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هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور املعدل إلدارة االحتواء العالي في تحسين أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين في دائرة الجمارك
األردنية ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،واختيار عينة طبقية متناسبة من العاملين في دائرة الجمارك
ً
األردنية ضمن املستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا ،وبواقع ( )252عامال .وزعت عليهم استبانة طورتها الباحثة .توصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج ،من أهمها :وجود أثر ذو داللة إحصائية للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت
اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية،
ووجود أثر ذو داللة إحصائية إلدارة االحتواء العالي في تعديل وتحسين أثر الرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقا رير اإلدارية ،الشكاوى،
التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة
الجمارك األردنية .أوصت الدراسة ضرورة استمرار دائرة الجمارك األردنية بتعزيز أبعاد الرقابة اإلدارية في الدائرة ملا لها من أهمية في أداء
العاملين وتحسين مستواهم ،وضرورة قيام دائرة الجمارك األردنية بوضع الخطط واإلجراءات املناسبة التي من شأنها التغلب على
املعوقات التي تواجه العاملين فيها فيما يتعلق بأعمالهم.
الكلمات املفتاحية :الرقابة اإلدارية؛ أداء العاملين؛ إدارة االحتواء العالي؛ دائرة الجمارك األردنية .

املقدمة:
تعيش منظمات األعمال اليوم في ظل بيئة شديدة التعقيد وتطورات سريعة ،ولكي تصل تلك املنظمات إلى تحقيق أهدافها وإلى املكانة التي
تستطيع من خاللها االستمرار ومواكبة التغيرات السريعة في البيئة املحيطة بها ،كان عليها االهتمام بكل ما يخص إدارة العاملين فيها من ممارسات
مختلفة بهدف تطويرهم ورفع مستوى أدائهم ،باإلضافة إلى توفير بيئة عمل مالئمة يتحفز فيها األفراد العاملون لتعظيم مستوى االستفادة من إمكانات
وقدرات هؤالء األفراد بما يحقق أفضل مستوى من األداء لتلك املنظمات كون معظم املنظمات تسعى إلى ثقافة التغيير والتطوير ،من خالل العديد من
املمارسات اإلدارية ،ومنها ممارسات االحتواء العالي.
َّ
ويمكن القول ّ
إن حياة أية منظمة أعمال على اختالف أنشطتها ،تتوقف على أداء العاملين فيها ،فقيام العاملين فيها بأعمالهم املوكلة إليهم
ّ
وإنجازهم لها على الوجه املطلوب واملخطط له ،سيقود املنظمة نحو تحقيق أهدافها وغاياتها املنشودة ،أما إذا كان األداء دون املستوى املطلوب،
ً
ً ً
ّ
فسيشكل ذلك عائقا كبيرا أمام الشركة في تحقيق أهدافها ،بل قد يؤدي أحيانا إلى توقف املنظمة عن العمل وتصفيتها (عبد الجواد.)2020 ،
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ً
تقوم منظمات األعمال بالتأكد من أن ما يجري عليه العمل داخل الوحدات اإلدارية يتم وفقا للخطط املوضوعة والسياسات املرسومة والبرامج
ّ
املعدة ،وفي حدود القوانين والقواعد والتعليمات املعمول بها لتحقيق األهداف املنشودة والنتائج املرغوبة ،من خالل الرقابة اإلدارية التي تعد من أهم
مكونات العملية اإلدارية ،التي تمارسها اإلدارة بنفسها أو بتكليف من غيرها ،وتقدم تغذية عكسية يتم على أساسها تصحيح أي انحراف يطرأ على
العملية اإلدارية (الغالبي وإدريس.)2015 ،
وألن منظمات األعمال في العصر الحالي تعمل في بيئة شديدة التغير فإنها تسعى لتطبيق االحتواء العالي لل عاملين فيها من خالل اختيار العاملين
األكثر مهارة وكفاءة ،والعمل على تدريبهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ،واالعتماد على نظم العمل الفرقي ،ومشاركة وتقاسم املعلومات واملعارف ،لتوليد
األفكار واالبتكار وحل املشكالت وكذلك التبادل في املعلومات التي تساعد العاملين على فهم أعمق ألهداف املنظمة وثقافتها (منصور وعاشور،)2016 ،
ً
ً
ويعد مفهوم إدارة االحتواء العالي من املفاهيم اإلدارية املعاصرة التي القت نتيجة ملفتة لألنظار كونها تعتبر عنصرا أساسيا الستمرار وبقاء املنظمات في
ً
ظل بيئة األعمال السريعة التغيير التي تتميز باإلبداع واالبتكار ،إذ إن إدارة االحتواء العالي تعمل على إكساب العاملين مهارات ومعارف عديدة ،فض ال
عن أنها تشعر العاملين باحترامهم وأن مشاركتهم ذات قيمة ،ومن ثم تعزز من حافزهم للعمل وزيادة رضاهم الوظيفي ورفع مستوى االلتزام لديهم
(نصر.)2017 ،
وتسعى دائرة الجمارك األردنية ،شأنها شأن العديد من منظمات األعمال ،إلى تفعيل بالرقابة اإلدارية من خالل أقسام الرقابة اإلدارية ،وتطبيق
العديد من املمارسات املتعلقة بأداء العاملين فيها ،وذلك بهدف زيادة كفاءة وفعالية أدائهم ألعمالهم للوصول إلى تحقيق الغايات واألهداف املخطط لها
من خالل رسالتها ورؤيتها املنشودة إلنجاز املهام بسرعة ومرونة والتكيف مع الظروف املحيطة وتوفير الحوافز املناسبة وتنفيذ استراتيج يات جديدة في
ظل ظروف مستجدة مثل ظروف جائحة كورونا.
وقد بينت دائرة الجمارك األردنية من خالل الخطة االستراتيجية ( )2020اهتمامها وسعيها لتع زيز قدرتها املؤسسية ومواردها البشرية من خالل
تقديم التدريب والحوافز املادية واملعنوية ملوظفيها ،واتباعها سياسة تفويض مديري املراكز ورؤساء وحدات التخليص بالصالحيات الالزمة إلنجاز
العمل وبما يعود بالفائدة على متلقي الخدمة لديها (الخطة االستراتيجية لدائرة الجمارك األردنية.)2020 ،
ً
وتأسيسا على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين :الدور املعدل للدارة االحتواء العالي في
دائرة الجمارك األردنية.
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تبحث فيه واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،وتبرز أهميتها في اآلتي:
 .1األهمية العلمية:
• يمكن اعتبار هذه الدراسة من الدراسات اإلدارية الهامة ألهمية املتغيرات التي سيتم دراستها وبحثها واملتمثلة بالرقابة اإلدارية كمتغير مستقل،
وأداء العاملين كمتغير تابع ،وكذلك إدارة االحتواء العالي كمتغير معدل.
• املساهمة في إعداد إطار نظري ملوضوعات الدراسة ومتغيراتها املتمثلة بالرقابة اإلدارية وتأثيرها في أداء العاملين ودور إدارة االحتواء العالي في
تحسين هذا األثر.
 .2األهمية العملية:
• قد تسهم نتائج هذه الدراسة في إثارة اهتمام القائمين على املؤسسات الرسمية بشكل عام ودائرة الجمارك األردنية على وجه الخصوص نحو
أهمية الرقابة اإلدارية ودورها في أداء العاملين ونتائج تطبيقاتها ونجاحاتها ،باإلضافة إلى أهمية إدارة االحتواء العالي في تحسين دور الرقابة
اإلدارية في أداء العاملين.
• أهمية بيئة الدراسة وهي دائرة الجمارك األردنية ،والتي تعد مؤسسة رسمية ذات أهمية كبيرة تنبع من مساهمتها في رفد املوازنة العامة للدولة.
• تقدم نتائج وتوصيات الدراسة آليات ترشد القائمين على دائرة الجمارك األردنية في التعرف على أهمية الرقابة اإلدارية في تحسين أداء العاملين.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى التعرف على الدور املعدل إلدارة االحتواء العالي في تحسين أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية،
وينبثق من الهدف الرئيس ي األهداف الفرعية اآلتية:
 . 1التعرف على مستوى األهمية النسبية لتطبيق الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية.
 . 2التعرف على مستوى األهمية النسبية ألداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية.
 . 3التعرف على مستوى األهمية النسبية لتطبيق إدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية.
 . 4بيان أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
نظرا لعمل الباحثة في دائرة الجمارك األردنية فقد الحظت أن بعض املعامالت تحتاج إلى قرار مركزي باملوافقة عليها مما يؤدي إلى التباطؤ في سير
العمل  ،وعدم القدرة على إنجاز تلك املعامالت بسرعة وسهولة ،باإلضافة إلى أن كثرة املعامالت الواردة إلى الدائرة وضغط العمل يؤدي إلى تأخير في
ً
إنجازها مما يعطي انطباعا لدى املراجعين بأن أداء العاملين ليس باملستوى املتوقع ،مما يستوجب على الدائرة تتبع أداء العاملين من خالل الرقابة على
أدائهم ألعمالهم والتصحيح املستمر لألخطاء التي يمكن أن تظهر أثناء سير العمل ،وذلك بهدف تعديل إي انحراف ممكن والتأكد من أن العمل يسير
حسب ما هو مخطط له ،باإلضافة إلى تطبيق العديد من املمارسات اإلدارية التي تسهم في تنمية مهارات العاملين وبالتالي تحسين أدائهم ،ومن هذه
املمارسات تطوير قدراتهم بتكثيف الدورات التدريبية ومشاركتهم في املعلومات وفي اتخاذ القرارات.
كما الحظت الباحثة أن إدارة االحتواء العالي قد ُتمارس من قبل اإلدارة دون أن تستغل أثر هذه املمارسات على أداء العاملين ،أو اتباع الطريقة
املثلى الستخدامها في تنشيط وتحفيز العاملين وتعظيم مشاركتهم بتفويضهم وأن عملهم يتالءم مع قدراتهم .وبالرغم من ممارسة دائرة الجمارك األردنية
ملفهوم إدارة االحتواء العالي ،إال أن الباحثة شعرت أن هذا املفهوم غير واضح للعاملين.
ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي( :ما أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين :الدور املعدل إلدارة االحتواء العالي
في دائرة الجمارك األردنية؟)
وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 . 1ما مستوى األهمية النسبية لتطبيق الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية؟
 . 2ما مستوى األهمية النسبية ألداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية؟
 . 3ما مستوى األهمية النسبية لتطبيق إدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية؟
 . 4ما أثر الرقابة اإلدارية بأبعادها (التقارير الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة (جودة األداء املنجز،
سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية؟
فرضيات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تسعى الدراسة الى اختبار الفرضيتين اآلتيتين:
 .1الفرضية األولى :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى،
التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك
األردنية.
 .2الفرضية الثانية :H02 :ال يوجد أث ر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05إلدارة االحتواء العالي في تحسين أثر الرقابة اإلدارية
بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز،
كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية.
أنموذج الدراسة:
بناء على مراجعة الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة الحالية ومتغيراتها ،يمكن تمثيل العالقات االفتراضية في الدراسة من خالل
أنموذج الدراسة ،كما هو موضح في الشكل التالي:
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أنموذج الدراسة

املتغير املستقل

املتغيرالتابع

Independent Variable

Dependent Variable

الرقابة اإلدارية

أداء العاملين

Administrative Control

Employee Performance

التقاريراإلدارية
Administrative Reports

الشكاوى
Complaints

جودة األداء املنجز
The quality of the
achieved Performance

H01
سرعة األداء املنجز
The speed of the
achieved Performance

التفتيش
Inspection

H02

كمية األداء املنجز
The amount of the
achieved Performance

االتصاالت اإلدارية
Administrative
Communications

Moderating Variable

املتغير املعدل
إدارة االحتواء العالي
High Involvement
Management

التعريفات اإلجر ائية:
املتغير املستقل :الرقابة اإلدارية ()Administrative Control
ً
تعرف الباحثة الرقابة اإلدارية إجرائيا على أنها :وسيلة يمكن من خاللها التحقق من أن البرامج املوضوعة واألهداف املخطط لها في دائرة الجمارك
األردنية قد تحققت باألسلوب املعين وبدرجة الكفاءة املحددة وفي الوقت املحدد للتنفيذ ،وتقاس من خالل إجابات أفراد العينة على الفقرات املتعلقة
بالرقابة اإلدارية ضمن االستبانة .وتتضمن الرقابة اإلدارية األبعاد اآلتية:
• التقارير اإلدارية ( :)Administrative Reportوهي التقارير التي تصدر عن قسم الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية ،للمساعدة على
ّ
َ
ّ
الخاصة املوكلة لهم.
توضيح ُمستويات أداء املوظفين ،وطبيعة إنجاز األعمال
• الشكاوى( :)Complaintsهي الشكاوي التي تصدر من ُ
الع مالء واملراجعين الذين يتعاملون مع دائرة الجمارك األردنية ،وتساعد الشكاوى في
َ
الحقيقية لطبيعة العمل ،واألخطاء التي حدثت من أجل ّ
ّ
تجنب حدوثها في املستقبل .
مجموعة من املعلومات للمديرين عن الصورة
توضيح
ٍ

477

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 474-497

أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين :الدوراملعدل إلدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية

حداد & الالفي

• التفتيش ( :)Inspectionوهي عبارة عن مهمة يقوم بها متخصصون في دائرة الجمارك األردنية من ذوي الكفاءات والخبرات ،بهدف التأكد من
حسن أداء األعمال ،وسالمة اإلجراءات املتبعة التنفيذ.
• االتصاالت اإلدارية ( :)Administrative Communicationsوهي عملية التواصل والتفاعل ما بين األفراد العاملين في دائرة الجمارك األردنية على
مختلف مستوياتهم اإلدارية ومسمياتهم الوظيفية.
املتغيرالتابع :أداء العاملين ()Employee Performance
ً
تعرف الباحثة أداء العاملين إجرائيا في هذه الدراسة على أنه مستوى إنجاز وقدرة موظفي دائرة الجمارك األردنية على استثمار املوارد واإلمكانيات
املتاحة بالشكل األمثل للقيام بالواجبات واملسؤوليات املطلوبة منهم على أكمل وجه وبما يحقق أهداف الدائرة ،ويقاس في هذه الدراسة من خالل
إجابات أفراد العينة من العاملين في دائرة الجمارك األردنية على فقرات االستبانة املتعلقة باألداء ،ويتضمن أداء العاملين األبعاد اآلتية:
• جودة األداء املنجز (  :)The quality of the achieved Performanceالقدرة على تنظيم العمل وتنفيذه بدقة دون أي نواقص أو عيوب وحسب
املعايير املتعارف عليها في دائرة الجمارك األردنية وأن تتطابق خصائص ومواصفات العمل مع املستوى املطلوب.
• سرعة األداء املنجز(  :)The speed of the achieved Performanceامتالك العامل في دائرة الجمارك األردنية املهارات املعرفية والفنية واملهنية
الالزمة للقيام بوظيفته بالسرعة املطلوبة ،دون أن يخل بجودة ونوعية العمل.
• كمية األداء املنجز(  :)The amount of the achieved Performanceمقدار العمل املنجز من قبل العاملين في دائرة الجمارك األردنية في
الظروف الطبيعية وسرعة اإلنجاز.
املتغير املعدل :إدارة االحتواء العالي ()high Involvement Management
ً
تعرف الباحثة إدارة االحتواء العالي إجرائيا في هذه الدراسة على أنها :مجموعة املمارسات اإلدارية املستخدمة من قبل دائرة الجمارك األردنية،
الهادفة إلى إشراك العاملين في اتخاذ القرارات وامتالك املعلومات ،وتطوير مهاراتهم ،وتقديم التعويضات العادلة لهم.
حدود الدراسة:
• الحدود املوضوعية :ستقتصر هذه الدراسة على البحث في ثالثة متغيرات تشمل الرقابة اإلدارية بأبعادها (التقارير الرقابية ،الشكاوى،
التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) كمتغير مستقل وأداء العاملين بأبعاده (جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) كمتغير تابع
وإدارة االحتواء العالي كمتغير معدل.
• الحدود البشرية :ستقتصر هذه الدراسة على العاملين في دائرة الجمارك األردنية ضمن املستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا .
• الحدود املكانية :سيتم تطبيق هذه الدراسة في دائرة الجمارك األردنية.
• الحدود الزمانية :سوف يتم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراس ي الجامعي .2021/2020
الدراسات السابقة:
استطاعت الباحثة الوصول إلى العديد من الدراسات في البيئتين العربية واألجنبية ذات الصلة املباشرة وغير املباشرة بموضوع دراستها ،والتي
تناولت أبعاد الدراسة الحالية أو أحد أبعادها ،وقامت بتلخيص هذه الدراسة في قسمين ،األول الدراسات في البيئة العربية ،والثاني الدراسات في البيئة
ً
األجنبية ،وترتيبها وفقا للتسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم.
ا
أوال :الدراسات في البيئة العربية:
• دراسة عبد الجواد ( )2020بعنوان" :مدى تطبيق ممارسات إدارة املوارد البشرية وتأثيرها على أداء املوظفين :دراسة ميدانية على عينة من
املوظفين العاملين باملصرف التجاري الوطني في نطاق بلدية البيضاء  -ليبيا" .هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق ممارسات إدارة املوارد
البشرية وتأثيرها على أداء املوظفين ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي من خالل عينة من املوظفين العاملين في
املصرف التجاري الوطني في ليبيا وبواقع ( )201موظفين وزعت عليهم أداة الدراسة املتمثلة باستبيان صمم بواسطة الباحث .توصلت الدراسة إلى
ً
مجموعة من النتائج من أهمها :أن هناك مستوى م رتفعا من ممارسة إدارة املوارد البشرية في املصرف التجاري الوطني ،وأن أبعاد ممارسات إدارة
ً
املوارد البشرية املتمثلة بالتعويض والتخطيط الوظيفي وتق ييم األداء والتدريب وإشراك املوظفين ،لها تأثير إيجابي ودال إحصائيا على أداء
املوظفين ،وأوصت الدراسة باستثمار العالقة اإليجابية بين متغيرات الدراسة وإجراء التحسينات بما يتالءم مع التغيرات البيئية.
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دراسة بكر ،عبد النبي ،وحتاتة ( )2020بعنوان" :الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في مصر وماليزيا :دراسة مقارنة .هدفت الدراسة إلى
الوقوف على واقع تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي بمصر وماليزيا ،وبيان أوجه التشابه واالختالف بين كل من مصر وماليزيا في تطبيق
الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي الستخالص بعض املنطلقات األساسية الداعمة لتطبيقها في مصر ،ووضع تصور مقترح لتفعيل دور الرقابة
اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في مصر ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثون املنهج املقارن .أظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة اإلدارية في
ً ً
التعليم قبل الجام عي تعد محورا هاما من محاور تحقيق جودة التعليم العالي ،وأن مستوى تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في مصر
َ
ً
كان متوسطا ،بينما كان مستوى تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في ماليزيا مرتفعا .أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالرقابة اإلدارية
وتفعيلها في كافة الجوانب التعليمية  ،ومساعدة األجهزة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في تنفيذ مهامها بأعلى كفاية ممكنة باستخدام املوارد
املتاحة.
دراسة أبو زيد والرواشدة ( )2020بعنوان" :أثر ممارسة إدارة االحتواء العالي في دافعية اإلنجاز لدى العاملين في سلطة منطقة االعقبة
االقتصادية الخاصة" .هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة االحتواء العالي في دافعية اإلنجاز لدى العاملين في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،حيث طورا استبانة لغرض جمع البيانات .تكون مجتمع
ً
الدراسة من جميع األفراد العاملين في ست مديريات في سلطة منطقة العقلية االقتصادية الخاصة ،وبلغ عددهم ( )427مبحوثا تم اختيارهم
ً
جميعا .توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن تصورات املبحوثين ألبعاد ممارسات إدارة االحتواء العالي جاءت مرتفعة ،وان مستوى
دافعية اإلنجاز لدى العاملين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من وجهة نظرهم جاء بدرجة مرتفعة .كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر
إيجابي ذي داللة إحصائية ملمارسات إدارة االحتواء العالي بأبعادها في دافعية اإلنجاز .وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ،خرجت الدراسة
بمجموعة من التوصيات ،من أهمها :عقد برامج تدريبية للعاملين في السلطة في مجال املهارات القيادية وصنع القرارات وحل املشكالت ،والعمل على
نشر ثقافة العمل الفرقي من خالل تعزيز القيم والتقاليد التنظيمية التي تحث على ذلك ،ومنح العاملين الصالحيات الالزمة للقيام بأعمالهم،
والتوجه نحو إدارة االحتواء العالي کأنموذج في استراتيجية إدارة املوارد البشرية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
دراسة العجمي ( ) 2020بعنوان :درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية من وجهة أعضاء هيئة التدريس" .هدفت
الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وتحديد االختالفات
ً
في درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية وفقا لتأثير متغيرات الدراسة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبانة لجمع البيانات طبقت على عينة عشوائية بسيطة وبواقع ( )180عضو وعضوة هيئة تد ريس .أظهرت
الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها :أن درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية كبيرة على مستوى األداة الكلية في املجال
ً
اإلداري واملجال الفني ،ووجود فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية تعزى ملتغيرات (الجنس
ً
والقسم) ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغيرات (الخبرة التدريسية والرتبة األكاديمية) .أوصت الدراسة بضرورة تبني جامعة نجران
للرقابة اإلدارية وتفعيل آلياتها ملا لها من دور إيجابي في تحقيق أهداف الجامعة ورؤيتها ،وتطوي ر أداء العاملين فيها.
دراسة الدعمي والسعدون ( ) 2019بعنوان" :ممارسات إدارة االحتواء العالي وتأثيرها في الكفاءة الذاتية للموارد البشرية :دراسة تحليلية آلراء
عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الجامعات والكليات األهلية العر اقية" .هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير إدارة االحتواء العالي
بأبعادها (قوة اتخاذ القرار ،امتالك املعلومات ،مشاركة العوائد وامتالك املعرفة) في متغير الكفاءة الذاتية للموارد البشرية ،ولتحقيق هدف
الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،تكونت عينة الدراسة من ( )217من أعضاء هيئة التدريس في الكليات األهلية العراقية تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية .أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد إدارة االحتواء العالي (قوة اتخاذ القرار ،امتالك
املعلومات ،مشاركة العوائد وامتالك املعرفة) في مستوى الكفاءة الذاتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكليات األهلية العراقية .أوصت
الدراسة بضرورة منح أعضاء الهيئة التد ريسية الصالحيات الالزمة ألداء عملهم بشكل سليم ،وتعزيز الكفاءة الذاتية ألعضاء الهيئة التدريسية.
دراسة  (2018) Ganahreh, Bello, and AbdullahبعنوانThe Impact of Administrative Control on Employees’ Performance :
 Evidence from Industrial Companies in Jordanأثر الرقابة اإلدارية على أداء املوظفين :أدلة من الشركات الصناعية في األردن .هدفت
الدراسة إلى التعرف على أثر الرقابة اإلدارية في أداء املوظفين في القطاع الصناعي األردني ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثون املنهج الوصفي
التحليلي ،وذلك من خالل عينة عشوائية بسيطة من املوظفين اإلداريين في  63شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان في األردن ،وبواقع ()433
ً
ً
إداريا .توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود مستوى مرتفع من الرقابة اإلدارية في الشركات الصناعية املساهمة ،وأن هناك أثرا
ً
ذو داللة إحصائية للرقابة اإلدارية على أداء املوظفين ،وأن نظام الشفافية والرقابة له ً
إيجابيا ذو داللة إحصائية على أداء املوظفين.
تأثيرا
• دراسة  (2017) Al-Zu’biبعنوان:
 Competenciesممارسات إدارة االحتواء العالي وأثرها في بناء وتطوير الجدارات الجوهرية .هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة
High Involvement Management Practices and their Effect in Building and Development of Core
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االحتواء العالي في قدرة شركات االتصاالت األردنية على تطوير وبناء الكفاءات األساسية لدى العاملين فيها ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث
ً
املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )176مشرفا يعملون في شركات االتصاالت األردنية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
ً
البسيطة .أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من تطبيق أبعاد إدارة االحتواء العالي وأن هناك أثرا ذو داللة إحصائية لجميع أبعاد إدارة
االحتواء العالي في تطوير وبناء الكفاءات األساسية لدى العاملين في شركات االتصاالت األردنية .وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق ممارسات إدارة
االحتواء العالي في إدارة املوارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية.
ا
ثانيا :الدراسات في البيئة األجنبية:
• دراسة  (2019) Eker and EkerبعنوانExploring the relationships between environmental uncertainty, business strategy and :
 "management control system on firm performanceاكتشاف العالقة بين استر اتيجيات بيئة العمل غير األكيدة ونظام الرقابة اإلدارية
وأثرها على أداء الشركة .هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين عدم االستقرار في بيئة العمل واستراتيجيات العمل ونظام الرقابة اإلدارية
وأثرها على أداء العاملين ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل استبانات ومقابالت شخصية لعينة
ً
ً
عشوائية قوامها ( )450عامال في ( )94شركة صناعية تركية .أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الرقابة اإلدارية في الشركات الصناعية كان مرتفعا ،
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لحجم الشركة وعدد العاملين فيها في مستوى تطبيق نظام الرقابة اإلدارية ،وأن
الشركات ذات األداء املرتفع تميل إلى استخدام نظام رقابة أفضل من الشركات ذات األداء املنخفض.
• دراسة  (2019) Vanhala and Janhonenبعنوان:
" .Employee Well-Beingأثر عمل ممارسات االحتواء العالي في أداء الشركة ورفاهية املوظفين" .هدفت الدراسة إلى البحث في تأثير ممارسات
االحتواء العالي على أداء الشركة ورفاهية املوظفين ،وتقييم مدى ارتباط رفاهية املوظفين وأداء الشركة ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان
على املنهج الوصفي االرتباطي ،وتم جمع البيانات على مستوى وحدة األعمال من املديرين واملوظفين في صناعة املعادن وتجارة التج زئة في فنلندا،
ً
ً
ً
تباطا ً
وثيقا بأداء الشركة
وبواقع ( )680إداريا وموظفا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية .أظهرت النتائج أن ممارسات إدارة االحتواء العالي ترتبط ار
ً
ً
من وجهة نظر املديرين ،في حين أن ممارسات إدارة االحتواء العالي التي يتم تقييمها من قبل املوظفين أقل ارتباطا بأداء الشركة ولكنها أكثر ارتباطا
برفاهية املوظفين ،كما أوضحت النتائج اختالف تصورات املوظفين ملمارسات إدارة االحتواء العالي عن تصورات املديرين لنفس املمارسات.
Impact of High Involvement Work Practices On Company Performance And

• دراسة  (2018) Sendawula, Kimuli, Bananuka and Mugangaبعنوان:
 .Sector Uganda’s Health Performance: Evidence fromالتدريب ومشاركة العاملين وأداء العاملين :دليل من القطاع الصحي في أوغندا.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مساهمة التدريب ومشاركة العاملين في مستوى أدائهم باستخدام أدلة من القطاع الصحي في أوغندا ،ولتحقيق
ً
هدف الدراسة اعتمد الباحثون املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة املقطعية ،وتكونت عينة الد راسة من ( )150عامال يعملون في أربعة
مستشفيات وهي مستشفى  Kamuli Missionومستشفى  Buluba Missionومستشفى  St. Benedict Missionومستشفى .Budini Mission
أظهرت نتائج الدراسة أن التدريب وإشراك العاملين يتنبأ بشكل كبير بمستوى أدائهم ،وأن مشاركة العاملين هي مؤشر رئيس ي على األداء مقارنة
بالتدريب ،وأن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين التد ريب ومستوى أداء العاملين.
Training, Employee Engagement and Employee

•

دراسة  (2017) Travaillé and Naroبعنوانcarried out Management control facing the challenges of overall performance A study :

 .with management controllersالرقابة اإلدارية ودورها في مواجهة تحديات األداء العام ،دراسة نفذت مع املر اقبين اإلداريين .هدفت
الدراسة إلى التركيز على دور وظيفة الرقابة اإلدارية في استراتيجيات املسؤولية االجتماعية للمراقبين اإلداريين في الشركات الفرنسية التي تتبنى هذه
ً
ً
االستراتيجيات  ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )60محاسبا إداريا يعملون في
شركات فرنسية تتبنى استراتيجيات املسؤولية االجتماعية .توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود معوقات يمكن أن تواجه
الرقابة اإلدارية كضعف املراقبين اإلداريين في قيامهم بوظائفهم ،وأشارت الدراسة إلى عدم وضوح االستراتيجيات وعدم مالئمة األدوات الرقابي ة
املستخدمة في عملية الرقابة لطبيعة األعمال التي تختص بها الشركة .أوصت الدراسة بضرورة تعميق الدراسة من خالل مسح دولي لعينة أكبر
ودراسات حالة مختلف املديرين املشاركين في توجيه التنمية املستدامة.
• دراسة  (2015) Athar and Shahبعنوان .Impact of Training on Employee Performance (Banking Sector Karachi) :أثر التدريب على
أداء العاملين (قطاع البنوك في كر اتش ي) .هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير النشاط التدريبي على أداء املوظفين العاملين في قطاع البنوك
في كراتش ي ،وكيفية تشخيص االحتياجات التد ريبية وتحديدها على مستوى األفراد بما يتناسب مع الفروق الفردية لهم ،وبيان فاعلية األساليب
املتبعة في التدريب .ومن ثم تأثير كل ذلك على اداء العاملين ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي االرتباطي ،من خالل تطوير
استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من ( )100موظف وضمن مستويات إدارية مختلفة يعلمون في قطاع البنوك في مدينة كراتش ي
الباكستانية .توصلت الدراسة إلى أن للنشاط التد ريبي تأثير ذو داللة إيجابية على رفع كفاءة أداء العاملين في بنوك كراتش ي ومن ثم تحقيق االهداف
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االستراتيجية لها .وأوصت الدراسة إدارات تلك البنوك توفير التدريب الصحيح ملوظفيها بما يتالءم مع احتياجاتهم الوظيفية والشخصية لرفع درجة
كفاءتهم بالعمل والقدرة على التعامل مع العمالء.
استفادت الباحثة من هذه الدراسة في تصميم أنموذج الدراسة املتعلق بأبعاد املتغير التابع (أداء العاملين).
• دراسة  (2015) Olivier, Lapalme, Simard and TremblayبعنوانHigh involvement management practices as leadership :
 .enhancersممارسات إدارة االحتواء العالي كمعززات للقيادة .هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الدور الوسيط ملمارسات إدارة االحتواء العالي في
العالقة بين القيادة التحويلية للمديرين وااللتزام التنظيمي العاطفي للموظفين ،ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي،
ً
وتوزيع أداة الدراسة على عينة بلغت ( )219عامال في الشركات املالية الكندية ،وتم اختبار الفرضيات باستخدام تحليل االنحدار املتعدد مع تأثيرات
املتغير الوسيط .أظهرت نتائج الدراسة ثالثة تفاعالت ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية وممارسات إدارة االحتواء العالي .وبشكل أكثر
ً
تحديدا ،فإن تبادل املعلومات وممارسات تقاسم السلطة تصرفت كمحركين للقيادة ،في حين أن ممارسات تنمية املهارات كانت بمثابة بديل للقيادة.
• دراسة  (2014( Mubashir, Shahzad, Abdul Waheed and KhanبعنوانHigh Involvement Management and Employees :
 .Performance Mediating Role of Job Satisfactionإدارة االحتواء العالي وأداء العاملين :الدور الوسيط للرضا الوظيفي .هدفت هذه
الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة االحتواء العالي واألداء الوظيفي بوجود الرضا الوظيفي كمتغير مستقل ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل تصميم استبانة كأداة للدراسة من خالل الدراسات السابقة ،وزعت أداة الدراسة على عينة
متكونة من العاملين في أربعة مصارف في باكستان ،وبواقع ( )300موظف .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط قوية وذات داللة إحصائية
بين إدارة االحتواء العالي وأداء العاملين ،وأن الرضا الوظيفي يزيد من قوة هذه العالقة ،كما أن هناك عالقة ارتباطية قوية وذات داللة إحصائية بين
إدارة االحتواء العالي والرضا الوظيفي لدى العاملين في املصارف الباكستانية عينة الدراسة.
استفادت الباحثة من هذه الدراسة في تصميم أنموذج الدراسة فيما يتعلق بأبعاد املتغير املستقل (االحتواء العالي) .
ما يميزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة
ً
تأسيسا على ما تقدم من استعراض لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة ،فإن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة
باآلتي:
 . 1أن الهدف الرئيس من هذه الدراسة يتمثل في بيان أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين ،وبيان دور إدارة االحتواء العالي في تعديل هذا األثر في دائرة
الجمارك األردنية ،في حين تنوعت الدراسات السابقة من حيث أهدافها.
 . 2بعد قيام الباحثة باستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة في البيئة العربية تبين ندرة في هذه الدراسات التي تناولت كل من الرقابة اإلدارية وأداء
العاملين ،وإدارة االحتواء العالي  ،والجمع بين هذه املتغيرات بحسب علمها.
 . 3تميزت هذه الدراسة عن الدراسات األخرى بأنها ستقوم باختبار أثر الرقابة اإلدارية وبيان مستويات تطبيقها في دائرة الجمارك األردنية ،وذلك
لتحقيق استباقية في هذا املجال ،إضافة إلى تناولها ملوضوع أداء العاملين من خالل أبعاد مختلفة حيث ال زال مفهومه غير واضح على نحو دقيق،
وهو ما يجعل هذه الدراسة تعد من الدراسات األولى -في حدود علم الباحثة  -في ربط متغيراتها املتمثلة بالرقابة اإلدارية كمتغير مستقل وأداء
العاملين كمتغير تابع ،وإدارة االحتواء العالي كمتغير معدل.
 . 4تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في املجتمع املعتمد ،حيث تناولت العاملين في دائرة الجمارك األردنية في املستويات اإلدارية العليا.

