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افتتاحية العدد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملين ،والصالة والسالم ىلع نبينا محمد ،وىلع آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
ملَا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات من
فإن املعرفة اليوم تعددت أبوابها وطرق الوصول إليها ،م
تطور سريع ىلع نطاق واسع يف شتى امليادين؛ ويف املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال بإصدارها اإللكتروني
نتطلع إلى أن نكون رافدًا من روافد املعرفة ،ومنصة بحثية بمعايير عاملية ،ويأتي هذا العدد الثاني من املجلد
العاشر من سلسلة أعداد املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال ليضم يف ثناياه مجموعة من األبحاث العلمية
الرصينة واألصيلة التي تناقش عددًا من قضايا األعمال واالقتصاد وتتناول موضوعات متنوعة.
واليوم نستمر بدعم مسيرة البحث العلمي املتخصص برعاية هذا املنبر العلمي الذي حظي بإقبال
السادة الباحثين واملتخصصين ،واهتمام األكاديميين واملهنيين ،وشَرُف بنخبة متميزة من الخبراء واألساتذة
واملختصين ضمن هيئتيه االستشارية والتحرير ،ويف سبيل ذلك حرصت املجلة ىلع تحقيق أىلع املعايير
الدولية للنشر العلمي الرصين من خالل توفير منصة نشر علمي متميز ومفهرس يف مجموعة من أهم قواعد
البيانات العاملية املرموقة ،فباإلضافة إلى اشتراكها يف القواعد العربية كدار املنظومة واملنهل ومعرفة،
فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد البيانات العاملية كـ ( Ebsco, Doaj, Crossref, Google Scholar,

 ، )Research ID, J-Gate,وال زالت تسعى لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إلى مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية
بأىلع املعايير العاملية لنسهم يف هذا البناء الحضاري الكبير.
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل املؤثرة في الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام ،إضافة إلى
التعرف على املعوقات التي تؤثر في الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
صمم الباحثان استبانه ّ
ولتحقيق أهداف الدراسةّ ،
تم توزيعها على موظفي ديوان املحاسبة األردني (املديرين ومساعديهم ،رؤساء
األقسام ،املدققين العاملين في املركز الرئيس ي للديوان ،املدققين العاملين في املراقبات التابعة لديوان املحاسبة) والبالغ عددهم بداية عام
2020م ( )380موظفا (حسب إحصاءات ديوان املحاسبة األردني بداية عام  .)2020حيث ّ
تم اختيار عينة بلغت ( )115موظفا من مختلف
الفئات املشار إليها أعاله ،أي ما نسبته ( )%30.26من مجتمع الدراسة ،تم توزيع ( )115استبانه ،وبلغ عدد االستبانات املستردة والصالحة
للتحليل ( ،)97أي ما نسبته ( )%84.3من مجموع االستبانات املوزعة.
وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج ،يمكن تلخيصها فيما يلي :هناك تأثير سلبي للعوامل (قلة عدد املدققين املمارسين للرقابة
البيئية ،نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين ،قلة مشاركة املدققين في الدورات التدريبية ،عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة
البيئية ،عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية ،عدم استجابة مؤسسات القطاع العام
وعدم تعاونها مع املدققين املمارسين للرقابة البيئية) على ممارسة الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام .هناك
العديد من املعوقات التي تؤثر على ممارسة ديوان املحاسبة األردني للرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.
في ضوء نتائج الدراسةّ ،
قدم الباحثان مجموعة من التوصيات ،منها :قيام إدارة ديوان املحاسبة األردني بتعزيز عدد املدققين املمارسين
للرقابة البيئية ،بذل مزيد من الجهود من قبل إدارة ديوان املحاسبة األردني للعمل على اختيار املدققين األكثر تأهيال علميا وفنيا واألكثر إملاما
باألنظمة البيئية وباملعايير املهنية والفنية الخاصة بالرقابة البيئية.
الكلمات املفتاحية :الرقابة البيئية؛ ديوان املحاسبة األردني؛ مؤسسات القطاع العام.

املقدمة:

يعد الحفاظ على البيئة وحمايتها أمرا في غاية األهمية ،ذلك ّ
ّ
ألن الحفاظ على البيئة وحمايتها أحد العوامل الرئيسة للمحافظة على صحة املجتمع
وحمايته بشكل عام .وإذا كانت الوقاية خير من العالج ،ألنها أجدى وأقل تكلفةّ ،
فإن الحكومات ،ومن خالل أجهزتها الرقابية املختلفة ،مطالبة بأخذ
التدابير الوقائية للحفاظ على البيئة وحمايتها عن طريق ّ
سن التشريعات والقوانين الالزمة ،ونشر الوعي البيئي بين فئات املجتمع واشراكهم في اتخاذ
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القرارات والتدابير الالزمة للحد من التلوث ،وحفزهم على العمل على حماية البيئة من منطلق ّأن البيئة صديقة لالنسان ،فإن أحسن إليها وأحسن
استخدام مكوناتها واعتنى بها ،أحسنت إليه ّ
وقدمت له من خيراتها الش يء الكثير.
واستجابة لهذا االهتمام حدث التطور األخير في العملية الرقابية التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة من الرقابة التقليدية ورقابة األداء لتشمل
الرقابة البيئية .وقد تبنت املنظمة الدولية لألج هزة العليا للرقابة املالية واملحاسبية (اإلنتوساي) (International Organization of )INTOSAI
 Supreme Audit Institutionsتعريفا إلطار العمل للرقابة البيئية ،مؤكدة من خالله أنه من املمكن أن تشمل الرقابة البيئية كافة أنواع الرقابة
املتمثلة في الرقابة املالية ورقابة االلتزام ورقابة األداء ،وأن الرقابة البيئية ال تختلف بشكل جوهري عن الرقابة العادية التي تمارسها األجهزة العليا
للرقابة .مع التأنكيد على أن ال تدخل ضمن أنشطة مجموعة العمل الفحوص البيئية األكثر تقنية والتي تمارس من ِقبل املؤسسات في كل من القطاعين
العام والخاص وكذلك الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص (اإلنتوساي2009 ،م).
ولم يكن غائبا عن ذهن املشرع األردني مواكبة هذه التسارعات والتطورات ،فقد تم إجراء تعديالت على قانون ديوان املحاسبة األردني رقم ()28
لسنة ّ 1952
تم بموجبها إدخال الرقابة البيئية إلى مهامه بموجب املادة رقم ( / 3د) من قانون ديوان املحاسبة املؤقت املعدل رقم ( )3لسنة  2002والتي
جاء ضمن نصها( :يتولى ديوان املحاسبة التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية املعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة).
ّ
وملا كان ديوان املحاسبة األردني الجهة الرئيسة املناط بها مهام الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام ،مع ما قد يواجهه القائمون عليه من
معوقات (صعوبات) أثناء قيامهم بمهامهم ومواكبتهم للتطورات في مجال الرقابة البيئية ،تأتي هذه الدراسة للتعرف على العوامل املؤثرة في الرقابة
البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام والتعرف على املعوقات التي قد ّ
تحد من فعالية هذه الرقابة.
مشكلة الدراسة:
في ظل تفاقم املشكالت البيئية وانعكاساتها الخطيرة على مناحي الحياة املختلفة ،أضحى من الضروري تكاتف جهود القطاع العام والقطاع الخاص
لزيادة الوعي البيئية والعمل على أخذ التدابير الالزمة لحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي .مما استوجب إنشاء جهات رقابية ملتابعة مدى
االلتزام ببذل الجهود املطلوبة لتحقيق ذلك سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص.
وقد المس أحد الباحثين مشكلة الدراسة من خالل تجربته وخبرته في العمل في ديوان املحاسبة لسنوات عدة ،حيث الحظ وجود معوقات تواجه
مدققي ديوان املحاسبة األردني عند ممارستهم للرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام ،والحظ ّأن هناك عوامل متعددة تؤثر ايجابا أو سلبا على
فعالية ممارسة ال رقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.
ّ
ّ
وملا كان ديوان املحاسبة هو الجهة الرئيسة املناط بها القيام بمهام الرقابة على مؤسسات القطاع العام ،فإن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف
على العوامل املؤثرة في ممارسة الرقابة البيئية من ِقبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام ،إضافة إلى التعرف على املعوقات التي
تواجه مدققي الديوان أثناء ممارستهم للرقابة البيئية.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية:
 .1ما أثر عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها؟
 .2ما أثر املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها؟
 .3ما أثر مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة في التدريب والدورات الالزمة على ممارستها؟
 .4ما أثر وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها؟
 .5ما أثر استجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية وتعاونها معهم على ممارستها؟
 .6ما أثر تعاون ودعم إدارة ديوان املحاسبة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارستها؟
 .7ما املعوقات التي قد تواجه مدققي ديوان املحاسبة األردني عند ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام؟
أهمية الدراسة:
ّ
تبرز أهمية هذه الدراسة من حداثة مفهوم الرقابة البيئية محليا وأهمية تفعيله بالصورة املطلوبة .حيث تعمل على تعزيز القناعة بأن الرقابة
بمفهومها التقليدي ،الذي ينصب على متابعة صرف األموال والتأكد من سالمة أوجه صرفها وسالمة مستندات الصرف ،لم يعد يلبي احتياجات البيئة
املتطورة واملتسارعة في التقدم ،مما يستوجب التحول نحو نظرة أكثر شمولية ملفهوم الرقابة لتشمل الرقابة البيئية لضمان االسهام في املحافظة على
البيئة لدى مؤسسات القطاع العام.
ّ
كما تبرز أهمية الدراسة من أنها تعالج قضية عامة ،إذ أن معظم املشاكل البيئية التي ظهرت مؤخرا تتعدى حدود أية دولة بحد ذاتها ،بحيث تصل
إلى من حولها من الدول لتصبح أخيرا مشاكل إقليمية أو حتى عاملية ،وبالتالي فإن هدف الرقابة البيئية من وجهة نظر الباحثين هو دراسة أثر البرامج
البيئية املنجزة واملنفذة من ِقبل مؤسسات القطاع العام على االقتصاد الوطني ومدى فاعليتها ،إضافة إلى مساعدة الجهاز التشريعي من خالل إظهار أي
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نقص أو قصور في التشريعات املتعلقة بالبيئة ،وتفعيل ممارسة هذا النوع الجديد من الرقابة بكل فاعلية وكفاءة بحيث يعمل على إظهار النتائج
الفعلية ملدى التزام هذا القطاع بالقوانين والتشريعات البيئية ،إضافة إلى االلتزام بالخطط املوضوعة وسالمة تنفيذ املشاريع البيئية مع االستثمار
األمثل للموارد.
ُ
ومما يضفي أهمية على هذه الدراسة أنها ،على حد علم الباحثين ،من أوائل الدراسات التي تلقي الضوء على العوامل املؤثرة في ممارسة الرقابة
البيئية على مؤسسات القطاع العام من ِقبل ديوان املحاسبة األردني.
أهداف الدراسة:
يسعى الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي:
التعرف على العوامل املؤثرة في ممارسة الرقابة البيئية من ِقبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
والذي ينبثق عنه األهداف الفرعية التالية:
 .1التعرف على أثر عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها.
 .2التعرف على أثر املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها.
 .3بيان أثر مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة في التدريب والدورات الالزمة على ممارستها.
 .4استطالع أثر وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها.
 .5التعرف على أثر استجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية وتعاونها معهم على ممارستها.
 .6بيان أثر تعاون ودعم إدارة ديوان املحاسبة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارستها.
 .7التعرف على املعوقات التي قد تواجه مدققي ديوان املحاسبة عند ممارستهم للرقابة البيئية.
الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها:
يعرض الباحثان فيما يلي للدراسات السابقة (العربية منها واألجنبية) ،التي استطاعا الوصول إليها ،والتي تطرقت ملوضوع الرقابة البيئية ،وهي على
النحو التالي:
• دراسة بني خالد وحتاملة(  )2013بعنوان" :الدور الرقابي لديوان املحاسبة وفاعليته في الجامعات الرسمية األردنية" ،هدفت الدراسة
التعرف إلى فاعلية رقابة ديوان املحاسبة في الجامعات الرسمية االردنية ،وتكونت عينة الدراسة من مدققي ديوان املحاسبة وموظفي الدائرة
املالية وعددهم ( )224موظفا ،واعتمدت الدراسة املنهج التحليلي ،حيث توصلت إلى عدم تحسن نوعية التقارير التي يقدمها الديوان ،أن رقابة
ُ
ديوان املحاسبة تشكل رقابة وقائية بدرجة متوسطة ،انخفاض االستجابة للتوصيات التي يقدمها الديوان للجهات الخاضعة لرقابته ،تزايد كل
من املخرجات الرقابية والوفورات املالية ،أن أكثر املتغيرات تأثيرا على فاعلية عمل ديوان املحاسبة :فحص أنظمة وإجراءات العمل الرقابي،
ضغوطات العمل الرقابي ،املبادىء األخالقية للمدققين ،ولم يكن لنمط الرقابة وهيكلة ومعايير العمل الرقابي تأثير ذي داللة إحصائية على
فاعلية عمل الديوان.
• دراسة الحايك ( ) 2013بعنوان" :التدقيق الداخلي البيئي في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية :دراسة ميدانية" ،هدف هذه
الدراسة التعرف على مدى قيام املدققين الداخليين في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بالتدقيق الداخلي البيئي ،والتعرف على مدى
إدراكهم ألهمية التدقيق الداخلي البيئي ،واملتطلبات الواجب توافرها للقيام بذلك ،إضافة إلى التعرف على مدى إدراكهم للمحددات التي
تواجههم ،والتي تحول دون قيامهم بذلك .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وزعت على عينة من املدققين الداخليين ،خضع منها
للتحليل ( )25استبانة .وقد تبين أن املدققين الداخليين ال يدركون أهمية التدقيق الداخلي البيئي ،وال يقومون بتطبيقه .وقد قدم الباحث العديد
من التوصيات منها :ضرورة قيام الجهات الرقابية الرسمية في األردن بسن القوانين والتشريعات امللزمة للشركات للقيام بالتدقيق الداخلي البيئي.
• دراسة ( )Radu, 2012بعنوان" :
 ،"Romanian Companiesهدفت هذه الدراسة إلى بيان دور التدقيق البيئي والتدقيق الداخلي كأدوات للحاكمية املؤسسية في الشركات
الرومانية .وقد أشارت الباحثة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي الفعالة يجب أن تساعد اإلدارة على إنجاز مهامها تجاه الحاكمية ،وأن على املدققين
الداخليين أن يمتدوا بمهامهم للجوانب البيئية ،مما يساهم بتقليل ضغوط أصحاب املصالح على األعمال البيئية ،ويؤثر في أداء الشركة إيجابا
ويزيد الثقة باملعلومات املفصح عنها .اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على التحليل الكمي باستخدام نموذج االنحدار الخطي املتعدد ،وقد
توصلت من خالل الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن اإلدارة املناسبة للموارد املادية والبشرية يمكن أن تتم من خالل عدة طرق ،منها قيام
املدققين الداخليين بتدقيق الجوانب البيئية للشركة ،وهذا بدوره يساهم في تحسين أدائها.

Corporate Governance, Internal Audit, and Enviromental Audit: The Performance tools in
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• دراسة عبد الرحمن ( )2012بعنوان" :دور املراجعة البيئية الداخلية في تفعيل مقومات الحوكمة البيئية لقطاع األعمال" ،هدفت الدراسة
إلى توضيح دور املراجعة البيئية في تحسين األداء البيئي للشركة وبيان آثارها في إرساء مقومات وقواعد الحوكمة البيئية للشركات في مصر ،كما
هدفت الدراسة إلى تقديم إطار علمي وعملي للمراجعة البيئية الداخلية ودورها في تفعيل الحوكمة البيئية وذلك من خالل دراسة مفهوم نظم
اإلدارة البيئية والعالقة بين نظم اإلدارة البيئية وعالقة املحاسبة البيئية باملراجعة البيئية الداخلية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :أن
املراجعة البيئية الداخلية تعتبر أحد أهم عناصر تطبيق الحوكمة البيئية ،أن لجنة املراجعة تؤثر بشكل رئيس ي في ضمان إجراء املراجعة البيئية
الداخلية بما يحقق زيادة كفاءة وفاعلية التقارير املالية البيئية التي تساعد الشركة للوصول إلى األهداف البيئية املخططة وقواعد الحوكمة
البيئية ،أن املراجعة البيئية الداخلية تؤثر باإليجاب في تفعيل نظم اإلدارة البيئية والحوكمة البيئية داخل املنشأة ،وأن تلقى املراجع الداخلي
تدريب على املراجعة البيئية يؤثر على أدائه لعملية املراجعة البيئية الداخلية.
• دراسة عبيدات ( )2012بعنوان" :دور وظيفة التدقيق الداخلي في تقييم األداء البيئي للشركات الصناعية األردنية" ،هدفت الدراسة إلى
التعرف على دور وظيفة التدقيق الداخلي في تقييم األداء البيئي للشركات الصناعية األردنية ،ولغايات تحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانه
وزعت على عينة مكونة من  60موظف .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن الشركات الصناعية األردنية تقوم بالتدقيق الداخلي ألدائها
البيئي بشكل متوسط والتي ينعكس على أدائها بشكل عام مع وجود بعض الصعوبات في تقييم أداء عملية التدقيق البيئي األمر الذي ُيعزى إلى
عدم توفر املؤهالت لدى املدققين الداخليين .وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :تشجيع الشركات على إنشاء قسم خاص
بالتدقيق البيئي بحيث يتم تأهيل الكادر علميا ومهنيا من خالل الدورات التدريبية وزيادة دور املؤسسات الحكومية كوزارة البيئة وديوان املحاسبة
من خالل وضع معايير وأساليب ملعالجة االلتزامات البيئية وإعداد التقارير املالية البيئية وعرض هذه القوائم املالية البيئية على مواقع خاصة
ُ
باإلنترنت بحيث تعطي تصنيف للشركات حول مدى التزامها بتقييم األداء البيئي.
• دراسة الرحاحلة ( )2011بعنوان" :ممارسة ديوان املحاسبة األردني للرقابة البيئية" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسة ديوان املحاسبة
األردني الفعلية للرقابة البيئية على الجهات الخاضعة لرقابته ،وذلك من خالل تحديد وبيان أهداف هذه الرقابة ،ونطاقها وتوفر متطلباتها وكيفية
التقرير عن نتائجها ،وتوفر متطلبات إعداد التقارير عنها والعناصر التي تتضمنها هذه التقارير .وزعت االستبانة على املدققين في مركز الديوان وتم
استعادة ( (52استبانة صالحة للتحليل من أصل ( .)60وكان من أهم نتائج الدراسة أن هنالك خلطا لدى العاملين في الديوان حول من يقوم
بالرقابة البيئية سواء أكانت وزارة البيئة أو الجهة الخاضعة أو ديوان املحاسبة أو جميع هذه الجهات مجتمعة ،وأن الرأي السائد أن جميع هذه
الجهات تقوم بها .كما تبين أنه تم استحداث مديرية رقابة البيئة واألداء في الديوان مكونة من أربعة موظفين فقط ،وهذا كادر غير كاف إضافة إلى
أنه ينقصهم التدريب املالئم .كما تبين أنه تتوفر متطلبات الرقابة البيئية لدى الديوان بدرجة متوسطة ،وال تختلف أهداف الرقابة البيئية التي
يقوم بها الديوان عن األهداف البيئية املتعارف عليها ،وكانت درجة الوعي بها متوسطة .ويمارس الديوان أعمال الرقابة البيئية بدرجة متوسطة،
كما تتوفر متطلبات إعداد التقارير البيئية في الديوان بدرجة متوسطة ،وأن من أهم ما تتضمنه التقارير الرقابية البيئية هو مدى التزام الجهة
الخاضعة للرقابة بالتشريعات البيئية ومدى كفاءة وفعالية البرامج واألنشطة البيئية .كان من أهم توصيات الباحث ،ضرورة إيالء الرقابة البيئية
التي يقوم بها الديوان األهمية املناسبة ،وأن يتم تزويد الديوان بالكوادر املؤهلة وتوفير التدريب الالزم لهم ،وأن يتم تقديم تقرير عن الرقابة
البيئية منفصل عن التقرير العام للديوان وأن يتم مناقشته من الجهات ذات العالقة.
• دراسة الدوسري ( )2011بعنوان" :تقييم اثر الرقابة املالية التي يمارسها ديوان املحاسبة على املؤسسات العامة في دولة الكويت" ،تكونت
عينة الدراسة من ( )72مدققا يمارسون أعمال الرقابة والتدقيق على املؤسسات العامة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وخلصت
الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للدعم الذي تقدمه اإلدارة العليا بديوان املحاسبة وللتشريعات النافذه واملطبقة بديوان املحاسبة ،ولألدوات
واألساليب العلمية التي يستخدمها مدققو الديوان ،والكفاءات اإلدارية والفنية القادرة على إنجاز الرقابة وللدورات التدريبية للمدققين في مجال
الرقابة في أداء الرقابة املالية التي يمارسها ديوان املحاسبة على املوسسات العامة في دولة الكويت.
• دراسة ( (Chiang and Northcort, 2010بعنوان"Financial Auditors and Environmental Matters: Drivers of Change to Current :
" ,Practicesهدفت هذه الدراسة إلى بيان كيفية تحفيز املدققين املاليين في نيوزيلندا لتحسين وتطوير املمارسات الحالية فيما يتعلق بمراجعة
آثار املواضيع البيئية في التقارير املالية .ولغايات تحقيق هذا الهدف تم أخذ آراء ( )27مدققا من القطاع العام والخاص في نيوزيلندا عن طريق
إجراء مقابالت مهيكلة معهم .وخلصت الدراسة إلى أن الدمج بين القطاعين سيكون ضروريا لتطوير املمارسات الحالية في املراجعة البيئية ،وأن
املحرك الرئيس ي لتطوير املمارسات الحالية هو إعادة التفكير بهذه املهنة على أساس أن وجود املشكالت البيئية واالتفاقيات التي وضعت لحل تلك
املشاكل ،سيؤدي إلى اهتمام كبير من ِقبل األطراف واملؤسسات وجماعات الضغط الخاصة بهذا النوع من املراجعة ،األمر الذي سيعمل على
االهتمام باملحاسبين واملراجعين املختصين بهذا املوضوع من ناحية التدريب والتأهيل لضمان تبني أفضل املمارسات .إضافة بأن املراجعين في
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القطاع العام عملوا على تطوير ممارسات تدقيق فعالة للقيام بمثل هذا النوع من املراجعة ،وبالتالي فإن محاكاة نهجهم في عملية التطوير مع
املراجعين في القطاع الخاص سيعمل بالتأكيد على تحسين ممارستهم لهذه املهنة.
• دراسة محمد ( )2010بعنوان" :دور املراجعة البيئية في تحسين األداء البيئي :حالة شركة أم درمان للصناعات الكيميائية املحدودة" ،هدفت
الدراسة إلى توضيح العالقة بين املراجعة البيئية وتحسين األداء البيئي في السودان والتعرف على العوامل املؤثرة في املراجعة البيئية واملشاكل
املصاحبة للممارسات الحالية والتعرف على الدور الرقابي الذي تقوم به األجهزة املختصة بحماية البيئة .ولغايات تحقيق هذه األهداف تم دراسة:
العالقة بين كفاءة القائمين بعملية املراجعة وتحسين األداء البيئي ،العالقة بين وجود معايير ملراجعة األداء البيئي وعدالة وصدق القوائم املالية،
والعالقة بين الرقابة البيئية والقيام بعملية املراجعة البيئية .وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها :ضعف تأهيل املراجعين القائمين بعملية
املراجعة البيئية مما أدى إلى ضعف األداء البيئي ،عدم تبني جهات رسمية إصدار معايير للمراجعة البيئية ساعد على عدم االهتمام بالبيئة،
ضعف الرقابة من ِقبل الجهات املسؤولة عن حماية البيئة ساعد على عدم ظهور املراجعة البيئية .وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها :العمل
على تأهيل املراجعين القائمين بعملية الرقابة البيئية ،الحرص على تعيين جهة مسؤولة عن إصدار معايير وقواعد ملراجعة األداء البيئي.
• دراسة القطيش والسليحات ( )2009بعنوان" :الدور املقترح ملدققي ديوان املحاسبة في الرقابة على األنشطة ذات املنظور البيئي في اململكة
األردنية الهاشمية" ،بينت هذه الدراسة أن الدور املقترح لديوان املحاسبة ومدققيه يتمثل في اإللتزام باملعايير العامة للرقابة البيئية واملعايير
العامة التي تنطبق على كل مدققي الديوان ،ومعايير العمل امليداني التي يقوم مدققو الديوان بتنفيذها لتحقيق نتيجة معينة باعتبارهم باحثين
عن األدلة الرقابية ،ومعايير إعداد التقارير التي ينبغي أن ترفع إلى الجهة الخاضعة للرقابة واألجهزة التنفيذية من قبل الديوان .باإلضافة إلى ما
تقدم فإن هذه املعايير تشابه املعايير العامة للتدقيق الصادرة عن املعهد األمريكي للمحاسبين ،كما تشابه معايير التدقيق الحكومي الصادرة عن
مكتب املحاسب العام في أمريكا.
• دراسة النصيرات ( )2006بعنوان" :مدى إدراك مدققي ديوان املحاسبة األردني ملتطلبات التدقيق البيئي املحلية والدولية ،وكفاءتهم في أداء
هذا الدور لتفعيل إنفاق املال العام" ،هدفت الدراسة إلى إظهار املمارسة الفعلية املطبقة في ديوان املحاسبة لنوع وأساليب التدقيق البيئي,
التعرف على أهم املعوقات واملحددات التي تواجه مدقق ديوان املحاسبة األردني والتي تحد من أداء التدقيق البيئي .وقد توصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج منها :أن مستوى إدراك مدققي ديوان املحاسبة ملتطلبات التدقيق البيئي متوسط ,وأن مستوى كفاءة مدققي ديوان املحاسبة
في أداء التدقيق البيئي لتفعيل إنفاق املال العام متوسط ،وجود قصور في ممارسة مدققي ديوان املحاسبة ألنواع التدقيق البيئي الثالث (املالي،
االلتزام ،واألداء) وأن أكثر أنواع التدقيق البيئي املطبق هو التدقيق املالي الذي يؤديه مدققي ديوان املحاسبة بنسبة متوسطة ،وأن أهم املحددات
واملعوقات التي تواجه أو تحد من قيام مدققي ديوان املحاسبة بأداء التدقيق البيئي عدم حصولهم على التدريب الكافي في مجال التدقيق البيئي.
ُ
وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :ضرورة إشراك مدققي ديوان املحاسبة في برامج تدريبية في مجال التدقيق البيئي وتفعيل وحدة رقابة
البيئة واألداء في ديوان املحاسبة للقيام بواجباتها على أكمل وجه ،إضافة إلى تفعيل نصوص مواد قانون ديوان املحاسبة واملتعلقة بالتدقيق
البيئي وكذلك التعاميم والبالغات الصادرة عنه ذات الصلة بالتدقيق البيئي.
• دراسة ( )Moor and Beelde, 2005بعنوان ،"Environmental Auditing and the Role of Accounting Profession" :هدفت هذه
الدراسة إلى استعراض العديد من األبحاث والدراسات املتعلقة بالتدقيق البيئي والدور املحتمل للمراجعين بين عملية مراجعة االمتثال ومراجعة
نظام اإلدارة البيئية،حيث ركزت هذه الدراسة على أوجه التشابه واالختالف بين املراجعة البيئية ومراجعة التقارير املالية .وخلصت الدراسة إلى
أن النهج العام لكال النوعين من عمليات املراجعة متشابهة ،إال أن عملية املراجعة البيئية غير منظمة إلى حد كبير .وأن كال النوعين من املراجعين
يؤكدون على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ،األمر الذي سمح للمراجعين الخارجيين بلعب دورا مهما في عملية املراجعة البيئية .إضافة إلى ّأن
املراجع الخارجي وإن قبل إجراء مراجعة بيئية ،فإنه يجب أن يكون عضو في فريق تدقيق يضم أعضاء ذوي تخصصات متعددة ،باإلضافة إلى
الخبراء واملهندسين ،ولهذا فإنه يجب التحرك نحو عمليات مراجعة بيئية متكاملة أو حتى عاملية.
• دراسة ( )Chiang and Lightbody, 2004بعنوان ،"Financial auditors and enviromental auditing in New Zealand" :شملت هذه
الدراسة عددا من املراجعين املاليين لتقييم دورهم في املراجعة البيئية في نيوزيلندا ،وتوصلت إلى أنهم يلعبون دورا بارزا ومهما في تخطيط وتنفيذ
املراجعة البيئية في نيوزيلندا ،وبخاصة على مستوى الشركات التي تمارس أنشطة قد يكون لها تأثيرات سلبية جوهرية على البيئة ،وأظهرت
الدراسة أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به املراجع املالي ضمن فريق املراجعة البيئية على اعتبار أن هناك تماثال بين املراجعة البيئية واملراجعة
املالية ،وأن مقدرة املراجعين املاليين على العمل في املجال البيئي أصبحت واضحة بشكل متزايد في نيوزيلندا ،وأضافت الدراسة بأن هناك ضغوطا
متزايدة في نيوزيلندا من جانب مستخدمي املعلومات للحصول على معلومات موثوق فيها عن التأثيرات البيئية ألنشطة الشركات الصناعية،
باإلضافة إلى الضغوط املرتبطة بتأكيد االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية ،وبالتالي فإن ذلك سيلقي عبئا إضافيا على املحاسبين في ممارسة
األعمال املحاسبية والرقابية البيئية.
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ما يميز الدراسه الحالية عن سابقاتها:
لعل ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها ،تطبيقها في قطاع هام يساهم بشكل فاعل في اقتصاد الدولة وتحسين ناتجها املحلي ومراقبة أدائها،
إضافة إلى حرص الباحثين على بيان أهم العوامل واملعوقات املؤثرة في ممارسة الرقابة البيئية من قبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع
العام ،حيث لم يسبق إجراء مثل هذه الدراسة ،على حد علم الباحثين ،على هذا القطاع في البيئة األردنية بما يتسم به من خصائص بيئية تختلف عن
خصائص البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة.
أنموذج الدراسة ومتغيراتها:
ُ
ّ
ّ
تم تصميم أنموذج الدراسة والذي يوضح العالقة بين متغيراتها على النحو التالي:

املتغيرالتابع

املتغيراملستقل
العوامل املؤثرة على ممارسة الرقابة البيئية
ّ
وتم قياسها من خالل:
عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية
املؤهالت العلمية والفنية للمدققين
مشاركة املدققين في الدورات التدريبية
وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية
تعاون إدارة ديوان املحاسبة ودعمها للمدققين
إستجابة مؤسسات القطاع العام وتعاونها

حيث ّ
أن:

ممارسة الرقابة البيئية
من قبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات
القطاع العام

ُ
شكل ( :)1أنموذج الدراسة ومتغيراتها

• املؤهالت العلمية والفنية للمدققين :املؤهالت العلمية تعني اجتياز املراحل التعليمية والحصول على الشهادات الدراسية الواجب توافرها لدى
املدقق ،أما املؤهالت الفنية فتعني توافر الخصائص والخبرات املالئمة في مجال الرقابة البيئية.
• مشاركة املدققين في الدورات التدريبية :تعني إشتراك املدقق في مسارات تدريبية مختلفة املراحل تعزز من قدرته على القيام بأعمال الرقابة
البيئية.
• الدليل املعتمد ملمارسة الرقابة البيئية :مجموعة السياسات واملعايير وإرشادات العمل املوحدة الخاصة بالرقابة البيئية.
• تعاون إدارة ديوان املحاسبة ودعمها للمدققين :تعني توفير وتهيئة كافة أشكال الدعم لفريق العمل املعني بالرقابة البيئية للقيام بواجباته الرقابية
على أكمل وجه.
ّ
التقبل والسرعة في الرد من قبل مؤسسات القطاع العام وتلبية جميع متطلبات فريق عمل
• استجابة مؤسسات القطاع العام وتعاونها :تعني
الرقابة البيئية التابع لديوان املحاسبة.
فرضيات الدراسة:
تحقيقا ألهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها ،واعتمادا على نتائج الدراسات السابقةّ ،
تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
 :Ho1ال يؤثر نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
 :Ho2ال يؤثر نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع
العام.
 :Ho3ال تؤثر قلة مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية الالزمة على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات
القطاع العام.
 :Ho4ال يؤثر عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
 :Ho5ال يؤثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارسة الرقابة البيئية.
 :Ho6ال تؤثر عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة
الرقابة البيئية.
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 :Ho7ال توجد معوقات تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
اإلطارالنظري للدراسة:
ّأدى الوعي البيئي املتنامي لدى دول العالم إلى تحفيز الشركات ومنظمات األعمال وتوجيهها نحو حماية البيئة والحد من التلوث بهدف تحسين
األداء البيئي وذلك من خالل االلتزام باملعايير الدولية والتشريعات املحلية ذات العالقة بالبيئة.
وقد نتج عن ذلك الوعي البيئي ،قيام جمعيات حماية البيئة واملنظمات الحكومية وغير الحكومية باملناداة بضرورة تفعيل قرارات املؤتمرات
العاملية ،األمر الذي أدى باملؤسسات االقتصادية إلى إدخال الرقابة البيئية ضمن إداراتها ،واالهتمام باملحاسبة البيئية واإلفصاح عن األمور البيئية
ضمن القوائم املالية ،وذلك لتجنب الضغوطات التي تفرضها األطراف املهتمة بالبيئة .وقد أدى االهتمام املتزايد باملحافظة على البيئة وحمايتها من
مختلف األضرار التي قد تتعرض لها إلى تبني تطبيق الرقابة البيئية عن طريق مساهمة املدققين الداخليين في إدارة األخطار البيئية التي قد تتعرض لها
املؤسسات ,واهتمام املدققين الخارجيين بالتدقيق البيئي من خالل إعداد تقرير للتدقيق البيئي لبيان مدى التزام املؤسسات االقتصادية بحماية البيئة
(مراد.)2014 ،
وقد حظي موضوع البيئة مؤخرا باهتمام الدول املعاصرة ملا له من تأثير مباشر على صحة وسالمة اإلنسان ،وارتباطه املباشر باقتصاديات الدول
وبرامجها التنموية ،وقد سعت دول العالم املتقدمة والنامية جاهدة للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور من خالل رسم السياسات
والخطط الالزمة لذلك ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها .ونتيجة لهذه الجهود صدرت العديد من القوانين والتشريعات لحماية البيئة.
وقد برزت الحاجة إلى املعلومات التي تعطي صورة كاملة عن مدى وفاء الوحدات االقتصادية ملسؤولياتها تجاه البيئة وضرورة اإلفصاح عن ذلك،
حيث اعتبرت الرقابة البيئية الوسيلة األكثر مالءمة لتعزيز عمليات اإلذعان للقوانين والنظم البيئية ،ولذلك اكتسبت الرقابة البيئية نموا وتطورا كبيرا
خالل العقدين األخيرين عندما أدركت اإلدارة العليا واإلدارة البيئية للوحدات االقتصادية ّأن الرقابة البيئية هي أحد املكونات األساسية في نظم اإلدارة
البيئية.
وتنامت األبحاث والدراسات وعقدت العديد من املؤتمرات التي أوصت بتبني الرقابة البيئية كمطلب أساس ي الستجابة املنظمات للبيئة ،ولهذا
"عملت العديد من الشركات في الدول املتقدمة على تبني برامج رقابة بيئية مصممة بحيث تقدم لهذه الشركات تأكيدا ّ
بأن عملياتها يتم إدارتها طبقا
للمعايير والقوانين الحكومية البيئية وطبقا للسياسات البيئية للوحدة ،وانطالقا من هذا الفهم ّ
يتعين أن تكون الرقابة البيئة جزءا ال يتجزأ من
مسؤوليات أجهزة الرقابة املالية العليا ،وجزءا ال يتجزأ من مسؤوليات الجمعيات املهنية للمحاسبة والتدقيق ،وذلك للقيام بدور أساس ي في االنتقال إلى
عالم مستديم بيئيا" (مبروك.)2010 ،
وقد ّ
تم وضع العديد من التعريفات ملفهوم الرقابة البيئية ،منها:
ّ
• "التقييم املنهجي املوثق الدوري واملوضوعي لنظام اإلدارة البيئية للمؤسسة واألداء البيئي وتوصيل النتائج ملجلس إدارة املؤسسة ،بهدف
تحديد تطابق نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة وتقييم االلتزام بالسياسة البيئية للمنظمة وتحقيق أهدافها ومتطلباتها وتسهيل إجراء األداء
البيئي للمؤسسة" (العبيدي.)2014 ،
•
•

"فحص انتقادي دوري لألداء البيئي بواسطة أشخاص متخصصين من داخل وخارج املؤسسة االقتصادية للتأكد من أن النظام البيئي
للمؤسسة ملتزم بالقوانين والتشريعات التي تهدف للمحافظة على البيئة" (مراد.)2014 ،
ّ
ّ
"فحص انتقادي منظم وتقويم موضوعي موثق وبشكل مستمر لألداء البيئي للشركة عن طريق فريق عمل متخصص ومستقل من داخل
الشركة وخارجها ،للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات والبرامج والسياسات اإلدارية البيئية في ضوء املخطط له وتقويم فعالية
تنفيذها ،وتوصيل النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل تقرير ُي ّ
قدم إلى األطراف املهتمة" (درويش.)2014 ،

• "املنهج الخاص بمراجعة السياسات والبرامج واألنشطة البيئية ،الذي يشمل املراجعة املالية ومراجعة كفاءة واقتصاد وفعالية هذه
السياسات والبرامج واألنشطة لفحص مدى االلتزام الفعلي بتطبيق القوانين واللوائح التي تحكم األنشطة والبرامج البيئية بالجهة محل
التدقيق ,والتأكد من سالمة التصرفات املالية ،وإبداء الرأي في صحة ودقة البيانات الخاصة بها ومدى الكفاءة واالقتصاد والفعالية في
تحقيق السياسات والبرامج واألنشطة البيئية وإعداد تقارير بذلك" (جعفر.)2014 ،
وحول املتطلبات األساسية للرقابة البيئيةّ ،
فإن (التويتي )2008 ،يرى ّأن اكتمال عملية الرقابة البيئية ونجاحها يستند على مدى توافر املقومات
واملتطلبات األساسية للقيام بها وإنجازها بكفاءة وفاعلية سواء في األجهزة الرقابية أو الجهات الخاضعة للرقابة ,ومن تلك املتطلبات ما يلي:
•
•

وجود تشريعات ولوائح بيئية كافية.
وجود نظام محاسبي بيئي يهدف إلى توفير أساس علمي وعملي للقياس والتقرير عن األنشطة البيئية وتأثيرها على البيئة.
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أهمية مشاركة منشآت األعمال في مشروع الرقابة البيئية بهدف تشجيع الوحدات الخاضعة للرقابة على تحسين أدائها البيئي والتزامها
بالقوانين البيئية.
أن يتوافر لفريق الرقابة البيئية املهارات والخبرات والتأهيل العلمي واملعرفة الجيدة بالقضايا البيئية ،كما يجب املحافظة على كفاءتهم من
خالل االلتزام ببرامج التدريب املستمر.
أن يكون فريق الرقابة البيئية مستقال عن األنشطة التي يتم تدقيقها ،وأن يتصف باملوضوعية والحيادية عند إصدار رأيه املنهي.
مصرح لهم بمزاولة املهنة .بحيث ّ
ّ
يقدم للجهات املختصة بالدولة ،وعلى أن تتاح
أن يتم اعتماد تقرير الرقابة البيئية عن طريق مدققين
نتائجه ملختلف أفراد املجتمع.

•

توافر معايير لقياس جودة أداء الرقابة البيئية.

•

ضرورة وجود مبادئ ومعايير بيئية مقبولة بوجه عام يتم بواسطتها قياس األداء البيئي للوحدة محل التدقيق باألداء املستهدف في ضوء
ّ
ويتعين على املراقب البيئي تحديد ودراسة وفهم املعايير واملقاييس البيئية التي يجب االستناد إليها
سياسات ونظم بيئية محددة مسبقا،
واالسترشاد بها في عملية الرقابة البيئية ،ومنها على سبيل املثال :مجموعة املعايير القياسية البيئية التي وضعتها املنظمة العاملية للمواصفات
واملقاييس بجنيف (.)ISO14000

• وجود مبادئ نظام محاسبة بيئية واإلفصاح عن األداء البيئي ,ووجود سياسة بيئية وإدارة شؤون البيئة في الجهات الخاضعة للرقابة.
وديوان املحاسبة األردني هو "مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة مالي على األموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها ،حيث يقوم بالتدقيق على الوزارات
والدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية العامة واملؤسسات العامة املستقلة واملجالس البلدية ومجالس الخدمات املشتركة وأمانة عمان الكبرى وأية
جهة يقررها مجلس الوزراء ،والشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته ( )50%فأكثر من رأسمالها" (املوقع االلكتروني لديوان املحاسبة األردني.)2021 ،
وقد ّ
عرفه (النصيرات )2006 ،بأنه "دائرة مستقلة تقوم بالرقابة على نفقات الدولة ،وإيراداتها ويقوم بالرقابة اإلدارية ويتحقق من سير اإلجراءات
املحاسبية واإلدارية وفق األصول الصحيحة ويقوم بتقديم تقرير إلى مجلس النواب إما سنوي أو عندما ُيطلب منه ذلك ,ويمارس ديوان املحاسبة أنواع
الرقابة الثالث املالية والقانونية ورقابة األداء".
ويهدف ديوان املحاسبة األردني ،في إطار الدستور والقانون ،إلى تحقيق ما يلي (ديوان املحاسبة بين األمس واليوم):
•

املحافظة على املال العام والتأكد من حسن استخدامه.

•

العمل على تطوير إدارة املال العام والتحقق من صحة الصرف طبقا للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية املفعول.
التنبيه إلى أوجه النقص والقصور في القوانين واألنظمة والتعليمات املالية املعمول بها واقتراح وسائل معالجتها.
التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق األهداف املتوخاة للحفاظ على املال العام.

•
•

• توفير درجة عالية من املصداقية لدى الجمهور وممثليه في إدارة املال العام وحسن استخدامه.
• االرتقاء بمهنة التدقيق بالتعاون مع كافة املؤسسات العاملية واإلقليمية واملحلية ووضع معايير وأدله لها.
وعن مهام ديوان املحاسبة األردني ،فقد نصت املادة ( )3من قانون ديوان املحاسبة األردني رقم ( )28لسنة  1952وتعديالته على مهام ديوان
املحاسبة وهي كما يلي:
• مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحساب األمانات والسلفات والقروض والتسويات واملستودعات.
•

تقديم املشورة في املجاالت املحاسبية لألجهزة الخاضعة لرقابته.

•

الرقابة على األموال العامة للتأكد من سالمة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية املعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

•
•

التثبت من أن القرارات واإلجراءات اإلدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.
• تقديم تقرير سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالية إلى مجلس النواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين املخالفات املرتكبة واملسؤولية
املترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
وعند الحديث عن إنجازات ديوان املحاسبة األردني في مجال الرقابة البيئية ،فإنه من الجدير اإلشارة إلى أنه استجابه للتطورات املتسارعة في
العملية الرقابية التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة وانتقالها من الرقابة التقليدية ورقابة األداء لتشمل الرقابة البيئية ،وبما أن ديوان املحاسبة األردني
عضوا في املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبية (اإلنتوساي) ,كان من الضروري أن يتم إجراء تعديالت على قانون ديوان املحاسبة
األردني رقم ( )28لسنة  1952ليتم بموجبها إدخال الرقابة البيئية إلى مهامه بموجب املادة رقم ( /3د) من قانون ديوان املحاسبة األردني رقم ( )3لسنة
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 2002حيث نصت على أنه (يتولى ديوان املحاسبة املهام التالية :التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية املعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة) ,ليكون هذا التعديل بمثابة الغطاء التشريعي ملمارسة ديوان املحاسبة األردني للرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام في األردن.
وقد حقق ديوان املحاسبة األردني العديد من االنجازات في مجال الرقابة البيئية ،يمكن ذكر بعضها فيما يلي (تقارير ديوان املحاسبة األردني،
:)2020
• إنشاء مديرية الرقابة على األداء والبيئة :تم إنشاء مديرية الرقابة على األداء في شهر أيلول من عام  2004تنفيذا لنص الفقرة (ج) من املادة
رقم ( )3من قانون ديوان املحاسبة األردني رقم ( )28لسنة  1952وتعديالته التي تشير إلى أن أحد أهداف ومهام ديوان املحاسبة الرقابة على
األموال العامة للتأكد من سالمة إنفاقها بصورة فاعلة وقانونية ،وفي عام  2008تم إضافة قسم الرقابة البيئية للمديرية ليصبح مسماها
مديرية الرقابة على األداء والبيئة تنفيذا لنص الفقرة (د) من املادة رقم ( )3من قانون ديوان املحاسبة التي أضافت هدف التأكد من سالمة
تطبيق التشريعات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة إلى أهداف ديوان املحاسبة .حيث قامت هذه املديرية بتنفيذ أول موضوع في
مجال الرقابة البيئية في شهر أذآر من عام .2009
•

تنوع التقارير الرقابية الصادرة عن مديرية الرقابة على األداء والبيئة.

• تدريب موظفي ديوان املحاسبة األردني في مجال الرقابة البيئية :عملت إدارة ديوان املحاسبة األردني على تدريب عدد من موظفي الديوان في
مجال الرقابة البيئية من خالل مديرية الدراسات والتدريب /ديوان املحاسبة ،وذلك بعقد عدة دورات داخلية في مركز الديوان في هذا املجال
أو من خالل املشاركة في دورات محلية وخارجية.
ومن الجدير بالذكر ،أنه يتم تطبيق اإلجراءات الخاصة بعملية الرقابة البيئية التي يقوم بها ديوان املحاسبة األردني من خالل مديرية الرقابة
على األداء والبيئة التابعة له على النحو التالي (من واقع الخبرة العملية ألحد الباحثين في ديوان املحاسبة األردني):
ً
أوال :تخطيط األعمال الرقابية :نصت املعايير الرقابية لإلنتوساي (والتي يلتزم ديوان املحاسبة األردني بتطبيقها) على أن خطوات التخطيط التالية يجب
أن تنفذ في األعمال الرقابية:
• جمع املعلومات املتعلقة بالجهة الخاضعة للرقابة وهيكلها التنظيمي من أجل تقييم املخاطر وتحديد األهمية النسبية.
• تحديد أهداف ونطاق العمل الرقابي.
• تنفيذ تحليل أولي لتحديد املنهج الذي يجب استخدامه وطبيعة مدى االستفسارات التي يجب طرحها فيما بعد.
• إبراز املشاكل املتوقع حدوثها عند تخطيط العمل الرقابي.
• إعداد موازنة وجدول زمني وفريق العمل الرقابي.
• تحديد املتطلبات من املوظفين وفريق العمل الرقابي.
ً
ثانيا :تحديد أهداف الرقابة البيئية :ترتبط أهداف الرقابة البيئية بأسباب إجراء الرقابة ويجب أن توضع في البداية لتساعد في التعرف على القضايا
املراد رقابتها والتقرير عنها.
ّ
ً
ّ
ثالثا :البرنامج الرقابي :يجب على املدقق أن يطور ويوثق برنامج رقابي يحدد طبيعة ،ووقت ،ومدى اإلجراءات الرقابية املطلوبة لتنفيذ الخطة الرقابية.
ً
رابعا :فهم الهيئة الخاضعة للرقابة :من الضروري فهم أعمال الجهة الخاضعة للرقابة بغرض تحقيق األهداف الرقابية وتسهيل تحديد القضايا
الرقابية الهامة وتنفيذ املهام الرقابية وهذه املعرفة تتضمن فهما لـ (أهداف الهيئة والبرامج ذات العالقة ،العناصر التنظيمية وعناصر املساءلة ضمن
الهيئة ،موارد الهيئة املتاحة لها ،البيئة الداخلية والخارجية للهيئة ,والهيئة التشريعية) .وتتعدد مصا در املعلومات املتبعة في فهم الهيئة منها (القوانين
واألنظمة املتبعة في الهيئة ،الخطط واملوازنات التقديرية والحسابات الختامية ،تقارير وخطط الرقابة الداخلية ،البيانات الوزارية والقرارات
والتصريحات الحكومية ،تقارير رقابية واستيضاحات تمت سابقا ،الخطط واإلستراتيجيات والتقرير السنوي ،وقائع االجتماعات لإلدارة ،نظام
املعلومات اإلدارية).
خامسا :إجراءات الفحص :بعد أن يتم جمع املعلومات عن الجهة موضع التقييم وتحديد فريق العمل املكلف باملهمة ،وتحديد نطاق التقييم الزمني
للمهمة يبدأ فريق العمل املكلف بالعمل امليداني ،بحيث يقوم فريق التقييم بجمع البيانات واألدلة حول طبيعة عمل الجهة املنوي تقييمها وإعداد أوراق
عمل مختصرة تتضمن معلومات عنها ،والحصول على وثائق أساسية بشأن نشاطاتها وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها من خالل:
• االطالع على الهيكل التنظيمي ومعرفة املكونات اإلدارية للجهة موضع التقييم.
• التعرف على املهام الفرعية املستندة لكل وحدة إدارية عن طريق تزويد املوظفين املعنيين بالبيانات الالزمة (املطلوبة) لفريق التقييم ،وبهذا
الخصوص قد يلجأ فريق التقييم أحيانا إلى توزيع استبانه للموظفين للحصول على املعلومات املطلوبة من خالل النتائج التي يتم التوصل إليها
من تلك االستبانه.
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• االستماع إلى مسئولي الوحدات اإلدارية والتعرف على مهام الوحدات ونشاطاتها وسياستها وبرامجها وخططها وأهدافها وأية معلومات أخرى عن
املهام املناطة بهم.
• القيام بالزيارات واللقاءات امليدانية وإجراء املناقشات مع املوظفين املعنيين.
• التعرف على كافة إجراءات العمل املتبعة في كل وحدة إدارية ومقارنتها مع املهام املوكلة إليها.
• االطالع على مصادر املعلومات مثل املستندات والدفاتر والسجالت.
• مالحظة املعايير واملؤشرات املوضوعة واملعتمدة للرقابة البيئية.
ً
سادسا :تحليل املعلومات التي جمعها :يقوم الفريق بفحص املعلومات التي حصل عليها ودراستها وفحص الوثائق التي قام بجمعها ،إضافة إلى تحليل
البيانات املالية واستنباط املؤشرات الضرورية من أجل الحصول على معلومات عامة عن مدى تحقيق تلك الجهة ألهدافها بفاعلية وبأقل كلفة ممكنة،
والعمل على تجميع أدلة اإلثبات لتعزيز املالحظات املكتشفة.
ً
سابعا :تقارير الرقابة البيئية :عند االنتهاء من ممارسة الرقابة البيئية ،يقوم املدقق بإعداد رأيا مكتوبا يتضمن النتائج املكتشفة وفق أسلوب مالئم،
بحيث تكون محتوياته سهلة الفهم وخالية من أي لبس أو غموض ،وأن تكون معلوماته معززة باألدلة الرقابية املالئمة ،موضوعية ،صادقة ،وحيادية،
يشمل على تفصيالت تتعلق بمخرجات الرقابة البيئية ،ويقدم فيه الحقائق والنتائج ويبين رأيه بنسبة الكفاءة والفعالية في تسيير النشاط موضع
التدقيق ,يبين فيه أيضا مدى تنفيذ اإلدارة لبرامجها بشكل اقتصادي وكفؤ وفعال ،كما يمكنه تقديم تقارير وملخصات معلومات من خالل مراحل
تنفيذ الرقابة البيئية إلى كل من جهاز الرقابة والهيئة محل الرقابة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
ّ
تكون مجتمع الدراسة من كافة موظفي ديوان املحاسبة في اململكة األردنية الهاشمية (املديرين ومساعديهم ،رؤساء األقسام ،املدققين العاملين في
املركز الرئيس ي للديوان ،املدققين العاملين في املراقبات التابعة لديوان املحاسبة) والبالغ عددهم بداية عام 2020م ( )380موظفا (حسب احصاءات
ديوان املحاسبة األردني بداية عام  .)2020حيث ّ
تم اختيار عينة قصدي ة شملت العاملين في مديرية الرقابة على األداء والبيئة التابعة لديوان املحاسبة
األردني ّ
وتم اختيار عينة عشوائية من باقي العاملين في ديوان املحاسبة األردني وعليه بلغت عينة الدراسة ( )115موظفا من مختلف الفئات املشار إليها
أعاله ،أي ما نسبته ( )%30.26من مجتمع الدراسة ،تم توزيع ( )115استبانه ،وبلغ عدد االستبانات املستردة والصالحة للتحليل ( ،)97أي ما نسبته
( )%84.3من مجموع االستبانات املوزعة.
ومن الجدير بالذكر أنه ّ
تم اختيار العينة القصدية ألن العاملين في مديرية الرقابة على األداء والبيئة هم األقدر على تحديد العوامل املؤثرة في
تم اختيار عينة عشوائية من باقي العاملين ّ
الرقابة البيئية ألنها صميم عملهم .كما ّ
ألن من سياسة ديوان املحاسبة األردني تطبيق نظام تدوير املوظفين
وبالتالي فإنهم يمتلكون املعرفة الكافية لإلجابة على أسئلة االستبانة.
أساليب تحليل البيانات:
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوتمت االختبارات العديدة املتعلقة باالحصاء الوصفي وذلك بإيجاد بعض النسب والتكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية
للتعرف على خصائص األفراد املجيبين على أسئلة االستبانة.
كما تم استخدام اختبار ( )One sample t-testلدراسة تأثير العوامل موضع الدراسة في الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني واختبار
فرضيات الدراسة ،وذلك باملقارنة بين متوسطين حسابيين ،إذ تتحقق درجة التوفر للخاصية التي يكون متوسطها الحسابي أعلى من املتوسط الحسابي
املفترض (قيمة املحك أونقطة الوصل) بشرط أن تكون قيمة ( )tذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة املستخدم (.)Sekaran and Bougie, 2015
كما تم استخدام اختبار ثبات أداة الدراسة ومصداقيتها من خالل معامل ألفا كرونباخ (.)Cronbach’s Alpha

أساليب جمع البيانات:
تم جمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة من خالل املصادر التالية:
ّ
• املصادر الثانوية :شملت الكتب واألبحاث املنشورة في الدوريات واملجالت العلمية املحكمة ذات العالقة بموضوع الدراسة.
• املصادر األولية :تم جمع البيانات الالزمة من خالل استبانة تم تصميمها لتفي بأغراض الدراسة ،وقد تم تحكيمها من قبل ذوي االختصاص
من أعضاء هيئة التدريس في األقسام املحاسبية في بعض الجامعات األردنية.
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أداة جمع البيانات (االستبانة):

ّ
تم تصميم االستبانة كأداة لقياس متغيرات الدراسة ،إستنادا إلى نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري وأدبيات الدراسة واستشارة ذوي الخبرة
واإلختصاص .ويمكن تلخيص أجزاء اإلستبانة واألسئلة املخصصة لقياس الخصائص الديموغرافية للمجيبين ومتغيرات الدراسة في الجدول رقم (:)1
جدول ( :)1أجزاء اإلستبانة واألسئلة التي تقيس الخصائص الديموغر افية للمجيبين ومتغيرات الدراسة
أجزاء
اإلستبانة

الخصائص الديموغر افية للمجيبين
ومتغيرات الدراسة
العمر
املؤهل العلمي
التخصص العلمي
املسمى الوظيفي
عدد سنوات الخبرة في ديوان املحاسبة األردني
الشهادات املهنية الحاصل عليها املجيب
عدد الدورات التدريبية واملؤتمرات العلمية التي شارك فيها املجيب
ولها عالقة بالرقابة البيئية
أثر عدد املدققين على الرقابة البيئية
أثر املؤهالت العلمية والفنية للمدققين على الرقابة البيئية
أثر مشاركة املدققين في الدورات التدريبية على الرقابة البيئية
أثر وجود دليل معتمد للرقابة البيئية
أثر تعاون إدارة ديوان املحاسبة ودعمها للمدققين
أثر استجابة مؤسسات القطاع العام وتعاونها
املعوقات التي تواجه الرقابة البيئية لديوان املحاسبة
سؤال مفتوح إلضافة أية أمور لها صلة بموضوع اإلستبانة ولم ترد في أسئلتها

الجزء األول

الجزء الثاني

الجزء الثالث
الجزء الرابع

األسئلة التي تقيس
الخاصية أو املتغير
1
2
3
4
5
6
7

( ) 13 – 8
( ) 19 – 14
( ) 25 – 20
( ) 31 – 26
( ) 37 – 32
( ) 43 – 38
( ) 51 – 44
52

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مكونات االستبانة.

ومن الجدير بالذكر ،أنه تم صياغة الجزاين الثاني والثالث من أجزاء اإلستبانة بشكل يساعد على سهولة القياس ،حيث تم اعتماد مقياس
ليكرت خماس ي الدرجات (موافق إلى حد كبير جدا ،موافق إلى حد كبير ،موافق إلى حد متوسط ،موافق إلى حد قليل ،موافق إلى حد قليل جدا)
وأعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالي .وللتأكد من ثبات اإلستبانة ،تم احتساب معامل االتساق الداخلي لإلستبانة باستخدام معامل ألفا
كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلكل بعد من أبعاد االستبانة بشكل منفرد ،وقد ّ
تبين أن معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبانة تتراوح ما بين ( %74.4و
 )%91.7وهي تزيد عن النسبة املقبولة ( ،) Sekaran and Bougie, 2015( )%70مما يعني إمكانية إعتماد نتائج اإلستبانة واإلطمئنان إلى مصداقيتها في
تحقيق أهداف الدراسة .ويبين الجدول رقم ( )2معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة.
جدول ( :)2معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة
أرقام العبارت

البعد
العوامل املؤثرة على
الرقابة البيئية لديوان
املحاسبة
على مؤسسات
القطاع العام

عدد العبارات

معامل ألفا
كرونباخ

عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية
املؤهالت العلمية والفنية للمدققين
مشاركة املدققين في الدورات التدريبية
وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية
تعاون إدارة ديوان املحاسبة ودعمها للمدققين

13 – 8

6

%74.4

19 – 14

6

%85.3

25 – 20

6

%86.1

31 – 26

6

%89.3

37 – 32

6

%83.1

استجابة مؤسسات القطاع العام وتعاونها

43 – 38

6

%90.7

51 - 44

8

%91.7

املعوقات التي تواجه الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

الخصائص الديموغر افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة (عينة الدراسة):
يوضح الجدول التالي (جدول رقم ( ))3توزيع األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة (عينة الدراسة) حسب خصائصهم الديموغرافية:
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جدول ( :)3الخصائص الديموغر افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة (عينة الدراسة)
املتغير
.1

العمر

.2

املؤهل
العلمي

.3

التخصص
العلمي

.4

.5

.6

.7

املسمى
الوظيفي

عدد سنوات
الخبرة في ديوان املحاسبة األردني

الشهادات املهنية
الحاصل عليها
املجيب
عدد الدورات التدريبية واملؤتمرات
العلمية التي شارك فيها املجيب
ولها عالقة بالرقابة البيئية

أقل من  30سنة
من  30سنة – أقل من  40سنة
من  40سنة – أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
املجموع
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
أخرى (دبلوم)
املجموع
محاسبة
علوم مالية ومصرفية
إدارة أعمال
أخرى (قانون ،اقتصاد)
املجموع
مدير دائرة
رئيس قسم
مدقق في املركز الرئيس للديوان
مدقق في املراقبات التابعة للديوان
املجموع
أقل من  5سنوات
من  5إلى أقل من  10سنوات
من  10إلى أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
املجموع
CPA
CIA
JCPA

ال يوجد
املجموع
دورة أو دورتين
ثالث أو أربع دورات
خمس أو ست دورات
أكثر من ست دورات
لم يشارك في أية دورة
املجموع

التكرارات

النسبة املئوية

5

%5.15

30

%30.93

30

%30.93

32

%32.99

97

%100

70

%72.17

11

%11.34

4

%4.12

12

%12.37

97

%100

50

%51.55

7

%7.21

11

%11.34

29

%29.90

97

%100

5

%5.15

16

%16.50

13

%13.40

63

%64.95

97

%100

4

%4.12

23

%23.71

12

%12.37

58

%59.80

97

%100

2
2
2
91

%2.06
%2.06
%2.06
%93.82

97

%100

67

%69.07

7

%7.22

1

%1.03

6

%6.19

16

%16.49

97

%100

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

يتبين من النتائج الواردة في الجدول السابق (جدول رقم  )3أن غالبية األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة مؤهلين تأهيال علميا مالئما ،إذ أن
( )%87.63منهم من حملة درجة البكالوريوس على األقل .ومما ٌ
يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن ( )%95.88من املجيبين يتمتعون بخبرة ال
تقل عن  5سنوات في ديوان املحاسبة األردني .ومن املالحظ أيضا أن هناك تنوع في املسمى الوظيفي (مدير دائرة ،رئيس قسم ،مدقق في املركز الرئيس ي
للديوان ،مدقق في املراقبات التابعة للديوان) وارتقاء فيه ،مما يشير إلى مواكبتهم لتطورات الرقابة البيئية ومعاييرها وضرورة العمل على مراعاتها عند
قيامهم بعملهم الرقابي والتدقيقي.
ويالحظ تنوع التخصصات العلمية للمجيبين بين املحاسبة وإدارة االعمال والعلوم املالية واملصرفية واالقتصاد والقانون ،وذلك بحكم اختالف
مواقعهم ومسمياتهم الوظيفية ،وإن كانت نسبة تخصص املحاسبة تفوق نصف املجيبين (.)%51.55
كما يالحظ أن ما نسبته ( )%94.85من املجيبين ال تقل أعمارهم عن ( )30سنة ،وهذا ينسجم مع طول سنوات الخبرة في العمل في ديوان
املحاسبة .ومما يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن ( )%83.51من املجيبين شاركوا في دورات تدريبية أو مؤتمرات علمية لها عالقة بالرقابة
البيئية.
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غير ّأن هناك نقص واضح في أعداد املجيبين الذين يحملون الشهادات املهنية ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%6.19وهذا يستدعي وضع خطة
مستقبلية واضحة من إدارة ديوان املحاسبة في تعيين حملة الشهادات املهنية أو العمل على حث موظفي الديوان الحاليين في االرتقاء والحصول على
شهادات مهنية مالئمة.
من كل ما سبق ،يتضح إمكانية توافر املعرفة الالزمة لدى املجيبين بماهية الرقابة البيئية والعوامل املؤثرة فيها واملعوقات التي تواجه تطبيقها،
وقدرتهم على فهم أسئلة اإلستبانة واإلجابة عليها.
تحليل بيانات اإلحصاء الوصفي إلجابات اإلستبانات واختبارالفرضيات:
الختبار فرضيات الدراسة ّ
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الجابات األفراد ،وذلك لكل فقرة من فقرات االستبانة وفقا
للمجال الذي تنتمي اليه الفقرة ،وفيما يلي توضيح لنتائج اختبار كل فرضية من فرضيات الدراسة.
اختبار الفرضية األولى :Ho1 :ال يؤثر نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات
القطاع العام.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر عدد املدققين على
الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثرعدد املدققين على الرقابة البيئية لديوان
املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام
الفقرة
.8
.9
.10
.11
.12

.13

يؤثر نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة سلبا على
فاعلية الرقابة البيئية.
يساهم توفر العدد الكافي من املدققين املمارسين للرقابة البيئية في التنويع في
طبيعة ومحتويات تقارير الرقابة البيئية.
يساعد توفر العدد الكافي من املدققين املمارسين للرقابة البيئية على شمول أكبر
عدد من مؤسسات القطاع العام الخاضعة للرقابة البيئية.
يساهم توفر العدد الكافي من املدققين املمارسين للرقابة البيئية في زيادة أعداد
التقارير الخاصة بالرقابة البيئية.
يحرص القائمون على ديوان املحاسبة على توفير العدد املالئم والكافي من املدققين
املمارسين للرقابة البيئية إيمانا منهم بمساهمة ذلك في تفعيل الرقابة البيئية
للديوان.
تتسم سياسة ديوان املحاسبة التوظيفية بتوفير العدد الكافي من املدققين للقيام
بأعمال الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام بفعالية أكبر.
املتوسط الحسابي للفقرات ( )13-8مجتمعة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4.258

0.782

مستوى
األهمية
مرتفع

1

4.165

0.799

مرتفع

3

4.188

0.812

مرتفع

2

4.094

0.820

مرتفع

4

3.175

1.146

متوسط

5

3.010

1.141

متوسط

6

مرتفع

-

3.815

0.917

الرتبة

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
ّ
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.258على ّأن نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة يؤثر
•
ّ
سلبا على فاعلية الرقابة البيئية وبشكل واضح ،ويدل اإلنحراف املعياري للفقرة ( )0.782على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول
هذه الفقرة.
ّ
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )6والبالغ ( )3.010إلى قناعة املجيبين بأن سياسة ديوان املحاسبة التوظيفية تتسم بعدم توفير العدد
الكافي من املدققين للقيام بأعمال الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام بالفعالية املطلوبةّ ،
ولعل سبب ذلك حداثة إلزام ديوان املحاسبة
بالقيام بأعمال الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.
وبشكل عام ،فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية
لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام بين ( )4.258-3.010وبمستويات أهمية متوسطة ومرتفعة ،كما بلغ الوسط الحسابي للفقرات
املتعلقة بقياس أثر عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام مجتمعة (،)3.815
مما ّ
يدل على ّأن له تأثير بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن نقص عدد املدققين يزيد من كاهل العمل على املدققين الحاليين
ّ
ويدل اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.917على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول
بما ال يسمح بقيامهم بمهام رقابية أكثر تنوعا وتعددا.
فقرات هذا البعد بشكل عام.
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وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )5نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)5نتيجة اختبار الفرضية األولى باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

قيمة t
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

نتيجة
الفرضية

أثرنقص عدد املدققين املمارسين للرقابة
البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة
األردني على مؤسسات القطاع العام

3.815

0.917

42.920

1.98

96

*0.000

رفض

ً
* الفروق دالة إحصائيا عند مستوى (.)0.05
* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )42.92أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأن نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية يؤثر على الرقابة
البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
اختبار الفرضية الثانية :Ho2 :ال يؤثر نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة
األردني على مؤسسات القطاع العام.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )6املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر نقص املؤهالت العلمية
والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثرنقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين على
الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام
الفقرة
.14

يؤثر نقص التأهيل العلمي والفني للمدققين املمارسين للرقابة البيئية سلبا على فاعلية
الرقابة البيئية.
تساهم املؤهالت العلمية الحاصل عليها املدققين املمارسين للرقابة البيئية وإملامهم باملعايير
املهنية والفنية الخاصة بالرقابة البيئية في تحسين نوعية التقارير البيئية التي يصدرونها.

.16

تساعد املؤهالت العلمية والفنية الحاصل عليها املدققين املمارسين للرقابة البيئية ومعرفتهم
الكافية بقواعد املعلومات البيئية واألنظمة البيئية املختلفة على التخطيط األفضل لعملية
الرقابة البيئية.
تؤثر استمرارية التعليم املنهي والفني للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على جودة التقارير
الخاصة بالرقابة البيئية.
تساهم املؤهالت العلمية والفنية التي يتمتع بها املدققين املمارسين للرقابة البيئية في معرفتهم
ألهداف الرقابة البيئية واملخاطر البيئية وانعكاساتها على التخطيط األمثل لعملية الرقابة
البيئية.

.19

تؤثر املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في تعزيز معرفتهم
للمؤشرات القياسية املتعلقة باألداء البيئي مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة تقارير
الرقابة البيئية.

.15

.17
.18

املتوسط الحسابي للفقرات ( )19- 14مجتمعة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

مستوى
األهمية

الرتبة

4.167

0.854

مرتفع

2

4.031

0.809

مرتفع

4

4.113

0.888

مرتفع

3

3.990

0.872

مرتفع

5

4.186

0.782

مرتفع

1

3.958

0.794

مرتفع

6

4.074

0.833

مرتفع

-

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.186على ّ
ّ
أن املؤهالت العلمية والفنية التي يتمتع بها املدققين املمارسين للرقابة
•
ّ
البيئية تساهم في معرفتهم ألهداف الرقابة البيئية واملخاطر البيئية وانعكاساتها على التخطيط األمثل لعملية الرقابة البيئية ،ويدل اإلنحراف
املعياري للفقرة ( )0.782على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة.
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )6والبالغ ( )3.958إلى قناعة املجيبين ّ
بأن املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة
البيئية تؤثر في تعزيز معرفتهم للمؤشرات القياسية املتعلقة باألداء البيئي مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة تقارير الرقابة البيئية.
وبشكل عام ،فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على
الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام بين ( )4.186-3.958وبمستويات أهمية مرتفعة ،كما بلغ الوسط الحسابي
للفقرات املتعلقة بقياس أثر املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات
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القطاع العام مجتمعة ( ،)4.074مما ّ
يدل على ّأن له تأثير بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن توافر املؤهالت العلمية وتعزيزها
من خالل الخبرات واملهارات الفنية يزيد من قدرة مدققي ديوان املحاسبة على القيام بمهام الرقابة البيئية بشكل فاعلّ .
ويدل اإلنحراف املعياري البالغ
( )0.833على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )7نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)7نتيجة اختبار الفرضية الثانية باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
قيمة t

البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املحسوبة

أثرنقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين
املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية
لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع
العام

4.074

0.833

48.184

قيمة t
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

نتيجة الفرضية

1.98

96

*0.000

رفض

ً
* الفروق دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05
* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )48.184أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأن نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية
يؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
اختبار الفرضية الثالثة :Ho3 :ال تؤثر قلة مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية الالزمة على الرقابة البيئية لديوان
املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )8املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر قلة مشاركة املدققين
املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية الالزمة على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر قلة مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية
في الدورات التدريبية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام
االنحراف
املعياري

مستوى
األهمية

الرتبة

.20

تؤثر مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية بشكل إيجابي على
كفاءة التخطيط والتنفيذ لعملية الرقابة البيئية

4.082

0.759

مرتفع

1

.21

تساعد مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية على التحسين
املستمر لجودة التقارير الخاصة بالرقابة البيئية.

3.969

0.770

مرتفع

3

.22

تساهم مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية في اإلطالع على
تجارب جديدة ومتنوعة في مجال الرقابة البيئية.
ُ
تعد الدورات التدريبية من الوسائل الهامة التي تعمل على معالجة أوجه القصور في تقارير
الرقابة البيئية

3.918

0.786

مرتفع

4

4.010

0.840

مرتفع

2

.24

تساعد الدورات التدريبية على إكساب املدققين املمارسين للرقابة البيئية املزيد من املهارات
في مجال الرقابة البيئية.

3.896

0.852

مرتفع

6

.25

تساهم الدورات التدريبية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في تعزيز معرفتهم لطبيعة
عمل مؤسسات القطاع العام وارتباطها باملفاهيم البيئية وانعكاساتها على تقارير الرقابة
البيئية

3.918

0.773

مرتفع

5

الفقرة

.23

املتوسط الحسابي للفقرات ( )25- 20مجتمعة

املتوسط
الحسابي

3.965

0.797

مرتفع

-

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
ّ
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.082على ّأن مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات
•
ّ
ويدل اإلنحراف املعياري للفقرة ( )0.759على وجود
التدريبية يؤثر بشكل إيجابي على كفاءة التخطيط والتنفيذ لعملية الرقابة البيئية،
اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة.
ّ
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )6والبالغ ( )3.896إلى قناعة املجيبين بأن الدورات التدريبية تساعد على إكساب املدققين
املمارسين للرقابة البيئية املزيد من املهارات في مجال الرقابة البيئية.
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وبشكل عام ،فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية الالزمة
على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام بين ( )4.082-3.896وبمستويات أهمية مرتفعة ،كما بلغ الوسط الحسابي
للفقرات املتعلقة بقياس أثر مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية الالزمة على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على
مؤسسات القطاع العام مجتمعة ( ،)3.965مما ّ
يدل على ّأن له تأثير بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن املهارات املتجددة في
مجال الرقابة البيئية يمكن الحصول عليها ومواكبتها من خالل املشاركة في الدورات التدريبية ذات العالقةّ .
ويدل اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.797على
وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )9نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)9نتيجة اختبار الفرضية الثالثة باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
قيمة t

قيمة t
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

نتيجة الفرضية

1.98

96

*0.000

رفض

البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املحسوبة

أثرقلة مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية
في الدورات التدريبية الالزمة على الرقابة البيئية
لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع
العام

3.965

0.797

49.054

ً
* الفروق دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05
* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )49.054أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأن قلة مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية
الالزمة تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
اختبارالفرضية الرابعة :Ho4 :ال يؤثر عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات
القطاع العام.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )10املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر عدم وجود دليل
معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثرعدم وجود دليل معتمد على الرقابة البيئية
لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام
الفقرة
.26
.27
.28
.29
.30
.31

يؤثر وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية بشكل إيجابي على ممارسة أفضل الطرق في
مجال الرقابة البيئية.
يساعد وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على بيان املعايير والضوابط التي يتم
بموجبها تفعيل دور الرقابة البيئية.
تساهم السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية الواردة في الدليل املعتمد ملمارسة الرقابة
البيئية في تحقيق الجودة املثلى لعملية الرقابة البيئية.
ّ
ُيشكل الدليل املعتمد ملمارسة الرقابة البيئية مرجعا أساسيا في أية إشكاليه تواجه عملية
ممارسة الرقابة البيئية.
يعمل الدليل املعتمد ملمارسة الرقابة البيئية على توحيد إجراءات وسياسات الرقابة البيئية
وفق منهج موحد مع مراعاة تباين طبيعة نشاط مؤسسات القطاع العام التي يتم رقابتها.
ّ
يعزز وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية من موضوعية وشفافية عملية الرقابة البيئية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

مستوى
األهمية

الرتبة

4.196

0.772

مرتفع

1

3.990

0.770

مرتفع

5

4.021

0.777

مرتفع

4

3.948

0.795

مرتفع

6

4.082

0.825

مرتفع

2

4.063

0.868

مرتفع

3

وإصدار التقارير الخاصة بها.
املتوسط الحسابي للفقرات ( )31- 26مجتمعة

4.050

0.801

مرتفع

-

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.196على ّ
ّ
أن وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية يؤثر بشكل إيجابي
•
ّ
على ممارسة أفضل الطرق في مجال الرقابة البيئية ،ويدل اإلنحراف املعياري للفقرة ( )0.772على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد
املجيبين حول هذه الفقرة.
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ّ
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )6والبالغ ( )3.948إلى قناعة املجيبين ّ
بأن الدليل املعتمد ملمارسة الرقابة البيئية يشكل مرجعا
أساسيا في أية إشكاليه تواجه عملية ممارسة الرقابة البيئية.
وبشكل عام ،فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان
املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام بين ( ) 4.196-3.948وبمستويات أهمية مرتفعة ،كما بلغ الوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس أثر
يدل على ّ
وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام مجتمعة ( ،)4.050مما ّ
أن
ّ
يمثل املرشد ّ
املوجه للمدقق عند قيامه بمهامه الرقابية في
له تأثير بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن وجود الدليل املعتمد
مجال الرقابة البيئية ،كما ّأن وجوده هو عامل اطمئنان وثقة للمدقق إلى ّأنه يقوم بمهامه الرقابية بالشكل املطلوب وبالصورة املثلى من خالل االلتزام
بما جاء في الدليلّ .
ويدل اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.801على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )11نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)11نتيجة اختبار الفرضية الرابعة باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

الجدولية

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

أثرعدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية
على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على
مؤسسات القطاع العام

4.050

0.801

49.821

1.98

96

*0.000

قيمة t

نتيجة الفرضية

رفض

ً
* الفروق دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05
* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )49.821أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأن عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية يؤثر على الرقابة
البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
اختبار الفرضية الخامسة :Ho5 :ال يؤثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارسة
الرقابة البيئية.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )12املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر عدم تعاون إدارة
ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.
جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثرعدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني
وعدم دعمها للمدققين على الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام
الفقرة
.32
.33
.34
.35
.36

.37

يساهم فتح باب املشاركة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ورش عمل محلية ودولية
من ِقبل إدارة ديوان املحاسبة في إثراء معرفتهم بأساليب الرقابة البيئية.
يساعد تفريغ إدارة ديوان املحاسبة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على رفع سوية
إعداد التقارير الخاصة بالرقابة البيئية.
يساهم وضع الخطط اإلستراتيجية من ِقبل إدارة ديوان املحاسبة للمدققين املمارسين
للرقابة البيئية على رسم صورة واضحة ملا هو مطلوب منهم انجازه في مجال الرقابة البيئية.
تحرص إدارة ديوان املحاسبة على توفير التقنيات الحديثة الالزمة النجاز أعمال الرقابة
البيئية من ِقبل املدققين املمارسين للرقابة البيئية بأقص ى درجات السرعة املمكنة.
ُي ّ
عد دور ديوان املحاسبة في توفير قواعد البيانات عن مؤسسات القطاع العام وعن
التشريعات واملقاييس البيئية املحلية والعاملية من أهم العوامل التي تساعد على تحسين
جودة تقارير الرقابة البيئية.
يساعد دعم ِف َرق التدقيق بالخبراء من ِقبل إدارة ديوان املحاسبة في تحسين مهام الرقابة
البيئية وضمان جودة تقاريرها.
املتوسط الحسابي للفقرات ( )37- 32مجتمعة

4.144

0.890

مستوى
األهمية
مرتفع

1

3.990

0.860

مرتفع

3

4.121

0.777

مرتفع

2

3.589

1.037

متوسط

6

3.804

0.953

مرتفع

5

3.856

0.890

مرتفع

4

املتوسط
الحسابي

3.901

االنحراف
املعياري

0.901

مرتفع

الرتبة

-

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.144على ّ
ّ
أن فتح باب املشاركة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ورش
•
ّ
عمل محلية ودولية من ِقبل إدارة ديوان املحاسبة يساهم في إثراء معرفتهم بأساليب الرقابة البيئية ،ويدل اإلنحراف املعياري للفقرة ()0.890
على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة.
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• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )6والبالغ ( )3.589إلى قناعة املجيبين ّ
بأن إدارة ديوان املحاسبة تحرص على توفير التقنيات
الحديثة الالزمة النجاز أعمال الرقابة البيئية من ِقبل املدققين املمارسين للرقابة البيئية بأقص ى درجات السرعة املمكنة.
وبشكل عام ،فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين
املمارسين للرقابة البيئية على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام بين ( )4.144-3.589وبمستويات أهمية متوسطة ومرتفعة ،كما بلغ
الوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس أثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارسة
الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام مجتمعة ( ،)3.901مما ّ
يدل على ّأن له تأثير بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن
مدققي ديوان املحاسبة ال يستطيعون القيام بمهامهم الرقابية بالشكل املطلوب في حالة غياب تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وغياب دعمها
ّ
ويدل اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.901على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد
للمدققين املمارسين للرقابة البيئية.
بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )13نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)13نتيجة اختبار الفرضية الخامسة باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

قيمة t
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

نتيجة الفرضية

أثرعدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم
دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على
ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع
العام

3.901

0.901

43.045

1.98

96

*0.000

رفض

* الفروق دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05
* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )43.045أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأن عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين
املمارسين للرقابة البيئية يؤثر على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.
اختبار الفرضية السادسة :Ho6 :ال تؤثر عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية
وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئية.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )14املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر عدم إستجابة
مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات
القطاع العام.
جدول ( :)14املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثرعدم استجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان
املحاسبة وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئية
الفقرة
.38

.39

.40

.41

.42

.43

تؤثر االستجابة السريعة من ِقبل مؤسسات القطاع العام الستفسارات املدققين املمارسين
للرقابة البيئية بشكل إيجابي على عملية الرقابة البيئية
يساعد تعاون القائمون على مؤسسات القطاع العام مع املدققين املمارسين للرقابة البيئية
وتوفير كافة التسهيالت لهم على سرعة إنجاز مهام الرقابة البيئية.
ُيساهم تعاون القائمون على مؤسسات القطاع العام مع املدققين املمارسين للرقابة البيئية
على تجاوز كافة املعوقات (أو ّ
الحد من تأثيرها) أثناء القيام بعملية الرقابة البيئية.
لدور
ديوان املحاسبة في الرقابة البيئية
يؤثر ّتفهم القائمون على مؤسسات القطاع العام
بشكل إيجابي على أداء هذا النوع من الرقابة.
تساهم استجابة القائمون على مؤسسات القطاع العام وتعاونهم مع مدققي ديوان املحاسبة
في إنجاز مهمة الرقابة البيئية بأسرع وقت ممكن
تساهم استجابة القائمون على مؤسسات القطاع العام وتعاونهم مع مدققي ديوان املحاسبة
على إنجاز مهمة الرقابة البيئية بأقل التكاليف وأقل جهد ممكن
املتوسط الحسابي للفقرات ( )43- 38مجتمعة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4.186

0.846

مستوى
األهمية
مرتفع

1

3.928

0.820

مرتفع

6

3.990

0.823

مرتفع

3

3.969

0.888

مرتفع

5

4.124

0.754

مرتفع

2

3.979

0.913

مرتفع

4

4.029

0.840

مرتفع

-

الرتبة

* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
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ّ
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.186على ّأن االستجابة السريعة من ِقبل مؤسسات القطاع العام
•
ّ
الستفسارات املدققين املمارسين للرقابة البيئية تؤثر بشكل إيجابي على عملية الرقابة البيئية ،ويدل اإلنحراف املعياري للفقرة ()0.846
على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة.
ّ
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )6والبالغ ( )3.928إلى قناعة املجيبين بأن تعاون القائمون على مؤسسات القطاع العام مع
املدققين املمارسين للرقابة البيئية وتوفير كافة التسهيالت لهم يساعد على سرعة إنجاز مهام الرقابة البيئية.
وبشكل عام ،فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني
املمارسين لعملية الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام بين ( )4.186-3.928وبمستويات أهمية
مرتفعة ،كما بلغ الوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس أثر عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية
الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام مجتمعة ( ،)4.029مما ّ
يدل على ّأن له تأثير بدرجة مرتفعة.
ويعود ذلك (من وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن مدققي ديوان املحاسبة يستطيعون القيام بمهامهم الرقابية بالشكل املطلوب في حالة تعاون واستجابة
ّ
ويدل اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.840على
املؤسسات املعنية بالرقابة البيئية مع هؤالء املدققين من خالل توفير مستلزمات القيام بمهام الرقابة.
وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )15نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)15نتيجة اختبارالفرضية السادسة باستخدام اختبار” “tلعينة واحدة
البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

قيمة t
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى الداللة

نتيجة الفرضية

أثرعدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي
ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة
البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة
البيئية

4.029

0.840

47.388

1.98

96

*0.000

رفض

ً
* الفروق دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05
* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )47.388أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأن عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة
األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم يؤثر على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.
اختبارالفرضية السابعة :Ho7 :ال توجد معوقات تؤثرعلى الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )16املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تؤثر على
الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
جدول ( :)16املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تؤثرعلى الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني
على مؤسسات القطاع العام
الفقرة
.44
عدم وجود معرفة كافية لدى القائمون على مؤسسات القطاع العام بماهية الرقابة البيئية
التي يمارسها ديوان املحاسبة وأهميتها.
.45
عدم توافر قواعد بيانات كافية لدى ديوان املحاسبة عن أنشطة مؤسسات القطاع العام ذات
العالقة بالرقابة البيئية.
.46
نقص املؤهالت العلمية والفنية لدى مدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية.
.47
النقص العددي ملدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية على مؤسسات القطاع
العام.
.48
النقص في الدورات التدريبية املتخصصة في مجال الرقابة البيئية للمدققين املمارسين للرقابة
البيئية على مؤسسات القطاع العام.
.49
عدم إيالء إدارة ديوان املحاسبة االهتمام الكافي لتوفير احتياجات املدققين املمارسين للرقابة
البيئية.
.50
عدم تعاون القائمون على مؤسسات القطاع العام مع مدققي ديوان املحاسبة املمارسين
لعملية الرقابة البيئية.
ّ
.51
عدم وجود دليل معتمد وتشريعات منظمة ملمارسة الرقابة البيئية من ِقبل مدققي ديوان
املحاسبة على مؤسسات القطاع العام.
املتوسط الحسابي للفقرات ( )51- 44مجتمعة
* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4.134

0.909

مستوى
األهمية
مرتفع

1

3.804

1.077

مرتفع

4

3.635

1.189

4.010

0.995

متوسط
مرتفع

8
2

3.979

1.076

مرتفع

3

3.708

1.178

مرتفع

7

3.742

1.130

مرتفع

6

3.794

1.224

مرتفع

5

3.851

1.097

مرتفع

-

الرتبة
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استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
ّ
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.134على تأكيد املجيبين على ّأن عدم وجود معرفة كافية لدى القائمون على
•
ّ
مؤسسات القطاع العام بماهية الرقابة البيئية التي يمارسها ديوان املحاسبة وأهميتها تمثل عائقا أمام القيام بمهام الرقابة البيئية ،ويدلّ
اإلنحراف املعياري للفقرة ( )0.909على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة.
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )6والبالغ ( )3.635إلى عدم قناعة املجيبين بارتفاع أهمية نقص املؤهالت العلمية والفنية لدى
مدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية.
وبشكل عام ،فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس وجود معوقات تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على
مؤسسات القطاع العام بين ( ) 4.134-3.635وبمستويات أهمية متوسطة ومرتفعة ،كما بلغ الوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات
تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام مجتمعة ( ،)3.851مما ّ
يدل على ّأن هذه املعوقات لها تأثير بدرجة
مرتفعة.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )17نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)17نتيجة اختبار الفرضية السابعة باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

قيمة t
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى الداللة

نتيجة الفرضية

وجود معوقات تؤثرعلى الرقابة البيئية لديوان
املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام

3.851

1.097

34.938

1.98

96

*0.000

رفض

ً
* الفروق دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05
* الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )34.938أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأنه توجد معوقات تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على
مؤسسات القطاع العام.
ّ
وقد جاءت نتيجة هذه الفرضية معززة لنتائج اختبار الفرضيات الست السابقة من فرضيات الدراسة ،حيث تبين من خالل نتيجة اختبار
الفرضيات الست السابقة ّأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كفاءة ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام من قبل مدققي ديوان
املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية ،وبالتالي جاءت نتيجة هذه الفرضية (السابعة) منسجمة مع نتائج اختبار الفرضيات الست السابقة
من حيث وجود معوقات تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام وبتأثير درجته مرتفعة.

نتائج الدراسة:

استنادا إلى نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتهاّ ،
تم التوصل إلى النتائج التالية:

• يؤثر نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة سلبا على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة على مؤسسات القطاع العام.
• يؤثر النقص في املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة األردني سلبا على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة
على مؤسسات القطاع العام.
• تؤثر عدم مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة األردني في الدورات التدريبية سلبا على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة
على مؤسسات القطاع العام.
• يؤثر عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية سلبا على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
• يؤثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين لهذا النوع من الرقابة سلبا على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة
األردني على مؤسسات القطاع العام.
• تؤثر عدم استجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني وعدم تعاونها معهم سلبا على إنجاز عملية الرقابة البيئية لديوان
املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.
• هناك العديد من املعوقات التي تواجه القائمين على عمليات الرقابة البيئية في ديوان املحاسبة األردني عند قيامهم بأعمال الرقابة البيئية على
مؤسسات القطاع العام.
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توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها ،فقد صاغ الباحثان التوصيات التالية:
• قيام إدارة ديوان املحاسبة األردني بتعزيز عدد املمارسين للرقابة البيئية ,بهدف إتاحة الفرصة لهم للتنويع في طبيعة ومحتويات تقارير الرقابة
البيئية التي يقدمونها وشمول العدد األكبر من مؤسسات القطاع العام ورقابة أعمالها البيئية بشكل منتظم.
• بذل مزيد من الجهود من قبل إدارة ديوان املحاسبة األردني للعمل على اختيار املدققين األكثر تأهيال علميا وفنيا ،واألكثر إملاما باألنظمة البيئية
وباملعايير املهنية والفنية الخاصة بالرقابة البيئية ،ملمارسة أعمال الرقابة البيئية مما يؤدي إلى التخطيط األفضل لعملية الرقابة البيئية وتحسين
نوعية التقارير املصدرة.
• زيادة اهتمام إدارة ديوان املحاسبة األردني بمشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية الخاصة بالرقابة البيئية ،مما يضمن
كفاءة في التخطيط والتنفيذ لعملية الرقابة البيئية ،إضافة إلى التحسين املستمر للمهارات.
• العمل على إيجاد دليل ومنهجية معتمدة ملمارسة أعمال الرقابة البيئية من قبل إدارة ديوان املحاسبة األردني ,لتحقيق الجودة املثلى لعملية
الرقابة البيئية.
• على إدارة ديوان املحاسبة األردني توفير أقص ى درجات الدعم للمدققين املمارسين للرقابة البيئية ،وذلك من خالل تفريغ املدققين املمارسين
للرقابة البيئية ألعمال الرقابة البيئية ،توفير التقنيات الحديثة وقواعد بيانات للتشريعات واملقاييس البيئية ،إضافة إلى دعم فرق التدقيق
بالخبراء واملهندسين لضمان جودة التقارير.
• زيادة نشر الوعي البيئي وأهميته لضمان تعاون مؤسسات القطاع العام مع مدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعمليات الرقابة البيئية.
• تضافر جهود الجهات الحكومية والجهات الخاصة مع ديوان املحاسبة األرد ني للعمل على معالجة وتخطي املعوقات التي تواجه مدققي ديوان
املحاسبة األردني عند ممارستهم لعمليات الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام ،لتستطيع مواكبة أعمال وتطلعات الرقابة البيئية على
أكمل وجه.
• إجراء املزيد من الدراسات بهدف التعرف على املزيد من العوامل املؤثرة في ممارسة الرقابة البيئية من ِقبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات
القطاع العام (والتي لم يتم التطرق لها في هذه الدراسة) بهدف معالجتها إن كانت سلبية وتعزيزها إن كانت إيجابية.
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Abstract: This study aimed to identify the factors affecting the environmental control of the
Jordanian audit Bureau on the public sector institutions, and to identify the obstacles that affect the
environmental control of the Jordanian audit Bureau on the public sector institutions.
In order to achieve the objectives of this study, the researchers developed a questionnaire that was
distributed to the staff of the Jordanian audit bureau (managers and their assistants, heads of
departments, auditors working at the headquarters of the bureau, auditors working in the Audit Bureau
/ outside the head office), which at the beginning of 2020 (380) employees (According to statistics from
the Jordanian Audit Bureau at the beginning of 2020). A random sample of (115) employees were
selected from the various categories mentioned above, ie (30.26%) of the study population. 115
questionnaires were distributed, and the number of questionnaires returned suitable for analysis was
(97), ie (84.35%) of the distributed questionnaires.
The researchers found a number of results, which can be summarized as follows: There is a negative
effect on the factors (lack of number of environmental auditing auditors, lack of scientific and technical
qualifications for auditors, lack of participation of auditors in training courses, Jordanian accounting and
its lack of support for the auditors of environmental auditing, the non-response of public sector
institutions and their lack of cooperation with the auditors of environmental auditing) on the practice of
environmental control of the Jordanian Accounting Bureau on public sector institutions. There are many
obstacles that affect the practice of the Jordanian Audit Bureau for environmental control on public
sector institutions.
The researchers presented a number of recommendations, including: The management of the Jordanian
Audit Bureau must strengthen the number of auditors to practice environmental auditing, exert more
efforts by the management of Jordanian Audit Bureau on selecting the most scientifically and technically
qualified auditors who are familiar with environmental regulations and professional and technical
standards.

Keywords: Environmental Control; Jordanian Audit Bureau; Public Sector Institutions.
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امللخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة ً
وفقا للعوامل املتعلقة بالشركات
محل املراجعة ،ومكاتب املراجعة ومراجعي الحسابات العاملين بمكاتب املراجعة .تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،كما تم استخدام
االستبانة للحصول على البيانات األولية من عينة من املراجعين العاملين بمكاتب املراجعة ،حيث بلغ عدد االستجابات (.)124
أسفرت عملية تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضيات الدراسة عن عدة نتائج من أهمها :هناك استخدام بدرجة عالية للشركات محل
املراجعة للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب املراجعة ،ومن أبرز ما يدعم ذلك قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية ،قدرة الحفاظ على البيانات
من االختراق ،إدراك الشركة لحساسية بياناتها عند التخزين في البيئة السحابية .كما أظهرت النتائج أن من بين العوامل التي تعزز استخدام
مكاتب املراجعة للحوسبة السحابية القدرة على توسيع حجم االختبارات ونطاق الفحص ،ثم سرعة إنجاز مكتب املراجعة لألعمال املوكلة إليه
ً
عند العمل واالستفادة من الخدمات املقدمة سحابيا .كما بينت النتائج أن من بين العوامل التي تدعم استخدام مراجعي الحسابات للحوسبة
السحابية في تحديد أتعاب املراجعة تمثلت في مستوى معرفة مراجعي الحسابات في التخطيط لعملية املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية،
وحرص مراجعي الحسابات في الحفاظ على خصوصية العميل عند تخزين بياناته في السحابة ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر وعالقة
ً
الستخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب املراجعة .كما بينت النتائج أنه ليست هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة
ً
حول استخدام الحوسبة السحابية وفقا للعوامل املتعلقة بالشركة ومكاتب املراجعة ،ومراجعي الحسابات تعزى الختالف املؤهل العلمي،
الوظيفة الحالية ،سنوات الخبرة ،حجم مكتب املراجعة ،وعدد الدورات التدريبية في مجال الحوسبة السحابية .بينما أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول العوامل املتعلقة بمكاتب املراجعة باختالف املؤهل املنهي.
الكلمات املفتاحية :الحوسبة السحابية؛ أتعاب عملية املراجعة؛ مراجعيين؛ مكتب مراجعة.

املقدمة:

ً
ً
واستنادا لتوجيهات ولي العهد
اتجهت العديد من الشركات في اململكة العربية السعودية للحوسبة السحابية رغبة منها في مواكبة التطور التكنولوجي؛
السعودي األمير محمد بن سلمان وامتدادا لرؤية اململكة العربية السعودية ( .)2030إلى جانب العديد من املزايا التي وجدتها هذه الشركات عند العمل
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الشمراني & االسمري

باستخدام الحوسبة السحابية واإلمكانيات الهالة التي وفرتها في ظل التطور السريع وامللحوظ الذي تشهده اململكة العربية السعودية في الوقت الحالي .إلى
جانب ذلك لم يتوقف األمر عند رغبة الشركات في التطور وحدها ً
أيضا كان ملكاتب املراجعة التي تقف على مراجعة أعمال الشركات وإبداء رأيها حول صدق
ً
تدريجيا للعمل في بيئة الحوسبة السحابية
وعدالة قوائمها املالية الرغبة العظمى في تطوير أعمالها والقدرة على إنجازها في أسرع وقت حيث أصبحت تتجه
والوقوف على كافة تحدياتها إلى جانب الحفاظ على خصوصية بيانات عمالئها والتخلص من العديد من التعقيدات في األنظمة التقليدية وتوفير الجهد
والوقت إلى جانب السرعة في إنجاز أعمال املراجعة .هذا األمر يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى على أتعاب عملية املراجعة وخاصة أن عملية املراجعة في
البيئة السحابية ستختصر على املراجعين العديد من األعمال التي كان من املمكن القيام بها في النظام التقليدي إلى جانب أنه كان لها النصيب األكبر من
جهد املراجع ووقته وبالتالي زيادة أتعاب ه .ومن هذا املنطلق ستسلط الورقة العملية الضوء على أثر استخدام الحوسبة السحابية وأثر ذلك على أتعاب
عملية املراجعة ً
بناء على مجموعة من العوامل التي ستؤثر في ذلك.
مشكلة الدراسة:
الحوسبة السحابية لكونها توجه العديد من القطاعات على املستوى العاملي بشكل عام وعلى القطاعات في اململكة العربية السعودية بشكل خاص
وبدء االهتمام بها ووضع السياسات الخاصة بالعمل في البيئة السحابية وخاصة عند تحول غالبية الشركات للعمل في البيئة السحابية مما فرض ً
واقعا
على مهنة املراجعة بضرورة التطور والرقي إلى مستوى معظم الشركات خاصة ،وان ذلك يساهم بشكل كبير في تطوير مهام عملية املراجعة إلى جانب توفير
وقت وجهد مراجعي الحسابات واختصار العديد من األعمال والوثائق التي من املفترض القيام بها في ظل املراجعة الحالية من ناحية والحاجة إلى التغلب
على العديد من التحديات التي تواجه مراجعي ال حسابات واملتعلقة بنقص الخبرات في مجال تكنولوجيا املعلومات والتخوف من العمل في البيئة السحابية
ً
مع الحفاظ على خصوصية بيانات العميل .هذا االنتقال فرض ً
جديدا على مهنة املراجعة وبحاجة إلى إعادة النظر في تقدير األتعاب املترتبة على
واقعا
عملية املراجعة خاصة وأن املراجعة باستخدام الحوسبة السحابية سيترتب عليها مهام إضافية يتحملها املراجع كمراجعة بيانات أكثر من شركة في وقت
ً
واحد ومشاركة العمل مع مكاتب مراجعة أخرى عبر السحابة ،والقيام باملراجعة الشاملة بدال من املراجعة الجزئية واالقتصار على العينات التقليدية
(املنوفي )2021 ،باإلضافة إلى ضرورة تطوير املراجعين ألنفسهم ملواكبة كل ما هو جديد في البيئة السحابية ،كل ذلك جعل من املهم دراسة هذا املوضوع
ومعرفة مدى تأثر عملية املراجعة بهذا التحول بشكل عام وعلى أتعاب عملية املراجعة بشكل خاص وإلى أي مدى ستتأثر أتعابها .من هذا املنطلق تتحدد
مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:
ما هو أثراستخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة من وجهة نظراملراجعين الخارجيين؟
أهمية الدراسة وأهدافها:
تتلخص أهمية الدراسة في كونها تبحث في موضوع له أهمية ومتعلق بموضوع يتميز بندرته إلى جانب أن الدراسات السابقة فيه قليلة ،حيث يسلط
الضوء على مهنة املراجعة الخارجية لكونها مهنة مهمة ولها سياساتها وأنظمتها املستقلة وكون الحوسبة السحابية تمثل لها سياسة جديدة وحديثة جعل
من هذا املوضوع في حد ذاته أهمية خاصة ،ولكونه يعتبر مرجع للعديد من الدارسين والراغبين في البحث في هذا املجال ومعرفة مدى تأثير النظام السحابي
وبناء على ما تم ذكره في مشكلة الدراسة ً
والعمل فيه والقدرة على التغلب على عقباته ومدى تأثيره في تحديد أتعاب عملية املراجعةً .
سابقا .فإن أهداف
الدراسة تنحصر في النقاط التالية:
ً
 .1التعرف على أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بالشركة محل املراجعة.
 .2التعرف على أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة ً
بناء على العوامل املرتبطة بمكتب املراجعة.
 .3التعرف على أثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة ً
بناء على العوامل املرتبطة بمراجعي الحسابات.
فرضيات الدراسة:
ً
الفرضية األولى :يوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بالشركة محل
املراجعة؛ وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين.
الفرضية الثانية :يوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة ً
بناء على العوامل املرتبطة بمكتب
املراجعة؛ وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين.
ً
الفرضية الثالثة :يوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بمراجعي
الحسابات؛ وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين.
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نطاق الدراسة ومحدداتها:
ً
اقتصر نطاق مجتمع الدراسة من الناحية امليدانية على مكاتب املراجعة في اململكة العربية السعودية وتحديدا بمدينة جدة .ولم يمتد للمراجعين
الداخليين في الشركات.
منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على املنهجين االستقرائي والوصفي التحليلي .حيث تم جمع البيانات باستخدام أداة الدراسة "االستبانة "لجمع البيانات
األولية التي تعبر عن أراء أفراد مجتمع الدراسة املتمثل باملراجعين الخارجيين في مكاتب املراجعة الخارجية بمنطقة جدة والبالغ عددها (ً 47
مكتبا) من
ً
ً
ً
بينهم مكاتب كبيرة وشركات محلية ومكاتب فردية ،ولتحليل بيانات الدراسة تحليال إحصائيا علميا يحقق أهدافها تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي
ً
( )SPSSاإلصدار ()24؛ وذلك إلدخال بيانات الدراسة ومعالجتها إحصائيا .حيث تم الحصول على استجابات من ( )124من أفراد العينة املستهدفين
بالدراسة .والختبار فرضيات الدراسة ،تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار مربع كاي ،واعتمدت الباحثة على مقياس ليكرت
الخماس ي والذي يتراوح من موافق بدرجة عالية ( ،)5موافق ( ،)4موافق بدرجة متوسطة ( ،)3غير موافق ( ،)2غير موافق بدرجة عالية (.)1
الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات السابقة والتي بحثت في تأثير الحوسبة السحابية على عدد من القطاعات املختلفة وتناولته من زوايا مختلفة .وبناء على
ذلك ستعرض الباحثتان أبرز الدراسات السابقة التي تمت االستفادة منها والتي تتعلق بموضوع هذه الدراسة ومنها:
• هدفت دراسة ( )Hoffman et al., 2018إلى معرفة مدى قدرة واهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات في الشركات وأثرها في تحديد أتعاب املراجع
الخارجي .تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من الشركات بالواليات املتحدة األمريكية املختصة في مجال تكنولوجيا املعلومات وذلك خالل الفترة من
عام  2004إلى عام  2014م .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنها :الشركات التي تتمتع بقدرات فائقة في مجال تقنية املعلومات تتحمل
مستويات أعلى في تحديد أتعاب عمل املراجع من الشركات التي تفتقر لهذه التقنية .وباإلضافة إلى ذلك تحتاج الشركات محل املراجعة إلى قدرة
فائقة في مواجهة التحديات املرتبطة باستخدام التقنيات الجديدة من استخدام تطبيقات وبرامج تتناسب مع ذلك إلى جانب مدى معرفة املراجع
بنظم تكنولوجيا املعلومات والعمل من خالله بفاعلية ،مع األخذ في االعتبار زيادة تعقيد عملية املراجعة وما يرتبط بها من جهد وبالتالي ارتفاع
تكاليف عملية املراجعة.
• تناولت دراسة ( )Han et al., 2016التطورات في تكنولوجيا املعلومات والتي أدت إلى تغيير الطريقة التي تمارس بها الشركات محل املراجعة أعمالها
بشكل عام وعند إعداد بياناتها املالية ومراجعتها بشكل خاص .تم استخدام املنهج املعتمد على املالحظة من خالل قاعدة البيانات ( Harte-Hanks
 )Ci Technologyوالتي اشتملت على ما يقارب  8287مالحظة لعينة من الشركات في الواليات املتحدة األمريكية .وترتب على هذه الدراسة عدة نتائج
وهي :استخدام تكنولوجيا املعلومات يقلل بشكل كبير من مخاطر املراجعة من خالل تحسين فاعلية التشغيل والرقابة الداخلية مما قد يقلل من
ً
مخاطر الرقابة الداخلية ،ودرجة تعقيد عمليات تكنولوجيا املعلومات تؤدي إلى استحداث مخاطر جديدة غير مألوفة ُم ً
سبقا لدى كال من الشركات
ُ
محل املراجعة ومراجعي الحسابات واملتعلقة بالتحديات املرتبطة بعملية املراجعة عند التأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية املطبق في الشركة
وبالتالي القدرة على اكتشاف املخالفات املحاسبية؛ هذا األمر يتطلب جهد من املراجعين عند إجراء عمليات املراجعة املختلفة مما يؤدي إلى زيادة
أتعاب عملية املراجعة.
• ركزت دراسة ( )Amba & Al-Hajeri, 2013على أهمية فحص واختبار العوامل الخمس التي تؤثر في تحديد أتعاب عملية املراجعة مثل عدد
املعامالت ،وتكنولوجيا املعلومات ،ومجموع الحسابات املدينة واملخزون ،وعدد الشركات التابعة ،واللوائح التي لها تأثير كبير في تحديد أتعاب
املراجعة .وتم إجراء هذه الدراسة على عدد من الشركات الكبرى في مملكة البحرين ،وتم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي القائم على استخدام
االستبانة كأداة للبحث .وتلخصت نتائج الدراسة في عدة نتائج ومنها :حجم املعامالت التي تنشأ مع عدة شركات تابعة وباستخدام أنظمة تكنولوجيا
املعلومات املتطورة تساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف عملية املراجعة .باإلضافة إلى حاجة بعض املراجعين إلى مهارات متخصصة وشهادات مهنية
خاصة تتناسب مع زيادة تعقيد برامج تكنولوجيا املعلومات وضوابط الرقابة الداخلية إلى جانب ان الشركات محل املراجعة التي تستخدم أنظمة
ً
تكنولوجية ُمعقدة ستتطلب قضاء مراجعي الحسابات مز ًيدا من الوقت والجهد في عملية املراجعة مما سيفرض أتعابا أعلى.
• أشارت دراسة ( )Al-kasswna, 2012إلى أن هناك عوامل مرتبطة باملتطلبات التنظيمية لعملية مراجعة الحسابات والتي بدورها تؤثر في تحديد
أتعاب عملية املراجعة في بيئة تكنولوجيا املعلومات .تم تطبيق الدراسة في األردن على عينة من مكاتب املراجعة ،مستخدمه في ذلك املنهج الوصفي
التحليلي باستخدام أداة البحث االستبانة لجمع معلومات عن عينة الدراسة .وتوصلت الدراسة إلى نتائج ومنها :افتقار املعامالت املالية اإللكترونية
لألنظمة التي تحكمها وعدم وضوح مسؤوليات وواجبات مراجعي الحسابات في بيئة تكنولوجيا املعلومات؛ وعدم وجود توجيهات مهنية كافية لتوجيه
مراجعي الحسابات للعمل بالشكل الصحيح في بيئة تكنولوجيا املعلومات كان لها األثر الواضح في ارتفاع أتعاب عملية املراجعة.
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ومما سبق يتضح أن الدراسات السابقة ركزت على العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة أتعاب عملية املراجعة في ظل التطور التكنولوجي الذي
يشهده العالم اليوم في شتى املجاالت .حيث تناولت الدراسات في مجملها موضوع أتعاب عملية املراجعة لكونه من املواضيع املهمة في املراجعة لذلك كان
ً
له النصيب الوافر من الدراسات والبحث .إال أن هذه الدراسة وإن كانت ستتطرق لذات املوضع إال أنها ستبحث في جانب مختلف مما جعل لها أهدافا
مختلفة عن الدراسات السابقة خاصة وأنها ستبحث في تأثير استخدام الحوسبة السحابية ودورها في تحديد أتعاب عملية املراجعة.
ً
أوال :الحوسبة السحابية:
• مفهوم الحوسبة السحابية
عرفت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ( )2019الحوسبة السحابية على "أنها نموذج يتيح الوصول الشبكي السهل وحسب الطلب إلى مجموعة
مشتركة من املوارد الحاسوبية القابلة للتكوين مثل (الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات البرمجية) التي يمكن توفيرها وإطالقها بشكل
سريع بأقل جهد إداري أو تفاعل بشري مع مقدم الخدمة".
وذكر العتيبي ( )2020أن الحوسبة السحابية " مصدر افتراض ي متاح عبر شبكة اإلنترنت تتم فيه نقل عملية املعالجة من حاسوب املستخدم إلى
حواسيب خادمة عبر اإلنترنت ،وحفظ ملفات املستخدم هناك ليستطيع املستخدم الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وأي حاسوب ،ولتصبح البرامج
مجرد خدمات ويصبح حاسوب املستخدم مجرد واجهه أو نافذة رقمية".
وب ً
ناء على التعاريف السابقة عرفت الباحثتان الحوسبة السحابية على أنها تكنولوجيا متطورة متاحة عبر شبكة االنترنت يتمكن من خاللها
ً
سحابيا ليتمكن من الوصول إليها في أي وقت وبأقل جهد وتكلفة.
املستخدم من الوصول إلى املوارد الحاسوبية وحفظ امللفات وتخزينها
• أنواع خدمات الحوسبة السحابية
يشير املعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ( )NISTإلى أنه يمكن تقسيم خدمات الحوسبة السحابية إلى ثالثة أقسام هي( :الخرينج ،املزين)2020 ،
 .1البنية التحتية كخدمة ( :)LaaSتتيح هذه الخدمة للعمالء إمكانية التوسع ً
تبعا الحتياجاتهم ،ويتم الدفع ً
بناء على االستخدام ،ويستطيع
املستخدم التحكم في البرامج والتطبيقات والتخزين دون البنية التحتية األساسية للسحابة.
 .2املنصة كخدمة ( :)PaaSتعتبر من الخدمات املقدمة للمطورين تمكنهم من تشغيل التطبيقات دون الحاجة لتحميلها ،وتتيح لهم التحكم في
التطبيقات التي تم نشرها دون البنية التحتية األساسية للسحابة.
 .3البرمجيات كخدمة ( :)SaaSيعتبر من الخدمات الشائعة للحوسبة السحابية؛ كما أنها سهلة االستخدام ،وتتيح للمستخدم الوصول للتطبيقات
والبرامج التي تمت اضافتها من قبل مزودي الخدمة.
• أنواع الحوسبة السحابية
تناولت دراسة (خليل وخليل )2019 ،أنواع الحوسبة السحابية وهي:
 . 1السحابة الخاصة :وهي السحابة الخاصة بمستخدم واحد تخضع لسيطرته الكاملة تتعامل مع البيانات بسرية تامة وذات جودة عالية.
 . 2السحابة العامة :وهي السحابة املتوفرة لعدة عمالء ،يتشاركون موارد السحابة عبر شبكة عامة كاإلنترنت.
 . 3السحابة الهجينة :وهي السحابة التي تجمع بين السحب الخاصة والعامة؛ والقادرة على توفير الخصوصية للبيانات األكثر سرية في السحب
الخاصة ،وإمكانية االنتقال للسحب العامة للبيانات الغير سرية.
• مميزات الحوسبة السحابية
تتميز الحوسبة السحابية بناء على دراسة (خليل وخليل )2019 ،بعدة مزايا منها:
 .1الحوسبة السحابية سهلة االستخدام والتنفيذ ال تتطلب من املؤسسات شراء أجهزة وما يرتبط بها من ترخيص للبرامج أو تنصيبها أو صيانتها.
 .2تخفيض التكاليف املتعلقة باستخدام الخوادم الثابتة أو تطوير التطبيقات ملا تتمتع به الحوسبة السحابية من سرعة في التعامل مع الترقيات
الحديثة عبر االنترنت.
 .3يستطيع املستخدمون الوصول إلى موارد الحوسبة السحابية ،والحصول على بياناتهم وتطبيقاتهم في أي وقت ومن أي مكان تتوافر فيه خدمة
االنترنت.
 .4توفر الحوسبة السحابية املرونة العالية من حيث قدرة املستخدمين في الوصول للعديد من التطبيقات والخدمات ،وإمكانية مشاركة املصادر
من خالل خدمات الحوسبة السحابية.
• تحديات الحوسبة السحابية
ذكرت دراسة (خرخاش وعريوة )2017 ،تحديات الحوسبة السحابية ومنها:
 . 1األداء :افتقار الحوسبة السحابية لألداء الجيد للتطبيقات في بعض الحاالت التي تكون فيها بيانات املعامالت كثيفة.
ً
سحابيا.
 . 2األمن والخصوصية :املتمثل في قلق املستخدمين حول مدى الحفاظ على خصوصية وأمن البيانات املخزنة
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التحكم :الذي يفرضه مقدمي خدمات الحوسبة السحابية من السيطرة الشبه كاملة على املنصات.
ً
الدقة واملوثوقية :تفتقر الحوسبة السحابية لتقديم املوثوقية الدائمة على مدار الساعة .إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي أحيانا أخرى.

