاريع  تنموية  تنفيذ 

 واالقتصادية واالجتماعية  

33% 40 % 20 % 5% 2% 

اقليميا وعامليا  لى تحسين صورتها محليإعالم الجامعي وتسعى  باال تهتم الجامعة   %5 %4 % 17 % 45 % 29 ا و

من   لالستفادة  الخريجين  بها  يعمل  التى  املؤسسات  مع متخصصين من  ويمهم لجودة خريجي  تقتتعاون الجامعة 

 الجامعة  

22 % 35% 23% 9% 11 % 

استطال  الجامعة  بآل عا  تجرى  يعمل  التى  املجتمع  الجامعة  راء مؤسسات  اءة ومستوى  للتعرف على كفها خريجو 

 الخريجين بصورة دورية  

27 % 25 % 30% 10 % 8% 

اماكن العمل وتوفير فرص    فيلدراسة ا عداد البرامج التعليمية وتدريب الطالب اثناء إ في تشارك االطراف املجتمعية 

 العمل لخريجي الجامعة  

26 % 24 % 28 % 9% 13% 

 %3 %9 % 25 % 18 % 45 الريفية ومكافحة الفقر  قدرات املراة  بها والعمل على تنمية املجتمع الريفي املحيط بتنمية قدرات  تهتم الجامعة 

 %5 %6 % 17 %31 % 41 حلي والعربي والعاملي  مل للجامعة عالقات عمل قوية وراوبط قوية مع مؤسسات املجتمع ا

 %9 %4 % 20 %33 %34 ج بحوثها لحل مشاكل املجتمع  تهتم الجامعة بتوجيه نتائ 

 ائج تحليل اإلستبانة نت  من ،ن و إعداد الباحث  املصدر:      

 لجميع اإلجابات  (6) من الجدول 
ً
سبة مئوية تتراوح قد مثلت هذه العبارات ن، أوافق بشدة ، ، أوافق هىلهذا املحور أعاله نالحظ أن النسبة األكثر تكرارا

األخرى    %77ــ  %50مابين   العبارات  إجابة  يعن  ،من  م   يمما  يوافقون على وجودأن  العينة  العالا   عظم مفردات  التعليم  بين مؤسسات  مة وخد   يلعالقة 

 . مؤسسات املجتمع

 )خدمة املجتمع( (T) نتائج إختبار  :(7جدول )

 درجة الثقة  ملتوسطات فروق ا  مستوى املعنوية  درجة الحرية  Tاختبار   املحور 

 الكبرى  الصغرى      

 . 4388 . 1012 . 2700 0.002 99 3.173 خدمة املجتمع 

 نتائج تحليل اإلستبانة ،  ون إعداد الباحث  صدر: امل                    

( الجدول  إختبار  أن  (  7ويتضح من  الفرضية عند م   (T)قيم  أقل من  ستلجميع عبارات  أن قيم مستوى نويةذات داللة إحصائية مع  %5وى  ، وبما 

يمكننا القول بأن هنالك عالقة طردية بين األهداف الكلية ملؤسسات   وبالتالي، وقبول الفرض البديلعدم يتم رفض فرض ال %5أقل من  (T)عند الداللة 

ضية الدراسة صحيحة حيث تتفق هذه . وعليه تصبح فر ةسسات موضوع الدراسؤ وخدمة مؤسسات املجتمع من منظورالجودة الشاملة بامل  العاليالتعليم  

 .  أوافق، أوافق بشدة ، ، محايدعبارات فيذه  الفرضية تتركز جد أن معظم اإلجابات ألسئلة هى إذ نلنتيجة مع نتائج التحليل الجدول ا 

 . يعالة الشاملة بمؤسسات التعليم ال الجودف اليؤثر التوظيف الجيد وتدريب العاملين على تحقيق أهدا الفرضية الرابعة:

 ية()املوارد البشر  ب املئويةوالنس ي تكرار نتائج التوزيع ال  :(8جدول )

افق   ة العبار  أو

 بشدة

افق  ال  محايد أو

افق   أو

افق   ال أو

 بشدة

وا املعايير واملؤهالت  الجامعة وبشكل علني وواضح  باختيار  إل تحدد  الخاصة  التدريس  أجراءات  ملوظفين  وا عضاء هيئة 

 هدافها  ألتها و ما يتماش ى مع رساب والعمال 

41 % 41 % 15 % 6% 9% 

لية لتضع الشخص  موخبرته العاطة بكل موظف حسب تخصصه ومؤهالته العلمية  ناملهام والواجبات املتحدد الجامعة  

 املكان املناسب   فياملناسب 

27 % 35% 12 % 10 % 16 % 

سجم  ين وفق احتياجات العمل بما ينوورش العمل والتدريب لجميع العامل رةالتنمية املهنية املستمفرص توفر الجامعة 

 تعليم  التدريس وال المج فيمع رسالتها 

34% 29 % 17 % 10 % 10 % 

 % 15 %6 % 24 %31 % 24 دارات املساندة واملعامل والورش من ذوى الخبرة والكفاءة  إل ا  فيتوفر الجامعة العدد الكافي من العاملين الفنيين واملهنيين  

 %7 % 14 % 17 %36 % 26 التعليمية يذ البرامج والخدمات  املؤهلين لتنف هيئة التدريس عضاء أ للجامعة خطة واضحة لحوجتها من 

 %9 %7 %8 % 42 %34 عضاء هيئة التدريس  أل التطوير املنهي والتعليم املستمر توفر الجامعة برامج 

 % 12 % 11 % 26 %34 % 17 ستمرة بصورة م والعمل على تشجيعهم لتحسين االداء هاتعتمد الجامعة نظاما معينا لتقييم اداء العاملين ب

 %6 %5 % 19 % 42 % 28 داريين واملوظفين  إل اء هيئة التدريس واحافظ الجامعة على سرية سجالت اعضت 

 %8 %9 % 28 %38 % 17 د غراض التجوي أل تقوم الجامعة وباستمرار بتقييم برامج التنمية املهنية للعاملين وتستخدم نتائج التقويم 
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 % 15 %7 %13 % 41 % 24 عضاء هيئة التدريس  أل س ي لتدري لوائح محددة لتحديد العبء ا الجامعة تعتمد 

مجال   فيللمبتدئين واملتميزين من اعضاء هيئة التدريس  والشهادات التقديرية  تخصص الجامعة املكافات التشجيعية  

 التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع  

15 % 26 % 24 % 16 % 19 % 

الجامعة  تش للمشعضاء  أجع  التدريس  والحصاملؤتمر   في اركة  هيئة  الدراسية  والحلقات  والندوات  املنح  اات  على  ول 

 الدراسية داخل وخارج الوطن  

32% 38% 13% 9% 8% 

 % 10 %6 % 12 % 42 %30 عضاء هيئة التدريس على البحوث واعداد االوراق العلمية املحكمة خارجيا وداخليا أتشجع الجامعة 

ل عضو ملتابعتهم  وتحديد مجموعة من الطالب لك مي للطالب كادي أل شراف اإل تدريس على ا هيئة العضاء أشجع الجامعة  ت 

 خالل سنوات دراستهم  وارشادهم علميا 

38% 41 % 12 % 5% 4% 

 %8 %7 %13 % 41 %31 خل وخارج الجامعة  اد  قتة ؤ اللجان العلمية الدائمة وامل فيعضاء هيئة التدريس الفرصة للمشاركة أل تتيح الجامعة  

 % 14 %13 % 14 % 40 % 19 الب بالجامعة  ضاء هيئة التدريس املستوعبين وعدد الط أعهنالك توازن نسبي بين عدد 

 نتائج تحليل اإلستبانةمن  ،ن و إعداد الباحث  :املصدر

 لجميع اإلجأعاله نالحظ أن النسبة ا   ( 8)  من الجدول 
ً
سبة مئوية تراوحت مابين  عبارات نلت هذه ال وقد مث  أوافق بشدة،  ،وافقأ   ابات هى،ألكثر تكرارا

 . ية الشاملة بمؤسسات التعليم العاليف الجيد وتدريب العاملين وتحفيزهم ساعد على تحقيق أهداف الجودأن اإلهتمام بالتوظ يمما يعن ،%82و 51%

 )املوارد البشرية ( (T)نتائج إختبار   :(9جدول )

 درجة الثقة  املتوسطات  فروق مستوى املعنوية  درجة الحرية  Tر  اختبا املحور 

 الكبرى  رى الصغ     

 . 8720 . 5218 . 6969 0.000 99 7.896 املوارد البشرية 

 نتائج تحليل اإلستبانة ث ،و إعداد الباح املصدر:                     

  ة معنوية ، وبما أن هذه القيم أقل ذات داللة إحصائي %5مستوى أقل من    ندعبارات الفرضية ع  لجميع  (T)قيم إختبار  أن  (  9ويتضح من الجدول ) 

موضوع    العالييمكننا القول بأن التوظيف الجيد وتدريب العاملين بمؤسسات التعليم    وبالتالي،  ض البديلمن ذلك يتم رفض فرض العدم وقبول الفر 

 ي ل الجدولتتفق هذه النتيجة مع نتائج التحليالدراسة صحيحة حيث  ية  فرضليه تصبح  وع.  اف الجودة الشاملةعلى تحقيق أهد   يجابياإل ثر  الدراسة له األ

 ، أوافق ، أوافق بشدة .، محايدة الفرضية تركز على عبارات إذ نجد أن معظم إجابات أسئل

الخامسة ون  : الفرضية  بالتقنية  واإلهتمام  واملادية  املالية  املوارد  توفير  االُيؤثر  فظم  الخذ  إتخا  ي ملعلومات  الجودةالقرارات  بتطبيق  املة  الش  اصة 

 . يبمؤسسات التعليم العال

 ارد املالية واملادية(و ب املئوية )املوالنس ي نتائج التوزيع التكرار  :(10ل )دو ج

افق   العبارة  أو

 بشدة

افق  ال  محايد أو

افق   أو

افق   ال أو

 بشدة

 %5 %7 % 16 % 41 %31 . ءات العالية ى الكفاذو الية بموظفين متخصصين من دارة املوارد املإل توجد بالجامعة وحدة 

 ط لتنمية املوارد املالية سنويا والعمتعمل الجامعة على وضع الخط 
ً
اقعيا  %9 % 10 % 26 % 22 %33 . ل على تقويمها ومراجعتها و

 % 16 % 20 %23 % 29 % 12 . ها املوارد املالية املتاحة للجامعة سنويا كافية لتحقيق رسالتها واهداف

التم سيولة  جا تلك  يكفمعة  مالى  واحتياطي  املالي  نقدية  استقرارها  على  للحفاظ  ايان  احتياجاتها  كاديمية ألوتلبية 

 . ية دار إل وا

19 % 23% 24 % 18 % 16 % 

 % 14 %9 % 24 %30 %23 .تستخدم الجامعة املوارد املالية الكافية لدعم برامج وخدمات تعلم الطالب 

الية  تخاذ القرارات املإلنشتطها للوصول  منتظمة ومعلنة لكافة فعالياتها وا  يةدار إ قابة مالية و ليات ر آتوفر الجامعة  

 . املناسبة

18 % 35% 20 % 10 % 17 % 

 %13 % 14 % 19 % 28 % 20 .فناء الجامعة مع احتياجاتها  فيتتناسب مساحة املباني 

الجامعة وتنش ئ   مواردها املادية لضمان  تخطط  الفعال والجودة  وتصين وتطور  برامجها  املاالستقالل  لدعم  ستمرة 

  .ليميةوخدماتها التع 

31% 34% 14 % 10 % 11 % 

 % 17 % 16 % 15 % 28 % 24 .من حيث املساحة والتهوية واالضاءة مع القدرة االستيعابية للطالب  اسب مباني القاعات واملعامل واملكتبات تتن

 % 21 % 16 % 10 % 25 % 28  .عضاء هيئة التدريس واملوظفينأالئقة ب توفر الجامعة املكاتب واالماكن ال 

 %13 %13 % 12 % 24 %38 .مل على صيانتها بصورة دورية واملعدات الكافية لتدريب الطالب والع جهزةأل ة بتوفير املعامل والورش باتهتم الجامع 

  رشاملعامل والو   فياليل الكيميائية والتعامل معها  جهزة واملعدات واملحأل فية استخدام اتوجد اراشادات للطالب لكي

 . واملختبرات 

31% 40 % 14 % 5% 10 % 

 نتائج تحليل اإلستبانةمن  ،ن و إعداد الباحث  املصدر:    

مثلت هذه العبارات نسبة مئوية    وقد  ،محوراملوارد املالية واملادية  يايدة واملوافقة واملوافقة بشدة فاإلجابات باملح نالحظ إرتفاع تكرار  ( 10من الجدول )

بمؤسسات املة ُيؤثر على تطبيق الجودة الش  ية املالد  املوار لعينة يوافقون على أن توفر  مما يدل على أن معظم مفردات ا خرى  األ عالية بالنسبة للعبارات  

  .ي التعليم العال
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 (T)نتييائج إختبار  :(11جدول )

 درجة الثقة  فروق املتوسطات  مستوى املعنوية  درجة الحرية  Tاختبار  املحور 

 الكبرى  الصغرى      

 . 6207 . 2367 . 4292 0.000 99 4.445 رد املالية واملادية واامل

 . 9586 . 6497 . 8042 0.000 99 10.330 ظم املعلومات التقانة ون

 ل اإلستبانة نتائج تحلي ث ، و إعداد الباحاملصدر :                    

ا أن هذه القيم أقل  ، وبمذات داللة إحصائية معنوية %5ن لجميع عبارات الفرضية عند مستوى أقل م (T)إختبار ( أن قيم 11)ل ويتضح من الجدو 

األثر له هتمام بالتقنية ونظم املعلومات واإل واملادية يمكننا القول بأن توفير املوارد املالية  اليوبالت ،ض فرض العدم وقبول الفرض البديلمن ذلك يتم رف

ة حيث وعليه تصبح فرضية الدراسة صحيح  ة.موضوع الدراس  العاليسسات التعليم  مؤ لى إتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق الجودة الشاملة بع  يجابياإل 

 ، أوافق بشده . أوافق، ايدمح إذ نجد أن معظم اإلجابات ُتركز على عبارات  ييل الجدولتتفق هذه النتيجة مع نتائج التحل

 : ت االتوصيو   ئجاالنت

 :
ً
    :نتائج الأوال

 . جتمع وأعضاء هيئة التدريس والطالب واملعلى اإلداريين ها وأهداف تهاورسال اتهح ونشر رؤييوضتب ؤسساتهذه امل م هتت •

•  
ُ
 . وإعداد الخطط السنوية لتنفيذهاصياغة هذه الرسالة   يالجامعة وخارجها فاملعنية داخل  كل األطراف شاركت

  .وفق املعايير املعتمدة لذلك علياال إختيار القيادات اإلدارية يف بهذه املؤسسات أعضاء هيئة التدريسمشاركة عتماد نظام  إ  عدم •

 . والعمل على بحث وحل مشاكلهم  بها خذ آراء ومقترحات العاملينأ ب سساتبهذه املؤ  اإلدارة العلياتهتم   •

اإلدارية ف  مشاركة كل • الهيكل  إعداد وضع ومر   ياألطراف  الوظي  التنظيمياجعة  األد  إلى تطوير   أدت  دورية   بصفٍة   ه وإعتماد  في والوصف    اء وتجويد 

 . باملؤسسات موضوع الدراسة اإلداري 

املؤسسات    هتم ت • املجالسواالعتماد  التقويم  ت  مشاركة وحدا بهذه  بها   على مستوى  الجودة عتماد و ال يم وا التقو عرض ومناقشة قضايا  ل  الرسمية 

 .ألكاديميةبين القيادات اإلدارية وا أدى إلى نشر ثقافة الجودة الشاملة مما  باملؤسسة 

امل  قومت • العالق تعمل على  حدات علمية  عن طريق و املجتمع    ت بخدمة وتنميةساؤسهذه  املحلى واإلقليمى  تعزيز  املجتمع  وسوق  ة مع مؤسسات 

 . العمل

املؤتمرات والندوات والحلقات   فيوتشجيع أعضاء هيئة التدريس للمشاركة    يكاديماملجال األ  فيوارد البشرية  تنمية املؤسسات ببرامج  هذه امل  نفذت •

 . والتقنيات الحديثةخارج الوطن وذلك إلمتالك املعرفة الحصول على املنح الدراسية داخل و و  الدراسية

إلى  اء هيئة التدريس وبقية العاملين مما أدى إلجراءات الخاصة بإختيار وتعيين أعضبشكل علنى وواضح املعايير واملؤهالت وا ؤسسات هذه امل طبقت •

 . أهدافهابما يتماش ى مع رسالتها و  بها يديمكاواأل ي ويد وتطوير وتحسين األداء اإلدار تج

لين  لجميع العام  بية وورش العمل والتدريفرص التنمية املهن  توفرو   هيئة التدريس  من غير أعضاء   مج تنمية املوارد البشريةببرا   ؤسسات هذه املتهتم    •

 . ستمراملوالتعليم  ياجات العمل وبرامج التطوير املنهوفق إحتي ياألكاديمو  ي اإلدار الحقل  في

 ة ساملخصصاملوارد املالية   •
ً
 وغير كافية    يالتعليم العالمن ميزانية  ملؤسسات  ا   لهذه    نويا

ً
ها موارد   علىإذ تعتمد    ،لتحقيق رسالتها وأهدافهاضعيفة جدا

 .ألكاديميةا تجويد مخرجاتها  و ي دار الذاتية لتطوير األداء اإل 

 عال  ريةرامج األكاديمية واألنشطة الفكلبؤسسات الخدمات املساندة لدعم وتطوير ا هذه املتوفر   •
ً
مجال تكنلوجيا   فيجودة  ال يوالثقافية وتوفر تدريبا

 .بئة التدريس والطال اء هير طرق التدريس بما يتوافق مع مصلحة أعضتطويلاملعلومات 

وتتواءم  تواكب تطورات العصر لسات العليا  را املناهج الدراسية املتطورة لبرامج ومقررات البكالريوس والد توفيرو  ؤسسات على إعداداملهذه تعمل  •

 .ستمر لهاامل وتعمل على التحسينلطالب وخدمة املجتمع حاجات ا  يوتحقق رسالتها وأهدافها وتلب ولةمع الفلسفة العامة للد

املتتأكد    • املؤسسات  هذه  املعايير  مع  متوافقة  الدراسية  البرامج  مخرجات  أن  ف من  والعاملية  الع  يحلية  التعليمية    يالالتعليم  املخرجات  لتقييم 

 على نظا ،قررات والشهاداتوامل
ً
وذلك للمهن التى تتطلب   ينهاملقررات ملتطلبات الترخيص اململناهج و وإستيفاء هذه ا  ، م املمتحنين الخارجيينمعتمدة

 . ل على الترخيص من الجهات املختصةالحصو  ممارستها

و املرجع مع هذه املقررات  تناسب محتوى الكتاب أ تتأكد من ة و الصلة بالبرامج واملقررات الدراسيت ؤسسات بتوفير الكتب واملراجع ذا هذه املتهتم  •

 . طلوب ملقدرة وتأهيل الطالبوى املواملست
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ا  • الشبكعدم وجود  املؤسسات  املباشر  يلربط  التدريس وعدم ربط    بهذه  أعضاء هيئة  املكتبية ومكاتب  بالخدمة  الحواسيب  أنظمة  املكتبات  بين 

 .داخل القطر يع مراكز البحث العلمبعضها ببعض وم يسات التعليم العالؤسبم

ب • املكتبات  املتهتم عمادات  بهذه  بترتيبل  خدمات  التقديم  ؤسسات  اإل   لمستفيدين وذلك  اللوحات  املكتبات وتوفير   فيرشادية مع األخذ  مصنفات 

 . الجديدة  اتالمهم باملواد و الخدماإلعتبار إحتياجاتهم من الكتب واملراجع وإع

بعة تنفيذ خططها البحثية وتوفير  وإعتماد آليات واضحة ومعلنة ملتا  لعلميا وضع خطط البحث    يدة أو وحدة تتولؤسسات عماهذه املُتخصص   •

 .بيانات للبحوث العلميةعد قوا 

عط •
ُ
امل  يت ا هذ  املردود  امليدانية ذات  العلمية  األولوية لألبحاث  التنمية ستخدامه ألغرا ا مؤسساتة و و   للمجتمع  يجتماعال وا   ي قتصادالؤسسات    ض 

 . ومعالجة مشاكل املجتمع

املحكمة ونشر ة العلميعلمية من خالل إصدار املجالت تفتح اآلفاق ال  يلجديدة واملبتكرة والتالعلمية ا  على تشجيع البحوثؤسسات ه املهذ تعمل  •

 املؤلفات ألعضاء هيئة التدريس والباحثين  

 .ديث وتطوير املناهج الدراسيةتح فيحوث العلمية لإلستفادة منها لبؤسسات  بنتائج ا هذه املتهتم  •

لعالقة ية ذات ا باحثين على إجراء ونشر البحوث العلمالتشجع أعضاء هيئة التدريس وال  يالعال   بمؤسسات التعليم   يميزانية البحث العلم  ضعف •

 . بحاجة املجتمع وسوق العمل

 . املشاريع البحثية فيملشاركة على ا والطالب وتشجيعهم التدريس  ي ملهارات البحثية ملساعدا  لتنمية برامج أكاديمية ؤسسات هذه املتتوفر ب •

 لخططهاالد  فيعلى قبول أعداد الطالب    يم العالتحرص مؤسسات التعلي •
ً
املقررة وإعالن هذه السياسة مزوده بلوائحها    راسات األولية والعليا وفقا

 .اإللكترونا ئون الطالب على موقعهاألكاديمية ولوائح ش

 . لتدريسداء أعضاء هيئة ا وأ كاديمية البرامج األوتقويم  يودة التعليم العالء الطالب حول جسياسة إستطالع آرا   ؤسسات هذه املالتعتمد  •

دات  وحوتوفير    ياألكاديم  التحصيل  فيواجه الطالب  ت  يلتشراف األكاديمى للتعرف على الصعوبات ا لى تطبيق برنامج اإل عؤسسات  هذه املص  تحر  •

 . بتوفير املساعدات املطلوبة للطال ى تتول التربوي و  يلإلشراف النفس 

وزيع أدلة إرشادية تعريفية راس ى وتعريفهم بالجامعة ومرافقها وتبداية العام الد  فيتقبال الطالب الجدد  برامج سنوية إلس  ؤسساتهذه املتعتمد   •

   .باللوائح األكاديمية ولوائح سلوك ومحاسبة الطالب

شامله  هذتوفر   • الطالب  ؤ ؤسسات عبر عمادات  الطال ون  مواهب  بتنمية  للعناية  وا وحدات  والرياضية  الثقافية  البرامج  وتوفير ال ب عبر  جتماعية 

  .وية للطالب املبدعين واملتفوقيننالحوافز املادية واملع

 :
ً
                 : توصياتالثانيا

واضح و   يبشكل علن  يؤسسات التعليم العال ل مؤسسة من مالخاصة بكو  ف العامة  دا الرؤية والرسالة واأله   إستمرارية مراجعة ونشرالعمل على   •

 ة واملجتمع على كافة العاملين باملؤسس ومختصر

عد على تطبيق الجودة  اإلدارية واألكاديمية مما يسا ةليتناسب مع املنظومي عليم العالملؤسسات الت التنظيميوتوحيد الهيكل العمل على إعادة بناء  •

 .بهاة الشامل

 . لكوفق املعايير املعتمدة لذ العلياة هيئة التدريس الختيار القيادات اإلدارياعتماد نظام مشاركة أعضاء على  يل أن تعمل مؤسسات التعليم العا •

 ي العال    ؤسسات التعليم بم  يواألكاديم  ي قوم بدورها لتقويم األداء اإلدار لت  يوالبحث العلم  يماد بوزارة التعليم العالعتال وا    تفعيل دور هيئة التقويم  •

   والعمل على
ً
 .الشاملة من منظورالجودة تصنيفها داخليا

املجتمع وسوق   يالتى تحدث ف ملتغيرات يمية وبشكل مستمر لتواكب مخرجاتها ا على مراجعة ُخطط برامجها األكاد يلأن تعمل مؤسسات التعليم العا •

 . العمل

املعل   يمؤسسات التعليم العالأن تحرص   • من القاعات واملعامل املناسبة    يعدها على إنشاء املبانالتى تسا  يحات املناسبة من األراض ساى إمتالك 

 . تقديم خدمات تعليمية متميزة لب تتناسب مع القدرة اإلستيعابية للطال لواملكاتب والورش 

ملؤسسة ) ات لكل العاملين واملتعاملين مع ا وممع توفير خدمات الشبكة العنكبوتية للمعل تطوير طرق التدريسب يمؤسسات التعليم العالن تهتم أ   •

 . مؤسسات املجتمع ( ،البالط ،ريسأعضاء هيئة التد 

إ  • سياسة  آر إعتماد  التعليستطالع  بمؤسسات  الطالب  العالاء  األكاديم  يم  البرامج  جودة  يُ حول  مراجعية  على  وتطويرها  ساعد  من  تها  وتحسينها 

 .منظورالجودة الشاملة
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ب • املكآفاإلهتمام  ب  آتنظام  التقديرية  والشهادات  العالؤسسمالتشجيعية  التعليم  و   يات  فاملللمبدعين  التدريس  أعضاء هيئة  ال  مج  يتميزين من 

 . جتمعوخدمة امل العلميالتدريس والبحث 

تفاقها مع متطلبات إ   نظم توكيد الجودة من خالل مراجعة املقررات الدراسية وبصفٍة مستمرة ملعرفة مدى و عتماد  ال وا   العمل على نشر ثقافة التقويم  •

 . سوق العمل

الالدولة    ي ولم تُ أن   • التعليم  امل  يالعمؤسسات  الذ  الية  عناية خاصه وذلك بزيادة مواردها  املادية لتحقيق رسالتها وأهدافها   بإحتياجاتها  يفي   ي للحد 

 .العمل على تجويد مخرجاتها من منظورالجودة الشاملةو 

   يمؤسسات التعليم العالأن تعمل   •
ً
 الذاتي ب على التفكير والنقد  ال الط  قدراتعلى تنمية    تساعدومناهج  خرجاتها على إضافة برامج تدريس  مل  وتجويدا

   .من متطلبات الجامعة األكاديميةلجودة الشاملة ضا مع إضافة منهج  ،والتحليل

   .إعداد البرامج التعليمية وتدريب الطالب أثناء الدراسة في وإشراكها مؤسسات املجتمع فعيل دور ت •

ة لعرض ومناقشة قضايا الجودة دها على مستوى املجالس الرسمية باملؤسسوإعتما  ياد بمؤسسات التعليم العالواإلعتمتفعيل دور وحدات التقويم   •

   .رية واألكاديميةلة ونشر ثقافتها بين القيادات اإلدا الشام

 :املراجع
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Abstract: This study dealt with evaluating the performance of higher education institutions from the perspective of total 
quality management, and the questionnaire was used as a data collection tool, and the researchers followed the descriptive 

and analytical approach to data analysis. And they reached several results, including: The lack of adoption of the philosophy 
of performance evaluation by Sudanese public universities does not contribute to the required level in developing the 

performance of the teaching staff and administrators due to the absence of clear plans and the lack of a sufficient number of 
qualified faculty members, and there is support and support by the higher management for continuous evaluation, which 

He contributed to the development of the curriculum And provide her with the necessary knowledge and skills in the field 
of specialization. The researchers recommended the necessity of paying attention to the philosophy of continuous 
evaluation for the purpose of developing the performance of the faculty members by disseminating this culture and 

educating workers of its importance, and setting clear and specific plans for its application, and attracting and appointing 
an adequate and qualified number of faculty members in order to achieve the continuous evaluation of educational services. 

Keywords: performance evaluation; higher education institutions; total quality management. 
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 : قدمةامل

نما الدراسة من  انتقال  األخيرة  اآلونة  اإلدارية في  القيادة  األدبيات في مجال  املتتبع لتطور  إلى نماذج جديدة يلحظ  املتنوعة  التقليدية  القيادة  ذج 

   يالتغيير، ومن تلك املتطلبات تبن  املتسارعةكبة مستمرة لكل جوانبها  تتناسب مع التطورات في البيئة الخارجية وما تتطلبه من موا 
ً
   نموذجا

ً
للقيادة  حديثا

القيادة الرؤيوية ذلك النموذج  وتعد  رة تلك الرؤية التي تسهم في نجاح عملياتها،  قدرات ومهارات إلدا   ا ذ  رؤى مختلفة وأساليب متنوعة، بل   ا ذال يكون فقط  

    من الدراسات غطت مجاالت عديدة منه، والذي يتميز بما يحمله القائد  الجديد الذي حظي بكم مناسب
ً
 مهما

ً
من صورة وتصور للمستقبل يلعب دورا

الدقيق والتفس السريع والتحليل   في االستيعاب 
ً
 عن دوره في قيادة ذلك املستقبل عبر وأساسيا

ً
املستقبلية لتطوره، فضال ير الواضح للواقع والتوقعات 

قيقها، األمر الذي يتطلب تحقيق التواصل الفعال مع املرؤوسين  ن العمليات تتمثل في إيصال وتطبيق الرؤيا وتحفيز املرؤوسين على تحسلسلة مترابطة م
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 :امللخص

القيادة الرؤيوية بأبعادها )الرؤية التعرف على أثر  إلى  بعاده مجتمعة التمكين( على النمو االستراتيجي بأ  -اإللهام  -القيم   -هدفت الدراسة 

 ر الوسيط للمسؤولية االجتماعية في تحسين أثر القيادة الرؤيوية على النمو االستراتيجي. االستدامة(، والتعرف على الدو  -االبتكار -)التوسع

املديرين الدراسة من جميع  التحليلي، وتكون مجتمع  الوصفي  املنهج  الدراسة على  في    اعتمدت  اإلدارة وأعضائها  قطاع ورؤساء مجالس 

 (. 157( في األردن، حيث تم أخذ عينة قصدية من مجتمع الدراسة وبواقع )التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم 

 من األهمية النسبية للقيادة ا   توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
ً
لرؤية بأبعادها مجتمعة، ووجو  أن هناك مستوى متوسطا

  -ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة الرؤيوية )الرؤية  جتماعية، ووجود أثرمرتفع لألهمية النسبية لكل من النمو االستراتيجي واملسؤولية اال مستوى  

،  ية كبيرة الحجمي متاجر املواد االستهالكية والغذائاالستدامة( ف   -االبتكار  -التمكين( في النمو االستراتيجي بأبعاده مجتمعة )التوسع  -اإللهام  -القيم 

 . النمو االستراتيجي  في تأثير القيادة الرؤيوية في وجود وساطة مرتفعة للمسؤولية االجتماعيةوكذلك 

والغذائية كبيرة الحجم( في  أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: استمرار شركات قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية 

كفاءة والفعالية وتحقيق النمو االستراتيجي، باإلضافة إلى  ادة الرؤيوية من خالل تفهم تلك الشركات ألهميتها بغية زيادة الاألردن بتعزيز أبعاد القي

وتوعيتهم بأهميتها وفوائدها بهدف رفع كفاءة  في األردن ضرورة نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية بين العاملين واملديرين في شركات قطاع التجزئة

  لديها. وبما يحقق النمو االستراتيجياألداء 

 قطاع التجزئة.  ؛املسؤولية االجتماعية ؛النمو االستراتيجي ؛دة الرؤيويةالقياالكلمات املفتاحية: 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx
https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.2.12
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يق رة االنطباعات، وممارسة سلوكيات الصورة املرغوب فيها للتأثير على أنشطة من حوله باتجاه نجاح الرؤية، وتحقعبر سلسلة من األساليب الجديدة إلدا 

 األهداف. 

التنافسية املحتدمة  ك وتشهد العديد من املتغيرات والتحديات    ،الحديثة بدرجات عالية من التعقيد البيئياملنظمات املعاصرة في بيئة األعمال    وتتسم 

اء ذلك صار لزاملى صعوبة التكيف مع املتغيرات املستمرة ذات الطابع الدينامإضافة إ  دة فيما بينهم والشدي  على تلك املنظمات  يكي، وجر 
ً
تدارك املستقبل  ا

ا بشكل استراتيجي نموه طورات في شتى املجاالت وامليادين، إضافة إلى اتباع مختلف الوسائل التي تمكنها من دعم ا قد يكتنفه من ت وتسليط الضوء على م

اليرهعبر توظيف مواردها املختلفة وتسخ ، وذلكبما يضمن بقاءها ويزيد من قدراتها االستراتيجيةو   Demir, Wennberg)ا نحو دعم رؤيتها على نحو فع 

& McKelvie, 2017 .) 

اتيجيات البناءة ذات الطابع الحيوي مما يجعل منها بيئة  لى واقعها بعين املستقبل يلهمها القدرة على وضع االستر ليه فإن قيام املنظمات في النظر إ وع

(، Durmaz & İlhan, 2015ءة وفعالية )تحقيق أهدافها التي تتضمنها هذه االستراتيجيات بكل كفا مناسبة للتميز والتفوق التنظيمي املنشود، ويسهم في

 ملنظمات األعمال، ووضع القيم املثلى، وإلهام العاملين فيها لوصول للرؤية الواضحة يتم من خاللها ا  فعالةوسيلة وأداة  تعدفإن القيادة الرؤيوية  وبالتالي

تمكين ا   هم عبر  مشاركة  واأل من  السائدة  لرؤى  والثقافة  والغايات  وابتعادهداف  )  بانسجام  الناشئة  التغيرات  ومقاومة  الصراعات   &  Mumfordعن 

Strange, 2013  .) 

ر  عد بوصلة لتحديد مساالتي تنها واملتمثل بالقيادة الرؤيوية لقيادة يتعاظم نحو دراسة النوع والنمط الجديد مبات اهتمام الباحثين في مجال ا  لقد

املعتت و املنظما الوصول التفاق صريح حول  األ سمة داخلية يمكن االعتماد عليها في  ال )قدات واألهداف لتوجيه سلوكيات   ,Mupaفراد على نحو فع 

ر لب التفكين هذه العملية تتطا، إذ إ ليهنظمات من خالل بيان معتقداتها وإيضاح طرق الوصول إ رؤية املالرؤيوية تطوير   دة القيا  تعكس(، وعليه  2015

لى ما تم توقعه وتصوره من قبل اإلدارة العليا  األنشطة بشكل متكرر بهدف الوصول إ املستمر والعمل على إعادة تقييم وضع املنظمة من خالل القيام ب

 (. Hong, 2015 ; Zepeda, 2014, 51فيها )

برز املواضيع التي ل فإن النمو االستراتيجي يعد من أ لواقع واملستقبحلقة الوصل بين ا   تعدوفي السياق ذاته وألن االستراتيجية بمضمونها وماهيتها  

لى املكانة التنافسية ل إ الوصو ستدامة في األعمال بهدف  واالستقرار واال ية لتحقيق العديد من الفوائد للمنظمات كالتوسع  ـاث والدراسات كآلـتناولتها األبح

 المتالك امليزة التنافسي
ً
(،  Presutti & Odorici, 2019) وتعزيز الجوانب االبتكارية ة املستدامة عبر توجيه املشاريع لزيادة النموعبر األداء الجيد، وصوال

ستقبلية في األسواق والتصدي للتحديات وتذليلها بشكل مات على كافة جوانب األحداث املاملنظ سيطرة لى النمو االستراتيجي بطبيعته يهدف إ من هنا فإن 

 (. Weaver, 2017فشل خططها واستراتيجياتها املرسومة والحياد عن ما تصبوا إليه )يبعدها عن القلق حيال 

ليها ب والعوامل املؤثرة فيها والنظر إ أن تتناول جميع الجوان  ال بد لها من  ظمات كيان يعمل ضمن بيئة محيطة بها، كانومن هذا املنطلق وباعتبار املن

املنظمات  فقد أصبحت  على أنها شريك ومساهم في رفعة املجتمعات وتغيير النظرة القائمة على الربحية فقط،    لى املنظمات على أنها ذات تأثير، وبات ينظر إ 

ها االجتماعية بأبعادها ومكوناتها املتنوعة، حيث أولت االهتمام الكبير في املجتمعات  مارسة مسؤوليتفي عصر العوملة الذي نعايشه تحرص على تقديم وم

باتت تخصص  و ،  بشكل عاملى دورها في تحقيق االستدامة وااللتفات بشكل أكثر لقضايا البيئة  لجوهري في األفراد والعمالء، إضافة إ التي تعتبر املؤثر ا و 

 املسؤوليات.املسؤولية االجتماعية والبيئية واالقتصادية وغيرها من ممارسة  فيها احميزانيات وأجزاء من أرب

 على ما تقدم ال بد من القادة 
ً
ة وتضمينها لعناصر النمو،  ـليقبسيجياتهم املـح لهم رسم استراتـ، وذلك بما يتيينـفي املنظمات بأن يكونوا رؤيوي وتأسيسا

املنظمات نحو املمارسات اإليجابية ويزرع في ذواتهم القيم املثلى مع التمكين الالزم للوصول الى معرفة ت األفراد في تغيير سلوكياالرؤيوي  القائد  يستطيع    إذ

ال ذو التوجه تيحه هذا النوع من القادة من إ ة لهدف املنظمة ورؤيتها، إضافة ملا يعميق تاحة الفرص ملشاركة عوامل التميز والنجاح بما يضمن األداء الفع 

لى التحسين املستمر لهذا إ نتجات والخدمات الفريدة، إضافة  بداع في تقديم املوسع فيها عبر تعزيز االبتكار واإل ل األسواق الجديدة والتتباقي نحو دخو االس

املنظمات األخرى في نطاق عملها في األسواق ويزيد من    الذي    األداء ما يميزها عن   المتالك 
ً
السعي قدما املنظمة من   اء ذلكإز   استقرارها  حاالتيمكن 

املسؤولية االجتماعية من تقديم كل ما هو جيد للمجتمع الذي يعتبر العمالء فيه  إ . كما و واستدامتها املنظمة على ترجمة ن   ال يتجزأ منه يساعد 
ً
جزءا

 . بشكل مستمرخططها بشكل اقتصادي يعزز اقبال العمالء على ما تقدمه، حيث تعتبر رغباتهم متغيرة وحاجاتهم متجددة 

متاجر املواد  )قطاع التجزئة  ل  أتي هذه الدراسة لبيان أثر القيادة الرؤيوية على النمو االستراتيجي مع الدور الوسيط للمسؤولية االجتماعيةوعليه ت

األردناالستهالكية والغذائية  سية واملكملة، السلع األسابرز القطاعات التي ترفد االقتصاد األردني وتدفع من عجلته عبر تقديم  ، والذي يعتبر من أ ( في 

العاملإضافة إ املنظمات  األ لى دور  العمل آلالف  في  ة فيه بتوفير فرص  املجتمع ويساهم  باتت مشكلة تؤرق  فراد في  املستشرية والتي  البطالة  الحد من 

 االستثمارات الخارجية وتعزيز الداخلية منها. الحكومات املتعاقبة وتدفعهم لجذب
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 : أهمية الدراسة

بأن تسهم في تعزيز  ملوضوعات حديثة في القيادة واإلدارة االستراتيجية، حيث يمكن لها  ة من الناحية العلمية في تناولها  الدراس  تتجلى أهمية هذه 

لها عبر على مواجهة التأثيرات والتحديات امللمة بها، والتحوط  في األردن    (االستهالكية والغذائيةاملواد  )متاجر    قدرات املنظمات العاملة في قطاع التجزئة

األعمال على التعامل مع األحداث الحاصلة، كما أن هذه الدراسة    النظرة ذات الرؤية بشكل يدعم من استباقيتها ستتناول قطاع حيوي وفعال في بيئة 

الكثير من ا  العربي من حالة أوضاع  لصعوبات والتحديات القائمة نتيجة ما يشهده االقتصاد العاملي من ركود، وما يشهده املحيط  األردنية التي تواجه 

 اقتصادية صعبة، واحتدام املنافسة الشديدة فيه. 

 و   أنها ستقومسة في  هذه الدرا ل  العلمية  هميةكما تبرز األ 
ً
ظاهرة جديدة في املنظمات بالبيئة  على الربط بين متغيرات حديثة ومفاهيم تعد حديثة نسبيا

 متاجر املواد االستهالكية والغذائية )و االستراتيجي بتوسيط املسؤولية االجتماعية في قطاع التجزئة  املعاصرة، وهي كل من القيادة الرؤيوية وأثرها على النم

 .( في األردنلحجم كبيرة ا 

 : أهداف الدراسة

ات العاملة ولية االجتماعية كمتغير وسيط في املنظمالقيادة الرؤيوية على النمو االستراتيجي بوجود املسؤ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر  

 قطاع التجزئة  في األردن، باإلضافة إلى تحقيق جملة من األهداف اآلتية:  ب

 . في األردنالتجزئة  بقطاع ت العاملة في املنظما (التمكين -اإللهام -القيم  - ؤيةلنسبية للقيادة الرؤيوية )الر إلى األهمية ا التعرف  .1

 في املنظمات العاملة بقطاع التجزئة. االستدامة( -االبتكار -التعرف إلى األهمية النسبية للنمو االستراتيجي )التوسع .2

 اعية في املنظمات العاملة بقطاع التجزئة  في األردن.التعرف إلى األهمية النسبية للمسؤولية االجتم .3

 .في األردن النمو االستراتيجي في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة  فيالتعرف الى أثر القيادة الرؤيوية  .4

 في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة في األردن.  املسؤولية االجتماعيةعرف الى أثر القيادة الرؤيوية في الت .5

 تيجي في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة في األردن. لتعرف الى أثر املسؤولية االجتماعية في النمو االسترا ا  .6

 .في األردن مع توسيط املسؤولية االجتماعية في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة التعرف الى أثر القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي .7

  :مشكلة الدراسة

االستراتيجي    ومبات مفه أ النمو  البيئة من  واستدامتها ضمن  وبقاءها  استمراريتها  املنظمات  لهذه  يضمن  والذي  واملعاصرة  الحديثة  املفاهيم  برز 

وتمارس أن الباحثة أحد مالكي املتاجر االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم،  الديناميكية، وفي هذا السياق ومن واقع  التنافسية ذات الطبيعة املتغيرة و 

هم القطاعات الحيوية بما يساهمه من دفع لعجلة االقتصاد الوطني والحد من البطالة التجزئة األردني والذي يعد من أ تشارات بقطاع  عمل في مجال االسال

  وتوابع املشكالت السياسية  ها شعرت في قصور ملحوظ في النمو اإلستراتيجي في قطاع التجزئة ملا يعيشه االقتصاد من حاالت الركود والكسادوغيرها فإن

القد أثرت في  إ املحيطة والتي  إلى  الشرائية لألفراد مما دفعها  املقابالت مع  رات  املنظمات    مديري جراء بعض  العليا في  التجزئة العاملة في  اإلدارات  قطاع 

 من شعورها في مشكلة هذه الدراسة وتحديدها.  إجابات من قابلتهم ، عززت األردني

العديد بينت  وجاو   نتائج   من  وقد  جو  موري،  كدراسة  األعمال،  ملنظمات  االستراتيجية  أهداف  أهم  من  يعد  االستراتيجي  النمو  أن    الدراسات 

(Murray,  Ju & Gao (2012     موبا ودراسة  (Mupa (2015      تنامي بعض  أدت إلى  التغيرات الديناميكية واملعقدة الطارئة على بيئة األعمال  التي بينت أن

، حيث يعتبر النمو االستراتيجي من لتوسع واالنتشار والبقاء والنموقد يعرقل مسيرها نحو ا نافسية واالقتصادية بين املنظمات، األمر الذي التالتحديات 

لقيادية ورسم  لهذه املنظمات اذ ما سعى القادة فيها بشكل جاد وحيوي نحو النمو عبر تعزيز مهاراتهم ا   التي تضمن الديمومة  أهم األهداف االستراتيجية

 . بشكل يتماش ى مع البيئة املحيطة املستقبل القريب والبعيد عبر وضع الرؤى واألهداف الواجب تحقيقها للوصول الى النجاح والتفوق 

النمو االستراتيجي   للمنظموألن   
ً
إلى تحقيعد مستقبال الوصول  املنظمات رؤية واضحة وتوجه رؤيوي مستقبلي في سبيل  أن تمتلك  يق ة ال بد من 

 . تكار واالستدامةاألهداف املنشودة، وما تقوم به من مسؤولية اتجاه املجتمعات بغية تعزيز نموها االستراتيجي في جوانب عدة لعل من أبرزها التوسع واالب

  
ً
الدراسة تتضح  وتأسيسا الن  من خالل اإلجابة على  على ما سبق فإن مشكلة  الرؤيوية في  القيادة  أثر  الرئيس: )ما  لقطاع    مو االستراتيجيالسؤال 

 كتغير وسيط؟(  ملسؤولية االجتماعيةالتجزئة في األردن بوجود ا 

 :أسئلة الدراسة

مستوى  .1 )الرؤية  ما  الرؤيوية  للقيادة  النسبية  االستهالكية   (التمكين  -لهاماإل  -القيم   -األهمية  املواد  )متاجر  التجزئة  بقطاع  العاملة  املنظمات  في 

 األردن.( في كبيرة الحجم  والغذائية
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مستوى  .2 )التوسع  ما  االستراتيجي  للنمو  النسبية  ب  االستدامة(  -االبتكار  -األهمية  العاملة  املنظمات  االستهالكية في  املواد  )متاجر  التجزئة  قطاع 

 ( في األردن.ة الحجم كبير  والغذائية

 ( في األردن.كبيرة الحجم   متاجر املواد االستهالكية والغذائيةاألهمية النسبية للمسؤولية االجتماعية في املنظمات العاملة بقطاع التجزئة ) ما مستوى  .3

في املنظمات  االستدامة( -االبتكار -مجتمعة )التوسعبأبعاده  في النمو االستراتيجيالتمكين(  -اإللهام -لقيم ا  -بأبعادها )الرؤية أثر القيادة الرؤيويةما  .4

 ( في األردن. كبيرة الحجم  لغذائيةالعاملة في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية وا 

الرؤيوية  ما .5 القيادة  التج في    التمكين(  -اإللهام  -القيم   -بأبعادها )الرؤية  أثر  في قطاع  العاملة  املنظمات  في  املواد املسؤولية االجتماعية  زئة )متاجر 

 ( في األردن. كبيرة الحجم  االستهالكية والغذائية

 األردن. ( في كبيرة الحجم  االستراتيجي في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائيةأثر املسؤولية االجتماعية في النمو  ما   .6

  االستدامة( من خالل  -االبتكار  -التمكين( في النمو االستراتيجي بأبعاده مجتمعة )التوسع  -اإللهام  -القيم   -بأبعادها )الرؤية  أثر القيادة الرؤيوية  ما .7

 ي األردن.( فكبيرة الحجم  ية االجتماعية في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائيةاملسؤول

 فرضيات الدراسة:

 يه في الدراسات السابقة وفي ضوء ما سبق، تسعى الدراسة الى اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:باالعتماد على ما تم التوصل إل

H01  ال يوجد :  ( أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤0.05 على النمو اإلستراتيجي )( للقيادة الرؤيوية بأبعادها )الرؤية، القيم، اإللهام، التمكين

 . ( في األردنكبيرة الحجم متاجر املواد االستهالكية والغذائية)( في قطاع التجزئة االستدامة، االبتكاربأبعاده مجتمعة )التوسع، 

 ثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: وينب

H02  :  ( معنوية  إحصائية عند مستوى  داللة  ذو  أثر  يوجد  التمكين(  α ≤0.05ال  اإللهام،  القيم،  )الرؤية،  بأبعادها  الرؤيوية  للقيادة  املسؤولية (  على 

 . ( في األردنمتاجر املواد االستهالكية والغذائية )االجتماعية في قطاع التجزئة 

H03   يو أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو : ال  التجزئة  α ≤0.05ية )جد  النمو اإلستراتيجي في قطاع  املواد  )( للمسؤولية االجتماعية على  متاجر 

 . ن( في األرداالستهالكية والغذائية

H04  ( أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  النمو اإلستراتα ≤0.05: ال يوجد  الرؤيوية على  املسؤولية االجتماعية كمتغير ( للقيادة  يجي بوجود 

 . ( في األردنمتاجر املواد االستهالكية والغذائية )وسيط في قطاع التجزئة 

 ( visionary leadershipالقيادة الرؤيوية )

اتهم ورؤيتهم الخاصة بما  يقومون بجذب قلوب وعقول أتباعهم لتصور   احثين والعلماء في مجال اإلدارة الى التركيز على كبار القادة الذينيميل الب

ؤالء   أن هيصبون اليه من حاالت مستقبلية مرغوب بها، وعلى الرغم من أن القيادة القائمة على الرؤية يمكن أن تستخدم في جميع مستويات املنظمة اال

  Jingشاركة وااللتزام برؤيتهم من قبل التابعين )وتهم في القيادة تعتمد على القبول واملالقادة االستثنائيون يضعون رؤية واضحة املعالم للمستقبل ألن ق

& Avery, 2008وب فيه عبر تحفيز األفراد التابعين (. كما وتضيف القيادة الرؤيوية وتعزز العديد من الجوانب العاطفية القوية بغية تنفيذ املستقبل املرغ

الرؤيوية   (، من هنا يمكن النظر الى القيادة (Kantabutra & Avery, 2006ية مما يسمح للقائد بأن يأخذ بعد بطولي من خالل صفاته الكاريزمية والرؤيو 

 على أنها خارطة الطريق التي ترشد األتباع في أعمالهم للطريق نحو املستقبل. 