اإلطارالنظري
ا
أوال :الرقابة اإلدارية
عرف اإلنسان فكرة الرقابة على األداء الوظيفي منذ العصور القديمة ،إال أنه ما زال يعتريها بعض الغموض ويحيط بها الكثير من سوء الفهم،
ومع هذا فهي تحتل الصدارة في العملية اإلدارية ،إذ تعد الرقابة اإلدارية عملية مكملة لحلقات العملية اإلدارية (طراونة وعبد الهادي.)2011 ،
وتقوم الرقابة اإلدارية بمهمة الضبط والتعديل لباقي الحلقات اإلدارية األخرى ،لذا يجب تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فعالة في
تطوير وتوجيه عمل كافة املنظمات واألفراد ،فأهمية الرقابة اإلدارية تبرز بصفة عامة فيما تقدمه من تغذية عكسية ،تساعد بدورها في معالجة وتوجيه
ُ
أي انحراف يطرأ على العملية اإلدارية ،باإلضافة إلى أنها تعنى بمتابعة األداء من خالل استمرارية مالحظة سير األعمال ومجريات األمور في املنظمة ،فهي
بذلك تعد ميزان لقياس األداء ،وهي وظيفة تؤثر وتتأثر بكل جانب من جوانب العملية اإلدارية في املنظمة (ياسين.)2015 ،
مفهوم الرقابة اإلدارية :
لقد تعددت التعريفات التي قيلت بشأن الرقابة بشكل عام ،وتنوعت بحسب الزاوية التي ينظر إليها ،فقد عرفها (فايول) املشار إليه في شيحا
ً
( ) 2016بأنها" :التحقق مما إذا كان كل ش يء يسير وفقا للخطة املرسومة والتعليمات الصادرة ،والقاعدة املقررة أما موضوعها فهو تباين نواحي الضعف
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ً
أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها" ،كما عرفها العطار ( ) 2014بأنها "وظيفة تقوم بها السلطة املختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفقا
لألهداف املرسومة بكفاية وفي الوقت املحدد لها".
وتعد الرقابة اإلدارية إحدى أهم الوظائف في العمل اإلداري إذ يستطيع بواسطتها املسئولون اإلداريون التحقق من مدى تنفيذ األهداف
املوضوعة للمنظمة ،أي أنها وظيفة تمكن من مراجعة العمل الذي يتم تأديته وإظهار أسباب التقصير في العمل وكيفية معالجة ذلك ملنع تكرار حدوث
مثل هذه التصرفات (الزغبي.)2015 ،
وترى الباحثة أنه على الرغم من االختالف في تعريف الرقابة اإلدارية إال أن معظم التعريفات أجمعت على املبادئ العامة للرقابة ،في أنها أداة
إدارية تضمن سير األعمال في االتجاه الصحيح ،وأن اإلمكانيات املادية والبشرية يتم استخدامها بطريقة تمكن اإلدارة من الوصول إلى األهداف
املرسومة بكفاءة وفعالية.
وأشار طراونة وعبد الهادي ( ،)2011إلى أن مفهوم الرقابة اإلدارية يغطي النواحي واملجاالت اآلتية:
 . 1مراجعة الخطط املختلفة وفحصها لجميع األنشطة والبرامج التي تقوم بوضعها الوحدات اإلدارية.
 . 2تتبع العوامل والتغيرات التي قد تؤثر على تحقيق أهداف هذه األنشطة والبرامج.
 . 3قياس عناصر االقتصاد والكفاءة في أداء الوحدات اإلدارية.
 . 4تقييم أداء األنشطة والبرامج التي تتولى تنفيذها الوحدات اإلدارية واألجهزة الحكومية للحكم على مستوى أدائها ومدى قدرتها على تحقيق
األهداف.
أبعاد الرقابة اإلدارية:
الرقابة اإلدارية وظيفة لها خصوصية معينة تختلف عن باقي وظائف العملية اإلدارية في أنها تبحث وتراجع العمل وتتأكد من أن العمل قد تم
ً
إنجازه بدقة ،كما أنها تكشف عن االنحرافات السلبية وتعمل على تصحيحها ،وعن االنحرافات اإليجابية وتعمل على تدعيهما ،وصوال إلى تحقيق الجودة
املطلوبة داخل املنظمة ( .)Higgin, 2011وهناك العديد من األبعاد املكونة لعملية الرقابة اإلدارية ،اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أربعة منها،
وهي كما يأتي:
• التقارير اإلدارية (:)Administrative Report
تعرف التقارير اإلدارية على أنها أسلوب معروف في جميع املنظمات يهدف إلى إعطاء املعلومات الالزمة عن كيفية إجراء العمل ومدى كفاءة إنجازه،
ما يسمح للمنظمة بمقارنة األداء الفعلي باملعايير املوضوعية لألداء املخطط ،وتوجه التقارير اإلدارية بالدرجة األولى إلى الجهة املسؤولة عن اتخاذ قرار
تصحيح االنحراف واتخاذ اإلجراءات الالزمة (.)Ganahreh, et al., 2018
ً
ً
وقد أشار طروانة وعبد الهادي ( )2011إلى أن التقارير اإلدارية هي عرض رسمي للحقائق الخاصة بموضوع أو مشكلة معينة عرضا تحليليا
ً
ً
وبطريقة مبسطة ،ويكون فيه ترجمة األحداث التي تواجه املنظمة أو تقوم بها ،وهو وعاء يحمل بداخله شيئا محددا ووسيلة عرض بشكل كتابي أو
شفوي ،باإلضافة إلى أن هناك العديد من التقارير التي تنتج وتتداول داخل املنظمات املختلفة ،وتختلف باختالف توقيت إصدارها ومحتواها والشكل
الذي تظهر به ،بما يخدم الهدف منها ويحقق احتياجات متلقيا أو قارئها واملستفيد منها.
وتقوم عادة مستويات اإلدارة الدنيا في أي منظمة برفع تقاريرها إلى مستويات اإلدارة العليا ،وتشتمل تلك التقارير على بيانات ومعلومات مفصلة
ً
عن سير أعمالها ،وتكون هذه التقارير بشكل دوري أو حسب سير األعمال ،وأحيانا حين تطلب من اإلدارة العليا ،وتستنتج منها اإلدارة األعلى كيفية سير
ً
ً
األعمال ومدى كفاءتها ومطابقتها مع أهداف املنظمة ،كما يمكن اعتبارها في نفس الوقت مقياسا ألداء املوظفين ومؤشرا ملستوى التطور واإلنجاز الذي
حققوه في تلك األعمال ،وبالتالي يمكن أن تساعد مع نما ذج تقييم أداء املوظفين في اتخاذ القرار بشأن مكافآتهم وترقياتهم وتنقالتهم بين األقسام
املختلفة في املنظمة (الزغبي.)2015 ،
وتوفر التقارير الرقابية اإلدارية معلومات عن حجم اإلنتاج الفعلي الذي تحقق وعادة ما تشمل تلك التقا رير معلومات ومالية وإنتاجية وغيرها
للتع رف على حاالت االنحراف عن املعايير ،كما توفر معلومات عن مستوى األداء وترسل إلى متخذي القرار في اإلدارة واملسؤولين عن اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية ( .)Travaillé & Naro, 2017
ومن خالل عمل الباحثة في دائرة الجمارك األردنية فإنها ترى أن التقارير اإلدارية هي تلك التقا رير التي تهدف إلى إعطاء صورة حقيقية عن سير
العمل للدارة العليا في الدائرة ،وتقوم بها الوحدات واألقسام املختلفة في الدائرة معتمدة على البيانات واملعلومات الدقيقة عن العمل وإجراءاته من
ّ
الخاصة املوكلة لهم.
حيث أداء العاملين ،وطبيعة إنجاز األعمال
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• الشكاوى (:)Complaints
تعرف الشكاوى على أنها وسيلة رقابية تحمل طابع املراجعات واملتابعة وإحقاق الحق ،إذ بمقدور تلك الشكاوى وضع اإلدارة ً
تمام بصورة العمل،
وفيما يخص بعض أوجه االنحراف أو األخطاء مهما كان نوعها ،فهي وسائل رقابية يمارسها املراجعون على العاملين واملسؤولين في املنظمة ( .ذنون
وجاسم)2013 ،
وتتضمن الشكاوى املقدمة بیان بعض التجاوزات ،منها على سبيل املثال التقصير في أداء الوظيفة أو استغاللها ،أو مخالفة القوانين واللوائح أو
التعامل الس يء وغير األخالقي مع املراجعين ،ويتوجب حينها على اإلدارة أن تفحص تلك الشكاوی وتتأكد من مدى صحتها ،ومعالجتها بشكل قانوني إن
ثبتت على املوظف .ويعتبر فحص الشكاوى من وسائل الرقابة اإلدارية الفاعلة ألن تكرارها يكشف مستوى االنحراف اإلداري واألخالقي لدى املوظفين،
ً
ويقدم أحيانا دالئل ثابتة توجب سرعة اتخاذ قرارات عاجلة ومناسبة لعالج تلك االنحرافات)Widener, 2014( .
ً
ً
ونظرا لتعامل دائرة الجمارك األردنية مع الكثير من املراجعين والعمالء الذين تقدم لهم الخدمات الجمركية من قبل الدائرة ،فقد أوجدت قسما
ً
مختصا ملتابعة الشكاوى واملقترحات املقدمة من هؤالء املتعاملين ،بهدف تصحيح األخطاء وتعديل االنحرافات في كيفية تقديم الخدمات لهم ،وتحسين
تلك الخدمات وبما يضمن الكفاءة والفعالية في العمل والرفع من سوية أداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية.
• التفتيش (:)Inspection
ً
ً
يقصد بالتفتيش فحص األعمال اإلدارية للتأكد من سالمتها شكال وموضوعا ،وللتفتيش أشكال وأنواع مختلفة ،فهناك التفتيش الداخلي الذي
تقوم به الجهات الرقابية داخل املنظمة والتفتيش الخارجي الذي يقوم به مفتشون من أجهزة رقابية أخرى ،وهناك التفتيش الدوري الذي يتم في فترات
محددة،ـ والفجائي الذي يتم مباغتة من دون تحديد مواعيد ل لتفتيش ،وهناك التفتيش الكلي الذي يستهدف كل أعمال املنظمة وهناك التفتيش الجزئي
الذي يتناول قسم منها وتلك األنواع وغيرها تعني بالتأكد من حسن سير األعمال من خالل البيانات واملعلومات املسجلة ،واإلحصائيات واملحاضر
املوثقة ،كما يمكن من خالل املالحظة أن يتبين للقائمين بالتفتيش بعض املمارسات التي تستوجب التصحيح( .ذنون وجاسم)2013 ،
وتقوم دائرة الجمارك األردنية بتخصيص فرق من ذوي الخبرة لغايات التفتيش على العاملين في الدائرة والتأكد من حسن سير العمل ،وتصحيح
األخطاء التي قد تحدث أثناء العمل والرقابة عليها.
• االتصاالت اإلدارية (:)Administrative Communications
االتصال اإلداري ضروري في كافة املستويات اإلدارية لدى املنظمات على مختلف أشكالها ونشاطاتها ،فاالتصال هو وسيلة اإلدارة في نقل وتبادل
املعلومات واألفكار املتصلة بأهدافها املنشودة وأدائها في تحقيق الكفاءة والفاعلية .لذلك تبرز أهمية االتصال اإلداري في كونه أداة فعالة للتأثير في
السلوك الوظيفي للمرؤوسين وتوجيه جهودهم حيث يرفع االتصال الفعال بين القائد ومرؤوسيه الروح املعنوية لدى املرؤوسين وينمي لديهم روح الفريق
ويقوي عندهم الشعور باالنتماء إلى التنظيم ،كما أنه يعرف القائد بحاجات مرؤوسيه وأهدافهم ،وردود الفعل تجاه أهداف التنظيم وسياسته .
(الحبيني)2016 ،
كما يسهم االتصال الفعال في نقل األوامر والتعليمات التي تصدرها اإلدارة العليا املتعلقة بطبيعة املهام التي يقوم بها العاملون في املنظمة لذا يتم
اطالعهم وإحاطتهم بموقف وسلوك اإلدارة العليا تجاههم بما يساعد العاملين على تفهم طبيعة أعمالهم املختلفة واألهداف التنظيمية التي يسعون إليها
ومدى مساهمة جهودهم في تحقيقها حتى يتم تعاونهم مع اإلدارة وتعاونهم مع بعضهم البعض مما يحقق رضائهم وارتفاع معنوياتهم( .نعيمة وهاجر،
)2014
ويساعد االتصال ف ي إحاطة اإلدارة العليا بمجريات األمور بنقل ما لدى العاملين من مالحظات وآراء ومقترحات وشكاوي وبالتالي يمكن للدارة
العليا تفهم ومعايشة الظروف املحيطة بهم ،مما يساعد على تحسين مستوى أداء العاملين في املنظمة ،كما يسهم االتصال في خلق وحدة املفهوم
والهدف ورفع الروح املعنوية مما يؤدي إلى زيادة التفاعل االجتماعي والعالقات اإلنسانية وتحقيق نتائج  -إيجابية للمنظمة والعاملين (Assunta,
).Varriale, & Trujillo, 2019
وترى الباحثة من خالل عملها في دائرة الجمارك األردنية أن الدائرة تتبنى نظم اتصاالت متطورة ،وذلك من خالل استخدام التقنيات الحديثة،
ً
باإلضافة إلى تصميم الهياكل التنظيمية فيها ،بشكل يصبح العاملين في الدائرة على اختالف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية مرتبطين معا بشبكة اتصال
قوية ومتينة.
ا
ثانيا :أداء العاملين
يعد أداء العاملين املحور الرئيس ي الذي تنصب حوله جهود املديرين ،كونه يشكل بامتياز أهم أهداف املنظمة ،حيث تتوقف كفاءة أداء أي
منظمة وفي أي قطاع كانت على كفاءة أداء العاملين فيها .ويقصد بأداء العاملين مجموعة املخرجات واألهداف التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها عن طريق
العاملين فيها ،وأداء العاملين مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى املنظمات إلى تحقيقها عن طريق مهام وواجبات يقوم بها العاملون
داخل املنظمة( .عبد الجواد)2020 ،
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ً
ً
ويعد أداء العاملين عنصرا من عناصر إنتاجية منظمات األعمال ،إذ من املمكن تحديد إنتاجية العاملين في املنظمات وفقا ملجموعة من األبعاد
املتداخلة ،والتي تتضمن العمل الذي يؤديه العامل ،أو اإلنجاز الذي يحققه العامل ومدى توافقه مع املعايير ومستويات الجودة ،وكذلك سلوك العامل
مع وظيفته أو زمالئه ،أو الحالة النفسية للعامل من حيث الرغبة في العمل أو طرق التحسين التي يمكن أن يوفرها العامل في عمله)Guest, 2011( .
مفهوم أداء العاملين:
يشير مفهوم األداء في اللغة إلى عمل أو إنجاز أو تنفيذ ،واألداء هو الفعل املبذول أو النشاط الذي تم إنجازه ،وقد عرف Khatibi, Asgharian,
) Saleki, and Manafi (2012أداء العاملين على أنه العمل الذي يؤديه العامل ومدى تفهمه لدوره واختصاصه ،ومدى اتباعه للتعليمات التي تصل إليه
ً
ً
من اإلدارة عبر املشرف املباشر له ،والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء العاملين فيها ،وقد ينعكس ذلك سلبا أو إيجابا على أداء وأنشطة املنظمة والعاملين
فيها.
ً
يعرف أداء العاملين على أنه عنصرا من عناصر اإلنتاجية ويعبر عن مستوى العمل الذي يؤديه العامل ومدى تفهمه لدوره واختصاصه ومدى
اتباعه للتعليمات التي تصل إليه من اإلدارة عبر املسؤول املباشر عنه ،ويعد أداء العاملين من العوامل الحاسمة التي تساهم بشكل كبير في نجاح
املنظمات)Gitongu, Kingi, & Uzel, 2016) .
وعبر األداء عن سلوك يقوم به الفرد بهدف إنجاز عمل ما مكلف به ،أو بمعنى أدق مستوى قيامه بالعمل ،فبناء على هذا املستوى يتحدد أداء
ً
ً
ً
متدنيا ،ويتضمن األداء النتائج الناتجة من اإلجراءات التي يقوم بها العاملين ً
بناء على خبرتهم ومهاراتهم ،وهي النتيجة
الفرد إذا كان جيدا أو متوسطا أو
املتراكمة ملهارات وجهود وقدرات جميع العاملين ،ويشير إلى الجهود املبذولة لتحقيق األهداف والغايات (.)Ellinger, Ellinger, & Keller, 2003
ً ً
لذلك نجد أن جميع املسؤولين عن املنظمات بمختلف مسم ياتها واحجامها وأهدافها يهتمون اهتماما كبيرا بأداء العاملين في منظماتهم ،ألن األداء
ً
ال يعد انعكاسا لقدرات كل فرد ودافعيته ،وكمية العمل املنجز من قبله فحسب ،وإنما هو انعكاس ألداء هذه املنظمات ودرجة فاعليتها وتقييم عملها ،
وأن أحد املداخل الرئيسة لتحسين مستوى ونوعية أداء العاملين هو االستراتيجيات املعتمدة واملتبعة من قبل االستراتيجية الكلية في تلك املنظمات .
()Cascio,2019
من خالل التعاريف السابقة لألداء ترى الباحثة أن أداء العاملين هو درجة تحقيق واتمام املهام واملسؤوليات املختلفة املكونة للوظيفة التي يشغلها
الفرد ،وبما يحقق أهداف املنظمة .
أبعاد أداء العاملين:
لتحقيق الغرض من هذه الدراسة ،تم اعتماد مجموعة من أبعاد أداء العاملين في هذه الدراسة ،وهي:
 .1جودة األداء املنجز
هي تعبير عن عنصر أساس ي من عناصر النمو والتقدم للعاملين ،ويقتض ي توافر رغبة الفرد في عمله وقدرته عليه ،حتى يتمكن من اتقان عمله،
وعلى هذا األساس فإن عنصري الرغبة والقدرة هما املحددان لجودة العمل املنجز ،ألن القدرة تستلزم املهارة واملعرفة ،كما أن الرغبة ترتبط بظروف
العمل املادية واالجتماعية وحاجات األفراد .فلم تعد النواحي املادية هي املحدد الوحيد لجودة العمل ،بل تشغل االحتياجات النفسية واالجتماعية
ً ً
لألفراد دورا مهما فيها)Brandler & Roman, 2016( .
 .2سرعة األداء املنجز
وهي مقدار العمل الذي يستطيع العامل إنجازه في الظروف العادية للعمل ،وتشير سرعة العمل املنجز إلى مـدى مـا يدركـه الفـرد عـن عملـه الـذي
يقـوم بـه ومـا يمتلكـه مـن رغبـة ومها رات وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء( .بني عيس ى وأبازيد)2014 ،
 .3كمية األداء املنجز
تمثل املحصلة النهائية لتفاعل مجموعة من الجهود املبذولة من العاملين في وقت محدد ،وتتحدد كمية العمل املنجز بعدد من العوامل
املوضوعية والشخصية لتؤدي إلى أفضل استخدام للموارد في تحقيق األهداف املخطط لها)Brandler & Roman, 2016( .
ا
ثالثا :إدارة االحتواء العالي
في بداية الثمانينات من القرن املاض ي ظهر مفهوم إدارة االحتواء العالي ،كمدخل مالئم ملنظمات األعمال التي تواجه منافسة شديدة وتعمل في بيئة
غير مؤكدة وغير مستقرة ،ويعد هذا املفهوم من أفضل التطبيقات في مجال املوارد البشرية ،إذ ترتبط تطبيقات وممارسات االحتواء العالي باالبتكار
واملرونة واإلثراء الوظيفي للعاملين في منظمات األعمال ،كما ترتبط ممارسات االحتواء العالي باملهارات العالية للعاملين وتوفير وظائف مصممة
الستخدام هذه املهارات من خالل فرق العمل أو بالتعاون مع اآلخرين ،وتحديد هيكل من الحوافز إلثارة الجهد املتميز)Gollan, 2005( .
ويستند االحتواء العالي على فرض رئيس هو تصميم نظم عمل عالية االلتزام ،وإيجاد الظروف املناسبة للعاملين في منظمات األعمال ليكونوا على
درجة عالية من املشاركة في املنظمة والتعرف على أهدافها الشاملة ،وأن مشاركة العاملين املباشرة هي أحد أكثر العناصر أهمية وتأثيرا على األداء،
ً
ً
باعتبارها عنصرا جوهريا بالنسبة للمفاهيم التنظيمية الحديثة)Wood et al , 2012( .
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مفهوم إدارة االحتواء العالي:
يركز املدخل العام إلدارة االحتواء العالي على طبيعة العمل الذي يقوم به األفراد والسماح لهم باتخاذ القرارات وتزودهم بالتغذية العكسية حول
فعالية أدائهم والعمل على تطويرهم واستخدام مهاراتهم وقدراتهم ،باإلضافة إلى أهمية وجود موظفين لديهم القدرة على إدارة الذات ،وهو مصطلح
يستخدم لوصف أنظمة اإلدارة القائمة على أساس االلتزام واملشاركة)Camps & Luna, 2009( .
وتعرف إدارة االحتواء العالي بأنها" :مجموعة من تطبيقات املوارد البشرية تعمل على تعزيز قدرات املوظفين وتحفيزهم ألداء أعمالهم ،وتقدم لهم
ً
فرصا لبذل املزيد من الجهود في أعمالهم وكفاءتها")Al-Zu’bi, 2017( .
ويعرف آرمسترونغ ( ) Armstrong, 2014إدارة االحتواء العالي على أنها" :مجموعة محددة من تطبيقات املوارد البشرية التي تركز على اتخاذ القرار
من قبل املوظف والوصول إلى املعلومات والتدريب والتحفيز"
كما عرفت إدارة االحتواء العالي على أنها" :إشراك العاملين في التغيير واتخاذ القرارات من خالل مجموعة من املمارسات املتمثلة باخت يار العاملين
املناسبين وتطوير مهاراتهم ،واعتماد فرق العمل الذاتية وتحقيق األمان الوظيفي"( .أبو ليفة)2016 ،
وتعرف إدارة االحتواء العالي كذلك على أنها مجموعة من العمليات اإلدارية الرامية إلى املشاركة والدعم والتفاهم واملساهمة املثلى من جميع
العاملين في املنظمة والتزامهم بأهدافها ،وتركز ممارسات إدارة االحتواء العالي على عملية صنع القرار للعاملين والحصول على املعلومات والتد ريب
والتحفيز)Kok, Malefane, & Pierre, 2014( .
ومن خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن إدارة االحتواء العالي هو عبارة عن ممارسة إدارية موجهة للعاملين في املنظمة يهدف إلى إشراكهم في
صنع واتخاذ القرارات وتطوير قدراتهم من خالل التدريب والتحفيز.
ا
رابعا :دائرة الجمارك األردنية نشأتها وتطورها (الخطة االستراتيجية لدائرة الجمارك)2020 ،
رافق تأسيس إمارة شرق األردن في عام  1921إنشاء أول إدارة جمركية ،أطلق عليها في ذلك الوقت (مديرية املكوس واإلحصاء العام) ،وكانت ترتبط
برئاسة مجلس املستشارين ،والهدف من إنشاءها هو إحصاء ومعاينة وجمع إيرادات البضائع والسلع الواردة إلى األردن.
وقد صدر أول قانون ينظم عمل هذه الدائرة عام  1926وسمي بقانون الجمارك واملكوس والذي تم تعديله عام  ،1936وصدر بعده قانون رقم
( )1لعام  ،1962ومن ثم تم إصدار قانون مؤقت رقم ( )16لعام  ،1983واستمر العمل به إلى أن صدر القانون رقم ( )20لعام  ،1998وتعديالته املوجبة
بالقانون رقم ( )33لسنة  2018والقانون املعدل رقم ( )10لسنة .2019
وقد اتسعت مهام دائرة الجمارك لتساهم وبشكل فاعل في دعم االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار وتسهيل حركة التبادل التجاري ومكافحة
التهريب وحماية املجتمع املحلي والبيئة من املواد الخطرة ومراقبة حركة املسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود اململكة متبنية بذلك أفضل
ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من التطور التقني وتوظيفه في خدمة العمل الجمركي.
ً
وتعمل دائرة الجمارك حاليا بموجب نظام التنظيم اإلداري رقم ( )27لسنة  ،2011حيث نصت املادة رقم ( ) 3من النظام على أن هدف الدائرة
يتمثل في تقديم خد مات جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية االقتصادية ،وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعاملي .

منهجية الدراسة:
اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وذلك ملناسبته لطبيعة وأهداف الدراسة ،حيث سيتم وصف متغيرات الدراسة املتمثلة بالرقابة
اإلدارية كمتغير مستقل ،وأداء العاملين كمتغير تابع ،وإدارة االحتواء العالي كمتغير معدل ،ومن ثم تحليل إجابات أفراد العينة من العاملين في دائرة
الجمارك األردنية ضمن املستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا على استبانة الدراسة الختبار فرضياتها واإلجابة عن أسئلتها.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في دائرة الجمارك األردنية ضمن املستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا والبالغ عددهم ( ،)601تم
ً
اختيار عينة طبقية متناسبة منهم ،وبواقع ( )300عامال ،وكما هو موضح في الجدول (.)1
جدول (  :)1نسبة العينة من مجتمع الدراسة
املستوى الوظيفي
املديرين
مساعدي املديرين
رؤساء األقسام

املجتمع

العينة

النسبة

64

32

%50.0

165

82

%50.0

372

186

%50.0

املجموع

601

300

%50.0

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على تقرير دائرة الجمارك األردنية لسنة ()2020
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وزعت الباحثة أداة الدراسة على العينة ،حيث تم استرداد ( )252استبانة صالحة ألغراض التحليل اإلحصائي ،شكلت العينة الفعلية للدراسة،
ً
ويبين الجدول ( ) 2وصفا للمتغيرات والخصائص الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ،واملتمثلة بـ (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،عدد
سنوات الخبرة ،املسمى الوظيفي):
جدول (  :)2توزيع عينة الدراسة حسب خصائصهم الشخصية والوظيفية
الفئة
ذكر
أنثى

املتغير
الجنس
املجموع

أقل من  30سنة
 30سنة – أقل من 40سنة
 40سنة – أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر

العمر

املجموع
دبلوم كلية مجتمع
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه

املؤهل العلمي

املجموع
أقل من  5سنوات
 5إلى أقل من  10سنوات
 10إلى أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر

عدد سنوات الخبرة

املجموع
مدير عام
مساعد مدير عام
مدير مديرية
مساعد مدير مديرية
رئيس قسم

املسمى الوظيفي

املجموع

التكرار

النسبة املئوية

228

90.5

24

9.5

252

100.0

0

0.00

68

27.0

142

56.3

42

16.7

252

100.0

11

4.4

122

48.4

2

.8

108

42.9

9

3.6

252

100

0

0.00

39

15.5

60

23.8

153

60.7

252

100

0

0.00

3

1.2

29

11.5

82

32.5

138

54.8

252

100
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ً
يبين الجدول ( )2أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة هم من فئة الذكور ،حيث بلغ عددهم ( )228فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%90.5من
ً
إجمالي أفراد عينة الدراسة ،في حين شكل اإلناث النسبة الصغرى ،حيث بلغ عددهن ( )24فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%9.5من إجمالي أفرد عينة
ً
الدراسة ،كما يالحظ أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من فئة ( 40سنة – أقل من  50سنة) ،حيث بلغ عددهم ( )142فردا ،وشكلوا ما نسبته
( )%56.3من إجمالي أفراد عينة الدراسة ،في حين تبين أن النسبة الصغرى من أفراد عينة الدراسة هم من فئة (أقل من  30سنة) ،حيث بلغ عددهم ()0
ً
فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%0من إجمالي أفرد عينة الدراسة .تلتها فئة ( 50سنة فأكثر) حيث بلغ عددهم ( )42وبنسبة مئوية قدرها ( )%16.7من إجمالي
أفراد عينة الدراسة .
وتشير بيانات الجدول ( ) 2أن أفراد العينة قد توزعوا على املستويات التعليمية الخمسة مع وجود زيادة في نسبة افراد العينة من فئة
ً
(بكالوريوس) ،والبالغ عددهم ( )122فردا ،وبنسبة ( )% 48.4من إجمالي افراد العينة ،في حين كانت نسبة افراد العينة من فئة (دكتوراه) ،والبالغ
عددهم ( )9أفراد ،قد شكلوا ما نسبته ( )%3.6من اجمالي افراد العينة .كما تشير إلى أن أغلبية أفراد عينة الدراسة يمتلكون خبرة من فئة (  15سنة
ً
فأكثر) ،حيث بلغ عددهم ( )153فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%60.72من إجمالي أفراد عينة الدراسة ،في حين يتضح أن أقلية أفراد العينة يمتلكون خبرة
ً
من فئة (أقل من  5سنوات) ،حيث بلغ عددهم ( )0فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%0من إجمالي أفراد عينة الدراسة .تلتها فئة (  5إلى أقل من  10سنوات)
ً
حيث بلغ عددهم ( )39فردا وبنسبة قدرها ( )%15.5من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
أما بالنسبة للمسمى الوظيفي فيبين الجدول ( )2أن النسبة الغالبة ألفراد عينة الدراسة كانت من فئة املسمى الوظيفي (رئيس قسم) ،حيث بلغ
ً
عددهم ( )138فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%54.8من إجمالي أفراد عينة الدراسة ،في حين تبين أن النسبة األقل من أفراد العينة كانت من فئة املسمى
ً
الوظيفي (مدير عام) ،حيث بلغ عددهم ( )0فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%0من إجمالي أفراد عينة الد راسة .تلتها فئة املسمى الوظيفي (مساعد مدير عام)
حيث بلغ عددهم ( )3وبنسبة مئوية قدرها ( )%1.2من أجمال أفراد العينة.
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طرق جمع البيانات:
اعتمدت الباحثة على مصدرين أساسيين من املعلومات هما:
 . 1املصادر الثانوية  :املتمثلة باألدبيات السابقة من أبحاث ودوريات ومقاالت ،باإلضافة إلى مواقع (اإلنترنت) والكتب ،واملراجع الع ربية واألجنبية
املتعلقة بموضوع الدراسة.
 . 2املصادر األولية :قامت الباحثة بتطوير استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة ،وتتكون االستبانة من أسئلة تتعلق بمتغيرات الدراسة (الرقابة
اإلدارية  -أداء العاملين – إدارة االحتواء العالي).
أداة الدراسة:
ً
قامت الباحثة بتطوير استبانة كأداة للدراسة اعتمادا على الدراسات السابقة ،وتوزيعها على األساتذة املختصين باإلدارة للتأكد من مدى صحتها
وتغطيتها للمعلومات بشكل كامل ،ومن ثم سيصار إلى توزيعها على أفراد عينة الدراسة للحصول منها على معلومات تستخدم في اختبار فرضيات
الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها.
وقد تكونت االستبانة من أربعة أجزاء ،وكما يأتي:
 . 1الجزء األول( :املعلومات الديموغرافية والوظيفية).
 . 2الجزء الثاني :فقرات أبعاد املتغير املستقل (الرقابة اإلدارية).
 . 3الجزء الثالث :فقرات أبعاد املتغير التابع (أداء العاملين).
 . 4الجزء الرابع :فقرات املتغير املعدل (إدارة االحتواء العالي).
اختبارثبات أداة الدراسة:
يهدف اختبار ثبات أداة الدراسة إلى التأكد من مدى املوثوقية وثبات أداة الدراسة وانسجام إجابات األفراد املبحوثين على فقراتها املختلفة
واستقرارها ،وذلك من خالل اعتماد اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Alpha Cronbacheوالذي يشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات مقبولة عند قيمة
ألفا أكبر أو تساوي ( ،)0.70كما أن اقتراب قيمة ألفا من ( )%100يدل على درجات ثبات أعلى ألداة الدراسة ).(Sekaran & Bougie, 2016
والجدول اآلتي يبين نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة ،وذلك كما يأتي:
جدول (  :)3نتائج اختبارثبات اداة الدراسة
الرقم

البعد
التقارير االدارية
االتصاالت اإلدارية
التفتيش
الشكاوى
الرقابة االدارية
كمية األداء املنجز
سرعة األداء املنجز
جودة األداء املنجز
أداء العاملين
إدارة االحتواء العالي

0.901

11

جميع الفقرات

0.933

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قيمة ألفا
0.822
0.837
0.811
0.859
0.903
0.809
0.705
0.880
0.831
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يتضح من الجدول رقم ( )3أن قيم ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ما بين ( ،)0.903 – 0.705وهي أكبر من املقياس ( ،)0.70كما بلغت قيمة
ألفا ألداة الدراسة ككل ( ،)0.933وهي تقترب من القيمة ( ،)%100وهذا يدل على املوثوقية واالتساق الداخلي ألداة الدراسة وانسجام إجابات املبحوثين
واستقرارها.
مالءمة نموذج الدراسة لألساليب االحصائية املستخدمة:
يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى التحقق من مالءمة نموذج الدراسة لألساليب االحصائية املستخدمة ،من خالل التأكد من صالحية بيانات
الدراسة ومالءمتها إلجراء االختبارات املعلمية ،وذلك عن طريق إجراء اختباري االرتباط الخطي املتعدد واالرتباط الذاتي.
• اختباراالرتباط الخطي املتعدد Multicollinearity
تعتبر مشكلة االرتباط الخطي املتعدد من املشاكل الخاصة باملتغيرات املستقلة ،وتظهر عند وجود ارتباط عالي (شبه تام) بين متغيرين مستقلين،
ً
ويؤثر وجود هذا االرتباط العالي سلبا على دقة القياسات ،حيث يعمل على تضخم قيمة معامل التحديد  R2بحيث تتجاوز قيمته القيمة الفعلية.
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ويتم اختبار وجود هذه املشكلة من خالل احتساب معامل ارتباط بيرسون ،حيث تشير قاعدة القرار إلى خلو البيانات من مشكلة االرتباط الخطي
املتعدد إذا كانت قيم معامل االرتباط بيرسون بين متغي رين مستقلين أو أكثر تزيد عن ( .)Guajarati, 2004, 359( )0.80وفيما يأتي نتائج اختبار مشكلة
االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة الفرعية باستخدام معامل االرتباط بيرسون.
جدول (  :)4نتائج اختبار مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين أبعاد املتغيراملستقل باستخدام معامل االرتباط بيرسون
التفتيش

املتغير

التقارير اإلدارية

االتصاالت اإلدارية

التقارير اإلدارية
االتصاالت اإلدارية
التفتيش
الشكاوى

1.000
**0.481

1.000

**0.640

**0.638

1.000

**0.290

**0.463

**0.170

الشكاوى

1.000

(**) عند مستوى داللة 0.01

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على نتائج برنامج (.)SPSS

يبين الجدول ( )4أن أعلى قيمة ملعامل االرتباط بين أبعاد املتغير املستقل بلغت ( )0.640بين املتغي رين "التقارير اإلدارية" و"التفتيش" ،في حين أن
قيم معامل االرتباط بيرسون بين املتغيرات املستقلة األخرى كان أقل من ذلك ،وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد ال عالي بين أبعاد
املتغير املستقل ،وجميعها جاءت أقل من ( ،)0.80وعليه فإن العينة تخلو من وجود مشكلة االرتباط الخطي املتعدد العالي في بيانات الدراسة.
ولتأكيد النتيجة السابقة تم قياس معامل تضخم التباين ) Variance Inflation Factor (VIFومعامل التحمل (التباين املسموح به ()Tolerance
ألبعاد املتغير املستقل ،حيث تشير قاعدة القرار إلى خلو البيانات من مشكلة االرتباط الخطي املتعدد العالي إذا تراوحت قيم معامل تضخم التباين
( )VIFما بين ( ،) 10.0 – 1.0وكذلك إذا تراوحت قيم معامل التحمل (معامل التباين املسموح به  )Toleranceما بين (Guajarati, 2004, ( )1.0 - 0.1
 .) 359وفيما يأتي نتائج اختبار مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين أبعاد املتغير املستقل باستخدام معامل تضخم التباين وقيم معامل التحمل وكما
يأتي:
جدول (  :)5نتائج اختبار مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين أبعاد املتغيراملستقل باستخدام معامل تضخم التباين ومعامل التحمل (التباين املسموح به)
ّ
املتغير
التقارير االدارية
الشكاوى
التفتيش

معامل تضخم التباين VIF

معامل التحمل (التباين املسموح به) Tolerance

1.798

0.556

2.158

0.463

2.395

0.417

االتصاالت االدارية

1.376

0.727
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يتضح من الجدول ( ) 5أن قيم معامل تضخم التباين ألبعاد املتغير املستقل كانت أقل من العدد  ، 10.0وكانت قيم معامل التحمل (التباين
املسموح به  )Toleranceأقل من العدد  ،1.0وهذا يؤكد أن البيانات تخلو من مشكلة االرتباط الخطي املتعدد.
األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة:
لتحديد مستوى األهمية النسبية لفقرات ومتغيرات أداة الدراسة تم االستناد إلى مقياس ليكرت الخماس ي وذلك باالعتماد على قيم الوسط
الحسابي لتقديرات استجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة ووفق ثالثة مستويات هي (منخفض ،ومتوسط ،ومرتفع) ،ومن خالل تطبيق املعادلة
اآلتية:
طول الفترة =

الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديل
عدد املستويات

=

ً
وبناء على ما سلف ذكره فإن املستويات الثالثة املعتمدة التخاذ القرار تكون على النحو التالي:

1– 5
3

= 1.33

جدول (  :)6األهمية النسبية والوسط الحسابي املقابل لها
الوسط الحسابي
من  - 1أقل من 2.34

مستوى األهمية النسبية
منخفض

من  - 2.34أقل من 3.67

متوسط

من 5.00 - 3.67

مرتفع

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على نتائج برنامج (.)SPSS
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ا
أوال :األهمية النسبية ألبعاد الرقابة اإلدارية
تمثل الرقابة اإلدارية املتغير املستقل في الدراسة ،ويشتمل على ( )4أبعاد فرعية ،وهي" :التقارير اإلدارية ،االتصاالت اإلدارية ،التفتيش،
الشكاوى" .وفيما يأتي األهمية النسبية لهذه األبعاد.
ا
جدول (  :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على أبعاد الرقابة اإلدارية مرتبة تنازليا حسب األهمية
الرقم

البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

1

التقارير اإلدارية
االتصاالت االدارية
التفتيش
الشكاوى

4.408

0.412

4

4.460

0.440

1

4.446

0.423

2

4.416

0.434

3

4.432

0.327

2
3
4

الرقابة اإلدارية

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول رقم ( )7أن األهمية النسبية ألبعاد "الرقابة اإلدارية" جاءت مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.432واالنحراف
املعياري ( .)0.327وقد جاء ُبعد (االتصاالت اإلدارية) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.460وبانحراف معياري ( )0.440وبأهمية نسبية مرتفعة،
في حين جاء ُبعد "التقارير اإلدارية" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.408وبانحراف معياري ( )0.412وبأهمية نسبية مرتفعة.
ا
ثانيا :األهمية النسبية ألبعاد أداء العاملين
يمثل متغير أداء العاملين املتغير التابع في الدراسة ،ويشتمل ثالثة أبعاد ،وهي" :كمية األداء املنجز ،وسرعة األداء املنجز ،وجودة األداء املنجز".
وفيما يأتي األهمية النسبية لهذه األبعاد.
ا
جدول (  :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على أبعاد أداء العامين مرتبة تنازليا حسب األهمية
الرقم
1
2

البعد
كمية األداء املنجز
سرعة األداء املنجز
جودة األداء املنجز
أداء العاملين

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

4.442

0.401

1

4.419

0.341

2

4.418

0.479

3

4.427

0.287

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول ( )8أن األهمية النسبية ملتغير "أداء العاملين" جاءت مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.427واالنحراف املعياري
( .)0.287وقد ّ
حل ُبعد "كمية األداء املنجز" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي قدره ( )4.442وبانحراف معياري ( )0.401وبأهمية نسبية مرتفعة ،في
حين ّ
حل ُبعد "جودة األداء املنجز" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.418وبانحراف معياري ( )0.479وبأهمية نسبية مرتفعة.
ا
ثالثا :األهمية النسبية لفقرات إدارة االحتواء العالي
يمثل متغير إدارة االحتواء العالي املتغير ّ
املعدل في الدراسة ،وفيما يلي األهمية النسبية لفقرات هذا املتغير.
ا
جدول (  :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات (إدارة االحتواء العالي) مرتبة تنازليا حسب األهمية
الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

1

تطرح دائرة الجمارك األردنية برامج تدريبية متنوعة لالستجابة للتغيرات املتالحقة في بيئة العمل.
تهدف السياسات املتبعة في دائرة الجمارك األردنية إلى تحقيق االندماج الوظيفي بين العاملين.
تمنح دائرة الجمارك األردنية العاملين فيها الحرية الكافية في مناقشة أفكارهم مع اإلدارة.
يفوض العاملون في دائرة الجمارك األردنية بحل املشكالت التي تواجههم في العمل.
يشارك العاملون في دائرة الجمارك األردنية في اتخاذ القرارات التي تساهم في حل املشكالت.
يهدف نظام الحوافز املطبق في دائرة الجمارك األردنية لتحقيق املساواة بين العاملين.
ً
تمنح دائرة الجمارك األردنية العاملين فيها فرصا متساوية في الترقية.
يتم منح الحوافز حسب معايير الكفاءة.
تستند دائرة الجمارك األردنية إلى نظام املكافآت العادل.
يشعر العاملون في دائرة الجمارك األردنية باالنتماء لها.
يشعر العاملون في دائرة الجمارك األردنية بالفخر بإنجاز أعمالهم.
املتوسط العام

4.437

0.697

5

4.468

0.581

4

4.536

0.515

1

4.504

0.509

3

4.397

0.490

8

4.317

0.587

10

4.333

0.585

9

4.198

0.631

11

4.405

0.633

7

4.421

0.518

6

4.520

0.501

2

4.412

0.405

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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حداد & الالفي

ً
يتضح من الجدول ( )9أن مستوى األهمية النسبية ُلبعد " إدارة االحتواء العالي" كان مرتفعا ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ()4.412
ّ
واالنحراف املعياري ( .) 0.405وقد حلت الفقرة "تمنح دائرة الجمارك األردنية العاملين فيها الحرية الكافية في مناقشة أفكارهم مع اإلدارة" في املرتبة األولى
بمتوسط حسابي بلغ ( ) 4.536وبأهمية نسبية م رتفعة ،في حين جاءت الفقرة "يتم منح الحوافز حسب معايير الكفاءة " في املرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( )4.198وبأهمية نسبية م رتفعة.
اختبار فرضيات الدراسة:
تم اخضاع الفرضية الرئيسية األولى لتحليل االنحدار الخطي املتعدد  ، Multiple linear regressionوإخضاع الفرضية الثانية لتحليل االنحدار
الهرمي ( )Hierarchical Regressionوكانت النتائج على النحو التالي:
ا
أوال :نتائج اختبار الفرضية األولى" :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير
الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة" :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء
املنجز" في دائرة الجمارك األردنية".
جدول (  :)10نتائج اختبارأثرأبعاد الرقابة اإلدارية في أداء العاملين
املتغير التابع

أداء العاملين

ملخص النموذج

تحليل التباين

Model Summery
R2
R

ANOVA
F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.705

0.497

60.894

درجة
الحرية

جدول املعامالت
Coeffecient
B
الخطأ

البيان

Sig F

Sig t

T

املعياري

Df
4

الثابت
التقارير اإلدارية
الشكاوي
التفتيش
االتصاالت اإلدارية

0.000

2.206

0.181

12.195

0.000

0.358

0.042

8.494

0.000

-0.040

0.035

-1.140

0.255

0.184

0.047

3.886

0.000

0.0004

0.043

-0.009

0.993
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تظهر نتائج الجدول ( )10أن قيمة معامل االرتباط بيرسون وهذا ) (R = 0.705مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين املتغيرات املستقلة
ً
واملتغير التابع ،كما يشير إلى أن أثر أبعاد املتغير املستقل الفرعية "الرقابة اإلدارية" على املتغير التابع "أداء العاملين" دال إحصائيا  ،حيث كانت قيمة F
املحسوبة هي ( ،)60.894وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وهو أقل من  ،0.05كما أظهر الجدول أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.497مما يعني أن ما
نسبته ( )%49.7من التباين في "أداء العاملين" ُيفسر من خالل التباين في أبعاد املتغير املستقل "الرقابة اإلدارية" مجتمعة.
أما جدول املعامالت ( )Coefficientفقد أظهر أن قيمة  Bعند ُبعد املتغير املستقل الفرعي "التقارير االدارية" قد بلغت ) (0.358وأن قيمة  tعنده
هي ( ،)8.494وبمستوى داللة ) ،(Sig=0.000مما يشير إلى معنوية أثر هذا ُ
البعد .أما قيمة  Bعند ُبعد املتغير املستقل الفرعي "الشكاوى" قد بلغت (-
) 0.040وأن قيمة  tعنده هي ( ،)-1.140وبمستوى داللـة ) ،(Sig =0.255مما يشير إلى عدم معنوية أثر هذا ُ
البعد ..وقد بلغت قيمة  Bعند ُبعد املتغير
املستقل الفرعي "التفتيش" ) (0.184وقيمـة  tعنده هي ( ،)3.886وبمستوى داللة ) ،(Sig=0.000مما يشير إلى معنوية أثر هذا ُ
البعد .في حين كانت قيمة
 Bعند ُبعد املتغير املستقل الفرعي "االتصاالت االدارية" قد بلغت ) (-0.0004وأن قيمة  tعنده هي ( ،)-0.009وبمستوى داللـة ) ،(Sig=0.993مما يشير
إلى عدم معنوية أثر هذا ُ
البعد..
وعليه تم رفض الفرضية الصف رية األولى وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت
اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية".
ا
ثانيا  -نتائج اختبار الفرضية الثانية" :H02 :ال يوجد أثرر ذو داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى معنويرة ( )α≥ 0.05إلدارة االحترواء العرالي فري تحسرين أثرر
الرقابرة اإلداريرة بأبعادهرا( :التقرارير الرقابيرة ،الشركاوى ،التفتريش ،االتصراالت اإلداريرة) فري أداء ال عراملين بأبعراده مجتمعرة( :جرودة األداء املنجرز،
سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول(  :)11نتائج االنحدارالهرمي لبيان الدوراملعدل إلدارة االحتواء العالي على أثرأبعاد الرقابة اإلدارية مجتمعة على أداء العاملين
املتغير التابع