ً
ثانيا :أتعاب عملية املراجعة:
عرفت دراسة صالح وأحمد ( )2019أتعاب عملية املراجعة على أنها " املبالغ أو األجور أو الرسوم التي يتقاضاها املراجع نظير قيامه بعملية املراجعة
لحسابات منشأة ما ،ويتم تحديد حجم األتعاب بموجب عقد االتفاق الذي يتم بين املنشأة محل املراجعة واملراجع ً
وفقا للزمن الذي تستغرقه عملية
املراجعة ونوع الخدمات املطلوبة وحجم هذه العمليات ،واملتمثلة في األتعاب الثابتة الغير قابلة للزيادة في املستقبل ،واألتعاب املتغيرة املحددة ً
وفقا للوقت
املستغرق في عملية املراجعة والجهد املبذول ،واألتعاب الشرطية املبنية على تحقيق أمر مستقبلي معين"
• العوامل املؤثرة في تحديد أتعاب عملية املراجعة
صنفت دراسة قطب والخاطر ( )2004العوامل املؤثرة في تحديد أتعاب عملية املراجعة إلى مجموعتين وهي:
 . 1عوامل مرتبطة بالشركة محل املراجعة :تتمثل العوامل املرتبطة باملنشأة محل املراجعة في كافة العوامل املتعلقة باملؤشرات املستخرجة من
القوائم املالية باإلضافة إلى العوامل الغير متعلقة بالقوائم املالية ومنها على سبيل املثال (حجم املنشأة محل املراجعة ،ومدى وجود فروع للمنشأة،
ً
وأخيرا طبيعة القطاع الذي تنتمي إلية الشركة محل املراجعة).
مدى فروع أو أقسام املنشأة ،مدى قوة نظام املراقبة الداخلية،
 . 2عوامل مرتبطة باملراجع ومكتب املراجعة :وتتعلق بكافة العوامل املرتبطة باملراجع أو بمكتب املراجعة ومنها على سبيل املثال (حجم مكتب
ً
وأخيرا خبرة املراجع في
املراجعة ،مدى تقديم مكتب املراجعة لخدمات استشارية ،مدى تقييم املراجع ملخاطر املراجعة ،سمعة مكتب املراجعة،
أعمال عملية املراجعة املتراكمة عبر الزمن).
ً
ثالثا :أثراستخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة:
ال تستغني منظمات األعمال بأنواعها املختلفة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في سبيل تحقيق أهدافها ودعم وتعزيز استراتيجياتها (عبد
املحسن وتوفيق .)2019 ،حيث ذكرت (وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات )2019 ،أن اململكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الدول الرائدة في قطاع
تقنية املعلومات ليس ذلك فحسب حيث أنها مستعدة بشكل كامل لالستفادة من خدمات الحوسبة السحابية وهي إحدى الركائز األساسية لدعم وقيادة
التحول الرقمي في اململكة العربية السعودية .وكما دعت إلى ضرورة مواكبة التطور العاملي على مستوى جميع القطاعات العامة والخاصة ولكون قطاع
املراجعة إحدى هذه القطاعات فهي تسعى إلى تطوير املهنة إلدراك ووعي مراجعي الحسابات بأهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالستفادة من مزاياها
والوقوف على تحدياتها فقد كان لها النصيب األكبر من الدراسة والبحث ومعرفة تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على املهنة بشكل عام وعلى أتعابها
بشكل خاص ( ضيف هللا. )2015 ،
تطرقت دراسة ( قطب والخاطر ،2004 ،األمين )2017 ،إلى العوامل املرتبطة بتحديد أتعاب عملية املراجعة وأنها تمثل مصدر اإليراد األساس ي
ملكاتب املراجعة ومن الضروري أن تتناسب مع ما يبذلونه مراجعي الحسابات من جهد وما يتحملونه من تكاليف ومسؤوليات تجاه قيامهم بأعمالهم.
ً
وأخيرا بمراجعي الحسابات.
صنفت الدراسات العوامل إلى عوامل متعلقة باملنشأة محل املراجعة ،وبمكتب املراجعة،
قامت) (al-kasswna, 2012بدراسة وتحليل تأثير تكنولوجيا املعلومات كأحد العوامل التي تؤثر في تحديد أتعاب عملية املراجعة .ووضحت الدراسة
أن تطبيق تكنولوجيا املعلومات له تأثير كبير على طبيعة النظام املحاسبي من حيث اختفاء املستندات الورقية املؤيدة للقيد املحاسبي وبالتالي صعوبة
حصول املراجع على أدلة اإلثبات األمر الذي بدورة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف عملية املراجعة خاصة وأن املراجع سيقوم بالبحث عن طرق بديلة للحصول
على أدلة اإلثبات املؤيدة لرأيه .باإلضافة إلى أن عمل املراجع لن يتوقف عند هذا فقط فهناك أعمال إضافية جديده قائمة على التأكد من صحة املواقع
اإللكترونية املستخدمة في التعامالت املختلفة وتنوع املخاطر التي تحيط بتلك األنظمةً .
وبناء على ذلك ينبغي أن تعكس طبيعة عمل املراجع في بيئة
تكنولوجيا املعلومات أتعاب عمل املراجع التي قد تزيد تكلفتها في حين استعانة مراجعي الحسابات بخبراء لتقييم النظام االلكتروني إلنجاز مهام عملية
املراجعة .باإلضافة إلى أن دراسة تكنولوجيا املعلومات كمعامل مؤثر يتطلب وجود مستوى من املعرفة ومهارة في تكنولوجيا املعلومات لدى مراجعي
الحسابات مما سيؤثر بطريقة أو بأخرى في تحديد أتعاب عملية املراجعة .حيث ذكرت الدراسة أن مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات في الشركة
محل املراجعة سيؤثر في تحديد أتعاب عملية املراجعة وأن مستوى التأهيل العلمي والعملي للمراجع ومدى فهمه للعمل في بيئة تكنولوجيا املعلومات ومدى
استخدام مكتب املراجعة للتكنولوجيا ومسئولياته وواجباته تجاه العمل في بيئة تكنولوجيا املعلومات ومستوى التأهيل العلمي والعملي للمراجع في هذه
التكنولوجيا الحديثة من العوامل املؤثرة في تحديد أتعاب عملية املراجعة بالنسبة ملراجعي الحسابات ومكتب املراجعة.
ً
واستنادا على ما سبق ترى الباحثتان أن الحوسبة السحابية ماهي إال طريق ملستقبل تكنولوجيا املعلومات وما يمكن قياسه عند استخدام
ً
تكنولوجيا املعلومات يمكن قياسه أيضا عند استخدام الحوسبة السحابية وخاصة أن األخيرة تعد أكثر مخاطرة الشتمالها على تحديات من الضروري
ً
مواجهتها أوال والقدرة على التغلب عليها وخاصة إذا تم االتفاق مع شركات أجنبية للحصول على خدمات الحوسبة السحابية ألن الحفاظ على خصوصية
بيانات العمالء يعد الهدف األول ملكتب املراجعة ومراجعي الحسابات ،وفي حالة فقدان العميل للثقة في مكتب املراجعة؛ فإن األمر يصبح في غاية الخطورة
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ً
تعقيدا وبالتالي ترتفع أتعاب عملية املراجعة لذلك
خاصة وأن عملية املراجعة مبنية على الثقة املتبادلة مع العمالء فيزيد األمر صعوبة ويصبح أكثر
فالعوامل التي يمكن قياسها عند استخدام تكنولوجيا املعلومات قد ال تختلف عن العوامل في بيئة الحوسبة السحابية وهو ما سيتم التعرف عليه في هذه
الدراسة.

عرض وتحليل نتائج الدراسة
• اختبارثبات وصدق أداة االستبانة
ً
أوال :صدق االستبانة:
تم التحقق من صدق أداة االستبانة كأحد أدوات البحث العلمي للحصول على البيانات األولية التي تساهم في تحقيق أهداف الدراسة ،باستخدام
معامل االرتباط بيرسون وذلك لقياس درجة ارتباط كل فقرة في االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه .وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول
التالي:
جدول ( :)1معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
رقم
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

معامل االرتباط

رقم
العبارة

معامل االرتباط

رقم
العبارة

معامل االرتباط

رقم
العبارة

معامل االرتباط

**0.495
**0.695
**0.249
**0.661
**0.777
**0.524
**0.700
**0.750
**0.698

10
11
12
13
14
15
16
17
18

**0.762
**0.799
**0.749
**0.731
**0.743
**0.659
**0.745
**0.818
**0.782

19
20
21
22
23
24
25
26
27

**0.573
**0.676
**0.577
**0.685
**0.776
**0.681
**0.691
**0.787
**0.780

28
29
30
31
32
33
34
35
36

**0.797
**0.822
**0.793
**0.608
**0.793
**0.775
**0.762
**0.771
**0.775

ً
** تشير إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
املصدر :من إعداد الباحثتان

ً
ويتضح من النتائج بالجدول أعاله أن جميع عبارات االستبانة ترتبط مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه على نحو دال إحصائيا عند مستوى
املعنوية ( ،)0.01كما بينت النتائج أن قيم معامالت االرتباط تراوحت ما بين ( .)0.822-0.249وبالتالي نستنتج من ذلك أن جميع العبارات تحقق أهداف
القياس املرجوة ،وذلك ألنها تمتعت بدرجة عالية من الصدق.
ً
ثانيا :ثبات أداة االستبانة (االتساق الداخلي):
تم التحقق من الثبات الكلي ألداة الدراسة (االستبانة) ومحاورها عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ ،ويوضح الجدول التالي النتائج:
جدول ( :)2يوضح معامالت ألفا كرونباخ للثبات الكلي لالستبانة ومحاورها
عدد الفقرات

معامل الثبات

العوامل املتعلقة بالشركة

12

0.874

العوامل املتعلقة بمكتب املراجعة

12

0.907

العوامل املتعلقة باملراجعين

12

0.934

الثبات الكلي

36

0.958

املصدر :من إعداد الباحثتان

ً
يتضح من الجدول أعاله أن أداة الدراسة (االستبانة) قد حققت درجة عالية جدا من الثبات ،حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للثبات الكلي
( ،)0.958حيث تفوق هذه القيمة الحد املسموح به للثبات واملقدر ب ( ،)0.70وهذا يطمئن الباحثتان إلى سالمة إجراءات بناء االستبانة وسالمة األسئلة
التي تحويها.
كما قامت الباحثتان بالتحقق من ثبات االستبانة عن طريق التجزئة النصفية وذلك من خالل حساب درجة االرتباط بين البنود الزوجية والبنود
الفردية ،حيث تم حساب معامل االرتباط سبيرمان براون بين البنود الفردية والبنود الزوجية ،ومن ثم تصحيحه بمعامل جتمان للتجزئة النصفية ،وكذلك
حساب معامل ألفا كرونباخ لكل نصف ،وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي:
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جدول ( :)3يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة عن طريق التجزئة النصفية
املعامل
النصف األول
النصف الثاني
معامل االرتباط سبيرمان -براون
معامل االرتباط جتمان للتجزئة النصفية

عدد البنود

قيمة املعامل

18

0.917

18

0.938
**0.888
**0.887

ً
** تعني أن معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
املصدر :من إعداد الباحثتان

ً
ويتضح من النتائج بالجدول أعاله أن أداة االستبانة عند التجزئة النصفية أيضا قد حققت درجة عالية من الثبات ،حيث بلغت قيمة معامل
االرتباط سبيرمان براون ( ،)0.888بينما بلغت قيمة معامل جتمان للتجزئة النصفية أي معامل التصحيح ( .)0.887وبالتالي فإن جميع هذه املؤشرات تعزز
من الوثوق في النتائج التي تتوصل إليها الدراسة.
ً
ثالثا :نتائج اختبارفرضيات الدراسة
في هذا الجزء من تحليل الدراسة تناولت الباحثتان تحليل وتفسير استجابات أفراد العينة املتعلقة بأثر استخدام الحوسبة السحابية في تحديد
أتعاب عملية املراجعة من خالل ثالث محاور ،حيث ترتبط هذه املحاور بالعوامل املتعلقة بالشركات والعوامل املتعلقة بمكتب املراجعة والعوامل املتعلقة
باملراجعين .حيث تسعى الباحثتان في هذا الجزء إلى اختبار فرضيات الدراسة وذلك من خالل التعرف على مدى وجود تأثير الستخدام الحوسبة السحابية
على تحديد أتعاب املراجعة من وجهة نظر املراجعين الخارجيين بمدينة جدة.
2
والختبار فرضيات الدراسة ،تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار مربع كاي (  ،)Xحيث تم عرض النتائج كما في الجداول
التالية:
ً
نتائج اختبار الفرضية األولى :وتنص على :يوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة بناء على
العوامل املرتبطة بالشركة محل املراجعة وذلك من وجهة نظراملراجعين الخارجيين.
والختبار هذه الفرضية تم عرض وجهات نظر أفراد العينة من املراجعين حول أثر استخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد
أتعاب عملية املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بالشركة محل املراجعة من وجهة نظر املراجعين الخارجيين ،كما هو في الجدول التالي:
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املراجعين الخارجيين حول أثر استخدام الشركات للحوسبة السحابية لتحديد أتعاب
املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بالشركة محل املراجعة
رقم

العوامل املرتبطة بالشركة محل الدراسة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة األثر

الترتيب

1

تستخدم الشركة الحوسبة السحابية.
تقدر الشركة مخاطر استخدام الحوسبة السحابية.
تدرك الشركة درجة تعقيد العمليات في بيئة الحوسبة السحابية.
تمتلك نظام رقابة داخلي قوي.
يلم موظفي الشركة بالعمل في بيئة الحوسبة السحابية
يوجد تعاون وتنسيق بين املراجع الداخلي والخارجي.
تدرك الشركة مدى حساسية بياناتها عند تخزينها في البيئة السحابية.
تفهم الشركة طبيعة عملها في السحابة.
تثق الشركة في العمل في البيئة السحابية بالرغم من أن معايير العمل في البيئة
السحابية مازالت ناشئة
ً
سحابيا.
تتعامل الشركة بحذرعند فقدان البيانات املخزنة
يستخدم نظام سحابي مناسب لحساسية البيانات املخزنة.
تحافظ الشركة على بياناتها من االختراق
املتوسط الحسابي املرجح العام

4.02

0.87

3.93

0.75

3.65

1.03

4.15

0.93

3.92

0.85

3.69

0.99

4.03

0.92

3.92

0.96

3.90

0.86

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

4

3.92

0.94

3.98

0.88

4.07

0.95

عالية
عالية
عالية

3.93

0.59

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

6
12
1
7
11
3
8
10

9
5
2

املصدر :من إعداد الباحثتان

تناولت النتائج بالجدول أعاله استجابات أفراد العينة من املراجعين الخارجيين املشاركين في الدراسة الحالية حول تأثير استخدام الشركات
السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب املراجعة الخارجية من وجهة نظر املراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب املراجعة في مدينة جدة ،حيث
بينت أن قيمة املتوسط الحسابي املرجح العام بلغت ( )3.93وانحراف معياري قدره ( .) 0.59نستنتج من ذلك أن غالبية أفراد العينة من املراجعين
الخارجيين يوافقون على أن هناك أثر بدرجة كبيرة الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة الخارجية .وهذا
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يبين أن العوامل املرتبطة بالشركة والخاصة باستخدام الحوسبة السحابية تشير بشكل عام إلى وجود تأثير بدرجة عالية الستخدام الحوسبة السحابية
في تحديد أتعاب عملية املراجعة الخارجية
ومما سبق تستخلص الباحثتان من خالل تحليل وتفسير استجابات املراجعين الخارجيين املشاركين في الدراسة الحالية حول العوامل املتعلقة
باستخدام الشركات محل الدراسة للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب املراجعة الخارجية ،تأثير الحوسبة السحابية بعدة عوامل من أهمها :قوة ومتانة
نظام الرقابة الداخلية ،قدرة الشركة في الحفاظ على بياناتها من االختراق ،إدراك الشركة ملدى حساسية بياناتها عند تخزينها في البيئة السحابية ،مستوى
ُ
استخدام الشركة للحوسبة السحابية ،وللنظام السحابي املستخدم املناسب لحساسية البيانات املخزنة .وبالتالي فإن هذه النتيجة تثبت صحة الفرض
األول من الدراسة.
نتائج اختبار الفرضية الثانية :وتنص على :يوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة بناء على
العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة الخارجية وذلك من وجهة نظراملراجعين الخارجيين.
والختبار هذه الفرضية ،تم عرض النتائج كما هو مبين بالجدول التالي:
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املراجعين الخارجيين حول أثر استخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية لتحديد
أتعاب املراجعة بناء على العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة
رقم
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة
يستخدم مكتب املراجعة الحوسبة السحابية.
يمتلك مكتب املراجعة سمعة جيدة في مجال الحوسبة.
ً
سحابيا.
تتنوع الخدمات التي يقدمها مكتب املراجعة
يوجد نظام فعال لتدريب العاملين في مجال الحوسبة السحابية.
يمتلك مكتب املراجعة أنظمة تعمل من خالل السحابة.
يوجد لدى مكتب املراجعة فريق متخصص للمراجعة في البيئة السحابية.
يقدرمكتب املراجعة حجم املخاطرالتي يمكن أن يتعرض لها عند حفظ البيانات
في البيئة السحابية.
يعمل مكتب املراجعة على إنجاز األعمال املوكلة إلية باالستفادة من الخدمات
ً
سحابيا.
املقدمة
يستطيع مكتب املراجعة توسيع حجم االختبارات ونطاق الفحص.
ً
سحابيا.
يتعامل مكتب املراجعة مع شركات عاملية
ً
يوجد نظام فعال ملر اقبة جودة األداء املنهي سحابيا في مكاتب املراجعة.
تنافس مكاتب املراجعة في مجال الحوسبة.
املتوسط الحسابي املرجح العام

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة األثر

الترتيب

4.02

0.85

4.06

0.93

3.95

0.94

3.87

0.99

4.03

0.89

4.07

1.01

3.90

0.90

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

9

11

4.14

0.81

عالية

2

4.25

0.81

4.13

0.87

4.14

0.86

4.04

0.93

4.05

0.63

ً
عالي جدا
عالية
عالية
عالية
عالية

6
10
12
8
5

1
4
3
7

املصدر :من إعداد الباحثتان

تناولت النتائج بالجدول أعاله استجابات أفراد العينة من املراجعين الخارجيين املشاركين في الدراسة الحالية حول تأثير استخدام الشركات
السعودية للحوسبة السحابية لتحديد أتعاب املراجعة الخارجية بناء على العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة ،من وجهة نظر املراجعين الخارجيين
العاملين ،حيث يتضح أن غالبية أفراد العينة من املراجعين الخارجيين يوافقون على أن هناك تأثير بدرجة عالية الستخدام للحوسبة السحابية في تحديد
أتعاب عملية املراجعة الخارجية .وهذا يبين أن العوامل املرتبطة بمكاتب املراجعة والخاصة باستخدام الحوسبة السحابية تشير بشكل عام إلى وجود تأثير
بدرجة عالية الستخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة الخارجية.
وخالصة ملا سبق فيما يتعلق بتحليل وتفسير آراء أفراد العينة حول العوامل املؤثرة على استخدام الحوسبة السحابية واملتعلقة بمكتب املراجعة،
ً
يتضح أن هناك العديد من العوامل املؤثرة بدرجة عالية جدا ومنها :القدرة على توسيع حجم االختبارات ونطاق الفحص ،ويليه سرعة إنجاز مكتب املراجعة
ً
سحابيا.
لألعمال املوكلة إليه عند العمل واالستفادة من الخدمات املقدمة
وتستنتج الباحثتان من ذلك أن هناك تأثير الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة بناء على العوامل
املرتبطة بمكاتب املراجعة الخارجية وذلك من وجهة نظر املراجعين الخارجيين مما يثبت صحة الفرض الثاني من الدراسة.
نتائج اختبار الفرضية الثالثة :وتنص على :يوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة بناء على
العوامل املرتبطة باملراجعين الخارجيين.
والختبار هذه الفرضية ،تم عرض النتائج كما هو مبين بالجدول التالي:
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جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات املراجعين الخارجيين حول أثر استخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية لتحديد
أتعاب املراجعة الخارجية ً
بناء على العوامل املرتبطة باملراجعين الخارجيين
رقم

العوامل املرتبطة باملراجعين الخارجيين

1

يمتلك مراجعي الحسابات املعرفة العلمية في بيئة الحوسبة السحابية
يدرك مراجعي الحسابات بمسئولياتهم في البيئة السحابية.
ً
يستطيع مراجع الحسابات جمع أدلة اإلثبات املخزنة سحابيا.
يخطط مراجعي الحسابات لعملية املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية.
ً
يمتلك مراجعي الحسابات خبرة في العمل سحابيا.
ً
سحابيا.
يلتزم مراجعي الحسابات بضوابط العمل
يحرص مراجعي الحسابات في الحفاظ على خصوصية العميل عند تخزين بياناته في
السحابة.
يسرع مراجعي الحسابات في اكتشاف األخطاء الجوهرية سحابيا.
يقيم مراجعي الحسابات مخاطرعملية املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية.
ً
سحابيا.
يقدرمراجعي الحسابات حجم املعامالت التي يقوم بها مراجعي الحسابات
يلتزم مراجعي الحسابات بالقواعد واملعايير املهنية في البيئة السحابية
يستطيع مراجعي الحسابات العمل في ظل قصور املعايير التي تحكم العمل في بيئة
الحوسبة السحابية.
املتوسط الحسابي املرجح العام

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

درجة األثر

الترتيب

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

11

3.97

0.84

3.94

0.93

4.11

0.86

4.16

0.86

4.02

0.85

3.98

0.95

4.15

0.92

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

3.98

0.94

4.06

0.86

4.04

0.90

4.07

0.84

4.01

0.91

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

4.04

0.68

عالية

12
3
1
7
10
2

9
5
6
4
8

املصدر :من إعداد الباحثتان

بينت النتائج في الجدول أعاله استجابات أفراد العينة من املراجعين الخارجيين املشاركين في الدراسة الحالية حول تأثير استخدام الشركات
السعودية للحوسبة السحابية لتحديد أتعاب املراجعة الخارجية ً
بناء على العوامل املرتبطة باملراجعين الخارجيين .اتضح من ذلك أن غالبية أفراد العينة
من املراجعين الخارجيين يوافقون على أن هناك تأثير الستخدام الحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة الخارجية بناء على العوامل املرتبطة
باملراجعين .وهذا يبين أن مدى استخدام املراجعين الخارجيين للحوسبة السحابية له دور مهم وجوهري في تحديد أتعاب املراجعة الخارجية بالشركات
السعودية.
ً
ومن نتائج الجدول السابق اتضح للباحثتين أنه يوجد أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية بناء على العوامل املرتبطة باملراجعين
الخارجيين ،فقد كشفت النتائج أن هناك العديد من العوامل املؤثرة ومن أهم تلك العوامل ما يلي :مستوى معرفة مراجعي الحسابات في التخطيط لعملية
املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية ،حرص مراجعي الحسابات في الحفاظ على خصوصية العميل عند تخزين بياناته في السحابة ،قدرة مراجعي
ً
الحسابات على جمع أدلة اإلثبات املخزنة سحابيا ،ومستوى معرفة مراجعي الحسابات في تقييم مخاطر عملية املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية،
ً
سحابيا مما
والتزام مراجعي الحسابات بالقواعد واملعايير املهنية في البيئة السحابية ،باإلضافة إلى ذلك حجم املعامالت التي يقوم بها مراجعي الحسابات
يثبت صحة الفرض الثالث من الدراسة.
ملخص نتائج الدراسة:
بناء على تحليل بيانات الدراسة واإلجابة عن األسئلة البحثية واختبار فرضيات الدراسة ،فقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
• أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة من املراجعين الخارجيين يوافقون على أن هناك أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة
السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة الخارجية .حيث بينت أن من أهم العوامل التي ساهمت في ذلك تمثلت في :قوة ومتانة نظام الرقابة
الداخلية ،قدرة الشركة في الحفاظ على بياناتها من االختراق ،إدراك الشركة ملدى حساسية بياناتها عند تخزينها في البيئة السحابية ،مستوى
ُ
استخدام الشركة للحوسبة السحابية ،وللنظام السحابي املستخدم املناسب لحساسية البيانات املخزنة.
• بينت نتائج الدراسة أنه فيما يتعلق بالعوامل املؤثرة على استخدام الحوسبة السحابية واملتعلقة بمكتب املراجعة ،يتضح أن هناك العديد من
العوامل املؤثرة ،ومن أهمها القدرة على توسيع حجم االختبارات ونطاق الفحص ،حيث حاز على املرتبة األولى من بين العوامل املرتبطة بمكتب
ً
املراجعة ،ويليه العوامل التالية :سرعة إنجاز مكتب املراجعة لألعمال املوكلة إلية عند العمل واالستفادة من الخدمات املقدمة سحابيا ،فعالية
ً
نظام مراقبة جودة األداء املنهي سحابيا في مكاتب املراجعة ،السمعة الجيدة ملكتب املراجعة في مجال الحوسبة ،عمل مكتب املراجعة مع شركات
ً
عاملية سحابيا ،وجود فريق متخصص للمراجعة في البيئة السحابية.
• كشفت النتائج أن هناك أثر الستخدام الشركات السعودية للحوسبة السحابية في تحديد أتعاب عملية املراجعة ً
بناء على العوامل املرتبطة
باملراجعين الخارجيين ،حيث بينت النتائج أن من أهم تلك العوامل ما يلي :مستوى معرفة مراجعي الحسابات في التخطيط لعملية املراجعة في بيئة
الحوسبة السحابية ،حرص مراجعي الحسابات في الحفاظ على خصوصية العميل عند تخزين بياناته في السحابة ،قدرة مراجعي الحسابات على
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ً
جمع أدلة اإلثبات املخزنة سحابيا ،ومستوى معرفة مراجعي الحسابات في تقييم مخاطر عملية املراجعة في بيئة الحوسبة السحابية ،التزام مراجعي
ً
ً
وأخيرا حجم املعامالت التي يقوم بها مراجعي الحسابات سحابيا.
الحسابات بالقواعد واملعايير املهنية في البيئة السحابية،
توصيات الدراسة:
توص ي الدراسة بما يلي:
• ضرورة وضع معايير تحكم عمل املراجعة في البيئة السحابية مع ضرورة االلتزام بها والعمل على تطويرها بما يتناسب مع عملية املراجعة؛ والوقت
املستغرق في العمل؛ والجهد املبذول ،مع تحديد الحد األدنى ألتعاب املراجعة بناء على بعض الخصائص الهامة كحجم املنشأة وحجم مخاطر
املراجعة.
• تدريب مراجعي الحسابات على العمل في البيئة السحابية ونشر الوعي والتثقيف بأهمية ذلك ،فزيادة الوعي لدى مراجعي الحسابات يترتب عليها
التحديد الدقيق ألتعاب عملية املراجعة.
• ينبغي عند تحديد أتعاب عملية املراجعة في البيئة السحابية أن تكون بواسطة فريق متخصص باملراجعة في البيئة السحابية قادر على تحديد مدى
قدرة النظام السحابي املستخدم في الحفاظ على خصوصية بيانات العميل.
ً
• ضرورة إجراء الدراسة على املراجعين الداخليين في الشركات محل املراجعة ملعرفة وجهات نظرهم أيضا.
•  -5استخدام منهج دراسة الحالة للوقوف بشكل واقعي على متغيرات هذه الدراسة وتحديد أتعاب عملية املراجعة بشكل يتناسب مع درجة تعقيد
عملية املراجعة في البيئة السحابية بصورة أكثر دقة.

املراجع:
ً
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Abstract: The main objective of this study is to examine the impact of using cloud computing to determine
the fees for the audit process, according to factors related to companies under study, auditing offices, and
auditors working in these offices. Descriptive analytical approach adopted in this study, and the survey
questionnaire used to collect the data needed from the auditors' participants of the study. The researchers
received a round (124) responses from the participants. The data analysis and testing the research
hypotheses concluded with various findings, the most important ones: there is a high level of use of cloud
computing by companies under study to determine the fees of auditing process. The most important
supporting factors are the strength and durability of the internal control system, and the strength of the
company to keep its data from being hacked. The results also show that, among the factors that enhance
the use of auditing office of cloud computing to determine the fees of auditing process are the ability of
auditing office to expand the testing volume, and examination scope, as well as the auditing office speedy
to accomplish the works assigned to and get benefits of services provided in the cloud. The results found
that, among the factors that support the use of auditors to use the cloud computing in determining the fees
of auditing process is the level of knowledge of auditors to plan for the auditing process in cloud computing
environment, in addition to the auditors' keenness preserves the customer's privacy when storing his data
in the cloud. Furthermore, the study found that, there is an effect and relationship between using of cloud
computing on determining the fees of auditing process. Finally, the results show that there are no
statistically significant differences among participants attitudes in regards to use of cloud computing in
determining the fees of auditing process related to companies under study, auditing offices, and auditors'
views, related to academic qualification, current job, experience, auditing office size, and number of
training sessions in cloud computing, however, the results found statistically significant difference
towards factors of auditing offices related to technical qualification.

Keywords: cloud computing; audit fees; auditors; auditing office.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى قياس أثر اإلدارة االستراتيجية بأبعادها (املسح البيئي ،صياغة االستراتيجية ،تنفيذ االستراتيجية ،الرقابة والتقييم)
في املنظمة الذكية بأبعادها (التعلم املستمر ،التكيف ،الذكاء الجماعي) في شركات صناعة األدوية األردنية .وكذلك اختبار تأثير القيادة
االستراتيجية على تعديل أثر اإلدارة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركات صناعة األدوية األردنية.
وانتهجت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .وتكون مجتمع الدراسة من شركات صناعة األدوية األردنية وعددها ( ،)17وتمثلت وحدة املعاينة
ً
من مديري اإلدارات الوسطى ،وقد بلغ عددهم ( )168مديرا.
وبغرض تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وتوزيعها على أفراد وحدة املعاينة ،وبعد استردادها كان منها ( )141استبانة صالحة
للتحليل اإلحصائي (باستخدام الحزمة اإلحصائية  ) SPSS Version 21الذي اظهر مجموعة من النتائج من أهمها :وجود أثر ذو داللة إحصائية
لإلدارة االستراتيجية بأبعادها في بناء املنظمة الذكية بأبعادها في شركات صناعة األدوية األردنية ،وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن أثر اإلدارة
االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في بناء املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة قد زاد في ظل وجود القيادة االستراتيجية كمتغير ّ
معدل في شركات
صناعة األدوية األردنيةً .
وبناء على النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة استمرار الشركات املبحوثة بتبني ممارسات
اإلدارة االستراتيجية ألثرها الواضح في تحقيق التميز التنافس ي وتحسين مستويات األداء .باإلضافة إلى ضرورة تعزيز مهارات وقدرات القيادة
لجميع العاملين في الشركات من خالل تزويدهم بالبرامج التدريبية املتخصصة بهذا الجانب.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة االستراتيجية؛ املنظمة الذكية؛ القيادة االستراتيجية؛ شركات صناعة األدوية األردنية.

املـقدم ــة:
تشهد منظمات األعمال في عصرنا الحالي مجموعة كبيرة من التغيرات والتطورات املستمرة في بيئتها الخارجية ،باإلضافة إلى حالة الغموض
وصعوبة التنبؤ الدقيق ملواجهة هذه التغيرات والتكيف معها بفعالية .األمر الذي شكل عقبة في طريقها نحو إنجاز أهدافها االستراتيجية .لذلك كان
ً
ً
لزاما على منظمات األعمال أن تسعى النتهاج أساليب وطرقا حديثة للتمكن من التعامل مع هذه التغيرات والسيطرة عليها وعلى نتائجها .وأن ترتكز في
ذلك على أسس عقالنية وقيادة ذات رؤية استراتيجية قادرة على تقييم التغيرات املستقبلية وبناء االستراتيجيات املالئمة ملواجهتها ( Wheleen, Hunger,
.)43-42:Hoffman & Bamford, 2018 , P
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ً
وأسوة بباقي قطاعات منظمات األعمال يواجه قطاع الصناعات الدوائية كذلك ذات التهديدات والتحديات .ونظرا الرتباط هذا القطاع بصحة
اإلنسان ،وحساسية ما يقدم من منتجات التي ال تحتمل الخطأ أو تدني مستوى جودة العمليات وجودة املخرجات مهما صعبت الظروف التي تواجهها
منظمات هذا القطاع .اتجهت منظمات تصنيع األدوية إلى استباق معرفة األحداث قبل حصولها ،والتطلع إلى مستقبلها بعين واقعها ،وذلك بتبني اإلدارة
االستراتيجية واتباع األساليب غير التقليدية ،ملجابهة الضغوطات والعقبات التي تتولد نتيجة الظروف التي تحيطها ،باعتبارها كيان منفتح على بيئة
واسعة مكتظة بالعوامل التي ٌتؤثر بها.
ً
ُ
ألن اإلدارة االستراتيجية جسرا يربط بين الواقع وبين القادم املتوقع ،ال بد لهذه املنظمات من وضع خارطة طريق لتوصلها إلى ما تصبو إليه في
املستقبل تكون مبنية على تخطيط استراتيجي ناضج ،يعتمد على دقة املعلومات التي يتم جمعها وعلى خبرة وكفاءة من يقع على عاتقهم تجسيد هذه
املعلومات إلى فرص وأهداف قابلة للتحقيق ،بما يتناسب مع ما تملكه الشركات من قدرات وموارد داخلية ،ال سيما املوارد البشرية وفرق العمل التي
ً
أوال بأول
تملك القدرات واملعرفة املتراكمة وتسعى دائما إل ى التعلم املستمر ومواكبة احدث التطورات التي تمكنها من تنفيذ االستراتيجيات ،ومتابعتها
ملعرفة ما إذا كانت تسير باالتجاه الصحيح املخطط له ،أم أنها بحاجة إلى إجراءات تصحيحية لتقويم مسارها وضمان وصولها إلى أفضل ممارسات
للمنظمات الذكية ،والذي يقودها إلى تحقيق رسالتها وأهدافها على أرض الواقع بفاعلية ومرونة عالية (القطامين ،2019 ،ص.)36
وحيث أن اإلدارة االستراتيجية ال يمكن أن تؤتي أكلها في ظل غياب قيادة استراتيجية تمكن شركات صناعة األدوية من االستثمار بما تملكه من
ذكاء وفطنة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف قياس أثر اإلدارة االستراتيجية في بناء منظمة ذكية بوجود القيادة
االستراتيجية كمتغير معدل في شركات صناعة األدوية األردنية.
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من ناحيتين ،هما:
ا
أوال :األهمية النظرية:
ً
تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة كونها امتدادا للدراسات والبحوث السابقة التي تناولت بالبحث املتغير املستقل (اإلدارة االستراتيجية)
ً
بأبعاده واملتغير التابع (املنظمة الذكية) بأبعاده ،وكذلك املتغير ّ
املعدل واملتمثل بــ(القيادة االستراتيجية) ،وبالتالي يمكن أن تكون مرجعا للدراسات
ً
ً
املستقبلية في هذا الصدد ملا ستثيره من تساؤالت وفرضيات قد ُتؤخذ بعين اعتبار الباحثين الالحقين .وكذلك قدمت هذه الدراسة إطارا نظريا حول
ً
ً
ً
املتغيرات التي بحثتها متضمنا تعريفا مفصال لجميع حيثياتها وأبعادها الفرعية.
ا
ثانيا :األهمية التطبيقية:
تستمد هذه الدراسة أهميتها التطبيقية من أهمية املوضوع الذي تناولته ومتغيراته ،حيث أصبح تطبيق اإلدارة االستراتيجية في شركات صناعة
ً
ً
ً
األدوية أمرا ضروريا ،نظرا إليجابية نتائج تطبيقها في شتى املجاالت ،وللدور الذي قد تؤديه في تحويل هذه الشركات إلى منظمات ذكية قادرة على تحقيق
أهدافها وميزتها التنافسية ،باإلضافة إلى أهمية القيادة االستراتيجية ودورها في تعديل العالقة بين اإلدارة االستراتيجية واملنظمة الذكية ،كما أن القطاع
ُ
الذي طبقت عليه هذه الدراسة واملتمثل بقطاع الصناعات الدوائية يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دفع عجلة االقتصاد األردني .وكذلك
ً
تتمثل األهمية التطبيقية لهذه الدراسة بما توصلت إليه من نتائج تم الحصول عليها بعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيا ،وما قدمته من توصيات
لشركات صناعة األدوية األردنية والتي تأمل الباحثتان أن تكون نافعة للمنظمات التي ُبحثت.
مشكلة الدراسة:
ً
تواجه شركات صناعات األدوية األردنية العديد من التحديات يكاد يكون أكثرها تأثيرا عليها زيادة سرعة التغييرات البيئية وزيادة حدة املنافسة
ً
وندرة املوارد وندرة الكفاءات الخبيرة ،األمر الذي يشكل ضغطا على هذه الشركات بضرورة التوجه نحو استغالل قدراتها الداخلية والتحول إلى منظمات
ذكية قادرة على مواجهة كافة التحديات بكفاءة ،والبحث عن األدوات واألساليب التي تمكنها من الحفاظ على سمعتها ومكانتها وبقائها وتقليص الفجوة
بين ما تطمح الوصول إليه وما تحققه على أرض الواقع .وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل العمل على صياغة وتنفيذ استراتيجيات مبنية على رؤية
ورسالة وأهداف استراتيجية واضحة وقابلة للتحقق .وكذلك وجود قيادة استراتيجية ذات أفق وتوجه مستقبلي واعي بإمكانها قيادة الفريق بذكاء
القتناص ما يتوفر في البيئة الخارجية من فرص وتجنب التهديدات .ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة لقياس أثر اإلدارة االستراتيجية في بناء
ً
ً
املنظمة الذكية في ظل وجود القيادة االستراتيجية دورا معدال في شركات صناعة األدوية األردنية.
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أسئلة الدراسة:
يمكن تحقيق غرض الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
السؤال الرئيس ي األول :هل يوجد أثرلإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في بناء
ّ
والتكيف ،والذكاء الجماعي) في شركات صناعة األدوية األردنية؟ ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:
املنظمة الذكية (التعلم املستمر،
السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في التعلم
املستمر في شركات صناعة األدوية األردنية؟
السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في
ّ
التكيف في شركات صناعة األدوية األردنية؟
السؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في الذكاء
الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية؟
السؤال الرئيس ي الثاني :السؤال الرئيس ي الثاني :هل يوجد دور للقيادة االستراتيجية في تعديل أثر اإلدارة االستراتيجية بأبعادها (املسح البيئي،
ّ
والتكيف ،والذكاء الجماعي)
وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في بناء املنظمة الذكية بأبعادها (التعلم املستمر،
في شركات صناعة األدوية األردنية؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى : H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة
ّ
والتكيف ،والذكاء الجماعي) في شركات صناعة
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في بناء املنظمة الذكية (التعلم املستمر،
األدوية األردنية.
وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
الفرضية الفرعية األولى :H01-1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في التعلم املستمر في شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الثانية :H01-2 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في ّ
التكيف في شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الثالثة :H01-3 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في الذكاء الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الرئيسية الثانية :H02 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05للقيادة االستراتيجية في تعديل أثر اإلدارة
االستراتيجية بأبعادها (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في بناء املنظمة الذكية بأبعادها (التعلم
ّ
والتكيف ،والذكاء الجماعي) في شركات صناعة األدوية األردنية.
املستمر،
أنموذج الدراسة:
لتحقيق الهدف من الدراسة تم تطوير أنموذج الدراسة بالرجوع الى املراجع والدراسات املوضحة في الجدول رقم (:)1
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الشكل ( : )1أنموذج الدراسة
املصدر :النموذج من تصميم الباحثتان اعتمادا على:

أبعاد املتغيراملستقل (اإلدارة االستراتيجية)(Wheelen et al., 2018) (ME, 2018), , (Ibrahim & Musa, 2020), (Phina, 2020) :
أبعاد املتغيرالتابع (املنظمة الذكية)( (Al-Zu'bi & Al-Nawasrah, 2017), (Abbas, 2020), (Sarta, Durand & Vergne, 2021), :قرمش والنجار.)2020 ،
أبعاد املتغيراملعدل (القيادة االستراتيجية)( ، (Abu Bakir, 2017), (Abdul Rahman et al., 2018), (Amayreh, 2002) :أبو ردن)2018 ،
التعريفات اإلجرائية:
تم تحديد التعريفات اإلجرائية ملتغيرات الدراسة وكما يلي:
ً
اإلدارة االستراتيجية :عملية تحديد ألهداف املنظمة على املدى الطويل ،وكذلك تحديد اإلجراءات الالزمة للتمكن من تحقيقها ،وصوال بذلك إلى
تحقيق رسالة املنظمة من خالل إدارة مواردها املتاحة بكفاءة.
ّ
ّ
تتعلم وتتكيف مع ّ
التغيرات الطارئة واملستجدة في بيئتها الخارجية التي تعمل بها ولها قدرة على مواجهة التحديات بنجاح ،وتقوم
املنظمة الذكية :منظمة
ّ
بربط العناصر املتعلقة بإدارة املعلومات مع التعل م لتكون قادرة على صنع القرارات االستراتيجية بنجاح ،من أجل اقتناص أفضل الفرص لتوليد القیمة
الالزمة لديمومتها وبقائها عن طريق التصرف بذكاء في شركات صناعة األدوية األردنية.
القيادة االستراتيجية :قدرة القيادة في شركات صناعة األدوية األردنية على بناء رؤية للمستقبل ،وإيصالها إلى املوظفين ،وحشد طاقاتهم وتحفيزهم،
وإشراكهم في تعاون من شأنه أن يساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية.
محددات الدراسة:
 . 1الحدود الزمنية :تم تنفيذ الدراسة خالل عام 2020م.
 . 2الحدود املكانية :تم إجراء هذه الدراسة على شركات صناعة األدوية األردنية وعددها سبع عشرة شركة.
 . 3الحدود املوضوعية :تناولت الدراسة األدبيات التي تتعلق باإلدارة االستراتيجية بأبعادها (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ
االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) وكذلك املنظمة الذكية بأبعادها (التعلم املستمر ،والتكيف ،والذكاء الجماعي) باإلضافة إلى القيادة
االستراتيجية.
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اإلطار النظري:
ا
أوال :اإلدارة االستراتيجية:
• مفهوم اإلدارة االستراتيجية:
تعرف اإلدارة االستراتيجية على أنها مصفوفة من القرارات والتدابير اإلدارية التي تساهم في تحديد األداء على األمد البعيد للمنظمة .وتشتمل على
املسح البيئي بشقيه الخارجي والداخلي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم (.)Wheleen et al, 2018, P. 37
كما يمكن تعريف اإلدارة االستراتيجية على أنها فن وعلم يختص بصياغة وتنفيذ وتقييم القرارات والوظائف املتعددة التي تعزز إمكانية املنظمة
من إحراز أهدافها .وليتم ذلك يجب التركيز على التكامل بين جميع وظائف اإلدارة من أجل تحقيق النجاح التنظيمي ،أي أنها مسؤولة عن ربط إنجاز
املهام باألهداف االستراتيجية العامة للمنظمة (.)David, 2011, P. 6
• أهمية اإلدارة االستراتيجية
بالنظر إلى التحديات والتهديدات التي تواجهها منظمات األعمال ،أصبح تطبيق اإلدارة االستراتيجية من الضروريات الحتمية وليست كمالية يمكن
االستمرارية من دونها ،ورغم صعوبة تبنيها واعتمادها على توفر حجم كبير من املوارد إال أنها تتأتى بمنافع تفوق ذلك ،حيث تجلت أهمية اإلدارة
االستراتيجية في اآلتي:
 .1وضوح رؤية منظمات األعمال والقدرة على استقراء الحاضر واستحضار الغد حتى تتمكن من صياغة استراتيجيتها التي تسعى إلنجازها ،وبحصافة
تخلو من االرتجالية والعشوائية والتدابير العرضية (موس ي وشين ،2017 ،ص.)32.
ُ
 .2تعزيز قدرة املنظمة على االستجابة للتغيرات البيئية والتكيف معها على األمد البعيد ،من خالل التفاعل مع ما يجد من ظروف ،واستغالل ما يتاح
من فرص محيطة ،باإلضافة إلى تخفيف آثار املخاطر الناتجة عن التغير البيئي (الغالبي وادريس ،2015 ،ص.)50.
 .3الحد من مقاومة التغيير من خالل التشاركية من جميع العاملين في كافة املستويات اإلدارية في إعداد خطة استراتيجية والتي تتطلب اإلدراك
واالقتناع وااللتزام بتنفيذها ،األمر الذي من شأنه أن يساهم في مؤازرة التغيير الناتج عن تبني استراتيجية جديدة (العنزي ،2019 ،ص.)84.
 .4تعزيز قدرة املنظمة على استغالل اإلمكانيات واملوارد والتي تعد بمثابة ضمان للمستقبل ولالستمرارية ،كونها منهجية تسير بخطوات متتابعة
لتحديد املهام والطرق واألدوات الرئيسية للربط بين الحاضر وما تتطلع له املنظمة في املستقبل (الديراوي ،2018 ،ص.)57.
 .5املساعدة في حل املشكالت بأساليب ممنهجة ومنظمة ،جراء خرط العاملين من مستويات مختلفة في عمليات التخطيط ،ليتم نقل املعارف بشكل
سريع إلى مختلف مستويات املنظمة ورفع كفاءاتهم التنبؤية ،للتمكن من تسديد ثغرات التعثر املتوقعة (موس ي ،وشين ،2017 ،ص.)32 .
 .6مواكبة التطورات املحيطة في بيئة األعمال والتي تؤول إلى تطوير املنظمة وتطوير خدماتها ومنتوجاتها وإتاحة الفرصة أمامها للفوز بسجال املنافسة
وتدعيم مركزها مع املنظمات املحلية والدولية والتي تعمل في نفس املجال (الجرجري.)2018 ،
• أبعاد اإلدارة االستراتيجية:
ُ
البعد األول :املسح البيئي (:)Environmental Scanning
يسبق عملية صياغة االستراتيجية الفهم الدقيق لسياقات البيئة التي تتنافس فيها منظمات األعمال .حيث يكاد يكون من املستحيل على املنظمة
تصميم استراتيجية دون فهم عميق للبيئة التي تعمل بها .وبمجرد قيام اإلدارة بتأطير جوانب البيئة التي تؤثر على األعمال ،تغدو املنظمة في وضع يسمح
لها بتحديد املزايا التنافسية لها ،ويمكن تعريف عملية املسح البيئي بأنها أداة شاملة تتضمن مراقبة وتقييم ونشر املعلومات ذات العالقة البنيوية
بالتطوير التنظيمي لالستراتيجية)Hitt & Ireland & Hoskisson., 2016, P.44( .
أنواع املسح البيئي:
ا
أوال :املسح البيئي الخارجي للمنظمة (:) External Environmental Scanning
وينقسم إلى:
 .1البيئة الخارجية العامة :وتشير إلى اإلطار البيئي العام والواسع الذي تعمل فيه شتى منظمات األعمال بغض النظر عن مجال اختصاصها ،وتتكون
ً
من عوامل بيئية واسعة تؤثر بدرجة متفاوتة على جميع املنظمات تقريبا ،التي يمكن من خاللها تحديد الدوافع الرئيسية للتغيير & (Johnson
) .Whittington & Scholes & Angwin & Regner, 2014. P.34ومن تلك العوامل ما تضمنه مصطلح ( )PESTELمن عناصر والذي يتبناه
مفكرو اإلدارة االستراتيجية ويتضمن جميع العوامل (السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية ،والتكنولوجية ،والقانونية).
 .2البيئة الخارجية الخاصة (املهمة) :وهي االطار البيئي األضيق والذي يندرج تحته مجموعة من العوامل التي تؤثر على املنظمات العاملة في ذات
املجال ،ولعل من أهم هذه العوامل التي تضمنتها بيئة املهمة :املنافسون الذين يسعون إلى نفس األسواق أو املوارد ،وكذلك الزبائن الذين
يستخدمون منتجات املنظمة ،باإلضافة إلى املوردين الذين يوفرون املوارد الالزم للعمليات اإلنتاجية ،واملوزعين الذين يقومون بتوفير املنفعتين
ً
املكانية والزمانية للمستهلكين ،وتتضمن أيضا املجموعات التنظيمية ذات التأثير املباشر على املنظمة والتي يجب االستجابة السريعة لها (مثل:
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ً
النقابات واملؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني) ،وأيضا املنظمات التي من املمكن أن يتم التحالف معها إلنشاء مشروع مشترك ،وما إلى
ذلك من مؤثرات متغيرة خاصة في البيئة املباشرة في املنظمات ذات النشاط نفسه ).(Cherunilam, 2015, P.113
ا
ثانيا :املسح البيئي الداخلي للمنظمة ) (Internal Environmental Scanning
ويتمثل بجميع العوامل والقوى التي تقع داخل إطار املنظمة والتي يكون لها عالقة مباشرة في أدائها ،وترتبط مكوناتها إلى حد كبير بأنشطتها مثل
املكونات التنظيمية ،واملكونات املادية ،واملكونات املعرفية ،ويهدف تحليل البيئة الداخلية ملعرفة نواحي الضعف والقوة في منظمات األعمالً ،
وبناء على
ً
ذلك يكون باستطاعتها تحديد قدراتها الراهنة ،والتي قد تغدو محددا لكيفية اغتنام الفرص والحد من التهديدات املعيقة لها في محيط البيئة الخارجية
(الشريف ومحلب .)2015 ،وتتكون البيئة الداخلية للمنظمات من العناصر اآلتية:
ً
 .1الهيكل التنظيمي ( :(Structureويمكن اعتباره بأنه شبكة تنظيمية تحدد خطوط االتصال والسلطة وأدوار األفراد تبعا للتقسيمات اإلدارية
ً
العمودية واألفقية ،والتي تعمل معا من أجل إحراز األهداف االستراتيجية النهائية بشكل كفؤ ،ويجري من خاللها تنفيذ املهام املطلوبة بفعالية
عالية ،وتنفيذ الخطط االستراتيجية واتخاذ القرارات (حريم ،2020 ،ص.)294.
 .2الثقافة التنظيمية ( :(Cultureتعبر عن التراكيب البنيوية من املعاني والسمات وتتألف من املعتقدات واألعراف والقيم التنظيمية ،والتي يجب أن
تتميز بها املنظمات ،حتى تصنف بأنها منظمة تقوم على أساس ثابت ونظام خاص بها ،وأنه باستطاعتها الوصول إلى نتائج ومخرجات إيجابية ،تعتمد
في تحقيقها على مدى نجاح الخطة التنظيمية التي ترتكز عليها ،مما يساهم في تطوير وتمكين أعضاء التنظيم في شتى املجاالت املهنية (الرواشدة،
.)2019
 .3املوارد املتاحة ( : (Resourcesويقصد بها أصول املنظمة وتتألف من أصول مادية ،وأصول تنظيمية ،وأصول بشرية تشتمل على املعرفة واملهارات
ً
والقدرات واملواهب اإلدارية ،وتعد موارد املنظمة مرتكزا في صياغة استراتيجيتها ،حيث يتم تخصيصها بشكل كفؤ في سبيل تحقيق األهداف
االستراتيجية املرجوة وميزتها التنافسية (Phina, 2020).
وترى الباحثتان أن البيئة بشقيها جزء ال يتجزأ عن منظمات األعمال ،وأن املنظمات ال ينبغي أن تترك صياغة استراتيجياتها للصدفة دون تبني
وتماثل استراتيجي بين القوى االستراتيجية في البيئة الخارجية وفي البيئة
تناظر
تدابير مبكرة تتمثل باملسح البيئي ،والذي يساعدها في الوصول إلى نقطة
ٍ
ٍ
الداخلية للمنظمة ،وذلك من خالل جمع أكبر قدر من املعلومات ،وتحليلها بطريقة ممنهجة تجعل بمقدورها توقع القوى املؤثرة فيها ،واإلدراك الصريح
إلمكانياتها الداخلية املتوفرة ،وحشد وتجهيز تلك اإلمكانيات ملعالجة مسببات وهنها وضعفها الداخلي ،ولتستشعر بها املهددات واملعوقات الخارجية التي
قد تؤدي إلى انحدار في مسيرتها نحو النجاح ،األمر الذي سيجعل منها منظمة يقظة في تعاملها مع البيئة ،وبارعة في استكشاف فرص التسويق واملنافسة
املحيطة واستغاللها بشكل يسهم في صياغة استراتيجية ناجحة تمكنها من إحراز أهدافها االستراتيجية ودوام عطائها ونموها وتقليص الفجوة بين
الواقعين الحالي واملنظور.
البعد الثاني :صياغة االستراتيجية(Strategy Formulation):
وتعد عملية صياغة االستراتيجية حلقة االتصال بين الجانبين النظري والواقعي في املنظمات ،والتي تؤول إلى نتائج ملموسة وذات معنى (الغالبي
وادريس ،2015 ،ص ،)344.وتمر صياغة الخطة االستراتيجية للمنظمة بخطوات تتابعية ومؤدية إلى تنفيذ االستراتيجية ،يمكن توضيحها كاآلتي:
 .1رؤية املنظمة ) :(Visionحيث تقوم معظم منظمات األعمال بصياغة رؤية استراتيجية تعد بمثابة أدلة تأسيسية في تحديد أهداف املنظمة ،وتأتي
صياغة الرؤية في أولى خطوات صياغة االستراتيجية ،وتعبر الرؤية عن الطموحات واآلمال التي ترنو املنظمة للوصول لها على املدى البعيد أي أنها
ذات توجه مستقبلي وقبول واسع لدى موظفي املنظمة( .عبد الرزاق وسلمان)2019 ،
 .2رسالة املنظمة ( :)Missionوتعبر عن سياق عمل املنظمة وعملياتها وإمكانياتها ،بحيث تعكس صورتها التي ترغب الظهور بها أمام األطراف
املستفيدة منها من خالل منتوجاتها وخدماتها وأسواقها( .القطامين ،2019 ،ص)93-92:
 .3األهداف االستراتيجية ) :)Objectivesترتبط األهداف االستراتيجية مباشرة برسالة املنظمة ورؤيتها ،وتعد الركيزة التي يستند عليها متخذو
القرارات في املنظمة لتوسيع األنشطة وتطويرها ،حيث تسعى املنظمة إلى تحويلها ألهداف تفصيلية بعد غربلة وتحديد البدائل املتاحة ،وتحقيقها
خالل الفترة املخصصة للخطة االستراتيجية( .بشير ،2019 ،ص)41.
 .4تكوين البدائل واالختيارات االستراتيجية ( :)strategic choices and Alternativesويتم الكشف عن استراتيجيات بديلة مجدية في ظل عملية
ً
املسح البيئي الذي ُيعد أساسا التخاذ قرارات صياغة االستراتيجية ،حيث يجري اقتراح االستراتيجيات من قبل املديرين واملوظفين املشاركين في
التحليل االستراتيجي وعملية االختيار ،وتقييم هذه االستراتيجيات البديلة والخيارات وتصنيفها بقائمة حسب األولوية الختيار أفضل
االستراتيجيات (David, 2011, P.192).
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 .5وضع السياسات واملبادئ التوجيهية ( :)Policiesيقصد بالسياسات بأنها تلك األطر التي من شأنها اإلسهام في تحديد التوجهات لعمليات صنع
واعتماد القرارات وتأدية املهام ومزاولة الصالحيات والسلطات ،وعليه يمكن اعتبارها حلقة تربط بين عمليتي الصياغة والتنفيذ (موس ي وشين،
 ،2017ص.)66.
وترى الباحثتان أن مرحلة صياغة االستراتيجية تعزز قدرة املنظمات على تحقيق أهدافها ،وذلك من خالل ترجمة طموحاتها ورغباتها إلى رؤية
ورسالة وأفكار قابلة للتنفيذ ،من خالل اختيار االستراتيجية املناسبة من بين البدائل االستراتيجية وبما يتناسب مع وضع املنظمة الراهن ونتائج تحليل
املعلومات التي تم جمعها عن البيئة الخارجية ،وكذلك وضع السياسات الالزمة للبدء في عملية التنفيذ االستراتيجي.
البعد الثالث :تنفيذ االستراتيجية(Strategy Implementation) :
وفي هذه املرحلة يتم نقل االستراتيجية من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي ،بوضع االستراتيجية املختارة للمنظمة موضع التنفيذ .وتتضمن في
طياتها مستلزمات تشمل تصميم الهيكل التنظيمي ،وتوزيع املوارد ،وتطوير عملية صنع القرار ،وإدارة املوارد البشرية)Ibrahim & Musa, 2020( .
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى نموذج العناصر اإلدارية السبعة الالزمة إلنجاح عملية التنفيذ االستراتيجي ،والذي ابتدعته شركة ماكينزي
االستشارية ،وأطلقت عليه مسمى ) ، (McKinsey 7S Frameworkحيث يتضمن سبعة عناصر لها إسهاماتها في تنفيذ االستراتيجية املعتمدة بشكل
كفؤ ّ
وفعال ،وأكد القائمون على هذا النموذج ضرورة إعطاء جميع عناصره أهمية متساوية لتحقيق أفضل النتائج ،وتتلخص هذه العناصر باآلتي:
 .1الهيكل ( :(Structureويمثل الطريقة التي يتم بها تنظيم أقسام ووحدات األعمال ويتضمن معلومات عن الصالحيات واملهام واملسؤوليات .فهو
املخطط التنظيمي للمنظمة (Putra, Syah, Pusaka & Indradewa, 2019).
 .2األنظمة ( :)Systemsهي عمليات وإجراءات املنظمة ،والتي تكشف عن األنشطة اليومية وكيفية تدفقها واتخاذ القرارات .وكذلك تحديد األنظمة
التي تحدد كيفية تنفيذ األعمال ويجب أن تحوز على التركيز الرئيس ي للمديرين أثناء التغيير التنظيمي & (Chareanporn, Mingmalairaks
Jongsureyaphas, 2020).
 .3االستراتيجية ) :)Strategyوهي الخطة التي تضعها املنظمة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة وتحقيق النجاح التنافس ي في السوق & (Gechkova
Kaleeva, 2020).
ُ
 .4النمط اإلداري ) :(Styleيمثل النمط الطريقة التي تدار بها املنظمة من قبل كبار املديرين ،وكيف يتفاعلون ،وما هي اإلجراءات التي يتخذونها
وقيمتها الرمزية (Widiantoro, Herawaty, Rizal & Fitriyana., 2020).
ً
 .5املهارات ) :(Skillsهي املهارات التي يمتلكها موظفو املنظمة بشكل جيد للغاية .وهي تشمل أيضا القدرات والكفاءات التي تميز املنظمة عن غيرها،
والتي تمكنها من تحويل املعلومات إلى واقع تطبيقي (Putra et al., 2019).
 .6فريق العمل ) :)Staffيهتم هذا العنصر بنوعية وعدد املوظفين الذين ستحتاجهم املنظمة والكيفية التي سيتم بها تعيينهم وتدريبهم وتحفيزهم
ومكافأتهم(Al-Masaeid, 2020).
 .7الثقافة املشتركة ( :)Shared cultureوهي القواعد واملعايير التي توجه سلوك العاملين وإجراءات املنظمة ،وبالتالي فهي أساس كل منظمة وهويتها
(Clarke, 2020).
ً ً
وترى الباحثتان أن عملية التنفيذ االستراتيجي تتطلب اهتماما كبيرا من ِقبل اإلدارة العليا في املنظمة ،ملا لها من دور فعال في إنجاح االستراتيجية
املختارة أو إخفاقها ،حيث أن التنفيذ الفعال والصحيح يسمح بالتعويض عن األخطاء التخطيطية ،من خالل التحليل املبني على التفكير املنطقي
واالستراتيجي واملعلومات املتاحة ،وكذلك الحال عندما يكون التنفيذ غير فعال للخطة املعتمدة واملصاغة بالطريقة الصحيحة فإنه سيؤدي إلى إخفاقها
وفشلها ،وكذلك فإن الجهود املبذولة في عملية الصياغة ستؤول دون جدوى للمنظمة .ولتحقيق ذلك هناك مستلزمات ال يمكن التغاض ي عن وجودها
في هذه املرحلة ،تتضمن تحديد األهداف التشغيلية ،ووضع البرامج التنفيذية ذات املواعيد املحددة ،ووضع السياسات والبرامج واإلجراءات الالزمة،
باإلضافة الى توجيه املوارد التنظيمية الالزمة لعملية التنفيذ ،لإلتيان بأفضل النتائج.
ا ُلبعد الرابع :الرقابة والتقييم)Evaluation and Control) :
ً ً
ً
تبدأ عملية الرقابة فعليا جنبا إلى جنب مع مرحلة التنفيذ ،حيث تتم عملية مراقبة التنفيذ وتحديد االنحرافات والقيام بعمليات التصحيح أوال
بأول ،ويعتبر تتبع ورصد مصدر الخطأ ومعالجته وتوثيق كافة اإلجراءات من أساسيات نجاح عملية التقييم( .القطامين ،2019 ،ص)171.
يرى كل من الدوري ( ،2021ص )265.والقطامين ( ،2019ص )172-171:و ( (Cherunilam ,2015, P. 213أن الرقابة االستراتيجية تصنف إلى
ً
ً
ً
ابتداء من االستراتيجية الكلية وعبورا
ثالثة مستويات تختلف تبعا الختالف املستوى اإلداري ،وفي ذات الوقت تتوافق مع مستويات االستراتيجية
ً
وانتهاء باالستراتيجية الوظيفية ،وسيتم توضيحها حسب اآلتي:
باستراتيجية وحدات األعمال
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 .1الرقابة على املستوى االستراتيجي ) :(Strategic Controlوهي تلك الرقابة التي يزاولها القادة االستراتيجيون في قمة الهرم التنظيمي ،والتي تركز على
التوجهات االستراتيجية والفاعلية العامة للمنظمة ،وتهدف إلى ضمان سير العمليات التنفيذية تجاه األهداف االستراتيجية املوضوعة وبما يخدم
مستقبلها ومجتمعها.
 .2الرقابة على املستوى التكتيكي ) :(Tactical Controlوفي هذا املستوى يتم التركيز على الجانب املرتبط بعملية التخطيط والتنفيذ في اإلدارة
الوسطى من خالل توزيع وهيكلة األدوار واملسؤوليات الوظيفية ،وتهدف الى مطابقة األداء الفعلي مع األداء املستهدف.
 .3الرقابة على املستوى التشغيلي ) :(Operational Controlوهنا يتولى مديرو اإلدارات التركيز على العمليات التشغيلية في املنظمة ومتابعة إجراءاتها
ونشاطاتها التفصيلية.
وفي ضوء ما سلف ذكره ترى الباحثتان أن اإلدارة االستراتيجية في املنظمات تستطيع أن تقطف ثمارها من خالل تطبيق نظام الرقابة والتقييم
االستراتيجي والذي يتخلل عملية تحويل الخطة االستراتيجية إلى ممارسات تطبيقية هادفة ،لتمكينها من قياس مدى مهارة التنفيذ االستراتيجي ومدى
ً
نجاحه في التقدم صوب األهداف والغايات االستراتيجية ،والذي يتطلب مقارنة األداء الفعلي واملحقق مع األداء املخطط له مسبقا (أثناء التنفيذ وبعد
ً
التنفيذ) ،وما لها من انعكاسات على التأثير إيجابيا في جودة قدرات املنظمة وتحقيق ما تصبو إليه.
ا
ثانيا :املنظمة الذكية:
تمهيد:
ً
ظهر مفهوم املنظمة الذكية في أواخر القرن املاض ي وتحديدا في العام 1997م مع إصدار الكتاب الذي يصف السمات الرئيسية ملنظمات األعمال
الذكية واملوسوم بـ ـ"  " The Smart Organization: Creating Value through Strategic R&Dللمؤلفين ) ،(Matheson & Mathesonحيث أنهما
اقتصرا مفهوم ذكاء املنظمات بالقرارات املتخذة في البحث والتطوير ،لكونها املؤشر على مستوى الخلق واإلبداع لدى املنظمات ،كما أضافا أن ممارسة
الذكاء في مجال البحث والتطوير يشكل نقلة نوعية في حياة املنظمات ،مما يفتح اآلفاق أمامها لتوليد الفرص وخلق القيمة ،وأكدا فيما بعد بأن ذكاء
املنظمات يمكن أن يتوسع ليشمل نشاطات املنظمة ككل( .الدرادكة ،2020 ،ص)75.
• مفهوم املنظمة الذكية
ُ
ً ً
أولى مفهوم املنظمة الذكية اهتماما كبيرا في اآلونة األخيرة حيث تم تطبيقها على املنظمات املختلفة في شتى مجاالتها ،وقد عرفها )(2009, P:22
 Schwainingerعلى أنها الطريقة املستحدثة التي يتم بها إدارة املنظمات مع األخذ بالحسبان عدة اعتبارات منها :التعلم والتعليم والتنمية ،وذلك لكونها
نهج الغاية منه تعزيز الذكاء في املنظمات مع ترحيبها بأي نقد يقدم إليها والذي يمكنها من تجنب التعامل السلبي مع ّ
التغيرات.
وتطلق املنظمات الذكية كمفهوم معاصر على املنظمات التي تسعى إلى التغيير في الطريقة التي تدار بها األعمال مع مراعاة اآلثار املترتبة على التعلم
والتطوير والتدريب ).)Abbas, 2020
ُ
ُ
وكذلك تعرف على أنها إمكانية املنظمة ككل واملتمثلة بإداراتها العليا والوسطى والدنيا وموظفيها عامة ،على االلتزام بالقدرات اإلبداعية واالرتقاء
باملعرفة ،باإلضافة إلى القدرة على التكيف مع ضغوطات البيئة ،من خالل التواؤم واالتساق بين جميع مقومات العمل في املنظمات من أجل تحقيق
ّ
تنافسية في السوق (القضاة والنسور والشوابكة.)2020 ،
مكانة
ً
ّ
ّ
وباالسترشاد بما قدمه الباحثون والكتاب من تعريفات قامت الباحثتان بتعريف املنظمة الذكية على أنها منظمة تتعلم وتتكيف مع التغيرات
ّ
ّ
واملستجدة في بيئتها الخارجية التي تعمل بها ولها قدرة على مواجهة التحديات بنجاح ،وتقوم بربط العناصر املتعلقة بإدارة املعلومات مع التعلم
الطارئة
لتكون قادرة على صنع القرارات االستراتيجية بنجاح ،من أجل اقتناص أفضل الفرص لتوليد القیمة الالزمة لديمومتها وبقائها عن طريق التصرف بذكاء.
• أبعاد املنظمة الذكية
البعد األول :التعلم املستمر()Continuous learning
يمكن اعتبار التعلم على أنه من أهم الركائز التي يتم االستناد عليها في تفسير وضبط وتوجيه سلوكيات األشخاص والتنبؤ بها ،وهو عملية ممتدة
طيلة حياة اإلنسان ،وبطرق تختلف من شخص آلخر ،ويعزى ذلك لالختالفات البيئية واالجتماعية والنفسية والثقافية التي يتعايش بها الفرد ،وبالتالي
ً
ً
قد يختلف مضمونا وشكال ،وفي هذا السياق ذكر العميان ( ،2018ص )139.أن التعلم خبرة تراكمية تكون نتيجة محاكاة مواقف عديدة ومستمرة،
وبالتالي فإن التعلم يساهم في التأثير على سلوكيات وأداء األفراد وبالتالي على سلوكيات وأداء املنظمات باختالف مجاالتها ،ألن املنظمة لوحدها تعتبر
ً
ً
كيانا جامدا ما لم يتم تحريكه وتنشيطه من قبل العنصر البشري.
ويقصد بالتعلم املستمر أنه االستمرار في عملية اكتساب املعرفة ،من خالل التجارب التي تؤدي الى تغيير مستمر في السلوكيات ،واستغالل تلك
املعرفة بما يعزز االتساق بين املنظمة وبيئتها ،وحيث أن التعلم املستمر يساعد املنظمة في توليد القيمة الفريدة سواء في مواجهة التغييرات الناتجة عن
شدة املنافسة ،أو تغيير التركيبة السكانية والسياسية للعالم ،أو سرعه التقدم التكنولوجي والتقني ،ألنها منظمة تدرك أن التغيير هو الثابت الوحيد في
الحياة ،وأن املعرفة لدى األفراد هي وليدة التغيير الذي واجههمّ .
(خدام وأرتيمة وبدر)2020 ،
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وفي هذه الدراسة ُيعرف مفهوم التعلم املستمر على أنه قدرة شركات صناعة األدوية األردنية على توليد املعرفة واملهارات والناتجة من خالل
التجربة لتقودها الى التطوير املستمر في سلوكيات العاملين بهدف تكييفها مع البيئة املتغيرة باستمرار ولصالح املنظمة.
ً
ً
وتؤكد الباحثتان على أهمية التعلم املستمر لضرورته في شركات تصنيع األدوية األردنية ،ألنه يؤدي دورا جوهريا في إحداث التغيير الالزم لجميع
إجراءاتها وعملياتها املنتظمة واملستمرة بغرض تزويد أفرادها وفرق عملها املعلومات واملعارف التي يحتاجونها في العمل والتي تصب في صالح تطوير
إمكانياتها ،وفي تحقيق اإلبداع واالبتكار والتجديد الذي يتطلبه عصر العوملة ،لتكون قادرة على اتخاذ القرار الصائب متى ما دعت الحاجة إليه في ظل
الفرص املتعددة املتاحة ،والتهديدات التي تعتري عالم األعمال.
البعد الثاني :التكيف )(Adaptation
ويعرف ّ
التكيف على أنه قدرة املنظمة على إعادة هيكلة األنشطة واإلجراءات بالسرعة املمكنة واالستجابة للتغيرات في عوامل البيئة التي تعمل بها،
بالشكل الذي يمكنها من نيل النجاح واالستمرار في املستقبل( .الزعبي والنواصرة ،2019 ،ص)124 .
ُ
وعرف كذلك على أنه التفاعل مع التغيرات البيئية ،وأنه عملية تشتمل على جانبين األول التعلم ،والثاني االستجابة لضغوطات البيئة وتحدياتها،
ً
ً
من خالل عملية التغيير للجوانب املعرفية والسلوكية ،في سبيل إحكام الظروف البيئية وضبطها داخليا وخارجيا لتحسين وضعـية املنظمة( .العربي
والشيخ وعكاشة)2019 ،
ً
وفي هذه الدراسة فإن مفهوم التكيف يكمن في قدرة شركات صناعة األدوية األردنية على تجاوب أنشطتها للتغيرات الجارية في بيئتها داخليا
ً
وخارجيا ،واستخدام األساليب التي تمكنها قدر اإلمكان من مواجهة ذلك ومن السيطرة عليه وعلى نتاجه بشكل يضمن استمرار نشاطها وبقائها.
البعد الثالث :الذكاء الجماعي ) (Collective intelligence
ً
يؤدي الذكاء الجماعي وإدارة املعرفة ً
دورا هاما في عالم األعمال املتسم بسرعة التغير والذي يدعم توليد االبتكارات ،فإذا ما تم توظيف إدارة
املعرفة والذكاء الجماعي كمدعم لالبتكار ،ستتمكن املنظمات من الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية وكفاءةُ ،
وعرف مفهوم الذكاء الجماعي بأنه قدرة
املجموعة في أداء سلسلة متنوعة من املهام وفي حل املشكالت ومواجهة التحديات ،ويمكن اعتباره نظام التخاذ قرارات جماعية من شأنها إيجاد الحلول
التي ترقى بمستوى النتائج الفردية أو الجماعية.(Williams, 2020) .
ً
ومن منظور كل من ) Hansen, Vaagen & van Oorschot (2020فإن الذكاء الجماعي هو قيام مجموعة أفراد بالتواصل والتفاعل معا والتفاهم
اإليجابي ضمن القواعد السلوكية لهذه الجماعة ،من أجل أخذ وتسجيل املالحظات واإلشارات املحيطة وتفسيرها ،واستخدامها في الوصول إلى داللة ما
لبلورة هدف جماعي وتحسين جودة العمل ومنع املزيد من التغييرات واإلشكاليات في املستقبل.
وترى الباحثتان أن الذكاء الجماعي يساهم بشكل واضح في انتقال املعرفة من مستوى األفراد إلى مستوى الجماعات ،والذي تنعكس نتائجه في
ً
نهاية األمر إلى مستوى متطور من املعرفة ،بما يحقق تطور أساليب التعليم واإلنتاج ،وذلك لالنتقال من إنتاج املنتوجات القديمة التقليدية وصوال
ً
ً
لإلبداع واالبتكار واملنافسة في منتوج جديد يخلق سوقا جديدة ،ويحصد أرباحا كبيرة ومنافع شتى في مجتمع يسوده التقدم والتطور والعوملة.
ا
ثالثا :القيادة االستراتيجية:
• مفهوم القيادة
تعرف القيادة على أنها مقدرة شخص ما على التأثير بأفراد آخرين من خالل اإللهام واإلقناع لتقديم أفضل ما عندهم من جهود وطاقات برغبة
تامة لتحقيق متطلبات رئيسية (الجنابي ،2019 ،ص .)23وعرفها الحارثي ( )2019على أنها إمكانية القائد بالتأثير على سلوك األفراد التابعين له
وتوحيدهم نحو هدف محدد سواء على املدى القريب أو البعيد من خالل تذليل جميع متطلبات تحقيق هذا الهدف.
وفي السياق ذاته عرفها كل من ) Robbins & Judge (2013, P:367بأنها عملية تفاعلية تبادلية بين القائد ومرؤوسيه بحيث يتولى فيها القائد
التأثير على اتجاهات وسلوك ومشاعر مرؤوسيه بشكل يضمن الوصول للنجاح.
• مفهوم القيادة االستراتيجية
تعرف القيادة االستراتيجية بأنها نهج إداري ناتج عن دمج مفهوم القيادة مع مفهوم االستراتيجية ،ويتولد من ذلك وصف القرارات واإلجراءات التي
مستقبل يضم الكثير من التقلبات واالحتماالت
يتم اتخاذها في قمة الهرم التنظيمي ،من أجل تحقيق إنجازات تساهم في تحسين وضعية املنظمة في
ٍ
( .)Abu Bakir, 2017وعرفت كذلك على أنها الجهود والتدابير التي تؤول إلى صياغة خطط استراتيجية وتنفيذها ومتابعتها في سبيل تحقيق الرؤية
والرسالة واألهداف(Kahwaji, Eddin & Palalic, 2020) .
وعرفها ( Alayoubi et al. )2020على أنها قدرة القائد على تطوير الرؤية االستراتيجية وتوضيحها للعاملين في املنظمة من أجل إحداث تغيير
استراتيجي ،والعمل على تهيئة جميع املوارد املتاحة للمساهمة في تحقيق الرؤية ،لضمان تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة.
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• أهمية القيادة االستراتيجية
إن أهمية القيادة االستراتيجية تكمن في كونها نهج يتبعه القادة االستراتيجيون إلشباع أفكار العاملين في املنظمة وإقناعهم بضرورة تحقيق
األهداف االستراتيجية على املدى البعيد ،وقد أدرجت سمر الدين ( )2020أهمية القيادة االستراتيجية لألفراد العاملين وللمنظمة ككل بالبنود اآلتية:
 .1همزة الوصل بين األفراد العاملين وبين تصور املنظمة املستقبلي وخطتها.
 .2تعزيز الجوانب اإليجابية للمنظمة والتغلب على الجوانب السلبية قدر املستطاع.
 .3تمكين وتدريب األفراد العاملين في املنظمة كونهم أهم أصولها.
 .4محاكاة التغيرات الحاصلة في محيط املنظمة ملواكبتها وتوظيفها بما يصب في مصلحتها.
 .5الدور الهام الذي تؤديه مهارات وقدرات القائد في الحفاظ على املكانة التنافسية في ضوء حدة املنافسة املحيطة( .الدرادكة ،2020 ،ص)71.
• أبعاد القيادة االستراتيجية
ُ
البعد األول :تحديد الرؤية املستقبلية والتوجه االستراتيجي
ويهدف هذا ُ
البعد للعمل على تطوير الرؤية االستراتيجية على املدى البعيد والتي بدورها تعكس التطلعات الشخصية للقائد( .الحدراوي وهادي،
 )2018وتعبر الرؤية املستقبلية عن التوجه االستراتيجي للمنظمة ،والتي تصف املسار الذي ستسلكه املنظمة للوصول الى املستقبل املثالي ،وكذلك
األدوار املطلوب أداءها من جميع أصحاب العالقة دون استثناء ،حيث يعبر القادة االستراتيجيون عن مستقبل املنظمة بعبارات واضحة تعكس
طم وحاتهم وتطلعاتهم املستقبلية لتخطى الواقع وتحدياته املتعددة ،وبالتالي خلق بؤرة مهمة تضم في ثناياها قيم ومعايير يتم االسترشاد بها كمصدر
الستمرارية وإدامة القرارات واألنشطة ،واالنتقال من الحاضر الى املستقبل ،وتبرير الغاية من وجود املنظمة(Wheleen et al, 2018, P. 93( .
ُ
البعد الثاني :استثماروتطوير رأس املال البشري
ً
يتمثل رأس املال البشري بالقوى العاملة في املنظمة بما تمتلكه من معارف وطاقات وقدرات وسرعة بديهة ،وينعكس تأثيره إيجابا على العمليات
ً
اإلنتاجية ،والذي يعود عليها باملنافع والفوائد ،ويمكن اعتباره بمثابة امليزة التي تفرقها عن مثيالتها نظرا لصعوبة تقليدها أو تحصيلها ،وأنها ال تفنى
وقابلة لالستثمار والتطوير من خالل إنشاء منظومة تعليمية داخل املنظمة تقوم بإكساب هذه القوى املعلومات والخبرات من خالل البرامج التدريبية
والتجارب اليومية وغيرها من املمارسات والتي تسهم في تعزيز األداء املنظمي والتحسين املستمر(Dessler, 2017, P. 5) .
كما يشير رأس املال البشري إلى مجموعة من األفراد الذين يمتلكون املهارات والقدرات واملعرفة التي تساهم في زيادة القيمة االقتصادية ملنظمات
ً
ً
األعمال ،وتماشيا مع هذا السياق يعتبر األفراد الذين يعملون في جميع املنظمات اليوم مصدرا لرأس املال الذي يحتاج إلى االستثمار (Armstrong,
).2016, P. 106
ُ
البعد الثالث :القدرة على الحفاظ على ثقافة مؤثرة في املنظمة
تعرف الثقافة املنظمية على أنها توليفة من املعاني ،تحمل في ثناياها املعتقدات والتوقعات والقيم الجوهرية التي يتعلمها ويتقاسمها ويتشارك فيها
أعضاء املنظمة ،والتي تتوارث عبر األجيال العاملة في املنظمة ،وهي انعكاس لقيم املنظمة والقادة ورسالتها ويمكن وصفها بهوية املنظمة (Wheelen et
).al., 2018, P. 177

ومن وجهة نظر كل من ) Alayoubi et al. (2020فإن الثقافة التنظيمية عبارة عن مفهوم شامل لكل ما يتعلق بجوانب الحياة في املنظمة،
ً
معا كوسيلة لتحقيق حالة من االنسجام بين الفكر والعمل ً
وفقا ملا ُيعرف باسم النسيج الثقافي ،وهو بدوره
والتركيز على أبعادها األساسية والسلوكية
أحد أبعاد أخالقيات اإلدارة.
ُ
البعد الرابع :التأكيد على املمارسات األخالقية
ً
تعد ممارسات القائد األخالقية من أهم شروط نجاح القائد االستراتيجي وليست تفضال منه ،حيث ينبغي على القائد التعامل مع اآلخرين ضمن
اطار أخالقي ،سواء أكانوا داخل املنظمة أم خارجها ( .)Isik, 2020وأطلق كل من ) Morais & de Moura (2018, P.20على هذا النوع من القادة الذي
يضع األخالق والقيم ضمن النهج اليومي في عمليات املنظمة بالقائد األخالقي.
وقد عرف وهيبة ( )2017القيادة األخالقية بأنها جملة من القواعد السلوكية التي يمارسها القائد االستراتيجي للتأثير على التابعين ،بحيث يكون
هذا االلتزام من قبل القائد باملعايير األخالقية واللوائح القانونية هي مصدر طاعتهم ألوامر قادتهم.
ُ
البعد الخامس :إيجاد أنظمة سيطرة ورقابة متوازنة
تتمثل بالتدابير التي يعتمد عليها املديرون من أجل الحفاظ على األنشطة التنظيمية أو إحداث تغييرات في أنماطهم .وبالتالي ،تساهم الرقابة
التنظيمية في تحقيق التكيف مع املتغيرات البيئية .وتتكون الرقابة التنظيمية من نوعين:
● الرقابة املالية
● الرقابة االستراتيجية
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والقائد االستراتيجي الفعال هو الذي يوازن بين هذين النوعين من الرقابة في سعيه لتحقيق الرؤية االستراتيجية للمنظمة (Alayoubi et al.,
2020).

وفي ذات املنحى اعتبر الهنداوي ( ،2018ص ) 62.الرقابة والسيطرة التنظيمية بمثابة شبكة عصبية للمنظمة مكونة من عدة خاليا ،يتم
استخدامها من قبل القادة االستراتيجيون كأداة لتحديد األداء ،وقياس النتائج املترتبة على أنشطة املنظمة واستراتيجياتها ،بهدف الوصول الى األهداف
املرجوة ،والتأكد من أن النتائج النهائية واإلنجازات الفعلية تتوافق مع ما تم التخطيط له ،وعلى خالف ذلك تمكينها من اتخاذ القرارات التصحيحية
إلغالق فجوات األداء وتعديل األساليب املتبعة.
ومن خالل ما سبق ذكره ترى الباحثتان أن القيادة االستراتيجية هي العقل املدبر واملفكر لجميع مراحل اإلدارة االستراتيجية ،والتي تسعى لكسب
الرهان مع الزمن ورسم مالمح املستقبل الخاص باملنظمة ،من خالل قراءة واقع املنظمة وحاضرها والقيام بوضع خطط تتكفل بتنفيذها ومتابعتها،
لتمش ي بخطى رشيدة ومدروسة نحو ما ترغب بأن تكون عليه على املدى البعيد ،مما يتطلب من القائد االستراتيجي القيام بأدوار مختلفة ،واتسامه
بخصائص متعددة ،تعتبر في ُج ّل أمرها محطات مهمة في مسيرة املنظمة نحو استمراريتها ونضوجها وشتى أهدافها.
الدراسات السابقة:
ا
أوال :الدراسات العربية:
• هدفت دراسة فرعون وآخرون ( )2015إلى الكشف عن العالقة بين استراتيجيات ريادة األعمال من حيث (تبني املخاطرة ،االستعداد لالستباقية،
هجومية التنافس ،التوجه نحو اإلبداعية) وتطوير أنموذج املنظمات الذكية بأبعادها (التكيف ،واالستدامة ،وفهم البيئة ،والبراعة) ،من خالل
ُ
ثالث شركاتّ .
وبينت الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية بين
استطالع آراء ( )308من العاملين في شركات االتصاالت املتنقلة في العراق وعددها
استراتيجيات ريادة األعمال وتطوير املنظمة الذكية في الشركات التي ُبحثت.
ّ
والقعيد ( )2017سعت للتعرف على أثر استراتيجية إدارة التدريب من حيث (االحتياجات التدريبية ،وتنوع البرامج التدريبية،
• أما دراسة الزعبي
ً
ً
وتقييم التدريب) على املنظمات الذكية من حيث (التعلم املستمر ،وفهم البيئة ،والتمكين) في ظل التعلم اإللكتروني متغيرا وسيطا ،وتوصلت
ّ
لوجود أثر ذي داللة إحصائية الستراتيجية إدارة التدريب بأبعادها مجتمعة في املنظمات الذكية بأبعادها مجتمعة ،من خالل التعلم اإللكتروني
كمتغير وسيط في شركات صناعة األدوية األردنية املدرجة في بورصة عمان.
ٍ
• بينما هدفت دراسة الديراوي ( )2018لبيان أثر اإلدارة االستراتيجية بأبعادها (األهداف االستراتيجية ،صياغة االستراتيجية ،التطبيق ،الرقابة
وتقييم االستراتيجية) في أداء املنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة من حيث (الفاعلية ،والكفاءة ،واالرتباط ،واالستدامة) بوجود ريادة املنظمات
ً
كمتغير وسيط من خالل استقصاء أراء ( )250فردا ممن يتقلدون املناصب اإلدارية (رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير
التنفيذي ونائب املدير التنفيذي) و توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية بين اإلدارة االستراتيجية في أداء املنظمات األهلية في قطاع
غزة بوجود ريادة املنظمات كمتغير وسيط.
• أما دراسة أبو ردن ( )2018فقد بينت نتائجها وجود أثر ذو دال لة إحصائية ألبعاد القيادة االستراتيجية في تحقيق الرشاقة االستراتيجية عند
تطبيقها على اإلدارتين العليا والوسطى في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
• في حين جاءت دراسة الزهراني ( )2018بهدف معرفة أثر القيادة االستراتيجية بأبعادها (اإلداري ،والتحويلي ،والسياس ي ،واألخالقي) في تطوير
بش ّقيه (االستكشافي ،واالستغاللي) من خالل استطالع رأي أعضاء الهيئة التدريسية والقيادات األكاديمية في جامعة أم
قدرات التعلم التنظيمي ِ
القرى ،وتوصلت لوجود أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد القيادة االستراتيجية في تطوير قدرات التعلم التنظيمي.
• وتناولت دراسة الكندري ( )2019البحث عن مدى تأثير اإلدارة االستراتيجية بأبعادها (التحليل البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ
االستراتيجية ،والتقييم واملراقبة) في أداء املوظفين بأبعاده (الخصائص أو السمات الشخصية ،سلوكيات املوظفين ،النتائج املوضوعية) في
ً
الهيئات والوزارات الحكومية في الكويت من خالل إدارة التغيير متغيرا وسيطا ،وأشارت النتائج الى وجود اثر ذي داللة إحصائية ملمارسات اإلدارة
االستراتيجية بجميع أبعادها على كل من متغيري أداء املوظفين وعلى إدارة التغيير في الهيئات والوزارات الحكومية في دولة الكويت.
• أما دراسة قرمش والنجار ( )2020هدفت لبيان دور القيادة االستراتيجية بأبعادها (الرؤية املستقبلية ،وإدارة التغيير ،والقيادة االبتكارية،
واليقظة االستراتيجية) على املنظمة الذكية من حيث (التعلم املستمر ،فهم البيئة ،الذكاء الجماعي) من خالل استقصاء آراء ( )49من العاملين في
املهام اإلشرافية والقيادية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية ّ
جوال وأشارت النتائج الى وجود أثر ذي داللة إحصائية للقيادة االستراتيجية
بأبعادها في تحقيق املنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية ّ
(جوال).
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ا
ثانيا :الدراسات باللغة اإلنجليزية:
• هدفت دراسة ( Al-Zu'bi & Al-Nawasrah (2017إلى بيان أثر جدارات التفكير االستراتيجي بأدواته (التفكير االستراتيجي ،والتفكير االبتكاري،
والتفكير املبني على الرؤية) في بناء املنظمة الذكية التي تعمل على أساس (التعلم املستمر ،وتوليد البدائل االستراتيجية ،وفهم البيئة) عند
ً
استطالع آراء ( )120فردا من املديرين واملساعدين واملشرفين على اإلنتاج ورؤساء اإلدارات في مركز امللك عبد هللا الثاني للتصميم
والتطوير(كادبي) ،وأفصحت الدراسة عن نتائج كان أهمها وجود أثر ذي داللة إحصائية لجدارات التفكير االستراتيجي في بناء املنظمة الذكية.
• فيما سعت دراسة ) Abu Bakir (2017إلى اختبار تأثير القيادة االستراتيجية من حيث (القائد الكاريزمي ،والقائد الرؤيوي ،والقائد وكيل التغيير،
والقائد الخادم) في بناء التوجه الريادي من حيث (االستباقية ،واالبتكار ،واملخاطرة) على موظفي القطاع العام األردني ،وأفصحت الدراسة عن
وجود أثر ذي داللة إحصائية ألساليب القيادة (الكاريزمية ،والتغييرية ،والخدمية) على ُبعد االستباقية فقط -من مجمل أبعاد ريادة األعمال -لدى
ً
عينة عشوائية عددها ( )500فردا من العاملين في منظمات القطاع العام املسؤولة عن توفير الخدمات األساسية والتي تمثلت بـ (الصحة،
والتعليم ،والزراعة ،وغيرها).
• وتوصلت دراسة ( ME )2018التي تم تطبيقها على مديري الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في والية الغوس في نيجيريا إلى وجود أثر معنوي
ألدوات اإلدارة االستراتيجية لتحسين األداء للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في والية الغوس.
• أما دراسة ) Wafula & Muathe (2019سعت لقياس تأثير اإلدارة االستراتيجية من حيث (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ
االستراتيجية ،وتقييم االستراتيجية) على أداء الحكومات املفوضة مع التركيز بشكل خاص على منطقة توركانا في كينيا ،وأشارت نتائج الدراسة إلى
أن اإلدارة االستراتيجية بداللة أبعادها تؤثر بشكل إيجابي على أداء حكومة منطقة توركانا ،وجاء ُبعدي اإلدارة االستراتيجية (تنفيذ االستراتيجية،
ً
وصياغة االستراتيجية) األعلى تأثيرا لدى طواقم اإلدارات الفنية في الحكومات املفوضة.
• بينما هدفت دراسة ) Rustamadji & Omar (2019إلى معرفة تأثير اإلدارة االستراتيجية على أداء العمل من خالل االلتزام التنظيمي ،وتأثير
اإلدارة االستراتيجية وااللتزام التنظيمي على أداء العاملين في جامعة املحمدية بأندونيسيا ،وأشارت نتائجها إلى أن اإلدارة االستراتيجية وااللتزام
التنظيمي يؤثران (منفردان ومجتمعان) على أداء العاملين في الجامعات التي ُبحثت.
• أما الدراسة التي قام بها كل من ) Ibrahim & Musa (2020والتي هدفت إلى قياس أثر اإلدارة االستراتيجية من حيث (التحليل البيئي ،وصياغة
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،وتقييم االستراتيجية) على تطوير املنظمات الدولية من حيث (جودة الخدمة ،واملساءلة ،والشفافية) وقد
توصلت إلى أن اإلدارة االستراتيجية لها تأثير على املساءلة ،وكذلك على الشفافية ،كما توصلت الدراسة كذلك الى وجود اثر ايجابي لإلدارة
االستراتيجية على جودة الخدمة التي تقدمها املنظمات الدولية العاملة في الدول األعضاء في املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
(.)ECOWAS
• في حين جاءت دراسة ) Phina (2020الختبار أثر اإلدارة االستراتيجية من حيث (األهداف االستراتيجية ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ
االستراتيجية ،وتقييم االستراتيجية) على األداء التنظيمي في لدى ( )300موظف في عشر شركات تصنيع في جنوب شرق نيجيريا ،وخلصت الدراسة
إلى أن اإلدارة االستراتيجية لها تأثير معنوي كبير على األداء التنظيمي.
• فيما أشارات دراسة ) Amayreh (2020إلى وجود أثر للقيادة االستراتيجية على املمارسات األخالقية بين األفراد والعاملين في املنظمات الدوائية
في األردن ،كما أوصت الدراسة بأن إدارة التغيير هي الخطوة األولية نحو توظيف القيادة االستراتيجية في املنظمة والتي تقودها الى املمارسات
األخالقية ،وكذلك أوصت بضرورة زيادة االهتمام بالجوانب التي تتعلق بوعي وإدراك العاملين تجاه األخالق في القيادة واألعمال في املنظمات
العاملة في مجال األدوية.
• وجاءت دراسة ) Abbas (2020للكشف عن تأثير اإلدارة اإللكترونية من حيث (املوارد اإلدارية ،واملوارد التقنية ،واملوارد البشرية) في املنظمات
الذكية بعناصرها (فهم البيئة ،والرؤية االستراتيجية ،والتعلم املستمر ،والعمليات الذكية ،والذكاء الجماعي) في ظل وجود املنافسة التعليمية
ً
كمتغير معدل وتم تطبيقها على عدد من العاملين في شركة آسيا سيل في مدينة كربالء في العراق ،والبالغ عددهم ( )129فردا ،وأشارت نتائجها إلى
أن املنافسة التعليمية تعدل العالقة اإليجابية بين اإلدارة اإللكترونية واملنظمات الذكية.
منهجية الدراسة:
لتحقيق الغرض من الدراسة واإلجابة على أسئلتها ،تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة واملتمثلة باإلدارة
االستراتيجية وأثرها على بناء املنظمة الذكية ،بوجود القيادة االستراتيجية كمتغير معدل في شركات صناعة األدوية األردنية.
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مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من شركات صناعة األدوية األردنية والتي بلغ عددها ( )21شركة ،وذلك حسب "التقرير السنوي الصادر عن االتحاد األردني
ملنتجي األدوية لعام  "2020وقد تم شمولها جميعها بالدراسة .إال أن ( )4من هذه الشركات لم توافق على املشاركة ،وبناء على ذلك تم شمول ( )17شركة
شكلت عينة الدراسة.
جدول (* :)1قائمة شركات صناعة األدوية األردنية
#

الشركة
الشركة األردنية إلنتاج األدوية
شركة نهر األردن
الشركة الثالثية لصناعة األدوية
شركة عمان للصناعات الدوائية

5

الشركة املتحدة لصناعة األدوية
شركة الحياة للصناعات الدوائية
األردنية السويدية للمنتجات الطبية
الشرق األوسط للصناعات الدوائية

9

الشركة الجديد للصناعات الدوائية

1
2
3
4

6
7
8

#
10
11
12
13
14
15
16
17

الشركة
شركة الرام للصناعات الدوائية
فيالدلفيا للصناعات الدوائية
شركة إتقان للصناعات الدوائية
الشركة الدولية للصناعات الدوائية
التقدم للصناعات الدوائية
سافي فرما للصناعات الدوائية
شركة جرش للصناعات الدوائية
شركة سنا للصناعات الدوائية

*املصدر :وزارة الصناعة والتجارة األردنية

وحدة املعاينة:
تكونت وحدة املعاينة من جميع من يشغلون املناصب اآلتية (مدير ،نائب أو مساعد مدير) من مستوى اإلدارة الوسطى ،حيث بلغ عددهم ()168
ً
مديرا ،وذلك وفقا لكشوفات إدارة املوارد البشرية في الشركات ال ( )17التي بحثت ويوضح الجدول ( .)2توزيعها بناء على املسمى الوظيفي.
وقد تم اختيار املديرين من هذا املستوى اإلداري وذلك ألنهم حلقة الوصل بين اإلدارة العليا وإدارة الخط األول واملستويات غير اإلدارية ،وكذلك
هم شركاء مع اإلدارة العليا في جميع عمليات اإلدارة االستراتيجية ،ومعنيون كذلك بأداء وحداتهم اإلدارية من خالل قيادتهم االستراتيجية الحكيمة
لجميع العاملين في املستويات اإلدارية األدنى في الهيكل التنظيمي للشركة.
جدول ( :)2وحدة املعاينة والتحليل
مدير

نائب أو مساعد مدير

97

71

املجموع
168

*املصدر :من إعداد الباحثتان وباالعتماد على البيانات التي تم جمعها

وقد تم توزيع ( )168استبانة على أفراد وحدة املعاينة ،أسترد منها ( )149استبانة ،وبنسبة استرداد بلغت ( ،)%88.7منها ( )141استبانة صالحة
للتحليل اإلحصائي أي ما نسبته ( )%83.9من االستبانات املوزعة.
مصادرجمع البيانات:
تم جمع البيانات واملعلومات املرتبطة بمتغيرات الدراسة وأبعادها باالعتماد على املصادر اآلتية:
• املصادرالثانوية
تم تغطية املادة العلمية وبناء اإلطار النظري لهذه الدراسة من خالل االطالع على األدبيات املتوفرة باللغتين العربية واألجنبية في الكتب واملقاالت
والدوريات املحكمة ،وما هو متوفر على شبكة اإلنترنت والتي جميعها بحثت بمتغيرات الدراسة( :اإلدارة االستراتيجية بأبعادها ،واملنظمة الذكية
بأبعادها ،والقيادة االستراتيجية) ،حيث تم جمعها من مصادرها بشكل مباشر وتوثيقها.
• املصادراألولية:
وتمثلت بالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل استبانة تم تطويرها ألغراض املعالجة التحليلية ملعرفة أثر اإلدارة االستراتيجية في بناء املنظمة
ً
ً
الذكية عندما يكون القيادة االستراتيجية دورا معدال وذلك في شركات صناعة األدوية األردنية.
اختبارثبات أداة الدراسة:
تم االعتماد على معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaلقياس مدى املوثوقية واالتساق الداخلي بين فقرات كل متغير من متغيرات الدراسة،
والجدول رقم ( )3يوضح أن نتائج كرونباخ الفا لجميع متغيرات الدراسة تراوحت بين ( )0.890-0.801وهذه النسبة أعلى من ( )%70وتعتبر مقبولة
ً
وذلك اعتمادا على (النجار والنجار والزعبي ،2017 ،ص ) 151 .مما يدل على أن فقرات االستبانة لجميع املتغيرات بأبعادها تتسم بالثبات واالتساق
الداخلي.
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جدول ( :)3نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا
الرقم
1
2
3
4

5
6
7

8

معامل كرونباخ الفا

املجال
املتغير املستقل (اإلدارة االستراتيجية)
املسح البيئي
صياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
الرقابة والتقييم
املتغير التابع (املنظمة الذكية)
التعلم املستمر
التكيف
الذكاء الجماعي
املتغير املعدل (القيادة االستراتيجية)
القيادة االستراتيجية

0.801
0.867
0.830
0.825

0.832
0.862
0.829

0.890

ا
*املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

نتائج التحليل االحصائي

ا
أوال :نتائج التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة:
جدول ( :)4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والوظيفية لوحدة املعاينة
املتغير
النوع االجتماعي (الجنس)

ُ
العمر

املؤهل العلمي

سنوات الخبرة
املسمى الوظيفي

الفئة
ذكور
إناث

التكرار

النسبة املئوية %

98

69.5 %

43

30.5 %

 - 30أقل من 35

4

2.8 %

 - 35أقل من 40

70

49.6 %

- 40أقل من 45

42

29.8 %

 45سنة فأكثر
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

25

17.7 %

81

57.4 %

50

35.5 %

10

7.1%

0

00.0 %

أقل من  5سنوات
 –5أقل من  10سنوات
 -10أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
مدير
نائب أو مساعد مدير

ا
*املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

28

19.9 %

72

51.1 %

41

29 %

82

58.2%

59

41.8%

يبين الجدول رقم ( )4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والوظيفية لوحدة املعاينة حيث أظهرت النتائج املتعلقة بالنوع
ّ
االجتماعي أن عدد نسبة الذكور كانت أعلى من اإلناث ،حيث شكل الذكور ما نسبته ( )%69.5من العينة الكلية ،أما اإلناث كانت نسبتها (،)%30.5
وتشير هذه األرقام إلى أن الغالبية ممن يشغلون املناصب اإلدارية في "شركات صناعة األدوية األردنية" هم من الذكور .أما من حيث العمر ،حيث ّبينت
النتائج أن أكبر الفئات العمرية ألفراد عينة الدراسة كانت من ( 35الى أقل من  40سنة) ،وحصلت على نسبة ( ،)%49.6وهذا يدل على أن الشركات
املبحوثة حريصة على تقليد املناصب اإلدارية ألصحاب الخبرة واملهارة والوعي ،كما أن هذه الفئة العمرية تتوافق مع الفترة الزمنية املطلوبة للتحضير
الستالم أي منصب إداري وقيادي .ويوضح الجدول كذلك توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي ،حيث يبين الجدول أن غالبية أفراد العينة يحملون
الشهادة الجامعية (البكالوريوس) ،حيث بلغت نسبتهم ( )% 57.4من إجمالي أفراد العينة ،تالها حملة شهادة (املاجستير) بنسبة مئوية ( ،)%35.5فيما
بلغت نسبة من يحملون درجة الدكتوراه ( ،)%7.1وهذا يدل على أن جميع من يشغلون املناصب اإلدارية في "شركات صناعة األدوية األردنية" يحملون
درجات جامعية ومؤهلين لتأدية املهام واألنشطة املوكلة إليهم ،وكذلك لديهم القدرة على التغيير والتطوير واستخدام التقنيات املتقدمة .أما من حيث
سنوات الخبرة ألفراد العينة ،تبين أن النسبة األعلى جاءت ملن خبرتهم العملية ( -10أقل من  15سنة) ،وبنسبة مئوية بلغت ( )%51.1وهذا مؤشر على
أن شركات صناعة األدوية األردنية توفر الظروف املالئمة للعاملين فيها بحيث يستمرون بالعمل لعدة سنوات وحسب النتائج في الجدول زادت عن ()5
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ّ
سنوات .كما يبين الجدول توزيع أفراد العينة من حيث املسمى الوظيفي ،حيث لوحظ أن فئة (مدير) شكلت الفئة األكبر ،حيث بلغ عددهم ()82
وبنسبة ( ، )%58.2فيما بلغ عدد من يشغلون منصب (نائب أو مساعد مدير) ( )59وبنسبة (.)%41.8
ا
ثانيا :نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة:
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية (الكلية) ملتغيرات الدراسة
ُ
البعد

#

املتوسط
الحسابي

املسح البيئي
صياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
الرقابة والتقييم

1
2
3
4

3.89

0.928

4.09

0.725

4.24

0.650

4.08

0.857

املتوسط الحسابي العام لإلدارة االستراتيجية
5
6
7

االنحراف املعياري

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.08

التعلم املستمر
ّ
التكيف
الذكاء الجماعي
املتوسط الحسابي العام للمنظمة الذكية
املتوسط الحسابي العام للقيادة االستراتيجية

3.86

0.958

3.87

0.942

4.10

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

0.975
3.94
4.21

ا
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األهمية النسبية

ّ
تبين نتائج الجدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحراف املعيارية ملتغيرات الدراسة ،حيث يتضح من الجدول أن املتوسط الحسابي العام للمتغير
املستقل "اإلدارة االستراتيجية" بأبعاده الفرعية مجتمعه بلغ ( ،)4.08وبأهمية نسبية مرتفعة ،وجاء ُ
البعد الفرعي "تنفيذ االستراتيجية" باملرتبة األولى،
حيث حصل على متوسط حسابي أعلى من بقية األبعاد وبلغ ( ،)4.24وأهميته النسبية مرتفعة ،تبعه باملرتبة الثانية ُ
البعد الفرعي "صياغة
االستراتيجية" حيث بلغ املتوسط الحسابي ( ،)4.09وبأهمية نسبية مرتفعة ،وجاء ُ
البعد الفرعي "الرقابة والتقييم" في املرتبة الثالثة ،حيث بلغ متوسطه
الحسابي ( ،)4.08وبأهمية نسبية مرتفعة ،في حين جاء ُ
البعد الفرعي "املسح البيئي" في املرتبة الرابعة واألخيرة وقد حاز على أدنى متوسط حسابي
( ،)3.89وبأهمية نسبية مرتفعة كذلك .وتعكس هذه النتائج وجهة نظر املستجيبين إلى مدى حرص "شركات صناعة األدوية األردنية" على تطبيق أبعاد
اإلدارة االستراتيجية وبدرجة مرتفعة.
كما يبين الجدول أن املتوسط الحسابي العام للمتغير التابع "املنظمة الذكية" بأبعاده الفرعية مجتمعه بلغ ( ،)3.94وبأهمية نسبية مرتفعة ،وجاء
ُ
البعد الفرعي "الذكاء الجماعي" باملرتبة األولى ،حيث حصل على متوسط حسابي أعلى من بقية األبعاد وبلغ ( ،)4.10وبانحراف معياري قدره ()0.975
ّ
وأهميته النسبية مرتفعة ،تبعه باملرتبة الثانية ُ
"التكيف" حيث بلغ املتوسط الحسابي له ( ،)3.87وبانحراف معياري قدره ()0.942
البعد الفرعي
حل ُ
وبأهمية نسبية مرتفعة ،في حين ّ
البعد الفرعي "التعلم املستمر" في املرتبة الثالثة واألخيرة وقد حاز على أدنى متوسط حسابي ( ،)3.86وانحراف
معياري بلغ ( )0.958وبأهمية نسبية مرتفعة كذلك.
ّ
كما يتضح أن املتوسط الحسابي للمتغير املعدل (القيادة االستراتيجية) بلغ ( ،)4.21ويشير ذلك إلى أن تصورات املستجيبين كانت مرتفعة تجاه
القيادة االستراتيجية في شركات صناعة األدوية األردنية.
ا
ثالثا :نتائج اختبارفرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة
ّ
والتكيف ،والذكاء الجماعي) في شركات صناعة
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في بناء املنظمة الذكية (التعلم املستمر،
األدوية األردنية"
جدول ( :)6نتائج اختبارأثر اإلدارة االستراتيجية في املنظمة الذكية
املتغير التابع

املنظمة
الذكية

تحليل التباين ANOVA

ملخص النموذج
R

R2

DF

.912a

.832

4

F

Sig (F).