ها بأنها حالة تتولد  من التعريفات الخاصة في القيادة الرؤيوية في األدبيات السابقة في إدارة األعمال والقيادة، حيث يمكن تعريفوردت العديد   

اقف اإليجابي للمنظمة عبر تحفيز املوارد البشرية للوصول الى املستقبل املرغوب به، والقيام بتجنب أي مو   لدى القائد الستشراف املستقبل ورسم التصور 

نها قدرة القائد الحكيم على عملية (، في حين يمكن تعريفها بأ Stam, Van Knippenberg & Wisse, 2010وأوضاع سلبية من منظور فردي أو جماعي )

قيادة الرؤيوية في تعريف ال Dhammika( 2016a(،  ويرى )Bryman, 2011ائدة في املنظمة وتطويعها مع رؤيته املستقبلية )تغيير الثقافة التنظيمية الس

تي تلبي هذه الحاجات بشكل إيجابي يؤثر بأسلوب خاص  على أنها أسلوب ونمط قيادي يركز في نظرة ثاقبة على حاجات األفراد وقيمهم وايضاح الرؤية ال

 في الثقافة التنظيمية السائدة. في التحوالت 

قبلية مرغوبة لشخص أو مجموعة أو منظمة ما. لذلك يجب على القائد بأن القيادة الرؤيوية هي طريقة ذهنية لحالة مست Nwokedi (2015ويرى )

للم أن يكون لديه صورة معرفية  الرؤية  الكفاية ألعضاء منظمته حتى تكون ملصاحب  بما فيه  إيجابية  بما فيه ستقبل تكون  همة وتحفيزية وتفصيلية 

   الكفاية لتوفير التوجيه للتخطيط وتحديد األهداف املستقبلية ملنظمته.

 على أن الرؤية املشتركة في املنظمات بشكل عام وأقسا
ً
مها املعنية في ابتكار املنتجات والعمليات وتتجلى القيادة الرؤيوية بمفهومها الذي يقدم دليال

ذواتهم بأن الفريق يمكن  ق والسلوك الجماعي من حيث تعزيز قيم االيثار واملجاملة، وتحقق القوة للفرق من خالل غرس االعتقاد فيتزيد من فاعلية الفر 



التميمي & الالفي                              ....                                                      أثر القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي: الدور الوسيط للمسؤولية االجتماعية    

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 382-404 
386 

 

  
ً
 Pearce & Ensley, 2004b; Marquesولة للحفاظ على تواصل واضح )ذ ما قام في مشاركة الرؤية، والتنسيق بين األفراد وجهودهم املبذإ أن يكون ناجحا

& Dhiman, 2018: 68  .) 

ى التغيير والتطوير، وادراك الفرص الحداث فروق ملموسة في  وتمتاز القيادة الرؤيوية بالعديد من الخصائص لعل من ابرزها تشجيع االنفتاح عل

(، من  Margolis & Ziegert, 2016 ;Marques & Dhiman, 2018, 69تعزيز قيم النزاهة في األعمال )املنظمة، وزيادة القدرة على التعبير عن الذات، و 

لنماذج الفكرية املشتركة والتواصل املفتوح والفعال والنظر الى التأثيرات التنظيمية  هنا فال بد من قيام القادة بتنفيذ رؤيتهم في املنظمات عبر االهتمام با

الديناميكية البيئة  ابر   في  الرؤيوية من  القيادة  تعتبر  املنظمات، حيث  الباحثين التي تعيشها  املشتركة من وجهة نظر  القيادة  ز مظاهر وأساليب وأنماط 

 (. Sweeney, Clarke & Higgs, 2019والعلماء في اآلونة األخيرة )

 وتشمل القيادة الرؤيوية العديد من األبعاد من أهمها: 

 : الرؤية )
ً
 ( Visionأوال

ملين فيها بشكل يصف ما ستبدوا عليه األمور في األيام القادمة وتبين لنا ما تريد ن تعريف الرؤية على أنها جملة تعكس املستقبل للمنظمة والعايمك

تكون من خمس  (. كما وتعرف الرؤية بأنها بيان يصف ما ترغب املنظمة في تحقيقه على املدى الطويل ضمن اطار زمني يAnshar, 2017املنظمة بأن تكون )

أطول، لفترة  األحيان  بعض  في  أو  بغية   الى عشر سنوات،  بشكل محدد  اتجاهاتها  تحديد  املستقبل مع  في  املنظمة  ستبدو عليه  ما  الرؤية  تصور  حيث 

والتنف )التخطيط  مستوياتها  كافة  في  الستراتيجياتها  السليم  تتمAlmog-Bareket, 2012يذ  رئيسية  بعناصر  الرؤية  وتتميز  كما  التطلعية (.  في  ثل 

الى انها تعكس من قيم وثقافة املنظمة، وتساهم في تحديد اتجاهات املنظمات املستقبلية، إضافة الى دورها   واالستباقية، والتحفيزية وااللهامية، إضافة

( املستقبلي  املنظمي  للتطوير  الفوائد والتحسينات   ,Van Knippenberg & Stam, 2014; Zhou, Zhao, Tian, Zhang & Chenالجوهري في تحقيق 

2018 ) 

: القيم ) 
ً
 ( Valuesثانيا

أن لهذه القيم تأثير على أداء املنظمات    تعتبر القيم من األبعاد الرئيسية للقيادة الرؤيوية عند النظر اليها لدى األفراد العاملين في املنظمات، حيث

ردها البشرية بغية الوصول الى ن ابرز املفاهيم التي تقوم املنظمات في تدعيمها لدى موا كما وتعد القيم م ليها. إ وأفرادها في عملية تنفيذ الرؤية والوصول  

هدافها االستراتيجية، حيث ثبت وجود عالقة كبيرة بين القيم السائدة لدى  نظم عالية األداء، إضافة الى دورها في زيادة األداء التنظيمي بغض النظر عن أ 

(، وعليه فإنه Wang, et al., 2010املصالح في املنظمات )لقيادة من قبل القادة الرسميون وغير الرسميون من أصحاب العاملين واإلنتاجية والقدرة على ا 

حفيزي على األفراد بشكل عام وذلك من خالل معرفة القائد ملاهية القيم األساسية واملهام التي يجب يمكن النظر الى أن القيادة الرؤيوية تكون ذات أثر ت

 (. Kurland, Peretz & Hertz-Lazarowitz,, 2010ئي )ا األفراد للوصول الى توجيههم لألداء الجيد بشكل استثناأن يمتلكه

: اإللهام )
ً
 ( Inspirationثالثا

، حيث أن القائد امللهم يكون قادر على التأثير باآلخرينيمكن اعتبار اإللهام من ا 
ً
وتغييرهم من   ألبعاد الرئيسية للقيادة الرؤيوية كما تقدم سابقا

مرغوب بها، وعليه يمكن اإلشارة الى االلهام بأنه عملية لتنشيط وخلق شعور لدى اآلخرين عبر االثارة والحفز للتغيير، سلوكيات معينة الى سلوكيات أخرى  

القائد الرؤيوي وتجسيدها والتكيف يث أنه ينطوي على تنشيط االفراد وتشجيعهم على السعي نحو االيمان برؤية مقنعة للمستقبل من خالل تبني رؤية  ح

 (.Avramenko, 2013; Daft, 2015, 434جوانب عملهم ) معها في جميع

: التمكين )
ً
 ( Empowermentرابعا

ا له  يادة الرؤيوية ملا يمثله من مفهوم مساند يمكن له أن يساهم في تعزيز هذه الرؤية عبر الفهم السليم ملا يصبو يمكن اعتبار التمكين من أبعاد الق

العاملين من بذل الجهود من خالل صالحياتهم املخولة لهم في جانب تنفيذ األعمال والوصول الى تحقيق األهداف، حيث القائد، إضافة الى ما سيقوم به 

مون بتطوير طرق تؤدي الى مكين بأنه ممارسة تشجع العاملين في الثقافة التنظيمية السائدة والتي تتيح تحمل املسؤولية الفردية لكي يقو يشير مفهوم الت

)القيام بأعم املنظمة  القرارات في كافة مستويات  املسؤوليات والصالحيات التخاذ  التمكين McShane & Glinow, 2017الهم عبر تفويض  (. كما ويعد 

 (.Voegtlin, et al., 2015سلطة إدارية هادفة الى تحقيق مصالح املنظمات على األمد البعيد ويساهم في تحقيق أهدافها املستقبلية )

 ( Strategic Growthجي ) النمو االستراتي

مالها، حيث أن السبب الرئيس لهذا أدى التوسع في التجارة العاملية خالل السنوات العشر املاضية الى سعي املنظمات نحو النمو والتوسع في أع

طبي في  املستمر  والتغير  العالم،  أنحاء  في جميع  السكان  أعداد  زيادة  األسالنمو  وهيكلية  االستهالكية  االفراد  املوارد كمنتجات إ واق  عة  استهالك  بات  ذ 

املنظمات إزاء   التحديات التي تواجه هذه  نموها وتوسعها وانتشارها كمظاهر العوملة واألسواق وخدمات بصورة متزايدة حيث أثر ذلك الى تنامي بعض 

الحرة والتنافسية املحتدمة في جميع ا  ه نحو األسواق ضرورة الوعي باستراتيجياتها التي تعتبر  لقطاعات مما أدى الى تنامي دور التوجاملفتوحة والتجارة 
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 ,Achtenhagen, Brunninge & Melin, 2016; Kowalkowski, Windahlذات أهمية في فهم سلوكيات وأنماط املستهلكين من أجل النجاح والديمومة )

Kindström & Gebauer, 2015 .) 

ية بين نقطتين على األقل واللتان تشيران الى الوضع الحالي والوضع املستقبلي واالختيار بينهم في الستراتيجي بأنه تلك النتيجة التفاضلويعرف النمو ا 

على   (، في حين يمكن النظر الى النمو االستراتيجيCoad, Daunfeldt, Hölzl, Johansson & Nightingale, 2014ظرية )الوقت املناسب من الناحية الن

 في تحقيق نموها في العديد من املجاالت والتي أنه االستخدام األمثل الحد االس
ً
تراتيجيات التي بموجبها تقوم املنظمات في التخطيط اإلداري للمض ي قدما

فه بأنه تلك العملية التي تضمن  (. كما ويمكن اإلشارة الى تعريOndiek, 2016مجاالت التصنيع والتسويق واألداء املالي وغيرها من املجاالت )  برزهاأ من  

 لتحقيق أقص ى قدر ممكن من النمو مع العمل على تقليل املخاطر والعواقب غير املرغوب بها نظير البقاء واالزدهارالسيا
ً
والديمومة في   سة األكثر أمانا

فيها، حيث يعني  تيجي للمنظمات بالتطور الكمي والنوعي(، ويعني النمو االسترا Mukhezakule  & Tefera, 2019تقديم منتجاتها أو خدماتها في األسواق )

ى توافر املوارد املتمثلة في عدد املوظفين، النمو الكمي الزيادة في معدالت اإلنتاج الحالية، وايرادات املبيعات، ومجموعة املنتجات والخدمات املقدمة، ومد

الى حجم االستثمار ورأس املال، وعدد االفرع، والحصة السوقية، والقدرة على االستد  الى تطوير امة وغيرها، إضافة  ات، في حين يشار الى النمو النوعي 

 (. Durmaz, & İlhan, 2015جودة األعمال واملنتجات ومدى الوصول الى تحقيق األهداف املنشودة )

 : وللنمو االستراتيجي العديد من األبعاد، من أههما

: التوسع ) 
ً
 ( Expansionأوال

ليها ضمن القيام بأعمالها، حيث باتت املنظمات تهدف بشكل دائم  إ نتشار للمنظمات من أبرز األهداف االستراتيجية التي تسعى  يعتبر التوسع واال 

ي، وعليه فإن و تقدمه من منتجات وخدمات، والذي بدوره يدعم وجودها ونموها االستراتيجأ الكية ملا تنتجه  للهيمنة على األسواق وإيجاد املنافذ االسته

ات في سع واستراتيجياته يتطلب من املنظمات القيام في أساليب وطرق ممنهجة جديدة بغية استهداف األسواق واختراقها، من هنا فإن تفكير املنظمالتو 

فيها حيث  حصة سوقية مناسبة لها الى أسواق جديدة لتتمكن من جني وتحقيق األرباح من خاللها والعمل على االستحواذ على  التوسع يعني الدخول بأعما

 . (Hong, 2015يمكن لها ذلك من خالل تمييز ما تقدمه بشكل يصعب تقليده او محاكاته من قبل منافسيها )

: االبتكار )
ً
 ( Innovationثانيا

كن تعريفه  (، في حين يمJohne, 2018, 19العملية املنظمة الهادفة الى ادخال ش يء جديد وذو فائدة ومنفعة في املنظمات )  يعرف االبتكار بأنه تلك

التطبيق،   الى  الكتابة  املنظمات ونقلها من حيز  الجديدة في  األفكار  تنمية وتطوير  التنمية كل من االختراعات إ بأنه عملية يتم من خاللها  ذ تشمل هذه 

 على أنأ (. كما ويعرف االبتكار  Mitra, 2019, 9والتطبيقات الفعلية الفكار مستحدثة )  األصلية
ً
غيير املشروط بحيث يقدم للمنظمات  ه أداة جوهرية للتيضا

 Dodgsonيد )نشائها وعملية تولد كل ما هو جدإ لى أنه أداة للقيام باألعمال الجديدة و إ ش يء حقيقي كمنتج أو خدمة من خالل معالجة األفكار، إضافة  

& Gann, 2018, 4 .) 

: االستدامة ) 
ً
 ( Sustainabilityثالثا

العملية  تعرف   تلك  أنها  الحفاظ على قدراتها االستدامة على  الحالية مع  االحتياجات  تلبية  بغية  للمنظمات  القيمة  واضافة  تحسين  الى  الهادفة 

سية (. كما ويمكن تعريفها بانها املدخل األمثل لتحسين وتعزيز التنافMontabon, Pagell & Wu, 2016االستراتيجية بهدف استثمار الفرص املستقبلية )

ا يحقق لها نسب عالية من البقاء والديمومة املرتبطة باألداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي، حيث تعد االستدامة الوسيلة في بيئة األعمال للمنظمات بم

 ( 2015لطائي وآخرون، منظمات عبر استخدام املهارات واملعارف والجدارات والقدرات املتاحة لها )ا املثلى لتحقيق األهداف والرؤية والرسالة لل

 (Corporate Social Responsibilityالجتماعية )املسؤولية ا

خالل اآلونة األخيرة في    تعد املسؤولية االجتماعية كمفهوم حديث من أبرز ما تناولته األبحاث الحديثة في اإلدارة املعاصرة، حيث تعاظمت أهميتها

اء التطور امل توى املحلي أو اإلقليمي أو الدولي إذ بدأت هذه املنظمات في النظر إليها  شهود في أعمال املنظمات على املسشتى املنظمات وبكافة أشكالها، وجر 

ه هذه املنظمات من فوائد تطبيقها وممارستها في كافة مجاالتها،  وتضمينها في استراتيجياتها بغية إبراز ذاتها في القطاع العاملة فيه، إضافة الى ما قد تجني

ملعاصرة التي نشهدها اليوم وحاجات املستهلكين والزبائن وزيادة وعيهم بالقضايا البيئية واالجتماعية مما أدى غيرات الطارئة في بيئة األعمال ا ونتيجة للت

الن املنظمات   على 
ً
لزاما أصبح  ديناميكي  بيئي  تعقيد  إذ  الى  االجتماعية،  املسؤولية  والبقاء عبر  النمو  تحقيق  في  السأ ظر  املمارسة  في ن  تسهم  لها  ليمة 

  استمرارية املن
ً
( مما يدعم موقف املنظمة في األسواق العاملة Crane, Matten & Spence, 2019, 41لى النمو االستراتيجي لها )إ ظمات وتوسعها وصوال

 فيها .

الختالفات بينها  ام األخالقي ملنظمات األعمال هو استثمار يعود على تلك املنظمات بزيادة الربح واإلنتاج وتقليل النزاعات وا إن الدور االجتماعي وااللتز 

 وبين واملجتمعات املتعاملة معها، كما يزيد من انتماء ووالء املستفيدين من هذه املنظمات. 
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ل لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك املنظمات تعتمد في بناء سمعتها على  ( أن تقييم منظمات األعما2012وقد جاء في دراسة األسرج )

ذ ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات املتسارعة في الجوانب االقتصادية والتقنية مراكزها املالية فقط، إ 

 ية االجتماعية. لعالم، وفي مقدمتها املسؤولواإلدارية غير ا 

( الغدير  املستهلكين واملتعاملين مع م2011كما أظهرت دراسة  نتيجة الرتفاع وعي وإدراك  أنه  نظمات األعمال فقد أصبح االهتمام بهم وجذبهم ( 

االجتماعية لديهم، سية والسلوكية و واالبقاء عليهم كعمالء وزبائن من األمور الهامة التي يجب على تلك املنظمات العمل بها، من خالل اإلملام بالجوانب النف

 جة والء مرتفع. لزيادة رضاهم عن تلك املنظمات وتبنيهم لها، وبالتالي الوصول بهم إلى در 

املسؤولية االجتماعية في املنظمات على أنها كافة األنشطة والعمليات التي تنعكس على املجتمعات بصورة تتسم بالشفافية وبما يتفق مع وتعرف  

ية االجتماعية على أنها ذلك (، في حين يمكن النظر للمسؤولVerboven, 2011; Smith & Alexander, 2013التكامل االجتماعي )الدولية اليجاد املعايير 

إلضافة با النشاط الذي يتضمن عدة اعتبارات ضمنية خاصة مثل ابداء االحترام للموظفين، واملساهمة في تعزيز حقوق االنسان، واملحافظة على البيئة،

التش املنظمات وللمالى  لهذه  النمو واالزدهار  الى  الوصول  املنظمات واملجتمع بغية  بين  الفعالة   ;Potin , Garce  & Louvet, 2013جتمع ككل  )اركية 

Galant & Cadez, 2017 . ) 

أفرادها والتي ال بد من قيام  جتمعية ورغبات  وتكمن أهمية ممارسات املسؤولية االجتماعية بأنها تلعب دور مهم في تعريف املنظمات بالحاجات امل

و املطلوب عبر تقديم برامج وأنشطة ممنهجة مع هذا السياق، في حين أن ممارسة املنظمات  املنظمات بتوفيرها والعمل على التكيف معها وتلبيتها على النح

 للحكومات بما تقدمه من فرص عمل وتحد م
ً
(، إضافة  Golob, Podnar, Koklič & Zabkar, 2019ن البطالة )للمسؤولية االجتماعية يجعل منها شريكا

  الى أنها تعزز من الجوانب التنافسية في املنظما
ً
ت، وتدعم من التقدم االجتماعي وتحسن من سمعة املنظمات وزيادة قيمتها االقتصادية ويجعل منها مكانا

 للموظفين مما ينعكس بدوره على تحسين الخدمات املقدمة لل
ً
 (. Susilo,  Chandrarin, & Triatmanto, 2019عمالء )جاذبا

 :الدراسات السابقة

بمراجعة الباحثة  الد  قامت  من  االستراتيجي  مجموعة  النمو  الرؤيوية،  بالقيادة  املتعلقة  الحالية  الدراسة  متغيرات  تناولت  التي  السابقة  راسات 

 ألهد
ً
افها ومنهجيتها وأهم النتائج التي توصلت إليها، وقد عملت الباحثة على اختيار مجموعة واملسؤولية االجتماعية، حيث تم تلخيص هذه الدراسات وفقا

الد السابقة  من  األجنبية، راسات  البيئة  العربية، والدراسات في  البيئة  الدراسات في  إلى قسمين:  الدراسات   مع دراستها، وقامت بتقسيم 
ً
ارتباطا األكثر 

 من األحدث لألقدم. 
ً
 وترتيبها زمنيا

: أ
ً
 : الدراسات في البيئة العربيةوال

 فرق العمل: دراسة استطالعية في ديوان الرقابة املالية"    رؤيوية في أداء(، بعنوان: "دور القيادة ال2020دراسة الطائي والتميمي ) •

الضوء على دور القيادة الرؤيوية في أداء فرق العمل للمنظمة املبحوثة )ديوان الرق إلى تسليط  املالية العراقي(، ولتحقيق هدف هدفت الدراسة  ابة 

خال من  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحثان  اعتمد  على  الدراسة  التطبيق  العامين ل  واملدراء  الديوان  برئاسة  املتمثلة  االدارية  القيادات  من  عينة 

. 42ومعاونيهم، والسادة الخبراء وبواقع )
ً
 ( فردا

 
ً
من أبعاد القيادة الرؤيوية في ديوان الرقابة العراقي، وأن فاعلية القيادة الرؤيوية تكمن عبر السمات أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى متوسطا

املستقبلية التي يتمتع بها األفراد، من خالل تخيل وتصور بعيدوالخص إلى ما ستؤول إليه   ائص التي يمتاز بها قادتها واملتجسدة عبر األفكار والرؤى 

 ائج وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللة معنوية بين ألبعاد القيادة الرؤيوية في أداء فرق العمل. األحداث. كما أظهرت النت

 (، بعنوان: "إسهامات املسؤولية االجتماعية في تعزيز سلوكيات املواطنة في منظمات األعمال.  2020شيخ )اللعمري وابن دراسة ا •

لية االجتماعية في تعزيز سلوكيات املواطنة في منظمات األعمال ومدى تأثيرها على املجتمع،  الدراسة إلى تسليط الضوء على مساهمة املسؤو   هدفت

 ( الجزائرية. NCAاسة اعتمد الباحثان منهج دراسة حالة شركة )ولتحقيق هدف الدر 

أن التزام منظمات األعمال بمسؤولياتها املسؤولية االجتماعية في الشركة املبحوثة، و أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى مرتفع من تطبيق أبعاد  

املسؤول أبعاد  املواطنة من خالل ترسيخ   اإلنساني واألخالقي،  االجتماعية يعزز من سلوكيات  القانوني،  بالبعد االقتصادي،  ية االجتماعية واملتمثلة 

  ة والتشغيل وحماية البيئة. والتي تسهم في ترقية العمل والتنمية البشري

 ". (، بعنوان: "املسؤولية االجتماعية كمدخل لتحسين األداء: دراسة حالة شركة هيونداي موترز الجزائر2020اكش ي )دراسة باها ومر  •

ئر، من خالل توضيح العالقة  هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق وتأثير أبعاد املسؤولية االجتماعية على األداء الكلي لشركة هيونداي موترز الجزا 

ومنهج دراسة الحالة،  اد املسؤولية االجتماعية وأبعاد األداء، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي  املوجودة بين أبع

 يعملون في شركة هيونداي الجزائر، تم اختيارهم بالطريقة ال97حيث تكونت عبنة الدراسة من )
ً
 عشوائية. ( موظفا
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أن هناك مستو  الدراسة  نتائج  املسؤولية  أظهرت  تطبيق  وأن  الجزائر،  في شركة هيونداي موترز  االجتماعية  املسؤولية  أبعاد  تطبيق   من 
ً
ى مرتفعا

 تماعية يسهم في تحسين أداء الشركة.  االج

• ( ورزوقي  حنظل  تعزيز  2019دراسة  في  الرؤيوية  القيادة  دور خصائص   " بعنوان:  من  (،  عدد  في  استطالعية  دراسة  الصحية:  املنظمات  أداء 

 مستشفيات محافظة صالح الدين".

أداء املنظمات الصحية في املستشفيات العاملة في محافظة صالح    هدفت الدراسة الى مدى إمكانية تطبيق خصائص القيادة الرؤيوية في تحقيق تعزيز

البا اعتمد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  العراقية،  الدراسة  الدين  عينة  وتكونت  التحليل،  الوصفي  املنهج  )حثان  في 81من  اإلداريين  العاملين  من   )

 املستشفيات املبحوثة تم اختيارهم بالطريقة القصدية.  

نوية  سة أن األهمية النسبية للقيادة الرؤية في مستشفيات محافظة صالح الدين جاءت بدرجة متوسطة، ووجود عالقة ارتباط معأظهرت نتائج الدرا 

الرؤيوية مجتمعة وتم القيادة  بين خصائص  املستوى موجبة  االرتباط على   لقيمة معامل 
ً
الصحية بداللة متغيراتها وفقا للمنظمة  األداء مجتمعة  يز 

مة الصحية هرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل خاصية من خصائص القيادة الرؤيوية وتميز األداء مجتمعة للمنظالكلي. كما أظ

 لقيمة معامل االرتباط على املستوى 
ً
 في تميز األداء هو الرؤية في املرتبة األولى ويليه   وفقا

ً
التمكين الجزئي إذ كانت أكثر خصائص القيادة الرؤيوية تأثيرا

 باملرتبة الثانية ومن ثم االتصاالت في املرتبة األخيرة. 

"  ؤولّية االجتماعّية ملنظمات األعمال: شركة البوتاس (، بعنوان: "املس2019دراسة الحديد والصرايرة ) •
ً
 العربّية نموذجا

رف الفلسفة التي تتبناها شركة البوتاس العربية في هذا املجال، و  املجاالت التي تغطيها، واإلنفاق عليها، وأهم الجهات املستفيدة هدفت الدراسة إلى تع 

 بلة املتعمقة كأدوات لجمع البيانات.تحليل الكيفي الذي يعتمد على تحليل الوثائق واملقامنها. استندت الدراسة إلى منهج دراسة الحالة، وال

جاء بدرجة مرتفعة، وأن فلسفة شركة البوتاس العربية ملفهوم املسؤولية أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق املسؤولية االجتماعية في شركة البوتاس 

أن برامج املسؤولية االجتماعية للشركة توزعت على    وازن االجتماعي املنشود والتنمية املستدامة. وبينتاالجتماعية تتمحور حول فكرة الوصول إلى الت

ة االجتماعية، والصحة، واملياه والبيئة، والرياضة، ودور العبادة، والثقافة، والنقابات تسعة مجاالت هي: دعم الجهات الرسمية، والتعليم، والتنمي

دع مجاالت  وحصلت  االجتماعية  املهنية.  والتنمية  والتعليم،  الرسمية،  الجهات  الشركة  م  برامج  مشاريع  من  الكبرى  الحصة  على  واملياه  والصحة 

 للمسؤولية االجتماعية.  

• ( القريوتي  للقيادة  (،  2019دراسة  الوسيط  الدور  التنفس ي:  الذكاء  في  وأثرها  البشرية  املوارد  تطوير  استراتيجيات  صياغة  "إعادة  بعنوان: 

 دراسة ميدانية على مجموعة الحوراني" -ويةالرؤي

ل الدور الوسيط للقيادة  الدراسة إلى البحث في إعادة صياغة استتراتيجيات تطوير املوارد البشترية وأثرها في الذكاء التنافس ي من خال  هدفت هذه 

 118يلي، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من )الرؤيوية في مجموعة الحوراني، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحل
ً
 ( فردا

 ممن يعملون في اإلدارات العليا والوسطى في مجموعة الحوراني التجارية في األردن. 

ود  ة من النتائج من أهمها وجود مستوى مرتفع من األهمية النسبية للقيادة الرؤيوية في مجموعة الحوراني التجارية، ووجخلصت الدراسة إلى مجموع

 اء التنافس ي. أثر ذو داللة إحصائية للقيادة الرؤيوية في الذك 

لبيئي: دراسة استطالعية آلراء العاملين في شركة  ( بعنوان : "انعكاسات الرؤية املعرفية في تعزيز ابعاد االبتكار ا2019دراسة السماك والسماك ) •

 رويال كولورز للطباعة والتغليف في السليمانية".

الدراس املعرفية في تعزيزها  هدفت هذه  الرؤية  التعرف على دور  الى  افتراض ي يشتمل على ة  اعداد نموذج  الى  الدراسة  البيئي، حيث سعت  لالبتكار 

دراسة استطالعية آلراء العاملين في الشركة املبحوثة، وباالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي قامت الدراسة  متغيرات الدراسة ولصياغة فرضياتها ك

 يب من العاملين في شركة رويال كولورز للطباعة والتغليف في منطقة السليمانية بالعراق.( مستج40ع استبانة خاصة على عينتها البالغ عددها )بتوزي

ن يدركون مفهوم  وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات تأثير معنوي بين الرؤية املعرفية وابعاد االبتكار البيئي وأن غالبية املبحوثي أظهرت نتائج الدراسة

 ل
ً
 خبرتهم املتراكمة في مجال عملهم. الرؤية املعرفية واالبتكار نظرا

التسويق اإلبداعي: بحث استطالعي لعينة من موظفي الشركة العامة  ( بعنوان : "اإلدارة بالرؤية املشتركة وانعكاساتها على  2019دراسة عذيب ) •

 للصناعات الكهربائية". 

إلبداعي في الشركة املبحوثة، وتسليط الضوء على مفهوم اإلدارة بالرؤية  دور اإلدارة بالرؤية املشتركة في تعزيز التسويق ا  هدفت هذه الدراسة إلى بيان

اعتبارها منهج إداري حديث، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،  وتوزيع استبانة  وانعكاساتها على التسويق اإلبداعي ب

 ( مستجيب. 30كهربائية في العراق والبالغ عددها )لى عينة من العاملين في الشركة العامة للصناعات الخاصة ع
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ؤية املشتركة من خالل أبعادها الفرعية املتمثلة في )االتصال الفعال، والرؤية باالعتقاد،  خلصت الدراسة إلى وجود إمكانية لتطبيق منهج اإلدارة بالر 

الة(، وأظهرت النتائج وجود أثر دال احصائي ألبعاد الرؤية املشتركة على عناصر  يق اإلبداعي املتمثلة في )الطالقة واملرونة، واألصواملرونة( وأبعاد التسو 

 املبحوثة وأن املوظفين يدركون هذه الرؤية ويقومون بتطبيقها في خططهم االستراتيجية. التسويق اإلبداعي في الشركة 

 الرياضية واملنتديات في محافظة نينوى": "دراسة مقارنة في القيادة الرؤيوية بين األندية (، بعنوان2018دراسة الكواز ) •

اضية واملنتديات في محافظة نينوى، والتعرف على صفات القائد الرؤيوي لرؤساء  هدفت الدراسة إلى بناء مقياس القيادة الرؤيوية لرؤساء االندية الري

نتديات في القيادة الرؤيوية، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد ظة نينوى، واملقارنة بين رؤساء االندية ومديري املاألندية الرياضية واملنتديات في محاف

 عضوا من األندية واملنتديات في محافظة نينوى العراقية.  ( 265الباحث املنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

ن أعضاء األندية واملنتديات يتفقون يات يمتلكون صفات القائد الرؤيوي بدرجة متوسطة، وأ أظهرت نتائج الدراسة أن رؤساء األندية الرياضية واملنتد

ل امتالكهم توقعات في كيفية االداء، وأظهرت النتائج كذلك عدم وجود  على أن رؤسائهم يحددون األهداف في ضوء املوارد املتاحة، وال يتفقون حو 

 عنوية في بعد التمكين لصالح األندية.القيادة الرؤيوية وأبعادها، باستثناء وجود فروق م فروق معنوية بين رؤساء األندية واملنتديات في

 الدراسات السابقة في البيئة األجنبية 

 A Paradox Perspective on The Interactive Effects of Visionary، بعنوان:  Kearney, Shemla, Van Knippenberg and Scholz( 2019دراسة ) •

and Empowering Leadership (تفاعلية للقيادة الرؤيوية والتمكينوجهة نظر متغيرة حول اآلثار ال ) 

للقيادة الرؤيوية والتمكين في مجموعة واسعة من املنظمات األملانية، من  لى بيان وجهات النظر متغيرة حول اآلثار التفاعلية  إ هدفت هذه الدراسة  

للتنبؤ   اختبار نموذج خاص  الرؤيوية والتمكين من منظور جدخالل  للقيادة  اإليجابية  تألفت عينة  بالتأثيرات  الوصفي، حيث  املنهج  لي وباستخدام 

ستويات العليا واملتوسطة، واعتمدت الدراسة استبانة خاصة تم تصميمها كأداة موظف من القادة في عدة قطاعات مختلفتة من امل  197الدراسة من  

 لها بهدف جمع املعلومات.

ع ترك مساحة معينة للعاملين معهم، وأن القادة يولدون تأثيرات أكثر إيجابية في  هرت نتائج الدراسة أن القادة الرؤيوين يحافظون على السيطرة م أظ

العاملين عندما يعتمدو  التفاعليأداء  التأثير  الهدف بين  الرؤيوية مما يعني تمكينهم لتحقيق األهداف، في حين توسط وضوح  السلوكيات  للرؤية    ن 

 الريادية وتمكين القيادة على األداء الفردي.

• (  :Technological Competition, Innovation Motive and Corporate Social Responsibilityبييعيينييوان: Graafland & Noorderhaven (2019دراسيييييييييييييييييية 

Evidence from Top Managers of European SMEs   (  التكنولوجية، الدافع لالبتكار واملسييييييييييؤولية االجتماعية للشييييييييييركات: دليل من كبار املنافسيييييييييية

 .(في الشركات الصغيرة واملتوسطة األوروبية  املديرين

كات  كار واملسؤولية االجتماعية للشركات باالعتماد على دليل كبار املديرين في الشر هدفت هذه الدراسة إلى بيان املنافسة التكنولوجية وحوافز االبت

الدراسة   األوروبية، حيث سعت  واملتوسطة  املختلفة  إ الصغيرة  الدوافع  بعض  اقتراح  املسؤولية لى  في ممارسات  لالنخراط  بها  تؤثر  والتي  للشركات 

( فرد تم  2579دولة أوروبية، في حين بلغت عينة الدراسة ) 12توسطة والصغيرة العاملة في االجتماعية، حيث تألف مجتمع الدراسة من الشركات امل

 زم. توزيع استبانة خاصة عليهم ومن ثم استردادها واخضاعها للتحليل االحصائي الال 

الدراسة   خلصت  االجتماعيإ وقد  واملسؤولية  التكنولوجية  املنافسة  بين  العالقة  يتوسط  االبتكار  دافع  أن  و لى  لتحقيق أ ة  أهمية  األكثر  الدافع  نه 

ة التكنولوجية  ثر لالبتكار واملسؤولية االجتماعية كدوافع مجتمعة في تحسين املنافسأ لى وجود  إ إضافة    املسؤولية االجتماعية وخاصة البيئية منها،

 بين الشركات املبحوثة. 

 Impact of unlisted small and medium-sized enterprises’ business strategies onبعنوان:   Park, Sung & Byun(  2019دراسييييييييييييييية ) •

future performance and growth sustainability   درجة في البورصيييييية على تأثير اسييييييتراتيجيات أعمال الشييييييركات الصييييييغيرة واملتوسييييييطة غير امل

 األداء املستقبلي واستدامة النمو.

املتوسطة الكورية الجنوبية غير  ال على األداء املستقبلي واستدامة النمو في الشركات الصغيرة و لى تحديد أثر استراتيجيات األعمإ هدفت هذه الدراسة 

وباالعتماد     في الشركات املبحوثة والتي تتميز بعمر أقصر ومعدالت نمو أسرع،املدرجة في البورصة، ويبرز هدف الدراسة في تحديد استراتيجية األعمال  

 ( شركة. 128عددها )خالل تحليل مضمون القوائم املالية للشركات املبحوثة والبالغ   على املنهج الوصفي التحليلي من

أنشطة البحث والتطوير للمنتجات )االبتكار( يؤ إ أظهرت النتائج   ثر على كل من األداء املستقبلي واستدامة النمو بشكل إيجابي، لى أن االستثمار في 

 لى التغيير واالبتكار. ألنشطة يسهم في تحقيق النمو واالستدامة لها من خالل التأكيد على أن قيام الشركات املبحوثة في هذه ا إ إضافة 

,.Zhou et alدراسة ) • .Visionary leadership and employee creativity in Chinaبعنوان: 2018)   القيادة الرؤيوية وابداع املوظف في الصين.   

يادة الرؤيوية على ابداع املوظفين في فرق البحث والتطوير ودور مشاركة معارف املوظفين واتجاههم هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية تأثير الق

التكنولوجيا العاملة في قطاع  الصينية  الشركات  تألف نحو تحقيق األهداف في  التحليلي، وقد  الوصفي  املنهج  الدراسة على  اعتمدت  مجتمع    ، وقد 
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قسام البحث والتطوير تم توزيع  أ مهندس وفني محترف في    331ولوجيا، في حين تمثلت عينة الدراسة في  شركة تعمل في قطاع التكن  62الدراسة من  

 استبانات خاصة عليهم بأسلوب املسح الشامل.

الدراسة   العديدإ خلصت  إيجابية    لى  ابرزها وجود عالقة  النتائج كان  الرؤيوية و من  القيادة  بين  املإ ارتباطية  الشركات  املوظفين في  بحوثة، وأن بداع 

ين العالقة تتوسط بشكل إيجابي من خالل تبادل معارف املوظفين ومشاركتها، إضافة الى أن التوجه نحو هدف التعلم للموظف يعزز من العالقة ب

 جه نحو األداء للموظفين يضعف في هذه العالقة. ة وتقاسم املعارف ومشاركتها، في حين ان التو القيادة الرؤيوي

• ( :   Yeo & Park, (2018دراسة   Managing Growing Pains for the Sustainable Growth of Organizations: Evidence from the Growthبعنوان 

Pathways and Strategic Choices of Korean Firms.  املستدام للمنظمات: أدلة من مسارات النمو والخيارات  مو  إدارة جهود النمو من أجل الن

 كات الكورية. االستراتيجية للشر 

النمو والخيارات االستراتيجية للشركات  للمنظمات من خالل استكشاف مسارات  املستدام  النمو  الجهود من أجل  إدارة  بيان  إلى  الدراسة   هدفت 

دة يمكن التنبؤ املتعلقة بموضوعها الى أن دورة حياة املنظمات تتطور ضمن اخالقيات محد  رت الدراسة من خالل مراجعة األدبيات الكورية، حيث اشا

ات تحوالت  بها مما يعني أن الهياكل واالستراتيجيات التنظيمية تتطور مع تقدم الشركات في مراحل نموها املختلفة، حيث يضمن النمو املستدام للشرك 

افسية املستدامة مما يشير الى  اع مختلفة من الجهود الساعية الى هذا النمو، والحفاظ على املراكز التنبين مراحل النمو من خالل إدارة أنو   ناجحة

سة ا حدوث تحوالت في التوجه االستراتيجي للشركات، وباالعتماد على املنهج الوصفي وتحليل مضمون العديد من الدراسات ذات الصلة اقترحت الدر 

بين   الروابط  لبيان   
ً
 كليا

ً
التنظيمي فاطارا للنمو  الرئيسية  املتزايدة للشركات واملجاالت  الجهود  النتائج  محددات  يها، وذلك باالعتماد على توليفة من 

 النوعية والكمية، والتحليالت اإلحصائية املالئمة. 

  500، و300،   100،  20جهود النمو والتي بلغ حجمها على النحو التالي :  وخلصت الدراسة في نتائجها بأن الشركات الكورية تمر بمراحل مميزة من  

فة من الجهود  لى أن استراتيجيات العمل تتطور عبر التعامل مع أنواع مختلإافة الى ذلك أشارت النتائج النوعية  مليون دوالر من إيرادات املبيعات، إض

 لى عملية التنشيط والتوسع في األعمال. إ نقلها من حيز اإلدارة املوجهة نحو النمو في مراحل دورة حياة املنظمة والذي ي

 CSR, innovation, and firm performance in sluggish growth contexts: A firm-levelبعنوان:  Bocquet, Le Bas, Mothe & Poussing (2017دراسيييية ) •

empirical analysis. ء الشركة في سياقات النمو البطيئة: تحليل تجريبي على مستوى الشركة.املسؤولية االجتماعية للشركات واالبتكار وأدا 

االبتك أثر  بيان  إلى  الدراسة  هذه  اعتهدفت  وقد  الشركات،  نمو  على  االجتماعية  واملسؤولية  والعمليات  للمنتجات  االبتكارات  واالبداعات  مدت ار 

 شركة.  213من الشركات الفرنسية والبالغ عددها  الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بأسلوب تحليل املحتوى لعينة

نتائجها   الدراسة في  املسؤ إ خلصت  آثار مختلفة لسلوك  التكنولوجي،  لى وجود  االبتكار  املبحوثة مقابل االستجابة ألنواع  ولية االجتماعية للشركات 

الى   اال إضافة  املسؤولية  تمارس  التي  الشركات  أن  النمو، حيث  لالبتكار على  أثر  املنتجات  وجود  ابتكار   من خالل 
ً
استراتيجيا  

ً
نموا تحقق  جتماعية 

 والعمليات الخاصة بها. 