املتغيرات املستقلة

أداء العاملين

التقارير اإلدارية
الشكاوى
التفتيش

Sig t

B

الخطوة الثانية
قيمة t
املحسوبة

Sig t

الخطوة األولى

0.358

8.494

0.000

0.204

5.581

0.000

-0.040

1.140-

0.255

-0.111

-3.839

0.000

0.184

3.886

0.0004

0.176

4.604

0.000

B

قيمة t

املحسوبة
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حداد & الالفي

االتصاالت اإلدارية
إدارة االحتواء العالي
 R2معامل التحديد

0.497

0.674

Δ R2
ΔF
Sig Δ F

0.497
60.894
0.000

0.178
134.056
0.000

0.000

-0.009

0.993

0.060

1.701

0.090

0.343

11.578

0.000
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يعرض الجدول أعاله نتائج االنحدار الهرمي القائم على نموذجين ،إذ عكست نتائج النموذج األول املبنية على الخطوة األولى وجود أثر ذي داللة
إحصائية ألبعاد (الرقابة اإلدارية) مجتمعة على (أداء العاملين) ،حيث كانت قيمة ) (ΔF = 60.894وبمستوى داللة ) (Sig Δ F = 0.000وهي أقل من
 ،0.05كما كانت قيمة معامل التحديد ) ،(R2= 0.497وهذا يشير إلى أن (أبعاد الرقابة اإلدارية مجتمعه) يفسر ما نسبته  ،%49.7من التباين الحاصل
في (أداء العاملين).
2
وفي الخطوة الثانية ،تم ادخال متغير (إدارة االحتواء العالي) لنموذج االنحدار ،حيث ازدادت قيمة معامل التحديد  Rبنسبة  ،%17.8وهذه
ً
النسبة دالة إحصائيا حيث كانت قيمة ) (ΔF=134.056وبمستوى داللة ) (Sig Δ F = 0.000وهي أقل من  ،0.05كما كانت قيمة ) (B = 0.343عند
ً
(إدارة االحتواء العالي) ،وبمستوى داللة ) ، (Sig t = 0.000وهذا يؤكد االختالف في األثر املعنوي ألبعاد الرقابة اإلدارية في أداء العاملين تبعا الختالف
إدارة االحتواء العالي .وعليه نستنتج أنه:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05إلدارة االحتواء العالي في تحسين أثر الرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير اإلدارية،
الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة
الجمارك األردنية".
مناقشة النتائج:
مناقشة نتائج األهمیة النسبیة ملتغيرات الدراسة
ا
أوال :مناقشة األهمية النسبية ألبعاد الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية:
أشارت نتائج الدراسة إلى أن األهمية النسبية ألبعاد "الرقابة اإلدارية" جاءت مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.432واالنحراف
املعياري ( .)0.327وقد جاء ُبعد (االتصاالت اإلدارية) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.460وبانحراف معياري ( )0.440وبأهمية نسبية مرتفعة،
في حين جاء ُبعد "التقا رير اإلدارية" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.408وبانحراف معياري ( )0.412وبأهمية نسبية م رتفعة ،وهذا یشير إلى
اهتمام دائرة الجمارك األردنية بالرقابة اإلدارية وتطبيقها في الدائرة ،ملا للرقابة اإلدارية من أهمیة في ضمان دقة أداء العاملين ،وتشخيص مشكالت
دائرة الجمارك األردنية ،وكذلك التطور والتقدم ومواجهة الصعوبات والعوائق التي تعترض طریق هذا التقدم والتطور ،والتوصل لكل ما هو جدید في
تحسين العمل واألداء.
كما یمكن تفسير اهتمام دائرة الجمارك األردنية بالرفابة اإلدارية بشكل عام هو التحسين من نوعیة العمل الذي يقوم به العاملون ،ومدى
قدرتهم على مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة ،وذلك مواءمة الخدمات املقدمة للمراجعين وبما يتناسب مع توقعاتهم لجودة الخدمة التي يحصلون
عليها ،وتفسر الباحثة نتیجة حصول بعد االتصاالت اإلدارية على أكبر أهمیة نسبیة كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية في سعی
الدائرة إلى توفير نظام اتصاالت فعال بين املستويات اإلدارية املختلفة ،والعمل على إيصال التعاميم اإلدارية لل موظفين عبر قنوات االتصال بسرعة،
وذلك بهدف التحسين من نوعية العمل وإصالح االنحرافات التي قد تحصل ،ولم لالتصاالت اإلدارية من دور فعال في تحسين بيئة العمل.
اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة بكر ،عبد النبي ،وحتاتة ( ،)2020التي بينت نتائجها أن مستوى تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم
َ
ً
قبل الجامعي في مصر كان متوسطا ،بينما كان مستوى تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في مالي زيا مرتفعا ،كما اتفقت كذلك مع نتيجة
دراسة العجمي ( ،)2020التي بينت نتائجها أن درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية كبيرة على مستوى األداة الكلية في املجال
اإلداري واملجال الفني.
واتفقت هذه النتيجة كذلك مع نتيجة دراسة ( Ganahreh, Bello, and Abdullah (2018التي بينت نتائجها وجود مستوى مرتفع من الرقابة
ً
اإلدارية في الشركات الصناعية املساهمة ،واتفقت أيضا مع نتيجة دراسة ( Eker and Eker (2019التي أظهرت نتائجها أن مستوى الرقابة اإلدارية في
ً
الشركات الصناعية كان مرتفعا .
ا
ثانيا :مناقشة األهمية النسبية ألبعاد أداء العاملين
أظهرت النتائج أن األهمیة النسبیة ألبعاد ملتغير "أداء العاملين" جاءت مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.427واالنحراف املعياري
( .)0.287وقد ّ
حل ُبعد "كمية األداء املنجز" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي قدره ( )4.442وبانحراف معياري ( )0.401وبأهمية نسبية مرتفعة ،في
حين ّ
حل ُبعد "جودة األداء املنجز" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.418وبانحراف معياري ( )0.479وبأهمية نسبية مرتفعة.
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تفسر الباحثة هذه النتیجة إلى إدراك دائرة الجمارك األردنية ألهمية أداء العاملين ،وكل ما یؤدي إلى زيادة مستوى األداء لدى العاملين لديها
ً
باعتبارها انعكاسا لقدرة الدائرة في تقديم خدماتها وفي التعامل مع التغير واالستجابة للتجدید الحاصل ،وا رتباط ذلك بفعالية األداء لجمیع العاملين في
دائرة الجمارك والقدرة على تحسين وتفعیل األداء ،واالهتمام بالجهود الهادفة من قبل الدائرة للتخطیط وتنسیق وتوجیه األداء الفردي والجماعي بهدف
االستجابة للتغيرات املتالحقة في بيئة العمل ،ووضع املعايير واملقايیس املناسبة واملقبولة كهدف أساس ي یسعى الكل للوصول إلیه ،إلنجاز ينجز
العاملون في دائرة الجمارك األردنية أعمالهم املوكلة إليهم ضمن الجداول الزمنية املحددة لهم وبالجودة املرتفعة.
كما تفسر الباحثة حصول بعد كمية األداء املنجز على أعلى أهمیة نسبیة في أن دائرة الجمارك األردنية يتواجد فيها تجهيزات تكنولوجية لتسريع
أداء العمل ،وتقوم الدائرة بتحديد جداول زمنية محددة إلنجاز املهام ،كما يقوم العاملون فيها بإنجاز األعمال املطلوبة منهم في الوقت املحدد،
ويحرصون على االستغالل األمثل للوقت املتاح إلنجاز األعمال املسندة لهم بشكل دقيق.
ً
اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة عبد الجواد ( )2020التي بينت نتائجها أن هناك مستوى مرتفعا من ممارسة إدارة املوارد البشرية في
املصرف التجاري الوطني.
ا
ثالثا :مناقشة األهمية النسبية لفقرات إدارة االحتواء العالي
ً
تشير نتائج الدراسة إلى أن مستوى األهمية النسبية ُلبعد " إدارة االحتواء العالي" كان مرتفعا ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ()4.412
ّ
واالنحراف املعياري ( .) 0.405وقد حلت الفقرة "تمنح دائرة الجمارك األردنية العاملين فيها الحرية الكافية في مناقشة أفكارهم مع اإلدارة" في املرتبة األولى
بمتوسط حسابي بلغ ( ) 4.536وبأهمية نسبية م رتفعة ،في حين جاءت الفقرة "يتم منح الحوافز حسب معايير الكفاءة " في املرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( )4.198وبأهمية نسبية م رتفعة
تفسر هذه النتیجة في أن إدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية بشكل عام تعبر عن مجموعة من املكونات والوظائف األساسیة داخل
تلك الدائرة تتكامل فيما بینها لبناء وسائل وطرق ملحاربة األخطار التنظیمیة والبیئیة التي قد تتعرض لها ،والعمل على احتواء العاملين ومنح الحوافز
ً
لهم حسب معايير الكفاءة ،باإلضافة إلى تقديم الدائرة فرصا متساوية للعاملين في الترقية ،وبذلك بغرض تحسين أدائهم.
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو زيد والرواشدة ( )2020التي بينت نتائجها أن تصورات املبحوثين ألبعاد ممارسات إدارة االحتواء العالي
جاءت م رتفعة ،واتفقت كذلك مع نتيجة دراسة ( ،Al-Zu’bi (2017حيث أظهرت نتائج الد راسة وجود مستوى مرتفع من تطبيق أبعاد إدارة االحتواء
العالي.
مناقشة نتائج تحلیل فرضیات الدراسة
ا
أوال :مناقشة نتائج الفرضیة الرئیسة األولى
ً
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضیة الرئیسة األولى أن هناك أثرا ذو داللة إحصائية للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى،
التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك
األردنية.
تعزو الباحثة هذه النتیجة إلى أن تطبیق أبعاد الرقابة اإلدارية من قبل دائرة الجمارك األردنية تعمل على زیادة مستوى أداء العاملين ،إذ أن
ً
التقا رير اإلدارية كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية تسهم في التأكد من أن خطط دائرة الجمارك األردنية تم إنجازها وفقا للمعايير املعتمدة ،وتعمل على تحديد
أسباب القصور في إجراءات العمل ،إضافة إلى أنها تبين سالمة إجراءات العمل ،ما يؤدي إلى تحسين أداء العامين.
كما أن االتصاالت اإلدارية كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية تسهل الحصول على املعلومة الالزمة التخاذ القرارات بين العاملين بنفس املستوى اإلداري،
وتؤثر في تحسين بيئة العمل ،األمر الذي يعمل على تحسين نوعية العمل وبالتالي أداء العاملين.
أما التفتيش كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية فتسعى دائرة الجمارك األردنية بتطبيق إجراءات التفتيش لضمان دقة أداء العاملين ،وذلك من خالل
مراقبة سير العمل في مختلف املديريات واملراكز الجمركية بتوصية من املدير العام ،وكذلك متابعة إجراءات وإنجازات املديريات واملراكز الجمركية
بشكل دوري ،باإلضافة إلى تنظيم تقارير من قبل لجان التفتيش ورفعها للمدير العام.
وفيما یتعلق بالشكاوي كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية ،يمكن القول أن تفعيل نظام الشكاوى يسهم في تشخيص مشكالت دائرة الجمارك األردنية،
وتساعد في تقليل االنحرافات ،وهذا ما يؤدي إلى تحسين أداء العاملين والرفع من كفاءتهم.
ا
ثانيا :مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة
أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند املستوى ( )α≤0.05إلدارة االحتواء العالي في تعديل أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين في
دائرة الجمارك األردنية ،حیث أن التغير في قیمة القوة التفسيریة للنموذج بلغت ( ،)R2=0.178مما یعني أن املتغير املعدل (إدارة االحتواء العالي)
یفسر ما مقدراه ( )%17.8في زیادة وتوضیح أثر املتغير املستقل (الرقابة اإلدارية) في املتغير التابع (أداء العاملين) ،ليرفع قیمة التباين في تفسير النموذج
الكلي من ( )0.497إلى (.)0.674
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وتفسر الباحثة هذه النتیجة من تحسين وزیادة األثر إلى تطبیق دائرة الجمارك األردنية إلدارة االحتواء العالي بشكل فعال ،مما أدى إلى تعديل
وتحسين أثر أبعاد الرقابة اإلدارية في أداء العاملين ،فتطبیق إدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية يعمل على االهتمام بالعاملين بشكل كبير
ومباشر وخاصة فيما يتعلق بالحوافز واملكافئات وفرص الترقية ،األمر الذي يزيد من مستوى وكفاءة أدائهم ألعمالهم.
التوصيات:
بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج ،تقدم الباحثة جملة من التوصيات تتمثل في اآلتي:
• توص ي الباحثة دائرة الجمارك األردنية االستمرار بتعزيز أبعاد الرقابة اإلدارية في الدائرة ملا لها من أهمية في أداء العاملين وتحسين مستواهم.
• ضرورة قيام دائرة الجمارك األردنية بوضع الخطط واإلجراءات املناسبة التي من شأنها التغلب على املعوقات التي تواجه العاملين فيها فيما يتعلق
بأعمالهم ،ومساعدتهم على التكيف بالعمل بنفس مستوى األداء املطلوب في كافة الظروف.
• االستمرار بطرح البرامج التدريبية املتنوعة وإشراك العاملين بهدف لالستجابة للتغيرات املتالحقة في بيئة العمل ،وتحقيق االندماج الوظيفي ،ملا في
ذلك من تأثير إيجابي على مستوى األداء لديهم.
• العمل على إجراء دراسات وأبحاث مستقبلية تبحث في أثر الرقابة اإلدارية على متغيرات أخرى كاألداء املنظمي أو اإلنتاجية.
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Abstract: The study aimed to identify the modified role of the Department of High Containment in
improving the impact of administrative control on the performance of the employees of the Jordanian
Customs Department, and to achieve the goal of the study, the researcher adopted the descriptive and
analytical approach, selecting a proportional stratified sample of workers in the Jordanian Customs
Department within the upper, middle and lower administrative levels. (252) workers. Distributed to them
a questionnaire developed by the researcher. The study found a set of results, the most important of which
are: the presence of a statistically significant impact on administrative control in its dimensions: (control
reports, complaints, inspection, administrative communications) on the performance of workers in its
combined dimensions: (quality of performance achieved, speed of performance achieved, amount of
performance performed) In the Jordanian Customs Department, and the existence of a statistically
significant impact of the Department of High Containment in modifying and improving the impact of
administrative control in its dimensions: (administrative reports, complaints, inspection, administrative
communications) on the performance of workers in its combined dimensions: (quality of performance
achieved, speed of performance achieved, amount of performance performed ) At the Jordanian Customs
Department. The study recommended the need for the Jordanian Customs Department to continue
strengthening the dimensions of administrative control in the department because of its importance in the
performance of employees and improving their level, and the need for the Jordanian Customs Department
to develop appropriate plans and procedures that will overcome the obstacles that face its workers with
regard to their work.

Keyword: Administrative Control; Employees Performance; High Involvement Management; Jordan
Customs Department.
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امللخص:
هدف هذا البحث إلى التعرف على نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان وإبراز دورها في تحقيق
خصائص جودة املعلومات املحاسبية بالتقارير التي ينتجها ،واعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات والوصول إلى
النتائج ،وذلك لتناسبه وطبيعته ،ولقد تم تجميع البيانات من خالل استمارة استبيان وزعت على عينة عشوائية من عموم مجتمع البحث،
حيث تم توزيع ( )77استمارة استبانة على عينة الدراسة استرجعت بنسبة  %100من مجموع العينة .تم استخدام البرنامج اإلحصائي
( )SPSSفي التحليل واختبار الفرضيات ،ومن خالله تم الوصول إلى نتائج من أهمها :أن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات
صناعة السكر بالسودان تمتاز بالقدرة التنبؤية ،وأن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان يتوفر بها
الصدق الكافي في تمثيل معلوماتها .انتهى البحث بالعديد من التوصيات ،منها :يفضل أن توفر األنظمة املحاسبية اإللكترونية التقارير التي
ً
تطلبها الجهات الداخلية والخارجية بسهولة أكبر من املتوفرة حاليا ،يستحسن زيادة قناعة اإلدارة واملوظفون بأهمية املعلومات املحاسبية
لدعم خصائص الجودة في مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني.
الكلمات املفتاحية :نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية؛ خصائص جودة التقا رير املالية؛ شركات صناعة السكر بالسودان.

املقدمة:

ً
توصلت شركة بوكسول اإلنجليزية إلى أنه من املمكن واملجدي اقتصاديا زراعة قصب السكر وإقامة مصانع السكر في السودان .وما توصلت إليه
شركة بوكسول كان بناء على ما يتمتع به السودان من ميزات طبيعية إيجابية ومؤكدة في مجال إنتاج قصب السكر إلى املدى الذي جعلهم يدركون أن
ً
السكر املنتج سيكون منافسا منذ الوهلة األولى حتى بدون أي دعم .وقد أشارت الشركة في عرضها لحكومة السودان إلى محدودية متطلبات صناعة
ً
السكر املقترحة من النقد األجنبي  ،حيث أن املصنع ال يحتاج إلى وقود مستورد ألنه سيستخدم بدال عنه مادة البقاس املستخلصة من القصب بعد
عصره.
كما أن ارتفاع معدل استهالك السكر نتيجة للزيادة الهائلة في عدد السكان والسكر من السلع املهمة للفرد ومن الضروريات التي تدخل في الكثير
من الصناعات مثل( :صناعة الحلويات البسكويت واملشروبات الغازية .)...ومع ارتفاع معدالت االستهالك زاد انفاق الدولة على استيراد السكر لذا قررت
ً
البدء في صناعة السكر محليا واالستفادة من موارد البالد.
مصانع السكر في السودان:
يوجد بالسودان عدد ( )6مصانع إلنتاج السكر ،األول هو مصنع سكر الجنيد حيث يتبع ملشروع الجنيد الزراعي وأنشأ املصنع في الضفة الشرقية
للنیل األزرق علي بعد  120كلم من جنوب العاصمة الخرطوم .بدأ بناء املصنع في ديسمبر  1960واكتمل في 1962م .تبلغ الطاقة التصميمية للطحن
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حوالي  4000طن .أما الثاني فهو مصنع سكر كنانة والذي انشأ في العام  1980ويقع في النيل األبيض على بعد حوالي  300كلم من الخرطوم ،طاقته
اإلنتاجية حوالي  400ألف طن سكر في العام .ويصاحب هذا املشروع مصنع لألعالف ومصنع لإليثانول ،مشروع دواجن ،شركة كنانة للهندسة
والخدمات .أما الث الث فهو مصنع سكر عسالية والذي يقع في والية النيل األبيض علي بعد 10كلم من مدینة ربك و  280كلم جنوب مدينة الخرطوم
بواسطه شركة هولندية ،وضعت دراسات الجدوى واملواصفات وبعد فرز العطاءات تم اختيار شركة فلتشر اإلنجليزية لتنفيذ املشروع في العام 1974
ً
والتشغيل الفعلي كان عام 1980م ،بلغت الطاقة التصمیمیة للمصنع  6500طن قصب في اليوم إلنتاج  110000طن سكر سنويا .والرابع هو مصنع
سكر سنار حيث يقع في والية سنار علي بعد  40كلم شمال غرب مدینة سنار و300كلم جنوب الخرطوم و 12كلم بمساحة كلية تبلغ  32ألف فدان.
ً
وصلت تكلفة التنفيذ  4.28مليون جنية سوداني ،ساهمت في تمويلها حكومة السودان ومؤسساتها االقتصادية فضال عن القرض الكويتي .طاقة الطحن
ً
التصمیمیة للمصنع اليومية  5.6ألف طن قصب .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية التصمیمیة للمصنع  110ألف طن سكر سنويا .أما الخامسة فهو مصنع سكر
حلفا الجديدة والذي يقع والية كسال شرق الخرطوم على بعد  400كلم .تم التنفيذ بواسطة مجموعة شركات أملانية بتكلفة قدرها  8مليون جنية
سوداني وتبلغ املساحة الكلیة للمشروع  40ألف فدان .والطاقة القصوى للمصنع عند التشغيل  60ألف طن سكر .وقد تم تنفيذ توسيع للمصنع
بغرض التصدير للخارج .في العام  1989م تم التعديل في مراحل التصنيع إلنتاج سكر خام ذو جودة عالية لتقليل الفاقد وتبسيط مراحل وتكلفة
ً
اإلنتاج .وأخيرا املصنع السادس وهو مصنع سكر النيل األبيض حيث يعتبر املصنع األكبر من حيث اإلنتاج حيث أن طاقته اإلنتاجية تبلغ  450ألف طن
ً
من السكر سنويا ،يقع املصنع في والية النيل األبيض في وسط السودان بالقرب من مدینة الدويم .املصنع يتبع لشركة سكر النيل األبيض املحدودة وهي
شراكة بين شركة كنانة وحكومة السودان وبعض البنوك والهيئات العامة .أشرفت شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية على دراسات الجدوى
االقتصادية والفنية واملسح االجتماعي الخاص باملشروع .بدأ العمل في املشروع منذ العام 2004م واستمر حتى افتتاح املصنع في عام 2012م
تبلغ مساحة املشروع  165ألف فدان(https://www.sudanesesociety.com/2019/09/sugar -industry-in-sudan.html) .
يتم تسجيل املعلومات املحاسبية في سلسلة من البيانات املالية بما في ذلك امليزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي ،وهناك سلسلة
ً
عموما ،والتي هي مجموعة مشتركة
من مبادئ املحاسبة التي تلتزم بها الشركات في حساباتها املالية ،حيث تلتزم غالبية الشركات بمبادئ املحاسبة املقبولة
من املعايير التي يستخدمها املحاسبون عندما يستكملون بياناتهم املالية ،وهناك ثالثة مجاالت رئيسية في املعلومات املحاسبية تساعد في اتخاذ القرارات
االستثمارية :توفر املعلومات املحاسبية للمستثمرين قاعدة أساس لتحليل وعمل مقارنة بين الصحة املالية للشركات املصدرة لألوراق املالية .تساعد
املعلومات املحاسبية الدائنين على تقييم املالءة والسيولة والجدارة االئتمانية للشركات .إلى جانب ذلك فان املعلومات املحاسبية اإلدارية تساعد
الشركات على اتخاذ قرارات بشأن كيفية تخصيص املوارد الشحيحة.)https://sotor.com( .
مشكلة الدراسة:
يعتبر نظام املعلومات املحاسبي من األنظمة األساسية في شركات صناعة السكر بالسودان ألنه ينتج املعلومات التي تتخذ عبرها القرارات اإلدارية
واالستثمارية وغيرها لتحقيق أهداف هذه الشركات ،لذلك اتجهت هذه الشركات إلى تصميم وإنشاء أنظمة معلومات محاسبية من أجل السيطرة على
الكم الكبير من املعلومات الضرورية بهدف ضمان وصولها موثقة وصادقة إلى كافة املستويات اإلدارية بالشكل املالئم وفي الوقت املناسب .ويعتبر
التحقق من وجود عناصر الجودة في مخرجات هذه النظم ،والخصائص التي تتميز بها ،املشاكل التي تصاحب استخدام البرمجيات املختلفة التي تتكون
منها هذه النظم من األهمية بمكان .لذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
هل تؤثر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية على جودة بيانات النظام املحاسبي في شركات صناعة السكر في السودان؟
أهداف الدراسة:
هدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 . 1التعريف بنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان.
 . 2التعرف على خصائص جودة املعلومات املحاسبية في التقارير املالية التي تنتجها نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر
بالسودان
 . 3التعرف على املعوقات التي تحد من توفر خصائص الجودة في التقارير التي تنتجها نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر
بالسودان.
أهمية الدراسة:
تمثلت أهمية هذه ال دراسة العلمية في كونه يعمل على زيادة األبحاث في مجال نظم املعلومات املحاسبية والبرمجيات التي تستخدم فيها .كما أن
لهذا البحث أهمية عملية تستمد من أهمية نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية التي تطبقها شركات صناعة السكر في السودان لكونها تزيد من
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التعرف على نظم امل علومات املحاسبية اإللكترونية ،وماهية عناصرها وخصائصها والصعوبات التي تواجهها لتوفير الجودة املطلوبة في مخرجاتها لغايات
اتخاذ القرارات.
فرضيات الدراسة:
اختبرت هذه الدراسة الفرضيات التالية:
 . 1ال توفر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان خاصية املالئمة بما تتضمنه من توفير القدرة التنبؤية ،إمكانية
التحقق ،التوقيت املناسب على التقارير التي تنتجها.
 . 2ال توفر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان خاصية الثقة بما تتضمنه من الصدق في التمثيل ،إمكانية
التثبت ،عدم التحيز على التقا رير التي تنتجها.
 . 3ال توجد معوقات تحد من توفر خصائص الجودة في التقارير التي تنتجها نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر
بالسودان.
منهجية الدراسة:
اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم جمع البيانات من مصادرها الثانوية وكذلك عبر استمارة االستبيان ،وتكون مجتمع وعينة
الدراسة من شركات صناعة السكر بالسودان (مصنع سكر الجنيد ،مصنع سكر كنانة ،مصنع سكر عسالية ،مصنع سكر سنار ،مصنع سكر حلفا
الجديدة ،مصنع سكر النيل األبيض) .تم توزيع عدد ( )77استبانة ،وقد تم الحصول منها على ( )77استمارة أي ما نسبته ( ،)%100واعتمد عليها البحث
في التحليل وإثبات صحة الفرضيات عبر برنامج التحليل االحصائي ( )SPSSخالل العام 2021م.
متغيرات الدراسة:
املتغيرالتابع :جودة مخرجات النظام املحاسبي
املتغيرات املستقلة :البرامج املحاسبية املستخدمة ،خاصية املالئمة ،خاصية الثقة ،الصعوبات التي تواجه النظام املحاسبي اإللكتروني.

اإلطارالنظري للدراسة:
نظام املعلومات :Information System
يعد نظام املعلومات املصدر األساس ي لتزويد اإلدارة باملعلومات املناسبة لعملية اتخاذ القرار اإلداري .ويعرف نظام املعلومات بأنه" :مجموعة من
املكونات املترابطة مع بعضها البعض بشكل منتظم من أ جل إنتاج املعلومات املفيدة ،وإيصال هذه املعلومات إلى املستخدمين بالشكل املالئم ،والوقت
املناسب ،من أجل مساعدتهم في أداء الوظائف املوكلة إليهم" .ومن املتعارف عليه أن أي نظام معلومات يتكون من ثالثة مكونات رئيسية:
 . 1املدخالت )(Inputs
 . 2املعالجة )(Processing
 . 3املخرجات )(Outputs
نظم املعلومات املحاسبية :Accounting Information Systems
نظام املعلومات املحاسبي وكأي نظام معلومات آخر تحكمه عدة سياسات وإجراءات صارمة ال يجوز تجاوزها ألي سبب كان وبغض النظر عن
حوسبة النظام من عدمه  .ويتصف بعدة خصائص ،وهي :التوقيت املالئم ،القدرة على التنبؤ ،التغذية الراجعة ،الصدق في التعبير ،والحيادية ،التثبت
من املعلومة ،واملقارنة.
يعتبر توافر هذه الخصائص في التقارير املالية ذا فائدة كبيرة لألطراف املختلفة املستفيدة من هذه املعلومات وأهم هذه الخصائص التي حددها
مجلس معايير املحاسبة املالية األمريكي ( )FASBهي:
 . 1املالءمة )(Relevance
 . 2املوثوقية )(Reliability
ً
وأيضا يجب توفر مجموعة من الخصائص الفرعية ،وهي:
 . 1أن يكون للمعلومات قدرة تنبئية.
 . 2أن يكون للمعلومات قدرة على التغذية املرتدة.
لكي يمكن االعتماد على املعلومات والوثوق بها يلزم أيضا توافر مجموعة من الخصائص الفرعية هي:
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 . 1إعداد املعلومات بحيث تعبر بصدق عن الظواهر التي يفترض أن تعبر عنها.
 . 2أن تكون املعلومات قابلة لإلثبات وباإلمكان التحقق من سالمتها.
 . 3أن تكون املعلومات حيادية ،وغير متحيزة ،وتعرض الحقائق غير منقوصة.
قابلية املعلومات للمقا رنة وما يتطلبه ذلك من ثبات في تطبيق الطرق واألساليب املحاسبية تعتبر خاصية متداخلة مع خاصيتي املالءمة
واملوثوقية( ،املخادمة2007( ،م)).
محددات استخدام الخصائص:
هناك محددان رئيسيان الستخدام الخصائص السابقة هما:
 . 1اختبار مستوى األهمية.
 . 2اختبار التكلفة /املنفعة.
يغلب على هذين القيدين الصفة الكمية (على خالف الخصائص السابقة) .حيث نجد إن األهمية النسبية لكل خاصية سوف تحددها ظروف
الحال كما أنها سوف تختلف من شخص إلى آخر .فعادة ما يحدد مستخدم القرار طبيعة وأهمية املعلوما ت بالنسبة له .إن قابلية املعلومات للفهم ال
ً
تعتمد على الخصائص املتعلقة بذات املعلومات بل تعتمد أيضا على خصائص أخرى تتعلق بمستخدمي املعلومات املحاسبية مثل :مستوى التعليم،
واإلدراك وكمية املعلومات السابقة املتوافرة لديهم ،هذا ما يفسر لنا كون خاصية قابلية املعلومات للفهم كحلقة وصل بين خصائص املعلومات
وخصائص مستخدميها .لذلك يقع على عاتق معدي التقارير املالية مهمة املواءمة بين الرغبات والصفات املتعددة واملتباينة ملستخدمي هذه التقارير،
(املخادمة2007( ،م)).
عالقة نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني بخاصية القابلية للفهم:
يساهم نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني في جعل مخرجاته من املعلومات أكثر قابلية للفهم من قبل متخذي القرارات ،حيث يعرض النظام
ً
مخرجاته من املعلومات املفيدة ،بصورة سهلة تمكن متخذي القرارات من اتخاذ قرارات بصورة أكثر رشدا.
عالقة نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني بخاصية املالءمة:
يؤثر نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على خاصية املالئمة من خالل مكوناته املادية املتمثلة في البنية التحتية اإللكترونية وأجهزة الحواسيب.
أما فيما يتعلق بخاصية التوقيت املناسب في سامه الحاسب اآللي بما يتمتع به من السرعة الفائقة في املعالجة والقدرة الكبيرة على تخزين املعلومات
واسترجاعها .كما يؤثر النظام اإللكتروني من خالل الحاسوب علة القدرة التنبؤية التي تبنى عليها عملية اتخاذ القرار في ظل ظروف عدم التأكد
ً
ً
واملخاطرة التي يتعرض لها متخذ القرار ،من خالل قدرة النظام اإللكتروني على حساب احتمال وقوع األحداث حسابا علميا باستخدام أساليب تحليل
ً
املعلومات في ظل عدم التأكد .والعتبارات التكلفة واملنفعة يتعذر تطبيق تلك الوسائل عمليا باألسلوب اليدوي ،عليه كان ال بد من استخدام الحاسوب
للوصول إلى املعلومات التي تخفض درجة عدم التأكد ،واملساعدة في تقييم صحة التوقعات السابقة وتقييم نتائج القرارات التي بنيت عليها من خالل
التغذ ية العكسية.
عالقة نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني بخاصية املوثوقية:
يتطلب تحقيق املصداقية في التعبير عن الظواهر والواقع االقتصادي في ظل البيئة املتغيرة واملتطورة بشكل متسارع بيان التوزيعات االحتمالية
للقيم الواردة في التقارير املالية ،واالفصاح عن معامل الخطأ الذي يصاحب األرقام املحاسبية .ونظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني كفيل بتحقيق
ذلك من خالل الحاسوب .أما خاصية إمكانية التحقق من صحة املعلومات فتعني توفر شرط املوضوعية في القياس العلمي ،ولنظام املعلومات املحاسبي
اإللكتروني القدرة على تحقيق هذه القاصية من خالل البرمجيات التطبيقية التي هي أحد مكوناته .لذلك يحقق خاصية الحياد في القياس واإلفصاح التي
تتطلب التحرر من ّ
التحيز وأن تكون متاحة لجميع املستخدمين دون تمييز فئة على فئة أخرى من خالل تأمين توصيل البيانات واملعلومات التي تحتويها
ّ
التقا رير املالية إلى كافة الجهات وبنفس الشكل واملحتوى وبنفس الوقت .وهذا لن يتحقق إال باستخدام الحاسب اآللي العتبارات التكلفة والعائد.
عالقة نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني بخاصية القابلية للمقارنة:
يساهم نظم املعلومات املحاسبي اإللكتروني في جعل مخرجاته من املعلومات أكثر قابلية للمقارنة من قبل متخذي القرارات ،حيث تتسم هذه
املخرجات باالختصار وتشابه هيكلها من سنة ألخرى مما يسهل عمليات املقارنة للمعلومات بشكل جيد ّ
وفعال(.األخضرى2016( ،م)).
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الدراسات السابقة:
استعرضت هذه الدراسة العديد من الدراسات السابقة في مجاله منها العربية واألجنبية ،وهي:
• دراسة املخادمة ( :)2007هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أراء عينة من الشركات الصناعية األردنية حول أثر نظم املعلومات املحاسبية في
ً
اتخاذ القرارات االستثمارية في ظل األنظمة املحاسبية اإللكترونية ،جمعت البيانات من خالل عينة مالئمة تكونت من ( )143فردا ملعرفة تأثير
العوامل السابقة في عملية اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية األردنية .وقد أشارت النتائج إلى ّ
أن جميع العوامل السابقة تؤثر في
عملية اتخاذ القرارات االستثمارية باستثناء خاصية الحيادية وخاصية املقا رنة ،إذ وجد أن جميع الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية
تتوافر بشكل كبير في معلومات النظام املحاسبي اإللكتروني ،وأن البرمجيات املستخدمة في األنظمة املحاسبية اإللكترونية تؤثر في اتخاذ القرارات
االستثمارية .إن السرعة التي وفرتها برمجيات الحاسوب أسهمت في جعل البيانات املحاسبية بيانات ذات طبيعة مالئمة ملتخذي القرارات بشكل
عام وملتخذي القرارات االستثمارية بشكل خاص ،وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات من شأنها تعزيز استخدام األنظمة املحاسبية
اإللكترونية بشكل يؤدي إلى زيادة كفاءة اتخاذ القرارات االستثمارية ونوعيتها.
• دراسة إيهاب (  :)2008هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدخالت نظام املعلومات املحاسبي وأهميته في توفير معلومات مفيدة ملتخذ القرار
والتعرف على العالقة بين نظم املعلومات املحاسبية وعملية اتخاذ القرارات .تم استخدام املنهجان الوصفي واالستنباطي في إعداد الدراسة .وقد
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع املصارف التجا رية األردنية والبالغ عددها ( )14مصرفا ،إذ تم اختيار ( )3-2أشخاص من العاملين في اإلدارة العليا
ً
في كل بنك ،حيث بلغ عدد أفراد العينة ( )30مبحوثا  .وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية الوصفية مثل املتوسط الحسابي واالنحراف
املعياري والتوزيعات التكرارية ،إضافة إلى اختبار (ت) األحادي .وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد إدراك بدرجة متوسطة لدى اإلدارة العليا ألهمية
مخرجات نظم املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات ،كذلك توجد عالقة معنوية بين نظم املعلومات املحاسبية وعملية اتخاذ القرارات ،ويوفر
نظام املعلومات املحاسبية مستوى رقابة مالئم يضمن سالمة موارد املنشأة ،وتكوين نظرة مستقبلية حول نتائج عمل الشركة .وأوصت الدراسة
إلى ضرورة تفهم احتياجات املستخدمين لنظم املعلومات املحاسبية واستطالع آرائهم حول املعوقات التي تواجههم في استخدام النظام وتحليل
نظم املعلومات املحاسبية وتطويرها وتقييمها من حين آلخر وإعداد برامج تدريبية ودورات تأهيلية.
• دراسة املرزوقي و السعد ( :)2010هدفت هذه الدراسة إلى توضيح اثر املعلومات املحاسبية وغير املحاسبية على القيمة السوقية لألسهم ،حيث
تم إجراء دراسة ميدانية على عينة عشوائية بسيطة من املتداولين واملحللين املاليين .وقد توصلت إلى عدة نتائج من أهمها أن املعلومات املحاسبية
ً
وغير املحاسبية تؤثر على القيمة السوقية لألسهم في السوق املالية السعودية إجماال أن املعلومات والعوامل غير املحاسبية العامة للسوق ككل
ً
ً
أكثر تأثيرا على القيمة السوقية لألسهم ،تليها املعلومات غير املحاسبية الخاصة بالشركات ،ثم تأتي املعلومات املحاسبية أقل تأثيرا ،أن أسلوب
املضا ربة مسيطر على تعامالت املتداولين في السوق املالية السعودية ،اعتماد املتداولين في السوق املالية السعودية على اإلشاعة في التداول أكثر
من أية معلومات أو عوامل أخرى وادراك املتداولين آلليات التعامل في السوق املالية السعودية .
• دراسة الكسندروا ( :)2011تناولت الدراسة تحليل البنية التحتية بينما تناول البحث أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية على
التجارة اإللكترونية .تمثلت مشكلة الدراسة في أ ن االقتصاد واألمن الوطني يعتمدان بشكل كامل على تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية ملجتمع
املعلومات املحاسبية والتي تعتمد على شبكة اإلنترنت وهو نظام صمم في البداية ملنتدي العلماء للبحوث غير املصنفة .توصلت الدراسة إلى نتائج
منها :أن استخدام شبكات االتصاالت في نظم املعلومات املحاسبية يؤدي إلى حاالت خطرة تولد آثار غير مرغوب فيها مثل انهيار نظم اتصال
وفقدان للبيانات أو اتخاذ قرارات خاطئة .أوص ت الدراسة بالعديد من التوصيات منها :ضرورة تطبيق تكنولوجيا املعلومات الحديثة مع وضع
الحماية الالزمة ملنع اآلثار غير املرغوب فيها.
• دراسة عبد الناصر( :)2011هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثير وسائل تكنولوجيا املعلومات على كفاءة وفعالية نظم املعلومات املحاسبية
املستخدمة في البنوك التجارية األردنية ،ودراسة مدى تأثير نظم املعلومات املحاسبية املستخدمة في هذه البنوك في ترشيد عملية اتخاذ القرارات.
تم جمع البيانات بواسطة استبانة وزعت على ( )5بنوك تجارية أردنية ،وبلغ عدد االستبانات املوزعة ( )65استبانة تم استرداد ( )50استبانة
مكتملة اإلجابات أي ما نسبته ( .)%77وتم تحليل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة على إجابات أسئلة الدراسة وفحص
الفرضيات باستخدام برنامج ) (SPSSوقد توصلت الدراسة إلى ما يلي :هناك تأثير لوسائل التكنولوجيا املستخدمة في البنك في كفاءة وفعالية نظم
املعلومات املحاسبية املستخدمة في البنوك التجارية األردنية .هناك تأثير لنظم املعلومات املحاسبية املستخدمة في البنك في ترشيد عملية اتخاذ
القرارات في البنوك التجارية األردنية .وقد انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات الخاصة بالبنوك التجارية األردنية والتي تتعلق بضرورة مواكبة
التطورات التكنولوجية واستخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واألجهزة والبرامج املتطورة ،وإدراك خصائص جودة املعلومات املحاسبية ،وتعدد
الفئات املستخدمة للمعلومات مع تعدد احتياجاتهم .
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• دراسة صالح ( :)2013هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فرضية أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تصورات املدققين الداخليين
حول العوامل الحاسمة للنجاح وتصوراتهم حول جودة البيانات في نظم املعلومات املحاسبية .تم استخدام املنهج املسحي لجمع البيانات من
املدققين الداخليين في املؤسسات التعاونية في مقاطعة سوالويزي الوسطى ،اندونيسيا .تم تحليلها بواسطة االنحدار املتعدد الختبار الفرضية
باستخدام  SPSSتم تطبيق االنحدار املتعدد .وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات  207استجابة توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات
داللة إحصائية بين تصورات املدققين الداخليين حول تطبيق عوامل النجاح الحاسمة وتصوراتهم حول جودة البيانات في نظم املعلومات
املحاسبية.
• دراسة التتر( :)2015هدفت هذه الدراسة إلى استعراض دور نظم املعلومات املحاسبية املحوسبة املطبقة في شركات التأمين التعاوني في فلسطين
على خصائص جودة مخرجات النظام املحاسبي ،استخدمت املنهج الوصفي التحليلي تم االعتماد فيها لتجميع البيانات على االستبيان وتم تحليل
هذه البيانات باستخدام البرنامج االحصائي ( )SPSSواختبار الفرضيات ،تم الوصول إلى نتائج من أهمها :أن نظم املعلومات في شركات التأمين
التعاوني العامل ة في فلسطين تعمل على توفير خاصية املالئمة وذلك من خالل االعتماد على معلومات تتوفر فيها املالئمة من حيث الوقت
ً
املناسب ،القدرة التنبؤية ،إمكانية التحقق .وأيضا توصلت إلى أن نظم املعلومات املحاسبية املحوسبة املطبقة في شركات التأمين التعاوني العاملة
في فلسطين تعمل على توفير خاصية الثقة من حيث املوضوعية ،صدق التمثيل ،عن هذه املعلومات بحيث يمكن قراءة التقارير بطريقة تكون
أقرب للواقع .وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها :العمل على تطوير أنظمة املعلومات املحاسبية لدى شركات التأمين التعاوني العاملة في
ً
فلسطين بشكل أفضل لتخدم كافة األطراف ذوي العالقة من خالل إنتاج تقارير مالية تتوفر بها خاصية املالئمة واملوثوقية ،وأيضا على هذه
الشركات العمل على التغلب على املعوقات التي تضعف من استخدام نظم املعلومات املحاسبية بدراستها من ناحية علمية حتى يتبين مدى
الفائدة من استخدامها.
• دراسة األخضري ( :)2016هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني في تعزيز الخصائص النوعية
للمعلومات املحاسبية في شركة سونلغاز ،باستخدام املنهج الوصفي والتجريبي ،تم توزيع عدد ( )60استمارة استبيان على املحاسبين بمجمع
سونل غاز لثالثة أنشطة وهي إنتاج الكهرباء وتسيير شبكة النقل ونشاط توزيع الغاز.
دلت النتائج على أن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني يؤثر على الخصائص النوعية ،بما يجعل مخرجاته تتصف أكثر قابلية للفهم ومالءمة
ملتخذي القرارات ،وموثوقة وقابلة للمقا رنة ،كما بينت النتائج أيضا وجود اختالف في درجة التأثير على خاصيتي القابلية للفهم والقابلية للمقارنة
باختالف أنشطة شركات مجمع سونلغاز .
• دراسة عبدهللا ( :)2018هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية وأهميتها وقياس أثر اإلجراءات واألسس
املحاسبية املرتبطة بنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في اتخاذ القرارات االستثمارية باملصارف التجارية السودانية .تمثلت مشكلة الدراسة في
السؤال الرئيس ي التالي :ما أثر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في اتخاذ القرارات االستثمارية باملصارف التجارية السودانية اعتمدت
الدراسة :املنهج االستنباطي لتحديد محاور املشكلة وصياغة الفرضيات ،واملنهج االستقرائي الختبار فرضيات الدراسة ،واملنهج التاريخي لعرض
الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة ،الوصفي التحليلي لدراسة الحالة .اختبرت الدراسة الفرضيات التالية :الفرض الرئيس ي
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية على القرارات االستثمارية باملصارف التجارية السودانية .الفرضية الثانية:
يوجد أ ثر ذو داللة إحصائية لإلجراءات الرقابة املحاسبية املرتبطة بنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في اتخاذ القرارات االستثمارية
باملصارف التجارية السودانية .توصلت الدراسة إ لى عدة نتائج منها :النظام املحاسبي اإللكتروني املستخدم في املصرف يؤدى إلى اكتشاف األخطاء
املحاسبية بصورة سهلة ،الضوابط التنظيمية لنظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني تم تصميمها بما يتوافق مع الرقابة التنظيمية للمصارف.
خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها :ضرورة ضبط إجراءات الرقابة الداخلية بالنظام املحاسبي اإللكتروني املستخدم في املصرف مما
يؤدي إلى اكتشاف األخطاء املحاسبية بصورة سهلة.
تطوير الدراسات السابقة:
تمثلت أهدف الدراسات السابقة في بيان األثر نظم املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات االستثمارية في ظل األنظمة املحاسبية اإللكترونية،
والتعرف على مدخالت نظام املعلومات املحاسبي وأهميته في توفير معلومات مفيدة ملتخذ القرار والتعرف على العالقة بين نظم املعلومات املحاسبية
وعملية اتخاذ القرارات ،وكذلك إلى توضيح اثر املعلومات املحاسبية وغير املحاسبية على القيمة السوقية لألسهم ،واكتشاف أثر استخدام نظم
ً
املعلومات املحاسبية اإللكترونية على التجارة اإللكترونية ،وأيضا إلى بيان مدى تأثير وسائل تكنولوجيا املعلومات على كفاءة وفعالية نظم املعلومات
املحاسبية املستخدمة في البنوك التجا رية األردنية ،واختبار فرضية أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تصورات املدققين الداخليين حول
ً
العوامل الحاسمة للنجاح وتصوراتهم حول جودة البيانات في نظم املعلومات املحاسبية ،وأيضا إلى التعرف على مدى تأثير نظام املعلومات املحاسبي
ً
اإللكتروني في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية في شركة سونلغاز ،كما هدفت أيضا إلى معرفة أثر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية
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وأهميتها وقياس أثر اإلجراءات واألسس املحاسبية املرتبطة بنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في اتخاذ القرارات االستثمارية باملصارف التجارية
السودانية .اختلف هذا البحث عن غالبية هذه الدراسات من حيث الهدف ،الفترة الزمنية ،والعينة ،وبقراءة فاحصة لهذه الدراسة يتضح أن هذا
ً
ّ
البحث يشابه إلى حد كبير دراسة عبدهللا ( )2018ودراسة التتر ( )2015إال أنه يختلف عنهما أيضا من حيث الفترة الزمنية وكذلك العينة محل البحث.

تحليل ومناقشة النتائج:

ً
يحتوي هذا الجزء على وصفا ملجتمع الدراسة وعينته ،وطريقة إعداد أ داة الدراسة واإلجراءات التي اتخذت للتأكد من صدقها وثباتها ،وكيفية
تطبيقها والطرق االحصائية املستخدمة في تحليل البيانات واستخراج النتائج ،وسيتم عرض هذا الجزء على النحو التالي:

مجتمع وعينة الدراسة امليدانية:
تم تحديد مجتمع الدراسة عن طريق حصر األفراد ذوي العالقة بنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية التي تحقق الجودة في تقارير نظام
ً
املعلومات املحاسبي في شركات صناعة السكر بالسودان .ولقد تم اختيار عينة عشوائية من عموم مجتمع البحث بلغ عددها  77فردا استرجعت
جميعها.
اختبارالصدق والثبات:
الصدق والثبات اإلحصائي :تم إجراء اختبار ألفا كرونباخ إلجابات املستجيبين عن مستوي االستبانة .كان نتائج تقدير معامل ألفا كرونباخ عن
ً
مستوي االستبانة ملعامالت الثبات مرتفعة وجميع هذه النسب مقبولة إحصائيا حيث بلغت نسبة ذلك ( ،)%63وعليه فإن ثبات االستبانة يمكن
االعتماد عليه في اختبار فرضيات البحث وتعميم النتائج.
تحليل ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة:
ً
تم تفريغ بيانات أفراد عينة البحث التي تم الحصول عليها في الجداول التي أعدت لهذا الغرض ،حيث تم تحويل املتغيرات النوعية (وفقا ملقياس
ليكرت الخماس ي) إلى متغيرات كمية (موافق بشدة =  ، 5موافق =  ،4محايد =  ،3غير موافق =  ،2غير موافق بشدة =  .)1والجدول رقم )1( :يوضح
األوزان واألوساط املرجحة لخيارات إجابات أفراد العينة :
جدول (  :)1األوزان واألوساط املرجحة لخيارات إجابات أفراد العينة
البيان

مو افق بشدة

مو افق

محايد

غيرمو افق

غيرمو افق بشدة

الوزن
اإلجابة

1

2

3

4

5

1.79– 1

2.59– 1.80

3.39– 2.60

4.19– 3.40

5- 4.20

املصدر :اختبارألفا كرونباخ

الختبار فرضيات البحث أجرى الباحث االختبارات التالية:
 . 1استخالص آراء واتجاهات املستجيبين حول كل فرضية.
ً
 . 2اختبار الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد العينة .
ً
اختبارالتباين بين متوسطات إجابة أفراد عينة البحث تبعا للخصائص الشخصية:
ً
استخدم الباحث تحليل التباين الختبار الفرق بين املتوسطات ،ملعرفة ما إذا كان هناك فرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص
الشخصية ألفراد العينة (املتغيرات) ،يستخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي ) ،(One Way Anovaحيث تمثل الخصائص الشخصية ألفراد
العينة املتغيرات املستقلة (النوع ،العمر ،املؤهل العلمي ،التخصص ،الوظيفة ،سنوات الخبرة) ،ومتوسطات عبارات الفرضيات املتغير التابع.
يختبرالبحث الفرضيات التالية:
ً
 . 1الفرضية الصفرية  :H0ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات تبعا للمتغيرات الشخصية
ً
 . 2الفرضية البديلة  :H1توجد فروق بين متوسطات اإلجابات تبعا للمتغيرات الشخصية
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البيانات الشخصية:
جدول (  :)2البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث

التخصص:

سنوات الخبرة:

البيان

املؤهل العلمي:

التكرار

العمر:

النسبة
%

النوع:

ذكر
أنثى
املجموع
من  25عام وحتى  30عام
من  31عام وحتى  40عام
من  41عام وحتى  50عام
أعلى من  50عام
املجموع
دبلوم تقني
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
محاسبة
مالية
إدارة أعمال
مراجعة
حاسوب
أخرى
املجموع
أقل من  5أعوام
من  6أعوام وحتى  10أعوام
من  11عام وحتى  15عام
أعلى من  15عام
املجموع

60

78

17

22

77

%100

1

1.3

20

26

33

42.9

23

29.9

77

%100

12

15.6

26

33.8

29

37.7

10

13

77

%100

36

46.8

17

22.1

0

0

6

7.8

5

6.5

13

16.9

77

%100

6

7.8

22

28.6

17

22.1

32

41.6

77

%100

املصدر :إعداد الباحث من و اقع بيانات استمارة االستبانة2021 ،م.