البيان

168.816

.000b

الثابت
املسح البيئي
صياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
الرقابة والتقييم

136
140

ا
*املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

جدول املعامالت )(Coefficienta
الخطأ
قيمة
Beta
املعياري

T

Sig t

-

.242

2.254

.026

.445

.035

10.658

.000

.451

.075

8.604

.000

.173

.074

3.541

.001

.329

.050

6.972

.000
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يبين الجدول ( )6أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بين املتغير املستقل (اإلدارة االستراتيجية) ،واملتغير التابع (املنظمة الذكية) مجتمعة قد بلغت
( )0.912مما يدل على وجود عالقة ارتباط إيجابية قوية ،وكذلك يبين الجدول قيمة معامل التحديد ( )R2حيث بلغت قيمته ( ،)0.832وهذا يشير إلى
أن املتغير املستقل يؤدي إلى حدوث تغير في املتغير التابع بنسبة  ،%83.2و أن ما نسبته (ُ )%16.8ينسب لعوامل أخرى.
ويتضح من جدول تحليل تباين االنحدار أن قيمة ( )F=168.816املحسوبة عند مستوى داللة ( )0.000=)sig(fوالتي تدل على مدى مالءمة
ً
النموذج الختبار االنحدار ،وتنص قاعدة القرار على اعتبار النموذج مالئما وأن النموذج معنوي إذا كانت قيمة مستوى الداللة املعنوية لـ( )Fأقل من
ً
(ً ،)0.05
وبناء على ذلك يعتبر النموذج مالئما لتحليل أثر اإلدارة االستراتيجية على املنظمة الذكية في "شركات صناعة األدوية األردنية".
أما جدول املعامالت  Coefficientsفقد أظهر قيم ( ) tاملحسوبة لكل من (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة
والتقييم) ،والتي بلغت على التوالي ( ،)6.972 ،3.541 ،8.604 ،10.658عند مستوى داللة معنوية  sigبلغ ( )0.000 ,0.001 ،0.000 ,0.000وعلى التوالي.
نصت عليه قاعدة القرار املتعلقة بـ( )tوالتي ُ
وبالرجوع إلى ما ّ
مفادها رفض الفرضية الصفرية عندما تكون قيمة مستوى الداللة املعنوية لـ( )tأقل من
ً
( ،)0.05سيتم رفض الفرضية الصفرية كليا لجميع املتغيرات املستقلة ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية بأبعادها (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) على
ّ
والتكيف ،والذكاء الجماعي) في شركات صناعة األدوية األردنية" .
املنظمة الذكية بأبعادها (التعلم املستمر،
ً
ويوضح الجدول أيضا قيم املعامالت املعيارية  Betaوالتي تشير إلى ترتيب عناصر اإلدارة االستراتيجية من حيث تأثيرها على املنظمة الذكية ،حيث
ً
ّ
تأثيرا على املنظمة الذكية كان ُبعد صياغة االستراتيجية حيث بلغت قيمة ّ ،)0.451( Beta
ثم ّ
حل في املرتبة الثانية ُبعد املسح البيئي حيث
تبين أن أعالها
ُ
بلغت قيمة ّ ،)0.445( Beta
وعقبه ُبعد تنفيذ االستراتيجية وهو أقل
ثم تاله في املرتبة الثالثة بعد الرقابة والتقييم حيث بلغت قيمة ِ ،)0.329( Beta
ً
األبعاد تأثيرا على املنظمة الذكية وبلغت قيمة .)0.173( Beta
نتائج اختبارالفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسية األولى
• الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في التعلم املستمرفي شركات صناعة األدوية األردنية
جدول ( :)7نتائج اختبارأثر اإلدارة االستراتيجية في التعلم املستمر
املتغير التابع

التعلم
املستمر

تحليل التباين ANOVA

ملخص النموذج
R

R2

DF

F

Sig (F).

البيان

.883a

.780

4

120.527

.000b

الثابت
املسح البيئي
صياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
الرقابة والتقييم

136
140

ا
*املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

جدول املعامالت )(Coefficienta
الخطأ
قيمة
Beta
املعياري

T

Sig t

-

.326

2.644

.009

.481

.048

10.051

.000

.270

.100

4.501

.000

.158

.099

2.831

.005

.418

.068

7.742

.000

يبين الجدول ( )7أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بين املتغير املستقل (اإلدارة االستراتيجية)ُ ،وبعد املتغير التابع (التعلم املستمر) قد بلغت
) (0.883مما يدل على وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية ،وكذلك يبين الجدول قيمة معامل التحديد ( )R2حيث بلغت قيمته ( ،)0.780وهذا يشير إلى
أن املتغير املستقل يؤدي إلى حدوث تغير في ُبعد املتغير التابع (التعلم املستمر) بنسبة  ،%78و أن ما نسبته (ُ )%22يعزى ملتغيرات أخرى.
ويتضح من جدول تحليل تباين االنحدار أن قيمة ( )F=120.527املحسوبة عند مستوى داللة ( )0.000=)sig(fوالتي تدل على مدى مالءمة
ً
النموذج الختبار االنحدار ،وبالرجوع إلى قاعدة القرار املتعلقة بـ  Fيعتبر النموذج مالئما لتحليل أثر اإلدارة االستراتيجية على التعلم املستمر في "شركات
صناعة األدوية األردنية".
أما جدول املعامالت  Coefficientsفقد أظهر قيم ( )tاملحسوبة لكل من (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة
والتقييم) ،والتي بلغت على التوالي ( ،)7.742 ،2.831 ،4.501 ،10.051عند مستوى داللة معنوية  sigبلغ ( )0.000 ,0.005 ،0.000 ,0.000وعلى التوالي.
ً
وبالرجوع قاعدة القرار املتعلقة ب ـ( )tسيتم رفض الفرضية الصفرية كليا لجميع املتغيرات املستقلة ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على" :يوجد
أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية بأبعادها (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية،
والرقابة والتقييم) على التعلم املستمر في شركات صناعة األدوية األردنية".
ً
كما يوضح الجدول أيضا قيم املعامالت املعيارية  Betaوالتي تشير إلى ترتيب عناصر اإلدارة االستراتيجية من حيث تأثيرها على التعلم املستمر،
حيث ّ
تبين أن أعالها تأثيرًا على التعلم املستمر كان ُبعد املسح البيئي حيث بلغت قيمة ّ ،)0.481( Beta
ثم ّ
حل في املرتبة الثانية ُبعد الرقابة والتقييم
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ُ
حيث بلغت قيمة ّ ،)0.418( Beta
وعقبه ُبعد تنفيذ االستراتيجية
ثم تاله في املرتبة الثالثة بعد صياغة االستراتيجية حيث بلغت قيمة ِ ،)0.270( Beta
ً
وهو أدناها تأثيرا على التعلم املستمر وبلغت قيمة .)0.158( Beta
• الفرضية الفرعية الثانية "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة
ّ
التكيف في شركات صناعة األدوية األردنية"
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في
جدول ( :)8نتائج اختبارأثر اإلدارة االستراتيجية في التكيف
املتغير التابع

تحليل التباين ANOVA

ملخص النموذج
R

R2

DF

F

Sig (F).

البيان

.859a

.738

4

95.565

.000b

الثابت
املسح البيئي
صياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
الرقابة والتقييم

التكيف

136
140

ا
*املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

جدول املعامالت )(Coefficienta
الخطأ
قيمة
Beta
املعياري

T

Sig t

-

.369

1.921

.057

.535

.054

10.233

.000

.192

.114

2.928

.004

.129

.112

2.108

.037

.381

.077

6.465

.000

يبين الجدول ( )8أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بين املتغير املستقل (اإلدارة االستراتيجية)ُ ،وبعد املتغير التابع (التكيف) قد بلغت ) (0.859مما
يدل على وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية ،وكذلك يبين الجدول قيمة معامل التحديد ( )R2حيث بلغت قيمته ( ,)0.738وهذا يشير إلى أن التغير في
ّ
(التكيف) وبنسبة  ،%73.8وأن ما نسبته ( )%26.2من التغير ُيفسر بمتغيرات
عناصر اإلدارة االستراتيجية يؤدي إلى إحداث تغير في ُبعد املنظمة الذكية
أخرى.
ً
ويتضح من جدول تحليل تباين االنحدار أن قيمة ( )F=95.565املحسوبة عند مستوى داللة ( )0.000=)sig(fواستنادا إلى قاعدة القرار السابقة
ً
الخاصة بـ  Fيمكن التأكيد على معنوية االنحدار ،وأن النموذج مالئما لتحليل أثر اإلدارة االستراتيجية على التكيف في شركات صناعة األدوية األردنية.
أما جدول املعامالت  Coefficientsفقد أظهر قيم ( )tاملحسوبة لكل من (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة
والتقييم) ،والتي بلغت على التوالي ( ،)6.465 ،2.108 ،2.928 ،10.233عند مستوى داللة معنوية  sigبلغ ( )0.000 ,0.037 ،0.004 ,0.000وعلى التوالي.
ً
ً
واستنادا على قاعدة القرار املتعلقة بـ( )tسيتم رفض الفرضية الصفرية كليا لجميع املتغيرات املستقلة ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على" :يوجد
أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية بأبعادها (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية،
والرقابة والتقييم) على التكيف في شركات صناعة األدوية األردنية".
ً
ُ
ّ
كما يوضح الجدول أيضا قيم املعامالت املعيارية  Betaوالتي تشير إلى ترتيب عناصر اإلدارة االستراتيجية من حيث تأثيرها على بعد التكيف ،حيث
ً
ّ
تأثيرا على ّ
التكيف كان ُبعد املسح البيئي حيث بلغت قيمة ّ ،)0.535( Beta
ثم ّ
حل في املرتبة الثانية ُبعد الرقابة والتقييم حيث بلغت قيمة
تبين أن أعالها
ً
ُ
ّ ،)0.381( Beta
وعقبه ُبعد تنفيذ االستراتيجية وهو أدناها تأثيرا على
ثم تاله في املرتبة الثالثة بعد صياغة االستراتيجية حيث بلغت قيمة ِ ،)0.192( Beta
ّ
التكيف وبلغت قيمة .)0.129( Beta
• الفرضية الفرعية الثالثة "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية (املسح البيئي ،وصياغة
االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) في الذكاء الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية"
جدول ( :)9نتائج اختبارأثر اإلدارة االستراتيجية في الذكاء الجماعي
املتغير التابع

الذكاء
الجماعي

تحليل التباين ANOVA

ملخص النموذج
R

R2

DF

.964a

.928

4

جدول املعامالت )
الخطأ
قيمة
Beta
املعياري

(

Coefficienta

F

Sig
(F).

البيان

440.704

.000b

الثابت
املسح البيئي
صياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
الرقابة والتقييم

136
140

ا
*املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

T

Sig t

-

.128

.128

.128

.148

.019

.019

.019

.991

.039

.039

.039

.218

.039

.039

.039

.038

.027

.027

.027

يبين الجدول ( )9أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بين املتغير املستقل (اإلدارة االستراتيجية)ُ ،وبعد املتغير التابع (الذكاء الجماعي) قد بلغت
) (0.964مما يدل على وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية ،وكذلك يبين الجدول قيمة معامل التحديد ( )R2حيث بلغت قيمته ( ،)0.928وهذا يشير إلى أن
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التغير في عناصر اإلدارة االستراتيجية يؤدي إلى حدوث تغير في ُبعد املنظمة الذكية (الذكاء الجماعي) وبنسبة  ،%92.8وأن ما نسبته ( )%7.2من التغير
يمكن أن يعود ملتغيرات أخرى..
ويتضح من جدول تحليل تباين االنحدار أن قيمة ( )F=440.704املحسوبة عند مستوى داللة ( ،)0.000=)sig(fوعليه يمكن االستنتاج بمالءمة
نموذج االنحدار ومعنوية األثر للمتغير املستقل بأبعاده على ُبعد الذكاء الجماعي في "شركات صناعة األدوية األردنية"
أما جدول املعامالت  Coefficientsفقد أظهر قيم ( )tاملحسوبة لكل من (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة
والتقييم) ،والتي بلغت على التوالي ( ،)1.240 ،6.821 ،28.955 ،5.435عند مستوى داللة معنوية  sigبلغ ( )0.217 ,0.000 ،0.000 ,0.000وعلى التوالي.
ً
ووفق قاعدة قرار ( )tسيتم رفض الفرضية الصفرية جزئيا للمتغيرات املستقلة (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية) ،وقبول
الفرضية الفرعية البديلة والتي تنص على" :يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية بأبعادها (املسح
البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية) على الذكاء الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية" .أما ُبعد املتغير املستقل (الرقابة والتقييم)
فسيتم قبول الفرضية الصفرية والتي تفيد بعدم وجود أثر ُلبعد الرقابة والتقييم على الذكاء الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية.
ً
كما يوضح الجدول أيضا قيم املعامالت املعيارية  Betaوالتي تشير إلى ترتيب عناصر اإلدارة االستراتيجية من حيث تأثيرها على الذكاء الجماعي،
حيث ّ
تبين أن أعالها تأثيرًا على الذكاء الجماعي كان ُبعد صياغة االستراتيجية حيث بلغت قيمة ّ ،)0.991( Beta
ثم ّ
حل في املرتبة الثانية ُبعد تنفيذ
ُ
االستراتيجية حيث بلغت قيمة ّ ،)0.218( Beta
وعقبه ُبعد الرقابة والتقييم
ثم تاله في املرتبة الثالثة بعد املسح البيئي حيث بلغت قيمة ِ ،)0.148( Beta
ً
وهو أدناها تأثيرا على الذكاء الجماعي وبلغت قيمة .)0.038( Beta
اختبار الفرضية الرئيسية الثانية" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α=0.05للقيادة االستراتيجية في تعديل أثر اإلدارة
االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في بناء املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركات صناعة األدوية األردنية"
تم اختبار الفرضية الرئيسية الثانية من خالل استخدام معامل االنحدار الهرمي ( )Hierarchical Regressionالختبار الدور املعدل للقيادة
االستراتيجية في تعديل أثر أبعاد اإلدارة االستراتيجية مجتمعة في املنظمة الذكية ككل.
جدول ( :)10نتائج االنحدارالهرمي لبيان الدور املعدل للقيادة االستراتيجية في تأثير االدارة االستراتيجية في املنظمة الذكية
املتغيرالتابع
املتغيرات املستقلة
اإلدارة االستراتيجية

املنظمة الذكية

B

الخطوة األولى
قيمة t
املحسوبة

Sig t

B

الخطوة الثانية
قيمة t
املحسوبة

Sig t

1.418

10.720

0.000

2.173

15.508

.000

.139

4.118

.000

القيادة االستراتيجية
معامل التحديد R2

.634

.674

Δ R2
ΔF
Sig Δ F

.634
240.501
.000

.040
16.958
.000

ا
*املصدر :من إعداد الباحثتان اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

يعرض الجدول رقم ( )10نتائج تحليل االنحدار الهرمي القائم على نموذجين ،إذ عكست نتائج النموذج األول املبنية على الخطوة األولى وجود أثر
ذو داللة إحصائية ملتغير اإلدارة االستراتيجية في املنظمة الذكية ،حيث كانت قيمة ( ) 40.501 = ΔFوبمستوى داللة ( )0.000 = Sigوهي أقل من (.)0.05
كما كانت قيمة معامل التحديد ( ،)R2 = 0.634وهذا يشير إلى أن اإلدارة االستراتيجية فسرت ما نسبته ( )%63.4من التباين الحاصل في (املنظمة
الذكية) لدى "شركات صناعة األدوية األردنية".
ّ
2
وفي الخطوة الثانية تم ادخال املتغير املعدل (القيادة االستراتيجية) لنموذج االنحدار ،حيث ازدادت قيمة معامل التحديد (  )Rحيث ازدادت
ً
بنسبة ( )%4وهذه النسبة دالة إحصائيا ،حيث كانت قيمة  )16.958=ΔFوبمستوى داللة ( )0.000 =Sigوهذا يؤكد اختالف األثر املعنوي لإلدارة
ً
االستراتيجية في املنظمة الذكية تبعا الختالف القيادة االستراتيجية.
وعليه نرفض الفرضية الصفرية الرئيسية الثانية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على" :وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى )(α=0.05
أثر اإلدارة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في بناء املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في ظل وجود القيادة االستراتيجية كمتغير معدل في شركات صناعة
األدوية األردنية".
مناقشة النتائج:
ً
استنادا إلى نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة ،و نتائج اختبار الفرضيات ،تم التوصل إلى النتائج التالية:
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• بينت نتائج الدراسة أن غالبية العاملين في شركات صناعة األدوية األردنية التي ُبحثت هم من الذكور ،وأن أكبر الفئات العمرية ألفراد العينة هي
من ( 35إلى أقل من  40سنة) ،وأن أكثر العاملين من حملة شهادة البكالوريوس ،وفيما يتعلق بسنوات الخبرة كانت النسبة األعلى للفئة (15-10
سنة).
• أشارت نتائج تحليل اإلحصاء الوصفي ألبعاد متغير اإلدارة االستراتيجية بأبعاده (املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية،
والرقابة والتقييم) إلى أن شركات صناعة األدوية األردنية تهتم بهذه األبعاد بدرجة مرتفعة وبنسب متباينة ،وكانت درجة االهتمام األكبر ُلبعد
"تنفيذ االستراتيجية"  ،وتعزو الباحثتان حصول ُبعد "تنفيذ االستراتيجية" على أعلى متوسط حسابي بسبب دراية ومشاركة كافة املستويات
اإلدارية بعملية التنفيذ االستراتيجي ،وذلك على غرار بقية مراحل اإلدارة االستراتيجية والتي قد يختص بها كوادر محددة دون غيرها .وقد التقت
هذه الدراسة مع دراسة الكندري ( )2019في تسليط الضوء على أهمية اإلدارة االستراتيجية في الهيئات والوزارات الحكومية العاملة في دولة
الكويت  ،وكذلك التقت مع دراسة الديراوي ( )2018في إظهار أهمية اإلدارة االستراتيجية في املنظمات األهلية في قطاع غزة.
• أشارت نتائج التحليل الوصفي ألبعاد متغير املنظمة الذكية بأبعاده (التعلم املستمر ،والتكيف ،والذكاء الجماعي) إلى أن الشركات املبحوثة تولي
ُ
ً ً
اهتماما كبيرا لهذه األبعاد وبنسب متباينة ،حيث حصل ُبعد (الذكاء الجماعي) على أعلى متوسط حسابي ،ويشير ذلك إلى أن الشركات التي أجريت
عليها الدراسة تعتمد على الطاقات والقدرات الجماعية لفرق عملها ،باإلضافة إلى بذلها للجهود التي تمكنها من تشجيع وجذب األفكار االبداعية
من كوادرها ،وبلورة ذلك في تحسين مستويات األداء ورفع مستوى جودة آلية العمل ،األمر الذي من شأنه تحسين سمعة الشركات لدى العمالء في
األسواق واستمراريتها وبقائها رغم شدة املنافسة .وكذلك تشير النتائج إلى مدى اهتمام الشركات املبحوثة بتشخيص العوامل البيئية وفهم السوق
األمر الذي يمكنها من تقليل املخاطر الناتجة عن العشوائية والغموض وزيادة قدرتها على التكيف .وأظهرت النتائج مستوى مرتفع من اهتمام
الشركات ً بتطوير العاملين فيها وتعليمهم من أجل توليد قيمة مضافة للمتعاملين معها وإحداث تغيير ايجابي في السيناريوهات االستراتيجية
املستقبلية  .وقد التقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة قرمش والنجار ( )2020حيث بلغ املتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على
فقرات أبعاد املنظمة الذكية ( )4.41وبأهمية نسبية مرتفعة في شركة االتصاالت الفلسطينية (جوال) .واختلفت مع دراسة الزعبي والقعيد
( )2017والتي أظهرت أهمية متوسطة ألبعاد املنظمة الذكية في شركات صناعة األدوية األردنية املدرجة في بورصة عمان،
• أوضحت نتائج تحليل آراء أفراد عينة الدراسة واملتمثلة باملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية أن متغير (القيادة االستراتيجية) قد حصل
على متوسط حسابي بلغ ( )4.21وعلى أهمية نسبية مرتفعة .وهذه النتيجة تدل على مدى وعي "شركات صناعة األدوية األردنية" بأهمية امتالك
قيادة الشركة للقدرات الذهنية واملعرفية ،وممكنات التفكير االستراتيجي الضرورية إلدارة استراتيجية ناجحة للشركة ،وتحقيق النقلة النوعية
من إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة قائمة على التعلم املستمر واستخدام أحدث التقنيات والتي هي من أهم خصائص املنظمة الذكية التي تطمح
الشركات ان تصل اليها .والتقت هذه الدراسة في نتائجها مع دراسة ) Abu Bakir (2017والتي سلطت الضوء على أهمية القيادة االستراتيجية في
القطاع العام األردني ،كما التقت مع دراسة أبو ردن ( )2018حيث أظهرت نتائج املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
أبعاد القيادة االستراتيجية أهمية نسبية مرتفعة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،والتقت كذلك مع دراسة قرمش والنجار
( )2020في ابراز أهمية القيادة االستراتيجية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية.
• أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية بأبعادها
ّ
والتكيف ،والذكاء
(املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) على املنظمة الذكية بأبعادها (التعلم املستمر،
الجماعي) في شركات صناعة األدوية األردنية" .وقد اتفقت هذه الدراسة في نتائجها مع نتائج دراسة الديراوي ( )2018والتي أظهرت وجود عالقة
ً
ارتباط ذات داللة إحصائية بين اإلدارة االستراتيجية وأداء املنظمات األهلية في قطاع غزة بوجود ريادة املنظمات متغيرا وسيطا .وذات األمر مع
دراسة ) Phina (2020والتي بينت نتائجها وجود أثر لإلدارة االستراتيجية بأبعادها (األهداف االستراتيجية ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ
االستراتيجية ،وتقييم االستراتيجية) على األداء التنظيمي في شركات التصنيع في جنوب شرق نيجيريا .كما اتفقت مع دراسة (Rustamadji )2019
 & Omarوالتي توصلت إلى وجود أثر لإلدارة االستراتيجية في أداء العاملين في الجامعات التابعة لجامعة املحمدية .واتفقت كذلك مع دراسة
(Wafula & Muathe )2019والتي أفصحت نتائجها عن وجود عالقة إيجابية بين اإلدارة االستراتيجية بداللة أبعادها وأداء حكومة منطقة
ً
توركانا .بينما اختلفت نتائج هذه الدراسة جزئيا مع دراسة الكندري ( )2019والتي نتج عن اختبار فرضياتها عدم وجود أثر لبعدي اإلدارة
االستراتيجية (التحليل البيئي ،وتنفيذ االستراتيجية) على أداء املوظفين وانعكاسه على األداء التنظيمي للهيئات والوزارات الحكومية في دولة
الكويت ،في حين التقت مع دراسة الكندري ( )2019في إظهار اهمية بعدي (صياغة االستراتيجية ،والتقييم واملراقبة) في التأثير على مستوى تطور
العاملين وإتقانهم لعملهم.
• أظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية بأبعادها
(املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) على التعلم املستمر في شركات صناعة األدوية األردنية" .وتقاطعت
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هذه الدراسة في نتيجتها مع دراسة ( Ibrahim & Musa (2020والتي توصلت لوجود اثر ايجابي لإلدارة االستراتيجية بجميع عناصرها على جودة
الخدمة التي تقدمها املنظمات الدولية العاملة في الدول األعضاء في املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ) . (ECOWASكما اتفقت هذه
الدراسة بنتيجتها مع دراسة الزعبي والقعيد ( )2017والتي بينت وجود أثر في التعلم املستمر من خالل التدريب في الشركات الصناعية املدرجة في
بورصة عمان .واتفقت كذلك مع نتائج دراسة قرمش والنجار ( ) 2020والتي توصلت إلى وجود أثر ذي داللة احصائية للقيادة االستراتيجية في
التعلم املستمر في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال).
• أظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنوية ) (α=0.05لإلدارة االستراتيجية بأبعادها
(املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والتقييم) على التكيف في شركات صناعة األدوية األردنية" .واتفقت هذه
الدراسة مع دراسة فرعون وآخرون ( )2015والتي توصلت إلى وجود عالقة ارتباط بين استراتيجيات ريادة األعمال واملنظمة الذكية من حيث ُبعد
(التكيف) لدى شركات اإلتصاالت في العراق.
• أظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنوية ) (α=0.05ألبعاد اإلدارة االستراتيجية
(املسح البيئي ،وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ االستراتيجية) على الذكاء الجماعي في "شركات صناعة األدوية األردنية" ،بينما لم يكن هناك أثر
ُلبعد اإلدارة االستراتيجية (الرقابة والتقييم) على الذكاء الجماعي .واتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة قرمش والنجار ( )2020والتي توصلت
لوجود عالقة ايجابية بين القيادة االستراتيجية واملنظمة الذكية من حيث ُبعد (الذكاء الجماعي) .واختلفت كذلك مع دراسة الكندري ()2019
والتي أظهرت وجود أثر ُلبعد اإلدارة االستراتيجية (الرقابة والتقييم) وأداء املوظفين في الهيئات والوزارات الحكومية في دولة الكويت وعدم وجود
أثر لبعدي اإلدارة االستراتيجية (التحليل البيئي ،وتنفيذ االستراتيجية) في أداء العاملين في القطاع ذاته.
• أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ) (α=0.05للقيادة االستراتيجية في تحسين اثر اإلدارة
االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في بناء املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركات صناعة األدوية األردنية" .وتعزو الباحثتان سبب ظهور هذا
ً
األثر إلى أن وجود القيادة االستراتيجية يؤثر إيجابيا على مستوى فاعلية القرارات االستراتيجية التي تتخذها شركات صناعة األدوية األردنية،
وكذلك تساهم القيادة االستراتيجية في املحافظة على موارد وقدرات الشركة التي تدعم أهدافها االستراتيجية وتحقيق هذه األهداف بتميز.
باإلضافة إلى أن وجود القيادة االستراتيجية يساعد في تفعيل عناصر اإلدارة االستراتيجية ووضع الخطط االستراتيجية وتوفير السبل الالزمة
لتنفيذها وتقييمها ،األمر الذي يعكس نتائج إيجابية في التحول إلى منظمة ذكية قائمة على التعلم املستمر والتكيف والذكاء الجماعي .واتفقت
هذه الدراسة بنتيجتها مع دراسة أبو ردن ( )2018والتي أفادت بوجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة االستراتيجية في تحقيق الرشاقة
االستراتيجية في الشركات املساهمة العامة األردنية .وكذلك اتفقت مع دراسة الزهراني ( )2018والتي توصلت إلى أن القيادة االستراتيجية تؤثر في
تطوير قدرات التعلم التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة أم القرى .وكما اتفقت مع دراسة قرمش والنجار ( )2020والتي توصلت إلى
أن القيادة االستراتيجية لها دور كبير في التحول إلى منظمات ذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية ّ
(جوال) .كما اتفقت مع دراسة Abu
) Bakir (2017والتي بينت نتائج اختبار فرضياتها وجود أثر ذو داللة إحصائية للقيادة االستراتيجية على التوجه الريادي من حيث االستباقية
لدى موظفي القطاع العام األردني .واتفقت كذلك مع دراسة ) Amayreh (2020والتي توصلت إلى وجود أثر للقيادة االستراتيجية على املمارسات
األخالقية بين العاملين في املنظمات الدوائية في األردن.
التوصيات:
بعد االطالع على نتائج الدراسة التي أجريت على شركات صناعة األدوية األردنية توص ي الباحثتان باآلتي:
• ضرورة استمرار شركات صناعة األدوية األردنية بتبني ممارسات اإلدارة االستراتيجية ألثرها الواضح في تحقيق التميز وتحسين مستويات األداء.
• استمرار الشركات املبحوثة بتوعية اإلدارة والعاملين بأهمية اإلدارة االستراتيجية للوصول إلى تحقيق مفهوم املنظمة الذكية.
• استمرار الشركات املبحوثة بتعزيز تطبيق عناصر املنظمة الذكية ملا لهذه العناصر من إسهامات في رفع مستوى التفوق والكفاءة والفعالية في
هذه الشركات وفي رفع مستوى جودة املخرجات بغرض تحقيق األهداف املتوخاة واإلنجازات املتميزة.
• استمرار الشركات املبحوثة بتطوير جوانب القيادة االستراتيجية والتركيز على تنمية القيادات الحالية واملستقبلية ،من خالل عقد دورات تدريبية
تساهم في تعزيز مهارات وإمكانيات القادة من جميع املستويات اإلدارية.
• ضرورة وضع معايير ومؤهالت للقائد االستراتيجي ال بد من توفرها كأساس في عملية استقطاب القادة أو تعيينهم أو ترقية العاملين إلى مناصب
إدارية أعلى.
• اتباع نهج واضح في عمليات الرقابة والتقييم مستند على معايير محددة يتم وضعها قبل عمليات التنفيذ وتقديم تقارير مرتدة عن مستوى
اإلنجاز.
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• تعزيز العمل الجماعي وفرق العمل ملا لها من دور في إيجاد الحلول الخالقة للمشكالت التي تواجه املنظمات.
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Abstract: This study aimed at measuring impact of the strategic management with all of its dimensions
(environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation and control and evaluation)
in the intelligent organization with its dimensions (continuous learning, adaptation and collective
intelligence) in the Jordanian industrial pharmaceutical companies. As well as examining the impact of
strategic leadership on modifying the impact of strategic management in its combined dimensions in
the intelligent organization with its combined dimensions in the Jordanian industrial pharmaceutical
companies. The study adopted the descriptive analytical approach. The study population consisted of
(17) Jordanian industrial pharmaceutical companies. The sampling unit is consisted of middle
management managers, totaling (168) managers.
In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed and distributed to the
members of the sampling unit. After retrieving the filled questionnaires, (141) of them were valid for
statistical analysis (using the statistical package SPSS Version 21). The statistical analysis showed that
there is a statistically significant impact of the strategic management dimensions in building the
intelligent organization with its dimensions in the Jordanian industrial pharmaceutical companies.
And also, the study found that the impact of strategic management with its combined dimensions in
building the intelligent organization with its combined dimensions has increased in the presence of
strategic leadership as a moderating variable in the Jordanian industrial pharmaceutical companies.
Based on the results, the study introduced set of recommendations, the most important of which are: it
is necessary for the surveyed companies to continue applying strategic management process, and to
enhance the leadership skills and capabilities through providing all the employees with related
training programs.

Keywords: Strategic Management; Intelligent Organization; Strategic Leadership; Jordanian Industrial
Pharmaceutical Companies.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البيئة التشغيلية ومكوناتها من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض ومعرفة دور نظام
السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية .كما إنه سلطت الضوء على مختلف املعوقات التي تحد من تطبيق
هذه املبادئ واألنظمة من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض .وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي .هذا وتكون مجتمع
الدراسة من جميع العاملين بمصنع بيبس ي بالرياض باختالف تخصصاتهم ومستوياتهم املهنية والوظيفية .ولجمع البيانات تم استخدام أسلوب
االستقصاء (االستبيان) .وتم استخدام برنامج  SPSSلدراسة العالقات املفترضة في نموذج البحث .وقد أظهرت نتائج الدراسة موافقة أفراد
الدراسة على واقع البيئة التشغيلية ومكوناتها وعلى دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ّ
وتبين
إن بعد التنظيم  ،Set in Orderجاء باملرتبة األولى ،بينما جاء بعد التثبيت  Sustainباملرتبة الخامسة واألخيرة .كذلك اثبت النتائج موافقة أفراد
َ َ َ
م َ
عوق َ
طبيق نظام السينات الخمس ِ s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية.
ات التي تحد من ت
الدراسة على امل
الكلمات املفتاحية :البيئة التشغيلية؛ نظام السينات الخمس؛ إنتاجية العاملين.

املقدمة:

يواجه املجال الصناعي عملية تنافسية حادة وتسابق عظيم بين جميع أنواع املنشآت الصناعية ً
سواء كانت محلية أو علمية من أجل السيطرة على
األسواق وجذب املزيد من املتعاملين الجدد ،كما عمدت بعض الشركات العاملية لالتحاد مع بعضها من أجل عمليات توسعية وتطويرية .كما تسعى
املؤسسات الصناعية في العصر الحالي إلى تحقيق ذاتها في األسواق ،عن طريق تقديم أفضل ما لديها من خدمات متنوعة ،من أجل أن تنال تلك الخدمات
رضاء العمالء ،إلن هذا هو السبيل الرئيس الذي يمكن تلك املنظمات من الوصول إلى التقدم والتميز على منافسيها ،ولعل بيئات العمل الحالية تتصف
بالسرعة الكبيرة التغير املتسمر ،كما يالحظ إن أسلوب العمل أصبح غير مالئم لهذه البيئات .من هذا املنطلق أصبحت املنظمات العاملة تبحث عن كل
ما يمكن إن يحقق لها استراتيجياتها بمختلف األساليب والطرق مما يساهم في الوصول إلى أعلى مستويات األداء والتميز وأعلى درجات رض ى العمالء ،حيث
إن العمالء أصبحوا في دائرة االهتمام والتركيز من جانب املنظمات التي تحاول جذبهم بمختلف الطرق والوسائل املمكنة.
وبال ِنسبة لنظام السينات الخمسة  s5من املوضوعات التي تسيطر على اهتمام الخبراء واملتخصصين في مجال املنظمات العاملة على تنوع نوعياتها
ً
تحديدا ،فالسينات الخمس هي طريق التغيير الناجح ،ألية تحسينات في مكان َ
العمل .وهي طريقة بسيطة
وأحجام نشاطاتها وخاصة في قطاع الصناعة
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توضح كيفية تحويل بيئة العمل إلى مكان نظيف بدون فوض ى ،ومنظم بشكل جيد ،بحيث نتمكن من العثور على األشياء بسهولة أو الوصول إليها بسرعة
وبدون تعطل .وقد نشأت في اليابان ،حيث ترتكز على فكرة إن نظام اإلنتاج الجيد يتمثل في إيجاد بيئة عمل آمنة ونظيفة")Kobayashi, 2005: 66 ( .
ويعد نظام السينات الخمسة  s5أحد أساليب نظام اإلنتاج املرشد ،والذي تقع على قمة نظم اإلنتاج الحديثة بوصفه فلسفة إنتاج شاملة ومتكاملة
من خالل فلسفة إدارية جديدة وتحول في النمط الذي تعمل بها املؤسسات والتي تشتمل على تركيز الطاقات املوجودة في املؤسسة على التحسين املستمر
لكل العمليات والوظائف لتقديم منتجات خالية من العيوب تفوق توقعات العمالء .وتقوم الفكرة األساسية لهذا النظام على تقليل الهادر "الفاقد" في
عمليات اإلنتاج وزيادة سرعة اإلنتاج ،ويهدف اإلنتاج املرشد إلى تقليل الهادر ،وتعظيم األنشطة التي تضيف قيمة من وجهة نظر العميل ،واالستغالل
االقتصادي للموارد (املساحة ،املخزون ،الوقت ،املجهودات البشرية) ،وتوليد ثقافة الجودة في كل العمليات والتحسينات املستمرة ،باإلضافة إلى تحقيق
أفضل أداء وأفضل مخرجات للعمالء مع التخلص الكلي إن أمكن من كل نشاط ال يمثل قيمة مضافة للعميل لينشأ مفهوم ثقافة القيمة املضافة.
(السمان)17 :2008،
ً
وال شك إن تطبيق نظام السينات الخمسة  s5في املؤسسات الصناعية من املمكن إن يساهم في تحسين مستوى إنتاجية العاملين فيها ،وأيضا يحدث
تغييرات جوهرية في بيئة العمل التشغيلية داخل املصانع ،وتأتي الدراسة الحالية لتتلمس واقع نظام السينات الخمس  s5على إنتاجية العاملين ،وجودة
البيئة التشغيلية في املؤسسات الصناعية باململكة.
مشكلة الدراسة:
ً
ما يزال االهتمام بنظام السينات الخمسة  s5ضئيل جدا لدى الكثير من القطاعات اإلنتاجية ،والخدمية على وجه العموم ،والقطاعات الصناعية
باململكة على وجه الخصوص ،حيث ال تزال بيئة العمل التشغيلية ال تلتزم بأسس ومعايير الجودة ،التي تنظم وترتب بيئة العمل ،والتي من شأنها أن تؤثر
ً
ً
تأثيرا إيجابيا على اإلنتاجية ومستوى اداء العاملين داخل الوحدات الصناعية الكبيرة.
العالم َ
نالحظ من خالل االستطالع على الدراسات السابقة وأدبيات البحث وجود ندرة في الدراسات املتعلقة بالسينات الخمسة ،على مستوى َ
العرِبي
بشكل عام ،وعلى مستوى اململكة َ
العربية م
عودية بوجه خاص ،كما نالحظ أن هناك قصور واضح من جانب الكثير من املؤسسات الصناعية في اإللتزام
الس ِ
ِ
َ
َ
م
اسية في التساؤل الر َئيس االتي:
بمبادئ وأنظمة السينات الخمسة ،ومن هنا جاءت مشكلة البحث األس ِ
َما أثرفاعلية نظام السينات الخمس  s5على إن تاجية العاملين وجودة البيئة التشغيلية في مصنع بيبس ي بالرياض؟
ويمكن صياغة أسئلة الدراسة بالتساؤالت التالية:
َ .1ما واقع البيئة التشغيلية ومكوناتها من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض؟
َ .2ما دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض؟
َ .3ما املعوقات التي تحد من تطبيق نظام السينات الخمس  s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي
بالرياض؟
أهداف الدراسة:
َ
َ
َ
َ
الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
تسعى هذه ِ
َ .1
التعرف على واقع البيئة التشغيلية ومكوناتها من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض.
َ .2
التعرف على دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض.
َ .3
التعرف على املعوقات التي تحد من تطبيق نظام السينات الخمس  s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية من وجهة نظر العاملين في
مصنع بيبس ي بالرياض؟
أهمية الدراسة:
َ
َ
َ
الدراسة أهميتها التطبيقية من خالل ما يمكن إن تسهم به نتائجها فيما يلي:
تكتسب ه ِذه ِ
 .1قد تزود أصحاب القرار اإلجراءات الالزمة لتطبيق أنظمة السينات الخمسة  s5في املؤسسات الصناعية باململكة ،والعوامل املساعدة على تحقيق
ذلك.
 .2قد تحدد مستوى الوسائل والتجهيزات التي تناسب تطبيق أنظمة السينات الخمسة  s5في مصانع قطاع األغذية واملشروبات باململكة.
 .3قد تبني أسلوب التغيير الشامل لتنظيمات وتصنيفات بيئات العمل التشغيلية باملؤسسات الصناعية الكبرى باململكة.
 .4قد يتم تزويد أصحاب القرار بالبيانات واملعلومات الالزمة عن كفاءة أنظمة السينات الخمسة  s5وباإلجراءات العملية املالئمة لتطبيقها في
ً
املؤسسات الصناعية باململكة ،وأيضا تقديم توصيات للحد من معوقات تنفيذ تلك األنظمة داخل البيئات التشغيلية.
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روض الد َ
ُف َ
راسة:
ِ
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام السينات  s5ومستوى إنتاجية العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام السينات  s5وجودة البيئة التشغيلية في مصنع بيبس ي بالرياض.
الدراسات السابقة:
َ
َ
طبيق نظام اإلنتاج املرشد بأسلوب ( ) S5لتحقيق متطلبات الفاعلية اإلنتاجية داخل مطابع الليثو اوفست
• ِدراسة ابو طبل ( .)2016بعنوان" ت ِ
املصرية :هدفت الدراسة إلى معرفة الوضع الحالي داخل قسم طباعة العبوات الكرتونية بنظام الليثو اوفست بالشركة محل الدراسة لتحديد
النقاط الحرجة الفعلية بالشركة التي تعوق مكإن العمل (من واقع عمل أحد الباحثين كمدير إنتاج بالقسم محل الدراسة) ،ثم تطبيق أسلوب S5
كأحد أساليب اإلنتاج املرشد داخل الشركة محل الدراسة ،ثم قياس نتائج تطبيق النظام داخل الشركة محل الدراسة .ولقد اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي التحليلي ،لتوصيف الوضع الحالي داخل قسم طباعة الليثو اوفست ،ثم املنهج التجريبي التطبيقي وتحليل نتائج التطبيق ،كما
استخدمت الدراسة قائمة الفحص ،واملالحظة العلمية والعملية كأدوات للبحث .أظهرت نتائج الدراسة :إن تطبيق املبادئ الخمس ألسلوب  S5من
خالل اتباع خطوات محددة وواضحة أدى إلى تحسن الفاعلية اإلنتاجية (زيادة اإلنتاجية وجودة املنتج) ،وتحقيق فاعلية األداء (يقلل التكلفة،
ويحسن من األمن والسالمة املهنية ،رضا العاملين ورفع معنوياتهم).
َ
َ
َ
َ
• دراسة عثمان ( .)2017بعنوان" :تشخيص و اقع نظام السينات الخمسة  S5في املستشفيات املصرية ِ(دراسة ميدانية على عينة من
َ
َ
ُ
م َ َ
َ َ َ
َ
تش َ
َ
َ
فيات املصرية الخاصة َهدفت الدراسة الحالية إلى
املين في املس
امل
ستشفيات الخاصة) :هدفت ِ
الدراسة الحالية إلى تشخيص مدى ِادراك الع ِ
ِ
َ َ َ
م َ
َ
َ
َ
املين في املستشفيات املصرية الخاصة  S5التي تمثلت في" :تصنيف ،تنظيم ،تنظيف ،تنميط ،تدريب" ،كما هدفت إلى
شخيص مدى ِإدراك الع ِ
ت ِ
َ
م َ
العاملين َ
بيان َمدى موجود مفروقات َمعنوية في إدراك َ
ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة ،إضافة إلى بيان ال ِعالقة َبين املتغيرات الشخصية
ِ
م
َ
اسة َ
َ
َ
َ
َ
الدر َ
ملستشفيات
فقد تم َتطوير استبانة وتوزيعها على َعينة َمن ا
هذه ِ
حقيق أهداف ِ
عليمي ،نوع الوظيفة ،الحجم( .ولت ِ
(الخبيرة ،املستوى الت ِ
ً
َ
وفقا ملعيار الحجم .وقد ا َ
عتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي للحصول على البيانات
املصرية مكونة من  6مستشفيات كإن اختيارها
ِ
واملعلومات من أفراد الدراسة .أظهرت نتائج الدراسة أن :املستشفيات املصرية الخاصة تطبق نظام السينات الخمسة  S5بمستويات عالية .وعدم
َ
م َ
موجود مفروقات َذات ِداللة إ َحصائية في إدراك َ
العاملين في املستشفيات املصرية الخاصة ألهمية َتطبيق نظام السينات الخمسة  S5تعزى للمتغيرات
ِ
الديموغرافية (الخبرة ،املستوى التعليمي ،نوع الوظيفة والحجم).
• دراسة عباس ( .)2017بعنوان" :أثرتطبيق التاءات الخمسة على تحسين األداء في املؤسسات الصحية" (دراسة حالة على مستشفى امدرمإن
للوالدة) :هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ماهية اآلثار الناتجة من تطبيق نظام التاءات الخمسة ( )S5كأحد ابسط وأهم نظم تقليل الهدر ،وكذلك
ً
لدراسة مدى ارتباط هذه اآلثار بتطبيق املنهجية ،وأيهما أكثر ارتباطا .تم إجراء البحث باستخدام املنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة تم
َ
توزيعها على عينة عشوائية تمثل حوالي ( )%30من العاملين بأقسام املستشفى املختلفة .وقد توصلت النتائج إلى :موجود ِعالقة ذات ِداللة ِا َحصائية
َ
ِعند َمستوى معنوية  0.05بين تطبيق التاءات الخمسة وخفض التكاليف التشغيلية ،كما َتوجد ِعالقة ذات ِداللة ِا َحصائية ِعند ممستوى معنوية
َ
 0.05بين تطبيق التاءات الخمسة والتحسين املستمر ،كما متوجد ِعالقة ذات ِداللة ِا َحصائية ِعند ممستوى معنوية  0.05بين تطبيق التاءات الخمسة
ً
ورضاء العاملين ،أيضا توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين تطبيق التاءات الخمسة ورضاء العمالء (املرض ى).

اإلطار النظري:
ً
أوال :نظام السينات الخمسة (:)s5
م
يعتبر نظام السينات الخمسة ( .)s5فلسفة االهتمام ببيئة العمل من خالل التنظيف والتنظيم .وهي مكونة من َخمس َخ َ
أس َ
طوات َ
اسية وكل مخطوة
م
اال َسم ،لدرجة ترجمة هذه الكلمات اليابانية الخمس
تسمى باليابانية ِبكلمة َتبدأ بحرف  Sومن مهنا جاء ممسمى  .s5وقد انتشرت تلك الفلسفة في العالم ِبهذا ِ
إلى كلمات إنجليزية تبدأ بحرف  Sمن أجل إن تتداول هذه التسميةَ .
وخمسة (ت) هي ترجمة هذه الكلمات الخمس إلى كلمات عربية تبدأ بحرف (ت) وهي
َ
َ
َ
َ
َ َ
ثبيت.
نميط ،ت ِ
ظيف ،ت ِ
نظيم ،تن ِ
تصنيف ،ت ِ
َ
َ َ َ
الف َ
لسفة:
ناصرالخمسة َله ِذه
 . 1الع
تتكون السينات الخمسة ( )5Sمن خمسة عناصر أساسية وهي كالتالي:
• تصنيف وهي باللغة االنجليزية :Sorting
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ً
تمثل نقطة البداية وهي الخطوة األولى في تصنيف جميع محتويات العمل داخل بيئة العمل مثل املواد أو األجهزة أو امللفات .ففي املصنع مثال يشمل
التصنيف كل أماكن املصنع بما في ذلك مكان تصنيع املواد واملكاتب داخل بيئة العمل وكذلك أماكن االستراحة وأماكن التخزين واملستودعات .كما يشمل
ً
أيضا جميع قطاعات األعمال سواء كانت مستشفيات أو أسواق تجارية أو كذلك جهات حكومية.
فلكل جهة من جهات قطاعات األعمال تحتوي على مواد خاصة فيها .وعند البدء في التصنيف فإننا سنحتاج إلى وضع وقت كافي للعمل به ،والتخلص
من جميع أدوات األعمال التالفة.
َ
• تنظيم وهي باللغة اإلنجليزية :Set in Order
وهي الخطوة الثانية في تنظيم وحفظ األشياء املهمة الخاصة في بيئة العمل وبشكل يسهل على العاملين الحصول عليه ومثال على ذلك املواد أو
امللفات الخاصة بالعمل التي يحتاجها العاملين بشكل مستمر تكون من القرب إليهم للحصول عليها وأما املواد األخرى التي ال يحتاجها العاملين بشكل
مستمر أو روتيني فتكون منظمة ومرتبة في حين يحتاج إليها العمل.
وتتم عملية التنظيم في ترتيب املواد أو امللفات أو جميع األعمال الخاصة في بيئة العمل بشكل يفهمه العاملين ويسهل عليهم العمل في بيئة العمل.
ً
وعملية التنظيم قد تشمل أيضا إلى إعادة الهيكلة في تخطيط مكان العمل.
• تنظيف أو تلميع وهي باللغة اإلنجليزية :Shining
تنظيف املواد وتلميعها هي الخطوة الثالثة في بيئة العمل وهي من الخطوات املهمة التي يغفل عنها البعض من العاملين عند استخدام املواد الخاصة
في العمل .ويوصلنا التنظيف إلى الخطوة الثالثة من خطوات السينات الخمس :يهدف إلى تنظيف املواد الخاصة في العمل بشكل أمن للمواد وترتيب بيئة
ً
العمل ليسهل التنقل بين املمرات .ويقلل التنظيف والتلميع أيضا من مخاطر التلف أو الكشف بما هو تالف ليقوم بإصالحها أو استبدالها بأخرى .وكذلك
نقوم بتبسيط طرق التنظيف واالستعانة بحلول للحد من امللوثات .حتى ال تكون عملية التنظيف طويلة أو صعبة .فعلى سبيل املثال قد نضع أجهزة
كهربائية هوائية أو فرشاة خاصة بتنظيف األحذية من األتربة عند الدخول إلى قسم آخر من أقسام بيئة العمل.
• تنميط وهي باللغة اإلنجليزية :Standardise
وبعد االنتهاء من الخطوات الثالث (تصنيف ،تنظيم ،تنظيف) ،فينبغي وضع قواعد مخصصة لكل خطوة من خطوات السنيات الخمس في مكان
ً
العمل وبما يتماش ى مع طبيعة بيئة العمل وانطالقا من تحديد مسؤوليات كل فرد ووضع طرق تقييميه تشمل الواجبات الذي على العامل بصفة دورية
لعملية التنظيف أو التصنيف أو التنظيم وكيفية العمل به وتقييم أدائه عند االنتهاء من عمله ،وكذلك يتم تهيئة بيئة العمل من تحديد األلوان الخاصة
ً
باملسارات املسموح االقتراب منها ووجود عالمات تحذيرية للمناطق الغير أمنه .ويجب أن تكون العمليات الثالث (تصنيف ،تنظيم ،تنظيف) جزءا من
العمل اليومي حتى يستمر في إضافة قيمة للعمل.
• تثبيت وهي باللغة اإلنجليزية :Sustain
ونأتي للخطوة األخيرة وهو عندما تطبق هذه الخطوات الثالث (تصنيف ،تنظيم ،تنظيف) فسيتم وضع أنظمة خاصة للعمل للتأكد من استمرارية
هذه العمليات بالشكل املرغوب به ،ومن خالل النتائج يتم تحديد العوائق املعرفية والتنظيمية أي تحديد املعلومات غير املفهومة وإعادة ترتيب املواد
املهمة وتحديد نقاط الضعف لدى بيئة العمل.
 . 2فوائد السينات الخمس(:)s5
لنظام السينات الخمس فوائد كثيرة نعدد منها ما يلي:
• أمان بيئة العمل
• زيادة إنتاجية العاملين
• اكتشاف املواد أو األشياء التالفة واستبدالها

• التغلب على العقبات التنظيمية
• تنظيم العاملين
• تجديد املواد عند انتهاء مدتها

.3

• اكتشاف األشياء املفقودة بسهولة.
• تقليل األعطال التي كانت تحدث بعد عمليات الصيانة نتيجة لدخول بعض األتربة للمكونات الدقيقة (و ِقس على ذلك في املجاالت األخرى).
• تحسين أداء العمل.
اآلثارااليجابية لنظام السينات الخمسة (:)s5
للسينات الخمس آثار إيجابية عديدة إذ أنها تساهم في:
• زيادة في املبيعات
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• تسليم املنتجات بالوقت املناسب
• ضبط وتحسين جودة املنتجات
• تقليل املدة الزمنية في اإلنتاج
• املحافظة على مواد اإلنتاج من التلف والضياع
• القدرة استغالل جميع مساحات املخزون
• القدرة على تقليل تكاليف التخزين.
• ترتيب أوقات عمل املاكينة من نظام عمل إلى آخر.
• املساعدة في تخفيض أوقات األعطال أو انقطاع خطوط اإلنتاج.
• تحسين إنتاجية العمل والعاملين.
وبالتالي يساعد نظام السينات الخمسة في الحد من هدر املصادر وحفظ األدوات ،إذ أنه يفرض عليك تفحص كل أداة وكل عملية تقوم باستخدامها.
ً
فإذا كانت أي من هذه األدوات أو الطرق غير فعالة ،فبإمكانك حينها إما تغيير طريقة استخدامك لها أو ربما استبعادها تماما .ومن هنا نالحظ أن نظام
السينات الخمس يمكنك من حفظ املوارد وذلك عن طريق الحد من تكاليف التخزين وتحسين الكفاءة .وبالتالي تحسين مستوى األمان والجودة وتوحيد
اإلجراءات املتبعة ألداء العمل وكذلك تحفيز الروح املعنوية.
ً
ثانيا :تحسين إنتاجية العاملين:
يعتبر موضوع تحسين اإلنتاجية من بين التحديات التي تواجه املؤسسات سواء كانت سلعية أو خدمية حيث أنها تحقق ميزات تنافسية على غيرها
من املؤسسات العاملة في نفس النشاط ،وترتكز عملية التحسين على زيادة مستوى كفاءة َ
العمل الذي يتم القيام به ،وبالتالي فإن املنشآت الناجحة
واملثالية هي التي تعتمد على ِبيئة َعمل َجيدة ،وتكون َعناصر العمل فيها مترابطة .كما أن العمال األهم في َعملية اإلنتاج ،فبدون هؤالء لن يتم تطبيق
العمليات اإلنتاجية ،أو تنظيم عملية اإلنتاج ،واتخاذ القرارات السليمة واملناسبة ألليات العمل ككل.
 .1طرق تحسين إنتاجية العاملين:
إن عملية تحسين اإلنتاجية تنعكس على أسعار السلع والخدمات ،فتنخفض أسعارها نتيجة النخفاض تكلفتها ،وهذا يتطلب إجراء أشياء عديدة
وقياس النتائج بناء على ذلك ،واألهم من ذلك هو الكيفية التي يتم بها أحداث التغيير أثناء العمل .ومن هنا فإن هناك مجموعة عناصر ضرورية للنجاح
ً
في تحسين اإلنتاجية ،ومنها االنتماء لكل من اإلدارة والعاملين واملشاركة واملساءلة الفردية ،مما يترتب عليه خلق مناخ من االتصال وجها لوجه وخلق مناخ
من الثقة املتبادلة مما يساعد على املساهمة باإلبداع وتنمية وتطوير املهارات والقدرات وتشجيعها واملكافأة املالئمة ووجود أهداف واضحة وممكنة
القياس وإحداث التغيرات الالزمة في البناء التنظيمي.
ً
ً
واإلدارة الناجحة ألي مؤسسة أو منشأة إنتاجية تلعب دورا مهما في العنصر البشري ،كعنصر مهم في العملية اإلنتاجية سواء كان عامال أو مديرا.
ويتحقق ذلك من خالل زرع الثقة واألمل ،من أجل تفجير الطاقات الكامنة املوجودة فيه للتعويض عن ضعف استخدام التقنيات الحديثة( .عبيدات،
)78 :2013
ً
ثالثا :البيئة التشغيلية (ب َيئة َ
الع َمل)
ِ
َ
شغي ِلية):
(البيئة الت ِ
 .1تعريف بيئة العمل ِ
ويمكن تعريف بيئة العمل إجرائيا كاآلتي :بيئة العمل هي املحيط و الحيز الذي يشمل املشروع أو املؤسسة بحيث تؤثر فية وتتأثر به ،وتشمل:
املنافسون ،املستهلكون ،املوردون ،سوق العمالة ،املوارد املادية والبشرية ،اإلدارة وجماعات العمل وغيرها(.بن رحمون)13 :2014،
 . 2أنواع بيئات العمل (البيئة التشغيلية):
اهتم علم اإلدارة بتقسيم بيئة العمل في املنشآت املختلفة إلى عدة أنواع  ،نذكر منها ما يلي:
العمل َ
• بيئة َ
العامة:
ِ
ً
تطلق على البيئة العامة الصورة الكلية واملحيطة للعمل وهي التي تكون شاملة ملهام عملها ،وكما تشمل هذه البيئة كافة عناصر املجتمع ،وخصوصا
النظم الثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية.
• بيئة العمل الخاصة:
يمكن تعريف بيئة العمل الخاصة بإنها كافة األبعاد التنظيمية ،والطبيعية ،واالجتماعية ،واملناخية ،واالقتصادية ،والسياسية التي تؤثر على
القطاع بشكل مباشر .وبالتالي فهي البيئة التي تشمل جميع ما يتعلق في القطاع الصناعي أو التجاري أو الحكومي وال تشاركها فيها القطاعات األخرى ،ومن
األمثلة على هذه البيئة هي النظام الداخلي الذي يتبعه املنشأة ،ونظام إدارتها املطبقة والخاصة بها.
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• بيئة العمل الداخلية:
هي كافة األشياء التي توجد داخل حدود املنشأة ،وهي مجموعة من األنظمة التي تعتمد عليها املنشأة في إتمام أعمالها وتحتوي على قوانين ورسالة
وثقافة املنشأة وجميع العاملين فيها ،ومواردها وتتضمن على العديد من املتغيرات مثل طرق السياسات الخاصة بالعمل واألهداف التي تهتم املنشأة
بتحقيقها.
ّ
الخارجية:
• بيئة العمل
م
م
م
م
ّ
بشكل عام ،وتعتمد البيئة الخارجية على عدة
تشمل بيئة العمل الخارجية جميع املتغيرات الخارجية خارج حدود املنشأة واملؤثرة على املنشآت
ٍ
عوامل نذكر منها :عوامل البيئة االقتصادية والتكنولوجية والسكانية واالجتماعية والسياسية لذلك تحتاج املنشآت فهم كافة العوامل التابعة للبيئة
الخارجية.
 . 3خصائص بيئة العمل املثالية:
إن بيئة العمل الجيدة واملثالية ،هي التي تتضمن مجموعة من العوامل التي تساهم في نجاح العمل وتحقيق أهداف املؤسسة اإلنتاجية ،والوصول
إلى مخرجات إنتاجية متميزة ،تحقق من خاللها ميزات تنافسية مع املؤسسات العاملة بنفس املجال .ويهتم العاملون بتفحص بيئة العمل التي سيمارسون
وظائفهم فيها ،ال سيما أنها قد تالزمهم لفترة طويلة من حياتهم الوظيفية ،إذ وضع خبراء التنمية اإلدارية بعض املقومات التي تجعل من بيئة العمل إيجابية،
هي كاآلتي:
• الوضوح وتبادل االتصاالت:
يعتبر اإلداريون بأن الوضوح في العمل ،وإمكانية التواصل بين العاملين بكل سهولة ،وتبادل البيانات ،يحفز العاملين على الشعور بقيمتهم وبالتالي
يساعد على نجاح العمل.
• التوازن بين العمل والحياة الفردية:
يساهم هذا التوازن في شعور املوظف بمساحة كافية لالهتمام بأعماله الخاصة ،وبالتالي سيؤثر على أدائه وعطائه الوظيفي.
• التدريب والتطوير:
املنشآت التي تهتم بتدريب موظفيها وتقديم دورات خاصة بتطور املنشأة وتساعدهم على مواكبة التطور املنهي والتكنولوجي هي تلك املنشآت التي
ً
تتجه دائما للتحسن وتحسين بيئة العمل.
• العالقة بين أعضاء فريق العمل:
تساهم سهولة التعامل بين أعضاء فريق العمل ،وتبادل املنفعة املشتركة ،واالبتعاد عن التعقيدات في العمل ،وكذلك سهولة تعامل وتواصل بين
اإلدارة العليا ومن هو أدنى منها الرتب الوظيفية ،في زيادة ثقة املوظفين في بعضهم ،وبالتالي خلق بيئة جيدة.
• رؤية املؤسسة:
تعكس رؤية املؤسسة رسالة وأهداف املنظمة وفلسفتها التنظيمية واإلدارية في تحقيق األهداف ،والرجوع إليها بشكل دائم لتطوير أعمالها ،ومقارنة
أعمال املنظمة الحالية مع العاملين في تحقيق هدفها ،وهل هي في املسار الصحيح لرؤيتها أم ال.
 . 4العوامل املؤثرة في بيئة العمل ( البيئة التشغيلية):
يمكن تلخيص العوامل املؤثرة في بيئة العمل الى عشر عوامل أساسية نذكرها كالتالي:
• التنظيم اإلداري :هي معرفة كل موظف بمسؤولياته الوظيفية ،وطرق اإلنجاز ملهامه.
• مسؤولية اإلدارة :تهتم مسؤولية اإلدارة بمتابعة املهام الوظيفية للموظفين ومدى أدائهم الوظيفي.
• مكان العمل :يقصد به االهتمام ببيئة العمل من نظافته ومساحة التخزين الكافية وترتيب كل قسم من أقسام بيئة العمل واملحافظة عليه.
• الرواتب والحو افزوالبدالت :هو وضع قالب لكل موظف وإدراج فيه كل ما عمله للحصول على الحوافز والبدالت.
االتصاالت بين املوظفين :يركز على سهولة التواصل بين اإلدارات واألقسام لتبادل املنفعة املشتركة.
• ِ
• تدريب وتطويراملوظفين :يركز على تعليم وتثقيف املوظفين وإعطاء حوافز عليها.
• العالمة التسويقية للمنظمة :اهتمام املنظمة بالعالمة التسويقية ومدى شهرتها ،يؤدي إلى زيادة ثقة العاملين لديها.
• األمان الوظيفي :هي معرفة كل ما يساعد املوظف في البقاء في املنظمة من ناحية ،وكذلك معرفة مختلف املسببات التي تعيق عمله وتسبب
مغادرته من املنظمة.
• موقع املنظمة :وهي تحديد منطقة املنظمة ،وبالتالي تحديد احتياجات املوظفين من ناحية توفير مواصالت لهم في حال كانت منطقة املنظمة
خارج املدينة أو وضع بدالت للنقل.
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• ساعات العمل :االهتمام بتقسيم ساعات العمل على فترات أما أن تكون مسائية أو صباحية وتحديد بداية كل فترة من العمل.
 .5تأثير بيئة العمل على إنتاجية العاملين:
االهتمام بجميع ما يتعلق بالعمل يعد من األهمية القصوى في نجاح أي عمل بما في ذلك الهيكل التنظيمي ،واختيار تصميم املبنى املناسب ،أو شراء
ً
مبنى جاهز مناسب ،و كذلك االهتمام كليا بداخل املبنى من نظافته ،وترتيب األقسام ،ووضوح أقسام العمل واإلدارات املختصة في مسؤولية توزيع مهام
األعمال الوظيفية للعاملين لديها ،واالهتمام بتدريب وتطوير العاملين لديها وكل ذلك له تأثير مباشر على نجاح العمل .كما أن سهولة التعامل والتواصل
بين األقسام يولد لدى العاملين الثقة في إتمام مهام أعمالهم على أكمل وجه.
ومن العوامل التي تتحكم في إنتاجية العاملين سواء في الشركات او في املصانع نذكر ما يلي:
العوامل َ
َ
العامة :وتضم جميع العوامل الخارجية للمنظمة مثل أحوال الطقس ،واألحوال السياسية ،واألحوال االجتماعية وما إلى ذلك.
•
• العوامل التنظيمية واملهنية :وتضم جميع ما يتعلق بالعمل من طريقة اإلنتاج واستقراره ،وأداء العاملين ومدى إنتاجيتهم.
العوامل َ
َ
البشرِية :وتضم جميع ما يتعلق باملوظفين من عالقاتهم وأحوالهم الصحية واملالية والنفسية.
•
كما أن العملية اإلنتاجية تسعى إلى تحقيق األرباح ،واالستفادة من جميع مواردها ،وتقليل املصروفات ،وزيادة في اإلنتاج ،وهذا ينتج من االهتمام
باملدخالت من ناحية والتي تتمثل في العمال ورأس املال ووسائل اإلنتاج وكذلك املخرجات من ناحية أخرى و هي املواد اإلنتاجية .باإلضافة إلى ذلك ،توجد
بعض األمور التي يجب أخذها في الحسبان لتحقيق ذلك والتي تتمثل في:
•

االهتمام بسالمة املوظفين في مكان العمل وتوفير بيئة آمنة.

•

تنمية مواهب العاملين واالستفادة منها في العمل.

•

مساعدة العاملين في الحد من العقبات املهنية لتأدية أعمالهم بالشكل املطلوب ،وإمكانية تطويرهم

•

العمل على بناء بيئة متعاونة بين العاملين لزيادة إنتاجيتهم.

منهج البحث واختبارالفرضيات:
تم تغطية الجانب النظري من خالل البحث والتقص ي في الكتب والدراسات والتقارير املنشورة التي تتعلق بكل من نظام السينات الخمس وإنتاجية
َ
َ
ً
العاملين والبيئة التشغيلية ،أما الجانب امليداني فقد تم تصميم استبانة تم تقسيمها إلى جزئين وهي :أوال :البيانات األ ِولية الخاصة َبأفراد العينة ِمثل
ً
املستوى التعليمي -التخصص في العمل :عدد سنوات الخبرة .وثانيا :يتكون من محاور موضوع الدراسة ،وهي مقسمة إلى ثالثة محاور :تناول املحور األول
واقع البيئة التشغيلية ومكوناتها من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض ،ويشتمل على ( )13فقرة .أما املحور الثاني فقد تناول دور نظام السينات
الخمس  s5في تحسين مستوى إن تاجية العاملين والبيئة التشغيلية من وجهة نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض ،ويضم (َ )35ف َ
قرة .في حين أن املحور
م
الثالث تناول املعوقات التي تحد من تطبيق نظام السينات الخمس  s5في تحسين إن تاجية العاملين والبيئة التشغيلية من وجهة نظر العاملين في مصنع
بيبس ي بالرياض ،ويشتمل َعلى (َ )14ف َ
قرة.
مجتمع الدراسة وعينته:
َ َ
ً َ
ً
َ
َ
َ
م
يشمل مم َ
عاملين بمصنع بيبس بالرياض مع اختالف تخصصاتهم ومستوياتهم املهنية والوظيفية ونظرا لكبر حجم أفراد مجتمع
جتمع ِ
الدراسة جم ِيع ال ِ
َ
َ َ
َ
َ
الدر َ
ِ َ
اسة ،وذلك باالعتماد على جدول مورجن لحجم العينات ،وتكونت العينة النهائية من ( )39من
بقية من مجتمع ِ
وائية ط ِ
الدراسة تم ِاختيار ع ِينة عش ِ
َ
فقرة من َ
العاملين باملصنع مختلفين في تخصصاتهم املهنية والوظيفية .مو ًيق َابل كل َ
فقرات هذه املحاور َقائمة تحمل َ
العبارات التالية :م(موافق ِبشدة-
َ َ َ َ َ
ً
َ ً
َ م
َ
ائيا َعلى َ
رجات َلتتم مم َ
النحو اآلتي :مموافق
عالجتها ِإحص
مموافق -ممحايد ِ -غير مموافقِ -غير مموافق ِبشدة) وقد َتم ِإعطاء كل َعبارة ِمن العبارات السابقة د
َ
ً
ِبشدة ( - )5مموافق ( - )4ممحايد ( - )3غير مموافق ( - )2غير مموافق ِبشدة (.)1
تقييم أداة القياس:
َ
ً
َ َ
َ
الدراسة:
الصدق الظاهري ألداة ِ
أوالِ :
يهتم هذا الجانب بالصورة الخارجية ألداة الدراسة من حيث بنية العبارات وموضعيتها وأهميتها ،كذلك التراكيب اللغوية ومدى مناسبتها بالنسبة
للفراد املستهدفين بالدراسة ،كما يهتم هذا الجانب بمدى مالئمة أداة الدراسة للهدف الذي وضعت من أجله ومدى اتساقها مع تساؤالت الدراسة،
ولقياس هذا الصدق تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من املحكمين وتم التعديل على أداة الدراسة وإعدادها بصورتها النهائية في ضوء مقترحاتهم.
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ً
ثانيا :صدق االتساق الداخلي:
البعد ،ومدى اتساق هذه الفقرات مع م
يقيس مدى التناسق املوجود بين الفقرات املوجودة داخل نفس م
البعد الذي ينتمي إليه ،كذلك مدى التناسق
الداخلي بين محاور االستبانة وتم التأكد من صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية ٌ
للبعد الذي
تنتمي إليه ومع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وفيما يلي عرض لنتائج صدق االتساق الداخلي:
جدول ( :)1معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محورو اقع البيئة التشغيلية ومكوناتها بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة

معامل االرتباط باملحور

رقم العبارة

معامل االرتباط باملحور

1
2
3
4
5
6
7

**0.411
**0.710
**0.739
**0.884
**0.630
**0.600
**0.617

8
9
10
11
12
13

**0.775
**0.856
** 0.836
** 0.819
**0.723
** 0.708

** دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل.

يتضح من الجدول السابق رقم )1( :أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن العبــارات مـع الدرجـة الكليـة ملحور واقع البيئة التشغيلية ومكوناتها الذي
ً
تنتمي إليه العبارة موجبـة ودالـة إحـصائيا عند مستوى الداللة ( )0.01فأقل ،وذات قيم متوسطة ومرتفعة ،مما يشير إلى أن عبارات هذا املحور تتمتع
بدرجة صدق مرتفعة وصالحيتها للتطبيق امليداني.
جدول ( :)2معامالت االرتباطات لبيرسون بين درجة العبارة بالدرجة الكلية للبعد نفسه وبالدرجة الكلية ملحور دورنظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى
إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
معامل االرتباط
بالبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية
للمحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالدرجة الكلية
للمحور
البعد األول :م
ٌ
البعد االول  :التصنيف Sorting

رقم العبارة

معامل االرتباط بالبعد

5

**0.909

**0.773

1

**0.885

**0.682

**0.805
**0.800
**0.730

**0.587
**0.772
**0.670

2
3
4

**0.775
**0.795
**0.836

**0.548
**0.484
**0.623

6
7
8

**0.883
**0.814
**0.646
**0.688

1

**0.604

**0.528

6

**0.912

2
3
4
5

**0.858
**0.756
**0.865
**0.841

**0.757
**0.684
**0.817
**0.807

7
8
9

**0.854
**0.773
**0.741

ٌ
البعد الثإني :التنظيم Set in Order

ٌ
البعد الثالث :التنظيف أو تلميع Shining

1

**0.835

**0.632

4

**0.885

**0.566

2
3

**0.907
**0.786

**0.747
**0.466

5
6

**0.639
**0.646

**0.516
**0.686

1
2
3
4

**0.908
**0.881
**0.853
**0.859

**0.864
**0.774
**0.748
**0.835

5
6
7

**0.828
**0.827
**0.643

**0.749
**0.765
**0.514

1
2
3

**0.675
**0.788
**0.882

**0.673
**0.725
**0.778

ٌ
البعد الرابع :التنميط Standardise

ٌ
البعد الخامس :التثبيت Sustain
4
5

**0.808
**0.818

**0.551
**0.649

** دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل.

يتضح من الجدول السابق رقم )2( :أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن العبــارات مـع بعدها ومـع الدرجـة الكليـة ملحور دور نظام السينات الخمس
ً
ً
 s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،الذي تنتمي إليه العبارة موجبـة ودالـة إحـصائيا وذات قيم متوسطة ومرتفعة ،فضال عن كونها
ذات داللة إحصائية مما يشير إلى أن أبعاد ومحاور الدراسة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة ً
جدا وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق عبارات محاور االستبإنة
وصالحيته للتطبيق امليداني .كما تم حساب الصدق البنائي ملحور دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
البعد ،والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليه م
من خالل حساب ممعامالت االرتباط بين درجة م
البعد وجاءت النتائج كما يأتي:
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جدول (ُ :)3معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد محور دورنظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور

األبعاد

ٌ
البعد األول :التصنيف Sorting

**0.780

ٌ
البعد الثإني :التنظيم Set in Order

**0.921

ٌ
البعد الثالث :التنظيف أو تلميع Shining

**0.753

ٌ
البعد الرابع :التنميط Standardise

**0.908

ٌ
البعد الخامس :التثبيت Sustain

**0.843

**دالة عند مستوى الداللة ( )0.01فأقل.

ّ
يتبين من الجدول رقم ( :)3أن قيم ممعامالت االرتباط بين درجة م
البعد ،والدرجة الكلية ملحور دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى
ً
إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،الذي ينتمي إليه م
البعد -عالية؛ حيث تتراوح ما بين ( ،)0.753و( ،)0.980وجميعها موجبة ودالـة إحـصائيا عند مستوى
الداللة ( )0.01فأقل؛ مما يعني وجود درجة موافق بشدة من االتساق الداخلي ،بما يعكس درجة موافق بشدة من الصدق لفقرات االستبانة.
ُ
جدول ( :)4معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور املعوقات التي تحد من تطبيق نظام السينات الخمس  s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة
التشغيلية بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة

معامل االرتباط باملحور

رقم العبارة

معامل االرتباط باملحور

1
2
3
4
5
6
7

0.758
0.862
0.800
0.528
0.754
0.736
0.912

8
9
10
11
12
13
14

0.890
0.836
0.866
0.837
0.779
0.881
0.921

** دالة عند مستوى الداللة ( )0.01فأقل.

يتضح من الجدول السابق رقم ( :)4أن قـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن العبــارات مـع الدرجـة الكليـة ملحور املعوقات التي تحد من تطبيق نظام
ً
السينات الخمس  s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية الذي تنتمي إليه العبارة موجبـة ودالـة إحـصائيا عند مستوى الداللة ( )0.01فأقل،
وذات قيم متوسطة ومرتفعة ،مما يشير إلى أن عبارات املحور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة وصالحيتها للتطبيق امليداني.
ثبات أداة الدراسة:
تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ( )Chronbach Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة ،ويوضح الجدول رقم ( )5قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ
لكل محور من محاور االستبإنة:
جدول ( :)5معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

املحور الثاني :دور نظام السينات
الخمس  s5في تحسين مستوى
إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية

املحاور
املحور األول :واقع البيئة التشغيلية ومكوناتها
ٌ
البعد األول :التصنيف Sorting
ٌ
البعد الثاني :التنظيم Set in Order
ٌ
البعد الثالث :التنظيف أو تلميع Shining
ٌ
البعد الرابع :التنميط Standardise
ٌ
البعد الخامس :التثبيت Sustain
إجمالي املحور الثاني

م
املحور الثالث :املعوقات التي تحد من تطبيق نظام السينات الخمس  s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية.
الثبات الكلي لالستبانة

عدد الفقرات

معامل الثبات

0.909

13

0.927

8

0.928

9

0.871

6

0.921

7

0.853

5

0.970

35

0.960

14

0.964

62

يتضح من الجدول رقم ( :)5أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة مرتفعة حيث بلغ معامل الثبات العام ملحور واقع البيئة التشغيلية
ومكوناتها ( )0.909بينما بلغ معامل الثبات العام ملحور :دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية (،)0.970
م
بينما بلغ معامل الثبات العام ملحور :املعوقات التي تحد من تطبيق نظام السينات الخمس  s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية( ،)0.960أما
الثبات العام ألداة الدراسة فقد بلغ ( ، )0.964وجميعها معامالت ثبات مرتفعة ،مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة موافق بشدة من الثبات يمكن
االعتماد عليها في التطبيق امليداني للدراسة.
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األساليب اإلحصائية املستخدمة:
َ
َ
جتماعيةَ
َ
َ
اال ِ
اإلحصائية للعلوم ِ
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ،تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الحزمة ِ
) Statistical Package For Social Sciences (SPSSوتمت االختبارات العديدة املتعلقة باإلحصاء الوصفي وذلك بإيجاد بعض النسب والتكرارات
والوسائط الحسابية واالنحرافات املعيارية للتعرف على خصائص عينة الدراسة.
التحليل الوصفي:
ً
تمتلك الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة وفقا للخصائص املختلفة لهم:
جدول ( :)6توزيع أفراد الدراسة وفق متغيرالعمر
العمر
ً
َ
أقل ِمن  25سنة
َ
َ
ِمن  25سنة إلى  35سنة
َ
سنة إلى  45سنةً
ِمن 36
املجموع

التكرار

النسبة

6

15.4

24

61.4

9

23.2

39

100.0

جدول ( :)7توزيع أفراد الدراسة وفق متغيراملستوى التعليمي
املستوى التعليمي
ثانوي فاقل
َ
بكالوريوس

التكرار

النسبة

11

28.2

28

71.8

املجموع

39

100.0

جدول ( :)8توزيع أفراد الدراسة وفق متغيرالتخصص في العمل
التكرار

النسبة

10

25.7

التخصص في العمل
اإلنتاج
إداري
مسئول نقل
مساعد إداري
أخصائي تغذية
الصيانة والتشغيل
املختبر
املستودعات
كيمياء

9

23.2

6

15.4

3

7.7

3

7.7

2

5.2

2

5.2

2

5.2

2

5.2

املجموع

39

100.0

جدول ( :)9توزيع أفراد الدراسة وفق متغيرعدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
َ
أقل ِمن َ 5سنوات
َ
َ
من َ 5سنوات إلى َ 10سنوات
املجموع

التكرار

النسبة

25

64.1

14

35.9

39

100.0

تحليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال االول :ما و اقع البيئة التشغيلية ومكوناتها من وجهة نظرالعاملين في مصنع بيبس ي بالرياض؟
لإلجابة عن هذا السؤال محسبت التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتب الستجابات أفراد الدراسة من
العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على واقع البيئة التشغيلية ومكوناتها ،وجاءت النتائج كما يبنها الجدول التالي:
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جدول ( :)10استجابات أفراد الدراسة على أبعاد محورو اقع البيئة التشغيلية ومكوناتها
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

2

هناك توزيع للصالحيات
واملهام بشكل واضح.
هناك تنسيق وتبادل
للخبرات بين األقسام
باختالف تخصصاتها.
يتم االلتزام بمعايير
الجودة واالتقان في جميع
مراحل اإلنتاج.
توجد خطط استراتيجية
تعبر عن االهداف العامة
واملرحلية.
تتوافر معايير واجراءات
األمن والسالمة املهنية
للجميع.
تعتمد خطوط اإلنتاج
على املعدات والوسائل
التقنية الحديثة.
توجد قنوات اتصال
سريعة وفعالة بين جميع
الوحدات بالعمل.
تتوافر مستويات مرتفعة
من الرضا الوظيفي لدى
العاملين.
توجد عالقات تفاعلية
بين العاملين والقيادات
العليا.
ً
هيكل العمل منظم وفقا
لتسلسل هرمي دقيق.
هناك ارتباط وثيق بين
أنواع الحوافز
ومستويات االداء.
تفسح القيادات اإلدارية
املجال لتلقي املقترحات
والشكاوى.
تتوافر بعض مظاهر
الالمركزية في اصدار
القرارات اإلدارية.

الترتيب

م

العبارة

0

0

0

0

0

0

25

64.1

14

35.9

4.36

0.49

1

0

0

1

2.6

3

7.7

18

46.2

17

43.6

4.31

0.73

2

موافق
بشدة
موافق
بشدة

1

2.6

0

0

2

5.1

22

56.4

14

35.9

4.23

0.78

3

موافق
بشدة

0

0

0

0

5

12.8

22

56.4

12

30.8

4.18

0.64

4

موافق

1

2.6

1

2.6

2

5.1

20

51.3

15

38.5

4.21

0.86

5

موافق

0

0

0

0

4

10.3

24

61.5

11

28.2

4.18

0.60

6

موافق

0

0

0

0

6

15.4

21

53.8

12

30.8

4.15

0.67

7

موافق

0

0

0

0

5

12.8

24

61.5

10

25.6

4.13

0.61

8

موافق

0

0

0

0

7

17.9

20

51.3

12

30.8

4.13

0.70

9

موافق

1

2.6

0

0

5

12.8

20

51.3

13

33.3

4.13

0.83

10

موافق

0

0

0

0

8

20.5

19

48.7

12

30.8

4.10

0.72

11

موافق

0

0

1

2.6

8

20.5

18

46.2

12

30.8

4.05

0.79

12

موافق

0

0

2

5.1

10

25.6

20

51.3

7

17.9

3.82

0.79

13

موافق

4.15

0.50

غير موافق بشدة
ك

6

7

4

5

13

3

11

10

1

8

9

12

درجة املوافقة
محايد

درجة
املوافق
ة

%

غير موافق
%

ك

%

ك

موافق
ك

املتوسط الحسابي العام

موافق بشدة
%

%

ك

موافق

يتضح من خالل الجدول السابق ان استجابات أفراد الدراسة من نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على جميع العبارات املتعلقة بمحور واقع
البيئة التشغيلية ومكوناتها جاءت بدرجة م(موافق /مموافق بشدة) ،وذلك بمتوسط حسابي عام ( 4.15من  ،)5وانحراف معياري ( .)0.50وهذا املتوسط يقع
بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي والتي تشير إلى درجة (موافق) على أداة الدراسة ،وهذا يعني أن أفراد الدراسة موافقين على أن أهم مالمح
وخصائص البيئة التشغيلية ومكوناتها في مصنع بيبس ي بالرياض تتلخص في( :هناك توزيع للصالحيات واملهام بشكل واضح  -هناك تنسيق وتبادل للخبرات
بين األقسام باختالف تخصصاتها -يتم اإللتزام بمعايير الجودة واإلتقان في جميع مراحل اإلنتاج -توجد خطط استراتيجية تعبر عن األهداف العامة
واملرحلية -تتوافر معايير إجراءات األمن والسالمة املهنية للجميع -تعتمد خطوط اإلنتاج على املعدات والوسائل التقنية الحديثة  -توجد قنوات اتصال
سريعة وفعالة بين جميع الوحدات بالعمل -تتوافر مستويات مرتفعة من الرضا الوظيفي لدى العاملين).
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تتفق نتيجة املحور السابق مع نتيجة دراسة عثمان (.)2017بعنوان" :تشخيص واقع نظام السينات الخمسة  S5في املستشفيات املصرية ( ِد َ
راسة
َ َ َ م
َ
الخ َ
َ
اصة) ،التي توصلت إلى أن املستشفيات املصرية الخاصة تطبق نظام السينات الخمسة  S5بمستويات عالية.
ستشفيات
يدانية على عينة من امل
ِ
م ِ
تحليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما دورنظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية من وجهة
نظرالعاملين في مصنع بيبس ي بالرياض؟
الفرضية االولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام السينات  s5ومستوى إنتاجية العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض.
لإلجابة عن هذا السؤال والفرضية املرتبطة به ،محسبت التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتب
الستجابات أفراد الدراسة من العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة
التشغيلية ،وجاءت النتائج كما ّ
تبينها الجداول التالية:
جدول ( :)11استجابات أفراد الدراسة على أبعاد محور دورنظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
م

األبعاد

1

ٌ
البعد األول :التصنيف Sorting

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

درجة املو افقة

4.13

0.50

4

4.17

0.48

1

4.17

0.53

2

4.15

0.50

3

4.10

0.50

5

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

4.11

0.41

ٌ
2
البعد الثاني :التنظيم Set in Order
ٌ
3
البعد الثالث :التنظيف أو تلميع Shining
ٌ
4
البعد الرابع :التنميط Standardise
ٌ
5
البعد الخامس :التثبيت Sustain
املتوسط العام إلجمالي محور دور نظام السينات الخمس s5
في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية

موافق

يتضح من النتائج املبينة أعاله؛ أن أفراد الدراسة موافقين على دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة
التشغيلية ،بمتوسط عام ( 4.11من ّ )5
وتبين أن ترتيب األبعاد من حيث املتوسط الحسابي ،ودرجة املوافقة عليها من وجهة نظر أفراد الدراسة كانت
كالتالي :بعد التنظيم  ،Set in Orderبمتوسط ( 4.17من  )5وانحراف معياري ( ،)0.48بدرجة (موافق) ،يليها بعد التنظيف أو تلميع  ، Shiningبمتوسط
ً
( 4.17من  )5أيضا ،وانحراف معياري ( )0.53بدرجة (موافق) ،ثم بعد التنميط  ، Standardiseبمتوسط حسابي ( )4.15وانحراف معياري ( )0.50ودرجة
(موافق) ،ثم بعد التصنيف  Sortingبدرجة (موافق) بمتوسط حسابي ( )4.13وانحراف معياري ( ،)0.50ثم بعد التثبيت  Sustainبدرجة (موافق)
َ
َ
َ
طبيق نظام اإلنتاج املرشد بأسلوب
بمتوسط حسابي ( )4.10وانحراف معياري ( .)0.50تتفق النتيجة السابقة مع نتيجة ِدراسة ابو طبل (ِ .)2016بعنوان" ت ِ
( ) S5لتحقيق متطلبات الفاعلية اإلنتاجية داخل مطابع الليثو اوفست املصرية ،التي توصلت الى ان تطبيق املبادئ الخمس ألسلوب  S5من خالل اتباع
خطوات محددة وواضحة أدى إلى تحسن الفاعلية اإلنتاجية ( زيادة اإلنتاجية وجودة املنتج) ،وتحقيق فاعلية األداء ( يقلل التكلفة ،ويحسن من األمن
والسالمة املهنية ،رضا العاملين ورفع معنوياتهم).
ّ
وفيما يلي النتائج التفصيلية فيما يتعلق دور نظام السينات الخمس  s5في تحسين مستوى إن تاجية العاملين والبيئة التشغيلية من وجهة نظر
العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض.
ٌ
البعد األول :التصنيف ):)Sorting
للتعرف على دور التصنيف  Sortingفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
ً
الحسابية ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة من العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض ،كما تم ترتيب العبارات وفقا للمتوسط الحسابي لها،
وذلك على النحو التالي:
ً
جدول ( )12التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول دور التصنيف  Sortingفي
تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

5

يساعد في تصميم خطط
استراتيجية وتسهيل تنفيذها
لتحقيق األهداف العامة
واملرحلية لإلنتاج.
يحسن مكونات البنى
التحتية وتهيئتها للعاملين

%

0

0

0

0

4

10.3

23

59

12

30.8

4.21

0.61

1

0

0

0

0

4

10.3

24

61.5

11

28.2

4.18

0.60

2

غير موافق
بشدة
%
ك

1

غير موافق
%

ك

%

ك

موافق
%

ك

ك

الترتيب

م

العبارة

درجة املوافقة
محايد

موافق بشدة

درجة
املوافقة

موافق
بشدة

موافق
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2

4

7

3

6

8

لتطبيق األساليب الفنية
الجيدة.
يساهم في تحسين الجودة في
اإلنتاجية من خالل تقليل
العيوب.
يوفر مساحات للحركة بإزالة
أي ش يء غير ضروري في
مكإن العمل.
يوفر لهم جميع ما يلزمهم في
اإلنتاج.
يساعد على ممارسة املهام
بأمان في بيئة تطابق
مواصفات األمن والسالمة
املهنية.
يوفر مساحات إلدخال
تطوير وتعديالت على
خطوط اإلنتاج واملعدات
والوسائل التقنية الحديثة.
يخلصهم من األشياء التي
تعطل إنتاجيتهم من َأدواتَ
َ َ َ َ
ملفات
أو ًمواد معدنية أو ِ
ِق َ
ديمة.

0

0

0

0

4

10.3

24

61.5

11

28.2

4.18

0.60

3

موافق

0

0

1

2.6

4

10.3

22

56.4

12

30.8

4.15

0.71

4

موافق

0

0

0

0

3

7.7

29

74.4

7

17.9

4.10

0.50

5

موافق

0

0

1

2.6

4

10.3

24

61.5

10

25.6

4.10

0.68

6

موافق

0

0

0

0

4

10.3

28

71.8

7

17.9

4.08

0.53

7

موافق

0

0

1

2.6

3

7.7

27

69.2

8

20.5

40.8

0.62

8

4.13

0.50

املتوسط الحسابي العام

موافق

مو افق

يتضح من خالل الجدول السابق رقم )12( :أن استجابات أفراد الدراسة من نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على جميع العبارات املتعلقة
مببعد دور التصنيف  Sortingفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية جاءت بدرجة م(موافق /مموافق بشدة) ،وذلك بمتوسط حسابي عام
( 4.13من  ،)5وانحراف معياري (.)0.50
كما يعكس الجدول أن هناك إتفاق أغلب العينة لوجود آثار إيجابية للتصنيف  Sortingفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية،
وتراوحت متوسطات العبارات املتعلقة بذلك ما بين ( 4.08إلى .)4.21
وقد عبر العاملين عن موافقتهم بشدة تجاه فقرة "يساعد في تصميم خطط استراتيجية وتسهيل تنفيذها لتحقيق األهداف العامة واملرحلية
لإلنتاج ".باملرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ( ،)4.21وانحراف معياري ( .)0.61حيث أن تصنيف وحدات العمل إلى مجموعات منسجمة ومتشابهة يسهل
السيطرة عليها وإدارتها بشكل جيد مما يحقق األهداف العامة للمصنع والوصول إلى كامل خطة اإلنتاج .بينما جاءت موافقتهم على فقرة" يخلصهم من
األشياء التي تعطل إنتاجيتهم من َأد َ
ديمة أو ًم َ
مع َ َ
ملفات ِق َ
واد َ
وات َق َ
ديمة ".باملرتبة الثامنة واالخيرة ،بمتوسط حسابي ( ،)4.08وانحراف معياري
دنية أو ِ
( .)0.53ويعزى ذلك إلى أن التصنيف يستبعد تلك األدوات واملواد التي ال يحتاجها خط اإلنتاج في الوقت الحالي ،ويبرز األدوات واملواد املطلوبة فقط
نستخلص مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات مبعد (دور التصنيف  Sortingفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين
والبيئة التشغيلية) قد بلغ ( 4.13درجة من  ) 5وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي والتي تشير إلى درجة (موافق) على أداة
الدراسة ،وهذا يعني أن أفراد الدراسة موافقين على أن من أهم أدوار التصنيف  Sortingفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية.
تتفق نتيجة البعد السابق مع نتيجة دراسة ( .)Shogo Kanamori1 et al ,2015بعنوان "التغييرات التي تحدثها منهجية التاءات الخمسة في بيئة
العمل و طريقة العمل وأداء املؤسسة الصحية ،حيث أحدث تطبيق منهجية التاءات الخمسة تغيير في بيئة العمل شملت :تقليل األشياء الغير مرغوب
فيها ،وتحسين مستوى الترتيب ،وعالمات التوجيه الماكن تقديم الوحدة املختلفة.
ٌ
البعد الثاني :التنظيم ()Set in Order
للتعرف على دور التنظيم  Set in Orderفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
ً
الحسابية ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة من العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض ،كما تم ترتيب العبارات وفقا للمتوسط الحسابي لها،
وذلك على النحو التالي:
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ً
جدول ( )13التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول دور التنظيم  Set in Orderفي
تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

3

يوفر جميع األدوات
والوسائل اإلنتاجية
الالزمة لتسهيل مهام
العمل.
يساعد في إيجاد قنوات
اتصال سريعة وفعالة
ومتنوعة بين جميع
الوحدات واألقسام.
يقدم آليات متطورة لتنظم
ً
هيكل العمل وفقا
لتسلسل هرمي دقيق
فعال.
توفر مجال إيجابي
ملمارسة عالقات تفاعلية
بين العاملين والقيادات
العليا.
يوفر الجهد املبذول في
البحث بترتيب األدوات في
مكان العمل.
يساعد في تخفيض الفاقد
في املواد ،والحيز (املكان)،
وفي الوقت.
يساعد على تحقيق
التنسيق وتبادل الخبرات
بين األقسام باختالف
تخصصاتها.
يوفر املزيد من الجهد
العضلي املبذول للحصول
على األشياء والبحث عنها
أثناء العمل.
يساهم في بناء فرق عمل
جيدة من خالل عملية
املشاركة الجماعية.

0

0

0

0

3

7.7

24

61.5

12

30.8

4.23

0.58

1

موافق
بشدة

0

0

0

0

3

7.7

24

61.5

12

30.8

4.23

0.58

2

موافق
بشدة

0

0

0

0

4

10.3

23

59

12

30.8

4.21

0.61

3

موافق
بشدة

0

0

0

0

3

7.7

26

66.7

10

25.6

4.18

0.56

4

موافق

0

0

0

0

4

10.3

24

61.5

11

28.2

4.18

0.60

5

موافق

0

0

0

0

3

7.7

27

69.2

9

23.1

4.15

0.54

6

موافق

0

0

1

2.6

3

7.7

24

61.5

11

28.2

4.15

0.67

7

موافق

0

0

1

2.6

4

10.3

23

59

11

28.2

4.13

0.70

8

موافق

0

0

1

2.6

2

5.1

28

71.8

8

20.5

4.10

0.60

9

موافق

4.17

0.48

غير موافق
بشدة
%
ك

6

5

8

4

2

7

9

1

غير موافق
%

ك

%

ك

موافق
ك

املتوسط الحسابي العام

موافق بشدة
%

%

ك

الترتيب

م

العبارة

درجة املوافقة
محايد

درجة
املواف
قة

مو افق

يتضح من خالل الجدول السابق رقم )13( :أن استجابات أفراد الدراسة من نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على جميع العبارات املتعلقة
مببعد دور التنظيم  Set in Orderفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية جاءت بدرجة م(موافق /مموافق بشدة) ،وذلك بمتوسط حسابي
عام ( 4.17من  ،)5وانحراف معياري (.)0.48
كما يعكس الجدول إن هناك إجماع على وجود آثار إيجابية للتنظيم  Set in Orderفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،وتراوحت
متوسطات العبارات املتعلقة بذلك ما بين ( 4.10إلى .)4.23
وقد عبر العاملون عن موافقتهم بشدة تجاه فقرة "يوفر جميع األدوات والوسائل اإلنتاجية الالزمة لتسهيل مهام العمل ".باملرتبة األولى ،بمتوسط
حسابي ( ،)4.23وانحراف معياري ( .)0.58حيث يسمح التنظيم بوضع تلك الوسائل في أماكن قريبة من العمال حسب أولويات استخدامها وتكرار االعتماد
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عليها بشكل يومي .بينما عبر العاملون عن موافقتهم تجاه فقرة "يساهم في بناء فرق عمل جيدة من خالل عملية املشاركة الجماعية" باملرتبة االخيرة،
بمتوسط حسابي ( ،)4.10وانحراف معياري ( .)0.60ويعزى ذلك إلى أن تقسيم العاملين إلى فرق عمل تشاركية تعاونية متخصصة في مهمة محددة يضمن
جودة األداء واإلنتاجية.
م
نستخلص مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد (دور التنظيم  Set in Orderفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين
والبيئة التشغيلية) قد بلغ ( 4.17درجة من  ) 5وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي والتي تشير إلى درجة (موافق) على أداة
الدراسة ،وهذا يعني أن أفراد الدراسة موافقين على أن من أهم أدوار التنظيم  Set in Orderفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ما
يلي( :يوفر جميع األدوات والوسائل اإلنتاجية الالزمة لتسهيل مهام العمل -يساعد في إيجاد قنوات اتصال سريعة وفعالة ومتنوعة بين جميع الوحدات
ً
واألقسام -يقدم آليات متطورة لتنظم هيكل العمل وفقا لتسلسل هرمي دقيق فعال -توفر مجال إيجابي ملمارسة عالقات تفاعلية بين العاملين والقيادات
العليا -يوفر الجهد املبذول في البحث بترتيب األدوات في مكان العمل -يساعد في تخفيض الفاقد في املواد ،والحيز (املكان) ،وفي الوقت) .تتفق نتيجة البعد
َ َ
َ
َ َ م
ناعية ،التي
السابق مع نتيجة دراسة ( .)Arash Ghodrati1, Norzima Zulkifli2, 2013بعنوان" :أثر تطبيق التاءات الخمسة على أداء املؤسسات الص ِ
توصلت إلى إن التاءات الخمسة هي أداة فعالة لتحسن األداء التنظيمي ،باختالف التنظيم والحجم وإنتاجها.
ٌ
البعد الثالث :التنظيف ()Shining
للتعرف على دور التنظيف أو تلميع  Shiningفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية
ً
واملتوسطات الحسابية ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة من العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض ،كما تم ترتيب العبارات وفقا للمتوسط
الحسابي لها ،وذلك على النحو التالي:
ً
جدول ( )14التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول دور التنظيف أو تلميع
 Shiningفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

1

يوفر بيئة عمل نظيفة ترفع
مستوى الدافعية للعمل دون
نفور او ضيق.
يمنح الفرصة للتخلص من
مصادر التلوث في البيئة
التشغيلية أو الحد منها.
ينمي قدرتهم على تصميم
بعض أدوات النظافة
املناسبة ملكان العمل.
يوفر عوامل الشعور بالرضا
الوظيفي مع مكونات بيئة
العمل.
يساهم في اكتشاف تلف
بعض األدوات اإلنتاجية،
والقيام باستبدالها بأخرى
جديدة.
يساعد في كشف بعض
املشاكل البسيطة أثناء
تنظيف معدات اإلنتاج
وإصالحها.
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5
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0

0

7
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0.84
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%
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%
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%
ك

مو افق

يتضح من خالل الجدول السابق رقم )14( :أن استجابات أفراد الدراسة من نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على جميع العبارات املتعلقة
مببعد دور التنظيف أو تلميع  Shiningفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية جاءت بدرجة م(موافق /مموافق بشدة) ،وذلك بمتوسط
حسابي عام ( 4.17من  ،)5وانحراف معياري (.)0.48
كما يعكس الجدول أن هناك إجماع على وجود آثار إيجابية للتنظيف أو تلميع  Shiningفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية،
وتراوحت متوسطات العبارات املتعلقة بذلك ما بين ( 4.03إلى .)4.26
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وقد عبر العاملين عن موافقتهم بشدة تجاه فقرة "يوفر بيئة عمل نظيفة ترفع مستوى الدافعية للعمل دون نفور أو ضيق ".باملرتبة األولى ،بمتوسط
حسابي ( ،)4.26وانحراف معياري ( .)0.59وتفسير ذلك إن أ داء العاملين ملهامهم في بيئة مهملة غير نظيفة يصيبهم باإلحباط والتضجر ،والرغبة في
ً
االنصراف منها سريعا ،ويقلل من تركيزهم في العمل .بينما جاءت موافقتهم على فقرة "يساعد في كشف بعض املشاكل البسيطة أثناء تنظيف معدات
اإلنتاج وإصالحها" باملرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي ( ،)4.03وانحراف معياري (.)0.84
نستخلص مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات مبعد (التنظيف أو تلميع  Shiningفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين
والبيئة التشغيلية) قد بلغ ( 4.17درجة من  ) 5وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي والتي تشير إلى درجة (موافق) على أداة
الدراسة ،وهذا يعني أن أفراد الدراسة موافقين على أن من أهم أدوار التنظيف أو تلميع  Shiningفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
ما يلي( :يوفر بيئة عمل نظيفة ترفع مستوى الدافعية للعمل دون نفور أو ضيق -يمنح الفرصة للتخلص من مصادر التلوث في البيئة  -التشغيلية أو الحد
منها -ينمي قدرتهم على تصميم بعض أدوات النظافة املناسبة ملكان العمل -يوفر عوامل الشعور بالرضا الوظيفي والتكيف مع مكونات بيئة العمل -يساهم
في اكتشاف تلف بعض األدوات اإلنتاجية ،والقيام باستبدالها بأخرى جديدة -يساعد في كشف بعض املشاكل البسيطة أثناء تنظيف معدات اإلنتاج
وإصالحها).
تتفق نتيجة البعد السابق مع نتيجة دراسة ( .)Azizan,2014 AR. AbdulAziz, MB. Nishazini, Fareza, N.A.بعنوان" :أثر تطبيق منهجية التاءات
الخمسة على العاملين في مستشفى سيبرمإن التخصص ي بماليزيا" ،التي توصلت إلى أن االلتزام بالتنظيف وسالمة وتهيئة بيئة العمل بنسبة  %100و %64
لضرورة التخلص الفوري من األشياء الغير مفيدة و  %99لسهولة البحث عن األشياء و  %99لضرورة جدولة النظافة للتأكد من خلو بيئة العمل من
األتربة و  %99لكفاءة منهجية التاءات الخمسة كنظام إداري.
ٌ
البعد الرابع :التنميط ) )Standardise
للتعرف على دور التنميط  Standardiseفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
ً
الحسابية ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة من العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض ،كما تم ترتيب العبارات وفقا للمتوسط الحسابي لها،
وذلك على النحو التالي:
ً

جدول ( :)15التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول دور التنميط Standardise

في تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
املتوسط
الحسابي

5

يساهم في التخفيف من حدة
املركزية في اصدار القرارات

االنحراف املعياري

2

يحقق مستوى إنتاجي عالي
ومتطور بعيد عن أساليب
اإلنتاج التقليدية.
يسمح للقيادات العليا بتوزيع
الصالحيات واملهام على جميع
التخصصات بشكل واضح.
يساعد في تنمية مهارات
العاملين وتحفيزهم على تبني
أفكار التحسينات املستديمة.
يساهم في تحديد املسارات
اآلمنة في البيئة التشغيلية
باستخدام العالمات
التحذيرية.
يساعد على رفع مستوى
ادائهم بشكل متنامي في اتجاه
الجودة الشاملة.
يساعد في وضع َق ً
وائم
َ َ َ
ظافة َ
َلف َ
أي
حص َعمليات الن
َ
قو َ
َ
ائم بها مبنود ممحددة.
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يتضح من خالل الجدول السابق رقم )15( :أن استجابات أفراد الدراسة من نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على جميع العبارات املتعلقة
مببعد دور التنميط  Standardiseفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية.
جاءت بدرجة م(موافق /مموافق بشدة) ،وذلك بمتوسط حسابي عام ( 4.15من  ،)5وانحراف معياري ( ،)0.50كما يعكس الجدول أن هناك إجماع
على وجود آثار إيجابية للتنميط  Standardiseفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،وتراوحت متوسطات العبارات املتعلقة بذلك ما
بين ( 4.00إلى .)4.23
وقد عبر العاملين عن موافقتهم بشدة تجاه فقرة "يحقق مستوى إنتاجي عالي ومتطور بعيد عن أساليب اإلنتاج التقليدية ".باملرتبة األولى ،بمتوسط
حسابي ( ،)4.23وانحراف معياري ( .)0.54ويعود ذلك إلى االعتماد على خطوط إنتاج حديثة تؤدى إلى زيادة اإلنتاجية وتحقيق خطط التسويق وتنفيذ
األهداف العامة واملرحلية للمصنع .في حين عبر العاملون عن موافقتهم تجاه فقرة "يساهم في التخفيف من حدة املركزية في إصدار القرارات اإلدارية
والفنية في العمل" باملرتبة االخيرة ،بمتوسط حسابي ( ،)4.00وانحراف معياري ( .)0.65وتفسير ذلك إلى أنه يوجد إدارة مستقلة في عملها وقراراتها مسؤولة
عن النظافة العامة للبيئة التشغيلية ومسؤولة أمام القيادة العليا للمصنع.
م
نستخلص مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد (دور التنميط  Standardiseفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين
والبيئة التشغيلية) قد بلغ ( 4.15درجة من  ) 5وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي والتي تشير إلى درجة (موافق) على أداة
الدراسة ،وهذا يعني أن أفراد الدراسة موافقين على أن من أهم أدوار التنميط  Standardiseفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ما
يلي:
(يحقق مستوى إنتاجي عالي ومتطور بعيد عن أساليب اإلنتاج التقليدية  -يسمح للقيادات العليا بتوزيع الصالحيات واملهام على جميع التخصصات
بشكل واضح  -يساعد في تنمية مهارات العاملين وتحفيزهم على تبني أفكار التحسينات املستديمة  -يساهم في تحديد املسارات اآلمنة في البيئة التشغيلية
َ َ َ
باستخدام للعالمات التحذيرية  -يساعد على رفع مستوى أدائهم بشكل متنامي في اتجاه الجودة الشاملة  -يساعد في وضع َق ً
وائم َلف َ
النظافة
حص َعمليات
ائم بها مبنود مم َ
أي َ
قو َ
َ
حددة -يساهم فيالتخفيف من حدة املركزية في إصدار القرارات اإلدارية والفنية في العمل).
ٌ
البعد الخامس :التثبيت )(Sustain
للتعرف على دور التثبيت  Sustainفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
ً
الحسابية ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة من العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض ،كما تم ترتيب العبارات وفقا للمتوسط الحسابي لها،
وذلك على النحو التالي:
ً
جدول ( :)16التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول دور التثبيت  Sustainفي
تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

1

يساعد في تخفيض أوقات
التعطل أو االنقطاع في أداء
اآلالت واملعدات لوظيفتها
األساسية.
يوفر ضبط للمعايير
واملمارسات داخل مكان
العمل بشكل منظم.
يقدم مؤشرات ومعايير
وإجراءات متطورة لوسائل
األمن والسالمة املهنية.
يساعد على تفعيل آليات
التفتيش على الجميع أثناء
العملية اإلنتاجية.
يساعد على االلتزام بمعايير
الجودة واإلتقان في جميع
مراحل اإلنتاج.
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يتضح من خالل الجدول السابق رقم )16( :أن استجابات أفراد الدراسة من نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على جميع العبارات املتعلقة
مببعد دور التثبيت  Sustainفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية جاءت بدرجة م(موافق /مموافق بشدة) ،وذلك بمتوسط حسابي عام
( 4.10من  ،)5وانحراف معياري (.)0.50
كما يعكس الجدول أن هناك إجماع على وجود آثار إيجابية للتثبيت  Sustainفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ،وتراوحت
متوسطات العبارات املتعلقة بذلك ما بين ( 3.97إلى .)4.21
وقد عبر العاملين عن موافقتهم بشدة تجاه فقرة "يساعد في تخفيض أوقات التعطل أو االنقطاع في أداء اآلالت واملعدات لوظيفتها األساسية "
باملرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ( ،)4.21وانحراف معياري ( .)0.57ويرجع ذلك إلى وجود آليات سريعة ودقية في التعامل مع أي عطل أو توقف مهما كانت
أسبابه من أجل استئناف اإلنتاج بشكل سريع بدون إهدار املزيد من أوقات العمل .بينما أبدوا موافقتهم على فقرة "يساعد على االلتزام بمعايير الجودة
واإلتقان في جميع مراحل اإلنتاج" باملرتبة االخيرة ،بمتوسط حسابي ( ،)3.97وانحراف معياري ( .)0.74وتفسير ذلك أنه كلما كان هناك تقيد دقيق بتلك
املعايير العاملية كلما حصلنا على منتج تتوافر فيه جميع شروط الجودة.
م
نستخلص مما سبق أن املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد (دور التثبيت  Sustainفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين
والبيئة التشغيلية) قد بلغ ( 4.10درجة من  ) 5وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي والتي تشير إلى درجة (موافق) على أداة
الدراسة ،وهذا يعني أن أفراد الدراسة موافقين على إن من أهم أدوار التثبيت  Sustainفي تحسين مستوى إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية ما يلي:
(يساعد تخفيض أوقات التعطل أو االنقطاع في أداء اآلالت واملعدات لوظيفتها األساسية -يوفر ضبط للمعايير واملمارسات داخل مكان العمل بشكل
منظم  -يقدم مؤشرات ومعايير وإجراءات متطورة لوسائل األمن والسالمة املهنية -يساعد على تفعيل آليات التفتيش على الجميع أثناء العملية اإلنتاجية-
يساعد على االلتزام بمعايير الجودة واإلتقان في جميع مراحل اإلنتاج).
َ َ
َ
ُ َ َ
طبيق نظام السينات الخمس ِ s5في تحسين انتاجية العاملين والبيئة
تحليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ما املعوقات التي تحد من ت
التشغيلية من وجهة نظرالعاملين في مصنع بيبس ي بالرياض؟
َ
رضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام السينات  s5وجودة البيئة التشغيلية في مصنع بيبس ي بالرياض.
الف ِ
لإلجابة عن هذا السؤال والفرضية املرتبطة به ،محسبت التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتب
َ َ َ
م َ
عوق َ
طبيق نظام السينات الخمس ِ s5في تحسين إنتاجية العاملين
ات التي تحد من ت
الستجابات أفراد الدراسة من العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على امل
والبيئة التشغيلية ،وجاءت النتائج كما يبنها الجدول التالي:
ً
ُ َ َ
جدول ( :)17التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا ،واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول املعوقات التي تحد من
َ َ
َ
طبيق نظام السينات الخمس ِ s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية
ت
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موافق

مو افق

يتضح من خالل الجدول السابق أن استجابات أفراد الدراسة من نظر العاملين في مصنع بيبس ي بالرياض على جميع العبارات املتعلقة بمحور محور
َ َ َ
م َ
عوق َ
طبيق نظام السينات الخمس ِ s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية جاءت بدرجة م(موافق) ،وذلك بمتوسط حسابي
ات التي تحد من ت
امل
عام ( 3.94من  ،)5وانحراف معياري ( .)0.66وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي والتي تشير إلى درجة (موافق) على أداة الدراسة،
َ َ َ
م َ
عوق َ
طبيق نظام السينات الخمس ِ s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة التشغيلية.
ات التي تحد من ت
وهذا يعني أن أفراد الدراسة موافقين على أن أهم امل
َ َ َ
م َ
َ
كما يعكس الجدول أن هناك إجماع على وجود الكثير من املعوقات التي تحد من تطبيق نظام السينات الخمس ِ s5في تحسين إنتاجية العاملين والبيئة
التشغيلية ،وتراوحت متوسطات العبارات املتعلقة بذلك ما بين ( 3.87الى .)4.03
التوصيات:
َ
من خالل نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات اإلجرائية التي تزيد من فاعلية نظام السينات الخمس ِ s5في تحسين إنتاجية
العاملين والبيئة التشغيلية كما يلي:
• رفع مستوى املهارات لدى العاملين ونشر ثقافة تقبل التحسينات املستديمة في بيئة العمل.
• التدريب والتأهيل املستمر من أجل زيادة قدرة اإلداريين واملشرفين على ممارسة القيادة العملية باملستوى املطلوب.
• تشكيل فرق العمل متجانسة ومتكاملة في التخصصات من أجل زيادة التعاون اإليجابي واملشاركة الجماعية ،للتمكن من التخلص من عيوب اإلنتاج
التي ال تتوافق مع معايير الجودة الشاملة.
• وضع خطط استراتيجية دقيقة من أجل تجنب القصور في املعايير والقواعد التي تحكم بيئة العمل ،والقضاء على فترات التعطل وانقطاع اآلالت
واملعدات عن أدائها.
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ً
التطوير املستمر ملستويات ومواصفات إجراءات األمن والسالمة املهنية املتوفرة في البيئة التشغيلية ،وأيضا لتجنب معدالت الفاقد والهدر في املواد،
وفي الوقت املخصص لإلنتاج.
توفير البيئة املثالية إلن تاج العاملين لشعورهم بالراحة النفسية بتوفير املسافات البينية املناسبة بين اآلالت واملعدات املتوفرة في بيئة العمل،
ونظافة بيئة العمل.
تطوير وتح سين مكونات البنية التحتية املناسبة لتطبيق األساليب الفنية الجيدة ،من خالل دعم اإلدارة املستمر لتطوير وتحسين مكونات بيئة
العمل املادية.
تنظيم بيئة العمل بأسلوب علمي متطور يحقق وجود فواصل واضحة بين مناطق اإلنتاج واإلدارة والتوزيع واملستودعات.
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Abstract: This study aimed to identify the reality of the operational environment and its components from
the point of view of the employees of the Pepsi factory in Riyadh and to investigate the role of the 5s in
improving their productivity level and the operational environment. This study also shed light on the
various obstacles that limit the application of these principles and regulations from the point of view of
workers at the factory in Riyadh. A mix between qualitative and quantitative research methods was
applied for this purpose. The study population consisted of all employees of the Pepsi factory in Riyadh
with different specializations, levels and jobs. To collect data, a survey method (questionnaire) was used.
The SPSS program was used to study the supposed relationships in the research model.
The results of this study concluded the following: Study respondents agree on reality of operational
environment and its components and on the role of 5S in improving workers’ productivity and operational
environment. The results also concluded that Set in order aspect came in the first position, while Sustain
came in the fifth and last position. Whereas they agree on the obstacles that hinder applying 5s system in
improving the productivity and operational environment of workers with mean (3.94).