 عن الدراسات السابقةما يميز الدراسة الحالية 

كيز  ين من االكاديميين واملمارسين للقيادة في اآلونة األخيرة، حيث بات التر تعد القيادة الرؤيوية من أبرز املواضيع التي قد حظيت في اهتمام الباحث

في حين يأتي النمو االستراتيجي كمفهوم بات االدبيات  لى تبنيها في أسلوب قيادتها املمنهج،  إ عليها كأحد أنماط القيادة الحديثة التي تسعى املنظمات الحديثة 

نمو االستراتيجي من غايات املنظمات ومن  ذ يعتبر الإ ه من تشعب وعدم التحديد وألهميته البارزة في وقتنا الراهن، مرها في تحديده ملا يتسم بأ في حيرة من 

لى بيان دور ممارسات املسؤولية االجتماعية في تفسير القيادة الرؤيوية إ اسة تسعى  لى ما تقدم فإن الدر إ لى تحقيقها، إضافة  إ جملة أهدافها التي تصبوا  

سين صورة املنظمة الذهنية لدى العمالء واملوردين وكافة أصحاب ذ تلعب ممارسات املسؤولية الدور الحيوي في تحإ نشطة النمو املستمرة، أ و  وممارساتها

 ية يعتبر محدود بحسب علم الباحثة في الدول ذات االقتصاديات الناشئة في العالم الثاني. ذ أن تطبيق هذه املسؤولإ املصالح األساسيين، 

 على ما تقدم من استعراض لبعض الدراسات السابقة ذا ومن 
ً
فإن الدراسة الحالية تتميز عن ت الصلة في متغيرات الدراسة هذا املنطلق وتأسيسا

 القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي بتوسيط املسؤولية االجتماعية في تحسين هذا األثر.  الدراسات السابقة في محاوالتها التعرف على أثر 

 :منهجية الدراسة

الل وصف متغيرات الدراسة املتمثلة بالقيادة الرؤيوية واملسؤولية االجتماعية والنمو  اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خ

الرؤية على النمو االستراتيجي وبتوسيط املسؤولية  لبيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة بهدف تحليلها الختبار أثر القيادة االستراتيجي، وتحليل ا 

 االجتماعية. 
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  :مجتمع الدراسة

الكية والغذائية كبيرة الحجم( في كون مجتمع الدراسة من جميع املديرين ورؤساء مجالس اإلدارة وأعضائها في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهت

  www.kinz.joز ن( شركات بحسب سجالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية، ودائرة مراقبة الشركات، وقاعدة بيانات ك9األردن والبالغ عددها )

 (.1، كما هو موضح في الجدول رقم )

 اسةمجتمع الدر : (1جدول)
 عدد املديرين  عدد االفرع االسم التجاري  اسم الشركة  الرقم

 36 21 كارفور  شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس االردن  1

 22 13 سلطان  –وي سيف والتموينالشركة االردنية لالستثمارات  2

 35 14 سامح مول  شركة سامح مول  3

 15 6 س ي تاون  شركة املخازن التجارية االمريكية 4

 16 5 أسواق الفريد  ؤسسة الفريد للتجهيزات العامةم 5

 12 1 ياسر مول  شركة ياسر مول واخوانه 6

 10 1 مايلز  شركة االسواق العاملية املتطورة للتجارة  7

 12 3 كوزمو الردني للتجارة واالستثمار شركة املركز ا 8

 8 1 سنترو شركة سنترو 9

 166 املجموع 

  :عينة الدراسة

جم( د على عينة قصدية من العاملين في املستويات اإلدارية العليا في شركات قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحتم االعتما

، وزعت عليهم أداة الدراسة )االستبانة(، استرد منها )166) األردن املختارة، وبواقعفي 
ً
 ( صالحة ألغراض التحليل اإلحصائي.157( عامال

 دق أداة الدراسة: ص

 : يأتي، وكما وأبعاد النمو االستراتيجي وفقرات املسؤولية االجتماعية قامت الباحثة باختبار صدق املحتوى ألبعاد القيادة الرؤيوية

 البناء ألبعاد القيادة الرؤيويةصدق : (2جدول )
 مستوى الداللة  معامل االرتباط البعد 

 ** 0.000 0.895 البعد األول: الرؤية 

 ** 0.000 0.847 البعد الثاني: القيم 

 ** 0.000 0.933 البعد الثالث: اإللهام 

 ** 0.000 0.763 البعد الرابع: التمكين 

 عند )                
ً
 ( 0.01** دال إحصائيا

بين )2الجدول )من   الرؤيوية كمتغير مستقل تراوحت ما  القيادة  االرتباط ألبعاد  أن معامالت   عند 0.93( و)0.763( يتضح 
ً
(، وهي دالة إحصائيا

 (، وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي قوي ألبعاد اقيادة الرؤيوية.  0.01املستوى )

 االستراتيجي صدق البناء ألبعاد النمو  : (3جدول )
 مستوى الداللة  عامل االرتباطم املجال

 ** 0.000 0.888 البعد األول: التوسع

 ** 0.000 0.874 البعد الثاني: االبتكار 

 ** 0.000 0.862 البعد الثالث: االستدامة

 عند )              
ً
 ( 0.01** دال إحصائيا

 عند املستوى  0.94( و)0.90تراوحت ما بين )  ( يتضح أن معامالت االرتباط ألبعاد النمو االستراتيجي كمتغير تابع3من الجدول)
ً
(، وهي دالة إحصائيا

 وي ألبعاد النمو االستراتيجي. (، وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي ق0.01)

 االجتماعية( صدق البناء لفقرات املحور الثالث )املسؤولية  : (4جدول)
 وى الداللة مست معامل االرتباط الفقرة مستوى الداللة  معامل االرتباط الفقرة

55 0.691 0.00** 61 0.811 0.00** 

56 0.786 0.00** 62 0.832 0.00** 

57 0.701 0.00** 63 0.777 0.00** 

58 0.607 0.00** 64 0.711 0.00** 

59 0.671 0.00** 65 0.788 0.00** 

60 0.842 0.00** 66 0.828 0.00** 

 عند املستوى )            
ً
 .(0.01** دال إحصائيا

http://www.kinz.jo/
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 عند املستوى  0.842( و )0.607( أن معامالت االرتباط لفقرات )املسؤولية االجتماعية( تراوحت ما بين )4يتضح من الجدول )
ً
(، وهي دالة إحصائيا

 (، وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي قوي لفقرات املسؤولية االجتماعية. 0.01)

 :تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 : لدراسةوصف خصائص عينة ا

متمثلة في البيانات الديمغرافية   وصف دقيق لخصائص عينة الدراسة تم استخدام التكرارات والنسب املئوية، حيث كانت الخصائصللوصول إلى  

 ( نتائج التحليل لهذه املتغيرات. 5)الجنس، والعمر، واملستوى التعليمي، وسنوات الخبرة(. ويظهر الجدول ) والوظيفية ممثلة بـ

افية توزيع عينة الدر : (5جدول )  لبياناتهم الديمغر
ً
 اسة تبعا

 النسبة التكرار  الفئات  املتغيرات 

 % 84.7 133 ذكر الجنس 

 % 15.3 24 أنثى 

 % 100 157 املجموع 

 % 14.6 23 سنة   30أقل من  العمر 

 % 23.6 37 سنة  40اقل من  -30

 % 43.3 68 سنة   50أقل من   – 40

 % 18.5 29 سنة فأكثر  50

 % 100 157 جموع امل

 % 18.5 29 دبلوم متوسط فأقل  املؤهل العلمي 

 % 56.7 89 بكالوريوس

 % 21.0 33 دبلوم عال/ماجستير 

 % 3.8 6 دكتوراه 

 % 100 157 املجموع 

 % 17.2 27 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة 

 % 27.4 43 سنوات   10أقل من -5

 % 9.6 15 سنة   15أقل من -10

 % 45.9 72 سنة فأكثر  15

 % 100 157 املجموع 

(، في حين  %84.7( مشكلين بذلك ما نسبته )133عددهم )  ( أن معظم أفراد عينة الدراسة كانوا من الذكور، حيث بلغ5تشير بيانات الجدول رقم )

 (.  24( وعددهن )%15.3أن اإلناث لم يشكلن سوى )

)أق بين  أعمارهم  التي تراوحت  العمرية  الفئة  أن   
ً
أيضا العينة وبواقع    30من  ل  كما يالحظ  العمرية في  الفئات  بين  األقل  النسبة  سنة( كانت تمثل 

العمر 14.6%) الفئة  أن  )( في حين  )  50أقل من    –  40ية  الفئة  العينة ضمن هذه  أفراد  بلغ عدد  إذ  العينة  أفراد   وبنسبة 68سنة( شكلت معظم 
ً
( فردا

وبنسبة   سنة فأكثر(  50( ويليها الذين كانت أعمارهم )%23.6سنة(، وبنسبة )  40قل من  أ   -30)(، يليها الفئة العمرية التي تراوحت أعمارهم بين43.3%)

(18.5%  .) 

لنسبة للمستوى العلمي فقد شكلت نسبة من الذين يحملون درجة بكالوريوس النسبة األعلى بين املستويات التعليمية األخرى حيث بلغت  أما با 

، يليهم ممن يحملون شهادات )دبلوم متوسط فأقل(، وبنسبة  %21.0م عال/ ماجستير( حيث بلغت ما نسبته  لو (، يليهم ممن يحملون شهادة )دب56.7%)

 الحاصلين على درجة )الدبلوم متوسط فأقل( حيث بلغت ما نسبتهم )(18.5%)
ً
( وهي أدنى نسبة في الحاصلين على املستوى التعليمي في عينة  %3.8،  وأخيرا

 الدراسة. 

نة فأكثر( بنسبة مئوية س  15ت الخبرة ألفراد عينة الدراسة فقد بينت نتائج التحليل أن النسبة األعلى في العينة كان لديهم خبرة )وا وفيما يتعلق بسن

  سنوات( 5(، ويليهم الذين لديهم سنوات خبرة )أقل من %27.4سنوات( مشكلين ما بنسبته ) 10أقل من  -5(، ثم الذين لديهم سنوات خبرة )%45.9بلغت )

 حصل أفراد العينة الذين كانوا ضمن فئة الخبرة )%17.2بنسبة )و 
ً
 (، وهي أدنى نسبة.  %9.6سنة( ما نسبته ) 15أقل من -10(، وأخيرا

  :أبعاد املتغير املستقل )القيادة الرؤيوية(

( يظهر هذه 6دة الرؤيوية، والجدول رقم )ياتم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد الق

 النتائج.
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 فراد العينة على أبعاد القيادة الرؤيوية الوسط الحسابي واألهمية النسبية لتقديرات أ: (6جدول )

 األهمية النسبية  املتوسط الحسابي البعد  الرقم  الرتبة

 مرتفعة  3.73 البعد األول: الرؤية  1 1

 متوسطة  3.59 البعد الثاني: القيم  2 2

 متوسطة  3.58 البعد الثالث: اإللهام 3 3

 متوسطة  3.35 البعد الرابع: التمكين  4 4

 متوسطة  3.56 ة ككل اقيادة الرؤي 

( بين  الرؤيوية تراوحت ما  للقيادة  النسبية  األهمية  العينة حول  أفراد  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  أن  السابق  الجدول  بيانات    –  3.35تشير 

3.73  ،)( بلغ  بأعلى متوسط حسابي  األولى  املرتبة  الرؤية في  القيم،3.73وجاء بعد  يليه بعد  )  (، وبأهمية نسبية مرتفعة،  (،  3.59وبمتوسط حسابي بلغ 

بلغ ) اإللهام، وبمتوسط حسابي  التم3.58وبأهمية نسبية متوسطة، ويليه بعد  املرتبة األخيرة جاء بعد  وسط  كين بمت(، وبأهمية نسبية متوسطة، وفي 

 ( وبأهمية نسبية متوسطة. 3.35حسابي بلغ )

( وبأهمية نسبية متوسطة، 3.56أفراد العينة على أبعاد القيادة الرؤيوية ككل بلغ )كما تشير بيانات الجدول السابق أن املتوسط الحسابي لتقديرات  

 من القيادة الرؤية لدى مديري متاجر املواد االست
ً
 والغذائية كبيرة الحجم.  هالكية أي أن هناك مستوى متوسطا

   :أبعاد املتغير التابع )النمو االستراتيجي(

( يظهر هذه 7افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد النمو االستراتيجي، والجدول رقم )تم احتساب األوساط الحسابية واالنحر 

 النتائج.

 رات أفراد العينة على أبعاد متغير النمو االستراتيجي الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لتقدي :(7جدول )

 األهمية النسبية  املتوسط الحسابي البعد  الرقم  الرتبة

 متوسطة  3.622 البعد األول: التوسع  1 3

 مرتفعة  3.774 البعد الثاني: االبتكار  2 2

 مرتفعة  3.809 االستدامة البعد الثالث:   3 1

 مرتفعة 3.735 أبعاد النمو االستراتيجي ككل

(، وجاء  3.622  –   3.809يجي تراوحت ما بين )( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد النمو االسترات7تشير بيانات الجدول )

(، وأهمية  3.774بي بلغ )(، وبأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد االبتكار، وبمتوسط حسا3.809بعد االستدامة في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

 ة.  (، وبأهمية نسبية متوسط3.622تفعة، ويليه بعد التوسع، وبمتوسط حسابي بلغ )نسبية مر 

( بلغ  االستراتيجي ككل  النمو  أبعاد  العينة على  أفراد  لتقديرات  الحسابي  املتوسط  أن  السابق  الجدول  بيانات  تشير  نسبية  3.735كما  وبأهمية   )

 من القيادة الرؤية لدمرتفعة، أي أن هناك مست
ً
 ى مديري متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم.  وى مرتفعا

 : اتاختبار الفرضي

( للقيادة الرؤيوية بأبعادها )الرؤية، القيم، اإللهام، التمكين( α ≤0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  H01: الفرضية األولى

النمو اإلس بأبعاده مجتمعة  على  والغذاتراتيجي  املواد االستهالكية  )متاجر  التجزئة  قطاع  في  االبتكار، االستدامة(  في )التوسع،  الحجم(  كبيرة  ئية 

 األردن.

في متاجر املواد  التمكين( في النمو االستراتيجي    -اإللهام  -القيم   -استخدمت الباحثة تحليل االنحدار املتعدد لتحديد أثر أبعاد القيادة الرؤيوية)الرؤية

 (. 8كية والغذائية كبيرة الحجم، وكما هو موضح بالجدول )االستهال

 

 املتعدد لتأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي   تحليل االنحدار : (8جدول)

 ملخص النموذج  املتغير التابع
Model summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

 جدول املعامالت 
Coeffecient 

  النمو

 االستراتيجي

 

R 

معامل 

 االرتباط 

2R 

معامل 

 التحديد

F 

 املحسوبة 
 درجة الحرية 

D.F 

Sig F* 

مستوى  

 الداللة

 

 انالبي

 
β 

الخطأ 

 املعياري 

t 

 املحسوبة 
Sig F* 

مستوى  

 الداللة

 0.00 5.26 0.083 0.438 الرؤية  0.00 4 56.95 0.60 0.774

 0.00 3.33 0.91 0.181 القيم

 0.00 5.23 0.87 0.470 م اإللها

 0.00 3.29 0.58 0.190 التمكين 

 عند مستوى داللة  
ً
 (  0.05)*دال إحصائيا
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يشير إلى العالقة املوجبة والقوية بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أن أثر املتغيرات   (R=0.774) ( أن معامل االرتباط8تشير نتائج الجدول )

( وبمستوى 56.95املحسوبة هي ) F القيادة الرؤيوية( على املتغير التابع )النمو االستراتيجي( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمةاد املستقلة )أبع

ي(  تيج( من التباين في )النمو االسترا %60.0وهي تشير إلى أن ) )0.602R= (( حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد0.05وهو أقل من ) )Sig=0.00 (داللة

 يمكن تفسيره من خالل التباين في )أبعاد القيادة الرؤيوية(. 

مما  (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة 5.26عنده هي ) T ( وان قيمة0.438( عند بعد )الرؤية( قد بلغت )βأما جدول املعامالت فقد اظهر أن قيمة )

( مما يشير  (sig=0.00 ( وبمستوى داللة3.33عنده هي ) T ( وان قيمة0.181بلغت ) )القيم( قدعند بعد  β يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي، أما قيمة

مما يشير إلى أن أثر   (Sig =0.00) ( وبمستوى داللة5.23عنده هي) T ( وقيمة0.470عند بعد )اإللهام( ) βوقد بلغت قيمة    إلى أن أثر هذا البعد معنوي 

مما يشير إلى أن أثر هذا البعد  (Sig =0.00) ( وبمستوى داللة3.29عنده هي) T ( وقيمة0.190مكين( )د بعد )التعن  βهذا البعد معنوي، كما بلغت قيمة

م املشار إليها يتبين ان بعد اإللهام كأحد أبعاد القيادة الرؤيوية كان له التأثير األكبر على النمو االستراتيجي، تبعه بعد الرؤية، ث   βن خالل قيم  وم  .معنوي 

 املرتبة األخيرة من حيث قوة التأثير بعد القيم.  ين وجاء فيالتمك

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  دمية الرئيسة األولى وتقبل الفرضية البديلة القائلة:  وبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج ترفض الفرضية الع

التمكين( على النمو اإلستراتيجي بأبعاده مجتمعة )التوسع، االبتكار، )الرؤية، القيم، اإللهام،  ( للقيادة الرؤيوية بأبعادها  α ≤0.05مستوى معنوية )

 واد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن. االستدامة( في قطاع التجزئة )متاجر امل

)الرؤية، القيم، اإللهام، التمكين( لقيادة الرؤيوية بأبعادها ( لα ≤0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  H02  الفرضية الثانية 

 والغذائية كبيرة الحجم( في األردن.  على املسؤولية االجتماعية في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية 

االجتماعية في في قطاع  التمكين( في املسؤولية    - اإللهام    -القيم   -استخدمت الباحثة تحليل االنحدار املتعدد لتحديد أثر أبعاد القيادة الرؤيوية)الرؤية

 (.9التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية( في األردن، وكما هو موضح بالجدول )

 تحليل االنحدار املتعدد لتأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في املسؤولية االجتماعية  : (9جدول )
 وذج ملخص النم املتغير التابع 

Model summery 

 تحليل التباين 

ANOVA 

 ول املعامالتجد

Coeffecient 

املسؤولية  

 االجتماعية

 

R 
معامل 

 االرتباط 

2R 

معامل 

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

 رية درجة الح

D.F 

Sig F* 

مستوى  

 الداللة 

 

 البيان 

 

β 

 t الخطأ املعياري 
 املحسوبة 

Sig F* 
مستوى  

 الداللة 

 0.00 3.02 0.142 0.344 الرؤية  0.00 4 21.18 0.358 0.598

 0.00 5.26 0.155 0.707 القيم 

 0.00 3.94 0.149 0.603 اإللهام 

 0.00 2.10 0.098 0.193 التمكين

 عند مستوى داللة *دا
ً
 (   0.05)ل إحصائيا

ن أثر املتغيرات املستقلة  العالقة املوجبة بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أ يشير إلى  (R=0.598) ( أن معامل االرتباط9تشير نتائج الجدول )

 ( وبمستوى داللة21.18املحسوبة ) F داللة إحصائية، حيث كانت قيمة  )أبعاد القيادة الرؤيوية( على املتغير التابع )املسؤولية االجتماعية( هو أثر ذو

) Sig=0.00(( حيث ظ 0.05وهو أقل من )هر أن قيمة معامل التحديد) =0.3582R( ( يمكن  %35.8وهي تشير إلى أن )( من التباين في )املسؤولية االجتماعية

 تفسيره من خالل التباين في )أبعاد القيادة الرؤيوية(.  

مما  (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة 3.02)عنده هي   T ( وان قيمة0.344( عند بعد )الرؤية( قد بلغت )βجدول املعامالت فقد اظهر أن قيمة )أما  

ا يشير  ( مم (sig=0.00 ( وبمستوى داللة5.26عنده هي ) T ( وان قيمة0.707عند بعد )القيم( قد بلغت ) β وي، أما قيمةيشير إلى أن أثر هذا البعد معن

مما يشير إلى أن أثر   (Sig =0.00) ( وبمستوى داللة3.94هي)  عنده  T ( وقيمة0.603عند بعد )اإللهام( ) βإلى أن أثر هذا البعد معنوي وقد بلغت قيمة  

ير إلى أن أثر هذا البعد مما يش (Sig =0.00) ( وبمستوى داللة2.10عنده هي) T ( وقيمة0.193عند بعد )التمكين( ) βعنوي، كما بلغت قيمةهذا البعد م 

 .معنوي 

بعه بعد اإللهام، ثم  القيادة الرؤيوية كان له التأثير األكبر على املسؤولية االجتماعية، ت املشار إليها يتبين ان بعد القيم كأحد أبعاد βومن خالل قيم 

 الرؤية، وجاء في املرتبة األخيرة من حيث قوة التأثير بعد التمكين. 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  التوصل إليه من نتائج ترفض الفرضية العدمية الرئيسة الثانية وتقبل الفرضية البديلة القائلة: وبناء على ما تم 

 ئة )متاجر املواد وية بأبعادها )الرؤية، القيم، اإللهام، التمكين( على املسؤولية االجتماعية في قطاع التجز ( للقيادة الرؤيα ≤0.05مستوى معنوية ) 

 االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن.
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في قطاع   ( للمسؤولية االجتماعية على النمو α ≤0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )   H03  الفرضية الثالثة  اإلستراتيجي 

 دن. التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األر 

متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة    حثة تحليل االنحدار البسيط لتحديد أثر املسؤولية االجتماعية في النمو االستراتيجي فياستخدمت البا

 ( ومستوى الداللة. Tوقيمة )( ß( الذي يبين قيمة معامل االنحدار )10بار الفرضية في الجدول )الحجم في األردن. وتظهر نتائج اخت

 ائج اختبار االنحدار البسيط ألثر املسؤولية االجتماعية في النمو االستراتيجي نت: (10جدول )
 ملخص النموذج  املتغير التابع 

Model summery 

 تحليل التباين 

ANOVA 

 جدول املعامالت

Coeffecient 

 R النمو االستراتيجي 
معامل 

 االرتباط 

2R 

معامل 

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

درجة 

 الحرية

D.F 

Sig F* 
مستوى  

 الداللة 

 

 البيان 

β  الخطأ

 املعياري 

t 
 املحسوبة 

Sig T* 
مستوى  

 الداللة 

املسؤولية   0.000 1 98.41 0.388 0.623

 االجتماعية

0.623 0.047 9.92 0.000 

الجدول  نتائج  قيمة  22-5)  تشير  أن  إلى   )(R=0.623)( قيمتها  ارتباط  عالقة  هناك  أن  يعني  وهذا  امل62.3%،  بين  متوسطة  تعتبر  وهي  سؤولية  ( 

التحديد   أن قيمة معامل  ))0.3882R= (االجتماعية والنمو االستراتيجي. ويتبين  املسؤولية االجتماعية قد فسر ما مقداره  أن  ( من  %38.8، وهذا يعني 

 . (%62.2نمو االستراتيجي ونسبة )التباين في ال

قيمة   ان  املعامالت  جدول  من  يتبين  )  (F)كما  بلغت  دال98.41قد  مستوى  عند  مستوى   (sig=0.000)لة  (  عند  االنحدار  معنوية  يؤكد  وهذا 

(≤0.05) .وعند درجة حرية واحدة 

 أن قيمة )
ً
(  %62.3ة واحدة في )املسؤولية االجتماعية( يؤدي إلى تغير بمقدار )أي أن التغير في وحد(    β=  0.623كما يتبين من جدول املعامالت أيضا

 .  ≤0.05))وهذه تؤكد معنوية املعامل عند مستوى  (sig = 0.000)عند مستوى داللة (T =9.92)وأن قيمة  في املتغير التابع )النمو االستراتيجي(،

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  بول الفرضية البديلة القائلة:  ية العدمية الثالثة وقوبناء على ما سبق من تحليل، تم رفض الفرض

(α ≤0.05للمسؤولية االجتماعي )ة على النمو اإلستراتيجي في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن . 

( للقيادة الرؤيوية على النمو اإلستراتيجي  بوجود املسؤولية  α ≤0.05مستوى معنوية ) أثر ذو داللة إحصائية عند  : ال يوجد   H04الفرضية الرابعة 

 في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن.  االجتماعية كمتغير وسيط

(، واختبار مدى مالئمة  Path Analysisار تحليل املسار )( وباالعتماد على اختبAMOSأموس )والختبار هذه الفرضية تم استخدام برنامج التحليل 

 الختبار. ( يوضح نتائج هذا ا 11النموذج املحدد، والجدول رقم )

 قيم مؤشرات املالئمة لنموذج املسارات  : (11جدول )

 القيمة الدالة على حسن املالئمة  قيمة املؤشر  مؤشر املالئمة 

 دالة 9.31 (. 2Chiكاي )مربع 

 --- 4 (. dfة)درجات الحري

 دالة 0.000 الداللة

 2أقل من  2.327 ( df(/ درجات الحرية )2Chiمربع كاي )

 0.07أقل من  0.058 (RMSEAحدود الثقة )

 0.96 0.95 (IFIمؤشر املالئمة التزايدي )

 0.95 0.95 (NNFIمؤشر املالئمة الالمعياري )

 0.97 0.95 ( CFIاملالئمة املقارن )مؤشر 

الج )يتضح من  التزايدي  املالئمة  قيم مؤشر  أن  النموذج مالئمة مقبولة، حيث  السابق مالئمة  املقاIFIدول  املالئمة  )( ومؤشر  (، ومؤشر  CFIرن 

(، ولم تخرج 0.057(، قيمة منخفضة بلغت )RMSEAالثقة )املالئمة الالمعياري كانت مرتفعة وعند الحدود املقبولة، أو أعلى منها، كما سجل مؤشر حدود  

 إلى مرتفعة. (، مما يدل على مالءمة النموذج للبيانات مالئمة جيدة 0.07د الثقة عن القيمة التي تدل على جودة املالئمة )حدو 

اختبار املسارات ملتغيرات الدراسة، وجاءت النتائج    وبعد أن تم التأكد من مدى مالئمة نموذج املسارات املقترح الختبار الفرضية الرئيسة الرابعة، تم 

 (. 12يوضحها الجدول )كما 

 ة في النمو االستراتيجي  نتائج تحليل املسارات لبيان األثر املباشر وغير املباشر للقيادة الرؤيوي : (12(جدول 

 الداللة  القيمة املعيارية  املسار   

**0.000 0.66 النمو االستراتيجي  الرؤية   

**0.000 0.59 النمو االستراتيجي  القيم   

**0.000 0.62 تراتيجي النمو االس اإللهام   
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**0.000 0.63 النمو االستراتيجي  التمكين  

 **0.000 0.72 النمو االستراتيجي  القيادة الرؤيوية

 الداللة  القيمة املعيارية  التأثير غير املباشر 

   املسار   

**0.000 0.76 النمو االستراتيجي  املسؤولية االجتماعية الرؤية   

**0.000 0.68 االستراتيجي النمو  ةاملسؤولية االجتماعي القيم   

  0.71 النمو االستراتيجي  املسؤولية االجتماعية اإللهام 

**0.000 0.69 النمو االستراتيجي  ولية االجتماعيةاملسؤ  التمكين  

 **0.000 0.82 النمو االستراتيجي  املسؤولية االجتماعية القيادة الرؤيوية

 (. 0.01** دالة عند مستوى داللة )

االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم ( أن قيم التأثير املباشر بين أبعاد القيادة الرؤيوية والنمو االستراتيجي في  متاجر املواد  12الجدول )من  يتضح  

 عند مستوى )
ً
 (. 0.01في األردن كانت مرتفعة، وهي دالة إحصائيا

وية والنمو االستراتيجي في  متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في  رؤي( أن قيم التأثير بين أبعاد القيادة ال24-5كما يتضح من الجدول )

 عند مستوى )  األردن بوجود مؤثر غير
ً
(. وعند مقارنة قيم التأثير 0.01مباشر )املتغير الوسيط( املسؤولية االجتماعية كانت مرتفعة، وهي دالة إحصائيا

امل وسيط و االستراتيجي وقيم التأثير غير املباشر بينهما، يالحظ أن قيم التأثير بوجود ااملسؤولية االجتماعية كع لنماملباشر بين أبعاد القيادة الرؤيوية وا 

والنمو االستراتيجي، ارتفعت جميعها، وهذا ما يشير إلى أن للمسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط أثر إيجابي في التأثير املباشر بين أبعاد القيادة الرؤيوية  

، ممذ أ إ 
ً
  ا يعني رفض الفرضية العدمية الرابعة، ن هذا املتغير )الوسيط( رفع من قيم التأثير بشكل واضح وكانت الوساطة جزئية، والتأثير دال إحصائيا

القائلة: البديلة  الفرضية  )   وقبول  معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  اإلستراتيα≤0.05يوجد  النمو  على  الرؤيوية  للقيادة  بوجود   جي  ( 

 . الحجم( في األردناملسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 نتائج تحليل أبعاد الدراسة واألهمية النسبية ملتغيرات الدراسة

تغير املستقل )القيادة الرؤيوية( جاءت متوسطة بشكل عام، حيث جاء بعد الرؤية في املرتبة أشارت نتائج الدراسة إلى أن األهمية النسبية ألبعاد امل

طة، ويليه بعد (، وبأهمية نسبية متوس3.59(، وبأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد القيم، وبمتوسط حسابي بلغ )3.73سط حسابي بلغ )األولى بأعلى متو 

( بلغ  وبمتوسط حسابي  وبأ3.58اإللهام،   ،)( بلغ  بمتوسط حسابي  التمكين  بعد  جاء  األخيرة  املرتبة  وفي  نسبية متوسطة،  نسبية  3.35همية  وبأهمية   )

ملستقبل وإدامته والقدرة على  لقيادات إدارية قادرة على استشراف ا    املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم متاجر  وهذا يشير إلى امتالك  متوسطة،  

طويل  التخطيط الرؤية  االستراتيجي  وتوضيح  للمجموعة،  املستقبلية  األهداف  وتحديد  ي  األمد  بشكل  للعاملين  وإيصالها  للمجموعة  تصف املستقبلية 

خالل االستثمار الفاعل في   ت والخدمات مناستغالل الفرص في األنشطة والعمليات اإلبتكارية والتطويرية للمنتجا  بالواقعية، باإلضافة إلى القدرة على

 الهام.  ية ووضع استراتيجيات تحضرية لهذا املورداملوارد البشر 

و  بشكل عام،  األعمال  اهتمام منظمات  إلى  النتيجة  الحجم  وتعزى هذه  كبيرة  والغذائية  االستهالكية  املواد  بالقيادة  متاجر  الخصوص  على وجه 

بلية وإيصالها للموظفين بشكل يتصف بالواقعية والطموح مع الرؤيوية إلى القيادة القادرة على توضيح الرؤية املستقالرؤيوية، إذ يشير مفهوم القيادة  

 مة والتي تتطور وتنمو مع مرور الوقت. إمكانية االعتماد عليها  من قبل جميع أطراف املنظ

أبعا أهمية نسبية كأحد  أكبر  الرؤية على  نتيجة حصول بعد  الباحثة  الرؤية  بشكلوتفسر  أن  إلى  الرؤيوية  القيادة  الفرق تزيد من ف  عام  د  اعلية 

 اذ ما والسلوك الجماعي من حيث تعزيز قيم االيثار واملجاملة، وتحقق القوة للفرق من خالل غرس االعتقا
ً
د في ذواتهم بأن العمل يمكن أن يكون ناجحا

 املبذولة للحفاظ على تواصل واضح.  قام القائد بمشاركة الرؤية، والتنسيق بين األفراد وجهودهم 

 من أبعاد القيادة الرؤيوي2020جة مع نتيجة الطائي والتميمي )وقد اتفقت هذه النتي
ً
ة في ديوان  (، والتي بينت نتائجها أن هناك مستوى متوسطا

ها  واملتجسدة عبر األفكار والرؤى املستقبلية التي يتمتع بالرقابة العراقي، وأن فاعلية القيادة الرؤيوية تكمن عبر السمات والخصائص التي يمتاز بها قادتها 

 األفراد. 

( ورزوقي  دراسة حنظل  نتيجة  مع  النتيجة  اتفقت هذه  األهمي2019كما  أن  إلى  نتائجها  أشارت  في مستشفيات  (، حيث  الرؤية  للقيادة  النسبية  ة 

الكواز ) الدين جاءت بدرجة متوسطة، واتفقت كذلك مع دراسة  الرياضي2018محافظة صالح  األندية  أن رؤساء  نتائجها  بينت في  التي  ة واملنتديات (، 

 مع دراسة ميرخان وأومر )
ً
أشارت نتائجها إلى وجود مستوى متوسط من القيادة    (، التي2015يمتلكون صفات القائد الرؤيوي بدرجة متوسطة. واتفت أيضا

الدين. التدريسية في جامعة صالح  الهيئة  )  الرؤيوية لدى أعضاء  البلوي  أن تصور 2011وكذلك مع دراسة  إلى  التي أشارت  املؤسسات  (  العاملين في  ات 

 املبحوثة ألبعاد القيادة ذات الرؤية جاءت بمستويات متوسطة. 
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 اد النمو االستراتيجي: األهمية النسبية ألبع

ولى (، إذ جاء بعد االستدامة في املرتبة األ 3.735ابي بلغ )أظهرت النتائج أن األهمية النسبية ألبعاد النمو االستراتيجي جاءت مرتفعة، وبمتوسط حس

( بلغ  )3.809بأعلى متوسط حسابي  بلغ  وبمتوسط حسابي  االبتكار،  بعد  يليه  نسبية مرتفعة،  وبأهمية  بعد (3.774(،  ويليه  نسبية مرتفعة،  وأهمية   ،

 (، وبأهمية نسبية متوسطة.  3.622التوسع، وبمتوسط حسابي بلغ )

ية والغذائية كبيرة الحجم أهمية النمو االستراتيجي، وكل ما يؤدي إليه، وذلك  ة هذه النتيجة إلى إدراك مديري متاجر املواد االستهالك وتفسر الباحث

ا وتحسين  ملنظمات األعمال بشكل عام ومتاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم من تعزيز استراتيجيات النمو فيهملا يقدمه النمو االستراتيجي  

البقاء في األسواق وضمن البيئة العاملة فيها، وضعها التنافس ي وتحديد أداء األعمال التي تقو   ال بد منه من أجل 
ً
 م بها، وبالتالي فالنمو االستراتيجي أمرا

 وآليات تحقيق حصة سوقية مرغوب بها مع مراعاتها لألداء االبتكاري التي تقوم به.  

   :سؤولية االجتماعيةاألهمية النسبية لفقرات امل

األهم  أن  إلى  الدراسة  نتائج  بلغ  تشير  وبمتوسط حسابي  بشكل عام  جاءت مرتفعة  االجتماعية(  )املسؤولية  الوسيط  املتغير  لفقرات  النسبية  ية 

 ، إذ اتفق معظم مديري ومالكي متاجر املواد الغذائية واالستهالكية كبيرة الحجم على أن الشركة التي يديرونها (3.81)
ً
 أخالقيا

ً
  تمتلك دليال

ً
 ومعلنا

ً
واضحا

ساليب املشروعة في سعيها باستخدام األ ، كما أن إدارة الشركة ملتزمة  تحترم عادات وتقاليد وأخالق املجتمع الذي تعمل فيه، وأنها  فيهالجميع العاملين  

األرباح كبير  لتحقيق  وبشكل  تتجنب  الشركة  فإن  آخر  جانب  وعلى  جانب،  على  هذا  القيام .  أثناء  بالبيئة  كما  بنشاطاتها  اإلضرار  في،  الشركة    تساهم 

 التخفيف من األضرار التي تحل باملجتمع املحلي أثناء األزمات.

املسؤ  أن  بإدراك  النتيجة  الباحثة هذه  األعمال بشكل عام هو  وتفسر  الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي ملنظمات  بالدور  ولية االجتماعية ممثلة 

بز  املنظمات  تلك  يعود على  النز استثمار  وتقليل  واإلنتاج  الربح  ووالء يادة  انتماء  يزيد من  كما  املتعاملة معها،  واملجتمعات  وبين  بينها  واالختالفات  اعات 

 نظمات.  املستفيدين من هذه امل

 إلى أن املسؤولية االجتماعية تلعب دور مهم في تعريف املنظمات بالحاجات املجتمعية ورغبات أفرا 
ً
دها والتي ال بد من  كما تعزى هذه النتيجة أيضا

ياق، في حين أن ممارسة ت بتوفيرها والعمل على التكيف معها وتلبيتها على النحو املطلوب عبر تقديم برامج وأنشطة ممنهجة مع هذا السقيام املنظما

 للحكومات بما تقدمه من فرص عمل وتحد من البطالة. 
ً
 املنظمات للمسؤولية االجتماعية يجعل منها شريكا

( حيث أشارت نتائجها إلى أن هناك مستوى مرتفع من تطبيق أبعاد املسؤولية  2020لعمري وابن شيخ )قت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ا وقد اتف

ف املسؤولية االجتماعية  أبعاد  املواطنة من خالل ترسيخ   يعزز من سلوكيات  بمسؤولياتها االجتماعية  األعمال  التزام منظمات  وأن  املبحوثة،  الشركة  ي 

 ئة.  قتصادي، القانوني، اإلنساني واألخالقي، والتي تسهم في ترقية العمل والتنمية البشرية والتشغيل وحماية البياالجتماعية واملتمثلة بالبعد اال

( ومراكش ي  باها  دراسة  نتيجة  مع  كذلك  الحالية  الدراسة  نتيجة  أ 2020واتفقت  تطبيق  من   
ً
مرتفعا مستوى  هناك  أن  نتائجها  بينت  اتلي  بعاد  ( 

شر  في  االجتماعية  )املسؤولية  والصرايرة  الحديد  نتيجة  مع  كذلك  واتفقت  الجزائر،  موترز  هيونداي  املسؤولي 2019كة  تطبيق  مستوى  بينت  التي  ة ( 

 مع نتيجة دراسة العمري واليافي وعبد اللطيف )
ً
هناك مستوى (، التي أظهرت أن  2018االجتماعية في شركة البوتاس جاء بدرجة مرتفعة، واتفقت أيضا

 ولية االجتماعية في الشركات السعودية.مرتفع من تطبيق املسؤ 

 :نتائج تحليل فرضيات الدراسة

 ذو داللة إحصائية لجميع أبعاد القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي في متاجر املواد أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الرئ 
ً
يسة األولى أن هناك أثرا

(، 0.05لة اإلحصائية أقل من )( وارتفاع قيم االنحدار لجميع األبعاد، ومستوى الدال0.60ل التحديد )االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم، حيث بلغ معام

ية املتمثلة  أن عينة الدراسة من مديري متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم تتبع استراتيجيات تمكنها من تعزيز أبعاد القيادة الرؤيو  مما يعني

. التمكين(، وأن القيادة الرؤيوية تؤثر في النمو االسترا  -اإللهام  -م القي –في )الرؤية 
ً
 إحصائيا

ً
 تيجي تأثيرا

د ة هذه النتيجة إلى أن امتالك أو تطبيق أبعاد القيادة الرؤية من قبل املديرين تعمل على زيادة النمو االستراتيجي، فالرؤية كأحد أبعاوتعزو الباحث

التالقيادة الرؤيوية تصور ما ستب اتجاهاتها بشكل محدد بغية  املستقبل مع تحديد  في كافة خطيط والتنفيذ السليم الستراتيجياتها  دو عليه املنظمة في 

 مستوياتها، وهذا ما يقودها إلى النمو االستراتيج، وخاصة إذا ما تم تحقيق األهداف املرسومة.  

 فيما يتعلق بأثر القيادة الرؤي
ً
ر ألبعاد القيادة وية مع العديد من الدراسات التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة أو أثوقد اتفقت هذه النتيجة جزئيا

ارتباط معنوية موجبة بين خصائص القيادة  2019تغيرات، مثل دراسة حنظل ورزوقي )الرؤيوية على بعض امل ( التي أشارت في نتائجها إلى وجود عالقة 

 ة الصحية عينة الدراسة. الرؤيوية مجتمعة وتميز األداء مجتمعة للمنظم

در   مع 
ً
أـيضا الحالية  الدراسة  نتيجة  )واتفقت  القريوتي  نتائج2019اسة  بينت  التي  الذكاء (،  في  الرؤيوية  للقيادة  إحصائية  داللة  ذو  أثر  ها وجود 

ية على تفعيل عمليات املعرفة في الجامعة ( التي بينت نتائجها وجود أثر إيجابي للقيادة الرؤيو 2015التنافس ي، واتفقت كذلك مع دراسة ميرخان وأومر )

 املبحوثة. 



التميمي & الالفي                              ....                                                      أثر القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي: الدور الوسيط للمسؤولية االجتماعية    

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 382-404 
399 

 

أبعادها )الرؤية، القيم، اإللهام، التمكين( على املسؤولية االجتماعية في قطاع التجزئة )متاجر نتائج الدراسة وجود أثر للقيادة الرؤيوية بأظهرت    كما

من التباين في  (  %35.8(، وتفسر ما مقداره )0.3582R=التفسيرية للنموذج بلغت )  املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن، حيث أن القوة 

 الجتماعية(. املتغير التابع )املسؤولية ا

املواد االستهالكية والغذائية كبيرة  القيادة الرؤيوي من قبل مالكي ومديري متاجر  النتيجة إلى أن االهتمام بأبعاد  الحجم في    وتفسر الباحثة هذه 

الشركة على على استخدام االستراتيجيا األردن   إدارة  إلى زيادة حرص  الحديثة لتحقيق االستدامة، والعمل على تحيؤدي  الخارجية بهدف ت  البيئة  ليل 

املح األزمات  املتعددة ملواجهة  السيناريوهات  املديرين بوضع  اهتمام  إلى  أكثرة كفاءة وفعالية، باإلضافة  املتاحة وبشكل  الفرص  والتي قد تملة  استغالل 

 تواجه الشركة ضمن البيئة املحيطة بها. 

( للمسؤولية االجتماعية على النمو اإلستراتيجي في قطاع التجزئة )متاجر α≤0.05ى )مستو  عند إحصائية لدراسة وجود أثر ذو داللةأظهرت نتائج ا و

  ( من التباين في %38.8(، وتفسر ما مقداره )0.3882R=نموذج بلغت )املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن، حيث أن القوة التفسيرية لل

 املتغير التابع )النمو االستراتيجي(. 

املسؤولية االجتماعية تتضمن عدة أبعاد منها البعد االقتصادي، القانوني، اإلنساني، األخالقي والبيئي، وتتركز في ر الباحثة هذه النتيجة بأن  وتفس

 ل االجتماعي، مكافحة الفساد، التنمية البشرية، التشغيل واملحافبعض املجاالت خاصة العم
ً
 من املجتمع، ظة على البيئة مما يجعل املنظمة أكثر قبوال

 ما يؤدي في الغالب إلى النمو االستراتيجي للمنظة. 

شر )املسؤولية االجتماعية( كعامل وسيط، وهذا قيمة التأثير بين القيادة الرؤيوية والنمو االستراتيجي بوجود مؤثر غير مباوأظهرت النتائج ارتفاع  

في التأثير املباشر بين القيادة الرؤيوية والنمو االستراتيجي، إذ أن هذا املتغير )الوسيط(   مسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط أثر إيجابيما يشير إلى أن لل

، وبالتا
ً
للقيادة الرؤيوية (  α≤0.05لي فإنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )رفع من قيم التأثير بشكل واضح، وكان هذا التأثير دال إحصائيا

)الرؤية املسؤولية   -اإللهام    -القيم   -بأبعادها  خالل  من  األردن  في  الحجم  كبيرة  والغذائية  االستهالكية  املواد  متاجر  في  االستراتيجي  النمو  في  التمكين( 

 االجتماعية كمتغير وسيط.

   :التوصيات

 وصيات تتمثل في اآلتي: اء على ما تم التوصل إليه من نتائج، تقدم الباحثة جملة من التبن

قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن االستمرار بتعزيز أبعاد القيادة الرؤيوية من خالل  توص ي الباحثة شركات   •

 ة الكفاءة والفعالية وتحقيق النمو االستراتيجي.تفهم تلك الشركات ألهميتها بغية زياد

املواد االستهالكية والغذا شركات قطا  على • التجزئة )متاجر  الجديد واالستجابة لجميع شرائح  ع  العوملة  األردن مواكبة نظام  الحجم( في  ئية كبيرة 

 باملنتجات العربية واألجنبية.  املستهلكين من حاجات ومتطلبات وتفضيالت من خالل تصنيع املنتجات املحلية، والتنوع 

اال  • املسؤولية  العاملين واملديرين في شركات قطضرورة نشر ثقافة  بين  الحجم( في جتماعية  املواد االستهالكية والغذائية كبيرة  التجزئة )متاجر  اع 

 األردن وتوعيتهم بأهميتها وفوائدها بهدف رفع كفاءة األداء وبما يحقق النمو االستراتيجي لديها. 

االجتماعية ملا لها من أثر إيجابي مباشر   االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن بتبني املسؤوليةاستمرار شركات قطاع التجزئة )متاجر املواد   •

 على املنظمة والبيئة واملجتمع، وعلى النمو االستراتيجي. 
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Abstract: The study aimed to identify the impact of visionary leadership, in its different dimensions (vision, 
values, inspiration and empowerment), on strategic growth’s combined dimensions (expansion, innovation 
and sustainability). It also sought to explore the intermediate role of social responsibility in improving the 
impact of visionary leadership on strategic growth. 
The study relied on a descriptive analytical approach, meanwhile the survey respondents consisted of 
managers, chairmen and board directors in Jordan’s retail sector (large-scale consumer and foodstuff stores). 
A sample of 157 respondents was analyzed for the purpose of this research.  
The study reached a number of significant results. Some of the most noteworthy results include a statistically 
significant effect of visionary leadership’s different dimensions (vision, values, inspiration and 
empowerment) on strategic growth’s combined dimensions (expansion, innovation and sustainability) in 
Jordan’s retail sector. In addition, the research also concluded a presence of high mediation of social 
responsibility in the impact of visionary leadership on strategic growth. 
The study outlined a set of recommendations. Some of the most important include that companies in Jordan’s 
retail sector should continue to enhance the dimensions of visionary leadership in order to increase efficiency 
and effectiveness. It also recommended the requirement to foster a culture of social responsibility among 
employees and managers, in addition to raising their awareness of its role in increasing performance 
efficiency. Both these recommendations will help companies in Jordan’s retail sector to achieve the ultimate 
goal of strategic growth. 