من خالل الجدول رقم ( )2أعاله يتضح أن غالبية عينة البحث من الذكور حيث بلغت نسبة ذلك ( ،)%78وغالبية أعمار العينة أعلى من  41عام
حيث بلغت نسبة ذلك  ،%72.8أما فيما يخص املؤهل العلمي فقد تنوعت مؤهالت عينة البحث حيث بلغت نسبة حمة الدبلوم التقني حوالي %16
والبكالوريوس حوالي  %40وحملة املاجستير هم النسبة األعلى حيث بلغت حوالي  %38والدكتوراه  .%13وفيما يتعلق بالتخصص العلمي لعينة البحث
ً
فغالبية عينة البحث تخصصهم محاسبة حيث بلغت نسبة ذلك تقريبا  %47وهي النسبة األعلى من بين التخصصات األخرى مما يعطي مؤشر جيد على
أنه يمكن االعتماد على ما يدلون به من بيانات للوصول إلى نتائج حقيقية لهذا البحث ،بينما تنوعت نسب التخصصات األخرى بين تخصص املالية،
املراجعة ،الحاسوب ،والتخصصات األخرى حيث بلغت نسبة ذلك على الترتيب  ،%6.5 ،%7.8 ،%22.1و  .%16.9أما فيما يخص سنوات الخبرة ألفراد
عينة البحث فيتضح أن أغلبهم بلغ نسبة خبرتهم أعلى من  15عام حيث بلغت نسبة ذلك  %41.6وهي النسبة األعلى تليها الذين خبرتهم من  6أعوام وحتى
 10أعوام بنسبة بلغت  .%28.6ومن ذلك يمكن القول أن عينة البحث تبلغ تتراوح خبرتهم ما بين  6أعوام و أعلى من  15عام بنسبة بلغت .%92.3
تحليل ومناقشة نتائج الفرضية األولى:
يوضح الجدول رقم ( )3أدناه نتيجة أراء واتجاهات عينة البحث حول الفرضية األولى:

جدول (  :)3نتيجة أراء واتجاهات عينة البحث حول عبارات الفرضية األولى
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رقم العبارة
5

6

7

8

العبارة

4

املتوسط

3

االنحراف
املعياري

2

النتيجة

1

تسهم األنظمة املحاسبية اإللكترونية في إيصال املعلومات املحاسبية إلى االدارة
بالوقت املناسب
تسهم األنظمة املحاسبية اإللكترونية في إيصال املعلومات املحاسبية إلى الجهات
الخارجية بالوقت املناسب
توفر األنظمة املحاسبية اإللكترونية التقارير التي تطلبها الجهات الداخلية والخارجية
بسهولة
يوفر نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني معلومات تساعد على التنبؤ باألحداث
املالية املرتبطة بالنشاط االقتصادي
تساعد املعلومات املقدمة كمخرجات للنظام املحاسبي اإللكتروني في تأكيد وتصحيح
التوقعات
يوفر النظام املحاسبي اإللكتروني الحالي معلومات تساهم في تحديد املشكالت التي
تواجهها اإلدارة أثناء العمل وبالتالي يساعد على اتخاذ القرارات
يراعي النظام املحاسبي اإللكتروني التوافق بين الرغبات والصفات املتعددة واملتباينة
ملستخدمي املعلومات املحاسبي التي تحتويها مخرجاته
يوفر نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني الحالي معلومات تعطي صورة كاملة عن
األحداث املالية لفترة محددة مثل قوائم التحليل ،جداول إحصائية ،رسوم
بيانية....إلخ
متوسط العبارات

1.1688

0.37706

أوافق

1.3636

0.77645

أوافق

1.2727

0.55337

أوافق

1.1818

0.45094

أوافق

1.1429

0.38778

أوافق

1.2468

0.56559

أوافق

1.3506

0.64413

أوافق

1.3636

0.74178

أوافق

1.2614

0.30698

أو افق

املصدر :إعداد الباحث من و اقع بيانات استمارة االستبانة2021 ،م.

ً
من خالل قراءة بيانات الجدول رقم ( )3أعاله يتضح أن جميع عبارات الفرضية دالة إحصائيا عند مستوى معنوية( ،)0.05وجميعها نالت درجة
املوافقة بشدة واملوافقة ،أهم عبارات من عبارات هذه الفرضية هي (إن األنظمة املحاسبية اإللكترونية تسهم في إيصال املعلومات املحاسبية إلى الجهات
الخارجية بالوقت املناسب ،وأن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني الحالي يوفر معلومات تعطي صورة كاملة عن األحداث املالية لفترة محددة مثل
قوائم التحليل ،جداول إحصائية ،رسوم بيانية....إلخ) بمتوسط حسابي ( )1.3636لكالهما وانحراف معياري ( .77645و  ) .74178على الترتيب ،وأقل
عبارة من حيث األهمية هي (توفر األنظمة املحاسبية اإللكترونية التقا رير التي تطلبها الجهات الداخلية والخارجية بسهولة) بمتوسط حسابي (،)1.2727
وانحراف معياري ( .).55337ولقد بلغ االنحراف املعياري لجميع العبارات ( ).30698مما يدل على تمركز القيم حول وسطها الحسابي ،واملتوسط الكلي
للعبا رات (.)1.2614
وعليه نستنتج أن كل أفراد عينة البحث وافقوا على أن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان توفر خاصية
املالئمة بما تتضمنه من توفير القدرة التنبؤية ،إمكانية التحقق ،التوقيت املناسب على التقارير التي تنتجها ،وهذا يثبت عدم صحة هذه الفرضية،
وبالتالي يتم قبول فرضية العدم "توفر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان خاصية املالئمة بما تتضمنه من توفير
القدرة التنبؤية ،إمكانية التحقق ،التوقيت املناسب على التقارير التي تنتجها" .
ً
اختبارالتباين بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد العينة للفرضية األولى:
ً
يوضح الجدول رقم ( )4أدناه الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد العينة:
ً
جدول (  :)4الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد عينة البحث للفرضية األولى
رقم العبارة

املعلومات
الشخصية
املؤهل
العلمي
التخصص

الفرو ق

العمر

1

2

3

4

5

6

7

8

Sig

.000

.007

.004

.194

.072

.204

.003

.016

F

33.453

4.375

4.904

1.610

2.434

1.568

5.078

3.690

التباين

10.805

45.818

23.273

15.455

11.429

24.312

31.532

41.818

Sig

.000

.023

.006

.000

.472

.485

.063

.174

F

8.065

3.353

4.556

6.659

.849

.824

2.534

1.702

التباين

10.805

45.818

23.273

15.455

11.429

24.312

31.532

41.818

Sig

.001

.019

.230

.024

.000

.001

.070

.000

F

5.630

3.145

1.438

3.002

6.080

5.155

2.274

6.780
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الوظيفة

سنوات
الخبرة

الزين عمرالزين

التباين

10.805

45.818

23.273

15.455

11.429

24.312

27.995

41.818

Sig

.000

.012

.007

.000

.129

.082

.505

.016

F

19.522

3.204

3.519

7.526

1.776

2.052

.871

3.010

التباين

10.805

45.818

23.273

15.455

11.429

24.312

31.532

41.818

Sig

.000

.025

.005

.007

.031

.547

.075

.039

F

30.756

3.307

4.668

4.351

3.136

.714

2.394

2.929

التباين

10.805

45.818

23.273

15.455

11.429

24.312

31.532

41.818

املصدر :إعداد الباحث من و اقع بيانات استمارة االستبانة2021 ،م.

بقراءة فاحصة لبيانات الجدول رقم ( )4أعاله يتضح أن التباين بين عبارات الفرضية األولى والذي يشرحه العامل املستقل العمر توجد به فروق
ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1حيث تراوح التباين بين ( 10.805و  )41.818وأن قيم )(F
معنوية عند مستوى  . 0.05كما أن التباين بين عبارات الفرضية األولى والذي يشرحه العامل املستقل املؤهل العلمي توجد به فروق ذات داللة إحصائية
بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)4 ،3 ،1حيث تراوح التباين بين ( 10.805و  )23.273وأن قيم ) (Fمعنوية عند مستوى  .0.05وهو
ً
غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم .)8 ،6 ،4( :وأيضا التباين بين عبارات الفرضية األولى والذي يشرحه العامل املستقل التخصص توجد به فروق
ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)8 ،6 ،5 ، 4 ،2 ،1حيث تراوح التباين بين ( 10.805و  )45.818وأن قيم )(F
معنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم .)7 ،3( :كما يتضح أن التباين بين عبارات الفرضية األولى والذي يشرحه
العامل املستقل الوظيفة توجد به فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)8 ،4 ،3 ،2 ،1حيث تراوح التباين بين
( 10.805و  )45.818وأن قيم ) (Fمعنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم .) 7 ،6 ،5( :باإلضافة لذلك أن التباين بين
عبارات الفرضية والذي يشرحه العامل املستقل سنوات الخبرة توجد به فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم
( ،)8 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1حيث تراوح التباين بين ( 10.805و  )45.818وأن قيم ) (Fمعنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم:
(.)7 ،6
تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
يوضح الجدول رقم ( )5أدناه نتيجة أراء واتجاهات عينة البحث حول الفرضية الثانية:
جدول (  :)5نتيجة أراء واتجاهات عينة البحث حول عبارات الفرضية الثانية
رقم العبارة
5

6

العبارة

4

املتوسط

3

االنحراف
املعياري

2

النتيجة

1

يوفر نظام املعلومات املحاسبية املستخدم إمكانية إصدار تقارير مالية تتصف
باملوضوعية
يوفر نظام املعلومات املحاسبية تقارير مالية تتميز بصدق التمثيل عن األحداث املالية
املتوقع إثباتها
يراعي نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني األهمية النسبية للمعلومات التي يتم عرضها
ضمن مخرجاته
تتميز املعلومات املحاسبية التي تحتويها التقارير املالية واملتحصل عليها من نظام املعلومات
املحاسبي باملوضوعية
يمكن التحقق من صحة املعلومات التي تحتويها التقارير املالية واملتحصل عليها من نظام
املعلومات املحاسبي اإللكتروني
تضمن اإلجراءات الرقابية لنظام املعلومات املحاسبي صحة معالجة البيانات وسالمتها.
متوسط العبارات

1.3636

.72383

أوافق

1.3896

.78062

أوافق

1.2987

.58636

أوافق

1.2597

.59389

أوافق

1.3636

.70541

أوافق

1.2987

.68949

1.3398

.42701

أوافق
أو افق

املصدر :إعداد الباحث من و اقع بيانات استمارة االستبانة 2021 ،م.

ً
بمطالعة بيانات الجدول رقم ( )5أعاله يتضح أن جميع عبارات الفرضية دالة إحصائيا عند مستوى معنوية( ،)0.05وجميعها نالت درجة املوافقة
بشدة واملوافقة ،أهم عبارات من عبا رات هذه الفرضية هي (أن نظام املعلومات املحاسبية يوفر تقارير مالية تتميز بصدق التمثيل عن األحداث املالية
املتوقع إثباتها) بمتوسط حسابي ( )1.3896لكالهما وانحراف معياري ( ،).78062وأقل عبارة من حيث األهمية هي (تعتبر املعلومات املحاسبية التي
تحتويها التقا رير املالية واملتحصل عليها من نظام املعلومات املحاسبي تتميز باملوضوعية) بمتوسط حسابي ( ،)1.2597وانحراف معياري (.).59389
ولقد بلغ االنحراف املعياري لجميع العبارات ( ).42701مما يدل على تمركز القيم حول وسطها الحسابي ،واملتوسط الكلي للعبا رات (.)1.3398
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أثرنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية على جودة بيانات النظام املحاسبي

وعليه نستنتج أن جميع أفراد عينة البحث وافقوا على عبارات الفرضية الثانية ،وهذا يثبت عدم صحتها ،ويثبت صحة فرضية العدم "توفر نظم
املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان خاصية الثقة بما تتضمنه من الصدق في التمثيل ،إمكانية التثبت ،عدم التحيز
على التقارير التي تنتجها".
ً
اختبارالتباين بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد العينة للفرضية الثانية:
ً
يوضح الجدول رقم ( )6أدناه الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد العينة:

ً
جدول (  :)6الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد عينة البحث للفرضية الثانية
رقم العبارة

املعلومات
الشخصية
املؤهل العلمي

التخصص

الوظيفة

سنوات الخبرة

Sig

.002

.196

.029

.246

.026

.078

الفرو ق

العمر

1

2

3

4

5

6

F

5.269

1.605

3.177

1.412

3.278

2.370

التباين

39.818

46.312

26.130

26.805

37.818

36.130

Sig

.024

.037

.000

.025

.072

.001

F

3.351

2.982

9.214

3.317

2.433

6.276

التباين

39.818

46.312

26.130

26.805

37.818

36.130

Sig

.001

.000

.062

.045

.000

.003

F

5.100

7.805

2.357

2.565

6.831

4.340

التباين

39.818

46.312

26.130

26.805

37.818

36.130

Sig

.009

.265

.000

.082

.013

.216

F

3.358

1.322

5.208

2.048

3.121

1.453

التباين

39.818

46.312

26.130

26.805

37.818

36.130

Sig

.169

.081

.000

.417

.071

.000

F

1.726

2.335

10.114

.959

2.445

7.499

التباين

39.818

46.312

26.130

26.805

37.818

36.130

املصدر :إعداد الباحث من و اقع بيانات استمارة االستبانة2021 ،م.

بقراءة متأنية لبيانات الجدول رقم ( )6أعاله يتضح أن التباين بين عبارات الفرضية الثانية والذي يشرحه العامل املستقل العمر توجد به فروق
ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)5 ،3 ،1حيث تراوح التباين بين ( 39.818و  )26.130وأن قيم ) (Fمعنوية عند
مستوى  .0.05وهو غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم.)6 ،4 ،2( :
ً
وأيضا التباين بين عبارات الفرضية الثانية والذي يشرحه العامل املستقل املؤهل العلمي توجد به فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد
عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)6 ،4 ،3 ،2 ،1حيث تراوح التباين بين ( 46.312و  ) 26.130وأن قيم ) (Fمعنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي
ً
في عبارة الفرضية رقم ( .) 7ويتضح أيضا أن التباين بين عبارات الفرضية الثانية والذي يشرحه العامل املستقل التخصص توجد به فروق ذات داللة
إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)6 ،5 ،4 ،2 ،1حيث تراوح التباين بين ( 46.312و  )26.130وأن قيم ) (Fمعنوية عند
ً
مستوى  .0.05وهو غير معنوي في عبارة الفرضية رقم ( .)3وأيضا التباين بين عبارات الفرضية الثانية والذي يشرحه العامل املستقل الوظيفة توجد به
فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)5 ،3 ،1حيث تراوح التباين بين ( 39.818و  )26.130وأن قيم )(F
معنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم .)6 ،4 ،2( :كما أن التباين بين عبارات الفرضية الثانية والذي يشرحه العامل
املستقل سنوات الخبرة توجد به فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،) 6 ،3حيث تراوح التباين بين (36.130
و  ) 26.130وأن قيم ) (Fمعنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم.)5 ،4 ،2 ،1( :
تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
يوضح الجدول رقم ( )7أدناه نتيجة أراء واتجاهات عينة البحث حول الفرضية الثالثة:
جدول (  :)7نتيجة أراء واتجاهات عينة البحث حول عبارات الفرضية الثالثة

508

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 498-512

الزين عمرالزين

أثرنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية على جودة بيانات النظام املحاسبي

1.4416

.61758

أوافق

1.4416

.69762

أوافق

1.5844

.81678

أوافق

1.2468

.51697

أوافق

1.3377

.68076

أوافق

1.3896

.36235

أو افق

رقم
العبارة

العبارة

املتوسط

االنحراف
املعياري

1

2

3

4

5

6

النتيجة

عدم مواكبة التطورات في شركات صناعة السكر بالسودان تحد من توفر خصائص الجودة في
مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني
تمنع مقاومة العاملين في الشركة الستخدام أنظمة املعلومات املحاسبية من توفر خصائص
الجودة في مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني
يمنع التمويل غير الكافي والخاص بالتكنولوجيا الحديثة من توفر خصائص الجودة في مخرجات
النظام املحاسبي اإللكتروني
يمنع االرتفاع الكبير في تكلفة استخدام وتطوير األنظمة الحالية من توفر خصائص الجودة في
مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني
تمنع عدم قناعة اإلدارة واملوظفون بأهمية املعلومات املحاسبية ذات الجودة من توفر خصائص
الجودة في مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني
تمنع ضعف البرامج املحاسبية والتطبيقات املستخدمة من توفر خصائص الجودة ملخرجات
النظام املحاسبي اإللكتروني
متوسط العبارات

1.2857

.62528

أوافق

املصدر :إعداد الباحث من و اقع بيانات استمارة االستبانة2021 ،م.

ً
من خالل بيانات الجدول رقم ( )7أعاله يتضح أن جميع عبارات الفرضية دالة إحصائيا عند مستوى معنوية( ،)0.05وجميعها نالت درجة
املوافقة بشدة واملوافقة ،أهم عبارات من عبارات هذه الفرضية هي (أن االرتفاع الكبير في تكلفة استخدام وتطوير األنظمة الحالية تمنع من توفر
خصائص الجودة في مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني) بمتوسط حسابي ( )1.5844وانحراف معياري ( ،).81678وأقل عبارة من حيث األهمية هي
(عدم قناعة اإلدارة واملوظفون بأهمية املعلومات املحاسبية ذات الجودة تمنع من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني)
بمتوسط حسابي ( ،)1.2468وانحراف معياري ( .).51697ولقد بلغ االنحراف املعياري لجميع العبارات ( ).36235مما يدل على تمركز القيم حول
وسطها الحسابي ،واملتوسط الكلي للعبارات ( .)1.3896وعليه نستنتج أن كل أفراد عينة البحث وافقوا على عبارات هذه الفرضية ،وهذا يؤكد عدم
صحتها ،وبالتالي يتم قبول فرضية العدم "توجد معوقات تحد من توفر خصائص الجودة في التقارير التي تنتجها نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية

في شركات صناعة السكر بالسودان".

ً
اختبارالتباين بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد العينة الفرضية الثالثة:
ً
يوضح الجدول رقم ( )8أدناه الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد العينة:
ً
جدول ( :)8الفرق بين متوسطات إجابة األفراد تبعا للخصائص الشخصية ألفراد عينة البحث للفرضية الثالثة

العمر

املؤهل العلمي

التخصص

الوظيفة

سنوات الخبرة

الفرو ق

املعلومات
الشخصية

رقم العبارة
1

2

3

4

5

6

Sig

.000

.841

.015

.022

.480

.000

F

9.154

.278

3.738

3.398

.833

16.814

التباين

29.714

28.987

36.987

50.701

20.312

35.221

Sig

.001

.982

.013

.000

.380

.003

F

5.745

.058

3.830

15.645

1.040

5.072

التباين

29.714

28.987

36.987

50.701

20.312

35.221

Sig

.000

.003

.000

.000

.081

.000

F

41.619

4.526

9.048

6.504

2.169

21.523

التباين

29.714

28.987

36.987

50.701

20.312

35.221

Sig

.023

.355

.000

.001

.292

.001

F

2.803

1.125

6.128

5.033

1.257

4.561

التباين

29.714

28.987

36.987

50.701

20.312

35.221

Sig

.134

.093

.188

.000

.470

.015

F

1.916

2.219

1.638

34.215

.853

3.715

التباين

29.714

28.987

36.987

50.701

20.312

35.221

املصدر :إعداد الباحث من و اقع بيانات استمارة االستبانة 2021 ،م.
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الزين عمرالزين

بقراءة بيانات الجدول رقم ( )8أعاله يتضح أن التباين بين عبارات الفرضية الثالثة والذي يشرحه العوامل املستقلة العمر واملؤهل العلمي
والوظيفة حيث توجد به فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم ( ،)6 ،4 ،3 ،1حيث تراوح التباين بين ( 50.701و
ً
 )29.714وأن قيم ) (Fمعنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم( .)5 ،2ويتضح أيضا أن التباين بين عبارات هذه
الفرضية والذي يشرحه العامل املستقل التخصص توجد به فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات رقم (، 4 ،3 ،2 ،1
 ،)6حيث تراوح التباين بين ( 50.701و  )29.714وأن قيم ) (Fمعنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي في عبارة الفرضية رقم ( .)6كما أن التباين بين
عبارات هذه الفرضية والذي يشرحه العامل املستقل سنوات الخبرة توجد به فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول العبارات
رقم ( ،)6 ،4حيث تراوح التباين بين ( 50.701و  )29.714وأن قيم ) (Fمعنوية عند مستوى  .0.05وهو غير معنوي في بقية عبارات الفرضية رقم،2 ،1( :
.)5 ،3
نتائج الدراسة:
توصل هذا البحث إلى النتائج التالية:
• أن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان تمتاز بالقدرة التنبؤية.
• أن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان تمتاز بإمكانية التحقق من املعلومات التي توفرها .
• أن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان تمتاز بأنها تقدم التقارير التي تنتجها بالتوقيت املناسب.
• أن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان يتوفر بها الصدق الكافي في تمثيل معلوماتها.
• تتيح نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان إمكانية التحقق من املعلومات التي أنتجتها.
• تنتج نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية في شركات صناعة السكر بالسودان تقارير غير متحيزة.
• أن االرتفاع الكبير في تكلفة استخدام وتطوير األنظمة الحالية بمنع من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني.
توصيات الدراسة:
على ضوء النتائج التي تم الوصول إليها يوص ي البحث بما يلي:
ً
• يفضل أن توفر األنظمة املحاسبية اإللكترونية التقارير التي تطلبها الجهات الداخلية والخارجية بسهولة أكبر من املتوفرة حاليا .
• يستحسن زيادة قناعة اإلدارة واملوظفون بأهمية املعلومات املحاسبية لدعم خصائص الجودة في مخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني.
• ضرورة تطوير البرامج املحاسبية والتطبيقات املستخدمة لدعم خصائص الجودة ملخرجات النظام املحاسبي اإللكتروني
• الحد من مقاومة العاملين في شركات صناعة السكر بالسودان الستخدام أنظمة املعلومات املحاسبية لدعم خصائص الجودة في مخرجات
النظام املحاسبي اإللكتروني ،ويمكن ذلك من خالل التدريب.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 . 1إيهاب ،نظمي ( .)2008أثر نظم املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية دراسة تطبيقية على البنوك التجا رية األردنية .مجلة البحوث
املالية والتجارية :جامعة بورسعيد .كلية التجارة.32 – 16 :)2( .
 . 2األخضري ،محمد الطاهر( .)2016أثر نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبة .مذكرة مقدمة
الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي حالة سونلغاز" .جامعة قاصدي مرباح .كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیير .قسم
علوم التسیير .الجزائر.
 . 3الكسندروا ،ايوان ( .)2011تحليل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .رومانيا :جامعة ياش .االقتصاد وادارة االعمال .رسالة دكتوراه في
املحاسبة منشورة .
 . 4التتر ،محمد منصور ( .)2015دور نظم املعلومات املحاسبية املحوسبة على جودة مخرجات النظام املحاسبي لشركات التأمين التعاوني .رسالة
ماجستير .قسم املحاسبة .كلية التجارة .عمادة الدراسات العليا .الجامعة اإلسالمية بغزة.
 . 5عبد الناصر ،خطاب ( .)2011أثر وسائل تكنولوجيا املعلومات على كفاءة و فاعلية نظم املعلومات املحاسبية و دورها في ترشيد القرارات في
البنوك التجارية األردنية .املجلة األردنية للعلوم التطبيقية .جامعة العلوم التطبيقية الخاصة .عمادة البحث العلمي والدراسات العليا:)1(13 .
.99 – 83
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عبدهللا ،مزاهر ( .)2018نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية وأثرها على القرارات االستثمارية باملصارف التجا رية .رسالة دكتوراه غير منشورة.
جامعة األمام املهدي .عمادة الدراسات العليا ،قسم املحاسبة .السودان .
املخادمة ،أحمد ( .)2007أثر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية .مجلة املنارة.299– 253 :)2(13 :
املزراقي ،عبدهللا والسعد ،صالح ( .)2010أثر املعلومات املحاسبية وغير املحاسبية على القرار املتداول في السوق املالية السعودية .مجلة جامعة
امللك عبد العزيز :االقتصاد واإلدارة.148-87 :)1(24 ،

ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
1. Saleh, F. M. (2013). Critical success factors and data quality in accounting information systems in Indonesian cooperative
enterprises: An empirical examination. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(3): 321-338.
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Abstract: The aim of this research is to identify the electronic accounting information systems in the sugar
industry companies in Sudan and highlight their role in achieving the characteristics of the quality of accounting
information in the reports it produces, and this research was based on the descriptive analytical approach to
analyze the data and arrive at the results in order to suit its nature and nature, and the data was collected
through a form A questionnaire was distributed to a random sample from the general population of the research,
where (77) questionnaires were distributed to the study sample, 100% of the total sample was retrieved. The
statistical program (SPSS) was used in the analysis and hypothesis testing, and through it results were reached,
the most important of which are: that the electronic accounting information systems in the sugar industry
companies in Sudan are characterized by predictive power, and that the electronic accounting information
systems in the sugar industry companies in Sudan have sufficient honesty in Representing her information. The
research ended with many recommendations, including: It is preferable for electronic accounting systems to
provide the reports requested by internal and external agencies with greater ease than currently available, it is
desirable to increase the management and employees' conviction of the importance of accounting information to
support quality characteristics in the outputs of the electronic accounting system.

Keywords: Electronic accounting information systems; quality characteristics of financial reports; sugar industry
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في شركة ألبان اليوم .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي
ً
التحليلي في تحقيق أهدافها ،وذلك بعد تطوير استبانة لجمع البيانات من عينة تكونت من ( )171مديرا حسب إحصائيات مجموعة سما األردن
لالستثمارات الغذائية والصناعية في الربع األول من العام  ،2018وقد تم استرداد ( )156استبانة صالحة للتحليل .أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر
ذو داللة احصائية للتوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد ،وقد أوص ى الباحثان بضرورة تحسين فاعلية التوجهات االستراتيجية وتوظيفها في
خدمة ممارسات سلسلة التوريد.
الكلمات املفتاحية :التوجهات االستراتيجية؛ أداء سلسلة التوريد؛ شركة ألبان اليوم.

املقدمة:
تواجه املنظمات في سعيها نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية عدد من املعوقات التي يصعب تخطيها دون إعادة النظر في سلوكها التنظيمي ،وإتخاذ
الجراءات التصحيحية ،وتبني التوجهات واملمارسات التي من شأنها توجيه املنظمة وجهتها السليمة والسير بخطى رشيقة لدراك سبل الكفاءة والفاعلية التي
ً
ترفع من سوية أدائها وتمكنها من تحقيق أهدافها أهدافها وتجاوز منافسيها .ولعل التوجهات األكثر شيوعا بين املنظمات الساعية إلى تحسين أدائها تلك املتعلقة
ً
بتوجهاتها االستراتيجية التي حظيت باهتمام كبير من قبل املنظمات تبعا آلثارها اليجابية ) ،(Kim et al., 2018 and Boso et al., 2018بوصفها مجموعة من
الطرق التي تقوم املنظمة بموجبها بتعزيز نقاط قوتها ،واالستفادة من الفرص السوقية املتاحة لديها ،وتقليل نقاط ضعفها ،وتجنب التهديدات التي تواجهها
( .)Cheluget and Koech, 2018ومن أمثلة هذه التوجهات االستراتيجية التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ( ،)Wiklund and Shepherd, 2005والتوجه
التكن ــولوجي والتوجه بالعالمة التجارية والتوجه نحو الزبائن ( .)Conduit and Mavondo, 2001وإذ تشترك املنظمة مع غيرها من املنظمات في سلسلة التوريد
ً
التي يتم عبرها تدفق املوارد بين املنظمة وشركائها منذ لحظة وصول املواد الخام للمصنع ،مرورا بتصنيعها ،وانتهاء بوصولها إلى املستهلك النهائي (ارتيمة)2006 ،؛
فقد تزايد االهتمام بممارسات إدارة سلسلة التوريد ( .)Katiyar et al., 2018وبأداء سلسلة التوريد الذي يصف كفاءتها وفاعليتها (.)Lai et al., 2002
وتعد شركة ألبان اليوم ،وهي إحدى شركات مجموعة سما األردن لالستثمارات الغذائية والصناعية ،واحدة من الشركات الرائدة في السوق األردني وتلعب
ً
ً
دورا استراتيجيا في مجاالت عدة تشمل املساهمة في تشغيل األيدي العاملة األردنية وتدريب وتطوير املوظفين واكسابهم املهارات التي تؤهلهم للعمل في الشركات
العاملية )(www.alyoum.jo؛ ولعل أهم اآلثار اليجابية للشركة مساهمتها في االقتصاد األردني إذ تعد الشركة من كبرى الشركات في قطاعها .وتعمل الشركة على
بث روح املنافسة في السوق عبر األفكار واملنتجات الريادية التي تطرحها في السوق ،ونشر الوعي بين الشركات املنافسة واملستهلكين على حد سواء ،األمر الذي
ً
يرفع من سوية قطاع تصنيع منتجات األلبان والتركيز على جودة املنتجات .ومما يحسب للشركة أيضا رغم قصر عمرها النتاجي في اململكة أنها أسست السبل
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البطاينة & إرتيمة

الواعدة التي ساهمت باالنتقال إلى األسواق الجديدة؛ فقد جاءت الدراسة الحالية بهدف تعرف أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد ،وتقدم
ً
ً
مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن ملتخذي القرارات في املنظمات عموما ،وفي شركة ألبان اليوم خصوصا االستفادة منها .عالوة على ذلك فإن الدراسة
تفيد الباحثين بإيضاح العالقات املفترضة بين متغيراتها وتشجع على إجراء أبحاث مستقبلية.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تتبنى شركة ألبان اليوم في سعيها نحو تحسين أدائها املنظمي وتحقيق امليزة التنافسية مجموعة من التوجهات االستراتيجية وذلك من أجل تحديد
احتياجات ورغبات زبائنها والعمل على تلبيتها ،والبحث عن الفرص السوقية ضمن األسواق املستهدفة والتعامل معها من خالل تقديم املنتجات الريادية ،في ظل
توظيف آخر املستجدات التكنولوجية وتسخيرها لخدمة زبائنها ،عالوة على استخدامها لعالمتها التجارية وتحسين وعي زبائنها ،وتركيزها على العمليات التي تمكنها
من تقديم قيمة لزبائنها .وإذ تعتمد الشركة في عملها على سلسلة توريد تضم عدد من الشركاء فإن الشركة بحاجة إلى معرفة أثر التوجهات االستراتيجية التي
تعتمدها لتحقيق ما سبقت االشارة اليه من مخرجات منظمية في أداء سلسلة التوريد الخاصة بها من أجل الخروج بتصورات تمكنها من تحسين أداء سلسلة
توريدها .وعليه فإن مشكلة الدراسة الحالية تنبع من حاجة الشركة إلى الكشف عن أثر توجهاتها االستراتيجية في أداء سلسلة توريدها .ويمكن صياغة هذه
املشكلة بالسؤال الرئيس ي اآلتي :ما أثر التوجهات االستراتيجية في شركة ألبان اليوم في أداء سلسلة التوريد لشركة ألبان اليوم؟ وينبثق عنه مجموعة من
األسئلة الفرعية التي تتعلق بكل توجه من هذه التوجهات وأثرها في أداء سلسلة التوريد.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية في أنها األولى من نوعها ،إذ أنها تبحث بداية أثر مجموعة من التوجهات االستراتيجية هي التوجه السوقي،
ً
والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن في أداء سلسلة التوريد ممثال بعدة أبعاد هي املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد ،وذلك بوجود متغير وسيط هو النتاج في الوقت املطلوب .وعليه ،فإن الدراسة تسد فحوة
في األدب النظري السابق من حيث تغطيتها لهذا املوضوع في بيئة الشركات الصناعية األردنية .كما أن الدراسة تفتح املجال أمام الباحثين من خالل توفير الطار
النظري والعملي الذي يمكن الرجوع إليه عند إجراء دراسات مستقبلية بنفس املوضوع في قطاعات صناعية أخرى .ومن الناحية العملية ،تفيد النتائج التي
تتوصل إليها الدراسة الحالية متخذي القرارات في شركة ألبان اليوم من حيث التحقق من األهمية النسبية لكل من التوجهات االستراتيجية التي تتبناها،
واألهمية النسبية للنمط املتبع من قبل الشركة في إدارة ممارسات سلسلة التوريد الخاصة بها .األمر الذي يساعد الشركة في إعادة تقييم توجهاتها االستراتيجية،
وممارسات سلسلة التوريد.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة  :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه السوقي ،والتوجه
الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت،
والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:
 :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه السوقي في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت،
والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه الريادي في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت،
والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
 :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه التكنولوجي في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
 :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه بالعالمة التجارية في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
 :H01-5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه لعالقات الزبائن في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.

514

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 513-534

البطاينة & إرتيمة
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أنموذج الدراسة:
ً
ً
يمثل أنموذج الدراسة ربطا منطقيا ملتغيرات الدراسة الحالية املستقلة والتابعة كما في الشكل ()1
املتغيراملستقل

املتغير التابع

Independent Variable

Dependent Variable
HO1

التوجهات االستراتيجية

أداء سلسلة التوريد

Strategic Orientations

Supply chain Performance

التوجه السوقي

H01-1

Information Sharing

Market orientation

التوجه الريادي

H01-2

Entrepreneurial
orientation

التوجه التكنولوجي

االتصاالت
Communication

H01-3

التخطيط املشترك
Shared planning

Technological orientation

H01-4
التوجه بالعالمة التجارية

التعاون
Cooperation

Orientation by trade mark

التوجه لعالقات الزبائن

املشاركة في املعلومات

H01-5

تكامل سلسلة التوريد
Supply chain integration

Customers relationship
orientation

شكل ( :)1أنموذج الدراسة

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
ق
التوجهات االستراتيجية  :Strategic Orientationsتعرف التوجهات االستراتيجية بأنها الطر املعتمدة لدى الشركة التي تضبط السلوك املنظمي السائد فيها
ً
والذي يفترض به أن يضمن لها أداء ّ
متميز ومستمر ويمكنها من تحقيق ميزة تنافسية ) .(Chou, 2018وتعرف إجرائيا بأنها األساليب التي تتبعها شركة ألبان اليوم
لتحسين أدائها واملحافظة على مركزها السوقي وتحقيق املزيد من النجاح .وتتمثل التوجهات االستراتيجية املعتمدة في الدراسة الحالية بالتوجه السوقي ( De
ً
 )Guimaraes et al., 2018الذي ويعرف إجرائيا بأنه سعي شركة ألبان اليوم لدراسة السوق وتحديد احتياجات الزبائن وتلبيتها بطريقة تفوق املنافسين،
ً
ائيا بأنه سعي شركة ألبان اليوم للبحث عن الفرص السوقية في األسواق املستهدفة وتقديم الحلول
والتوجه الريادي ( )Ogbari et al., 2018الذي يعرف إجر
ً
الريادية من خالل طرح املنتجات الريادية ،والتوجه التكنولوجي ) (Izadi and Ahmadian, 2018الذي يعرف إجرائيا بأنه توظيف شركة ألبان اليوم آلخر
ً
املستجدات التكنولوجية وتسخيرها لتقديم قيمة لزبائنها عبر املنتجات التي تقدمها ،والتوجه بالعالمة التجارية ) (Hodge et al., 2018الذي يعرف إجرائيا بأنه
سعي شركة ألبان اليوم الستخدام عالمتها التجارية في عالقاتها التجارية وتحسين درجة وعي الزبائن وترويج منتجات الشركة في األسواق املستهدفة واملحتملة،
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ً
ائيا بأنه قيام شركة ألبان اليوم بتحديد أهدافها التسويقية بدقة من خالل تقسيم السوق
والتوجه لعالقات الزبائن ) )Goldman et al., 2018الذي يعرف إجر
ودراسته بهدف تلبية احتياجات ورغبات الزبائن وإدارة عالقاتها بطريقة تضمن والئهم.
أداء سلسلة التوريد  :Supply Chain Performanceيعرف بأنه قدرة سلسلة التوريد على تسليم املنتجات في وقتها وضمان جودتها وتقليل تكاليف عمليات
ً
إنتاجها وتوزيعها ( .)Hall and Saygin, 2012ويعرف إجرائيا بأنه درجة فاعلية األنشطة التي تقوم بها شركة ألبان اليوم في مجال تشارك املعلومات ( Hugos,
 )2018واالتصاالت ( )Neutzling et al., 2018والتعاون ( )Wu and Chiu, 2018والتخطيط املشترك بين شركاء سلسلة التوريد ()Kumar et al., 2018
والتكامل الداخلي ألنشطتها ( )Radhakrishnan et al., 2018من أجل تحقيق أهدافها املتعلقة بتقديم القيمة للزبائن بأقل التكاليف مع املحافظة على جودة
املنتجات وبالتالي تحقيق الربح املنشود.