Keywords: Operating environment; 5s; employee productivity.
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امللخص:
مؤسسات التعليم الجامعي تتسم باتساع حجم أنشطتها وتنوع مجاالتها وتعدد اإلدارات واألقسام بداخلها ،األمر الذي يدفع إلى االهتمام
بتطوير إدارتها لتتناسب مع زيادة مستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين ،وتعد إدارة املعرفة من أهم الركائز التي تساعد على التطوير
املؤسس ي حيث أثرت بشكل كبير في مستوى أداء مختلف القطاعات التعليمية ،واتضح من خالل نتائج العديد من الدراسات االستطالعية وجود
ً
العديد من الظواهر التي يعاني منها القطاع التعليمي بمنطقة خميس مشيط ،وترى الباحثة أنها تمثل عرضا ملشكلة الدراسة ،وهدفت الدراسة
الحالية إلى توضيح مفهوم إدارة املعرفة ودورها في تطوير أداء العاملين ،ومن ثم تطوير قطاع التعليم الجامعي ،وقد استخدمت الباحثة املنهج
الوصفي التحليلي لتحقيق هذ الهدف.
الكلمات املفتاحية :إدارة املعرفة؛ األداء؛ التطوير التنظيمي.

املقدمة:
يمر عصرنا الحالي بالعديد من املتغيرات والتطورات التكنولوجية املتالحقة وتعتبر إدارة املعرفة من املقومات الرئيسية في التطوير التنظيمي الذي
يتضمن العديد من التعريفات والنظريات التي تهدف إلى إجراء التعديالت في الهياكل التنظيمية واالستراتيجيات التى تتبناها املنظمات من أجل تعظيم
فعاليتها( .عاطف )398 :2012،وترى الباحثة أن إدارة املعرفة من املكونات األساسية التى تساعد على نجاح املؤسسة وتحسين صنع القرار وقدرتها على
تحقيق امليزة التنافسية ،ويعد العنصر البشري هو األساس الذى تبنى عليه أي منظمة ،فهو يمثل عنصر األداء والتميز والنجاح ألي منظمة ،ولقد
تناولت هذه الدراسة هذا املوضوع الحيوي في قطاع التعليم الحكومي الجامعي وذلك بهدف التركيز على ضرورة تطبيق هذا املدخل اإلداري الحديث في
هذه القطاع.

اإلطار املنهجي:
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي :ما مدى تو افر مقومات تطبيق إدارة املعرفة في كليات مجمع املحالة بخميس مشيط
حتى تتمكن من القيام بدوها في إحداث التطويرالتنظيمي ورفع مستوى أداء العاملين؟ ينبثق من هذا السؤال االسئلة الفرعية األتية:
 .1ما مدى إملام املسؤولين في الكليات محل الدراسة بأهمية إدارة املعرفة ؟
 1تتقدم الباحثة بعظيم الشكر والعرفان لجامعة امللك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحث
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ما مدى أهمية إدارة املعرفة في تحسين أداء العاملين في هذه الكليات؟
ما هو دور إدارة املعرفة في تحقيق تطوير القطاع التعليمي محل الدراسة ؟

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل اآلتي:
ً
ً
األهمية العلمية :تستمد هذه الدراسة أهميتها في أنها تتناول موضوعا إداريا حديثا يعد جوهر أعمال املؤسسات التعليمية.
األهمية التطبيقية :تواجه مؤسسات التعليم العديد من املعوقات التي تؤدي إلى انخفاض مستوى جوده الخدمات التي تقدمها ألصحاب املصالح،
األمر الذي يتطلب ضرورة البحث عن الطرق واألساليب التي تساعد على ارتفاع مستوى إلى رفع مستوى أداء العاملين وتطوير املنظمة ،ومن ثم
تحسين جوده الخدمات املقدمة للمستفيدين.
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على واقع إدارة املعرفة في القطاع التعليمي محل الدراسة.
 .2تحديد مدى أهمية إدارة املعرفة في تحسين أداء العاملين في القطاع التعليمي محل الدراسة.
 .3توضيح الدور الرئيس ي الذي تقوم به إدارة املعرفة في تحقيق تطوير القطاع التعليمي محل الدراسة.
 .4التوصل لعدد من التوصيات التي يمكن أن تفيد القيادات اإلدارية في قطاع التعليم محل الدراسة.
منهج الدراسة:
تستخدم الباحثة املنهج التاريخي والوصفي والتحليلي.
الدراسات السابقة:
• دراسة ( )Zack,et..al, 2009بعنوان" :إدارة املعرفة واألداء التنظيمي" ،هدفت الدراسة إلى توضيح أثر إدارة املعرفة على األداء الوظيفي في
املؤسسات التجارية ،وذلك من خالل دراسة أثر استخدام إدارة املعرفة على الجودة وعلى األداء التنظيمي ،وقام الباحث بجمع املعلومات من
ً
خالل استمارة استقصاء تم توزيعها إلكترونيا عبر البريد اإللكترونى على  1500مدير تنفيذي من الذين تلقوا تدريبات ،وقد توصلت الدراسة إلى
وجود عالقة مباشره بين إدارة املعرفة وبين أداء العاملين في املنظمة.
• دراسة الصبح ( )2009بعنوان" :نموذج مقترح إلدارة املعرفة كمدخل للتطوير التنظيمي بالتطبيق على البنوك التجارية بمصر" ،هدفت
الدراسة إلى تحديد مراحل إدارة املعرفة ومدى تأثير مقوماتها على التطوير التنظيمي ،وذلك من خالل بناء نمـوذج سببي ،يوضـح مسـار العالقة بين
كل من مقومات ومراحـل إدارة املعرفة املستخدمة في النموذج ،وتحديد مسار عالقة كل متغير من هذه املتغيرات املستقلة بمتغير التطوير
ً
ً
التنظيمي .توصلت الدراسة إلى أن الحصول على املعرفة يؤثر معنويا في التطوير التنظيمي للبنوك التجارية ،ونقل املعرفة يؤثر تأثيرا غير معنوي في
التطوير التنظيمي للبنوك التجارية في مصر.

شكل رقم ( )1النموذج المقترح للعالقة بين إدارة المعرفة والتطوير
المصدر :نوال محمود النادي الصبح.
التنظيمي
• دراسة العيدروس ( )2012بعنوان" :إدارة املعرفة كمدخل للجودة في الجامعات السعودية -دراسة تطبيقية علي الجامعة أم القري" ،هدفت
الدراسة إلى توضيح مفهوم إدارة املعرفة كمدخل أساس ي للجودة في الجامعات السعودية والتعرف على درجة إدراك أعضاء هيئة التدريس في
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الجامعة لعمليات إدارة املعرفة ،وتوصلت الدراسة إلى عدم تطبيق إدارة املعرفة في الجامعة ،وعدم وجود ثقافة تنظيمية تساعد على تبني إدارة
ً
املعرفة في الجامعة ،كما توصلت أيضا إلى أن ممارسات تطبيق إدارة املعرفة في الجامعة ضعيف.
• دراسة اللوح ( )2013بعنوان" :دور إدارة املعرفة في تطويرالبناء التنظيمي للوزارات الفلسطينية -دراسة ميدانية" ،هدفت الدراسة إلى التعرف
على وجود عالقة ارتباط بين كل من إدارة املعرفة وبين تطـوير البنـاء التنظيمـي في الوزارات الفلسطينية ،والتعرف على الفروق املوجودة بين
متوسطات استجابة املبحوثين حول دور إدارة املعرفة في تطوير البناء التنظيمي للوزارات الفلسطينية والتي تمثل في (الوزارة ،الوظيفة ،نطاق
اإلشراف ،الجنس ،عدد العاملين املشرف عليهم ،سنوات الخبرة واملؤهل) ،ومن ثم بناء نموذج يوضح آلية العالقة بين كل من إدارة املعرفة
والبناء التنظيمي .أثبتت الدراسة وجود عالقة بينهما ،كما توصلت إلى وجود عالقة بين إدارة املعرفة وبين كل من تطوير الهيكل التنظيمي وتطوير
استخدام التكنولوجيا ،وتطوير املهام الوظيفية ،وبين تطوير املوارد البشرية.
• دراسة ( )Bruns, 2014بعنوان" :تنمية املوارد البشرية في الحكومة املحلية :ملاذا وكيف أن استراتيجية املوارد البشرية تعد ضرورة هامة في
التغيير والتطوير التنظيمي ؟" هدفت الدراسة الى التعرف على ملاذا وكيف أن العالقة بين إدارة املوارد البشرية والتغيير التنظيمي عالقة هامة
ومعرفة آثار تشكيل استراتيجية األفراد ،والتعرف على ما تحدثه سياسات تطوير املوارد البشرية على إحداث التغيير التنظيمي .وتوصلت الدراسة
إلى وجود عالقة قوية ذات داللة معنوية بين تطوير املوارد البشرية وبين إعادة تشكيل العديد من الخدمات العامة في الحكومة املحلية.
• دراسة ) (Najafi, 2012بعنوان العالقة بين األداء التنظيمي وإدارة املعرفة والقدرات :هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة املوجودة بين
قدرات وأداء للعاملين التنظيمي وبين إدارة املعرفة بشركات التأمين ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين قدرات إدارة املعارف الشاملة
وبين القدرات التنظيمية لعدد ست شركات للتأمين والذى تضمن عدد أربعة من املتغيرات.
أهم ما يميز الدراسة الحالية:
• الدراسة تبحث في جانب حيوي ومعاصر وهو دور إدارة املعرفة في رفع مستوى أداء العاملين والذي من شأنه يؤدي إلى تطوير املنظمة.
• الدراسة تبحث عن دور إدارة املعرفة في تطوير مؤسسة تعليمية وهي من أهم املؤسسات الحيوية (بعض كليات مجمع املحالة بخميس مشيط
بجامعة امللك خالد) ،وعلى حد علم الباحثة أن هذه الدراسة هي األولى في البيئة املحلية التى تناولت هذا املوضوع.
التعليق على الدراسات السابقة:
ً
لقد استنتجت الباحثة عدة نقاط هامة تخدم أهداف الدراسة بعد مراجعة الدراسـات السـابقة املعروضة سابقا:
• جميع الدراسات السابقة املعروضة اتفقت على أن إدارة املعـرفة لها دور فعال وقوي في كل عمليات املنظمة وهو ما دفع الباحثة للقيام بدراسة
استخدام إدارة املعرفة كمتغير مستقل بهذه الدراسة ،وأن إدارة املعـرفة تعد من أهم االسـتراتيجيات التي تساعد على رفع أداء العاملين والحـد من
مقاومة التغيير التنظيمي ومن ثم تطوير املنظمة.
• تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث تناولها ملوضوع إدارة املعرفة وكيفية االستفادة من هذه اإلدارة ،واتفقت مع العديد من
الدراسات في استخدام املنهج الوصفي التحليل مثل (( ،)Bruns, 2014اللوح( ،)2013(،العيدروس( ،)2012 ،الصبح (2009 ،وذلك لتحقيق
ً
األهداف املطلوبة ،ولكنها اختلفت معهم جميعا في مكان التطبيق وعينة الدراسة ،كما اتفقت مع دراسة ) (Najafi, 2012في وجود عالقة بين
األداء التنظيمي وإدارة املعرفة.
• قد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في العديد من الجوانب مثل( :صياغة اإلطار النظري للدراسة ،وتصميم أداة الدراسة،
واالستفادة من النتائج التي تم التوصل إليها في مناقشة نتائج هذه الدراسة.
فروض الدراسة:
تتكون فروض الدراسة من فرض رئيس ي هو" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام إدارة املعرفة في إحداث التطوير التنظيمي وتحسين أداء
العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
وينبثق من هذا الفرض الفروض الفرعية األتية:
الفرض الفرعي األول :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05الستخدام إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة ،تطبيق املعرفة) على
تحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
الفرض الفرعي الثاني :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05الستخدام إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة ،تطبيق املعرفة) على
إحداث التطوير التنظيمي في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
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اإلطار النظري املفاهيمي:
ا
أول :إدارة املعرفة:
يمر عصرنا الحالي بمجموعة من التطورات في مختلف النواحي ،ومن أهم هذه التطورات هي التغير والتطور في املعرفة ،ذلك أن املعرفة في
املنظمات األن أصبحت من الوسائل اإلدارية املعاصرة ،ويتزايد االهتمام األن بموضوع املعرفة وذلك ألنها تساعد على زيادة فعالية املنظمات في تحسين
عملية اتخاذ القرار وتطوير ورفع مستوى أداء العاملين ،فال يمكن ألي منظمة أن تحقق النجاح بدون وجود إدارة فعالة لكل عمليات املعرفة ،ذلك كونها
حجر األساس في تدعيم معرفة احتياجات املوارد البشرية ورفع قدراتهم التنافسية وخلق الثروة.
 .1مفهوم إدارة املعرفة:
لقد أصبحت املعرفة من أهم املوارد التي تساعد على تطوير املنظمات في ظل عصر االقتصاد املعرفي ،وتعد إدارة املعرفة من املفاهيم الحديثة
التي تسعي لها جميع منظمات األعمال املعاصرة األن ،وذلك بهدف تطبيق مبادئها واالستفادة منها لتحقيق ميزه تنافسية وضمان البقاء في السوق(.علي
حالق)32 :2014،
ولقد عرف (جـاد الرب )131 :2006،إدارة املعرفة بأنها االسـتخدام األمثل للمهارات اإلبداعيـة ،واألفكار االبتكارية ،الذي ينعكس في شكل قيمة
مضافة للمنظمة ،بما يدعم القدرة التنافسية لها ،وعرفها (نجم )97 :2005،بأنها العملية املنهجيـة املنظمة لالسـتخدام االبتكاري للمعرفة ،كما عرفها
( )Wirick , 2002: 33بأنها التصميـم املخطط واملدروس للوسائل والعمليات والهياكل ،بهدف زيادة تجديد وتحسين استخدام املعرفة.
ً
يتضح مما سبق عدم وجود اتفاق بين الباحثين على تحديد مفهوم موحد إلدارة املعرفة ،إال أنه يوجد شبه اتفاقا على أنها عملية منظمة وتحتوي
على عدة عمليات فرعية هي التي تكون نظام عمل ،وترى الباحثة أن املعرفة "عبارة عن مزيج حافل من املعلومات التي يحصل عليها الفرد من خالل
الخبرات والتجارب التى يمر بها طوال فترة عمله والتى تمكنه من استثمار مهاراته وكل قدراته العقلية في حل املشاكل وتطوير الخدمات في املنظمة ،ومن
ثم تطوير أدائه .كما تؤكد العديد من املفاهيم املعاصرة أن إدارة املعرفة يمكنها العمل من خالل كل من الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون على تطوير
األداء التنظيمي.
 .2أهمية إدارة املعرفة:
وجود إدارة املعرفة في ظل االنفجار املعلومات مرتبط باملعرفة وأهميتها بكل إنجاز علمي وتقدم تكنولوجي على مستوى إنتاج الوسائل املادية
ً
ً
للحياة أو إنتاج الفكر والثقافة اإلنسانية( ،سعد )45 :2007،الذي يقدم حلوال ليست حلوال تكنولوجية ،إنما هي حلول األعمال التي تستعين
بتكنولوجيا املعلومات من أجل الوصول إليها وتطبيقها للمساعدة في حل املشـاكل التنظيمية والتشغيلية املعقدة ،إن جميع اإلدارات الحديثـة لديها
شعور قوي بأهمية املعـارف والخبـرات املتراكمـة لدى األفـراد العاملين وبقيمة املعـرفة التي تملكها.
 .3أثرإدارة املعرفة على العاملين:
إلدارة املعرفة تأثير قوى على املنظمات املعاصرة ،وهذا التأثير يظهر من خـالل مكوناتها األساسية املتمثلة في:
التأثير على األفراد :هذا التأثير يظهر على األفـراد العاملين في املنظمة من خالل ثالث قضـايا هامة ،تتمثل في (التعلم ،التكيف والرضا) كما يلي:
• التأثير على تعلم األفراد :التعلـم هو التغير النسبي والثابت في السلـوك اإلنساني ،بمعنى أنه هو العملية التي من خـالله يستطيع الفرد اكتساب
املعلومـات واملهارات واالتجـاهات وذلك من خالل عملية تفاعله مع النظم الثقافية واالجتماعية التى تحيطه في البيئة الخارجية .وعملية التعلم
تتم بشكل تلقائي لكل فرد من خالل تفاعل قدرات الفرد ولظروفه الشخصية مع كل ما يحيط به من ظروف ثقافية واجتماعية الستثمار تعلمه
ً
بهدف تطوير ذاته وقدراته ،ويمكن أيضا أن يتعلم األفراد من بعضهم البعض ومن العديد من املصادر الخارجية ،وخاصة إذا تم إعداد برامـج
وأنشطة تساعد على اكتشاف معرفة جديدة( .ناصر،اخرون)153 :2011،
• التأثير على عمليات املنظمة :تساهم إدارة املعرفة في تحسين الوظائف والعمليات التي تتم داخل املنظمة املتمثلة في وظيفة كل من (اإلنتاج،
التسويق ،التمويل ،شؤون األفراد) ويتم ذلك بثالثة طرق هي (الفاعلية والكفاءة واإلبداع).
 .4مفهوم إدارة املعرفة في املؤسسات التعليمية:
تعرف إدارة املعرفة في املؤسسة التعليمية بأنها هي الطريقة التي تساعد على تطوير العاملين في كثير من املمارسات والعمليات باملؤسسة والتي
تمكنهم من جمع املعلومات وظهور السلوكيات اإليجابية وزيادة مستوى الخدمات واملنتجات ،حيث أن إدارة املعرفة تقوم بالربط بين ثالثة مصادر هامة
في املؤسسة وهي" العنصر البشري والتكنولوجيا والعمليات" من أجل رفع قدرة املنظمة واستغالل طاقاتها واالستفادة من املعلومات واملعارف املوجودة
لديها واستثمارها ومشاركتها بطريقة فعالة)Petrides& Nodin,2003.p10( .
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 .5أثرتطبيق إدارة املعرفة على التخطيط الستراتيجي والخدمات اإلدارية باملؤسسات التعليمية:
يرى ( )Kidwell & Johnson,2000,p32أن إدارة املعرفة تعمل على تعزيز القدرة على وضع خطط استراتيجية طويلة املدى تلبي احتياجات سوق
العمل ،إضافة إلى أنها تعمل على تحسين عملية تبادل املعلومات الداخلية والخارجية بهدف تخفيض الجهود واالعباء الزائدة ،وتوصيل املعلومات
ورفعها الى العديد من الجهات.
إدارة املعرفة تعمل على تحسين الخدمات اإلدارية املقدمة في الكليات ،كاالتجاه نحو الالمركزية في أساليب العمل وتقديم الخدمات .كما تساعد
على تطوير السياسات واالجراءات اإلدارية ،كما أن لها التأثير اإليجابي على كافة مكونات النظام التعليمي املتمثل في( :ابوخضير)18 :2009،
• وحدات االدخال املتمثلة في الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وكل الهيئات اإلدارية ،واألنظمة واللوائح والسياسات واإلجراءات اإلدارية.

.6

• العمليات اإلدارية وتتمثل في كل عناصر اإلدارة "التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه والرقابة" والعمليات االكاديمية املتمثلة في (البحث العلمي،
التدريب ،واالشراف والخدمات الطالبية).
• وحدات االخراج املتمثلة في (مستوى الخريجين واالبتكارات والخدمات التى يمكن أن يستفيد منها املجتمع).
سمات إدارة املعرفة في مؤسسات التعليم الجامعي( :ياسرالصاوي)75-74 :2007،
يوجد العديد من السمات التى تتصف بها إدارة املعرفة في مؤسسات التعليم منها ما يلي:
• اإلدارة التعليمية اإللكترونية :فيها يتم االعتماد على االرشيف اإللكتروني باإلضافة إلى تطبيقات املتابعة اإللكترونية الرسائل الصوتية.

• اإلدارة التعليمية غير مرتبطة بمكان :فيها يمكن االعتماد على الفيديوهات اإللكترونية ونظم املؤتمرات األلية ،مما يؤدي إلى أن متخذ القرار
يكون على تواصل وتفاعل مستمر مع مؤسسات التعليم الجامعي بدون التقيد بمكان معين.
ً
• اإلدارة التعليمية غير مرتبطة بزمان :نظرا الختالف االجازات للمجتمعات وزيادة مساحة الرقعة الجغرافية ،مما يؤدي إلى أن متخذ القرار يكون
على تواصل وتفاعل مستمر مع مؤسسات التعليم الجامعي بدون زمان محدد.
• اإلدارة التعليمية غير مقيده باملنظمات الجامدة :املؤسسات الناجحة هي التي تقوم علي صناعة إدارة معرفة ونشرها بدون قيود ،وضرورة تغيير
وتطوير النظم اإلدارية القديمة التي تعمل على زياده نشر املعرفة.
ا
ثانيا :األداء الوظيفي للعاملين:
 .1مفهوم األداء:
مصطلح األداء يشير إلى األهداف والنتائج التي تسعي املنظمة إلى تحقيقها خالل مدة زمنية محددة ،سواء كانت األهداف متعلقة بالربحية أو
الحصة السوقية أو التي تتعلق بدرجة الوالء والرضا الوظيفي واالرتباط بالعالمة التجارية ،حيث يعكس األداء مدى تحقيق هذه األهداف.
(شفير)19 :2005،
ويعرف األداء بأنه عملية التفاعل بين كل من السلوك املتبع واإلنجاز املحقق أي بين السلوك والنتائج املحققه(cokins,2009) .
 .2محددات األداء:
ملعرفة محددات األداء البد من معرفة العوامل التي تحدد مستويات األداء ،حيث أن األداء يتحدد من خالل ثالثة عوامل رئيسية ،فالعامل األول
هو الدافع الذي يدفع الفرد على العمل ،بينما يتمثل العامل الثاني في املناخ التنظيمي والعامل الثالث في املقدرة على العمل( .ال سعود)76-75 :2008 ،
ا
ثالثا :إدارة التطويرالتنظيمي:
 .1مفهوم التطويرالتنظيمي:
يرى علماء التربية أن التطوير التنظيمي في املؤسسات التعليمية عباره عن جهد مدروس ومخطط له بشكل منظم ،ويقوم على التغيير في العمليات
واالجراءات الرسمية والغير رسمية من أجل الدراسة وتحسين كل من أداء العاملين واملنظمة ) schmuch,1994,p5( .ويعرف العمري التطوير التنظيمي
بأنه " جهد مخطط على مستوى التنظيم ككل تدعمه اإلدارة العليا لزياده فعالية التنظيم من خالل تدخالت مخططه في العمليات التي تجري في
التنظيم مستخدمين في ذلك املعارف التي تقدمها العلوم السلوكية( .العمري ،التطوير التنظيمي واعادة التنظيم)
وفي تعريف آخر يرى الباري أن التطوير التنظيمي من خالل املنظمات اإلدارية يمكنه تحقيق الكفاءة في اإلنتاج ،وذلك من خالل الثقافة
ً
التنظيمية وتنمية القوى العاملة ،وأيضا دعم القيادة العليا ،من أجل توفير املناخ التنظيمي املناسب ( .دره)4 :1986 ،
ويرى آخرون أن التطوير التنظيمي يتضمن مجموعة جهود منظمة تسعى إلى تحقيق العديد من األهداف عن طريق نظريات ومبادئ العلوم السلوكية
املدرجة في مجاالت اإلدارة وعلم االجتماع ،وذلك ملساعدة األفراد على العمل والتعاون مع بعضهم البعض(Krietner,2001) .
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 .2تمهيد حـول عملية اسـتخدام إدارة املعرفة في إحداث التطويرفي املنظمة:
إدارة املعرفة من أهم األساليب اإلدارية الحديثة  ،ومن أهم االستراتيجيات التى تساعد على إحداث التطوير وتحقيق امليزة التنافسية للمنظمات
في عصرنا الحالي ،حيث أثبتت مدى أهميتها في املجال اإلنتاجي والصناعي والصحي( .حجازى )11 :2005،يجب على املنظمة أن تحدد إدارة املعـرفة
التنظيمية واألهداف والرؤى املشـتركة لها بطـريقة اسـتراتيجية ،حيث أنه ال يمكـن النظـر إلدارة املعرفة على أنها عملية بسيطة وميسره وذلك ألنها تتطلب
موارد تنظيمية وجهد طويل املدى (عليان )188-187 :2008،استراتيجية إدارة املعرفة لها تأثير إيجابي إضافة إلى أنها تساهم في خلق قيمة جديدة داخل
املنظمة ) (Momcilovic,2009, pp191-203ألن املعرفة هي مصدر النجاح االقتصادي وأن إدارة هذه املعرفة هي امليزة االستراتيجية التي تساهم في
خلق القيمة التجارية والتأثير على أداء املنظمة (Du Plessis,2007, pp, 91-101) .كما ينبغي أن تعمل استراتيجية إدارة املعرفة على توضيح دور
املعـرفة في خلـق القيمة واألنشطة املتكاملة ضمـن مراحـلها ،وخلق فهم واضح للموارد املعرفية املوجودة بداخل املنظمة ومن ثم املكاسب السريعة في
املدى القصير واملكاسب على املدى الطويل ( .همشري)107 :2013،
كما يرتبط اسـتخدام إدارة املعرفة بمجموعة من املفاهيم اإلدارية األخرى منها التغيير والتطوير التنظيمي ،إذ تتطلـب إدارة املعرفة تغيير وتطوير
في الهياكـل التنظيمية وفي الثقافة التنظيمية للمنظمة والعمليات واإلجراءات والتكنولوجيـا وطبيعة العاملين في املنظمات ( .عليان)128 :2008،
إدارة املعرفة ليست الهندرة (الهندسة اإلدارية) وهي ما يعرف بإعادة هندسة العمليات اإلدارية ،حيث أن إدارة املعرفة هي التغيير والتطوير
املستمر املوجه للمسـتقبل والذي يتضمن في االساس العاملين ،في حين أن الهندرة موجهة نحو العمليات ونحو طرق العمل ،من أجل وضع عمليات
وطرق عمل جديدة ،كما أن إدارة املعرفة موجهة بهدف خلق املعرفة عن طريق التعليم والتعلـم وإعادة التعليم(Giordano Yonne,1998:20-35) .
 .3أهداف التغيير والتطوير التنظيمي:
للتطوير والتغيير أهداف واضحة تتلخص فيما يلي:
• االرتفاع بمستوى أداء العاملين وتحقيق مستوى عالي من الدافعية والتعاون ،وأساليب واضحة لعملية االتصال وخفض معدالت دوران العمل
والغياب وتخفيض التكاليف والحد من الصراعات التنظيمية.
• بناء جو قائم على الثقة واالنفتاح بين العاملين وبين املجموعات في املنظمة( .العميان)349 :2004،
• االرتقاء بمستوى األداء التنظيمي لتعظيم الكفاءة والفعالية ،والذى يؤدي إلى ابتكار وتطوير األوضاع التنظيمية الحالية( .ادريس:2003-2002 ،
)367
• االنتماء إلى العمل وتنمية االتجاهات اإليجابية نحوه وزيادة التوسع في كل مجاالت التدريب والتأهيل الشامل وتطوير اإلدارات الثالثة" العليا
والوسطى والتنفيذية".

منهجية الدراسة:
أسلوب الدراسة:
تم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بوصف الظاهرة وتحليلها للوصول إلى االستنتاجات الدقيقة حول الظاهرة
وتفسيرها ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على مصدرين أساسين للمعلومات على النحو التالي:
 .1املصادرالثانوية :اعتمدت الباحثة في تكوين اإلطار النظري على الكتب العربية واألجنبية ،واملجالت والدوريات العلمية ،وعلى املقاالت والنشرات
والتقارير املحلية والعربية والعاملية.
 .2املصادراألولية :اعتمدت الباحثة على إجراء بعض املقابالت الشخصية وإعداد قائمة استقصاء حول موضوع البحث تم توجيهها للعينة ،وذلك
الختبار صحة الفروض الخاصة بالدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
 .1مجتمع الدراسة :يتمثل مجتمع البحث في مؤسسات التعليم العالي باململكة العربية السعودية حيث ركزت الباحثة بأخذ عينة من هذا املجتمع
متمثلة في بعض كليات جامعة امللك خالد.
ً
 .2عينة الدراسة :اعتمدت الدراسة على أسلوب العينة العشوائية الطبقية م ن كليات جامعة امللك خالد وهي من الجامعات الالمركزية ونظرا لكبر
عينة مفردات البحث فقد تم حصر الفئات التي ستخضع للدراسة في املوظفات وعضوات هيئة التدريس بكليات (املجتمع -التمريض -الهندسة-
العلوم واآلداب -العلوم التطبيقية) والبالغ عددهم ( )62مفرده عند معامل ثقة  %95ونسبة خطأ  ،%5وذلك خالل الفصل الدراس ي الثاني من
العام الجامعي (2020-2019م).
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أداة الدراسة:
إعتمدت الباحثة على قائمة االستقصاء كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة،وتكونت أداة الدراسة من قسمين رئيسين هما:
• القسم األول :تضمن البيانات الشخصية لعينة الدراسة.
• القسم الثاني :يتضمن مجاالت الدراسة وتكونت من عدد من الفقرات تم توزيعها على عينة الدراسة.
معايير قياس الستبانة:
قامت الباحثة بالتحقق من صدق اإلستبانة من خالل اآلتي:
صدق املحكمين (الصدق الظاهري) و (صدق القياس) عرضت الباحثة االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املختصين بمجاالت املحاسبة،
اإلدارة واإلحصاء وجرى أخذ اآلراء كافة التي اتفق عليها املحكمون.
إجراءات ثبات فقرات اإلستبانة:
تم االستعانة ببعض املقاييس اإلحصائية الوصفية ومنها املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لتوصيف متغيرات الدراسة من خالل البيانات
التي تم جمعها ،وكذلك تم االعتماد على أساليب اإلحصاء التحليلي الختبار صحة الفروض ومنها معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق فقرات االستبانة،
ً
وتحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAالختبار معنوية الفروق ،وأيضا معامل االرتباط لقياس العالقة بين املتغيرات املستقلة والتابعة،
وكذلك تحليل االنحدار الخطي البسيط.
أساليب التحليل اإلحصائي:
ً
بعد االنتهاء من جمع البيانات تم استخدام الحاسب اآللي باالعتماد على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والذي يرمز له اختصارا
بالرمز  ،SPSSوذلك إجراء التحليل اإلحصائي املناسب لتلك البيانات واختبار صحة فروض الدراسة.

تحليل وتفسيرالنتائج:
ا
أول :البيانات الشخصية
 .1العمر

ا
جدول ( :)1التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيرالعمر
العمر
 25سنة فأقل
من  25إلى  30سنة
من  30إلى  40سنة
أكثرمن  40سنة إلى  50سنة
من  50سنة فأكثر
املجموع

العدد

النسبة املئوية

الترتيب

-

-

-

8

%13

4

17

%27

2

26

%42

1

11

%18

3

%100

62

املصدر :من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية2020 ،م
من الجدول أعاله يالحظ أن أكثر املبحوثين من أفراد العينة ممن ينتمون للفئة العمرية من أكثر من  40سنة إلى  50سنة ،حيث بلغ عددهم 26

بنسبة مئوية  ، %42وكانت أقل فئة عمرية للمبحوثين من  25إلى  30سنة.

 25سنة فأقل -

العمـ ـ ــر
13%

من  25الي  30سنة 8
من  30الي  40سنة 17

0
18%

27%

42%

أكثر من  40سنة إلي 50
سنة 26
من  50سنة فأكثر 11

شكل ( :)2متغير العمر
املصدر :من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية2020 ،م
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مستوى الدخل

رضا محمد

ا
جدول ( :)2التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيرمستوى الدخل
الدخل
من  5000ألقل من 7000ريال
من 7000ريال ألقل من  9000ريال
من  9000ريال ألقل من 15000
15000ريال فأكثر
املجموع

العدد

النسبة املئوية

الترتيب

10

%16

3

37

%60

1

15

%24

2

-

-

-

62

%100

املصدر :من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية2020 ،م

من الجدول أعاله يالحظ أن أكثر املبحوثين من أفراد العينة من أصحاب الدخل الذي يتراوح من ( 7000ريال ألقل من  9000ريال) حيث بلغ
عددهم  37بنسبة مئوية  ،%60وكان أقل دخل من ( 5000ألقل من  7000ريال) ،بينما ال يوجد أفراد يزيد دخلهم عن  15000ريال ولعل ذلك يدل على
أن الفترة الزمنية للمبحوثين داخل العمل ليست كبيرة.

مستوى الدخل
0

من  5000ألقل من
7000لاير 10
من 7000لاير ألقل من
 9000لاير 37

16%

من 9000لاير ألقل من
15 15000
15000لاير فأكثر -

24%

60%

شكل ( :)3متغير الدخل
املصدر :من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية ،برنامج إكسل
.3

املستوى الوظيفي

2020م

ا
جدول ( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير املستوى الوظيفي
املستوى الوظيفي
معيد
محاضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
رئيس قسم
موظف
املجموع

العدد

النسبة املئوية

الترتيب

22

%35.5

1

15

%24

2

10

%16

4

-

-

-

3

%5

5

12

%19.5

62

%100

3

املصدر :من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية2020 ،م

من الجدول أعاله يالحظ أن أأكثر املبحوثين من املعيدين ،حيث بلغ عددهم  22بنسبة مئوية  ،%35فيما بلغ عدد املحاضرين  15بنسبة مئوية
 ، %24وعدد االساتذه املساعدين  10بنسبة مئوية  %16وكانت أقل نسبة مئوية  19.5في املوظفين اإلداريين ويليهم مباشره رؤساء االقسام حيث بلغ
عددهم  3بنسبة مئوية  ،% 5وهذا يدل على أن أكثر املبحوثين من أفراد العينة كانوا من فئة األكاديميين مما يعني التأهيل العالي للمبحوثين.
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املستوى الوظيفي
معيد

12

22

محاضر

3

أستاذ مساعد

0

10

أستاذ مشارك
15

رئيس قسم
موظف

شكل ( :)4املستوى الوظيفي
املصدر :من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية ،برنامج إكسل
.4

املستوى التعليمي

2020م

ا
جدول ( :)4التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيراملستوى التعليمي
املستوى التعليمي
بكالوريوس
ثانوية عامة أو ما يعادلها
ماجستير
دكتوراه
غير ذلك
املجموع

العدد

النسبة املئوية

7

%11.3

4

8

%12.90

3

12

%19.3

2

35

%56.5

1

-

-

-

62

الترتيب

%100

املصدر :من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية2020 ،م

ً
يالحظ من الجدول أعاله أن مستوى التعليم لدى عينة الدراسة جاء عاليا؛ حيث جاءت أفراد العينة ضمن فئة املستوى التعليمي (دكتوراه) بلغت
ً
( ،)%56.5ويليها مباشرة فئة املاجستير حيث بلغت العينة ( )%19.3وجاءت أخيرا إجابات أفراد العينة ضمن فئة املستوى التعليمي (دراسات عليا)
بلغت ( .)%27.8ويدل ذلك على مدى وعي فئة املبحوثين وقدرتهم على تقديم إجابات تفيد الدراسة.

املستوى التعليمي
0
بكالوريوس
8

ثانوية عامة أو ما يعادلها
ماجستير

7
35

12

دكتوراه
غير ذلك

شكل ( :)5املستوى التعليمي
املصدر :من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية ،برنامج إكسل

2020م

ا
ثانيا بيانات الدراسة واختبارالفروض:
 .1تحليل فقرات التطويرالتنظيمي
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جدول ( :)5املتوسط الحسابي والنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات التطوير التنظيمي
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة

املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

الهمية
النسبية

الترتيب

تدعم اإلدارة العليا وجود هيكل تنظيمي داعم إلدارة املعرفة في الجامعة.
تدعم اإلدارة العليا وجود ثقافة تنظيمية تشجع علي التطوير في املؤسسات التعليمية.
تتس ــم االمكان ــات التكنولوجي ــة املت ــوفرة باملؤسس ــات التعليمي ــة .بالكف ــاءة العالي ــة الالزمـ ــة إلدارة
عملية التطوير.
تخلق إدارة الجامعة بيئة مشجعة على تبني إدارة املعرفة داخل مختلف الكليات.
تدعم إدارة الجامعة مبدأ املشاركة في املعرفة بين جميع مؤسساتها التعليمية.
متوسط البعد

4.63

0.487

92.58%

2

4.65

0.482

92.90%

1

2.82

0.878

56.45%

5

3.44

0.532

68.71%

4

3.84

1.134

76.77%

3

3.87

0.512

77.42%

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
•

أن املتوسطات الحسابية تراوحت ما بين ( )2.82-4.65وأن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد التطوير التنظيمي
جاءت مرتفعة.

•

جاءت أعلى إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على " :تدعم اإلدارة العليا وجود ثقافة تنظيمية تشجع علي التطوير في املؤسسات التعليمية،
حيث كان املتوسط الحسابي ( )4.65بانحراف معياري ( )0.482بمستوى أهمية مرتفع" ،ويترجم ذلك ّ
أن املسؤولين في إدارة الجامعة لديهم وعي
ّ
وعملياتها.
كافي بأهمية إدارة املعرفة

• جاءت أقل إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على " :تتسم االمكانات التكنولوجية املتوفرة باملؤسسات التعليمية .بالكفاءة العالية الالزمة
إلدارة عملية التطوير بمتوسط حسابي ( )2.82بانحراف معياري (" )0.878بمستوى أهمية متوسط.
 .2تحليل فقرات بعد أداء العاملين:
جدول ( :)6املتوسط الحسابي والنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات أداء العاملين
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة

املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

األهمية
النسبية

الترتيب

تعزز إدارة الجامعة السلوكيات املشجعة على تبادل املعارف.
تتس ــم العالق ــات ب ــين منس ــوبي الجامع ــة ب ــالتوافق واالنط ــجام مم ــا يس ــاعد عل ــى ط ــرح االفك ــار
املعرفية الجديدة.
تقدم الجامعة ملنسوبيها البرامج التدريبية التي تتوافق مع أهداف إدارة املعرفة والتى تنمي من
مهارتهم.
ته ـ ــتم إدارة الجامع ـ ــة ببن ـ ــاء ثقاف ـ ــة تنظيمي ـ ــة تس ـ ــاهم ف ـ ــي عملي ـ ــة املعرف ـ ــة داخ ـ ــل مؤسس ـ ــاتها
التعليمية.
يساعد نظام إدارة املعرفة باملنظمة علي تحسين مستوي أداء العاملين.
متوسط البعد

3.68

1.212

73.55%

3

3.26

1.378

65.16%

5

4.73

0.45

94.52%

1

3.48

1.411

69.68%

4

4.58

0.666

91.61%

2

3.95

0.621

79.03%

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
•

أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد أداء العاملين جاءت مرتفعة.

•

املتوسطات الحسابية تراوحت ما بين ( )3.26 - 4.73حيث جاءت أعلى إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على ":تقدم الجامعة ملنسوبيها
البرامج التدريبية التي تتوافق مع أهداف إدارة املعرفة والتى تنمي من مهارتهم" والتي كان متوسطها الحسابي ( )4.73بانحراف معياري ()0.45
بمستوى أهمية مرتفع ،وأن أدنى متوسط حسابي كان للفقرة التي تنص على " :تتسم العالقات بين منسوبي الجامعة بالتوافق واالنطجام مما
يساعد على طرح االفكار املعرفية الجديدة" ،والتي كان متوسطها الحسابي ( )3.26بانحراف معياري ( )1.378وجاءت بمستوى أهمية متوسطة.
ّ
ويترجم ذلك أنه لبد من بذل الجهد إلقامة عالقات ترابط بين منسوبي الجامعة من أجل طرح األفكار واملعارف وتبادلها ومن ثم الستفادة
منها في زيادة مستوى أدائهم في العمل.
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رضا محمد

تحليل فقرات بعد اكتساب ملعرفة
جدول ( :)7املتوسط الحسابي والنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات اكتساب املعرفة
م

الفقرة

املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

األهمية
النسبية

الترتيب

.1
.2

لدى املعرفة التامة عن مفهوم املعرفة.
تشــجع إدارة الجامع ــة جميــع منس ــوبيها علــى البح ــث ع ــن املعرفــة املرتبط ــة بأنشــطتها ف ــي النش ــر
العلمي.
يتوفر لدى العاملين االستعداد للبحث عن املعرفة املرتبطة بأنشطتها من املصادر املتعددة.
تركز الكليات على استخراج املعرفة الكامنة في أذهان منسـوبيها لالسـتفادة مـنهم فـي عمليـات
التطوير.
متوسط البعد

3.35

1.175

67.10%

4

4.45

0.862

89.03%

1

3.44

1.338

68.71%

3

3.50

1.446

70.00%

2

3.69

0.909

73.87%

.3
.4

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
•

أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد اكتساب املعرفة جاءت مرتفعة.

•

جاءت أعلى إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على " :تشجع إدارة الجامعة جميع منسوبيها على البحث عن املعرفة املرتبطة بأنشطتها في النشر
العلمي".
ّ
جاءت أقل إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على" :لدى املعرفة التامة عن مفهوم املعرفة" ،وهذا يترجم أن إملام فئة املبحوثين بإدارة

•
.4

املعرفة منخفض.
تحليل فقرات بعد نشراملعرفة
جدول ( :)8املتوسط الحسابي والنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات نشر املعرفة
م
.1
.2
.3
.4

الفقرة
تستخدم الجامعة قاعدة بيانات تساعد على الوصول إلى املعرفة الالزمة بسرعة.
تقوم الجامعة بحفظ املعرفة بصورة يسهل الوصول اليها.
تعمل الجامعة على توثيق األفكار الجديدة املبتكرة.
تعمل الكليات على تحويل املعرفة إلى خطط عمل يسهل تنفيذها.
متوسط البعد

املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

األهمية
النسبية

الترتيب

4.56

0.643

91.29%

2

4.47

0.503

89.35%

3

4.35

0.791

87.10%

4

4.79

0.484

95.81%

1

4.54

0.433

90.97%

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
• أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد نشر املعرفة جاءت مرتفعة.
• جاءت أعلى إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على أن " تعمل الكليات على تحويل املعرفة إلى خطط عمل يسهل تنفيذها ".
• جاءت أقل إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على أن "تعمل الشركة على توثيق األفكار الجديدة املبتكرة".
العينة قد أظهرت ّات ً
• مما سبق يمكن للباحثة أن تستنتج أن مفردات ّ
جاها إيجابيا ًّ
عاما نحو األبعاد التي تعكس واقع إدارة املعرفة في الكليات محل
الدراسة مما يكون له أثر على أداء تلك الكليات ومن ثم إحداث التطوير املطلوب.
اختبارات الفروض
تتكون الدراسة من فرض رئيس ينص على أنه:
• ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام إدارة املعرفة في إحداث التطوير التنظيمي وتحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس
مشيط".
وينبثق من هذا الفرض الفروض الفرعية األتية:
• الفرض الفرعي األول :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05الستخدام إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة ،تطبيق املعرفة) على
تحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
• الفرض الفرعي الثاني :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05الستخدام إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة ،تطبيق املعرفة) على
إحداث التطوير التنظيمي في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
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 .1الفرض الفرعي األول :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05لستخدام إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة ،تطبيق املعرفة)
على إحداث التطويرالتنظيمي في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
والختبار هذا الفرض تم القيام بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي:
• معامل الرتباط:
يبين الجدول التالي معامل االرتباط بين إدارة املعرفة كمتغير مستقل و التطوير التنظيمي العاملين كمتغير تابع.
جدول ( :)9معامل الرتباط للفرض الفرعي األول
الختبار
معامل االرتباط
املعنوية

املتغير
إدارة املعرفة

إدارة املعرفة

التطوير التنظيمي

1

0.529

0.000

0.000

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  %52.9عند مستوى معنوية  0.05بين إدارة املعرفة و التطوير
التنظيمي.
• معامل التحديد:
جدول ( :)10معامل التحديد للفرض الفرعي األول
املتغيراملستقل
إدارة املعرفة

معامل التحديد

معامل التحديد املعدل

الخطأ املعياري

0.280

0.268

0.50552

يوضح الجدول السابق أن معامل التحديد  0.280 = R2وهو ما يعني أن إدارة إدارة املعرفة تفسر التطوير التنظيمي بنسبة  ،%28.0أما النسبة
الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة االنحدارية ،باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس
وغيرها.
• تحليل التباين :ANOVA Test
جدول ( :)11تحليل التباين للفرض الفرعي األول
البيان
النحدار
البواقي
املجموع

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

F

املعنوية

5.958

1

5.958

23.313

0 .000

15.333

60

0.256

21.291

61

يتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين إدارة املعرفة و التطوير التنظيمي ،ويظهر ذلك من خالل قيمة "ف" وهي
ً
دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  0.05وتدل على صحة وجوهرية العالقة بين املتغيرين وجودة اإلطار وصحة االعتماد على نتائجه بدون أخطاء.
• تحليل النحدار:
جدول ( :)12تحليل نتائج النحدارللفرض الفرعي األول
النموذج
1

الثابت
إدارة املعرفة

املعامالت الغيرمعيارية
الخطأ املعياري
بيتا
2.13

0.416

0.503

0.104

املعامالت املعيارية
بيتا
0.529

اختبار ت

املعنوية

5.119

0.000

4.828

0 .000

يظهر من خالل الجدول السابق أن قيم اختبار "ت" ملتغير إدارة املعرفة ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  0.05ويبين هذا قوة العالقة
االنحدارية بين إدارة املعرفة و التطوير التنظيمي.
مما سبق يمكن قبول الفرض البديل الفرعي أي أنه:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05الستخدام إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة ،تطبيق املعرفة) على إحداث التطوير
التنظيمي في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
 .2الفرض الفرعي الثاني :ل يوجد أثرذو دللة إحصائية عند مســتوى دللــة ( )α ≥ 0.05لســتخدام إدارة املعرفــة (اكتســاب املعرفــة ،تطبيــق املعرفــة)
على تحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
والختبار هذا الفرض تم القيام بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي:
• معامل الرتباط:
يبين الجدول التالي معامل االرتباط بين إدارة املعرفة كمتغير مستقل و أداء العاملين كمتغير تابع.
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جدول ( :)13معامل الرتباط للفرض الفرعي الثاني
الختبار
معامل االرتباط
املعنوية

املتغير
إدارة املعرفة

إدارة املعرفة

أداء العاملين

1

0.537

0.000

0.000

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  %53.7عند مستوى معنوية  0.05بين إدارة املعرفة و أداء العاملين .
• معامل التحديد:
جدول ( :)14معامل التحديد للفرض الفرعي الثاني
املتغيراملستقل

معامل التحديد

معامل التحديد املعدل

الخطأ املعياري

إدارة املعرفة

0.289

0.277

0.50242

يوضح الجدول السابق أن معامل التحديد  0.289 = R2وهو ما يعني أن إدارة املعرفة تفسر التغير في أداء العاملين بنسبة  ،%28.9أما النسبة
الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة االنحدارية ،باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس
وغيرها.
• تحليل التباين :ANOVA Test
جدول ( :)15تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني
البيان
النحدار
البواقي
املجموع

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

F

املعنوية

6.145

1

6.145

24.343

0 .000

15.146

60

0.252

21.291

61

يتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين إدارة املعرفة وأداء العاملين  ،ويظهر ذلك من خالل قيمة "ف" وهي دالة
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية  0.05وتدل على صحة وجوهرية العالقة بين املتغيرين وجودة اإلطار وصحة االعتماد على نتائجه بدون أخطاء.
• تحليل النحدار:
جدول ( :)16تحليل نتائج النحدارللفرض الفرعي الثاني
النموذج
1

الثابت
إدارة املعرفة

املعامالت الغيرمعيارية
الخطأ املعياري
بيتا
1.715

0.491

0.619

0.126

املعامالت املعيارية
بيتا
0.537

اختبار ت

املعنوية

3.497

0.001

4.934

0 .000

يظهر من خالل الجدول السابق أن قيم اختبار "ت" ملتغير إدارة املعرفة ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  0.05ويبين هذا قوة العالقة
االنحدارية بين إدارة املعرفة وأداء العاملين.
مما سبق يمكن قبول الفرض البديل الفرعي أي أنه:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05الستخدام إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة ،تطبيق املعرفة) على تحسين أداء
العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".
ومن خالل كل ما سبق يمكن قبول الفرض الرئيس البديل للدراسة أي أنه:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام إدارة املعرفة في إحداث التطوير التنظيمي وتحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس
مشيط".

النتائج والتوصيات:

ا
أول :النتائج:

• أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام إدارة املعرفة وبين تطوير املنظمة والذي من شأنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى
أداء العاملين.
• يتبين من نتائج الدراسة أن أفراد العينة يؤيدون بدرجة مرتفعة أن اإلدارة العليا تدعم وجود ثقافة تنظيمية تشجع علي التطوير في املؤسسات
التعليمية ،ولديهم اتجاهات إيجابية نحو توافر هيكل تنظيمي مناسب لتطبيق إدارة املعرفة داخل الكليات املختلفة بالجامعة.
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• أثبتت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يؤكدون بدرجة مرتفعة أن الجامعة تقدم ملنسوبيها البرامج التدريبية التي تتوافق مع أهداف إدارة املعرفة
والتى تنمي من مهارتهم ورفع كفاءة األداء وجودة العمل, ،وتبين من موقع الجامعة أن بلغ إجمالي عدد املستفيدين من الدورات والبرامج وورش
العمل نحو )MY KKU(.2188
• تشجع إدارة الجامعة جميع منسوبيها على البحث عن املعرفة املرتبطة بأنشطتها في النشر العلمي ،وأن استخدام إدارة املعرفة في الكليات املعنية
تؤدي إلى تحسين النظام كله داخل الجامعة.
•
•
•
•

أكدت نتائج الدراسة أن الجامعة تعمل في كلياتها على تحويل املعرفة إلى خطط عمل يسهل تنفيذها ،وأن تطبيق إدارة املعرفة داخل القطاع
التعليمي يؤدي إلى زيادة في القدرة املعرفية لفرق العمل وتفاعلهم من أجل توليد أفكار جديدة.
أكدت نتائج الدراسة وجود فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول أن لدى العاملين االستعداد للبحث عن املعرفة املرتبطة بأنشطتها من
املصادر املتعددة ،وهذا يرجع الختالف املستوى الوظيفي بينهم.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول معرفتهم بمفهوم إدارة املعرفة وهذا يرجع الختالف املستوى التعليمي
بينهم.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة تعمل الجامعة على توثيق األفكار الجديدة املبتكرة ،وهذا يعزى لسنوات الخبرة
في الكليات محل الدراسة ،كلما زادت سنوات الخبرة كلما تكونت لديهم النظرة الشاملة ملوضوع الدراسة.

• وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابة عينة الدراسة على :تهتم إدارة الجامعة ببناء ثقافة تنظيمية تساهم في عملية املعرفة داخل
مؤسساتها التعليمية تعزى للمؤهل الدراس ي.
ا
ثانيا :التوصيات:
• ضرورة إعداد خطة استراتيجية داعمة الستخدام إدارة املعرفة في الجامعات تكون مبنية على التحليل البيئي ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف
والفرص والتهديدات التي لها عالقة بتطبيق إدارة املعرفة.
• ضرورة اهتمام إدارة الجامعة بخلق بيئة مشجعة على تبني إدارة املعرفة داخل مختلف الكليات.
ً
ً
• مكافأة العاملين املهرة أصحاب األفكار املبدعة ماديا ومعنويا وتشجيعهم على طرح اآلراء واملبادرات الجديدة.
• ضرورة تحديد فريق عمل منهي تخصص ي من داخل املؤسسات التعليمية يكون عمله األساس ي هو نشر املعرفة وإدارة أعمالها وتكون ضمن معايير
تتناسب مع احتياجات الكليات.
• توفير االمكانات التكنولوجية واملعارف الجديدة باملؤسسات التعليمية بالكفاءة العالية الالزمة إلدارة عملية التطوير.

املراجع:
ا
أول :املراجع العربية:
 .1أندرو دىسيزوالقى ومارك جىواالس ( .)1991السلوك التنظيمي واألداء .ترجمة أحمد أبو القاسم .اإلدارة العربية للبحوث .اململكة العربية
السعودية.
 .2ثابت عبد الرحمن إدريس( .)2003-2002املدخل الحديث في اإلدارة العامة .الدار الجامعية .اإلسكندرية -مصر.
 .3جاد الرب ،سيد محمد ( .)2006إدارة املوارد الفكرية واملعرفية في منظمات األعمال العصرية( .القاهرة :دار النهضة العربية.
 .4حجازي ،هيثم علي ( .)2005إدارة املعرفة :مدخل نظري .األهلية للنشر والتوزيع .عمان .األردن.
 .5درة ،عبد الباري ( .)1986مبادئ وأساليب التطوير التنظيمي في املؤسسات العربية .ندوة التطوير التنظيمي واإلداري .عمان.
 .6آل سعود ،سعود ( .)2008اإلدارة العامة في اململكة العربية السعودية ،ط .1الرياض .مكتبة امللك فهد الوطنية.
 .7شفير ،أماني .)2005(،تقييم األداء التسويقي في املنظمات املصرية من منظور متكامل .رسالة دكتوراه غير منشوره .جامعة االسكندرية .مصر.
 .8الصاوي ،ياسر ( )2007إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات .ط .1دار الطحاب للنشر والتوزيع .القاهرة.
 .9عاطف ،محمود عوض( .)2012دور إدارة املعرفة وتقانتها في تحقيق التطوير التنظيمي .مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية.)1(28 :
 .10علي حالق ،ريما ( .)2014-2013دور املعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر املديرين واملدرسين في الثانوية العامة في مدينة دمشق .رسالة
ماجستير في التربية املقارنة واإلدارة التربوية ،جامعة دمشق ،كلية التربية ،قسم التربية املقارنة.
 .11عليان ،ربحي مصطفى ( .)2008إدارة املعرفة .دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،االردن.
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Abstract: University education institutions are characterized by the breadth of their activities, the
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performance of employees, and then developing the university education sector. The researcher used the
descriptive and analytical approach to achieve this goal.
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امللخص:
يحاول البحث التركيز على واحد من األساليب القيادية الحديثة .والتي ترجع فكرته لألبحاث التي قام بها كل من جيم كولينز وفريقه
حول إمكانية تحويل الشركات الجيدة إلى شركات عظيمة.
يقدم كولينز هذا املستوى من القيادة كأعلى مستوى يمكن أن يصل إليه القادة .حيث يتنازل فيه القائد عن دور البطل -رغم أنه
يستحقه -ويتراجع للخلف ليظهر في املقدمة فريق العمل كصانع لنجاح الشركة .هذا املستوى يقدم القائد في خلطة تجمع مزيجا متناقضا
ألنه يجمع بين التواضع الشخص ي الشديد واإلرادة املهنية العالية.
وحتى تتضح الصورة أكثر ،يحاول البحث عرض مثال ناجح عن قادة املستوى الخامس ،وهو داروين سميث الذي استطاع بفضل
أسلوبه القيادي تحويل شركة كيمبرلي -كالرك من مجرد شركة ورق عادية إلى شركة عظيمة ورائدة في مجال املنتجات الورقية االستهالكية
على مستوى العالم.
الكلمات املفتاحية :قيادة؛ املستوى الخامس للقيادة؛ تواضع شخص ي؛ إرادة مهنية؛ داروين سميث.

املقدمة:
تمهيد الدراسة:
العالم اليوم بشكل عام ،وعالم األعمال بشكل خاص مليء بالتحديات والتغيير املتسارع .وأمام هذا الواقع على الشركات أن تسعى دوما للتقدم
وتقديم األفضل وأال تدع عجلة التغيير بداخلها تتوقف وال لحظة .ألنها إن فعلت ،ستجد نفسها خارج لعبة األعمال.
يشير ( )Gardner, 1990أن أي قيادة تحتاجها ملواجهة التحديات املستمرة تتطلب جهدا أكبر وآليات أحدث .أي قيادة عصرية تدفع باتجاه
استثمار الطاقات الكلية لألفراد ،فهناك أقل من   25فقط من األفراد يعملون بكامل طاقاتهم ،و  60يعتقدون أنهم ال يعملون بشكل جدي و75
يعتقدون أنهم يمكنهم أن يعملوا بفاعلية أكبر مما هم عليه( .رشيد و مطر ،2016 ،صفحة )42
يثير هذا الرأي موضوع التأثير ،الذي يعد أحد أهم أركان القي ادة ،كما يدق على وتر التحديات العاملية والحث على مواجهتها بكل جدية ،كما يشير
لضرورة اخراج أفضل ما لدى العاملين من أجل تحقيق األفضل.
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ويطرح خيار القيادة التي تستطيع فعل هذا في هذا العصر كأفضل خيار للشركات إذا أرادت الفوز .وفي هذا اإلطار نالحظ أن هناك العديد من
األساليب التي تناسب هذا الطرح ومنها القيادة الخادمة ،القيادة التحويلية ،وغيرها .وهناك أيضا أسلوب املستوى الخامس للقيادة.
أسئلة الدراسة وفرضياتها:
يتحدث بحثنا هذا ،عن تلك الفئة من القادة املتميزين الذين استطاعوا تحويل شركاتهم إلى شركات عظيمة .ويرجع السبب في ذلك لشخصياتهم
القيادية الخاصة ،املختلفة عن قالب القائد القوي الشخصية ،القادر على خطف األضواء أينما حل ومتى تكلم ،أمثال ويلش وجوبز وغيتس ،البحث
سيتحدث عن قادة هادئين متواضعين ،يتوارون عن األنظار ويعملون بتصميم عال من أجل شركاتهم .إنهم قادة املستوى الخامس .ويحاول البحث
اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما الذي يميز قيادة املستوى الخامس عن غيرها من األساليب القيادية األخرى؟
ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما املقصود بقيادة املستوى الخامس ،وما هي أهم خصائصها؟
 .2كيف يستطيع قائد املستوى نقل شركته إلى وضع عظيم؟
 .3ما هو الجديد الذي جاء به أسلوب قيادة املستوى الخامس؟
يسعى البحث إلى اختبار مجموعة الفرضيات التالية:
 .1قيادة املستوى الخامس هو أسلوب قيادي مختلف تماما عن غيره من األساليب القيادية بفضل خصائصه الفريدة.
 .2ينجح قائد املستوى الخامس في نقل شركته إلى وضع عظيم من خالل امتالكه تواضع شخص ي عالي.
 .3طرح أسلوب املستوى الخامس للقيادة مفهوما جديدا للتواضع.
أهمية الدراسة وأهدافها:
تكمن أهمية هذا البحث في كونه يعالج واحدا من املواضيع املهمة في اإلدارة واألعمال واملتمثل في القيادة .ومحاولته التركيز على واحد من أساليب
القيادة الحديثة املسماه "قيادة املستوى الخامس" هذا األسلوب القيادي الذي يحول الشركات املتوسطة أو الجيدة إلى منظمات إستثنائية وعظيمة
حسب ما جاء في كتاب كولينز "من جيد إلى رائع" .من جهة أخرى ،كما تكمن أهمية البحث في أنه سيركز على شخصية قيادية مؤثرة في القرن العشرين
ولكن القليل منا من يعرفه .إنه داروين سميث قائد املستوى الخامس.
يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة األهداف التالية:
 .1تقديم إطار نظري مفصل للتعريف بأسلوب قيادة املستوى الخامس وكل ما يتعلق به من مفاهيم.
 .2عرض أهم املراحل التي تم كن املنظمات من االنتقال من وضع جيد إلى عظيم.
 .3تقديم مختصر لواحد من قادة املستوى الخامس.
 .4محاولة التوصل إلى الجديد الذي يقدمه أسلوب قيادة املستوى الخامس والذي يميزه عن غيره من األساليب القيادية.
مصطلحات الدراسة:
تتضمن الدراسة مجموعة من املصطلحات الواجب تعريفها .وهذه املصطلحات تأتي كما يلي:
• القيادة :وهي القدرة على التأثير في األفراد بشكل إيجابي يسمح لهم بتقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق هدف مشترك.
• املستوى الخامس للقيادة :القيادة التي تمكن املنظمة من التغيير واالنتقال من وضع جيد إلى وضع عظيم من خالل امتالك القائد لتواضع
شخص ي شديد وإرادة مهنية عالية .
• التواضع الشخص ي :هو القدرة على معرفة الذات بشكل موضوعي بعيد عن التعالي واألنانية .والقدرة على تقييم اآلخرين وتقديرهم والقدرة على
التعلم والتقدم .وتحمل املسؤولية واالعتراف بالخطأ.
• اإلرادة املهنية :وهو االلتزام اتجاه الشركة والطموح العالي والتفاني الالمتناهي في العمل من أجل تحقيق نتائج تفوق التوقعات.
منهج الدراسة:
الدراسة الحالية هي دراسة مفاهيمية تعتمد بشكل كبير على البحث في األدبيات الحالية حول قيادة املستوى الخامس .ومن أجل اإلجابة على
إشكاليتها والوصول إلى أهدافها ،سيتم استخدام أسلوب املنهج الوصفي التحليلي من خالل جمع مختلف املعلومات املتعلقة باملوضوع وتحليلها
وتفسيرها.
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الدراسات السابقة:
فيما يلي مجموعة من الدراسات السابقة التي أجريت حول قيادة املستوى الخامس:
• دراسة ) :(Collins a, 2001قدم كولينز عام  2001األدبيات األولية املتعلقة بقيادة املستوى الخامس باإلضافة إلى وضع املصطلح من خالل بحث
أجراه مع فريقه على مجموعة من الشركات .وكان البحث يحاول اإلجابة على سؤال حول إمكانية انتقال الشركات من وضع جيد إلى عظيم وكيفية
حدوث ذلك .ولإلجابة على هذا السؤال ،بحث كولينز وفريقه عن الشركات التي تحولت من األداء الجيد إلى األداء الرائع  -وحافظت عليه .وحددوا
شركات املقارنة التي فشلت في إجراء هذا التحول املستمر .ثم درسوا التباين بين املجموعتين الكتشاف املتغيرات املشتركة التي تميز أولئك الذين
يقومون بالتحول ويحافظون عليه من أولئك الذين لم يفعلوا .وتوصل البحث إلى أن  11شركة فقط من أصل  1435شركة أجريت عليها الدراسة،
استطاعت أن تصبح شركات عظيمة .وأظهرت نتائج البحث أيضا أن قادة الشركات الـ  11امتلكوا ميزتين أساسيتين هما التواضع الشخص ي
الشديد واإلرادة املهنية العالية.
• دراسة ) :(Lawrence, 2008بحثت هذه الدراسة في األفكار املقبولة بشكل عام والناشئة حديثا عن القيادة الفعالة في األدبيات .حيث اختارت
الدراسة الخوض في موضوع التواضع وارتباطه بالقيادة .اقترحت هذه الدراسة وجهة نظر جديدة عن التواضع .ولخصت التواضع الجديد أنه
تواضع بدون ضعف وتحويله ليناسب عالم األعمال  .كما عرفته ليتضمن خصائص مثل الوعي بالذات ،وتقييم آراء اآلخرين ،والرغبة في التعلم
والتغيير ،ومشاركة السلطة ،والقدرة على سماع الحقيقة واالعتراف باألخطاء ،والعمل على خلق ثقافة من االنفتاح حيث يتم االختالف يتم
تشجيعه في بيئة من الثقة واالحترام املتبادلين.
• دراسة )  :(Reid III, Bud West, & Winston, 2014هدفت هذه الدراسة إلى تصميم أداة دقيقة وفعالة لقياس املستوى الخامس للقيادة لدى
األفراد .وذلك باالعتماد على السمات التي حددها كولينز عام  2005الختبار املستوى الخامس للقيادة .وقد توصلت إلى أن مفهوم قيادة املستوى
الخامس هو نفسه مفهوم القيادة الخادمة .وبناءا على هذا تم استخدام مقياس القيادة الخادمة املكون من  10عناصر للتحقق من الصالحية
املتزامنة .باإلضافة إلى ذلك ،تم االعتماد على اقتراح كولينز لثمانية أسئلة غير مختبرة لتحديد ما إذا كان األفراد مؤهلين كقادة من املستوى
الخامس .ونتج عن تحليل املكون الرئيس ي عاملين هما التواضع الشخص ي املقترح لكولينز وبناء اإلرادة املهنية .واحتوت األداة النهائية على خمس
سمات للتواضع الشخص ي وخمس سمات من اإلرادة املهنية .وكشف التحليل أيضا عن عالقات إيجابية ذات داللة إحصائية بين سمات املستوى
الخامس ،والقيادة الخادمة ،وعامل واحد يمثل أسئلة كولينز الثمانية.
• دراسة ) :(Reid III W. A., 2017تبحث هذه الدراسة في تصورات أتباع الرؤساء .التصور األول الذي يجب فحصه هو العالقة بين نتائج أداء
الرئيس وثالثة أنواع من القيادة :القيادة التحويلية ،والقيادة من املستوى الخامس ،والقيادة الخادمة .أظهرت األبحاث املستفيضة وجود عالقة
إيجابية متسقة بين القيادة التحويلية ونتائج األداء ،ولكن هناك ندرة في األبحاث التجريبية حول القيادة الخادمة والقيادة من املستوى الخامس.
تم إكمال االستطالعات بواسطة  267موظفا أو متابعا ،مما أدى إلى تحقيق درجات للقيادة التحويلية والقيادة الخادمة والقيادة من املستوى
الخامس ،باإلضافة إلى تصور املتابعين لنتائج أداء الرئيس .تظهر البيانات أن جميع أنواع القيادة الثالثة كانت ذات داللة إحصائية في التنبؤ
بنتائج أداء املدير .على الرغم من أن املستوى الخامس والقيادة الخادمة ،والقيادة التحويلية هي بنى مختلفة نظريا ،إال أنه كان هناك عالقة قوية
وذات داللة إحصائية في تصور املتابعين لكل نوع من أنواع القيادة الثالث.
بعد استعراض الدراسات السابقة ،يجب التنويه إلى نقطة في غاية األهمية .والتي تتعلق بندرة الدراسات املتعلقة بموضوع قيادة املستوى
الخامس .على الصعيدين األجنبي والعربي .وتكاد تخلو املكتبة العربية من دراسات تعالج هذا املوضوع .وذلك ألن هذا الحقل البحثي ما زال في بداياته
َ
وأيضا بسبب صعوبة قياس مركبي قيادة املستوى الخامس وخاصة التواضع .األمر الذي يجعل إجراء الدراسات
مقارنة باألساليب القيادية األخرى.
التطبيقية عليه أمرا صعبا لحد اآلن.
بالنسبة للدراسة الحالية هي دراسة نظرية تسعى لتقديم اإلطار املفاهيمي لقيادة املستوى الخامس .ومحاولة قراءة هذا األسلوب وتحليله .ووضع
تصور شامل له .ومحاولة إيجاد الجديد الذي يميز هذا األسلوب عن غيره من األساليب القيادية -إن وجد-
ً
أوال :املستوى الخامس للقيادة
كتب جيم كولينز أو شارك في تأليف ستة كتب عن األعمال ،كانت كلها ضمن قائمة األكثر مبيعا .وعالجت جميعها موضوعا مشتركا وهو نمو
الشركات واستدامتها .ومن بين جميع األفكار التي شاركها كولينز في كتبه ،ربما كان "املستوى الخامس للقيادة" هو املفهوم األكثر مدعاة للدهشة(Reid .
)III W. A., 2017, p. 28
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 .1فكرة املستوى الخامس للقيادة
تعود فكرة قيادة املستوى الخامس للبحث الذي قام بها جيم كولينز  Jim Collinsوفريقه عام  2001والذي توج بتأليف كتاب"من جيد إلى عظيم:
ملاذا تحقق بعض الشركات القفزة دون البعض اآلخر.Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't ".
أجري البحث الذي استغرق حوالي  5أعوام ،على  1435شركة من الشركات املشهورة واملغمورة .وتمت مراجعة أداء تلك الشركات على مدار 40
عاما .وأفرز البحث نتيجة مفادها أن  11شركة فقط من مجموع الشركات الـ  ،1435استطاعت أن تصبح شركات عظيمة  .وحققت أداءا رائعا.
ويوضح ) (Collins a, 2001أن هذه الشركات أظهرت نمط األداء "الجيد" ،ثم تتخللها نقطة انتقالية ،وبعد ذلك تحولت إلى األداء "الرائع" .وتم
تعريف "األداء الرائع" على أنه إجمالي العائد التراكمي للمخزون ال يقل عن ثالثة أضعاف السوق العام للفترة من نقطة االنتقال حتى  15عاما .وعرف
األداء "الجيد" على أنه إجمالي عائد مخزون تراكمي ال يزيد عن  1.25ضعف سوق األسهم العامة ملدة خمسة عشر عاما قبل نقطة االنتقال .باإلضافة
إلى ذلك ،يجب أن تتجاوز نسبة العائد التراكمي للمخزون ملدة خمسة عشر عاما بعد نقطة االنتقال مقسومة على نسبة العائد التراكمي للمخزون ملدة
خمسة عشر عاما قبل نقطة االنتقال .كما أكد ) (Collins a, 2001على أن االنتقال من الجيد إلى العظيم يجب أن يكون خاصا بالشركة وليس حدثا
على مستوى الصناعة .ويجب أن تكون الشركة مؤسسة راسخة ومستمرة  -وليس شركة ناشئة .كان البد أن تكون تعمل منذ  25عاما على األقل قبل
انتقالها ،ويجب أن يتم تداولها علنا مع بيانات عائد املخزون املتاحة ملدة عشر سنوات على األقل ،قبل انتقالها .كان يجب أن تحدث نقطة االنتقال قبل
عام  ،1985إلعطاء الفريق بيانات كافية لتقييم استدامة االنتقال .مهما كانت السنة االنتقالية ،يجب أن تكون الشركة شركة كبيرة ومستمرة ومستقلة
في وقت اختيارها ،كان ال يزال يتعين على الشركة إظهار اتجاه تصاعدي .لقد اختاروا خمسة عشر عاما ألنها ستتجاوز عجائب النجاح وفترات الحظ
وستتجاوز متوسط فترة والية معظم الرؤساء التنفيذيين .لقد اختاروا السوق بثالثة أضعاف ألنه يتجاوز أداء معظم الشركات الكبرى املعروفة على
نطاق واسع .من عالم مبدئي من الشركات التي ظهرت ضمن قائمة ( )the fortune 500في السنوات  1965إلى  ،1995قاموا بالبحث والتفتيش بشكل
منهجي .وبعد ذلك ،قام الفريق بمقارنة الشركات الجيدة مع الشركات الكبرى بمجموعة مختارة بعناية من "شركات املقارنة "كان السؤال الحاسم في
دراستهم هو" :ما الش يء املشترك بين الشركات التي استطاعت التحول من جيد إلى رائع وما الذي يميزها عن شركات املقارنة؟ "في هذه املرحلة ،تم إقران
كل شركة من الشركات اإلحدى عشرة مع شركة مقارنة (شركة لها سمات مماثلة كان من املمكن أن تقوم بعملية االنتقال ،لكنها لم تستطع) .حددوا
شركات املقارنة التي فشلت في إجراء هذا التحول املستمر  .ثم درسوا التناقض بين املجموعتين الكتشاف املتغيرات املشتركة التي تميز أولئك الذين
صنعوا واستمروا في التحول من أولئك الذين يمكن أن يفعلوا ولكن لم يفعلوا(Liccardo, 2007, pp. 34-35) .
نتيجة أخرى توصل إليها كولينز وفريقه -والتي جاءت عكس التوقعات -هي أن قادة تلك الشركات الـ  11لم يكونوا كهؤالء القادة البارزين
واملشهورين والذين يثيرون صخبا أينما حلوا .بل كانوا قادة متواضعين هادئين ولكنهم في الوقت نفسه يملكون تصميما عاليا وإرادة مهنية قوية .ومن هنا
جاءت فكرة قيادة املستوى الخامس التي قدمها كولينز كأعلى القدرات القيادية .وفيما يلي جدول يوضح الشركات الـ  11التي استطاعت تحقيق أداء رائع.
جدول( :)1الشركات الـ  11التي تحولت من وضع جيد إلى رائع حسب دراسة كولينز

Abbott

النتائج من نقطة االنتقال إلى ً 15
عاما بعد النقطة
االنتقالية*
 3.98ضعف السوق.

1974-1989

Circuit City

 18.50ضعف السوق.

1982-1997

Fannie Mae

 7.56ضعف السوق.

1984-1999

Gillette

 7.39ضعف السوق.

1980-1995

Kimberly-Clark

 3.42ضعف السوق.

1972-1987

Kroger

 7.14ضعف السوق.

1973-1988

Nucor

 5.16ضعف السوق.

1975-1990

Philip Morris

 7.06ضعف السوق.

1964-1979

Pitney Bowes

 7.16ضعف السوق.

1973-1988

Wallgreens

 7.34ضعف السوق.

1975-1990

الشركة

* نسبة عوائد األسهم التراكمية بالنسبة لسوق األوراق املالية العامة.

الفترة

املصدر(Liccardo, 2007, p. 35) :

 .2هرمية القيادة
وضع كولينز قادة الشركات في تسلسل هرمي من خمسة مستويات تتدرج حسب القدرات القيادية ،ووضع قادة املستوى الخامس في قمة الهرم.
وفيما يلي املستويات الخمسة للقيادة(Harvard Business Review, 2011, p. 116) :
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• املستوى األول :قابلية فردية عالية  :highly capable individualيتسم القائد في هذا املستوى بكونه مساهم ومنتج من خالل معارفه ومهاراته
وعاداته اإليجابية الفردية في العمل .
• املستوى الثاني :عضو فريق مساهم  :Contributing Team Memberيساهم بفعالية بإنجاز أهداف املجموعة ويعمل ويتجاوب بفعالية مع
بقية األعضاء.
• املستوى الثالث :مديرمتمكن  : Competent Managerينظم األفراد واملوارد من أجل تحقيق األهداف بكفاءة وفعالية.
• املستوى الرابع :القائد الفعال واملؤثر  :Effective Leaderيقوم ببناء التزام واسع لرؤية واضحة ومتفوقة ويحفز العاملين ألداء أعلى.
• املستوى الخامس :التنفيذي  :Executiveيبني منظمة عظيمة من خالل مزيج متناقض من التواضع الشخص ي واإلرادة املهنية.
وفيما يلي شكل يوضح املستويات الخمسة للقيادة.

شكل ( :)1هرمية القيادة
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على(Harvard Business Review, 2011, p. 116) :

رغم أن هناك العديد من املنظمات يقودها قادة قد يمتلكون فقط مهارات إحدى املستويات الخمس وال يصلون إلى مهارات املستوى الخامس .إال
أن كولينز ال يقترح املستويات الخمس للقيادة كبدائل بقدر ما هي مراحل يجب أن يمر بها القائد أثناء تطوره أو بنائه .تتوج هذه املراحل في األخير
بوصوله إلى املستوى الخامس .فالقائد -وقبل كل ش يء -يجب أن يتميز فرديا .يجب أن يكون شخص يملك قدرا من املعرفة واملهارة الفردية التي تمكنه
من األداء بشكل مميز وإيجابي .وهذه املؤهالت تسمح له بقيادة نفسه وتوجيهها نحو األداء اإليجابي لكنها ال تسمح له بقيادة اآلخرين .ولهذا يحتاج إلى
مهارات املستوى الثاني ،والتي تتضمن املهارات االجتماعية والفكر املنفتح والحس العالي بروح العمل الجماعي والفريق .وهذا ما يساعده على االنسجام
بشكل إيجابي مع املجموعة والفريق الذي ينتمي إليه .ومن خالل املزج بين املستويين ،نحصل على شخص قادر أن يكون مؤثرا بشكل إيجابي على
املجموعة التي ينتمي إليها .وفي الوقت نفسه ،شخص يستطيع التأثير بشكل إيجابي على املجموعة ويتأثر باملجموعة ويستطيع االستفادة من هذا بتنمية
مهاراته الفردية بالتفاعل والتعلم من اآلخرين.
نأتي للمستوى الثالث ،والذي يصل إليه الشخص بعد تجاوزه للمستويين السابقين طبعا .يالحظ أنه في هذه املرحلة فقط تبدأ نوعا ما عملية
تحمل مسؤولية املجموعة .ألنه في املستوى األول كان مجرد فرد عامل في الشركة بمقومات فردية عالية ثم تحول إلى عضو فعال ضمن فريق عند
املستوى الثاني .ويتحدث املستوى الثالث من القيادة عن امتالك الفرد أدوات تسمح له بتنظيم األفراد وإدارة املوارد بشكل سليم وفعال .والفرد هنا،
أقرب لكونه مديرا من كونه قائد .ولهذا قد ينجح على املدى القصير أو املتوسط في قيادة األفراد متسلحا باإلجراءات واللوائح ولكن قدرته على القيادة في
املدى الطويل مشكوك فيها ألنه يعجز عن رسم الرؤى وشحذ الهمم وإلهام اآلخرين .وهنا نصل إلى املستوى الرابع ،الذي يكون القائد فيه قادر على حشد
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األفراد حول رؤية مشتركة وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم في سبيل تحقيق هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع .وهو أفضل من املستوى السابق .ويكون
الفرد هنا قريب من كونه قائد حقيقي يستطيع التعامل مع األفراد والتأثير فيهم بشكل إيجابي وتوجيههم نحو هدف مشترك.
ويأتي قائد املستوى الخامس في قمة هرم كولينز للقيادة ،وهو شخص يمتلك من املهارات ما يجعله يستطيع احداث قفزة للشركة التي يقودها
محوال إياها م ن الوضع الجيد إلى الوضع العظيم .هذا القائد يمتلك -باإلضافة إلى مقومات ومهارات املستويات األربعة السابقة -مزيجا من التواضع
الشخص ي الشديد واإلرادة املهنية العالية.
يقع قادة املستوى الخامس في قمة التسلسل الهرمي للقدرات القيادية .ووفقا ألبحاث جيم كولينز يعد تواجد قادة من املستوى الخامس أمر
ضروري -باإلضافة لعوامل أخرى -لتحول الشركات إلى شركات عظيمة .كما يشير كولينز أيضا إلى أن األفراد ال يحتاجون إلى املرور بكل املستويات في
التسلسل الهرمي للوصول إلى القمة ،ولكن املستوى الخامس يتطلب امتالك القائد لكل القدرات التي يتمتع بها املستويات األربعة األدنى منه إضافة إلى
خصائص املستوى الخامس.
 .3مفهوم قيادة املستوى الخامس
يعرف كل من دوببنز وبيتمان  Dobbins & Pettmanالقيادة بـ" :املقدرة على تحفيز الناس على الكفاح لتحقيق أهداف مشتركة والحصول على
أداء فوق العادة من أفراد عاديين وجعل األشياء تحدث والنتائج تحصل( .بلوط ،2005 ،صفحة )416
وملا للقيادة من دور مهم في نجاح الشركات وتميزها ،نالت اهتماما واسعا من طرف كتاب اإلدارة وخصصت لها العديد من البحوث وكل يوم تزيد
دائرة االهتمام وتزيد البحوث في هذ ا املجال .وهذا ما جعلها من املفاهيم التي تشهد تطورات كثيرة وهذا يظهر جليا في األنماط الكثيرة للقيادة والتي تظهر
تماشيا مع التطورات الحادثة في بيئة األعمال من أجل التعامل الجيد مع تحدياتها .وأسلوب قيادة املستوى الخامس واحد من هذه األنماط الحديثة.
يقدم كولينز قيادة املستوى الخامس ،باعتباره أعلى مستوى قيادي .يتمكن أصحابه من تحويل شركاتهم إلى شركات عظيمة .يمتلك القادة في هذا
املستوى قدرات قيادية مذهلة وعلى رأسها مزيج فريد من التواضع الشخص ي الشديد واإلرادة املهنية العالية.
يظهر تعريف قيادة املستوى الخامس ،تداخل هذا املفهوم مع مفهوم القيادة الخادمة .والتي يعرفها ( )Laub,1999على أنها فهم وممارسة القيادة
التي تسمو على االهتمام باملصالح الذاتية للقائد .وهذه القيادة تروج لتثمين وتطوير الناس وبناء املجتمع واإلنصاف بحب الغير ومنح القيادة لألصلح من
الناس لكي يقود واملشاركة في النفوذ واملكانة ملا هو صالح لكل أفراد الشركة وللشركة ذاتها وأيضا لهؤالء الذين تقوم الشركة بخدمتهم( .الغامدي،
 ،2014صفحة )26
وبالعودة للتداخل بين املفهومين ،ففي كليهما تظهر الحاجة إلى التواضع من حيث القدرة على التراجع والرغبة في التعلم .التواضع بشكل خاص
يميز القادة الجيدين عن القادة العظام املتواضعين ،الذين يتجنبون الظهور ويفضلون التركيز على نجاح الشركة .وتشترك قيادة املستوى الخامس مع
القيادة الخادمة في توفر التوجيه أيضا .ومن جهة أخرى ،تركز قيادة املستوى الخامس بشكل أكبر على النجاح التنظيمي ،وأقل على تطوير األتباع.
) (Dierendonck, 2011, p. 1237وهذا ما أشار كولينز إليه أيضا ،ألنه أقر بأن قادة املستوى الخامس يختلفون عن القادة الخدم ألنهم يعملون خدمة
لشركاتهم أو لقضاياهم ،وليس ألتباعهم(Reid III W. A., 2017, p. 29) .أما كل من ) (Reid III, Bud West, & Winston, 2014فقد توصلوا إلى أن
مفهوم قيادة املستوى الخامس هو نفسه مفهوم القيادة الخادمة.
قيادة املستوى الخامس باختصار ،هي ذلك األسلوب القيادي القادر على إحداث تغيير إيجابي واسع يمكن الشركة من االنتقال من وضعها الحالي
إلى وضع أفضل بكثير .وذلك من خالل تحلي القادة في هذا املستوى بأعلى املهارات القيادية وتحليهم بالتواضع الشخص ي الشديد وااللتزام املنهي العالي.
 .4التناقض املؤدي للنجاح
قيادة املستوى الخامس = التواضع الشخص ي  +اإلرادة املهنية
Level 5 Leadership = personal humility + Professional will

توصل كولينز من خالل أبحاثه إلى أن قادة املستوى الخامس يجمعون تناقضا في شخصياتهم ألنهم يجمعون بين التواضع الشخص ي الشديد
ّ
بالتفوق على منافساتها(Huizinga, 2016, p. 40) .
واإلرادة املهنية العالية .وهذه السمات  -جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى -هي التي سمحت للشركات
• التواضع الشخص ي الشديد:
يشير كل من ) (Vera & Rodriguiz-Lopez, 2004إلى أنه على الرغم من أن التواضع قد تم تحديده مبكرا في الفلسفة ،إال أن تركيز اإلدارة على
هذا املفهوم جاء متأخرا.
يعرف  Morrisوآخرون التواضع بأنه :توجه شخص ي قائم على الرغبة في رؤية الذات بدقة وميل لوضع الذات في منظورها الصحيح .ووصفه
 Owensعام  2009على أنه توجه تنموي يرتبط باالستعداد لرؤية الذات بدقة ،وإمكانية التعلم ،وتقدير نقاط القوة لدى اآلخرين ،وانخفاض التركيز
ّ
على الذات .كما اقترح كل من  Rowatt ،Owensو Wilkinsعام  2010أن التواضع قد يمكن الفرد من تجاوز النموذج التنافس ي املقارن للتقييم الذاتي،
مما يسمح للشخص املتواضع أن يرى اآلخرين كنماذج قد يتعلم منها(Austin, 2013, pp. 22-24).
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يشير( )Fishbein & Ajzen, 2015إلى أن التواضع يعكس التقييم املعرفي للفرد لنفسه ولآلخرين ،ونوايا املرء للتصرف في مسألة متواضعة معينة،
والسلوكيات الفعلية للشخص الذي اختار أن يكون متواضعا في تعامالته مع اآلخرين (Caldwell, Ichiho, & Anderson, 2017, p. 4) .وفيما يلي شكل يوضح
طبيعة التواضع ،باستخدام نظرية الفعل املعقول كنموذج لقرار الفرد بالتصرف بطريقة متواضعة.

شكل ( :)2التواضع ونظرية الفعل املعقول

املصدر(Caldwell, Ichiho, & Anderson, 2017, p. 4) :
إن كون املرء متاضعا ال يعني أنه ضعيف أو كتوم أو يخش ى األضواء .وإنما يعني معرفة املبدأ ووضعه نصب العين ،كما يعني الدفاع بشدة عن
املبدأ ،حتى في وجه الخصم .ويمكن للمتواضعين التفاوض بقوة ،ويمكنهم الدخول في مساوم ات حادة ،ويمكنهم التعبير عن أنفسهم بصورة محددة
واضحة في املواقف الحادة في العالقات الشخصية الوطيدة .لكنهم ال يضبطون متلبسين بالغطرسة أو الطيش أو االحتيال أو ألعاب ربح أو خسارة
بالقوة .ويعرفون أن هناك مبادئ أزلية تسيطر على الشركات والعالقات ،ويحاولون التصرف بصورة تتوافق مع تلك املبادئ وال يسعون إلى االنفراد
بالرأي( .كوفي و ميريل  ،2014 ،صفحة )97
يعمل القائد املتواضع على تعزيز اآلخرين أكثر من نفسه ،كما أنه يتجنب أن يكون مركز االهتمام (Falk & Blaylock, 2012) .ويتضمن التواضع
أيضا الرغبة في سماع الحقيقة ،مهما كانت غير سارة ،والشجاعة لالعتراف باألخطاء .أو بمعنى آخر ،يعني أن الشخص مستعد للتعلم والتغيير .التواضع
ليست عالمة على الضعف الشخص ي أو االفتقار للثقة أو عدم القدرة على إلهام اآلخرين .إنه ببساطة ينطوي على إلقاء نظرة "موضوعية" على الذات،
واالعتراف بالقيود املفروضة على املرء(Lawrence, 2008, p. 11) .
يتحلى قادة املستوى الخامس بالتواضع ،فهم عند النجاح يرجعون الفضل إلى اآلخرين والعوامل الخارجية والحظ .ولكنهم يلومون أنفسهم عند
تحقيق نتائج ضعيفة .يتصرفون برصانة وهدوء وتصميم .ويعتمدون على املعايير املحفزة بدل الكاريزما اللهام اآلخرين ورفع دافعيتهم(Harvard .
)Business Review, 2011, p. 118
• اإلرادة املهنية العالية:
بعد عشر سنوات من نشر كتاب  ،Good to Greatأقر كولينز بأن وصفه لقادة املستوى الخامس ركز بشكل كبير على جانب التواضع(Collins .
) & Hanson, 2011, p. 32ولعل هذا التركيز نتج أن موضوع التواضع كعامل من عوامل نجاح القيادة لم يكن أمرا معتادا .بل كان عكس التوقعات
تماما.
استنتج كولينز وهانسون أن أهم سمات قادة املستوى الخامس ،أنهم يملكون طموحا ال يصدق باتجاه شركاتهم ،أو الهدف الذي يعملون من أجله
أو العمل ،وليس اتجاه أنفسهم(Collins & Hanson, 2011, p. 32) .
تظهر املعايير املحفزة اإلرادة القوية لقادة املستوى الخامس ،فهم ال يقبلون بالحد املتوسط .ويظلون مصممين على تحقيق نتائج أكبر مهما تطلب
منهم األمر ،واضعين كل ش يء جانبا .قادة املستوى الخامس يختارون أفضل األفراد لخالفتهم لرغبتهم في جعل شركاتهم أكثر نجاح في املستقبل.
)(Harvard Business Review, 2011, p. 118
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فيما يلي شكل يوضح مزيج قيادة املستوى الخامس.
جدول ( :)2مزيج قيادة املستوى الخامس
تواضع ضعيف

إرادة مهنية ضعيفة
قيادة ضعيفة

إرادة مهنية قوية
إرادة قوية

تواضع قوي

تواضع

قيادة املستوى الخامس

املصدر(Reid III, Bud West, & Winston, 2014, p. 18 ) :

لم يقدم كولينز في كتابه "من جيد إلى عظيم" مقياس أو طريقة لقياس قيادة املستوى الخامس .ولحد اآلن ال يوجد أداة واحدة متفق عليها
للقياس .وتسجل أدبيات القيادة محاوالت لبناء أداة للقياس .من بينها دراسة ) (Reid III W. A., 2017, p. 32والتي عمل فيها الباحث على تصميم أداة
تساعد على التحقق من  10عناصر تعرف باسم مقياس املستوى الخامس للقيادة .وتأتي عناصر هذه األداة موزعة على محوري (التواضع الشخص ي
واإلرادة املهنية) ،كما يلي(Reid III W. A., 2017, p. 32) :
 .1التواضع الشخص ي (  :)Personal Humilityويشمل:
• الصدق .Genuine
• التواضع . Humble
• العب فريق .A team player
• سلوك أو موقف الخادم .Servant attitude
.2

• عدم السعي لألضواء .Doesn’t seek the spotlight
اإلرادة املهنية( :)Professional Willويشمل:
• التصميم املكثف . Intense resolve
• تفاني واخالص للمنظمة .Dedication to the organization
• محفز واضح في تحقيق النتائج .A clear catalyst in achieving results
• أخالقيات عمل قوية .Strong work ethic
• ذاتي التحفيز .Self-motivated

 .5خصائص قادة املستوى الخامس
يصف كولينز قائد املستوى الخامس بأنه شخص يبني عظمة دائمة من خالل استخدام التواضع الشخص ي واإلرادة املهنية إلرشاد اآلخرين للقيام
بالش يء الصحيح .شخص يتحمل املسؤولية عند الفشل .وفي حال النجاح يعطي الفضل لآلخرين .قائد املستوى الخامس موجه نحو النتائج ،ال يتسامح
مع املستوى املتوسط ،ولديه مستوى عال من الدوافع لتحقيق التميز املؤسس ي .يملك عزم ثابت وقدرة على توجيه الطموح إلى الشركة وليس نفسه
ولهذا يحقق نجاحا باهرا(Kolzow, 2014, p. 271) .
يأتي قائد املستوى الخامس من داخل الشركة .ويربط مستقبله بمستقبلها .فهو ليس استشاريا وقتيا يسعى وراء ربح سريع مثل ال دانلوب ،الذي
يأتي للشركات على حين غرة فيعيد هيكلتها ويقلصها ويسرح أعدادا من العاملين بها .ثم يأخذ شيكا كبيرا ويغادر مبتسما( .خالصات كتب املدير ورجل
األعمال ،2002 ،صفحة )5
يخلف قائد املستوى الخامس وراءه فريقا قادر على تسلم قيادة الشركة بعده وال يتركها تتخبط ويغادرها فرحا بأن أحدا ال يستطيع إدارتها مثله.
(خالصات كتب املدير ورجل األعمال ،2002 ،صفحة )5
 .6ارتقاء قادة املستوى الخامس بشركاتهم إلى القمة
أن ترتقي الشركة إلى القمة وتصبح شركة عظيمة ليس باألمر الهين .ويحتاج وقتا طويال .ويتم بشكل تدريجي .وكما يشير )(Collins a, 2001, p. 17
فإن الشركات أوال تنتقل من كونها متوسطة إلى شركات جيدة وبعدها تبدأ رحلتها نحو التفوق والصعود للقمة .ويشير أيضا لكون هذا التغيير يمر بستة
خطوات .وتأتي في مقدمة هذه الخطوات قيادة املستوى الخامس ،ألنها هي املسؤولة عن السير الحسن لتنفيذ خطوات التغيير الباقية .وتأتي هذه
الخطوات كما يلي:
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• قيادة املستوى الخامس:
كما ذكرنا سابقا ،أثبت ) (Collins a, 2001أن الشركات التي نجحت في إحداث التحول الكبير وانتقلت من وضع جيد إلى عظيم ،هي شركات تملك
قادة مميزين يملكون مزيجا فريدا من املهارات القيادية التي تتنوع بين القدرات واملهارات الفردية العالية وامتالك مهارات العمل الجماعي إضافة إلى
امتالك قوة اإلدارة وحكمة القيادة وهذا كله مغلف بامتالكهم لتواضع شخص ي شديد وإرادة مهنية عالية.
ً ً
• التركيز على األفراد أوال (أوال من):
على قادة املستوى الخامس االهتمام أوال باألفراد ثم اإلسترايجية ثانيا .قادة املستوى الخامس يضعون األشخاص دوما في صدارة اهتمامهم.
يفكرون أوال بمن يعمل معهم ،يختارون املناسبين منهم ويضعونهم في أماكنهم املناسبة .ويستبعدون غير املناسبين .وعندها فقط يحددون الطريق
والوجهة .يحددون رؤيتهم واإلستراتيجية التي تحولها إلى واقع(Harvard Business Review, 2011, p. 119) .
عندما تسلم ديفيد ماكسويل  David Maxwellقيادة شركة فاني ماي  ،fannie maeوكانت تحقق خسائر يومية تبلغ مليون دوالر ،سئل :إلى أين
ستقود الشركة؟ فأجاب قبل أن أحدد "إلى أين سنذهب؟" يجب أن أحدد "مع من سنذهب؟" فقبل أن تلتفت لقيادة القارب عليك أن تحدد من يجب
أن يركب معك ومن يجب أن يفارقك .وبالفعل قام ماكسويل باستبدال  14من إجمالي  26مدير تنفيذي في الشركة( .خالصات كتب املدير ورجل
األعمال ،2002 ،صفحة )3
ركز ماكسويل على األشخاص أوال وأجل كل ش يء آخر .وكان يملك رؤية واضحة فيما يتعلق باألشخاص الذين كان يريدهم أن يشاركوه رحلة انقاذ
الشركة .لقد كان يريد أشخاص مميزين ويملكون إرادة واستعداد كامل لتقديم أفضل ما لديهم .وبعد االنتهاء من اختيارهم فقط .انتقل للبحث عن خطة
االنقاذ .وهكذا تمكن ماكسويل وفريقه من انقاذ الشركة .وتحويلها من شركة تخسر مليون دوالر يوميا (عندما تسلم القيادة) إلى شركة تربح أربعة
ماليين دوالر يوميا .وبعد مغادرته للشركة عام  1991واصلت الشركة النجاح بفضل مجموعة األشخاص املناسبين الذين استمروا في تقديم األفضل.
• مواجهة الحقائق القاسية مع الحفاظ على التفاؤل:
على قادة املستوى الخامس ،أن ينظروا إلى الواقع كما هو وليس كما يتمنون .يجب أن ينظروا له بكل عالته وحقائقه القاسية .وعليهم في نفس
الوقت التحلي باإليمان العالي والتفاؤل املقبول بقدرتهم على مواجهته(Harvard Business Review, 2011, p. 119) .
قادة املستوى الخامس يجب أن يدركوا جيدا واقع شركاتهم الحالي .ويشخصوا أوضاعها بشكل موضوعي بعيدا عن األمنيات .وإن عجزوا ،فال
يجب أن يتكبروا وال يجب أن يتظاهروا بأنهم عاملين بكل ش يء .يجب عليهم طرح األسئلة واالستفسار بحثا عن الحقائق .كما أنهم يجب يتمتعوا بتلك
القدرة على رؤية اإليجابية الكامنة وراء السلبيات .بمعنى النظر إلى الفشل -رغم كونه سلبي وحقيقة مؤملة -على أنه خطأ وتجربة يمكن التعلم منها للخروج
من األزمة.
• استخدام مفهوم القنفذ:
بعد مواجهة الحقائق القاسية والتعرف على الحالة الحقيقية التي تعيشها الشركة بكل موضوعية وشجاعة .يأتي الدور على مفهوم القنفذ .هذا
التعبير املستمد من مقالة إليزايا برلين  ،Isaiah Berlinوالتي كانت تدور حول ثعلب ماكر يحاول أكل قنفذ ويفشل كل مرة .ألن القنفذ كان ماهرا دائما
في التكور في اللحظة املناسبة .يقترح كولينز أن الشركات إذا ما تصرفت مثل القنفذ أي ركزت على ش يء واحد وأنجزته بصورة جيدة فلن يقف في طريقها
أو يهدد نجاحها أي ش يء آخر(Harvard Business Review, 2011, p. 125) .
ولكي يكون قائد املستوى الخامس مفهوم القنفذ الخاص به عليه أن يفكر في شركته على أنها مكونة من ثالثة دوائر متقاطعة ،هي :ما الذي يمكن
أن تتفوق فيه؟ ما أفضل طريقة الستثمار مواردها؟ وما الذي يثير عواطف موظفيها؟ ويتجاهل كل ش يء آخر.
• ثقافة االنضباط:
كل املنظمات لها ثقافة ،والبعض منها لديها االنضباط ،ولكن القليل منها من تمتلك ثقافة االنضباط .عندما تمتلك أشخاص منضبطين ال تحتاج
إلى البيروقراطية .وعندما تمتلك أفكار منضبطة فإنك لست بحاجة لرقابة شديدة .وعندما تمزج ثقافة االنضباط مع أخالقيات العمل سوف تحقق
أداءا رائعا(Collins a, 2001) .
• التسريع التكنولوجي:
الشركات العظيمة ال تخاف من التكنولوجيا بل تتبناها بمجرد ظهورها دون خوف بل تكرسها وتستفيد منها للفوز على منافسيها( .خالصات كتب
املدير ورجل األعمال ،2002 ،صفحة )8
كما يجب تحديد سرعة التغيير ،واملقصود به ضرورة االستمرار بعملية التغيير ،والذي سوف يؤدي إلى ازدياد الزخم كلما زاد الجهد املبذول إلى أن
تصل إلى نقطة االختراق والقمة(Harvard Business Review, 2011, p. 119).
وفيما يلي شكل يوضح النموذج الذي قدمه كولينز لتحول الشركات إلى شركات عظيمة.
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شكل ( :)3خطوات انتقال الشركة من وضع جيد إلى عظيم
املصدر(Collins a, 2001, p. 12) :

حسب ) (Collins b, 2005استطاعت املنظمات التي تضم قادة من املستوى الخامس أن تطور أشخاصا منضبطين وفكرا منضبطا وإجراءات
منضبطة .هذا املستوى من القيادة سيتحمل اختبار الزمن وسيواصل نقل املنظمة من جيد إلى عظيم  .لم يحدد ما إذا كانت هذه املبادئ قد مكنت
الفرد من أن يصبح قائدا من املستوى الخامس أو إذا كان قائد املستوى الخامس قد مكن الفرد من تنفيذ هذه املبادئ(Collins a, 2001) .
وفقا لـ ) (Collins b, 2005يتم بناء منظمة عظيمة في ثالث مراحل أساسية كما وضحها الشكل السابق .تتكون كل مرحلة من مبدأين رئيسيين.
كانت املرحلة األولى التي مرت بها املنظمة هي األشخاص املنضبطون .تضمنت هذه املرحلة مبادئ القيادة من املستوى الخامس وأوال من؟ ثم ماذا؟ ثم
تأتي املرحلة الثانية والتي تعنى باألفكار املنضبطة .وتتضمن كل من مبدأ مواجهة الحقائق القاسية والتحلي بالتفاؤل ومبدأ القنفذ .وبعدها تأتي مرحلة
األفعال املنضبطة والتي تتضمن ثقافة االنضباط والتسريع التكنولوجي.

ً

ثانيا :داروين سميث كمثال عن قادة املستوى الخامس:
في عام  ،1971عين رجل عادي اسمه داروين سميث  Darwin Smithرئيسا تنفيذيا لشركة كيمبرلي-كالرك  Kimberly-Clarkوهي شركة ورق
قديمة .كانت أسهمها تشهد انخفاضا بمقدار  36في العشرين عاما املاضية .لم يكن هذا املحامي اللطيف متأكدا أن تعيينه في هذا املنصب أمرا صائبا
حتى أنه اختلى بمدير الشركة جانبا وصارحه بأنه يفتقر لبعض املؤهالت املطلوبة ملنصبه .لكنه أصبح رئيسا تنفيذيا على أي حال وظل في منصبه طوال
عشرين عاما(Collins a, 2001, p. 17) .
 .1داروين سميث باختصار
1
دارويين سميث ( ،)1995-1926درس القانون في جامعة إنديانا وجامعة هارفرد للقانون .تولى قيادة شركة كيمبرلي كالرك من عام  1971حتى عام
(The free encyclopedia Wikipedia, n.d.) .1991
عمل سميث بشركة قانونية بشيكاغو تسمى  ،Sidly & Austinكانت هذه الشركة تتولى القضايا القانونية لشركة كيمبرلي -كالرك .بعدها انضم
للطاقم القانوني لهذه األخيرة عام  .1958وبدأ يرتقي سريعا .وفي عام  1969عين مديرا تحت قيادة املدير التنفيذي غاي مينارد  Guy Minaredكرئيس
تنفيذي للعمليات(Heinrich & Batchelor, 2004, p. 161) .

 1كمبرلي-كالرك  ،Kimberly-Clarkشركة أمريكية ،تعمل بصناعة املنتجات الورقية .من أشهر عالماتها التجارية :مناديل كلينكس ( ،)Kleenexوحفاظات هاغيز لألطفال ( .)Huggiesويقع مقر الشركة
في تكساس بإجمالي عدد موظفين يفوق  55,000موظف حول العالم .تأسست عام ( .1872املوسوعة الحرة ويكيبيديا ،بال تاريخ)
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كتب كيفن كيلي  Kevin Kellyاملراسل في مجلة " :Business Weekعندما أصبح سميث مديرا تنفيذيا عام  ،1971ورث شركة ورق متراجعة.
وبحلول منتصف الثمانينيات من القرن املاض ي ،قام بتحويلها لشركة منتجات استهالكية معروفة بعالمات تجارية رائدة في السوق(Heinrich & ".
)Batchelor, 2004, p. 161
 .2سميث ومزيج مستوى القيادة الخامس
يعد نجاح سميث في تحويل كيمبرلي-كالرك أفضل مثال في القرن العشرين لقائد جمع بين التواضع الشخص ي الشديد واإلرادة املهنية العالية
واستطاع بذلك رفع أداء الشركة من جيد إلى عظيم(Collins a, 2001, p. 18) .
يذكر كولينز في كتابه "من جيد إلى عظيم" ،إذا كنت تعتقد أن سميث لين وضعيف فأنت ترتكب خطأ كبير .وذلك ألن عدم قدرته على التفاخر
واإلدعاء كانت ممزوجة بحبه الشديد للحياة ،حيث كان يعمل في النهار ويتابع دراسته في املساء .نشأ سميث كفتى فقير في والية أنديانا األمريكية .ورغم
خلفيته املتواضعة إال أنه حظي بقبول من كلية هارفرد للحقوق(Collins a, 2001, p. 18) .
إذا ما قارناه باملدراء التنفيذيين ،ينظر لسميث وكأنه آتي من املريخ ،خجول ،بسيط ،حتى أنه يبدو أخرق ،يتجنب أن يكون محط اهتمام.
)(Harvard Business Review, 2011, p. 117
ولكنه في الحقيقة ،عكس ذلك تماما .فهذا القائد يملك إرادة حديدية .ظهرت جليا عندما اكتشف أنه يعاني من سرطان األنف والحنجرة بعد
شهرين من تقلده قيادة كيمبرلي  -كالرك .وأخبره األطباء أنه لن يعيش طويال وعندها أبلغ مجلس اإلدارة بمرضه رسميا .والتزم ببرنامج عمله اليومي .وكان
يسافر أسبوعيا ألف ميل لتلقي العالج باألشعة .وبعدها عاش  25عاما ،عشرين منها عمل فيها مديرا تنفيذيا للشركة(Harvard Business Review, .
)2011, p. 119
وكما خدمته إرادته القوية في حياته الخاصة ،استخدم نفس اإلرادة في حياته املهنية .مثل قادة املستوى الخامس .طموح سميث كان تحويل
شركته إلى شركة عظيمة ومن أجل تحقيق ذلك قام ببعض الخطوات القوية (Tucker, 2008) .ومنها اتخاذ قرار بيع مطاحن الشركة.
 .3قيادة سميث لكيمبرلي  -كالرك للقمة
استطاعت كيمربلي -كالرك بقيادة سميث أن تصبح من الشركات العظيمة ،وكانت هذه نتيجة مفاجئة لكولينز وفريقه ،فهذه الشركة وبعض
الشركات التي ضمتها قائمة األفضل ،لم تكن سوى شركات مغمورة وغير معروفة .ولكن األرقام التي حققتها أنصفتها لتتصدر قائمة األفضل .فشركة
كيمبرلي – كالرك على سبيل املثال استطاعت تحقيق  3,42أضعاف ما حققه السوق(Collins a, 2001) .
وهذه النتيجة لم تكن صدفة ،وال معجزة بل كانت نتيجة طبيعية لعمل جاد والتزام قوي من الشركة وموظفيها وعلى رأسهم سميث .تطلبت عملية
التحول سنوات طويلة ومتعبة من التغيير املدفوع لألمام من طرف أشخاص منضبطين يفكرون بانضباط ويقومون باألعمال بانضباط ال نظير له.
وأول خطوة قام بها سميث هو ما يسمى بتكوين مفهوم القنفذ الخاص بالشركة .وتوصل هو فريقه أن تحقيق الشركة للعظمة يكمن في املنتجات
الورقية الصحية .ولكن في نفس الوقت ،كان عليه مواجهة الحقائق القاسية .واملتمثلة في أن معظم عائدات كيمبرلي – كالرك كانت تتحقق من املنتجات
التقليدية للشركة وهي األوراق املخصصة للصحف واملجالت والدفاتر .وهكذا ،كان على سميث ورفاقه االختيار بين مشروع ناجح في األصل ،يحقق نتائج
جيدة ،كما أنه فخر للشركة ومصدر اعتزازها ،ولكنه غير واعد .وبين املغامرة ودخول مجال املنتجات الورقية االستهالكية املتوقع له تحقيق نتائج رائعة.
ووقع االختيار على املشروع الواعد املحفوف باملخاطر.
ومرة أخرى ،واجه سميث ورفاقه حقيقة قاسية أخرى ،وهي امكانية خروج الشركة من السوق وسقوطها ألن املنافسة في مجال املنتجات
االستهالكية كانت قوية ،وخاصة من طرف شركتي بروكتر وغامبل وسكوت .ولكنهم تسلحوا باإليمان والثقة لينظروا لنصف الكأس اململوءة وهي إمكانية
تحقيق مستويات عالية وأن بمقدورهم هزيمة املنافسة.
وألجل هذا ،أعلن سميث عن بيع مطاحن الشركة ،وعن رغبته في استثمار العائد في املنتجات االستهالكية ،مع تركيز خاص على عالمات معينة
(حفاظات هجينز ومناديل كلينكس) .صنفت الصحافة االقتصادية هذا القرار بالغبي .وأعطى محللو سوق املال تقييما متدنيا ألسهم الشركة .ولكن رغم
ذلك ،لم يتراجع سميث عن قراره أبدا .وبعد مرور  25عاما ،استطاعت كيمبرلي – كالرك امتالك شركة سكوت وهزيمة بروكتر وغامبل(Harvard .
)Business Review, 2011, pp. 119-122
عندما باعت كيمبرلي -كالرك مطاحنها ،كان سميث واضحا بشأن اهتمامه باألفراد أوال .وعبر عن ذلك بقوله" :أن الشركة قد تكون تخلصت من
املطاحن وأعمال الورق التقليدية ،ولكنها ستحتفظ بأفضل األفراد ".وبالنسبة للموظفين الذين عملوا في أعمال الورق ثم تم بيع هذه األعمال وأصبحوا
يتساءلون عن مستقبلهم .كان لدى سميث إجابة مفادها بأن الشركة تحتاج لجميع املديرين املوهوبين الذي يمكن الحصول عليهم .الشركة ستحتفظ
بهم على الرغم من أن لديهم خبرة قليلة أو معدومة في مجال املنتجات االستهالكية .وبالفعل عمل سميث على نقل أفضل األفراد في مجال الورق
التقليدي للشركة إلى مجال املنتجات الورقية االستهالكية(Collins a, 2001, p. 59) .
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وتوضح حالة كيمبرلي كالرك نقطة مهمة بشأن "األشخاص املناسبين" أن أعضاء فريق سميث كان لديهم إمكانات املستوى الخامس للقيادة أو
على األقل كانوا قادرين على العمل بطريقة تتفق مع أسلوب قيادة املستوى الخامس(Collins a, 2001, p. 60) .
نقطة أخرى ،ساهمت في نجاح سميث في كيمبرلي كالرك .وهي التغيير ،وال نقصد هنا التغيير املفاجئ أو ذلك التغيير القصير األجل .بل التغيير
املستمر الذي ال يهدأ.
التحول الناجح للشركة واحتاللها الصدارة في سوق األوراق االستهالكية ،لم يكن نتاج ضربة حظ أو نتيجة القيام بخطوة كبيرة فقط كبيع
املطاحن .بل كان نتيجة لعملية تراكمية من التغيير دامت سنوات.
عندما قررت كيمبرلي كالرك أن تنافس شركة بروكتر وغامبل .تنبأت مجلة فوربيس بالكارثة .ووصفت في إحدى مقاالتها الفكرة بالغبية .وكما
اتضح" ،لم تكن فكرة غبية .كانت فكرة ذكية ".هذا ما كتبته في مقالة أخرى .الفارق الزمني بين املقالتين هو واحد وعشرين عاما(Collins a, 2001, .
)pp. 168-169
يا لها من عشرين عام ،مدة زمنية طويلة وشاقة ،نجح سميث فيها في إحداث تحول مدهش في الشركة .وجعلها رائدة في منتجات الورق على
املستوى العاملي .نجحت الشركة تحت قيادته باخراج منافساتها من السوق مثل سكوت للورق  Scott Peperوبروكتر وغامبل .Procter & Gamble
واستطاع رفع عائدات الشركة  4أضعاف .وتفوقت الشركة أيضا في األداء على هويلت-بيكارد ،كوكا كوال ،3M ،وجنرال إلكتريك(Collins a, 2001, pp. .
)17-18
وفيما يلي شكلين يوضحان حالة كيمبرلي -كالرك قبل وبعد قيادة سميث لها من خالل القيم املتراكمة لـ  1دوالر مستثمر خالل عقدين من الزمن
مقارنة بالسوق .ويظهر الشكلين تفوق كيمبرلي – كالرك تحت قيادة داروين سميث.