Keywords: Visionary Leadership; Strategic Growth; The Retail Sector. 
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 قدمة: امل

 بعلم إدارة األعمال
ً
 ترتكز عليه جميع النشاطات وفي مختلف املؤسسات، وفي ة تعد  ، والقيادة بما لها من أهمييهتم االقتصاديون كثيرا

ً
 هاما

ً
محورا

الداخلية وتشابكها وتأتتنامى املؤسس  ظلها التقدم التكنلوجي املتسارع   نا هذا، عصرخارجية في عصر ثرها بالبيئة الات وتتشعب أعمالها وتنوع عالقاتها 

 .ضروب الحياة والذي زاد من حاالت عدم التأكد وفي شتى 

دافها ال يتحقق نجاح وتقدم املؤسسات إال في ظل قيادٍة تستطيع تحديد أبرز املشكالت التي تعترض املؤسسات وتقيم الحلول لها من أجل تحقيق أه  وعليه

 فيدين من املؤسسة.وأهداف جميع املست

 مشكلة البحث:

عد
ُ
 أو   ؤدي إلى تحقيق األهداف،إلتجاه الذي يا خرين على توجيه قدراتهم وإهتماماتهم في  تأثير في اآل   القيادة عملية  ت

ً
وقد يكون تأثير القيادة إيجابيا

 على أداء العاملين ويرجع ذلك إلى الخصائص والسمات الشخصية التي يمتلكها القائد،  
ً
تبعه في التأثير  يوالتي تحدد بدورها نمط النوع القيادي الذي  سلبيا

 مستوى األداء إليهم.  مرؤوسيه لرفععلى 

 بح  أص  وقد
ً
ط بين أهداف الفرد وأهداف  الربنجد أن  تحسين ورفع مستوى األداء لدى أفرادها. فإنعكاس لاألن أن تقدم املجتمعات والدول ما هو إال    واضحا

 وإتباع مناهج  ر ألداء األفرادوالتقييم املستم املنظمة
ً
 املحقق لألهداف. األسباب للحصول على هذا األداء املتميز و أهم من عد تحسين وتطوير األداء، ت

 : ة البحث في هذا السؤاليمكن أن نسيق مشكل تقدمومما 

 ؟ ةالغذائي للصناعات مجموعة دالأداء العاملين لدى  تحسين ورفعما مدى تأثير القيادة اإلدارية في 

 ونجد أن هذا السؤال يتفرع منه سؤال آخر: 

 ظاهرة القيادة اإلدارية؟ما هي طبيعة 
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 ص:خاملل

  هدفت الدراسة إلى الوقوف على تأثير القيادة اإلدارية على أداء العاملين من خالل بناء فرق العمل وتقديم الحافز ونمط اإلشراف من أجل

لحالة الذي تم  هج التحليلي الذي يعتمد على البيانات املستمدة من منهج دراسة ا العاملين. وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي واملنتحسين أداء  

السودان الخرطوم بحري. ومن    -اإلعتماد فيه على العينة العشوائية والتي تشمل القادة واإلداريين والعاملين بمجموعة دال للصناعات الغذائية

مستوى األداء. مبدأ    في التعامل يدفع العمال بمجموعة دال للصناعات الغذائية إلى رفعلنتائج التي توصلت إليها الدراسة: تحقيق العدالة  أهم ا 

عمل  . الالجدارة في الترقية يهدف إلى تحسين أداء العاملين. تشجيع املدير يدفع العاملين بمجموعة دال للصناعات الغذائية إلنجاز عملهم بكفاءة 

مر الذي يدفعهم لتحقيق أهداف صيات: على املدير تشجع العاملين على املشاركة في صنع القرار األ ضمن فريق يسهل املهام اإلدارية. ومن أهم التو 

كون مرضية.  املؤسسة. على املدرأ في مجموعة دال للصناعات الغذائية أن ال يفرقوا بين أفراد فريق العمل. عالوة وتعويض مخاطر العمل يجب أن ت

 زيد من حب العاملين لعملهم. العمل على جعل بيئة العمل جاذبة مما ي

 الحوافز .  ؛فريق العمل ؛تحسين األداء ؛ريةالقيادة اإلدا  فتاحية:املكلمات ال
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 أهمية البحث: 

 التأثيردور القيادة اإلدارية في املؤسسةية البحث في تتمثل أهم
ً
 إلى العوامل التالية: وذلك أدائهم  تحسينفي العاملين بهدف  ، خاصة

.قيادة اإلدارية في إدارة املؤسسات وإدارة لعبه الالدور الذي ت أهمية تتضح أهمية الدراسة في .1
ً
أنظمة وأنماط القيادة   معرفةوأن  املورد البشري خاصة

 حسين أداء العاملين. الضعف ومن ثم اإلستفادة منها في تعلمية من قبل املتخصص أو الباحث تمكنه من تشخيص نقاط القوة ونقاط ال

 األداء.  حسينوتإدارة املوارد البشرية ودورها في إنجاح وإستمرار العملية اإلنتاجية يادة اإلدارية في ف على دور القالوقو تكمن أهمية الدراسة في  .2

العاملين  تنبث .3 أداء  أهمية  الدراسة من  أهمية  اإلنتاجية.في كونه  ق  العملية  أهم عناصر  األداء    من  القادرة على  الجيدة  الكفاءات  لذا البد  من توفر 

 يب. التشكيل والتأهيل والتدر  مواكبةة اإلنتاجية عن طريق توفير املوارد البشرية القادرة على مستوى الكفاء حسين توالعطاء املتميز وذلك ب

 أهداف البحث:

 : األهداف التاليةتسعى الدراسة إلى تحقيق 

 حل الدراسة. أهميتها بالنسبة للعمل اإلداري في املؤسسة م الوقوف على، و وخصائصهاارية القيادة اإلدمفهوم التعرف على  .1

ستفادة من األفكار باال مهاراتهم القيادية وذلك  وتطوير تنميةدراء في املنظريات القيادة اإلدارية املختلفة وتحديد التباين بينها مما قد يساعد  توضيح .2

 والنتائج التي توصلت إليها مختلف النظريات.

رفع   .3 والواجبمعرفة محددات  املؤسسة  في  إستخدعلى    األداء  بمثابة    امها. القيادة  إستمرارها األساس  وهذا  باملؤسسات وضمان  اإلرتقاء   في عملية 

 .وتطورها

 فروض البحث: 

 .أداء العاملينوأثرها في  إحصائية بين القيادة اإلدارية هناك عالقة ذات داللة   :س يالفرض الرئي
 التالية: ويتفرع منه الفرضيات 

 .ريق العمل على أداء العاملينتعكس تأثير بناء فحصائية لة ا عالقة ذات دال هناك •

 حصائية بين التحفيز وتحسن مستوى األداء الوظيفي.ا عالقة ذات داللة  هناك •

 نمط اإلشراف وتحسن مستوى األداء الوظيفي.  تعكس أثرحصائية ا عالقة ذات داللة  كهنا •

 منهج البحث:

  جميعها، قيادة اإلدارية  غيرات الخاصة بالدراسة والتي شملت نظريات الالدراسة املنهج الوصفي التحليلي، والذي يقوم على وصف وتحليل املت اتبعت  

. رق تطويره ط، وعملية تقنينه و فيه  التي تؤثر وكذلك دراسة األداء الوظيفي بمختلف أبعاده والعوامل    ،ذه املدارساألنماط القيادية التي توصلت إليها هو 

والتي تتمثل في القادة اإلداريين والعاملين في الشركة موضع  اد فيه على أسلوب العينة العشوائيةكما اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة والذي تم اإلعتم

 الدراسة. 

 ونظرياتها: وقواعدها فاهيم القيادة اإلداريةم

الجانب األهم واألكبر في وظائف   واملكملة للوظائف اإلدارية الرئيسية التي يقوم بها املدير، كما انها تمثلتعد القيادة إحدى الوظائف اإلدارية املشتقة  

 له أصوله وقواعده فهي ا وإذا كانت القيادة اإلدارية علم املدير.
ً
 منظما

ً
 ا

ً
 منذ  تعتبر فن قد عرفه البشر ومارسوه يضا

ً
 . القدم عمليا

 تعريف القيادة: 

أن أشهر هذه التعريفات للقيادة ’’ القدرة  ريفات و تعدد التع  إال  على التوجيه من أجل تحقيق هدٍف معين عن طريق اآلراء حول مفهوم القيادة، 

 اآلخرين‘‘.

النفوذ بالتأ النفوذ الخصائص الشخصية للقائد أو كما تعرف بأنها ’’ إستخدام القوة أو  القوة أو  ثير على سلوك اآلخرين وقد يكون مصدر هذه 

وجه من خالل وسائل اإلتصال بين املرؤوسين للعمل وفق الخطط  في حاالت معينة وي  يتضحشخص ي متبادل    وتعتبر القيادة تأثيراملنظم،  ه داخل  موقع

 60املحددة‘‘. 

 
ً
.بأنها مجمو  L. WOLMANوعرفها أيضا

ً
 ناجحا

ً
 عة من الخصائص الشخصية التي تجعل التوجيه والتحكم في اآلخرين أمرا

.  للتأثير أو تغير سلوك ما يبذل من جهود أن القيادة تعني  Fred. Fiedlerفي حين يرى فدلر 
ً
 الناس من أجل الوصول إلى أهداف املنظمة واألفراد معا

 
 (235- 234م، )ص 2017، الطبعة األولى فكر التنظيمي أصول اإلدارة والمزمل علي عثمان،  60
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 القيادة اإلدارية:تعريف 

التأثير واإلقناع لتوجيه أفراد  تعرف القيادة اإلدارية   )القائد اإلداري( على  الشخص ي بصفٍة أساسية بأنها قدرة فرد  الجماعة بإعتماد قوة التأثير 

 وقوة املنصب الرسمي بصفٍة ثانوية. 

’’    رفوكذلك تع بأنها  اإلدارية  االفراد واملجموعات.القيادة  اإلدارة   ادارة  واملوارد، واالملام بوظائف  القيادة كالتوجيه والقدرة على ، ومهاوالنظم    رات 

  61لنتائج‘‘.وبحيث تحقق أفضل ا  املنظمةهداف الة تحدث اإللتزام والوالء في االفراد واملجموعات من اجل تحقيق ا فع وبأساليب، اإلقناع التأثير و 

 وهناك عدة قواعد أو أسس للقيادة اإلدارية تتمثل في: 

:
ً
ينبغي للقائد أن تكون لديه القدرة على وضع الهداف املمكن الوصول إليها بما لديه من موارد متاحة، مع جعل    إذ  ،هداف والبرامج العلميةوضع اال   أوال

 ات. هذه األهداف مقبولة ومرغوب فيها من قبل األفراد واملجموع

:
ً
 .إنجازتم وامر والتي من خاللها ياالوامر وتنظيم العمل، على القائد االداري ان يدرك كيفية إعطاء اال  ثانيا

:
ً
وتنفيذ البرامج، ولكن يعتمد على األسلوب املقنع والذي من خالله القائد الفعال ال يعتمد على السلطة إليصال األوامر    االتصال املقنع والفعال،  ثالثا

 الجميع بالسير نحو تحقيق األهداف. يلتزم 

:
ً
 على أهداف ومصالح مشتركة ومنها هدف االستقرار في  العامليفراد  لى دور االفراد في تحقيق األهداف، إن اال التأكيد ع  رابعا

ً
ن في املنظمة يجتمعون معا

 لخدمة 
ً
 أهداف املنظمة. العمل، والقيادي الناجح هو الذي يستطيع توظيف هذه األهداف لجميع العاملين معا

:
ً
ملين ن الجهد يوازي الحافز، أن العاتبنى على دراسة ا   لعاملينمتطلبات ا أن توقعات القيادي من  لصحيح ملتطلبات األفراد وحوافزهم،  التوقع ا   خامسا

 ن العمل املطلوب يستحق العناء ويعود على العاملين باملنفعة املتوقعة.لديهم القدرة على اإلنجاز، ا 

:
ً
 62.جبه كما يلعاملين وأن يقوم بدور لقائد أن يتصرف بدور إيجابي مع ا على ا واألدوار حسب املتطلبات، ينبغي  تصرفاتال سادسا

 الفرق بين القائد واملدير:

ه من سلطة هم الصعوبات التي تواجه الباحثين في مجال القيادة واإلدارة التمييز بين املفهومين، فاملدير يستند في ممارسة مهامه على ما لديأ من  

للمدير، ولكن بالنسبة  الحال  ما لديه من سلطة كما هو  القائد فهو ال يعتمد على  أما  ثانوي يستخدبصورة أساسية،  السلطة كمصدر  إلى  مها ه ينظر 

 ولي
ً
 ومديرا

ً
ن  ا س العكس. ومن املمكن  كمساعدة لباء الثقة، كما يتخذ من أسلوب اإلقناع واإلقتناع، النفوذ والتأثير، ولذلك فإن كل قائد يعتبر رئيسا

، إذن من خالل ما ا لك التأثير في اآلخرين دون تنسان قائد يماال صيري
ً
 سبق يمكن إستنتاج ما يلي:ن يكون مديرا

 من الجماعة، بينما اإلدارة مفروضة عليهم ألنها تعتمد على السلطة املخولة لشخص. تنبع القيا .1
ً
 دة تلقائيا

التابعين للعمل عل .2 املدير يدفع  بما أن  التابعين، وبلورتها  القائد يعمل على مناقشة األهداف مع  بينما   ،
ً
املرسومة سلفا األهداف  العمل لتحقيق    ى 

 حقيقها. يجعلهم يتبنون األهداف فيسعون إلى ت

، والتطوير في    أن املدير يهتم بعناصر االستقرار واإلتزان فيحافظ على الوضع الراهن، أما القائد فيعمل على التغيير والتجديد في العمل .3
ً
 وكيفا

ً
كما

 63البناء التنظيمي ملا هو أفضل.

 نظريات القيادة: 

 : نظرية السمات: 
ً
 أوال

هي    الخصائصبها غيرهم، وهذه    يتمتعالخصائص واملميزات التي ال  السمات و اب هذه النظرية أن هللا قد منح قلة من األشخاص بعض  صحأ يرى  

 سلوك أفرادها.  التي تؤهلهم لقيادة املجموعة والتأثير في

ـ  فيما يلي: )  والخصائص  ويمكن إجمال هذه السمات ـ الثطالقة اللسان  ـ    قةالذكاء وسرعة البديهة  ـ املهارة وحسن األداء  ـ  بالنفس  اإليمان بالقيم 

لطبيعي لتحمل املسئولية ـ املقدرة على التنسيق  ستعداد ا اإل الحزم ـ ختيار البدائل املناسبة ـ املقدرة على اإلقناع والتأثير ـ إ القدرة على التكيف ـ السرعة في 

تصاالت وعالقات جيدة داخل التنظيم وخارجه ـ الحكم الصائب على األمور ـ القدرة على إ مة  قاوخلق الوحدة وتحقيق الترابط داخل التنظيم ـ املهارة في إ 

مانة واالستقامة ـ وجود الدافع الذاتي للعمل واإلنجاز ـ حب العمل واإلملام  األ النضج العاطفي والعقلي ـ  تمييز الجوانب املجمعة وغير املجمعة للمشكلة ـ  

القدرة ع ـ  ونشاطاته  والتقدير    الجيد  الفهم   لىبجوانبه  والتنظيم  والتخطيط  واملبادأة  التصور  )القدرة على  اإلدارية  املهارة  ـ  املرؤوسين  وإ لألمور  ختيار 

 وتدريبهم والفصل في منازعاتهم(. 

 واحد.  من الصعب توافر كل هذه السمات بشكل متكامل في شخص معين، وإن كان من املحتمل أن يتوافر بعضها في شخص ضح أنيتومما سبق 

 
   ( 17-14-12م، )ص 2020لتحسين أداء العاملين في املؤسسات االقتصادية، دار الفكر الجامعي للنش، الطبعة األولى، عادل عبد اللطيف الغرباوي: القيادة اإلدارية كوسيلة شهدان 61
 ( 58-54م، )ص  2013اإلدارة، مكتبة املتنبي،   عبد العزيز محمد مالئكة، مبادئ ومهارات القيادة 62
 Leadership Improving the Functionality of Employees within The Economic Establishment, The Role of Administrative  كريا و د. بن جيمة عمة:أ. صديق ز    63

Case Study at Center Of the pitch, Industrial Area, Ain Sefra, Algeria، ( 172-171م ، )ص 2918   ،1مجلة البشائر االقتصادية، املجلد الرابع، العدد 
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 إملام القادة بعدد من املهارات املكتسبة التي تؤثر على القائد وأدائه وهي: نبغيي إلى جانب ما ذكر من صفات 

ضافة إلى علمه بطبيعة باإل و   التخصص.في فرع من فروع العلم والقدرة على األداء الجيد في حدود    املعرفة املتخصصة للقائداملهارة الفنية: وتتطلب   .1

 املنظمة، وأي
ً
 زة املتاحة في هذا التخصص.ستخدام األدوات واألجهإ قدرته على  ضا

 تعني املقدرة في التعامل مع األشياء.فراد والجماعات بعكس املهارة الفنية التي اال على التعامل مع  قدرتهاملهارة اإلنسانية: وهذه تعني  .2

 :املهارة الذهنية: وينبثق منها نوعان .3

، ووضع معدالت ومقاييس لألداء، مرة القائد على فهم عمله، و في قد   وتتضحدارية:  اال املهارة   •
ً
قدرته على توزيع العمل داخل التنظيم توزيًعا عادال

، وإعداد وتطوير الكفاءات البشرية، وتبسيط األسباب واإلجراءات، والقيام بعملية  وتحقيق التنسيق بين النشاطات والوحدات املختلفة كافة

 ألعمال على أفضل وجه. نجاز ا الرقابة للتحقق من إ 

  رتباط بالنظام العام والربط بين أهداف املنظمةواإل ،  للبالدواألهداف العامة    ةفي قدرة القائد على تبصر ملصالح العام  وتتضح املهارة السياسية:   •

 تمع وبين عمل املنظمة.باملج واملجتمع، والتوفيق بين االتجاهات والضغوط املختلفة املوجودة  البالد وسياساتها وبين أهداف وسياسات 

 : نظرية املوقف
ً
 : ثانيا

صلحة  امل شغله، فرئيس  في القائد تعتمد بدرجة كبيرة على املوقف الذي يعمل فيه، وعلى املوقع القيادي الذي ي  ةاملطلوبالخصائص واملهارات  إن  

تختلف عن تلك التي يحتاجها قائد    قدرات ومهاراتتاج إلى  هذا يححكومية يحتاج إلى مهارات وقدرات تخلف عن تلك التي يحتاجها القائد العسكري، و ال

داري اال املطلوبة في كل مستوى. فالقائد  ختالف سمات القيادة إ ختالف في املستويات اإلدارية يؤدي إلى اإل آخر، بل في التنظيم الواحد فإن  موضٍع آخر في  

 سماتصفات و تي يحتاجها مدير إدارة أو رئيس قسم، فنظرية املوقف إذن تربط بين  في قمة الهيكل التنظيمي يحتاج إلى مهارات وقدرات تختلف عن تلك ال

ه القائد وباملوقف  سمات ولكن تربطهما بالظرف الذي يعيشخصائص و فهي ال تنكر ما تحتاج القيادة من  خالله.داري الذي يعمل من اال القائد واملوقف 

 ملتغيرات املرتبطة به هي التي تحدد السمات التي تبرز القائد وتعمل على تحقيق فاعلية القيادة.ساس أن عوامل املوقف وا ا داري الذي يتعرض له على اال 

 
ً
 : : النظرية التفاعليةثالثا

 الخصائصعتمد على  يفي هذه النظرية ال   فالقائد الناجح  ،ملوقفن السابقتين، نظرية السمات ونظرية ا على الجمع بين النظرتي  تركز هذه النظرية

فراد الجماعة، فالسمات التي يملكها قائد معين كالذكاء وسرعة البديهة والحزم افي التعامل مع  تهعتمد على قدر ي بلع بها القائد في موقف معين التي يتمت

 قتناع الجماعة بهذه السمات والقدرات. إ د من بل ال ب   ه لظهور كتسبها ال تكفي ا نية التي دارية والفاال واملهارة 

فراد الجماعة، وهذا لن يتم إال بتعرف القائد على مشكالت الجماعة بنه واخلق التكامل  و التفاعل    بإستطاعته إحداثلذي  فالقائد الناجح هو ا 

 دارية.اال يجابية في تحليلها لخصائص القيادة وا ثر واقعية بات وتعتبر هذه النظرية أكوتحقيق هذه املتطل هاومتطلباتها ثم العمل على حل

 
ً
ت  وتبعا النظرية  تفاعل  لهذه  عملية  القيادة  هيإ عتبر  ثالثة  أبعاد  أساس  على  خصائصها  تتحدد  للقائد، وعناصر    : جتماعي،  الشخصية  السمات 

 64.املوقف، ومتطلبات وخصائص الجماعة

 العاملين:م أداء مفهوم وأساليب تقوي

: مفهوم تقويم أداء العاملين
ً
 :أوال

فهل  هنا تقويم،  كلمة  حول  عديدة  مداخالت  استخداالك  التقييم صح  يشتمل  التقويم  أن  إلى  ذهب  فالبعض  تقييم؟  كلمة  أو  تقويم  كلمة  ام 

اآلخرون  ال ويستوعبه   وذهب  األفضل،  نحو  والتحسين  التطوير  هو  معناه  الإ ن  يسبق  التقييم  أن  وذكر لى  للش يء.  قيمة  إعطاء  على  م  يقو  ألنه  تقويم 

م الش يء  صلهوأ مة  ( في معرض التصريف اللغوي للكل285:  1985)الزمخشري،   م أي إن التقويم هنا جاء  وإ قامه، فقام  وا ا فنجدها تعني قو  ستقام وتقو 

 .بمعنى إصالح الش يء

 بأنها، سلسلة مترابطة متكونة من الحافز الذي يترتب عليه سلوك ينعكس  (، وتعن9: 1988لكلمة أداء، فأنها تعني السلوك )هانيز،  وبالنسبة
ً
ي أيضا

  65تائج )أداء. هذا السلوك بتصرف ويؤدي إلى ن

 قتصادية وذلك لضمان تحقيق األهداف املرسومة.( تقويم األداء بأنه التحقق أو املراجعة الدورية ألنشطة وعمليات الوحدة االElsharawyوعرف )

حدات االقتصادية والحكم  عن أداء األنشطة داخل الو   الالزمةالعملية التي بموجبها يزود املدراء في جميع املستويات باملعلومات   Blocherكما عرفه  

 
ً
 كما هو مبين في املوازنات على هذا األداء وفقا

ً
 66األهداف. والخطط و للمعايير املحددة مقدما

 
 ( https://www.manhal.net/art/s/10126) لقيادة اإلدارية : )السمات ـ املوقف ـ التفاعلية. مجلة  منهل الثقافة التربوية، علي فرحة الغامدي، نظريات ا 64

 Sayed Taha Kordy-Ahmed AL ،(http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157530) ن، أحمد السيد كردي، تقويم أداء العاملي 65
مجلة املثنى  ( ودوره في تقويم األداء دراسة تطبيقية في مصنع الجلدية/ عمل األحذية املدنية املتطورة، PFABCوعامر منصور حسون: التكلفة على أساس النشاط املرتكز على األداء ) مقداد أحمد نوري  66

 ( 65م)ص 2020  2العدد 10مجلد  قتصادية،للعلوم اإلدارية واإل
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: أهمية تقويم أداء العاملين
ً
 :ثانيا

 لمنظمة: لنسبة لباأهميته  .1

 ملين تجاه املؤسسة. توفير املناخ املالئم من الثقة والتعامل األخالقي األمر الذي يبعد إحتمال تعدد شكاوى العا •

 والتطور.تحسين مستوى األداء للعاملين وإستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم  •

 يمكن إستخدامها كمؤشرات للحكم على صحة هذه السياسات. تقييم سياسات وبرامج إدارة املوارد البشرية الن نتائج العملية •

 على وضع معدالت أداء معيارية دقيقة.  ملنظمةتساعد ا  •

 أهميته بالنسبة املديرين: .2

 سيهم.يم واملوضوعي ألداء مرؤو زيز قدراتهم اإلبداعية للوصول إلى التقويم السليدفع املشرفين واملديرين لتنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفكرية وتع •

 أهميته بالنسبة للعاملين:  .3

 وده تجد التقييم من قبل املنظمة.يزيد من شعور العامل باملسؤولية وذلك بسبب شعوره بالعدالة وبأن جميع جه - •

.يدفع العامل للعمل بإجتهاٍد وجديٍة وإخالص ليترقب  - •
ً
 وماديا

ً
 67فوزه بإحترام رؤساءه معنويا

: أهداف نظام تقويم أداء العام
ً
 : لينثالثا

ستخدام إ ملنظمات تتباين فيما بينها في مجال  العاملين في املنظمة و أن ا   أداء وسلوكدقيقة عن  العلومات  املنظام تقويم األداء الحصول على    الهدف من 

 هدفين هما:  تقويم األداء ن املنظمة تحقق من توافر نظام ا (، 165: 1988فيرى )هانيز،  فادة منها.سملعلومات واإل ا 

 العامل . وضوعية، وضمان عدم إهمال واملؤثرة املتغذية لص العاملين وهو إيجاد القاعدة ليُخ األول  .1

 تخاذ القرارات اإلدارية، وتوافر التوثيق لتأكيد مالئمة هذه القرارات. إ مة وهو ص املنظالثاني يُخ و  .2

 
ً
 :أساليب تقويم أداء العاملين :رابعا

 بالتعقيد.هناك عدة طرق تستخدم في تقويم األداء، بعضها بسيط والبعض اآلخر يتصف  تعددت نظم تقويم أداء العاملين حيثنجد أنه قد 

 : (، إلى95-93: 1991)عسكر، إال أن من أهمها ما صنفه 

 الفرد. خصائص أو صفات م على أساس يطرق التقو  .1

 .املقارنةطرق التقويم على أساس األداء العام و  .2

 طرق التقويم على أساس نتائج األداء.  .3

:
ً
 :مسؤولية تقويم أداء العاملين خامسا

عد عملية تقويم األداء بمثابة عملية جمع املعلومات عن األداء ونجد أن م 
ُ
 ن أهم عناصرها: ت

 للتقويم.لعملية ما سوف يقوم بجمع املعلومات الالزمة  شخُص  يوجد .1

 في أي مكان وموقع سيجري جمع املعلومات. .2

 واملعلومات الالزمة للتقويم ولكل مصدر منها مزاياه وعيوبه. جمع البيانات وهذان العنصران يوضحان أن هناك عدة مصادر ل

 قوم بعملية تقويم أداء العاملين.يمكن أن ت التيالجهات  يليوفيما 

   .تقييم املدراء أو املشرفين .1

 .قران تقييمات اال .2

   68. نظام التقييم املتعدد .3

 إستعمال املكافآت والجزاءات لتحسين أداء املرؤوسين: 

الية لتحسين الدافعية لتحسين ثم تقديم املساعدة لهم لبلوغها، تأتي الخطوة الت  ألهداف األداء بمشاركة املرؤوسين جرد وضع القائد اإلداري  بم

أو   والجزاءات  باملكافآت  ربطها  طريق  الداء عن  أهداف  اإلنجاز  تشجيع  في  تتمثل  والتي  يالدافعية  أن  أي  والسلبية،  اإليجابية  الحوافز  القائد  جعاو  ل 

 زاءات ملن يقصر في أداء العمل.أكثر لصاحب األداء املرتفع عن صاحب األداء املنخفض، وكذلك وجود جمرؤوسيه يشعرون أن هناك مكافآت 

 إستخدام مكافآت بارزة: 

ي أو العالوات والترقيات وحتى  أو املدح العلناملكافآت تعني اإلستجابة بطريقة إيجابية نحو السلوك املرغوب فيه من املرؤوسين من خالل الشكر  

 :تساهم املكافآت في تحسين دافعية العاملين يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية

 
 (. 59-58م، )ص  2012يات األساسية في إدارة املوارد البشرية، املجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة األولى محمود عبد الفتاح رضوان: اإلستراتيج 67
 Sayed Taha Kordy-Ahmed AL ،(naonline.com/users/ahmedkordy/posts/157530http://kena) أحمد السيد كردي، تقويم أداء العاملين،  68
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 فضلها مرؤوسيه، ثم يسعى لتوفيرها للهم قدر املستطاع. أهمية املكافآت: على القائد أن يعرف املكافآت التي ي .1

 الذي يقوم به املرؤوس. ى سلوك األداء شرطية املكافآت: وتعني أن تتوقف املكافآت التي تقدم عل .2

 التي يحصل عليها. بين الجهد املبذول واملكافآتعدالة املكافآت: وذلك من خالل املقارنة  .3

املكافآت ال يساهم في رفع أداء املرؤوسين إال إذا تم فور سلوك األداء، مما يسمح للمرؤوس التعرف على السلوك الذي تمت تقديم فورية املكافآت:  .4

 فآته عليه حتى يزيد منه. مكا

 إستخدام جزاءات مناسبة: 

 أو تقصير في العمل من حالل التنبيه أو  غوب  يعني الجزاء اإلستجابة بطريقة سلبية نحو السلوك غير املر 
ً
من املرؤوس، سواء كان أداًء منخفضا

 69اإلنذار أو الحرمان من العالوة، وغيرها من الحوافز السلبية. 

 لى أداء العاملين:فريق العمل للتأثير ع

 على الدوام على هزيمة مجموعة تشكل من م في تفاعل تام ويضم في عضويته موظفين أقل مهارة، يكون قاما من شك أن أي فريق عمل منسج
ً
درا

 بمستوى عاٍل من اإلنسجام وال
ً
 تماسك.موظفين ذوي مهارة عالية، إال أنهم يفتقرون إلى الفعالية والكفاءة التي تجعلهم يعملون معا

 الجماعات اإلنسانية يتصف بالخصائص التالية:وفريق العمل كشكل أو نوع من 

 Small Groupجماعة صغيرة  .1

 Formal Groupماعة رسمية ج .2

 Growth Groupوليس جماعة نمو  Task Groupجماعة عمل  .3

 وليس دائمة. Non-permanent Groupجماعة موقتة  .4

 تعريف فريق العمل: 

عرف جسكا  
ُ
  تيارهم بشكٍل مدروس للقيام مجموعة من األعضاء ذوي تخصصات مهنية متنوعة تم إخفريق العمل بأنه    Jeffreyيفري  وج  Jesscaت

 أو مهام معينة في زمن محدد.  Task بمهمة

 ويعرف ناصر العديلي فريق العمل بأنه تنسيق سلوك أداء جماعة العمل لتحقيق أهداف املنظمة. 

 أهمية فريق العمل:

ع 
ً
،  Qualityجودة  الشديدة بينها، وفرص كم منهم في تحقيق مستوى أعلى من ال  وتقدم املنظمات في ضوء املنافسةد أهم ركائز نجاح  فرق العمل ت

. ي م فتحقيق األهداف يحتاج األن إلى التعاون والتكامل بين مختلف العاملين ذوي التخصصات املهنية املتعددة، وإلى قدرتهم على العمل الجماع 
ً
 عا

 اء فريق العمل: مراحل بن

 يمكن تحديد املراحل التالية لعملية بناء ونمو فريق العمل كالتالي: 

 والحاجة إليه.  يل الفريقعم المرحلة إدراك أهمية  .1

 فريق عمل جيد. مرحلة إستكشاف إمكانية تكوين  .2

 مرحلة إختيار قائد الفريق. .3

 مرحلة إختيار أعضاء الفريق. .4

 العمل الفريقي. مرحلة التدريب على  .5

. مرح .6
ً
 لة العاصفة واإلختالفات والصراعات أحيانا

 مرحلة هدوء العاصفة والتعود والهدوء وتماسك الفريق.  .7

 ج فريق العمل وقيامه باألعمال املكلف بها بشكٍل كفء وفعال. مرحلة نضو  .8

 مرحلة التوقف أو التفكك واإلنتهاء.  .9

 مقاييس القدرة على حل املشكالت:

أو ق العمل ككل   يواجه فريق 
ً
أو مشكالت عالقية )من  أحيانا املنظمة(  العديد من املشكالت سواء كانت مشكالت تنظيميه )من  أو أعضاؤه  ائده 

كثر من االت الخاطئة بين األعضاء أو بينهم وقائد الفريق( أو مشكالت قيادية )من قائد الفريق الذي يمارس مفهوم السلطة أ ت السلبية واإلتصالتفاعال 

  70مفهوم القيادة(.

 
 ( 338-337- 336-335اوي: القيادة اإلدارية كوسيلة لتحسين أداء العاملين في املؤسسات االقتصادية، مصدر سابق، )ص شهدان عادل عبد اللطيف الغرب 69
 39،41،63،68م، ص 2015دريب والنشر، إلنجاز املهام بشكل أفضل وأسهل، املجموعة العربية للت - البناء والنمو واإلدارة -أ. د. مدحت محمد أبو النصر: فرق العمل الناجحة 70
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 ع الدراسة ومجالها:تحديد نو 

املحدد في الدراسة، إذ أنها تهدف الى اكتشاف الوقائع  املتعلقة باملوضوع  علوماتالتي تهتم بجمع وتلخيص املو تعد الدراسة من الدراسات الوصفية 

من    موقف معين وتحديده   التعرف على مميزات وخصائص الظاهرة أو سماتوكذلك تهدف إلى  قتصادية وتصويرها،  أي وصف الحقائق اإلجتماعية واإل 

فها وتحليلها وإستخالص النتائج بغرض الوصول إلى تعميمات حيث الكيف أو الكم أو عن طريق اإلستعانة باألدوات املعرفية بجمع البيانات ثم وتصني

 بشأن الظاهرة موضع الدراسة.

 ناعات الغذائية. لدراسة مدينة الخرطوم بحري مجموعة دال للصلقد أخترنا لهذه ا  الحدود املكانية:

 للصناعات الغذائية.  لقد حدد املجال البشري للدراسة القادة واإلداريين والعاملين بمجموعة دال الحدود البشرية:

 م. 7/8/2020م حتى 1/3/2020قد امتدت الدراسة من  ة:يالحدود الزمان

 اإلستبانة: 

إتمام   بصبعد  اإلستبانة  أعدت  اإلستبانة،  بإعداد  املتعلقة  اشتملت على جزئين:الخطوات  والذي  النهائية  األول    تكون ي  يغتها  البيانات    من الجزء 

 البيانات املتعلقة بعالقة القيادة اإلدارية وأداء العاملين.  من الجزء الثاني تكون الشخصية بينما ي

 تبويب البيانات وتصنيفها: 

اإلستبانة إلى أرقام لكي تدخل في جداول   أي تفريغ إجابات  لبيانات  ل بويبوالت تصنيفالن عملية جمع البيانات، أجرى الباحث عملية م بعد اإلنتهاءم 

 لعملية تحليلها. إحصائية
ً
 تمهيدا

 وصف اإلستبانة: 

 ألفراد العينة، جاءت كما يلي: منها بيانات شخصية :الجزء األول 

 بيانات شخصية ألفراد العينة  :(1جدول )
 النسبة  العدد  الفئة  املتغير 

 %90 45 ذكر  الجنس 

 %10 5 أنثى

 %100 50 املجموع 

 %10 5 30-20 العمر 

31-40 20 40% 

41-50 20 40% 

 %10 5 50أكبر من 

 %100 50 املجموع 

 0 0 الدبلوم املؤهل العلمي

 %72 36 البكالوريوس 

 %26 13 املاجستير

 %2 1 الدكتوراه 

 %100 50 املجموع 

 %4 2 سنوات  5اقل من  الخبرة 

 %16 8 10-5من 

11-15 25 50% 

16-20 5 10% 

 %20 10 20أكثر من 

 %100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة  عداد الباحثاملصدر: إ                 من و
ما إنعكس  سنة م  (50)سنة إلى    ( 31)منهم عمره يتراوح ما بين    (%80)والذي يوضح املعلومات الشخصية لعينة الدراسة يتضح أن    ( 1)من الجدول  

 أنه سنة مما يعطي معلومات اإلس  (11)خبرتهم أكثر من    ( %80)في الغالب على سنوات الخبرة والتي تظهر أن  
ً
 من القوة، وكذلك ما يدعم أيضا

ً
تبانة مزيدا

  ( %28)للبكالوريوس و   (%72)ال يوجد في املؤهل العلمي دبلوم فجاء 
ً
 إيجابيا

ً
 . للدراسات العليا وهذا بدوره يعُد أمرا

وقد  ية من فرضيات الدراسة،  اور بحيث يناقش كل محور فرض( فقرة قد تناولت ثالثة مح15احتوى على )من اإلستبانة فقد  الجزء الثاني  أما   

   .الخماس ي  نظمت على اساس مقياس ليكارث
ُ
جابات  لب من أفراد العينة اإلجابة على جميع الفقرات، وذلك عن طريق إختيار إجابة واحدة من بين اإل وقد ط

 
ٌ
 الخمس املطروحة: ) أ

ُ
 أوافق بشدة(. وافق، محايد، الأوافق، الوافق بشدة، أ

 (.%100ينة الدراسة والتي خضعت جميعها للتحليل أي بنسبة )( إستبانة على ع50ووزعت ) 



محمد العوض األمين                                                السودان الخرطوم بحري -  أثر القيادة اإلدارية في أداء العاملين بمجموعة دال للصناعات الغذائية    

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 405-419 
412 

 

 تحليل:الطرق 

 التوزيع التكراري.  .1

 النسب املئوية.  .2

 دارية اال بناء العاملين والقيادة تنصب في اآلتي: العالقة بين فريق  يحتوي على خمسة أسئلة  القسم األول من البيانات األساسية:

 يثمن املدراء أداء العاملين. •

 دير العاملين على املشاركة في صنع القرار.يشجع امل •

 يقسم املدير األعمال الكبيرة إلى مهام صغيرة. •

 األداء.يوجه املدير إلى عمل الجماعة بهدف تحسين  •

 ه مع أفراد فريق العمل. ال يفرق املدير في تعامل •

 عاملين عن محور القيادة اإلداريةحوافز ال القسم الثاني: 

 جيدة. كل الظروف املحيطة بالعمل •

 فرصتي في الترقية والتقدم ممكنة.   •

 عالوة وتعويض مخاطر العمل مرضية.  •

 أشعر بحب العمل أكثر من اآلخرين.  •

 هناك عدالة في التعاون مع الجميع.   •

 داء الوظيفي للعاملين مع محور القيادة اإلداريةاأل  القسم الثالث:

 تشجيع مديرك يدفعك إلنجاز عملك بكفاءة. •

 سهل املهام اإلدارية.العمل ضمن فريق ي •

•  
ً
عد حافزا

ُ
 للعاملين. عدالة نظام تقييم األداء ت

 مبدأ الجدارة في الترقية يهدف إلى تحسين األداء. •

 تحقيق العدالة يدفعك إلى رفع مستوى األداء.  •

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى :(2جدول )

 سبة الن التكرار  العبارة 

 % 30 15 أوافق بشدة 

 % 58 29 أوافق 

 %4 2 محايد

 %66 3 موافق غير 

 %2 1 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانةاملصدر: إعداد البا                             حث من و

 على ذلك، أي أن نسبة املوافقة    %58ء العاملين، و  من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن املدير يثمن أدا   %30( أن  2يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 .%2، والغير موافق على اإلطالق ،%6 و غير موافق ،%4والغير متأكدين  ،%88الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية :(3جدول)

 سبة الن التكرار  العبارة 

 % 16 8 أوافق بشدة 

 % 56 28 أوافق 

 % 22 11 محايد

 %2 1 موافق غير 

 %44 2 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع املصدر: إعداد الباحث من                        بيانات اإلستبانة و
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 على   %56، و على املشاركة في صنع القراريشجع العاملين من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن املدير  %16( أن 3يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 % 2على اإلطالق  والغير موافق ،%2و غير موافق  ،%22والغير متأكدين  ،%72ذلك، أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة  :(4جدول )

 النسبة  التكرار  بارة الع

 % 26 13 بشدة أوافق 

 % 48 24 أوافق 

 % 18 9 محايد

 %8 4 موافق غير 

 %0 0 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك،  %48، و يقسم األعمال الكبيرة إلى مهام صغيرة أن املدير  من أفراد العينة يوافقون وبشدة على %26( أن 4يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 .%0 والغير موافق على اإلطالق ،%8افق و غير مو  ،%18والغير متأكدين  ،%74أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 ى العبارة الرابعةالتوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة عل :(5جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 30 15 أوافق بشدة 

 % 54 27 أوافق 

 % 10 5 محايد

 %6 3 موافق غير 

 %0 0 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                   املصدر: إعداد الباحث من و

 على   %54عينة يوافقون وبشدة على أن املدير يوجه إلى عمل الجماعة بهدف تحسين األداء، و من أفراد ال %30( أن 5يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %0والغير موافق على اإلطالق  ،%6و غير موافق  ،%10غير متأكدين وال ،%84ذلك، أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 بات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسةالتوزيع التكراري و نسبته إلجا :(6جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 22 11 أوافق بشدة 

 % 36 18 أوافق 

 % 20 10 محايد

 % 16 8 موافق غير 

 %6 3 طالق اال غيرموافق على 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                               املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك،   % 36من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن املدير ال يفرق في تعامله مع أفراد فريق العمل، و  % 22( أن 6ول )يوضح جد
ً
يوافقون أيضا

 .%6والغير موافق على اإلطالق  ،%16و غير موافق  ،%20والغير متأكدين  ،%58ذه العبارة بلغت أي أن نسبة املوافقة الكلية له

 زيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسةالتو  :(7جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 %8 4 أوافق بشدة 

 % 54 27 أوافق 

 % 22 11 محايد

 % 10 5 موافق غير 

 %6 3 طالق رموافق على اال غي

 % 100 50 املجموع 

اقع                         إلستبانةبيانات ااملصدر: إعداد الباحث من و
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 على ذلك، أي    %54، و  كل الظروف املحيطة بالعمل جيدة من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن  فقط      % 8( أن  7يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 % 6والغير موافق على اإلطالق  ،%10و غير موافق  ،%22والغير متأكدين  ،%62ية لهذه العبارة بلغت أن نسبة املوافقة الكل

 ةبعلتوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الساا :(8ول)جد

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 16 8 أوافق بشدة 

 % 60 30 أوافق 

 % 20 10 محايد

 %2 1 موافق غير 

 %2 1 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

 اقع بيانات اإلستبانة املصدر: إعداد الباحث من و                                

 على ذلك، أي أن    %60، و  فرصتهم في الترقية والتقدم ممكنةمن أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن     % 16( أن  8يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %2والغير موافق على اإلطالق  ،%2و غير موافق  ،%20والغير متأكدين  ،%76وافقة الكلية لهذه العبارة بلغت نسبة امل

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة  :(9جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 24 12 أوافق بشدة 

 % 30 15 أوافق 

 % 14 77 محايد

 % 24 12 موافق ير غ

 %8 4 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانةاملصدر: إ                                  عداد الباحث من و

 على ذلك %30من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن عالوة وتعويض مخاطر العمل مرضية، و   % 24( أن 9يوضح جدول )
ً
، أي أن  يوافقون أيضا

 . %8على اإلطالق  والغير موافق ،%24و غير موافق  ،%14تأكدين والغير م  ،%54نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة  :(10جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 20 10 أوافق بشدة 

 % 44 22 أوافق 

 % 22 11 محايد

 % 10 5 موافق غير 

 %4 2 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك، أي يو  % 44، و يشعرون بحب العمل أكثر من اآلخرين هم من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن  % 20( أن 10يوضح جدول )
ً
افقون أيضا

 .%4والغير موافق على اإلطالق  ،%10فق و غير موا  ،%22والغير متأكدين  ، %64أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 عاشرة التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة ال :(11جدول )
 النسبة التكرار العبارة 

 %10 5 أوافق بشدة 

 %38 19 أوافق

 %24 12 محايد 

 %18 9 موافق غير 

 %10 5 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع

اقع بيانات اإلستبانة                               املصدر: إعداد الباحث من و
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 على ذلك، أي أن  %38، و لجميع  هناك عدالة في التعاون مع ا من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن    %10( أن 11يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %10والغير موافق على اإلطالق  ،%18و غير موافق  ،%24والغير متأكدين  د ضعيفة،تعتبر نسبة تأيي %48نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 دية عشر حاالتوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة ال :(12جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 40 20 أوافق بشدة 

 % 36 18 أوافق 

 % 22 11 محايد

 %22 1 موافق غير 

 %0 0 طالق فق على اال غيرموا

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                املصدر: إعداد الباحث من و

 على ذلك،    %36، و  تشجيع مديرك يدفعك إلنجاز عملك بكفاءة فقون وبشدة على أن  من أفراد العينة يوا  %40( أن  12يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 .%0والغير موافق على اإلطالق  ،%2و غير موافق  ،%22والغير متأكدين  ،%76فقة الكلية لهذه العبارة بلغت أي أن نسبة املوا 

 لدراسة على العبارة الثانية عشر التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة ا :(13جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 44 22 أوافق بشدة 

 % 34 17 أوافق 

 % 20 10 محايد

 %0 0 موافق غير 

 %22 1 طالق اال غيرموافق على 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                املصدر: إعداد الباحث من و

 عل %34، و العمل ضمن فريق يسهل املهام اإلداريةمن أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن   % 44( أن 13يوضح جدول )
ً
ى ذلك، أي يوافقون أيضا

 . %2والغير موافق على اإلطالق ، %0و غير موافق  ،%20والغير متأكدين  ،%78أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 ته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة عشر التوزيع التكراري و نسب :(14جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 48 24 أوافق بشدة 

 % 40 20 ق أواف

 % 10 5 محايد

 %2 1 موافق غير 

 %0 0 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستب                                  انة املصدر: إعداد الباحث من و

 لل  %48( أن  14يوضح جدول )
ً
عد حافزا

ُ
 على ذلك،   %40عاملين، و  من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن عدالة نظام تقييم األداء ت

ً
يوافقون أيضا

 .%0والغير موافق على اإلطالق  ،%2و غير موافق  ،%10والغير متأكدين  ،%88أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة عشر  :(15ل )جدو 

 لنسبة ا التكرار  العبارة 

 % 64 32 أوافق بشدة 

 % 26 13 أوافق 

 % 10 5 محايد

 %0 0 غيرموافق 

 %0 0 غيرموافق على االطالق 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة املصدر:                                      إعداد الباحث من و
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 على   %26أ الجدارة في الترقية يهدف إلى تحسين األداء، و  من أفراد العينة يوافقون وبشدة على أن مبد    % 64( أن  15يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %0والغير موافق على اإلطالق  ،%0و غير موافق  ،%10والغير متأكدين  ،%90ذلك، أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

 لعبارة الخامسة عشر التوزيع التكراري و نسبته إلجابات أفراد عينة الدراسة على ا :(16جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 

 % 60 30 أوافق بشدة 

 % 30 15 أوافق 

 %8 4 محايد

 %0 0 غيرموافق 

 %2 1 طالق غيرموافق على اال 

 % 100 50 املجموع 

اقع بيانات اإلستبانة                                    املصدر: إعداد الباحث من و

 على    %30، و  تحقيق العدالة يدفعك إلى رفع مستوى األداء  د العينة يوافقون وبشدة على أن  من أفرا    % 60( أن  16يوضح جدول )
ً
يوافقون أيضا

 . %2والغير موافق على اإلطالق  ،%0و غير موافق  ،%8غير متأكدين وال ،%90ذلك، أي أن نسبة املوافقة الكلية لهذه العبارة بلغت 

   إختبار الفرضيات:

 ضية األولى: العالقة بين بناء فريق العاملين واألداء الوظيفيلفر إختبار ا :(17جدول )

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد موافق  بشدة موافق  العبارة 

 %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار 

 %2 1 %6 3 %4 2 % 58 29 % 30 15 يثمن املدراء أداء العاملين. 