اإلطار النظري للدراسة:
• مفهوم التوجهات االستراتيجية
ً ً
تعد التوجهات التنظيمية ) (Organizational Orientationsبصفة عامة واحدة من القدرات الحرجة التي تلعب دورا مهما في نجاح الشركة اذ تمنح هذه
التوجهات املنظمة القدرة على كسب امليزة التنافسية واملحافظة عليها ) .(Falahat, Knight, and Alon, 2018وتوصف التوجهات االستراتيجية (Strategic
) Orientationsفي هذا السياق بأنها واحدة من التوجهات التنظيمية التي تضم أنواع أخرى من التوجهات التنظيمية مثل التوجهات األخالقية ).(Chou, 2018
وتعرف التوجهات االستراتيجية بأنها التوجهات التي تتخذها املنظمة لنشاء السلوكيات التنظيمية التي تضمن لها أداء ّ
متميز ومستمر ،األمر الذي ينعكس على
ً
قدرة املنظمة لتحقيق امليزة التنافسية ) .(Chou, 2018وتبعا لتركيز بعض التعريفات الخاصة بمفهوم التوجهات االستراتيجية على املحصلة النهائية لتبني هذه
التوجهات ،فقد عرفت التوجهات االستراتيجية بأنها الطرق املتبعة من قبل املنظمات لتحسين األداء التنظيمي وتحقيق امليزة التنافسية ،وهي بعبارة أخرى
ً
الطريقة التي تقوم بموجبها املنظمة بدمج نقاط قوتها وضعفها والفرص املتاحة أمامها والتهديدات التي تواجهها معا بطريقة تؤدي إلى تعزيز نقاط قوتها وتقليل
نقاط ضعفها أو التخلص منها واالستفادة من الفرص املتوفرة لها في السوق وتجنب التهديدات املحتملة ،وذلك من أجل التوصل إلى عدد من الخيارات
االستراتيجية التي تقوم املنظمة باملفاضلة بينها واختيار االستراتيجية األنسب بالنسبة لها (.)Cheluget & Koech, 2018
وعليه يرى الباحثين أن التوجهات االستراتيجية تمثل الطرق املعتمدة من قبل الشركة لتعديل سلوكها املنظمي لتحسين أدائها وتحقيق امليزة التنافسية من
خالل العمل على إيجاد الحلول الفاعلة للمشكالت الحالية واملستقبلية عبر التركيز على الكفاءة والفاعلية في استخدام املوارد التنظيمية واستغاللها بالشكل
األمثل والنظرة املستقبلية للتعامل مع التحديات املستقبلية.
أبعاد التوجهات االستراتيجية
ظهرت أبعاد مفهوم التوجهات االستراتيجية نتيجة للتحليالت املعمقة التي أجريت من قبل الباحثين واملنظمات من أجل التعرف إلى أسباب املشكالت التي
تعاني منها املنظمات في مجاالت عدة تشمل السوق ،واملستهلكين ،واملوظفين ،وإدارة املعرفة والقضايا التكنولوجية ،وبالتالي ظهرت حاجة إلى تطوير الحلول
البديلة الفاعلة التي تمكنها من التعامل مع هذه املشكالت املختلفة ( .)Cheluget & Koech, 2018وقد بينت مراجعة األدب النظري في مجال التوجهات
االستراتيجية وجود عدد من التوجهات االستراتيجية املطبقة في مختلف الشركات ومنها :التوجه السوقي ،والتوجه بالتعلم ،والتوجه الريادي ،والتوجه باملوظفين
( ،)Ogbari et al., 2018وتوجهات أخرى التوجه للزبائن ( ،)Sahi, Gupta and Lonial, 2018والتوجه بإدارة املعرفة ( ،)de Guimaraes et al., 2018والتوجه
باملنافسة على أساس نوعين من التوجهات هما :التوجه السوقي والتوجه التكنولوجي (.)Okello, Ngugi and Odhiambo, 2018
ومن هنا يؤكد الباحثين على أن التوجهات االستراتيجية على اختالف الغاية منها تعد بمثابة حلول أو طرق عملية تقوم الشركة بصياغتها وفق أهدافها
التنظيمية وتلتزم بتطبيقها من أجل تحقيق هذه األهداف ،والتي قد تتمثل في تحسين األداء التنظيمي ،أو تحقيق امليزة التنافسية.
ً
وفيما يلي عرضا للتوجهات االستراتيجية املستخدمة في الدراسة الحالية والتعريف بها وهي :التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي،
ً
تبعا ألسباب مستوحاة من واقع مراجعة األدب النظري
والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن .وقد تم اختيار هذه التوجهات على وجه التحديد
الخاص بالتوجهات االستراتيجية .لقد أظهرت مراجعة األدب النظري وجود ما يشبه االتفاق بين الباحثين على أن التوجه السوقي ذو أثر مباشر في تحسين األداء
التنظيمي املتميز (.)He et al., 2018
 . 1التوجه السوقي ) (Market Orientation
يعرف التوجه السوقي بأنه البحث املستمر عن معلومات الزبائن من أجل التعرف إلى احتياجاتهم وتحديد الطلبات في السوق وتقديم الحلول التي تحقق
رضا الزبائن من خالل تقديم منتجات وخدمات تتضمن القيمة التي يتوقعونها والتي تسهم بنفس الوقت بتحسين أداء املنظمة)de Guimaraes et al., 2018( .
كما يعرف التوجه السوقي بأنه توجيه أهداف وثقافة املنظمة إلى إيجاد قيمة وتقديمها للزبائن ،ويعني هذا أن تكون املنظمة على وعي بتوقعات واحتياجات
الزبائن وفهمها والعمل على تلبيتها من خالل توجيه األنشطة واملمارسات والعمليات التنظيمية لتحقيق رضا الزبائن(Izadi and Ahmadian, 2018) .
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ومن هنا فإن التوجه السوقي يشير إلى املمارسات التنظيمية وأنماط إتخاذ القرارات في املنظمات املوجهة بالزبائن والتي تسعى إلى تحقيق رضا الزبائن ( Li et

.)al., 2010
وتتمثل أهم عناصر التوجه السوقي بالضافة إلى ما تقدم في التركيز على التعلم من الزبائن واملنافسين والبيئة الخارجية ،ومعالجة املعلومات التي تجمعها
املنظمة عن زبائنها ،واالستفادة منها في تحسين مركز املنظمة في السوق ( .)He et al., 2018ومما يؤكد على ذلك أن التوجه السوقي يمثل فلسفة استراتيجية تقوم
ً
ً
ً
املنظمات بموجبها بالتفاعل مع البيئة السوقية .وتهتم املنظمة التي تمتلك توجها سوقيا مرتفعا بالدرجة األولى باستكشاف الفرص السوقية الخاصة بمجال
عملها بالضافة التعرف على املعرفة والخبرات املتوفرة بهذا الصدد (.)Li et al., 2010
ويمكن تصنيف التوجه السوقي في ثالثة أنواع شملت التوجه نحو العميل ،والتوجه نحو املنافس ،والتنسيق عبر الوظائف .إذ يتمثل الهدف من التوجه
نحو العميل بالتعرف إلى حاجات العميل والعمل على تلبيتها .أما الهدف من التوجه نحو املنافسين فيشمل فهم املنافسين من حيث نقاط القوة والضعف
والتصرف في ضوئها .وفي املقابل فإن التنسيق عبر الوظائف يصف املساهمة الوظيفية التي تؤديها الوحدات التنظيمية في سياق إنشاء وتقديم قيمة للزبائن
(.الشوابكة)2018 ،
ً
وتبعا لذلك يرى الباحثين أن التوجه السوقي يعني قيام الشركة بأنشطة في السوق مثل جمع وتحليل معلومات الزبائن واملنافسين من أجل استخدام
النتائج في تلبية احتياجات الزبائن من خالل تصميم وإنتاج املنتجات التي تالئمها.
 . 2التوجه الريادي ) (Entrepreneurial orientation
تتجه املنظمات بصفة عامة إلى تقصير دورة حياة املنتج ،وحيث أن ذلك قد يؤثر في التدفقات الربحية التي يمكن أن تحققها الشركة فإنها بحاجة إلى
البحث عن فرص جديدة من خالل تبني توجهات استراتيجية محددة تمكنها من تحقيق هذه الغاية ،ومن أهم هذه التوجهات االستراتيجية التوجه الريادي ،وهو
التوجه الريادي القائم على الرغبة البداعية لدى املنظمة في تجديد عروضها التسويقية ،واختراق األسواق الجديدة عبر تقديم منتجات جديدة ،وتحقيق السبق
على املنافسين ،باالضافة إلى الرغبة بتحمل املخاطر املترتبة على هذه األنشطة البداعية)Wiklund and Shepherd, 2005( .
وقد عرف التوجه الريادي بصفة عامة بأنه التركيز على النواحي البداعية في سياق اتخاذ القرارات وتنفيذ املمارسات التنظيمية ( Wiklund and
ً
 .)Shepherd, 2005وبصفة خاصة ،نظر الباحثون للتوجه الريادي بوصفه شكال من أشكال التوجه االستراتيجي القائم على مجموعة من األنشطة املتأتية
كنتيجة لتشجيع العمل البداعي.(Ayodotun et al., 2018) .
وتتمثل أهمية التوجه الريادي بالنسبة للمنظمات في أنه يمكن املنظمة من التعرف إلى الفرص السوقية والسعي الغتنامها ،وزيادة القدرات البداعية لدى
املنظمة ،وزيادة قدرتها التنافسية ،واستقالليتها ،واستعدادها لتحمل املخاطر ( .)Hussain et al., 2018ولعل تحسين األداء التنظيمي يمثل أحد أهم اآلثار
اليجابية املترتبة على تبني التوجه الريادي وما يتضمنه من ممارسات تنظيمية)Ogbari et al., 2018( .
وعلى صعيد أبعاد التوجه االستراتيجي الريادي والتي يمكن من خاللها التعرف إلى خصائص املنظمة الريادية ،تبين وجود خمسة أبعاد هي :االستقاللية،
واملقدرة البداعية ،واألخذ باملخاطر ،واالستباقية ،واملقدرة التنافسية ( .)Lumpkin and Dess, 2001وتعرف استقاللية املنظمة ) (Autonomyفي سياق
التوجه الريادي بأنها املمارسات واألفعال الفردية التي تقوم بها الشركة عبر القادة الرياديين وفرق العمل الريادية في مجال استحداث أفكار وعمليات ومنتجات
يفتقر إليها السوق)Rauch, Wiklund, Lumpkin, and Frese, 2009( .
في ضوء ما تقدم ،يرى الباحثين إمكانية وصف التوجه الريادي بأنه الرغبة واالستعداد واملقدرة على تبني وتنفيذ أفكار إبداعية من أجل تحسين أداء
املنظمة وتقوية مركزها التنافس ي في السوق ،وهو يأخذ عدة أشكال من أهمها طرح املنتجات الجديدة ،وتقديم عروض سوقية غير مسبوقة للتجار والزبائن،
وذلك من خالل دراسة الفرص السوقية املحتملة ،واالهتمام بإدارة مواهب العاملين وتوظيفها في تقديم قيمة مضافة للزبائن.
ويمكن قياس التوجه الريادي في الشركة من خالل التعرف إلى املخرجات الناتجة عن تبني هذا التوجه .ومثال ذلك ،إذا كان طرح املنتجات الجديدة يمثل
أحد ركائز التوجه االستراتيجي فإن عدد املنتجات الجديدة التي تمكنت الشركة من طرحها إلى السوق في العام املاض ي ( .)Stam and Elfring, 2008ومما يذكر
هنا أن تبني الشركة للتوجه الريادي بحاجة إلى دراسة التوجهات االستراتيجية األخرى والتي تعد مكملة لنجاح هذا التوجه ،ومنها التوجه التكنولوجي الذي يساعد
الشركة في تنفيذ ممارسات التوجه الريادي مثل تطوير منتجات جديدة.
 . 3التوجه التكنولوجي ) (Technological Orientation
يعد التوجه التكنولوجي أحد التوجهات االستراتيجية التي تقوم املنظمات بتنفيذها من أجل توجيه أنشطتها وضمان استمرار األداء املتميز .ويأتي تبني
ً
التوجه التكنولوجي من قبل املنظمات منسجما مع الفكرة التي ترى أن الزبائن يفضلون املنتجات والخدمات التي تنتج وتقدم باستخدام تكنولوجيا حديثة ( Gao
 .)et al., 2007ويصف هذا التوجه مقدرة املنظمة على تأسيس البنية التكنولوجية التحتية التي تجعلها قادرة على تطوير املنتجات الجديدة ،كما ينطوي على
مقدرة املنظمة على توظيف ما لديها من مهارات لنتاج املعرفة التكنولوجية واستغاللها بالشكل األمثل في تلبية احتياجات ورغبات الزبائن ،والعمل على التنبؤ
بهذه االحتياجات ) .(Izadi and Ahmadian, 2018ومن أهم النتائج املرتبطة بالتوجه التكنولوجي تحسين األداء التنظيمي بصفة عامة واألداء املالي بصفة
خاصة ) ،(Falahat et al., 2018وكذلك تحسين مقدرة املنظمة على تحقيق امليزة التنافسية واملحافظة عليها (.)Gao et al., 2007
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ويالحظ وجود ترابط بين التوجه الريادي القائم على البداع لتطوير املنتجات الجديدة والتوجه التكنولوجي الذي يعد بمثابة أساس لتنفيذ التوجه
ً
الريادي ،ويبدو ذلك جليا من خالل النظر إلى البداع النتاجي الذي يتطلب أسواق جديدة لكي يستمر ،ومهارات تسويقية جديدة ،وموارد تكنولوجية وعمليات
البحث والتطوير (.)Garcia and Calantone, 2002
ً
وهنالك أيضا ترابط بين التوجه السوقي والتوجه التكنولوجي إذ يشجع التوجه التكنولوجي املنظمة على تبني التكنولوجيا الحديثة التي يمكن بواسطتها
تحقيق متطلبات واحتياجات الزبائن التي توصلت اليها املنظمة بموجب التوجه السوقي)Li et al., 2010( .
ومن حيث أبعاد التوجه التكنولوجي فإنها تتضمن القيادة التكنولوجية ،وااللتزام بتشكيل البنية التكنولوجية الحديثة التي تجعل املنظمة قادرة على
ً
ً
تطوير املنتجات الجديدة ،والتفكير البداعي الذي يؤسس للشركة مركزا متميزا في السوق (الشوابكة .)2018 ،بالضافة إلى االهتمام بالبحث والتطوير وتوفير
املخصصات الكافية ،والعمل على اكتساب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات النتاجية)Gao et al., 2007( .
أما من حيث قياس التوجه التكنولوجي في املنظمة ،فقد تبين أن العديد من الدراسات السابقة ( )Gao et al., 2007قد استخدمت مقاييس تصف مقدرة
املنظمة ورغبتها في تطوير تكنولوجيا جديدة أو استخدام تكنولوجيا جديدة لتطوير منتجات جديدة.
 . 4التوجه بالعالمة التجارية ) (Trade Mark Orientation
أصبح التوجه بالعالمة التجارية بمثابة قوة دافعة للمنظمات املوجهة بالعالمة التجارية ،حيث تعتبر العالمة التجارية بالنسبة لهذه املنظمات ذات أهمية
كبيرة ،وبالتالي فهي تأخذها بعني االعتبار في جميع قرارتها وتوجهاتها ،يمثل التوجه بالعالمة التجارية أحد العناصر الضرورية في املحفظة االستراتيجية للمنظمة
الناجحة)Chang, Wang, and Arnett, 2018( .
ً
ً
ً
ً
وقد وصف الباحثون التوجه بالعالمة التجارية بأنه مدخال جديدا يتعامل مع العالمة التجارية بأنها مصدرا استراتيجيا يتضمن العمليات املتعلقة ببناء
ً
وتطوير وحماية العالمة التجارية .ويعد هذا التوجه مالئما لوصف الشركات التي تسعى إلى تلبية حاجات الزبائن وكذلك إعطاء العالمة التجارية قيمة
استراتيجية.
ويضاف إلى ذلك أن جوهر العالمة التجارية يتمثل في التفاعل املستمر بين القيم التنظيمية والعالمة التجارية على مستوى املنظمة ككل ،والعالمة
التجارية وأصحاب املصالح ،حيث يتم تحويل القيم التنظيمية إلى قيم جوهرية ودالالت تعبر عنها العالمة التجارية والتي توجه جهود املنظمة .ومن ثم يتم تحويل
ً
هذه القيم الجوهرية إلى قيم تخص الزبون أو بعبارة أخرى تحديد ما الذي تقدمه العالمة التجارية للزبائن ( .)Urde et al., 2013وتبعا لذلك يوصف التوجه
بالعالمة التجارية بأنه املدخل االستراتيجي املتبع لدى املنظمات التي تضع عالمتها التجارية في مركز عملياتها التنظيمية وتوظيف هذه العالمة من خالل التعامل
ً ً
ً
معها بأنها مصدرا تنظيميا مهما(Hodge et al., 2018) .
وتتألف العالمة التجارية من العناصر التالية )1( :الرؤية املشتركة للعالمة التجارية ،حيث تعد العالمة التجارية ركن أساس ي في رسالة املنظمة)2( .
الخصائص الوظيفية املشتركة التي يفترض في العالمة تقديمها للزبائن )3( .النظرة املشتركة للعالمة التجارية ،إذ تعتبر العالمة بمثابة تعريف باملنظمة )4( .األداء
املالي الناتج عن العالمة التجارية ،حيث تنظر املنظمة لعالمتها التجارية كأصل من أصولها االستراتيجية التي تحقق لها الربحية وبالتالي تحسين األداء املالي)5( .
رمزية العالقة التجارية ،حيث ترى املنظمة أن العالمة التجارية تعبر عن شخصية الزبون )6( .القيمة املضافة للعالمة التجارية ،إذ يكون على املنظمة من أجل أن
تحقق األهداف املنشودة من العالمة التجارية أن تقوم بإدارة أنشطتها الداخلية والخارجية لتعظيم املقدرة على تقديم القيمة املضافة .ويلعب التوجه بالعالمة
ً ً
التجارية دورا مهما من خالل بذل الجهود لتحقيق تلك القيمة)Reid, Luxton, Mavondo, 2005( .
ويشير الباحثين إلى أن ما سبق يعني أن ترسيخ العالمة التجارية في أذهان الزبائن وداللة العالمة التجارية وارتباطها بمستوى املنتجات والخدمات التي
ً ً
تقدمها املنظمة يمثل عامال مهما من العوامل أو االختيارات االستراتيجية التي تأخذ بها املنظمة لتحسين أدائها واملحافظة على مركزها السوقي.
 . 5التوجه لعالقات الزبائن ) (Customers Relationship Orientation
يمكن تصنيف التوجه للزبائن إلى نوعين حسب نوع الزبائن ،وهما التوجه للزبائن الداخليين أو املوظفين ،والتوجه للزبائن الخارجيين ( Conduit and
 .)Mavondo, 2001والتوجه املقصود في الدراسة الحالية هو التوجه للزبائن الخارجيين ،وهم الزبائن املهتمين بشراء منتجات املنظمة والحصول على خدماتها
لتلبية حاجات ورغبات معينة لديهم.
ويعد التوجه لعالقات الزبائن أحد التوجهات االستراتيجية التي تطبقها املنظمة من أجل تلبية احتياجات زبائنها ( .)Sahi et al., 2018ويعرف هذا التوجه
بأنه مقدرة املنظمة على الحصول على املعلومات حول زبائنها واستخدام هذه املعلومات وتطوير االستراتيجية املناسبة التي تلبي احتياجات الزبائن ،وتطبيق هذه
االستراتيجية من خالل التركيز على االستجابة السريعة لتلك االحتياجات (.)Tajeddini, 2010
كما يعرف التوجه لعالقات الزبائن بأنه تركيز املنظمة على احتياجات ورضا الزبائن بوصفها أولوية مهمة بالنسبة للمنظمة ،ويركز هذا التوجه على
التفاعالت بين املنظمة والزبائن واملنافسين في السوق (.)Liu, Luo, and Shi, 2018
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ومن أهم أركان التوجه لعالقات الزبائن تركيز املنظمة على العمليات التي من شأنها تمكين املنظمة من تقديم قيمة للزبائن املستهدفين ( Gao et al.,

ً

 ،)2007وبالتالي تزويد املنظمة باملقدرة على تحقيق التمايز الذي يجعلها مختلفة عن بقية املنظمات وبوصفه مصدرا من مصادر نجاحها ( Goldman et al.,

.)2018
ً
ً
وتكون املنظمات التي تملك توجها قويا نحو الزبائن مؤهلة لتحقيق امليزة التنافسية ،وذلك ألن املنظمة تولي القيمة التي يجب تقديمها للزبائن أهمية كبرى.
ً
وهذا األمر يجعل املنظمة أكثر اجتهادا في البحث عن معلومات الزبائن ،وبالتالي زيادة اطالعها على الفرص السوقية ،وعندها تتشكل لديها معرفة بالزبائن
وبالسوق وهو ما ينعكس في النهاية على تطوير العمليات النتاجية وتوفير املوارد الضرورية من أجل انتاج وتقديم املنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات
الزبائن)Hortinha et al., 2011( .
ومن أجل التحقق من مدى أوجه املنظمة لزبائنها ،يمكن استخدام بعض املؤشرات مثل مدى انعكاس رضا الزبائن في أهداف املنظمة ،ومدى اعتماد
استراتيجية امليزة التنافسية التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها على فهم متطلبات ورغبات الزبائن ،وقيام املنظمة بالتقييم املستمر الحتياجات الزبائن ،والتفوق على
املنافسين في مجال االهتمام بالزبائن ،وتوجهات املنظمة املتمثلة في أخذ رأي الزبائن في جودة املنتجات والخدمات التي تقدمها املنظمة ،بالضافة إلى التقييم
املستمر ملدى التزام املنظمة بالتوجه لعالقات الزبائن (.)Liu et al., 2018
ً ً
في ضوء العرض السابق للتوجهات االستراتيجية ،يرى الباحثين أن تبني املنظمات للتوجهات االستراتيجية يمثل ضرورة إذ تلعب هذه التوجهات دورا مهما
في تحقيق ما تصبو إليه املنظمات من أهداف مثل تحقيق امليزة التنافسية .وبعد مراجعة مستفيضة لألدب النظري تبين أن التوجهات األكثر مالئمة والتي تتفق
وأهداف الدراسة الحالية هي التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن.
ً
وقد جاء اختيار هذه التوجهات من منطلق أن املنظمة املتوجهة استراتيجيا تكون في حالة دائمة من البحث املستمر عن معلومات الزبائن بهدف التعرف
إلى احتياجاتهم (التوجه السوقي) ،وال يمكن تلبية هذه االحتياجات عبر الطرق التقليدية ولكن بالطرق البداعية (التوجه الريادي) ،وهو التوجه الذي يقوم على
تشجيع وتبني وتنيفذ األفكار البداعية .وال يكتمل تحقيق الهدف من التوجه الريادي إال بتوفر األدوات التكنولوجية التي يمكن بواسطتها اخراج تلك األفكار
الريادية إلى حيز النور وتحويلها إلى منتجات وخدمات إبداعية (التوجه التكنولوجي) القائم على توظيف التكنولوجيا الحديثة .وبطبيعة الحال فإن الهدف من
تقديم منتجات وخدمات إبداعية للزبائن هو تزويدهم بقيمة متميزة (التوجه للزبائن) ،مرتكزة املنظمة بذلك إلى ما لديها من أصول استراتيجية وعلى رأسها
عالمتها التجارية (التوجه بالعالمة التجارية).
العالقة بين أبعاد التوجهات االستراتيجية
تشكل التوجهات االستراتيجية بمجملها ،بغض النظر عن آلية تطبيقها واألهداف املرجوة منها ،قدرات جوهرية وموارد تنظيمية على درجة كبيرة من
األهمية ،حيث أنها تساعد املنظمة على تحقيق امليزة التنافسية واألداء املتميز ( .)Hussain et al., 2018ولهذا فإنه من املنطقي أن ترتبط هذه التوجهات ببعضها
البعض بعالقات إيجابية بحيث تدعم كل منها األخرى.
وقد تبين أن الدمج بين التوجه السوقي والتوجه الريادي يؤدي إلى تحسين أداء املنظمة ،وذلك من منطلق أن التوجه السوقي الذي يستهدف تلبية طلبات
السوق وتقديم قيمة للزبائن إنما يتعزز بالقدرات والحلول االبتكارية وتوفير التغيير التنظيمي املطلوب الذي يتضمنه التوجه الريادي ( de Guimaraes et al,
 .)2018وتعد العالقة بين التوجه السوقي والتوجه الريادي عالقة تبادلية اذ يتأثر التوجه الريادي بمخرجات التوجه السوقي.
وفي حين يتمثل الهدف من التوجه السوقي بتلبية احتياجات الزبائن بأفضل طريقة ممكنة فإن التوجه التكنولوجي يهدف إلى توظيف االبتكار والتكنولوجيا
املتقدمة في تنفيذ األنشطة التنظيمية ) .(Izadi and Ahmadian, 2018ويتضح من هنا وجود عالقة بين التوجه السوقي والتوجه التكنولوجي .ويعد التوجه
التكنولوجي من األسباب وراء تحسين نمو املنظمة وتحسين أدائها السوقي ،ويؤدي التوجه بالعالمة التجارية إلى تشجيع األنشطة التنظيمية التي من شأنها تقديم
ً
القيمة للزبائن ( .)Chang et al., 2018ووفقا لتعريف التوجه للزبائن الذي يتضمن التعرف إلى احتياجات الزبائن والعمل على تلبيتها فإن العنصر األكثر أهمية
في البيئة الخارجية الضروري لتطوير التوجه السوقي هو الزبون)Tajeddini, 2010( .
وعليه فإن التوجهات االستراتيجية ذات عالقة مشتركة اذ تعد التوجهات مكملة وداعمة لبعضها البعض .وفي ذات السياق ،أكدت الشوابكة ( )2018على
أن تعدد التوجهات االستراتيجية املتاحة واملطبقة في الشركات يتيح لها اختيار التوجه أو التوجهات االستراتيجية التي تالئمها خاصة في ظل عدم توفر توجه
استراتيجي بعينه يمكن للشركات استخدامه ،بل على الشركات اختيار ما يناسبها من توجهات استراتيجية بما يتفق وأهدافها وقدراتها.
• تعريف أداء سلسلة التوريد
أداء سلسلة التوريد هو مستوى الفاعلية والكفاءة في تحقيق املهام املتعلقة بأهداف سلسلة التوريد .وتشير الفاعلية إلى مدى تحقق األهداف كما تم
التخطيط لها .أما الكفاءة فهي كيفية استغالل املوارد أثناء العمل على تحقيق األهداف وبما يوفر التكاليف مثل تكاليف املخزون وتكاليف التشغيل ( Lai et al.,
 .)2002ومن أجل تتعرف املنظمة إلى حقيقة أداء سلسلة التوريد الخاصة بها فإن عليها قياس ذلك األداء .وقد أكدت بعض الباحثين ( Akyuz and Erkan,
 )2010على ذلك إذ ّبينوا أن الهدف من قياس األداء يكمن في التعرف إلى مدى تلبية احتياجات الزبائن ،والفهم األفضل لعمليات أو ممارسات سلسلة التوريد ،أو
التعرف إلى فرص التحسين املمكنة ،أو تتبع مستوى التقدم الذي تم إحرازه أو إتخاذ قرارات معينة.
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ً
ويستدل مما سبق على أن أدء سلسلة التوريد يرتبط بالدرجة األولى بدرجة فاعلية وكفاءة املنظمة في تحقيق أهداف سلسلة التوريد ،وتبعا لتعدد أبعاد
سلسلة التوريد فإن تحديد أداء سلسلة التوريد يتعلق بالتعرف إلى أداء كل بعد من هذه األبعاد .وقد استخدم الباحثون مقاييس مباشرة أو غير مباشرة لقياس
أداء سلسلة التوريد .ومن أمثلة تلك املقاييس املباشرة مقدرة الشركة على تسليم املنتجات ،وطاقة الشركة على تلبية جميع الطلبات في السوق ،وسرعة تسليم
املنتجات إلى الزبائن .ومن أمثلة املقاييس غير املباشرة رضا الزبائن)Wagner and Bode, 2008( .
وفي املقابل ،اعتمدت بعض الدراسات توجيه أسئلة مباشرة للمدرين تتطلب تقييم أداء سلسلة التوريد الخاصة بشركاتهم مقارنة بسالسل التوريد
الخاصة بالشركات املنافسة أو توجيه أسئلة للمدرين تتضمن تقييم أبعاد أداء سلسلة التوريد مثل تكامل سلسلة التوريد وذلك من أجل تقييم أداء سلسلة
التوريد.)Fawcett et al., 2007( .
في الدراسة الحالية تم االعتماد على مجموعة من أبعاد أداء سلسلة التوريد بعد اجراء مراجعة لألدب النظري التي تبين من خاللها وجود عدد من األبعاد
التي يمكن استخدامها في الدراسة خاصة وأنها تالئم األهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدراسة .وبالتالي فقد تم قياس أداء سلسلة التوريد من خالل التعرف إلى
واقع تطبيق كل من هذه األبعاد في الشركة محل الدراسة عبر االستبانة التي طورت ألغراض الدراسة الحالية ،والتي تضمنت فقرات مستوحاة من الدراسات
السابقة ذات الصلة .ولم تعتمد الدراسة قياس أي من أبعادها بطريقة األسئلة املوضوعية املباشرة التي تطلب تقييم األداء الكلي لألبعاد أو لسلسلة التوريد
ككل.
أبعاد أداء سلسلة التوريد
اعتمد الباحثون عدة أبعاد لوصف وقياس أداء سلسلة التوريد وقد اختلفت هذه األبعاد باختالف وجهات النظر املتعلقة بقياس أداء سلسلة التوريد.
ولهذا نجد اهتمام بعض الباحثين بقياس أداء سلسلة التوريد من خالل التركيز على األداء نفسه باستخدام أبعاد مثل درجة االعتماد على املنظمة في تنفيذ
عملية تسليم املنتجات ،والسرعة بتسليم املنتجات ،وتحقيق رضا الزبائن ) .)Wagner and Bode, 2008وأبعاد اخرى مثل كفاءة الكلفة ،واألداء السوقي،
واالستجابة لطلبات الزبائن ( ،)Singhry et al., 2016باالضافة إلى ضمان الجودة وتقليل التكاليف)Hall and Saygin, 2012( .
كما ظهرت أبعاد أخرى مثل تشارك املعلومات ( )Kochan, Nowicki, Sauser, and Randall, 2018بين أطراف سلسلة التوريد ،واألداء التشغيلي
لسلسلة التوريد الذي يمكن الحكم عليه من خالل مؤشرات غير مالية مثل قدرة املنظمة على تسليم املنتجات في الوقت املحدد ،واألداء االقتصادي لسلسلة
التوريد الذي يتمحور حول تقليل تكاليف سلسلة التوريد وتحسين التدفقات النقدية للمنظمة ( García-Alcaraz, Maldonado-Macías, Alor-Hernández,
 .)and Sánchez-Ramírez, 2017وفي دراسة تطبيقية اجريت على شركات صناعة األدوية األردنية (ابو ضيف هللا والشعار )2017 ،تم قياس أداء سلسلة
التوريد باستخدام خمسة أبعاد هي :االستجابة والتعاون ،والتكلفة االقتصادية ،ورضا املستهلك ،والعالقة مع املوردين .وقد أوردت بعض الدراسات مجموعة من
أبعاد أداء سلسلة التوريد تمثلت بما يلي :السلوك التكاملي في تنفيذ أنشطة سلسلة التوريد ،التبادل املشترك للمعلومات ،تشارك املخاطر واملكافآت ،والتعاون،
ووضع أهداف مشتركة لخدمة الزبائن ،وتكامل عمليات سلسلة التوريد ،والشراكة بين شركاء سلسلة التوريد املوجهة نحو بناء وتطوير عالقات طويلة األجل مع
الزبائن (.)Min, Mentzer, and Ladd, 2001
ً
وفيما يلي عرضا ألبعاد أداء سلسلة التوريد املستخدمة في الدراسة الحالية وهي :املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون،
وتكامل سلسلة التوريد ،التي تم اختيارها في ضوء الدراسات السابقة التي بينت أهميتها وأكدت على ضرورة تناولها عند دراسة سلسلة التوريد ،ومنها التركيز على
تشارك املعلومات بين شركاء سلسلة التوريد ( ،)Hall and Saygin, 2012واالتصاالت ( ،)Voigt and Inderfurth, 2012والتخطيط املشترك بين شركاء
سلسلة التوريد ( ،)Braunscheidel and Suresh, 2018والتعاون ) .(Wu and Chiu, 2018وتكامل سلسلة التوريد (.)Lu et al., 2018
 . 1املشاركة في املعلومات ( )Information Sharing
ينظر إلى ندرة املعلومات أو عدم توفرها في سياق سلسلة التوريد بأنها السبب وراء جعل املعلومات غير مكتملة ،وما يشبه هذه الحالة تلك التي تتضمن
ً
توفر املعلومات دون تشاركها بين أطراف سلسلة التوريد .ويفهم من ذلك أن تشارك املعلومات بين الشركاء في سلسلة التوريد يعد أمرا غاية في األهمية ( Hall and
 .)Saygin, 2012وقد أكدت عدد من الدراسات السابقة ( )Voigt and Inderfurth, 2012على هذه األهمية من منطلق أن املعلومات التي يتم تشاركها بين
ً
شركاء السلسلة تشكل مصدرا من مصادر فاعلية سلسلة التوريد .وتستخدم املعلومات في أي سلسلة توريد من أجل تنسيق األنشطة اليومية ،وإجراء عملية
التنبؤ والتخطيط بهدف تلبية الطلبات املستقبلية.
ومن حيث تعريف تشارك املعلومات ،فقد أشار الفريق البحثي في جامعة ميتشغان في العام  2005إلى تشارك املعلومات بأنها الرغبة بجعل البيانات
االستراتيجية والتشغيلية متاحة لدى جميع شركاء سلسلة التوريد ) .)Mentzer et al., 2001وبطبيعة الحال فإن تشارك املعلومات املتعلقة بمستويات
املخزون ،والتنبؤ ،واستراتيجيات ترويج املبيعات ،واستراتيجيات التسويق يقلل من حاالت عدم التأكد بين الشركاء ويؤدي إلى تحسين أداء سلسلة التوريد،
خاصة وأن تشارك املعلومات يحسن بين شركاء سلسلة التوريد ويحسن من التخطيط واملتابعة املشتركة للعمليات (.)Mentzer et al., 2001
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ومن أهم الشروط الواجب توفرها في املعلومات في سياق سلسلة التوريد أن تكون دقيقة وأن يتم جمعها وتشاركها في الوقت املناسب ،حيث أن املعلومات
ً
ً
التي تتصف بأنها معلومات جيدة تؤدي دورا إيجابيا في اتخاذ القرارات الفاعلة املتعلقة بمقدار وجودة املنتجات التي يجب إنتاجها ومكان تخزينها والطريقة املثلى
ً
لنقلها وتوزيعها إلى الزبائن ( .)Hugos, 2018وعليه ،يمكن استخدام تشارك املعلومات بين شركاء سلسلة التوريد بوصفه بعدا من أبعاد أداء سلسلة التوريد.
ومن أمثلة الفقرات التي يمكن استخدامها لقياس مدى تشارك املعلومات تلك املتعلقة بمدى تشارك املعلومات بين شركاء سلسلة التوريد على صعيد
مستويات املخزون ،ومدى استخدام السبل الفاعلة في تشارك املعلومات بين شركاء سلسة التوريد مثل استخدام تكنولوجيا املعلومات ،وتشارك املعلومات
السعرية مع شركاء سلسلة التوريد ،وكذلك تشارك التنبؤات الخاصة بطلبات الزبائن)Sengupta et al., 2006( .
 . 2االتصاالت ) (Communications
تعد االتصاالت واحدة من العوامل املؤثرة في فاعلية سلسلة التوريد خاصة إذا اتسمت هذه االتصاالت بالدقة وأجريت في وقتها املناسب ( Voigt and
 .)Inderfurth, 2012وفي حين تكون الشركات مطالبة باستخدام آليات فاعلة لدارة التفاعالت ضمن سلسلة التوريد فإن عليها تعزيز عمليات االتصال وتبادل
ً ً
ً
املعرفة ( .)Neutzling et al., 2018ويعد االتصال وفقا للنتائج التي توصلت اليها بعض الدراسات عنصرا مهما من عناصر إدراة سلسلة التوريد املؤثرة في أداء
الشركات)Palandeng, Kindangen, Timbel, and Massie, 2018( .
وتتضمن عملية االتصال في سلسلة التوريد الطرق التي يتم بواسطتها تبادل وتشارك املعلومات واملعرفة بين شركاء سلسلة التوريد .وتؤدي عملية االتصال
الناجحة إلى تحسين مرونة تبادل املعلومات ،األمر الذي يحسن من استجابة سلسلة التوريد وزيادة فاعليتها التشغيلية ( .)Qatawneh, 2018ومن جوانب أهمية
ً ً
االتصاالت في سلسلة التوريد أنها تعتبر عنصرا مهما في تحقيق تكامل سلسلة التوريد ،خاصة وأنها تمثل الوسائل املستخدمة لضمان تدفق املعلومات في الشركة
بينها وبين شركاء سلسلة التوريد.
وينظر بعض الباحثين إلى اتصاالت سلسلة التوريد من زاوية ثقافة التعاون السائدة بين املنظمة وشركاء سلسلة التوريد ،وهي الثقافة التي تتكون من
الثقة ،وتشارك املعلومات ،واالتصاالت املفتوحة ،واملنافع املشتركة .وتساعد االتصاالت املفتوحة وفي محور الحديث هنا في تنفيذ ممارسات سلسلة التوريد
األخرى مثل تشارك املعلومات الذي يؤدي إلى تطوير فهم مشترك بين املنظمة وشركاء سلسلة التوريد .ويشير بعد االتصاالت هنا إلى ضرورة االبتعاد عن تطبيق
مبدأ نقاط االتصال املفردة التي تؤدي إلى توقف عملية االتصال في حال تعطلها .ومثال ذلك ،أن تقوم املنظمة بتحديد موظف واحد مسؤول عن االتصاالت مع
شركاء سلسلة التوريد وهذا يعني أن غياب املوظف املسؤول عن االتصاالت سوف يؤثر بطريقة سلبية في تنفيذ أنشطة سلسلة التوريد عند غياب املوظف
(.)Barratt, 2004
ويرى الباحثين أن االتصاالت الفاعلة تعد مكملة لبقية أبعاد أداء سلسلة التوريد ،وتأتي من خالل مراعاة الشركة لتنسيق االتصاالت األفقية والعمودية
الداخلية فيها ،واستخدام وسائل االتصاالت الحديثة ،والتقييم املستمر ألنظمة االتصاالت ،واملحافظة على تدفق املعلومات ،ومراعاتها لضرورة أن تلعب أنظمة
ً
ً
االتصاالت املستخدمة من قبلها دورا فاعال في تحسين أداء سلسلة التوريد.
 . 3التخطيط املشترك ) (Joint Planning
ّ
يشكل التخطيط املشترك بين شركاء سلسلة التوريد أحد العناصر املهمة لتحسين أداء سلسلة التوريد إذ يحسن من مرونة سلسلة التوريد ويمكن الشركة
من تقديم القيمة املتميزة التي تسعى لتقديمها لزبائنها وتصنف بعض الدراسات ( )Prajogo, Mena, and Nair, 2018التخطيط املشترك بين شركاء سلسلة
التوريد تحت مداخل التعاون التشغيلي ( .)Prajogo et al., 2018وذلك من منطلق أن التعاون يبدأ بأنشطة التخطيط املسترك وينتهي بأنشطة الرقابة املشتركة
في سبيل تقييم أداء سلسلة التوريد على مستوى كل شريك من شركاء السلسلة وعلى مستوى أداء السلسلة ككل (.)Mentzer et al., 2001
ومن جهة أخرى فإن التخطيط املشترك في جوهره يمثل جهد تعاوني مشترك قد يشمل مجاالت عدة مثل زيادة الحصة السوقية ،وتحسين درجة توفر
املواد ،وتقليل التكاليف عبر تقليل املستويات الكلية للمخزون ،وقد يشمل التخطيط املشترك مجاالت أخرى مثل تصميم املنتجات أو تصميم سلسلة التوريد
نفسها .ومن أهم عناصر نجاح التخطيط املشترك التزام الدارة العليا بتحقيق الغاية من التخطيط املشترك ( Akkermans, Bogerd, and Van Doremalen,
 .)2004ويؤكد باحثون آخرون ( )Soosay, 2008على أن التخطيط املشترك يمثل أحد عناصر التعاون مع عناصر أخرى تشمل تشارك املعلومات وحل
املشكالت واتخاذ القرارات.
وعليه ،يمكن القول أن التخطيط املشترك ال يقل أهمية عن بقية أبعاد سلسلة التوريد من حيث أنه يحسن من قدرة الشركة على االستجابة السريعة
للتغيرات في السوق .وال يقتصر التخطيط املشترك على جانب واحد بل يتضمن عدد من املجاالت مثل تصميم وتطوير املنتجات ،والتخطيط اللوجستي،
وتحسين ظروف العمل ،والبداع وتطوير القدرات واملهارات واتخذا القرارات املشتركة)Kumar et al., 2018( .
ويرى الباحثين بهذا الصدد أن التخطيط املشترك هو الجهود املشتركة التي تقوم بها الشركة مع شركاء سلسلة التوريد في مجال تصميم وتطوير املنتجات
وكيفية تسويقها وتوزيعها ومواكبة مستجدات السوق مع أخذ اهداف سلسلة التوريد بعين االعتبار من أجل أن يؤدي هذا التخطيط إلى تحسين أدائها .ويمكن
النظر إلى التخطيط املشترك من خالل ارتباط سلسلة توريد الشركة باألنشطة التي تراعي استمرارية تدفق السلع والخدمات ،وتكامل املعلومات ضمن سلسلة
التوريد ككل ،وتطوير العالقات مع شركاء سلسلة التوريد ،والتزام الدارة العليا بتحسين بيئة العمل ووضع الخطط القابلة للتنفيذ والقياس.
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 . 4التعاون ) (Collaboration
ً ً
يعد التعاون بين أطراف سلسلة التوريد عنصرا مهما لتحقيق التكامل بين شركاء السلسلة بداية الذي يسهم بدوره في تحسين أداء سلسلة التوريد ( Wu
ً
 .)and Chiu et al., 2018وتبعا لنظرية املوارد فإن التعاون بين املنظمة ومورديها وزبائنها يمكن املنظمة من امتالك املوارد النادرة غير القابلة للتقليد التي تسهم
بتحقيق امليزة التنافسية)Mani et al., 2018( .
ويشير التعاون في سياق سلسلة التوريد إلى السلوك اليجابي السائد بين شركاء سلسلة التوريد في مجال أنشطة هذه السلسلة وما تتضمنه من تبادل
للموارد وتخطي للمخاطر .واملتطلب السابق األكثر أهمية لنجاح التعاون في سلسلة التوريد هو تشارك املوارد ،سواء املعلوماتية ،أو املادية ،أو املالية بطريقة
تتسم بالفاعلية والكفاءة بحيث تؤدي إلى تحقيق رضا الزبائن(Wu and Chiu, 2018) .
كما يعرف التعاون في سلسلة التوريد بأنه التنسيق املشترك لتنفيذ أنشطة سلسلة التوريد بين الشركة وشركائها في سلسلة التوريد ،وذلك من أجل تقديم
مخرجات مشتركة .وال يتوقف التعاون في هذا املجال على متطلبات املعامالت الحالية التي تحدث على مستوى املستويات الدارية ،ولكنها تتضمن التنسيق
املشترك بين مختلف األقسام الوظيفية لدى الشركة وشركائها)Mentzer et al., 2001( .
ويرى بعض الباحثين أن التعاون في سياق سلسلة التوريد يشير إلى عملية اتخاذ القرارات املشتركة وبالتالي املسؤولية املشتركة عن املخرجات .ومن أهم
أركان هذه العملية السعي لتحقيق أهداف مشتركة ،والفهم املشترك للعمليات ،والرؤية املشتركة ،واملوارد املشتركة ،وااللتزام بالعمل الجماعي .ويعتمد نجاح
التعاون في هذا املقام على رغبة ومقدرة املديرين في تطوير العالقات الطيبة والثقة املتبادلة ( .)Stank et al., 2001وتكمن أهمية التعاون في سلسلة التوريد في أنه
يؤدي إلى تحسين كفاءة واستجابة أنشطة سلسلة التوريد من حيث تلبية احتياجات السوق (.)Cao and Zhang, 2011
ويشير الباحثين إلى امكانية التعرف إلى التعاون في سلسلة التوريد من خالل تحديد مستوى ادراك الشركة ألهمية بعد التعاون في سلسلة التوريد ،ودوره في
تحسين أداء الشركة من وجهة نظر مديريها ،وفي تقليل فرص فشل تنفيذ أنشطة سلسلة التوريد ،وزيادة الثقة بين الشركة والزبائن ،وكذلك دوره في تحقيق امليزة
التنافسية.
تكامل سلسلة التوريد
تباينت تعريفات الباحثين ملفهوم تكامل سلسلة التوريد من حيث الجهة التي تتم معها عملية التكامل؛ ففي حين عرفه البعض بأنه التكامل مع املوردين
فقد عرفه آخرون بأنه التكامل مع الزبائن ،ونظر إليه آخرون بأن التكامل الداخلي الذي يكون داخل الشركة والتكامل الخارجي الذي يتضمن التكامل مع
املوردين والزبائن)Lu et al., 2018( .
ويقصد بالتكامل الداخلي التكامل الذي يحدث بين مختلف الوظائف داخل الشركة مثل الحصول على املواد والنتاج .أما التكامل الخارجي فهو التكامل
الذي يحدث خارج حدود الشركة ،أي مع املوردين والزبائن .ويعد التكامل بشقيه ذو أثر إيجابي في تحسين أداء الشركة وينظر لتكامل سلسلة التوريد بوصفه
أحد عوامل النجاح الرئيسية في إدارة سلسلة التوريد)Radhakrishnan et al., 2018( .
ويمكن بصفة عامة تعريف تكامل سلسلة التوريد بأنه التعاون االستراتيجي بين الشركة وشركاء سلسلة التوريد في العمليات الداخلية والخارجية .وذلك
بهدف تحقيق فاعل وكفؤ للمنتجات والخدمات ،واملعلومات ،واملوارد املالية ،والقرارات من أجل تقديم أفضل قيمة ممكنة للزبائن بأقص ى سرعة وبأقل تكلفة
ممكنة .ويتضح أن هذا التعريف يتكون من عدة عناصر مهمة تتضمن التعاون االستراتيجي ،والثقة املتبادلة ،وطول فترة العقد بين الشركة وشركاء سلسلة
التوريد ،والعمل على حل أية صراعات محتملة ،بالضافة إلى تشارك املعلومات واملخاطر ( .)Flynn et al., 2010وقد حدد ارتيمة ( )2006أربعة أشكال لتكامل
سلسلة التوريد تشمل تكامل املعلومات بين شركاء سلسلة التوريد ،والتكامل في مجال التخطيط املشترك للعمليات واألنشطة الداخلية والخارجية ،بالضافة إلى
ً
التكامل على صعيد تدفق العمل خاصة العمل املتعلق بالطلبات الجديدة ،وأخيرا ،تصميم وتطوير األعمال الجديدة املتمثلة في تطوير املنتجات الجديدة
واختراق االسواق الجديدة واالستخدام األمثل للموجودات وتحقيق مستويات مرتفعة من الفاعلية التنظيمية.
ويرى الباحثين أن تكامل سلسلة التوريد يتضمن تطوير العالقات الدائمة مع الزبائن ،وتبادل املعلومات مع شركاء سلسلة التوريد ،والتخطيط املشترك
ألنشطة سلسلة التوريد وذلك بهدف تحسين األداء العام ألداء سلسلة التوريد.
العالقة بين أبعاد سلسلة التوريد
تعرف إدارة التوريد بأنها مجموعة األنشطة التي تقوم بها الشركات لتحليل فرص التوريد وتطوير استراتيجياتها واختيار املوردين وتنفيذ األنشطة املطلوبة
القتناء املوارد ،ويناقش الجانب اللوجستي منها تدفق السلع عبر سلسلة التوريد ويغطي قضايا مثل النقل والتخزين ( .)Bozarth and Handfield, 2019ومن
هنا يتضح أن أبعاد سلسلة التوريد التي تم اختيارها في الدراسة الحالية البد وأن تؤدي دورها في تحقيق الهدف النهائي من سلسلة التوريد .وقد تم التعامل معها
من خالل عالقاتها ببعضها وأثرها في أداء سلسلة التوريد.
ً ً
لقد تبين أن البعد األول من أبعاد أداء سلسلة التوريد (تشارك املعلومات) يشكل مصدرا مهما من مصادر فاعلية سلسلة التوريد ( Voigt and
ّ
 .)Inderfurth, 2012ويمكن هذا البعد من توفير املعلومات االستراتيجية لجميع شركاء سلسلة التوريد ( ،)Mentzer et al., 2001وهي معلومات تتسم بأنها
جديدة ومالئمة .وتستخدم هذه املعلومات في تنسيق األنشطة واملهام اليومية وفي تعزيز أداء سلسلة التوريد من خالل توفير املادة األساسية ،وهي املعلومات من
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أجل التنبؤ والتخطيط إتخاذ القرارات ( .)Hugos, 2018ويتوقف تحقيق الغاية املنشودة من تشارك املعلومات على تبني بعد آخر من أبعاد أداء سلسلة التوريد
(االتصاالت) ،وهو البعد الذي يوفر الوسيط الفاعل لتبادل املعلومات ( )Neutzling et al., 2018وضمان تدفقها بين شركاء سلسلة التوريد وكذلك تبادلها
بمرونة.
في حال تحقق البعدين السابقين ،فإن املعلومات الجيدة التي تم تشاركها بمرونة في وقتها عبر وسائل اتصال فاعلة تشكل أرضية مناسبة لتوظيفها في
تحقيق بعد ثالث من أبعاد أداء سلسلة التوريد (التخطيط املشترك) بين شركاء سلسلة التوريد في مجاالت عدة مثل تصميم املنتجات وتطويرها ( Kumar et al.,
 )2018وفي مجاالت أخرى مثل تقليل التكاليف مثل تكاليف املخزون ،وحل املشكالت ( .)Akkermans et al., 2004وبطبيعة الحال فإن هذه املمارسات تتطلب
ً
ً
ً
تبني بعدا آخر (التعاون) باعتباره سلوكا تعاونيا يقوم على تشارك مختلف املوارد التنظيمية الذي يمثل خطوة أساسية في تحسين التكامل بين شركاء سلسلة
التوريد )(Wu and Chiu, 2018؛ األمر الذي يؤدي في نهاية املطاف إلى تحقيق البعد األخير من أبعاد أداء سلسلة التوريد (تكامل سلسلة التوريد) الذي يوصف
بالركيزة األساسية لنجاح إدارة سلسلة التوريد)Radhakrishnan et al., 2018( .
العالقة بين التوجهات االستراتيجية وأداء سلسلة التوريد
ً ً
تلعب التوجهات االستراتيجية دورا مهما في تحسين أداء سلسلة التوريد ،ويتضح هذا الدور من خالل النظر إلى األدوار التي تؤديها التوجهات االستراتيجية
في سياق أداء سلسلة التوريد ،خاصة وأن التوجهات االستراتيجية عبارة عن مبادئ ذات أثر في أنشطة املنظمة بحيث تعمل على إيجاد سلوكيات معينة تتحول
ً
ً
إلى ممارسات تقوم املنظمة بتطبيقها وااللتزام بها ألنها تلعب دورا حيويا في تحقيق األهداف التنظيمية املنشودة ومنها تحسين األداء (.)Okello et al., 2018
وحيث أن األداء الكلي لسلسلة التوريد يتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بكل منظمة من املنظمات املشاركة في سلسلة التوريد فإنه من الضروري أن تقوم كل
شركة بدمج أنشطتها باستراتيجيتها وضمان تطابقها مع هيكلها التنظيمي وثقافتها)Lockamy and McCormack, 2004( .
ويمكن القول على صعيد أبعاد التوجهات االستراتيجية أن التوجه السوقي بوصفه العملية القائمة على البحث املستمر عن معلومات الزبائن بهدف
التعرف إلى طلبات السوق والعمل على تلبيتها ( )de Guimaraes et al., 2018يشكل في واقع األمر املادة التي يتم تشاركها من قبل أطراف سلسلة التوريد التي يتم
توجيهها لتحسين أداء سلسلة التوريد .وكذلك الحال فإن التوجه السوقي بوصفه ثقافة تقديم قيمة للزبائن ) (Izadi and Ahmadian, 2018يحسن من دور
التوجه لعالقات الزبائن.
ً
ً
كما أن التوجهات االستراتيجية األخرى مثل التوجه الريادي والتوجه التكنولوجي دورا فاعال في تحقيق الهدف املتمثل بتقديم قيمة حقيقية للزبائن.
ويالحظ كذلك أن التوجه الريادي وما يتضمنه من عناصر مثل ايجاد الفرص السوقية ،وتطوير املنظمة ،واملبادرة بتأسيس فرق العمل ،وإحداث التحول أو
التغيير التنظيمي املطلوب على مستوى األفراد وفرق العمل واملنظمة ككل ( )de Guimaraes et al., 2018يسهم في تحسين أداء سلسلة التوريد.
الدراسات السابقة:
• أجرت الشوابكة ( )2018دراسة هدفت إلى تعرف أثر التوجهات االستراتيجية في نجاح املشاريع في مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير مع بيان
الدور الوسيط لرأس املال الفكري .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات من خالل استبانة تم تطويرها ألغراض الدراسة وزعت
على عينة تكونت من مديري املشاريع .بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )134استبانة .أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية
بأبعادها في نجاح املشاريع في مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية بأبعادها في نجاح
املشاريع في مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير من خالل رأس املال الفكري كمتغير وسيط.
• كما أجرى على وأبو مسلم ( )2017دراسة بهدف تحليل لسلسلة توريد األلبان ومنتجاتها لعدد من منتجي األلبان في جمهورية مصر العربية ،وذلك من
خالل االعتماد على البيانات الثانوية املنشورة وغير املنشورة بمطبوعات وقواعد البيانات وسجالت وزارة الزراعة والجهاز املركزي للتعبئة العامة والحصاء
والهيئة العامة للطب البيطري في مصر ،مع إجراء العديد من املقابالت مع الجهات ذات الصلة في املراحل املختلفة لسلسلة توريد األلبان ومنتجاتها والبالغ
ً
عددهم ( )250فردا وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائبة البسيطة ،واستخدمت املقابلة كأداة لجمع بيانات الدراسة وتم التحليل باستخدام التحليل
البيئي الرباعي لسلسة توريد األلبان ومنتجاتها .وأظهرت الدراسة العديد من النتائج ،ومن أهمها توفير العديد من السالسل املستخدمة في إنتاج األلبان
وزيادة الوعي لدى السكان بأهمية األلبان ومنتجاتها وقيمتها الغذائية وتنوع الطلب عليها.
• وهدفت دراسة ابو ضيف هللا والشعار ( )2017إلى الكشف عن أثر نظم تخطيط موارد الشركات في أداء سلسلة التوريد في شركات األدوية األردنية.
ً
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع بياناتها بواسطة استبانة وزعت على عينة قصدية قوامها ( )180مستخدما من مستخدمي نظم
تخطيط موارد الشركات في شركات األدوية األردنية .وقد استخدمت الدراسة أساليب االحصاء الوصفي واالستداللي وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى
مرتفع من حيث تطبيق نظم تخطيط موارد الشركات ومستوى أداء سلسلة التوريد فيها .كما بينت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظم تخطيط
موارد الشركات في أداء سلسلة التوريد .ولم تظهر نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق نظم التخطيط تعزى لعدد سنوات
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العمل على النظام في الشركة .ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة تطبيق نظام النتاج في الوقت املحدد بحيث يشمل مختلف األقسام في الشركات مثل
إدارة املوارد البشرية وإدارة الجودة ،وضرورة استفادة الشركات الصناعية من نظم تخطيط املوارد وتعديل نماذجها بما يتفق وطبيعة القطاع الصناعي.
• وهدفت دراسة الحرايسة ( )Al-Haraisa, 2017إلى التعرف إلى أثر النتاج في الوقت املطلوب في ّ
التميز التشغيلي للشركات الصناعية العاملة في مدينة
الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية في محافظة الكرك .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واعتمد االستبانة لجمع البيانات من عينة تكونت
من ( )168مدي ًرا في أقسام النتاج والخدمات اللوجستية .وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي إيجابي للنتاج في الوقت املطلوب في ّ
التميز التشغيلي.
وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها ،أوصت الدراسة أن تهتم الشركات الصناعية محل الدراسة بتطبيق نظام النتاج في الوقت املطلوب من خالل التركيز
على وضعية املعدات ،وجودة املوردين ،وتقليل وقت التشغيل من أجل تحسين ّ
التميز التشغيلي وكسب امليزة التنافسية.
ً
• أما دراسة عبيدات ( )Obiedat, 2016فقد هدفت الدراسة إلى اختبار أثر التوجه االستراتيجي ممثال بالتوجه االستراتيجي ،والتوجه الريادي ،والتوجه
التكنولوجي في األداء التنظيمي ،باالضافة إلى التعرف إلى الدور الوسيط لالبتكار ببعديه االبتكار التدريجي واالبتكار الجذري في العالقة بين هذين املتغيرين.
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليل وتم جمع البيانات بواسطة استبانة وزعت على عينة من املديرين في شركات االتصاالت في األردن ،تكونت من
ً
( )252مديرا من مختلف املستويات الدارية .وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه االستراتيجي في االبتكار وعدم وجود أثر ذو داللة
ً
إحصائية للتوجه االستراتيجي في األداء التنظيمي .وأخيرا ،بينت نتائج الدراسة أن االبتكار يعد بمثابة وسيط جزئي في أثر التوجه االستراتيجي في األداء
التنظيمي.
• وأجرى الشعار ( )2014هدفت الدراسة إلى البحث في أثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة ومتوسطة
الحجم ،وتكون مجتع الدراسة من الشركات الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم في األردن ،وتمثلت عينة الدراسة من عدد من العاملين في هذه الشركات بلغ
ً
ً
عددهم ( )100فردا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة .وبعد تحليل البيانات إحصائيا،
توصلت الدراسة إلى أن لتكامل سلسلة التوريد (التكامل االستراتيجي ،التكامل الداخلي ،والتكامل الخارجي) األثر على األداء التشغيلي .كما بينت نتائج
الدراسة أن استجابة سلسلة التوريد تؤثر على األداء التشغيلي .وقد أوصت الدراسة بالعمل على رفع مستوى الثقة واللتزام والهتمام بمصالح كافة
األطراف املشتركة في سلسلة التوريد من أجل البقاء على املستوى العالي من التكامل الخارجي لسلسلة التوريد ،وتحسين مدى ومستوى إستجابة السلسلة
للتغيرات التي قد تطرأ في السوق وتبسيط إجراءات العمل بما يتالئم مع هيكل سلسلة التوريد.
• وهدفت دراسة زاهي وآخرون ) (Zahi et al, 2018إلى مناقشة العالقة بين التوجه الريادي ،والقدرة االستيعابية ،واألنشطة البيئية ،وأداء االبتكار
التكنولوجي .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع بياناتها من عينة العاملين في الشركات الصغيرة واملتوسطة في الصين تألفت من ()240
ً
عامال .وبعد إجراء عملية التحليل االحصائي ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين التوجه الريادي واألداء االبتكاري ،كما بينت أن األثر
ً
املعدل لقدرة الشركة في حال ارتفاع نشاط البيئة الخارجية يكون أكبر مما لو كان نشاط البيئة الخارجية منخفضا.
• وهدفت دراسة باكديتشوهو ) (Pakdeechoho & Sukhotu, 2018إلى تحديد طبيعة العالقة بين التعاون املستدام في سلسلة التوريد واألداء املستدام
للشركات الصناعية .وهدفت إلى التحقق مما إذا كانت الحوافز التي تقدمها الشركات في سلسلة التوريد تلعب دور املتغير املعدل في العالقة بين التعاون
املستدام لسلسلة التوريد واألداء املستدام لشركات التصنيع الغذائي في تايالند .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة لجمع البيانات من
ً
عينة شملت ( )206فردا تم اختيارهم من ( )215شركة .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية للتعاون املستدام في سلسلة التوريد في
األداء االقتصادي واالجتماعي ،ولكن ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعاون املستدام في األداء البيئي .وبينت النتائج كذلك أن الحوافز املقدمة من
الشركات في سلسلة التوريد تحسن من أثر التعاون املستدام في سلسلة التوريد في األداء االجتماعي.
• وقامت فيفيان وآخرون ( )Viviane et al., 2018بدراسة هدفت إلى الكشف عن العوامل الحرجة لنجاح السلسة القصيرة لتوريد األغذية .اعتمدت
ً
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات بواسطة استبانة تكونت من ( )250فردا من منتجي الحليب واأللبان في إيطاليا والبرازيل ،إذ تم توزيع
( )260استبانة ،استرد منها ( )205استبانة .وقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل الحرجة ممثلة في تقليل مدة التوصيل في سلسلة التوريد من خالل تقليل
املسافات ،والتخلص من الوسطاء ،والتقليل من تكاليف النقل ،والخلفيات الثقافية للمنتجين وعالقتها بتبني هذه العوامل الحرجة ،واستخدام األساليب
النتاجية األفضل في املزارع الصغيرة ،والتركيز على النواحي الصحية للزبائن ذات أثر معنوي في نجاح سلسلة توريد األغذية.
• وأجرى ريزارت واملهيميتي ) (Rezart and alimehmeati, 2017دراسة هدفت إلى تحليل مفهوم التوجه السوقي كمصدر خارجي والبداع التنظيمي في
البيئة األلبانية ،وذلك من خالل دراسة العالقة بين التوجه السوقي والبداع التنظيمي واألداء التنظيمي .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم
ً
جمع بياناتها من عينة اشتملت على ( )200موظفا من املوظفين العاملين في ( )99شركة من الشركات العاملة في ألبانيا .توصلت الدراسة إلى وجود أثر
معنوي للتوجه السوقي في البداع التنظيمي وأداء الشركة .وأوصت الدراسة ضرورة إجراء دراسات مستقبلية خاصة في نقص الدراسات التي تناولت هذا
املوضوع في ألبانيا وذلك باستخدام عينات ذات حجم أكبر وفي قطاعات مختلفة.
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الطريقة واإلجراءات:
طبيعة الدراسة واستراتيجيتها:
تعد هذه الدراسة من حيث طبيعتها دراسة تطبيقية ( ،)Empirical studyومن حيث غرضها دراسة إيضاحية ( ،)explanatory studyكونها تعتمد على
العالقة السببية بين املتغيرات :توجهات استراتيجية (املتغير املستقل) ،وأداء سلسلة التوريد (املتغير التابع) ،إذ تهدف هذه الدراسة إلى دراسة خصائص توجهات
الستراتيجية في املنظمة ومعرفة إذا ما كان هناك أثر للتوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد من خالل الدور الوسيط النتاج في الوقت املطلوب في شركة
ألبان اليوم .اضافة إلى ذلك فهي تعد من حيث اعتمادها على الدراسات السابقة والنظريات الدارية دراسة استنتاجية أما من خالل التخطيط وضبط الدراسة
فهي غير مخططة ( )non contrived researchكونها أجريت في البيئة الطبيعية في شركة ألبان اليوم دون تهيئة ظروف معينة ،كما تعتبر مقطعية ( cross-
 )sectionalمن حيث األفق الزمني ألنها تجرى ملرة واحدة تستهدف عينة في وقت واحد .وقد اتبعت الدراسة استراتجية املسح الشامل لجميع املدراء في املستوى
األعلى واملتوسط والتشغيلي لشركة ألبان اليوم.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد املجتمع من املديرين العاملين في الدارة العليا والوسطى والتشغيلية في شركة ألبان اليوم (الرئيس التنفيذي ،ونواب
ً
الرئيس التنفيذي ،ومديرو الدوائر ،ورؤساء األقسام ،ومديرو املناطق ،واملشرفين) في العام  2018والبالغ عددهم ( )171مديرا حسب إحصائيات مجموعة سما
األردن لالستثمارات الغذائية والصناعية في الربع األول من العام 2018م .وقد تم توزيع ( )171استابنة على أفراد عينة الدراسة ،وتم استرداد ( )156استبانة
جميعها صالحة ألغراض التحليل الحصائي ،أي بنسبة استجابة بلغت ( .)%91وتتمثل وحدة التحليل واملعاينة باملديرين العاملين في الدارة العليا والوسطى
والشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية (التسويق ،واملحاسبة واملالية ،وأنظمة املعلومات ،واملوارد البشرية ،والتخطيط واملبيعات ،والنتاج ،وإدارة الجودة،
وإدارة سلسلة التوريد ،وإدارة البحث والتطوير وإدارة العالقات العامة).
أداة الدراسة:
تم إعداد أداة االستبانة بعد الرجوع إلى األدب السابق كدراسة  Aranda, (2014),ودراسة Galliers and leidner, (2013),ودراسة &Constangiora,
 Florian, (2014).وقد تكونت االستبانة من األجزاء اآلتية:
• الجزء األول :ويضم البيانات الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة (الجنس ،وعدد سنوات الخبرة ،والعمر ،واملؤهل العلمي).
• الجزء الثاني :ويتضمن الفقرات الخاصة بقياس املتغير املستقل (التوجهات االستراتيجية) واملتغير التابع (أداء سلسلة التوريد) واملتغير الوسيط (النتاج في
الوقت املطلوب).
صدق األداة:
تم عرض الستبانه بصورتها األولية على األستاذ املشرف ،ملناقشة فقراتها ،ومن ثم تم عرضها على عدد من األساتذة املحكمين في عدد من الجامعات
األردنية املختلفة للتأكد من تغطيتها لجوانب املوضوع األساسية ووضوحها ،وسالمة صياغتها ومحتوياتها ،وقد تم تعديلها بنا ًء على مالحظات املحكمين من خالل
ً
ً
ً
حذف بعض العبارات ،وتعديل وإضافة عبارات جديدة ،وإعادة صياغة بعض الفقرات ،لتصبح أكثر وضوحا وفهما لدى العاملين ،ولتكون أكثر صدقا في قياس
موضوع هذه الدراسة وبالشارة إلى ملحق املحكمين
ثبات أداة الدراسة:
تم احتساب معامل االتساق الداخلي بأسلوب كرونباخ ألفا ) (Cronbache’s Alphaوتظهر النتائج في الجدول ( )1الذي يبين معامالت الفا
) Coeffecientsملحاور أداة الدراسة ولالدأة.