شكل( :)4القيمة املتراكمة الستمار $ 1في كيمبرلي  -كالرك ()1971-1951

قبل داروين سميث
املصدر(Collins a, 2001, p. 19) :
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شكل ( :)5القيمة املتراكمة الستمار  $ 1في كيمبرلي  -كالرك ()1991-1971
تحت قيادة داروين سميث
املصدر(Collins a, 2001, p. 19) :

ً
ثالثا :قراءة تحليلية ألسلوب املستوى الخامس للقيادة:
بحث املقال الحالي في واحد من أساليب القيادة الحديثة .وهو أسلوب املستوى الخامس للقيادة والذي طرحه جيم كولينز ألول مرة عام .2001
وقد عرفه كأعلى مستوى يمكن أن يصل إليه القائد والذي يتمكن من خالله من تحويل الشركة التي يقودها من وضع جيد إلى وضع رائع وعظيم من
خالل مزيج غني من املهارات القيادية وعلى رأسها التواضع الشخص ي الشديد واإلرادة املهنية العالية.
ويجدر التنويه هنا إال أنه رغم كون القيادة حقل بحثي يتطور بشكل كبير .إال أن موضوع قيادة املستوى الخامس لم يكتب عنه إال قليال إذا ما
استثنينا مؤلفات كولينز نفسه.
بعد دراستنا ألسلوب املستوى الخامس للقيادة ومطالعة األدبيات التي تناولته بالدراسة والتحليل .سنحاول فيما يلي تقديم قراءة تحليلية لهذا
األسلوب.
 .1ما الجديد في قيادة املستوى الخامس؟
بعدما حدد كولينز وفريقه الشركات الـ  11التي استطاعت االنتقال من جيد إلى عظيم .انتقل هو وفريقه إلى محاولة اإلجابة على السؤال الثاني.
واملتمحور حول كيفية حدوث ذلك .واإلجابة كانت أن هناك مجموعة من العوامل الحاسمة التي أدت إلى هذه النتيجة .وأهمها القيادة .لكن أسلوب
القيادة الذي لوحظ في هذه الشركات كان على -عكس التوقعات -حيث ارتكز بشكل كبير على التواضع الشخص ي الشديد واإلرادة املهنية العالية .وعن
النقطة األخيرة -أي اإلرادة املهنية العالية -يمكن القول أنها ليست جديدة .فمن املعروف أن القادة الناجحين مهما اختلفت األساليب القيادية يجب أن
يمتلكوا التزاما عالي بالعمل.
الجديد الذي جاء به كولينز يتمثل في املركب األول من مركبي قيادة املستوى الخامس واملتمثل في التواضع .فلم يكن من املعتاد اعتبار هذا املركب
عامال حاسما في نجاح القيادة .بل بالعكس ،في كثير من األحيان اعتبر التواضع نقطة ضعف تعيق مسار أي قائد فعال.
وبالعودة إلى الوراء ،ومنذ ظهور نظريات القيادة األولى للقيادة وحتى اآلن ال نجد أن التواضع أخذ حيزا من االهتمام .ولنأخذ على سبيل املثال،
نظرية السمات .تمحورت كما يظهر من اسمها حول السمات الضرورية التي تجعل من الفرد قائدا ناجحا .حاولت أبحاث هذه النظرية اإلجابة على
سؤالين مهمين هما :ما السمات التي تميز القادة عن غيرهم من الناس؟ وإلى أي مدى يختلف القادة عن غيرهم بهذه السمات؟ (كوقي ،2006 ،صفحة
 )473وتوصلت هذه النظرية إلى أن القادة عادة يتميزون بأنهم أطول قامة من غيرهم ،أضخم حجما ،أصح جسما ،أحسن مظهرا ،أذكى عقال ،كما أنهم
يتميزون بثقة أكبر بالنفس وانغماس أكثر في النشاط االجتماعي .كما أنهم أقدر على املثابرة واملبادأة ،أكثر طموحا ومرحا ،وأحسن توافقا من غيرهم.
(قنديل ،2010 ،صفحة  )43وعلى الرغم من االنتقادات التي واجهتها هذه النظرية وغيرها من نظريات املدخل الفردي للقيادة .وعلى الرغم من تطور
النظريات وظهور العديد من األساليب القيادية الجديدة ،التي ركزت أكثر على ضرورة توفر السمات الفكرية وقوة الشخصية واملهارات االجتماعية .إال
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أن التواضع لم يطرح بقوة في أي من هذه النظريات .ألنه طاملا كان ينظر له نظرة كالسيكية تربطه بضعف الشخصية والتراجع واالستسالم وهذا كان
يمثل عكس ما تمثله صورة القائد الذي تتلخص في الشخص ذو الشخصية القوية التي تجتمع األضواء حولها متى تحدثت أو تصرفت.
قيادة املستوى الخامس أعطت للتواضع مفهوم جديدا بعيد ا كل البعد عن كونه نقطة ضعف .بل عرفته كنقطة قوة وتميز .وهذا ما سمي بـ
"التواضع الجديد" النسخة األكثر ابتكار للتواضع .ويتضمن سمات مثل القدرة على معرفة الذات بموضوعية والقدرة على تقييم اآلخرين .والرغبة في
التعلم والتقدم .ومشاركة اآلخرين واالبتعاد عن األنانية واالعتراف باألخطاء وتحمل املسؤولية واحترام اآلخرين حتى في االختالف .واالحتفاء بنجاحات
اآلخرين وتقديرهم واالبتعاد عن التركيز على النجاحات الشخصية.
 .2ما هي االنتقادات التي وجهت لقيادة املستوى الخامس؟
رغم الصدى الذي أخذته دراسة ) (Collins a, 2001على املستوى العاملي .إال أنها لم تسلم من االنتقاد .ولعل أبرز ما تم توجيهه لها كانتقاد ،أنه
يمكن أن تكون من بين الشركات التي لم تستطع التحول إلى عظيمة ،شركات تحت قيادة قادة املستوى الخامس أيضا .وهذا األمر وارد ،ما لم يتحقق من
كل الشركات  .1435هذا ويشير ) (Reid III W. A., 2017, p. 32إلى أنه تم انتقاد منهجية ) (Collins a, 2001لتطوير القيادة من املستوى الخامس
أيضا بسبب حجم العينة الصغير املكون من  11مديرا تنفيذيا لشركات كبرى يمكن من خاللها استخالص النتائج .كما أن فكرة أن الكاريزما قد تشكل
عائقا في مسار القائد الذي طرحت في قيادة املستوى الخامس لم تثبت بالدليل القاطع .بل أثبتت العديد من الدراسات واألبحاث أن الكاريزما مرتبطة
بشكل إيجابي بالقيادة الفعالة(Reid III W. A., 2017, p. 32) .
وبالعودة مرة أخرى للتواضع ،يتضح أنه ال يكون فعاال إال عندما يدرك األفراد أن القائد كفؤ وقادر (أوينز وهيكمان  .)2012باإلضافة إلى ذلك،
بالنسبة للقادة في الرتب العليا (الرؤساء التنفيذيين واملديرين التنفيذيين) ،فإن "الكفاءة  ...ستكون أقل عرضة للتشكيك مما هو متوقع في حالة القائد
األقل مستوى" (أوينز وهيكمان  .)2012وهذا قد يعني هذا بشكل أساس ي ،أن التأثير التضخمي للتواضع سيكون أقوى للقادة في الرتب العليا الذين
يتمتعون بسلطة أكبر وأكثر كفاءة ضمنيا(Sousa & van Dierendonck, 2017, p. 18) .
تطرح قيادة املستوى الخامس مشكلة أخرى .واملثمثلة في عدم وجود أداة واضحة لقياس قيادة املستوى الخامس .فقد تم الترويج لقيادة املستوى
الخامس في كتاب "من جيد إلى عظيم" والذي احتوى على فصل واحد فقط عن القيادة .ولم يكن شائعا في األوساط األكاديمية .ومن املحتمل أن يكون
نقص البحث العلمي بسبب النقص التاريخي ألداة تم التحقق من صحتها لقياسها .فقد تم تطوير أداة تم التحقق من صحتها في عام  ،2012ولكن لم يتم
استخدامها على نطاق واسع حتى اآلن.
ً
 .3هل قيادة املستوى الخامس فريدة فعال؟
قد تبدو قيادة املستوى الخامس للوهلة األولى أسلوبا فريدا عن باقي األساليب القيادية األخرى .ولكن إذا ما وضعنا التواضع جانبا باعتباره أكثر ما
ميز األسلوب .نجد أن هذا األسلوب يتقاطع مع العديد من األساليب األخرى .ولنأخذ على سبيل املثال أسلوب القيادة باملبادئ األربعة الذي ابتكرته
جنرال إلكتريك بقيادة مديرها التنفيذ ي السابق جاك ويلش والذي كان يتمتع بكاريزما عالية.
نجد أن أسلوب القيادة باملبادئ األربعة واملتمثلة في الطاقة ،التحفيز ،الحسم والتنفيذ هي مبادئ يتمتع بها قائد املستوى الخامس .وأيضا عندما
نتحدث عن العوامل األخرى ،نجد أن مبدأ مواجهة الحقائق املؤملة في قيادة املستوى الخامس يقابلها مبدأ "مواجهة الواقع كما هو" املوجود ضمن
مبادئ قيادة جاك ويلش .وعند الحديث عن مبدأ القنفذ نجد ما يشبه واملثمثل في فكرة "الهجر املخطط" الذي طبقها ويلش من أجل تحديد األعمال
التي تبرع فيها جنرال إلكتريك والتركيز عليها من أجل النجاح.
كما يتقاطع أسلوب قيادة املستوى الخامس مع القيادة التحويلية فكالهما يسعى فيهما القائد واألتباع لتحويل املنظمة ملا هو أفضل .ويتقاطع
أيضا مع القيادة الخادمة فكال األسلوبين يهتمان ببناء األتباع.

الخاتمة:
ال يختلف إثنان على أهمية القيادة ،بل أن هذه األهمية تزداد يوما بعد يوم ،فكلما أيقنت املنظمات حاجتها للموارد البشرية للفوز بسباق
املنافسة ،أيقنت في الوقت نفسه أنها بحاجة إلى قيادة تتمتع بالقدرة على التأثير في األخرين ألنها سبيلها في التعامل مع املوارد البشرية.
حاولنا في السطور السابقة ،تقديم واحد من األساليب القيادية الحديثة وهو قيادة املستوى الخامس  .وتوصلنا من خالل البحث إلى أن هذا
األسلوب مختلف عن الكثير من األساليب القيادية .واختالفه يكمن في عدم حاجة قائد املستوى الخامس ألدوات التأثير التي اعتدنا أن نبني دراساتنا
عليها مثل الكاريزما العالية والقدرة على لفت االنتباه واحداث الضجيج .فقائد املستوى الخامس ،شخص متواضع يعمل بهدوء ،ال يتكلم كثيرا وال يحب
األضواء .لكنه ذو تصميم منهي عالي .طموحه ليس شخص ي ولكنه موجه للشركة التي يعمل بها.
ولعل أفضل األمثلة عن قادة املستوى الخامس الذي أشار إليها كولينز ) ،(Collins, 2001داروين سميث الرجل العادي الذي حول شركة كيمبرلي
– كالرك إلى شركة غير عادية .استطاع خالل عشرين عاما بتواضعه الشديد وإرادته املهنية العالية أن يبني فريق عمل يملك امكانات املستوى الخامس
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للقيادة .ونجح معهم بالقيام بعملية تغيير وتحويل لوجهة كيمبرلي -كالرك .دامت هذه العملية سنوات وكانت شاقة .ولكن األمر كان يستحق .ألن كيمبرلي
– كالرك أصبحت الرقم  1في مجال املنتجات الورقية االستهالكية ،مزيحة كل منافسيها من الطريق.
توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج أهمها:
• تتميز قيادة املستوى الخامس عن غيرها من األساليب القيادية األخرى باعتبارها التواضع الشخص ي الشديد عامل حسم في نجاح القيادة .وهذا
ما لم تركز عليه غيرها من النظريات .بل وأكثر ،ذهبت الكثير من الدراسات العتباره نقطة ضعف للقائد.
• رغم أهمية التواضع في قيادة املستوى الخامس إال أنه يجب أن يقترن باإلرادة املهنية العالية .وهذا ما يجعل الفرد قائد من قادة املستوى الخامس.
• وجود قادة املستوى الخامس ال يكفي لوحده لنقل الشركة من وضع جيد إلى عظيم .بل يجب أن يدعم بالعديد من العوامل أهمها اختيار األفراد
املناسبين ومواجهة الواقع كما هو والنظر إليه بتفاؤل والتركيز على أكثر مجال يمكن أن تتميز فيه الشركة .وبناء ثقافة االنضباط واستخدام
مسرعات التكنولوجيا.
وفي الختام يمكننا القول أن انتقال الشركة إلى وضع رائع مرتبط بالدرجة األولى بقيادتها .ويمكن لها اختيار أسلوب قيادة املستوى الخامس ،ولكنها
يجب أن تعي جيدا أن امتالك القائد لسمة التواضع ال تجعل منه مؤثرا ما لم يدرك األفراد الذين يعملون معه أنه قائد يملك من الكفاءة ما يجعله
مصدر ثقة وما يجعل تواضعه انفتاحا على اآلخرين واحتراما لهم ورغبته بالتعلم والتغيير أكثر مما هو عليه ،وهذا هو املقصود بالتواضع الجديد .وليس
التواضع الذي يعني االنسحاب خشية املواجهة والذي يعد نقطة ضعف.
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Abstract: This research study aims at shedding light on modern leadership styles which were developed
by Jim Collins et al. by means of investigating the possibility to transform well doing companies into very
big ones. Collins introduces level five leadership as the highest-level leaders could reach. Once the leader
attains this level, he assigns his hero's role, even if he deserves it, to put forward the team's role as
success builder inside the company. This level five includes the leader in a seemingly contradictory mix
containing extreme individual humility and higher professional will.
In order to clarify more these points, this research study aims at exposing a successful example of level
five leaders, namely Darwin Smith who was able, thanks to his leadership style, to transform KimberlyClark Company from an ordinary paper company to a very big and leading company in the sector of
consumer's paper products around the world.
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امللخص:
لقد تمثل الهدف األساس ي من الدراسة في توضيح تأثير سلوكيات التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس
بجامعة نجران؛ وذلك من خالل تحديد تأثير الخصائص الديموغرافية ألعضاء هيئة التدريس واملتمثلة في (إدارة فريق العمل -التدريب
والتطوير املستمر -إدارة االجتماعات -التفويض) ،وقد تم التركيز باألساس على مجموعة من األبعاد للتشارك املعرفي واملتمثلة في (السلوك-
الثقافة التنظيمية -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) ،بينما تم التركيز على أبعاد (إدارة فريق العمل -التدريب والتطوير املستمر -إدارة
االجتماعات -التفويض) للتنمية املهنية ،ولتحقيق هذا الهدف تم االعتماد على املنهج الوصفي بما يساعد على وصف الظاهرة ودرجة
وجودها ،وذلك من خالل تطبيق أداة الدراسة (االستبانة) على عينة عشوائية من ( )317عضو من أعضاء هيئة تدريس جامعة نجران من
الذكور واإلناث البالغ عددهم ( ،)1464وتم االعتماد على أساليب التحليل اإلحصائي ( )SPSSلتحليل بيانات الدراسة.
وقد تم التوصل ملجموعة من النتائج من أهمها :وجود أثر عند مستوى داللة ( )α≥ 0.05للتشارك املعرفي بأبعاده املتمثلة في
(السلوك،الثقافة التنظيمية،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران
 ،وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات من أهمها :ضرورة التواصل بين أفرادالعمل لتبادل اآلراء
واألفكار ،عقد الندوات واملؤتمرات العلمية للمشاركة في تبادل املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس ،تشجيع العاملين على املشاركة املعرفية
بتقديم الدعم الالزم  ،تقديم الدعم الكافي للتشجيع على العمل كفريق ،تشجيع إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس على بذل جهودهم
الذاتية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ،ضرورة قيام إدارة الجامعة بمسح دوري لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتلبيتها.
الكلمات املفتاحية :التشارك املعرفي؛ التنمية املهنية؛ املؤسسات الجامعية.
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املقدمة:
يعتبر سيادة مفهوم عصر املعرفة هو السبب األساس ي الذي جعل املؤسسات ال تهدف فقط لتوفير املعلومات وإنما تسعى كذلك للبحث عن أساليب
استغاللها بذكاء بما يضمن نموها واستمرارها من خالل اندماجها ودخولها في اقتصاد املعرفة باعتباره إحدى األسس القوية والرئيسية لتحسين اإلنتاجية
واإلبداع (سلطاني )108: 2018 ،وتعتبر إدارة املعرفة إحدى املفاهيم الحديثة التي تساعد املنظمات على مواجهة التغيرات الخارجية املستمرة بالطريقة
التي تضمن تحقيق فعالية املنظمة واستمراريتها ،وتعتبر الجامعات إحدى أهم املنظمات التي تحقق قدرا كبيرا من االستفادة من التشارك املعرفي الذي
يؤكد (حسن )160 : 2016،أنه أحد عمليات إدارة املعرفة في الجامعات ويؤدي دورا حاسما في تحديد نجاح مبادرات إدارة املعرفة ،كما يمثل نشاطا محوريا
يرتكز في األساس على رصيد املعرفة املتاح؛ حيث يعد تشارك املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس من العوامل املؤثرة في االرتقاء بالقدرات البحثية للجامعات
ومستوىات الجودة لألنشطة الجامعية ،وبالتالي يعد األستاذ أحد أهم ركائز املؤسسة التعليمية (عسيري ،)152 :2017،األمر الذي يستوجب تنمية
الخصائص املعرفية واملهنية لعضو هيئة التدريس بما يزيد من فاعلية وكفاءة العملية التعليمية وينعكس مردوداتها على مخرجات التعليم بشكل إيجابي
وفعال (الشمدين.) 2010،
مشكلة الدراسة:
على الرغم من التطورات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في اململكة العربية السعودية ،إال أنها أمام تحديات جديدة بسبب التغيرات املستمرة
والثورة املعرفية والرقمية وجميع ما يتعلق بآليات نقل املعرفة ،حيث تعتبر عملية التشارك املعرفي بين أعضاء هيئة التدريس باملؤسسات الجامعية أحد
الركائز التي تبنى عليها أي عملية تحول أو تطور ،وترى الباحثة بإعتبارها عضو هيئة التدريس في جامعة نجران أن هناك حاجة ماسة لتنمية أداء عضو
هيئة التدريس وأن يكون محط اهتمام القيادات العليا لذا أجريت هذه الدراسة ملعرفة الثقافة التنظيمية والتكنلوجيا املستخدمة والتي تؤثر في سلوكيات
أعضاء هيئة التدريس بالطريقة التي تضمن تحقيق التنمية املهنية .ويمكن صياغة املشكلة البحثية في السؤال الرئيس ي التالي:
ما مدى تأثير سلوكيات التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟
تساؤالت الدراسة:
التساؤل الرئيس ي األول :هل هناك أثر للتشارك املعرفي بأبعاده املتمثلة في (السلوك،الثقافة التنظيمية،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) على التنمية
املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران عند مستوى داللة ()α≥ 0.05؟ وينبثق عنه التساؤالت الفرعية التالية:
 .1هل هناك أثر للسلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟
 .2هل هناك أثر للثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟
 .3هل هناك أثر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟
التساؤل الرئيس ي الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للمتغيرات
الديموغرافية املتمثلة في ( الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة )؟
التساؤل الرئيس ي الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للمتغيرات
الديموغرافية املتمثلة في ( الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة )؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 .1قياس أثر التشارك املعرفي املتمثل في (السلوك ،الثقافة التنظيمية ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) في تحقيق التنمية املهنية على أعضاء هيئة
التدريس في جامعة نجران.
 .2التعرف على أثر املتغيرات الديموغرافية على التشارك املعرفي املتمثلة في (السلوك ،الثقافة التنظيمية ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) ألعضاء
هيئة التدريس في جامعة نجران.
 .3التعرف على أثر املتغيرات الديموغرافية على واقع التنمية املهنية املتمثلة في (إدارة فريق العمل -التدريب والتطوير املستمر -إدارة االجتماعات-
التفويض) ألعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.
 .4تقديم توصيات لتنمية ممارسة التشارك املعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران من أجل تعزيز التنمية املهنية .
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نموذج الدراسة:
املتغير املستقل
التشارك املعرفي
* السلوك
* الثقافة التنظيمية
*تكنلوجيا املعلومات
واإلتصاالت

املتغير التابع
التنمية املهنية
*إدارة فريق العمل
*التدريب والتطوير املستمر
* إدارة اإلجتماعات
* التفويض

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة:
* أبوكركي،حمزة مؤمن2014(.م).أثرتطبيق التشارك املعرفي على التخطيط اإلستراتيجي من وجهة نظراملديرين في شركات الجنوب.رسالة ماجستير.جامعة مؤته ،األردن.
*أبو كته ،علياء احمد 2018(.م) .التنمية املهنية ملديرات املدارس الثانوية الخاصة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظراملعلمات .رسالة ماجستير  .جامعة عمان
العربية ،األردن .

الدراسات السابقة:
ا
أوال :دراسات متعلقة باملتغير املستقل (التشارك في املعرفة):
• دراسة الشواهين ( )2017بعنوان (أثر التوجه الريادي للجامعات في تنشيط سلوكيات التشارك املعرفي :دراسة ميدانية على الجامعات
الخاصة) :هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التوجه الريادي للجامعات في تنشيط سلوكيات التشارك املعرفي في الجامعات الخاصة األردنية بمدينة
عمان ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )210موظف من رؤساء الجامعات ونوابهم ،العمداء ونوابهم،
ورؤساء األقسام ،واعتمدت الدراسة على أداة االستبانة .وتوصلت الدراسة إلى أن :التوجه الريادي للجامعات يؤثر في تنشيط االتصاالت التنظيمية،
املساهمات الكتابية ،التفاعالت الشخصية ،وأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التوجه الريادي وسلوكيات التشارك املعرفي .وتوص ي
الدراسة بضرورة محافظة الجامعات قيد الدراسة على توجهاتها الريادية ،السعي املستمر إلى التطوير ملواكبة التطورات املتسارعة ،ضرورة تفعيل
التشارك املعرفي في الجامعات.
• دراسة البقور ( )2016بعنوان (دور تكنولوجيا املعلومات والتشارك باملعرفة وأثرهما في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي في جامعة
الطائف) :هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين تكنولوجيا املعلومات والتشارك باملعرفة وأثرهما في ضمان جودة التعليم العالي في جامعة
الطائف ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،بلغ حجم العينة ( )110من أعضاء هيئة التدريس ،اعتمدت الدراسة على أداة االستبانة.
توصلت الدراسة إلى أن :تكنولوجيا املعلومات بأبعادها تؤثر معنويا في التشارك باملعرفة بأبعادها املختلفة ،كذلك أن تفاعل كل من تكنولوجيا
املعلومات والتشارك باملعرفة تؤثر معنويا في ضمان جودة التعليم العالي في جامعة الطائف بأبعاده املختلفة .وتوص ي الدراسة بضرورة صياغة خطة
محددة املعالم لترسيخ ممارسات إدارة املعرفة وآليات تطبيقها في الجامعات وترسيخ هذا املفهوم عند أعضاء هيئة التدريس ،العمل على تكامل
وتفاعل كل من مدخل ادارة املعرفة والجودة في تحقيق غايات واهداف الجامعات على املدى البعيد.
• Buckley, S., & Giannakopoulos, P. (2009). Challenges in knowledge sharing in higher education:

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التشارك املعرفي في الجامعات الحكومية والخاصة ،واتبعت الدراسة املنهج االحصائي الوصفي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )54عضو هيئة تدريس ،واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة أولية لجمع بيانات الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى :وجود رغبة عالية من أفراد العينة في تشارك املعرفة ،أن التشارك املعرفي يساعد على بناء الثقة بين األعضاء ويسهم في زيادة
القاعدة املعرفية.
ا
ثانيا :دراسات متعلقة باملتغير التابع التنمية املهنية:
• دراسة الشمري ( )2019بعنوان (دورالتعلم الرقمي في التنمية املهنية للمعلمين) :هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التعلم الرقمي في التنمية
املهنية للمعلمين ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،تكونت عينة الدراسة من ( )100من املعلمين ،وقد اعتمدت الدراسة على
االستبانة كأداة أولية لجمع املعلومات .توصلت الدراسة إلى :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التعلم الرقمي والتنمية املهنية .وتوص ي الدراسة
بضرورة تدريب املعلمين أثناء الخدمة على استخدام التعليم اإللكتروني ،حث الهيئات التعليمية على استخدام التعلم املدمج كخطوة تمهيدية
الستخدام التقنيات الحديثة ،توفير نظام دراس ي إلكتروني يوازي املادة املعطاه في املراحل االبتدائية وتزويده بالصور اإللكترونية ومقاطع الفيديو
ليكون مرجعا للطالب وولي األمر.
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• دراسة املغربي ( )2016بعنوان (أثرالتنمية املهنية (التدريب) أثناء الخدمة للمعلم على دافعيته األكاديمية املهنية) :هدفت الدراسة إلى الكشف
عن أثر التنمية املهنية (التدريب) أثناء الخدمة للمعلم على دافعيته األكاديمية املهنية ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت
العينة ( )188معلما ومعلمة ،واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة أولية لجمع املعلومات .توصلت الدراسة إلى :عدم وجود أي أثر يعزى للتدريب
أثناء الخدمة على الدافعية ،وأوصت الدراسة بضرورة دراسة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم قبل تقديمها ،نظرا للنفقات
الطائلة التي تصرف دون جدوى أو أثر على املعلم.
• The study of Bizzell, Brad. E. (2011). Professional development of school principals in the rural Appalachian region of
Virginia (Doctoral dissertation, Virginia Tech).

هدفت الدراسة إلى التحقق من بيئة التطوير املنهي ملديري املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي،
حيث اعتمدت الدراسة على املقابلة  ،وتمثلت العينة في ( )13مدير .وتوصلت الدراسة إلى :ضعف برامج التطوير املنهي وقلتها ملديري املدارس ،عدم
إملام مديري املدارس ببرامج التطوير املنهي خارج منطقتهم ،وعدم استعمال التكنولوجيا في عملية التنمية املهنية ملديري املدارس.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة نالحظ تعدد الدراسات التي تناولت التشارك في املعرفة والتنمية املهنية التي تتفق وتختلف مع الدراسة الحالية
في مجموعة من النقاط تتضح كالتالي:
تتفق الدراسة الحالية مع دراسة )  (Buckley., Giannakopoulos ,2009في تحديد سلوكيات التشارك في املعرفة كمتغير مستقل ،بينما اختلفت
الدراسة الحالية مع دراسة (املغربي (BIZZELL, 2001) )2016 ،في تحديد التنمية املهنية كمتغير مستقل ،اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (الشمري
 )2019,في دراسة التنمية املهنية كمتغير تابع ،تناولت دراسة (البقور )2016 ،دراسة تكنولوجيا املعلومات كمتغير مستقل بينما اتخذت الدراسة الحالية
تكنولوجيا االتصاالت كبعد من أبعاد سلوكيات التشارك في املعرفة وأبعاده األخرى املتمثلة في (السلوك -الثقافة التنظيمية -تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات) ،تناولت دراسة (املغربي )2016 ،دراسة التدريب كمتغير مستقل بينما اتخذت الدراسة الحالية التدريب كبعد من أبعاد التنمية املهنية
وأبعاده األخرى املتمثلة في (إدارة فريق العمل -التدريب -إدارة االجتماعات -التفويض ) .
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي التحليلي لجمع املعلومات ووصفها وتحليلها وتفسير الظاهرة املدروسة،
واختلفت مع دراسة )  (Buckley., Giannakopoulos ,200في استخدام املنهج اإلحصائي الوصفي.
أما بالنسبة ملجتمع وعينة الدراسة فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (البقور( (Buckley., Giannakopoulos ,2009 ), )2016 ،الشواهين
 )2017,في مجتمع الدراسة حيث أنها طبقت في الجامعات ،أما الدراسات األخرى (املغربي()2016 ،الشمري (BIZZELL, 2001) )2019 ،فقد طبقت
الدراسة في املدارس ،أما بالنسبة ألداة الدراسة فقد اتفقت الدراسات السابقة على استخدام االستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة ،واختلفت
دراسة ) (BIZZELL, 2001في استخدام املقابلة.
الفجوة املعرفية التي تغطيها الدراسة الحالية:
من خالل عرض الدراسات السابقة تبين بأن معظم الدراسات قد ركزت على قياس سلوكيات التشارك في املعرفة بشكل منفصل عن التنمية املهنية،
وبالتالي تظهر أهمية وتميز الدراسة الحالية بأنها تناولت دراسة تأثير سلوكيات التشارك في املعرفة بأبعاده املتمثلة في (السلوك -الثقافة التنظيمية-
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات) في تحقيق التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.
أهمية الدراسة:
األهمية العلمية:
• توفير قاعدة معرفية تتعلق بموضوع تأثير التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية والتي تعتبر من املواضيع األكثر أهمية وحيوية السيما أننا نعيش
عصر التغيير والتطوير املستمر.
• تسهم هذه الدراسة على إثراء الدارسين والباحثين في هذا املجال نظرا لقلة الدراسات واألدبيات -على حد علم الباحثة  -التي تدرس هذه العالقة بين
املتغيرات.
األهمية العملية:
• يمكن أن تفيد النتائج التي سيتم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة متخذي القرار في التعرف على أوجه املمارسات والسلوكيات ملفهوم التشارك
املعرفي والتي بدورها تضمن تحقيق التنمية املهنية.
• يمكن أن تفيد هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس من خالل تسليط الضوء على ما يثري نموهم املنهي.
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محددات الدراسة:
املحددات املوضوعية للدراسة :اقتصرت الدراسة على معرفة تأثير سلوكيات التشارك املعرفي بأبعاده (السلوك -الثقافة التنظيمية -تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت) في تحقيق التنمية املهنية بأبعاده (إدارة فريق العمل -التدريب والتطوير املستمر -إدارة االجتماعات -التفويض).
املحددات املكانية للدراسة :تقتصر الدراسة على جامعة نجران في منطقة نجران.
املحددات البشرية للدراسة :تقتصر الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.
املحددات الزمانية للدراسة :طبقت الدراسة امليدانية خالل الفصل األول من العام الدراس ي 1441هـ 2020/م .
التعريف بمصطلحات الدراسة:
ا
أوال :التشارك املعرفي " :أنشطة نقل أو نشر املعرفة من أحد األشخاص إلى آخر أو من إحدى الجماعات أو املؤسسات إلى أخرى ،ويتضمن ذلك تبادل
املعرفة الضمنية والصريحة على حد سواء "(عبدالحافظ)484 :2015 ،
ا
ويعرف إجرائيا :بأنه عملية يتم من خاللها تبادل املعارف واملهارات سواء كانت بطريقة رسمية من خالل :املؤتمرات أو االجتماعات الرسمية أو الدورات
التدريبية والنقاشات املباشرة أوغير رسمية من خالل التجمعات الغير رسمية بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف املنظمة
ا
ثانيا :التنمية املهنية :مجموعة من الخبرات التعليمية (الكفايات واملهارات) التي يكتسبها الفرد ،والتي ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمهنته (.القرني
)13: 2010،
ا
وتعرف إجرائيا :عملية مقصودة ومستمرة تهدف إلى إكساب املعلم املعارف واملهارات واالتجاهات التي تسهم في تطوير أدائها من خالل االستفادة من
خدمات اإلنترنت.

اإلطار النظري للدراسة:
ا
أوال :التشارك املعرفي:
• مفهوم التشارك املعرفي
تمثل املعرفة ثروة حقيقية للمؤسسات التعليمية والدعامة الرئيسية لتنافسيتها كونها املصدر األساس ي للقيمـة املـضافة ومفتـاح حـل املشكالت
خاصة إذا تم توظيف املعلومات بمستوى عال من الكفاءة يؤدي إلى بلـوغ األداء املتميـز.
يعتبر التشارك املعرفي أحد أكثر نشاطات إدارة املعرفة أهمية ،حيث ال يمكن الحديث عن التشارك في املعرفة داخل املؤسسة دون الحديث عن
نقلها ألن عملية انتقال املعرفة هي الخطوة الحاسمة نحو عملية التشارك بها .ويعد مفهوم التشارك املعرفي من املفاهيم التي استحوذت على االهتمام
الواسع من قبل الباحثين واملمارسين في مجال إدارة املعرفة ،فمنذ بداية التسعينات بدأ الباحثين بإجراء دراساتهم في مجال إدارة املعرفة وكيفية تطبيق
آليات مشاركة املعرفة في بيئات مختلفة ،وبيان أثر ذلك على أداء املؤسسات؛ يأتي ذلك كله سعيا من هذه املؤسسات نحو مزيد من الكفاءة واإلبداع
وتحسين وتطوير املنتجات والخدمات في ظل عالم يزخر بالتغيرات والتحديات (الطاهر ،منصور  ) 2 :2009 ،وتعرف عملية التشارك املعرفي على أنها نشاط
لتدفق املعرفة من شخص يملك املعرفة إلى شخص أو مجموعة أفراد يحتاجون إليها بشكل يمكن فهمها واستخدامها ،وال تقتصر عملية التشارك باملعرفة
على تبادل املعرفة الصريحة أو املعلن عنها فقط ،وإنما يتضمن أيضا املعرفة الضمنية الكامنة في عقول البشر (أحمد .)2016 ،وتوضح الباحثة الفرق
بين مفهوم املعرفة الصريحة واملعرفة الضمنية حيث تعتمد املعرفة الضمنية على الخبرة الشخصية والحدس والحكم الشخص ي وهي تشير إلى املعارف
املوجودة في عقل كل فرد ،أما املعرفة الصريحة فال تعتمد على الخبرة الشخصية أو املالحظة بل تكون رسمية نظامية معبر عنها كميا ويكون متاح الوصول
إليها لكل من يبحث عنها وبالتالي يمكن نقلها من فرد آلخر.
• أهمية التشارك املعرفي
وتعود أهمية مشاركة املعرفة في املنظمات إلى مجموعة من األسباب منها اآلتي( :الشهري)114 : 2015،
 .1املعلومات واملعرفة بأشكالها املختلفة تنمو بسرعة ،ويرجع ذلك أساسا إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة في مستوىات التعليم وجهود
البحث والتطوير .ومن الواضح أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقوم بدورا حاسما في تمكين الجميع في الوصول وتشارك هذا الكم الكبير
والضخم من املعلومات.
 .2الصعوبة في مواكبة جميع التطورات الجديدة في مجاالت العلوم املختلفة من قبل األفراد واملنظمات.
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التشارك املعرفي في الجامعات
يمكن تصور مجاالت التشارك املعرفي بين أعضاء هيئة التدريس طبقا لوظائف الجامعة ،أي تشارك املواد واملعارف  :التدريسية ،والبحثية ،واملتعلقة
بدور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع  .فبالنسبة للمواد التدريسية على سبيل املثال  :ينتج أعضاء هيئة التدريس كميات هائلة من املواد ذات
الصلة باملقررات الدراسية ،والتي يبتكرونها وينظمونها لالستخدام في املحاضرات ،والندوات ،واللقاءات ،والدروس ،والدورات التدريبية ،ومهارات التدريس
الفعال وغيرها(.عبدالحافظ ،مرجع سابق)488 :
وبوجه عام يشمل تشارك املعرفة في الجامعات العديد من األنشطة مثل  :تأليف ونشر الكتب العلمية واملطبوعات واملجالت األكاديمية والتعاقد
على إجراء أبحاث ،وتقديم الخدمات االستشارية ومشروعات األبحاث في قطاع الصناعة وعقد الندوات واملؤتمرات العلمية واملهنية وغيرها( .مركز
الدراسات االستراتيجية ) 69 :2012 ،لذا فإن قيام الجامعة باإلهتمام بهذه األنشطة يؤدي إلى تنمية وتطوير الجانب الفكري ألعضاء هيئة التدريس مما
يضمن اإلرتقاء الفكري للجامعة وإعطائها صفة التميز البحثي ألجل تحقيق امليزة التنافسية لها .
• أشكال التشارك املعرفي
يشير ( دروم ) 259 :2016 ،إلى أن املعرفة يتم التشارك فيها داخل املنظمات إما بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود:
الشكل املقصود :ويعني أن تتم عملية مشاركة املعرفة قصديا داخل املنظمة من خالل االتصاالت الفردية املبرمجة بين األفراد أو من خالل األساليب
املكتوبة مثل  :املذكرات ،والتقارير والنشرات الدورية ،ومختلف أنواع املطبوعات الداخلية  ،باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يتم مشاركة املعرفة قصديا من
خالل استخدام الفيديو ،واألشرطة الصوتية ،وعقد املؤتمرات والندوات الداخلية وبرامج اإلرشاد وبرامج التدريب ،وإجراء التنقالت وتدوير األعمال بين
األعضاء
الشكل غير املقصود :ويعني مشاركة املعرفة بشكل غير مقصود داخل املنظمة من خالل :الشبكات غير الرسمية ،والقصص واألساطير ،ومايشبه ذلك.
• نظريات التشارك املعرفي
من أهم النظريات املفسرة للتشارك املعرفي مايلي :
 .1نظرية الفعل املنطقي :تستخدم هذه النظرية إلختبار موقف الشخص من سلوك التشارك املعرفي الذي سيؤثر في النهاية على نية الشخص في
تشارك املعرفة ،وتتلخص أن هذه النظرية يحددها املوقف اتجاه السلوك والقواعد الشخصية وفي إطار نية التشارك املعرفي يتم تحديد معرفة
الشخص الذي يتصرف وفقا لسلوكيات املواقف الشخصية حيث يتم تحديد سلوك التشارك املعرفي من خالل موقفهم اتجاهه  ،فإذا كان لهم نية
.2

وموقف إيجابي اتجاه التشارك املعرفي فسيؤثر ذلك بشكل إيجابي على التشارك املعرفي ( .بوطبه)188 : 2020 ،
نظرية السلوك املخطط :وهي في األساس امتد اد لنظرية الفعل املنطقي حيث يحدد نظرية السلوك املخطط نية الفرد للقيام بسلوك معين  ،ويجب
أن تكون نية الفرد واضحة ودقيقة حسب الحاجة ملعرفة اتجاه مايريد الفرد الحصول عليه حيث انه يعكس السلوك الفردي  ،وان نيه السلوك

.3

الفردي تتظافر حسب هذه النظرية باملوقف واألعراف االجتماعية)Razak,Pangil,Zin,Yunus , and Asnawi ,2016:549( .
نظرية التبادل االجتماعي :تقوم هذه النظرية بشكل أساس ي على أنها تبادل ملورد ثمين يتوقع أن يفيد الطرفين وتمارس هذه النظرية لتعظيم الفائدة
وتقليل التكلفة فهي نظرية تصف السلوك العقالني للفرد إلدراك إمكانية املكافآت التي سيحصلون عليها من التبادل االجتماعي .

• معوقات التشارك املعرفي
وضح (قرمش )2018 ،أن تسهيل عملية التشارك املعرفي تعد من األهداف التي تسعى إليها املنظمات إال أن هناك معوقات تحد من التشاركية
ألسباب متعدده منها:
 .1الرغبة في اإلحتفاظ باملعرفة والخوف من مشاركتها اآلخرين للمحافظة على املكاسب املادية .
.2
.3
.4

خوف أصحاب املعرفة من أن يفقدو سلطتهم وقوتهم نتيجة تشارك املعرفة وخاصة املعرفة الضمنية .
معوقات ترتبط بالناحية الفردية والتنافسية.
تعريض املنظمة واآلخرين للضرر نتيجة تشاركية املعرفة بشكل خاطئ.

ا
ثانيا :التنمية املهنية:
تتعدد أدوار املؤسسات التعليمية نتيجة للتطورات العلمية ،والتقنية ولذا فقد أصبحت التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس موضوعا مهما ومطلبا
ملحا ولذلك ظهرت الحاجة إلى اإلعداد األكاديمي ،واالهتمام باألستاذ الجامعي منذ القرن التاسع عشر؛ نتيجة للتطورات في املجاالت العلمية ،والتربوية،
والتعلمية( .الصالح)108 :2018 ،
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إن الجامعات وهي تقود عمليات التطوير والتغيير في املجتمعات بحاجة ماسة إلى تطوير قدرات أعضائها ليقوموا بدورهم في صناعة التغيير املستمر
واالستفادة من األساليب والنماذج اإلدارية الحديثة في تعزيز القدرة واملهارة القيادية ألعضائها ،وقد أشار( آل زاهر )256 :2004 ،في دراسته إلى "أن
الجامعات السعودية لم تساير التطورات العاملية في التخطيط والتنظيم الجدي لبرامج تركز مباشرة على تطوير عضو هيئة التدريس ،واقتصر الدور على
جهود جزئية أو التفكير في تنظيم برامج ولكن بدون جدية وتنفيذ.
• أهمية التنمية املهنية
إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تطوير النمو املنهي ألعضاء هيئة التدريس ألنه يعمل على تبادل األفكار وتحسين طرق التدريس وتطويرها وتحديد نشاط
املعلم وتطوير أساليبه مما يبعد امللل عن نفسه ويطلعه على أفضل الطرق واألساليب حبا وتفاعال مع مهنته ( الشتيحي .)15 :2010 ،وعضو هيئة التدريس
يواجه مطالب التغيير والتطوير السريع واالنفجار املعرفي والعلمي والتكنولوجي في عاملنا املعاصر ويحتاج إلى إعداد وتدريب مستمر يمكنه من مالحقة
الجديد في ميدان عمله ،ورفع كفايته اإلنتاجية ،بما يسهم في تطوير العملية التربوية ذاتها وتحسينها ،على اعتبار أن عضو هيئة التدريس أهم مدخالت
العملية التعليمية ،وأخطرها أثرا على تعليم التالميذ (.)Owen, 2012: 152
وترى الباحثة أن أهمية التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس تنبع من خالل مساعدتهم على التعامل مع املواقف الجديدة بكفاءة بأن تجعلهم أكثر
وعيا بالجديد في مجال تخصصهم وتساعدهم على النمو املستمر  .كما تساعد التنمية املهنية في تطوير كفاءتهم اإلدارية واألكاديمية مما يؤدي إلى تحقيق
منافع فردية تعود لهم وللجامعة.
• أهداف التنمية املهنية
تتعدد أهداف التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،وفيما يلي عرض ألهم هذه األهداف كما أشار (النمر ) 7 :2014 ،فيما يلي:
 .1مساعدة عضو هيئة التدريس على االرتقاء بجوانب شخصيته وأدائه األكاديمي.
 .2تحقيق الشمول في النظرة لعضو هيئة التدريس كوحدة واحدة فكأنما نموه العلمي أمر أساس ي ،فإن نمو مهاراته األخرى يعد هاما أيضا.
 .3دعم وتبادل الخبرة بين أعضاء هيئة التدريس.
 .4ترقية املهارات البحثية بغرض تشجيع البحث العلمي.
 .5املحافظة على األداء املتميز ورفع الروح املعنوية.
كما تهدف برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات كما أشار (الجنهي )198: 2018 ،فيما يلي-:
 .1ربط عضو هيئة التدريس في الجامعة بمجتمعه الجامعي وتالميذه ومجتمعه املحلي .
 .2نشر ثقافة النمو املنهي بين أعضاء هيئة التدريس وأثره في االرتقاء بأدائهم وتنمية مهاراتهم بشكل مستمر.
 .3االطالع على أحدث املستجدات في التخصص من الناحية العلمية واملعرفية ومن ناحية املهارات الالزمة ملهنة التدريس إضافة إلى مهارات البحث
العلمي وخدمة الجامعة واملجتمع املحلي
 .4تنمية املهارات القيادية واإلبداعية التي يحتاجها عضو هيئة التدريس عند ممارسته العملية اإلدارية بشكل أو بآخر في املؤسسة التي ينتمي إليها.
• دواعي التنمية املهنية ألعضاء التدريس في الجامعة
تقوم فلسفة برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس على فكرة تعليمهم ،وتدريبهم على كيفية تعزيز املشاركة والتفاعل لدى الطالب ،كوسيلة
لتحسين نتائج عملية التعلم لديهم؛ وهذه الفكرة تحديدا هي املبدأ الفلسفي الرئيس الذي تقوم عليه برامج التنمية املهنية في العديد من العالم كالواليات
املتحدة األمريكية((Ebert-May and others, 2018: 555) .
كما أن دواعي التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس تكمن في حاجة أعضاء هيئة التدريس إلى العمل في مراجعة املناهج من حيث أهدافها ومحتواها
وطرائق تدريسها ،ووسائلها وأنشطتها وتقويمها ،لتعديلها نحو األفضل واملساهمة الفعالة في التنمية البشرية على مستوى املنهج والتدريس ،وكذلك ظهور
أنماط جديدة في التدريس ،مثل :دور املتعلمين ،ومدخل حل املشكالت ،والتعليم االستراتيجي ،والتعلم باألهداف التعلم املتقن (العمري.)541 :2015،
إن رفع كفاءة املدرس الجامعي بواسطة استخدام الطرائق واألساليب الحديثة من شأنها أن تؤدي إلى رفع كفاءة التعليم الجامعي ،ويظهر هذا من
خالل التخصصات الدراسية التي ظهرت مع بداية القرن العشرين ،إذ ظهر املدرس املتخصص الذي يلتزم بالحدود التخصصية ،وأصبح التدريس
مهنة(الحداد.) 36 :2016 ،
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إجراءات الدراسة:
• منهج الدراسة:
يعتبر املنهج الوصفي التحليلي هو املنهج املالئم لهذه الدراسة بما يتناسب مع تحقيق األهداف املرجوة منها ،ويعرف املنهج الوصفي التحليلي بأنه:
املنهج املستخدم لوصف الظاهرة محل الدراسة من حيث الطبيعة التي تتسم بها ودرجة وجودها فقط وذلك من خالل استجواب جميع أفراد مجتمع
البحث أو عينة كبيرة منهم وتعبر عن هذا املجتمع (العساف1433 ،ه.)179 :
• مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعة نجران للفصل األول من العام الدراس ي 1441هـ 2019/م والبالغ عددهم
1464عضو هيئة تدريس من الذكور واإلناث.
• عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة لتمثيل مجتمع الدراسة وتتكون من  317عضو هيئة تدريس بناء على جدول العينات
اإلحصائية ،وللتأكد من سالمة العينة املختارة تم االعتماد على املعادلة:
) z 2 ×P (1−P
e2
) z2 ×P (1−P
(1+
e2N

= Sample size

وقد تم توزيع استبانة البحث إلكترونيا ،وبلغ عدد االستجابات الواردة ( ،)325وقد تم إستبعاد ( )8إستبانة لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي،
ليصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي ()317
• مصادرجمع البيانات:
مصادر أولية :نظرا لطبيعة الدراسة من حيث أهدافها ومنهجها ،ومجتمعها ،قامت الباحثة بتصميم استبانة وتوزيعه على عينة الدراسة لجمع
البيانات الالزمة حول موضوع أثر التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية .
مصادرثانوية :من خالل االطالع على الكتب واملجالت العلمية والدراسات واألبحاث واملواقع اإللكترونية ذات الصلة بموضوع الدراسة .
• أداة الدراسة:
َ
َ
َّ
الدراسة ،واإلجابة عن تساؤالتها ،فتم تصميم أداة
الدراسة؛ ملناسبتها لتحقيق أهداف ِّ
قامت الباحثة ببناء وتطوير االستبانة أداة لجمع بيانات ِّ
الد َ
َّ
راسة (استبانة) بهدف ُّ
التعرف على أثر التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية ،وقد قامت الباحثة بإعداد االستبانة بصورتها املبدئية ،من خالل
ِّ
الدر َ
َ
َّ
َّ
الحالية ،حيث تكونت
اسة
بموضوع
املتعلقة
أدواتها
ومراجعة
ابقة
الس
ات
اس
الد
على
االطالع
بعد
وكذلك
البحث،
بهدف
قة
املتعل
األدبيات
اجعة
ر
م
ر
ِّ
ِّ
ِّ
االستبانة من محورين رئيسيين هما :محور التشارك املعرفي ويتكون من  18فقرة مقسمة على ثالثة أبعاد رئيسية ،ومحور التنمية املهنية ويتكون من 37
فقرة مقسمة على أربعة أبعاد رئيسية .وللتأكد من صدق أداة الدراسة (االستبانة) تم االعتماد على كال من:
تم ُ
الدر َ
ُّ
اسة َّ
عرضها على عدد من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين؛ وذلك لالسترشاد
الصدق الظاهري لألداة (التحكيمي) :بعد االنتهاء من بناء أداة ِّ
ُ
َّ
ُ
بآرائهم ،وقد طلب من املحكمين إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ،ومدى مالءمتها ملا وضعت ألجله ،ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي
إليه ،مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن من خاللها تطوير االستبانة.
َّ
َّ
وقد َّ
تم األخذ بمالحظات املحكمين ،واعتماد العبارة التي ُّات ِّفق عليها من قبل املحكمين بنسبة تزيد عن ( )%85فأكثر وبذلك أصبحت االستبانة في شكلها
النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من ( )55فقرة مقسمة على محورين رئيسيين.
ُّ
الد َ
راسة )االستبانة( قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون؛ ملعرفة صدق
صدق البناء ألداة الدراسة :بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة ِّ
تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة َّ
البناء لالستبانة ،حيث َّ
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة ،كما يلي:
املحوراألول :التشارك املعرفي:
البعد األول :السلوك:
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جدول ( :)1معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد" السلوك"
رقم الفقرة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

 -1اشعر باملتعة عند مشاركة زمالئي باملعرفة.

**.766

 -4لدي استعداد دائم ملشاركة املعرفة مع اآلخرين .

**.772

 -2أتواصل مع املديرين الزمالء لتبادل األفكار واألراء .

**.640

 -5أشجع زمالئي للتشارك باملعرفة مع بعضهم البعض .

**.774

 -3أشارك في الندوات واملؤتمرات التي تعقدها الجامعة لتبادل
املعرفة.

**.582

 -6أعتبر التشارك املعرفي من احد عناصر نجاحي
الوظيفي .

**.667

* دال عند مستوى داللة 0.05

**دال عند مستوى داللة 0.01

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

َّيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة َّ
الكلية للبعد األول (السلوك) جاءت جميعها معامالت جيدة ومقبولة؛ حيث
ُّ
كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي (.)0.05
البعد الثاني :الثقافة التنظيمية:
جدول ( :)2معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد" الثقافة التنظيمية"
معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة
 -1تؤكد اإلدارة العليا دائما على أهمية التشارك املعرفي.

**.850

 -4تنظم الجامعة لقاءات دورية وورش عمل لدفع أعضاء هيئة
التدريس

**.800

 -2تقدم إدارة الجامعة الحوافز واملكافئات لدعم أعضاء
هيئة التدريس.

**.695

 -5تعتبر الجامعة التشارك املعرفي أساس لألداء الوظيفي

**.843

 -3توفر الجامعة وسائل وأساليب لتساعد على التشارك
باملعرفة

**.798

 -6توفر الجامعة وسائل تكنولوجية حديثة لنسهيل التشارك
املعرفي .

**.775

* دال عند مستوى داللة 0.05

**دال عند مستوى داللة 0.01

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

َّيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة َّ
الكلية للبعد الثانى (الثقافة التنظيمية) جاءت جميعها معامالت جيدة
ُّ
ومقبولة؛ حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي (.)0.05
البعد الثالث :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
جدول( :)3معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

 -1يتوافر لدى الجامعة مركز للمعلومات وقواعد
البيانات.

**.648

 -4توفر الجامعة الوسائل واألدوات التي تساعد
للتشارك املعرفي.

**.844

 -2تعمل الجامعة على تحديث قواعد بياناتها
باستمرار.

**.666

 -5تعتمد الجامعة على رؤساء األقسام كمصدر لنقل
املعلومات.

**.800

 -3توفر الجامعة شبكات اإلنترنت مما يسهل مشاركة
املعرفة

**.701

 -6تقوم الجامعة بتوزيع تقارير ومجالت دورية تخص
مجال العمل.

**.792

* دال عند مستوى داللة 0.05

**دال عند مستوى داللة 0.01

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

َّيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة َّ
الكلية للبعد الثالث(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) جاءت جميعها
ُّ
معامالت جيدة ومقبولة؛ حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي (.)0.05
املحورالثاني :التنمية املهنية:
البعد األول :إدارة فريق العمل:
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جدول( :)4معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد" إدارة فريق العمل"
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

 -1تقوم إدارة الجامعة ببناء فريق عمل إلنجاز املهام.

**.723

 -5تتعامل إدارة الجامعة مع اآلخرين عن طريق
تخفيف حدة التوتر.

**.788

 -2تحرص إدارة الجامعة على وجود مهمات تنفذ
بمشاركة اكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس
لضمان التعاون.

**.771

 -6تحترم إدارة الجامعة قيم وعادات ومعتقدات
اآلخرين في فريق العمل.

**.606

 -3تقوم إدارة الجامعة ببناء الثقة وتعلم كيفية
النيابة.

**.836

 -7تستطيع إدارة الجامعة تقديم الدعم الكافي
للفريق حين الطلب.

**.795

 -4تتشارك إدارة الجامعة مع أعضاء التدريس
وتعلمهم بخططهم املستقبلية

**.767

 -8تمتلك إدارة الجامعة القدرة على إدارة الصراع من
داخل الفريق.

**.718

* دال عند مستوى داللة 0.05

**دال عند مستوى داللة 0.01

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

َّيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة َّ
الكلية البعد األول (إدارة فريق العمل) جاءت جميعها معامالت جيدة
ُّ
ومقبولة؛ حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي (.)0.05
البعد الثاني :التدريب والتطويراملستمر:
جدول ( :)5معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد"التدريب والتطوير املستمر"
رقم الفقرة

معامل
االرتباط

رقم الفقرة

معامل
االرتباط

 -1تشجع إدارة الجامعة أعضاء التدريس على بذل جهودهم الذاتية لتطوير
مهاراتهم وقدراتهم.

**.825

 -6تحرص إدارة الجامعة على تحسين مستوى أعضاء
هيئة التدريس األقل كفاءه من خالل سلسة من
الدورات التطويرية.

**.666

 -2تقوم إدارة الجامعة بتقديم فرص متكافئة لحضور الدورات التدريبية.

**.838

 -7تشجع إدارة الجامعة هيئة التدريس على تطبيق
املهارات التي تعلموها من البرامج التدريبية بمهامهم
الوظيفية.

**.804

 -3تحرص إدارة الجامعة على تقديم الدورات وورش العمل التي تالئم احتياجات
أعضاء هيئة التدريس.

**.852

 -8تشجع إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس على
حضور الدورات التدريبية واالستفادة منها.

**.808

 -4تقوم إدارة الجامعة بمسح االحتياجات التدريبية ألعضاء التدريس.

**.798

 -9تظهر إدارة الجامعة قدرة على حل املشكالت
باستخدام األساليب الحديثة في مجال اإلدارة.

**.827

 -5يكون الترشيح للدورات التدريبية وفق أسس موضوعيه

**.836

 -10تظهر إدارة الجامعة قدرة على قيادة التغيير
والتخطيط التطويري.

**.881

* دال عند مستوى داللة 0.05

**دال عند مستوى داللة 0.01

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

َّيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة َّ
الكلية للبعد الثاني (التدريب والتطوير املستمر) جاءت جميعها معامالت
ُّ
جيدة ومقبولة؛ حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي (.)0.05

350

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 341-365

اليامي & الدوعان

أثرالتشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية .....
البعد الثالث :إدارة االجتماعات:
جدول( :)6معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد"إدارة االجتماعات
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

 -1تقوم إدارة الكلية بالتحضير الجيد لالجتماع وتحديد
محتواه.

**.815

 -6تقوم إدارة الكلية بتحديد زمان ومكان االجتماع
بوضوح.

**.754

 -2تحفز إدارة الكلية األعضاء على املشاركة الفعالة في
االجتماع.

**.695

 -7تقوم إدارة الكلية بإعداد جدول أعمال االجتماع
قبل االجتماع

**.796

 -3تستخدم إدارة الكلية دائما جدول أعمال مكتوب
وتوزعه قبل االجتماع بفتره.

**.720

 -8تقوم إدارة الكلية بإبالغ املشاركين في االجتماع
بجدول أعماله وزمانه وما قد يطلب من بعضهم
بصوره خاصة.

**.743

 -4تلتزم إدارة الكلية دائما بوقت البدء واالنتهاء من
االجتماع.

**.823

 -9تمتلك إدارة الكلية القدرة على إدارة االجتماع
بكفاءة.

**.831

 -5تظهر إدارة الكلية تذمرا من املناقشات املطولة التي
ال تنتهي بحل

**.676

 -10تلم إدارة الكلية بأساسيات إدارة الوقت الفعالة.

**.859

* دال عند مستوى داللة 0.05

**دال عند مستوى داللة 0.01

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

َّيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة َّ
الكلية للبعد الثالث (إدارة االجتماعات) جاءت جميعها معامالت جيدة
ُّ
ومقبولة؛ حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي (.)0.05
البعد الرابع :التفويض:
جدول( :)7معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد "التفويض"
رقم الفقرة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

 -1تقوم إدارة الكلية بتفويض بعض االعمال ألعضاء التدريس
إلنجازها.

**.770

 -6تفوض إدارة الكلية اللجنة املالية بشراء ما يلزم الجامعة من
األدوات واملستلزمات املكتبية .

**.664

 -2تتيح إدارة الكلية الفرصة ألعضاء هيئة التدريس ملمارسة
اتخاذ القرارات.

**.677

 -7تسعى إدارة الكلية على تقديم املساعدة للمرشد االكاديمي
لتحسين مستوى الطالب املتعثر.

**.754

 -3تقوم إدارة الكلية بتفويض السلطة لتخفيف أعباء العمل

**.665

 -8تفوض إدارة الكلية فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس
إلعداد جدول االختبارات النهائية.

**.636

 -4تفوض إدارة الكلية احد أعضاء التدريس بتوزيع التكاليف
اإلدارية لباقي أعضاء التدريس.

**.602

 -9تقدم إدارة الكلية املساعدة اثناء ممارسة أعضاء هيئة
التدريس للصالحيات املخولة لهم .

**.746

 -5تفوض إدارة الكلية احد أعضاء التدريس ملتابعه األنشطة
الطالبية.

**.737

* دال عند مستوى داللة 0.05

**دال عند مستوى داللة 0.01

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

َّيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة َّ
الكلية للبعد الرابع (التفويض) جاءت جميعها معامالت جيدة ومقبولة؛
ُّ
حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة أقل أو يساوي (.)0.05
• ثبات أداة الدر َ
اسة:
ِّ
َّ ُّ
َ
َ
الدراسة ،والجدول التالي
الدراسة باستخدام معادلة (ألفا كرونباخ  )Cronbach'a Alphaوذلك بعد تطبيقها على عينة ِّ
تم التأكد من ثبات أداة ِّ
يوضح معامالت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ ملختلف محاور االستبيانن .
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جدول( :)8معامالت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ ملحاور االستبيان
البعد

عدد الفقرات

معامل الفا كرونباخ

املحور

السلوك

6

.768

الثقافة التنظيمية

6

.871

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

6

.834

إدارة فريق العمل

8

.886

التدريب والتطوير املستمر

10

.942

إدارة االجتماعات

10

.899

التفويض

9

.864

املحوراألول  :التشارك املعرفي

املحورالثاني  :التنمية املهنية

الدرجة الكلية للثبات

.968

55

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ كانت مناسبة ألغراض البحث العلمي؛ حيث تشير نتائج الجدول السابق
إلى ارتفاع معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ على الدرجة َّ
الكلية ،حيث بلغت ()0.968
احتساب الدرجات على أداة الدر َ
اسة:
ِّ
َ
َ
بعد أن َّ
الدراسة ،قامت الباحثة برصد الدرجات باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي ،حيث إنه لكل عبارة خمسة
الدراسة على عينة ِّ
تم تطبيق أداة ِّ
مستوىات ،بحيث تعطى درجة لكل درجة أهمية ،كالتالي:
جدول( :)9مقياس ليكرت الخماس ي
املعيار

ا
مو افق جدا

مو افق

غيرمتأكد

غيرمو افق

ا
غيرمو افق إطالقا

الوزن

5

4

3

2

1

أساليب تحليل البيانات:
َ
ًّ
الدراسة ومعالجتها إحصائيا البرنامج اإلحصائي( (Spss) Statistical Package for Social Sciencesالحزم
استخدمت الباحثة لتحليل بيانات ِّ
االجتماعية) ،ومن َّ
َّ
ثم قامت الباحثة باستخراج النتائج وتفسيرها ،باإلضافة لالعتماد على مجموعة من األساليب اإلحصائية
اإلحصائية للعلوم
َ
َّ
الدراسة الحالية كما يلي:
املستخدمة في ِّ
َ
َّ
َّ
َّ
الدراسة للعبارات حسب درجة
 .1التكرارات ،والنسب املئوية،
واملتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،والترتيب الستجابات أفراد عينة ِّ
ِّ
األهميةُ ،
َّ
وللحكم على درجة األهمية للفقرة تم اعتماد التصنيف التالي:
املتوسط من  1إلى .1.80
• درجة املوافقة منخفضة جدا ،عندما تكون قيمة
ِّ
•
•

املتوسط من  1.81إلى أقل من .2.60
درجة املوافقة منخفضة ،عندما تكون قيمة
ِّ
املتوسط من  2.61إلى أقل من .3.40
درجة املوافقة متوسطة ،عندما تكون قيمة
ِّ

املتوسط من  3.41إلى أقل من.
• درجة املوافقة ،عندما تكون قيمة
ِّ
املتوسط من  4.21إلى أقل من .5
• درجة املوافقة عالية جدا ،عندما تكون قيمة
ِّ
ُّ
َ
الدراسة.
معادلة ألفا كرونباخ ،للتحقق من ثبات أداة ِّ
ُّ
الدر َ
اسة.
معامل االرتباط بيرسون ،للتحقق من االتساق الداخلي )صدق البناء( لعبارات أداة ِّ
تحليل االنحدار (.)Regression test
اختبارات ( .)independent sample T test
تحليل التباين االحادى ( .)One way Anova
4.20

.2
.3
.4
.5
.6
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النتائج ومناقشتها:
ا
أوال :دراسة محاوروأبعاد الدراسة:
املحوراألول :التشارك املعرفي:
لدراسة التشارك املعرفي تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املحور األول "التشارك املعرفي " وجاءت النتائج كما يلي:
جدول( :)10املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املحور األول "التشارك املعرفي "
أبعاد التشارك املعرفي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الرتبة

درجة املوافقة

السلوك

3.89

0.82

1

موافق

الثقافة التنظيمية

3.66

0.87

3

موافق

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

3.72

0.84

2

موافق

الدرجة الكلية

3.76

0.84

موافق

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

َّ
يتبين من الجدول السابق أن درجة التشارك املعرفي ألفراد عينة الدراسة كان بدرجة كبيرة حيث جاء بدرجة موافقة (موافق) من وجهة نظر أفراد
الد َ
الد َ
املتوسط العام مساويا ( )3.76بانحراف معياري بلغ ( )0.84وهي قيمة منخفضة ُّ
راسة حول درجة
راسة ،وجاء
تدل على تجانس آراء أفراد ِّ
عينة ِّ
ِّ
َ
التشارك املعرفي ألفراد عينة الدراسة  ،وجاءت جميع قيم االنحراف املعياري ذات قيمة منخفضة ،مما ُّ
الدراسة حول
يدل على تجانس آراء أفراد عينة ِّ
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.89وانحراف معياري بلغ ( ،)0.82و درجة موافقة (موافق) ،وجاء
درجة التشارك املعرفي ،وجاء في الترتيب األول ( :السلوك).
ِّ
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.66وانحراف معياري بلغ ( ،)0.87ودرجة موافقة(موافق).
في الترتيب األخير ( :الثقافة التنظيمية)
ِّ
املحورالثاني :التنمية املهنية:
لدراسة أبعاد التنمية املهنية تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املحور الثاني " التنمية املهنية" وجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( :)11املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املحور الثاني " التنمية املهنية "
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الرتبة

درجة املوافقة

إدارة فريق العمل

3.67

0.84

2

موافق

التدريب والتطوير املستمر

3.66

0.87

3

موافق

إدارة االجتماعات

3.66

0.83

4

موافق

التفويض

3.68

0.86

1

موافق

الدرجة الكلية

3.67

0.85

أبعاد التنمية املهنية

موافق

َّ
يتبين من الجدول السابق أن درجة التنمية املهنية ألفراد عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة حيث جاءت بدرجة موافقة (موافق) من وجهة نظر أفراد
الد َ
الد َ
املتوسط العام مساويا ( )3.67بانحراف معياري بلغ ( )0.85وهي قيمة منخفضة ُّ
راسة حول درجة
راسة ،وجاء
تدل على تجانس آراء أفراد ِّ
عينة ِّ
ِّ
َ
ُّ
الدراسة حول
التنمية املهنية ألفراد عينة الدراسة ،وجاءت جميع قيم االنحراف املعياري ذات قيمة منخفضة ،مما يدل على تجانس آراء أفراد عينة ِّ
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.68وانحراف معياري بلغ ( ،)0.86ودرجة موافقة (موافق)  ،وجاء في
درجة التنمية املهنية ،وجاء في الترتيب األول( :التفويض)
ِّ
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.66وانحراف معياري بلغ ( ،)0.83ودرجة موافقة(موافق).
الترتيب األخير( :إدارة االجتماعات)
ِّ
ا
ثانيا :اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
التساؤل الرئيس ي األول :هل هناك أثر للتشارك املعرفي بأبعاده املتمثلة في (السلوك،الثقافة التنظيمية،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) على
التنمية املهنية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران عند مستوى داللة ()α≥ 0.05؟ وينبثق عنه التساؤالت الفرعية التالية:
• هل هناك أثرللسلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟
لدراسة أثر السلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران تم استخدام تحليل االنحدار
(  )linear regressionوجاءت النتائج كما يلي:
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جدول ( :)12تحليل االنحدار الخطي للسلوك
معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد املصحح

مستوى الخطأ املقدر

.646

.417

.410

.42437

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

من الجدول السابق نستنتج انه بعد اختيار طريقة االنحدار  Enterحيث قام البرنامج بإدخال جميع املتغيرات املستقلة في معادلة االنحدار الخطي
املتعدد ،نالحظ بأن قيم معامل االرتباط  Rقد بلغ ( )0.646بينما بلغ معامل التحديد  ) 0.417(R2في حين كان معامل التحديد املصحح مساويا ()0.410
مما يعني بأن املتغيرات املستقلة التفسيرية (أبعاد التنمية املهنية) استطاعت أن تفسر ( )0.410من التغيرات الحاصلة في (السلوك فى التشارك املعرفي)
املطلوبة والباقي يعزى إلى عوامل أخرى وقد تم التحقق من أثر السلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية كما يلي:
جدول ( :)13قيم تحليل التباين للسلوك
االنحدار
البواقى
املجموع

مربع املتوسط

ف

مستوى الداللة

55.891

.000

مجموع املربعات

عدد درجات الحرية

40.262

4

10.066

56.188

312

.180

96.451

316

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

يتضمن الجدول السابق قيم تحليل التباين والذي يمكن املعرفة من خالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية  Fوكما يالحظ
من جدول تحليل التباين املعنوية العالية الختبار  )P < 0.000( Fوهى قيمة ذات داللة إحصائية نستنتج منها وجود أثر ذات داللة إحصائية للسلوك فى
التشارك املعرفي على التنمية املهنية حيث جاءت قيمة القوة التفسيرية للنموذج مساويا ( )55.891مما يؤكد القوة التفسيرية العالية .
• هل هناك أثرللثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟
لدراسة أثر الثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران تم استخدام تحليل
االنحدار (  )linear regressionوجاءت النتائج كما يلي:
جدول( :)14تحليل االنحدار الخطي للثقافة التنظيمية
معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد املصحح

مستوى الخطأ املقدر

.695

.484

.477

.44685

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

من الجدول السابق نستنتج انه بعد اختيار طريقة االنحدار  Enterحيث قام البرنامج بإدخال جميع املتغيرات املستقلة في معادلة االنحدار الخطي
املتعدد ،ونالحظ بأن قيم معامل االرتباط  Rقد بلغ ( )0.695بينما بلغ معامل التحديد  ) 0.484(R2في حين كان معامل التحديد املصحح مساويا ()0.477
مما يعني بأن املتغيرات املستقلة التفسيرية (أبعاد التنمية املهنية) استطاعت أن تفسر ( )0.477من التغيرات الحاصلة في (الثقافة التنظيمية في التشارك
املعرفي) املطلوبة والباقي يعزى إلى عوامل أخرى وقد تم التحقق من أثر الثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية كما يلي:
جدول ( :)15قيم تحليل التباين للثقافة التنظيمية
االنحدار
البواقي
املجموع

مربع املتوسط

ف

مستوى الداللة

73.080

.000

مجموع املربعات

عدد درجات الحرية

58.370

4

14.592

62.299

312

.200

120.669

316
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يتضمن الجدول السابق قيم تحليل التباين والذي يمكن املعرفة من خالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية  Fوكما يالحظ
من جدول تحليل التباين املعنوية العالية الختبار  ) P < 0.000( Fوهى قيمة ذات داللة إحصائية نستنتج منها وجود أثر ذات داللة إحصائية للثقافة
التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية حيث جاءت قيمة القوة التفسيرية للنموذج مساويا ( )73.080مما يؤكد القوة التفسيرية العالية.
• هل هناك أثرلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران
؟
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لدراسة أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران تم
استخدام تحليل االنحدار (  )linear regressionوجاءت النتائج كما يلي:
جدول( :)16تحليل االنحدارالخطي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد املصحح

مستوى الخطأ املقدر

.790

.624

.619

.34592

من الجدول السابق نستنتج انه بعد اختيار طريقة االنحدار  Enterحيث قام البرنامج بإدخال جميع املتغيرات املستقلة في معادلة االنحدار الخطي
املتعدد ،ونالحظ بأن قيم معامل االرتباط  Rقد بلغ ( )0.790بينما بلغ معامل التحديد  ) 0.624(R2في حين كان معامل التحديد املصحح مساويا ()0.619
مما يعني بأن املتغيرات املستقلة التفسيرية (أبعاد التنمية املهنية) استطاعت أن تفسر ( )0.619من التغيرات الحاصلة في (تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت في التشارك املعرفي) املطلوبة والباقي يعزى إلى عوامل أخرى وقد تم التحقق من أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على
التنمية املهنية كما يلي:
جدول( :)17قيم تحليل التباين للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
االنحدار
البواقي
املجموع

مربع املتوسط

ف

مستوى الداللة

129.321

.000

مجموع املربعات

عدد درجات الحرية

61.900

4

15.475

37.335

312

.120

99.235

316
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يتضمن الجدول السابق قيم تحليل التباين والذي يمكن املعرفة من خالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية  Fوكما يالحظ
من جدول تحليل التباين املعنوية العالية الختبار  ) P < 0.000( Fوهى قيمة ذات داللة إحصائية نستنتج منها وجود أثر ذات داللة إحصائية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران حيث جاءت قيمة القوة التفسيرية
للنموذج مساويا ( )129.321مما يؤكد القوة التفسيرية العالية .
التساؤل الرئيس ي الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين آراء أفراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى
للمتغيرات الديموغر افية املتمثلة في (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة )؟
ا
أوال :من حيث الجنس:
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للجنس تم استخدام
اختبار ت ( )Independent Sample T-testوجاءت النتائج كما يلي:
جدول( :)18اختبار ت ( )Independent Sample T-testللجنس

السلوك

الثقافة
التنظيمية
تكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت
الدرجة
الكلية
للتشارك
املعرفي

الجنس

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

ذكر

122

3.9440

.59982

أنثى

195

3.8538

.51925

ذكر

122

3.7077

.71560

أنثى

195

3.6265

.54778

ذكر

122

3.6872

.57239

أنثى

195

3.7393

.55328

ذكر

122

3.7796

.52588

أنثى

195

3.7399

.45067

قيمة ت

مستوى الداللة

1.416

.158

1.138

-.806

.715

.256

.421

.475
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تبين من الجدول السابق ما يلي:

• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول السلوك فى تطبيق التشارك املعرفي تعزى للجنس
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.158أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية .
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الثقافة التنظيمية فى تطبيق التشارك املعرفي تعزى
للجنس حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.256أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى تطبيق التشارك
املعرفي تعزى للجنس حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.421أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للتشارك املعرفي تعزى للجنس حيث
جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.715أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
ا
ثانيا :من حيث العمر:
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين آراء أفراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للعمر تم استخدام
اختبار تحليل التباين األحادي ()One way Anova testوجاءت النتائج كما يلي:
جدول( :)19اختبار ت ( )Independent Sample T-testللعمر.
البعد
السلوك

الثقافة
التنظيمية
تكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت
الدرجة
الكلية
للتشارك
املعرفي

مربع املتوسط

ف

مستوى الداللة

2.476

8.704

.000

.284

96.451

316

املصدر

مجموع املربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

7.427

3

89.024

313

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

عدد درجات الحرية

11.823

3

3.941

108.847

313

.348

120.669

316

4.315

3

1.438

94.919

313

.303

99.235

316

6.925

3

2.308

66.058

313

.211

72.983

316

11.332

4.743

10.938

.000

.003

.000
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تبين من الجدول السابق ما يلي:
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين آراء أفراد العينة حول السلوك فى تطبيق التشارك املعرفي تعزى للعمر حيث
جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.00أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الثقافة التنظيمية فى تطبيق التشارك املعرفي تعزى للعمر
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.00أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى تطبيق التشارك
املعرفي تعزى للعمر حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.003أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للتشارك املعرفي تعزى للعمر حيث جاء
مستوى الداللة مساويا ( )0.00أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
ا
ثالثا :من حيث املؤهل:
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للمؤهل تم استخدام
اختبار تحليل التباين األحادي ( )One way Anova testوجاءت النتائج كما يلي:
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جدول( :)20اختبار ت ( )Independent Sample T-testللمؤهل
البعد
السلوك

الثقافة
التنظيمية
تكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت
الدرجة
الكلية
للتشارك
املعرفي

مربع املتوسط

ف

مستوى الداللة

.170

.556

.574

.306

96.451

316

املصدر

مجموع املربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.340

2

96.110

314

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

عدد درجات الحرية

3.171

2

1.586

117.498

314

.374

120.669

316

.421

2

.211

98.814

314

.315

99.235

316

.194

2

.097

72.789

314

.232

72.983

316

4.238

.669

.417

.153

.513

.659
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تبين من الجدول السابق ما يلي:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول السلوك فى تطبيق التشارك املعرفي تعزى للمؤهل العلمي
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.574أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الثقافة التنظيمية فى تطبيق التشارك املعرفي تعزى
للمؤهل العلمي حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.153أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى تطبيق التشارك
املعرفي تعزى للمؤهل العلمي حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.513أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للتشارك املعرفي تعزى للمؤهل العلمي
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.659أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
ا
رابعا :من حيث سنوات الخبرة:
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للسنوات الخبرة تم
استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ()One way Anova testوجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( )21اختبار ت ( )Independent Sample T-testلسنوات الخبرة
البعد
السلوك

الثقافة
التنظيمية
تكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت
الدرجة
الكلية
للتشارك
املعرفي

املصدر
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات

عدد درجات الحرية

مربع املتوسط

3.818

2

1.909

92.632

314

.295

96.451

316

7.081

2

3.541

113.588

314

.362

120.669

316

.843

2

.421

98.392

314

.313

99.235

316

2.385

2

1.192

70.598

314

.225

72.983

316

ف
6.471

9.788

1.345

5.304

مستوى الداللة
.002

.000

.002

.005
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تبين من الجدول السابق ما يلي:

• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول السلوك فى تطبيق التشارك املعرفي تعزى لسنوات الخبرة
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.002أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الثقافة التنظيمية فى تطبيق التشارك املعرفي تعزى
لسنوات الخدمة حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.00أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى تطبيق التشارك
املعرفي تعزى لسنوات الخدمة حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.002أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للتشارك املعرفي تعزى لسنوات الخدمة
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.005أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
من الجدول السابق تبين وجود فروق موجبة ذات داللة إحصائية بين فئة سنوات الخدمة (أقل من سنتين) وفئة كال من (من  2الى  5سنوات وأكثر من
 5سنوات) ومنها نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى لسنوات
الخدمة وكان هذا الفارق لصالح الفئة األقل خبرة (أقل من سنتين).
التساؤل الرئيس ي الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى
للمتغيرات الديموغر افية املتمثلة في ( الجنس ،العمر،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة)؟
ا
أوال :من حيث الجنس:
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للجنس تم استخدام
اختبار ت ( )Independent Sample T-testوجاءت النتائج كما يلي :
جدول ( :)22اختبارت ( )Independent Sample T-testللجنس
إدارة فريق
العمل
التدريب
والتطوير
املستمر
إدارة
االجتماعات
التفويض
الدرجة
الكلية
للتنمية
املهنية

الجنس

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

122

3.6414

.65397

-.670

.503

195

3.6853

.50502

122

3.6131

.62667

195

3.6913

.55851

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

122

3.6795

.49291

195

3.6533

.50198

122

3.6548

.59154

195

3.6997

.52400

122

3.6472

.53095

أنثى

195

3.6824

.46106

-1.156

.455

.248

.650

-.706

.481

-.623

.534

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

تبين من الجدول السابق ما يلي:
•
•
•
•

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول إدارة فريق العمل في تطبيق التنمية املهنية تعزى
للجنس حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.503أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول التدريب والتطوير املستمر في تطبيق التنمية املهنية
تعزى للجنس حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.248أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول إدارة االجتماعات في تطبيق التنمية املهنية تعزى
للجنس حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.650أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول التفويض في تطبيق التنمية املهنية تعزى للجنس
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.481أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
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• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للتنمية املهنية تعزى للجنس حيث
جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.534أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
ا
ثانيا :من حيث العمر:
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للعمر تم استخدام
اختبار تحليل التباين األحادي ( )One way Anova testوجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( :)23اختبار ت ( )Independent Sample T-testللعمر
البعد
إدارة
العمل

فريق

التدريب
والتطوير
املستمر
إدارة
االجتماعات
التفويض

الدرجة الكلية
للتنمية
املهنية

املصدر

مجموع املربعات

عدد درجات الحرية

مربع املتوسط

ف

مستوى الداللة

بين املجموعات

6.407

3

2.136

7.039

.000

داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

94.966

313

.303

101.372

316

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

6.133

3

2.044

102.359

313

.327

108.493

316

2.827

3

.942

75.508

313

.241

78.336

316

4.970

3

1.657

90.791

313

.290

95.761

316

4.798

3

1.599

70.646

313

.226

75.443

316

6.252

3.907

5.711

7.085

.000

.009

.001

.000

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

تبين من الجدول السابق ما يلي:
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول إدارة فريق العمل فى تطبيق التنمية املهنية تعزى للعمر حيث
جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.00أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول التدريب والتطوير املستمر فى تطبيق التنمية املهنية تعزى
للعمر حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.00أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول إدارة االجتماعات في تطبيق التنمية املهنية تعزى للعمر
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.009أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول التفويض فى تطبيق التنمية املهنية تعزى للعمر حيث
جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.001أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للتنمية املهنية تعزى للعمر حيث جاء
مستوى الداللة مساويا ( )0.00أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
ا
ثالثا :من حيث املؤهل:
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للمؤهل تم استخدام
اختبار تحليل التباين األحادي ( )One way Anova testوجاءت النتائج كما يلي:
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جدول( :)24اختبار ت ( )Independent Sample T-testللمؤهل
مجموع املربعات

عدد درجات الحرية

مربع املتوسط

ف

مستوى الداللة

2

.704

2.211

.111

.318

البعد

املصدر

إدارة فريق
العمل

بين املجموعات

1.408

داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

99.965

314

101.372

316

التدريب
والتطوير
املستمر
إدارة
االجتماعات
التفويض

الدرجة
الكلية
للتنمية
املهنية

1.205

2

.603

107.288

314

.342

108.493

316

.831

2

.416

77.504

314

.247

78.336

316

.248

2

.124

95.513

314

.304

95.761

316

.811

2

.406

74.632

314

.238

75.443

316

1.764

1.684

.407

1.707

.173

.187

.666

.183

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

تبين من الجدول السابق ما يلي:
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول إدارة فريق العمل في تطبيق التنمية املهنية تعزى
للمؤهل العلمي حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.111أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول التدريب والتطوير املستمر في تطبيق التنمية املهنية
تعزى للمؤهل العلمي حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.173أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول ادارة االجتماعات في تطبيق التنمية املهنية تعزى
للمؤهل العلمي حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.187أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول التفويض في تطبيق التنمية املهنية تعزى للمؤهل
العلمي حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.666أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للتنمية املهنية تعزى للمؤهل العلمي
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.183أكبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ا
رابعا :من حيث سنوات الخبرة:
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى لسنوات الخدمة تم
استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One way Anova testوجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( :)25اختبار ت ( )Independent Sample T-testلسنوات الخبرة
البعد
إدارة فريق
العمل
التدريب
والتطوير
املستمر
إدارة
االجتماعات

املصدر
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات

عدد درجات الحرية

مربع املتوسط

ف

مستوى الداللة

6.469

2

3.235

10.702

.000

94.903

314

.302

101.372

316

2.146

2

1.073

106.346

314

.339

108.493

316

2.104

2

1.052

76.231

314

.243

78.336

316

3.169

4.333

.043

.014
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التفويض

الدرجة الكلية
للتنمية
املهنية

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

اليامي & الدوعان
3.550

2

1.775

92.211

314

.294

95.761

316

3.017

2

1.508

72.427

314

.231

75.443

316

6.044

6.540

.003

.002

املصدر :إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي spss

تبين من الجدول السابق ما يلي:
•
•
•
•
•

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول إدارة فريق العمل فى تطبيق التنمية املهنية تعزى لسنوات
الخدمة حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.00أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول التدريب والتطوير املستمر فى تطبيق التنمية املهنية تعزى
ُ
لسنوات الخدمة حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.043أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول إدارة االجتماعات فى تطبيق التنمية املهنية تعزى لسنوات
الخدمة حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.014أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول التفويض فى تطبيق التنمية املهنية تعزى لسنوات
الخدمة حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.003أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للتنمية املهنية تعزى لسنوات الخدمة
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )0.002أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.

النتائج:

نتائج الدر َ
اسة:
ِّ
َّ
ويتمثل ذلك في عرض أبرز النتائج التي توصل إليها البحث  ،على النحو التالي:

الد َ
املتوسط
راسة ،وجاء
• درجة التشارك املعرفي ألفراد عينة الدراسة كان بدرجة كبيرة حيث جاء بدرجة موافقة (موافق) من وجهة نظر أفراد عينة ِّ
ِّ
العام مساويا ( )3.76بانحراف معياري بلغ ()0.84
َ
املتوسط
الدراسة ،وجاء
• درجة التنمية املهنية ألفراد عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة حيث جاءت بدرجة موافقة (موافق) من وجهة نظر أفراد عينة ِّ
ِّ
العام مساويا ( )3.67بانحراف معياري بلغ ()0.85
• وجود أثر ذات داللة إحصائية للسلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران
• وجود أثر ذات داللة إحصائية للثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران
• وجود أثر ذات داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
جامعة نجران
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء افراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للجنس
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء افراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للعمر وكان هذا الفارق لصالح
الفئة األقل عمرا (أقل من  25سنة )
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء افراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للمؤهل العلمي
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء افراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى لسنوات الخدمة وكان هذا
الفارق لصالح الفئة األقل خبرة (أقل من سنتين)
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء افراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للجنس
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء افراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للعمر وكان هذا الفارق لصالح
الفئة األقل عمرا (أقل من  25سنة )
• عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء افراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للمؤهل العلمي
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• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين أراء افراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى لسنوات الخدمة وكان هذا الفارق
لصالح الفئة األقل خبرة (أقل من سنتين)
التوصيات:
وفقا للنتائج السابق التوصل إليها فإنه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات كالتالي:
• ضرورة التواصل بين أفراد العمل لتبادل اآلراء واألفكار .
• عقد الندوات واملؤتمرات العلمية للمشاركة فى تبادل املعرفة بين العاملين.
• تشجيع العاملين على املشاركة املعرفية بتقديم الدعم الالزم.
• تقديم الدعم الكافي للتشجيع على العمل كفريق.
• تشجيع إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس على بذل جهودهم الذاتية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
• ضرورة قيام إدارة الجامعة بمسح دوري لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتلبيتها.

املراجع:
ا
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Abstract The study aimed to know the effect of knowledge sharing represented in (Behavior,
Organizational Culture, Information and Communication Technology) on achieving professional
development for faculty members at Najran University. The sample of the study consisted of (317)
faculty members at Najran University, who were chosen by a simple random sampling from a community
of (1464) faculty members. The Descriptive Analytical Approach was used by developing a
questionnaire consisting of two axes. The first one included 18 paragraphs to measure knowledge
sharing, these paragraphs were divided into three main dimensions which are (Behavior, Organizational
Culture, Information and Communication Technology), and the second axis included 37 paragraphs to
measure professional development. The validity and reliability of the tool (questionnaire) was
confirmed, and many results were reached, the most significant of which are: the presence of impact at
the significance level (a ≤0.05) a for knowledge sharing in its dimensions represented in (Behavior,
Organizational Culture, Information and Communication Technology) on professional development
from the point of view of faculty members at Najran University and in light of the results reached, the
study recommended several recommendations, the most important of which are: The necessity of
communication between staff personnel to exchange views and ideas, holding scientific seminars and
conferences to participate in the exchange of knowledge between faculty members, encouraging
workers to share knowledge by providing the necessary support, providing an adequate support to
encourage work as a team, the university board encourages faculty members to make their own efforts
to develop their skills and abilities, and finally the necessity for the university board to make periodically
survey on the training needs for faculty members to meet them.

Keywords: knowledge sharing; Professional development; university institutions.
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امللخص:
يعتبر توفر التمويل شرط ضروري لحدوث التنمية االقتصادية ،لذا خصصت هذه الورقة للكشف عن دور الصناديق العربية في
تمويل التنمية االقتصادية في السودان ،وذلك من خالل التطور التاريخي للتمويل املقدم منها ومبررات اللجؤ إليه ،ترجع أهمية الورقة إلى
أنها تقدم تفصيال كامال للمشاريع التي مولتها هذه الصناديق ،وإلى قياسها ملدى مساهمتها في إحداث التنمية من خالل مساهمتها في
اإلنفاق على التنمية االقتصادية ،كما يوضح التوزيع القطاعي للتمويل املقدم منها.
وقد تم إستخدام املنهج التاريخي الوصفي ،للوقوف على التطور التاريخي للتمويل ،واملنهج التحليلي اإلحصائي ملعرفة دور هذه
الصناديق في تمويل التنمية .
وقد اعتمدت الورقة على املصادر الثانوية من املراجع والوثائق الرسمية الحكومية والتقارير وشبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت).
توصلت الورقة إلى عدة نتائج أهمها :العالقة طردية بين التمويل املقدم من الصناديق العربية واإلنفاق على التنمية االقتصادية في
السودان ،إال أنها عالقة ضعيفة إذ تبلغ  .0.09كما أن التمويل املقدم من الصناديق العربية يمثل حوالي  0.09من اإلنفاق على التنمية
االقتصادية.
أما أهم التوصيات التي توص ي بها الورقة فهي ضرورة تخفيض االعتماد على التمويل الخارجي واالعتماد بصورة أساسية على الذات
وعلى اإلمكانات املحلية ،وإيجاد بدائل جديدة تعمل إلى جانبه وذلك ملا له من مشاكل متعلقة بالديون والتبعية السياسية.
الكلمات املفتاحية :التمويل الخارجي؛ االتمويل الدولي؛ التمويل ُ
القطري؛ التمويل االقليمي؛ التنمية.

املقدمة:
تلعب الصناديق العربية دورا مهما في عملية تقديم التمويل للسودان سواء كان ذلك في شكل قروض أومنح أو اعانات للمشروعات ،وتقدم لهذه
املشروعات املعينات الفنية والضمانات الخاصة بتمويليها ،والتي يتم تنفيذها تحت إشرافها ورقابتها ،وبناء على ذلك يعول السودان كثيرا على هذه
الصناديق للنهوض باقتصادياته ،فهو كغيره من الدول النامية درج على االستعانة بها ملده بالتمويل الالزم لعالج مشاكله االقتصادية ،من انخفاض
مستوى دخل الفرد ،وبطء نمو الصادرات ،واختالل ميزان املدفوعات ،والتضخم ،والبطالة ،وما إلى ذلك من مشاكل ،كما أنه يعتمد في سد العجز في
تمويل خططه االقتصادية ومشاريعه التنموية على االقتراض الخارجي واملعونات األجنبية .وتتكون الصناديق العربية التي ساهمت في تمويل التنمية
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االقتصادية في السودان من :الصندوق الكويتي ،صندوق النقد العربي ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي ،الصندوق السعودي ،صندوق
أبوظبي ،الصندوق القطري .
وعلى الرغم من أن السودان استطاع أن يجتذب قروضا ومنحا مقدرة من هذه الصناديق منذ سبعينات القرن املاض ي ،إال إن عدم االستقرار
السياس ي وسوء االدارة وسوء اختيار املشروعات غير املدروسة ،وانعدام املتابعة واالستخدام غير الرشيد وعدم التخطيط العقالني للتمويل املقدم من
هذه الصناديق ،فشل في االستفادة القصوى من هذا التمويل في إحداث التنمية املنشودة ،كما إن عدم نجاح املشروعات أدى إلى عدم الحصول على
عوائد يمكن أن تستقل في سداد ديون هذه الصناديق.
وتتناول هذه الورقة دور هذه الصناديق في إحداث التنمية في السودان ،ودراسة مدى فاعليتها بمختلف أنواعها وآلياتها ملعرفة آثارها اإليجابية في
النمو االقتصادي.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في اآلتي:
 .1معرفة دور الصناديق العربية في اإلنفاق على التنمية االقتصادية في السودان .
 .2ما حجم مساهمة الصناديق العربية في تمويل التنمية في السودان إلى إجمالي التمويل الخارجي الذي تحصل علية السودان.
 .3ماهي القطاعات التي تركز النشاط التمويلي للصناديق فيها.
أهمية الدراسة:
تعتبر الورقة من مواضيع التمويل الدولي ،والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية االقتصادية وبالعالقات الدولية ،والذي يسعى ملعالجة النقص في
املدخرات املحلية وفي عالج املشاكل االقتصادية للدول النامية ،كذلك ترجع أهمية الورقة إلى أنها قدمت تفصيال كامال للموارد املالية املقدمة من هذه
الصناديق منذ بداية تعاملها مع السودان في سبعينات القرن املاض ي وحتى عام 2020م .
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 .1التعرف على أسباب ومبررات لجوء السودان لطلب التمويل من الصناديق العربية.
 .2معرفة مدى مساهمة الصناديق العربية في اإلنفاق على الخطط االقتصادية واملشاريع اإلنمائية بالسودان .
 .3تجميع كل النشاط التمويلي للصناديق العربية في السودان.
فروض الدراسة:
تقوم الورقة بفحص فرضية اآلتية:
توجود عالقة ذات داللة احصائية بين التمويل املقدم من الصناديق العربية املختلفة واإلنفاق على التنمية االقتصادية في السودان
منهج الدراسة:
تتبع الورقة املنهج التاريخي الوصفي لتوضيح دور الصناديق العربية املختلفة في تمويل التنمية في السودان ،واملنهج التحليلي اإلحصائي القياس ي
لقياس درجة مساهمتها في تمويل النمو االقتصادي.

املبحث األول :التمويل الخارجي في السودان
بدأ استخدام التمويل الخارجي في العالم النامي بعد الحرب العاملية الثانية ،وتطور الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية وتسابقهمها لكسب
الدول النامية ،حيث استخدم التمويل بأشكاله املختلفة كأحد األسلحة الرئيسية في هذا الصراع ،وفي ذات الوقت ظهر مفهوم يقوم على اعتبار الفقر
والتخلف من املهددات الرئيسية لالستقرار االقتصادي في هذه الدول .أدى هذا املفهوم إلى بروز الدعوة إلى التعاون الثنائي بين الدول النامية والدول
الغنية للقضاء على هذه املظاهرُ ،ترجم هذا التعاون في شكل تمويل خارجي ينساب إلى داخل تلك الدول من املؤسسات املالية املختلفة لتمويل برامج
التنمية بالدول النامية ،أما الدول العربية املنتجة للنفط فقد شرعت في تقديم التمويل للدول النامية بعد ظهور الفوائض املالية بسبب ارتفاع اسعار
النفط ابان الفترة التي امتدت من ( )1984-1970والتي شهدت تزايدا مطرد في حجم التمويل إذ بلغ حوالي  72.3مليار دوالر ،وفي الفترة من (-1985
 )1999انخفض التمويل املقدم منها إلى  6.8مليار دوالر بسبب حرب الخليج ،وفي فترة األلفية الثانية فقد ارتفع التمويل ليصل إلى حوالى 9.5مليار دوالر
ومن ثم واستمرت في تقديم التمويل للدول النامية إلى هذا الحين .
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املطلب األول :مصادرالتمويل الخارجي في السودان: 1
تنقسم مصادر تمويل التنمية الخارجية في السودان إلى مايلي:
ً
أوال :التمويل الدولي :وتقدم هذا التمويل املؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي ،مجموعة البنك الدولي ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد)
ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة) في إطار املشاركة الدولية الواسعة األطراف بين األطراف املانحة واألطراف املتلقية ،ويتم تخصيص أوجه استخدام
التمويل بواسطة األجهزة الفنية التابعة لهذه املنظمات .
ً
ثانيا :التمويل اإلقليمي :وتقدم هذا التمويل املؤسسات االقليمية في إطار املشاركة والتعاون الذي يحدث بين عدد من الدول الواقعة في إقليم معين،
وتشمل هذه املؤسسات ما يلي( :صندوق النقد العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي ،بنك التنمية االسالمي ،مجموعة بنك التنمية األفريقي ،صندوق
األوبك ،املجموعة األوروبية ،الشركة العربية لالستثمارات البترولية ) .
ً
ثالثا :التمويل القطري :وتقدم هذا التمويل مؤسسات تتبع لدول بعينها ،وتضم هذه الصناديق مايلي( :الصندوق السعودي ،الصندوق الكويتي،
صندوق أبوظبي ،الصندوق القطري) .
ً
رابعا :التمويل الثنائي :وتقدم هذا التمويل دول التعاون الثنائي عن طريق اتفاقات منظمة لهذا التمويل بين الدول املانحة والدول املتلقية ،يتحدد
بمقتضاها حجم التمويل ومداه وكيفية االستفادة منه وطرق سداده ،والفوائد املترتبة عليه ،وتشمل دول التعاون الثنائي التي تقدم التمويل للسودان
كل الدول التي لديها عالقات اقتصادية معه -كالصين ،السعودية ،الكويت ،قطر  ....الخ.
املطلب الثاني :أشكال التمويل الخارجي في السودان:
تتمثل أشكال التمويل الخارجي الذي تقدمه مؤسسات التمويل املختلفة للسودان فيما يلي: 2
 .1عون املشروعات :يقدم هذا التمويل في شكل قروض أو منح أو تسهيالت ائتمانية أو مساهمة في رأس املال ،لتمويل احتياجات التنمية في القطاع
العام والخاص .
 .2العون السلعي :ويقدم في شكل قروض أو منح أو تسهيالت ائتمانية أو اتفاقيات تجارية لشراء مختلف السلع ،سواء كانت تنموية أو مدخالت
إنتاج أو استهالك أو آليات أو غذائية أو عسكرية ،بجانب السلع االستهالكية التي تخصص ملقابلة الحاالت الطارئة -كالجفاف والتصحر
والفيضانات -التي تعجز الدولة عن مقابلة احتياجاتها .يمثل هذ ا النوع من التمويل الجزء األكبر من التمويل الخارجي في السودان.
 .3العون الفني :هو عبارة عن نقل التقنية من خالل إرسال الخبرات الفنية لتنمية املوارد البشرية ،وخلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على املساهمة في
عمليات التنمية .ويشمل هذا العون برامج التدريب وإيفاد الخبراء إلجراء دراسات الجدوى وإقامة بعض املشروعات التنموية ،باإلضافة إلى إرسال
ُ
فريق من الخبراء واملعدات واألجهزة لتنفيذ املشروعات .تعتبر منظمة الزراعية واألغذية (الفاو) واحدة من أهم املنظمات الدولية في السودان التي
تقدم هذا العون.
ُ
ُ
ُ
 .4العون الغذائي :ويكون في شكل منح ال ترد أو قروض ميسرة أو تسهيالت ائتمانية .وقد يقدم في شكل قمح أو دقيق أو مواد غذائية أخرى .يعتبر
العون الغذائي من أكثر أنواع العون تقديما للسودان بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ،كالجفاف والتصحر والفيضانات .
 .5القروض النقدية :وهي تلك األموال التي تقدمها بعض املؤسسات والدول املانحة في شكل خطوط ائتمان مصرفية أو حقوق سحب خاصة ،كما
في حالة القروض النقدية املقدمة من صندوق النقد الدولي ،دون ربطها بمشروعات معينةُ ،وتوجه لالستقالل بصورة عامة .في بعض الحاالت درج
املانحين على تقديم القروض النقدية ضمن حزمة من القروض (املشروعات ،العون الغذائي ،العون السلعي) دون تحديد مجاالت معين
الستغاللهاُ .وتقدم معظم القروض النقدية للسودان في شكل تسهيالت ائتمانية لدعم وإصالح ميزان املدفوعات ولدعم أرصدة الجهاز املصرفي
وإلقامة املشاريع التنموية في البالد .وتتفاوت فترات سدادها بين طويل املدى ومتوسطة وقصيرة املدى .ومن حيث أوجه استخدامها إلى قروض
منتجة كالتي تستغل في شراء وسائل اإلنتاج ،وقروض غير منتجة؛ وهي التي تستغل في شراء األسلحة والسلع اإلستهالكية.
املطلب الثالث :آثارالتمويل الخارجي على التنمية في السودان:
نجد أن للتمويل الخارجي املقدم من مؤسسات التمويل املخلتفة له آثار إيجابية وأخرى سلبية على التنمية في السودان  .وفيما يلي نورد كل هذه
اآلثار :3

( 1إبراهيم 1986 ،م ،ص )12
 ( 2آدم 1986 ،م  ،ص )17
 ( 3مقلد 1991 ،م  ،ص ) 86
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ً
أوال :اآلثاراإليجابية:
 .1من اآلثار اإليجابية للتمويل الخارجي في السودان ،أنه يسد الفجوة بين املدخرات واحتياجات االستثمار ،كما أنه يوفر النقد األجنبي الالزم لعملية
التنمية ،والذي تعاني البالد من نقصه ،كما أنه يسد العجز في ميزان املدفوعات بين الصادرات والواردات ،وينتظر منه أن يؤدي إلى زيادة اإلنتاج
مما يمكن من سداد القروض.
ُ
 .2كذلك من اآلثار اإليجابية أن التمويل الخارجي يمكن الدولة من تمويل استثماراتها بأكبر مما تيحه له مصادرها املحلية ،األمر الذي يؤدي إلى
تحسن ملحوظ في قدرتها على السير على طريق التنمية ،وبالتالي يحدث بعد فترة معينة تناقص مستمر في االعتماد على وسائل التمويل الخارجي،
وذلك إلى أن يصل االقتصاد إلى مرحلة النمو الذاتي.
 .3يؤدي التمويل الخارجي إلى زيادة ثروة الدولة ،نتيجة لنقله لجزء من ثروة الدول األخرى ،ومن ثم يزداد حجم املوارد االقتصادية للدولة ،األمر الذي
يحدث آثارا توسيعة على االقتصاد الكلي ،وبصفة خاصة الناتج القومي والدخول ،ألن هذا التمويل إما أن يودع لدى البنوك املركزية -والذي
يمكن االعتماد عليه كغطاء نقدي لزيادة كمية النقود -أو أن ُيودع لدى البنوك التجارية ،والتي يمكنها من االعتماد عليه في التوسع في االئتمان
املصرفي.
 .4يؤدي التمويل الخارجي إلى تحسن ميزان املدفوعات وإلى تخفيف العبء عنه إذا استخدم في تمويل مشروعات النتاج سلع الصادر أو سلع بديلة
للورادات.
ً
ثانيا :اآلثارالسلبية:
يمكن رصد اآلثار السلبية للتمويل الخارجي من خالل رصد األعباء التي تلقيها القروض وفوائدها على اقتصاديات السودان ،وذلك كما يلي :4
 .1نجد أن اعتماد السودان على التمويل املقدم من هذه املؤسسات يزداد باضطراد في عملية تمويل االستثمارات ،األمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة
الديون حتى وصلت إلى  60مليار دوالر عام 2020م  ،والتي أدت إلى تعثر االقتصاد في وصوله إلى مرحلة النمو الذاتي ،وذلك ألن حجم أقساط
وفوائد الديون يفوق حجم القرض نفسه ،األمر الذي يجعل االستفادة من عملية التمويل غير ذات فائدة بل تدخل الدولة في دائرة املديونية التي
من الصعب كسرها .
 .2تزايد االعتماد على التمويل الخارجي يؤدي إلى تناقص االدخار في حجمه املطلق والنسبي ،حيث نجد أنه يعمل على إضعاف االدخار ،وفي املقابل
يعمل على تغذية االستهالك املحلي ،وذلك ألنه ُينظر إليه على أنه بديال عن جهد االدخار املحلي ،وبالتالي يؤدي إلى تقاعد الدولة عن حشد وتكوين
املدخرات ،وتكون النتيجة مزيدا من القروض ومزيدا من أعبائها ،والتي بدورها تمتص نسبة هامة من إجمالي الناتج القومي والفائض االقتصادي،
مما يشكل إنقاصا من املوارد املتاحة كان من املمكن أن ُتوجه إلى تكوين املدخرات ويمكن التعرف على أثر القروض على االدخار العام عن طريق
حساب نسبة معدل خدمة الدين إلى معدل خدمة االدخار.
 .3إن إحدى اآلثار االقتصادية السالبة لتزايد االعتماد على العالم الخارجي هو تزايد العجز في ميزان املدفوعات ،حيث نجد أن ميزان املدفوعات في
السودان ظل يمثل عجزا مستمرا ،وبنسب متزايدة .يرجع هذا العجز أن القروض غالبا ما تكون مشروطة باستيراد سلع أو خدمات ال تكون
الحاجة إليها ملحة ،وتكون بأسعار ومواصفات غير مثلى .ويؤدي ذلك إلى أن تتحمل الدولة قرضا على سلعة غير مفيدة .كذلك نجد أن استيراد
السلع االستهالكية يترتب عليه أيضا عبء على ميزان املدفوعات ،نتيجة اللتزام الدولة بتحويل جزء من الناتج القومي إلى الدولة املقرضة سدادا
لألقساط والفوائد دون أن يترتب على القرض زيادة اإلنتاجية.
 .4يؤدي تزايد االعتماد على التمويل الخارجي إلى حدوث التضخم ،ألنه يؤدي إلى توسيع القاعدة النقدية ،وزيادة عرض النقود  .كذلك هنالك عالقة
وثيقة بين التضخم املحلي وتزايد الديون ،فالتضخم يؤثر سلبا على ميزان املدفوعات ،ألنه يضعف املوقف التنافس ي للصادرات ،وفي ذات الوقت
يشجع على زيادة االستيراد ،وبالتالي يؤدي إلى حدوث عجز في امليزان التجاري ،كما أنه يضغط على سعر الصرف ،مما يضر باالستثمارات األجنبية
ويؤدي بالتالي إلى زيادة عجز الحساب الجاري ،أي أنه يتضح مما سبق أن التضخم يؤدي إلى زيادة عجز ميزان املدفوعات مما يدفع الدولة إلى
االستدانة .ومع ارتفاع تكاليف الديون ،فإن االستدانة تصبح سببا من أسباب التضخم ،وتدخل الدولة في دائرة خبيثة ،فالديون تؤدي إلى
التضخم ،والتضخم يؤدي إلى زيادة االستدانة والتي تؤدي بدورها إلى التضخم.
 .5يؤدي االرتفاع الكبير في صافي األصول األجنبية إلى زيادة عرض النقود ،والذي بدوره يؤدي إلى حدوث التضخم .