يشجع املدير العاملين على املشاركة في صنع  

 لقرار. ا

8 16 % 28 56 % 11 22 % 1 2% 2 4% 

 %0 0 %8 4 % 18 9 % 48 24 % 26 13 مهام صغيرة. يقسم املدير األعمال الكبيرة إلى 

يوجه املدير إلى عمل الجماعة بهدف تحسين  

 داء. األ 

15 30 % 27 54 % 5 10 % 3 6% 0 0% 

 %6 3 % 16 8 % 20 10 % 36 18 % 22 11 ال يفرق املدير في تعامله مع أفراد فريق العمل.

 % 2.4 6 % 7.6 19 % 14.8 37 % 50.4 126 % 24.8 62 املجموع 

اقع تحليل بيانات اإلستبانة                   املصدر: إعداد الباحث من و

مالي للتكرارات من العدد اإلج  %75.2وبنسبة    188ن العدد اإلجمالي للتكرارات التي تؤيد العبارة ) أوافق و أوافق بشدة( بلغ  ( يتضح أ 17من الجدول )

 العالقة بين بناء فريق العاملين واألداء الوظيفي.البالغ، مما يدل على أن تأكيد صحة العبارات التي تتناول الفرضية األولى  

افز العاملين عن محور القيادة اإلداريةية الثانية: إختبار الفرض :(18جدول )  حو

 بشدة ال أوافق  أوافق ال  محايد موافق  موافق بشدة  العبارة 

 %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار 

 %6 3 % 10 5 % 22 11 % 54 27 %8 4 كل الظروف املحيطة بالعمل جيدة.  

 %2 1 %2 1 % 20 10 % 60 30 % 16 8 فرصتي في الترقية والتقدم ممكنة.

 %8 4 % 24 12 % 14 7 % 30 15 % 24 12 عالوة وتعويض مخاطر العمل مرضية.

 %4 2 % 10 5 % 22 11 % 44 22 % 20 10 ثر من اآلخرين.أشعر بحب العمل أك

 % 10 5 % 18 9 % 24 12 % 38 19 % 25 5 هناك عدالة في التعاون مع الجميع. 

 %6 15 % 12.8 32 % 20.4 51 % 45.2 113 % 15.6 39 املجموع 

اقع تحليل بيانات                      اإلستبانةاملصدر: إعداد الباحث من و

من العدد اإلجمالي للتكرارات   %60.8وبنسبة    152أن العدد اإلجمالي للتكرارات التي تؤيد العبارة ) أوافق و أوافق بشدة( بلغ    ( يتضح 18من الجدول )

 .الفرضية الثانية حوافز العاملين عن محور القيادة اإلداريةارات التي تتناول البالغ، مما يدل على أن تأكيد صحة العب
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 ية الثالثة: األداء الوظيفي للعاملين مع محور القيادة اإلدارية إختبار الفرض :(19جدول )

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد موافق  موافق بشدة  العبارة 

 %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار 

تشجيع مديرك يدفعك إلنجاز 

 عملك بكفاءة.

20 40 % 18 36 % 11 22 % 1 2% 0 6% 

فريق يسهل املهام  العمل ضمن 

 إلدارية.ا

22 44 % 17 34 % 10 20 % 0 0% 1 0% 

عد  
ُ
عدالة نظام تقييم األداء ت

 للعاملين. 
ً
 حافزا

24 48 % 20 40 % 5 10 % 1 2% 0 0% 

مبدأ الجدارة في الترقية يهدف  

 ن األداء.إلى تحسي

32 64 % 13 26 % 5 10 % 0 0% 0 0% 

تحقيق العدالة يدفعك إلى رفع  

 األداء.مستوى 

30 50 % 15 30 % 4 8% 0 0% 1 0% 

 % 0.8 2 % 0.8 2 % 14 35 %33.2 83 % 51.2 128 املجموع 

اقع تحليل بيانات اإلستبانة                         املصدر: إعداد الباحث من و

جمالي للتكرارات من العدد اإل   %84.4وبنسبة    211أن العدد اإلجمالي للتكرارات التي تؤيد العبارة ) أوافق و أوافق بشدة( بلغ    ( يتضح 19من الجدول )

 .األداء الوظيفي للعاملين مع محور القيادة اإلدارية الثالثةالبالغ، مما يدل على أن تأكيد صحة العبارات التي تتناول الفرضية 

 أن  19و  18و  17من الجداول ) 
ً
نسب التأييد تتفاوت بين  ( نالحظ أن الفرضيات الثالث قد تم إثباتها من خالل تأييد العبارات التي تناقشها ويالحظ أيضا

 للفرضية الثالثة. %84.4للفرضية الثانية و  %60.8للفرضية األولى و  %75.2الفرضيات الثالث، 

 النتائج:

 إلى رفع مستوى األداء. مجموعة دال للصناعات الغذائيةب يدفع العمال لتعاملفي ا  تحقيق العدالة •

 . ملينأداء العامبدأ الجدارة في الترقية يهدف إلى تحسين  •

 بكفاءة.  هم إلنجاز عملبمجموعة دال للصناعات الغذائية يدفع العاملين  املديرتشجيع  •

 العمل ضمن فريق يسهل املهام اإلدارية. •

 تعدالة نظام تقييم األداء  •
ً
 . لتحسين أدائهم  للعاملين عد حافزا

 يثمن املدراء أداء العاملين. •

 لتحسين أداء العاملين. إتاحة الفرصة للجميع في الترقية والتقدم ُيعد حافز  •
ً
 ا

 التوصيات: 

 أهداف املؤسسة.على املدير تشجع العاملين على املشاركة في صنع القرار األمر الذي يدفعهم لتحقيق  •

 بين أفراد فريق العمل.  وا ال يفرقصناعات الغذائية أن في مجموعة دال لل اءعلى املدر  •

 عالوة وتعويض مخاطر العمل يجب أن تكون مرضية. •

 على جعل بيئة العمل جاذبة مما يزيد من حب العاملين لعملهم. العمل  •

 العمل بمبدأ العدالة في التعامل مع الجميع.  •

 املراجع:

( ودوره في تقويم األداء دراسة تطبيقية  PFABCلتكلفة على أساس النشاط املرتكز على األداء )ا "  (.2020. )عامر  ،منصور   مقداد أحمد نوري و   ،حسون  .1

 (. 2)10 :مجلة املثنى للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ."عمل األحذية املدنية املتطورة  /في مصنع الجلدية

 . املجموعة العربية للتدريب والنشر .الطبعة األولى. لبشريةاإلستراتيجيات األساسية في إدارة املوارد ا  (.2012. )محمود عبد الفتاح ،رضوان .2

 The Role of Administrative Leadership Improving the Functionality of Employees within"  (.2018. )بن جيمة ،صديق و عمة ،زكريا .3

"The Economic Establishment, Case Study at Center Of the pitch, Industrial Area, Ain Sefra, Algeria  .مجلة البشائر االقتصادية:  

4(1.) 

 . الطبعة األولى .لتنظيمياإلدارة والفكر ا أصول  (.2017. )مزمل علي ،عثمان .4
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Abstract: The study aimed to determine the impact of administrative leadership on the performance of 
employees through building work teams, providing motivation and the pattern of supervision in order to 
improve the performance of employees. 
The study followed the descriptive approach and the analytical approach that relies on data derived from the 
case study approach, in which the random sample was relied upon, which includes leaders, administrators and 
workers of Dall Group for Food Industries - Sudan Khartoum Bahri. 
Among the most important findings of the study: Achieving fairness in dealing pushes workers at Dall Group 
for Food Industries to raise the level of performance. The merit principle in promotion aims to improve 
employee performance. Encouraging the manager drives the employees of the Dal Group for Food Industries 
to accomplish their work efficiently. Working in a team facilitates administrative tasks. 
Among the most important recommendations: The manager should encourage employees to participate in 
decision-making, which drives them to achieve the goals of the organization. The school in the Dal Group for 
Food Industries must not differentiate between the members of the work team. The business risk premium 
and compensation must be satisfactory. Work to make the work environment attractive, which increases 
workers' love for their work. 

Keywords: management leadership; performance improvement; teamwork; incentives. 
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 : قدمةامل

اال   لعالم ا نموذج يحتذى به  حت  اصب  التجربة املاليزيةن  إ   من العلماء والباحثين   ملتميزينا   تستقطبو   ،واجهتها  التي  صاديةالقتزمة  فى التغلب على 

بقطاع الخدمات املصرفية وقد حققت البنوك اإلسالمية خالل   الحكومي  املستوى   علىفي العالم، ومن الالفت لالنتباه االهتمام الكبير    بجميع التخصصات

 
ً
   السنوات املاضية نجاحا

ً
   كبيرا

ً
   ونموا

ً
   متميزا

ً
   وسجلت حضورا

ً
مؤسسة مالية    600في العالم أكثر من    نتشرا حيث  واملالي    في أوساط القطاع املصرفي  قويا

 . كينحاء العالم وبقدر حجم األصول بالدوالر األمريأ إسالمية في جميع 

م بخطي متقدمة لتحسين الوضع االقتصادي العام في  1970تعد ماليزيا واحدة من أهم الدول اإلسالمية في الشرق األسيوي حيث تعمل منذ عام  

لترتقي  سيه متعاقخطط خم  لالبالد من خال    بمستوى بة 
ً
تقريبا كان  املجتمع حيث  لدي  دون  %70أكثر من    املعيشة  السكان حينها  الفقر   مستوى من 

تصل   أن  ماليزيا  استطاعت  املتواصل  العمل  ومع  ماليزيا  لسكان  األغلبية  يمثلون  الذي  األسيويين  املشكلة    إلىخصوصا  عالج  في  أسهم  الذي  الحلم 

الدخل  وى مست مع وذلك بالتوسع في قطاع الصناعة وفتح مجاالت واسعة لالستثمار األجنبي وإيجاد فرص كبيرة لتحسين  نها املجتم  يي يعاناالقتصادية الت

 (Cường, Van Thu, and Trang, 2017) جيد للدخل. مستوى فراد وإيجاد فرص للعمل وتحقيق لأل 

هو    األوسط  ن الشرق لى أ إ ويرجع ذلك    صادًياإن تنويع اقتصادات الشرق األوسط هو تحٍد سياس ي أكثر من كونه تحدًيا اقت  (Malik, 2016)  يرى 

، ترتكز األنظمة العربية على  املركزي   من الديمقراطية. مع إرث طويل من الحكم   ثةواحد من املناطق القليلة في العالم التي ال تزال بعيدة عن املوجة الثال

ال تزال التجارة العربية املتبادلة متخلفة  ،كيزتين: املحسوبية والسيطرة. وبينما استضاف الشرق األوسط العديد من املنصات للترويج للتجارة اإلقليميةر 
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 امللخص:

الدراسة   العوامللى  إ تهدف هذه  التغلب على  إ دت  أ   التي  تحليل  بماليزيا من خالل  اال   األزمةلى  ملتعدد ا   اراستخدام نموذج االنحدقتصادية 

Multi Regression Model  للمقارنة بين محددات النمو االقتصادي ومعدل استخدام تحليل التباين آحادي االتجاه    ، جذالنمو   لتقدير معلمات

 أ و   ،نمو الناتج املحلي في ماليزيا
ً
ماليزيا   بةر جاعتمدت الدراسة على جمع وتحليل بيانات عن ت  اسة.ير مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدر تقد  خيرا

 2014-م1970) التنموية خالل السلسة الزمنية
ً
لى إ لى أن وصلت إ زمات االقتصادية حيث بداية تعرض ماليزيا لأل  م( وتم اختيار هذه الفترة تحديدا

ندوق النقد الدولي.  وص، نة بالتقارير السنوية لبيانات نشرات البنك الدولي، وذلك باالستعاالقتصادي ا النمو حلة لى مر إ مرحلة االستقرار التام بل 

 - الرأسمالي  التكوين  -)اإلنفاق العامفي  املتمثلة  اإلجمالي ومحددات النمو االقتصادي    املحليطردية بين الناتج    عالقة  وجودلى  إ الدراسة  وتوصلت  

 . ) لياملح االستهالك -السكان وحجم االدخار عدد -لنفطيةاإليرادات ا  -امليزان التجاري  صافي -األجنبي اراالستثم

املفتاحية: الزمنية  الكلمات  النمحدد  ؛السالسل  املحلي اإلجمالي  ؛و االقتصادي مات  املتعدد  ؛الناتج  االنحدار  التباين    ؛نموذج  ؛  األحادي تحليل 

 االرتباط.  ةمصفوف
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ً
فضلون سعر صرف ثابت يعتمدون على فرص املراجحة البسيطة ويردين واملوزعين الذين  ي أيدي املستو ي فداص، كان التبادل االقتبشكل يائس. تاريخيا

 ولكنه ومبالغ في قيمته. ومع ذلك
ً
 (Malik, 2016)  سياس ي.، فإن التحدي األساس ي للتنويع االقتصادي ليس تقنيا

ولتحقيق    (2013-1980الفترة )ملباشرة والنمو االقتصادي في األردن خالل  طبيعة العالقة بين االستثمارات األجنبية ا بتحديد    (2015  ،)الفواز  اهتم 

 )2015 ،الفواز) .كاملنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق تحليل التكامل املشتر  عتم اتباهدف هذا ال

 (. 2013-1971للتنبؤ بمعدالت التضخم فى السودان خالل الفترة الزمنية) األحاديةة السالسل الزمني أسلوب( 2015 ،ل، فضالسيد)  دمختاس

 )2015 ،فضل ،السيد(

 أنها تنطوي على كثير م  فيفالتجربة املاليزية  
ً
  ، ن الدروس التي من املمكن أن تأخذ بها الدول الناميةالتنمية اإلقتصادية جديرة بالتأمل وخصوصا

  الزراعيةة يلاد األو تبدلت األمور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساس ي على تصدير بعض املو حيث 
ً
  في   إلى بلد مصدر للسلع الصناعية قبل خمسون عاما

 30أهم    م  2010عن البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة لعام    نمية البشرية الصادرفلقد رصد تقرير الت  ،مجاالت املعدات واآلالت الكهربائية واإللكترونيات

كما كانت تجربتها متميزة في مواجهة أزمة ، والصينإيطاليا والسويد متقدمة بذلك عن كل من  ةة التاسع ماليزيا املرتب احتلتدولة مصدرة للتقنية العالية 

اللها تحذيرات الصندوق والبنك الدوليين وأخذت تعالج أزمتها من خالل أجندة وطنية فرضت من خم، حيث لم تعبأ ب1997جنوب شرق آسيا في عام  

 صارمة على سياستها النقدية، م 
ً
لصالح مواجهة هروب النقد األجنبي إلى الخارج، وجذب حصيلة   املركزي صالحيات واسعة لتنفيذ ما يراه   كنعطية البقيودا

 (2012 ،صالح). خلالصادرات بالنقد األجنبي إلى الدا 

 الدولة حيث  أهدافبماليزيا يعتبر عامل مساعد لتحقيق    االقتصادية  زمة  مل التغلب على اال سل الزمنية لتحليل عو السال   أسلوبن استخدام  إ 

املختلفة لتحقيق مستوى   بأجهزتهاوالتطور على مستوى الدولة    االستقرار التوسع والنمو وتحقيق معدالت مرضية من    توماوالحكهدف كل املؤسسات  

التي تم الحصول عليها باستخدام السالسل الزمنية وتعمل التنبؤات الدقيقة  ،للدولة واالستقرارللمجتمع  واالجتماعية يةادصتاالقمقبول من الرفاهية 

رس ا على  املجاالت  تاسلسيام  كافة  في  أكثر  أ إذ    ،املستقبلية  وتوقع  تقدير  تعمل على  ال  االحتماالتنها  الظاهرة محل  ملسار  في ددقة وموضوعية  راسة 

قبل    االتجاهات  وتوضحل  بقملستا  لها  املصاحبة  والتغيرات  نموها  بشأنها  اتخاذلتطورها ومعدالت  لتحقيق عم  ، أي قرار  التنبؤ وسيلة  ية للذلك يعتبر 

 لأل  واالستفادة التنبؤ    باستعمالللمستقبل على الوجه األكمل وذلك    طيطلتخا 
ً
وفي ضوء    ا املراد بلوغه  هدافمنه لتوجيه الظروف املتاحة والحالية وفقا

   (Kirchgässner, Wolters, and Hassler, 2012) اإلمكانات املتاحة .

 (Hussin et al. 2012).  شكل عام  د الكلي في ماليزيامتغيرات االقتصاالعالقة بين تطور البورصة اإلسالمية و   بدراسة  (Hussin et al., 2012)  تتم اه

  حيث   ماليزيا بلد معروف جًدا في قطاع الزيوت والدهون خاصة زيت النخيل ألنها أكبر منتج ومصدر للسلعة في العالم ن  أ   وضحأ (  2011  ،ي سير )ع

حليل مع إنتاج زيت النخيل من حيث الحجم واالتجاه باستخدام طريقة ت  دراسة لتحليل العالقة بين املساحة اإلجمالية املزروعة وسعر زيت النخيل  ى أجر 

 (Asari et al., 2011).لزمنيةالسل ا الس

العديد من البلدان إلى منح التراخيص للمؤسسات املالية لتعمل علي أساس مبادئ الشريعة اإلسالمية   فياملتزايد للتمويل اإلسالمي    القبول   ى وقد أد

      )2010عيس ى ).....(.املتحدة، اإلمارات العربية  الكويت، البحرين، دولة إسالمية مثل )ماليزيا،  75 أكثر من فاملؤسسات املرخص لها متواجدة في

اال  واجهه كارثة الروبل عام ،  1997آسياأزمة جنوب شرق    ،زمة الكساد العظيم أ  1929املالية الدولية مند    األزماتمجموعة من    قتصادي العالم 

الكبير    ،1998 األوروبية  لى  إ   2008الركود  السيادية  الديون  أهم أسباب ه  2009أزمة  السلسلةترجع  الصرف    باتإلى اضطرا   األزماتمن    ذه  في أسعار 

الحكومات إلجراء إصالحات  نها لفتت أنظار الدول و أ ، إال األزماتالتي خلفتها تلك  رغم اآلثار السلبيةو األموال وتشوهات النظام املصرفي. وتدفقات رؤوس 

 البنكي، تفاديعميقة للهيكل املالي و 
ً
رق آسيا تحرير  وقد سبق األزمة املالية في دول جنوب ش ،  لحدوثها مستقبال ومحاولة منع انتشارها إلى الدول األخرى   ا

بعض استثمارات    اركين من أصحاب رؤوس األموال مع االفتقاد للرقابة والتوجيه، األمر الذي أدى إلى تركيزشاملالقطاعات املالية في هذه الدول، أمام  

التي عصفت بأسواق األسهم والعمالت في قطاعات غير إنتاجية، مثل قطاع العقارات، وقد تبين بوضوح من جراء األزمة املالية واالضطرابات    رؤوس األموال

واضحة شرق آسيا أن املستثمرين العامليين قد يغيرون نظرتهم لألسواق املالية، ويتحولون عنها بشكل فجائي، مما يترك أثارا    وب جنفي العديد من دول  

ئة، وهو ما يطلق عليه "األموال الساخنة" التي تأتي وسلبية على هذه األسواق، ويثير الكثير من املشكالت، خاصة إذا كانت هذه التدفقات ضخمة ومفاج

 ( (et al. 2010 بوشطيبي( .  ي بلد كقروض قصيرة األجلأ لىإ 

املهمة    هأن(  (Bacha, 2002  أوضح  و  الفروع  املالية اإلسالمية من  األوراق  اعتبار سوق  املال  ليمكن  على حيث تقوم مكوناته وأنشطته  سوق رأس 

ئيسية: ر   مبادئ   5تم تأسيس سوق األوراق املالية على أساس  ،  يفقهاء العالم االسالماملصادر املوقرة واملعتمدة من    وم عليهتق  لتي، ا الشريعة اإلسالمية

 . عي لشر املنفذ قانونًيا في الجانب ا   العقد املعلن والنشاط  يجب أن يكون   عقدالاسعة النطاق وامتثال  و ممارسة الربا وتقاسم املخاطر ومنع املضاربة    منع أي 

(Bacha, 2002) 

ال  أسلوبيعد   التحليل  باإلمكان   Time Series Analysisزمنية  سالسل  وأصبح   
ً
كثيرا تطورت  والتي  باالهتمام  الجديرة  اإلحصائية  األساليب  من 

القيم   تحليل السالسل الزمنية على تتبع الظاهرة على مدى زمني معين  ثم يتوقع للمستقبل بناًء على أسلوب استخدامها لغرض التوقع للمستقبل ويعتمد 
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التقليدي بحسب فرق القيمة   سلوب ن األ أ التقليدي إذ  سلوبفي السلسلة الزمنية وعلى نمط النمو في القيم وبهذا فهو يتفوق على األ تي ظهرت املختلفة ال

ي يحدث  تفاع واالنخفاض الذبين زمنين أثنين فقط من السلسلة الزمنية وبين التوقع املستقبلي على أساسها بدون مراعاة للنمط العام للسلسلة أو لالر 

 (Phillips and Perron, 1988)  .قيم السلسلة الزمنية املتصلةل

 :اسةالدر لة كشم

التفاعل بين مجموعة أبعاد أساسية اقتصادية  ب  الإ ولن يحث ذلك  الوصول لتحقيق التنمية املستدامة الشاملة  للدول املتقدمة هو    األساس يالهدف  

ولكن على طموحاته  املجتمع،  لشالرؤية اإلستراتيجية التي ال يمكن بنائها على ف أهدافتنطلق من واقع املجتمع وتصل إلى  واجتماعية وبيئية وثقافية….، 

تنمية، وعملت  لفرد هو املحقق للتنمية، ورفاهيته تشكل الهدف األساس ي من وراء التنمية، وماليزيا من بين الدول القليلة التي استوعبت فلسفة الوآماله فا

اال  على إرساء دعائم  العمل على  التعليم قبل  الرقي بمستوى  الفكري من خالل  بالرأسمال  القو قالنهوض  اليوم في مصافتصاد  تعتبر  الدول    ي، لذلك 

 ى إل  قد تؤدى   التيو   حدوث األزمة املالية في دول جنوب شرق آسيا بشكل مفاجئتفادى  تحليل كيفية    الدراسة في  مشكلةتتمثل  ،  ى املتقدمة ونموذج يحتذ

 لتفرد التجربة املاليزية في ونظانهيار اقتصاديات تلك الدول،  
ً
 ت واملحلية بصفة خاصة  فقد حرص  قتصادية العاملية بصفة عامةلية واالاامل  األزماتدارة  إ را

التجربة في    ةالباحث املستفادة من  الدروس  بالبحث والدراسة إلستخالص  تناولها  املاليزي أت  دى وم  األزماتدارة  إ على  االقتصاد  وكذلك تحليل    ثيرها علي 

غ مرحلة التعافي والخروج من األزمة دون اتباع توصيات صندوق  بلو   ىاألزمة، والتي أدت إل  زية إبانليااملالية والنقدية املتبعة من قبل الحكومة امل  السياسات

  النقد الدولي.

 : الدراسةأهمية 

ن ماليزيا  أ   في إمكانية استفادة بعض الدول النامية من ذلك النموذج املاليزي خاصة فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية. حيثأهمية الدراسة  تتمثل  

حققت   نهاأ   الإ   التنموي االقتصادي   املستوى لى حد ما تعد أقرب إلى دول العالم النامي أكثر من الدول املتقدمة من حيث  إ بية، و يآ من الدول العر قريبة ثقاف

 معدآل تنمويآ كبير 
ً
 . االقتصادية األزماتبالرغم من تعرضها للعديد من  ا

 : الدراسة أهداف

تقدير العالقة بين محددات النمو االقتصادي ومعدل لونموذج االنحدار املتعدد  السالسل الزمنية  استخدام    :وهو   يدف رئيس تعتمد الدراسة على ه

ومحاولة االستفادة من املسار التنموي الذي يزية(  )التجربة املالتسليط الضوء على إحدى التجارب العاملية الرائدة في مجال التنمية  بنمو الناتج املحلي  

 . هتبنت

 :دراسةفرضيات ال

الدراسة  تر   هذه  اختباتكز  فرضية  على  وجود  :وهيساسية  أ ر  الناتج    عدم  بين  إحصائية  داللة  ذات  النمو   املحليعالقة  ومحددات  اإلجمالي 

 االقتصادي.

 الدراسة: بيانات

األجنبية  اجع العربية و ر املو لدولي،  صندوق النقد ا بنك الدولي، و التقارير السنوية لبيانات نشرات الب  تم الحصول على بيانات الدراسة باالستعانة

 . تلفةاملخ

 : خالل السلسة الزمنية محل الدراسة تحليل محددات النمو االقتصادي في ماليزيالجانب النظري: ا

األزمة بعد  املاليزي  االقتصادي  الوضع  اآلسيوي  واجهتتا  التياالقتصادية    ملقارنة  البلدان  استخمع  يمكننا  األخرى،  النة  نمو  ا دام معدل    ملحلي اتج 

التغيرات التي طرأت على معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي في البلدان التي أصابتها األزمة اآلسيوية بداية  ( 1رقم ) جدول يبين ؤشر تقريبي. حيث اإلجمالي كم

واجهت نفس   التيو   تايالند(  يا، ، كور نيسيا) اندو   خرى سيوية األ بماليزيا وبعض البلدان اآل   اإلقتصادي بين الوضع    كمقارنة سريعه  1999وحتى  1995من عام  

 ،    ن ماليزيا أ نجد    ة لفترة مابعد االزمة االقتصادية مباشر   األزمة
ً

 مذهال
ً
في عام    % 7.5نكمش اقتصاد البالد بنسبة  ا فبعد أن    نجحت خطة "مهاتير" نجاحا

 بنسبة  1999، انتعش االقتصاد مرة أخرى في عام 1998
ً
نجا املاليزيون من كس تايالند وإندونيسيا، نه على عألهم، هي أ . ولكن النقطة ا %5.4وحقق نموا

 .إجراءات التقشف املؤملة التي فرضتها سياسات صندوق النقد على تلك الدول، والتي أفقرت املاليين ودفعت آالف الشركات إلى اإلفالس
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 خرى مة مباشرة مع البلدان اآلسيوية األ ز لوضع االقتصادي املاليزي بعد األ لمقارنة  يوضح :(1جدول)

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 . الدوليالص الباحثة من بيانات البنك : استخ املصدر                  

في  معدل انتعاش اقتصادي بعد كوريا الجنوبية. ويبين أيًضا أن معدل النمو السلبيثاني أفضل  1999حققت في عام ظهر هذا الجدول أن ماليزيا ي

 ، كان أقل بكثير من إندونيسيا وتايالند، وقري1998عام خالل  يايز مال
ً
 (الدوليك ن)بيانات الب إلى حد ما من كوريا الجنوبية. با

صاديات أولى من حيث قوة االقتصاد املحلي، حيث حققت انخفاض في معدل فع ترتيبها لتصبح واحدة من خمس اقتلقد نجحت ماليزيا في أن تر 

جتماعية السيما ال كة التجارة الخارجية توافق ذلك مع تحسن في عدد من املؤشرات ا ات اإلنتاجية وزادت حر مستوىعت  وارتف  م،ضخعدل التالبطالة، وم

 في مجال التعليم والصحة. 

يل هذه  سي  يوفيما  اجتياز  ماليزيا  استطاعت  كيف  تحليل  الز   األزمةتم  السلسة  خالل  االقتصادي  النمو  محددات  تحليل  خالل  مح من  ل منية 

 (Kirchgässner et al. 2012)زمنية باستخدام السالسل ال (Al-Yousif 1999).راسةدال

 
ً
 ية في ماليزيا: : تحليل مؤشرات التنمية االقتصادأوال

 :ليمن أهم مؤشرات التنمية االقتصادية في ماليزيا ما ي

 :  تصادياالقالنمو  معدلتحليل  .1

نحو  املاليزي معدال   االقتصادشهد   إلى  املتوسط  في  نمو مرتفعة وصلت  )  %7ت  الفترة  بالدول 1985-م1970من  وهي معدالت مرتفعة مقارنة  م( 

املتحدا  الواليات  نمو  ملتقدمة مثل  الفترة متوسط معدل  تلك  في  التي حققت  واليابان  النمو    ،%4.2نسبته    اقتصادي ة  الفترة    صادي االقتوانخفض  في 

صدير، وانخفاض أسعار املواد األولية التي كانت ماليزيا تعتمد على تصديرها في ذلك الحين كاملطاط والق  قتصادي االم( بسبب الكساد  1988-م1985)

   %7.8ى  م( حيث وصل متوسط معدل النمو إل1997-م1992للتقدم ويسترد عافيته مرة أخرى خالل الفترة )ليزي  املا  االقتصادثم يعود  
ً
 انخفض، ثم  سنويا

ا بفعل  لتغلب عليهسيا، ومع ا آ دول جنوب شرق  اقتصاديات( نتيجة تداعيات األزمة املالية األسيوية التي ضربت %7.3)م( إلى 1998-م1997بسبب أزمة )

ماليزيالسياسات   نجحت  السياسية  القيادة  قبل  من  الصارمة  النمو  املالية  معدالت  باستقرار  )  %6متوسط    عند  االقتصادي ا  بين  الفترة  -م2002في 

ه، ما بين ت تداعياتها في العالم بأسر م والتي انتشر 2008ة لتداعيات األزمة املالية العاملية والتي بدأت في الواليات املتحدة األمريكية عام م(، وكنتيج2007

ققت لها صادرات إال أن ماليزيا نجحت في استعادة التوزان وقد ح  على التوالي،  %2-و % 4.8ملاليزيا إلى    االقتصادي م ليصل معدل النمو  2009-م2008عامي  

   ارتفاعالبترول والغاز في ظل  
ً
ت التي قل الطلب عليها لتحقق  زمة، وتراجعت حصيلة الصادرا من تعويض ما لحق بها من خسائر بسبب تلك األ   أسعارها نوعا

بيانات البنك  )  (.1شكل )كما هة موضح ب  م على التوالي2013م و  2012م و1120لألعوام    %5و  %6و  %5.5ثم    %7.5م  2010في عام   اقتصادي معدل نمو  

 . (الدولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2014-1970) الزمنيةخالل السلسة   اإلجمالي  نمو الناتج املحليتحليل : (1شكل )

 ( 2014- 1970املصدر: بيانات البنك الدولي من الفترة )

 

 

 تايالند )%( كوريا )%( إندونيسيا %( ماليزيا )%( السنة

1995 9.8 8.2 8.9 8.9 

1996 10.0 8.0 6.8 5.9 

1997 7.5 4.5 5.0 (-1.8) 

1998 (-7.5) (-13.2 ) (-6.7) (-10.4 ) 

1999 5.4 0.2 10.7 4.2 
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 إلنتاجيةالقطاعات ا تطور تحليل  .2

ماليزيا في بداية    اعتمادكان    ،  م(2010-م1971ي الناتج املحلي خالل الفترة )القطاعات اإلنتاجية كنسبة من إجمال  تشير معدالت تطور مساهمة

ارتفعت نسبة ك،  م2005في عام    %8ى أدنى نسبة لها  اعة حتى تصل إلصف الثمانينيات لتتراجع تلك النسب لصالح الصنتزراعة حتى مناألمر على ال ما 

 . (1كما هو موضح بجدول) )نسبة القيمة املضافة إلى إجمالي الناتج املحلي( %46 بنفس النسبةالخدمات  وكذا  %46مساهمة الصناعة إلى نسبة 

 ( 2010-1970) السلسة الزمنية املضافة للقطاعات اإلقتصادية في ماليزيا "%" خالل ة القيمةتطور نسب لليتح :(2)جدول 

 إجمالي القيمة املضافة  قطاعات خدمات  قطاع صناعة  طاع الزراعةق السنة

1970 27 28 45 100 

1975 29 34 37 100 

1980 23 41 36 100 

1985 20 39 41 100 

1990 15 42 43 100 

1995 13 41 46 100 

2000 9 48 43 100 

2005 8 46 46 100 

2010 10 42 48 100 

 املصدر: بيانات البنك الدولي.          

 التضخم:   معدلتحليل  .3

 % 3.04ى  لم إ 1980في عام    %6.7الدولي وكذلك البنك الدولي إلى تراجع معدالت التضخم في ماليزيا من  ت الصادرة عن صندوق النقد  حصائياتشير اإل 

  % 01.-م إلى 2009ام مرة أخرى في عم لينخفض 2008في عام  %5.4مرة أخرى إلى  االرتفاع  ثم عاود  %2.027م إلى 2007م حتى يصل في عام 1990ام في ع

 . (2كما هو موضح بشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( "%"2012- 1973)   السلسة الزمنية   معدل التضخم ) معامل تكميش إجمالي الناتج املحلي( خالل تحليل  :  ( 2شكل ) 

 ( 2012- 1973املصدر: بيانات البنك الدولي من الفترة )

 :(على الفقر لقضاء)ا املحلي تج اتحليل نصيب الفرد من الن .4

انل في  املختلفة  اإلقتصادية  التنمية  املختلفةقد ساهمت عوائد  العرقيات  على  الدخل  توزيع  وإعادة  الفقر  الس  خفاض معدالت  إطار  اسة يوفي 

  %40ليصبح    %12ب غير املاليو من  من األصول اإلنتاجية على أن يتم زيادة نصي  %30أن يمتلك املاليو    م1970مدت عام  التي اعتلجديدة و ة ا اإلقتصادي

 .       (3كما هو موضح بشكل) % 5.5لتصل إلى  انخفاضهات معدالت الفقر م وواصل1990من إجمالي األصول اإلنتاجية حتى عام 
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 (2013-1970) السلسة الزمنية خالل ن الناتج القومي اإلجمالي باألسعار الثابتة للعملة املحليةلفرد ماب نصيتحليل : (3شكل )

 (. 2013- 1970املصدر: بيانات البنك الدولي من الفترة )

 الدخل في ماليزيا  شهد متوسط 
ً
، حيث زاد متوسط دخل الفرد   ارتفاعا

ً
رنجيت في عام   8800لى م ليصل إ 1970رنجيت في عام  5000كثر من ألملفتا

عن   1980 يزيد  ما  وإلى  في عام    17000م  طبقا إل 2000رنجيت  الفرد  دخل  ويبلغ متوسط  هذا   م، 
ً
نحو  2013ت   حصائيا وهو من   25000م  رنجيت 

م ويوضح الشكل  2013م  ي تقرير البنك الدولي لعافنحو ما جاء    لىمليون ع  28عدد السكان إلى ما يزيد عن    ارتفاعالدخل السيما مع  املتوسطات عالية  

    .م(2013-م1970ي باألسعار الثابتة للعملة املحلية خالل الفترة )طور نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجماللي تالتا

 علمي:  التعليم والبحث ال مؤشر تحليل  .5

 في  استطاعت    
ً
 كبيرا

ً
إلى قائمة أفضل   االنضمامعات ماليزية من  جام  3حيث تمكنت    بحث العلمىلالتعليم وا   لمجاحكومة ماليزيا أن تحقق تقدما

ا املاليزية بالترتيب الــ  ، وجامعة بوتر 288، وجامعة ماليزيا الوطنية الترتيب 169حتلت جامعة ماليا الترتيب الـ ا م حيث 2005 جامعة في العالم في عام 500

  21.3التكنولوجيا واإلبداعات املاليزية أن معدل الباحثين وزارة العلوم و م والصادر من 2016ة في عام يية والتنمو حث، ويشير تقرير املسح القومي الب393

  على التعليم والبحث العلمي والتطوير في ماليزيا. إيجابي متزايد لإلنفاق الحكومي اتجاه أآلف من أفراد القوى العاملة وبشكل عام هناك 10باحث لكل 

 حة: لصا مؤشر تحليل  .6

ر عن مدى    اة  العمر املتوقع عند الوف  ؤشرمن  إ    73/78ن ذلك املؤشر بلغ  إفية  لتقرير منظمه الصحه العاملبالصحة في بلد ما، ووفقا  االهتماميعب 

 
ً
   66.8ر كانت  مم نجد أن توقعات الع1980م في ماليزيا وإذا ما قارنا ذلك بعام  2016في عام    عاما

ً
وانعكست   ،الدبالصحية في الل  ي تحسن األحوا مما يعن  عاما

التنمي اتأثار  التي  اإلقتصادية  الصادرة عة  البيانات  العامة، فكما تشير  الصحة  ماليزيا على  للطفولة )اليونيسف(  بعتها  املتحدة  األمم   ارتفاع ن منظمة 

دمة كثير من دول العالم املتق  يزيا متوسطات الم لتضاهي م2008سنة في عام  74م إلى نحو  1970سنة في عام   61من    فاة متوسط العمر املتوقع عند الو 

في  %99.7تفعت نسبة السكان الذين يشربون مياه نقية إلى نحو م كما ار 2016في عام  %6م إلى 1990في عام  %18من  ة االطفالكما انخفضت حاالت وفا

  . م2016عام 

 
ً
 محددات النمو اإلقتصادي في ماليزيا:  أهمتحليل  :ثانيا

العديد من التي تؤثا ملحددات  ا   توجد  الكمية  اإلنفالى  ر عإلقتصادية  املحددات:  العام، النمو اإلقتصادي ألي دولة، ومن هذه  واإليراد  العام،  ق 

الواردات،   الصادرات، وإجمالي  الخارجية، والتكوين    واالدخاروإجمالي  السكان،   واالستهالكالرأسمالي،  املحلي، والديون  الصرف، وعدد  النهائي، وسعر 

 . (2014-1990خالل السلسة الزمنية )  وذلك (2) جدول ب ضحو كما م عية )النفط والغازيارد الطبو وامل

 ( 2014- 1990خالل السلسة الزمنية ) محددات النمو اإلقتصادي في ماليزيا تحليل  :(3ل )جدو 

إجمالي الناتج   السنوات 

 املحلي 

 مليار دوالر 

 اإليراد العام  اإلنفاق العام 

 مليار دوالر 

 زانية يصافي امل

 الر ر دو املي

الديون  

 الخارجية 

 دوالر ار ملي

التكوين 

 الرأسمالي  

 مليار دوالر 

 ألجنبي املباشر ا االستثمار 

% من   

 م.ن.ج

 القيمة

 مليار دوالر  

% من إجمالي  

 الناتج املحلي 

 القيمة

 مليار دوالر 

1990 44.0 98.0 43.1 39.8 -3.3 2.1 14.5 5.3 2.3 

1991 49.1 103.7 50.9 44.5 -6.4 1.9 17.9 8.1 4.0 

1992 59.2 98.6 58.3 54.2 -4.1 2.0 21.7 8.8 5.2 

1993 66.9 100.1 67.0 59.8 -7.2 4.2 26.0 7.5 5.0 

1994 74.5 101.6 75.7 66.2 -9.5 3.6 30.0 5.8 4.3 

1995 88.8 103.9 92.3 76 -16.3 3.1 38.7 4.7 4.2 

1996 100.9 98.6 99.5 90 -9.5 2.2 42.9 5.0 5.1 
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1997 100.2 99.1 99.3 90 -9.3 1.2 43.2 5.1 5.1 

1998 72.2 78.0 56.3 55.9 -0.4 0.9 19.4 3.0 2.2 

1999 79.1 74.9 59.3 60.1 0.8 4.5 17.3 4.9 3.9 

2000 93.8 80.8 75.8 80.2 4.4 5.9 23.7 4.0 3.8 

2001 92.8 82.6 76.6 75.1 -1.5 4.0 23.3 0.6 0.6 

2002 100.8 82.7 83.4 79.8 -3.6 4.1 23.7 3.2 3.2 

2003 110.2 80.3 88.5 90 1.5 3.3 24.7 2.2 2.5 

2004 124.7 79.6 99.3 105.9 6.6 1.8 26.1 3.7 4.6 

2005 143.5 78.1 112.0 115.4 3.4 0.8 32.0 2.7 3.9 

2006 162.7 78.2 127.2 131.2 4.0 1.0 35.7 4.7 7.7 

2007 193.5 80.1 155.1 160 4.9 0.6 43.4 4.7 9.1 

2008 230.8 77.7 179.3 180 0.7 1.2 47.5 3.3 7.6 

2009 202.3 79.7 161.3 160 -1.3 0.4 44.4 0.1 0.1 

2010 247.5 83.0 205.5 200 -5.5 0.1 55.8 4.4 10.9 

2011 289.3 83.6 241.8 240 -1.8 0.0 64.5 5.2 15.1 

2012 305.0 88.4 269.7 270.2 0.5 0.0 78.2 3.2 9.7 

2013 313.2 90.7 284.1 290.1 6.0 0.0 84.1 3.7 11.6 

2014 327 90.2 295 308.3 13.3 0.0 86.4 4.2 13.9 

 5.8 4.3 38.6 1.96 1.3- 125 126.3 87.7 146.9 املتوسط 

 15.1 8.8 86.4 5.9 13.3 308.3 295 103.9 327 أكبر قيمة 

 0.1 0.1 14.5 0.0 16.3- 39.8 43.1 74.9 44 قل قيمة أ

 

 ( 2014-1990) ة الزمنيةالسلس  في ماليزيا خالل االقتصاديمحددات النمو   تحليل :(3تابع جدول )

 إجمالي الناتج املحلي  السنوات 

 مليار دوالر 

واردات السلع  

 والخدمات 

 مليار دوالر 

صافي امليزان   سلع والخدمات صادرات ال

 التجاري 

 مليار دوالر 

 سعر  ية فطاإليرادات الن

 صرف لا 

 عدد السكان 

% من إجمالي   ر دوالر يامل مليون 

 الناتج املحلي 

 القيمة

 الر مليار دو 

ايرادات املوارد  

 النفطية  

1990 44.0 31.9 32.8 74.5 0.9 4.5 10.2 2.7 18.2 

1991 49.1 40.0 38.2 77.8 -1.8 3.8 7.8 2.8 18.7 

1992 59.2 44.1 44.9 76.0 0.8 3.8 6.4 2.5 19.2 

1993 66.9 52.9 52.8 78.9 -0.1 3.2 4.8 2.6 19.7 

1994 74.5 67.6 66.4 89.2 -1.2 3.1 4.1 2.6 20.2 

1995 88.8 87.1 83.6 94.1 -3.5 3.6 4.1 2.5 20.7 

1996 100.9 91.0 92.4 91.6 1.4 4.5 4.5 2.5 21.3 

1997 100.2 92.5 93.4 93.3 0.9 4.2 4.2 2.8 21.8 

1998 72.2 67.7 83.5 115.7 15.9 2.5 3.5 3.9 22.4 

1999 79.1 76.2 96.0 121.3 19.8 3.3 4.2 3.8 22.9 

2000 93.8 94.3 112.4 119.8 18.0 5.5 5.9 3.8 23.4 

2001 92.8 86.3 102.4 110.4 16.2 4.8 5.2 3.8 23.9 

2002 100.8 91.8 109.2 108.3 17.4 5.2 5.2 3.8 24.4 

2003 110.2 96.2 117.9 106.9 21.7 6.6 6.0 3.8 24.9 

2004 124.7 118.5 143.9 115.4 25.4 9.2 7.4 3.8 25.3 

2005 143.5 130.6 162.0 112.9 31.5 12.6 8.8 3.8 25.8 

2006 162.7 147.1 182.5 112.2 35.5 14.6 9.0 3.7 26.3 

2007 193.5 167.0 205.5 106.2 38.5 15.9 8.2 3.4 26.7 

2008 230.8 178.1 229.7 99.5 51.5 21.9 9.5 3.3 27.2 

2009 202.3 143.9 184.9 91.4 41.0 12.3 6.1 3.5 27.7 

2010 247.5 189.0 231.0 93.3 42.0 15.8 6.4 3.2 28.1 

2011 289.3 217.3 264.8 91.5 47.5 18.5 6.4 3.1 28.6 
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2012 305.0 224.7 260.0 85.3 35.3 18.9 6.2 3.1 29.0 