(Alpha

جدول ( :)1معامالت كرونباخ ألفا ألداة الدراسة
املحور

األبعاد

قيمة ألفا

التوجهات االستراتيجية

التوجه السوقي

0.781

أداء سلسلة التوريد

التوجه الريادي

0.711

التوجه التكنولوجي

0.842

التوجه بالعالمة التجارية

0.794

التوجه لعالقات الزبائن
املشاركة في املعلومات

0.882
0.920

االتصاالت

0.864

التخطيط املشترك

0.923

التعاون

0.821

تكامل سلسة التوريد

0.779
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يتضح من الجدول ( )1أن االستبانة ككل تتمتع بالثبات اذ بلغت قيمة ألفا ( ،)0.913وكذلك الحال بالنسبة لقيم ألفا ألبعاد أداة الدراسة التي تراوحت بين
( )0.923-0.711حيث أن جميع هذه القيم أكبر من ( )0.70وهي القيمة املعتمد كمعيار لقبول ثبات األداة(Sekaran, 2012) .
جدول ( :)2مصفوفة ارتباط بيرسون للمتغيرات املستقلة
املتغير

التوجه السوقي

التوجه الريادي

التوجه السوقي
التوجه الريادي
التوجه التكنولوجي
التوجه بالعالمة التجارية
التوجه لعالقات الزبائن

1
**0.269

1

التوجه
التكنولوجي

التوجه بالعالمة
التجارية

**0.272

*0.298

1

**0.232

*0.378

*0.229

1

**0.385

**0.346

**0.309

**0.360

التوجه
لعالقات
الزبائن

1

* معامل االرتباط ذوداللة إحصائية عند ( ** )0.05معامل االرتباط ذوداللة إحصائية عند ()0.01

يالحظ من النتائج في الجدول ( )2أن أبعاد املتغير املستقل تترتبط ببعضها البعض دون وجود معامالت ارتباط قوية اذ تراوحت معامالت االرتباط بين
ً
( )0.229-0.385وبالتالي فهي جميعا أقل من ( )0.8التي تعد مؤشر على وجود ارتباط عال بين املتغيرات.
تحليل البيانات واختبارالفرضيات:
أبعاد املتغيراملستقل :التوجهات االستراتيجية
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية من أجل وصف تقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات أبعاد متغير التوجهات االستراتيجية .وفيما
ً
يلي عرضا للنتائج لكل بعد من أبعاد متغيرات التوجهات االستراتيجية.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألبعاد التوجهات االستراتيجية
الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.55

0.54

3.54

0.63

3.51

0.78

3.50

0.67

3.42

0.91

-

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

التوجه التكنولوجي
التوجه لعالقات الزبائن
التوجه السوقي
التوجه الريادي
التوجه بالعالمة التجارية

تشير النتائج في الجدول ( )3إلى إجابات أفراد العينة على العبارات الخاصة بأبعاد التوجهات االستراتيجية في شركة ألبان اليوم وبلغ املتوسط الحسلبي
لهذه االبعاد على التوالي ( )3.42 ،3.50 ،3.51 ،3.54 ،3.55وهي تشير إلى مستوى متوسط من تبني التوجهات االستراتيجية (التوجه التكنولوجي ،التوجه لعالقات
الزبائن ،التوجه السوقي ،التوجه الريادي ،التوجه بالعالمة التجارية).
أبعاد املتغيرالتابع :أداء سلسة التوريد
املشاركة في املعلومات
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية البعاد أداء سلسة التوريد
الفقرة
التعاون
تكامل سلسلة التوريد
االتصاالت
التخطيط املشترك
املشاركة في املعلومات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.98

0.67

3.96

0.68

3.90

0.78

3.87

0.72

3.82

0.55

-

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يوضح الجدول ( )4إجابات أفراد العينة على العبارات املتعلقة بأبعاد أداء سلسة التوريد (التعاون ،تكامل سلسلة التوريد ،االتصاالت ،التخطيط
املشترك ،املشاركة في املعلومات) في شركة ألبان اليوم وبلغ املتوسط الحسابي لهذه االبعاد على التوالي ( )3.42 ،3.50 ،3.51 ،3.54 ،3.55وهي تشير إلى مستوى
مرتفع الداء سلسلة التوريد.
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اختبارفرضيات الدراسة
تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد من أجل اختبار فرضيات الدراسة ،وهي الفرضية الرئيسية التي تنص على " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه
لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده مجتمعة (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في
شركة ألبان اليوم" .والفرضيات الفرعية التي تفترض عدم وجود أثر للتوجهات االستراتيجية (التوجه السوقي ،الريادي ،التكنولوجي ،التوجه بالعالمة التجارية،
والتوجه لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد .وتظهر نتائج التحليل في الجدول (.)5
جدول ( :)5نتائح اختبارأثرالتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها في اداء سلسلة التوريد
املتغير
التابع

أداء
سلسلة
التوريد

ملخص النموذج
معامل
االرتباط

معامل
التحديد

R

R2

0.76

0.582

قيمة
F

تحليل التباين

املعامالت

ANOVA

Coefficients

درجة
الحرية
df

41.71

5

مستوى
الداللة
Sig.
0.000

البيان

التوجه السوقي
التوجه
الريادي
التوجه
التكنولوجي
التوجه
بالعالمة
التجارية
التوجه
لعالقات
الزبائن

B

الخطأ املعياري

t

املحسوبة

مستوى
الداللة
Sig.

0.157

0.052

3.016

0.003

0.162

0.052

3.122

0.002

0.197

0.052

3.773

0.000

0.089

0.039

2.313

0.022

0.355

0.054

6.594

0.000

تشير النتائج في الجدول ( )5إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية في شركة ألبان اليوم إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ، )0.763األمر
الذي يعني وجود عالقة ارتباط موجبة مرتفعة بين التوجهات االستراتيجية وأداء سلسلة التوريد ،وقد بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.582مما يعني أن
التوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها تفسر ما نسبته ( )%58.2من التباين في أداء سلسة التوريد .ومن حيث قيمة ) (Fفقد بلغت ( )41.71بمستوى داللة
( .)0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05ودرجة حرية تساوي ( .)5وتشير قيم املعامالت إلى أن قيمة ) (Bملتغير التوجه السوقي قد
بلغت ( )0.157وأن قيمة ) (tتساوي ( )3.016بمستوى داللة ( .)0.003أما قيمة ) (Bملتغير التوجه الريادي فقد بلغت ( )0.162وقيمة ) (tتساوي ()3.122
بمستوى داللة ( .)0.002وقد بلغت قيمة ) (Bملتغير التوجه التكنولوجي ( )0.197وقيمة ) (tتساوي ( )3.773بمستوى داللة ( .)0.000ومن حيث قيمة ) (Bملتغير
ً
التوجه بالعالمة التجارية فقد بلغت ( )0.089وقيمة ) (tبلغت ( )2.313بمستوى داللة ( .)0.022واخيرا بلغت قيمة ) (Bملتغير التوجه لعالقات الزبائن ()0.355
وقيمة ) (tتساوي ( )6.594بمستوى داللة ( .)0.000وعليه فقد بينت النتائج أن جميع أبعاد التوجهات االستراتيجية ذات أثر معنوي في أداء سلسلة التوريد.
ً
ويتضح من النتائج ان البعد األكثر تأثيرا في اداء سلسلة التوريد هو التوجه لعالقات الزبائن ،يليه التوجه التكنولوجي ،ثم التوجه الريادي ،والتوجه السوقي،
ً
وأخيرا التوجه بالعالمة التجارية.
وفي ضوء هذه النتائج تم رفض الفرضية العدمية الرئيسية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
) (α≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه
لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده مجتمعة (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة
التوريد) في شركة ألبان اليوم" .كما تم رفض الفرعيات الفرعية وقبول الفرضيات البديلة التي تؤكد وجود أثر للتوجهات االستراتيجية محل الدراسة .وتتمثل
معادلة االنحدار بما يلي:
Y = a + bx

أداء سلسة التوريد = ( 0.157 + 2.71التوجه السوقي) ( 0.162 +التوجه الريادي) ( 0.197 +التوجه التكنولوجي) ( 0.089 +التوجه بالعالمة التجارية) 0.355 +

(التوجه لعالقات الزبائن).
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النتائج واالستنتاجات والتوصيات:
ً
أوال :النتائج:
نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة
بينت نتائج التحليل الوصفي أن الدرجة الكلية للتوجه التكنولوجي جاءت في املرتبة األولى بدرجة متوسطة (املتوسط الحسابي=  ،3.55االنحراف املعياري
=  .)0.54وفي املرتبة الثانية حل التوجه لعالقات الزبائن بدرجة متوسطة (املتوسط الحسابي=  ،3.54االنحراف املعياري=  .)0.63وفي حين احتل التوجه السوقي
املرتبة الثالثة بدرجة متوسطة (املتوسط الحسابي=  ،3.51االنحراف املعياري=  )0.78فقد جاء التوجه الريادي في املرتبة الرابعة بدرجة متوسطة (املتوسط
الحسابي=  ،3.50االنحراف املعياري=  .)0.67وأخيرا ظهر التوجه بالعالمة التجارية في املرتبة الخامسة واألخيرة بدرجة متوسطة (املتوسط الحسابي= ،3.42
االنحراف املعياري= .)0.91
كشفت نتائج التحليل الوصفي أن الدرجة الكلية ملتغير التعاون جاء في املرتبة األولى بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،3.98االنحراف املعياري=
 ،)0.67يليه في املرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة متغير تكامل سلسلة التوريد (املتوسط الحسابي=  ،3.96االنحراف املعياري=  .)0.68وفي املرتبة الثالثة ظهر متغير
االتصاالت بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،3.90االنحراف املعياري=  ،)0.78يليه في املرتبة الرابعة متغير التخطيط املشترك بدرجة مرتفعة (املتوسط
الحسابي=  ،3.87االنحراف املعياري=  .)0.72وفي املرتبة الخامسة جاء متغير املشاركة في املعلومات بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،3.82االنحراف
املعياري= .)0.55
أظهرت نتائج التحليل الوصفي للمتغير الوسيط (النتاج في الوقت املطلوب) أن الدرجة الكلية لهذا املتغير جاءت مرتفعة (املتوسط الحسابي= ،4.06
االنحراف املعياري=  .)0.58وقد جاءت الفقرة ( )6التي تنص على " يعمل نظام النتاج في الوقت املطلوب لالستجابة السريعة لطلبات الزبائن " في املرتبة األولى
بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،4.32االنحراف املعياري=  )0.99وفي املرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )1التي تنص على " تسعى الشركة إلى تخفيض نسبة
االستهالك في رأس املال من خالل تطبيق النتاج في الوقت املطلوب " .بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،3.79االنحراف املعياري = .)940.
نتائج اختبارفرضية الدراسة:
• أظهرت نتائج اختبار الفرضية وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه السوقي ،والتوجه
الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده مجتمعة (املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
ً
• وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة حمزة ( )2015التي بينت وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية في أداء الشركات بشكل عام .وتتفق
كذلك مع نتائج دراسة ) Min et al. (2007التي أظهرت وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه السوقي في إدارة سلسلة التوريد وتحسين األداء الكلي للشركة
ومن ضمنه أداء سلسلة التوريد ،ودراسة الشوابكة ( )2018التي بينت وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية بأبعادها في نجاح املشاريع في
مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير .ودراسة أبو ضيف هللا ( )2017من حيث دور تطبيق نظم تخطيط موارد الشركات في رفع مستوى أداء سلسلة
التوريد.
ً
ثانيا :االستنتاجات:
االستنتاجات املتعلقة باملتغيراملستقل (التوجهات االستراتيجية)
ً
• تدرك الشركة مدى أهمية التوجهات االستراتيجية علما بأنها تمتلك أحدث التقنيات املستخدمة في تطوير املنتجات وتخصيص املوارد املمكنة لتحقيق هذا
ً
الهدف .فضال عن اهتمامها بالتوجه لعالقات الزبائن من خالل تحقيق حاجات ورغبات الزبائن .ومن جهة أخرى ،تهتم الشركة بطرح األفكار الريادية وامليل
نحو تقديم منتجات ريادية مثل إدراج منتج اللبن اليوناني .باالضافة إلى اختيار العالمة التجارية للشركة وهي "اليوم" التي توحي بالدرجة األولى في أذهان
املستهلكين أن منتجات الشركة طازجة ،خاصة وأن الشركة تسعى جاهدة إلى ايجاد الوعي املناسب لدى زبائنها الحاليين واملحتملين.
االستنتاجات املتعلقة باملتغيرالتابع (أداء سلسلة التوريد)
• تتوخى شركة ألبان اليوم املحافظة على مستوى أداء سلسلة التوريد من التركيز على التعاون مع شركاء السلسلة وتشارك املعلومات ،وإدارة اتصاالتها عبر
ً
ً
التنسيق الداخلي لهذه االتصاالت أفقيا وعموديا ،واهتمام الشركة بالتخطيط املشترك من خالل ربط سلسلة التوريد باألنشطة التي تراعي استمرارية تدفق
املنتجات ،والعمل على إيجاد تكامل الرأس ي الخلفي من خالل الحصول على املواد األولية من مادة الحليب الخام من مزارع شركة سما األردن ،والتكامل
الرأس ي األمامي من خالل فتح قنوات توزيع ومستودعات في جميع أنحاء اململكة للوصول إلى املستهلك النهائي.
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ً
ثالثا :التوصيات:
يمكن في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة تقديم التوصيات اآلتية:
 .1تحسين فاعلية استراتجية التوجه السوقي من خالل ما يلي:
• تحسين مقدرة الشركة على تشخيص املنافسين الحاليين واملحتملين باستخدام أدوات التحليل البيئي لألسواق والحرص الدائم على اليقظة االستراتيجية.
• التعرف إلى السلوك االستهالكي للزبائن من خالل اجراء مسوحات سوقية دورية.
• الحرص على تميز الوسائل التسويقية التي يمكن بواسطتها إبراز دور منتجاتنا في اشباع حاجات الزبائن.
 .2تفعيل مستوى التوجه االستراتيجي الريادي للشركة من خالل ما يلي:
• العمل على ربط تقييم البيئة الخارجية للشركة باالستجابة للفرص الجديدة والتي قد تظهر في األسواق املستهدفة قبل الدخول اليها.
• امليل نحو تقديم املنتجات الريادية التي تضمن خصائص تتفوق على املنافسين.
• تخصيص املوارد املطلوبة لدعم االبتكارات الجديدة.
 .3االستمرار بالتوجه االستراتيجي التكنولوجي القائم على توظيف أفضل التكنولوجيا املتاحة لتطوير منتجات جديدة ،مع التركيز على متابعة االستثمارات
التكنولوجية لدى املنافسين.
 .4تفعيل التوجه االستراتيجي للعالمة التجارية بالتركيز بصورة أكبر على العناصر املعنوية ذات الصلة بالشركة وربطها بمخرجات الشركة واالستمرار في تطبيق
سياسة تحسين الوعي لدى الزبائن والسعي لتخطي الحدود الجغرافية ونشر العالمة التجارية.
 .5تعزيز دور النتاج في الوقت املطلوب لتحسين أثر التوجهات االستراتجيية في تحسين اداء سلسلة التوريد وذلك من خالل:
• املحافظة على مقدرة الشركة بالدارة الفاعلة ملخزونها وزيادة معدل دورانه.
• استمرار االستجابة السريعة لطلبات الزبائن ،وتخفيض نسبة الفاقد في الوقت والجهد ،والتقييم الدوري للمخزون والتركيز على عدم وجود مخزون زائد مع
املحافظة على مخزون األمان وتخفيض نسبة املواد االولية املستخدمة في العمليات التشغيلية.
ً
رابعا :دراسات مستقبلية:
يوصـ ي البــاحثين فــي ضـوء الهــدف الرئيسـ ي للدراسـة واملتمثــل بــالتعرف إلـى أثــر التوجهــات االسـتراتيجية فــي أداء سلســلة التوريـد فــي ظــل وجـود النتــاج فــي الوقــت
ً
ً
املطلوب متغيرا وسيطا بإجراء دراسات مستقبلية في املوضوعات اآلتية:
• دراسة توجهات استراتيجية أخرى لم تتم دراستها في الدراسة الحالية مثل التوجه بالتعلم والتوجه بالتكلفة والتوجه بالجودة وأثرها في أداء سلسلة
التوريد.
•
•
•
•

تطبيق الدراسة الحالية باستخدام عينة من قطاع آخر وباستخدام عينة أكبر.
أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في ظل الدور املعدل للقيادة االستراتيجية.
أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في ظل الدور الوسيط للذاكرة التنظيمية.
تطبيق الدراسة الحالية باستخدام طرق أخرى في جمع البيانات مثل املقابالت.
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Abstract: The aim of this study is to investigate the impact of strategic orientation on supply chain performance in
Alban Al-youm company. The analytical descriptive method was used to achieve the study purposes on the basis of
a questionnaire developed and distributed to a sample comprised (171) managers. In the first quarter of 2018, out
of the distributed questionnaires, a total of (156) questionnaires were returned valid and complete. The results
underlined that strategic orientation had a statistically significant impact on supply chain performance. In Light of
the results, it was recommended to improve the effectiveness of strategic orientations in supply chain performance
in order to enhance supply chain performance.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى اختبار العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي في السودان .وفق املنهج الوصفي التحليلي ،أما عينة الدراسة فقد
تم اختيارها من بعض األفراد بطريقة تتضمن الناشطين في مجال التسويق الرياض ي ،تم استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات ،حيث
ً
قامت الباحثة بتوزيع عدد ( )100استبانة على املستهدفين .واستجاب ( )100فردا أي نسبة االستبانة املستردة بلغت ( ، )%100وتم تحليل
البيانات باستخدام برنامج ( )Spssإذ استخدمت عدد من األساليب اإلحصائية للتحقيق من صحة الفرضية ومنها معامل االرتباط
( )personوتحليل االنحدار البسيط .وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج أهمها :مراكز الشباب تقدم خدمات تلبي حاجات الشباب
ُ
واملجتمع لضمان السالمة والصحة البدنية والثقافية .ثم ختمت الدراسة بتوصيات أهمها :استثمار االمكانيات البشرية واملادية املوجودة
لكي تساهم في تطوير مراكز الشباب.
الكلمات املفتاحية :العوامل املؤثرة؛ التسويق الرياض ي؛ مراكز الشباب.