 ( 4عبدهللا  ،عرفة )  "2004 ،خمسة وعشرون عام من العطاء املتواصل "  ،العدد  ، 56ص 24- 23
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املبحث الثاني :مساهمة الصناديق العربية في تمويل التنمية االقتصادية في السودان
تتكون مؤسسات الصناديق العربية التي ساهمت في تمويل التنمية االقتصادية في السودان من اآلتي :صندوق النقد العربي ،الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي ،الصندوق السعودي للتنمية ،الصندوق الكويتي للتنمية ،صندوق أبوظبي للتنمية ،الصندوق القطري للتنمية.
املطلب األول :مساهمة الصناديق اإلقليمية العربية في تمويل التنمية االقتصادية بالسودان:
تشمل صندوق النقد العربي  ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي5 .
ً
أوال :مساهمة صندوق النقد العربي في تمويل التنمية االقتصادية في السودان 6:
ُ
بدأ تعامل صندوق النقد العربي مع السودان عام 1979م ،حيث قدم  7قروض لدعم ميزان املدفوعات ،قدرت بحوالي  30مليون دينار عربي ،أي
ما ُيعادل  132.5مليون دوالر تقريبا .
توقف تعامل الصندوق مع السودان عام 1985م حتى عام  2004م لعدم الوفاء باملتأخرات التي وصلت آنذاك إلى أكثر من  230مليون دوالرا ،وفي
عام 1993م تم تعليق عضوية السودان في الصندوق حيث بلغ أصل القروض  288مليون دوالر ،وبلغت الفوائد  1.5مليون دوالر  .استأنف الصندوق
نشاطه في مارس 2004م ،حيث قدم قرض بحوالي  45مليون دوالر ،ثم توقف من تقديم التمويل في الفترة من عام  2013-2006بسبب الحظر
االقتصادي  ،وعاود نشاطه مرة أخرى عام  2015وحتي اآلن . 2020
وقد بلغ جملة التمويل الذي قدمه الصندوق في الفترة (  )2020-1979حوالي  595.95مليون دوالر  ،استخدمت في دعم ميزان املدفوعات .
فيما يلي جدول يوضح حجم التمويل املقدم من صندوق النقد العربي للسودان في الفترة ( 2020-1979م).
جدول( :)1حجم التمويل املقدم من صندوق النقد العربي للسودان في الفترة ( 2020-1979م) :مليون دوالرأمريكي
املشروع
ميزان املدفوعات ()1
ميزان املدفوعات ()2
ميزان املدفوعات ()3
ميزان املدفوعات ()4
ميزان املدفوعات ()5
ميزان املدفوعات ()6
ميزان املدفوعات ()7
ميزان املدفوعات ()8
ميزان املدفوعات ()9
ميزان املدفوعات ()10
ميزان املدفوعات ()11
ميزان املدفوعات ()12
ميزان املدفوعات ()13
تصحيح هيكلي
الجملة

التاريخ
1979
1981
1982
1982
1983
1983
1983
2004
2005
2013
2015
2018
2019
2020

نوع التمويل
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

حجم التمويل
45.5
7.6
20.2
14.6
19.4
7.6
17.5
45
32.34
69.300
131.670
75.240
110
195

595.95

املصدر :تقاريرصندوق النقد العربي (.) 2020-1979

ً
ثانيا :مساهمة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي في تمويل التنمية بالسودان7:
بدأت عالقة السودان بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي منذ عام 1974م ،خالل الفترة من (1974م1988-م) قدم الصندوق 20

قرضا ملختلف املشروعات في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية األساسية ،بلغت في جملتها حوالي  394مليون دوالر ،ثم توقف نشاط الصندوق
التمويلي في مطلع التسعينات بسبب تراكم املتأخرات وتداعيات حرب الخليج  .استمر هذا التوقف حتى عام 2001م  ،حيث استأنف الصندوق نشاطه
مجددا -وذلك بعد تطبيع العالقات والتزام الدولة بدفع  1.5مليون دوالر شهريا ،وقدم قروض ومنح قدرها  384.6مليون دوالر .
وقد بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه الصندوق للسودان (حوالي  68قرض ومعونة) في الفترة من عام  2020-1974م بمبلغ قدر بحوالي 13155
مليون دينار دوالر منها مايعادل  2453مليون دوالر أمريكي للقروض والتي تشتمل على نحو  43قروض ،أما املعونات فقد بلغت  25معونة بمبلغ قدر
بحوالي  10702مليون دوالر أمريكي .
فيما يلي جدول يوضح حجم التمويل املقدم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي للسودان:
5
6
7

جمهورية السودان ،وزارة املالية ،تقرير إدارة التعاون الدولي2004 ،م

تقرير صندوق النقد العربي لعام  ، 2019ص . 62
تقرير الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي لعام 2019م  ،ص 18
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جدول( :)2حجم التمويل املقدم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي للسودان في الفترة (2020-1974م)  :بماليين الدوالرات األمريكية
املشروع
تشييد طريق القضارف – كسال ()1
السلكية والالسلكية ()1
طرق الرهد الفرعية
طريق السنار – الدمازين
تطوير السكة حديد
ومجاري
العاصمة
تأهيل منشآت مياه
طريق القضارف – كسال ()2
مياه الشرب للمناطق الريفية
السلكية والالسلكية ()2
إعادة تأهيل مصانع السكر()1
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ()1
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ()2
إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج
الشبكة القومية للكهرباء
أنزارات للتنمية الريفية
مياه بورتسودان
تعبيد الطرق الرئيسية
تعلية سد الروصيرص
طريق عطبرة – هيا – بورتسودان
املخطط الشامل لقطاع الكهرباء
مشروع سد مروري
نقل الكهرباء من سد مروي
طريق القضارف –دوكة-القالبات
طريق سد مروي
سكر النيل االبيض
تعلية سد الروصيرص
سد مروي
سكر النيل االبيض 2
مطار الخرطوم الدولي الجديد
مجمع سد اعالي عطبرة وستيت
كهرباء اعالي عطبرة وستيت
طرق شرق السودان
الحصاد وطرمبات الجنوبية
مشروعات التنمية الصناعية
سد اعالي وعطبرة وستيت
خط كهرباء نياال – الجنينة
ري الروصيرص 1
محطة توليد الباقير
خط الكهرباء الدائري حول الخرطوم
اإلجمالي

نوع التمويل
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
معونة
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

التاريخ
1974
1975
1975
1976
1976
1986
1980
1983
1983
1983
1984
1986
1988
1988
1986
1988
2000
2000
2001
2001
2002
2004
2004
2005
2005
2008
2008
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2016
2017
2019

حجم التمويل
28
15.8
15.4
38.5
17.5
8.8
18.2
6.3
6.4
21
28
13
15.8
29.8
8.8
35
30
3.6
87.5
1.1
150
10
2.688
1.212
6.364
17.578
191.400
99
165
165
99
178.2
50
33
99
188
198
172
198
2453

املصدر  :تقارير الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي (.) 2019-1974

جدول ( :)3املعونات املقدمة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي للسودان ( )2014-1974املبلغ بماليين الدوالرات
املشروع
برناج انقاذ البصر شمال كردفان
دراسة مشروع السودان لالمن الغذائي
املبنى االداري لكلية العلوم جامعة دنقال
اعادة بناء وتنمية شرق السودان
اجهزة مركز العالج باالشعة والطب النوووي
التخلص من دودة غينيا
حوسبة جامعة االحفاد
مركز مامون بحيري للدراسات االقتصادية

التاريخ

نوع التمويل

حجم التمويل

2014

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

825

2010

قرض
قرض

2013
2012
2010
2010
2011

2009

990
99
9.35
1.650
990
396
396
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االغاثة واالعمار في دارفور
الدعم املؤسس ي لبناء قدرات املراة
مركز لبحوث الدراسات االقتصادية
تعلية خزان الروصيرص
البنية االساسية نهر القاش

محمداالمين & املزيد

2008

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

2003

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

1987

قرض
قرض

االحصاء الزراعي الشامل
دعم قطاع النفط

1986
1983

قرض
قرض

234

طريق الخرطوم مدني

1983

قرض

921

تطوير القطاع الزراعي

1974

قرض

413

2007
2007
2006
2006

البيانات الجمركية
املياه جنوب السودان
مسوحات املؤشرات االقتصادية
مخطط قطاع كهرباء السودان
وحدة عالج امراض العيون املستعصية
تاهيل التعليم الزراعي االلي

2003
2003
2001
2000
1990

تاهيل قطاع الصمغ
دراسات استغالل خام الكروم

1987

9.08
281
990
0
99
323
990
739
99
492
244
360
330
462

اإلجمالي

10702

املصدر :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي للسودان( )2014-1974

املطلب الثاني :مساهمة الصناديق القطرية العربية في تمويل التنمية االقتصادية بالسودان:
تشمل الصناديق ُ
القطرية التي تقدم التمويل للتنمية في السودان كل من الصندوق الكويتي والصندوق السعودي والصندوق القطري وصندوق
أبوظبي ،وهي صناديق تتبع ُ
للقطر بعينه تقدم التمويل من فوائض إيراداتها ،وفيما يلي نتناول كل منها على حدة
ً
أوال :مساهمة الصندوق الكويتي في تمويل التنمية االقتصادية بالسودان:
بدا نشاطه التمويلي في السودان عام 1962م ،توقف التعامل مع الصندوق عام 1989م بسب تراكم املتاخرات ،والتي بلغت في تلك الفترة حوالي
 33,2مليون دينار كويتي -أي ما يعادل  116مليون دوالر ،وبسبب تداعيات حرب الخليج .ثم في عام 2000م بدا التفاوض بشان املتاخرات ،وتمهيد
السبيل الستئناف التعاون بين السودان والصندوق ،وذلك وفقا ملقترح تقدم به الصندوق كما يلي:8
 .1استخدام املبالغ التي كانت وديعة طرف بنك السودان ( 11مليون دينار كويتي) مع قرض آخر في مشاريع ري الرهد ،طريق سنجة– الدمازين
وكهرباء العاصمة القومية.
 .2جدولة املتبقي من املتاخرات ( )33,2مليون دينار كويتي على فترة قدرها  20عام ،بدون فترة سماح ،وعلى أقساط نصف سنوية.
 .3دفع مبلغ  200,000دينار كويتي شهريا للسودان اعتبارا من اكتوبر عام 2000م .
وقد بلغ حجم التمويل املقدم من الصندوق الكويتي للسودان في الفترة ( )2020-1962حوالي  6300مليار دوالر ،تمثلت املشاريع التي مولها في اآلتي:
مشاريع طرق ،مشاريع ري ،مشاريع صناعية ،مشاريع زراعة ،مشاريع خدمات .وفيم يلي جدول يوضح ذلك
جدول ( :)4التمويل املقدم من الصندوق الكويتي للسودان ( 2020-1962م) بمالييين الدوالرات
املشروع

8

التاريخ

نوع التمويل

حجم التمويل

سكة حديد السودان

1962

قرض

78.540

سكرخشم القربة

1965

قرض

18.775

استصالح االراض ي

1967

قرض

47.307

الزراعة االلية املطرية

1972

قرض

49.729

ري الرهد

1973

قرض

37.026

مصنع سكرشمال غرب سنار

1973

قرض

50.4900

ري الرهد2

1975

قرض

112.48

برنامج عمليات البنك الصناعي

1975

قرض

16.41953

تقرير الصندوق الكويتي لالنماء االقتصادي واالجتماعي لعام 2019م
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املساعدات الفنية

1976

قرض

89,35

طريق سنار الدمازين

1977

قرض

469.75

تطوبر السكة حديد

1978

قرض

560.53

سكركنانة

1979

قرض

673.20

طريق الرهد

1980

قرض

809.5

اكمال مشروع طريق سنار الدمازين

1986

قرض

112.8

كهرباء العاصمة القومية

1986

قرض

46.20

صيانة وتدعيم ري الرهد

1986

قرض

3.220

الطريق الفرعية

1987

قرض

18.336

سد مروي

2002

قرض

347.8

سد مروي (القرض االضافي)

2008

قرض

178.2

سد مروي قرض ثان

2008

قرض

16.83

تعلية سد الروصيرص

2009

قرض

168.3

مجمع سد اعالي عطبرة وستيت

2010

قرض

280.5

مجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت

2012

قرض

280.5

كهرباء الواليات الشرقية

2013

قرض

280.5

ري الروصيرص والدندروالرهد

2013

قرض

280.5

انشاء وتجهيزمعامل متكاملة لقطاع التعدين

2014

قرض

151.8

كهرباء الواليات الشرقية

2015

قرض

231

حصاد املياه في الريف السوداني

2015

قرض

224

اإلجمالي

5632

املصدر :الصندوق الكويتي لإلنماء االقتصادي () 2015-1962

جدول ( :)5يوضح املنح واملعونات الفنية املقدمة من الصندوق الكويتي للسودان
املشروع
الثروة الحيوانية
تخزين الحبوب
وسائل النقل
اإلجمالي

التاريخ
1971
1972
1972

نوع التمويل
منحة
منحة
منحة

حجم التمويل
447
188
3.102
668.102

املصدر :الصندوق الكويتي لإلنماء االقتصادي ()1972-1971

ً
ثانيا :مساهمة الصندوق السعودي في تمويل التنمية االقتصادية بالسودان
بدأ الصندوق السعودي نشاطه في السودان عام 1976م واستمر في تقديم التمويل في شكل قروض إلى أن توقف سنة 1983م بسبب تفاقم
املتأخرات ،ثم استانف نشاطه مرة اخرى عام 1985م بعد أن بدا السودان في دفع مستحقات الصندوق عليه ،حيث مول مجموعة من املشاريع ،وقد
بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه في الفترة من عام 1976م ـ 1989م حوالي  841مليون ريال سعودي تعادل  183مليون دوالر ولكن توقف نشاط الصندوق
في السودان مرة أخرى بسبب تراكم املتاخرات وتداعيات حرب الخليج ثم بسبب الحظر االقتصادي ،استؤنفت العالقة مرة ثالثة عام 1998م حيث وقع
السودان مذكرة تفاهم لجدولة املديونية وذلك بأن يدفع السودان  2مليون ريال شهريا تزداد كل سنة مليون ريال بحيث تصل في عام  2005إلى  5مليون
ريال ،حتى تسوية املديونية عدل هذا االتفاق عام  2002وذلك بأن تتم جدولة املديونية بأقساط نصف سنوية تبدأ عام  2002م وتنتهي عام  2003م
وقد بلغت مستحقات الصندوق لدى السودان في عام 2002م حوالي  676,402,000ريال سودي .9
وقد مول الصندوق منذ بداية نشاطه في السودان في الفترة ( )1976-2020حوالي  18مشروعا ،بتمويل قدره  2611مليون دوالر تمثلت املشاريع
التي مولها في اآلتي :مشاريع زراعي ،مشاريع طرق ،مشاريع للري ،مشاريع خدمات ،مشاريع صناعة ،مشاريع أخرى تشمل املالحة الجوية واالقمار
الصناعية .والجدول التالي يوضح ذلك:

9
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دور الصناديق العربية في تمويل التنمية االقتصادية في السودان()2020-2000

محمداالمين & املزيد

جدول ( :)6التمويل املقدم من الصندوق السعودي لإلنماء االقتصادي للسودان ( 2020-1976م) بماليين الدوالرات
املشروع
مشروع ري الرهد
طريق كسال-هيا
مطار بورتسودان
االقمار الصناعية
املالحة الجوية
معدات العلوم
تنمية السافنا
طريق نياال-كاس-زالنجي
سكر كنانة
طريق الرهد
تأهيل الجزيرة
مصنع سكر النيل االبيض
تاهيل مشروع الجزيرة2
معدات السكة حديد
دعم القطاع الزراعي
الفجوة التمويلية
الخدمات اإلجتماعية
سد مروي
سد مروي اضافي
سكر النيل االبيض 2
سد مروي3
خزان الروصيرص
سكر النيل االبيض اضافي
تطوير الكهرباء
سدود شرق السودان
سد اعالي عطبرة وستيت
كهرباء محطة قري
املياه باملناطق الريفية
الصحة والتعليم
وزارة الري
اإلجمالي

التاريخ
1976
1977
1977
1977
1987
1987
1978
1979
1979
1981
1985
1986
1988
1988
1988
1990
1999
2002
2003
2007
2008
2009
2009
2011
2011
2012
2017
2018
2019
2019

نوع التمويل
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
معونة
معونة
معونة

حجم التمويل
27.9
27.8
10.6
9.9
6.9
1.2
4.8
36.7
36.4
4.6
17.2
24.8
21.5
10.9
13.3
50
26.7
150
1.86
50
53.3
40
53.3
50
300
600
600
100
160
120
2611

املصدر :الصندوق السعودي لإلنماء () 2019-1976

ً
ثالثا :مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل التنمية االقتصادية في السودان
أنش ئ الصندوق عام  1971م كمؤسسة مالية تقدم التمويل للدول العربية ،وفي عام  1974م وسع نشاطه ليشمل جميع الدول النامية ،ويقدم
الصندوق قروض بفترات تتراوح مابين  22-8عام وفترة سماح  8-3سنوات،كما أنه يقدم مساعدات .وقد ومول الصندوق  20مشروعا تنمويا في السودان
بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم ،بما يعادل  5412دوالر أمريكي تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا بما فيها الصناعة ،والنقل واملواصالت،
والطاقة ،واملياه والري ،وغيرها من املشاريع التنموية .كما قام الصندوق بدعم السيولة واالحتياطيات من العمالت األجنبية في بنك السودان املركزي من
خالل إيداع نحو  5مليارات درهم إماراتي ما يعادل ( 1.4مليار دوالر) ،وذلك ملساعدة الحكومة السودانية على النهوض باالقتصاد وتجاوز التحديات
املالية واالقتصادية ،وتعزيز االستقرار النقدي واملالي .10
وقد قدم الصندوق في الفترة من ( 2020-1976م) حوالي  5412مليون دوالر  .وفيما يلي جدول يوضح ذلك:

 10تقرير صندوق ابوظبي لالنماء االقتصادي واالجتماعي لعام 2019م
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جدول ( :)7التمويل املنساب من الصندوق للسودان في الفترة من عام  2020-1976القيمة بماليين الدوالرات
املشروع

التاريخ

مصنع غزل الحاج عبدهللا

1976

نوع التمويل
قرض

تطوير السكة حديد
مطار الخرطوم الدولي
دعم ميزان

1980

قرض
قرض
قرض

2000

قرض
قرض
قرض
قرض

605.88

سد مروي اضافي

2008

قرض

605.88

تعلية الروصيرص
سد اعالي عطبرة وستيت
ميزان املدفوعات
ميزان املدفوعات

2015

2019

قرض
قرض
قرض
قرض

40

100

ادوية ومستلزمات طبية

2019

قرض

75

مستلزمات تعليمية
مستلزمات زراعية

2019

قرض
قرض

45

2019

قرض
قرض
قرض
معونة

توربينات الجيلي
مشروع املياه
سد مروي
سد مروي 2

1980
2001

2001
2002
2003

2015
2019

2019

توريد 540طن قمح
دعم امليزانية
دعم القطاع املالي
دعم السلع االساسية

2019
2019
2020

حجم التمويل
22,7
10.8
101.4
49.4
14
150.5
121.11

1092
100

41
534
119.8
556.15
1000,5

اإلجمالي

5412

املصدر :تقاريرصندوق أبوظبي للتنمية ()2020 -1976

ً
رابعا :مساهمة الصندوق القطري في تمويل التنمية في السودان:
تأسس الصندوق عام 2002م بدأ في تقديم املساعدات للسودان عام  2010وقد وجه كل جهوده التنمويه نحو دارفور  ،11وقد قدم في الفترة من
 2020-2010تمويل قدر بحوالي  389مليون دوالر والجدول التالي يوضح ذلك
جدول ( :)8التمويل املقدم من الصندوق القطري للتنمية للسودان ( 2020-2010م) بمالييين الدوالرات
املشروع
اعادة بناء قرى والية دارفور
تدريب قطاع الصحة
مياه الشرب وسط دارفور
املبارة الرياضية وسط دارفور
الجئي دارفور
كهرباء نهر النيل
الفيضانات
اإلجمالي

التاريخ
2010
2015
2018
2018
2018
2018
2019

النوع
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
منحة

حجم التمويل 70
70
2
3
109
88
112
5
389

املصدر :تقارير الصندوق القطري لإلنماء () 2019-2010

املبحث الثالث :التحليل االقتصادي ملساهمة الصناديق العربية في تمويل التنمية االقتصادية في السودان:
يتناول هذا املبحث التحليل االقتصادي ملساهمة الصناديق العربية في التنمية االقتصادية في السودان و ذلك من خالل رصد حجم هذا التمويل،
وأكثر القطاعات االقتصادية استفادة منه ،كذلك حسب انواع التمويل ،على النحو التالي:
ً
أوال :من حيث حجم التمويل:
بلغ إجمالي التمويل الذي تحصل عليه السودان من هذه الصناديق في الفترة 2020-1971م حوالي  28463مليار دوالر بنسبة  %47من إجمالي
التمويل املقدم للتنمية في السودان.

 11تقرير الصندوق القطري لالنماء االقتصادي واالجتماعي لعام 2019م
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كما نجد أن الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي قد قدم أعلى نسبة تمويل للسودان يليه الصندوق الكويتي لإلنماء ثم صندوق النقد
الكويتي وأقلها الصندوق القطري النه دخل مؤخر في مجال التمويل التنموي .والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)9التمويل التنموي املقدم من الصناديق العربية للسودان  2020-1971بمالين الدوالرات
الصندوق
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي
الصندوق الكويتي لإلنماء االقتصادي
صندوق أبوظبي لإلنماء االقتصادي
الصندوق السعودي لإلنماء االقتصادي
صندوق النقد العربي
الصندوق القطري
اإلجمالي

التمويل

النسبة

13155

46

6300

22

5412

19

2611

9

596

2

389

1

28463

100

املصدر :إعداد الباحث

ً
ً
ثانيا :أكثر القطاعات االقتصادية استفادة من التمويل املقدم الصناديق العربية:
استخدم التمويل املقدم من الصناديق لعربية في مختلف القطاعات االقتصادية من زراعة وصناعة وخدمات ونقل وإتصاالت ولكن أكثر
القطاعات استفادة منه هي قطاع الدعم اإلجتماعي والسلعي والغذائي ،يليها قطاع الزراعة ،ثم قطاع السدود ،وذلك النه أنش ئ بواسطتة العديد من
الخزانات والسدود و املشاريع الزراعية ،وأقلها حظا قطاع الطرق والبنية التحتية .وفيما يلي جدول يوضح ذلك:
جدول( :)10القطاعات املستفيدة من التمويل املقدم من الصناديق العربية 2020- 1971

القطاع
خدمات اجتماعية ودعم سلعي وغذائي
الخزانات والسدود
النقل والطرق
الطاقة والكهرباء
الصناعة
اخرى(عون سلعي ودعم ميزان املدفوعات)
مياه والري
الزراعة
اإلجمالي

حجم التمويل

النسبة

10345

% 32.96

6052

%19.20

5854

%18.65

2119

%6.75

1866

%5.95

1771

%5.64

1747

%5.56

1633

%5.20

31387

100

املصدر :إعداد الباحث

من الجدول السابق نجد أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه القطاعات املختلفة هو  31387مليون دوالر ،تحصل القطاع الخدمات
اإلجتماعية والدعم السلعي والغذائي على أعلى نسبة اذ مثل نسبة . %33
ً
ثالثا :انواع التمويل املقدم من الصناديق العربية حسب نوعه
تشمل أنواع التمويل املقدم من الصناديق العربية قروض ومنح مشروعات وقروض نقدية لدعم ميزان املدفوعات والعون السلعي والغذائي
والعون الفني ،ونجد أن أكثرها شيوعا هو قروض املشروعات يليها املنح والعون الغذائي ثم قروض دعم ميزان املدفوعات والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)11التمويل املقدم من الصناديق العربية حسب نوعه املبلغ بماليين الدوالرات
نوع التمويل
قروض مشروعات
منح وعون غذائي
قروض ميزان املدفوعات
الجملة

حجم التمويل

النسبة

24639

%87

2053

%7

1771

%6

28463

100

املصدر :إعداد الباحث

ً
رابعا :نسبة مساهمة الصناديق العربية في اإلنفاق على التنمية االقتصادية في السودان
يتم اإلنفاق على التنمية في السودان من مصادر داخلية وخارجية وبالطبع فإن القروض املقدمة من الصناديق العربية تضمن في ميزانية الدولة
ملواجهة نفقاتها التنموية ،وفيما يلي الجدول رقم  12يوضح إجمالي التمويل املقدم من الصناديق العربية إلى اإلنفاق على التنمية ،والذي يقدر بحوالي
 %11من قيمة اإلنفاق العام املضمن في ميزانية الدولة.
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جدول ( :)12التمويل املقدم من الصناديق العربية إلى اإلنفاق على التنمية املبالغ بالدوالرات
السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

تمويل الصناديق
العربية X

اإلنفاق على التنمية Y

النسبة

 540مليون
 329مليون
 795مليون
 205مليون
 654مليون
 11مليون
 99مليون
 12مليون
354
658
857
789
112
587
160
640
198
772
487
817
295

 210مليار
 320مليار
 360مليار
 410مليار
 455مليار
 499مليار
 805مليار
 849مليار
137
120
135
133
921
946
121
111
113
145
89
79
66

0.11
0.10
0.22
0.05
0.14
0.002
0.01
0.001
0.03
0.55
0.63
0,59
0.01
0.06
0.13
0.58
0.18
0.50
0.01
0.55
0.45

املصدر:اعداد الباحث مجمع من تقاريروزارة املالية

يالحظ من الجدول أعاله ان نسبة التمويل املقدم من الصناديق العربية إلى اإلنفاق على التنمية قد كان ضئيل جدا في بعض السنوات مثل
األعوام ( )2018 -2012- 2008-2007- 2005 - 2003وذلك يرجع ألسباب سياسية خاصة بالسودان واقتصادية خاصة بالدول املانحة .
ً
خامسا :قياس أثرالتمويل املقدم من الصناديق العربية على التنمية االقتصادية في السودان ()2020-2000
من الصعوبة بمكان قياس أثر التمويل املقدم من الصناديق الع ربية على التنمية االقتصادية في السودان نسبة لتداخل العناصر التي تساهم في
عملية النمو االقتصادي ،ولكن لتقدير هذه العالقة تم اختيار اإلنفاق على التنمية كمتغير تفسيري (مستقل) للمتغير التابع والذي يتمثل في التمويل
املقدم من الصناديق العربية وذلك باستخدام معادلة االنحدار الخطي البسيط واملعادلة اللوغريثمية واختبار وايت كما يلي:
 .1معادلة االنحدارالخطي:
Y=α +β ×+ e

حيث:
 :Yتمثل اإلنفاق على التنمية وتمثل املتغير املستقل
 : Xتمثل حجم التمويل املقدم من الصناديق العربية وتمثل املتغير التابع.
 : βتمثل الزيادة املتحققة في التمويل املقدم من الصناديق العربية.
 : αتمثل معدل الزيادة في النمو االقتصادي.
 : eتمثل حد الخطأ.
ويمكن حل املعادلة ( )1باستخدام بيانات الجدول رقم ( ،)12ولتقدير النموذج فأنه قد تم االستعانة ببرنامج  eviwesحيث تم إدخال البيانات
الخاصة بكل من املتغيريين  y-xكمايلي:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 02/02/21 Time: 07:55
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Prob.

t-Statistic

0.0001

4.856833

112715.0

0.0378

-2.232054

215.0059

Variable

Std. Error

Coefficient
547437.8

C

-479.9050

X

334428.6

Mean dependent var

0.207741

R-squared

300977.0

S.D. dependent var

0.166044

Adjusted R-squared

27.97627

Akaike info criterion

274855.9

S.E. of regression

28.07575

Schwarz criterion

1.44E+12

Sum squared resid

27.99786

Hannan-Quinn criter.

-291.7509

Log likelihood

1.634392

Durbin-Watson stat

4.982067

F-statistic

0.037847

)Prob(F-statistic
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وقد أخذت معادلة االنحدار الخطي تاخذ الشكل التالي:
Y = 547437.825528 - 479.904981878*X

• تشير املعادلة التقديرية إلى وجود عالقة عكسية بين التمويل املقدم من الصناديق العربية (املتغير املستقل) واإلنفاق على التنمية االقتصادية في
السودان (املتغير التابع) ،ويستدل على ذلك من أن  βقيمة سالبة ،ويعني ذلك أنه عندما يزداد التمويل املقدم من الصناديق العربية بمقدار
مليون دوالر يقل اإلنفاق على التنمية وهذا غير صحيح في ظل النظرية االقتصادية التي تقرر طردية العالقة .لذا سيتم االستعانة بالدالة
اللوغريثمية للوصول للعالقة الصحيحة.
 .2الدالة الوغريثمية:
قد تم التوصل الى نتائج مشابه باستخدام الدالة الوغريثمية باستخدام برنامج  eviwesوباستخدام املعادلة التالية:
Log y=α +βx

والذي أ ظهر النتائج التالية:

)Dependent Variable: LOG(Y
Method: Least Squares
Date: 02/02/21 Time: 08:01
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000

38.57485

0.335134

12.92776

C

0.0545

-2.049412

0.000639

-0.001310

X

12.34624

Mean dependent var

0.181038

R-squared

0.880181

S.D. dependent var

0.137934

Adjusted R-squared

2.524591

Akaike info criterion

0.817226

S.E. of regression

2.624069

Schwarz criterion

12.68931

Sum squared resid

2.546180

Hannan-Quinn criter.

1.247753

Durbin-Watson stat

Log likelihood

-24.50820
4.200091

F-statistic

0.054485

)Prob(F-statistic

ومنه تم صياغة الدالة كما يلي:
LOG(Y) = 12.9277555161 - 0.00131013810776*X

وتفسر املعادلة أنه عندما يزداد التمويل املقدم من الصناديق العربية بمقدار  12,9يقل اإلنفاق على التنمية ويظهر ذلك من أن قيمة  βسالبه -
 . 0,0013وهذا غيرصحيح أيضا ،ألن العالقة يجب أن تكون طردية .
كذلك أظهر تحليل التباين والتباين املشترك نفس النتيجة.
Scaled Coefficients
Date: 02/02/21 Time: 08:06
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Elasticity

Standardized

at Means

Coefficient

Coefficient

Variable

1.047101

NA

12.92776

C

-0.047101

-0.425485

-0.001310

X

 .3اختباروايت :
نسبة لعجز نموذج االنحدار الخطي البسيط والنموذج اللوغريثمي البسيط عن تفسير العالقة بين التمويل املقدم من الصناديق العربية
واإلنفاق على التنمية سيتم االستعانة باختبار ( وايت) إليضاح هذه العالقة وذلك كما يلي:
Y=α+βx
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Heteroskedasticity Test: White
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 02/02/21 Time: 08:28
Sample: 2000 2020
Included observations: 21

Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.3321

0.996837

6.09E+10

6.07E+10

C

0.3647

-0.929996

392920.5

-365414.6

X^2

0.4954

0.695937

3.50E+08

2.43E+08

X

0.083450

R-squared

6.84E+10

Mean dependent var

1.05E+11

S.D. dependent var

-0.018388

Adjusted R-squared

53.73506

Akaike info criterion

1.06E+11

S.E. of regression

53.88428

Schwarz criterion

2.01E+23

Sum squared resid

53.76745

Hannan-Quinn criter.

-561.2182

Log likelihood

1.425156

Durbin-Watson stat

0.819436

F-statistic

0.456461

)Prob(F-statistic

Y = 6,7+2,43 X

• تشير املعادلة التقديرية إلى وجود عالقة طردية بين التمويل املقدم من الصناديق العربية (املتغير املستقل) واإلنفاق على التنمية االقتصادية
في السودان (املتغير التابع) ،ويستدل على ذلك من أن  βقيمة موجبة ،ويعني ذلك أنه عندما يزداد التمويل املقدم من الصناديق العربية
بمقدار مليون دوالر يزداد اإلنفاق على التنمية بمقدار  2.4مليار دوالر وهذا صحيح في ظل النظرية االقتصادية التي تقرر طردية العالقة.
• ومقدار املعلمة  cالثابت تساوي  6.7مليون دوالر يستدل من ذلك أنه في حالة ماكان التمويل املقدم من الصناديق العربية منعدم فأن متوسط
معدالت اإلنفاق على التنمية من املصادر األخرى هو 6.7مليون دوالر .

•

والختبار صالحية نموذج اإلنفاق على التنمية والتمويل املقدم من الصناديق العربية يستخدم معامل التحديد  (R)2هذا املعامل يدل على
قوة العالقة بين القيمة الحقيقية والقيمة املقدرة للتمويل املقدم من الصناديق العربية واإلنفاق على التنمية ،ومن معلومات البرنامج وجد أن
قيمة معامل التحديد=  %83وبما أن القيمة قريبة جدا من الواحد الصحيح ،يعنى ذلك أن اإلنفاق على التنمية يفسر  %83من التمويل املقدم

من الصناديق العربية %17 ،ترجع إلى اخطأ عشوائية ،وإلى تأثير املتغيرات األخرى التي لم تدخل في املعادلة .12
• والختبار درجة االرتباط يستخدم معامل االرتباط( ) Rوالذي العالقة بين التمويل املقدم من الصناديق العربية واإلنفاق على التنمية وقد وجد
أنها تساوي  %9وهي عالقة طردية إال أنها ضعيفة ،وهذا يفسر انخفاض مساهمة الصناديق العربية في اإلنفاق على التنمية في السودان.
• والختبار صالحية النموذج في تمثيل  X-Yومعرفة أثر التمويل املقدم من الصناديق العربية على اإلنفاق على التنمية نستخدم املعلمة ( ،)Tومن
بيانات البرنامج وجد أن القيمة هي  0.695937وهي قيمة معنوية حيث أن قيمة  Tاملحسوبة أكبر من قيمة  Tالجدولية ومنها نرفض فرض
العدم ونقبل الفرض البديل  ،وهو مايشير إلى أهمية املتغير املستقل في تفسير املتغير التابع .
• والختبار معنوية املعالم نستخدم اختبار  Fوهي معنوية عند  %5ومن النموذج وجد أن قيمة  Fاملحسوبة أكبر من الجدولية حيث وجد أنها
تساوي  0.819436لذا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ،أي أن املعامل له أثر إيجابي على اإلنفاق على التنمية .
الشكل التالي يوضح شكل العالقة

 ( 12سحر ،وبخيت ، 2007 ،ص )178
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أوال :النتائج:
أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة مايلي:
• ساهمت الصناديق العربية بنسبة  %47من إجمالي التمويل املقدمة للسودان خالل الفترة 2020-1971م.
• الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي قد قدم أعلى نسبة تمويل بلعت  %46يليه الصندوق الكويتي لإلنماء بنسبة بلغت  %33ثم
صندوق النقد العربي بنسبة بلغت  %19وأقلها الصندوق القطري بنسبة  %1ألنه دخل مؤخر في مجال التمويل التنموي
• اكثر القطاعات املستفيدة من التمويل املقدم من الصناديق العربية  2020-1971هو قطاع الخدمات اإلجتماعية والدعم السلعي والغذائي حيت
تحصل على نسبة  %32من إجمالي التمويل ،يليه قطاع الخزانات والسدود حيث تحصل على نسبة  %19وأقل القطاعات تمويال من الصناديق
العربية كان القطاع الزراعي إذ تحصل على نسبة . %5.2
• تشمل أنواع التمويل املقدم من الصناديق العربية قروض ومنح مشروعات وقروض نقدية لدعم ميزان املدفوعات والعون السلعي والغذائي
والعون الفني ،ونجد أن اكثر أكثرها شيوعا هو قروض املشروعات إذ بلغت نسبتة  %87يليها املنح والعون الغذائي بنسبة  %7ثم قروض دعم
ميزان املدفوعات بنسبة . %6
• توجود عالقة طردية بين التمويل املقدم من الصناديق العربية والتنمية االقتصادية في السودان ،يفسر ذلك أنه عندما يزداد التمويل املقدم من
الصناديق العربية بمقدار  6.07يزداد اإلنفاق على التنمية االقتصادية بمعدل .2.43
• العالقة طردية بين التمويل املقدم من الصناديق العربية واإلنفاق على التنمية االقتصادية في السودان ،إال أنها عالقة ضعيفة إذ تبلغ . %9
• التمويل املقدم من الصناديق العربية يمثل حوالي  0.09من اإلنفاق على التنمية االقتصادية .
ً
ثانيا :التوصيات:
أهم التوصيات التي توصلت إليها الورقة هي ما يلي:
• يتأثر التمويل الخارجي بسياسة الدولة الداخلية ،وبعالقاتها مع مؤسسات التمويل املختلفة ،لذا على الدولة أن تتبنى سياسات تعمل على تشجيع
هذه املؤسسات على تقديم التمويل فبامكان هذه املؤسسات ان تخفف العبء الواقع على موارد الدولة املالية بتخصصها في عدد من املجاالت في
القطاعات املختلفة ،كما يجب التنسيق بينها عند تقديم التمويل.
• نجد أن الدولة تلجأ للتمويل الخارجي لسد الفجوة بين االدخار واالستثمار ،وحتى تتفادى الدولة املخاطر املتوقعة من ذلك ،يجب أن تكون
االستثمارات املمولة تمويال أجنبيا في شكل سلع رأسمالية تخدم القطاعات املرتبطة باألنشطة التنموية واإلنتاجية.
• يجب تحويل االقتصاد من اقتصاد يعتمد في نموه على الصرف االستثماري املستورد من الخارج إلى اقتصاد مدفوع باإلنتاجية وذلك من خالل
تقوية معامل كفاءة العمل ورأس املال بالنسبة إلى إجمالي اإلنتاجية.
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• يجب تخفيف االعتماد على التمويل الخارجي واالعتماد على الذات أوال وأن يأتي التمويل الخارجي في املرتبة الثانية وأن يتم التعامل بحذر وذلك ألن
القروض من أهم العوامل التي دفعت بالسودان إلى التبعية ،كما أن مسؤولية التنمية تقع على الدولة نفسها وذلك عن طريق تطوير املوارد
املحلية وكسر حاجز جمود املوارد املالية وعن طريق إجراء عملية تحديث شاملة في االقتصاد .
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 .2إبراهيم ،عمر ( .)1986دور التمويل الخارجي في تمويل مشروعات التنمية في السودان .مؤتمر أركويت العاشر .الخرطوم .السودان .
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز املواطنة التنظيمية ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد
ً
تكون مجتمع الدراسة امليدانية من الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،أما عينة الدراسة فتكونت من ( )117مستجيبا من املوظفين الذين
يشغلون املناصب العليا في اإلدارات العليا في هذه الوزارات .وقد أظهرت الدراسة أنه يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في
ً
الوزارات الحكومية في دولة الكويت .كذلك تبين أنه يوجد دورا للرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة
الكويت .وأوصت الدراسة بضرورة بذل الجهود التي من شانها مساعدة العاملين على تلبية احتياجاتهم وحل املشكالت التي تواجههم في
العمل لكونها تسهم في زيادة رضاهم .والعمل على غرس سلوك املواطنة التنظيمية لدى العاملين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت من
خالل تشجيعهم على مساعدة زمالئهم ،وتجنب إثارة الخالفات في العمل ،واستغالل وقتهم في العمل.
الكلمات املفتاحية :الرضا الوظيفي؛ املواطنة التنظيمية؛ الوزارات الحكومية في دولة الكويت.

املقدمة:

ُ
تعد املواطنة التنظيمية من القضايا القديمة املتجددة في املؤسسات التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التطوير
ً ً
والتحسين في األداء الشامل ،فسلوك املواطنة التنظيمية يؤدي دورا بارزا في فاعلية األداء كهدف تسعى اإلدارة إلى تحقيقه.
وتنبع أهمية دراسة سلوك املواطنة التنظيمية في املؤسسات من إسهامها في تحسين مستويات األداء الكلي للمؤسسات ،فمن خاللها يمكن إدارة
العالقات التبادلية بين العاملين في مختلف األقسام واإلدارات في املؤسسة ،األمر الذي يؤدي إلى تحسين املخرجات في هذه املؤسسات (املهدي:2006 ،
ص.)2
كذلك يساعد سلوك املواطنة التنظيمية إلى التقليل من الحاجة إلى تخصيص املوارد املحدودة في املؤسسة النجاز وظائف الصيانة ،ويحافظ
ً
أيضا على تماسكها واالستفادة من مواردها لتحسين اإلنتاجية الكلية ،كما أنه يسهم في تحسين قدرات املدراء والزمالء في العمل على أداء األنشطة
املتعلقة بأعمالهم ،وذلك من خالل تخصيص وقت أطول لعملية التخطيط الفعالة وجدولة أعمالها وحل املشكالت التي تواجهها (العامري:2003 ،
ص.)66
كذلك فإن تحقيق حالة الرضا الوظيفي لدى العاملين في املؤسسة وأهمية التحفيز على شعورهم من حيث الشعور بالفرح والسعادة واالرتياح
أثناء أداء عملهم ،فاإلدارة الناجحة هي تلك التي تستطيع استغالل كفاءة وفاعلية العاملين لديها.
لذلك فإن هناك الكثير من املتغيرات التي ترتبط وتؤثر في الرضا الوظيفي ،الذي يرجع إلى قبولهم العاملين بوظيفتهم كما هي ،وقيامهم باستغالل
كل سبل الرضا املتاحة له من خاللها ،ويرتبط الرضا الوظيفي بأكثر من مصدر ،فالعاملين قد يشعرون باالرتياح نتيجة الرتفاع أدائهم في العمل ،أو
جودة عملهم ،أو تعلم مهارات جديدة ،أو العمل كجزء من فريق العمل ،وكذلك مساعدة الزمالء أو زيادة قدراته الشخصية أو حتى تلقي الثناء.
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مشكلة الدراسة:
ً
تعبر املواطنة التنظيمية عن معايير االنتماء ومستوى املشاركة من قبل العاملين في تحقيق أهداف القطاع الحكومي في دولة الكويت ،وتعبر أيضا
عن وعيهم وتأكيد حرصهم على مصلحة الوزارة التي يعملون بها ،وهي ذات أبعاد متعدد منها اإليثار ،الكرم ،والكياسة وروح التسامح ،الروح الرياضية،
وااللتزام العام ،السلوك الحضاري ،وبالرغم من التأكيد على أهمية إدراك دور الرضا الوظيفي في بيئة العمل في القطاع الحكومي باعتباره محدد رئيس ي
ألداء العاملين لسلوكيات املواطنة التنظيمية ،إال أن الواقع الحالي للعمل في الوزارات الكويتية يشير إلى وجود بعض جوانب القصور التي قد تضعف من
مدركات املواطنة التنظيمية وتقلل من أداء العاملين لسلوكيات املواطنة الذي يواجه صعوبة في تعزيز ممارسات وسلوكيات املواطنة التنظيمية لعمل
الوزارات الكويتية .ويمكن تحقيق غرض الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
السؤال األول :ما دور الرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ؟
السؤال الثاني :ما دور الرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت؟
أهداف الدراسة:
تمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،وفي
سياق ذلك تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية:
 .1التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
 .2التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع ذاته (الرضا الوظيفي واملواطنة التنظيمية) ،وهذا من شأنه أن يثري اإلطار النظري حول هذين املتغيرين،
ً
ويفتح املجال إلجراء العديد من الدراسات املستقبلية التي تدرس هذه الجوانب في ضوء عوامل ذات عالقة ،إضافة إلى التوصل إلى نتائج يمكن تطبيقها
في البيئة الكويتية؛ مما يكون لها األثر البارز في تحسين مستويات الرضا الوظيفي التي ينعكس على تعزيز املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في
دولة الكويت.
فرضيات الدراسة:
تستند الدراسة على الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :ال يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
الفرضية الثانية :ال يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
نموذج الدراسة:
املتغيرات املستقلة

املتغير التابع
املواطنة التنظيمية

الرضا الوظيفي

• االلتزام العام
• السلوك الحضاري

شكل ( :)1نموذج الدراسة
املصدر :النموذج من إعداد الباحث بناء على األبعاد التي تناولتها الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،مثل دراسة (صالح الدين )2018 ،ودراسة
(الحضرم .)2015 ،أما األساس الذي تم اختيار بعدي (االلتزام العام والسلوك الحضاري) ،فانه ،وبالرغم من أهمية أبعاد اإليثار ،الكرم ،والكياسة وروح التسامح،
الروح الرياضية وغيرها ،إال إن الباحث ونتيجة لطبيعة عمله في مؤسسة حكومية ،فانه يرى أن هذين البعدين من أكثر األبعاد التي لها صلة وعالقة بطبيعة عمله
واألعمال التي تظهر ممارستها في املؤسسات الحكومية.
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التعريفات الجرائية:
• الرضا الوظيفي :يعبر عن مشاعر املوظف في الوزارات الحكومية في دولة الكويت تجاه أعمالهم الناتجة عن إدراكهم ملا تقدمه الوظيفة التي يشغلونها
لهم ،وملا ينبغي أن يحصلوا عليه منها ،كما أنه محصلة لالتجاهات الخاصة نحو مختلف العناصر املتعلقة بالعمل واملتمثلة بسياسة اإلدارة في تنظيم
العمل ومزايا العمل في الوزارة أو الهيئة ،واألم ـان بالعمل ومسؤوليات العمل وإنجازه واالعتراف والتقدير وغيرها.
• سلوك املواطنة التنظيمية :هو السلوك الوظيفي الذي يؤديه املوظف في الوزارات الحكومية في دولة الكويت بشكل طوعي وعن رغبة كاملة ،وحسب
ما يرى أنه مناسب وبما يتعدى الحدود التي تتطلبها املهام والواجبات الوظيفية املحددة للموظف ،وهو سلوك ال يكافئ عليه من خالل هيكل الحوافز
املعمول به في الوزارة أو الهيئة .ويقسم سلوك املواطنة التنظيمية إلى عدة أبعاد ومكونات اختار الباحث منها االلتزام العام والسلوك الحضاري.
• االلتزام العام :هو سلوك اختياري يشمل أداء أنشطة أكثر من املطلوبة من الفرد وإطاعة واحترام القواعد املعمول بها في الوزارات الحكومية في دولة
الكويت ولوائحه وإجراءاته حتى إذا لم يره أحد.
• السلوك الحضاري :هو سلوك اختياري يشير إلى مسئولية الفرد عن املشاركة أو املساهمة في تطوير الوزارات الحكومية في دولة الكويت مثل حضور
االجتماعات والندوات وأداء وظائف غير مطلوبة منه ،ولكنها تساعد الوزارة والهيئة على أداء أنشطته واملبادرة بتقديم النصيحة لآلخرين لتحسين
اإلجراءات والعمليات فيها.
منهج الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات امليدانية والتي اتبع فيها الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،بهدف التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز
املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
مجتمع الدراسة والعينة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،والبالغ عددها ( )18وزارة .أما وحدة املعاينة والتحليل للدراسة فقد تكونت
من املوظفين الذين يشغلون املناصب العليا في اإلدارات العليا ومن هم بدرجة (مدير ،مدير مساعد) في الوزارات الكويتية والبالغ عددهم ()200
ً
مستجيبا ،أما الطريقة التي من خاللها اختيار العينة فتم حسب الصيغ اإلحصائية ،إذ أن العينة املمثلة للمجتمع الذي بلغت أعداد أفراده ( )200هي
( )132مفردة ( ،)Sekaran, 2015وعليه فقد تم توزيع ( )150استبانة إلكترونيا ومن خالل شبكة االنترنت لضمان استرداد النسبة املقبولة للتحليل
اإلحصائي من املجتمع ،وقد اعتمد الباحث على العينة العشوائية البسيطة ،وبعد جمع االستبانات تبين أن عدد ( )117استبانة هي الصالحة والتي
خضعت للتحليل اإلحصائي وبنسبة ( ) %78.0من إجمالي عدد االستبانات املوزعة ،وتم إخضاع جميع االستبانات املستردة للتحليل اإلحصائي.
أداة الدراسة:
طور الباحث إستبانة للكشف عن دور الرضا الوظيفي في تعزيز املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت من خالل املراجعة
واإلطالع األدبيات السابقة والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،مثل دراسة (صالح الدين )2018 ،ودراسة (الحضرم.)2015 ،
مصادرجمع البيانات:
اعتمد الباحث على نوعين من مصادر املعلومات هما املصادر الثانوية ،مثل كتب اإلدارة واملواد العلمية والنشرات والدوريات املتخصصة التي
تبحث في موضوع الرضا الوظيفي واملواطنة التنظيمية  ،كما تم االعتماد على املصادر األولية من خالل تصميم وتطوير استبانة خاصة ،وللتأكد من
ً
صدقها وقدرتها على قياس متغيرات الدراسة ،فقد تم استخراج معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي وبلغ ( )%89وهي نسبة جيدة جدا يعتمد عليها في
اعتماد نتائج الدراسة.
األساليب الحصائية:
تم إدخال البيانات في الحاسوب ضمن برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية واالقتصادية ( ،(SPSSحيث استخدم الباحث األساليب
اإلحصائية التالية:
 .1الوسط الحسابي والتكرارات والنسب املئوية وذلك لوصف آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ولتحديد أهمية العبارات الواردة في
االستبانة.
 .2تحليل االنحدار الخطي البسيط ( )Regression Simpleوذلك من أجل اختبار دور املتغير املستقل في املتغير التابع.
 .3اختبار ألفا كرونباخ وذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة جمع البيانات املستخدمة في قياس املتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة.
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الدراسات السابقة:
• هدفت دراسة أمين ( )2012إلى التعرف على العالقة بين الدعم القيادي وسلوك املواطنة التنظيمية ،تكون مجتمع الدراسة من الشركات
املصرية ،واتبعت الدراسة املنهج االستنباطي .وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط قوى ذات داللة إحصائية بين الدعم القيادي وسلوكيات
املواطنة التنظيمية .وتبين وجود عالقة ارتباطيه موجبة قوية بين سلوكيات املواطنة التنظيمية بصفة عامة وبين الدعم القيادي ،كما تبين وجود
عالقة ارتباطية موجبة قوية بين إتباع التعليمات وبين الدعم القيادي .وأوصت الدراسة بأهمية الدعم القيادي لكونه يؤثر بدرجة أكبر في الحماس
الزائد الذي يعتبر أحد أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية.
• هدفت دراسة ) Ahmadi & Tavreh, (2013إلى التعرف على طبيعة العالقة بين العدالة التنظيمية وبين سلوك املواطنة التنظيمية في منظمات
صناعة األغذية في إقليم كردستان العراق ،وقد استخدم الباحثان املنهج االستنباطي االستقرائي ،والوصفي التحليلي .وقد بينت نتائج الدراسة أن
عدالة التوزيع واإلجراءات والتعامل ترتبط بعالقة إيجابية سلوك املواطنة التنظيمية ،بينما لم تظهر النتائج وجود عالقة إيجابية بين عدالة
املعلومات وسلوك املواطنة التنظيمية .وأوصت الدراسة بضرورة إدراك أهمية العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية في مصانع األغذية
في إقليم كردستان في العراق.
• هدفت دراسة الحضرم ( )2015إلى التعرف على أثر املواطنة التنظيمية في اإلبداع اإلداري في البنوك التجارية الكويتية ،تكون مجتمع الدراسة
ً
من جميع البنوك التجارية الكويتية ،والبالغ عددها تسعة بنوك ،أما العينة فتكونت من ( )93مستجيبا .اتبع الباحث األسلوب الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد سلوك املواطنة التنظيمية املتمثلة بـ(اإليثار والكرم ،وااللتزام العام ،والروح الرياضية،
والسلوك الحضاري) على اإلبداع اإلداري في البنوك التجارية الكويتية ،وأوصت الدراسة بالعمل على غرس سلوك املواطنة التنظيمية لدى
العاملين في البنوك التجارية الكويتية من خالل تشجيعهم على مساعدة زمالئهم واملستفيدين من خدمات البنك.
• هدفت دراسة صالح الدين ( )2018إلى التعرف على دور الرضا الوظيفي في تعزيز سلوك املواطنة التنظيمية ،تكون مجتمع الدراسة من املؤسسة
ً
اإلستشفائية لطب العيون بالوادي ،أما العينة فتكونت من ( )93مستجيبا .اتبعت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى
وجود دور للرضا الوظيفي في تعزيز سلوك املواطنة التنظيمية في املؤسسة اإلستشفائية لطب العيون بالوادي وان هذا الدور كان بمستوى مرتفع.
وأوصت الدراسة بالعمل على تعزيز الرضا الوظيفي في املؤسسة اإلستشفائية لطب العيون بالوادي لكونه يسهم في تحسين سلوك املواطنة
التنظيمية.
• هدفت دراسة ) Chou, S. Y. (2018إلى تطوير نموذج نظري يصف كيف تتأثر سلوكيات املواطنة التنظيمية للمهاجرين واستكشاف دور
الوساطة للتنقل املدرك للوظائف باإلضافة إلى معرفة الدور الوسيط لالنتماء التنظيمي ،تكون مجتمع الدراسة من الشركات الكورية ،أما العينة
فتكونت من ( )75مستجيب .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى بناء نموذج نظري يصف كيف تتأثر سلوكيات
املواطنة التنظيمية للمهاجرين ،وتبين وجود دور للوساطة للتنقل املدرك للوظائف من خالل الدور الوسيط لالنتماء التنظيمي ،وأوصت الدراسة
بالتركيز على سلوكيات املواطنة التنظيمية لدورها في تحسين االنتماء التنظيمي.
• هدفت دراسة العبدولي( )2019إلى معرفة أثر القيادة األخالقية في تدعيم سلوكيات املواطنة التنظيمية للعاملين ،تكون مجتمع الدراسة من
القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،أما العينة فتكونت من ( )250مستجيب .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر للقيادة األخالقية في تدعيم سلوكيات املواطنة التنظيمية للعاملين في القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وأوصت الدراسة بالتركيز على ممارسات القيادة األخالقية ألثرها في تدعيم سلوك املواطنة التنظيمية.
• هدفت دراسة بو بكر ( )2020إلى التعرف على أثر الصمت التنظيمي على سلوك املواطنة التنظيمية ،تكون مجتمع الدراسة من وكالة الصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي للعمال بالوادي ،أما العينة فتكونت من ( )210مستجيب .واتبعت الدراسة املنهج االستنباطي .وقد توصلت الدراسة
إلى وجود أثر الصمت التنظيمي على سلوك املواطنة التنظيمية في وكالة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي للعمال بالوادي ،وأوصت الدراسة
بأهمية االعتماد على الصمت التنظيمي لكونه يسهم في تحسين أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية في وكالة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
 .1إن اغلب الدراسات السابقة ركزت على اإلطار العام للرضا الوظيفي وسلوك املواطنة التنظيمية والتعرف على األبعاد واملكونات املرتبطة بها ،في
حين حاولت الدراسة الحالية توضيح الجوانب املتعلقة بدور الرضا الوظيفي في تعزيز املواطنة التنظيمية املتمثلة بـ(االلتزام العام ،السلوك
الحضاري ) في الوزارات الحكومية في دولة الكويت.
ً
ً ً
 .2تتناول الدراسة الحالية جانبا مهما من ممارسات العاملين في املؤسسات الحكومية ،وهو سلوك املواطنة التنظيمية ،ونظرا لقلة الدراسات في
ً ً
الكويت -باستثناء دراسة الحضرم  -2015في هذا املوضوع فإن هذه الدراسة تعد إسهاما جادا في تحقيق إضافة علمية في هذا املجال.
386

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 383-395

دورالرضا الوظيفي في تعزيزاملواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت
.3

ياسرالكندري

ً
ً
ً
إن معظم الدراسات التي أتيح للباحث االطالع عليها أجريت في بيئات مختلفة عن بيئة الكويت شملت دوال عربية ودوال أسيوية ودوال غربية ومنها ما
كان في بيئات أجنبية ،بينما أجريت هذه الدراسة في دولة الكويت حيث كانت في الوزارات الحكومية في دولة الكويت كمجتمع للدراسة.

الط ـارالنظري:
ً
أوال :الرضا الوظيفي
ُ
تعد دراسة للرضا الوظيفي من قبل املدير عند املوظفين عملية من عمليات التقويم الشاملة والتي ينبغي أن تشمل كافة الجوانب املتعلقة
بالعمل ،حيث تقوم اإلدارة بالتعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية والتي يمكن أن تساعد على عملية تطوير األعمال ورسم السياسات اإلدارة في
املستقبل ،حيث تمثل دراسة السلوك اإلنساني وفهمه داخل املؤسسات دائرة االهتمام املشترك بين علم اإلدارة من جانب وبين العلوم اإلنسانية من
جانب أخر ،كذلك أصبح الحوار بين الطرفين والذي يركز على جانب واحد غير كاف لدراسة السلوك اإلنساني وفهمه والتعرف على مدى الرضا
الوظيفي الذي يعبر عن الظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية التي تسود العالقة بين املوظف وبين زمالئه ورؤسائه وبما ينسجم مع شخصيته
(.)Tharringtom, 2015, p:195
ومن أجل توطيد عالقة إيجابية بين املوظفين واإلدارة لتحقيق الهدف الذي وجدت ألجله ،البد من استخدام عوامل ومعايير موضوعية تحقق
العدالة والرضا للموظفين.
يعود الرضا الوظيفي للموظفين إلى قبولهم ملهام وظيفتهم وواجباتها كما هي ،وقيامهم باستغالل كل سبل الرضا املتاحة له من خاللها ،ويرتبط
الرضا الوظيفي بأكثر من مصدر ،فاملوظفين قد يشعرون بالسعادة واالرتياح نتيجة الرتفاع مستويات أدائهم في العمل ،أو جودة العمل الذي يقومون
بأدائه ،أو من خالل تعلمهم للمهارات جديدة ،أو اشتراكهم بالعمل كجزء من فريق العمل ،وكذلك مساعدة الزمالء أو زيادة قدراتهم الشخصية أو حتى
تلقي الثناء .ويكمن الشعور بالرضا الوظيفي للموظفين كل يوم عن طريق البحث في عناصر الرضا الوظيفي املتاحة ،وهذا األمر ينطبق حتى على من
ينتظرون الوقت املناسب لالنتقال إلى مجال عمل آخر ،فالسر يكمن في أن تستمتع بعملك الحالي ،على الرغم من أنك تستعد لعمل أفضل ،وكثير من
ً
ً
العاملين يحققون قدرا معقوال من الشعور بالرضا من خالل أداء األعمال التقليدية ،فهم يحسنون استغالل الوقت في انجاز العمل ،بغض النظر عن
طبيعة املهام التي يؤدونها( .أبو الفضل :2013 ،ص)225
 .1مفهوم الرضا الوظيفي
يعرف الرضا الوظيفي بأنه ذلك الشعور باالرتياح والسعادة الذي ينتاب املوظف في أثناء قيامه بأداء العمل املطلوب منه ،وهذا الشعور يتحقق
عندما يكون هناك انسجام وتوافق بين توقعات املوظف من العمل ومقدار ما يحصل عليه بالفعل عند قيامه بانجاز العمل ،فالرضا الوظيفي يتمثل
ً
باملكونات التي تحث املوظف وتدفعه إلى العمل لتشكل بالنهاية الحالة التي يستطيع من خاللها تحقيق ذاته وإشباع رغباته ،فتجعله مقبال على أداء عمله
بجد ونشاط وحماس (املعمر :2013 ،ص.)48
ويعرف الرضا الوظيفي ّ
بأنه عبارة عن املشاعر التي يحملها املوظفين تجاه املهام واألعمال املنوطة بهم ،وهذه املشاعر تنتج عن إدراكهم ملا يتم
تقديمه لهم من حالل إش غالهم للوظيفة وما يجب أن يحصلوا عليه نتيجة قيامهم بواجبات هذه الوظيفة ،فهو محصلة لالتجاهات املتعلقة بمختلف
عناصر العمل وسياسات اإلدارة في تنظيم األعمال واألنشطة املتعلقة بمزايا العمل واألمان الوظيفي واملسؤوليات املتعلقة بانجاز العمل واالعتراف به
التقدير الذي يناله املوظف في أثناء ممارسة أعماله (الحنيطي :2000 ،ص.)93
أما (أبو شيخة :2008 ،ص )34فيعرف الرضا الوظيفي على انه ذلك االتجاه اإليجابي نحو الوظيفة املسندة للموظف حيث يشعر فيها بالرضا عن
العوامل البيئية واإلجتماعية واالقتصادية واإلدارية والفنية املتعلقة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.
وينظر ( (Nestern, 2014, p: 462إلى الرضا الوظيفي بأنه املحصلة للشعور الذي يشعر به املوظف أثناء العمل في املؤسسة التي ينتمي إليها،
وهذا الشعور يتكون من االتجاهات التي يشكلها املوظف عن طبيعة مهام الوظيفة التي يقوم إشغالها ،ونظرته ملستوى األجور التي يتقاضونها ،واتجاهاته
ً
أيضا نحو فرص الترفيع والترقية املتاحة له ،وكذلك العالقات مع مجموعة األعمال التي ينتمون إليها.
ويشير (التويجري :2008 ،ص )48إلى أن مفهوم الرضا الوظيفي هو القوة الدافعة لقيام املوظف باألعمال املوكولة إليهم بأعلى املستويات من
االنجاز واألداء املطلوب ،فهو قناعة تصاحب مهام ومسؤوليات العمل التي تعبر عن مستوى اإلشباع الذي يحصل عليه املوظف من مختلف املصادر
التي ترتبط بتصورهم للوظيفة التي يشغلونها ،فبمقدار ما تحقق الوظيفة مستوى اإلشباع للموظف يزيد درجة الرضا عن الوظيفة.
ويعرف الباحث الرضا الوظيفي على انه الشعور باالرتياح والسعادة الذي يحس به املوظف في الوزارات الحكومية في دولة الكويت نحو ما يقوم به
من أنشطة وأعمال ،وذلك إلشباع احتياجاته ورغباته وتوقعاته في بيئة الوزارة والذي يكون تجاه العمل الذي يؤديه والناتج عن إدراك املوظف للعمل
املناط به ،وهذا الشعور يكون ناتج عنه رضا املوظف عن املهام والواجبات التي تمليها عليه طبيعة الوظيفة.
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ً
ثانيا :مفهوم املواطنة التنظيمية:
ً
ً
لقد أخذ مفهوم املواطنة التنظيمية يلقى اهتماما ملحوظا من قبل الباحثين واإلداريين لعالقته الوثيقة بأهم عنصر في املؤسسة وهم املوظفون
ً
الذين يجب على املؤسسات أن تترك جزءا من السلوك غير محدد لهم حتى يكون لديهم مقدرة على التعامل مع املواقف غير املتوقعة والتي تتطلب
التصرف اإلبداعي واالبتكاري من قبلهم ،كذلك يرتبط سلوك املواطنة التنظيمية بالكثير من املفاهيم اإلدارية املهمة في املنظمة مثل االتجاهات واإلدراك
والقيادة والتغيير)Dipaola, 2011, p:425( .
ُيعد سلوك املواطنة التنظيمية من السلوكيات الطوعية التي يقوم بها املوظف بشكل اختياري وعن رغبة ،وهذا السلوك يهدف إلى االرتقاء بكفاءة
وفعالية املؤسسة ،وهو من السلوكات غير املحددة التي ال ترتبط بشكل رسمي بأنظمة الحوافز وتقييم األداء باملؤسسة ،واملوظف قد يبادل احساسه
بعدالة تعامل املنظمة معه بإظهار سلوك املواطنة التنظيمية في مساعدته للمستفيدين من الخدمات التي تؤديها املؤسسة ،ويظهر ذلك السلوك في
تجنبه إثارة املشكالت التي تحدث فيها ،باإلضافة إلى قيام املوظف بأداء األعمال اإلضافية بدون شكوى أو تذمر ،فسلوك املواطنة التنظيمية من
السلوكات املفيدة للمؤسسة والجماعات واإلدارة واملوظفين)Polat, 2009, p: 591( .
ويعرف ( )Niehoff & Moorman, 2013: 527سلوك املواطنة التنظيمية بأنه ذلك السلوك الذي يتمخض عنه ممارسة املوظف الدوار إضافية
تتجاوز حدود الوصف الوظيفي للمهام اوظيفة التي يمارسها املوظف ،فهو من السلوكات االختيارية التي يقوم بها املوظف من غير إلزام أو إجبار ،وهو
سلوك غير مرتبط بأنظمة الحوافز الرسمية داخل املؤسسة وال يستطيع املدير الزام املوظف القيام به.
ً
ويعرف سلوك املواطنة التنظيمية أيضا بأنه ذلك السلوك الوظيفي الذي يقوم املوظف بأدائه بشكل طواعي واختياري ،وهو سلوك يتجاوز
الحدود التي تتطلبها املهام والواجبات الوظيفية املحددة للموظف ،فهو سلوك ال ينال عليه مكافأة من خالل الهيكل الرسمي لنظام الحوافز املتبع في
املؤسسة)Wong, 2009, p: 344( .
ويعرف ) (Chien, 2011, P:277سلوك املواطنة التنظيمية بأنه تصرف من التصرفات التطوعية واإلختيارية التي يؤديها املوظف وتسهم في تحقيق
ً
أهداف املؤسسة ،وهذه التصرفات ال تندرج تحت األوامر والتعليمات املطبقة في املؤسسة ،وال يكون مدرج بوثيقة الوصف الوظيفي ،وال يكون واردا
كبند في عقد العمل الذي يعمل املوظف بموجبه ،كذلك ال يكون هذا السلوك من ضمن أنظمة الحوافز الرسمية املتبعة في املؤسسة.
ويعرف سلوك املواطنة التنظيمية بأنه أحد األنشطة نشاط االختيارية التي يؤديها املوظف ويتسم بأنه نشاط يغلب عليه الطابع الطوعي ،فهذا
السلوك ال يشمل اإلطار العام للمهام والواجبات واملسؤوليات الرسمية املحددة في نظام العمل باملؤسسة ،فهو يتضمن رموز وإشارات تحمل معاني
اإليثار أو الكرم أو التعاون ،والتي ال تكون مطلوبة العمل وغير متضمنة في بطاقة الوصف الوظيفي الرسمي املوجود في املؤسسة ،وبالتالي هذا السلوك ال
ي حصل املوظف من خالل قيامه بأدائه على أية مكافآت وال يتم اتخاذ عقوبات بحق املوظف الذي ال يؤدي سلوك املواطنة التنظيميةSmith, 2007, ( .
)P:124
ويعرف الباحث أن سلوك املواطنة التنظيمية هو سلوك من السلوكات االختيارية التطوعية التي يقوم بها املوظف ،وهو سلوك ال ترتبط بشكل
مباشر بأنظمة الحوافز أو املكافآت في الوزارات الحكومية في دولة الكويت بهدف االرتقاء بكفاءتها وفعاليتها ،فوجود هذا السلوك يعتبر ضروري من أجل
تحقيق النجاح التنظيمي واإلرتقاء بمستويات األداء الكلي ،واملحافظة على التوازن الداخلي للوزارة ،من خالل مساهمته بتوفير املرونة الالزمة للعمل في
إطار املواقف الطارئة واألزمات.
 .1مكونات املواطنة التنظيمية
لقد قسم علماء السلوك سلوك املواطنة التنظيمية إلى مجموعة من املكونات األساسية ،وقد تم اإلعتماد على السلوكات الواردة في النموذج
الخماس ي ألبعاد سلوكيات املواطنة التنظيمية املتمثلة بـ (اإليثار والكرم وااللتزام العام والروح الرياضية والسلوك الحضاري وغيرها)؛ والذي اعتمده
ً
العديد من الباحثين في مجال سلوكيات املواطنة التنظيمية ،وفي مقدمتها دراسة ) ،(Podsakoff, 2010وذلك نظرا لشمولية هذه السلوكات وتمثيلهما
لجوانب سلوكيات املواطنة التنظيمية في الوزارات الكويتية ،وقد اعتمد الباحث بدراسته الحالية على بعدي (االلتزام العام والسلوك الحضاري) وفيما
يلي توضيح لها:
• االلتزام العام:
هو سلوك اختياري يتعلق بالجانب النفس ي للموظف لتقبل الهيكل التنظيمي ،والتوصيف الوظيفي للعمل ،وسياسات دائرة املوظفين في
املؤسسة ،ويشمل االلتزام العام بأداء أنشطة أكثر من تلك املطلوبة من املوظف وإطاعة واحترام قواعد املؤسسة ولوائحها وإجراءاتها حتى إذا لم يره
أحد ،وينعكس ذلك االلتزام في مدى حرص املوظف على الحضور إلى مكان العمل في املواعيد املحددة ،واإلسراع في انجاز املهام املسندة إليه ،واحترام
قواعد وإجراءات وقوانين املؤسسة ،والحرص على مواردها ،كما يشمل هذا البعد سلوك املوظف التطوعي واالختياري الذي يتجاوز الحدود الدنيا من
متطلبات الوظيفة التي يشغلها ،من خالل التطوع بأعمال إضافية وإبداء مقترحات تسهم في تطوير العمل وتحسينه ،واملساهمة بشكل اختياري في حل
املشاكل في املؤسسة)James, 2013, p: 159( .
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• السلوك الحضاري:
هو سلوك اختياري يشير إلى مسؤولية املوظف عن املشاركة أو املساهمة الفعالة في تطوير املؤسسة ،واملسؤولية في إدارة أعمالها ،وهو يعني
احترام قوانين وأنظمة املؤسسة واملحافظة على سمعتها والحرص على حضور االجتماعات واللقاءات والندوات وأداء وظائف غير مطلوبة منه واملرتبطة
ً
ً
بالعمل ،ويتضمن أيضا كافة األنشطة اإلختيارية التي يتطوع الفرد للقيام بها؛ حفاظا على أمن املؤسسة ،والتي من شأنها أن تساعد املؤسسة على أداء
أنشطتها واملبادرة بتقديم النصيحة لآلخرين لتحسين اإلجراءات والعمليات باملؤسسة ،كذلك التبليغ عن وجود مخاطر تنطوي على وجود حريق
باملؤسسة يلحق بها األضرار في املستقبل ،والتأكد من أن األبواب مغلقة ،وان األنوار تطفئ عند مغادرة مكان أداء العمل ،والتبليغ عن أي أعمال
مشبوهة ،أو خطرة يمكن أن تلحق األذى باملؤسسة ،وأخذ زمام املبادرة لوقف عملية تصنيع أي منتج يمكن أن يلحق األذى بالصحة البشرية.
)(Podsakoff, 2010, P:74
ويرى الباحث أن مكونات سلوك املواطنة التنظيمية تعكس مدى حرص املوظف في الوزارات الحكومية في دولة الكويت على تتبع تطورات التقنية
ّ
البناءة التي من شانها تحسين مستويات
في مجال عمل املوظف ،والبحث داخل الوزارة وخارجها عن فرص لتطوير العمل فيها ،وتقديم اإلقتراحات
األداء ،واملبادرة بالقيام بأعمال من شانها التحسين إلحداث التغيير املطلوب نحو األفضل.

تحليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية
وصف خصائص عينة الدراسة:
استخدم الباحث التكرارات والنسب املئوية للمعلومات املتعلقة بالعوامل الديموغرافية التي تم الحصول عليها من إجابات العينة ،ويمكن
تلخيص اإلجابات بالجدول ( )1التالي:
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة
املتغير

العمر

املؤهل العلمي

.1

.2

الفئات واملسميات
 30سنة فأقل
 31سنة –  40سنة
 41سنة –  50سنة
 51سنة فأكثر
املجموع
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع

التكرارات

النسبة املئوية %

15

12.8

25

21.3

36

30.8

41

35.1

117

%100

17

14.5

63

53.9

32

27.3

5

4.3

117

%100

يتضح من البيانات الواردة بالجدول السابق رقم ( )1ما يلي:
أن أعمار النسبة األعلى من املستجيبين في عينة يتركزون في الفئة التكرارية ( 51سنة فأكثر) وشكلوا ما نسبته  % 35.1من إجمالي عينة الدراسة.
ً
ثم الفئة التكرارية ( 41سنة 50 -سنة) وشكلوا ما نسبته  ،% 30.8ثم الفئة التكرارية ( 31سنة 40 -سنة) وشكلوا ما نسبته  ،% 21.3وأخيرا الفئة
( 30سنة فأقل) وشكلوا ما نسبته  %12.8من إجمالي عينة الدراسة .وهذا مؤشر على أن عينة الدراسة أعمارهم مناسبة تؤهلهم للقيام بالواجبات
التي تمليها عليهم طبيعة العمل تنعكس آثارها على مستوى أداء املوظفين ،ومما يطمئن الباحث أن العاملين في الوزارات والهيئات الكويتية يمتلكون
املعرفة والقدرة التي تؤهلهم ملساعدة الباحث في تعبئة االستبانات املوجهة إليهم.
ً
أن حملة الشهادة الجامعية األولى (البكالوريوس) هم األكثر في عينة الدراسة حيث بلغ عددهم ( )63مستجيبا وبنسبة بلغت ( ،)%53.9ثم جاء
حملة شهادة املاجستير وبنسبة بلغت ( ،)%27.3ثم جاء حملة شهادة الدبلوم وبنسبة بلغت ( ،)%14.5وجاء حملة شهادة الدكتوراه وبنسبة بلغت
( )%4.3من إجمالي عينة الدراسة .ويالحظ ارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى عينة الدراسة بسبب زيادة االهتمام التي تدفع بهم للتوجه نحو
التعليم الجامعي والتعليم العالي سيما وأن معظمهم يشغلون مناصب إدارية عليا في الوزارات والهيئات الكويتية.
وتشير هذه النتائج بشكل عام إلى أن أفراد عينة الدراسة لديهم القدرة على إتمام االستبانات بالجودة املطلوبة.

تحليل النتائج واختبارالفرضيات:
تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتغيرات الرضا الوظيفي واملواطنة التنظيمية ،والجداول التالية تبين ذلك:
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دورالرضا الوظيفي في تعزيزاملواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمتغيراملستقل :الرضا الوظيفي
ت

العبارة
أشعر باالرتياح من أسلوب التعامل بين جميع املوظفين داخل الوزارة.
تهتم الوزارة بحل املشاكل التي تواجنهي داخل وخارج الوزارة
يقدر املديرين واملوظفين عملي بالوزارة
ُيلبي العمل بالوزارة العديد من رغباتي واحتياجاتي
تضم الوزارة نخبة جيدة من املوظفين
أشارك زمالئي في املناسبات اإلجتماعية داخل وخارج الوزارة
يتعامل املديرين في الوزارة مع املوظفين بعدالة ومساواة وشفافية
املتغيراملستقل :الرضا الوظيفي

1
2
3
4
5
6
7

درجة املو افقة
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

3.794

.8658

مرتفعة

3

3.695

.9119

مرتفعة

7

3.771

.8432

مرتفعة

4

3.971

.8665

مرتفعة

1

3.717

.9302

مرتفعة

6

3.925

.8712

مرتفعة

2

3.764

.9557

مرتفعة

5

مرتفعة

3.805

ً ً
ً
يتبين من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )2أن العبارات املستخدمة لقياس مستوى الرضا الوظيفي حققت وسطا حسابيا عاما ()3.805
وبمستوى مرتفع من األهمية ،وأن املتوسطات الحسابية لهذا املتغير قد تراوحت ما بين ( ) 3.695 -3.971وأن العبارة رقم ( )4والتي تنص على أن "أشعر
أن العمل بالوزارة ُيلبي العديد من رغباتي واحتياجاتي" هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة رقم ( )2والتي تنص على " هناك اهتمام
بحل املشاكل التي تواجنهي داخل وخارج الوزارة " هي األقل بين متوسطات اإلجابات ،ويالحظ بشكل عام أن استجابات العينة كانت إيجابية وبدرجة
مرتفعة نحو فقرات متغير الرضا الوظيفي.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمتغيرالتابع :االلتزام العام
ت
8
9
10

العبارة
أؤدي األنشطة املوكلة إلي أكثر من املطلوب مني
احضر إلى مكان العمل في املواعيد املحددة
احترم قواعد الوزارة حتى إذا لم يرني أحد
املتوسط الحسابي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

3.871

.9685

3.761

.8518
.9765

3.789
3.807

الترتيب

درجة املو افقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

1
3
2

ً ً
ً
يتبين من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )3أن العبارات املستخدمة لقياس مستوى االلتزام العام حققت وسطا حسابيا عاما ()3.807
وبمستوى مرتفع من األهمية ،قد تراوحت ما بين ( )3.7618–3.871وأن العبارة رقم ( )8والتي تنص على أن " أودي األنشطة املوكلة إلي أكثر من املطلوب
مني " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة رقم ( )9والتي تنص على "احرص على الحضور إلى مكان العمل في املواعيد املحددة" هي األقل
بين متوسطات اإلجابات ،ويالحظ بشكل عام أن جميع املتوسطات الحسابية التي تم التوصل إليها واستجابات العينة كانت إيجابية نحو فقرات متغير
االلتزام العام.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمتغيرالتابع :السلوك الحضاري
ت
11
12
13

العبارة
أنصح اآلخرين لتحسين اإلجراءات واألعمال بالوزارة
ُ
أبل غ عن أي أعمال مشبوهة أو خطرة يمكن أن تلحق األذى بالوزارة
ُ
أودي وظائف غير مطلوبة مني بالوزارة
املتوسط الحسابي

درجة املو افقة
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

3.942

.8211

3.838

.7995

3.789

.9364
3.856

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

الترتيب
1
2
3

مرتفعة

ً
ً
يتبين من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )4أن العبارات املستخدمة لقياس مستوى السلوك الحضاري حققت وسطا حسابيا عاما ()3.856
وبمستوى مرتفع ،وأن املتوسطات الحسابية لهذا املتغير قد تراوحت ما بين ( )3.789 –3.942وأن العبارة رقم ( )11والتي تنص على أن " أقدم النصيحة
لآلخرين لتحسين اإلجراءات واألعمال بالوزارة " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة رقم ( )13والتي تنص على أن " أقوم بأداء وظائف
غير مطلوبة مني " هي األقل بين متوسطات اإلجابات ،ويالحظ بشكل عام أن جميع املتوسطات الحسابية التي تم التوصل إليها واستجابات العينة كانت
إيجابية نحو فقرات متغير السلوك الحضاري.
كما تم اختبار فرضيات الدراسة والجدول التالي يبين نتائج اختبار االنحدار البسيط ( ) Simple Regressionلهذه املتغيرات ،إذ تشير قاعدة
القرار في هذا النوع من االختبارات إلى أنه إذا كانت قيمة  Tاملحسوبة أكبر من قيمة  Tالجدولية فإنه يتم رفض الفرضية العدمية ،وقبول الفرضية
البديلة ،وبناء على ذلك فانه يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )5ما يلي:
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جدول ( :)5نتائج اختبار االنحدار البسيط (  ) Simple Regressionلدور الرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت
املتغير التابع
االلتزام العام

Sig.

R2

 Tاملحسوبة

 Tالجدولية

.000

.690

9.456

1.671

القرارالحصائي
رفض العدمية

يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )5أن قيمة  Tاملحسوبة هي ( ) 9.456فيما بلغت قيمتها الجدولية ( ،)1.671وبمقارنة القيم يتبين
أن القيمة املحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ،لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه " يوجد دور للرضا
ً
الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت" ،وهذا ما تؤكده قيمة الداللة ( )Sig.البالغة صفرا حيث إنها أقل من  ،%5كما
تشير النتائج إلى أن التباين في املتغير املستقل للدراسة يفسر ما نسبته ( ).690من التباين في االلتزام العام.
جدول ( :)6نتائج اختبار االنحدار البسيط (  ) Simple Regressionلدور الرضا الوظيفي في تعزيزالسلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت
املتغير التابع

Sig.

R2

 Tاملحسوبة

 Tالجدولية

القرارالحصائي

السلوك الحضاري

.000

.662

8.821

1.671

رفض العدمية

يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق ( )6أن قيمة  Tاملحسوبة هي ( )8.821فيما بلغت قيمتها الجدولية ( ،)1.671وبمقارنة القيم يتبين أن
القيمة املحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ،لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه "يوجد دور للرضا
ً
الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت " ،وهذا ما تؤكده قيمة الداللة ( )Sig.البالغة صفرا حيث أنها أقل من ،%5
كما تشير النتائج إلى أن التباين في املتغير املستقل يفسر ما نسبته ( ).462من التباين في السلوك الحضاري.
النتائج:
لقد تم استخراج جميع املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألسئلة الخاصة بمتغيرات الدراسة املستقلة والتابعة ،وقد تبين ما يلي:
• أظهرت نتائج اإلحصاء الوصفي واملتوسطات الحسابية ملتغير الرضا الوظيفي أن استجابات عينة الدراسة كانت (مرتفعة) على جميع العبارات ،وقد تبين
أن املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت يشعرون أن العمل ُيلبي العديد من رغباتهم واحتياجاتهم ،وأن املوظفين يحرصون على مشاركة زمالئهم
في املناسبات اإلجتماعية داخل وخارج الوزارة ،كذلك تبين أن املوظفين يشعرون باالرتياح من أسلوب التعامل بين الجميع داخل الوزارة ويشعرون بالتقدير
واالحترام من املديرين واملوظفين بالوزارة.
• تبين أنه يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام العام في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،كما أظهرت املتوسطات الحسابية ملتغير االلتزام
العام أن استجابات عينة الدراسة كانت (مرتفعة) على جميع العبارات ،وقد تبين أن املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت يحرصون على أداء
األنشطة وإنجاز املهام املوكلة إليهم أكثر من املطلوبة منهم ،ويحرصون على الطاعة واحترام قواعد الوزارة حتى إذا لم يرني أحد.
• تبين أنه يوجد دور للرضا الوظيفي في تعزيز السلوك الحضاري في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،كما أظهرت املتوسطات الحسابية ملتغير
السلوك الحضاري أن استجابات عينة الدراسة كانت (مرتفعة) على جميع العبارات ،وقد تبين أن املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت
ً
يقومون على تقديم النصيحة لآلخرين لتحسين اإلجراءات واألعمال بالوزارة ،ويقومون أيضا بالتبليغ عن أي أعمال مشبوهة أو خطرة يمكن أن تلحق األذى
بالوزارة.
ويفسر الباحث هذه النتيجة أن الرضا الوظيفي ينجم عن وجود عالقات التعاون والتكيف بين املوظفين وبين اآلخرين بغض النظر عن كونها
عالقات إيجابية أو سلبية وهذا التفاعل يحدث بطريق مباشر أو غير مباشر بين عدد محدود من املوظفين أو عدد كبير ،كذلك فأن سلوك املواطنة
التنظيمية يعكس مدى حرص املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت على تتبع التطورات التقنية في مجال عمل املوظف ،والبحث داخل الوزارة
ّ
البناءة التي من شانها تحسين مستويات األداء.
وخارجها عن فرص لتطوير العمل فيها ،وتقديم اإلقتراحات
التوصيات
ً
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الحالية ،يقدم الباحث مجموعة من التوصيات سعيا إلدراك أهمية الرضا الوظيفي في
تعزيز وتعميق سلوك املواطنة التنظيمية في الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،وهذه التوصيات هي:
• بذل الجهود التي من شأنها مساعدة املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت على تلبية احتياجاتهم وحل املشكالت التي تواجههم في العمل
لكونها تسهم في زيادة رضاهم.
• العمل على غرس سلوك املواطنة التنظيمية لدى املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت من خالل تشجيعهم على مساعدة زمالئهم،
وتجنب إثارة الخالفات في العمل ،واستغالل وقتهم في العمل.
• توفير فرص متكافئة وعادلة في التعامل مع املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت وتشجيعهم على مناقشة املشاكل واتخاذ القرارات
بشكل جماعي وان يوزع املهام واألنشطة بشكل يحقق الرضا بينهم.
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• تنمية سلوك املواطنة التنظيمية وتقوية العالقة مع املوظفين في الوزارات الحكومية في دولة الكويت من خالل املعاملة الحسنة وتقدير الجهود
التي يبذلونها في العمل.
• التركيز على تعزيز سلوك االلتزام العام في أداء أنشطة وأعمال الوزارات الحكومية في دولة الكويت املطلوبة من العاملين وإطاعة واحترام قواعد
الوزارة ولوائحه وإجراءاته وزيادة الحرص على أداء أنشطته وبشكل أكثر من املطلوب.
• التركيز على إجراء دراسات دورية للت ّعرف إلى نقاط الضعف ،ونقاط القوة املتعلقة بالسلوك الحضاري املرتبط بمسؤولية املوظف عن املشاركة أو
املساهمة في تطوير الوزارات الحكومية في دولة الكويت ،وتعزيز املبادرات في أداء أنشطة الوزارة املختلفة وتقديم النصيحة لآلخرين.
• إجراء دراسات ميدانية على الرضا الوظيفي وربطه بمتغيرات أخرى مثل االلتزام الوظيفي ،التسرب الوظيفي ،الوالء الوظيفي.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى امليزة التنافسية للمنتجات العربية وقياس مستوى الذكاء االستراتيجي عند إدارة املؤسسات
وتحديد العالقة بين الذكاء االستراتيجي وامليزة التنافسية .اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الختبار فرضية االرتباط بين
اعتماد نظام الذكاء واليقظة على خلق التنافسية باملؤسسات العربية وتحقيق امليزة التنافسية في األسواق العاملية.
تم اختبار الف رضية بعد تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام أداة االستبانة من عينة مكونة من ( )50مفردة من مديري
مؤسسات سودانية يمثلون قطاعات األعمال املسجلين بإ تحاد أصحاب االعمال بالسودان وباستخدام برنامج التحليل االحصائي الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،تم التوصل لعدد من النتائج من أهمها :أسفرت الدراسة أ ّن غياب نظام استراتيجي للذكاء واليقظة في
إدارة املؤسسات العربية أعاقت تحقيق التنافسية في األسواق العاملية .إلى جانب ضعف النظام اإلداري وغياب القدرة على التنبؤ
بالتغيرات املستقبلية في ظل عدم تخصيص األموال الكافية لتعزيز البحث العلمي ،وغياب اإلدارة املتخصصة في البحث والتطوير مما
يعيق التنافسية في هذه املؤسساتً .
وبناء على نتائج الدراسة تم التوصل لعدة توصيات من أهمها :ضرورة تعزيز وتفعيل األساليب
ّ
الحديثة في اإلدارة مثل الذكاء االستراتيجي والعاطفي واإلدارة بالتجوال لخلق أنظمة علمية مرنة لتمكيين املوظفين وتقليل القيود
املفروضة على اإلدارة التقليدية ،كما توص ي الدراسة بفتح مؤسسات عاملية واعتماد مبدأ للشراكة لتبادل الخبرات مع كوادر عاملية ذات
خبرة لديها نماذج إنتاجية عاملية من خالل التفكير املنهجي واالستخدام األفضل للتكنولوجيا الحديثة في إنتاج املنتجات التي تراعي أذواق
العمالء في األسواق العاملية.
الكلمات املفتاحية :اليقظة االستراتيجية؛ الذكاء االستراتيجي؛ امليزة التنافسية؛ املؤسسات العربية؛ اتحاد أصحاب العمل السوداني.

اإلطار العام للدراسة:
تمهيد:
يعيش العالم اليوم مرحلة تتسم باملنافسة الشديدة في أسواق السلع والخدمات والتكنولوجيا وأصبح خلق قيمة للعمالء وإرضاء املستهلكين هو
الهدف األول الذي يسعى إليه املؤسسات بل أصبح هذا الهدف هو املعيار الذي ُيقاس به نجاح أو فشل املنظمة ،فالتنافسية تمارس ضغطها علي
املؤسسات في جميع القطاعات مما دعا املؤسسات تعمل جاهدة لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها والعمل علي معرفة األسواق وآليات عملها وتحسين
وضعها مقارنة باملنافسين وذلك بتوطين الكفاءة وتقليل الكلف الكلية لإلنتاج وتفعيل الجودة والتحديث والتطوير املستمرين لزيادة االرباح والتنافسية
والبقاء والديمومة في دنيا األعمال .
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علوية زبير

ً
إن تزايد حده املنافسة في بيئة األعمال وعلى املستوى العاملي مع ظهور مجموعة من التكتالت االقتصادية تفرض أوضاعا أفضل وسياسات
جديدة تؤثر على السياسة االقتصادية ألي دولة ،أي أن أي دولة لم تعد قادرة أن تعيش في عزلة وانغالق عن دول العالم املحيط بها ،كما أن التوجه
األخذ بنظام االقتصاد الحر القائم على سياسات السوق وخضوعها لقوى العرض والطلب والذي ً
بناء عليهما تتحدد األسعار والبقاء للسلع والخدمات
تفرض على املؤسسات السودانية تبني فكر حديث ومحاولة خلق ما يجعل منتجاتنا السودانية تصمد في ظل االوضاع الحالية ،وال يتم ذلك إال بتطبيق
ً
االتجاهات الفكرية الحديثة في اإلدارة وتطور املهن واالختصاصات مع خلق االهتمام باألبعاد البيئية لإلدارة بدرجة أكثر عمقا وجدية لتوفير مناخ
تنافس ي جديد ملتخذي القرار على مستوى املؤسسات السودانية.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في تزايد االهتمام لدى املؤسسات بإرساء نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي في سبيل السعي إلى خلق ميزة تنافسية في ظل
ً
الظروف الحالية املوصوفة بالتغير السريع .وثورة املعلوماتية والتكنولوجيا وعوملة األعمال التي فرضت ظروفا جديدة لقواعد املنافسة وشكلت التحدي
األساس للمؤسسات السودانية وعاقت استمرارها في دنيا األعمال ولم يعد أمامها إال مواجهة هذا التحدي بقدر من اليقظة والذكاء االستراتيجي.
من هنا برز السؤال الرئيس للبحث وهو :إلى أي مدى يمكن للمؤسسات السودانية تبني نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي بما يمكنها من
مواجهة التحديات البيئية ويحقق لها امليزة التنافسية املطلوبة؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
 .1هل هنالك وضوح وفهم لدى املؤسسات السودانية ملفهوم اليقظة والذكاء االستراتيجي؟
 .2هل تطبق املؤسسات السودانية اليقظة والذكاء االستراتيجي في مواجهة التحديات القادمة من وراء الحدود؟
 .3هل ّ
تحد املؤسسات السودانية معوقات تحول دون بناء نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي لصياغة استراتيجيات تساعد على خلق ميزة تنافسية
ملنتجاتها؟
أهداف الدراسة:
الهدف االساس لهذا البحث هو تقديم توصيات ومقترحات علمية تساعد على تبني نموذج لنظام اليقظة والذكاء االستراتيجي يعين املؤسسات
العربية على مواجهة التحديات وتحقيق امليزة التنافسية وإن كانت هنالك أهداف فرعية أخرى تتمثل في اآلتي:
 .1معرفة مستوى امليزة التنافسية املوجودة باملنتجات السودانية.
 .2معرفة مستوى الذكاء واليقظة االستراتيجية لدى إدارة املؤسسات السودانية.
 .3تحديد العالقة بين الذكاء واليقظة االستراتيجية وتعزيز امليزة التنافسية للمنتجات.
 .4تقديم بعض التوصيات للمؤسسات العربية في سبيل تحقيق امليزة التنافسية بتعزيز الذكاء االستراتيجي.
أهمية الدراسة:
 .1تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي يبحث عن استراتيجية لخلق البقاء والتنافسية ومواجهة التحديات البيئية للمؤسسات السودانية.
 .2تسهم الدراسة في إثراء املكتبة العربية باملعلومات عن الذكاء االستراتيجي وامليزة التنافسية والعالقة بينهما.
 .3تسهم الدراسة في تقديم بعض التوصيات ملتخذي القرارات في املؤسسات السودانية تعينهم على مواجهة التحديات وتحقيق القدرة التنافسية في
مؤسساتهم.
فرضية الدراسة:
 .1يقوم البحث على فرضية وجود عالقة ذات داللة إحصائية واضحة بين تبني نظام للذكاء واليقظة االستراتيجية في املؤسسات العربية وتحقيق
امليزة التنافسية في األسواق العاملية.
الدراسات السابقة:
َّ
• دراسة سمراء عبد الجبار( )2018يسهم هذا البحث لبيان دور الذكاء االستراتيجي باملنظمات الفندقية التي تبحث عن النجاح والتفوق ببيئة
األعمال لغرض التغلغل باألسواق السياحية قاطبة ،ولغرض رسم السياسات والقواعد الثابتة البد من تأطيرها بال ِث َقة التنظيمية السياحية التي
تسهم باإلبداع وتحقيق األهداف ورؤية مستقبلية ملكانتها بين املنظمات املنافسة .هذا ما تناولته املباحث بالجانب النظري ،كما أثيرت مجموعة
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تساؤالت عامة لتحديد مستوى أهمية البحث وتساؤالت خاصة عبرت عن مشكلة البحث ،ولتحديد مستوى متغيرات البحث واختيار فرضياتها تم
استخدام عدد من األساليب اإلحص ائية اال معلميه بتحليل ومعالجة البيانات واملعلومات وذلك باالعتماد على البرامج اإلحصائية الجاهزة ).(SPSS
• دراسة إبراهيم عباس الزهيري ( )2020تهدف الدراسة إلى استكشاف طبيعة عالقة االرتباط واألثر بيـن متطلبات التبصر االستراتيجي) الحوار
االستراتيجي ،الوعـي االستراتيجي ،ذكاء األعمال ،تكامـل القـدرات (وتحقيـق متطلبـات التصنيـع املتقدم) املتطلبات اإلدارية ،املتطلبات الفنيـة،
وتلخصـت مشـكلة الدراسـة فـي عـدد مـن التساؤالت البحثيـة مـن بينهـا هـل لـدى املصانع املبحوثه فكـرة واضحـة املعالم عـن ممارسـات التبصـر
االستراتيجي والتصنيـع املتقدم؟ هـل تمتلـك املصانع املبحوثه متطلبـات قائمـة فعـال للتصنيع املتقدم؟ وللبحـث فـي مشـكلة الدراسـة تمـت صياغـة
عـدد مـن الفرضيـات منهـا وجـود عالقـة ارتبـاط وأثــر معنـوي للتبصـر االستراتيجي فـي تحقيـق متطلبـات التصنيـع املتقدم ،وملعالجة مشـكلة الدراسـة
ً
واختبـار فرضياتهـا تـم تصميـم أنمـوذجا علـى متطلبـات التبصـر االستراتيجي كمتغيـر مسـتقل والتصنيـع املتقدم كمتغيـر معتمـد وتـم االعتماد علـى
املنهج الوصفـي التحليلـي وبتطويــر اسـتبانة تألفـت مـن ( )46فقـرة لدراسـة متطلبـات التبصـر االستراتيجي وعالقـة ارتباطهـا وأثــرها فـي التصنيـع
املتقدم  ،فـي عينـة مـن مصانـع الشـركة العامـة للمنتوجـات الغذائيـة فـي بغـداد ،وبلـغ عـدد األفراد املبحوثين ( )162مـن القيـادات اإلدارية فـي
املصانع املبحوثه ،وتـم اسـتخدام األساليب اإلحصائية ملعالجة البيانـات وتحليلهـا والوصـول إلـى نتائجهـا باسـتخدام بــرنامج ( SPSS (23ومـن هـذه
النتائـج وجـود مستوىات معنويـة وموجبـة مـن التأزم بيـن التبصـر االستراتيجي والتصنيـع املتقدم فـي املصانع املبحوثه ،أي أنـه كلمـا تحسـنت قـدرات
املصانع املبحوثه فـي التبصـر االستراتيجي فـإن ذلـك يـؤدي إلـى تمكيـن تلـك املصانع مـن اسـتيفاء متطلبـات التصنيـع املتقدم ،وأوصـت الدراسـة
املصانع املبحوثه بضـرورة تعزيـز مستوىات الحـوار االستراتيجي فـي املنظمات املبحوثه وتدعيمهـا بثقافـة الحـوار مـع كافـة ذوي العالقة واملصالح فيهـا
وباألخص العامليــن لديهـا وبمـا يحقـق أهداف املنظمة فـي االرتقاء بمستوىات تلبيـة متطلبـات التصنيـع املتقدم.
ً
• دراسة حوراء مصطفى ( )2020إنطالقا من الدور الذي يلعبه رأس املال الفكري في بناء املنظمات الحديثة ومن بينها املؤسسات التعليمية ،فقد
ً
تمثل هدف الدراسة في البحث عن مدي توفر مكونات رأس املال الفكري في املعاهد املهنية الخاصة ،وأيضا التعرف علي دور رأس املال الفكري في
تحقيق امليزة التنافسية لتلك املعاهد ملا من أهمية في الحفاظ علي بقائها واستمراريتها ولتحقيق الهدف تم اتباع املنهج الوصفي التحليلي باالعتماد
علي االستبانة ،حيث وزعت علي جميع اإلداريين العاملين في املعاهد املهنية الخاصة الواقعة بمحافظة النبطية ،وتم استخدام برنامج ()spss
لتحليل النتائج واختبار الفروض واسفرت الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية معنوية بين املتغيرات املستقلة املتمثلة في مكونات رأس املال
الفكري (رأس املال البشري ،رأس املال الهيكلي ،رأس املال العالقاتي) على املتغير التابع املتمثل في امليزة التنافسية ،وخلصت الدراسة إلى عدد من
التوصيات املوجهة بشكل أساس ي إلى إدارات املؤسسات التعليمية ،كما تم تقديم عدد من التوصيات بشأن القيام ببعض الدراسة في املجال.
• دراسة بن خليفة أحمد ( )2018تحاول هذه الدراسة البحث في ممارسة اليقظة االستراتيجية (تكنولوجية ،تنافسية ،تجارية) كأحد األبعاد املهمة
للذكاء االستراتيجي وعالقته بتحقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل دراسة ميدانية على شركة أوريدو لالتصاالت ،وقد تبنت الدراسة املنهج
الوصفي والتحليلي ،واستخدمت االستبانة ألجل استطالع آراء عينة الدراسة ،واملكونة من اإلطارات املختلفة في ( )22مكتب من مكاتب شركة محل
الدراسة عبر الوطن ،والذين بلغ عددهم  66إطار .وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي -1 :عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية لليقظة
االستراتيجية بتحقيق امليزة التنافسية املستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت  -2وجود عالقة ذات داللة إحصائية لبعد اليقظة (التكنولوجية)
بتحقيق امليزة التنافسية املستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت  -3عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية لبعدي اليقظة (التجارية ،التنافسية)
بتحقيق امليزة التنافسية املستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت .توص ي الدراسة في األخير بضرورة تشكيل الشركة املبحوثة لوحدة خاصة بالذكاء
االستراتيجي من أجل تزويدها باملعلومات الضرورية الغتنام الفرص البيئية وتجنب املخاطر املحيطة ،بغية تحقيق امليزة التنافسية املستدامة.
• دراسة هنار إبراهيم ( )2020تهدف الدراسة إلى استكشاف طبيعة عالقة االرتباط واألثر بيـن متطلبات التبصر االستراتيجي (الحوار االستراتيجي،
الوعـي االستراتيجي ،ذكاء األعمال ،تكامـل القـدرات) وتحقيـق متطلبـات التصنيـع املتقدم (املتطلبات اإلدارية ،املتطلبات الفنيـة) وتلخصـت مشـكلة
الدراسـة فـي عـدد مـن التساؤالت البحثيـة مـن بينهـا هـل لـدى املصانع املبحوثة فكـرة واضحـة املعالم عـن ممارسـات التبصـر االستراتيجي والتصنيـع
املتقدم؟ هـل تمتلـك املصانع املبحوثة متطلبـات قائمـة في للتصنيع املتقدم؟ وللبحـث فـي مشـكلة الدراسـة تمـت صياغـة عـدد مـن الفرضيـات منهـا
وجـود عالقـة ارتبـاط وأثــر معنـوي للتبصـر االستراتيجي فـي تحقيـق متطلبـات التصنيـع املتقدم ،ومعالجة مشـكلة الدراسـة واختبـار فرضياتهـا تـم
تصميـم أنمـوذج علـى متطلبـات التبصـر االستراتيجي كمتغيـر مسـتقل والتصنيـع املتقدم كمتغيـر معتمـد .وتـم االعتماد علـى املنهج الوصفـي
التحليلـي وبتطويــر اسـتبانة تألفـت مـن ( )46فقـرة لدراسـة متطلبـات التبصـر االستراتيجي وعالقـة ارتباطهـا وأثــرها فـي التصنيـع املتقدم ،فـي عينـة
مـن مصانـع الشـركة العامـة للمنتوجـات الغذائيـة فـي بغـداد ،وبلـغ عـدد األفراد املبحوثين ( )162مـن القيـادات اإلدارية فـي املصانع املبحوثـة ،وتـم
اسـتخدام األساليب اإلحصائية ملعالجة البيانـات وتحليلهـا والوصـول إلـى نتائجهـا باسـتخدام ب ـرنامج ) (spssومـن هـذه النتائـج وجـود مستوىات
معنويـة وموجبـة مـن التأزم بيـن التبصـر االستراتيجي و التصنيـع املتقدم فـي املصانع املبحوثة ،أي أنـه كلمـا تحسـنت قـدرات املصانع املبحوثـة فـي
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التبصـر االستراتيجي فـإن ذلـك يـؤدي إلـى تمكيـن تلـك املصانع مـن اسـتيفاء متطلبـات التصنيـع املتقدم ،وأوصـت الدراسـة املصانع املبحوثـة بضـرورة
تعزيـز مستوىات الحـوار االستراتيجي فـي املنظمات املبحوثـة وتدعيمهـا بثقافـة الحـوار مـع كافـة ذوي العالقـة واملصالـح فيهـا وباألخص العامليــن لديهـا
وبمـا يحقـق أهداف املنظمة فـي االرتقاء بمستوىات تلبيـة متطلبـات التصنيـع املتقدم.
• دراسة نضال عبد الهادي عمران ( :)2015هدفت الدراسة إلى الوقوف علي مدى األهمية التي توليها شركة اسياسيل لالتصاالت ملوضوع الذكاء
االستراتيجي من حيث (االشراف ،التفكير املنظم ،الرؤية االستراتيجية ،الشراكة ،الدافعية والحماس) وعالقة ذلك بالقدرة اإلبداعية في هذه
الشركة وقد تم اختبار الفرضية والتوصل إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها :أظهر البحث أن للذكاء االستراتيجي بجميع مكوناته أثر في تحقيق
القدرة اإلبداعية للشركة املبحوثه كما أظهر البحث أن الشركة حققت االستفادة من خبرة ومهارة تفكير مديريها في التأثير إلنتاج التفكير االبداعي
بينما كان هناك قصور لدى الشركة في استثمار مبدأ الشركة ،وتوصل الدراسة لعدد من التوصيات أهمها :ضرورة االهتمام بالقدرات اإلبداعية
ً
ً
واعطائها بعدا استراتيجيا للتحفيز على توليد األفكار اإلبداعية وتقليل القيود التقليدية لتعزيز االبداع .
تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث الحدود الزمانية واملكانية ألن الدراسة الحالية ركزت على املؤسسات العربية متمثلة في
اتحاد أصحاب العمل السوداني بينما الدراسة األولى تم تطبيقها علي املنظمات الفندقية والثانية على املؤسسات التعليمية والدراسة الثالثة على
العاملين في مكتب غزة التابع لألونروا والدراسة الرابعة على شركة اوريدو والدراسة األخيرة علي شركة االتصاالت اسياسيل.

اإلطار النظري للدراسة:
ً
أوال :مفهوم الذكاء االستراتيجي:
تعددت وتباينت وجهات نظر الباحثين حول مفهوم الذكاء االستراتيجي وذلك للحداثة النسبية في دراسة أبعاده ،ومن التعريفات حول هذا املفهوم:
الذكاء االستراتيجي وظيفة تختص بتحليل املنافسين وفهم أهدافهم املستقبلية واستراتيجياتهم الحالية .وما يؤمنون به من فرضيات عن أنفسهم
والصناعة وفهم قدراتهم (.)GOHNSON_2000
كما عرفه ( )tham&kim_2002بأنه :كل ما تحتاج املنظمة أن تعرفه عن بيئة أعمالها (األنشطة ،املصادر ،الزبون ،األسواق ،املنتجات ،الخدمات
ً
والسعر) لتصنع تصور إزاء عملياتها الراهنة واستباق وإدارة التغيرات استعدادا للمستقبل وتصميم االستراتيجيات املالئمة لخلق القيمة للزبون
وتحسين الربحية في األسواق الحالية والجديدة.
كما يعرفه (صالح وآخرون :)2010 ،بأنه ذكاء يوسم به قادة املنظمات ممن يتمتعون بالرؤية املستقبلية (االستشراف ،تفكير النظم ،الشراكة،
القدرة على تحفيز العاملين والحدس واإلبداع) ويرتكزون إلى نظام معلوماتي يتيح لهم استقصاء املعلومات ومعالجتها ليتسنى لهم توظيف املادة الفكرية
الناتجة في صناعة قرارات فاعلة.
ويمكن القول أنه بتبني الذكاء االستراتيجي يمكن القادة من ابتكار خارطة طريق توجه متخذي القرار نحو اتخاذ قرارات صائبة وذلك من خالل
توفير املعلومات في الوقت املناسب وبالجودة املناسبة والدقة والكمية املطلوبةً .
وبناء على ما تقدم من مفاهيم عديدة يمكن استنباط التعريف الذي
يناسب هدف الدراسة الحالية بأنه( :ذكاء يتمتع به قادة املنظمات بحيث تمكنهم من االستفادة من املعلومات واإلمكانات املتاحة لصياغة الخطط
والسياسات واالستراتيجيات ملواجهة التحديات وتحقيق امليزة التنافسية ملنظماتهم).
ً
ثانيا :أهمية الذكاء االستراتيجي:
ً
ً
يعد الذكاء االستراتيجي بمثابة السيف والدرع للمنظمة حيث يلعب دورا مهما في كل مرحلة من مراحل استراتيجيات وعمليات املنظمة وتبرز
أهميته في إدارة املخاطر التي تواجه املنظمة ووصف املخاطر والتهديدات والفرص بطريقة تساعد املدراء في تحديد برامج وسياسات املنظمة )
 )LEHANE_2011ويجعل هذا الذكاء املنظمة قادرة على التعامل مع التحديات املستقبلية ويوفر الفرص لتعزيز املنظمة ونجاحها ،كما أنه يعمل على
إعداد القادة ومساعدتهم في قيادة املنظمة.
كما تبرز أهميته في دوره الواضح في فهم التهديدات الناشئة وإعطاء قدرة على التبصر للسماح بتطوير االستراتيجية وإعطاء إنذار مبكر بالحاجة
إلى قدرات جديدة وأولويات وصالحيات مختلفة .ولخص (الطائي والخفاجي  2009،ص  )234 -231أهمية الذكاء االستراتيجي في:
 .1تحليل األهداف املستقبلية للمنافسين ومعرفة االستراتيجية الحالية والوعي بافتراضاتهم وقدراتهم ونوع استجاباتهم.
 .2التمكين لضمان النجاح االستراتيجي (الجودة االستراتيجية والتفوق االستراتيجي).
 .3ربط املقدرات للمنظمات الذكية باملقدرات الجوهرية التي يتمتع بها اإلنسان كأحد التطورات املهمة لتكنولوجيا املعلومات( .وهو ما يطلق عليه
مسمي تخليق املعرفة أي دمج املعرفة الكامنة لدى الفرد العامل باملنظمة مع معرفة املنظمة)
 .4بناء املركز االستراتيجي ملنظمات األعمال خاصة القيادية منها.
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تعزيز القدرات االستراتيجية وهندسة بناء عالقاتها االستراتيجية مع الزبائن واملوردين (سلسلة التوريد)
تشخيص الفرص االستراتيجية وما يتالزم معها من أخطار ومهددات في بيئة األعمال اإللكترونية.
ً
ً
ً
ً
التفكير االستراتيجي وما يتصل به من نوافذ وسيناريوهات استراتيجية وتكوين املعرفة االستراتيجية إبداعا وذاكرة وتمثيال وهيكلة مع استجابة
مؤثرة في محفظة خياراتها االستراتيجية التي تنظم القيمة املعرفية وعوائدها.
دعم القدرات التفاوضية واإلبداعية ملنظمات األعمال العاملية والدولية واملحلية.