2013 313.2 226.7 255.8 81.7 29.1 17.5 5.6 3.2 29.5 

2014 327 228.5 260.4 79.6 31.9 18.3 5.6 3.3 29.9 

 24.2 3.2 6.4 9.4 20.6 95.5 140.3 119.6 146.9 املتوسط 

 29.9 3.9 10.2 21.9 51.5 121.3 264.8 228.5 327 أكبر قيمة 

 18.2 2.5 3.5 2.5 3.5- 74.5 32.8 31.9 44 قل قيمة أ

 حصاءات البنك الدولي ى إعل باالعتماد ةاعداد الباحث   :املصدر

 : يما يل ويتضح من الجدول السابق

م  1990مليار دوالر عام  44بحد أدنى مليار دوالر  146.9أن متوسط إجمالي الناتج املحلي خالل الفترة بلغ حوالي  يتضح تطور الناتج املحلي اإلجمالي:  .1

 م. 2014عام  دوالرر مليا 327وبحد أقص ى حوالي  

 باألحداث السياسية مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة،  الناتج املحلي قديالحظ أن إجمالي كما 
ً
 :يكما يل ية العاملية واإلقليمية واملحليةواإلقتصادمتأثرا

 باأل 1998مليار دوالر عام    72.2  م إلى1997مليار دوالر في عام    100.2إجمالي الناتج املحلي من    م: تراجع 1998املرحلة األولى في عام  
ً
زمة املالية  م متأثرا

 م.1998للنمور األسيوية عام 

 بأحداث الحادي 2001مليار دوالر عام  92.8م إلى 2000مليار دوالر في عام  93.8م: تراجع إجمالي الناتج املحلي من 2001لة الثانية في عام املرح 
ً
م متأثرا

 م. 2001عشر من سبتمبر عام 

 باألزمة 2009مليار دوالر عام    202.3ى نحو  م إل2008ار دوالر في عام  ملي  230.8ج املحلي من  م: تراجع إجمالي النات2009ة في عام  ثاللثاملرحلة ا
ً
م متأثرا

 م.  2008املالية العاملية عام 

م وبحد أقص ى 1990مليار دوالر في عام    43.1مليار دوالر بحد أدنى    126.3اق العام خالل الفترة بلغ حوالي  أن متوسط اإلنف  يتضح العام:    اإلنفاق .2

 م. 2014مليار دوالر في عام  295

 باألحداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية، يالحظ أنكما 
ً
 : يكما يل اإلنفاق العام قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 بأزمة النمور ا 1998م مليار في عا  78م إلى 1997مليار دوالر في عام  99.1 نمم: تراجع اإلنفاق العام 1998املرحلة األولى في عام 
ً
ألسيوية في عام م متأثرا

 م. 1997

 م.2001ليار دوالر في عام م 76.6م ونحو 2000مليار دوالر في عام 75.8م: ثبات اإلنفاق العام فكان 2001املرحلة الثانية في عام 

 باألزمة املالية العاملية   م2009والر عام  مليار د  161.3م إلى  2008عام    مليار دوالر في  179.3لعام من  اإلنفاق ا   عم: تراج2009املرحلة الثالثة في عام  
ً
متأثرا

 م.  2008في عام 

  308.3ى ص قأ  م وبحد1990مليار دوالر في عام  39.8مليار دوالر بحد أدنى  125أن متوسط اإليراد العام خالل الفترة بلغ حوالي  يتضح العام:  اإليراد .3

 م. 2014مليار دوالر في عام 

 باألحداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية،يالحظ أن اإليراد العام قد مر بعدة مراح كما
ً
 : كما يلي ل خالل هذه الفترة، متأثرا

العام من  1998املرحلة األولى في عام   اإليراد   1998مليار دوالر في عام    55.9  ىلإ م  1997مليار دوالر في عام    90م: تراجع 
ً
املالي  م متأثرا للنمور  باألزمة  ة 

 .1998 األسيوية في عام

 بأحداث الحادي عشر 2001مليار دوالر في عام    75.1م إلى  2000مليار دوالر في عام    80.2م: تراجع اإليراد العام من  2001املرحلة الثانية في عام  
ً
م متأثرا

 م.  2001من سبتمبر في عام 

 باألزمة املالية 2009مليار دوالر عام    161.3  م ونحو2008م  مليار دوالر في عا  179.3  يراد العام فكانم: شبه ثبات اإل 2009ة الثالثة في عام  ل ح ر ملا
ً
م متأثرا

 م. 2008العاملية في عام 

 خالل الفترة بلغ  حققت امليزانيةامليزانية:  صافي  .4
ً
مليار   13.3م وبحد أقص ى 1995مليار دوالر في عام  16.3-  ىمليار دوالر بحد أدن 1.3-متوسطة عجزا

 م.2014دوالر عام 

 باألحداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية، يالحظكما 
ً
 : ييلكما أن صافي امليزانية قد مر بظاهرتين خالل هذه الفترة، متأثرا

   مليار  4.4من    م: تراجع صافي امليزانية2001املرحلة األولى في عام  
ً
 بأحداث م متأث2001مليار دوالر في عام  1.5-عجزم إلى  2000 في عام  دوالر فائضا

ً
را

 م.  2001الحادي عشر من سبتمبر في عام 

   4.9م: تراجع صافي امليزانية من  2008املرحلة الثانية في عام  
ً
 في عام    0.7م إلى  2007 في عام  مليار دوالر فائضا

ً
 متأث  م2008مليار دوالر فائضا

ً
زمة   باأل را

   م.2008املالية العاملية عام 

 خالل ) 1.96ين الخارجي بلغ متوسط الدالخارجية:  الديون  .5
ً
 م. 2000مليار في عام  5.9م(، بحد أقص ى 2014-م2011مليار دوالر، بحد أدنى صفرا
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بحد  م و 1990مليار دوالر في عام    14.5بحد أدنى  ر  مليار دوال   38.6وسط التكوين الرأسمالي خالل الفترة بلغ حوالي  أن مت  يتضحالرأسمالي:    التكوين .6

 م.2014في عام مليار دوالر  86.4أقص ى 

 باألحداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلكما 
ً
ر بظاهرتين خالل هذه الفترة، متأثرا  : كما يليقليمية واملحلية،يالحظ أن التكوين الرأسمالي قد م 

 باألزمة املالية للنمور 1998والر عام  د  مليار  19.4م إلى 1997في عام  مليار دوالر    43.2أسمالي من  لتكوين الر ا   م: تراجع1998املرحلة األولى في عام  
ً
م متأثرا

 م.1998األسيوية عام 

 بأحداث ا تأم م2001عام  مليار دوالر في 23.3م إلى 2000ليار دوالر في عام م 23.7م: تراجع التكوين الرأسمالي من 2001املرحلة الثانية في عام 
ً
لحادي  ثرا

 م. 2001من سبتمبر عام 

بلغ حوالي    يتضحاشر:  األجنبي املب  االستثمار  .7 الفترة  املباشر خالل  أدنى    5.5أن متوسط اإلستثمار األجنبي  مليار دوالر في عام    2.2مليار دوالر بحد 

 م.2011مليار دوالر عام  15.1والي م وبحد أقص ى ح1998

 باألحداث ا شر قد مر بعدة مراحل خالل هذه بي املباجنار األ اإلستثم نيالحظ أ كما 
ً
كما  لسياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية،الفترة، متأثرا

 :ييل

 1998  مليار دوالر في عام2.2م إلى 1997دوالر في عام مليار  5.1م: تراجع اإلستثمار األجنبي املباشر من 1998املرحلة األولى في عام 
ً
زمة النمور بأم متأثرا

 م. 1998وية في عام األسي

 بأحداث الحادي 2001مليار دوالر في عام 0.6م إلى 2000مليار دوالر في عام  3.5: تراجع اإلستثمار األجنبي املباشر من م2001حلة الثانية في عام ر امل
ً
م متأثرا

 . 2001ر عام عشر من سبتمب

 باألزمة املالية 2008ر عام مليار دوال  7.6م إلى 2007ام مليار دوالر في ع 9.1شر من جنبي املبااأل إلستثمار  اجع ا ر م: ت2008املرحلة الثالثة في عام 
ً
م متأثرا

 م. 2008العاملية في عام 

 م.2008ام عمليار دوالر في  21.9م، وبحد أقص ى 1998عام مليار  2.5مليار دوالر، وبحد أدنى  9.4بلغ متوسطه القطاع النفطي:  راداتإي .8

 باألحداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية،احل خالل هذه الفترة، متيراد القطاع النفطي قد مر بعدة مر أن إ  حظيال كما 
ً
 : يكما يل أثرا

 م متأثر 1998ي عام فمليار دوالر 2.5م إلى 1997ار دوالر في عام ملي 4.2م: تراجع اإليراد النفطي من 1998املرحلة األولى في عام 
ً
وية في بأزمة النمور األسي ا

 م.  1998عام 

 بأحداث الحادي عشر  2001مليار دوالر في عام 4.8م إلى 2000مليار دوالر في عام  5.5م: تراجع اإليراد النفطي من 2001 املرحلة الثانية في عام
ً
م متأثرا

 م. 2001من سبتمبر عام 

 باألزمة املالية العاملية في م مت2009ليار دوالر عام  م  6.1م إلى  2008والر في عام  مليار د  9.5  لنفطي من اإليراد ا   م: تراجع2009املرحلة الثالثة في عام  
ً
أثرا

 م.  2008عام 

ر في مليار دوال   31.9مليار دوالر بحد أدنى    119.6أن متوسط إجمالي الواردات خالل الفترة بلغ حوالي    يتضحالواردات السلعية والخدمية:    إجمالي .9

 م. 2014والر في عام مليار د 228.5ص ى حوالي م وبحد أق1990عام 

 باألحداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية،يالحظ أن إجمكما 
ً
 : يكما يل الي الواردات قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 باألزمة ا 1998ر دوالر عام مليا 67.7م إلى  1997ام مليار دوالر في ع 92.5 نم: تراجع إجمالي الواردات م1998في عام  املرحلة األولى
ً
ملالية للنمور م متأثرا

 م. 1998األسيوية في عام 

 بأحداث الحا2001دوالر في عام  مليار    86.3م إلى  2000مليار دوالر في عام    94.3م: تراجع إجمالي الواردات من  2001املرحلة الثانية في عام  
ً
ي  دم متأثرا

 م.  2001في عام سبتمبرعشر من 

 باألزمة املالية 2009  مليار دوالر في عام  143.9م إلى  2008مليار دوالر في عام    178.1ات من  م: تراجع إجمالي الوارد2009ة في عام  املرحلة الثالث
ً
م متأثرا

 م. 2008العاملية في عام 

مليار دوالر في   32.8ر بحد أدنى مليار دوال  140.3حوالي  الفترة بلغ صادرات خالل ال أن متوسط إجمالي يتضح  سلعية والخدمية: الصادرات ال إجمالي .10

 م. 2013مليار دوالر في عام  264.8م وبحد أقص ى حوالي 1990ام ع

 باألحداث السيالحكما 
ً
 : يكما يل املحلية،ياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية و ظ أن إجمالي الصادرات قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 ب1998مليار دوالر عام  83.5م إلى 1997مليار دوالر في عام  93.4م: تراجع إجمالي الصادرات من 1998األولى في عام حلة املر 
ً
األزمة املالية للنمور  م متأثرا

 م.1998األسيوية عام 

 بأحداث الحادي 2001مليار دوالر عام    102.4م إلى  2000في عام    مليار دوالر  112.4جع إجمالي الصادرات من  م: ترا 2001املرحلة الثانية في عام  
ً
م متأثرا

 م,2001تمبر عام عشر من سب
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 2009مليار دوالر عام    184.9م إلى  2008مليار دوالر في عام    229.7ات من  م: تراجع إجمالي الصادر 2009املرحلة الثالثة في عام  
ً
 باألزمة املالية م متأثرا

 . م2008العاملية في عام 

 خالل الفترة بلغ متحقق صافي امليزان ال  ي: امليزان التجار   صافي  .11
ً
م  1995مليار دوالر عام    3.5-مليار دوالر بحد أدنى عجز    20.6وسطه  تجاري فائضا

 في عام  51.5د أقص ى وبح
ً
 م.2011مليار دوالر فائضا

 باألحداث السياسية و ي قد مر بظاهرتين خالل هذه الفترة، متأثر يالحظ أن صافي امليزان التجار كما 
ً
 : كما يلي إلقليمية واملحلية،اإلقتصادية العاملية واا

 باألزمة املالي1997مليار دوالر عام  0.9م إلى 1996مليار دوالر في عام  1.4م: تراجع فائض صافي امليزان التجاري من 1997رحلة األولى في عام امل
ً
ة  م متأثرا

 للنمور األسيوية.

الت2009ام  املرحلة الثانية في ع  باألزمة 2009مليار دوالر عام    41إلى  م  2008مليار دوالر في عام    51.5  جاري منم: تراجع فائض صافي امليزان 
ً
م متأثرا

 م. 2008عام املالية العاملية في 

  29.9حد أقص ى  م وب1990مليون في عام    18.2ليون نسمة، بحد أدنى  م 24.2أن متوسط عدد السكان خالل الفترة بلغ حوالي    يتضح   السكان:   عدد .12

 م. 2014مليون في عام 

 . النسبي باالستقرار، كان يتسم 3.9وبحد أقص ى   2.5ل الدوالر، بحد أدنى مقاب 3.2بلغ متوسطه  الصرف: سعر  .13

:  تاملؤشرا هم هذة أ ن أ وضحت الدراسة أ حيث  (2014-1990خالل السلسلة الزمنية )مؤشرات التنمية اإلقتصادية في ماليزيا  تحليل ( 4ويوضح جدول)

الناتج  حلي اإلجمالي، معدل التضخم، معدل البطالة، نسبة اإلدخار إلى إجمالياملحلي، معدل نمو الناتج املمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج 

 الخ. السياحية....النهائي، اإليرادات  االستهالكاملحلي، 

 ( 2014- 1990) الزمنيةلسلسلة اات التنمية اإلقتصادية في ماليزيا خالل  مؤشر  تحليل :(4)دول ج
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نصيب الفرد من إجمالي الناتج  

 املحلي 

 ألف دوالر 

اإليرادات   النهائي االستهالك

 السياحة 

% من إجمالي الناتج  

 املحلي 

 القيمة

يار مل

مة ردوال 
قي

ال
الر  
دو

ار 
ملي

 

% 

لي  
ما
ج
ن إ

م

ج 
نات

ال

لي 
ملح

ا
ن   

 م
%

لي  
ما
ج
إ ا

ج 
نات

ل

لي 
ملح

ا
مة 

قي
ال

الر  
دو

ار 
ملي

 

1990 44.0 9.0 30.4 13.4 2.6 3.2 2.4 28.9 65.6 10.

2 

4.5 

1991 49.1 9.5 29.3 14.4 4.4 3.3 2.6 32.4 65.9 9.6 4.7 

1992 59.2 8.9 31.7 18.7 4.8 3.7 3.1 37.4 63.3 8.3 4.9 

1993 66.9 9.9 34.7 23.2 3.5 4.1 3.4 40.7 60.9 7.5 5 

1994 74.5 9.2 35.1 26.1 3.7 3.8 3.7 45.0 60.4 6.8 5.1 

1995 88.8 9.8 33.9 30.1 3.5 3.1 4.3 53.6 60.3 5.7 5.04 

1996 100.9 10.

0 

37.0 37.4 3.5 2.5 4.7 57.6 57.1 5.7 5.73 

1997 100.2 7.3 37.0 37.1 2.7 2.4 4.6 56.2 56.1 4.9 4.93 

1998 72.2 -

7.4 

39.8 28.8 5.3 3.2 3.2 37.0 51.3 4.5 3.24 

1999 79.1 6.1 38.3 30.3 2.7 3.4 3.5 41.6 52.6 5.6 4.40 

2000 93.8 8.9 35.9 33.7 1.5 3 4.0 50.6 53.9 6.3 5.87 

2001 92.8 0.5 32.3 29.9 1.4 3.5 3.9 54.0 58.2 8.2 7.63 

2002 100.8 5.4 32.7 33.0 1.8 3.5 4.1 58.5 58.0 8.0 8.08 

2003 110.2 5.8 34.9 38.4 1.0 3.6 4.4 63.4 57.5 6.2 6.80 

2004 124.7 6.8 35.1 43.8 1.5 3.5 4.9 70.6 56.6 7.4 9.18 

2005 143.5 5.3 36.8 52.8 3.0 3.5 5.6 79.9 55.7 7.2 10.39 

2006 162.7 5.6 38.8 63.1 3.6 3.3 6.2 90.3 55.5 7.5 12.28 

2007 193.5 6.3 38.8 75.0 2.0 3.2 7.2 109.8 56.7 9.3 17.95 

2008 230.8 4.8 38.5 88.9 5.4 3.3 8.5 129.7 56.2 8.0 18.55 

2009 202.3 -

1.5 

33.4 67.5 0.6 3.7 7.3 125.2 61.9 8.5 17.23 

2010 247.5 7.4 34.2 84.7 1.7 3.4 8.8 147.9 59.7 7.3 18.15 

2011 289.3 5.2 34.8 100.7 3.2 3.1 10.1 174.6 60.3 6.8 19.65 

2012 305.0 5.6 31.7 96.8 1.7 3 10.5 190.6 62.5 6.6 20.25 

2013 313.2 4.7 30.4 95.1 2.1 3.2 10.6 202.4 64.6 6.7 21.03 
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2014 327 6 30.9 101 3.1 3.2 10.9 212.6 65 6.8 22.2 

املتوس 

 ط

146.9 6 34.7 50.6 2.8 3.1 5.7 87.6 59 7.2 10.5 

أكبر  

 قيمة 

327 10 39.8 101 5.4 4.1 10.9 212.6 65.9 10.

2 

22.2 

اقل 

 قيمة 

44 -

7.4 

29.3 13.4 0.6 2.4 2.4 28.9 51.3 4.5 3.24 

 الدوليعلى إحصاءات البنك  باالعتماد ةاملصدر: اعداد الباحث 

 : يليما  ويتضح من الجدول السابق

م وبحد  1998في عام  %7.4-بحد أدنى  %6بلغ حوالي حلي خالل الفترة جمالي الناتج املمعدل نمو إ أن متوسط  يتضح  إجمالي الناتج املحلي: نمو  عدلم .1

 م. 1996في عام %10ى أقص  

 باألحداث السياسيةيالحظ أن معدل نمو إجمالي الناتج املحلي قد مر بعدة مراحل خالكما  
ً
  صادية العاملية واإلقليمية واملحلية، واإلقت  ل هذه الفترة، متأثرا

 :ياالتك 

املالية للنمور  1998% في عام    7.4-م إلى  1997ـي عامفـ  %7.3م: تراجع معدل نمو إجمالي الناتج املحلي من  1998ام  املرحلة األولى في ع  باألزمة 
ً
م متأثرا

 م.1998األسيوية في عام 

 بأحداث الحادي عشر من  2001في عام  % 0.5م إلى 2000في عام  %8.9مالي الناتج املحلي من نمو إج م: تراجع معدل2001ملرحلة الثانية في عام ا
ً
م متأثرا

 . م 2001سبتمبر في عام 

 باألزمة املال2009في عام    %01.5م إلى سالب  2008في عام    %4.8م: تراجع معدل نمو إجمالي الناتج املحلي من  2009املرحلة الثالثة في عام  
ً
ية م متأثرا

 م. 2008ملية في عام العا

% بحد أدنى   34.7جمالي الناتج املحلي خالل الفترة بلغ  نسبة اإلدخار املحلي إلى إ   أن متوسط  يتضح  إلى إجمالي الناتج املحلي:لي  املح  االدخار   نسبة .2

 م.1998% في عام  39.8م وبحد أقص ى 1991% في عام  29.3

إجماا  كم إلى  املحلي  اإلدخار  نسبة  أن  النايالحظ  بعدة مراحل خالل هذه  لي  مر   قد  املحلي  العاملية الفتج  واإلقتصادية  السياسية  باألحداث   
ً
متأثرا ترة، 

 : كما يلي ملحلية،واإلقليمية وا 

 1999عام  %38.3م إلى 1998عام  %39.8م: تراجعت نسبة اإلدخار املحلي إلى إجمالي الناتج املحلي من 1999املرحلة األولى في عام 
ً
ة املالية باألزم م متأثرا

 م.1998للنمور األسيوية        عام 

 بأحداث 2001عام  %32.3م إلى 2000عام  %35.9إجمالي الناتج املحلي من م: تراجعت نسبة اإلدخار املحلي إلى 2001املرحلة الثانية في عام 
ً
  11م متأثرا

 م. 2001سبتمبر في عام 

 باألزمة 2009في عام    % 33.4م إلى  2008عام    % 38.5ملحلي إلى إجمالي الناتج املحلي من  دخار ا م: تراجعت نسبة اإل 2009لة الثالثة في عام  املرح 
ً
م متأثرا

 م. 2008في عام  املالية العاملية

أقص ى   م وبحد 1990مليار دوالر في عام    13.4أدنى  مليار دوالر بحد    50.6اإلدخار املحلي خالل الفترة بلغ    أن متوسط  يتضح   إجمالي اإلدخار املحلي: .3

 م. 2014مليار دوالر في عام 101

 باأل  يالحظكما 
ً
 : كما يلي حداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية،أن اإلدخار املحلي قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 ب1998مليار دوالر في عام  28.8إلى  م1997مليار دوالر في عام  37.1املحلي من م: تراجع اإلدخار 1998املرحلة األولى في عام 
ً
األزمة املالية للنمور  م متأثرا

 م.1998األسيوية في عام 

 بأح2001مليار دوالر في عام    29.9م إلى  2000مليار دوالر في عام  33.7م: تراجع اإلدخار املحلي من  2001ام  املرحلة الثانية في ع
ً
داث الحادي عشر م متأثرا

 م.  2001من سبتمبر في عام 

 باألزمة املالية العاملية 2009عام  مليار دوالر في    67.5م إلى  2008مليار دوالر في عام    88.9املحلي من    م: تراجع اإلدخار2009ة الثالثة في عام  املرحل 
ً
م متأثرا

 م.  2008في عام 

 م. 2008في عام   %5.4أقص ى  م وبحد2003في عام  % 1بحد أدنى  % 2.8بلغ  معدل التضخم خالل الفترة أن متوسط يتضح التضخم: معدل .4

 باألحداث السيل ا يالحظ أن معدكما 
ً
 : كما يلي اسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية،لتضخم قد مر  بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 باأل م متأث1998في عام    %5.3م إلى  1997في عام    % 2.7م: إرتفع معدل التضخم من  1998املرحلة األولى في عام  
ً
 م.1998م  زمة املالية للنمور األسيوية في عارا

 بأحداث الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001في عام  %1.4م إلى 2000في عام  % 1.5م: تراجع معدل التضخم من 2001املرحلة الثانية في عام 
ً
م متأثرا

 م. 2001

 باألزمة 2008في عام  %5.4م إلى 2007في عام  %2م: إرتفع معدل التضخم من 2008املرحلة الثالثة في عام 
ً
 م.  2008الية العاملية في عام املم متأثرا
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م، ويعتبر 1993في عام    %4.1م وبحد أقص ى  1997في عام    %2.4بحد أدنى    %3.1دل البطالة خالل الفترة بلغ  مع  أن متوسط  يتضح البطالة:  معدل .5

 لة في العالم. من أقل معدالت البطا

 بعدة مراحل خالل هذه الفترة، مت قد مر   يالحظ أن معدل البطالةكما 
ً
 : كما يلي باألحداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية واملحلية،أثرا

 باألز 1998في عام    %3.2م إلى  1997في عام    %2.4م: إرتفع معدل البطالة من  1998املرحلة األولى في عام  
ً
 . م1997مة املالية للنمور األسيوية في عام  م متأثرا

 بأح2001في عام    %3.5م إلى  2000في عام    %3لبطالة من  معدل ا م: إرتفع  2001لة الثانية في عام  املرح 
ً
الحادي عشر من سبتمبر في عام م متأثرا داث 

 م. 2001

 باألزمة املالي2008في عام  %3.3م إلى 2007في عام  %3.2م: إرتفع معدل البطالة من 2008املرحلة الثالثة في عام 
ً
 م. 2008ية في عام ة العاملم متأثرا

ألف   2.4أآلف دوالر بحد أدنى  5.7تج املحلي خالل الفترة بلغ نصيب الفرد من إجمالي النا أن متوسط يتضح ي الناتج املحلي:مالالفرد من إج نصيب  .6

 م.2014أآلف دوالر في عام  10.9م وبحد أقص ى 1990دوالر في عام 

 باألحداث السياسية واإلقتصادية العاملية واإلقليمية ل هذه الفترة، مي قد مر بعدة مراحل خالج املحليالحظ أن نصيب الفرد من إجمالي الناتكما  
ً
 تأثرا

 : كما يلي واملحلية،

 ب1998أآلف دوالر عام    3.2إلى    م1997أآلف دوالر عام    4.6م: تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي من  1998املرحلة األولى في عام  
ً
األزمة  م متأثرا

 م.1998املالية للنمور في عام 

 2001أآلف دوالر في عام    3.9م إلى  2000أآلف دوالر في عام    4املحلي من  م: تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج  2001الثانية في عام  املرحلة  
ً
م متأثرا

 م.  2001بأحداث عام 

 باألزمة 2009أآلف دوالر عام   7.3م إلى  2008ام  أآلف دوالر ع  8.5لي من  تج املحم: تراجع نصيب الفرد من إجمالي النا2009  املرحلة الثالثة في عام
ً
م متأثرا

 م.  2008عام املالية العاملية 

م وبحد أقص ى 1990والر في عام مليار د 28.9مليار دوالر بحد أدنى  87.6اإلستهالك النهائي خالل الفترة بلغ  أن متوسط يتضح النهائي: االستهالك .7

 م.2014في عام دوالر  مليار  212.6

أن نسبة اإلستيال كما   املحلي قد مرت بظاهرتين  حظ  الناتج  إجمالي  إلى  النهائي  العاملية  هالك  السياسية واإلقتصادية   باألحداث 
ً
الفترة، متأثرا خالل هذه 

 : كما يلي واإلقليمية واملحلية،

م باألزمة املالية للنمور 1998عام    مليار دوالر  37لى  م إ 1997دوالر في عام  مليار    56.2النهائي من    االستهالكحجم    تراجعم:  1998املرحلة األولى في عام  

 م.1998األسيوية عام 

 باألزمة 2009مليار دوالر عام    125.2م إلى  2008مليار دوالر في عام    129.7النهائي من    االستهالكحجم    تراجعم:  2009املرحلة الثانية في عام  
ً
م متأثرا

 م. 2008ام املالية العاملية ع

الفترة بلغ    أن متوسط  يتضح   ياحية:الس  اإليرادات .8 السياحية خالل  أدنى  مليار دوال   10.5اإليرادات  م وبحد  1990مليار دوالر في عام    3.24ر بحد 

 م.2014مليار دوالر في عام  22.2أقص ى 

 باألحدا  يالحظ أن اإليرادات النفطية قد مر بعدة كما 
ً
 : كما يلي املحلية،العاملية واإلقليمية و سية واإلقتصادية ث السيامراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 باألزمة املالية للنمور  1998مليار دوالر عام    3.24م إلى  1997مليار دوالر في عام    4.93جعت اإليرادات السياحية من  م: ترا 1998املرحلة األولى في عام  
ً
م متأثرا

 م.1998وية في عام األسي

 باألزمة املالية 2009م  مليار دوالر في عا  17.2م إلى  2008ليار دوالر في عام  م  18.5ات السياحية من  : تراجعت اإليرادم2009م  املرحلة الثانية في عا
ً
م متأثرا

 م. 2008العاملية في عام 

 م. 1990عامفي    %10.2د أقص ى  م، بح1998في عام    % 4.5، وبحد أدنى  %7.2ج املحلي  : بلغ متوسط نسبة اإليرادات السياحية إلى إجمالي الناتاملرحلة الثالثة

 ثالث
ً
 : عدل نمو الناتج املحلينمو اإلقتصادي وملعالقة بين محددات الل الخطياالنحدار  معالم نموذجدير تق: ا

 :كما يلي لنظري ا بناء على األساس معدل نمو الناتج املحلي تؤثر على   والتيتم تحديد املتغيرات التفسيرية 

 املحليالناتج يمثل  XYع: املتغير التاب

 :كما يليعن املتغيرات املستقلة  تم التعبير املستقلة: املتغيرات

1X :.2      اإلنفاق العامX : .3       اإليراد العامX :4      يةامليزان صافيX : .5  الديون الخارجيةX : الرأسماليالتكوين. 

6X : 7      شر.املبا األجنبياإلستثمارX : .8 واردات السلع والخدماتX: لسلع والخدمات.ادرات ا ص   

9X:  10      .اري التجامليزان  صافيX : 11  اإليرادات النفطيةX : .12   سعر الصرفX: .عدد السكان   
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31X :  .14             حجم اإلدخارX :  15        معدل التضخمX : 61    معدل البطالةX :   املحلي اإلستهالك 

17X :  ت السياحيةاإليرادا 

 : يما يلاإلرتباط من تقدير مصفوفة وتبين  تقدير مصفوفة اإلرتباط كما تم 

من النموذج   استبعادهاتم    وبالتالي(  اإلجمالي  املحليمعنوية بينها وبين املتغير التابع )الناتج    باطيةارتعالقة    ال يوجدهناك عدد من املتغيرات املستقلة    أن .1

 (.لةالبطا  معدل -التضخم  معدل -الصرف سعر -ية امليزان )صافيوهذه املتغيرات 

وكل من   التجاري امليزان    صافيمعنوية بين    اطيةارتبمن املتغيرات املستقلة حيث تبين أن هناك عالقة  بين عدد    الخطي  الزدواجا وجود مشكلة    تضحا  .2

ن  امليزا   صافيعلى    واإلبقاء هذه املتغيرات من النموذج    استبعادتم    ليوبالتاالسياحية(،    إليراداتا   - الخارجية  الديون   -الواردات  - الصادرات  -)اإليراد العام

 كثر أ باعتباره  التجاري 
ً
 (:5موضح بالجدول رقم ) كما هو باملتغير التابع من هذه املتغيرات ارتباطا

 نتائج تقدير مصفوفة اإلرتباط بين متغيرات الدراسة  :(5)جدول 
 

جمالي 
إ

 
الناتج
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جمالي 
إ

 
الناتج
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اإلد

 
املحلي

 

معدل
 

ضخم
الت

 %
 

معدل
 

طالة
الب

 %
 

اإل 
ك
ال
سته

 
النهائي 

 

ت
اإليرادا

 
حة 

سيا
ال

 

 يإجمال

 الناتج

 املحلي 

1 **.990 **.993 .400 **.704- **.935 **.809 **.987 **.973 **.758 **.928 .131 **9.91 **1.000 **.987 -.218- -.172- **.996 **.972 

 اإلنفاق

 العام

**.990 1 **.997 .432 **.698- **.971 **.829 **.967 **.937 **9.66 **.886 .031 **.869 **.990 **.961 -.197- -.208- **.996 **.946 

 اإليراد

 العام

**3.99 **.997 1 .466 **.694- **.959 **.824 **.972 **.946 **.679 **.895 .083 **.887 **.993 **.964 -.210- -.193- **.997 **.952 

 صافي

 امليزانية 

.400 .432 .466 1 -.314- .447 .576 .392 .339 -.089- .197 -.149- .444 .400 .328 -.057- -.128- .436 .378 

 الديون 

 الخارجية 

**.704- **.698- **.694- -.314- 1 **.674- **.591- **.677- **.670- *.486- **.713- .073 **.583- **.704- **.711- -.102- .249 **.701- **.708- 

 التكوين

 الرأسمالي

**.935 **.971 **59.9 .447 **.674- 1 **.816 **.907 **.852 *.520 **.787 -.129- **6.76 **.935 **.894 -.140- -.320- **.949 **.863 

 اإلستثمار

 األجنبي 

 شر املبا

**.809 **.829 **.824 .576 **.591- **.816 1 **.800 **.761 *.522 **.748 -.161- **.622 **.809 **.807 .100 -.251- **.809 **54.7 

 واردات 

 السلع

 والخدمات 

**.787 **.967 **.972 .392 **.677- **07.9 **.800 1 **.992 **.798 **.936 .209 **.947 **.987 **.990 -.246- -.212- **.971 **.958 

 صادرات 

 السلع

 والخدمات 

**.773 **.937 **.946 .339 **.670- **.852 **.761 **.992 1 **.868 **.953 .290 **.967 **.973 **.989 -.255- -.165- **.950 **962. 

 افيص

 امليزان 

 ري التجا

**.858 **.669 **79.6 -.089- *.486- *.520 *.522 **.798 **.868 1 **.869 .329 **.871 **.758 **.828 -.084- .293 **.708 **.823 

 اإليرادات 

 النفطية 

**.928 **.886 **.895 .197 **.713- **.787 **.748 **.936 **.953 **.869 1 .189 **.883 **.928 **.958 -.113- -.107- **902. **.958 

 سعر

 لصرفا

.131 .031 .083 -.149- .073 -.129- -.161- .209 .290 .329 .189 1 *.484 .131 .169 -.391- .146 .086 .149 

 عدد

 السكان 

**.919 **.869 **.887 .444 **.583- **.766 **.622 **.947 **.967 **.871 **.883 *.484 1 **.919 **0.93 -.390- -.084- **.893 **.909 

 إجمالي

 تجالنا

 املحلي 

**1.000 **.990 **.993 .400 **.704- **.935 **.809 **.987 **.973 **.758 **.928 .131 **.919 1 **.987 -.218- -.172- **.996 **.972 

 اإلدخار

 املحلي 

.987** .961** .964** .328 -.711** .894** .807** .990** .989** .828** .958** .169 .930** .987** 1 -.176- -.189- .968** .972** 
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 معدل

 % التضخم

-.218- -.197- -.210- -.057- -.102- -.140- .100 -.246- -.255- -.084- -.113- -.391- -.390- -.218- -.176- 1 -.045- -.222- -.238- 

 معدل

 % لةالبطا

-.172- -.208- -.193- -.128- .249 -.320- -.251- -.212- -.165- .293 -.107- .146 -.084- -.172- -.189- -.045- 1 -.159- -.070- 

 الكاإلسته

 النهائي

.996** .996** .997** .436 -.701** .949** .809** .971** .950** .708** .902** .086 .893** .996** .968** -.222- -.159- 1 .963** 

 اإليرادات 

 السياحة 

.972** .946** .952** .378 -.708** .863** .754** .958** .962** .823** .958** .149 .909** .972** .972** -.238- -.070- .963** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 : املتعدد الخطيج االنحدار ض ي لنموذالشكل الريا

املتغيرات املستقلة غير املرتبطة باملتغير التابع وكذلك   استبعاد( وبعد  4رقم )صفوفة اإلرتباط فى الجدول  ا تم التوصل إليه من خالل مبناء على م

 :  التاليعلى النحو  النموذج فيد املتغيرات املستقلة الفعلية الداخلة تم تحدي ازدواج خطىبينها  التياملتغيرات  استبعاد

1X :2         م.اإلنفاق العاX : 3     .الرأسماليالتكوينX : 4   .املباشر ألجنبيا اإلستثمارX: التجاري امليزان  صافي. 

5X: 6     اإليرادات النفطيةX: .7           عدد السكانX :  .8               حجم اإلدخارX :  املحلياإلستهالك 

 تالية:الصورة النموذج الويأخذ  

YM =b0+b1X1+b2X 2+b3X 3+b4X 4+b5X 5+b6X 6+b7X 7+b8X 8 

 :اراالنحد خطوات تقدير النموذج

 Augmented Dickey-Fuller test statisticطريقة احتساب الفروق  م  استخدا ب  لسالسلاختبار استقرار ا م  ت  االنحدار  نموذج صالحية الختبار

(ADF) 

ت بعد  تباينت من ناحية درجة السكون فقد سكنت بعض املتغيرا  رات التي تعاني من مشكلة جذر الوحدة قداملتغي أن( 6بجدول )نتائج المن ضح تي

نجد أنها تصبح معنوية، لهذه املتغيرات  والثانية ن أخذ الفروق الثانية، أى أنه عند احتساب الفروق األولىأخذ الفروق األولى وسكنت بعض املتغيرات ع

 أنها أصبحت مستقرة.   اتها واحتوائها على جذر الوحدة. وباختصارمستوىات في ية العدم املتمثلة في عدم سكون املتغير رفض فرضمما يعني إمكانية 

تقدير  االنحدار    نتائج  ومعدل  الخطينموذج  اإلقتصادي  النمو  محددات  بين  ماليزيلعالقة  في  املحلي  الناتج  نمو  التحليل حيث    ال  نتائج  من  تبين 

 : لييما  الخطيالنحدار موذج الن اإلحصائي

 
ً
 للنموذج املقدر: إلقتصاديا: التقييم أوال

  معنوي ( وهو إرتباط غير 0.604وبين اإلنفاق العام حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط ) اإلجمالي املحليلناتج وجود عالقة طردية بين ا  .1
ً
 . إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.389قيمة معامل اإلرتباط )حيث بلغت  الرأسمالي وبين التكوين اإلجمالي املحليبين الناتج وجود عالقة طردية  .2
ً
 . إحصائيا

طرد .3 عالقة  الناتج  وجود  بين  اإلستثمار    اإلجمالي  املحليية  )  األجنبيوبين  اإلرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  معنو 0.139املباشر  إرتباط  وهو   ي ( 

 
ً
 .إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.210امل اإلرتباط )حيث بلغت قيمة مع التجاري ن امليزا  صافيوبين  ياإلجمال املحليد عالقة طردية بين الناتج وجو  .4
ً
 . إحصائيا

 إحصا معنوي ( وهو إرتباط 0.172وبين اإليرادات النفطية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط ) اإلجمالي املحليوجود عالقة طردية بين الناتج  .5
ً
 . ئيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.912مل اإلرتباط )عدد السكان حيث بلغت قيمة معا وبين  اإلجمالي يلاملحوجود عالقة طردية بين الناتج  .6
ً
 . إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.281وبين حجم اإلدخار حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط ) اإلجمالي املحليوجود عالقة طردية بين الناتج  .7
ً
 . إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط غير  0.361ل اإلرتباط )حيث بلغت قيمة معام املحليهالك وبين اإلست الياإلجم املحليجود عالقة طردية بين الناتج و  .8
ً
 . إحصائيا

يعود ملتغيرات   %0.9تعزى إلى مجموعة املتغيرات التفسيرية بالنموذج ، و  اإلجمالي  املحليالناتج    فيمن التغير    %99.1تشير قيمة معامل التحديد أن   .9

 ذج.بالنمو  مقيسهغير  أخرى 

 
ً
 : للنموذج املقدر اإلحصائيم : التقييثانيا

التكوين    -وكل من املتغيرات التالية )اإلنفاق العام  اإلجمالي  املحليمعنوية معامالت اإلنحدار بين الناتج    ارالختب t-Statisticتت املعنوية اإلحصائية  ثب .1

القائل بعدم    الصفري الفرض  جم اإلدخار ( ومعنى ذلك ان نرفض  ح  -ت النفطية  رادا اإلي  -  ي امليزان التجار   صافي  -ملباشراإلستثمار األجنبى ا   -الرأسمالي

بين العام  اإلجمالي  املحليالناتج    وجود عالقة  )اإلنفاق  املباشر  -الرأسماليالتكوين    -وكل من  األجنبى  التجار   صافي  -اإلستثمار  اإليرادات   -  ي امليزان 

  %100 - 95ل بدرجة ثقة بين الفرض البديونقبل حجم اإلدخار ( خالل فترة الدراسة  -النفطية
ً
ل الذى املناظرة  ونقبل الفرض البدي pلى قيم إ  استنادا

 يؤكد على معنوية تلك العالقة. 
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اإلحصائية     .2 املعنوية  ثبت  الناتج    t-Statisticلم  بين  اإلنحدار  معامالت  معنوية  السك  اإلجمالي  املحليإلختبار  )عدد  التالية  املتغيرات  من   - انوكل 

النا  الفرض  إلستهالك  اننا نقبل  بين    ي الصفر هائى( ومعنى ذلك  بين  التالية )عدد   اإلجمالي  املحليالناتج  القائل بعدم وجود عالقة  املتغيرات  وكل من 

 (ياإلستهالك النهائ -السكان

 املقدر.  ئية للنموذج إلحصااملعنوية ا  يمما يعن %100درجة ثقة   ذات داللة إحصائية عند يوه  F-statistic 344.812بلغت قيمة  .3

 لثثا
ً
 : للنموذج املقدر القياس ي دياإلقتصا: التقييم ا

عدم وجود   يعنيمما  املقدرة الحد األعلى فى القيمة     (d)لم تتجاوز قيمة  يوه  1.454  ي نجدها تساو   Durbin-Watsonبجدول  حصائية  ال قيمة االإلى    بالنظر

 ( 6بجدول)كما هو موضح ة فى النموذج املقدر مشاكل قياسي وجود عدم يوهذا يعن  يسلسلة البواق  يف اتيذارتباط 

 واملتغيرات املستقلة  اإلجمالي  املحليبين الناتج نتائج تقدير العالقة  :(6جدول )
Dependent Variable: Yx 
Cross-sections included 
Swamy and Arora estimator of component variances 
Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. correction) 

Variable Coefficient Std. Error Beta t-Statistic Prob. 

Constant  2.641 1.002  2.636 0.018 

LN(X1) اإلنفاق العام.   0.604 0.367 0.516 1.646 0.119 

LN(X2) .يالرأسمالالتكوين    0.389 0.113 0.311 3.442 0.003 

LN(X3) شر.األجنبي املباتثمار اإلس   0.139 0.035 0.042 3.971 0.001 

LN(X4) زان التجارى. املي صافي   0.21 0.037 0.552 5.676 0.000 

LN(X5)  0.008 3.185 -0.080 0.054 0.172 اإليرادات النفطية 

LN(X6) عدد السكان.    0.912 0.492 0.211- 1.854 0.083 

LN(X7) . حجم اإلدخار   0.281 0.106 0.279- 2.651 0.014 

LN(X8)  ملحلي ااإلستهالك  0.361 0.199 0.302 1.814 0.089 

Period random  788.08 0.048 

Idiosyncratic random 1205.17 1278.18 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.994     Mean dependent var 146.880 

Adjusted R-squared 0.991     S.D. dependent var 90.156 

S.E. of regression 0.057     Sum squared resid 0.052 

F-statistic 344.812     Durbin-Watson stat 1.806 

Prob(F-statistic) 0.0000    

 للبيانات  ياملصدر: نتائج التحليل االحصائ         

 النتائج والتوصيات:  

 
ً
 :: النتائج أوال

 : يتوصلت اليها الدراسة مايل تيالمن أهم النتائج 

 سل الزمنية مال ان استخدام السال  •
ً
 2014-1970واجهتها ماليزيا خالل الفتره  التيى املشكلة االقتصادية لتحليل عوامل التغلب عل ئم جدا

من أهم أسباب النجاح الذي    نأ   تبينتصادي والناتج املحلي اإلجمالي  ات النمو االقدلتحليل العالقة بين محدمن خالل استخدام السالسل الزمنية   •

الداخلية بالطرق التي تناسب    ذ بداياتها، وذلك من خالل اإلصرار على حل املشاكلليزيا في التعامل مع األزمة من لذي استخدمته ماا   سلوب تحقق هو األ 

 .الي واملصرفيإضافة إلى تنفيذ خطط وبرامج إصالحية صارمة للنظام امل البالد

وية ذات داللة إحصائية بدرجة وجود عالقة معن نمو االقتصادي وكل متغيرات ال  اإلجمالي  املحليبين الناتج    االنحدارمعامالت  ية  معنو   اختبار  تبين من •

 .%95ثقة 

 . ات النمو االقتصادي داإلجمالي ومحد بين الناتج املحليقوية وجود عالقة طردية  لىإ  بين متغيرات الدراسة االرتباطنتائج تقدير مصفوفة  تشير •

 إن تجربة ماليزيا في أدارة األزمة املشكل عام ب •
ً
 مفاده أن التنمية االقالية تعطى درسا

ً
 في ظل ظروف   هاما

ً
تصادية السريعة من الصعب أن تستمر طويال

 . غياب املساواة االجتماعية، والعدالة التوزيعية

دل التضخم  في مع  انخفاضصاحب عملية النمو    مرتفع، وقدنوي  س  اسة التنمية القومية تحقيق معدل نمواستطاعت الحكومة املاليزية من خالل سي •

 ات الفقر، األمر الذي أدى إلى رفع مستوى املعيشة لألفراد في املجتمع املاليزي. مستوى وانخفاضدة حقيقية في متوسط دخل الفرد وزيا
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ً
 : التوصيات ثانيا

 :يالدراسة بما يل يتوص 

 رار االقتصادي.لضمان االستق املالية واالقتصادية ويكون موضع التطبيق ألزماتاصياغة أنموذج إحصائي خاص بالتنبؤ ب ضرورة  •

 أن يكو   ينبغي •
ً
وتحديد مواقعها ووسائل    األزماتأكبر يساهم بجدية في وضع إطار عام دولي يكفل التنبؤ بوقت حدوث    ن لصندوق النقد الدولي دورا

 ي آثارها السلبية. التدخل السريع لتوخ

الدراسة  حيث • بال  أن  املتعلقة  الجوانب  تلم بكل  العاامل  األزماتحالية لم  ا يجب    فإنهملية،  الية  بين البحث في هذا  العالقة  ملوضوع من خالل دراسة 

تتعاون  أن  العربية  الدول  اقتصاديات  ينبغي على  العاملي، وما  العالم لرسم استراتيجية    فيه  الترابط والتشابك االقتصادي  اقتصادية عربية لوضع 

  نبية.أكبر من االستثمارات األجربية على العمل لكي تجتذب حجم الدول الع  لى الخريطة االقتصادية الدولية بموقع قوي يساعدي عالعرب

 ملراجع:ا

 :
ً
 املراجع العربية:أوال

 " .2009-1981: يزياملال  حالة ةراسد: السياسية املواطنة حقوق و  االقتصادية التنمية" . (2012). أحمد ريهام، صالح .1

 " (.م 2013–1971) السودان في التضخم  بمعدالت للتنبؤ األحادية الزمنية السالسل نماذج استخدام". ( 2015). فضل علي عبدالخالق ،ليعال .2

 . "اإلسالمية البنوك في النجاح مؤشرات" .(2010). محمود محمد ،عيس ى .3

 تحليل تخدامباس( 2013-1980)للفترة  تحليلية دراسة: األردن في دي االقتصا والنمو املباشرة  نبيةاألج اتثمار االست" . (2015). مجحم  تركي ،الفواز .4

 “. املشترك التكامل

 ".اإلقتصادية األزمات"  .(2010). وعشةب، أمال، بوشطيبي ،مبارك .5

: املراجع األ 
ً
 جنبية:ثانيا

[1] Al-Yousif, Yousif K. (1999). “On the Role Exports in the Economic Growth of Malaysia: A Multivariate Analysis.” 
International Economic Journal. 13(3): 67–75, https://doi.org/10.1080/10168739900000006. 