املقدمة:

التسويق هو أحد األنشطة الرئيسية واملهمة ألي مؤسسة ً
سواء كانت رياضية أو غير رياضية ،وأن الخطط الرئيسية للتسويق هي أولى الخطط التي
يجب أن تبدأ بها املؤسسة الرياضية التي في ظلها يمكن تخطيط باقي األنشطة الرياضية على أسس وقواعد علمية وفنية سليمة.
وباالستناد ملدخل النظم في اإلدارة باعتبار املجال الرياض ي نظام داخل املجتمع من الواجب تطويره وتطوير اللوائح التي تحكم العمل في الهيئات
العاملة فيه ،ولذا على املؤسسات الرياضية أن تساير التطور العلمي والتكنولوجي ملواكبة معالم العصر الحديث واتجاهاته ،ولكن مع االتجاه الحديث
يجب أن يعتمد التسويق الرياض ي على أسس علمية ،وذلك باملساهمة في زيادة التمويل الذاتي ومعدالت اإلنتاج في مختلف املجاالت الرياضية ،حيث أن
املهمة الرئيسية للتسويق تتمثل في تسهيل تدفق وانتقال السلع والخدمات في البطوالت من مراكز اإلنتاج ( االتحادات ـ األندية الرياضية ـ مراكز الشباب
ً
) إلى مراكز الشراء .ومن هذا املنطلق وتماشيا مع التغير الهائل في املجال االقتصادي العاملي ومواكبة تطوره .نجد أن من األهمية بمكان أن تقوم مراكز
الشباب ببعض االصالحات االقتصادية عن طريق ترشيد وتوجيه اقتصادها ،مما يتماش ى مع خطة السوق الحالي من حيث ترتيب أهدافها وتحديد
ً
حاجاتها األكثر إلحاحا ،وتحديد برامجه الحالية والبرامج املقترحة عن طريق إيجاد مصادر متعددة للتمويل والتسويق الرياض ي ،حيث أنه أساس ي ومؤثر
في جميع عناصر النشاط الرياض ي( .قشطة2014 ،م ،ص)3
ولألندية و املراكز الرياضية دور مهم وكبير في نشر وتطوير الرياضة بين أفراد املجتمع كونها هي املمثل القانوني في منافسات االتحادات الرياضية
على مستوى القطر واملنافسات الرياضية الخارجية من جهة وكونها أندية رياضية تخصصية ترعى الرياضة وتسعى إلى تطويرها من خالل إيجاد األرضية
املناسبة لذلك من جهة أخرى .وتعتبر مراكز الشباب من ضمن الهيئات الحكومية التي تعمل على تحقيق الرعاية الكاملة للشباب وإتاحة الظروف
املناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية واالجتماعية والترويجية والبيئية في إطار السياسة العامة للدولة
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ً
ً
والتخطيط الذي يضعه املجلس القومي للشباب ،كما تهدف مراكز الشباب إلى إعداد الشباب إعدادا سليما في كافة الجوانب ،وكذلك تدريبهم على
كيفية تنظيم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة وتكون تحت قيادة رشيدة ومتخصصة( .الشافعي2006،م ،ص)29
ً
ويعد السودان من الدول الضعيفة في املستوى الرياض ي فإنه ال يصل إلى مستوى الدول املتقدمة رياضياُ ،ويعزى ذلك إلى أن أغلب األندية
ً
واالتحادات واملراكز تعتمد ماديا في بناء وتطوير أنشطتها الرياضية على املنح التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لها والتي ال تفي بجزء من متطلبات
ً
ً
البناء وتطوير وتوسيع القاعدة الرياضية واالرتقاء بها إلى مصاف الدول املتقدمة رياضيا .وأيضا تعتمد على بعض النشاطات التسويقية غير املنتظمة ،في
حين أن عملية التسويق الرياض ي ال توفر الجانب املادي لألندية الرياضية فقط ،بل تتعدى ذلك إلى جوانب أخرى كثيرة كاإلعالمية واملعنوية وغيرها.
وتأتي هذه الدراسة التقويمية للكشف عن العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي (النظام السياس ي واالقتصادي بالدولة ،اإلعالم ،التقدم التكنولوجي،
قلة الكفاءات البشرية ،املوروث الثقافي ،ضعف قناعة بعض الشركات املستثمرة واملؤثرة بالتسويق من خالل الرياضة) .وهي دراسة حالة لوالية سودانية
ً
تمثل نموذجا يمكن تعميم نتائجها لالستفادة منها في تطوير مراكز الشباب في بقية الواليات السودانية.
مشكلة الدراسة:
التسويق الرياض ي من عناصر تكوينات املراكز الشبابية التي تتسم بصبغة النشاطات الرياضية مما يمثل رافد تمويلي واستثماري لها ،ينعكس
بدوره في إمكانات املراكز واألنشطة التي توفرها ،وتبرز مشاكل التسويق الرياض ي في العديد من العوامل ،لكن نلحظ أن اإلمكانات املادية ،النظم،
والقوانين التي تدار بها تلك املراكز تمثل عقبة كبيرة في تبني فكر التسويق الرياض ي بمراكز الشباب ،ولعل إيضاح مشكلة املراكز الرياضية يفصح عنها
نشاط املراكز نفسها في توفير موارد ،وعوائد مستمرة لضمان صيرورتها املادية ومقدرتها في توفير الخدمات التي تلبي حاجات املجتمع من تبني فكرة
التسويق الرياض ي والتخطيط السليم له.
وبداية أي إصالح اقتصادي يبدأ من التشريع ورعايته لحاجات املجتمع وموازنته بين فكرة زيادة االستثمارات و جذب رؤوس األموال و فكرة األمن
القوميُ .ويعد إكتشاف ومعرفة العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي بمراكز الشباب بمثابة نقلة للرياضة السودانية و قدرتها على التنافس مع الريادة
ُ
العاملية .وعلى حسب علم الباحثة وإطالعها على الدراسات والبحوث التي اجريت في مجال التسويق الرياض ي وجدت ندرة في الدراسات السابقة التي
تناولت العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي بمراكز الشباب على مختلف مستوياتها ،مما استثار دافعية الباحثة للتعرف على تلك العوامل املؤثرة على
التسويق الرياض ي بمراكز الشباب .ومن هذا املفهوم تكمن مشكلة البحث بالسؤال الرئيس التالي:
هل تؤثر العوامل (الخدمات املقدمة ،التشريعات القانونية ،اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة ،الدعم الحكومي املقدم) على التسويق الرياض ي
في مر اكز شباب والية سنار؟
وتفرعت من هذا السؤال أربعة أسئلة فرعية هي:
 .1هل يؤثر عامل الخدمات املقدمة على التسويق الرياض ي في مراكز شباب والية سنار؟
 .2هل يؤثر عامل التشريعات القانونية التي تنظم عملية التسويق الرياض ي في مراكز شباب والية سنار؟
 .3هل يؤثر عامل اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة على التسويق الرياض ي في مراكز شباب والية سنار؟
 .4هل يؤثر عامل الدعم الحكومي املقدم على التسويق الرياض ي في مراكز شباب والية سنار؟
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من ناحيتين هما:
• األهمية العلمية:
ً ً
ً ً
يتناول البحث موضوعا مهما من وجهة نظر الباحثة نال اهتماما كبيرا من قبل الباحثين في اآلونة األخيرة ،بسبب أهمية درجة ممارسة التسويق
الرياض ي في مراكز الشباب بالسودان ،وهو موضوع التسويق الرياض ي الذي يصعب إنكار حاجة األندية واملراكز إليه ،هذا باإلضافة إلى أن هذه الدراسة
ُ
تعد من الدراسات املكملة للدراسات السابقة في مجال التسويق الرياض ي في مراكز الشبابُ ،ويعد هذا املوضوع لدى الباحثين والكتاب في علم التسويق
ً
ً
موضوعا رئيسا في أدبياتهم .ويثري املكتبة العربية بمساهمة بحثية تضاف إلى الدراسات والبحوث السابقة بصفة عامة ،وللسودان بصفة خاصة ،وذلك
مما يعطي هذه الدراسة أهمية لتناول هذا املوضوع.
• األهمية العملية:
ُ
نجد أن دراسة العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي في مراكز الشباب بالسودان؛ تعد من املواضيع املهمة التي تساهم في الفكر التسويقي
ً
ً
الحديث ،كونها مصدرا مهما من مصادر االرتقاء بمراكز الشباب وتطوير وتوسيع القاعدة الرياضية وتقدمها و ضمان استمرارها ،و تجاوز املشاكل
والصعوبات التي تعيق أهدافها ورسالتها الحضارية املتمثلة في تحقيق الرعاية الكاملة للشباب وإتاحة الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم .خاصة في املراكز
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التي تسعى إلى تبني إستراتيجیة التسويق الحديثة التي تسمح بمشاركة العاملين في إتخاذ القرارات؛ وإ ستغالل الفرص ،وزيادة قدرتها التنافسية .وإبراز
دور التسويق الرياض ي الناجح في تحقيق أهداف املراكز الرياضية لتأشير مالمح املشكلة ولتقديم التوصيات املقترحة بشأنها.
فرضيات الدراسة:
تتمثل فرضيات البحث في اآلتي:
الفرضية الرئيسية :هناك عوامل مؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب بالسودان– والية سنار.
 .1هناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب (والية سنار)على التسويق الرياض ي.
 .2هناك تأثير للتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب (والية سنار) فكر التسويق الرياض ي.
أهداف الدراسة:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1معرفة الخدمات واألنشطة املقدمة بمركز شباب والية سنار.
 .2بيان أثر التشريعات والقوانين على تبني مركز الشباب لفكر التسويق الرياض ي.
 .3قياس أثر اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة بمركز شباب والية سنار.
 .4توضيح مدى تأثير الدعم الحكومي املقدم ملركز شباب والية سنار.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية:
اقتصرت الدراسة الحالية على تناول العوامل املؤثرة (النظام السياس ي واالقتصادي بالدولة ،اإلعالم ،التقدم التكنولوجي ،قلة الكفاءات
البشرية ،املوروث الثقافي ،ضعف قناعة بعض الشركات املستثمرة واملؤثرة بالتسويق من خالل الرياضة) على التسويق الرياض ي بالتطبيق على مراكز
الشباب في والية سنار بالسودان.
الحدود البشرية :تكونت عينة الدراسة من الناشطين في مجال التسويق الرياض ي العاملين بمراكز الشباب في والية سنار.
ً
الحدود املكانية :تم اختيار والية سنار وهي تقع جغرافيا على الضفة الغربية لنهر النيل األزرق -جنوب شرق الخرطوم.
الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في العام 2021-2020م.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تعريف التسويق الرياض ي:
ً ً
التسويق الرياض ي من املواضيع الحديثة التي أصبح يهتم بها الباحثين واملؤسسات ،وذلك ألنه يمثل محورا مهما في نشر وتطوير الرياضة بين أفراد
املجتمع .ومن هذا املنطلق هنالك محاوالت متعددة من قبل العديد من الكتاب والباحثين لتعريف مفهوم التسويق الرياض ي ،كل حسب وجهة نظره
وذلك على النحو التالي:
ً
َ
التسويق الرياض ي يستمد فلسفته من التسويق ،لذا يجب تعريف التسويق أوال .بين (يحي  ،2006،ص .)27التسويق بأنه ":نظام اجتماعي يهدف
إلى تحقيق مستوى معين من الرفاهية للمجتمع من خالل ضمان تدفق السلع والخدمات املرغوبة بين أعضاء املجتمع"ُ .
وعرفت الرياضة بأنها" :كل
أشكال النشاط البدني الذي تتم من خالله مشاركة عارضة أو منظمة والتي تهدف إلى التعبير أو تحسين اللياقة البدنية والصحة العقلية وتشكيل
العالقات االجتماعية أو الحصول على نتائج في املنافسة على جميع املستويات.( Rob Wilson ,Mark Piekarz, 2015,p30) .
كما أشار (رمادي ،2012،ص .)6إلى أن التسويق الرياض ي هو" :استطالع للرأي واالتجاهات السائدة في السوق ،وتوجيه للمنتجات والخدمات
الرياضية (البطوالت ،املباريات ،قنوات رياضية ،شعارات.....الخ) للتوافق مع تلك االتجاهات"ّ .
وبين كل من (درويش ،وآخرون ،2013،ص )21أن
التسويق الرياض ي" عملية تصميم وتنفيذ األنشطة الخاصة بإنتاج ،تسعير ،ترويج ،وتوزيع للمنتجات أو الخدمات الرياضية إلرضاء حاجات املستهلك أو
املشاركين لتحقيق أهداف الهيئة أو املنشأة ".
التسويق الرياض ي بأنه" :العملية التي تخلق من خاللها املؤسسات قيمة مضافة للعمالء ،وتبني عالقات قوية مع العمالء من أجل أن تتحصل على
قيمة مضافة في املقابل"). (Elriena, Eksteen,2012,p43
كما ُعرف التسويق الرياض ي بأنه " :تبادل املنفعة أو املصلحة بين املستثمرين في املؤسسات الرياضية وتوفير إحتياجات املستفيدين من األنشطة
الرياضية أو املنتج الرياض ي لتحقيق العائد املادي للمساهمة في اإلرتقاء والنهوض بهذه املجاالت ،وأساسيات نجاح أساليب التسويق الرياض ي هي خدمات
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تقدم للرياضيين داخل سوق رئيس ي يسمي بتجارة الرياضة وتحدد استراتيجيات وسياسات وتسعير وتوزيع مناهج تسويق رياض ي ووسائل اعالم
رياضية").(pitts, B.G, 1996,p6
مفهوم مراكز الشباب:
أشار (عبد الحليم،2011،ص .)54إلى أن مراكز الشباب هي " :هيئة أهلية شبابية مجهزة باملباني واإلمكانات بقصد تنمية النش ىء والشباب
واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية والوطنية والرياضية وتنشئتهم تنشئة وطنية وتنمية قدراتهم واكتشاف
مواهبهم ورعاية إبداعاتهم" .
وتستنج الباحثة مما سبق أن التسويق الرياض ي ما هو إال استطالع لرأي املستهلك ملعرفة احتياجاته و آراءه ووجهة نظره واالتجاهات السائدة في
السوق ومن ثم توجيه املنتجات والخدمات الرياضية لتتوافق مع تلك االتجاهات بما يحدد األهداف املشتركة للمسوق واملستهلك.
أهمية التسويق في املؤسسات الرياضية:
يمكن إبراز أهمية التسويق الرياض ي من خالل النقاط التالية (يونس ،حسين:)2003،
 .1اقتراح السياسات التسويقية والعمل مع اإلدارات املعنية على تنفيذ البرامج الدعائية واإلعالنية في املالعب والصاالت و في املنشآت والساحات
الواقعة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها.
 .2العمل على تنمية املوارد املالية وتعزيز إرادات التسويق الرياض ي ووضع اإلقتراحات والدراسات لتطوير التشغيل والخدمة الدعائية واإلعالنية
للمالعب والصاالت الرياضية واملؤسسات الرياضية الخاصة.
 .3العمل بالتنسيق مع اإلدارات املعنية والتحالفات املتخصصة على رسم السياسات التسعيرية لقيمة الرسوم املفروضة على دخول املالعب
والصاالت الرياضية واالتحادات واألندية واملؤسسات الخاصة.
 .4اإلعداد والتهيئة والعمل على إنشاء لجان للتسويق الرياض ي في االتحادات واألندية الرياضية.
 .5اإلشراف واملراقبة على تنظيم مسابقات السحب على الجوائز املقدمة للجمهور في املالعب والصاالت واملؤسسات الرياضية الخاصة لضمان
سالمة اإلجراءات وتحقيق املصداقية والوضوح.
 .6املشاركة في املؤتمرات والندوات التي تعني بالتسويق الرياض ي.
 .7اإلستفادة من قرارات الندوات واملؤتمرات الدولية واملحلية في مجال التسويق.
من هنا نرى أن أهمية التسويق الرياض ي تكمن في اإلرتقاء بمستوى األنشطة الرياضية ومجاالت التربية البدنية وجذب اهتمام الجمهور نحو
ممارسة الرياضة مع توضيح قيمتها لإلنسان ،إلى جانب ما يمكن أن يتحقق من ربح وعائد مادي ،ألن الرياضة أصبحت سوق تجاري يخضع للعرض
والطلب وال بد من مواكبة التطور الرياض ي وآليته التي يعمل بها في جميع دول العالم ،وال يمكن أن يتم ذلك إال من خالل وضع خطة منتظمة
واستراتيجية واضحة تكون بخطوات ثابتة ومتزنة لعملية التسويق الرياض ي.
أهداف التسويق الرياض ي واالستثمار باملؤسسات الرياضية:
وتتمثل هذه األهداف في اآلتي( :حجازي ،الشافعي .) 2009
 .1اإلرتقاء بمستوى األنشطة الرياضية ومجاالت التربية البدنية والرياضية (تدريب ،تعليم ،إدارة وترويج ).
 .2جذب االهتمام بممارسة الرياضة لتفهم التسويق واالستثمار الرياض ي.
 .3مصدر للتمويل للمؤسسة الرياضية.
 .4وجود متخصصين في التسويق واالستثمار الرياض ي.
 .5وضوح أساليب التسويق باملؤسسة الرياضية.
 .6تبادل املنفعة واملصلحة بين املستثمر الرياض ي واملستفيدين (العب ـ إدارة -جمهور)
 .7توفير احتياجات املستفيدين من الخدمات واألنشطة الرياضية.
 .8األهمية االقتصادية واالجتماعية باملؤسسة الرياضية.
 .9يساعد على تغيير االتجاهات السلبية للمستفيدين نحو األنشطة الرياضية.
ً
 .10يمثل التسويق الرياض ي واالستثمار جانبا من جوانب التنافس.
العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي( :العوادلي.)2019،
يعد التسويق الرياض ي جزء من نشاط أي دولة ،وهو ال ينفصل على اإلطالق عن نظام الدولة ،ونشاطها ،وحالهاً ،
سواء من الناحية االجتماعية أو
االقتصادية ،أو السياسية من جهة أخرى ،وبالتالي يتأثر النشاط الرياض ي ،وبالتبعية تتأثر املجاالت الرياضية كذلك بعدة عوامل ،تساهم بشكل أو
بآخر في التأثير على سير العملية الرياضية ،وبالتالي على التسويق الرياض ي ،ومن تلك العوامل التي تؤثر في التسويق الرياض ي ما يلي:
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الظروف السياسية :تلعب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة لها تأثير مباشر على التسويق الرياض ي ،فكلما اتسمت ظروف تلك البالد
السياسية باالستقرار ،والهدوء ،مع عدم وجود أي تدخالت من الحكومة أو الدولة في سير النشاط الرياض ي إال على أساس تنظيمي فقط ،وعدم
اعتبار النشاط الرياض ي جزء من العملية السياسية للدولة وإقحام السياسة في املجال الرياض ي كلما تحسن وضع املجال الرياض ي وعاد بالتبعية
على مجال التسويق الرياض ي.
الظروف االقتصادية :تلعب الظروف االقتصادية دور عام ال يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه الظروف السياسية ،ذلك ألن املجال الرياض ي ال
يعد في الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية ،عنصر أساس ي ،ال بالنسبة للدولة وكذلك للمستهلك ،وبذلك يكن ترتيب التسويق الرياض ي في
اهتمامات كل األطراف هو الترتيب املتأخر الذي يجعل التسويق الرياض ي أمر صعب ويعرقل نموه.
اإلعالم :يلعب اإلعالم دور هام وخطير في الحياة بشكل عام وهو ما ال يقل أهمية في املجال الرياض ي ،وباملقابل هو العب وعامل أساس ي في التسويق
الرياض ي ،ذلك ألن اإلعالم هو األداة األقرب واأليسر لتوصيل ا ملطلوب ،وإنعاش املجال الرياض ي ،والتحفيز للمستهلك على استهالك املنتجات
الرياضية ،وكلما كان اإلعالم أداة حرة غير مستغلة أو مستخدمة من الدولة ،كلما كانت النتيجة العائدة على التسويق الرياض ي أكبر .وكلما كان
اإلعالم تابع للمستهلك واملشاهد ،ويعمل على تلبية رغباته ،وتقديم خدماته من أجل املستهلك وليس من أجل الدولة ،كلما ساعد على نمو عجلة
التسويق الرياض ي.
الديانات والعادات والتقاليد واألعراف واملوروث الثقافي .
نوعية الرياضة وشعبيتها .
التقدم التكنولوجي ومدى انتشاره ،بما يقدمه من دعم هائل لتطوير املنتج وتخفيض التكلفة وخدمات ما بعد البيع.
ضعف قناعة بعض الشركات املستثمرة واملؤثرة بالتسويق من خالل الرياضة .
عدم مواكبة الهيئات الرياضية للمفهوم التسويقي واستخدامه كوسيلة لتطوير االستثمارات الرياضية.
قلة الكفاءات البشرية املتمرسة للعمل في مجال االستثمار الرياض ي.

الدراسات السابقة:
يعتبر هذا املوضوع محل الدراسة من املواضيع قليلة املتابعة من الباحثين واألكاديميين السودانيين ،نظرا لقلتها و صعوبة الوصول إليها ،ومنه
نحاول أن نتناول بعض الدراسات العربية واألجنبية.
ً
أوال :الدراسات العربية:
• دراسة الحمد ( )2013بعنوان" :واقع إستراتيجية التسويق الرياض ي في األردن" ،وتأتي أهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء على واقع
إستراتيجية التسويق الرياض ي ودراسته بالشكل املناسب وإبراز أهمية وجوده والذى يكفل على جميع نقاط القوة والضعف به من خالل نظرة
إدارات االتحادات الرياضية ورؤساء األندية في األردن .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وكانت االستبانة كأداة للبحث ،وقد تم اختيار
عينة الدراسة بالطريقة العمدية ،وأظهرت نتائج الدراسة :وجود استراتيجيات تسويقية في مجال " أساليب التسويق الرياض ي "بدرجة مرتفعة ،ثم
جاء في املرتبة الثانية مجال " تسويق حقوق الدعاية واإلعالن "بدرجة متوسطة ،وفي املرتبة الثالثة جاء مجال "األهداف" بدرجة متوسطة ،وفي
املرتبة األخيرة جاء مجال" تسويق الالعبين " بدرجة متدنية ،وكان لألداة ككل درجة متوسطة ،تختلف آراء أفراد العينة حول واقع استراتيجية
التسويق الرياض ي في األردن ككل لدى االتحادات واألندية باختالف متغير العمل في اتحاد رياض ي لصالح العاملين في االتحادات واألندية الرياضية.
ُ
وأختتمت الدراسة :بتفعيل إستراتيجيات التسويق الرياض ي في جميع املجاالت وخاصة املالعب واملنشآت ،والتسويق االجتماعي لأللعاب املختلفة.
• دراسة بو صالح ( )2015بعنوان" :تحديات اإلدارة الرياضية ودورها في تطوير نظم التمويل الرياض ي في ظل اإلحتراف" .هدفت الدراسة إلى التعرف
على أساليب وطرق التمويل مثلما ممول به في الدول األخرى .تم استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي ،وأظهرت النتائج :وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابة (ب) موافق عند حدود مستوى الداللة ( )α=0.05ومن أهم
ً
ً
التوصيات :يجب تطوير إدارة املوارد البشرية(علميا ووظيفيا) باألندية الرياضية ألنه يساهم في تطوير نظام التمويل الرياض ي في ظل اإلحتراف.
• دراسة حماد ( )2016بعنوان" :إستثمار إمكانات الهيئات الشبابية و الرياضية بمحافظة الشرقية في ضوء التحوالت االقتصادية املعاصرة"،
هدفت الدراسة إلى استثمار إمكانات الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية في ضوء التحوالت االقتصادية وذلك من خالل التعرف على
واقع إمكانات الهيئات الشبابية والرياضية التي يمكن إستثمارها وأساليب جذب املستثمرين لإلستثمار .واستخدم الباحث املنهج الوصفي .وتم
ً
اختيار عينة البحث العمدية من () 27هيئة شبابية بالطريقة العمدية لواقع ( )184فردا يمثلوا ( أعضاء مجالس اإلدارات -املدربين التنفيذين-
ً
املشرفيين املاليين) بمراكز الشباب .وكذلك تم اختيار عينة البحث العمدية من ( )21هيئة رياضية بالطريقة العمدية لواقع ( )166فردا يمثلوا (
أعضاء مجالس اإلدارات -املدربين التنفيذين -مراقبين الحسابات) بأندية محافظة الشرقية ،وقد استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع
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البيانات ،وكانت أهم النتائج :أن تعتمد الهيئة الشبابية و الرياضية على نفسها في دعم األنشطة املمارسة لها وخالل إستثمار إمكاناتها .ضرورة
استحداث إدارة متخصصة باإلستثمار داخل مديرية الشباب والرياضية بمحافظة الشرقية .وتوص ي الدراسة :بتسهيل إجراءات استخراج
التصاريح الخاصة باإلستثمار بالهيئات الشبابية و الرياضية.
• دراسة هرباجي ( )2017بعنوان" :واقع وآفاق التسويق الرياض ي في الهيئات الرياضية الجزائرية" ،وتهدف الدراسة إلى محاولة تحسيس وإثارة الوعي
للمسؤولين في الرياضة بأهمية التسويق الرياض ي في الوقت الحاضر .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وكانت االستبانة كأداة للبحث،
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من األندية الرياضية املحترفة من القسم الوطني األول املمتاز .وقد تم اختيار عينة الدراسة املكونة من
( )60فرد مستجوب ،بنسبة( ،)%100وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج ( )Spssإذ استخدمت عدد من األساليب اإلحصائية للتحقيق من
صحة البيانات .ومن أهم النتائج :يوجد وبشكل واضح ضعف في إدراك أهمية التسويق الرياض ي من قبل رؤساء الهيئات الرياضية .وكذلك ال
تستغل جميع أساليب التسويق الرياض ي في األندية الرياضية لكرة القدم بطريقة أمثل .من أهم التوصيات :إنشاء إدارة أو لجنة للتسويق الرياض ي
في الهيئات الرياضية .يجب أن تهتم الهيئات الرياضية بإجراء البحوث والدراسات التسويقية.
• دراسة العوادلي ( )2018بعنوان " :العوامل املؤثرة على تقديم الخدمات الرياضية الخاصة باالستثمار الرياض ي في مصر" .يهدف البحث إلى
التعرف على تصنيفات ومجاالت أعمال الخدمات الرياضية التـي تقـدمها الشـركات املشـهرة بالعمـل فـي املجال الرياض ي ،وقد استخدمت الباحثة
املنهج الوصفي ،وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من مجتمـع البحث .وكانـت أهـم النتـائج :معرفة تصنيفات الخدمات الرياضية في اإلدارة
والتسويق والتشغيل و إدارة األلعاب الرياضية وفي األندية الخاصة واألكاديميات واألندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية .ومن أهـم التوصـيات:
إضـافة مجـالي الصـناعة الرياضـية والسـياحة الرياضـية ملجاالت خـدمات االستثمار الرياضــي فــي قــانون الرياضــة رقــم  70لســنه  2107م.
ً
ثانيا :الدراسات األجنبية:
• دراسة ) Kennet, p ,A,& others (1997بعنوان " :دور التسويق الرياض ي في صناعة الرياضة" .استهدفت الدراسة التسويق الرياض ي ودوره في
صناعة الرياضة .واستخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة .ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة :وضع الخطط
التسويقية في البطوالت الرياضية لجذب الجماهير .ومن أهـم التوصـيات :جعل املستهلكين يعطون أفكارهم الخاصة لتتيح للعاملين في هذا املجال
الوصول إلى أفضل الحلول واالستفادة من مجال التسويق الرياض ي.
• أجرى ) Li, et al (2000دراسة بعنوان" :استراتيجيات التسويق الرياض ي" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على سلوك الجماهير الرياضية تجاه
رياضة االحتراف ملعرفة العوامل األساسية املؤثرة في حضور الجماهير للمباريات االحترافية ،واستخدم الباحثون املنهج الوصفي ،واشتملت العينة
على عدد من مشاهدي املباريات في كوريا ،وأشارت النتائج :أن هناك عالقة وثيقة بين رغبات املشاهدين وحضور املباريات التنافسية .وتوص ي
الدراسة :بضرورة تطوير العمليات التسويقية املرتبطة بحضور الجماهير.
• دراسة ) Andreoff (2002بعنوان" :تمويل الرياضة في أوروبا نحو تحوالت القرن الواحد والعشرين" ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على مشروعات
ً
التمويل الرياض ي األكثر إنتشارا في أوروبا ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،واشتملت العينة على عدد( )12دولة أوروبية ،واستخدم اإلستبيان
كأداة لجمع البيانات  ،وكانت أهم النتائج :بلغت مشروعات التمويل الرياض ي من خالل الرعاية واإلعالنات التليفزيونية ( )24,5مليون دوالر في
ُ
بلجيكا و ( )26,8مليون دوالر في املجر ) 1,26,2( ،مليون دوالر في إيطاليا وأختتمت الدراسة :بضرورة االهتمام بمشروعات التمويل الرياض ي األكثر
ً
إنتشارا في أوروبا .امكانيات التمويل الرياض ي ال تفي باملتطلبات في إطار األهداف املطروحة والطموحة.
• دراسة ) Lim and Othere (2004بعنوان" :أوليات اإلستثمار املالي للرياضة في كوريا" ،هدفت الدراسة إلى اختيار عوامل اإلستثمار املالي في رفع
مستوى الرياضة في كوريا وتوضيح أولويات اإلستثمار ،واستخدم الباحثون املنهج الوصفي ،إشتملت العينة على ( )30متخصص في اإلدارة
الرياضي ة ،واستخدم الباحثان التحليل الهيكلي كأداة لجمع البيانات ،وكانت أهم النتائج :أن االستثمار في مجال الرياض ي أصبح سمة أساسية في
كل دول العالم بإعتبار أن تطبيق نظم اإلحتراف حولت الرياضة إلى صناعة ربحية ،لها تأثيرها على الدخل القومي و إرتباطها بالحياة االجتماعية
والسياسية .وتوص ي الدراسة :باإلهتمام باإلستثمار في الرياضة الترفيهية والبرامج الرياضية والتدريبية.
• دراسة ) Antoine (2005هدفت الدراسة ملعرفة األرباح التي حققتها الشركات التي سعت لرعاية دورة فرنسا للدراجات ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي ،واشتملت عينة البحث على ( )40شركة راعية .وجندت شركة شامبيون حوالي ( )1200شخص للعمليات اإلعالنية ،واستخدم الباحث
االستبيان لجمع البيانات .وأشارت النتائج إلى :أن أكثر من ( )40شركة راعية دفعت ما بين ) 150000و (4مليون يورو للحصول على الرعاية لدورة
فرنسا ( )2005للدراجات التي يتابعها أكثر من 15مليون شخص على الطريق و  2مليار متفرج ،من بين شركات  couchonouو Nestle chompion
 aquareوحسب إحصائيات املسؤولين بهذه الشركة فإن األرباح تتراوح بين )742000و )2مليون يورو وذلك بحصولها على ساعتين و  22دقيقة
من البث التلفزيوني خاصة ،وأن في هذه الفترة يتراوح سعر  30ثانية من االشهار بين  2600و  6700يورو ،باإلضافة للدعاية الجيدة للشركة بين
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املجتمع ،كما أثبتت اإلحصاءات أن نسبة املبيعات ارتفعت لشركة كوشونو ب  %30وبنسبة  %40لشركة نستلي أكورال باإلضافة إلى انتشارها في
املجتمع.
أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تبين من استعراض الدارسات السابقة وهي دراسة الحمد (2013م) ،دراسة بو صالح (2015م) ،دراسة حماد (2016م ) ،دراسة هرباجي (2017م)،
دراسة العوادلي(2018م) ،دراسة 1997( Kennet, p ,A,& othersم) ،دراسة ،) 2000( Li, et al،دراسة 2002( Andreoffم) ،دراسة Lim and Others
(2004م) .ودراسة  .(2005) Antoineمع اختالف البيئات التي أجريت فيها ،وإ ختالف طبيعية نشاط املنظمات التي طبقت عليها ،وتنوع املتغيرات التي
تناولتها وتعدد األساليب اإلحصائية املستخدمة للحصول على البيانات وتحليلها .أن هذه الدراسة إتفقت مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب مثل
األدب النظري املتعل ق بمفهوم العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي .ومن جانب آخر يمكن مالحظة وجه التشابه في استخدام املنهج الوصفي التحليلي
مع استخدام اإلستبانة كأداة لكل منهم ،وتختلــف الدراس ــة الحالي ــة م ــع الدراس ــات الس ــابقة في األبع ــاد ال ــتي تم م ــن خالله ــا دراس ــة األث ــر ب ــين متغ ــيري
البحث ،وكذلك تختلف معها من حيث األهداف و كذا الحيز املكاني و الزماني لها.

منهجية الدراسة:

ً
ً
استنادا إلى طبيعة الدراسة وأهدافها ،اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته ألغراض الدراسة وهو يعبر عن مشكلة الدراسة كما
ً
وكيفا كما هي عليه في الواقع .حيث ال يقتصر هذا املنهج على وصف الظاهرة وإنما يشمل تحليل البيانات وقياسها وتغييرها والتوصل إلى وصف دقيق
يصف الظاهرة أو املشكلة ونتائجها.

مجتمــع وع ــينة الدراسة:
ُيقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الباحثة أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة حيث يتمثل
ً
مجتمع الدراسة في الناشطين في مجال التسويق الرياض ي بمراكز الشباب بالسودان (والية سنار) .ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة ،تم استخدام
أسلوب الحصر (املسح) الشامل لكل مجتمع الدراسة .بعد حصر األفراد الناشطين في مجال التسويق الرياض ي بمراكز الشباب بالوالية وكان عددهم
ً
( )100فردا ،تم توزيع استبانة بغرض جمع البيانات وكانت نسبة استجابتهم (.)%100
الثبات والصدق:
وللتحقق من صدق أداة هذه الدراسة ،عرضتها الباحثة على مجموعة من املحكمين املتخصصين؛ تتنوع خبراتهم في مجال إدارة األعمال من
أعضاء هيئة التدريس بجامعة سنار .وذلك للتأكد من دقة وسالمة لغتها ومضمونها ،و إبداء الرأي في مدى صالحية املحاور والفقرات التي تأتي تحت كل
محور .وفي ضوء االقتراحات التي استقتها الباحثة من هؤالء املحكمين ،تم إجراء التعديالت الالزمة عليها وإ خراجها في صورتها النهائية .كما تم إجراء
اختبار لدرجة ثبات األداة "  "Reliability Analysisوذلك بحساب قيمة معـامل ألفا " ." Cronbachs-Alphaلكل املحاور التي يتضمنها هذا االستبيان،
والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء.
جدول( :)1يوضح الثبات والصدق ملحاور االستبيان
عدد العبارات

الثبات

الصدق

34

0.941

0.907

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

 2020- SPSS.V25م

تالحظ الباحثة من خالل الجدول أن صدق االستبانة  %90.7أي أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات ً
جيد وهذا ما يحقق أغراض البحث ويجعل
ً
التحليل اإلحصائي مقبوال.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضيا تها تم استخدام عدد من البرامج اإلحصائية باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
ً
ً
ً
ً
سواء كان تحليال وصفیا أو تحلیال
( (Statistical Package for Social Sciencesوهي اختصار لـ) (SPSSويختص هذا البرنامج في تحليل البيانات
ً
استنباطیا أو ما ُیعرف باختبارات الفروض .واإلحصاء الوصفي )Descriptive Statistics(:وذلك لوصف خصائص مفردات الدراسة ،من خالل التوزيع
التكراري لعبارات فقرات االستبانة ،وذلك للتعرف على التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على عبارات فروض الدراسة .والوسط الحسابي لترتيب
العبارات حسب أهميتها لنتائج الدراسة ،واالنحراف املعياري ،ونسب األهمية لوصف متغيرات الدراسة وترتيبها حسب أهميتها النسبية .تحليل "مقياس
ألفا كرو نباخ" ( )Cronbachs-Alphaلالتساق الداخلي ،وذلك لتحديد معامل ثبات األداة املستخدمة في قياس املتغيرات .كما استخدمت درجات الحرية
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وهي الخيارات التي تم اإلجابة عليها بواسطة املبحوثين ويستفاد منها في قراءة القيم الجدولية لالختبار املحدد .واختبار مربع كأي لقياس املدى الذي تقترب
أو تبتعد فيه التكرارات املشاهدة من التكرارات املتوقعة أي أنه الفرق بين التكرارات املتحصل عليها والتكرارات املتوقعة.
عرض وتحليل نتائج الدراسة:
• البيانات الشخصية:
تمت االستعانة باإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة من حيث الخصائص الشخصية
واالجتماعية والوظيفية.
جدول ( :)2التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
املتغير

التكرار

النسبة %

من  25إلى  35سنة

47

%47

من  35إلى  45سنة

38

%38

من  45سنة فأكثر

15

%15

املجموع

100

%100

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

2020- SPSS.V25م

من بيانات الجدول رقم ( )2أعاله ُيالحظ أن نسبة ( )%47من أفراد العينة حسب العمر في مرحلة الشباب ( 35-25سنة) وهذا يعني أن هذه
ً
الفئات تمتلك تنوعا في فئات العمر وهي مؤشرات إيجابية بالنسبة لها .وتليهم املرحلة من (45-35سنة) ،بنسبة( ،)%38وكذلك من بلغت أعمارهم من
(45سنة فأكثر) ،بنسبة (.)%15
جدول ( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي
املتغير

التكرار

أساس فما فوق

النسبة %

5

%5

متوسط

52

%52

جامعي فما فوق

43

%43

املجموع

100

%100

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

2020- SPSS.V25م

من بيانات الجدول رقم ( )3أعاله توضح النتائج أن نسبة العاملين الحاصلين على املستوى التعليمي املتوسط بلغت ( )%52من أفراد العينة
حسب املؤهل العلمي ،يليهم الذين تلقوا تعليم جامعي وفوق الجامعي ( )%43من عينة الدراسة ،ثم من تلقوا تعليم بسيط ( )%5من عينة الدراسة.
جدول ( :)4التوزيع التكرارألفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
املتغير

التكرار

النسبة %

أقل من  5سنوات

40

%40

من  5إلى  10سنوات

34

%34

من  10إلى  20سنة

19

%19

من  20سنة فأكثر

7

%7

املجموع

100

%100

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

2020- SPSS.V25م

الجدول ( )4أعاله يوضح أن غالبية عينة الدراسة لديهم خبرة أقل من ( )5سنوات وذلك بنسبة ( ،)%40من عينة الدراسة ،ثم يليهم من لديهم
خبرة من ( )10-5سنوات ،وذلك بنسبة( ،)%34ثم يليهم من لديهم خبرة من ( )20-10سنة ،بنسبة ( ،)%19ثم يليهم من لديهم خبرة من (20سنة فأكثر)،
بنسبة( .)%7تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن إدارة مراكز الشباب البد أن تهتم وتحافظ على هذه الخبرات ،السيما معظمها في مراحل البذل والنضج
والعطاء وهي مرحلة الشباب.
• البيانات األساسية:
ُ
يتناول هذا القسم فرضيات البحث ،وإجابة عينة الدراسة على أسئلة الدراسة .ويحتوي على عدد ( )34عبارة ملجموع العبارات ،طلب من أفراد
العينة أن يحددوا إستجابتهم على ما تصفه كل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج الذي يتكون من خمس مستويات (أوافق بشدة ،أوافق ،ال
أدري ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة).
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جدول ( :)5عبارات املحوراألول " :أهمية التسويق الرياض ي بمراكز الشباب"
املتوسط
الحسابي

يعتبر التسويق الرياض ي محور أساس ي ومورد هام لدخل مراكز الشباب.
يضع املركز خطط تسويقية تتضمن التنسيق بين أنشطته املختلفة.
3.6
املركز به إدارة خاصة تختص بأوجه النشاط الرياض ي.
3.07
املنشآت الرياضية باملراكز مجهزة إلقامة البطوالت والدورات الرياضية.
3.8
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام
املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية 2020- SPSS.V25 -م
4.5

4.05

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

0.927

%90

1.038

%81

1.110

%72

1.394

%61.4

درجة
املو افقة
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
ال أدري

1.4

76.1%

أو افق

من بيانات الجدول رقم ( )5يتضح أن التسويق الرياض ي يعتبر محور أساس ي ومورد هام لدخل مراكز الشباب .وذلك حسب إجابة املبحثين ،حيث
بلغت قيمة املتوسط الحسابي ( )3.732وبانحراف معياري ( ،)1,140وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات املحور ما بين ( )3.6و( )4.5وتراوحت
االنحرافات املعيارية بين ( )1.110و( )0.927وهذا يشير إلى أن التسويق الرياض ي يعتبر من املوارد الهامة واألساسية لدخل مراكز الشباب .وجاءت أهم
هذه األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية :املركز به إدارة خاصة تختص بأوجه النشاط الرياض ي .يعتبر التسويق الرياض ي
محور أساس ي ومورد هام لدخل مراكز الشباب .وتعزو الباحثة هذه ا لنتيجة إلى أن املركز يضع الخطط التسويقية التي تتضمن التنسيق بين أنشطته
املختلفة .وكذلك يعتمد في عملياته التسويقية على أنظمة املعلومات .وذلك يعكس صورة إيجابية ملراكز الشباب.
ُ
البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد

جدول ( :)6عبارات املحورالثاني " :الخدمات املقدمة بمراكزالشباب "

ً
يوفر املركز أماكن للممارسة األنشطة بحيث تكون كافية ومعدة جيدا.
يقدم املركز األنشطة في املواعيد املناسبة لألعضاء.
يقوم املركز بإقامة معارض وأسواق خيرية رياضية لجذب أنظار املستثمرين.
يوفر املركز عوامل األمن والسالمة واألدوات الطبية لإلسعافات األولية بدرجة كافية.
يقدم املركز رحالت ومعسكرات لألعضاء.
يحرص املركز على معرفة األنشطة التي يفضلها األعضاء قبل تقديمها.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

درجة
املو افقة

3.71

1.166

%74.2

3.84

1.26

%76.8

3.20

1.407

%64

3.65

1.248

%73

3.63

1.098

%72.6

3.68

1.238

%73.6

أوافق
أوافق
ال أدري
أوافق
أوافق
أوافق

املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام

3.618

1.236

أو افق

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

2020- SPSS.V25م

من بيانات الجدول رقم ( )6يتضح أن طبيعة الخدمات املقدمة بمراكز الشباب ّ
جيدة .وذلك حسب إجابة املبحوثين ،حيث بلغت قيمة املتوسط
الحسابي ( )3.618وبانحراف معياري ( ،)1,236وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات املحور ما بين ( )3.84و( ،)3.20وتراوحت االنحرافات
ّ ً
جيدا في املواعيد املناسبة
املعيارية بين ( )1.407و( ،)1.26وهذا يشير إلى أن املركز يوفر أماكن ملمارسة األنشطة الرياضية بطريقة كافية ومعدة
لألعضاء .وجاءت أهم هذه األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية :يقدم املركز األنشطة في املواعيد املناسبة لألعضاء .يقوم
املركز بإقامة معارض وأسواق خيرية رياضية لجذب أنظار املستثمرين .وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن املركز يعمل على جذب أنظار املستثمرين
بإقامة املعارض واألسواق الخيرية الرياضية .وتوفير عوامل األمن والسالمة واملعسكرات واألنشطة التي يفضلها األعضاء.
ُ
البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد

جدول ( :)7عبارات املحورالثالث " :التشريعات والقوانين املالية "

يحدد املركز حوافز لالستثمار من إعفاءات ضريبية وغيرها وكيفية االستفادة منها.
يتوافر لدى القيادات التنفيذية باملركز املعرفة والخبرة الكافية باللوائح والنظم
التي يدار من خاللها التسويق الرياض ي.
تسمح اللوائح والقوانين بإيجار املنشآت وإقامة الحفالت داخل مراكز الشباب.
الئحة تنظيم العمل باملركز توضح الواجبات واملسئوليات والصالحيات التسويقية.
قيمة االشتراك السنوي مقابل الخدمات اإلضافية التي يقدمها املركز مناسبة.
السياسة القانونية للمركز تتماش ى مع املتغيرات العاملية للرياضة.
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

3.67

1.173

%73.4

3.81

0.982

%76.2

3.95

0.914

%79

3.86

0.954

%77.2

3.56

1.095

%71.2

3.43

1.217

%68.6

3.713

1.06

أو افق

درجة
املو افقة
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

2020- SPSS.V25م

من بيانات الجدول رقم ( )7يتضح أن طبيعة الخدمات املقدمة بمراكز الشباب ّ
جيدة .وذلك حسب إجابة املبحوثين ،حيث بلغت قيمة املتوسط
الحسابي ( ،)3,713وبانحراف معياري ( ،)1,06وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات املحور ما بين ( )3.43و( )3.95وتراوحت االنحرافات املعيارية
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بين ( )1.217و( )0.914وهذا يشير إلى أن املركز يعكس صورة إيجابية لطبيعة التشريعات والقوانين املالية املوجودة بمراكز الشباب .وجاءت أهم هذه
األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية :السياسة القانونية للمركز تتماش ى مع املتغيرات العاملية للرياضة .تسمح اللوائح
والقوانين بإيجار املنشآت وإقامة الحفالت داخل مراكز الشباب.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن املراكز توف ر للقيادات التنفيذية املعرفة والخبرة الكافية باللوائح والنظم التي يدار من خاللها التسويق
الرياض ي .وأن الئحة تنظيم العمل باملراكز توضح الواجبات واملسئوليات والصالحيات التسويقية بطريقة واضحة ومنتظمة.
ُ
البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد

جدول ( :)8عبارات املحورالرابع " :اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكزالشباب"

يتوفر لدى املركز أجهزة ومعدات وأدوات رياضية بجانب املالعب والصاالت.
تتناسب األدوات املتوفرة باملركز مع عدد املمارسين لألنشطة.
امليزانية التقديرية للنشاط الرياض ي باملركز توضع بدقة.
تتوافر الكوادر البشرية املتخصصة لتنفيذ أوجه األنشطة التسويقية املختلفة باملركز.
املشرفين باملركز حاصلين على مؤهل عالي.
تتوافر املوارد املخصصة لصيانة األجهزة واألدوات.
امليزانية املقررة للنشاط الرياض ي باملركز كافية لتنفيذ البرامج الرياضية املوضوعة.
املشرفين باملركز عددهم مناسب لتقديم األنشطة.
يوجد باملركز ميزانية محددة ألجور املدربين وشراء املالبس ومنح حوافز لإلداريين.
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

3.55

1.274

%71

3.06

1.377

%61.2

3.35

1.234

%67

3.82

0.957

%76.4

3.44

1.149

%68.8

3.42

1.232

%68.4

3.31

1.161

%66.2

3.74

1.011

%74.8

3.17

1.407

%63.4

3.42

1.200

أو افق

درجة
املو افقة
أوافق
ال أدري
ال أدري
أوافق
أوافق
أوافق
ال أدري
أوافق
ال أدري

2020- SPSS.V25م

من بيانات الجدول رقم ( )8يتضح أن طبيعة اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب تعكس صورة إيجابية ،وذلك من خالل موافقة
أفراد عينة الدراسة على أبعاد هذا املحور بقيمة متوسط حسابي عام ( )3.42و بانحراف معياري ( .)1.200وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات
ً
املحور ما بين ( )3.06و( )3.82وتراوحت االنحرافات املعيارية بين ( )1.377و( )0.957وهذا يشير إلى أن طبيعة اإلمكانات املادية والبشرية مرتفعة نسبيا
بمراكز الشباب .وجاءت أهم هذه األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية :تتناسب األدوات املتوفرة باملركز مع عدد املمارسين
لألنشطة .تتوافر الكوادر البشرية املتخصصة لتنفيذ أوجه األنشطة التسويقية املختلفة باملركز.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن املركز يضع امليزانية التقديرية للنشاط الرياض ي بطريقة غير واضحة بعض الش يء وكذلك يوفر بعض األجهزة
واملعدات وأدوات الرياضية.
ُ
البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد

جدول ( :)9عبارات املحورالخامس " :الدعم الحكومي املقدم ملراكزالشباب "
املتوسط
الحسابي

توفر الدولة البرامج التوعوية لتطبيق أساليب التسويق الرياض ي بمراكز الشباب.
تساهم السياسة الحالية للدولة في تسير الخدمات الرياضية بشكل ً
فعال.
الدعم الحكومي املقدم للمراكز يمكنه من القيام بأنشطته على الوجه األكمل.
توفر الدولة القوى العاملة املؤهلة للعمل في مجاالت التربية البدنية والرياضية.
تضع الدولة خطط استثمارية لتحقيق أهداف التسويق الرياض ي بمراكز الشباب.
تقوم الدولة بعمل دورات تدريبية للعاملين بمراكز الشباب لنشر الوعي ولتطبيق املفاهيم
التسويقية الحديثة.
تضع الدولة ضوابط قانونية تكفل حماية مصالح املستثمر في مراكز الشباب.
تعطي الدولة الحرية للمراكز الستثمار إمكانياتها بشكل ً
جيد لتغطية مصروفاتها.
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

درجة
املو افقة
أوافق
ال أدري
ال أدري
أوافق
ال أدري
أوافق
أوافق
ال أدري

3.7

0.969

%74

3.36

1.382

%67.2

2.96

1.385

%59.2

3.5

1.219

%70

3

1.385

%60

3.55

0.999

%71

3.79

0.935

%75.8

3.33

1.341

%66.6

3.4

1.201

أو افق

2020- SPSS.V25م

من بيانات الجدول رقم ( )9يتضح أن طبيعة الدعم الحكومي املقدم ملراكز الشباب يعكس صورة إيجابية بعض الش يء ،وذلك من خالل موافقة
أفراد عينة الدراسة على أبعاد هذا املحور بقيمة متوسط حسابي عام ( )3.4وبانحراف معياري ( .)1,201وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات
املحور ما بين ( )3و( .)3,79وتراوحت االنحرافات املعيارية بين ( )1.385و( ) 0.935وهذا يشير إلى أن طبيعة الدعم الحكومي املقدم ملراكز الشباب ج ّيدة.
وجاءت أهم هذه األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية :تضع الدولة خطط استثمارية لتحقيق أهداف التسويق الرياض ي
بمراكز الشباب .تضع الدولة ضوابط قانونية تكفل حماية مصالح املستثمر في مراكز الشباب.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الدعم الحكومي املقدم للمركز ال يمكنه من القيام بأنشطته على الوجه األكمل وبالطريقة املطلوبة .وال توفر
الدولة القوى العاملة املؤهلة واملدربة للعمل في املجاالت الرياضية املختلفة بمراكز الشباب.
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اختبـار الفرضيات:
يمكن اختبار فرضيات الدراسة على النحو التالي:

جدول ( :)10محاور الفرضية الفرعية األولى "هناك تأثيرلإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب (والية سنار) على التسويق الرياض ي"
رقم املحور

محاور الفرضية

األول
أهمية التسويق الرياض ي بمراكز الشباب
الخدمات املقدمة بمراكز الشباب
الثاني
اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب
الثالث
املعياري
العام
املتوسط الحسابي واالنحراف

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

األهمية النسبية

3.732

0.891

74.64%

3.615

0.953

72.3%

3.427

0.808

68.54%

3.59

0.736

أو افق

درجة
املو افقة
أوافق
أوافق
أوافق

2020- SPSS.V25م

الجدول ( )10يدل على أن موافقة عينة الدراسة على محاور الفرضية الفرعية األولى كانت بدرجة مرتفعة بقيمة متوسط حسابي عام ()3.59
وبانحراف معياري (.)0.736
جدول ( :)11محاور الفرضية الفرعية الثانية "هناك تأثيرللتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكزالشباب (والية سنار) فكر التسويق الرياض ي"
رقم املحور

محاور الفرضية

األول
التشريعات والقوانين املالية
الدعم الحكومي املقدم ملراكز الشباب
الثاني
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

األهمية النسبية

3.713

0.735

72.26%

3.400

0.816

68%

0.704

أو افق

5563.