ً
ثالثا :أدوارالذكاء االستراتيجي:
هنالك أدوار للذكاء االستراتيجي وال شك أنها ستقود املنظمة إلى االعتداد بهذا النمط من الذكاء كسالح تنافس ي يضمن بها امليزة التنافسية
املستديمة والتفوق على املنظمات املنافسة ثم تحقيق النجاح التنافس ي التي تطمح إليه( .صالح وآخرون ،2010 ،ص)158
كما يوفر الذكاء االستراتيجي للمدراء تفهم وتبصر وسائل التغيير املحتملة للسياسات واالستراتيجيات والبرامج والتشريعات ويمكنه فحص بيئة
عمل املنظمة وتحديد األخطار والتهديدات والفرص التي تواجه املنظمة ،كما يوفر فرصة للمنظمة ملعرفة ما يدور في البيئة التي تعمل فيها مما يساعدها
في توقع التغيرات التي من املمكن أن تحدث في املستقبل وإدارتها ووضع االستراتيجية املناسبة للتكييف مع هذه التغيرات إلى جانب االستعداد التام ألي
تغير مفاجئ قد يحدث .وذلك بتعزيز املقدرة على التخطيط املوقفي .ويساعد هذا الذكاء املنظمة في معرفة التغيرات التي قد تحدث في السوق
والتكنولوجيا مما يساعد في تشكيل الخيارات االستراتيجية واملنظمات التي تمتلك عمليات ذكاء استراتيجي فعالة هي التي تستطيع إدارة املعلومات
واستخدامها لتوقع اتجاهات السوق املستقبلية والفرص البيئية بنجاح واالستجابة لها.
ويركز الذكاء االستراتيجي بشكل أساس ي على تحليل املنافسين وفهم أهداف هم املستقبلية واستراتيجياتهم الحالية وفهم قدراتهم ورسم تحركات
املنافسين والزبائن االفتراضية من خالل تبادل املعلومات اإللكترونية واالستفادة من الشراكة االستراتيجية بقواعد البيانات اإللكترونية( .الطائي
ولخفاجي ،2009 ،ص )224
ً
رابعا :عناصرالذكاء االستراتيجي:
الذكاء االستراتيجي نظام يتكون من ُعدة عناصر تشجع القادة حتى يستطيعوا فهم وتشكيل املستقبل ُوتحدد أبرز عناصر الذكاء االستراتيجي في
(االستشراف -تفكير النظم -الرؤية املستقبلية -الدافعية والقدرة علي تحفيز العاملين والشراكة) وهذه العناصر مترابطة مع بعضها البعض وتساعد
القادة في التطلع إلى املستقبل وتحديد الفرص واملهددات التي تواجه املنظمة وتحفيز العاملين في املنظمة وتحقيق نتائج عظيمة لها إلى جانب دورها
العظيم في االرتقاء بقدرات قادة املنظمة( .مزمل عثمان ،2017،ص  )170وفيما يلي شرح مبسط لكل عنصر:
 .1االستشراف:
ُ
هي قابلية الفرد على التفكير باالستناد إلى قوى غير مرئية وغير مدركة إال أنها تساهم في صنع املستقبل (النعيمي ،2008،ص  .)173أما في مجال
ً
العمل فاالستشراف هو إمكانية إسقاط حالة العالم الراهنة على املستقبل بإبصار تطوره مستقبال وتمييز ما يمكن تجنبه والتأثير فيه والسيطرة علية
(صالح وآخرون ،2010ص  .)178ويساعد االستشراف علي:
• التنبؤ بالفرص واملخاطر املحيطة باملنظمة والتي تؤثر على عملها.
ً
ً
• تنسيق القدرات العقلية للقادة ومنحهم رؤية وإبداعا وتبصرا بقضايا السوق واملنافسين وإعداد السيناريوهات املتعددة.
• توفير معلومات استراتيجية للمدراء يصعب الحصول عليها عن املستقبل إلتخاذ القرارات املناسبة.
 .2تفكير النظم:
يجسد التفكير بمنطق النظم ( )system thinkingالقدرة على توليف أو دمج العناصر املختلفة بغرض تحليلها وفهم الكيفية التي تتفاعل
ً
بموجبها لتشكل نظاما أو صورة واضحة بشأن األشياء التي يتم التعامل معها (النعيمي  ،2008،ص  .)173كما أن التفكير بالنظم يمثل القدرة على
تركيب وتكامل العناصر املتنوعة لفهم كيفية تفاعلها مع بعضها للوصول إلى الهدف املنشود للمنظمة حيث يتم دراسة األجزاء من حيث عالقتها بالكل
وتقييمها من حيث نجاحها في خدمه أهداف املنظمة.
 .3الرؤية:
هي وصف لصورة مستقبلية أفضل تتطلع إليها املنظمة وتتفوق بها على أوضاعها الراهنة في جانب أو أكثر من جوانب هذه الصورة (عبيد ،2009،
ص .)39والرؤية ال تعني مجرد التصور أو التخيل لفترة زمنية أو بأوضاع قادمة إنما هي بمثابة أداة وقدرة تستند إلى إمكانات وخبرة دراسية عقالنية لواقع
ومستقبل املنظمة ملا يجعلها تحقق الهدف املنشود في توحيد العاملين باتجاه أغراض املنظمة العليا.
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 .4الدافعية:
هي عملية التأثير في السلوك من حيث توجيه واستمرارية وقوة التوجه نحو الهدف وتمثل الدافعية أداة فعالة في تعزيز األهداف االستراتيجية
للمنظمة من خالل تأثيرها في توجهات األفراد العاملين وتختلف الدافعية من فرد ألخر ومن مستوى إداري ألخر .كما أنها تختلف من موقف ألخر.
 .5الشراكة:
تتمثل مقدرة الشراكة في إمكانية إقامة التحالفات االستراتيجية مع منظمات األعمال األخرى ،ففي الوقت الذي يقيم فيه ذوو الذكاء الشعوري
العاطفي صداقات مع األخرىن لكسب دعمهم يميل األشخاص ذوو الذكاء االستراتيجي إلى تكوين شراكات وتحالفات للوصول إلى األهداف املشتركة
(النعيمي ،2008،ص  )174والتحالف االستراتيجي هو اتفاق يلزم مجموعتين من املنظمات أو أكثر للمشاركة بمواردهم لتطوير مشروع مشترك الستثمار
فرص األعمال.
ً
خامسا :تطويرالذكاء االستراتيجي:
يجب على املدراء التنفيذيون االستمرار في البحث عن طريقة لتحسين نهج الذكاء االستراتيجي ،وهنالك عدة مبادئ لتحقيق ذلك منها:
ً
 .1فهم أن عناصر الذكاء االستراتيجي تعمل كنظام واحد وتحتاج أن يتم التعامل معها ككل ،وهي مترابطة معا وهذا يدفع القادة إلى صياغة وإنجاز
االستراتيجية وتحقيق اإلبداع االستراتيجي بعمل قادة املنظمة كفريق فعال في اتجاه تحقيق املستقبل إلى جانب توظيف عناصر الذكاء االستراتيجي
لقيادة املنظمة بفعالية.
 .2تحديد وتشخيص احتياجات املنظمة والتحديات التي تواجه املنظمة ثم تنفيذ ورش عمل وحلقات مناقشة وحوارات ملناقشتها وإيجاد الحلول
العلمية املالئمة لها ،ألن هذه املناقشات تساعد على تنمية الذكاء االستراتيجي لدى املدراء وتساعد في مواجهة كافة التحديات واملشاكل التي تواجه
املنظمة مهما كانت درجة تعقدها.
أهم التحديات التي تواجه املؤسسات (:عبد الحميد املغربي  ،2006،ص )65-64-63
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

هنالك عدد من التحديات التي تواجه اإلدارة االستراتيجية في املؤسسات العربية منها:
زيادة معدالت التغير مما نجم عنها شدة التنافس مع زيادة املعامالت الدولية والعوملة االقتصادية وال تأتي املقدرة على التنافس إال من خالل
عمليات اإلبداع في املنتجات والعمليات والتسويق .الخ.
ً
ً
عوملة اإلدارة فكرا وتطبيقا :من املتوقع زيادة التحالفات االقتصادية وزيادة مستوىات املنافسة العاملية وذلك يدعو إلى ضرورة االهتمام
بتنمية الفكر االستراتيجي ملواجهة هذه االتجاهات الدولية في مجاالت التطبيق االقتصادي واإلداري.
التغيرات التكنولوجية :تعتمد العديد من املنظمات على بعض األساليب التكنولوجية للحصول على ميزة تنافسية تسهم في سيطرتها على
ً
ً
ً
أحد املواقف زمنيا أو مكانيا ولكن هذا ال يستمر طويال فسرعان ما يحدث التغيير وتجد تلك املنظمات نفسها مطالبة بالبحث عن ميزة
أخرى.
ً
ً
ً
تغير قوي العمل :ال شك أن طبيعة قوى العمل قد تغير دورها وأصبحت تمثل تحديا حقيقيا لإلدارة االستراتيجية ويزداد أثره وضوحا في
األعمال الدولية نسبة للتغيرات الثقافية والتغير في الخصائص الديمغرافية لقوى العمل.
عجز املوارد املتاحة :أصبح من الواقع ان نجد ندرة في في بعض املوارد املطلوبة سواء كانت مادية أو بشرية أو فنية أو تكنولوجية مما تمثل
تحديات من الضروري مواجهتها.
ً
التحول من الفكر الصناعي تجاه الفكر املجتمعي :أصبحت املعرفة أكثر قوة استراتيجيا ويمكن أن تساعد املعرفة في تحقيق ميزة تنافسية
بل املعرفة والفكر هما سبب التفوق التنافس ي ألن املعرفة واالبتكار يساعدان على معرفة املنتجات والعمليات والعمالء وتحديد مواقع
القوة والفرص.
ً
ً
تعقد البيئة وعدم استقرار السوق واألوضاع االقتصادية :تحدث تغيرات سريعة في بيئة العمل ،ويمثل عدم استقرار السوق تحديا واضحا
أمام املنظمات فكم العمالء واملنتجات واالبتكارات أصبح من غير املمكن السيطرة عليه في وقت واحد ،واألوضاع االقتصادية تحمل تغيرات
واسعة األثر من انتعاش وانكماش ،ورواج وكساد متوقع لصناعات ومنظمات متعددة.

ً
سادسا :مفهوم امليزة التنافسية والعوامل التي تؤدي إلى وجودها في املنظمات:
امليزة التنافسية تشير إلى املجاالت التي يمكن للمنظمة أن تنافس غيرها من خاللها بطريقة أكثر فعالية ،وبهذا فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها
املنظمة دون خصومها في أحد أنشطتها االنتاجية أو التمويلية أو فيما يتعلق بمواردها البشرية او املوقع الجغرافي ،فامليزة التنافسية تعتمد على نتائج
فحص وتحليل كل من نقاط القوة والضعف الداخلية ،إضافة إلى الفرص واملخاطر املحيطة والسائدة في بيئة املنظمة مقارنة بخصومها في السوق(.عبد
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الحميد املغربي،2006 ،ص  )28وقد تستمر امليزة التنافسية لوقت قصير أو تمتد لسنوات عدة .وتعتبر امليزة التنافسية حجر الزاوية نحو التفكير
االستراتيجي في سبيل خلق الديمومة للمنظمات املعاصرة التي تتسم بمواجهة منافسة قوية في كل املجاالت .
 .1ما هي أهم العوامل التي تؤدي إلى وجودها؟
تنشأ امليزة التنافسية نتيجة لوجود عوامل داخلية او خارجية في بيئة املنظمة (زكريا الدوري واحمد صالح.)2013،
• العوامل الخارجية :قد تمتلك منظمة ما ميزة تنافسية نتيجة سرعة استجابتها ورد فعلها على تغيرات العوامل الخارجية املتمثلة في التغيرات
االقتصادية ،التكنولوجية ،الثقافية واالجتماعية ،الخ ومن هنا تأتي وتظهر أهمية قدرة املنظمة على متابعة التغيرات وتهيئة نفسها ملواكبة هذه
التغيرات من خالل تعزيز قدراتها على تحليل املعلومات ووضع سيناريوهات دقيقة عن التغيرات املتوقعة.
• العوامل الداخلية :هي قدرة املنظمة على امتالك موارد وبناء قدرات غير متوفرة لدى املنافسين في إحدى وظائف املشروع ومنها اإلنتاج،
التسويق ،إدارة املوارد البشرية ،البحوث والتطوير واإلدارة املالية وغيرها من اإلدارات الداخلية.

الدراسة امليدانية:

ً
أوال :اتحاد أصحاب العمل السوداني:
.1

النشأة والتطوروأهم األهداف:

ظهرت الحركة النقابية السودانية بعد ظهور العمل بأجر حيث بدأ االستعمار اإلنجليزي في عام 1898م في إنشاء بعض املرافق الهامة التي تمثلت
في السكة حديد ومرافق النقل النهري والحملة امليكانيكية ومستودعات املهمات ومناشير الغابات ومكاتب البوسطة ،التلغراف....،الــخ بدأ تجمع العمال
ً ً
ً
ً
في تلك املرافق ولكنه ظهر بصوره واضحة في مصلحة السكة حديد حيث كان عددهم كبيرا ومؤثرا كما أن مجموعتهم تشمل عددا كبيرا من العمال املهرة
الذين تلقوا تعليمهم بمدرسة جبيت الصناعية كان مستواها يساوي مستوى املرحلة املتوسطة وهو مستوى رفيع في ذلك الوقت نشأت الحركة النقابية
السودانية نتيجة لجهاد مرير وتضحيات عديدة استقبلت السجون الكثير من القادة النقابيين واستشهد عدد آخر منهم في سبيل قيام الحركة النقابية
في السودان
مدخل تاريخي للتطورالتشريعي:
قاوم االستعمار بشدة قيام حركة نقابية سودانية ولم يصدر أي تشريع يمنح العمال حق التنظيم النقابي ،لكن عمال السودان وخاصة عمال
السكة سبقوا من خالل مواقف عديدة إرغام االستعمار لالعتراف لهم بنوع من التنظيم النقابي ولكن كان في حدود وضيقة وبأوامر مصلحيه لم ترق
لدرجة القانون وهو ما يسمى باللجان املصلحية تهتم فقط بالشئون الداخلية في مواقع العمل ولكن ال تتدخل في املسائل الخاصة بشروط الخدمة.
أعلنت الحكومة البريطانية اعترافها بتكوين هيئات شئون العمال ووعدت في نفس الوقت بوضع قانون للتنظيم النقابي( .للمزيد انظر موقع اتحاد
أصحاب العمل).

اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية:

ً
تضمن هذا الفصل عرضا ملنهجية ومجتمع وعينة الدراسة ،وكيفية اختيارها ،وكذلك املصادر املستخدمة لجمع بياناتها وكيفية إعدادها
ً
وتطويرها واملتمثلة في االستبيان ،وإجراءات التأكد من صدق األداة وثباتها ،وتوضيحا إلجراءات التطبيق واملعالجة اإلحصائية التي استخدمت ملعالجة
بيانات الدراسة وقد تناولت الدراسة دور اليقظة والذكاء االستراتيجي في مواجهة التحديات املستقبلية وتحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات العربية
بالتطبيق على اتحاد أصحاب العمل السوداني.
منهج الدراسة:
ً
ً
استخدم الباحث املنهج الوصفي وذلك ألنه يصف الظاهرة محل الدراسة وصفا دقيقا ،باإلضافة للمنهج التاريخي لضرورة التطرق ألدبيات
الدراسة التي كتب في مجال الذكاء االستراتيجي والتنافسية.
مجتمع الدراسة:
ً
يتكون مجتمع الدراسة من رجال األعمال ومدراء املؤسسات الخاصة والذين يترددون ويتواجدون كثيرا في مبني اتحاد أصحاب العمل أو يشغلون
وظائف في اتحاد أصحاب العمل السوداني.
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عينة الدراسة:
قام الباحث بإتباع أسلوب املعاينة القصدية (غير االحتمالية) ألن الباحث قصد استقصاء عينة على دراية بواقع املؤسسات ومدى تفعيل اليقظة
والذكاء االستراتيجي باملنظمات العربية إلى جانب مكانة هذه املؤسسات بين املنافسين في األسواق العاملية ،حيث قام بتوزيع عدد ( )80استمارة على
مجتمع الدراسة ،وتم استرداد عدد ( )55استمارة كان الصالح منها للتحليل عدد ( )50والعدد املتبقي ( )5استمارات بها بيانات مفقودة وغير صالحة
للتحليل.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :ركزت هذه الدراسة على معرفة دور اليقظة والذكاء االستراتيجي في مواجهة التحديات املستقبلية وتحقيق امليزة التنافسية في
املؤسسات العربية بالتركيز على اتحاد أصحاب العمل السوداني كنموذج.
الحدود املكانية :اتحاد أصحاب العمل -الخرطوم -السودان.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على رجال األعمال واملديرين للشركات واملؤسسات الخاصة بجمهورية السودان واملسجلين لدى اتحاد أصحاب
العمل السودانيين.
الحدود الزمنية2020-2021 :م
أداة الدراسة:
قام الباحث بإعداد استمارة استبيان خاصة ليتعرف بواسطتها على دور اليقظة والذكاء االستراتيجي في مواجهة التحديات املستقبلية وتحقيق
امليزة التنافسية في املؤسسات السودانية (بعد إطالع الباحث على األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة وجد أنها استخدمت أسلوب استمارة االستبيان
وسيلة لجمع معلوماتها ،لذلك يراها الباحث أداة مناسبة لجمع املعلومات الالزمة لهذه الدراسة) إلى جانب وأداة املالحظة.
أجزاء االستبانة :الجزء األول :يتعلق هذا الجزء باملتغيرات املستقلة للدراسة وهي التي تتيح لنا التعرف على خصائص املجتمع والوقوف على مدى تأثير
هذه الخصائص على نتائج الدراسة ،وهذه املتغيرات هي (املسمى الوظيفي ،الخبرة ،العمر ،املؤهل العلمي والدورات التدريبية التي تلقاها املبحوثين).
الجزء الثاني :أسئلة الدراسة:
استخدم الباحث في هذا الجزء مجموعة من األسئلة املوضوعية التي تم وضعها بعناية فائقة لتحقيق الغرض الذي من أجله وضعت الدراسة ،مع
أن املقياس املستخدم في الدراسة هو مقياس ليكرت الخماس ي ويعد هذا املقياس من املقاييس الشائعة االستخدام في قياس االتجاهات العلمية في
البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ،الختصارها الوقت والجهد ،وتميزها بالسهولة في التصميم والتطبيق والتصحيح وارتفاع درجة الثبات والصدق
فيها وتتدرج قيم املقياس كما يلي:
موافق بشدة

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق بشدة

5 – 4.20

4.19 – 3.40

3.39 – 2.60

2.59 - 1.80

1.79 – 1

ً
ً
واعتمادا على ذلك فإن املتوسطات الحسابية التي يتم الوصول إليها من واقع بيانات الدراسة سيتم عرضها وتفسيرها وفقا للمستوىات اآلتية:
ً ً
إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي للعبارات يتراوح بين ( )5- 4.20فيكون مستوى املوافقة مرتفعا جدا ،وهذا يعني موافقة أفراد العينة على العبارة ،أما
ً
إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي يتراوح بين ( )4.19 – 3.40فإن مستوى املوافقة مرتفعا وإذا كان املتوسط الحسابي يتراوح بين ( )3.39 – 2.60فيكون
ً
مستوى املوافقة متوسطا ،بينما إذا كان املتوسط الحسابي في املدى بين ( )2.59 – 1.80تكون درجة املوافقة منخفضة ،وأما إذا انحصر الوسط
ً
الحسابي للعبارات بين ( )1.79 – 1تكون درجة املوافقة منخفضة جدا.
وقد تم تقسيم األسئلة الدراسة في استمارة االستبيان إلى محورين كانت كاآلتي:
• املحور األول :املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات السودانية على التنافسية ،وشملت ( )16عبارة.
• املحور الثاني :مقدرة الذكاء االستراتيجي على التنافس العاملي ،وشملت ( )18عبارة.
صدق االتساق الداخلي لفقرات األداة:
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي في كل محور من محاور أداة الدراسة ،من خالل إيجاد مدى ارتباط كل محور والدرجة الكلية لجميع
املحاور ،والتأكد من عدم التداخل بينها ،وتحقق الباحث من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط لبيرسون ،والجدول رقم ()1
يوضح ذلك:

403

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 396-414

علوية زبير

أثراليقظة والذكاء االستراتيجي في خلق امليزة التنافسية للمؤسسات العربية ......
جدول ( :)1معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات املحور األول بالدرجة الكلية للمحور
عبارات املحوراألول

معامل االرتباط

عبارات املحوراألول

.525**0

9

 .1تعاني املؤسسات السودانية من ضعف في استخدام

معامل االرتباط
.491**0

أسلوب اليقظة والذكاء االستراتيجي
 .2ال تمتلك املؤسسات السودانية القدرة على التنبؤ

10
.592**0

باألحداث املستقبلية
 .3تفتقر املؤسسات السودانية إلى الكادر القادر على التأثير

11
.630**0

في األحداث
 .4ال تستفيد املؤسسات السودانية من أخطاء املاض ي

.756**0
12

.593**0

 .5تعاني املؤسسات السودانية من ندرة املوارد املخصصة

.748**0
13

.372**0

لبناء القدرات االستراتيجية
.6

.618**0

ال تخصص املؤسسات السودانية الوقت الكافي لبناء

.677**0
14

.635**0

القدرات االستراتيجية
 .7تعاني املؤسسات السودانية من التغيرات املتسارعة في

.674**0
15

.688**0

بيئة األعمال
 .8تعاني املؤسسات السودانية من ضعف أساليب التقويم

.718**0
16

.680**0

واختيار املشروعات االقتصادية

.438**0

** توجد داللة إحصائية عند مستوى (.)0.01

يتضح من الجدول أن معامالت ارتباط محور املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات السودانية على التنافسية
( )0.756-0.372وجميعها معامالت ارتباط مرتفعة ،ويدل ذلك على قوة التماسك واالتساق الداخلي لعبارات هذا املحور.
جدول ( :)2يبين معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات املحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
عبارات املحوراألول
 1تعاني املؤسسات السودانية من ضعف

معامل االرتباط

عبارات املحوراألول

معامل االرتباط

**0.537

10

**0.797

 .2تعاني املؤسسات السودانية من تدني

**0.646

11

**0.791

القدرة على التنافسية في األسواق العاملية.
جودة اإلنتاج باملقارنة مع املنتجات
العاملية
الضرائب الجمركية املفروضة على

*0.285

21

**0.705

 .4تعاني املؤسسات السودانية من ارتفاع

**0.590

31

**0.763

**0.529

41

**0.809

.3

الواردات غير كافية لحماية اإلنتاج املحلي
تكلفة اإلنتاج.
 .5تعاني املؤسسات السودانية من تدفق
السلع األجنبية من خالل القنوات غير
الرسمية
.6

تفتقر املؤسسات السودانية إلى

**0.715

51

**0.697

األساليب العلمية الفعالة لجمع املعلومات
عن املنافسين
 .7تعاني املؤسسات السودانية من عدم

**0.746

61

**0.695

إثارة التنافس بين العاملين ألجل تعزيز
اإلبداع لديهم
 .8ال تهتم املؤسسات السودانية بتشجيع
التفاعل بين العاملين وتكوين فرق العمل
 .9ال تشجع إدارة املؤسسات السودانية
أسلوب الشراكة واالندماج بين املؤسسات
املحلية

**0.571

17

**7450.

**0.566

18

228 0.

** توجد داللة إحصائية عند مستوى (.)0.01
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يتضح من الجدول أن معامالت ارتباط محور مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي تراوحت بين ( )0.809 –0.228وجميعها
معامالت ارتباط مرتفعة ،ويدل ذلك على قوة التماسك واالتساق الداخلي لعبارات هذا املحور.
ثبات أداة الدراسة:
تم استخدام معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا كرو نباخ ،وكانت معامالت الثبات ملحاور الدراسة ومعامل الثبات الكلي كما في الجدول اآلتي:
جدول ( :)3يبين معامل الثبات (ألفا كرو نباخ) لجميع محاور االستبانة
رقم املحور

املحور

معامل الثبات (ألفا
كرو نباخ )

1
تبني نظام اليقظة والذكاء االستراتيجي في املؤسسات السودانية
2
تحقيق القدرة التنافسية في األسواق العاملية
معامل الثبات الكلي

8.88%
6.90%
9.93%

وتدل معامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول أعاله ،بامتياز األداة بمعامل ثبات مرتفع وقدرة األداة بصورة عامة على تحقيق أغراض الدراسة،
إذ يتضح من الجدول أن معامل ثبات محور تبني نظام اليقظة والذكاء االستراتيجي في املؤسسات السودانية بلغ ( ،)%88.8بينما بلغ معامل الثبات
تحقيق القدرة التنافسية في األسواق العاملية ( ،)%90.6بينما بلغت قيمة معامل الثبات الكلي ( )%93.9وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن
أن تسفر عنها االستبانة نتيجة تطبيقها  ،ومن الناحية التطبيقية تعد ( )Alpha ≥ 60.0مقبولة في البحوث املتعلقة بالعلوم التربوية واإلدارية.
األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة:
لتحليل بيانات الدراسة قام الباحث باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (( ،)SPSS
 ،)Scienceكما قام بإجراء االختبارات والطرق اإلحصائية اآلتية :
• معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي ملحاور أداة الدراسة.
• معامل الثبات ألفا كرو نباخ لحساب ثبات أداة الدراسة ومحاورها.

Statistical Package For Social

• املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.
• اختبار تحليل االنحدار الخطي البسيط ( (Liner Regressionملعرفة أثر تبني نظام اليقظة والذكاء االستراتيجي في املؤسسات السودانية علي
تحقيق القدرة التنافسية في األسواق العاملية.

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:

ً
يتناول هذا الفصل تحليال لنتائج الدراسة امليدانية ،وذلك من خالل عرض وتحليل البيانات األولى ة املتمثلة في الخصائص الشخصية والوظيفية
ً
ألفراد عينة الدراسة ،وكذلك عرض استجابات أفراد عينة الدراسة على تساؤالت الدراسة ومعالجتها إحصائيا باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصفي
ً
وأساليبه اإلحصائية وصوال إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري للدراسة امليدانية املتعلقة بدور اليقظة والذكاء االستراتيجي في مواجهة
التحديات املستقبلية وتحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات السودانية.
ً
أوال :النتائج الخاصة باملتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة:
قام الباحث بحساب التكرارات والنسب املئوية ملتغيرات الدراسة الشخصية والوظيفية وجاءت النتائج كالتالي:
ً
جدول( :)4يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمسمى الوظيفي
املسمى الوظيفي
مدير
رجل أعمال
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

23

%46.0

27

%54

50

%100

من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير (املسمى الوظيفي) يتضح أن ( )%46مديرين بمؤسسات أو شركات،
بينما ( )%54رجال أعمال يمتلكون شركات أو مؤسسات خاصة
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ً
جدول ( :)5يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيرسنوات الخبرة
سنوات الخبرة
سنة وأقل من  7سنوات
 7سنة وأقل من  12سنة
 12سنة وأقل من  18سنة
 18سنة وأقل من  24سنة
 24سنة وأقل من  30سنة
أكثر من  30سنة
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

7

%14.0

7

%14.0

15

%30.0

13

%26.0

3

%6.0

5

%10.0

50

%100

من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير (سنوات الخبرة) يتضح أن ( )%14.0كانت سنوات خبرتهم سنة وأقل
من  7سنوات و 7سنة وأقل من  12سنة بينما ( )30%من املبحوثين كانت سنوات خبرتهم  12سنة وأقل من  18سنة ،أما الذين كانت سنوات خبرتهم 18
سنة وأقل من  24سنة ،فقد كانت نسبتهم ( ،)%26.0بينما بلغت نسبة املبحوثين الذين كانت خبرتهم  24سنة وأقل من  30سنة ( )%6.0فقط ،وأكثر من
 30سنة (.)%10
ً
جدول ( :)6يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيرالعمر

الفئات العمرية
 20وأقل من  30سنة
 30سنة وأقل من  40سنة
 40سنة وأقل من  50سنة
 50سنة وأقل من  60سنة
 60سنة فأكثر
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

7

%14.0

10

%20.0

20

%40.0

10

%20.0

3

%6.0

50

%100

من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير (العمر) يتضح أن ( 20 )%14.0وأقل من  30سنة 30 ،سنة وأقل من
 40سنة ( 40، )%20.0سنة وأقل من  50سنة ( 50 )%40سنة وأقل من  60سنة ( )%20بينما بلغت نسبة الذين زادت أعمارهم عن  60سنة ( )%6فقط.
ً
جدول ( :)7يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيراملؤهل العلمي
التكرار

النسبة املئوية

ثانوي
دبلوم
جامعي
فوق الجامعي

7

%14.0

املؤهل العلمي

2

%4.0

25

%50.0

16

%32.0

املجموع

50

%100

من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير (املؤهل العلمي) يتضح أن ( )%50من املبحوثين جامعيين ،أما الذين
ً
تأهلوا تأهيال فوق الجامعي فقد بلغت نسبتهم ( )%32وهو أمر منطقي باعتبار أن الدراسة استهدفت رجال األعمال ومدراء املؤسسات.
ً
جدول ( :)8يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لتلقيهم دورات تدريبية عن اليقظة والذكاء االستراتيجي
تلقي األفراد
نعم
ال
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

8

%16.0

42

%84.0

50

%100

من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير (دورة اليقظة والذكاء االستراتيجي) يتضح أن ( )%16من املبحوثين
تلقوا دورة تدريبية في اليقظة والذكاء االستراتيجي ،بينما ( )%84لم يتلقوا أي دورة تدريبية في هذا املجال.
ً
جدول ( :)9يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لتلقيهم دورات تدريبية عن امليزة التنافسية
تلقي األفراد
ال
نعم
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

37

%74.0

13

%26.0

50

%100
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من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير (دورة امليزة التنافسية) يتضح أن ( )%26فقط من املبحوثين تلقوا
دورة تدريبية في امليزة التنافسية ،بينما ( )%74لم يتلقوا أي دورة تدريبية في هذا املجال.
ً
ثانيا :التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمحوراألول:
قام الباحث بحساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على املحور األول اليقظة
والذكاء االستراتيجي.
جدول ( :)10التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمحور األول اليقظة والذكاء االستراتيجي
الرقم
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

العبارة

5

التكراروالنسب

4

التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة

بشدة
32

11

2

5

0

64

22

4

10

0

25

17

3

4

1

50

34

6

8

2

15

15

12

7

1

30

30

24

14

2

25

14

6

5

0

50

28

12

10

0

21

14

7

8

0

42

28

14

16

0

25

18

3

4

0

50

36

6

8

0

24

19

4

3

0

48

38

8

6

0

22

18

7

3

0

44

36

14

6

0

25

11

5

7

2

50

22

10

14

4

21

17

5

6

1

42

34

10

12

2

16

11

10

12

1

32

22

20

24

2

16

18

6

9

1

32

36

12

18

2

20

17

7

6

0

40

34

14

12

0

15

19

10

6

0

30

38

20

12

0

20

22

3

5

0

40

44

6

10

0

34

9

4

3

0

18

8

6

0

الوسط الحسابي

3

حد ما

2
4.40

4.22

1.01
15

3.72

1.10
6

4.18

1.00
12

3.96

1.10
3

4.28

.900
3

4.28

.850
6
.890
11

4.0

1.24
9

24.0

1.09
16

3.58

1.23
14

3.78

1.14
9

4.02

1.02
13

3.86

.980
8

4.14

68

.960
5

84.1

الوسط الحسابي العام

االنحراف املعياري

2

التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة

مو افق

مو افق

مو افق إلى

غيرمو افق

غيرمو افق بشدة

الترتيب

1

تعاني املؤسسات السودانية من ضعف في
استخدام أسلوب اليقظة والذكاء
االستراتيجي
ال تمتلك املؤسسات السودانية القدرة على
التنبؤ باألحداث املستقبلية
تفتقر املؤسسات السودانية إلى الكادر
القادر على التأثير في األحداث
ال تستفيد املؤسسات السودانية من أخطاء
املاض ي
تعاني املؤسسات السودانية من ندرة املوارد
املخصصة لبناء القدرات االستراتيجية
ال تخصص املؤسسات السودانية الوقت
الكافي لبناء القدرات االستراتيجية
تعاني املؤسسات السودانية من التغيرات
املتسارعة في بيئة األعمال
تعاني املؤسسات السودانية من ضعف
أساليب التقويم واختيار املشروعات
االقتصادية
ال توجد بالسودان بيئة استثمارية جاذبة
للمستثمر اجنبي
تعاني املؤسسات السودانية من تددني
مستوى التقنية املستخدمة في اإلنتاج
تعاني املؤسسات السودانية من قلة الخبرة
بأساليب اإلدارة الحديثة
هنالك عدم إدراك لدي قادة املؤسسات
السودانية بأساليب ريادة األعمال
يعاني العديد من قيادات املؤسسات
السودانية من عدم القدرة على االستشراف
ووضوح الرؤية وقراءة املستقبل
ال تهتم القيادات باملؤسسات السودانية
بالجوانب االنسانية في العمل
ال تحسن الكثير من قيادات املؤسسات
السودانية تحليل وتشخيص البيئة
الستغالل الفرص وتجنب املخاطر
ال تخصص املؤسسات السودانية أموال
كافية للبحث العلمي

التكرار
النسبة

درجات املو افقة

.920
1

4.48

.880

4.06

0.249

توضح بيانات الجدول أعاله أن عبارات املحور األول (اليقظة والذكاء االستراتيجي) وقد تراوحت متوسطات هذا املحور بين ( 3.58إلى  )4.48وفق
ً
مقياس التدرج الخماس ي الذي تم تحديده ،حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا املحور ( )4.06بانحراف معياري ( ،)0.249ووفقا للوسط الحسابي
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املرجح فإن املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على املنافسة بدرجة (موافق) ،بمعنى أن درجات االستجابة عالية لهذا
املحور.
ً
كما نالحظ أيضا أن هناك تقارب في وجهات نظر مجتمع الدراسة حول املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على
ً
املنافسة ،حيث اشتمل هذا املحور على ( )16عبارة ،وتم ترتيب العبارات تنازليا حسب أعلى متوسط حسابي للعبارة كما في الجدول السابق ،حيث
جاءت ( )5عبارات بدرجة (موافق بشدة) حيث تراوحت متوسطات هذه العبارات ما بين ( )4.48- 4.22وهي متوسطات تقع في الفئة (الخامسة) من
املقياس الخماس ي ،بينما حيث جاءت الفئة الرابعة والتي تنحصر ما بين ( ،)4.19 – 3.40وهي الفئة التي تشير إلى درجة "موافق " في أداة الدراسة ،والتي
كانت( )11عبارة فقط بدرجة " موافق " نحو املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على املنافسة ،وفيما يأتي عرض ألهم
العبارات التي تدل على املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على املنافسة وجهة املبحوثين:
• جاءت العبارة رقم ( )16وهي" ال تخصص املؤسسات السودانية أموال كافية للبحث العلمي" باملرتبة األولى من وجهة نظر املبحوثين نحو املعوقات
البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على املنافسة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ( )4.48واالنحراف املعياري
(.)0.88
• جاءت العبارة رقم ( )1وهي " تعاني املؤسسات السودانية من ضعف في استخدام أسلوب اليقظة والذكاء االستراتيجي" باملرتبة الثانية من وجهة
نظر املبحوثين نحو املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على املنافسة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة
( )4.40واالنحراف املعياري (.)0.96
• جاءت العبارتين رقم ( 6و )7وهي " ال تخصص املؤسسات السودانية الوقت الكافي لبناء القدرات االستراتيجية " و" تعاني املؤسسات السودانية
من التغيرات املتسارعة في بيئة األعمال " باملرتبة الثالثة من وجهة نظر املبحوثين نحو املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة
املؤسسات على املنافسة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارات (.)4.28
• جاءت العبارة رقم ( )2وهي "ال تمتلك املؤسسات السودانية القدرة على التنبؤ باألحداث املستقبلية" ،في املرتبة الخامسة ،حيث بلغ املتوسط
الحسابي لهذه العبارة ( )4.22واالنحراف املعياري (.)1.01
• جاءت العبارة رقم ( )11وهي "تعاني املؤسسات السودانية من قلة الخبرة بأساليب اإلدارة الحديثة" باملرتبة األخيرة من وجهة نظر املبحوثين نحو
املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على املنافسة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ( )3.58واالنحراف
املعياري (.)1.23
جدول ( :)11التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمحور الثاني تحقيق القدرة التنافسية في األسواق العاملية

الرقم

العبارة

التكراروالنسب

حد ما

مو افق

بشدة
1

تعاني املؤسسات السودانية من ضعف
القدرة على التنافسية في األسواق العاملية

2

تعاني املؤسسات السودانية من تدني
جودة اإلنتاج باملقارنة مع املنتجات العاملية

3

الضرائب الجمركية املفروضة على
الواردات غير كافية لحماية اإلنتاج املحلي

4

تعاني املؤسسات السودانية من ارتفاع
تكلفة اإلنتاج.

5

تعاني املؤسسات السودانية من تدفق
السلع األجنبية من خالل القنوات غير
الرسمية
تفتقر املؤسسات السودانية إلى األساليب
العلمية الفعالة لجمع املعلومات عن
املنافسين

6

التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة

الوسط الحسابي

مو افق

الترتيب

مو افق

مو افق إلى

غير

غيرمو افق بشدة

االنحراف املعياري

درجات املو افقة

1
32

13

1

3

1

64

26

2

6

2

23

17

5

5

0

46

34

10

10

0

15

8

13

14

0

30

16

26

28

0

29

12

5

4

0

58

24

10

8

0

20

12

13

5

0

40

24

26

10

0

26

11

9

3

1

52

22

18

6

2

4.44

0.95

7
4.16

0 .976
18

3.48

1.19
3

التكرار
النسبة
التكرار
النسبة

4.32

0.95
14

3.94

1.03
7

4.16

1.056
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الرقم

العبارة

التكراروالنسب

حد ما

مو افق

7

تعاني املؤسسات السودانية من عدم إثارة
التنافس بين العاملين ألجل تعزيز اإلبداع
لديهم
ال تهتم املؤسسات السودانية بتشجيع
التفاعل بين العاملين وتكوين فرق العمل

9

ال تشجع إدارة املؤسسات السودانية
أسلوب الشراكة واالندماج بين املؤسسات
املحلية
ال تسعى املؤسسات السودانية إلقامة
شراكة مع املؤسسات االقليمية والعاملية

8

10

11

تفتقر املؤسسات السودانية استحداث
عملية تطوير وتعلم مستمرة لخلق امليزة

12

ال تعمل املؤسسات السودانية على القضاء
على القصور الذاتي ببيئتها للقضاء على
نقاط الضعف الداخلية
ال تهتم قادة املؤسسات السودانية بتتبع
أفضل املمارسات الصناعية واستخدام
القياس املقارن لتطوير منتجاتها
ال تهتم املؤسسات السودانية بتقليص
كلفتها الكلية وخلق الكفاءة في أدائها

15

ال تتميز املنتجات السودانية بالجودة
العالية التي تميزها عن املنتج العاملي

16

ال تهتم املؤسسات السودانية بدراسة
املستهلكين ورغباتهم لكسب الزبون وخلق
الوالء لدى املستهلك.
ال تهتم املؤسسات السودانية بتبني برامج
التحديث والتطوير باستمرار في عملية
اإلنتاج
األسواق العاملية والتكتالت االقليمية تضع
عقبات أمام منافسة املؤسسات
السودانية

13

14

17

18

النسبة
التكرار
النسبة
التكرار

2
30

12

4

4

0

60

24

8

8

0

26

14

9

1

0

52

28

18

2

0

25

12

10

3

0

50

24

20

6

0

21

11

13

4

1

42

22

26

8

2

النسبة

22

16

7

5

0

التكرار

44

32

14

10

0

النسبة

27

10

9

4

0

التكرار

54

20

18

8

0

النسبة

21

13

9

7

0

التكرار

42

26

18

14

0

النسبة

19

17

8

5

1

التكرار

38

34

16

10

2

النسبة

19

14

8

6

3

التكرار

38

28

16

12

6

النسبة

22

15

6

6

1

التكرار

44

30

12

12

2

النسبة

20

16

7

7

0

التكرار

40

32

14

14

0

النسبة

24

7

5

10

4

التكرار
النسبة

48

14

10

20

8

4.36

0 .942
4

4.30

0 .839
6

النسبة
التكرار

الوسط الحسابي

مو افق

الترتيب

مو افق

مو افق إلى

غير

غيرمو افق بشدة

االنحراف املعياري

درجات املو افقة

بشدة
التكرار

علوية زبير

4.18

0 .962
14

3.94

1.095
9

4.10

0.99
5

4.20

1.01
12

3.96

1.08
12

3.96

1.06
16

3.80

1.245
10

4.02

1.11
11

3.98

1.05
17

3.74

الوسط الحسابي العام

4.05

1.440

0.23

توضح بيانات الجدول أعاله أن عبارات املحور الثاني (تحقيق القدرة التنافسية في األسواق العاملية) تراوحت متوسطاتها بين ( 3.48إلى  )4.44وفق
ً
مقياس التدرج الخماس ي الذي تم تحديده ،حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا املحور ( )3.05بانحراف معياري ( ،)0.23ووفقا للوسط الحسابي
املرجح فإن مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي من وجهة نظر املبحوثين بدرجة (موافق) ،بمعنى أن درجات االستجابة عالية لهذا
املحور.
ً
كما نالحظ أيضا أن هناك تقارب في وجهات نظر مجتمع الدراسة حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي ،حيث اشتمل هذا
ً
املحور على ( )18عبارة ،وتم ترتيب العبارات تنازليا حسب أعلى متوسط حسابي للعبارة كما في الجدول السابق.
حيث جاءت ( )5عبارات بدرجة (موافق بشدة) حيث تراوحت متوسطات هذه العبارات ما بين ( )4.44- 4.20وهي متوسطات تقع في الفئة
(الخامسة) من املقياس الخماس ي.
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حيث جاءت الفئة الرابعة والتي تنحصر ما بين ( )4.19 – 3.40وهي الفئة التي تشير إلى درجة "موافق " في أداة الدراسة ،والتي كانت ( )13عبارة
بدرجة " موافق " نحو مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي ،وفيما يأتي عرض ألهم العبارات التي تدل على مقدرة الذكاء االستراتيجي
على تحقيق التنافس العاملي من وجهة نظر املبحوثين.
• جاءت العبارة رقم ( )1وهي "تعاني املؤسسات السودانية من ضعف القدرة على التنافسية في األسواق العاملية" باملرتبة األولى من وجهة نظر
املبحوثين حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ( )4.44واالنحراف املعياري
(.)0.9
• جاءت العبارة رقم ( )7وهي " تعاني املؤسسات السودانية من عدم إثارة التنافس بين العاملين ألجل تعزيز اإلبداع لديهم" باملرتبة الثانية من وجهة
نظر املبحوثين حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ( )4.36واالنحراف املعياري
(.)0.94
• جاءت العبارة رقم ( )4وهي "تعاني املؤسسات السودانية من ارتفاع تكلفة اإلنتاج" باملرتبة الثالثة من وجهة نظر املبحوثين حول مقدرة الذكاء
االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ( )4.32واالنحراف املعياري (.)0.95
• جاءت العبارة رقم ( )8وهي " ال تهتم املؤسسات السودانية بتشجيع التفاعل بين العاملين وتكوين فرق العمل" باملرتبة الرابعة من وجهة نظر
املبحوثين حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ( )3.74واالنحراف املعياري
(.)0.83
• جاءت العبارة رقم ( )12وهي "ال تعمل املؤسسات السودانية على القضاء على القصور الذاتي ببيئتها للقضاء على نقاط الضعف الداخلية" باملرتبة
الخامسة من وجهة نظر املبحوثين حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ()4.20
واالنحراف املعياري (.)1.01
• جاءت العبارة رقم ( )18وهي " األسواق العاملية والتكتالت االقليمية تضع عقبات أمام منافسة املؤسسات السودانية" باملرتبة األخيرة من وجهة
نظر املبحوثين حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ( )3.48واالنحراف املعياري
(.)0.23
الفرضية الرئيسية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تبني نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي في املؤسسات العربية وتحقيق القدرة التنافسية
في األسواق العاملية
جدول ( :)12يبين نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الرئيسية
قيمة R

قيمة F

)Sig (Value

.740

58.203

0.000

القرار
قبول

تشير نتائج الجدول ( )12إلى أن قيمة ( )P. Valueأقل من قيمة (𝛼 ) عند مستوى الداللة ( )0.05وأن املتغير املستقل (تبني نظام لليقظة والذكاء
االستراتيجي) في هذا النموذج ّ
يفسر ما مقداره ( )%74من التغير في املتغير التابع (الذكاء االستراتيجي) وبما أن قيمة ( )P. Valueأقل من قيمة (𝛼) ،لذلك
فإننا نرفض الفرضية العدمية)  (H0و نقبل الفرضية البديلة )  (H1والتي تنص على أنه  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تبني نظام لليقظة
والذكاء االستراتيجي في املؤسسات العربية وتحقيق القدرة التنافسية في األسواق العاملية

النتائج والتوصيات:

ً
تناول هذا الفصل عرضا ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،والتي تناولت دور اليقظة والذكاء االستراتيجي في مواجهة التحديات املستقبلية
ً
وتحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات العربية ،وفيما يلي سردا ألهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

ً

أوال :النتائج املتعلقة بخصائص عينة الدراسة ،حيث أظهرت النتائج ما يلي:
• أن ( )%84من عينة الدراسة لم يسبق لهم أن تلقوا دورة تدريبية في اليقظة والذكاء االستراتيجي.
• أن ( )%74من عينة الدراسة لم يسبق لهم أن تلقوا دورة تدريبية عن امليزة التنافسية
• يستنتج الباحث من النسب أعاله أن نسبة عالية جدا لم يتلقوا دورات تدريبية في مجال اليقظة والذكاء االستراتيجي وامليزة التنافسية على الرغم
من أنهم تلقوا تعليما عاليا ويمتلكون خبرات طويلة في مجال العمل ،الي جانب أنهم ينتمون التحاد أصحاب العمل السوداني الذي يمثل أكبر
تجمع لرجال األعمال السودانيين ،ويبلغون من العمر أكثر من  40سنة.
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ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة أن املتغير املستقل (تبني نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي) يحدث أثر مقداره ( )%74على املتغير التابع (خلق امليزة
التنافسية) ،مما يؤكد على أن تبني نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي في املؤسسات السودانية سيؤدي إلى تحقيق القدرة التنافسية في األسواق العاملية.
كما أستنتج الباحث أن من أكثر املشكالت التي تعاني منها املؤسسات السودانية تتمثل في ضعف استخدام اليقظة والذكاء االستراتيجي كأسلوب
حديث في أنظمة إدارة املؤسسات الحديثة ،إلى جانب غياب املقدرة على التنبؤ باألحداث والتغيرات املستقبلية في ظل غياب تخصيص أموال كافية
لتعزيز البحث العلمي وغياب إدارات متخصصة في البحوث والتطوير تهتم بجمع البيانات الحديثة عن واقع البيئة الخارجية.
كما أتضح للباحث أن أهم املشاكل واملعوقات التي تحول دون التنافسية للمنتجات السودانية تتمثل في ضعف القدرة على التنافسية لغياب
اإلبداع واالبتكار بين العاملين في املؤسسات وعدم تعزيز مفاهيم واهمية التنافسية بين العاملين.
كما أسفرت الدراسة غياب الية علمية لبناء مهارات وأفكار استراتيجية بين رجال األعمال لتعزيز عملية تحليل وتشخيص بيئة األعمال ألجل وضع
ّ
سيناريوهات دقيقة للوضع التنافس ي العاملي مع التمكن من صياغة خطط موقفيه ملجابهة املهددات البيئية.
أهم التوصيات:
• نوص ي بضرورة تشكيل املؤسسات السودانية لوحدة خاصة بالذكاء االستراتيجي من أجل تزويدها باملعلومات الضرورية الغتنام الفرص البيئية
وتجنب املخاطر املحيطة ،بغية تحقيق امليزة التنافسية املستدامة.
•
•
•
•
•

يوص ي الباحث إدارة املؤسسات العربية بتعزيز وتفعيل األساليب الحديثة في اإلدارة كالذكاء واليقظة االستراتيجية لتوفير مرونة عالية وأنظمة
تساعد على تمكين الكوادر املتوفرة وتقليل قيود اإلدارة التقليدية واملركزية عليهم.
كما يوص ي الباحث إدارة اتحاد أصحاب العمل السوداني بضرورة تبني استراتيجيات تعزز دور رأس املال الفكري وتبني وتحفز املبادرات اإلبداعية
من اإلداريين واملستثمرين باملؤسسات السودانية ملا له من أثر كبير في توليد القدرات اإلبداعية وخلق الجودة الشاملة باملؤسسات.
يوص ي الباحث بضرورة االنفتاح على املؤسسات العاملية وتبني مبدأ الشراكة معها لتبادل األفكار مع كوادر عاملية لها خبرة عالية بنماذج اإلنتاج
بالتفكير املنظم وتحسن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج منتجات تواكب ذوق العمالء باألسواق العاملية.
تعزيز وتحديث طرق تسويق وتوزيع املنتجات السودانية بتبني إلية حديثة للتسويق كالتسويق اإللكتروني ملا لها من أثر فعال على وصول املنتجات
لألسواق العاملية مع ضرورة االهتمام باملزيج التسويقي ككل كاإلعالن والتغليف واختيار مراكز التوزيع املعتمدة والرسمية والتسعير وغيرها.
يوص ي الباحث ذوي االختصاص بضرورة تبني أساليب تنمية رأس املال الفكري العربي بتعزيز الدورات التدريبية والعمل على جعل املؤسسات
مؤسسات معرفية تعمل بمبدأ ضرورة االستثمار في رأس املال البشري ألن التنافسية ال وجود لها في منظمات ال تهتم باملعرفة ،وتأهيل العاملين
ملواكبة كل املستجدات من األساليب والنماذج الحديثة في اإلدارة وتطوير وجودة جميع وظائف املؤسسة.

• يوص ي الباحث بضرورة االهتمام بتعيين وتواجد خبراء ومستشارين في اتحادات اصحاب العمل العربي والسوداني ملواجهة التغيرات البيئية
املختلفة والتنبؤ لها بوضع سيناريوهات دقيقة وخطط موقفيه للتمكن من تهيئة املؤسسات السودانية لتواكب تغيرات البيئة املختلفة.
• يوص ي الباحث بضرورة تحديث وتفعيل نظم وقوانين العمل واالستثمار لجذب املستثمرين من مناحي العالم الستغالل املوارد املادية التي ميز بها
هللا السودان من مياه وارض ومعادن ومورد بشري في رفع وزيادة اإلنتاجية بالبالد وجعل السودان سلة غذاء العالم خاصة وهذه املوارد نادرة في
العالم.
• ضرورة سعي الكوادر العلمية العربية والسودانية في إعادة النظر في املناهج التدريسية التي تدرس بالجامعات وادخال بعض املناهج التي تعزز
الجانب العملي واإلبداعي مثل مادة ريادة األعمال ،القيادة الفعالة وتضمنيها ألنواع القيادات املعاصرة كالقيادة بالتجوال والقيادة باألهداف،
الذكاء االستراتيجي والذكاء العاطفي وغيرها من أصناف املناهج الحديثة التي تدرس في الجامعات العاملية مع السعي إلنشاء مراكز التوظيف
واألعمال الريادية بالجامعات لتدريب الطالب على الجانب العملي.
• يقترح الباحث للباحثين واألكاديميين بضرورة التفاعل مع املؤسسات االقتصادية ورجال األعمال واتحادات أصحاب العمل وتناول املشكالت
والظواهر التي تعاني منها املؤسسات العربية لوضع لبنة علمية إلدارة هذه املؤسسات لخلق القدرة التنافسية للمنتجات العربية .ومن أهم هذه
البحوث:
 .1تخليق املعرفة باملؤسسات العربية وأثره على خلق الجودة الشاملة للمنتجات العربية.
 .2إثر تعزيز التجارة اإللكترونية علي وصول املنتجات العربية لألسواق العاملية.
 .3دور مراكز التوظيف واألعمال الريادية في تعزيز املهارات الريادية لدي الخريجين بالجامعات العربية.
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املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،سمراء عبد الجبار وشمس ،ديانة علي ( .)2018الذكاء االستراتيجي وأثره في تعزيز الثقة التنظيمية السياحية ،دراسة تطبيقية .مجلة
اإلدارة واالقتصاد.361-348 :)116(41 :
 .2أمين ،هنار إبـراهيم وسلطان ،حكمت رشيد ( .)2020التبصر االستراتيجي في تحقيق متطلبات التصنيع املتقدم :دراسة استطالعية آلراء القيادات
اإلدارية في عينة من مصانع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية في بغداد .املجلة العربية لإلدارة.175-151 :)4(40 :
 .3أيوب ،حوراء مصطفى ( .)2020دور رأس املال الفكري في تحقيق امليزة التنافسية للمعاهد املهنية الخاصة من وجهة نظر اإلداريين دراسة تطبيقية
على محافظة النبطية .املجلة اإللكترونية الشاملة متعددة التخصصات.34-1 :)31( :
 .4الخفاجي ،نعمة عباس ( .)2008الفكر االستراتيجي قراءات معاصرة .ط  .1دار الثقافة للنشر والتوزيع .عمان.
 .5الخفاجي ،نعمة عباس والبغدادي ،عادل ( .)2001مالمح الشخصية االستراتيجية للمدراء منظور معرفي .مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية:
جامعة بغداد خاص بوقائع املؤتمر القطري االول للعلوم اإلدارية ،بغداد.ص.20-3
 .6خليفة ،أحمد ،حمزة ،بعلي ،زالس ي ،سامر .)2018( ،مساهمة الترصد االستراتيجي في تحقيق االسبقية التنافسية .دراسة ميدانية على شركة
 OREDOOلالتصاالت .مجلة اقتصاديات املال واألعمال .199-185 :)7(. JFBE
 .7خليل ،نبيل مرس ي ( .)1998امليزة التنافسية في مجال األعمال .مركز االسكندرية للكتاب .اإلسكندرية.
 .8الدوري ،زكريا مطلك وصالح ،أحمد علي ( .)2013إدارة األعمال الدولية منظور سلوكي واستراتيجي .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .عمان.
 .9الدوري ،زكريا مطلك الدوري وصالح ،أحمد علي ( .)2009الفكر االستراتيجي وانعكاساته علي نجاح منظمات األعمال قراءات وبحوث .دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .عمان.
 .10الزهيري ،إبراهيم عباس ( .)2020اليقظة االستراتيجية مدخل إلدارة التميز بتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسات التعليمية .املجلة التربوية-1 :)52( :
.39

 .11السويدان ،طارق ( .)2008صناعة الذكاء .شركة االبداع الفكري للنشر والتوزيع .الكويت.
 .12صالح ،احمد علي وآخرون ( .)2010اإلدارة بالذكاءات نهج التميز االستراتيجي واالجتماعي للمنظمات .الطبعة األولى .دار وائل للنشر .عمان .األردن.
 .13العارف ،نادية أبو الوفا ( .)2010اإلدارة االستراتيجية .الدار الجامعية .اإلسكندرية.
 .14العبدلي ،ضرغام حسن عبد ( .)2010صياغة مخطط منهجي لتأثير الخصائص الشخصية للمديرين في الذكاء االستراتيجي واالرتجال التنظيمي
دراسة تطبيقية على مديري الشركات الخاصة بمحافظة النجف االشراف .رسالة ماجستير .جامعة الكوفة .العراق.
 .15عمران ،نضال عبد الهادي ( .)2015أثر الذكاء االستراتيجي على االبداع التنظيمي دراسة تطبيقية على شركة اسيا سيل لالتصاالت .مجلة جامعة
بابل ،العلوم الصرفة والتطبيقية.1308-1280 :)3(23 :
 .16قاسم ،سعاد حرب قاسم ( .)2011أثر الذكاء االستراتيجي على عملية اتخاذ القرارات دراسة تطبيقية على املدراء في مكتب غزة االقليمي التابع
لألونروا .رسالة ماجستير .الجامعة االسالمية .غزة.
 .17ماهر ،أحمد ( .)2007الدليل العملي للمديرين في اإلدارة االستراتيجية .الطبعة الرابعة .الدار الجامعية .اإلسكندرية.
 .18املراد ،حسين محمد ،القيادة اإلدارية ( .)2015اتجاهات حديثة في منظمات األعمال املعاصرة .الطبعة األولى .الناشر الدولي للنشر والتوزيع.
الرياض.
 .19املغربي ،عبد الحميد عبد الفتاح ( .)2006اإلدارة االستراتيجية وتحديات القرن الواحد والعشرون .املكتبة العصرية .املنصورة.
 .20نجم ،عبود نجم ( .)2011القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين .دار صنعاء للطباعة والنشر .عمان.
 .21النعيمي،صالح عبد القادر ( .)2003مواصفات املفكر االستراتيجي في املنظمة .املجلة العربية لإلدارة.80-43 :)1(23 :
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
1. Jackson, Chi,J & Etmal, (2000). The Structure of The Eysenck Personality Porfiler, Pritish. Journal Psychology.
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Abstract: The study aimed to find out the level of competitive advantage of Arab products, measure
the level of strategic intelligence when managing institutions, and determine the relationship between
strategic intelligence and competitive advantage. The study relied on the descriptive and analytical
study to test the hypothesis of the link between the adoption of the intelligence and vigilance system
on creating competitiveness in Arab institutions and achieving competitive advantage in global
markets.
The hypothesis based on the existence of a positive statistical relationship between vigilance and
strategic intelligence and creating competitiveness for Arab institutions was tested and after analyzing
the data obtained from a sample consisting of (50) individuals using the statistical program (SPSS), a
number of results were reached, the most important of which are:
The need to build a strategic system for intelligence and vigilance in managing Arab institutions to
achieve competitiveness in global markets. The study also found that the weakness of the system and
the inability to predict future changes with insufficient funds being allocated to promote scientific
research, and the absence of a department specialized in research and development hinders
competitiveness in these institutions. And based on the results of the study, several recommendations
were reached, the most important of which are:
The necessity of enhancing and activating modern methods in management such as strategic and
emotional intelligence and roaming management to create flexible scientific systems to empower
employees and reduce restrictions imposed on traditional management. The study also recommends
opening global institutions and adopting the principle of partnership to inoculate local cadres by
experienced international cadres with global production models through Systematic thinking and the
best use of modern technology in the production of products that take into account customer tastes in
global markets.

Keywords: Vigilance strategy; Strategic intelligence Competitive advantage; Arab institution; Sudanese
Employers Federation.
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Abstract: The study aimed to identify the impact of Performance management’s dimensions (Task
performance & Contextual performance) on improving human resources management’s elements in Al
Hikmah Pharmaceutical Company. The study sample consisted of the employees working of Al Hikmah
Pharmaceutical Company where 302 questionnaires were distributed to the employees working in in the
company in Jordan; (12) questionnaires were excluded because they were not valid for analysis. The study
used the descriptive analytical method. The study data was collected through a specially designed
questionnaire for this purpose. The results of the study showed that the performance management factors
(Task performance & Contextual performance) factors in Al Hikmah pharmaceutical company, the values of
their arithmetic averages ranged between (3.675- 4.149) and according to the adopted scale, all these values
are (high), which confirms the presence of a high impact of both performance management factors on all
factors of human resources management in Al hikmah company. The study also showed that there is a
discrepancy in the amount of the impact of performance management factors on the stages of human
resources management’s elements, as follows: 1-The training and development. factor came first, 2-The
organizational culture. factor came second, 3-The evaluate performance factor came third.
Human resources management’s elements have been influenced to a lesser extent by the performance
management factors. Based on the study results, researcher recommended the necessity of adapting
Performance management by administration's leaders so as to develop the human resources department’s
elements in the company because this contributes to raise productivity of it, which also means bigger market
share, better revenues, best quality, then driving organization to achieve its goals.

Keywords: performance management; human resources management’s elements; Al Hikmah
Pharmaceutical Company.

1. Introduction
Improving human Resources and their elements of management are becoming to have a great attention in our
world today due to the relative importance of these resources compared to other resources, in addition to their
impactive role in all production, sales, and administrative, financial and other processes. The rapid improvement in
the industrial field, services and technology have led to tangible changes in organizational structure design of
companies and subsequently in their Human Resources needs (Judeh, 2014).
Performance management which is identified as the process of identifying, measuring, managing and
developing the performance of human resources in organizations. Therefore, all organization specially those who
are seeking for excellency, quality, and extended, to gain competitive advantage over other companies, must
concentrate on implementing Performance management, so as to raise human resources performance to achieve
productivity improvement which leads organization towered achieving its goals and to gain or to maintain
competitive advantage over other companies operating in the same activity.
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Quality study of Human Resources that is owned by the country or the Institution comparing with other
entities, and experts coddle this result on the vast differences levels of productivity between two countries although
they being use the same level of technology, machinery, equipment and raw materials, where Human Resources has
an extremely importance in both micro and macro-economic levels ‘studies. (Ahmed 2014).
Technological development , amalgamation in the global economy, comprising new concepts and methods of
management and production based on computers, expansion of business , increase of specializations , multiplicity
of experiences and the increase in the intensity of competition, are the elements that make the greatest importance
in Human Resources management appears in the continuous and qualitative activation of human expertise and
capabilities which leads to rationalization in planning Manpower and linking it to the needs of the institution,
reducing absenteeism and turnover rates, increasing job satisfaction, increasing the impact of training programs
and reducing work accidents, which lead to improving productivity and achieving corporate goals in general. Where
the Human Resources department contributes to improve the productivity of companies through the
implementation of a set of practices that aim to rationalize the exploitation of labor elements and improve the
performance of available Human Resources and the scientific methods used in the company (Fatima, 2015).

2. Problem Formulations
Improving performance management of employees is the higher aim and the challenge facing companies of
different activities in their quest to gain a competitive advantage over other companies operating in the same
activity.
Human Resources are considered one of the most important resources in the institutions, wherein the
company's goals cannot be achieved without impactive and efficient Human Resources, as the efficiency of the
company depends on the good level of investment of its resources, especially Human Resources, which control the
rest of the resources and the way they are using. The company is striving to develop its human resources practices
to increase its productivity, therefore, highlighting the important of consternation on performance management
and its impact on human resources, became a priority to be implemented by organizations and to be studded by
researchers.
Accordingly, the problem of this study centers on answering the following main question:
Is there an impact of Performance management (Task performance & Contextual performance) on improving
human resources management’s elements (Organizational Culture, Training and development, Staff performance
Evaluation) of Al Hikmah, as Pharmaceutical Company?

3. Purpose of the study
Identify the impact of Performance management, via its two dimensions (Task performance & Contextual
performance) on improving human resources management’s elements of Al Hikmah Pharmaceutical Company,
which is represented in the following:
• Knowing the impact of implementing both dimensions of the performance management on employees working
for Al Hikmah pharmaceutical company, on human resources management’s elements (organizational culture,
training and development, evaluate performance) in Al Hikmah pharmaceutical company.
• Knowing the impact of implementing both dimensions of the performance management, on (organizational
culture element) in Al Hikmah pharmaceutical company.
• Knowing the impact of implementing the performance management via its two dimensions on (training and
development element) in Al Hikmah pharmaceutical company.
• Knowing the impact of implementing the performance management via its two dimensions, on (evaluating the
performance element) for Al Hikmah pharmaceutical company.

4. Study Hypotheses
Based on the importance, objectives and questions of the study, the following hypotheses were formulated:
Main hypothesis H0: There is no statistically significant impact at the function level (α = 0.05) of the performance
management via its two dimensions (Task performance & Contextual performance) on human resources
management’s elements (organizational culture, training and development, evaluate performance) of employees
working for Al Hikmah pharmaceutical company operating in Jordan, and a set of the following sub-hypotheses
stems from it:
Sub-Hypotheses:
H0.1: There is no statistically significant impact at the significance level (α=0.05) of the performance management
via its two dimensions on the organizational, in Al Hikmah pharmaceutical company.
H0.2: There is no statistically significant impact at the significance level (α=0.05) of the performance management
via its two dimensions on training and development, in Al Hikmah pharmaceutical company.
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H0.3: There is no statistically significant impact at the significance level (α=0.05) of the performance management
via its two dimensions on evaluate employee performance in Al Hikmah pharmaceutical company.

5. Study Model
Independent variable

dependent variable

Performance
Management:

Human Resources
Management Elements:

Organizational Culture

• Task performance
• Contextual
performance

Training and development

Staff performance
Evaluation

6. Theoretical framework
performance management: is identified as the process of identifying, measuring, managing and developing the
performance of human resources in organizations, due to this research, it has two dimensions, first is task
performance which means associated behavior in building a business plan and using planning, coordination and
follow-up skills to achieve the required performance for the organization. Second one is Contextual performance:
General implied performance or what is called organizational citizenship behavior such as organizational loyalty,
enthusiasm, and volunteering other workers to perform their tasks in organization (Abdelalah,2019). In
Economists it defined as the true source of economic growth, social welfare, and improving the standard of living in
any country, whatever the type of economic activity in it. Also, by which market share and productivity become
higher, that productivity is considered the best indicator of performance delivery, as its growth rates and analysis
of its elements reveal weaknesses and strengths in economic activities, and it is the main source of economic growth
and the achievement of economic and social welfare in any country. (Naima, 2015).
There are differences between Performance management and Performance evaluation, Performance
management is what was mentioned in previous paragraph, in addition, it includes a process of measuring,
managing and developing organization’s HR, also it is the independent variable in this study, while Performance
evaluation is one of the elements for dependent variable of this study, which can be defined as the continuous
process of evaluating employees. But from the researcher’s point of view, Performance management and
Performance evaluation lead to improve and increase organization’s HR’s productivity.

7. The importance of productivity improvement
Productivity is considered a major variable and attribute of real economic growth and social progress, it
includes also improving the standard of living of any country and productivity determines largely to what extent
the state’s products enjoy competitiveness, whether at the local or international level. The productivity of a country
decreases relative to the productivity of other countries, which produce the same commodity.
Some countries that are unable to achieve a satisfactory level of productivity in relation to their competitors
are trying to reduce the value of their customers, but this measure reduces the real income of these countries and
leads to a high cost of imported goods and increases the level of inflation and imbalances in the balance of payments
in addition to the deterioration of growth rates and high levels of unemployment in that Countries (Naima, 2015).
As the importance of productivity stems from the fact that it affects the speed of economic growth, helps in
raising living standards, it also leads to improvements in the balance of payments, and helps control inflation. As
the increase in productivity leads to a reduction in the cost per unit of production, which is reflected in the
competitiveness of enterprises in the local and global markets (Haniyeh, 2005).
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Human Resources Management:
HRM (Human Resources Management) is the administrative activities associated with HR planning,
recruitment, selection, mentoring, training, evaluation, motivation as well as jobs within a company that focuses on
individuals. It is also a group of individuals who compose the work force of a company. The Human Resources
Department included activities designed to provide and coordinate all human elements within a company. Thus, the
enterprise must prioritize the development of the human element to maximize the talent, skills and ability that will
be automatically reflected in the profit of a company (Okoye & Ezejiofor, 2013).
Dimensions of Performance management:(Abdelalah,2019) in this research, researcher chose two dimensions,
firs is -Task performance, which means associated behavior in building a business plan and using planning,
coordination and follow-up skills to achieve the required performance in Al Hikmah pharmaceutical company,
sconed dimension is - Contextual performance: General implied performance or what is called organizational
citizenship behavior such as organizational loyalty, enthusiasm, and volunteering other workers to perform their
tasks in Al Hikmah pharmaceutical company.
• Elements of Human Resources Management
1. Organizational culture:
Organizational culture is one of the important topics in contemporary companies and it represents the cultural
dimension of the organization as it includes a set of values, beliefs, norms and organizational trends in which
individuals depends on it to determine the types of behaviors ; either acceptable or unacceptable in a company it
helps in Provide a common understanding method for a company’s goals and messages, pattern of organizational
behavior, administrative procedures, and company performance standards for individual trends, help achieve goals,
and raise levels of job performance.
Organizational culture also helps to provide a clear picture of the nature of social relationships and patterns of
communication between individuals (Kaari, 2017).
Where the human resource management system plays a big role in shaping the organizational culture, the
organizational culture is all the values and standards adopted by a company, its vision, customs, and beliefs, and
therefore it determines acceptable behaviors in the workplace, which differ from one company to another
(Hammoud, 2017).
2. Training and development:
The training and development function in modern companies is one of the most important elements of
development that these companies adopt in building a human resource capable in the present and the future to
meet the humanitarian and technical pressures and challenges, which are directly related to the individual being a
human being on the one hand and the primary driver of all elements of production On the other hand, and its
efficiency depends on the efficiency of the organizational performance in facing all the changes that affect this
performance.
3. Evaluating employees’ performance:
The evaluation of employees’ performance is very important as it plays an important role in the Human
Resources Management Department, in order to control workers, employees and managers, and verify their
performance, through various methods and techniques that can be done monthly, quarterly and annually, if there
are any inadequacies, different strategies are applied to obtain better results in the future.

8. Previous Studies
• (Pirzada et al., 2013) study titled "The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover,
Productivity, and Corporate Financial Performance": This study aimed to demonstrate on the impact of Human
Resources management practices on the turnover, productivity and financial performance of companies. This
study examined comprehensively the links between high-performance business practices and company
performance. Results that were based on a national sample of nearly a thousand companies indicate that these
practices have a significant economic and statistical impact on both intermediate results (trading volume and
productivity) and short and long-term measures of corporate financial performance. Results were supported
through the impact of high-performance business practices was dependent in part on their mutual
relationships and linkages with the competitive strategy.
• (Ahmad, 2014) study titled "Human Resources Management and its Role in Improving Productivity in the
Economic Institutions": This study aimed to identify human resource management and its role in improving
productivity in the economic institutions. As the sample size reached 35 employees for the study
population, which consists of 110 employees, with regard to the type of sample, it is a simple random
sample. The results showed that there is a high level of productivity for employees in the organization, as
it was found that the institution gives incentives to employees, but only slightly, and the results showed
that human resources do not significantly affect the productivity of employees in the institution. The
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productivity of the institution's employees is not affected by the following personal data (seniority,
educational level, age).
• (Gamage, 2015) study titled "The Role of HRM in Improving Labor Productivity: An Analysis of
Manufacturing SMEs in Japan": This study attempts to examine the relationship between human resource
management practices and labor productivity in manufacturing for SMEs in Japan. Moreover, it aims to
study the intermediate relationship of human resource outcomes between human resource management
practices and work productivity. An organized questionnaire was developed and sent to 436 small and
medium-sized companies in Aichi -Japan, and 144 companies answered the questionnaire, resulting in a
response rate of 32 %. Based on data analysis, it was found that there is a strong positive relationship
between HRM practices and work productivity that is mediated by HR results in SME manufacturing in
Japan.
• (Fatima, 2015) study titled "The role of human resources management in improving enterprise
productivity": This study aimed to demonstrate the role of human resources management in improving
enterprise productivity. Where the size of the study sample was determined in advance before distributing
or publishing the questionnaire, 60 forms were distributed and what was valid for analysis was 45 forms
ready for analysis. The results showed that human resources management contributes impact to improving
productivity through its integrated and interrelated activities that aim to rationalize and exploit the human
resources available in a company through the impact of its various functions on the performance,
satisfaction, and behavior of individuals who are affected. These components improve productivity.
(Chadwick & Li, 2018) study titled "HR systems, HR departments, and perceived establishment labor
productivity"
This study aimed to identify human resource management and perceived labor productivity. As this study
examined how the human resources department can adjust the impact of high-performance work systems on the
perceived performance of the facility. Using a representative sample of 125 small and medium-sized enterprises
from the National Companies Survey of 2002, its results indicate a positive interaction between high performance
work systems and the presence of the human resources department in the organization with regard to the
productivity of the enterprise's perceived labor productivity. The implications of future HRM strategic research are
discussed.

9. Study Methodology, Approach, Population and Sample
9.1. Methodology
This chapter includes the study methodology population, and sample. This chapter will also include a
description of the study tool (questionnaire), how it is designed, data collection methods and statistical treatment
used to reach the results.
9.2. Study and Sample Unit
The study population consists of the employees working in Hikmah Pharmaceutical Company (public
shareholding), where “302” sample unit selected from “1400” employees. a questionnaire was distributed to the
employees working in in the company center; (12) questionnaires were excluded because they were not valid for
analysis. Through the analysis and study, researcher notes that the characteristics of the study sample were
compatible with the requirements of the study and can be relied upon.
9.3. Study Tool
The study tool is the questionnaire. The study tool will consist of two sections, one that includes general
variables for respondents, and a section that includes a paragraph to measure the variables of human resource and
productivity management in Hikmah Pharmaceutical Company. The researcher designed the questionnaire by
drawing on previous studies related to the subject of the study, which have a relationship in the elements of human
resources management and productivity.
9.4. Tool Stability
The researcher hauled out “Cronbach Alpha” factor to ensure the stability of the instrument, as it reached
(0.91). Whereby it is an acceptable stability factor for the purposes of accepting the study results, as it is considered
acceptable if the result exceeds (0.70).
9.5. Statistical processing used
The researcher used (SPSS) to extract the results of the study such as:
The Twentieth Edition - SPSS V.20 - and the researcher, through the previous statistical programs, applied the
following methods:
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• Frequencies & Percent for the purpose of determining the measurement indicators adopted in the study and
analyzing the characteristics of the sampling unit and demographic analysis.
• Mean to determine the level of response of the members of the sampling unit and the analysis to its variables.
• Standard Deviation to measure the degree of divergence of the responses of members of the sampling and
analysis unit from its arithmetic mean.
• Cronbach Alpha to measure the reliability of the study instrument (the resolution) and its internal
consistency, And the degree of reliability of the answers to the statements of the questionnaire.
• A one sample T-test to verify the significance of the items of the prepared questionnaire compared to the
hypothetical mean.
• Variance Inflation Factor and Tolerance test to ensure that there is no multicollinearity between the
independent variables.
• A multiple regression analysis to verify the impact of a group of independent variables on one dependent
variable.
• A t-test for two independent samples to test the differences according to the job position.
9.6. Validity and Reliability of the Study Instrument
The concept of honesty refers to the link between the measuring tool and its purposes, with the ability to
achieve the goal for which it was set. The questionnaire was presented to professors from universities with
experience and knowledge in the field of study, with the intention of benefiting from their experience in their
specializations, which made the scale more accurate and objective in measurement. As a result of what was
mentioned, the opinion has settled on the scale after making an amendment to its statements.
As for the reliability of the study tool, which is one of the indicators for verifying its accuracy and consistency
between its parts, the researchers conducted a test of the internal consistency of the scale statements. The Kronbach
test was applied so that the results appeared as shown in Table (2), as shown in Table (2). The reliability values of
the main study variables ranged between (0.789) for the dimension of human resources elements as a minimum,
and (0.899) for performance management as a maximum. The above Cronbach Alpha indicators indicate that the
study tool generally has a high reliability factor and its ability to achieve the study objectives according to (Sekaran,
2003).
• The five-point Likert scale was used to determine the degree of agreement of the study sample with the
statements of the questionnaire.

10. Study Results
10.1. Characteristics of the study sample Unit
The sample unit of the study consisted of (290) employees from Al-Hikmah Pharmaceutical Company, a public
shareholding company, randomly selected from the study population of 1400 employees at the center of the
company in Amman.
10.2. Results related to the answers of the Study Sample Unit:
Table (1): shows the Likert scale
Strongly agree

Agree

Neutral

Dissagree

5

4

3

2

Strongly
dissagreee
15

The scale shown in Table (1) was applied in calculating and classifying the level of arithmetic means of the
study sample responses to the questionnaire.
Table (2): shows the degrees of classification of the arithmetic averages
Mean
1-2.33
2.34-3.66
3.67-5

Level of agreement
Low
Medieum
High

10.2. Description and Analysis of Performance Management (independent variable):
To describe the performance management factors in Al hikmah company operating in Jordan, the researcher
resorted to the use of arithmetic averages, standard deviations, and the “t” test to verify the significance of the
paragraph and the importance of the paragraph, as shown in tables (2), for the level of performance management
factors in Al hikmah company, as the averages ranged Its arithmetic ranged between (3,675 - 4,149). As for the
general arithmetic average of the critical success factors level in Al hikmah company, it was (3,823), with a high
level of importance on the five Likert scale. The task performance factor ranked first, with a mean (4.077) and a
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standard deviation (0.481), with a high level of importance. While the job experience factor came last, with an
arithmetic mean (3.675) and a standard deviation (0.466), and it got a high level of importance as well.
Table (3): shows the arithmetic averages, the standard deviation, the calculated "T" values, the significance level, the order of
importance, and the level
No

Performance
management
factors
(independent
variable)
1
Task performance
2
Contextual
performance
Generaql mean

Mean

S.D

T value

sig

Rank

level

4.077
3.675

0.481
0.466

24.934
15.223

0.000
0.000

1
2

High
High

3.823

High

• The tabular (t) value at ( = 0.05) is (1.657).
In general, it appears that the level of importance of the performance management factors for Al Hikmah
company under study from the viewpoint of the study sample was high.
Description and analysis of the human resources elements in Al Hikmah company operating in Jordan
(dependent variable):
To describe the human resources elements in Al Hikmah company operating in Jordan, researcher resorted to
the use of arithmetic averages and standard deviations, and the T-test to verify the significance of the organizational
distinction factors, as shown in tables (4).
Table (4): shows the arithmetic means, the standard deviation, the calculated "T" values, the significance
level, the order of importance, and the level
Dependent variable

Mean

S.D

Sig

Rank

Level

Organizational excellence
Organizational culture
Training and development
Evaluate performance
The arithmetic means and
general standard deviation

4.215
4.305
3.561
4.038

0.398
0.368
0.327
0.372

0.000
0.000
0.000
--------

2
1
3
--------

High
High
Medieum
High

• The tabular (t) value at the α= 0.05 level is (1.657).
To describe the factors of organizational distinction in Al Hikmah Company, the researcher resorted to the use
of arithmetic averages and standard deviations, and the “t” test to verify the significance of the paragraph and the
importance of the paragraph, as shown in tables (3) for the level of human resources elements in Al Hikmah
company, as the averages ranged Its arithmetic ranges between (3.561 - 4.305). As for the general arithmetic
average of the level of human resources elements in Al Hikmah company, it was (4.038) and with a high level of
importance on the five Likert scale. Training and development factor came first, with an arithmetic mean (4.305)
and a standard deviation (0.368), with a high level of importance. While the evaluate performance, element came
in the last place, with an arithmetic mean (3.561) and a standard deviation (0.327), and it obtained a medium
importance level.
10.3. Study Form Fit Test (VIF)
In order to ensure the data, fit the assumptions of the regression analysis, as it was confirmed that there is no
high correlation between the independent variables, the Variance Inflation Factor (VIF) and the Tolerance test for
each of the study variables, taking into account not to exceed the permissible variance amplification factor (VIF) for
(10). And that the Tolerance value is greater than (0.05), by applying the test it was found that all the values of the
independent variable were less than (5), which confirms the validity of the elements of the independent variable.
Table No. (5) shows these values:
Table (5): shows the values of the VIF test
No

1
2

Elements of the
independent
variable
Task performance
Contextual
performance

(VIF)

Tolerance

Skewness

2.252

0.444

- 0.081

2.358

0.316

-0.482

It is evident from the results in Table (4) that there is no multicollinearity between the dimensions of the
independent variable (critical success factors). This is confirmed by the values of the VIF test for the dimensions
represented by (Task performance, Contextual performance), and the amount (2,252, 2,358), respectively, and less
than (10). It was also evident that the Tolerance test values ranged between (.4440, 0.316), which is less than (0.05),
and this is an indication of an acceptable correlation between the independent variables. The data of the study
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variables are subject to a normal distribution, so it has become possible to test the hypotheses of the study in Al
Hikmah company.
10.4. Hypothesis Testing
Decision rule used in hypothesis testing: accept the null hypothesis if the computed value is less than the
tabular value, and the significant value (SIG) is greater than (0.05) and we reject the null hypothesis if the computed
value is greater than the tabular value, and the significant value (SIG) is less than (0.05) in this case It rejects the
null hypothesis (HO) and accepts the alternative (Ha).
Main hypothesis H0: There is no statistically significant impact at the function level (α=0.05) of the performance
management via its two dimensions (Task performance & Contextual performance) on human resources
management’s elements (organizational culture, training and development, evaluate performance) of employees
working for Al Hikmah pharmaceutical company operating in Jordan.
Table (6): showsthe results of testing the main hypothesis
F

Sig

R

R2

Result

61.25

0.000

0.811

0.657

Rejected

By referring to the main hypothesis test of the study and according to what is shown in Table (5), we find that
the value of the Pearson correlation coefficient test is (0.811) at a significant level (0.05), which is a high value for
the correlation coefficient, and that the calculated F value is (61.25) at a significant level (0.05), and based on the
application of the hypothesis testing rule, it rejects the hypothesis, which confirms the existence of an impact of
performance factors (Task performance & Contextual performance) on human resources management’s elements
(organizational culture, training and development, evaluate performance) of employees working for Al Hikmah
pharmaceutical company operating in Jordan.
10.5. Testing Sub-Hypothesis:
Table (7): shows the results of the sub-hypothesis tests
Sub hypothesis
number
The first sub
hypothesis

F

Sig

R

R2

52.34

0.000

0.789

0.655

Result

Rejected

The second sub
hypothesis

48.69

0.000

0.736

0.657

Rejected

The third subhypothesis

49.66

0.000

0.801

0.659

Rejected

By analyzing Table No (7) for testing the sub-hypotheses, we find that the Pearson Correlation Coefficient Test
values ranged between (0.736 - 0.801) and that all these values were high for the correlation coefficient at a
significant level (0.05). Based on the application of the hypothesis testing rule, it rejects all sub-hypotheses, and this
confirms that the performance management factors (Task performance & Contextual performance) have an impact
on human resources management’s elements (organizational culture, training and development, evaluate
performance) of employees working for Al Hikmah pharmaceutical company operating in Jordan.

11. Results
After performing the necessary statistical treatments on the study data, the following results appeared:
First: Results of the study questions test:
• The study showed that the performance management factors (Task performance & Contextual performance)
factors in Al Hikmah pharmaceutical company, the values of their arithmetic averages ranged between (3.675
- 4.149) and according to the adopted scale, all these values are (high), which confirms the presence of a high
impact of both performance management factors on all factors of human resources management in Al hikmah
company.
• The study also showed that there is a discrepancy in the amount of the impact of performance management
factors on the stages of human resources management’s elements in Al hikmah company, as follows:
1. The training and development. factor came first.
2. The organizational culture. factor came second.
3. The evaluate performance factor came third.
• human resources management’s elements have been influenced to a lesser extent by the performance
management factors.
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Second: The results related to testing the hypotheses of the study:
• The presence of a statistically significant impact at the function level (=0.05) of performance management
factors (Task performance & Contextual performance) on human resources management’s elements
(organizational culture, training and development, evaluate performance) in Al Hikmah pharmaceutical
company.
• The presence of a statistically significant impact at the function level (=0.05) of performance management
factors (Task performance & Contextual performance) on human resources management’s element (training
and development) in Al Hikmah pharmaceutical company.
• The presence of a statistically significant impact at the function level (=0.05) for the combined performance
management factors (Task performance & Contextual performance) on human resources management’s
element (organizational culture) in Al Hikmah pharmaceutical company.
• The presence of a statistically significant impact at the function level (=0.05) for the combined performance
management factors (Task performance & Contextual performance) on human resources management’s
element (evaluate performance) in Al Hikmah pharmaceutical company.

12. Discuss the Results
• Discussing the results related to the first hypothesis: There is no statistically significant impact at the level of
significance (α=0.05) of the Performance management’s dimensions (Task performance & Contextual
performance) on organizational culture of employees working in Al Hikmah Pharmaceutical Company (public
shareholding).The results showed that there was a statistically significant impact at the level of significance
(α=0.05) of the Performance management’s dimensions (Task performance & Contextual performance) on
organizational culture of employees working in the Al Hikmah pharmaceutical company from the viewpoint of
the individuals in the `study sample. The results also showed that the company should encourage the values of
discipline in work, respect and appreciation, and encourage the values of loyalty, commitment and mutual trust
on the basis of relationships within the company, and the company also focused on a culture of high
achievement. Where (Qari, 2017) indicated that organizational culture is one of the important topics in
companies and it represents the cultural dimension of the organization as it includes a set of values, beliefs,
norms and organizational trends. Organizational culture also helps to provide a clear picture of the nature of
social relations and patterns of communication between individuals. Also, investing the organizational culture
in raising and improving the performance of human resources supports the companies ’ability to achieve high
levels of productivity and product quality, which guarantees them to stay and compete and keep pace with the
rapid technological developments. And that participation in decision-making makes subordinates feel their
importance and positive role in the affairs of the company and their responsibility towards the group and the
direction of the decision taken, and facilitates the communication process (Hammoud, 2017).
• Discussing the results related to the second hypothesis: There is no statistically significant impact at the level
of significance (α=0.05) of Performance management’s dimensions (Task performance & Contextual
performance) on training and development of employees working in the Al Hikmah pharmaceutical company
.The results showed that there was a statistically significant impact at the level of significance (α=0.05) for the
Performance management’s dimensions (Task performance & Contextual performance) on training and
development employees working in Hikmah Drugs Company, from the viewpoint of the study sample
individuals. Where training contributes to raising the morale of employees in the company by providing
adequate financial support for the training process and by setting up various training programs for its
employees. The training and development function in modern companies is one of the most important
elements of development that these companies adopt in building a device capable, now and in the future, to
face human pressures and challenges, technical, productive and administrative, which are directly related to
the individual being a human being on the one hand and the primary driver of all elements of production.
According to (Delo, 2007) and (Gouda, 2014), and (Cross, R., & Baird, L. (2000). the design of a training
program plan in order to increase the employees' knowledge and raise their skills, it is necessary to know the
job specifications they perform. As for (Naima, 2011), training was considered one of the entry points for
human resources development in companies, and the training should be linked to a general philosophy that
includes all the entries in the company.
• Discussing the results related to the third hypothesis: There is no statistically significant impact at the
significance level (α=0.05) of Performance management’s dimensions (Task performance & Contextual
performance) on evaluate the performance of employees of employees working in Al Hikmah pharmaceutical
company .The results showed that there was a statistically significant impact at the level of significance (α =
0.05) of Performance management’s dimensions (Task performance & Contextual performance) on evaluate
performance of employees working in Hikmah Drug Company, from the viewpoint of the individuals in the
study sample. As the results showed that the company uses a form for the employee’s performance evaluation
process, employees are also informed of the required performance standards within the company, and the
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management method is used with goals to evaluate the performance of employees in the company. (Quality,
2014) stated that the evaluation of employee performance is very important as it plays an important role in
the Human Resources Management Department, in order to control workers, employees and managers, and
verify their performance. The process of evaluating performance depends on the job load, which is based on
the criteria for evaluating the performance of individuals in companies. As the organization has many
resources to improve performance levels, this is because the performance is a key indicator to judge the
impactiveness of users in the organization (Sabrina, 2015).
Hence, the enterprise must prioritize the development of the human resources management’s element to achieve
the maximum talent, skills and ability that will be automatically reflected in the company's profit. Where the
results of the study revealed that there is a statistically significant impact between Performance management’s
dimensions (Task performance & Contextual performance) on the human resources department with its three
dimensions (organizational culture, training, development and performance evaluation) in Al Hikmah Drug
Company, where this result was consistent with the results of some previous studies such as a study (Abdel
Hadi and Abu Sen, 2012, Ahmed, 2014, Fatima, 2015) and a study of (Okoye & Ezejiofor, 2013, Pirzada et al.,
2013, Gamage, 2015, Chadwick & Li, 2018) that revealed a positive relationship between human resource
management and productivity depending on performance management, and at the company level In order to
achieve a competitive advantage, human resource management and development is one of the most important
issues facing contemporary companies, and this includes preparing quality training programs, training
programs in general, improvement programs, communication systems, proposals, performance evaluation
systems and opinion polls, and there is no better than HR experts to deal with Those issues where they know
the company's mission well and can improve the development programs and practices that suit the company's
goals in addition to their expertise in the field of human resources, and they can thus ensure that the new
programs are designed in a way that suits improvement of existing systems, although HRM must be actively
involved in organizational efforts to improve between Performance management’s dimensions (Task
performance & Contextual performance) and vice versa. Through previous studies, the researcher sees the
necessity of the administration's interest in developing the human resources department’s practices in the
company because this contributes to raising productivity in it.

13. Conclusion
The decision to choose the strategy that is most appropriate to be depended on by organization to improving
human resources elements, is a critical success factor that often determines whether an organization remains in the
market or not. According to this study, researcher can state that the gap that exists between theory and practice in
the field of organizational performance management and improving human resources elements become narrower.
The most important conclusion is that organizational performance management has a significant and influential
role in determining the company’s human resources elements. Its dimensions referred to in this study.
Based on the study results, researcher recommends the necessity of adapting Performance management by
administration's leaders so as to develop the human resources department’s elements in the company because this
contributes to raise productivity of it, which also means bigger market share, better revenues, best quality, then
driving organization to achieve its goals.
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Abstract: Objectives: To study the effect of emotional intelligence on the job performance of high school
principals in the municipality of Shendi, River Nile State, Sudan. Methods: This study was conducted using
Dalip Singh's model of emotional intelligence in the managerial environment. The levels of emotional
intelligence of managers have been studied in terms of the three components of the model (emotional
sensitivity, emotional maturity, and emotional competence) and their impact on managers' ability to lead
(work teams, relationship management, and the ability to motivate workers morally), as well as their ability
to manage and resolve conflict. Methods: The researcher adopted the descriptive and analytical approach
that relies on collecting data on the phenomenon and its interpretation using the SPSS statistical program
for data analysis (2018-2020).
questionnaire was used to obtain the opinions of the study sample consisting of (20) secondary education
managers, using the comprehensive survey method. Findings: The most important finding, emotional
sensitivity comes in the first place in terms of influencing job performance effectiveness (leadership,
relationship management, ability to motivate, as well as conflict management and resolution); Moreover,
91% of the respondents considered to have a very high level of emotional sensitivity. Improvements/
Applications: The study concluded that managers have the ability to manage the current environment, work
in harmony with others and achieve interest in them: the reason for this is that they have this advantage.
Value: This is one of the first studies to be conducted in this region to analyze the impact of emotional
intelligence on education managers.

Keywords: Emotional; Intelligence; Job performance; Educational Managers; Principals.

1. Introduction
Emotional intelligence is one of the modern concepts that has entered the fields of organizational behavior and
human resource management.
In the twentieth century, the focus was on traditional intelligence, or IQ, as one of the determinants of employee
performance, but recent studies have indicated that emotional intelligence is more important in determining the
performance.
The research confirmed that mental intelligence determines the minimum levels of professional success, and
that mental intelligence tests do not predict more than 20 percent of success factors at work, while emotional
intelligence contributes about 40 percent (International Journal of Education and Practice. January 2020). It is also
reported that especially those who have high mental intelligence, but have low emotional intelligence, end up
working with people with low mental intelligence, but high emotional intelligence (Ahlstrom D, Levitas, D. 2014).
In a study conducted by Kelly and Kaplan on a group of American "Bell" company employees, who have high
levels of mental intelligence, only 15% of them were classified as high-performance employees (with a high ability
to manage crises) effectively, and their level of performance is high. Indicates that both mental skills and academic
qualifications are unable to distinguish between average and high performance, but what was previously called
emotional intelligence skills showed a higher differential ability between these two groups, and there is no doubt
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that individuals who combine higher levels of mental and emotional intelligence will be better able to deal
effectively with everyday situations.
Discrimination in professional performance between individuals is subject to several different factors, the
most prominent of which is "individual differences”. (Al-Samadouni A & Ibrahim S 2007)). Therefore, the science of
organizational behavior is concerned with studying the capabilities of individuals in the subject of individual
differences, and the science of human resource management is concerned with the study of performance and
methods of managing it within the performance models of different individuals and individual differences fall under
it. Several components have an impact on professional performance, and the most prominent of these components
is "emotional intelligence" through which the issue of capabilities (organizational behavior) and the issue of
performance are related. (Human Resource Management).
The study problem crystallizes in knowing the level of emotional intelligence of the managers working in the
education department (during 2018 – 2020) and its impact on their professional performance. Twenty samples
were drawn from secondary school principals Shendi Municipality, River Nile State, Sudan. The current study tries
to answer the following main question:
Is there a relationship between emotional intelligence and the job performance of managers working in
education in secondary school administration in the River Nile State – Sudan?
Based on what was discussed in the introduction and the research problem, the study hypotheses can be
summarized according to the dependent and independent variables in a basic hypothesis, from which three other
hypotheses are branched:
• H1 There is a statistically significant relationship between the components of emotional intelligence in general
and the effectiveness of the job performance of managers,
• H1a There is a statistically significant relationship between emotional sufficiency as one of the components of
emotional intelligence and the effectiveness of the job performance of managers in education in secondary
school administration in the River Nile State – Sudan.
• H1b There is a statistically significant relationship between emotional maturity as a component of emotional
intelligence and the effectiveness of the job performance of managers in education in secondary school
administration in the River Nile State – Sudan.
• H1c There is a statistically significant relationship between emotional sensitivity as one of the components of
emotional intelligence and the effectiveness of the job performance of managers in education in secondary
school administration in River Nile State – Sudan.
The aims of the study are the following:
• Recognizing the level of emotional intelligence in its three dimensions and its relationship to some
demographic variables among the sample members.
• Providing recommendations and results from the scientific study that can contribute to enhancing the level of
emotional intelligence among managers in education in the administration of the secondary stage in the River
Nile State - Sudan.
• The possibility of benefiting from the results and recommendations of the study and the effect of emotional
intelligence on the quality and effectiveness of professional performance.
The importance of the applied study is due to the nature of the relationship between emotional intelligence
and the quality of the performance of managers and the chances of their professional success, on the basis that
emotional intelligence is one of the dimensions of intelligence and is responsible for the individual's ability to
manage his impressions, feelings, emotions and his relationship with others.
This study is prepared in response to a new trend that has begun to grow recently in the field of organizational
behavior research and human resources management, and accordingly the researcher’s interest has started
towards studying the topic.

2. Research literature
2.1. The emotional intelligence:
There is no doubt that every organization is interested in being active and successful in achieving its goals,
especially in today's world where challenges and threats are increasing and in light of the intense competition for
limited financial and human resources, and in light of the changing and volatile environment. People differ in their
abilities, their outlook for work, the degree of their association and response, and accordingly the levels of efforts
differ, and from these capabilities that some workers may have over others is what is known as emotional
intelligence, which began at the present time to attract the attention of researchers and before them the owners and
financiers of organizations and institutions, what will come back to those organizations to increase the development
and performance among employees.
The widespread prevalence of studies related to emotional intelligence is that it helps the leader gain multiple
sources of strength and influence subordinate behaviors and outputs, enabling him to fulfill his leadership roles.
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This is what organizations are looking for today. Psychological and social studies indicate that the combination of
capabilities related to emotional intelligence is what constitutes perception and guides the behavior and decisions
of the leader and determines his priorities and patterns of his dealings with the environment.
Salovey and Mayer (Al-Khader O. 2002), have defined emotional intelligence as: ''the ability of an individual to
monitor his own feelings and emotions and the feelings and emotions of others, and to distinguish the individual
between them and to use this information to direct his behavior and emotions.
The Five Dimensions of Emotional Intelligence:
As Goleman (. Rida. B, David R. Litz & Scott P. 2020), believes that it must be present in every individual and
group activity, it includes the following: Bar-On, R. 2006), The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI).
Self-Awareness (know your emotions and your impression): knowing the individual for his emotions,
awareness of the individual himself, and awareness of his/ her feelings if they happen is the basis of self-confidence
and is the basis upon which the individual builds own decisions that he makes in all matters and affairs of his/her
life that requires decision-making.
Treating emotional aspects, manage one's emotions, and treat sentimental and emotional aspects: It is
considered as the second dimension of the five dimensions of emotional intelligence, and it is concerned with how
the individual deals with; and deals with feelings that may disturb or hurt him, and the ability to deal with feelings
so that they are compatible with current situations.
Motivation (ability to motivate oneself):
It advances the individual and the pursuit of his/her motivations, and hope is a motivator and a component of
motivation for many individuals, which makes them cling to achieving their dreams and aspirations with
determination and persistence.
Empathy (the ability to recognize and understand the emotions of others):
It means understanding while concerned with the previous three-dimensional emotional intelligence
concerned the same individual and what is going on inside him/her, this dimension cares about his relationships
with others, it means reading other people's feelings and getting to know their expressions through their voices,
their faces and even their hints.
Social Skills (social skills management of the emotions of others):
It means how the relationships and friendships of the individual and its good management with others, dealing
with society with all skill, competence, problem solving, disputes and the ability to negotiate.
The importance of emotional intelligence:
The ability to control emotions and impressions is the foundation of will and the basis of a successful
personality. Individuals who recognize their feelings and emotions more accurately deal with emotional issues
better, and then enjoy more of their lives compared to those who realize their feelings and emotions less accurately,
and emotional intelligence has an impact on the individual's ability to adapt to the requirements of the surrounding
environment and deal with its pressures, and this is what he indicated (Bar-On) and (Goleman) are of the
importance of emotional intelligence to success in life and happiness.
Studies in the field of emotional intelligence indicate that it is positively related to a set of variables desired
personally and socially:
• Emotional intelligence is positively related to life satisfaction. It is related to the quality and size of an
individual's social relationships. It is associated with positive relationships with friends.
• Individuals who are more emotionally intelligent are more able to social adaptation and social contact, and are
more academic superior.
• It was found that individuals with high emotional intelligence are more successful in their professional lives,
have higher job performance and a feeling of work pressure, have higher leadership skills, and have the ability
to strike a balance between work and home requirements.
• Facilitates organizational change processes better, increases team performance and improves management
performance.
Studies have concluded that emotional intelligence positively affects the efficiency of institutions and organizations
through the following:
• Emotional Intelligence creates a stable pattern of positive public relations between individuals and employees.
• This type of public relations affects a growth characterized by its stability, institutional methodology, and
management effectiveness.
• Emotional intelligence among groups and organizations affects the emotional intelligence of employees and
individuals, as the "happy calm situations and feedback provide positive and safe motives for employees and
individuals, which provides an atmosphere for further growth and development.''.
• The emotional intelligence of groups and individuals affects the improvement of production, because of its
ability to avoid disturbance and work stress.
• The results of educational and psychosocial studies indicate that the impact of emotional intelligence on
success in life is higher than that of general intelligence.
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Various areas and applications of emotional intelligence:
Emotional intelligence has many applications in different areas of life, such as its applications in the fields of
family, marital life, childhood and professional work, as well as in the field of leadership, health and psychological
care, academic education and training and development programs, and some of them can be summarized in the
following form:
1. Emotional Intelligence and the Family: The family is one of the vast fields that are affected greatly by emotional
intelligence. Dr. Taghreed Jalaidan stated that “emotional intelligence” reduces divorce rates between the spouses,
reduces the frequency of discomfort between them, reduces the discussion between the two parties, and that its use
is of great importance in understanding and strengthening the relationship with children. (Bar-On R & Parker J.
2006).
2. Emotional Intelligence and Professional Work: Emotional Intelligence affects the sufficiency of institutions
positively through points that can be summarized as follows:
• This pattern affects growth characterized by its stability, institutional methodology and management
effectiveness.
• The emotional intelligence of groups and individuals affects production, including the remoteness of swing and
disturbance.
3. Emotional Intelligence and the school and academic environment: It includes a set of skills that can be improved
through education, and Golman considered schools as the first places through which students can correct the
deficiencies in social and emotional competence of students, through curricula designed for this purpose. (Coral Z
2004).
As for academic performance, Richard Culver indicates that better academic performance occurs in students
when they develop discipline skills towards effective learning, as this skill is a component of emotional intelligence.
At Goleman, (Demsky CA& Fritz C 2018). It was found that A and improve social interaction between members
and maintain the cohesion of the group. (Flores M and Rivas T. 2008). Emotional intelligence is of the utmost
importance in achieving the highest levels of job performance in all aspects of work within the organization. Some
institutions have come to view flexibility and the ability to change as an essential feature of the manager who leads
the organization. (Sánchez. Á, Berrios M, & Extremer, N. 2020).
There is a study conducted on 41 of the Chief Executive Officers (CEOs) to know the effect of emotional
intelligence on work outcomes and performance. It turned out that those who were distinguished by high emotional
efficiency were more effective than others and scientific measures were used to achieve this result, whether to
measure emotional intelligence or measure leadership effectiveness (Haredi A (2003)), Managers in six different
industrial sectors indicates, that managers who enjoyed a transformational leadership style had a positive impact
on overall project performance. (Hashem S. 2004).

3. Emotional Intelligence Models:
3.1. Meyer and Salovey Model of Emotional Intelligence (Ability Model):
Peter Salofi presented his first model of emotional intelligence in five components: awareness of self,
obedience to stormy emotions, primary readiness, empathy, and social skills. However, Salofi then presented with
Mayer another model of emotional intelligence that he called the ability model and consists of four components: the
identification of
emotions, using emotions to facilitate the process of thinking, understanding emotions, and finally managing
emotions, and this model has become different with its previous model due to its focus on cognitive abilities on
emotional and personal aspects. (Hussein S Abdel-AzimT. (2006).
3.2. Daniel Goleman Model (Mixed Model):
Daniel Goleman is an American psychologist and journalist. He talked about emotional intelligence through his
book entitled "Working with Emotional Intelligence - 1998" in which he mentioned that Emotional Intelligence
includes five basic skills and twenty-five sub-competencies.
• personal competence: It consists of four sub dimensions: self-awareness, Self-regulation and motivation.
• Social competence: It consists of two sub-dimensions: empathy and social skills, professional success depends
on a large number of them, and emotional competence is defined as the educated ability that relies on
emotional intelligence and affects the performance of the individual. (Valente, S & Branco, M & Rebelo, H &
Lourenço, A & Cristóvão, M. (2020).
• Emotional Intelligence and Professional Work: Emotional Intelligence affects the sufficiency of institutions
positively through points that can be summarized as follows:
a) It creates a stable pattern of positive public relations between individuals.
b) This pattern affects growth characterized by its stability, institutional methodology and management
effectiveness.
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c) The emotional intelligence of groups and individuals affects production, including the remoteness of
swing and disturbance.
Bar-On Mixed Model:
Barron defined emotional intelligence as: "a system of qualifications (Capabilities), competencies or noncognitive skills that affect one's ability to be successful in the requirements and pressures of the environment"
(Johnson D. (2011).
Baron of (2000) outlined his model through a set of features and capabilities associated with emotional and
social knowledge that affect our overall ability to effectively address environmental requirements, and this theory
indicates an overlap between emotional intelligence and personality traits.
Theme Model - Dalip Singh Model:
Singh defined Emotional Intelligence as: "Emotional Intelligence is the individual's appropriate and successful
response to emotional stimuli, which are broad and diverse and that move from within the self and the existing
environment. Emotional intelligence consists of three psychological dimensions - emotional ability or adequacy,
emotional maturity and emotional sensitivity - that drive an individual to recognize honestly on the dynamics of
human behavior, interpreting it faithfully and taking it tactfully. (Sánchez N, Berrios M. & Extremera, N. (2020).
The current study adopts the Dalip Singh model, because it is suitable for the study environment, which is
concerned with the field of administrative and leadership work.
Methods of Measuring emotional intelligence:
There are several different ways to measure or test emotional intelligence, the difference between which is
due to the varied interpretation of the concept of emotional intelligence and how it is defined. (Moorhead G & Griffin,
R (2001).
Performance measures and self-report models for measuring emotional intelligence, which can be illustrated
in the following, table 1:
Table (1): Models of performance measures to test the level of emotional intelligence
Correction method

Scale description

Scale icon

The name of the scale

 ءAbility Measures Assessment standards, multiple choice (MC) - the The scale consists of eight tasks spread
consensus of expert opinion and the opinion of a
over 141 items that measure various
previous large sample
aspects of emotional intelligence

MSCEIT

Free response, assessment according to its quality
to five levels of emotional awareness, meaning that
the lowest level of awareness takes zero and the
highest level takes five points according to Land and
others theory of emotional awareness .

LEAS

The scale consists of 20 social scenes
(cinematic or television). Each scene
includes two groups of individuals,
one of whom has the ability to
produce four types of emotions, then
the examiner asks what he feels, and
what the other person in the scene
feels
The evaluation is in the form of a compulsory choice A test related to the recognition and
and the evaluation of the correct answer is based on awareness of emotions in the social
the consensus
environment, and the test includes 96
of a previous sample and also the person from whom items (each item includes three short
the scenario is taken (a person who gives a real
articles describing real situations in
position at the scene)
life) followed by a compulsory
selection of a pair of 12 pairs of moods
that express the emotional state of
the owner
Source: (“Geher, 2004, P.26” - “Mayer et al., 2008, P.515)

Mayer S.(2003) Emotional
Intelligence Test

Levels of Emotional
Awareness

EARS
Emotional Accuracy
Research Scale

3.3. Functional performance and its relationship to emotional intelligence:
One of the definitions of job performance is the definition of individual differences, which are defined as
“personal characteristics that differ from one person to another, and these differences may be physical,
psychological or emotional.” Individual differences distinguish a person from others and make him unique (Nagaraj
D, Ramesh N. (2020), and this definition will be useful when discussing emotional intelligence as a component of
personality.
There are several perspectives on the definition of performance, which can simply be regarded as a record of
the results of the work accomplished, and the Oxford Dictionary defines it as: “It is the completion, implementation
and realization of actions undertaken or mandated for performing (Valente, S & Branco, M & Rebelo, H & Lourenço,
A & Cristóvão, A. (2020). Performance is a procedure in itself, Accordingly, Campbell and others developed a
performance model consisting of eight dimensions that fall into most professions, and both Rutando and Saket
defined it as: “Job performance is seen as procedures and behaviors that are subject to individual control and
contribute to the achievement of organizational goals.
So a more comprehensive definition of performance can be reached if it includes both behavior and results,
and this is what Braumach referred to that Performance can be defined as: " It includes both behavior and results,
because behaviors emerge from the implementation in the form of an abstract idea that turns into action, and
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performance is not just a measure of results, because behaviors are outcomes in themselves - they are the result of
mental and physical efforts to implement tasks and can be judged as part of the results.
Types of performance:
• Task Performance: It refers to behaviors that contribute to the achievement of essential operations in the
organization such as direct production of goods and services, sale, Stocktaking, management of dependents, and
every performance that contributes directly or indirectly to the implementation of the organization's operations,
for example in administrative jobs, this performance or behavior may include the need To cause the
transformation of individuals from conflict by contest into a competitive atmosphere.
• Contextual Performance: ''Circumstantial or situational performance is all behaviors that indirectly contribute
to transforming and addressing the fundamental processes in the organization, and these behaviors contribute
to the formation of both culture and organizational climate, and performance here is not an additional role in its
nature, but Rather, it is outside the scope of the basic job tasks and depends on the circumstance in which the
processes are being handled, for example, it may be directed towards colleagues (Helping colleagues in a
problem related to work) or towards the organization as a whole "through diligence and continuity of
enthusiasm and extra effort in the work, or directing towards volunteer work to carry out tasks outside the
official role of the job, as well as following regulations and procedures when they are not compatible with the
desire of the individual" (Rehman, A. (2020).
• Counterproductive Performance: confrontational or confrontational behavior differs from the previous two
types, where it is characterized by negative behavior in work, not like delay in work hours or absence, but it
includes behaviors such as deviation and aggression, abuse, violence, spirit of revenge and attack.
Factors affecting performance and its determinants:
Important factors affecting performance, internal and external influences in individual performance, where
the effects of individual performance of job tasks are divided into internal personal factors such as competencies or
specific courses that the individual is distinguished by as a result of previous training courses or internal training
in the institution and personal study through perusal and reading all that what is new which is related to the job,
while the second part of the individual's internal factors such as intelligence, emotional ability and internal
motivation, emotional intelligence can be classified within these factors, the level that the individual enjoys of
emotional and emotional ability is one of the individual differences that create a kind of differentiation and variation
in the performance of individuals.
The performance parameters include the following:
• Declarative Knowledge: It includes knowledge of facts, basics, goals, and self-knowledge of the requirements of
a job, and it is measured in stationery by pen and paper in a report form.
• Procedural and Skill Knowledge: This knowledge is related to what must be actually performed, and it is a
mixture between knowing how to perform and the ability to do that, and includes cognitive skills i.e. cognitive,
psychomotor skills i.e. practical skills that require the use of body muscles in work, construction, and circulation
And coordinate it.
• Motivation: It is a combined effect of one of three behaviors: the choice of performance, the level of effort exerted,
and the persistence of effort exerted. Therefore, individual differences in personality, ability, and desires are
assumed to be involved and interact with education, training and experience to form the three knowledge, for
which performance is a function.
The effect of emotional intelligence on job performance:
Emotional intelligence is associated with performance as follows:
• Emotional Intelligence is closely related to motivation and Stimulation that has to do with the third type of
performance, which is motivational behavior. Individuals who maintain an optimistic view can overcome the
negative impact of collapse, frustration, and stress.
• Emotional Intelligence also predicts procedural performance skills because part of these skills consists of selfmanagement and social communication skills that are closely related to emotional intelligence.
• The individual performance of the tasks "whether situational performance or the task itself" depends on the
successful interaction with others (colleagues, supervisors, subordinates, clients). Emotional intelligence that
depends on the capabilities will improve the understanding of communication and social interaction with good
relationships, and thus performance can be predicted.