[2] Asari, FFAH, Nur Hayati Abd Rahman, Errie Azwan Abdul Razak, Bashir Ahmad Shabir Ahmad, Nurul Fahana Aini Harun, & 
Kamaruzaman Jusoff. (2011). “A Time Series Analysis of the Relationship between Total Area Planted, Palm Oil Price and 
Production of Malaysian Palm Oil.” World Applied Sciences Journal 12(BES):34–40. 

[3] Bacha, Obiyathulla Ismath. (2002). Risk Management And Islamic Capital Markets. 

[4] Cường, Hoàng Chí, Nguyen Van Thu, & Tran Thi Thu Trang. (2017). “Determinants of Foreign Direct Investment Inflows 
into ASEAN Countries: A GLS Estimation Technique Approach.” Journal of International Economics and Management. 
101(Số 101): 1–21. 

[5] FFAH Asari et al., (2011) “A Time Series Analysis of the Relationship between Total Area Planted, Palm Oil Price and 
Production of Malaysian Palm Oil,” World Applied Sciences Journal. 12, no. BES): 34–40. 

[6] Freeman, John R. (1983). "Granger causality and the times series analysis of political relationships". American Journal of 
Political Science: 27(2): 327-358, https://doi.org/10.2307/2111021. 

[7] Gebhard, Jürgen KirchgässnerWolters &Uwe Hassler. (2012). Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer 
Science & Business Media. 

[8] Hussin, Mohd Yahya Mohd, Fidlizan Muhammad, Mohd Fauzi Abu & Salwah Amirah Awang. (2012). “Macroeconomic 
Variables and Malaysian Islamic Stock Market: A Time Series Analysis.” Journal of Business Studies Quarterly. 3(4):1. 

[9] Kirchgässner, Gebhard, Jürgen Wolters & Uwe Hassler. (2012). Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer 
Science & Business Media. 

[10] Malik, Adeel. (2016). “Diversification of Middle Eastern Economies Is More a Political than an Economic Challenge.” Policy 
Brief/The Lebanese Center for Policy Studies (LCPS); No. 19. 

[11] Phillips, Peter C. B. & Pierre Perron. (1988). “Testing for a Unit Root in Time Series Regression.” Biometrika. 75(2):335–
346, https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335. 

[12] Yaffee, Robert Alan, and Monnie McGee. (2000). An Introduction to Time Series Analysis and Forecasting: With 
Applications of SAS®and SPSS®. Elsevier. 

 

 



 علي السيد كريمة                                                           ااالقتصادية بماليزي ةزمالتغلب على األ  لىإ أدت يالت عوامل التحليل لالزمنية  ستخدام السالسل ا  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 420-436 
436 

 

Using time series to analyze the factors that led to overcoming the economic 
crisis in Malaysia (case study during the period 1970-2014) 

Karima Ahmed El Sayed Ali 
Assistant Professor, Department of Business Administration, College of Business and Administration, University of 

Princess Noura bint Abdul Rahman, KSA 
Lecturer, Department of Statistics, Faculty of Commerce, Al-Azhar University the Egyptian Arabic Republic 

KAAli@pnu.edu.sa 

Received : 30/6/2020      Revised : 19/7/2020     Accepted : 5/8/2020           DOI : https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.2.14 

 

 

 

 

 

 

 
References: 

[1] Al'ly, 'bdalkhalq 'ly Fdl. (2015). "Astkhdam Nmadj Alslasl Alzmnyh Alahadyh Lltnb' Bm'dlat Altdkhm Fy Alswdan (1971–
2013 M.)" 

[2] 'ysa, Mhmd Mhmwd. (2010)." M'shrat Alnjah Fy Albnwk Aleslamyh". 

[3] Alfwaz, Trky Mjhm. (2015). " Alastthmarat Alajnbyh Almbashrh Walnmw Alaqtsady Fy Alardn: Drash Thlylyh Llftrh (1980-
2013) Bastkhdam Thlyl Altkaml Almshtrk. “ 

[4] Mbark, Bwshtyby, Amal, Bw'shh. (2010). " Alazmat Aleqtsadyh". 

[5] Salh, Ryham Ahmd. (2012). " Altnmyh Alaqtsadyh Whqwq Almwatnh Alsyasyh: Drash Halh Lmalyzya: 1981-2009." 

 

 

 

 
www.refaad.com 

مالعاملية لالقتصاد واألعاملجلة ال  

Global Journal of Economics and Business (GJEB) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx 

ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print) 

 

 

 

 

 

Abstract : This study aims to analyze the factors that led to overcoming the economic crisis in Malaysia by using 
the Multi Regression Model to estimate the parameters of model, using a unidirectional variance analysis to 
compare the determinants of economic growth and the rate of GDP growth in Malaysia, and finally estimate the 
correlation matrix between variables studying. The study relied on collecting and analyzing data on Malaysia's 
development experience during the time series (1970 -2014), this period was specifically chosen as the 
beginning of Malaysia's exposure to economic crises until it reached a stage of complete stability and even to the 
stage of economic growth, using the annual reports of World Bank bulletins data. the International Monetary 
Fund. The study found that there is a direct relationship between gross domestic product and the determinants 
of economic growth represented in (public spending- capital formation- foreign investment- net trade balance- 
oil revenues- population and size of savings- domestic consumption). 

Keywords: Time series; determinants of economic growth GDP; multiple regression model; mono-variance 
analysis; correlation matrix. 
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 املقدمة:  

داء في ظل املتغيرات االجتماعية أل وتحسين ا  والفني، تعليم املنهيتطوير ال التي تتمثل فيو الدراسة أبرز االتجاهات الحديثة والتجارب  هذه  تستعرض  

التي طرأت على سوق   السعوديةواالقتصادية  العربية  اململكة   ألهداف رؤية 
ً
التي طرحها  2030)  العمل، تحقيقا امللك(  السمو  سلمان بن عبد   صاحب 

دريب وتزويد أبناء الوطن باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل التي تحتاج إلى مهارات  ـ على مواصلة االستثمار في التعليم والت  العزيز حفظه هللا 

و الخيارات نح  نوعية بكفاءة عالية، وتعزيز الجهود في مواءمة مخرجات املنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل وفق مبادئ اإلرشاد والتوجيه املنهي

األخذ باالعتبار الفروق الفردية، وتنمية الفرص الوظيفية والتدريبية للجميع، والتعاون مع القطاع الخاص والقطاع والعام   الوظيفية املناسبة لكل فرد مع

 .ا وعلمًيافي تقديم مزيد من البرامج والفعاليات املبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية وتوفير فرص التدريب للخريجين محليً 

ت املنهي ثروة  التعليم  املستدامة، في تكويــن  ويعتبر  التنميــة  املنهي والحرفي يســاهم في دعــم جهــود  البنـاء والنهـوض، فالتعليـم  حمـل على عاتقهـا مهمـة 

هتمام واال تطوير العمل املنهي والحرفي  عرفة مدى م ىلإ ت هذه الدراسة  لتعزير أهداف الرؤية التي تسعى وجاءوتطوير الكــوادر البشرية، وخدمة املجتمع، 

 . السعودي  احتياجات سوق العمل ي توفير كوادر مهنية ماهرة تلبيمدى فعالية مراكز التدريب ف   ومعرفة  بهذا النوع من التعليم 
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  :صلخامل

كليات   -بالتطبيق على )بنك الراجحي  وتلبية متطلبات سوق العمل،  املهنية والحرفية  تطوير املهاراتالتعرف على واقع    ىتهدف الدراسة إل

السعود  املجتمع( العربية  باململكة   منطقة عسير 
ً
املنهي، وتم استخدام االستبانة   2030ألهداف رؤية    ية. تحقيقا التعليم  لتهيئة وتطوير  الداعية 

أبها(، وتم اختيار عينة عشوائية شملت عدد من موظفي    -محايل عسير  -رجال أملع  لجمع املعلومات على عينة عشوائية من فروع بنك الراجحي )

من  %82( بنسبة 50وتم استرجاع ) عليهم،( خريج وتم توزيع االستبانة 41مع بتهامة البالغ عددهم )( و من خريجي كليات املجت20والبالغ عددهم )

استخدمت الباحثة منهج اإلحصاء الوصفي لقياس ثبات وصدق  ل اإلحصائي،  ( استبانة من التحلي11العدد الكلي، وتم االعتماد عليها واستبعدت )

كذلك ثبات صحة الفروض، يتوقف تطوير املهارات املهنية والحرفية على آراء واتجاهات العينة   ( %81.5)االستبانة وكانت درجة الصدق مرتفعة  

ة بين باعتبارهم املستهدفين بالتدريب والتأهيل، ويتضح من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية موجب

تشجيع لسوق في اململكة. كما أن هذه الدراسة تعد مساهمة متميزة بالتركيز على التعليم املنهي والحرفي، و ا  تطوير املهارات املهنية وتلبية متطلبات

الوطنية بأهمية   الفنية  الكوادر  العمالة  املستدامة. ومعالجة ملشكالت  التنمية  املنهي لإلسهام في تحقيق  العمل العمل  احتياجات سوق  في ضوء 

   باململكة.

  ؛ منطقة عسير.سوق العمل ؛املهارات املهنية والحرفية: يةالكلمات املفتاح
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 منهجية الدراسة:   الفصل األول:

  :مشكلة الدراسة

التحديات   بعض  والحرفي  املنهي  التعليم  في  يواجه  بالتعليم  و اإلقبال    ضعفاملتمثلة  بااللتحاق  مقارنة  والحرفي   .األكاديميةالتخصصات  الفني 

 . لمتدربين في سوق العملمراكز التدريب املنهي لإدارة و متابعة وتقييم  القصور فيو 

 :اآلتي لإلجابة علىالدراسة وعليه تسعى 

 السعودي؟ العمل سوق  متطلبات وتلبية والحرفية املهنية املهارات تطوير ما مدى  .1

 ؟بالتعليم الفني والحرفيما مدى اإلقبال وااللتحاق  .2

 ؟ والحرفي املنهي العامل تأهيل بتشجيع إهتمامهل هناك أي  .3

 العمل؟، ومتابعة آداهم في سوق ماهرة  وطنية عمالة بإعداد التدريب مؤسسات التزام مدى  ما .4

 أهداف الدراسة: 

 املساهمة في تطوير املهارات املهنية والحرفية وتلبية متطلبات السوق.  .1

 عليم املنهي والحرفي. نشر ثقافة الت .2

 ومتابعتهم في سوق العمل ورفع كفاءتهم.   وطنية عمالة إعداد  .3

 املهنية والحرفية. تقديم توصيات تساعد املعنيين وصناع القرار في الدفع لتطوير املهارات  .4

 : أهمية الدراسة

 تطوير مهارات وجدارة الوطنيين تلبية سوق العمل.  .1

 ( في ضوء التحول الوطني. 2030وع من التعليم  لتحقيق )رؤية تشجيع اإلقبال واإللتحاق بهذا الن .2

 إثراء للمكتبات بهذه املفاهيم الحديثة وتطوير االحتياجات املهنية والحرفية ملواكبة التغييرات املختلفة في املحيط الخارجي.  .3

 فرضيات البحث:  

 تلبية متطلبات سوق العمل. بين تطوير املهارات املهنية والحرفية و  توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 التالية:الفرضيات  تتفرع من الفرضية الرئيسةو 

 السعودي. املهن سوق تطور ومواكبة   والحرفي املنهي العامل وتدريب بتشجيع هتمامبين اإل  حصائيةإ  عالقة توجد .1

 .األكاديمية بالتخصصات مقارنة سوق العمل  في  فرص التشغيل وتكافؤ والحرفي املنهي بالتعليم  والقبول  الرضا مدى  بين حصائيةإ  عالقة توجد .2

 معدل زيادة ســــوق العمل ل وســــد حاجةاملطلوبة   بالنوعية ماهرة  وطنية عمالة بإعداد التدريب مؤســــســــات التزام مدى  بين حصــــائيةإ  عالقة توجد .3

 .االقتصادي  النمو

 .سوق العمل في األداء وتقييم  املنهي التدريب مؤسسات متابعة مدى  بين بين حصائيةإ  عالقة توجد .4

 نموذج الدراسة:

 تطوير املهارات املهنية والحرفية  املتغير املستقل:

  العمل سوق متطلبات تلبية  املتغير التابع:  

 حدود البحث: 

 . السعودي  العملتطوير املهارات املهنية والحرفية وتلبية متطلبات سوق  الحدود املوضوعية: 

 محايل عسير، أبها( وكليتي املجتمع محايل عسير ورجال أملع.  -ع: بنك الراجحي ) فرع رجال املالحدود املكانية

 م. 2020العام طبقت الدراسة في : الحدود الزمانية

 : املجتمع والعينة

  العشوائية استخدام العينة  ر ورجال املع للبنات( بكليتي محايل عسيبها ومحايل عسير( والخريجين من  أ ملع و أ الراجحي )رجال  نك  بمن موظفي  املجتمع  

 . القصدية
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 مصادر جمع املعلومات: 

 م وأداة االستبانة.2020حصائية ملجتمع الدراسة البيانات اإل  املصادر األولية: •

العالقة  الكتب واملراجع والدوريات واملجالت    املصادر الثانوية: • السابقة ذات  املؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث  املقدمة في  العمل  وأوراق 

 باملوضوع.

 علومات العنكبوتية )االنترنت(.شبكة امل •
 

 الدراسات السابقة:

ة بسوق  رات الحياتية املرتبطباملدرسة الثانوية الصناعية لتنمية املهارات العملية واملها  تطوير برنامج إعداد العامل الفني( "2017دراسة سعيد ) •

عداد العامل الفني باملدرسة الثانوية الصناعية  إ الدارسين ببرنامج  مشكلة ضعف املهارات العملية والحياتية لدى الطالب    دراسةال  تتناول   :"العمل 

 
ً
تحديد االسس املنهجية لتطوير   ىل إ وهدفت البحث   على فرص التحاقهم بسوق العمل والوفاء بمتطلباته. تخصص "الزخرفة واالعالن" مما يؤثر سلبا

عداد العامل الفني وتنمية املهارات العملية للعامل  إ بات سوق العمل. وتطوير برنامج  برنامج اعداد العامل الفني "الزخرفة واالعالن" بالثانوية وفق متطل

الفني.إ علية تطوير برنامج  الفني والكشف عن مدى فا عداد، وتضمينه معلومات ومهارات غير حيث أكدت نتائجها لضعف برنامج اإل   عداد العامل 

 بضرورة تصميم وتبني برامج تسعى لعالج املشكالت. لبعدها عن متطلبات سوق العمل وأوصت  باإلضافةمتكاملة 

• ( العتيبي  الدراسة    (: 2017دراسة  وقد    ىلإ هدفت  السوق،  ملتطلبات  اململكة  في  املنهي  للتدريب  العامة  املؤسسة  برامج وخريجي  درجة مالئمة  قياس 

فراد عينة الدراسة حول درجة مالئمة  أ ابية الستجابات  ات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسعدم وجود فروق ذ  - 1أظهرت نتائج الدراسة االتي:  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية    -2برامج وخريجي املؤسسة العامة للتدريب املنهي في اململكة ملتطلبات سوق العمل.  

لتي تؤهلهم لالنخراط  في سوق العمل. وخرجت الدراسة بعدد من  متالك الخريجين للمهارات والكفايات ا الستجابات افراد عينة الدراسة حول درجة إ 

 التوصيات منها: مشاركة اإلدارات في تحديد مواصفات املهن ووضع املناهج واملقررات التي تحقق مستويات املعارف واملهارات لكل مهنة وفق
ً
ملتطلبات   ا

 السوق. 

ص مستلزمات التدريب العملي من تمثلت مشكلة الدراسة في نق": في التنمية الوطنية  ور التعليم والتدريب التقني واملنهي  د  "  (2016)حمد    دراسة •

التعرف على دور التعليم والتدريب التقني واملنهي في التنمية الوطنية من   ىلإ جهزة واملكائن واملعدات لتلية احتياجات سوق العمل. ويهدف البحث  األ 

   ت سوق العمل،الفنية لسد حاجة ومتطلبا  إعداد الكفاءاتخالل  
ً
عن التوجهات املستقبلية    ومعرفة املشكالت التي توجه هذا النوع من التعليم فضال

 إوبهذا فنية. ليها للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطإ التي يسعى 
ً
  ن التعليم والتدريب التقني واملنهي سيؤديان دورا

ً
في التنمية الوطنية فيما  مهما

 عمار العراق. إ صصة لتلبية متطلبات سوق العمل واملساهمة في بناء و عداد مالكات متخإ لو تم 

الهند، والتطور    (:Goel,2014دراسة ) • في  املنهي والتدريب  التعليم  إلبعنوان  الدراسة  القوى    ىاملستمر، حيث أشارت  أكبر  واحد من  الهند لديها  أن 

الفنية في العالم باملقارنة مع عدد السكان حيث تعد الهن العام، نتيجة العاملة  املنهي والتعليم  د من الدول الواعدة، والتي قام بالتركيز على التعليم 

 على  
ً
التعليم النهي، حيث عمد املخططين على البدء في التخطيط لفتح مراكز مهنية جديدة كذلك التقدم وإعداد الخريجين ، وأصبح التركيز منصبا

يات التدريب والتأهيل، وإنشاء املراكز املهنية، ملا لها أثر كبير على جودة وحياة الناس والتقليل عمدت مختلف الوزارات واملؤسسات على القيام بعمل

 من البطالة في الهند. 

التقني واملنهي الفعال هو الذي يواكب التطورات العلمية والتقنية ، ومن خالل تقديم  وقد أوضحت نتائج   أن التدريب  الدراسات الحديثة  كثير من 

البرامج   برامج تدريب التدريبية والتعليمية ، وإذا لم تطور هذه  العملية  أهم مدخالت  أحد  التقنية  التدريبية  البرامج  أن  إعتبار  متطورة، وذلك على 

 (. 22،ص 2001مستمر في أهدافها ومحتواها وطرق تنفيذها فإنها تصبح عاجزة عن تحقيق أهدافها. )حولي،بشكل 

إن الهدف الرئيس ي من وجود    ":  تعليم والتدريب التقني واملنهي في االستجابة ملتطلبات سوق العمل في العراقدور مخرجات ال"  (2012املولي )دراسة   •

 يؤهلهم ملواجهة متطلبات سوق العمل الحالية واملستقبلية، ولضمان حصالتعليم املنهي والتقني في  
ً
ول أغلب العراق هو تأهل الطلبة وإعدادهم إعدادا

منها ازدياد معدالت البطالة واالنحراف عن متطلبات   سليم قد يؤدي إلى حدوث آثار سلبية، فغياب التخطيط والتوجيه العمل املتخرجين على فرص ال

فإذا أخذنا معدالت النمو السكانية مع انخفاض في فرص االستثمار املحلي فان ذلك سوف يخلق مشكلة متمثلة بالبطالة املقنعة    السوق الحقيقية.

م فواإلجبارية يقاب
َ
ن مخرجات التعليم املنهي والتقني في العراق إلها انخفاض في مستوى التعليم املنهي والتقني وعدم مواكبة التطورات العاملية ومن ث

لها  س التحديات والتي  البشري ملواجهة  املال  املشكلة. لذا البَد من توجيه االستثمارات في عنصر رأس  السوق وتتفاقم  تلبي متطلبات  مساس  وف ال 

 
ً
 استثماريا

ً
عنصر البشري يزيد من كفاءة وأداء ال  بالتنمية االقتصادية واالجتماعية فحجم اإلنفاق على التعليم والتدريب والبحث العلمي يعَد إنفاقا

 .وتحسينه في العملية اإلنتاجية
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ماعي لدولة ألبانيا، وتوصلت الدراسة النتائج التالية: تحديد أثر التعليم التقني والفني على التطور االقتصادي واالجت  ىل إ هدفت  (:  (pavli,2003دراسة   •

عليم تطوير التعليم التقني والفني ملواجهة احتياجات سوق، تدريب معلمي التعليم التقني والفني وتطور قدراتهم ومهارات لرفع جودة برامج التضرورة 

 إ ي، والتأكيد على دور التعليم التقني في تطور املجتمع الفني، واالهتمام بأوجه اإلتفاق املتعلقة ببرامج التعليم التقنالتقني و 
ً
 إ و  قتصاديا

ً
 . جتماعيا

 مع الدراسات والبحوث السابقة في اآلتي:  الدراسة الحالية إتفقت 

 .عداد العامل الفنيإ ضرورة دراسة سوق العمل و  •

 املهارات املهنية له ارتباط كبير باحتياجات سوق العمل.تطوير  •

 آلتي:إختلفت الدراسة في ا

  ـ 2030من أجل تطوير كفاءاتهم، وأداء أعمالهم، على ضوء رؤية السعودية  الوطنية   إعداد الكوادر البشرية •

 للتطور  تزداد أهمية التدريب أثناء الخدمة في العصر الحديث، حتى •
ً
السريع في املجاالت، واملهن كافة مما يستلزم مواكبة  أصبح ضرورة ملحة، نظرا

 . ر املتسارعاألفراد هذا التطو 

 تشجيع االلتحاق بالتعليم املنهي والحرفي كما هو في التعليم االكاديمي.  •

 :مصطلحات الدراسة

 املهارات املهنية والحرفية، سوق العمل.
 تعريف املهارة:

ها مجموعة من املعارف والخبرات والقدرات الشخصية التي يجب توفرها عند شخص ما لكي يتيمكن   مكن من إنجاز عمل معين،  تعريف املهارة على أن 

صاف  ن، االتومن أبرز تلك املهارات التي يمكن أن تتوفر في الشخص )البحث والتقص ي عن املعلومة، التخطيط، العد واإلحصاء، بناء العالقات مع اآلخري

 بالقيادية، واإلملام بمهارات الحاسوب، واإلدارة(، ومما يحرص عليه أي شخص يرغب في الحصول على الوظيفة 
ً
التي يطمح إليها أن يصقل مهاراته ُمسبقا

 ملا تتطلبه تلك الوظيفة حتى يكون األجدر بالحصول عليها.
ً
  وفقا

 تعريف  سوق العمل:

مل حركة النشاط البشري من أنشطة تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، ومدى استيعابها للقوى سوق العمل هو " املجال الواسع الذى يش

خصائص البيئة ومواردها وما بها من مشروعات وحاجتها   ىية من خريجي التعليم الصناعي علي كافة مستوياته؛ وتتوقف طبيعة هذا السوق علالبشرية الفن

امل  ىإل التكنولوجية وما تفرضه من توفر تخصصات معينة ومستويات من  التغيرات  اإلعتبار  األخذ في  العرض والطلب مع  هارة ويحكمها في ذلك قانون 

 (.2002 ،وليته في عملية التنمية وسد احتياجات هذا السوق،)عادل مهرانؤ ؛ حتى يتحمل مسي ارات جديدة في العنصر البشر مه

 الفصل الثاني: اإلطار النظيري 

 مقدمة:

يقو   ي حظ الوطن  أبناء  وتأهيل جيل جديد من  لصناعة  وتسعى  تؤمل  التي  الدولة  بالغ من  باهتمام  واملنهي  التقني  التدريب  املقبلة  قطاع  املرحلة  د 

 على اإليفاء بمتطلباتها وسد احتياجات السوق وخطط التنمية للدولة ورؤي
ً
 .2030ملكة ة املواملرحلة الجديدة التي يمر بها االقتصاد الوطني ويكون قادرا

التحوالت الكبيرة التي يشهدها االقتصاد    ندوة "الرياض" حول "التدريب التقني واملنهي«: تناقش استراتيجيات تدريب وتأهيل القوى البشرية بما يخدم

املجاالت التي يحتاجها سوق العمل ودور املؤسسة  وبرامج املؤسسة العام للتدريب التقني واملنهي في تأهيل الشباب في   2030الوطني ومتطلبات رؤية اململكة  

العمل إلى جانب عدد من الجوانب األخرى ذات العالقة بالتدريب التقني في معالجة اإلشكاالت التي أفرزتها الفجوة بين مناهج التعليم العام وحاجة قطاع 

 . 2017ندوة حول "التدريب التقني واملنهي« .واملنهي

:
ً
 املنهي التقني التعليم أوال

 املنهي: التقني التعليم تعريف .1

اليونسكو التي تنطو  UNESCOتعريف منظمة  التعليمية  العمليات  إلى  أنه مصطلح شامل يشير  العام  -ي : على  التعليم  إلى  على دراسة    -باإلضافة 

والدراسات الصناعية، والفنون البصرية، والعلوم املرتبطة التقنيات والعلوم في مجال التكنولوجيا، والعلوم التطبيقية، والزراعة، والدراسات التجارية، 

اكت إلى  تهدف  التي  واملعرفة  العملية  املهارات  واكتساب  اختالفها،  على  االقتصادية بالتربية  الحياة  قطاعات  مختلف  في  للعمل  الفرد  وتطوير  شاف 

  ).Ekpenyong, 2011(واالجتماعية.
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إعدا  في  الشامل  واملنهي  التقني  العمل،والتعليم   لسوق  املهنية  املهارات  وتتغير ) ,Strong,1990 (د  التغيير،  في  يستمر  املنهي  التقني  التعليم  أن  إال 

التغ بسبب  واألغراض  املختلفةاملصطلحات  واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية  التكنولوجية  السكانية  هذه    ،)Pucel.1990 (يرات  تشكل  حيث 

 
ً
 .على الحكومات وصانعي السياسات لالستمرار بتوسيع أغراض وتوقعات التعليم التقني املنهي التطورات ضغطا

 : ( التقني ) الفني التعليم أهداف .2
 :یما یليوتتلخص أهداف التعلیم التقني ف

 .ترسیخ مفهوم الثقافة التقنیة لدى أبناء املجتمع لتسهیل اندماجهم في مؤسسات التعلیم التقني املختلفة •

 د القوى البشریة املدربة في املستوى التقني في املجاالت التقنية املختلفة.إعدا  •

 تحسين مهاراتهم أو تنمیة میولهم ومواهبهم.تنمیة املجتمع املحلي وذلك بتوفير فرص عمل ملختلف فئات املجتمع وأفراده بقصد  •

ومســاعدة خریجي التعلیم التقني على فتح مشــارغع صــغيرة خاصــة بهم ومســاعدتهم  الحد من البطالة وذلك عن طریق برامج إعادة التأهیل والتدریب   •

 .(222،ص1994في تطویرها. وربط التعلیم التقني بحاجات سوق العمل )أبو جراد،

 من 
ً
 :لتعليم املنهيأهداف اوأيضا

 .ة التي يستمد منها املجتمع توجهات نموه وتطوره تنمية االتجاهات االيجابية لدى املتدربين الحترام العمل والنظر إليه كأحد القيم الرئيسـ •

 القية والجمالية لديه.  في مجال التنمية الفردية، املساهمة في تحقيق تنمية متوازنة للقدرات الجسدية والعقليـة والوجدانية للفرد والقيم األخ •

ع ومتطلبات  هـا الطالب عن طريق التعليم املنهي وبين حاجات املجتمفي مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية: املواءمة بين املهارات التي يحصـل علي •

يات والتخصصات وبين برامج اإلعداد املنهي  واالقتصادية وكذلك املواءمة بين الحاجات القائمة واملتوقعة من مختلـف املسـتو  التنميـة االجتماعيـة

 .بشكل عام

 (. 1990، ي املصر  ( يقات التقنية املستخدمة في مختلف مجاالت العمل واإلنتاج.تعزيز قدرات الدارس على فهم املبادئ العلمية والتطب •

 : املنهي التعليم خصائص .3
 :توافرهـا لضـمان الفاعلية والكفاءة، ولعل من أهم هذه الخصائص تتميز برامج التعليم املنهي الناجح بعدد من الخصائص التي البد من

  .التعليمية والتربوية من ناحية وبعالم العمل واإلنتاج من ناحية أخرى أن تكون وثيقة الصلة باألهداف  •

 من   •
ً
عناصر التنمية املتوازنة واملستمرة لقدرات أن تنسجم برامج التعليم املنهي مع العملية التربوية بإطارها الواسع وهيكلهـا الشـامل فتشكل عنصرا

 .الفرد

 .الوسـائل واألسـاليب ومواكبـة التطـورات التكنولوجيةاالستمرارية في التحديث والتطوير فـي  •

 .التكامل واملزج بين التدريب في مواقع العمل )التدريب الالمؤسس ي( والتـدريب فـي املؤسسة التعليمية )التدريب املؤسس ي •

 وذا مردود عاأن يكون   •
ً
وعية التجهيزات وطرق االستفادة من التسهيالت  وينعكس ذلك عادة على كفاءة األسـاليب التدريبيـة املستخدمة ون  ٍل اقتصاديا

 . التدريبية املختلفة

العلم • واألسس  الفنية  النظرية  املعلومـات  العلمية من جهة، وبين  األدائية والتطبيقات  املهارات  بين  املهارات التكامل والتفاعل  التي تدعم هذه  ية 

 .وتشكل قاعدة لها مـن جهـة أخرى 

يكون   الناجح  املنهي  واألمـن التعليم  السـالمة  ويـوفر  تلويثها،  ويبتعد عن  ويحافظ عليها  البيئـة،  مع   
ً
منسجمـا وتنفيـذه  وتصميمه  له،  التخطيط  في 

 ) 19: 1995، للعـاملين والتجهيـزات )املصري 

:
ً
اقع ثانيا  :اململكة في املنهي التدريب  و

 :تطور التدريب املنهي في اململكة العربية السعودية .1

املختلنشأة   بأنواعه  والتدريب  والتعليم  والتخطيط  التنمية  بدأ مسيرة  الذي  العزيز  امللك عبد  يد  اململكة على  توحيد  بداية  الفني مع  فة التعليم 

 (. 2010وتشجيع التعليم الفني والتدريب املنهي. )العمرو ، 

إعداد وتأهيل عمالة فنية ومهنية ملواكبة مستجدات تتولى  إنشاء مؤسسة عامة  املنهي في   وتم  التدريب  الفنية مع مراكز  املعاهد  العصر. تم دمج 

 (. 2010مؤسسة واحدة "املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي" )العمرو ،

ليم العام  مع السعودي من حيا الرعي إلى حياة الزراعة والصناعة، كما زاد الطلب على التعمع تدفق البترول في اململكة تغير نمط الحياة في املجت

 هـ. 1379كما تم افتتاح أول مدرسة زراعية وتجارية في عام  هـ.1369تم افتتاح أول مدرسة صناعية عام  بصورة عامة والتعليم الفني بصورة خاصة.
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العاملة املدربة ملواجهة الطلب لعامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، بهدف إعداد وتطوير األيدي هـ بإنشاء املؤسسة ا 1400صدر مرسوم ملكي عام 

  املتزايد من قبل املؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية لتنفيذ الخطط الخمسية  للتنمية.
هـ، وذلك عندما أنشئت أول كلية تقنية متوسطة في  1403ثانوي فيبدأت تجربة اململكة العربية السعودية مع التعليم الفني والتدريب املنهي ما بعد ال

هـ تم افتتاح ثالث كليات تقنية متوسطة في كل من مدن جدة والدمام والقصيم، وفي عام مع تدفق البترول في اململكة تغير نمط 1404ة الرياض، وفي  مدين

الزراعة والصن إلى حياة  الرعي  السعودي من حيا  املجتمع  تقنيتان في كل من مدينتي  الحياة في  أفتتحت كليتان  الطلب على،   . أبها واإلحساءاعة، كما زاد 

 (.14هـ، ص1425املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، )

يب التقني واملنهي أبرمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية واملؤسسة العامة للتدر  نبذة عن املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي في السعودية: .2

ناعات العسكرية واإلسهام في دفع عجلة تنمية القطاع وذلك من خالل التعاون املشترك بين الجهتين مذكرة تفاهم لدعم القدرات البشرية في قطاع الص

 
ً
ين الصناعات العسكرية في اململكة إلى تعزيز قدرات القطاع وبما يضمن اإلسهام في تحقيق مستهدفات توط بما يتواءم مع مخرجات وبرامج املؤسسة سعيا

 .2030سكري بحلول من اإلنفاق الع %50بما يزيد عن 

 
ً
، ويرى بعض الباحثين أن بداية التعليم الفني السعودية في اململكة العربية  وأصبحت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي ضمن الكلمات األكثر بحثا

 .2020أغسطس  24مجلة الوفد االثنين,  -البوابة االلكترونية واملنهي كانت في الحجاز.

 املنهي؟املؤسسة العامة للتدريب التقني و  ما هي

التعليمية بشكل عام، والتعليم  الحركة  التأثير على مجريات  أدت عوامل متعددة في  م  1908هـ/1328الفني واملنهي بشكل خاص؛ ففي عام    حيث 

وفد لها معلمون من استانبول، ومن أهم املدارس الرسمية التي جمعت بين التعليم العام 
ُ
فتتحت مدرسة صناعية في مكة املكرمة وأ

ُ
والتعليم الفني خالل  ا

 .م 1883-1881هـ، 1303-1301ي فترة توحيد اململكة العربية السعودية املدرسة الرشيدية التي أنشئت بين عام

حيث كانت تقوم بتدريس مواد املقاييس، واألعداد املركبة والكسور، والخط، والرسم، وأصول مسك الدفاتر، والحساب، والهندسة املسطحة، 

واملث وكماواملجسمة،  األحذية.،  وصناعة  والحدادة،  النجارة  ومهن  واالجتماعيات،  والعربية،  الشرعية،  والعلوم  مدرسة   لثات،  إنشاء  في  البداية  كانت 

العزيز في عام   امللك عبد  الخمس سنوات بعد 1369صناعية بجدة في عهد  االبتدائية، ثم تالها نظام  املرحلة  الدراسة فيها ثالث سنوات بعد  هـ، ومدة 

وكانت تسمى باملدارس املتوسطة الصناعية، وكما أتم    رحلة االبتدائية وكانت تسمى بالثانويات الصناعية، ثم تالها نظام األربع سنوات بعد االيتدائية،امل

سمى بكلية الصناعات1381هـ/1380فتح أول مدرسة ثانوية صناعية باململكة عام 
ُ
 .م، وكانت ت

 ي في اململكة:كليات ومعاهد التدريب التقني واملنه .3

 ه ـ:1400نشئت املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي وفق مرسوم ملكي صدر عام 

 الكليات التقنية ) بنين ( •

 معاهد التدريب املهنية ) بنين (  •

 معاهد التدريب املهنية ) بنات (  •

 املعاهد والبرامج التدريبية املشتركة.  •

 املعاهد الصحية األهلية.  •

 ع كلية املجتم •

 كلية الجبيل  •

 بعض مشكالت التعليم الفني والتدريب املنهي:  .4

 لثانوية الفنية. حيث يتجه الطالب إلى التعليم الثانوي العام قلة اإلقبال على املدارس واملعاهد ا  •

 .عدد من امللتحقين بهذا النوع من التعليم هم من الطالب املتدنية معدالتهم ، مما يؤدى إلى ضعف مستوى الخريج •

 .النظرة املتدنية للتعليم الفني والتدريب املنهي من جانب الطالب وأولياء األمور واملجتمع بشكل عام  •

 .عدم توافق مناهج هذا النوع من التعليم مع متطلبات سوق العمل •

 .االفتقار إلى وجود املعلم املؤهل الكفء •

 ات ضعف القدرة االستيعابية للكليات التقنية، ومحدودية القبول بالجامع •

 .ضعف التكوين الثقافي لخريج هذا النوع من التعليم، مما يحد من التعامل مع التقنية •

 (2011 ،يناير  مشكالت التعليم الفنى والتدريب املنهى -   جامعة حلوان -املنتدى التربوي . )بين الجانب النظري والجانب العمليضعف التكامل  •

 

https://alwafd.news/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://eduhelwan.yoo7.com/t18-topic#28
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 ثا
ً
 :2030 السعودي العمل  سوق  :لثا

ل السعودي تفرض على الجهات املعنية املساهمة الفعلية في تقييم ودراسة منهجيات وآليات ن مواكبة التطور املستمر الذي يشهده سوق العمإ 

سد هذه االحتياجات من خالل وجود كوادر   ىل إ العمل، ومراجعة وتطوير املهن والتخصصات املطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية، والسعي  

ة التي تمكن الخريجين من اإلملام بأساسيات املهن واالحتياجات التي يطلبها سوق العمل. )شروق هشام ؤهلة قادرة على ذلك، وتقديم البرامج التدريبيم

2016 .) 

 ".2018 اكتوبر – صابرين السعو كتابة"  أنواع سوق العمل: .1

 : قسم سوق العمل حسب

 الوضع القانوني للعمل •

 العملتغطية سوق  •

 :لوضع القانوني للعمل ا •

 السوق القانوني: ونعني ب . أ 
ً
 .للقانون ويحصل الدفع فيه وفقا ألقساط الضمان االجتماعي والصحي ه العمل وفقا

 .املنطقة الرمادية: أي العمل في السوق السوداء .ب

 الحصول على العمل دون تسديد أي قسط يعود بالنفع لصاحب العمل  ال للموظفين . .ج

 :العمل تغطية سوق  •

 : تنقسم حسب البعد الجغرافي كما يلي

 كم( 70-60ي: العمل في مكان قريب من محل السكن )السوق املحل . أ 

 .السوق اإلقليمي: يتعلق باملنطقة برمتها مثل املقاطعة .ب

 .السوق القطري: يتعلق بالبلد بأكمله .ج

 .السوق األجنبي: أي العمل خارج حدود البلد االم .د

 :خصائص سوق  العمل السعودي .2

ألطر عالية التأهيل، ويشكل القطاع الخاص أهم معالم االقتصاد السعودي ويقوم  سوق العمل السعودي يختص بحاجة خطط التنمية ملزيد من ا 

 ( هـ1418الرشيد ، ) .  على أساس الربح و يبني حساباته على أساس خفض التكلفة فيفضل العمالة الوافدة 

 ي :الصعوبات التي تواجه  سوق العمل السعود .3

 . ملتابعة التغيرات في سوق العمل املناهج التعليمية القائمة ليست مرنة بالشكل الكافي •

 . أرباب العمل يطلبون املزيد من املهارة و اإلنتاجية من املواطن •

 . هناك حاجة ملزيد من التنسيق في التخطيط للقوى العاملة بين القطاعين الحكومي واألهلي •

   فيعمل على تضخم حجم العمالة فتخرج أفواج كبيرة من املواطنين دون لسوق العمل،   دخولهم  •
ً
عند القطاعات و   تأهيل مناسب مما يعكس سلبا

 .األجهزة التابعة الحكومية

  . ضعف مشاركة املرأة في مجال العمل و التي تمثل نصف املجتمع  •

 )338،صم1997والهادي،  (التي ال يحتاجها سوق العمل.-لنظريةا - توفر التخصصات   •
 

 املنهجية للدراسة جراءات ال ا:  الثالث لفصلا

الدر  املتعاعتمدت  العلمية  الحقائق  الشامل لجمع  العلمي  املنهج  الدراسة وهي "اسة على  بأهداف وفروض  التحليلي في دراسة  لقة  الوصفي  املنهج 

 «.  SPSS»  "الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية الحالة برنامج

 حصائية املستخدمة: ب اإل سالياأل  .1

 .نةمعامل االرتباط بيرسون لقياس االتساق الداخلي لالستبا •

 داة الدراسة. أ ملعرفة ثبات   إختبار ألفاكرونباخ •

 إ التكرارات والنسب املئوية، وتحليل اجاباتهم ثم عرض النتائج والبيانات وتنظيمها  •
ً
 .حصائيا

 و انخفاض استجابات مفردات الدراسة على كل فقرات املحاور.أ الوسط الحسابي ملعرفة مدى ارتفاع  •
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جانب املحاور الرئيسية،  ىلإ ات عن وسطها الحسابي، ى انحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقر االنحراف املعياري: للتعرف على مد  •

 . كلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها

 أدوات الدراسة: .2

ات املهنية والحرفية على تلبية متطلبات سوق العمل  تم إعداد استبانة موجهة ملوظفي بنك الراجحي وخريجي كليات املجتمع حول أثر تطوير املهار 

 . ململكة )منطقة عسير(با

 الجنس( –املهنة - املؤهل العلمي -الخصائص الديموغرافية )مكان العمل •

 . ( فقرة 24عدد ) •

 : (االستبانة ) وثبات أداة الدراسة صدق .3

عيد تطبيقه على  ي نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة املعامل إذا  يقصد بالثبات )استقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن املقياس يعط
ُ
ا

 ( 2008)عبد الفتاح ،. نفس العينة

 الصدق الظاهري:

جراء التعديالت الالزمة في إ تم  من  ذوي االختصاص وقد   محكمين (  3)تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة االستبانة من خالل عرضها على عدد 

 ملحكمين. ضوء مالحظات وآراء ا 

 الصدق البنائي )االتساق الداخلي( ألداة الدراسة: 

. حيث تم حساب  من أفراد العينة(  15تم التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )

 كل فقرة والدرجة الكلية لالستبانة ككل. ل معامل االرتباط 

 ثبات األداة:  .4

كرونباخ لحساب معامل الثبات حيث بلغت قيمة معامل الثبات على اداة الدراسة ككل  الدراسة ثم استخدام معادلة ألفا  أداة   ق من ثباتالتحق

 وهي قيمة مرتفعة تصلح لألغراض البحث العلمي.  (81.5%)

 معامل ارتباط بيرسون لقياس االتساق الداخلي  (:1جدول)

معامل ارتباط  املجال  م 

 بيرسون 

لة  الدال

 املعنوية 

**0.740 مدى تطوير املهارات املهنية والحرفية و تلبية متطلبات سوق العمل. 1  0.002 

**0.825 مدى االهتمام بتشجيع وتدريب العامل املنهي والحرفي وتطويره ومواكبة التغيير في سوق املهن السعودي. 2  0.000 

. األكاديميةا وتكافؤ فرص التشغيل مقارنة بالتخصصات مدى الرضا والقبول بالتعليم املنهي والحرفي وتطويره 3  0.872**  0.000 

**0.922 مدى إلتزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة بالنوعية املطلوبة يزيد معدل النمو االقتصادي.  4  0.000 

. التدريب املنهي في متابعة وتقييم األداء للوفاء بحاجة السوق مدى فعالية مؤسسات  5  0.858**  0.000 

 2020حصائي داد الباحثة من نتائج التحليل اإل ع إ         

يدل على وجود درجة مرتفعة من   ( هذا 0.05وجميعها دال عند مستوى الداللة )ككل ممتاز    من الجدول أعاله أن معامل ارتباط بيرسون لالستبانة

على تلبية متطلبات راسة فيما يتعلق باالستبانة حول أثر تطوير املهارات املهنية والحرفية  فراد عينة الدأ الثبات في البيانات التي تم الحصول عليها من  

 . سوق العمل السعودي 

 نات: يامعامل ألفاكرونباخ  لقياس الثبات في الب (:2جدول)

معامل   عدد العبارات  املجال  م 

كرونباخ ألفا  

العمل. مدى تطوير املهارات املهنية والحرفية و تلبية متطلبات سوق  1  5 0.707 

. كبة التغيير في سوق املهن وا مدى االهتمام بتشجيع  العامل املنهي والحرفي مل 2  4 0.704 

. األكاديميةتكافؤ فرص التشغيل مقارنة بالتخصصات بالتعليم املنهي والحرفي وتطويره  لمدى الرضا والقبول  3  5 0.708 

يزيد معدل النمو االقتصادي. مما ية ماهرة بالنوعية املطلوبةمدى إلتزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطن  4  4 0.777 

. مؤسسات التدريب املنهي للمتدرب في سوق العمل لتقييم األداء مدى متابعة 5  6 0.703 

 0.815 24 املجموع الكلي  

 2020حصائي داد الباحثة من نتائج التحليل اإل عإ           

معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مقبولة بشكل عام لجميع محاور االستبانة، حيث تراوحت معامالت   يتضح من خالل الجدول أعاله أن

تشير وعليه  (.  0.815، نالحظ أن معامل الثبات الكلي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بلغ ) (0.703واملحور الخامس ).   (0.707الثبات ما بين املحور األول )
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ال النتائج  التي تم مرتفعة  سابقة لوجود درجة  جميع  البيانات  الثبات في  العينة  من  أفراد  ، وعليه يمكن االعتماد عليها وتحليلها وتفسير جمعها من قبل 

 يمها على مجتمع الدراسة. نتائجها وتعم

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة: الفصل الرابع: 

افية .1    :عرض البيانات الديمغر

 ل حسب مكان العم :(3جدول)

 النسبة املئوية  التكرار  مكان العمل: 

 16 8 عسير  محايل  الراجحي بنك

 10 5 أملع  رجال الراجحي بنك

 8 4 أبها  الراجحي بنك

 30 15 أملع  رجال املجتمع كلية

 36 18 عسير  محايل  املجتمع كلية

Total 50 100 

 2020بينات الدراسة امليدانية  املصدر: من إعداد الباحثة من                                    

فراد العينة يليها بنك  أ ( من  %66نسبتهم )( أن غالبية أفراد العينة من كليات املجتمع بمنطقة عسير حيث بلغت  3يتضح من الجدول أعاله رقم )

واعتمادهم   د املوظفين الكلي في الفرع الواحدمالحظة قلة عد مع (. %8بينما بنك الراجحي أبها ) ، (%10) (. بنك رجال أملع%16الراجحي محايل عسير بنسبة)

 . على التقنية
 

 املؤهل العلمي  :(5جدول)

 املئوية النسبة  التكرار  املؤهل العلمي 

 74 37 دبلوم 

 24 12 بكالوريوس

 2 1 ماجستير 

Total 50 100 

 2020مليدانية املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة ا                                      

( .  %24بكليات املجتمع، و بكالوريوس نسبة )( %74( أن غالبية أفراد العينة من حملة الدبلوم حيث بلغت نسبتهم )5يتضح من الجدول أعاله رقم )

 . موظف بالبنك  (%2) بنسبة واملاجستير

 حسب املهنة  :(6جدول)       
 النسبة املئوية  التكرار  املهنة 

 6 3 مدير نائب

 4 2 قسم  رفمش

 12 6 محاسب 

 78 39 خريج 

Total 50 100 

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية                                       

نائب  (. و%12بة )نس محاسب( بكليات املجتمع، و %78حيث بلغت نسبتهم ) الخريجين( أن غالبية أفراد العينة من 6يتضح من الجدول أعاله رقم )

 . (%4)ومشرف قسم (.%6)مدير

 حسب الجنس :(7دول)ج       
 النسبة املئوية  التكرار  الجنس 

 38 19 ذكر

 62 31 أنثى 

Total 50 100 

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية                                     

 ( . %38) والذكور ليات املجتمع، ( بك%62حيث بلغت نسبتهم ) اإلناثأن غالبية أفراد العينة من  (7يتضح من الجدول أعاله رقم )
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 :نتائج فرضيات الدراسة .2

أو مقاييس اليكرت   (Rating Scale) وهي املقاييس الخاصة بالتقييم (Ordinal Scale)   املقياس املستخدم في الدراسة، املقياس الرتبي أو الترتيبي

 .(2008)عز عبد الفتاح، . وافق،ال أوافق بشدة أ أوافق بشد، أوافق، محايد، ال  .(Liker Scale) الخماس ي

افات املعيارية إل التكرارات والنسب  :(8جدول )   ولىاأل فراد عينة الدراسة على كل فقرة من عبارات الفرضية أستجابات املئوية واملتوسطات الحسابية واإلنحر

 "ت املهنية والحرفية على تلبية متطلبات سوق العملأثر تطوير املهاراالتي تنص على" 

تطوير املهارات املهنية والحرفية و تلبية متطلبات سوق  : الفرضية األولى

 العمل. 

افق   أو

 بشدة

افق  افق  محايد أو ال  ال أو

افق   أو

 بشدة

بي
سا

لح
ط ا

س
لو

 ا

ي  ر
عيا

امل
ف 

را
نح

اال
 

لة 
دال

 ال
ى و

ست
 م

ام 
لع
ه ا

جا
الت

 ا

د العد  لعدد ا العدد  العدد  العدد    

% % % % % 

( في سوق املهن  2020يعد تدريب العمالة املهنية والتقنية من أولويات رؤية ) -1

 السعودي. 

29 6 2 0 0 4.73 

 

 دال عند 0.000 0.560

0.05 78.4 16.2 5.4 0 0 

تقدم الدولة الدعم الالزم للبرامج التدريبية لتطوير املهارات. -2  25 11 0 1 0 4.62 

 

 دال عند 0.000 0.639

0.05 67.6 29.7 0 2.7 0 

 مما يؤدي لتحسين  . مهاراته تطوير في  والحرفي املنهي  العامل  لدى   رغبة توجد  -3

 األداء.

25 10 2 0 0 4.62 

 

 دال عند 0.000 0.594

0.05 67.6 27 5.4 0 0 

 دال عند 0.000 0.723 4.24 0 1 3 19 14 عامليا.  التطور  ةملواكب  والحرفي  املنهي للعمل  تدريبية حاليا دورات  توجد  -4

0.05 37.8 51.4 8.1 2.7 0 

 دال عند 0.000 0.315 4.89 0 0 0 4 33 واإلبداع. املهارة يؤدي الي املناسب املكان في املناسب الشخص توظيف  -5

0.05 89.2 10.8 0 0 0 

ا  4.62 مجموع متوسطات الفرضية األولى  فقة مو  

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية 

لفرضية األولى التي تنص على" نتائج ا باإلحصاءات الوصفية لحساب املتوسطات الحسابية لكل بند لكل مجال. أظهرت عاله الخاص أ يبين الجدول 

  (0.05وهي أصغر من )   Sig  (0.000)من خالل الجدول السابق نالحظ قيمة    أنأثر تطوير املهارات املهنية والحرفية على تلبية متطلبات سوق العمل"  

مما يشير هارات املهنية والحرفية وتلبية متطلبات السوق. جابات العينة حول واقع تطوير امل إ حصائية بين درجات إ والتالي تقبل الفرضية ألنه توجد داللة 

 صحة الفرضية.و ثبات  ىلإ 

افات املعيارية الستجابات التكرارات والنس(: 9جدول ) تي  ال الفرضية  الثانيةفراد عينة الدراسة على كل فقرة من  أب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر

 " مواكبة التغيير في سوق املهن السعودي ىل إاالهتمام بتشجيع وتدريب العامل املنهي والحرفي وتطويره يؤدي تنص على "

دريب العامل املنهي والحرفي ويؤدي الي  تاالهتمام ب   :الفرضية  الثانية

. مواكبة التغيير في سوق املهن السعودي  

افق   أو

 بشدة

افق  ال  محايد أو

افق   أو

افق   ال أو

 بشدة

بي
سا

لح
ط ا

س
لو

 ا

ي  ر
عيا

امل
ف 

را
نح

اال
 

لة 
دال

 ال
ى و

ست
 م

ام 
لع
ه ا

جا
الت

 ا

د العد   العدد  العدد  العدد  العدد  

% % % % % 

 دال عند 0.000 0.731 4.49 0 0 5 9 23 والحرفية. املهنية املهارات  لتنمية مستقبلية توجهات  توجد-6

0.05 62.2 24.3 13.5 0 0 

 في  لالنخراط   واملهنية الفنية العمالة بتشجيع   املختصة الجهات  تقوم-7

 العمل  سوق 

 دال عند 0.000 0.800 4.16 0 1 6 16 14

0.05 37.8 43.2 16.2 2.7 0 

 دال عند 0.000 1.134 3.22 2 9 10 11 5 والحرفي  املنهي العمل   تشجع ال السعودي املجتمع ثقافة-8

0.05 13.5 29.7 27 24.3 5.4 

 دال عند 0.000 0.750 4.22 0 1 4 18 14 التنموية  األهداف لتحقيق  والحرفي املنهي بالتعليم الدولة  تهتم -9

0.05 37.8 48.6 10.8 2.7 0 

متوسطات الفرضية الثانية  مجموع افقة  4   مو
 

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية 

. أظهرت نتائج الفرضة الثانية التي تنص على  لحساب املتوسطات الحسابية لكل بند لكل مجالعاله الخاص باإلحصاءات الوصفية  أ يبين الجدول  

 Sigمة  أن من خالل الجدول السابق نالحظ قي  مواكبة التغيير في سوق املهن السعودي".    ىل إ نهي والحرفي يؤدي  أن "االهتمام بتشجيع وتدريب العامل امل

( 8بينما الفقرة رقم )  مما يدل على موافقة أفراد العينة على فقرات املحور وأن االهتمام والتشجيع يؤدي ملواكبة التطور، (0.05وهي أصغر من )   (0.000)
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حصائية بين إ توجد داللة  حيثالتالي تقبل الفرضية بو  والحرفي، املنهي العمل تشجع ال السعودي  املجتمع وافقة متوسطة بأن ثقافةحصلت على درجة م

 صحة الفرضية.و ثبات  ىلإ جابات العينة. مما يشير إ درجات 

افات املعيارية الستجابالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية و (: 10جدول ) التي   الفرضية  الثالثةفراد عينة الدراسة على كل فقرة من ات أاالنحر

 األكاديمية : الرضا والقبول بالتعليم املنهي والحرفي وتطويرها يؤدي الي  تكافؤ فرص التشغيل مقارنة بالتخصصات تنص على

لي  تكافؤ  إيؤدي   الرضا والقبول بالتعليم املنهي والحرفي : الفرضية  الثالثة

. األكاديميةمقارنة بالتخصصات  فرص التشغيل  

افق   أو

 بشدة

افق  ال  محايد أو

افق   أو

ال 

افق   أو

 بشدة
بي
سا
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ط ا

س
لو

 ا
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عيا
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د العد   العدد  العدد  العدد  العدد  

% % % % % 

 دال عند 0.000 0.875 4.11 0 2 6 15 14 (2030) اململكة رؤية أهداف يحقق  مما والحرفي املنهي بالعمل  رضا يوجد-10

0.05 37.8 40.5 16.2 5.4 0 

 دال عند 0.000 0.647 4.57 0 0 3 10 24 للدخل  آخر كمصدر  والحرفي املنهي  بالتعليم االلتحاق  في  رغبة لديك  توجد-11

0.05 64.9 27 8.1 0 0 

 دال عند 0.000 0.692 4.51 0 1 1 13 22 .  الحالية  السعودي معاملجت طموحات   والحرفية املهنية  الوظيفية تحقق -12

0.05 59.5 35.1 2.7 2.7 0 

 بالوظائف   مقارنة مخاطر أكثر والحرفية  املهنية الوظيفة أن تعتقد-13

 األكاديمية 

 دال عند 0.000 1.002 3.68 0 4 14 9 10

0.05 27 24.3 37.8 10.8 0 

لسد    الوطنية املهنية العمالة بمهارات  السعودي العمل  سوق  يعترف -14

 الحاجة. 

 دال عند 0.000 1.026 3.95 0 4 8 11 14

0.05 37.8 29.7 21.6 10.8 0 

افقة  4.2 مجموع متوسطات الفرضية الثالثة   مو

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية 

لفرضة الثالثة التي تنص على  لحساب املتوسطات الحسابية لكل بند لكل مجال. أظهرت نتائج ا ت الوصفية  عاله الخاص باإلحصاءا أ يبين الجدول  

  Sigأن من خالل الجدول السابق نالحظ قيمة    األكاديميةتكافؤ فرص التشغيل مقارنة بالتخصصات    ىلإ أن " الرضا والقبول بالتعليم املنهي والحرفي يؤدي  

يزيد فرص تشغيل العمالة املهنية درجة الرضا بالتعليم املنهي  مما يدل على موافقة أفراد العينة على فقرات املحور وأن   (0.05وهي أصغر من )   (0.000)

وفي    حة الفرضية.ثبات ص  ىلإ ، وبالتالي تقبل الفرضية حيث توجد داللة احصائية بين درجات اجابات العينة. مما يشير  األكاديميةمقارنة بالتخصصات  

  كاديمي.( وأن املنهي يتعرض ملخاطر أكثر من األ3.68( حصلت على درجة موافقة متوسطة )13قم )الفقرة ر 

افات املعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة على كل فقرة من  (: 11جدول ) التي    الفرضية  الرابعةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر

 لتدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة بالنوعية املطلوبة يؤدي لزيادة معدل النمو االقتصادي. : التزام مؤسسات ا تنص على
:عة الفرضية  الراب  

التزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة بالنوعية املطلوبة يؤدي   

. لزيادة معدل النمو االقتصادي  
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 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 

% % % % % 

 دال عند 0.000 0.895 3.76 0 2 14 12 9 اململكة  مدن مستوى  على والتقني  املنهي للتدريب مؤسسات توجد-15

0.05 24.3 32.4 37.8 5.4 0 

 عنددال  0.000 0.750 4.22 0 1 4 18 14 األداء.  مستوي   لرفع  واملعارف. باملهارات وتزويدهم والحرفين يناملهني تطوير يتم-16

0.05 37.8 48.6 10.8 2.7 0 

 التنمية مما يؤدي الي تحقيق  .ماهرة وطنية عمالة بتوفير التدريبية املؤسسات تلتزم-17

 املستدام 

 عنددال  0.000 0.821 4.22 0 2 3 17 15

0.05 40.5 45.9 8.1 5.4 0 

 دال عند 0.000 0.796 4.24 0 2 2 18 15 املرجوة  األهداف مما يحقق . متطورة تدريب وسائل التدريب مؤسسات توفر-18

0.05 40.5 48.6 5.4 5.4 0 

افقة 4 مجموع متوسطات الفرضية الرابعة  مو

 2020امليدانية املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة 

لفرضة الرابعة التي تنص على  الحسابية لكل بند لكل مجال. أظهرت نتائج ا الوصفية لحساب املتوسطات عاله الخاص باإلحصاءات أ يبين الجدول 

الجدول السابق نالحظ   أن من خاللأن " التزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة بالنوعية املطلوبة يؤدي لزيادة معدل النمو االقتصادي". 

املهنين التزام املؤسسات بتأهيل العمالة الوطنية من وأن ، موافقة أفراد العينة على فقرات املحور مما يدل على  ( 0.05وهي أصغر من ) Sig (0.000 )قيمة 

جابات العينة. إ حصائية بين درجات  إ توجد داللة  ، وبالتالي تقبل الفرضية حيث  معدل النمو االقتصادي   ارتفاع  مستوى دخل الفرد وبالتالي  والحرفيين يزيد

 رضية.ثبات صحة الف ىلإ مما يشير 
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افات املعيارية الستجاباتالتكرارات والنسب املئو (: 12جدول ) فراد عينة الدراسة على كل فقرة من الفرضية  الخامسة أ ية واملتوسطات الحسابية واالنحر

 باحتياجات سوق العمل بمتابعة وتقييم األداء يؤدي الي الوفاء  ي فعالية مراكز التدريب املنه التي تنص على :
: الفرضية  الخامسة   

سوق العمل. في داء تقييم األ املتابعة لفعالية مؤسسات التدريب املنهي في    
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د العد  العدد  العدد  العدد  العدد  

% % % % % 

 دال عند 0.000 1.104 3.95 1 4 5 13 14 األداء.  كفاءة  ملعرفة العمل. سوق  في للمهنين دورية متابعة توجد-19

0.05 37.8 35.1 13.5 10.8 2.7 

9760. 4.14 1 3 0 19 14 .  القصور أوجه ملعرفة  املتدرب أداء تقييم يتم-20   دال عند 0.000 

0.05 37.8 51.4 0 8.1 2.7 

 التشغيل فرص لتكافؤ العمل وسوق   التدريب مؤسسات بين تنسيق يوجد-21

 واألكاديمية.  املهنية للتخصصات

 دال عند 0.000 1.002 3.68 0 5 11 12 9

0.05 24.3 32.4 29.7 13.5 0 

 دال عند 0.000 1.170 3.73 0 9 4 12 12 العمل.  سوق  احتياجات لتالئم لةفعا غير واملنهي التقني التدريب برامج -22

0.05 32.4 32.4 10.8 24.3 0 

 دال عند 0.000 0.799 4.03 0 2 5 20 10 عالي.  أداء بمستوى   عمله يؤدي  أن والحرفي املنهي التعليم خريج يستطيع-23

0.05 27 54.1 13.5 5.4 0 

 دال عند 0.000 0.928 3.97 0 4 4 18 11 .  الحالية العمل سوق  احتياجات مع تتوافق تدريبة تدورا  تقديم يتم-24

0.05 29.7 48.6 10.8 10.8 0 

افقة 3.9 مجموع متوسطات الفرضية الخامسة   مو

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية 

التي تنص   لفرضة الخامسةصفية لحساب املتوسطات الحسابية لكل بند لكل مجال. أظهرت نتائج ا الو عاله الخاص باإلحصاءات  أ يبين الجدول  

أن "م  األداء والعلى  متابعة وتقييم  في  املنهي  التدريب  فعالية مراكز  العمل".  دى  باحتياجات سوق  السابق نالحظ قيمة  وفاء  الجدول    Sigأن من خالل 

متابعة وتقييم املتدرب ومعرفة مستوى االداء يساعد في التعرف موافقة أفراد العينة على فقرات املحور، وأن    مما يدل على (0.05وهي أصغر من ) (0.000)

 ت صحة الفرضية.ثبا ىلإ جابات العينة. مما يشير إ حصائية بين درجات إ ، وبالتالي تقبل الفرضية حيث توجد داللة على مدى الوفاء بمتطلبات السوق 

 : النتائج والتوصيات

 أ
ً
   :: النتائيج وال

 من قبل 
ً
تطوير املهارات املهنية  مدى  حول فراد العينة من موظفين بنك الراجحي وخريجي كليات املجتمع أ أوضحت نتائج الدراسة أن هنالك إجماعا

 لنتائج: وإن اختلفوا في درجة موافقتهم على تلك املعايير، وفيما يلي استعراض ألهم ا  ،والحرفية وتلبية متطلبات السوق السعودي 

وتدريب العامل املنهي والحرفي يؤدي    االهتمام بتطوير أن    "جابات عينة الدراسة،إ بين متوسطات    (0.05حصائية عند مستوى املعنوية )إ توجد داللة    •

 .يتفقون على أن ثقافة املجتمع السعودي ال تشجع العمل املنهي مواكبة التغيير املستمر في سوق املهن السعودي، و  ىلإ 

)إ داللة  توجد   • املعنوية  بين متوسطات د 0.05حصائية عند مستوى  بإ رجة  (  أن هناك رضا وقبول  الدراسة،  املجابات عينة  ورغبة في   نهي  التعليم 

 أكثر مخاطر من النظرية.  ن الوظيفة املهنيةأ  بعضعتقد البينما ي ،يد من فرص تشغيل العمالة املهنيةيز التطوير مما 

بتأهيل   التدريب  مؤسسات من  التزام  هناك  ، وأن  جابات عينة الدراسةإ ( بين متوسطات درجة  0.05ى املعنوية )حصائية عند مستو إ توجد داللة   •

 مستوى دخل الفرد وبالتالي يساهم في زيادة معدل النمو االقتصادي .من يزيد مما العمالة الوطنية من املهنين والحرفيين 

)إ توجد داللة   • املعنوية  بي0.05حصائية عند مستوى  التدريب  الدراسة عن مدى  جابات عينة  إ ن متوسطات درجة  (  متابعة    فيفعالية مؤسسات 

  وغير فعالة للوفاء بحاجة السوق. وهي محدودة ملتدرب وتقييم ا 

 
ً
 التوصيات:  :ثانيا

 برزها:  املستوى الالئق خرجت الورقة بعدد من التوصيات أ  املنهي والحرفي علىوعلى ضوء النتائج السابقة والنهوض بالتعليم 

 سوق العمل.  في زيادة وعي وثقافة املجتمع السعودي بتشجع العمل املنهي •

 املعرفي بمفاهيم العمل املنهي.  ملام باملجالواإلأهمية العمل املنهي والحرفي املجتمع بحث   •

 ري يزيد معدل النمو االقتصادي. ستثمار رأس مال بشإ عتباره إب (2030) اململكة رؤية  لتحقيق أهداف العمالة الوطنيةتطوير وتأهيل ضرورة  •

 لسد حاجة السوق الضرورية.وتطويره  داء الفعلي للعمالة املهنية ت التدريب متابعة وتقيم مستوى األ على مؤسسا •

املهن • للعمالة  املادي  بالتحفيز  الباحثة  العالوات  توص ي  الوطني و في  تؤثر    باعتبارهاية والحرفية من خالل  التنمية  يساهم  مما  رات  يالتغيالتحول  في 

 نسبة البطالة.  تقليلو 
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Abstract: The study aims to identify the reality of developing vocational and professional skills and meeting 
the requirements of the labor market, by application to (Al-Rajhi Bank - Community Colleges) - Aseer region 

in the Kingdom of Saudi Arabia. In order to achieve the goals of Vision 2030 calling for the creation and 

development of vocational education, the questionnaire was used to collect information on a random sample 
from Al-Rajhi Bank branches (Rijal Almaaheil Asir-Abha), and a random sample was selected that included a 

number of (20) employees and graduates of community colleges. In Tihama, who numbered (41) graduates, 

the questionnaire was distributed to them, and (50) were retrieved by 82% of the total number, and it was 

relied upon and (11) questionnaires were excluded from the statistical analysis. 81.5%). Likewise, the validity 
of the hypotheses, the development of professional and professional skills depends on the opinions and trends 

of the sample, as they are the target of training and rehabilitation, and it is evident through the findings of the 

study that there is a positive statistical relationship between developing professional skills and meeting 
market requirements in the Kingdom. Also, this study is a distinguished contribution by focusing on vocational 

and professional education, and encouraging national cadres on the importance of professional work to 

contribute to achieving sustainable development. And a solution to the problems of technical employment in 

light of the needs of the labor market in the Kingdom. 

Keywords: professional and craftsmanship; labor market; Asir area. 

 

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


 فائقة األمين                                         وديةباململكة العربية السع في منطقة عسير   املهارات املهنية والحرفية وتلبية متطلبات سوق العمل مدى تطوير  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 437-451 
451 

 

[9] Almsry, Mndr Wasf. (2010). "Alastratyjyh Al'rbyh Llt'lym Waltdryb Almhny Waltqny- Almntda Al'rby Hwl Altdryb Altqny 
Walmhny Wahtyajat Swq Al'ml". 

[10] Almntda Al'rby Hwl Altdryb Altqny Walmhny Wahtyajat Swq Al'ml, Alryad, 16 – 18, Ynayr(2010). Tqdym Salh 'bd Alrhmn 
Al'mrw Na'b Mhafz Alm'ssh Al'amh Lltdryb Altqny Walmhny Lltkhtyt, Walttwyr. 

[11] Mhran, 'adl Mstfa. (2002). "Alt'lym Alsna'ey Wswq Al'ml Fy Msr Wb'd Aldwl Almtqdmh". Bhth Mqdm Lm'tmr Alt'lym Alfny 
Waltdryb. Alhy'h Al'amh Llt'lym Alttbyqy Waltdryb. Alkwyt . 

[12] Almwla, 'bd Alstar Ra'ef Hsn Hmady. (2012).  "Dwr Mkhrjat Alt'lym Waltdryb Altqny Walmhny Fy Alastjabh Lmttlbat Swq 
Al'ml Fy Al'raq (Drash Mqarnh )" Mjlt Jam't Alanbar Ll'lwm Alaqtsadyh Waledaryh Jam't Alanbar. 



 

 

 

Role of actuarial accounting in enhancing banks performance 

Waleed Eltayeb Omer Khalid 
Management Department, Accounting, Community college, Jazan University, KSA 

wkhalid@jazanu.edu.sa 

    Received : 8/7/2020      Revised : 13/8/2020     Accepted : 23/8/2020           DOI : https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.2.16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduction 

In light of the increasing global competition with the emergence of many financial crises that hit the global 
economy, which is still a lot of institutions suffering from its effects, especially in the banking sector, so all financial 
institutions strive to maintain their balance and ability to continue by adopting strategies that help them to deal 
with such These circumstances, and the most prominent of these strategies, which many institutions are seeking to 
build upon are the methods of actuarial accounting. 

Actuarial science is commonly regarded as part of the business sector, which covers a variety of interrelated 
fields such as mathematics, statistics, probability, finance, economics and accounting. Actuarial science draws 
support and provides technical assistance to professionals in many fields of endeavor. (Jugu, 2015). 

Grubbs (1999) referred to the actuaries evaluate to the statistical probability of an event occurring in the 
future and estimate the likely financial impact of that event. and also, Trowbridge (in Jugu, 2015). referred to an 
actuarial science is a branch of science that encompasses complex calculations and models derived from other 
sciences such as mathematics, statistics, probability, finance, economics and accounting. It is an applied science 
which deals with the financial and economic consequences of events involving risk and uncertainty.  

 Sharma (2019) referred to recently became there’s a lot of demand for actuaries in other financial institutions, 
as the number of unforeseeable events increase like trade wars, global slowdown, cyber-attacks, economic 
fluctuations and financial crises, etc. Actuaries could play very important role in factoring these uncertainties while 
making business decisions. There are many areas where activities of an actuary interact with that of the accountant. 
One of the perceived areas relates to issues of pension schemes, insurance policies and the associated entity’s 
pension costs and disclosures. (Lepădatu, 2012).   

The key link between accounting and actuarial science is financial mathematics. Accounting and Actuarial 
science apply models and techniques in financial mathematics to problems related to financial risk or asset 
management. While accountants and actuaries give answers on how finances should be handled, a financial 
mathematician deals with investment banks, hedge funds and commodity traders. Another fact about financial 
mathematics is that it is related to computational finance (Yohanna G. Jugu, 2015). And also, the financial reports 
are one of the main points where accounting meets actuarial science, so actuaries need to understand the accounting 
rules and Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), under which the financial impact is being reported. 
(Odomirok et al, 2014).  
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Abstract: This study aims to shed light on the significance of actuarial science in the banking sector from an 
accounting point of, And try to find out of the role he plays of actuarial accountant in the Sudanese banking 
sector and added value that he can add especially In light of a local economy which suffers from violent 
economic fluctuations that cast a shadow over on. financial stability, and the extent of its ability and 
contribution to the effectiveness of performance. The study found that Actuaries are active in banking roles 
despite the weakness of the actuaries who work in the banking sectors in sudan, The study also showed there's 
a direct relationship between economic fluctuation risks and financial crises need to adopt actuarial accounting 
methods, also, they have a major role to play to supports the improvement of the quality of financial reporting. 
The Study recommended necessity of  educating decision- makers in the banking sector on the importance of 
actuarial science and actuarial accountants, who play a key role through actuarial methods that effectively 
contribute to the bank's ability to overcome economic fluctuations and financial crises. 

Keywords: Actuarial science; Actuarial Accounting; Actuaries in Banking; Financial reports. 
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The opening of accounting towards the actuarial calculation is but a natural consequence of its evolving spirit. 
The 21st century capitalist spirit leads us to an actuarial accounting approach based on future cash flow estimates 
with an actuarial rate dependent on a number of external factors such as: economic, financial and monetary policy; 
inflation levels and their evolution. After the period in which the accounting presented only a static position (18th–
19th century), then also a dynamic one (20th century) of a company's financial reports, now we are witnessing a 
tendency towards future cash flows being updated (Gheorghe V, P 65:2012) . 

The significance of this study is to shed light on the importance of actuarial science in the banking sector 
from an accounting point of view. This study also seeks to find out the role of actuarial accountant in the Sudanese 
banking sector and to highlight the added value that can be added, particularly in the light of the local economy, 
which is suffering from violent economic fluctuations that cast a shadow on financial stability. 

Hypotheses of Study: 
The study has formulated hypotheses that will be subjected to a statistical test, it posed posed three main 

hypotheses as the following: 
• H.1.: The actuarial accountant in the banks supports the improvement of the quality of financial reports.  
• H.2: Actuarial accounting methods contribute effectively to the bank's ability to overcome economic 

fluctuations and financial crises 
• H.3: Actuarial accountant plays a pivotal role in reducing acute banking credit risk. 

2. Literature Review  

In the context of highlighting actuarial accounting, Lepadatu (2012) has indicated in his study by the end of 
the year 2000 the terms of” accounting in market value” or” accounting in fair value” and recently, the term of” 
actuarial accounting” appeared. The opening of the accounting to the actuarial calculation is a normal consequence 
of its evolving spirit. At the origin of the international accounting standards lies the framework for preparing, 
presenting and disclosing the financial statements. The framework stays as a reference matrix, as a standard of 
standards, as a constitution of financial accounting. Also Rafejameel, (2016) indicated in his study the role of 
actuarial accounting to created maximize value through services provided by using accounting expertise, audit and 
knowledge in the field of science Statistics and Mathematics and employment in finance and financial risk 
assessment of current or expected, Several studies have pointed to the role of actuarial accounting in the banking 
sector,(Sinkis ,Scott , 2013) a survey was conducted to better understand the growth of the actuarial profession in 
the banking sector at a time of heightened focus on Australia’s financial system, where the study showed that 
actuaries are working in a wide range of banking roles, with a slight bias towards credit risk and Treasury modeling, 
The high combined percentage in Investment Banking and Markets (29%) shows actuaries are active in ‘front-office’ 
roles as well as the often stereotyped corporate and middle-office roles. 

  While Sharma (2019) referred in his study that to Actuaries are financial engineers and figure out future 
sense by using actuarial modeling techniques. They also look at macroeconomic risks like interest rate risk, liquidity 
risks, etc. Actuaries’ are evaluating of these risks and seeking to reduce, minimize and hedge those risks. Sharma 
added, “Actuaries can play a critical role in the assessment of the Minimum Capital Requirement and the solvency 
ratio as required under the Basel III using Actuarial Modelling Techniques.Also (Peabody,1994) referred to that 
large of members of accountant actuaries work in Credit Risk roles on banks sector based on the anecdotal 
recognition of this area as the more natural ‘cross-over’ point from statistical modeling roles , and the uses of quality 
data available in this sector for certain products such as credit cards, loans and deposits and regulatory and market 
focus on funding and liquidity within banking. As such, the breadth of banking positions that actuaries occupy is 
healthy and a symbol of its members' broad applicability of actuarial skill-set, experience, and motivation.  

Refered Tichareva (2016) in the Executive summary on the significant work initially performed by the 
Actuarial Society of South Africa (“ASSA”) in 2009 in their investigations on the role of actuaries in banking: thier 
roles typically relate to risk management. This ranges from credit risk, market risk, liquidity risk, operational 
risk,Design and pricing of all banking products (credit and non-credit related), Balance sheet management, i.e. 
asset-liability mismatching risk management and liquidity risk management,Capital modelingand other business 
risks. that because they have the relevant skills and knowledge like Quantitative and modeling skills and Business 
and regulatory awareness in the banking sector . 

Nowadays, banking seems like an ideal industry for actuaries to be able to help, several studies dealt with the 
relationship between actuarial science and financial reporting in the banking sector, where Jugu (2015) showed in 
in his study to that an Actuary contribute significantly to the work of an accountant, particularly in the financial 
reporting domain. With this key discovery, he found that the meeting point of commonness between accounting and 
actuarial science is in the financial reporting field. And that accounting and actuarial science are disciplines relating 
to the importation of financial reporting and risk assessment / management knowledge. In another aspect Walker 
(2017) detailed the skills required to implement IFRS 9 and how these translated directly to the actuarial skill set, 
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making actuaries well-suited to implement IFRS 9 in banks. The skills range from strong quantitative skills, risk 
management, strategy and project management. Transferring skills from IFRS 9 to other fields of practice is clear, 
making IFRS 9 a good training ground for actuaries looking to work in banking, while also developing the skills 
needed to be effective in other environments. Vyas (2019) indicated in that Earlier banks used IAS 39: Financial 
Instruments: Recognition and Measurement which is an international accounting standard for financial 
instruments.  It has been replaced by International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), which takes effect from 
January 2018 onwards. As a result, banks need to switch from the loss model incurred to the expected loss model. 
Today, the Indian banking scenario is such that they hardly have any professional who does possess modeling skills 
to the extent required to cope up today with the changes taking place.(Luchik ,Yevdoshchak & Manachynska (2018) 
to need of a new "Actuarial Financial Statements" development, comparing it with "General Requirements to 
Financial Reports" to face  globalization and crisis trends in the domestic economy in Ukraine ,the study showed 
The result of the introduction of actuarial accounting will be the formation of a new basis of accounting and 
analytical support for the management of the domestic enterprises activities.  

3. Methodology 

Data collection for this paper took two forms. The first was a survey questionnaire with the sample of members 
of whom working primarily in Banking Practice, Academics, Actuaries, Financial Analysts and Auditors, the second, 
a one of interviews conducted with self-selected survey respondent (Khalid, Aug 17/2019).1 Survey questionnaire 
includes three constructs: role of actuarial accounting enhance banking performance (improvement of the quality 
of financial reports, reducing acute banking risk.), overcome economic fluctuations and financial crises. It also 
includes personal information. The survey was available for over two months from December 2019 to January 2020, 
through email, SMS and Google drive and hence convenience sampling technique has adapted to collect the data, 
see Table (1).  

Measures and Instrument--In order to achieve the objectives of this study, the questionnaire included 18 items.  
All items were measured using 5-point Likert’s scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). The 
questionnaire is first drafted in English version and then translated in Arabic version since the national language is 
Arabic. The questionnaire was further revised after pilot test is conducted to assess the suitability and reliability. 
Two interviews were conducted from mid-December 2019 to January 2020, , and those responses were captured 
along with our discussion of the results of the survey below.  These discussions were wide ranging and featured 
actuaries with a range of banking experience in a diverse set of roles. 

4. Data Analysis and Discussion of Findings 
100 (Hundred) questionnaires were sent out to your target respondents, there were 83 respondents, 

representing 83 % from the target. (See Table 1), An exploratory factor analysis was performed for obtaining initial 
factor structure of Actuarial Accountant, Enhancing Banking Performance and Economic Crisis. Reliability and 
validity of obtained factor structure is tested using cronbach's alpha and then, a confirmatory factor analysis was 
conducted in order to verify the characteristic of convergent validity of the measurement items (Anderson and 
Gerbin, 1998; Bagozzi and Foxall, 1996).  

For checking sampling adequacy, Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) and Bartlett's test of Spherity were performed. 
The value of KMO (0.87) and Bartlett's test of Spherity (χ2 = 1246.45, df = 210 and p ≤ 0.000) represented the 
adequacy of sampling for further analysis.  

Cronbach’s alpha for all factors scale was 0.946 which exceeded the minimum standard of 0.7 recommended 
by Nunnally, 1978 and Peterson 1994 for scale reliability. 
 

Table (1): Demographic Profile of the Samples 
Demographic Factors  Count Percentage 

Education 

   Graduation  19 22.9 
   Master  33 39.8 
   PhD  31 37.3 
   Total  83 100.0 

Job Positions 
Academic  27 32.5 
Banking actuary  1 1.9 

Actuary  10 12 
Banker  18 21.7 
Financial Analyst  12 14.5 
Auditor  15 18.1 

   Total  83 100.0 
professional qualifications 

 
1 Khalid, Yassir, Interview, Aug 17/2019, Who a chief of TASC For Actuarial & Financial Consulting - One of the long-standing consulting offices 
Sudan. 
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Fellowship of Accountants  14 16.9 

fellowship actuarial  4 4.8 
Other  34 41.0 
N/A  31 37.3 
   Total  83 100.0 

              Source: source: own survey, 2020 

To answer the questions sequence and hypotheses of the study, means, standard deviations of the study were 
extracted and then arranged in descending order according to the arithmetic means for each hypothesis: Table (2) 
shows means and standard deviations for the paragraphs contained in the questionnaire for the respondents’ 
answers. The level of importance of these paragraphs to each other was determined based on the average 
consensus. 
1. Decision rule for the Descriptive Analysis 
If mean < 3 the respondents do not agree. 
If mean ≥ 3 the respondents agree. (The decision rule depends on the 5-point likert scale for each statement, if the 
respondent scored a maximum of ≥3 points, they would be categorized as having a positive attitude and those who 

scored ≤3 points would be considered to have a negative attitude. That according to the formula ( 
1 + 2 + 3 + 4 + 5    

5
= 

3). 

Table (2): Descriptive statistics 
Q.NO Items Mean SD Cronbach 

Alpha 

H.1 The actuarial accountant in the banks supports the improvement of the quality of financial report  .  

1 The presence of actuarial accountant in the audit committee leads to improve the quality of financial reports 4.24 .774 0.946 

2 The various methods of actuarial accounting help predictive financial reporting 4.14 .783  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 The analytical ability enjoyed by the actuary accountant helps prepare good financial reports 4.13 .600 
4 The actuarial accountant assists the organization in the continuous development of the accounting information system and 

leads to avoid some deficiencies in the control. 
3.95 .795 

5 Actuarial accounting methods take into account the disclosure of financial and non-financial information that helps in 
making good decisions 

3.94 .755 

6 The importance of the actuary accountant in the bank is not less than the importance of the financial controller  3.71 .849 

H.2 Actuarial accounting methods contribute effectively to the bank's ability to overcome economic fluctuations and financial crises.  

7 The presence of actuarial accountant in the financial management reassures stakeholders in the ability of the facility to 
overcome economic fluctuations. 

4.11 .812 

8 Actuarial accounting methods helps to face globalization and crisis trends in the domestic economy. 4.11 .681 
9 actuarial accountant can able appropriately judge the adequacy of capital to withstand financial crises. 3.81 .788 
1
0 

The actuarial accountant assists in studying the financial protection systems as a means of reducing or avoiding potential 
economic fluctuation risks in the light of uncertainty. 

3.77 .860 

1
1 

Volatility of Macroeconomics factors affect the actuarial accountant's ability to assess financial market risks. 3.75 1.09 

1
2 

The more severe financial crises the more the need to adopt actuarial accounting methods. 3.71 .877 

H.3    Actuarial accountant plays a pivotal role in reducing acute banking credit risk.   

1
3 

The Actuarial accountant helps to Design and pricing of banking products and Credit and liquidity risk management. 4.29 .574 

1
4 

The presence of an actuarial accountant in risk management committees contributes to the effectiveness their work.  4.17 .621 

1
5 

The economic, statistical and mathematical background helps the actuary accountant in the high predictive ability in 
banking risk management. 

4.12 .651 

1
6 

actuaries play a critical role in the assessment of the Minimum Capital Requirement and the solvency ratio as using 
Actuarial Modeling Techniques. 

4.04 .689 

1
7 

The relevant skills and knowledge help the actuary to build cutting edge models, to optimize the risk environment and to 
work on the forefront of policy development. 

3.96 .803 

1
8 

The actuary contributes to helping banks do project appraisals, estimating likely default rates based on uncertainties. 3.72 .979  

Source: own survey, 2020 

2. Discussion the hypotheses of the study: 
H.1: the actuarial accountant in the banks supports the improvement of the quality of the financial report. This 

hypothesis is tested with the help of Table (3) by using Chi-square Test ,the results showed that Mean was (4.02) 
and the direction of the study sample answers to this hypothesis tends to be (high) based on the decision rule earlier 
stated, a (mean ≥ 3). This confirms the respondents ’approval of the phrases at high rates, as stated in the table (2) 
H1, the results also showed that the value of the Chi-Square was (52.4) at the significance level (0.00) and it is less 
than the level of significance (0.05), This confirms the approval of the respondents sample on all statements of the 
first hypothesis, and this confirms its validity. 

Table (3): Chi-Square Test (first hypothesis test) 
Mean Std. D Chi-Square df  Sig. 

4.02 .601 52.4 14 .000 
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H.2: Actuarial accounting methods contribute effectively to the bank's ability to overcome economic 
fluctuations and financial crises. This hypothesis is tested with the help of Table (4) by using Chi-square Test ,the 
results showed that Mean was (3.87) and the direction of the study sample answers to this hypothesis tends to be 
(high), based on the decision rule earlier stated, a (mean ≥ 3), this confirms the respondents ’approval of the 
phrases at high rates, as stated in the table (2) H2. The results also showed that the value of the Chi-Square was 
(59.1) at the significance level (0.00) and it is less than the level of significance (0.05), This confirms the approval 
of the respondent sample on all statements of the second hypothesis, and this confirms its validity. 

Table (4): Chi-Square Test (second hypothesis test) 
Mean Std. D Chi-Square df  Sig. 
3.87 .6532 59.1 15 .000 

 

H.3: Actuarial accountant plays a pivotal role in reducing acute banking credit risk. Given the table (5), the 
results showed that Mean was (4.05) and the direction of the study sample answers to this hypothesis tends to be 
(high) , based on the decision rule earlier stated, a( mean ≥ 3 ), This confirms the respondents ’approval of the 
phrases at high rates, as stated in the table (2) H.3.The results also showed that the value of the Chi-Square was 
(36.9) at the significance level (0.00) and it is less than the level of significance (0.05), This confirms the approval 
of the respondent sample on all statements of the second hypothesis, and this confirms its validity, That an actuarial 
accountant plays a pivotal role in reducing acute banking risk. 

Table (5): Chi-Square Test (third hypothesis test) 
Mean Std. D Chi-Square df  Sig. 

4.05 .560 36.9 13 .000 

5. Discussion of Finding 

Indication of the result of the statistical analysis to accept the first hypothesis, which is represented in that the 
actuarial accountant in the banks supports the improvement of the quality of financial report. Despite the weakness 
of the actuaries who work in the banking sectors, the predictive and analytical ability enjoyed by the actuary 
accountant helps prepare good financial reports, also assists the organization in the continuous development of the 
accounting information system which leads to avoid some deficiencies in the control. as indicated Kalid (Interview, 
Aug17/2019) There are only three actuaries in Sudan they have full qualified actuaries, and there are many 
practitioners of the actuarial profession partially-qualified, and there are many graduates who have obtained a 
bachelor’s or master’s degree in actuarial science. There are two working in the Ministry of Finance in the state of 
Khartoum in addition to only one person working for the Central Bank of Sudan, and all of them have a master's 
degree and Fellowship in actuarial sciences.  This result was further supported by the study of (Luchik et al.,2018) 
, (Jugu, 2015) (Vyas , 2019), (Tichareva,2016)  and study of (Walker 2017). 

Indication of the result of the statistical analysis to accept the second hypothesis which is represented in that 
Actuarial accounting methods contribute effectively to the bank's ability to overcome economic fluctuations and 
financial crises. the study showed that there's a direct relationship between economic fluctuation risks and need to 
adopt actuarial accounting methods, and also showed actuarial accountant can able appropriately judge the 
adequacy of capital to withstand financial crises, and assists in studying the financial protection systems as a means 
of reducing or avoiding potential economic fluctuation risks in the light of uncertainty. Y.K(2019) also indicated in 
the interview, the sudanese banking sector is fraught with many risks that require actuarial analysis and advice, 
especially in light of a local economy which suffers from violent economic fluctuations that cast a shadow onfinancial 
stability. In addition to the main obstacles facing actuaries in Sudan is the ability to deal with international actuarial 
bodies under the American financial sanctions imposed on Sudan.This result is supported by a number of studies 
(Luchik et al. 2018) Refered Tichareva (2016). 

Indication of the result of the statistical analysis to accept the thaird hypothesis which is represented in that  
the Actuarial accountant plays a pivotal role in reducing acute banking credit risk.Where the results of the study 
showed that The Actuarial accountant helps to Design and pricing of banking products and Credit and liquidity risk 
management, also that the statistical and mathematical background helps him in the high predictive ability in 
banking risk management. In addition to that Khalid (2019) pointed out in an interview, the banking sector is 
fraught with many risks that require actuarial analysis and advice. Credit and liquidity risk analysis is one of the 
most important services in which actuaries can play a prominent role in the banking sector and also, he referred 
the main obstacles facing actuaries in Sudan is the ability to deal with international actuarial bodies under the 
American financial sanctions imposed on Sudan. This is supported by a study (Tichareva,2016), (Luchik et al.,2018) 
and (Sinkis, Scott, 2013). 
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6. Conclusions 
Based on the analysis of the data, some conclusions are presented as follows: 

The results of the survey support the basic assumption that the actuarial accountant would work in a range of 
banking roles and support the improvements in the quality of the financial report. 

The diversity of the banking roles of actuaries is healthy and a sign of the broad applicability of the actuarial 
skills, experience and ambition of its members. Actuaries are active in banking roles as well as the wide array of risk 
and product management roles. The survey results confirmed that actuarial accountants have a major role to play 
through Actuarial accounting methods which contribute effectively to the bank's ability to overcome economic 
fluctuations and financial crises, in addition to that the presence of actuarial accountant in the financial management 
reassures stakeholders in the ability of the facility to overcome financial crisis. The actuaries assist with their 
economic, statistical and mathematical background and the high predictive ability in studying the financial 
protection systems as a means of reducing or avoiding potential financial risks, especially in the light of uncertainty. 

Recommendations: 
• Promote awareness of importance of the profession among managers and educate decision-makers in the 

banking sector about actuarial science In order to be able to deal with the expected changes in the financial 
services regulations, which will impose many requirements for the banking sector in Sudan After removing 
sanctions.To promote the involvement of actuaries in the Banking field. 

• Support a banking fellowship focus on the application of actuarial concepts learned to solve complex problems 
within banks. 

• Encourage and support actuarial associations to embrace banking as an actuary’s practice area and to introduce 
their members' banking curricula. 

• Work to remove obstacle obstacles facing actuaries in Sudan to able to deal with international actuarial bodies 
under the American financial sanctions imposed on Sudan. 
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