4. Research Methodology:
The secondary stage administration in the municipality of Shendi- River Nile State- Sudan, is a Ministry of
Governmental Services, which deals with educational, educational and knowledge issues.
Data were collected through a questionnaire distributed to secondary school principals in the municipality of
Shendi (20 of them) to find out the effect of emotional intelligence on job performance. The data were analyzed and
the study hypotheses were tested through the statistical program for social sciences. Through the SPSS program
and the chi-square to test hypotheses, to arrive at results and recommendations.
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• Study hypotheses test:
This topic examines hypothesis testing, and to achieve this purpose, non-laboratory tests were used. These
tests include the Chi-Square Test for Independence, where this test is used to check whether there is a statistically
significant relationship or not between the components of emotional intelligence and the effectiveness of the
performance of managers. If Sig. (P-value) is greater than the level of significance a = 0.05 (according to the results
of the SPSS program), there is no statistically significant relationship between the components of emotional
intelligence and the effectiveness of the professional response of managers, but if it is Sig. (P-value Less than the
significance level a = 0.05, there is a statistically significant relationship between the components of emotional
intelligence and the effectiveness of the job performance of managers.
• The first main hypothesis (H1):
There is a statistically significant relationship between emotional intelligence and the effectiveness of the job
performance of secondary school workers in Shendi Municipality - River Nile State - Sudan at the significance level.
Table (2): Verify that there is a statistically significant relationship between the level of emotional adequacy as a component of
emotional intelligence and job performance for managers by means of the Chi- square test of independence
Probability
value
(Sig.)
0.002

Chi-square
value

30.988

Total

The response
Strongly
Agree

Agree

neutral

disagree

Strongly
disagree

100

5.4

75.7

13.5

5.4

0.0

100

30.7

44.5

12.0

9.9

2.9

100

24.3

48.5

12.1

12.0

3.1

100

24.4

46.8

15.6

10.3

2.8

100

25.0

47.5

13.7

10.9

2.9

Source: field study, 2020

Table 2 shows that the value of the Chi-square is equal to 49.054, and the value of the coefficient (P) of the
statistical significance is 0,000, and this value is less than 0.05, so the zero hypothesis, that is, the null hypothesis,
cannot be accepted, that is, there is no correlation between the variables. Thus, the result of the first major
hypothesis is that there is a statistically significant relationship between emotional intelligence with its three
components (emotional sensitivity, emotional maturity, and emotional adequacy) and the effectiveness of
professional performance according to its four dimensions (team work leadership, communication and contact,
moral motivation, conflict management and conflict resolution.
To verify the hypotheses that branch from the first main hypothesis, a test was used to verify the existence of
a relationship (Contingency Table) of independence by means of conjugation tables or compatibility a statistical
indication between the levels of emotional intelligence for each component separately and the effectiveness of the
job performance as a whole as well as the strength of the impact of each component on Effectiveness of functionality,
and the following paragraphs clarify the verification of sub-hypotheses.
• Sub-hypothesis (H1a):
There is a statistically significant relationship between the level of emotional sufficiency as one of the
components of emotional intelligence and the effectiveness of the job performance of workers in the secondary
stage in Shendi Municipality - River Nile State - Sudan at the level of significance.
Table (3): Verification of the existence of a statistically significant relationship between the level of emotional maturity as a
component of emotional intelligence and professional performance among managers by means of the Chi-square test of
independence
Probability
value
(Sig)
0.000

Chi-square
value

60.704

Total

The response
Strongly
agree

agree

neutral

disagree

Strongly
disagree

100

5.4

75.7

13.5

5.4

0.0

100

51.4

33.8

0.0

14.9

0.0

100

23.0

50.0

14.7

10.0

2.4

100

25.7

45.8

13.6

11.4

3.4

100

25.0

47.5

13.7

10.9

2.9

Source: field study, 2020

From the table 3, it is clear that the value of the square of Kai is equal to 30.988, and the value of the coefficient
(P) of the statistical significance is 0.002, and this value is less than 0.05, so the zero hypothesis cannot be accepted
(null hypothesis, that is, there is no correlation between the variables). Thus, the result of the hypothesis (H1a) is
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that there is a statistically significant relationship between the level of emotional adequacy as a component of
emotional intelligence and the effectiveness of job performance.
• Sub-hypothesis (H1b)
There is a statistically significant relationship between the level of emotional maturity as a component of
emotional intelligence and the effectiveness of the job performance of secondary school workers in Shendi
Municipality - River Nile State - Sudan at the significance level.
Table (4): Verification of the existence of a statistically significant relationship between the level of emotional sensitivity as a
component of emotional intelligence and professional performance among managers by means of the Chi-square test of
independence
Probability value Chi-square
(Sig)
value

Total

The response
Strongly
agree

0.000

36.2 13

agree

neutral

disagree

Strongly
disagree

100.0

5.4

75.7

13.5

5.4

0.0

100.0
100.0
100.0

32.7
27.0
24.0

47.3
42.1
48.5

12.3
15.8
13.3

5.0
11.8
11.3

2.7
3.2
2.9

100.0

25.0

47.5

13.7

10.9

2.9

Source: field study, 2020

From the table 4, it is clear that the value of the square of Kai is equal to 60.704, and the value of the coefficient
(P) of the statistical significance is 0,000, and this value is less than 0.05, therefore the zero hypothesis cannot be
accepted the null hypothesis, that is, there is no correlation between the variables. Thus, the result of the hypothesis
(H1b) that there is a statistically significant relationship between the level of emotional maturity as a component of
emotional intelligence and the effectiveness of job performance.
• Sub-hypothesis (H1c):
There is a statistically significant relationship between the level of emotional sensitivity and the effectiveness
of the job performance of secondary school workers in Shendi Municipality - River Nile State - Sudan at the level of
significance.
From the table 5, it is clear that the value of the square of Kai is equal to 36,213, and the value of the coefficient
(P) for the statistical significance is 0,000, and this value is less than 0.05, therefore the zero hypothesis cannot be
accepted (null hypothesis, i.e., no correlation between the variables). Thus, the result of the hypothesis (H1c) is that
there is a statistically significant relationship between the level of emotional sensitivity as a component of emotional
intelligence and the effectiveness of professional performance.
It also turned out that there is a statistically significant relationship between the level of emotional intelligence
and some demographic variables at Sample individuals such as age.

5. Results and Discussion:
The results of the study showed the effect of emotional intelligence on principals working in secondary schools
in Shendi locality - Sudan, which were previously analyzed as follows:
• The study showed that there is a statistically significant relationship between emotional intelligence and job
performance at a level Significance of α = 05.0, and this relationship depends on the level that managers enjoy
in each component. The three components of emotional intelligence according to Dalip Singh's model
(emotional sensitivity, emotional maturity, motional sufficiency) according to the following:
• The emotional sensitivity comes first in terms of influencing the effectiveness of managers job performance
(Leading work teams, managing the relationship with others, and the ability to stimulate the moral, as well as
management. Conflict and conflict resolution), as 91% of the sample individuals were distinguished from a
high to very high level. On the level of emotional sensitivity, therefore, we conclude that there is a capacity for
managers to manage the environment
• The list, harmony and comfort with others and achieve familiarity with them because of their enjoyment of this
property.
• Emotional maturity comes second in terms of influencing the effectiveness of managers ’job performance. The
percentage of those with a very high level of this component reached 5.57%, and this reflects the ability of
managers to express their feelings and create a kind of balance between using the mind and the heart in the
field of work, this is an acceptable percentage.
• Emotional sufficiency comes in the third place in terms of influencing the effectiveness of managers ’job
performance. The percentage of those with a high level of emotional competence reached 8.44. %
• It turns out that emotional maturity has the greatest weight in the ability of managers to lead teams.
• The relative weight of those who agreed completely and plainly on the paragraphs of the questionnaire related
to the aspect of team leadership. Work and their level was very high in emotional maturity, 82% of the sample.
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• There is no differentiation between the three components of emotional intelligence in the ability of managers
to manage the relationship. On others, (meaning that the effect is achieved by bringing the three components
together, not alone).
• There is no differentiation between the three components of emotional intelligence in the ability of managers
to motivate workers. Morally, (meaning that the effect is achieved by bringing the three components together,
not separately).
• There is a greater impact of emotional intelligence "with its three components" on the ability of managers to
motivate workers morally, while the effect is less on their ability to manage the relationship with others, the
results indicated that 90%. Those who were distinguished by a very high level of emotional intelligence
expressed their agreement with what was stated in the paragraphs of the questionnaire
• Related to the performance effectiveness section in terms of motivating workers morally, while 58% of those
who were distinguished by the level of very high emotional intelligence. They showed agreement with the
paragraphs of the questionnaire regarding managing the relationship with others.
The results of this research were compared with previous studies of the same topic, in which ordinary
intelligence was discussed without emotional intelligence. This study is considered a useful addition in the field of
emotional intelligence.

6. Conclusions and Recommendations
After reviewing the results of the study, we must put some recommendations according to which we can
address weaknesses and defects, and enhance strengths with regard to emotional intelligence and its impact on the
performance of job managers.
Follows:
At the level of raising the level of knowledge of managers regarding emotional intelligence as a concept new in the
field of administrative work, and its impact on job performance through:
• Holding periodic seminars and lectures on the concept of emotional intelligence.
• Holding workshops to study the reality of the new concept in the institution.
• Distributing educational brochures, either electronic via e-mail or printed-paper.
In terms of performance evaluation:
• Paying greater attention to the emotional intelligence factor in the annual evaluation form in terms of the
number of paragraphs and the degree of each paragraph from the total.
• Inclusion of questions in employment tests that examine the level of emotional intelligence of job applicants.
• Because there have been no studies on emotional intelligence and its effect on performance, especially in the
research area, I recommend that more studies be conducted on the topic.
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Abstract: The objectives of the study were the effect of applying the concept of the theory of constrain in
maximizing the profits of Saudi industrial companies in accordance with the vision of 2030, and the study is
based on the descriptive analytical approach. To obtain the data, the researchers’ used The preliminary data
for this study were obtained through a questionnaire, and the Secondary data related to this study have been
obtained by reference to books The validity of the hypotheses proved where it was reached that the
application of the theory of constrain helps Saudi industrial companies in maximizing their profits,
improving or increasing the level of improvement by applying the theory of constrain leads to maximizing
the return of profits. The impact of the internal and external constrain of Saudi industrial companies in
maximizing profits, Saudi Arabia's strategy in accordance with Vision 2030 supports industrial companies to
build a competitive and sustainable system that promises to benefit from the national economy and Saudi
citizens.

Keywords: Theory of Constraints; Maximizing Corporate Profits; Industrial Companies.

1. Introduction
Increased intensity of competition need edited the need to develop traditional cost systems and planning
profitability and production in order to keep pace with modern variables and focus on the study and analysis of
different constraints and overcome them, which leads to raising the efficiency and effectiveness of the operational
processes and then maximizing the overall profits of companies, and the theory of constraints is an administrative
input based on a set of concepts and foundations. To help the administration identify the difficulties they face and
is in the process of pursuing its goals and how to overcome them by identifying the necessary changes and how to
happen efficiently and effectively. The theory of constraints is the process of achieving continuous improvement.
Where vision 2030 works to revive the financial balance program through the growth of the private sector, which
industrial companies are one of its important components through raising the efficiency of the industrial sector
and relying on technical-based industries instead of employees.

2. The Problem of Study
By extrapolating a number of studies in the field of study that raised many problems related to the variables
of the study, including study: Elsaid. Mohammed Jalal (2000) theory of constraints and their use in managerial
accounting, the research deals with the uses of the theory of constraints in managerial accounting, and how to use
the tools of restrictions. The results of the study are the most important: The restriction theory tool deals with
achievement accounting and explains how it is used in measurement and show the disadvantages of inventory
visiting, methods of continuous improvement and value chains. Study Fouda(2003): The study aimed to clarify the
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role of the theory of constraints and the introduction of the product life cycle in dealing with constraints and
choke points in order to maximize the profits of industrial companies, the study reached to build a proposed
framework between the theory of constraints and the introduction of the cost of the product life cycle through the
concept of the value chain. The problem was to clarify the importance of the strategy of continuous improvement
of the management of the operations of economic units and the application of the theory of constraints so that the
constraints and constraints can be identified and used in the process of continuous improvement, the results were
that there is the possibility of managing and determining productivity constraints in economic units, the
effectiveness of continuous improvement helps to increase achievement and maximize profitability. Study
Samirat, Bilal Youssef, Al-Ani, Guard Karim, (2011): The study aimed to apply the production system on time in
conjunction with the application of the theory of constraints on reducing costs and improving financial
performance in pharmaceutical companies. The study Sayyida, Al-Tiniya,(2012) the use of financial and cost
information in determining production constraints from the perspective of the theory of restrictions, the problem
of the study was that industrial organizations face a set of productive, administrative and political constraints that
prevent the achievement of their objectives, and the study concluded that the theory of constraints aims to
achieve the effectiveness of the system in light of the efficiency of the restriction imposed. Study: Shabani, et al.,(
2013) the study addressed the impact of the integration of comprehensive quality management with the theory of
constraint sunder corporate governance and the problem of the study was that the study was that the pursuit of
the overall quality of activities and processes without taking into account laws aimed at protecting stakeholders
and without taking into account internal and external constraints to achieve goals, and from the results of the
study the theory of constraints is an administrative tool that supports programs of continuous improvement and
works on identifying constraints through comprehensive quality management. . Study: osama Abdel Moneim et al.,
(2015) The study addressed the impact of the theory of constraints reducing the cost of shameful production in
Jordanian industrial companies aimed at identifying the extent to which the concepts of the theory of constraints
can be used to reduce the cost of shameful production in Jordanian industrial companies. Study Al-Jubouri,
(2015): The study addressed the integration of the theory of constraints and continuous improvement of Kaizon
and its reflection on cost reduction and maximizing achievement, and the study reached the results of the
application of the system of theory constraints supported by some other applications such as comprehensive
quality and value chain. Study Fatlawi, Karim Aidan, Journal of Management and Economics, (2016): The research
addressed the theory of constraints and their role in continuously improving the performance of the production
system, and the results of the research were the diagnosis of critical points in the production system.
The departments of industrial companies face some internal or external constraints and bottlenecks that may
affect the efficiency and effectiveness of the use of resources and their competitiveness and thus hinder them in
achieving their objectives of maximizing their profits and can formulate the problem of research in the following
questions:
Main Question: Is there an effect on applying the theory of constraints maximizing the profits of industrial
companies? The following questions follow:
Question 1: Does applying the theory of constraints help manage constraints more efficiently and effectively than
traditional methods?
Question 2: Does the application of the theory of constraints help reduce stocks, time for production processes
and reduce production costs in Saudi industrial companies?
Question 3: Does the application of the theory of constraints help measure the success of Saudi industrial
companies in achieving their goals?

3. The importance of the study:
This research deals with one of the methods of administrative accounting, which is the method of the theory
of restrictions, which contributes to the process of increasing the effectiveness of continuous improvement, which
can be highlighted in:
1. It may help in maximizing the profits of industrial companies by using and applying the theory of restrictions.
2. It may help in identifying and manage production constraints and bottlenecks that hinder industrial
companies.
3. It may help in increasing the effectiveness and implementation of continuous improvement programs and
performance development.

4. The Objectives of the Study:
1. Identify the quality of the constraints imposed on the system and how to manage these constraints more
efficiently and effectively, thus maximizing the return on the internal operations of Saudi industrial
companies.
2. Showing the impact of continuous improvement programs and identifying the bottlenecks imposed on the
system and maximizing profits.
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5. Research Methodology:
The descriptive analytical approach was based on the researchers' data obtained for this study from the
following sources:
Primary Sources: The preliminary data for this study were obtained through a questionnaire prepared and
distributed to a group of cost accountants in the industrial companies that sampled this study and then collected
and analyzed the data using the Social Science SPS Software to test the validity of the study hypothesis.
Secondary Sources: Secondary data related to this study have been obtained by reference to books, university
letters, scientific research, reports and articles in newspapers and magazines in order to build the theoretical
framework for the study and achieve its objectives.

6. Hypotheses of the Study:
The study tests the following hypotheses:
Main Hypothese: Is there a statistically significant effect when applying the theory of constraints maximizing the
profits of industrial companies? The following questions follow:
1. There is a statistically significant effect of the theory of constraints because it focuses on throughput flow
rates, inventory reduction and operating costs reduction to measure the company's success in achieving its
objectives.
2. There is no statistically significant effect of applying the theory of constraints reducing the time of the
production process and reducing production costs in Saudi industrial companies.
3. There is a statistically significant effect when using continuous improvement programs and identifying the
bottleneck points imposed on the system in maximizing profits.

7. The study limits:
The study covers the following limits: spatial limit, selected sample of Saudi industrial companies, time limit
2018.
Organization of research:
The research section to four axes where the first axis deals with the general framework of the study, the
second axis theoretical framework, the third axis field study and the fourth axis results and recommendations.

8. Theoretical Framework
Introduction:
Theory Constraints as one of the tools or methods used recently has received a lot of attention from
accounting and administrative thought in the recent period, It was also known as 'a tool that views economic unity
as a series of interlocking rings with each other and the performance of the chain as a whole is determined by the
weakest link in it, Hussein, (2008). Another sees it as 'an operational strategy that focuses on profitability through
the need to efficiently and effectively use the resources that are restricted or controlled by the flow of production,
Abu Shanaf, (2001), p. 215.
The Emergence and Development of the Theory of Restrictions:
The idea of the theory of constraints is that the one who determines the performance of the series of
operations is the weakest process in it and therefore the limitation on the performance of this series and therefore
the procedure used to increase the performance period will be the series of operations as follows: Hussein,
(2000), 210): Identify the weakest process in the production process chain, not to load the series of processes
with more production capacity than the weakest capacity in it because it is the constraint affecting the production
capacity of the series of operations as a whole, focusing improvement efforts on strengthening the weakest
process in the process chain, if the improvement efforts are successful the capacity will increase the weaker
operation.
The Evolution of the Scope of the Theory of Restrictions:
synchronix, (2002) indicated that the theory of constraints focuses on outputs and is the basis of the process
of continuous improvement, and includes four levels:
Level 1: It is the philosophy of improving performance.
Level 2: It is the list that includes the five steps to focus on, which translate the philosophy of theory into action
and give the unit a strong motivation for the process of continuous improvement by identifying and managing the
constraint.
Level 3: It is related to the thinking process (TP) which helps to identify and manage political constraints.
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Level 4: Which relates to the applications of the theory of restrictions, which is the accounting of achievement, and
the analysis of the value chain.
Types of Constraints:
The theory of constraints is pioneeringly based on the fact that each company faces two types of restrictions,
some consider it internal and external, while others consider it to be material and political constraints and depend
on the rational governance of the company and the types of constraints can be classified as: Altaria. (2006). p. 19).
1. Internal constraints: which limit the company's ability to meet the demand for its products and are divided
into:
• Energy resource constraints: This type of internal constraint on the production process of machinery,
equipment, personnel and any other tangible resources.
• Administrative policy constraints associated with good governance
2. External constraints: It is a set of parameters that make the company late to meet the needs of customers and
divided into:
• Initial resource constraints: This constraint is created in the case of scarcity.
Majercak * Majercakova, (2013) has classified the constraints into two types:
1. Physical restrictions: constraints on resources, personnel, equipment.
2. Non-material restrictions: resulting from the policies and rules followed.
Vision 2030 for Industrial Companies in the Private Sector: Vision 2030, p. 82-94)
The strategy of the national industry is aimed at building a sustainable, competitive, diverse and diversified
industry based on the private sector, which is used to save the national economy and Saudi citizens. The strategy
of the national industry will be important in achieving tangible impact and results for all national programmes to
develop the actual industrial clusters in the labour sector.

9. Field Study
1. The research community: The community means 'everyone who represents the origin is fully represented by
all its layers, segments and characteristics and uniformly reflects the general framework of its existence,
whether it is terrestrial, atmospheric or aquatic neighborhoods in a specific place and at a specific time, can
also be studied relatively comprehensively or partially, unless the complex is small, its size can be controlled
in order to reach a certain result'. Al-Ashari, (2016), p. 35, this current research community is made up of
industrial companies in Saudi Arabia of a different nature.
2. Sample research: Since the method of comprehensive survey requires time, effort and cost, and in short, the
researcher took an appropriate sample from Saudi industrial companies by distributing the resolution
electronically to the research community, where (68) responses were received, which is considered a
suitable sample size for the current research according to 'Uma Sakaran, 2016, p 264' that the sample size of
30 to 500 singles is suitable for most research studies, and to analyze the study sample data, it was
deliberately The researcher to encode it with the statistical package of social sciences known as (SPSS) and
then analyze and interpret its results in order to answer the questions of research and achieve the goals it
seeks to achieve.
3. The characteristics of the research community: In order to identify the characteristics of the current research
sample, the researcher calculated the repetitions and percentages of personal variables, which is included in
the following table:
Table (1): shows the repetitions and percentages of search sample properties (n=68)
Scientific
qualification

Specialization

Job status

% Percentage

Number

54.4

37

Bachelor

39.7

27

High Diploma

Variable

5.9

4

Master

% Percentage

Number

Variable

4.4

3

Cost accounting

73.5

50

Financial accounting

10.3

7

Business management

4.4

3

Information systems

7.4

5

Other

% Percentage

Number

Variable

10.3

7

Cost Accountant
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50

34

Financial Accountant

14.7

10

Head of Accounts

8.8

6

Financial Director

16.2

11

Other

% Percentage

Number

Variable

32.4

22

Less than 5 years

23.5

16

5 to under 10 years

11.8

8

10to under 15

17.6

12

15to under 20

14.7

10

20years or more

Resolution components:
The research questionnaire included two main sections:
A. Section 1: (4) included demographic variables: (scientific qualification, professional specialization, career
status, years of experience).
B- Section II: Resolution axes, number (3) axes and include (33) words distributed on the following axes:
1. The first axis: the theory of restrictions, consists of (5) phrases.
2. The second axis: internal and external constraints and continuous improvement
1. The first dimension: internal constraints, consisting of (6) phrases.
2. Second dimension: external constraints, consisting of (6) phrases.
3. The third dimension: continuous improvement, consists of (6) phrases.
3. The Third Axis: Maximizing Profits
1. The first dimension: maximize profits, consists of (5) phrases.
2. The second dimension: the theory of constraints under Vision 2030, consists of (5) phrases.
The researcher designed the response categories on the resolution paragraphs according to the Penta-5
leckert scale, which is (I do not strongly agree =1, I agree = 2, I do not know = 3, I agree =4, I strongly agree =5),
and to determine the categories of the responses of the search sample, the scale range of the scale was calculated
and the scale range was calculated by the highest response, the following categories of arithmetic averages were
reached:
Table (2): Computational averages for search resolution scale categories
grade/practice

Average weighted

approval grade

n

Very weak .

From 1To -1.79

I don't strongly agree .

1

weak.

From 1.80 - to 2.59

I don't agree .

2

Medium

From 2.60 - to 3.39

Neutral

3

Big

From 3.40- to 4.19

agree

4

Too big.

From 4.20 -to 5

I strongly agree .

5

Table (3): shows the internal consistency of Pearson's link to search resolution axes and dimensions
The total degree of resolution

Axis content

م

**0.79

The theory of constraints

1

**0.95

Internal and external constraints and continuous improvement
constraints and continuous improvement المستمر
Maximizing profits

2

**0.85
Link to the overall axis

3

The content of the dimension

المستمرInternal and external constraints and continuous improvement constraints and continuous improvement
**0.83

Internal constraints

1

**0.87

external constraints

2

**0.85

continuous improvement

3

Maximizing profits
**0.87

Maximizing profits

1

**0.86

The Theory of constraints under Vision 2030

2

** Link D statistically at a moral level of 0.01

By extrapolating the statistical indicators of Pearson's correlation coefficients between each axis and the
overall degree of resolution in table (3), it is clear that the correlation coefficients of the resolution axes range
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from (0.79** to 0.95**) and the dimensions of the resolution axes in the overall degree of the axis They ranged
from (0.83** to 0.87**), all statistically function correlation coefficients at a moral level (0.01) (**), which
confirms that the axes and dimensions of the resolution axes are true to what they were set to measure.
Constitus Indicators α Cronbach:
This table includes the most important indicators of the stability of search resolution dimensions:
Table (4): shows α Cronbach indicators for subaxes and overall degree of search resolution
α Cronbach

axis number of
phrases

Content

م

0.78

5

The theory of constraints

1

0.87

18

Internal and external constraints and continuous improvement

2

0.79

10

Maximizing profits

3

0.91

33

Total resolution grade

It is clear from the statistical indicators of table 4 that α Cronbach's values in the sub-axis and total resolution
range range disaggregated by 0.78 to 0.91, all of which are > 0.60, confirming the stability and clarity of the
content of the resolution axes in the research sample, where (saved quality is mentioned, 2009, p. 43) Stability is
reliable and statistically acceptable if its value is ≥0.60), and based on these indicators of stability, the researcher
concludes that the resolution on the scope of its subaxes and its total degree will give the same results if applied in
A similar environment in terms of time and space.
Results of research hypotheses:
This part of the research includes statistical results from mathematical averages, standard deviations and the
relative weight of search dimension selections in order to answer the following search questions:
Main hypotheses: There is no statistically significant effect when applying the theory of constraints maximizing
the profits of industrial companies? The following hypotheses follow:
1. There is no statistically significant effect of the theory of constraints because it focuses on throughput
flow rates, inventory reduction and operating costs reduction to measure the company's success in
achieving its objectives.
2. There is no statistically significant effect on the application of the theory of constraints reducing the time
of the production process and reducing production costs in Saudi industrial companies.
3. There is no statistically significant effect when using continuous improvement programs and identifying
the bottlenecks imposed on the system in maximizing profits.
Results of research hypotheses: To test the research hypotheses, since we have one independent variable (the
theory of constraints) and three dependent variables, namely the dimensions of the second axis (internal
constraints, external constraints, continuous improvement) as well as the dimensions of the third axis
(maximizing profits, theory of constraints under vision 2030), the researcher resorted to the use of the analysis of
the simple regression between the independent variable and the dependent variables, according to the following
requirements:
• Moderate distribution of the independent variable and dependent variables
To ensure that the distribution was moderate, the researcher came to calculate the twisting coefficient of the
independent variable and the dependent variables and the results were as follows:
Table (5): shows the moderation of distribution of the independent variable and dependent variables
Standard error

Twisting coefficient

Axis content

0.291

0.349

The theory of constraints

0.497

Internal and external constraints and continuous improvement

0.207

Maximizing profits

It is clear from the indicators of the twisting coefficient, that all the coefficient of sprains of the research
variables < 1, and therefore the researcher concludes that the distribution of data of research variables is not
different in distribution from the natural distribution and is therefore considered suitable for conducting a simple
regression analysis to test the research hypotheses.
• Descriptive statistical indicators of research variables
This part of the statistical analysis includes descriptive statistics of research variables, such as computational
averages, standard deviations, and relative weights to identify the reality of each variable or axis from the
perspective of the research sample, and the results are included in the following table:
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Table (6): computational averages, standard deviations, relative weights of the reality of search axes and dimensions of search
resolution
Order of importance

Grade/Practi
ce

Relative weight

Standard
deviation

Average
arithmetic

Axis/Dimension Content

م

4

Too big.

0.84

0.74

4.21

The theory of constraints

1

5

big

0.83

0.86

4.13

Internal constraints

2

6

big

0.83

0.90

4.13

External restrictions

3

3

Too big.

0.85

0.75

4.25

Continuous improvement

4

2

Too big.

0.86

0.78

4.30

Maximizing profits

5

1

Too big.

0.88

0.82

4.39

The Theory of constraints
under Vision 2030

6

Too big.

0.85

0.81

4.24

Overall average

The results of the survey show that the number of people who have been forced to leave the country has been
reduced to 100,000.
1. First place: The content of the dimension 'Theory of constraints under Vision 2030' comes with a
mathematical average of (3.39 out of 5) and a standard deviation (0.81) which is one of the indicators of the
fifth average category (4.20 to 5), which confirms the ratio (88%) Of the total search sample, it is very large.
2. Second place: The content of the dimension 'maximize profits' comes with an average account of (4.30 out of
5) and standard deviation (0.78) which is also a fifth average indicator (4.20 to 5), which confirms the ratio
(86%) Of the total search sample, it is very large.
3. Third place: The content of the dimension comes with a 'continuous improvement' dimension with an
average of 4.25 out of 5 and a standard deviation (0.75) which is also a 5-year average indicator (4.20 to 5),
which confirms the ratio (85%) Of the total search sample, it is very large.
4. Fourth place: The content of the dimension 'theory of restrictions' comes with an average arithmetic (4.21
out of 5) and a standard deviation (0.74) which is also a fifth average indicator (4.20 to 5), which confirms
the ratio (84%) Of the total search sample, it is very large.
5. Fifth place: The content of the dimension 'internal restrictions' comes with an average arithmetic (4.13 out of
5) and a standard deviation (0.86) which is also a fifth average indicator (3.40 to 4.19), which confirms the
ratio (83%) Of the total search sample, it is highly significant.
6. 6th place: The content of the dimension 'external restrictions' comes with an average arithmetic (4.13 out of
5) and a standard deviation (0.90) which is also a fifth average indicator (3.40 to 4.19), which confirms the
ratio (83%) Of the total search sample, it is highly significant.
Results of research hypotheses:
1. Results of the main imposition: which states that 'there is no statistically significant effect when applying the
theory of constraints maximizing the profits of industrial companies', and to verify the results of the main
imposition, the researcher came to calculate the indicators of the simple regression between the total degree
of the independent variable (the theory of restrictions) and the total degree of the dependent variable
(maximizing profits) and the results included in the following table:
Table (7): Moral regression model of the impact of the theory of constraints maximizing the profits of industrial companies
Significance

T

significance

F

R2 impact
size

Link R

B الميل

0.002

3.30

0.000

32.41

0.38

0.62

15.92

Hard

0.000

5.69

0.943

Maximizing
profits

Simple regression
indicators
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Figure (1): explains

A most track analysis results for the impact of the theory of constraints in maximizing profits By
extrapolating moral indicators the simple regression model of the effect of the theory of constraints maximizing
the profits of industrial companies in Table 7, the research team is clear:
1. The correlation between the theory of constraints and maximizing profits of industrial companies is (0.62**),
a statistically functioning correlation value of a direct relationship between the theory of constraints and
maximizing the profits of industrial companies.
2. The value of (P= 32.41), which is statistically functioning at a moral level (0.000 < 0.05) on the morality of
the impact of the regression model of the independent variable (theory of restrictions) in maximizing the
profits of industrial companies, meaning that any shift or development in the applications of the theory of
constraints will have a positive impact on maximizing the profits of industrial companies.
3. The effect of the theory of constraints maximizing profits of industrial companies is confirmed by the value (t
=5.69), which is statistically a function at a moral level (0.000<0.05), i.e., the effect of the theory of
constraints maximizing profits is confirmed by the limits of confidence (99%( .
4. The total impact of the theory of constraints maximizing profits in Saudi industrial companies amounts to
(R2= 0.38), which means from the researcher's point of view that the increase or improvement in the level of
application of the theory of constraints to one degree in industrial companies, will increase the profits of
Saudi industrial companies by (38%).
5. The remaining impact on maximizing profits in Saudi industrial companies, which amounts to (100% - 38%
= 62%), is attributed by the researcher to causes and variables outside the current research range.
6. As a result of the main hypothesis, according to the indicators of the results of the simple regression, the
researcher concludes that the main hypothesis that 'there is no statistically significant effect when applying
the theory of constraints maximizing the profits of industrial companies, is rejected. The refore, the
alternative assumption is that there is a statistically significant effect when applying the theory of constraints
maximizing the profits of industrial companies.
Results of sub hypotheses
1. There is no statistically significant effect of the theory of constraints because it focuses on throughput flow
rates, inventory reduction and operating costs reduction to measure the company's success in achieving its
objectives.
2. There is no statistically significant effect on the application of the theory of constraints reducing the time of
the production process and reducing production costs in Saudi industrial companies.
3. There is no statistically significant effect when using continuous improvement programs and identifying the
bottlenecks imposed on the system in maximizing profits.
Table (8): shows the total magnitude of the total impact of the theory of constraints maximizing profits in the presence of
internal constraints
Significance

Value T

Standard error

R2

Regression

Dependent
variable

Impact
direction

Independent
variable

***

3.786

1.871

0.49

0.699

Internal
constraints

<---

The
theory
constraints

**

2.893

0.159

0.11

0.333

Maximizing
profits

<---

Internal constraints

of
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Figure (2): shows the results of a most track analysis of the effect of the theory of constraints maximizing profits in the
presence of internal constraints

The results of table (8) figure (2) of the path analysis of the Amos statistical package show the following
results:
1. The value of the regression coefficient of the theory of constraints on internal constraints is (0.70), which
means that the theory of constraints directly affects internal constraints by (49%).
2. The value of the regression coefficient of internal constraints maximizing profits is (0.33) which means that
internal constraints affect by (11%) in maximizing profits.
3. The value of (t) which is equal to (3.786) is statistically significant at a moral level (0.000) (***) following the
theory of constraints on internal restrictions.
4. The value of (t) the effect of internal constraints maximizing profits amounted to (2.893) and is statistically
indicative at a moral level (0.004) (**) on the impact of internal constraints maximizing profits.
Table (9): shows the indirect effect of the theory of constraints maximizing profits in the presence of internal constraints
Theory of constraints

Variable

0.000

Internal constraints

0.233

Maximizing profits

With regard to the indirect effect of the theory of constraints maximizing profits of industrial companies, the
results of table (9) show that the total impact of the theory of constraints maximizing profits in the presence of
internal constraints is (23.3%), which means that the theory of constraints is more influential in maximizing
corporate profits in the presence of internal constraints.
Table (10): shows the total magnitude of the total impact of the theory of constraints maximizing profits in the presence of
external constraints
The
significance

Value T

Standard
error

R2

Regression

Dependent
variable

Impact
direction

Independent variable

**

3.268

3.207

0.68

0.89

External
restrictions

<---

The theory of
constraints

***

8.766

0.110

0.53

0.73

Maximizing
profits

<---

External restrictions

Figure (3): shows the results of amos track analysis of the effect of the theory of constraints maximizing profits in the presence of external
constraints
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The results of table (10) and figure 3 of the Amos statistical package's track analysis show the following
results:
1. The value of the regression coefficient of the theory of constraints on external constraints is (0.83), which
means that the theory of constraints directly affects external constraints by (68%).
2. The value of the regression coefficient for external constraints on maximizing profits is (0.73) which means
that external constraints affect (53%) in maximizing profits.
3. The value of (t) which is equal to (3.268) is statistically functioning at a moral level (0.001) (**) following the
theory of constraints external constraints.
4. Similarly, the value of (t) of the effect of external constraints maximizing profits amounted to (8.766) and is
statistically a function at a moral level (0.000) (***) on the effect of external constraints maximizing profits.
Table (11): shows the indirect effect of the theory of constraints maximizing profits in the presence of external constraints
Theory of constraints

Variable

0.000

External restrictions

0.603

Maximizing profits

With regard to the indirect impact of the theory of constraints maximizing profits of industrial companies in
the presence of external constraints, it is clear from the results of the table (11), that the total impact of the theory
of constraints maximizing profits in the presence of external constraints is (60.3%), which means that the theory
of constraints is more influential in maximizing corporate profits in the presence of external restrictions.
Table (12): shows the total magnitude of the total impact of the theory of constraints in maximizing profits in the presence of
continuous improvement
The
significance

Value T

Standard
error

R2

Regression

Dependent
variable

Impact
direction

Independent variable

***

4.956

1.315

0.83

0.91

<---

The theory of constraints

***

7.449

0.154

0.45

0.67

Continuous
improveme
nt
Maximizing
profits

<---

Continuous improvement

Figure (4): shows the results of Amos track analysis of the effect of the theory of constraints in maximizing profits in the
presence of continuous improvement

The results of table (12) and figure 4 of the Amos statistical package's track analysis show the following
results:
1. The value of the regression coefficient of the theory of constraints on continuous improvement is (0.91),
which means that the theory of constraints directly affects continuous improvement by (83%).
2. The value of the regression coefficient is continuous improvement on maximizing profits (0.67) which means
that continuous improvement affects (45%) in maximizing profits.
3. The value of (t) which is equal to (4.956) is statistically significant at a moral level (0.000) (***) following the
theory of constraints in continuous improvement.
4. Similarly, the value of (t) for the effect of continuous improvement in maximizing profits amounted to
(7.449) and is statistically a function at a moral level (0.000) (***) following continuous improvement in
maximizing profits.

445

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 436-448

The effect of applying the theory of constraints in maximizing corporate profits….

Elnour et.al.

Table (13): shows the indirect effect of the theory of constraints maximizing profits in the presence of continuous
improvement
Theory of constraints

Variable

0.000

Continuous improvement

0.612

Maximizing profits

With regard to the indirect impact of the theory of constraints maximizing profits of industrial companies in
the presence of continuous improvement, it is clear from the results of the table (13), that the total impact of the
theory of constraints maximizing profits in the presence of continuous improvement is (61.2%), which means that
the theory of constraints more influential in maximizing corporate profits in the presence of external constraints.
Table (14): shows the total magnitude of the total impact of the theory of constraints maximizing profits under internal and
external constraints and continuous improvement as a whole
The
significance

Value T

Standard
error

R2

Regression

Dependent
variable

Impact
direction

Independent variable

***

4.558

4.604

0.77

0.87

Internal and
external
constraints and
continuous
improvement as a
whole

<---

The theory of constraints

***

7.521

0.051

0.46

0.68

Maximizing
profits

<---

constraints Internal and
external and continuous
improvement as a whole

Figure (5): shows the results of Amos track analysis of the effect of the theory of constraints in maximizing m profits under
internal and external constraints and continuous improvement as a whole

The results of table (14) and figure [5] of the Amos statistical package's track analysis show the following
results:
1. The value of the regression coefficient of the theory of total degree constraints is (0.87), which means that
the theory of constraints directly affects internal and external constraints and continuous improvement as a
whole by (77%).
2. The value of the regression coefficient for internal and external constraints and the continuous improvement
in maximizing profits is (0.68) which means that internal and external constraints and continuous
improvement as a whole affect (46%) in maximizing profits.
3. The value of (t) which is equal to (4.558) is statistically significant at a moral level (0.000) (***) following the
theory of constraints internal and external constraints and continuous improvement as a whole.
4. Similarly, the value of (t) of the impact of internal and external constraints and continuous improvement as a
whole in maximizing profits amounted to (7.521) and is statistically indicative of a moral level (0.000) (***)
on the impact of internal and external constraints and continuous improvement as a whole in maximizing
profits.
Table (15): shows the indirect effect of the theory of constraints maximizing profits in the presence of internal and external
constraints and continuous improvement as a whole
The theory of constraints

Variable

0.000

Internal and external and continuous improvement as a whole

0.592

Maximizing profits
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With regard to the indirect impact of the theory of constraints maximizing the profits of industrial companies
in the presence of internal and external constraints and continuous improvement as a whole, it is clear from the
results of the table (14), that the total impact of the theory of constraints on maximizing profits in the presence of
continuous improvement is (59.2%), which means that the theory of constraints is more influential in maximizing
corporate profits in the presence of external constraints.

10. Results and Recommendations
First: The Results:
By researching The Effect of Applying the Theory of Constraints in Maximizing Corporate Profits in Industrial
Companies Application on Saudi Private Sector in Accordance with Vision 2030, and comparing the results with
research done in related topics, the results were as follows:
• Applying the theory of constraints helps Saudi industrial companies to maximize their profits.
• Whenever there is efficient and effective use of resources that are restricted or controlled by the production
flow and in the overall production process, this gives the greatest margin of achievement.
• Improvement or increase in the level of improvement by applying the theory of constraints leads to
maximizing the return of profits.
• There is a great impact of the internal and external constraints of Saudi industrial companies in maximizing
profits.
• According to Vision 2030, Saudi Arabia's strategy supports industrial companies to build a competitive and
sustainable system that promises to save the national economy and Saudi citizens.
Second: The Recommendations:
• Training and teaching workers and raising the degree of career and technological proficiency.
• Identify failures before they occur and try to address them to reduce the costs of damaged production and
thus maximize profits.
• Using the management of Saudi industrial companies for different statistical methods as statistical quality
control to monitor the progress of the process in terms of quality and cost.
• Focus on continuous improvement processes in order to minimize or eliminate the impact of constraints and
thereby improve performance.
• Attention to addressing market constraints and raising the company's competitiveness and market position
Acknowledgements: the authors extend their appreciation to the Deanship of Scientific Research at King Khalid
University for funding this work through General Research Project under grant number (32/1440).
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Abstract: The aim of this study is to identify the impact of creative accounting methods on financial reports
and statements in commercial banks listed on Amman Stock Exchange. Thus, in order to achieve this goal,
the study utilized the descriptive analytical approach for its suitability to the nature of the study, also, the
questionnaire was used as an assessment tool for this study.
Meanwhile, among the most important findings of the study is that earnings management operations
include many means and methods aimed at achieving specific purposes serving the management.
Additionally, that commercial banks have practiced earnings management and creative accounting
operations to a large extent during the financial years covered by the study period. And that the banking
management is not aware of the impacts resulting from the operations of practicing fraudulent accounting
and earnings management on the financial reports and statements, which greatly affects the reliability of
the financial statements, makes them misleading and loses their quality, objectivity and credibility,
therefore, affects the decisions of those statements’ users.
The study has recommended the need to activate the governmental supervisory role as well as the audit
committees in banks to limit the banks' practice of earnings management and creative accounting for the
purpose of achieving the best degree of accounting information's quality and to provide it with each of trust
and suitability, as well as the need to increase the effectiveness of the professional organization of
accounting and auditing profession in Jordan. Also, to take the necessary measures to develop and enhance
the competencies of its members, especially those who undertake auditing operations of banks' accounts
to reveal earnings management and creative accounting operations and then working on reduce them.
Besides, the necessity to expedite the activation of the governance rules' implementation, provided that it
includes imposing penalties on the management of banks that practice creative accounting operations for
the purpose of giving the published financial statements for these banks in the financial market each of
confidence and objectivity.

Keywords: accounting; financial reports; banks; Amman stock exchange.

1. Introduction
In recent years, the business environment is witnessing drastic transformations characterized by the
emergence of many complex financial and commercial transactions that entail the management taking many
decisions through which it controls the accounting information on which the concerned parties depend on with the
performance of the economic unit. Therefore, it called for the issuance of accounting standards that include many
details and explanations, and the multiplicity of alternatives and methods that can be applied and at the same time
have the general acceptance, giving the management a wide range to manipulate reports on its financial
performance and show it in the best way through what has become known as the creative practices of accounting
(Ahmed, 2010).Through which several methods can be used to show the results of the economic unit and its
financial position in a manner contrary to the economic reality and thus hide some activities or modify them to suit
the purposes of the management, and these methods are usually called with several concepts such as: fraudulent
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accounting, cosmetic accounting, earnings management, creative accounting and income smoothing, which are all
share the same meaning and use the gaps in the accounting principles in order to show the financial position in the
way that the company managers want.
As a result of these practices, several financial crises and scandals have appeared in the international
companies that have shaken the reliability and fairness of the published financial statements as well as the
credibility of their preparer and auditors. As is usual, when things reach the point of failure and collapse of
companies, the usual question arises: Where is the supervision party? And what is the role of the auditors?
(Thneibat, 2015). Therefore, the interest began to impose itself in real situations as to look for the characteristics
of management practices and their impact on the results of the financial performance reflected by the published
information in the financial reports and statements, which are considered as the main guide for the beneficiary
parties in making their decisions. This is despite the fact that the management is carrying out some of these practices
within the framework of the international accounting standards, which aim at the integrity and objectivity of
accounting measurement, distance from bias and fairness in presentation and disclosure.
However, these standards still give the management the wide flexibility in choosing among policies,
procedures and alternative accounting methods that are exploited by the managers to achieve some personal
purposes such as working to achieve high levels of profits, and thus in order to increase their rewards or maintain
their positions, without considering their impacts on the level of income for the financial period, which may harm
the interests of other parties. Although there is a variation in the motives that drive the management, the behavior
of influencing income may include two types, one of which is called (good earnings management) which occurs
when the management takes optional decisions that will maintain stable financial performance, and the second type
is (bad earnings management) which involves unacceptable practices with the aim of hiding the real profit. Thus,
earnings management is undertaken with the aim of influencing accounting profits by exploiting some of the
flexibility permitted by accounting policies and practicing personal estimates. This, in turn, led to the emergence of
the so-called fraudulent accounting phenomenon.
Therefore, the attention appeared again towards revealing these practices, taking advantage of the model that
JONES designed in his 1991 research study to measure earnings management and the fraudulent practices involved
in them. Thus, these practices were developed by DEECHO and his colleagues in 1995 as an attempt to benefit from
it in the detection of fraudulent accounting practices, also to research into the factors that contribute to limiting
these practices and exploring their impact on the institution's financial position (Hamdan, 2010).
Meanwhile, the documents of the U.S. Securities and Exchange Commission indicate that when the earnings
management behavior becomes common within the institution, then a large part of the managers' time, those who
are in higher positions is spent finding ways that lead to the continuation of violating practices, which highlights the
need to carefully search for any warning signs indicate the presence of that phenomenon, and the most important
of which are the following:
• Cash flows that aren't connected to profits.
• Clients’ accounts that aren't related to revenue.
• Provisions for doubtful debts that aren't linked to clients’ accounts.
• Precautions that aren't related to the balance sheet items.
• Profits that don't accurately or permanently match the expectations of the financial analysts.
Consequently, despite of all of the foregoing, doubts began to arise about the fairness and truthfulness of the
financial statements published by the establishments and whether they involve changes related to the management
practices and behavior in affecting the income and showing it contrary to reality.

2. The Study Problem
Although practicing earnings management behavior brings benefits to the establishment in the short term, but
it may lead to serious problems in the long term, which are reflected in the weakness of the operational and
economic efficiency of the establishment, whereas achieving the benefit of the management in the short term will
be to the detriment of the establishment's benefit in the long term. Which casts dark shadows over its future and
threatens its continuity.
Moreover, it is necessary to give the issue great importance to determine the extent to which commercial bank
departments practice fraudulent accounting operations and to reveal the risks related to them. For that, this study
attempts to investigate this phenomenon in the banking environment by identifying the extent to which companies
practice operations and their risk to their financial performance.
Accordingly, the main problem revolves around the following main question:
What is the impact of the commercial banks’ management practicing earnings management operations on the
financial reports and statements of these banks?
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3. Study hypotheses
Based on the above, the following hypotheses can be developed:
Main hypothesis H0-1: There is no impact of creative accounting methods on financial reports and statements in
commercial banks listed on Amman Stock Exchange.
Sub-hypothesis H0-1-1: There is no impact of creative accounting methods on the statement of income and
comprehensive income in the commercial banks listed on Amman Stock Exchange.
Sub-hypothesis H0-1-2: There is no impact of creative accounting methods on the financial position list in the
commercial banks listed on Amman Stock Exchange.
Sub-hypothesis H0-1-3: There is no impact of creative accounting methods on the cash flows list in commercial
banks listed on Amman Stock Exchange.
Sub-hypothesis H0-1-4: There is no impact of creative accounting methods on the list of changes in property rights
in commercial banks listed on Amman Stock Exchange.

4. Study Model
There are two variables, one is independent variable and the other is dependent variable;
• The independent variable: it is the creative accounting methods, also it is the affecting factor
• As for the dependent variable: it is the financial reports and statements of the Jordanian commercial banks,
also it is the affected factor
Independent variable
Creative Accounting Methods

Dependent Variable
Financial Statements & Reports
Income & Comprehensive Income
List
Financial Position List
Changes in Property Rights List
Cash Flows List
Memoranda items

Figure (1): study model
Source: Prepared by the researcher

5. Previous Studies
Recently, the financiers practice manipulation of the financial statements as a skill practiced under several
names, such as earnings management or creative accounting methods and others, with the aim of influencing the
financial statements and thus influencing the decision-makers' decision, and this matter had a negative impact on
the reliability of the financial statements and reports. Knowing that, these creative accounting practices have been
studied by many researchers and scholars on various aspects, where (Jaara et al., 2015) studied the impact of
creative accounting practices on cash flows in industrial companies listed on Amman Stock Exchange, and the
researchers concluded that there is a clear impact of these practices on the reliability and appropriateness of the
cash flow statement data, meanwhile, the researchers recommended the need to issue more strict laws and
legislations to limit these practices.
While (Al-Awawdeh, 2017) studied the impact of creative accounting on the quality of accounting profits in
the same tackled sector by (Jaara et al., 2015), he concluded that the main reason for the decline in the quality of
accounting profits in the industrial companies is the use of the creative accounting methods (earnings management)
and the study recommended the necessity of activating the establishment governance rules more effectively.
On the other hand, (Ironkwe & UmbongK, 2017) emphasized that the implementation of the earnings
management has a negative impact on evaluating the financial performance of companies. And this study agreed
with the findings of the researchers (Rina & Rodielk, 2018) in the Philippines that the use of the earnings
management methods in the industrial sector affects the financial performance by all measures.
Also, (Mustafa, 2016) studied the impact of creative accounting in companies with low operating performance,
and concluded that there is a positive relationship between the use of the creative accounting and the low level of
share returns, while in companies with high operating performance there is no impact or the effect is less.
It can be said that all the previous studies were related to the industrial sector, however, the current study
deals with the commercial banking sector listed on Amman Stock Exchange, and among the similar studies to the
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sector of this study is the study of (Kathem and Karim, 2019) which dealt with the impact of the creative accounting
and its role in encouraging embezzlement in the Iraqi banking sector. Whereas, the two researchers concluded that
there is a positive impact on increasing embezzlement in the banks of the Iraqi banking sector. Additionally, they
pointed out the need to develop the accounting culture among the users of the financial statements as to discover
the creative accounting methods used and know their negative impacts, as well as the need to make full disclosure
about the applied accounting policies and any changes that may occur to them.
Moreover, (Al-Tejani, 2012) studied whether the argument about considering creative accounting as a
negative system contradicts the ethics of the accounting profession or is it a positive form of creativity that takes
advantage of the gaps. The study found that creative accounting is mostly a process of manipulating the accounting
numbers through taking opportunities to get rid of adherence to accounting rules, measurement alternatives and
disclosure applications to transfer the financial data from what it should be to the preferences of the data preparer.
However, the process of controlling creative accounting practices is difficult and complex, but it is possible.
Therefore, those interested in this field must constantly strive to reveal these practices and then try to limit them.
In addition to that, the study recommended that the accountants who practice manipulation or creative
accounting practices are at a high level of professionalism and innovation, so it is necessary to meet him from the
other side, of the auditors, whether in the audit offices or of the accounting bureaus, whoever is at the same and it
is better if in a higher level. And that is in order to reveal and limit those practices so that he can reach a point where
he can provide reasonable assurances that these financial reports are free from any deviation, manipulation or
fraud.

6. Study Methodology
The descriptive analytical approach was utilized because of its suitability with the purposes pursued by this
study, and the two researchers adopted two types of data collection sources, namely:
6.1. Secondary sources
The reliance was made on scientific references, previous studies and researches published in periodicals and
scientific journals that dealt with the study of creative accounting and financial reports.
6.2. Primary sources
The study relies on analyzing the published financial statements of banks through the period from 2013 to
2018 using the modified Jones model according to its specified steps and the mentioned later in order to determine
the optional receivables that the management undertakes for the purpose of detecting creative accounting practices.
Also, the necessary data is collected through a closed questionnaire specially designed to survey the opinions of the
study sample in order to measure the impacts of the creative accounting and earnings management methods on
financial statements and reports in commercial banks listed on Amman Stock Exchange. Thus, for the purpose of
testing the hypotheses, where the answers to the questionnaires are extracted and analyzed using the statistical
program (SPSS: Statistical Packages for Social Sciences), in addition to the appropriate statistical tests aimed at
finding valuable indications and indicators that support the topic and objectives of the study.
6.3. Study Procedures:
Based on the concept of fraudulent accounting and earnings management, which refers to the practices carried
out by the management to manipulate profits with the aim of achieving certain gains or achieving a profit level
consistent with the expectations of the financial analysts (Abu Agela & Hamdan, 2009).So, for the purposes of
measuring the impact of these practices, the modified Jones model can be used, as some studies have highlighted its
strength among the used models to reveal earnings management, and those claim the discretionary accruals’
method, which assumes that managers basically depend on their freedom to act on part of the total dues as a means
of earnings management. Whereas the total accruals consist of discretionary accruals determined by the
management and non-discretionary accruals that are determined economically.
As a consequence, it is necessary to separate the total accruals into discretionary and non-discretionary ones;
while the discretionary represent the evidence of the establishment earnings management processes’ existence.
Ordinarily, in order to achieve the objectives of the study and test its hypotheses, firstly, detecting whether banks
are carrying out earnings management practices through analyzing the financial statements of banks, and then
secondly, reviewing the opinions of respondents about the extent of the impacts resulting from these practices on
the included variables in the study.
6.4. Study Population and Sample
The study population consists of the traditional commercial banks listed on Amman Stock Exchange, where
other types of banks (such as Islamic banks and others) have been excluded, and provided that they have published
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financial data during the study period from 2013 until the end of 2019, and thus the number of banks were 23
commercial banks only, which represent the study population.
Meanwhile, the study sample includes the categories that are related to the Jordanian commercial banks listed
on Amman Stock Exchange and to the financial statements issued by those banks. Accordingly, it included three
categories: (financial intermediaries in the stock exchange, credit officers in the commercial banks, and external
auditors).
A simple random sample of (45) people was selected from the specified groups to distribute questionnaires to
them, where (42) questionnaires were retrieved; i.e. a rate of 93%, then (2) questionnaires were excluded because
they weren't valid for analysis, and accordingly (40) questionnaires were subjected to analysis; i.e. 95% of the
retrieved questionnaires, which is an acceptable percentage for scientific research purposes.
Table (1): Distributed and retrieved valid questionnaires for analysis
Study sample

Retrieved questionnaires

Valid questionnaires for analysis

No.

Percentage

No.

Percentage

No.

Percentage

45

100%

42

93%

40

95%

Source: From the researcher's achievement based on the results of the questionnaire

Now that the researcher has finished determining the individuals of the final study sample, he described the
personal characteristics of the sample individuals according to the following:
6.5. study tool scale
Also, the researcher used the five-point Likert scale to find out the respondents' answers to the paragraphs of
the questionnaire, as it is considered one of the most common scales used to measure the respondents’ attitudes
and opinions.
The answers levels are defined as in the following table:
Table (2): Five-level Likert Scale
Significance

Strongly agree

Agree

Neither agree nor
disagree

Disagree

Strongly disagree

Level

5

4

3

2

1

6.8. Statistical analysis and testing the study hypotheses
The results of the hypotheses were reached by using the statistical analysis program SPSS, and the following
results were reached:
• H0-1 test the main null hypothesis:
Studies and analyzes show that the percentage of banks that practiced creative accounting and earnings
management during the study period was 52%.
The main null hypothesis H0-1 states that “there is no impact of creative accounting methods on the financial
reports and statements in commercial banks listed on Amman Stock Exchange.” Thus, in order to test this
hypothesis, a multiple regression test was conducted as follows:
Table (3): The regression analysis results of the relationship between the independent and dependent variable
Independent variable

Sources

Creative accounting
methods

Regression
Standard
error

Degrees of
freedom
1

Mean
square
70.10446

Sum of
squares
70.10446

299

53.30544

0.17828

T
value
19.8

Significance level
=
*0.000

R

R2

0.75

0.57

* Statistically significant at the level of significance (=0.01)

It can be seen from table no. (4) that the correlation coefficient (R = 0.75) is relatively high, which indicates
the strength of the relationship between the independent variable (creative accounting methods) and the
dependent variable (financial reports). Also, the coefficient of determination equals (R2 = 0.57), which means that
the creative accounting methods explain (57%) of the independent variable (creative accounting methods) impact
on the dependent variable (financial reports), which is a good percentage in the social and humanitarian sciences
because of its complicated aspects and the difficulty of excluding its variables.
This also means that there are other factors affecting the financial reports and statements but weren't included
in the study. The value of (T = 19.8) is statistically significant at the level of significance (=0.01) and degrees of
freedom (299.1). Accordingly, the main null hypothesis H0-1 is rejected, which states that there is no relationship
between the creative accounting methods and the financial reports and statements, however, the alternative
hypothesis is accepted. Whereas, this result is consistent with the results of similar previous studies.
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• Test the null sub-hypotheses:
For the purpose of testing these hypotheses, the answers of the study sample individuals for each variable of
the study variables were analyzed using the appropriate statistical tools in the statistical program (SPSS: Statistical
Packages for Social Sciences) After analyzing the questionnaire paragraphs (in appendix 1), it comes out that:
According to the opinions of the study sample, the results show the following:
H0-1-1: There is no impact of creative accounting methods on the statement of income and comprehensive income
in the commercial banks listed on Amman Stock Exchange.
Impact on operating expenses items: The results show and agree with the respondents’ answers to the paragraphs
of this section, so they represent an impact on the items of operating expenses
Impact on revenue and expense components: The results show and agree with the respondents’ answers to the
paragraphs of this section, so they represent an impact on the components of revenues and expenses
H0-1-2: There is no impact of creative accounting methods on the financial position list in the commercial banks
listed on Amman Stock Exchange.
Impact on credit facilities items: The results show and agree with the respondents’ answers to the paragraphs of
this section, so they represent an impact on the items of credit facilities.
Impact on monetary items and cash equivalents: The results show and agree with the respondents 'answers to the
paragraphs of this section, so they represent the impact on the monetary items and cash equivalents.
Impact on fixed asset items: The results show and agree with the respondents’ answers to the paragraphs of this
section, so they represent an impact on the fixed assets items.
Impact on deposit accounts: The results show and agree with the respondents’ answers to the paragraphs of this
section, so they represent an impact on deposit accounts.
H0-1-3: There is no impact of creative accounting methods on the cash flows list in commercial banks listed on
Amman Stock Exchange
Impact on the investment item: The results show and agree with the respondents’ answers to the paragraphs of this
section, so they represent an impact on the investment item.
H0-1-4: There is no impact of creative accounting methods on the list of changes in property rights in commercial
banks listed on Amman Stock Exchange.
Impact on property right items: The results show and agree with the respondents’ answers to the paragraphs of
this section, so they represent an impact on the property right items.
Accordingly, the null hypotheses that state:" there is no relationship between the creative accounting methods
and the items of the financial statements", are rejected. And thus, the alternative hypotheses are accepted, which
means, there are risks resulting from the practice of the creative accounting methods represented in financial data
manipulation, in accordance with the desires of the commercial bank managements, which negatively affects the
decisions of the parties related to these banks.

7. Conclusions
In light of the previous data analyzes and testing of the study hypotheses, the following conclusions were
reached:
• Profit operations include many means and methods aimed at achieving certain objectives in serving the
management, and among those means: the impact on operating expenses, the impact on the investment items,
the impact on credit facilities items, the impact on monetary items and cash equivalents, the impact on profits,
the impact on fixed assets items, the impact on property rights items, the impact on deposits accounts.
• Commercial banks are practicing earnings management operations and the creative accounting to a large
extent during the financial years covered by the study period.
• The banking management in the commercial banks isn't aware of the impacts resulting from the fraudulent
accounting and earnings management practices on the financial reports and statements.
• The operations of fraudulent accounting and profit management greatly affect the reliability of the financial
statements, make them misleading and lose the characteristics of each quality, objectivity and credibility,
which affects the decisions of these lists’ users.

8. Recommendations
The study recommends the following:
• The necessity of activating the governmental supervisory role as well as the auditing committees in banks to
limit the practices of banks for earnings management and the creative accounting in order to achieve the best
quality of accounting information and to provide trust and suitability in it.
• The need to increase the effectiveness of the professional organization of the accounting and auditing
profession in Jordan and to take the necessary measures to enhance and develop the competencies of its
members, especially those who undertake auditing operations of bank accounts to reveal earning management
operations and the creative accounting and then working on limit them.
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• The necessity to speed up the activation of the governance rules application, provided that it includes imposing
the penalties on the management of banks that practice the creative accounting operations in order to provide
confidence and objectivity in the published financial statements of those banks in the financial market.
• The necessity to educate the banking management of the risks arising from the creative accounting and
earnings management operations and their negative repercussions on banking performance.
• The necessity to conduct training courses for bank employees on creative accounting methods.
• Conducting researches on the creative accounting in light of different variables other than the study variables
(for example, on banks’ non-financial information and data).
• Raising the interest of researchers to conduct studies on the creative accounting methods, especially with
regard to deserve matters such as (tax evasion, shareholder misleading, etc.).
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Appendix (1) : Analysis of the questionnaire paragraphs
Paragraph

1. Impact on the operating expenses
1
Capitalization of revenue expenses
without applying any conditions to
it.
2

3

4

5

6

Changing the used method in
calculating
the
depreciation
expense for fixed assets.
Changing the method of calculating
the amortization expense for
intangible assets.
Using fixed asset's depreciation
rates lower than common industry
standard depreciation rates.
Including operating profit as gains
from extraordinary or exceptional
items.
Merging the main bank’s share of
the subsidiary profits units without
disclosing them.

Scale

Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%

(Section) total paragraphs
2. The impact on monetary items and cash equivalents
7
Adopted adjustments in the market
Frequency
prices used in interpreting the
available monetary items of foreign
Percentage
currencies.
%
8
Non-disclosure of the monetary
Frequency
items and cash equivalents clearly.
Percentage
%
9
Conduct adjustments to the quick
Frequency
and legal liquidity requirements
Percentage
imposed by the monetary authority.
%
1
Lack of balance in debit and credit
Frequency
0
currency centers.
Percentage
%
(Section) total paragraphs
3. Impact on the investment item
1
1

1
2

1
3

Adopted adjustments in market
prices used in assessing the
portfolio securities.
Adjustments
in
investment
classification through classifying
short-term investments as longterm ones, especially when there is
a drop in the prices.
Changing the used method in the
accounting of investments from
cost to property rights for instance.

1
4

Including the mutual operations
between the head office and
branches at the time of preparing
the
consolidated
financial
statements.
(Section) total paragraphs
4. Impact on the credit facilities types
1
Non-disclosure or disclosure of the
5
dormant debts true size for the
purpose of reducing the balance of
the provisions for doubtful debts.
1
Non-disclosure of credit facilities
6
given to those concerned.
1
7

The focus in credit facilities granted
to some sectors and customers.

1
8

The credit concentrations with a
single customer.

1
9

Non-disclosure of the credit
facilities type according to their

Frequency
Percentage
%

Strongly
agree

Agree

Neither
agree nor
disagree

Disagree

Strongly
disagree

8

8

19

5

0

20

20

47.5

12.5

0

0

16

22

2

0

0

40

55

5

0

5

19

11

0

5

12.5

47.5

27.5

0

12.5

19

10

10

1

0

47.5

25

25

2.5

0

25

8

6

1

0

62.5

20

15

2.5

0

5

15

17

2

1

12.5

4

37.5

10

42.5

26

5

0

2.5

10

25

65

0

0

20

12

7

1

0

50

30

17.5

2.5

0

24

9

7

0

0

60

22.5

17.5

0

0

9

8

22

1

0

22.5

5

20

16

55

16

2.5

3

0

24

11

5

0

0

Percentage
%

60

27.5

12.5

0

0

Frequency

19

16

5

0

0

47.5

40

12.5

0

0

5

11

23

1

0

12.5

27.5

57.5

2.5

0

23

8

8

1

0.5795

3.475

1.1319

4.175

0.9026

4.425

0.8439

3.525

0.8766

3.737

0.88253

3.450

0.6774

Neither
agree nor
disagree
Agree

Agree

Agree

Agree

4.425

0.8469

0.7807

Agree
Neither
agree nor
disagree
Neither
agree nor
disagree
Strongly
agree
Agree

3.625

0.8678

3.943

0.79326

3.575

0.8129

57.5

20

20

2.5

0

Frequency

7

13

20

0

0

17.5

32.5

50

0

0

4

10

16

8

2

10

25

40

20

5

5

9

20

4

2

12.5

22.5

50

10

5

12

20

8

0

0

30

50

20

0

0

Agree
Agree

Strongly
agree
4.475

0.7156

4.350

0.6998

Strongly
agree
Agree

3.500

0.7510

3.975

0.74488

4.325

0.8883

3.3250

0.764

3.150

1.0265

3.275

0.9867

4.100

0.7089

0

Percentage
%

Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%

3.350

Agree

0

7.5

Frequency

0.9604

Result

0

40

Percentage
%

3.475

4.275

40

Percentage
%
Frequency

Standard
deviation

0

12.5

Frequency

Average

Agree
Strongly
agree

Neither
agree nor
disagree
Neither
agree nor
disagree
Neither
agree nor
disagree
Agree
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actual components (current debts,
loans, advances, discounted bills ...).
(Section) total paragraphs
5. Impact on revenue and expense components
2
Adjustments to current-maturities
Frequency
0
balances through net working
Percentage
capital accounts.
%
2
1

2
2
2
3

Adjustments to the balances of noncurrent maturities represented by
depreciation expense and change in
the deferred taxes.
Delay in registering credit / debit
interests and commissions in order
to influence the profits.
Processing some current expenses
as capital expenses.

2
4

Failure to show the actual estimates
of provisions for doubtful debts and
provision for the decline in the
investments' value of the securities.
2
Adopted adjustments in the
5
classification of the cash flow
statement's
contents
through
classifying some of the items that is
related to investment and financing
activities as related to operating
activities.
(Section) total paragraphs
6.Impact on fixed asset items
2
Failure to comply with the
6
historical cost principle and to
display the fixed assets at the value
resulting from appraisement.
2
Non-disclosure of the pledged or
7
advanced assets as guaranties to
others.
2
8

The intentional change in the
classification of some fixed assets'
components with the purpose of
influencing
the
depreciation
expense.
(Section) total paragraphs

7. Impact on property rights items.
2
Adding realized gains from
9
previous years to current net profit
instead of showing it in retained
earnings as earnings related to
previous years.
3
Processing gains or losses that are
0
related to foreign exchange rate
fluctuations in shareholders' rights
instead of the income statement.
(Section) total paragraphs
8. Impact on deposits accounts.
3
Adjustments in the structure
1
components of the deposits types in
order to avoid an increase in the
size of the mandatory cash reserve
imposed by the monetary authority.
3
Adjustments to the deposits source
2
structure's components based on
the various sectors.
3
3

failure to show the cash insurance
as a separate item and showing it
among the deposits items.

3
4

Non-disclosure of the
amounts on deposits.

3
5

Non-disclosure of the Overdrawn
accounts related to clients'
deposits.

(Section) total paragraphs
Total questionnaire paragraphs

blocked

Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency

12

20

6
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2

30

50

15

5

0

17

21

2

0

0

42.5

52.5

5

0

0

8

18

13

1

0

20

45

32.5

2.5

0

4

19

16

1

0

10

47.5

40

2.5

0

8

15

15

2

0

20

37.5

37.5

5

0

15

12

12

1

0

37.5

30

30

2.5

0

Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%

Frequency
Percentage
%

Frequency
Percentage
%

0

5

33

2

12.5

82.5

5

0

5

15

15

5

0

12.5

37.5

37.5

12.5

0

8

7

24

1

0

20

17.5

60

2.5

0

12

24

3

1

0

30

60

7.5

2.5

0

15

11

14

0

0

27.5

35

0

0

Frequency

8

12

20

0

0

Percentage
%

20

30

50

0

0

Frequency
Percentage
%

1

3

32

4

0

2.5

7.5

80

10

0

Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%
Frequency
Percentage
%

4

13

19

4

0

10

32.5

47.5

10

0

2

19

12

7

0

5

47.5

30

17.5

0

1

8

20

10

1

2.5

20

50

25

4.050

0.8149

4.375

0.5856

3.825

0.7807

3.650

0.69982

3.725

0.8469

2.5

Agree
Agree

Strongly
agree

Agree

Agree

Agree

Agree

4.025

0.8912

3.941

0.76988

3.075

0.416

3.500

0.8770

0

0

37.5

0.87495

0

Percentage
%

Frequency
Percentage
%

3.635

Agree
Neither
agree nor
disagree
Agree

Agree
3.550

0.8458

3.375

0.7132

Agree

Agree
4.175

0.6751

4.025

0.8619

4.1

0.76852

Agree

Agree

Agree
3.700

0.7907

3.025

0.5304

3.425

0.8129

3.400

0.8412

2.950

0.8149

3.3

0.75807

3.750

0.78816

Neither
agree nor
disagree
Agree

Agree

Neither
agree nor
disagree
Agree
Agree
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Abstract: Objectives: This study aims to highlight the spending of foreign and domestic tourism in KSA, and
to investigate and analyze factors affecting Saudi's tourism sector, and its impact on the
GDP.Methods/Statistical analysis: Three different regression models were specified and estimated in order
to reflect the relationships between the dependent variable and independent variables in order the draw
appropriate results and findings. The usage of regression method is straight forward to tackle such problem.
The model of the study consists of the dependent variable which is the Gross Domestic Product (GDP) of
Saudi Arabia of billions Saudi riyals and the independent variables which are: foreign spending of foreign
tourists in millions Saudi riyals, local spending of domestic tourists in millions Saudi riyals, findings the
results showed that the spending of foreign tourists – as expected – had positive impact on the GDP during
the period of the study. Nevertheless, the domestic tourists had a negative impact on the GDP, which is
unexpected due to the lower cost. For example, domestic tourists who travel to the destination using a car
and have friends and family in the destination tend to spend less which brings a question about the
effectiveness of comparing the average spending of the domestic and foreign tourists together Application.
Entering tourists affect the GDP negatively while leaving tourists affect GDP positively. Finally, this study can
help the policy makers in designing accurate plan which help in increasing the national income the
development of KSA, beside enhancing the Saudi library by precise information about tourism.

Keywords: Tourism; Domestic tourism; Foreign tourism; GDP; Regression analysis; Saudi Arabia.

1. Introduction:
GDP is important factor in measuring the economic activity, beside its crucial effects and role with internal and
external tourism in KSA. This is an interesting area of study to discuss in Saudi Arabia since the tourism industry
has been taking a huge force from the authority of Saudi Arabia. However, is it important to keep in mind that many
tourism experts in Saudi Arabia including the director of General Authority for Tourism and National Heritage,
Prince Sultan bin Salman, indicates that “The Kingdom of Saudi Arabia does not consider the pilgrimage and Umrah
as a part of the tourism activities, and refused to use the religious tourism term when spreading information and
statistic related to pilgrimage and Umrah” (Hatem .El-Gohary-2016). Moreover, the Kingdom of Saudi Arabia did
not include the pilgrimage and Umrah under the responsibilities of General Authority for Tourism and National
Heritage, and there was a separate ministry taking care of all the religious activities, pilgrimage and Umrah, named
Ministry of Umrah and Hajj (Md, alsumairir (2017). According movement of globalization the tourism it seems to
has very important role in the development and future progress of economic activity. Particularly 2020 vision of
KSA which aims to reduce the dependency on petroleum sector by enlarging the productivity of the rest sectors
from which the tourism is expected to play very important role. Significant part of Gross Domestic Product (GDP)
is utilization, which is driven by interest for merchandise and enterprises. One impact of the travel industry on GDP
is that travel industry influences the economy through the arrangement of work (Serag. Y. Abed-2001). The
principal impact of the travel industry on GDP is the way that travel industry helps the interest for products and
ventures. The increment in the utilization level expands the action available and thusly, builds the GDP level. Not
all impacts of the travel industry are positive however, as it can likewise prompt spillages, particularly in more
modest regions. (Juan.Ignaciu-2016-). Any territory that has a significant degree of traveler related exercises makes
a great deal of business openings for the nearby populace. Inns, event congregations, vacation spots and other such
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places need individuals to offer the vital types of assistance. Since increments and diminishes in work influence
GDP levels by affecting the ways of managing money of individuals, the business gave through the travel industry
positively affects GDP. Individuals who are utilized have the pay to spend and an expanded degree of utilization is
an outcome of the travel industry on GDP. (Lee, C. and C. Chang 2008)

2. The Problem
The tourism sector is one of the non-oil sectors, which are highly reliable in diversifying the structure of Saudi
economy. This study investigates the factors affecting the tourism sector and its impact on GDP. Thus, the following
questions could be asked:
1. To what extend spending on domestic and foreign tourism in Saudi Arabia affect GDP?
2. To what extend the entering tourists spending affect Saudi Arabia GDP?
3. To what extend the leaving tourists spending affect Saudi Arabia GDP?

3. Hypotheses
The main hypothesis of the study is the non-contribution of domestic, and foreign tourism to increase the GDP
of the Saudi Arabia.
The following sub-hypotheses are derived from the main hypothesis:
1. Domestic, and foreign tourism in Saudi Arabia did not contribute to the increase in GDP.
2. Entering tourists spending affect the Saudi Arabia GDP.
3. Leaving tourists spending affect the Saudi Arabia GDP.

4. Objectives
The objectives of this study were:
1. To highlight the spending of domestic and foreign tourism in the Kingdom of Saudi Arabia.
2. To investigate and analyze factors affecting tourism sector and its impact on GDP.
3. To propose some recommendations regarding domestic and foreign tourism in Saudi Arabia.

5. Importance of the Study
Tourism in Saudi Arabia is one of the most developed sectors that has formed a major development and
attention in recent years. It is receiving increasing support from the
government as the sector is expected to witness a major boom in the coming period. Within the National Vision
2030, the Kingdom of Saudi Arabia decided to invest in the tourism sector and make it one of the most important
pillars of the vision to overcome obstacles and develop the economy away from oil. Domestic and foreign tourism
spending is an important condition for determining the economic impact of the tourism sector.

6. Methodology
The nature of this study and the scope of its application imposes on the researcher from the methodological
point of view to rely on the quantitative analytical method using econometrics models to measure the impact of the
variables of the study.

Tourism in Saudi Arabia:
In addition to the historical and heritage treasure and the natural and cultural diversity Saudi Arabia is the
birthplace of Islamic religion, making it a tourist attraction. According to Global Islamic Tourism Index2019, Saudi
Arabia is the first Arab destination favored by Muslim tourists, and the fourth destination, world-wide, for Muslim
tourists (. ALGAMDI, A.A. (1996) Saudi Arabia is counting on increasing the contribution of the tourism sector in
GDP, where the head of General Authority for Tourism and National Heritage announced that attraction of
investment worth SR115 billion, expected to receive 100 million visits annually by 2030, making Saudi Arabia
among the top five countries receiving tourists. The Kingdom is working to increase the capacity of its airports to
150 million passengers per year, and is developing new tourist destinations such as the future city " Neum " and
the cultural city of Al-Quadya near Riyadh, in addition to a number of tourism and entertainment projects in the
vicinity of the Red Sea.
Tourism has received increasing support from the Saudi Arabia government, which is currently working on
the implementation of comprehensive development of the tourism system including a number of major projects,
modernization of infrastructure, rehabilitation of tourism and heritage sites, upgrading the accommodation sector
and travel agencies and tourism services, the development of activities and events in tourist sites, as well as on
development of tourism human resources( ATURKISTANI, H. (1998).. The Tourism Authority seeks to complete its
mission towards transforming tourism into an economic sector that contributes more effectively to the GDP, and
support the national economy with revenues of 10%, and create up to 1.6 million jobs in 2030.
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7. Previous Studies

• Al Yousif, et al. (2017): Interest in the travel industry area is a promising answer for two fundamental Saudi
financial issues; less differentiated economy and higher rate of joblessness. To appraise the impact of the
travel industry area on yield, pay, and business, Leontief's information yield examination (I-O) is conveyed
out. This paper found that expanding interest in the Saudi the travel industry area can impact tackling these
two issues. The travel industry can have positive immediate and roundabout monetary impacts. The direct
impact generally comes from the travel industry exercises. Different areas of creation such as administrations,
development, and assembling achieve the roundabout financial impact. In whole, expanding interest in the
travel industry area as a way to deal with upgrading Saudi monetary broadening is completely in accordance
with the Vision 2030 targets.
• E. Çağlayan, et al. (2012): This study explored the causal connection between the travel industry income and
gross homegrown item (GDP) utilizing the board information of 135 nations for the time frame 1995–2008.
For this reason, Board Granger causality investigation was applied to 11 gatherings of nations. This
arrangement was made as America (30 nations), Asia (34 nations), Europe (37 nations), East Asia (13
nations), South Asia (6 nations), Central Asia (5 nations), Latin America and Caribbean (28 nations), Oceania
(7 nations), Middle East and North Africa (11 nations), Sub Saharan Africa (24 nations) and the world (135
nations). Results demonstrated bidirectional causality in Europe between the travel industry income (TR) and
(GDP). Discoveries indicated that there is a unidirectional causality in America, Latin America and Caribbean
and World from GDP to the travel industry income. While in the event of East Asia, South Asia and Oceania the
converse heading of causality was found from the travel industry income to GDP. No causal relationship was
found in Asia, Middle East and North Africa, Central Asia and Sub-Saharan Africa
• Bashar alhaj (2017): Sustainable Tourism in Saudi Arabia: Factors Affecting Tourism Awareness of Saudi
Citizens This study covered Tourism awareness is considered as backbone of tourism development in world
destinations. The main objective of this study is to identify the main factors influencing tourism awareness
among Saudi citizens. Sustainable tourism focuses on achieving the balance between the needs of the tourists,
the environment, local people, and business. To achieve the objective of this study a questionnaire was
designed and administered to 389 respondents from Saudi citizens. Data reveled that there were four factors
affected the Saudi tourism awareness: economics, activities program, information and media, entertainment
and local, results also showed that there is relationship between awareness factors and socio-demographic
characteristics

8. The Model
First: Model variables:
• The dependent variable: It is the Gross Domestic Product (GDP) of Saudi Arabia of billions Saudi riyals.
• The independent variables which are:
• Foreign: spending of foreign tourists in millions Saudi riyals.
• Local: spending of domestic tourists in millions Saudi riyals.
• Entering: spending of entering tourists in millions Saudi riyals.
• Leaving: spending of those leaving Saudi Arabia for tourism abroad.
All the data used were from 2005 to 2017.
Second: The statistical models used in the study:
First Model: In this model, the researcher adopted the multiple regression model using the Ordinary Least
Squares method (OLSM). The model is:
GDP = β0 + β1Foreign + β2Local
Table 1 below shows the results of this model.
Table (1): Statistical Results of Model 1
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 02/22/19
Time: 13:01
Sample: 2005 2017
Included observations: 13
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

FOREIGN

22982.83

5472.073

4.200022

0.0018

LOCAL

-33779.4

7492.063

-4.50869

0.0011

C

2329213

208295

11.18228

0

R-squared

0.587769

Mean dependent var

2161600

Adjusted R-squared

0.505322

S.D. dependent var

566045.7

S.E. of regression

398118.8

Akaike info criterion

28.82606
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Sum squared resid

1.58E+12

Schwarz criterion

28.95644

Log likelihood

-184.369

Hannan-Quinn criter.

28.79927

F-statistic

7.129108

Durbin-Watson stat

1.197263

Prob(F-statistic)

0.011904

Wald F-statistic

11.35479

Prob (Wald F-statistic)

0.002671

The results of the estimated model showed that the impact of foreign tourists was positive - as expected - on
the GDP during the period 2005 - 2017, with a very high significance level. This could be attributed to the
improvement in the payment balance as a result of the increase in the number of foreign tourists. Nevertheless,
domestic tourism has a negative impact on GDP which is unexpected. This negative impact could be a result of the
weak spending of domestic tourists compared to GDP due to the government's neglect of domestic tourism at that
time. The coefficient of determination was 57%, indicating that all explanatory variables were explained GDP by
this ratio. It worth mentioning that the Durban Watson statistic for this model was not centered on the number (2).
Therefore, there is a possibility of auto-correlation between the components of random error and, thus, undermine
of the integrity of the estimated parameters.
Second Model: The researcher adopted also the multiple regression model using the OLSM. The model is:
GDP = β0 + β1Entering + β2Leaving
Table 2 below gives the results of this model.
Table (2): Statistical Results of Model 2
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 02/22/19
Time: 13:09
Sample: 2005 2017
Included observations: 13
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ENTERING

-2788.07

4647.776

-0.59987

0.5619

LEAVING

18657.53

5079.365

3.673201

0.0043

C

1429769

226649.8

6.308274

0.0001

R-squared

0.767552

Mean dependent var

2161600

Adjusted R-squared

0.721063

S.D. dependent var

566045.7

S.E. of regression

298954.2

Akaike info criterion

28.25314

Sum squared resid

8.94E+11

Schwarz criterion

28.38352

Log likelihood

-180.645

Hannan-Quinn criter.

28.22634

F-statistic

16.51023

Durbin-Watson stat

1.622191

Prob(F-statistic)

0.000679

Wald F-statistic

17.92507

Prob (Wald F-statistic)

0.000494

As seen from the table, the spending of the entering tourists had negative impact on the GDP, but the coefficient
was insignificant. This unexpected impact could be mainly due to the low number of entering tourists at that time.
On the other hand, the leaving tourists spending contributed positively to the GDP, and the coefficient is significant.
Furthermore, the constant term is positive and significant. The positive constant term indicates that the GDP
automatically increases in response to internal factors other than that factors included in the model.

9. Conclusion and Recommendations:
First: Study Results:
• Foreign tourists spending positively affects the GDP of the Kingdom of Saudi Arabia.
• The spending of domestic tourists negatively affects the GDP of Saudi Arabia. This is an unexpected result. It
might be due to the low amount of the spending of the domestic tourists.
Second: The Recommendations of the Study:
The researcher believes that the concerned authorities take the following recommendations into
consideration.
• Attention to the tourism sector through attention to infrastructure, provision of procedural facilities,
promotion locally, regionally, and internationally, ….etc.
• Increasing investment in tourism sector.
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Abstract: The study aimed to find out the electronic and the impact of trade obstacles in e-commerce
applications in the Jordanian business sector, the concept of electronic commerce obstacles in the
business sector is clarified, and these obstacles are mentioned, which are three main obstacles in this
study technological obstacles, human resources obstacles, and law and legislation obstacles and to
achieve this goal the study chose a component of Jordanian banks and branches society, was used
questionnaire data collection tool, was distributed to the author than 100 employees in these banks
sample, were retrieving 96 of them, were subjected to statistical analysis. The most important outputs of
the study are a direct impact of the obstacles to e-commerce in e-commerce applications in organizations,
and found the most effective human resources obstacles followed by law and legislation obstacles.
Based on the results of the analysis and testing of hypotheses, show that e-commerce obstacles standards
in the Jordanian business sector and of technical and technological factors, the special human resources
factors, legislative and legal factors, the study recommended the need to increase the electronic
awareness and culture of the Internet among the different segments of society, reduce obstacles and
streamline procedures to help various community groups to get personal computers and the ability to
subscribe to and use of the Internet.

Keywords: e-commerce; obstacles to e-commerce; e-commerce applications.

1. Introduction
The world has witnessed developments and changes not seen in previous decades, where doing business
speed has become the most important thing distinguishes it, information technology has changed the method of
work and contributed to the communication technology, and through the website that provided information are
endless, as it can through which access to thousands of products different companies, bringing the world like a
small village, web-enabled access to any point in the world's rapidly without limits and restrictions and without
fatigue and trouble of relocating and without expensive material costs.
Therefore, the imposition of a computer the same in all areas, and in all the sites, the use of technology has
become a growing influence on helping companies’ access to the normal optimal exercise effective process,
especially due to the application of software technology in automation routines companies (McKie, 2003).
Much has become business transactions conducted through the Internet, and contributed significantly to the
changing nature of business transactions from the traditional form to electronic form and therefore traditional
trade turned into e-commerce, which has led to the transformation of the traditional methods of making deals and
completion of the work and connect to the use of digital method, which relies on the use of instruments and tools
that are managed in digital form, is no longer limited to IT process information only, it has provided new ways for
companies to differentiate their products and services (Saadoda, 2006).
could be argued that the concept of public e-commerce falls under the broader concept of the so-called digital
economy, where the latter includes e-commerce and the productive sectors and used for information technology
and telecommunications equipment, and telecommunications services sectors (Barbara, 2000). It was identified
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as the optimal use of all types of communication technology available for business development projects (Hijazi,
2000).
Under the new circumstances, taking place in Jordan at the moment and entry in many regional and
international economic agreements, which are expected to bring a lot of challenges for Jordanian companies, due
to the absence of equal opportunities for competition, of the weakness of the potential and capacity, expertise and
resources, and the absence of organized e-commerce legislation and other requirements for success (the Arab
institution for Investment, 2000), it was necessary to take several measures, procedures and legislation in order
to address these challenges and be prepared to face the coming fierce global competition.
Despite the many benefits of electronic commerce, but there are many obstacles that hinder their application
in business activities, which we must identify these constraints, and test the impact of these obstacles to ecommerce in the Jordanian business sector.

2. Literature Review
2.1. Electronic commerce
Electronic commerce, the term of the new expressions that have entered our lives and has become strongly
traded in normal use (Radwan, 1999). I knew WTO e-commerce as an integrated set of deal-making processes and
the establishment of trade links, distribution, marketing and sale of products by electronic means.
The term “electronic commerce” means shopping on the world wide web. However, electronic commerce
includes many activities, such as businesses trading with other businesses and internal processes that companies
use to support their buying, selling, hiring, planning, and other activities (P-schneider, 2014).
Electronic commerce depends on the diversity of commercial operations using technology and the internet to
sell, transfer by companies, projects and costmer (Zheng Qin, 2010).
E-commerce is a business done through electronic format, while online commerce is the trade is done
through an electronic format online only (Tiger, 2006).
Others point out that e-commerce has changed the way the business of buying and selling of information,
products, and also services through networks (Bajaj, 2005).
E-commerce is the exchange of business information, and the continuity of trade relations and conduct
business transactions through a telecommunications network (Tassabehji, 2003).
E-commerce generally refers to all forms of commercial transactions, to include organizations and customer,
which are based on the electronic processing data electronically and save data, text, audio, and images (Rahman,
2000).
E-commerce refers to the use technologies to sale, purchase, transfer data, information between business to
customer interactions (Manzoor, 2010).
2.2. Electronic Commerce Applications
Previous studies have covered extensively the subject of e-commerce and some of the factors that
contributed to her disability in general (Hawkins and Prencipe, 2000), (Commercenet, 2001), (Debor and
Walbeek, 1999), (Tucker et al., 1999), and (Rashid Alam, 2010).
Reach (Rashid Alam, 2010) to the extent of benefit of Arab and Islamic states of information and e-commerce
technology, and the growing interest in the applications of e-commerce in Algeria and breadth of the areas used to
cover all economic transactions levels between the various units and economic sectors, and the weakness of the
spread and use of information technology of GDP.
While the study (Awad, 2005) studied the level of e-commerce applications in Jordanian companies and
identify the obstacles perceived by those companies and to identify the most important from the standpoint of
Jordanian companies with disabilities.
A study (Abed, 2008) to know how important the phenomenon of e-commerce, information technology and
communications aspects of contemporary life, and to discuss the major challenges faced by e-commerce
applications.
This study (Ahmad Yousf Kalboneh &Shadi Khattab ,2015) focused on identifying obstacles to ecommerce in
the public Jordanian industrial companies, and identifying the factors related to the use of ecommerce
applications and testing them in a practical manner, and knowing the effect of these factors on the extent of
adoption of ecommerce applications in public Jordanian industrial companies. As for the results of the study, it
should that the Jordanian industrial companies are affected by a set of factors physical and behavioral, regulatory
obstacles that negatively affect the adoption of ecommerce applications. The study recommended the necessity of
reducing the obstacles and thus making use of electronic commerce application.
The study appears (Ziad Hunaiti, 2009) that there are a set of challenges and obstacles facing ecommerce in
Libya, including the set of internet services, the prevailing culture in Libyan’s and the lack of confidence.
While this study (Japhet E. Lawrence& Usman, 2010) focused on the importance of electronic commerce, as it
has great benefits increasing productivity and high efficiency.
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E-commerce found great interest by developing countries due to several things, including distrust of
electronic commerce, lack of adequate infrastructure. The results of this study revealed that we should review
how electronic commerce was adopted in developing countries and study the issues that led to electronic
commerce should be examined.
(Mogollon & Raisinghani, 2003) The study aimed to know the ROI ecommerce applications in enterprises
using the ROI account model in order to reduce the time in preparing and using it, and to be the basis point for any
investment.
(Nabeel Al-Qirim, 2007) The case study of a group of non-governmental in Jordan, with the aim of
transferring information between different companies inside and outside, Jordan. This study included the
importance of electronic commerce and the use of various systems. The study confirmed that these organizations
supported the e-government initiative in Jordan as it adopted and implemented the e-government project and
showed also has asset of abstacles and is represented by fears of adopting electronic commerce.
The study (Prasert Kenpankho, Peerawut Suwanjan, and Surapong Siripongdee, 2005) aimed to show a set of
obstacles that faced different counries and how to enter the digital economy, and among these obstacles the
absence of laws governing the operations of the digital economy. The study found a way to raise awareness of the
importance of creating a suitable environment by providing hardware and software, and encouraging economic
operations.
(Hussain Chandio, 2013) This study suggested understanding the technology models for using information
systems in banks online, and a sample of users of banks on the Internet in Pakistan. By analyzing the data for the
proposed models, a set of results were revealed, which are confidence in using direct technological systems, user
behavior, benefits from using these systems, and ease of access to system.
2.3. E-commerce obstacles
Barriers of electronic commerce and sometimes called the challenges facing the e-commerce sector, and
previous studies have identified a number of obstacles, including the perceived regulatory obstacles, financial,
environmental, legal, behavioral, and technological.
It also called a technical and technological challenges, and stems from the weakness of the electronic
infrastructure and weak technical culture and electronic awareness among members of the community.
Government also challenges, social challenges, legislative and legal challenges.
There are general obstacles to e-commerce and the obstacles standing in the way of Arab e-commerce
(Hattab, 2007) were divided public obstacles to the process of e-commerce into two categories:
First category: Technical obstacles, include the following:
1. problems of confidence, protection and security until now, you need to have internationally recognized
standards globally.
2. speed connections and software tools are not sufficient for the requirements of e-commerce applications.
3. The high cost of projects of e-commerce and that can’t be carried by small businesses.
4. The process of implementing applications that require high efficiency.
Second category: Environmental and regulatory obstacles, include the following:
1. attention of security and protection of the major constraints to the use of electronic commerce where
there are many deception and fraud.
2. There is no trust in the business operations that take place between the seller and the buyer during the
trading website.
3. There are many issues related to the law that governs electronic commerce.
4. Weak methodologies for evaluating and measuring the benefits of electronic commerce.
From the standpoint of (Al-Naimi, 2003) the obstacles that stand in the way of e-commerce in the Arab
countries are:
1. Unavailability of Arab websites with technological feature that lend gravity to the sites and make the
customer offer on their sites.
2. The problem of Arabic language and lack of Arabic programs with powerful search engines able to reduce
this weak point, especially with the English language used in the exchange of information on the level of
world wide web.
3. The lack of banking systems in Arab countries are able to solve the problems of payment and payment via
credit cards online.
4. lack of appropriate legal legislation.
5. lack of basic e-commerce infrastructure in the Arab countries, especially the rise in the price of the
electronic equipment and the high price of communications.
6. The lack of clear strategies for dealing with information technology and the provision of the necessary
database to deal with electronic commerce.
7. social customs and traditions that believe in consumers considered an obstacle to make the most of the
benefits of global networks for electronic commerce.
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8.
9.

The high cost of creating websites in the world wide web.
Lack of specialized research and development centers in order to provide advice and help citizens in their
own country and then human informational building.
10. There is no international cooperation in building confidence among dealers and Note thieves and hackers
and spying on information.
2.4. Previous Studies
Section (Clinton and Jr., 2001) handicaps into three main groups: financial issues and legal issues and issues
related to access to the market. Financial issues have been identified as representing taxes and customs duties and
electronic payments, while the legal issues represent a unified commercial standard for electronic commerce and
protection of intellectual property rights, confidentiality, and safety issues, while covered issues related to access
to telecommunications infrastructure and information technology, technical standards market.
In his study of the obstacles to e-commerce (Commercenet, 2001), it was to identify a list of the ten most
important obstacles to the use of electronic commerce between companies, namely: culture, organizational factors,
lack of compatibility and harmony between e-commerce applications and systems work in companies
impediments to international trade, the lack of infrastructure, lack of qualified personnel, lack of standards, lack of
Altaatuaq with partner sites in the supply chain network, the readiness of the parties that are dealing with it,
recognizing management of e-commerce.
He (Debor and Walbeek, 1999) to a number of constraints, including government regulation, infrastructure
in terms of quantity and quality, poor communications infrastructure, English language, the low level of the spread
of technology, which made it difficult to use the Internet.
Select (Tucker et al., 1999) many of the obstacles to the use of technology in developing countries, including:
resistance to change, the financial and human resources, training, and change the habit.
To achieve the objectives of this study, and through a review of previous studies on the handicaps of ecommerce, the researcher divided the obstacles faced by e-commerce in the Jordanian business sector into three
main obstacles: technological environment, human cadres, legislation and laws on e-commerce.

3. The study methodology
3.1. Problem of The Study
Different countries have made significant strides in this topic (the application of e-commerce) and also
preceded and applied, and despite the passage of a long time on it, but the researcher noticed that he is still their
immaturity and a lack of e-commerce applications in the Jordanian business sector, and expects the researcher
that part of the The reasons for this is due to the presence of some of the constraints of electronic commerce.
It is clear from the initial survey study of a sample and through field visits by the researcher to the companies
covered up and running in the Jordanian business sector, it faces some obstacles that prevent the arrival of ecommerce applications to be desired, from here can be expressed in the study problem through questions next:
1. Does the low level of e-commerce applications is due to the presence of some electronic trade obstacles in the
Jordanian business sector?
• Is the low level of e-commerce applications due to technical and technological factors?
• Is the low level of e-commerce applications being due to the special human cadre’s factors?
• Is the low level of e-commerce applications being due to the legislative and legal factors?
3.2. The importance of the study
The importance of the study of being one of the attempts, which aims to study the reality of e-commerce
constraints and their impact on the level of e-commerce applications in the Jordanian business sector and with the
tremendous development in modern technology and communications revolution in all fields.
The study will try to focus on e-commerce knowledge of obstacles in e-commerce applications in the
Jordanian business sector and what is the impact of constraints on the level of e-commerce applications.
3.3. The objectives of the study
This study aims to shed light on the extent of readiness to deal with e-commerce applications and identify the
most important obstacles facing e-commerce in the Jordanian business sector. The objectives of the study are as
follows.
Theoretical objectives of the study:
Statement of the concept of obstacles to e-commerce and the types and nature of these obstacles.
• Clarify the concept of e-commerce applications and determine the levels of applications.
Practical objectives of the study:
• The most important obstacles to e-commerce in the Jordanian business sector.
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• Identify the level of e-commerce applications and the impact of electronic commerce obstacles to ecommerce applications in the Jordanian business sector.
• Suggesting some recommendations to reduce the impact of electronic commerce obstacles to e-commerce
applications in the Jordanian business sector.
3.4. The Model Variables:

Figure (1): Model study
when studying the model study, it appears that there are three factors technical and technological
environment factors, human factors, especially cadres, and factors of the legal and regulatory environment, while
the independent variable showed levels of electronic commerce applications.
Hypotheses:
In order to solve the study problem and to achieve the objectives of the study, the following hypotheses will be
tested:
The main hypothesis: no statistically significant effect at the level of significance (α ≤ 0.05) for obstacles to
electronic commerce on the level of e-commerce applications in the Jordanian business sector?
The first sub-hypothesis: no statistically significant effect at the level of significance (α ≤ 0.05) for technical and
technological factors on the level of e-commerce applications in the Jordanian business sector?
The Sub-second hypothesis: no statistically significant effect at the level of significance (α ≤ 0.05) for human
resources at the level of e-commerce applications in the Jordanian business sector?
The Sub-third hypothesis: no statistically significant effect at the level of significance (α ≤ 0.05) for legislative and
legal factors on the level of e-commerce applications in the Jordanian business sector?

4. The practical side
4.1. Data collection and analysis methods
The researcher used in conducting the study descriptive analytical method most commonly used methods for
being to study the social and human phenomena and commensurate with the nature of the phenomenon in
question. Researcher relied on prepared questionnaire on what is written in the literature and previous studies on
the subject of research which dealt with obstacles of e-commerce as well as specialists and highly trained and
experienced. Questionnaire was distributed to a sample survey and direct way data are collected and analyzed
using SPSS statistical software.
The purpose of this paper is to analyze the challenges facing the electronic commerce and its impact on the
business sector in Jordan. The study sample consisted of 100 companies from the business group number. The
data used in this paper collection through the creation of a questionnaire was presented to some of the arbitrators.
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4.2. The Stability of The Questionnaire:
Stability of the questionnaire means that giving the same result if the questionnaire is redistributed more
than once in the same circumstances on the study sample members during periods of time, if different results
appear each time, this indicates that the questionnaire is not reliable and results are not taken at this stage. Where
the researcher studied the reliability of the questionnaire using Alpha cronbach to calculate the internal
consistency factor to measure the reliability of the questionnaire, and the results were as shown in the following
table:
Table (1): the values of coefficient of internal consistency of the paragraphs of The Obstacles to Electronic Commerce
Standards
No

Dimension

1.

Technical and technological factors

Alpha value
0.603

2.

Human resources

0.799

3.

Legislative and legal factors

0.954

4.

The Obstacles to Electronic Commerce
Standards

0.872

Shows that there are three factors technical and technological factors contain five paragraphs, human
resources contain four paragraphs, and legislative and law factor contain four paragraphs.
The result of this table (1) notes that the values of coefficient of internal consistency, Cronbach's alpha for
paragraphs standards of the goals of The Obstacles to Electronic Commerce Standards ranged (0.603-0.954), in
addition to the alpha value of all the paragraphs were (0.872), and thus all values greater than (0.60) is an
indication of consistency between the paragraph study tool, and reliability study tool and the possibility for a
reliable statistical analysis.
4.3. Descriptive statistics
In this part of the study, the data will be analyzed and represented through the statistical program for the
sample of the study, then analyze and discuss the results and determine the extent of statistical significance.
4.3.1. Description statistical study of a sample in accordance with the characteristics and personality traits.
This part describes the demographic characteristics and job characteristics of the study sample such as
gender, age, in addition to educational information, specialization, job experience, job level, and job title.
Table (2): represents demographic variables
Variable
Gender

Academic Qualification

Major

Experience

Career Level

Industrial Sector Type

Category
Male
Female
Total
Diploma
Bachelor
Master
Total
Computer
Business Administration
Accounting
Otherwise
Total
3 Months – less than 1
Year
1 Year- less than 2 year
2 Year- less than 5 years
5 Year- less than 10 years
10 Year- less than 15
years
Total
Manager
Assistant Manager
Head of Department
Employee
Total
Industrial
Commercial
Services
Formal institution
Total

Redundancy
56
40
96
25
56
15
96
33
28
20
15
96

Percentage
58.3
41.7
100
26
58.3
15.6
100
34.4
29.2
20.8
15.6
100

5

5.2

14
33
10
34

14.6
34.4
10.4
35.4

96
5
10
24
57
96
10
52
24
10
96

100
5.2
10.4
25.0
59.4
100
10.4
54.2
25.0
10.4
100

Through Table (2), it was found that the percentage of males reached (56%) of the study sample, while the
percentage of females reached (40%) of the sample, from the study sample, as for academic qualifications, it
showed that the BA degree is (58.3%).
468

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 463-473

The effect of obstructions in the e-commerce in electronic commerce….

Kulthoom Al-ghananeem

When searching in subspecialties for members of the study sample, we find that specialist’s proportion of
information technology (Computer) form the majority of the sample at a rate (34.4%), and this is consistent with
the needs of business technology for being the most knowledge in various technological work is done in the
business sector.
4.3.2 Analysis of The Paragraphs (Descriptive analysis of the study):
In This part of the study, variables will be analyzed and the averages, relative importance of the responses
calculated for each paragraph of the study, and the results appeared as follows:
First: The Obstacles to Electronic Commerce Standards (independent variables)
Table (3): shows the arithmetic mean and standard deviations, rank and the obstacles to electronic commerce
standards
No

1.
2.
3.

Dimension

Technical and
technological factors
Human resources
Legislative and legal
factors

The Obstacles to Electronic
Commerce Standards

Mean

Standard
deviation

2.552

1.258

2.552
2.97

1.258
1.184

2.69

Rank

2
3
1

1.23

Relative Importance
Medium
Medium
Medium

Medium

The results of this table (3) that the level of standards of the obstacles to electronic commerce standards in
terms of the relative importance of a medium, reaching the arithmetic mean (2.96) with a standard deviation
(1.23), and also showed a table that standard (Legislative and legal factors) came in first place with an average
(2.97) and standard deviation (1.184) and medium relative importance, while the standard (Human Resources)
ranked the recent average (2.552) and standard deviation (1.258) and medium relative importance.
Technical and technological factors
Table (4): shows the arithmetic mean and standard deviations, rank and each relative importance element from technical and
technological factors
No

Dimension

Are not ready the
infrastructure of the
1.
company for the use of
electronic commerce
applications
Non-availability of
2.
electronic payment
systems SAFE
Low-rate credit card
3.
usage among individuals
Inadequate lines of
communication (weak
4.
communication
infrastructure)
5.
Slow Internet
General measure

Mean

Standard
deviation

2.47

1.314

3.19

Rank

Relative Importance

2

Medium

1.394

High
1

2.30

1.241

2.19

1.089

4

Medium
Medium

5
2.61
2.552

1.251
1.258

3

Medium
Medium

The results of this table (4) that the level of scale Technical and technological factors in terms of the relative
importance of a medium, reaching the arithmetic mean (2.55) with a standard deviation (1.258), and also showed
a table that axis (Non-availability of electronic payment systems SAFE) came in first place with an average (3.19)
and a standard deviation (1.394) and high relative importance, while the axis (Inadequate lines of communication
(weak communication infrastructure) ranked the recent average (2.19) and standard deviation (1.089) and the
relative importance of medium.
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Human resources factors
Table (5): shows the arithmetic mean and standard deviations, rank and each relative importance element from human
resources factors
No

Dimension

Mean

Lack of technical skills of
staff
The absence of adequate
2.
training for staff in the
organization
Lack of awareness
among managers of the
3.
importance of ecommerce
The absence of
confidence among
4.
consumers in electronic
commerce applications
General measure
1.

Standard
deviation

Rank

2.58

1.023

2.69

1.108

Relative Importance

4

Medium
Medium

3
2.70

1.144

Medium
2

3.45

1.104

High
1

2.552

1.258

Medium

The results of this table (5) that the level of scale Human Resources factors in terms of the relative
importance of a medium, reaching the arithmetic mean (2.552) with a standard deviation (1.258), and also
showed a table that axis (The absence of confidence among consumers in electronic commerce applications) came
in first place with an average (3.45) and a standard deviation (1.104) and high relative importance, while the axis
(Lack of technical skills of staff) ranked the recent average (2.58) and standard deviation (1.023) and the relative
importance of medium.
Legislative and legal factors
Table (6): shows the arithmetic mean and standard deviations, rank and each relative importance element from Legislative
and legal factors
No

Dimension

Mean

No legislation describes
the nature and scope of
e-commerce work
There is no deterrent to
fraud, which can be done
2.
through e-commerce
law
There is awareness
among legislators about
3.
the nature of ecommerce work
The absence of official
authority that provide
4.
security and protection
for contractors
General measure

Standard
deviation

2.98

Rank

Relative Importance

2

Medium

1.133

1.

2.93

1.324

Medium
3

3.00

1.214

Medium
1

2.98

1.065

Medium
4

2.97

1.184

Medium

The results of this table (6) that the level of scale Legislative and legal factors in terms of the relative
importance of a medium, reaching the arithmetic mean (2.97) with a standard deviation (1.184), and also showed
a table that axis (There is awareness among legislators about the nature of e-commerce work) came in first place
with an average (3.00) and a standard deviation (1.214) and medium relative importance, while the axis (The
absence of official authority that provide security and protection for contractors) ranked the recent average
(2.98) and standard deviation (1.065) and the relative importance of medium.
4.4. Test Hypothesis of the Study
The first hypothesis was subjected to simple linear regression and the results were as follows:
Table (7): results of simple linear regression analysis of the technical and technological factors
Dependent
Variable
R

The Obstacles
to Electronic
Commerce
Standards

.0251

R2

.0291

F

7.3
71

Regression coefficient

Prob
(F-test)

0.000

Statement

β

technical
and
technologi
cal factors

0.3
17

The standard
error

T

Sig F*

0.304

10.451

0.000
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The results of this table (7) that the effect of the independent variable (technical and technological factors)
on the dependent variable (The Obstacles to Electronic Commerce Standards) is a statistically significant effect,
where the F value calculated is (7.375), and the level of significance (Sig F = 0.000), which is less than (0.05 ),
while the correlation coefficient (R = 0.251) refers to the positive relationship between the two variables, in
addition to the value of the coefficient of determination was (R2 =0.291) which indicates that 29.1% of the
variance in (The Obstacles to Electronic Commerce Standards) can be explained During the variation in the (the
technical and technological factors), with all other variables constant.
The regression coefficient (β=0.371) refers to the direct impact for technical and technological to The
Obstacles to Electronic Commerce Standards is a significant effect, where the value of t when this criterion
(10.451) and the level of significance (Sig=0.000), and therefore reject the hypothesis, which provides that:
There are statistically significant effects at the level of significance (α ≤ 0.05) for the technical and technological
to The Obstacles to Electronic Commerce Standards.
Table (8): results of simple linear regression analysis of the Human resources factors
Dependent
Variable
R

R2

F

Prob
(Ftest)

Regression coefficient
β
Statement

The
Obstacles
to
Electronic
Commerce
Standards

0.000
.0318

.0589

Human
resources

0.257

T

The
standard
error
0.297

Sig F*
8.555

0.000

12.091

The results of the this table (8) that the effect of the independent variable (Human resources factors) on the
dependent variable (The Obstacles to Electronic Commerce Standards) is a statistically significant effect, where
the F value calculated is (12.091), and the level of significance (Sig F = 0.000), which is less than (0.05 ), while the
correlation coefficient (R = 0.318) refers to the positive relationship between the two variables, in addition to the
value of the coefficient of determination was (R2=0.589) which indicates that 58.9% of the variance in (The
Obstacles to Electronic Commerce Standards) can be explained During the variation in the (the Human resources
factors), with all other variables constant.
The regression coefficient (β=0.257) refers to the direct impact for technical and technological to The
Obstacles to Electronic Commerce Standards is a significant effect, where the value of t when this criterion (8.55)
and the level of significance (Sig=0.000), and therefore reject the hypothesis, which provides that:
There are statistically significant effects at the level of significance (α ≤ 0.05) for the Human resources to The
Obstacles to Electronic Commerce Standards.
Table (9): results of simple linear regression analysis of the Legislative and legal factors
Dependent
Variable

The
Obstacles to
Electronic
Commerce
Standards

R

R2

F

Prob
(Ftest)

0.000
.0015

.0056

1.352

Regression coefficient
β
Statement
Legislative
and legal
factors

3.549

The
standa
rd
error
0.279

T

3.549

Sig F*

0.000

The results of this table (9) that the effect of the independent variable (Legislative and legal factors) on the
dependent variable (The Obstacles to Electronic Commerce Standards) is a statistically significant effect, where
the F value calculated is (1.352), and the level of significance (Sig F = 0.000), which is less than (0.05 ), while the
correlation coefficient (R = 0.015) refers to the positive relationship between the two variables, in addition to the
value of the coefficient of determination was (R2 =0.056) which indicates that 5.6% of the variance in (The
Obstacles to Electronic Commerce Standards) can be explained During the variation in the (the Legislative and
legal factors), with all other variables constant.
The regression coefficient (β=3.549) refers to the direct impact for Legislative and legal factors to The
Obstacles to Electronic Commerce Standards is a significant effect, where the value of t when this criterion (3.54)
and the level of significance (Sig=0.000), and therefore reject the hypothesis, which provides that:
There are statistically significant effects at the level of significance (α ≤ 0.05) for the Legislative and legal factors
to The Obstacles to Electronic Commerce Standards.
And to identify any of the criteria for the Obstacles to Electronic Commerce Standards has had a prominent
impact in electronic commerce application has been applied stepwise linear regression analysis, and the results
were as follows:
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Table (10): Results of stepwise regression analysis to show the impact of the Obstacles to Electronic Commerce Standards in
electronic commerce application
Sample
1
2

3

The Obstacles to Electronic
Commerce Standards

Β

Sig*

Human resources

0.430

0.000

Human resources
Legislative and legal factors
Human resources
Legislative and legal factors
Technical and technological
factors

0.303
0.269

0.004
0.010

0.323
0.385
3.334

0.002
0.001
0.033

R2
0.25
4
0.23
9
0.22
8

The
standard
error

F

Sig*

0.202

21.381

0.000

0.201

14.795

0.000

0.213

12.150

0.000

When reviewing the table (10), we find that the first model resulting from stepwise regression indicates that
the (human resources) has been interpreted as representing (25.4%) of the total variance in happening (The
Obstacles to Electronic Commerce Standards), has increased the proportion of the total variance explanation
happening in (The Obstacles to Electronic Commerce Standards) to a rate (23.9 %), and so when you add the
(human resources) to (legislative and legal factors). Has shown the value of β that the direct impact of the
variables in the models 1 and 2 and has a positive effect is statistically significant.
In addition to the above, the results of the analysis indicate the absence of the influence of each of the
standard (human resources, and legislative and legal factors, and technical and technological factors) to The
Obstacles to Electronic Commerce Standards, and this is compatible with multiple regression analysis.

5. Conclusion
After reviewing the results of the analysis and the test of hypothesis, we found that the obstructions in the
electronic commerce thus agree with the results (Kalboneh & khattab, 2015) and (Japhet, 2010), we
recommended that there should be reducing the obstacles and thus making use of electronic commerce
application, while (AlQirim, 2007) agrees that the human resources obstacles and confidence in the use of
electronic commerce is one of the most important obstacles that affect electronic commerce, but (Chandio, 2013)
adopting a model for internet banking information systems and agreeing with the results of this study regarding
the impact of technological obstacles on electronic commerce.
This study shows that the obstacles to electronic commerce standards in the Jordanian business sector
represented by technology factors, human resources factors, legislative and legal factors, and results were reached
that indicate that there is a direct impact on the e-commerce applications in the Jordanian business sector.
Therefore, there should be joint efforts to improve information related to the provision of security system
across the network, this helps to increase your confidence and reduce the fear deception and fraud.
Laws and legislation must be established by the judicial system that help the growth of the e-commerce
sector, including protecting individuals from computer crimes, intellectual property rights protection laws, and
information protection laws.
The study recommended the Clarify the benefits of electronic commerce that can be obtained by individuals,
institutions and society, increasing electronic awareness and internet culture among various segments of society,
and reducing difficulties and facilitating procedures that help the various groups of society in obtaining personal
computer devices in addition to the possibility of subscribing and using the internet by providing an adequate
infrastructure for e-commerce.
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