درجة
املو افقة
أوافق
أوافق

2020- SPSS.V25م

الجدول ( )11يدل على أن موافقة عينة الدراسة على محاور الفرضية الفرعية الثانية كانت بدرجة مرتفعة بقيمة متوسط حسابي عام ()3.556
وبانحراف معياري (.)0.704
تحليل الفرضيات:
الفرضية الفرعية األولى " :هناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب (والية سنار) على التسويق الرياض ي".
والختبار صحة الفرضية السابقة ،تم استخدام أسلوب مربع كأي لدراسة االرتباط ،محاور الفرضية ،كما يوضحه الجدول التالي:
جدول ( :)12نتائج تحليل مربع كاي لدراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة ()Chi-square
رقم املحور

محاور الفرضية الفرعية األولى

األول
الثاني
الثالث

أهمية التسويق الرياض ي بمراكز الشباب
الخدمات املقدمة بمراكز الشباب
اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب

قيمة

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

Df

مستوى املعنوية

Chi-square

درجات الحرية

sig

36.535

2

0.000

32.169

2

0.000

68.310

2

0.000

2020- SPSS.V25م

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )12ما يلي:
بلغت قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور األول (أهمية التسويق الرياض ي بمراكز الشباب) ( )36.535عند مستوى معنوية ( )0.000وهي أقل من
مستوى املعنوية ( ،)0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين .أما قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور الثاني (الخدمات
املقدمة بمراكز الشباب) ( )32.169عند مستوى معنوية ( )0.000وهي أقل من مستوى املعنوية ( ،)0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ً
وأيضا بلغت قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور الثالث (اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب) ( )68.310عند مستوى
إجابات املبحوثين
معنوية ( )0.000وهي أقل من مستوى املعنوية ( )0.05والذي يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين .ومما تقدم يستنتج أن محاور
الفرضية الفرعية األولى تتحقق ولها أثر ذو داللة إحصائية مما يؤكد صدق الفرضية ".
الفرضية الفرعية الثانية" :هناك تأثيرللتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب (والية سنار) فكر التسويق الرياض ي".
جدول ( :)13نتائج تحليل مربع كاي لدراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة ()Chi-square
رقم املحور

محاور الفرضية الفرعية الثانية

األول
الثاني

التشريعات والقوانين املالية
الدعم الحكومي املقدم ملراكز الشباب

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

قيمة

Df

مستوى املعنوية

Chi-square

درجات الحرية

sig

14.222

1

0.000

20.571

1

0.000

2020- SPSS.V25م

545

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 535-550

مرام الطيب

العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي من وجهة نظر العاملين بمراكزشباب والية سنار

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )13ما يلي:
بلغت قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور األول (التشريعات والقوانين املالية) ( )14.222عند مستوى معنوية ( )0.000وهي أقل من مستوى
املعنوية ( ،)0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين .أما قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور الثاني (الدعم الحكومي
املقدم ملراكز الشباب) ( )20.571عند مستوى معنوية ( )0.000وهي أقل من مستوى املعنوية ( ،)0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
إجابات املبحوثين .ومما تقدم يستنتج أن الفرضية الفرعية الثانية تحققت ولها أثر ذو داللة إحصائية مما يؤكد صدق الفرضية " .
الفرضية الرئيسية" :هناك عوامل مؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب بالسودان– والية سنار".
جدول ( :)14نتائج تحليل مربع كاي لدراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة ()Chi-square
رقم
الفرضية
الفرعية
األولى
الثانية

قيمة
محاور الفرضية الرئيسية

Chi-square

هناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز
الشباب (والية سنار) على التسويق الرياض ي.
هناك تأثير للتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز
الشباب (والية سنار) فكر التسويق الرياض ي.

املصدر :تحليل الباحث من و اقع بيانات الدراسة امليدانية -

مستوى املعنوية

Df

درجات الحرية

sig

11.842

1

0.000

16.200

1

0.001

2020- SPSS.V25م

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )14ما يلي:
بلغت قيمة مربع كأي للفرضية الفرعية األولى (هناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب (والية سنار) على التسويق
الرياض ي) ( )11.842عند مستوى معنوية ( )0.000وهي أقل من مستوى املعنوية ( ،)0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات
املبحوثين .أما قيمة مربع كأي للفرضية الفرعية الثانية "هناك تأثير لل تشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب (والية سنار) فكر التسويق
الرياض ي".
( )16.200عند مستوى معنوية ( )0.001وهي أقل من مستوى املعنوية ( ،)0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين.
ومما تقدم يستنتج أن الفرضية الرئيسية تتحقق ولها أثر ذو داللة إحصائية مما يؤكد صدق الفرضية "هناك عوامل مؤثرة على التسويق الرياض ي
ملراكز الشباب بالسودان – والية سنار".
مناقشة نتائج الدراسة:
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ملحاور فرضيات الدراسة وأبعادها كعوامل مؤثرة بالتسويق الرياض ي بمراكز الشباب ،ثبوت الداللة اإلحصائية
لكل الفرضيات ومحاورها وأبعادها ،من النموذج في ضوء نتائج استخدام أسلوب مربع كأي لدراسة االرتباط لقياس أثر كل محور من محاور العوامل
املؤثرة على التسويق الرياض ي بمراكز الشباب بالسودان (والية سنار) .وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ( ،)0.05لكل الفرضيات
واملحاور واالبعاد.
وتفسير الباحثة نتيجة فرضيات الدراسة "هناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب (والية سنار) على التسويق الرياض ي"،
"هناك تأثير للتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب (والية سنار) فكر التسويق الرياض ي" ،الفرعيتان صادقتان وكذلك ثبت أن الفرضية
الرئيسية (هناك عوامل مؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب بالسودان (والية سنار) قد تحققت.
النتائج والتوصيات:
ً
أوال :النتائج:
• أن نتائج التحليل اإلحصائي ملحاور فرضيات الدراسة وأبعادها كعوامل مؤثرة بالتسويق الرياض ي بمراكز الشباب ،أوضحت ثبوت الداللة
اإلحصائية لكل الفرضيات ومحاورها وأبعادها ،مما يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ( ،)0.05لكل الفرضيات واملحاور
واألبعاد.
• أن التسويق الرياض ي بمراكز الشباب من األهمية بمكان في دعم الصحة والخدمات املقدمة بمراكز الشباب.
• مراكز الشباب تقدم خدمات تلبي حاجات الشباب واملجتمع بغرض ضمان السالمة والصحة البدنية والثقافية.
• أهمية التشريعات والقوانين املالية بمراكز الشباب لها دور في التسويق الرياض ي.
• املوارد البشرية واملادية والدعم الحكومي لها دور في النشاطات التسويقية بمراكز الشباب.
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ً
ثانيا :التوصيات:
• أهمية الخدمة املقدمة في املراكز تلبي حاجات الشباب وتضمن السالمة والصحة البدنية والثقافية.
• التسويق الرياض ي مهم في دعم الصحة والخدمات املقدمة بمراكز الشباب.
• أهمية زيادة الدعم املالي املخصص ملراكز الشباب وذلك لتقديم الخدمات الرياضية بالصورة املطلوبة.
• استثمار االمكانيات البشرية واملادية املوجودة لكي تساهم في تطوير مراكز الشباب.
• االهتمام بوضع القوانين والنظم لدورها ّ
الفعال في التسويق الرياض ي.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1حجازي ،علية عبد املنعم ،والشافعي ،حسن أحمد( .)2009استراتيجية التسويق الرياض ي واالستثمار باملؤسسات الرياضية املختلفة .ط .1دار
الوفاء لدينا للطباعة والنشر .االسكندرية .مصر.
 .2حماد ،أحمد ( .)2016استثمار إمكانات الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية في ضوء التحوالت االقتصادية املعاصرة .رسالة دكتوراه
غير منشورة.كلية التربية الرياضية .جامعة بنها.
 .3الحمد ،طارق عبد القادر( .)2013واقع إستراتيجية التسويق الرياض ي في األردن .رسالة ماجستير منشورة .كلية التربية الرياضية .جامعة اليرموك.
األردن.
 .4درويش ،كمال الدين عبد الرحمن ،وآخرون ( .)2013اقتصاديات الرياضة .مكتبة األنجلو املصرية .القاهرة .مصر.
 .5رمادي ،محمد أحمد ،كمال ،محمد ( .)2012لجنة تسويق مقترحة باالتحادات الرياضية االوملبية .ط .1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
اإلسكندرية .مصر.
 .6الشافعي ،حسن أحمد ( .)2006تحديات اإلدارة الرياضية ودورها في تطوير التمويل الرياض ي في ظل االحتراف الخصخصة اإلدارية والقانونية في
التربية البدنية والرياضة .مكتبة االشعاع الفني للطباعة .االسكندرية .مصر.
 .7بو صالح ،النذير ( .)2015تحديات اإلدارة الرياضية ودورها في تطوير التمويل الرياض ي في ظل االحتراف .مجلة اإلبداع الرياض ي.20-8 :)17( :
 .8العوادلي ،أسماء محمد عوض ( .)2019العوامل املؤثرة علي تقديم الخدمات الرياضية الخاصة باإلستثمار الرياض ي في مصر .بكالوريوس في التربية
رياضية قسم اإلدارة الرياضية و الترويح املجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية .املقالة .86-112 :)38(38 ،4
 .9عبدالحليم ،حسين محمد ( .)2011العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب بمحافظة املنيا .مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية
الرياضية .جامعة أسيوط  -كلية التربية الرياضية.59-28 :)33(1 :
 .10قشطة ،عمر نصر هللا ( .)2014أساليب التسويق الرياض ي لبطوالت االتحاد الفلسطيني لكرة السلة .مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات:
(.30- 6 :)1
 .11هرباجي ،عبد الغني ( .)2017واقع وآفاق التسويق الرياض ي في الهيئات الرياضية الجزائرية .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
رسالة ماجستير غير منشورة .كلية الدراسات العليا .جامعة سطيف ،الجزائر.
 .12يحي ،فكري محروس ( .)2006التنظيمات الرياضية .دار الوفاء للطباعة .طنطا .مصر.
 .13يونس ،سهام ،حسين ،إجالل ( .)2003إدارة التسويق .دار النهضة للطباعة .اسيوط .مصر.
ً
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Abstract: The study aimed to examine the factors affecting sports marketing in Sudan. According to the descriptive
and analytical approach, as for the study sample, it was selected from some individuals in a way that includes
activists in the field of sports marketing. The questionnaire tool was used to collect data, as the researcher
distributed 100 questionnaires to the target audience. (100) individuals responded, meaning the percentage of the
recovered resolution reached (100%). The data were analyzed using the (Spss) program, as a number of statistical
methods were used to verify the validity of the hypothesis, including the correlation coefficient (person) and the
simple regression analysis. The study yielded several results, the most important of which are: Youth centers provide
services that meet the needs of youth and society, to ensure safety, physical health and culture. Then the study was
concluded with recommendations, the most important of which are: Investing the existing human and material
resources in order to contribute to the development of youth centers.

Keywords: influencing factors; sports marketing; youth centers.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اإلستبانة
تحية طيبة وبعد:

السالم عليكم ورحمه هللا تعالى وبركاته
يطيب لي أن أضع بين أيديكم هذه اإلستبانة في إطار إجراء دراسة ميدانية ،تحت عنوان "العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب
بالسودان" بالتطبيق على والية سنار"
وألنكم من أصحاب الخبرة واالختصاص في هذا املجال نأمل التكرم بتعاونكم معي بتعبئة اإلستبانة ،مع العلم بأنه لغايات البحث العلمي فقط،
وستعامل اإلجابات في حدود الهدف من هذه الدراسة.
مع خالص الشكروالتقديرلتعاونكم
الباحثة

ً
أوال :البيانات الشخصية:
*الرجاء التكرم بوضع عالمة (√) أمام العبارة التي تو افق اختياركم:
 .1العمر:
الفئة العمرية

 25وأقل من  35سنة

 45سنة فأكثر

35وأقل من  45سنة

االختيار

 .2املؤهل العلمي:
املؤهل

أساس فما فوق

جامعي فما فوق

متوسط

اإلختیار

 .3سنوات الخبرة:
سنوات الخبرة
اإلختيار

أقل من 5سنة

5وأقل من 10سنة

20سنة فأكثر

 10وأقل من  20سنة

ً
ثانيا :البيانات األساسية:
املحوراألول :أهمية التسويق الرياض ي بمراكزالشباب:
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

1

يعتبر التسويق الرياض ي محور أساس ي ومورد هام لدخل مراكز الشباب.

2

يضع املركز خطط تسويقية تتضمن التنسيق بين أنشطته املختلفة.

3

املركز به إدارة خاصة تختص بأوجه النشاط الرياض ي.

4

املنشآت الرياضية باملراكز مجهزة إلقامة البطوالت والدورات الرياضية.

5

تعتمد عمليات التسويق الرياض ي باملركز علي أنظمة املعلومات.

أو افق
بشدة

أو افق

ال ادري

ال أو افق
بشدة

ال
أو افق

املحورالثاني :الخدمات املقدمة بمراكز الشباب:
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

6
7
8
9
10
11

ً
يوفر املركز أماكن للممارسة األنشطة بحيث تكون كافية ومعدة جيدا.
يقدم املركز األنشطة في املواعيد املناسبة لألعضاء0
يقوم املركز بإقامة معارض وأسواق خيرية رياضية لجذب أنظار املستثمرين.
يوفر املركز عوامل األمن والسالمة واألدوات الطبية لإلسعافات األولية بدرجة كافية.
يقدم املركز رحالت ومعسكرات لألعضاء.
يحرص املركز على معرفة األنشطة التي يفضلها األعضاء قبل تقديمها.

أو افق
بشدة

أو افق

ال ادري

ال أو افق
بشدة

ال
أو افق
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املحورالثالث :التشريعات والقوانين املالية:
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

12
13

يحدد املركز حوافز لالستثمار من إعفاءات ضريبية وغيرها وكيفية اإلستفادة منها.
يتوافر لدى القيادات التنفيذية باملركز املعرفة والخبرة الكافية باللوائح والنظم التي
يدار من خاللها التسويق الرياض ي.
تسمح اللوائح والقوانين بإيجار املنشآت وإقامة الحفالت داخل مراكز الشباب.
الئحة تنظيم العمل باملركز توضح الواجبات واملسئوليات والصالحيات التسويقية .
قيمة اإلشتراك السنوي مقابل الخدمات اإلضافية التي يقدمها املركز مناسبة
السياسة القانونية للمركز تتماش ى مع املتغيرات العاملية للرياضة .

14
15
16
17

أو افق
بشدة

أو افق

ال
ادري

ال
أو افق
بشدة

ال
أو اف
ق

املحورالرابع  :اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكزالشباب:
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

18
19
20
21
22
23
24
25
26

يتوفر لدى املركز أجهزة ومعدات وأدوات رياضية بجانب املالعب والصاالت.
تتناسب األدوات املتوفرة باملركز مع عدد املمارسين لألنشطة.
امليزانية التقديرية للنشاط الرياض ي باملركز توضع بدقة.
تتوافر الكوادر البشرية املتخصصة لتنفيذ أوجه األنشطة التسويقية املختلفة باملركز.
املشرفين باملركز حاصلين علي مؤهل عالي.
تتوافر املوارد املخصصة لصيانة األجهزة واألدوات.
امليزانية املقررة للنشاط الرياض ي باملركز كافية لتنفيذ البرامج الرياضية املوضوعة.
املشرفين باملركز عددهم مناسب لتقديم األنشطة.
يوجد باملركز ميزانية محددة ألجور املدربين وشراء املالبس ومنح حوافز لإلداريين.

أو افق
بشدة

أو افق

ال ادري

ال
أو افق
بشدة

ال
أو افق

املحورالخامس (الدعم الحكومي املقدم ملراكزالشباب ):
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

27
28
29
30
31
32

توفر الدولة البرامج التوعوية لتطبيق أساليب التسويق الرياض ي بمراكز الشباب.
تساهم السياسة الحالية للدولة في تسير الخدمات الرياضية بشكل ً
فعال.
الدعم الحكومي املقدم للمراكز يمكنه من القيام بأنشطته على الوجه األكمل.
توفر الدولة القوى العاملة املؤهلة للعمل في مجاالت التربية البدنية والرياضية.
تضع الدولة خطط إستثمارية لتحقيق أهداف التسويق الرياض ي بمراكز الشباب.
تقوم الدولة بعمل دورات تدريبية للعاملين بمراكز الشباب لنشر الوعي ولتطبيق املفاهيم التسويقية
الحديثة.
تضع الدولة ضوابط قانونية تكفل حماية مصالح املستثمر في مراكز الشباب.
تعطي الدولة الحرية للمراكز الستثمار إمكانياتها بشكل ً
جيد لتغطية مصروفاتها.

33
34

أو افق
بشدة

أو افق

ال ادري

ال أو افق
بشدة

ال
أو افق
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امللخص:
يهدف البحث إلى التعرف على مستوى االنغماس الوظيفي ومستوى االحتراق الوظيفي ،والعالقة بينهما بالتطبيق على أعضاء هيئة
التدريس بجامعة امللك خالد باختالف متغيرات (النوع ،املهام اإلدارية ،مدة العمل داخل الجامعة) .تناولت مشكلة البحث وصف العالقة
بين كال من االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد باختالف متغيرات (النوع ،املهام
اإلدارية ،مدة العمل داخل الجامعة) .تم تطبيق أداتي الدراسة ،وهما مقياس االنغماس الوظيفي ،ومقياس االحتراق الوظيفي على عينة
 99قوامها ( )138عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بالطري قة العشوائية الطبقية واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي .توصلت
الدراسة إلى أنه يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  %24.4عند مستوى معنوية  0.05بين االنغماس الوظيفي السلوكي
واالحتراق الوظيفي .يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  %12.9عند مستوى معنوية  0.05بين االنغماس الوظيفي االنفعالي
واالحتراق الوظيفي ،يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  %44.9عند مستوى معنوية  0.05بين االنغماس الوظيفي املعرفي
واالحتراق الوظيفي .وأوصت الدراسة بالعمل على تطوير االنغماس الوظيفي وتعزيزه لدى أعضاء هيئة التدريس من خالل تحديد العمال
واملسؤوليات .وخفض مستوي االحتراق الوظيفي من خالل تخفيض حجم العباء املطلوب أدائها وتحديدها بدقة ،تقديم التقدير الكافي ملا
يقوم به عضو هيئة التدريس ،زيادة الدعم املادي واملعنوي لحل املشكالت تعزيز مكانة التي تواجه عضو هيئة التدريس ،وضع برامج
للدعم النفس ي واالجتماعي لعضاء هيئة التدريس من أجل خفض مستوى االحتراق الوظيفي ،حرص اإلدارة العليا مصالح أعضاء هيئة
التدريس وحقوقهم واحتياجاتهم ،اهتمام اإلدارة العليا برفع الروح املعنوية لعضاء هيئة التدريس.
الكلمات املفتاحية :انغماس وظيفي؛ انغماس سلوكي؛ انغماس انفعالي؛ انغماس معرفي؛ احتراق وظيفي.

املقدمة:
يمثل عضو هيئة التدريس في الجامعة -كغيرة من العلماء واملفكرين -عقل المة الواعي وضميرها الحي وقلبها النابض ،الذي يشارك مشاركة فعالة
ومباشرة في رفعة املجتمع وتقدمة وازدهاره ،وذلك من خالل قيامه بوظيفة تدريس وتثقيف الجيال القادمة من الشباب علميا وتربويا وفكريا ،باإلضافة
إلى كتاباته وأبحاثه التي تسهم في بناء عقول بشرية متميزة في شتي التخصصات العلمية والعملية( .مرزوق)2018 ،
إال أن مهنة التدريس الجامعي ،تحمل في طیاتھا الكثير من املتاعب والضغوط الوظيفية واملهنية بسبب ما تتطلبه من التعامل مع نوعيات مختلفة
من الطالب ،ووجود مواعيد لتقديم الكتب والبحاث ،وصراع الترقيات العلمية ،وحتمية التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة ،المر
الذي يجعل على القائمين بتلك املهنة الكثير من الضغوط املهنية باإلضافة إلى عدم املوائمة بين حجم املسؤوليات ومقدار الصالحيات التي تتطلبها
القرارات ،ناهيك عن الكثير من الضغوط املادية( .محمد )2014 ،ويعتبر االحتراق الوظيفي أحد أهم اآلثار التي تنشأ عن الضغوط الوظيفية التي
*

تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير إلى جامعة املل ك خالد ،اململكة العربية السعودية ،ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحث
551

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 551-567

االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق الوظيفي -لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد

أمينة حسين

يتعرض لها عضو هيئة التدريس ،ويؤيد ذلك قول ) (Hell Riegelأن مهنة عضو هيئة التدريس يتطلب أداؤها اتصال مباشر مع اآلخرين بدرجة كبيرة،
لذلك فهم أكثر عرضة لإلصابة باالحتراق الوظيفي في العمل (صادق )1993 ،ويري ) (Abu Taha ,2008أن هذه الظاهرة تتمثل في فقدان القدرة عل ى
العمل لشعور املوظف املتزايد باإلرهاق ،واإلنهاك ،وعدم الرغبة في العمل ،وانهيار عملية التكيف مع الضغوط كما يرى ) (Al Ali ,2003أن االحتراق
الوظيفي ينتج عن حاله انفعالية متطرفة ،وأجاهد جسدي يشعر عنده الفرد بفقدان المل والتعاسة .ويشير (السعدني )2005 ،إلى أن االحتراق
الوظيفي ليس ظاهرة محدودة تختص بعدد محدود من االفراد ،ولكنه يحدث على نطاق واسع وخصوصا في قطاع الخدمات ،نظرا ملا يتصف به هذا
القطاع من تعامل مباشر مع الجمهور مثل الخدمات الطبية ،والقضاء ،والتعليم وغيرها وتركز معظم النظريات التي تتناول أسباب ومصادر االحتراق
الوظيفي على ثالث مستوىات:
• املستوى االجتماعي
• املستوى املنهي
• املستوى الفردي
كما يعد االنغماس الوظيفي ذا أهمية في حياة عضو هيئة التدريس حيث أن العضو املنغمس في العمل بدرجة عالية يعطى اهتماما كبيرا ملهام
وظيفته ،ويري نجاحه في العمل كمؤشر من تقدير الذات كالنجاح في الحياة ككل وفي املقابل عضو هيئة التدريس املنغمس بدرجة أقل يشعر بأن هناك
أشياء أخرى في الحياة أهم من الوظيفة .ويقوم االنغماس الوظيفي على خلق بيئة عمل تمكن أعضاء هيئة التدريس من أن يكونوا لهم تأثير في القرارات
واإلجراءات التي تؤثر في وظائفهم وتسهم إدارة الجامعة في تمكين أعضاء هيئة التدريس من املساهمة في التحسين املستمر.
ويتناول هذ البحث عالقة االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد ،نظرا ملا تتعرض له هذه الفئة
من ضغوط عمل مباشرة وبشكل مستمر ،بجانب الدور املحوري الذي تقوم به في تنمية املجتمع.
نظرا لوجود ندرة في الدراسات والبحاث املحلية والعربية ذات العالقة بمجال البحث الحالي ،حيث إن العديد منها تناول ظاهرة االحتراق من
مدخل تربوي ونفس ي وأطلق عليها االحتراق النفس ي ،في حين تم التركيز بشكل كبير من قبل الباحثين في الدول املتقدمة على هذه الظاهرة من املدخل
اإلداري باإلضافة إلى املدخل التربوي والنفس ي وأطلقوا عليها اسم االحتراق فقط.
مشكلة الدراسة:
يرى ( )Toker,2011أن ظاهرة االحتراق الوظيفي في الحياة الجامعية من الظواهر املهمة التي تحتاج الي املزيد من البحث والدراسة ،حيث يؤثر
االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بشكل سلبي على طبيعة الداء واإلنتاجية ،وعدم الرضا والغياب املتكرر عن العمل .وإذا كان االحتراق
الوظيفي ينشأ لدى أعضاء هيئة التدريس في العمل كردود أفعال سلبية يبديها العضاء كمحاوالت للتعامل مع احساسهم املتزايد بالضغوط النفسية
واملهنية (التكنولوجيا املتقدمة في التعليم،النشر العلمي ،العباء اإلدارية) وذكرت دراسة ) (Robertson&Watts,2011أن أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات يتعرضون ملستوىات مرتفعة من االحتراق الوظيفي تضاهي تلك التي يعانوا منها معلمو املدارس ،والعاملون في املجاالت الصحية كما أشار
(الطويل )2006 ،على أن الفراد الذين يظهرون درجة عالية من االنغماس الوظيفي في عملهم هم أكثر إنتاجا ،ورضاء ،وقناعة بما يؤدون من واجبات،
والقل تسربا من العمل ،مقارنة بزمالئهم الذين أقل انغماس وعزيمة بالعمل فإن الدرجة التي ينغمس فيها عضو هيئة التدريس في مهنته وقدرته على
استشعار أهميتها والقيام بواجباته واملشاركة الفعالة فيها ينعكس بصورة إيجابية على أداؤه الوظيفي .كما أوصت دراسة كال من )(Abu Al Farr,2007
&  Hadrousو (التلباني ،الغا ،سعد هللا )2015 ،بإجراء دراسات تتناول ظاهرة االحتراق الوظيفي في قطاع التعليم .المر الذي دفع الباحثة إلى إجراء
هذا البحث لوصف العالقة بين كال من االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد باختالف متغيرات (النوع،
املهام اإلدارية ،مدة العمل داخل الجامعة) والتوصل إلى عدد من التوصيات املقترحة ،اقتداء بما أسفرت عنه مراجعة الدراسات السابقة في هذا
املجال ،والعمل على حلها من خالل النتائج التي سوف تتوصل لها الدراسة وفيما يلي مجموعة من للتساؤالت البحثية املتعلقة بمشكلة البحث ما
مستوى االنغماس الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؟
 .1ما مستوى االنغماس الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؟
 .2ما مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؟
 .3هل يوجد عالقة بين االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية والتطبيقية على النحو التالي:
 .1أهمية الدور الذي يلعبه عضو هيئة التدريس باعتبارها املحرك الرئيس ي والفعال في العملية التعليمة بجامعة امللك خالد.
 .2تفيد الدراسة في معرفة مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس الذي بدورة قد يسهم بوضع خطوات عملية للحد منه.
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تسهم في زيادة الوعي لدى جامعة امللك خالد بأهمية مستوى االنغماس الوظيفي وأثره في االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس.
تضيف هذه الدراسة الى املكتبة العربية دراسة متخصصة في بعد االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات.

أهداف الدراسة:
في ضوء أهمية الدراسة ومشكلة الدراسة يمكن القول بأن الهداف الساسية لهذه الدراسة هي:
 .1تحديد مستوى االنغماس الوظيفي لعضاء هيئة التدريس.
 .2تحديد مستوى االحتراق الوظيفي لعضاء هيئة التدريس.
 .3معرفة أهم العناصر التي يمكن أن تساهم في خفض مستوى االحتراق الوظيفي.
 .4قياس واختبار العالقة الديناميكية بين االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي في جامعة امللك خالد.
الدراسات السابقة:
املجموعة األولى :الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي
• دراسة مؤنس ( )2019هدفت الدراسة إلى تعرف مستوى االنغماس الوظيفي ،ومستوى االحتراق النفس ي ،والعالقة بينهما لدى معلمي املرحلة
الساسية الولى ،ومعرفة مدى اختالف مستوى االنغماس الوظيفي واالحتراق النفس ي لدى أفراد العينة باختالف متغيرات الجنس ،الخبرة).
ولتحقيق ذلك جرى تطبيق أداتي الدراسة ،وهما :مقياس االنغماس الوظيفي ،ومقياس االحتراق النفس ي توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
جاء مستوى االنغماس الوظيفي ومستوى االحتراق النفس ي بدرجة متوسطة وتبين أن هناك عالقة بين االنغماس الوظيفي واالحتراق النفس ي،
وعدم وجود فروق في مستوى االنغماس الوظيفي بدرجة متوسطه ،وتبين أن هناك عالقة بين االنغماس الوظيفي واالحتراق النفس ي تعزى ملتغير
الجنس والخبرة لدى معلمي املرحلة الساسية الولى في محافظة الوسطي -عزة .وأوصت الدراسة بزيادة الدعم املادي واملعنوي ورفع مستوى
الكفاءة التربوية ،وضرورة وضع برامج للدعم النفس ي واالجتماعي للمعلمين.
• دراسة العطوي ( )2019تسعى الدراسة إلى معرفة تأثير موارد الوظيفية في جودة الخدمة املصرفية واالنغماس الوظيفي لدى عينة من العاملين
في املصارف الحكومية التجارية في محافظات املثني فقد تجسدت مؤشرات أو أبعاد موارد الوظيفة بكل من التغذية العكسية واستقاللية العامل
والدعم االجتماعي املدرك .وتفترض الدراسة أن موارد الوظيفة تؤثر في جودة الخدمة املصرفية من خالل الدور الوسيط لالنغماس الوظيفي ،وقد
أثبتت النتائج صحة أغلب الفرضيات وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات املهمة كان من أبرزها استخدام موارد
الوظيفة لقياس جودة الخدمة املصرفية.
• دراسة عبيد ( )2019هدف البحث إلى تعرف االنغماس الوظيفي وعالقته باإلزعاجات اليومية لدى املرشدين التربويين وتوصل البحث إلى أن
متوسط االنغماس الوظيفي لدى املرشدين التربويين كان ( )31.8350وهذا يشير إلى مستوى أعلى مقارنة مع املتوسط النظري البالغ ( )30وإن
عال يدل على تمتع العينة باإلزعاجات اليومية مقارنة مع املتوسط النظري البالغ
مستوى االزعاجات اليومية لديهم ( )157.0800وهو مستوى ٍ
( )150وبين الباحث عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية بين املرشدين التربويين في االنغماس الوظيفي تعزى ملتغير الجنس ،أما في االزعاجات
اليومية فقد اظهرت النتائج وجود فروق ذوات داللة إحصائية بين املرشدين التربويين في مستوى االزعاجات اليومية تعزى ملتغير الجنس ولصالح
االناث ،ودلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين االنغماس الوظيفي واالزعاجات اليومية.
• دراسة هاشم ( )2020هدف البحث إلى التعرف على واقع االنغماس الوظيفي لدى مشرفي التربية الرياضية في املديريات العامة للتربية بالعراق .إذ
حددت املشكلة من املالحظة املباشرة للمشرفين ومدى الضغوط التي يتعرضون لها والجهود التي يبذلونها في السعي إلى تحسين وتطوير درس
التربية الرياضية ،ومستوى التفاعل املنهي لدى مشرفي التربية الرياضية بما يخدم أهدافهم التربوية وتحسين مستوى درس التربية الرياضية في
مدارس العراق ،من خالل إعداد مقياس للتعرف على واقع االنغماس الوظيفي ،واستنتج الباحثان إن عملية اإلعداد ملقياس البحث له أهمية
كبيرة في الكشف عن مدى االنغماس الوظيفي في عمل مشرفي التربية وإدارتهم لعملهم اليومي في املتابعة والتقييم وتحسين مستوى درس التربية
الرياضية واملناهج املعدة للطلبة .وأوص ى الباحثان بضرورة تبني تطبيق املقياس من قبل املديرية العامة لإلشراف التربوي واالختصاص ي في وزارة
التربية والعمل بموجبه ،كونه الوسيلة العلمية التي تكشف درجة ومدى االنغماس الوظيفي في إنتاج الجديد واملميز .واالستماع ملقترحات
املشرفين وإعطائهم الحرية الكاملة في التعبير عن أ راثهم وأفكارهم إلنتاج ما هو جديد ،يعطي الدافع نحو االنغماس بالوظيفة والشعور بالتأثير
الفعال لتقديم الفضل.
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املجموعة الثانية :الدراسات التي تناولت االحتراق الوظيفي
• دراسة خوين ( )2018عالقة بعض املتغيرات الديموغرافية في االحتراق النفس ي دراسة تحليلية آلراء أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية/
الجامعة املستنصرية .هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى ودرجة االحتراق النفس ي للتدريسيين في كلية التربية /الجامعة املستنصرية .تحديد
املتغيرات والعوامل التي تؤثر في االحتراق النفس ي ،التعرف على تأثير بعض املتغيرات الشخصية في االحتراق النفس ي ،وقد توصلت الدراسة إلى أنه
يوجد عالقة ارتباط موجبه وقوية بين املتغيرات املستقلة واالحتراق النفس ي .توصل البحث إلى عدد من التوصيات أبرزها ضرورة أن ضرورة
االعتراف والتعامل مع املصالح الشخصية لعضاء الهيئة التدريسية.
• دراسة العنزي ( )2018أثر بيئة العمل الداخلية في االحتراق الوظيفي لدى املمرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة في الكويت .هدفت
الدراسة إلى قياس أثر بيئة العمل الداخلية في االحتراق الوظيفي لدى املمرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة في الكويت .لكل عالقات
العمل واملكونات املادية كانت بدرجة مرتفعة في حين كانت القيادة اإلدارية واالتصال اإلداري والحوافز واملكافآت بدرجة متوسطة مرتبة حسب
الهمية اإلحصائية .وتشير نتائج تحليل االنحدار املتعدد بوجود أثر ذو داللة إحصائية لكل من عالقات العمل واالتصال اإلداري على االحتراق
الوظيفي في حين لم يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكل من القيادة اإلدارية والحوافز املادية واملكونات املادية على االحتراق الوظيفي وبناء على
النتائج أوصت الدراسة بضرورة أن يكون هناك تعاون بين أفراد التمريض ملواجهة أي مشاكل في الظروف العادية والطارئة ،وأن تستند الحوافز
واملكافآت في توزيعها على معايير موضوعية في منحها للعاملين بأقسام التمريض في تلك املستشفيات ،وأن تسمح اإلدارات بالتواصل الفقي بين
كافة املستوىات اإلدارية فيه.
من خالل عرض الدراسات السابقة واالطالع على نتائجها يمكن إيجاز النقاط التالية:
• على الرغم من أن ظاهرتي النغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي خضعت لدراسات ميدانية عديدة وتم تناول املتغيرات املتعلقة بها بحثا وفقا
لألدبيات التي تحدثت حول املوضوع ،فإن الباحثة لم تستطع رصد دراسات تتناول االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات.
• تنوعت أهداف الدراسات السابقة فقد هدفت بعض الدراسات إلى تعرف االنغماس الوظيفي وعالقته بمستوى االحتراق النفس ي مثل دراسة
(مؤنس )2019،كما تناولت بعض الدراسات االنغماس الوظيفي وعالقته باإلزعاجات اليومية (عبيد )2019،كما سعت دراسة (العطوي ،حميد،
 )2019إلى معرفة تأثير موارد الوظيفية في جودة الخدمة املصرفية واالنغماس الوظيفي وهدفت دراسة (هاشم ،رجه )2020،التعرف على واقع
االنغماس الوظيفي لدى مشرفي التربية .وتناولت دراسة (خوين )2018 ،عالقة بعض املتغيرات الديموغرافية في االحتراق النفس ي كما هدفت
دراسة (العنزي )2018 ،التعرف على أثر بيئة العمل الداخلية في االحتراق الوظيفي لدى املمرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة كما
هدفت دراسة (الظفري والقريوتي ) 2010 ،التعرف على مستوىات االحتراق النفس ي .وتشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أحد
متغيرات الدراسة وهو االنغماس الوظيفي ،االحتراق الوظيفي أو كذلك في منهج الدراسة وهو املنهج الوصفي التحليلي ،وكذلك في أداة الدراسة.
وهي االستبانة ،كما اختلفت معها من حيث املكان والزمان ،اذ أجريت الدراسة الحالية على جامعة امللك خالد -باململكة العربية السعودية
واختلفت في عدد العينة ونوعها وفي املتغيرات ،فقد ربطت متغير االنغماس الوظيفي باالحتراق الوظيفي وسيتم االستفادة من الدراسات السابقة
في بناء اإلطار النظري ،كما سيتم االستفادة منها في تفسير النتائج.
فروض الدراسة:
يعتمد البحث على فرض رئيس ي تم تحديده في ضوء مراجعة مشكلة البحث وأهدافها ،إضافة إلى ما توصلت إليه مراجعة الباحثة للدراسات
السابقة وكل أدبيات االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي .وتمت صياغة فروض البحث على النحو التالي:
الفرض الرئيس ي :يستهدف هذا الفرض التعرف على درجة االرتباط بين االنغماس الوظيفي وأبعاد االحتراق الوظيفي بجامعة امللك خالد وقد تمت
صياغة هذا الفرض في صورة فرض العدم ،وينقسم هذا الفرض إلى فرض أساس ي وعدة فروض فرعية وينص الفرض الساس ي على:
"ال يوجد ارتباط معنوي بين االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي "
استنتجت الباحثة هذا الفرض من خالل نتائج الدراسات السابقة التي توصل إليها الباحثون ،وقد ركزت على ثالث متغيرات هي (العاطفي،
املعرفي ،السلوكي).
ويتفرع الفرض الرئيس إلى الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعي الول :ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق الوظيفي.
الفرض الفرعي الثاني :ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي االنفعالي واالحتراق الوظيفي.
الفرض الفرعي الثالث :ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي املعرفي واالحتراق الوظيفي
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اإلطار النظري:
 .1مفهوم االنغماس الوظيفي
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم االنغماس الوظيفي فقد عرفه ) ،(Brown, S.P, 1996بأنه املشاركة التنظيمية اإليجابية ،الدرجة التي
يدعم بها العامل الهداف التنظيمية ،المر الذي ينعكس إيجابيا على اإلنتاجية والكفاءة .كما يري ) (Schaufeli,WB,2002بأنه حالة من الوفاء
واالرتباط اإليجابي بالعمل تتميز بالحيوية والتفاني واالنهماك في العمل .كما عرفه ) ،(Mudrack, P.E, 2004بأنه الحالة التي تكون فيها هوية العامل
واهتمامه ومصالحة وأهدافه مرتبطة بالعمل .ويعرف (أمين )2017 ،االنغماس الوظيفي إجرائيا بأنه" درجة االرتباط واملشاركة الفعالة في العمل،
وكذلك درجة االندماج واالستغراق في العمل.
وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف االنغماس الوظيفي بأنه " الدرجة التي يوجه فيها عضو هيئة التدريس كافة طاقاته الجسدية واملعرفية والعاطفية
نحو تنفيذ مهام عمله ،وال يصل إلى حالة االنغماس الوظيفي إال إذا توفرت لديه درجة عالية من االستعداد للعمل تدعمها قدرات جسدية وفعالية
ذاتية في ظل تجنب الثر السلبي للعوامل الخارجية ،وكذلك الحال إذا شعر باآلمن من حيث عالقة الثقة املتبادلة بينه وبين وزمالء ورؤساءه في العمل،
وإذا كان منسجما مع العادات املساندة في الجامعة ،عالوة على شعورة بقيمة العمل الذي يؤديه ،والتي تظهر من خالل املهام التي أنجزها ،والتي يستدل
عليها من مقياس االنغماس الوظيفي الذي تم االعتماد عليه في هذا البحث وتتضمن املؤشرات التالية :
مؤشر قياس :االنغماس السلوكي
• ألتزم بأنظمة العمل وتعليماته.
• أقوم بإنجاز عملي على أكمل وجه.
• أصل إلى عملي مبكرا لالستعداد للتدريس.
• ينتابني اإلحساس باالكتئاب عندما أخفق في تحقيق ش يء متصل بعملي.
• اتجنب القيام بمهام إضافية في عملي.
• أحيانا ألقى اللوم على نفس ي وأرغب في معاقبتها على أخطائي ارتكبتها في عملي.
• يوجد توافق كبير بين قدراتي الشخصية وطبيعة عملي.
مؤشر قياس :االنغماس االنفعالي
• أشعر باملتعة أثناء أداء مهام عملي.
• استمتع بالحديث مع زمالئي بالعمل.
• أعتقد أن استمراري في عملي أمر ممل.
• تهتم إدارة الجامعة باحتياجات أعضاء هيئة التدريس.
• أوص ي زمالئي من أعضاء هيئة التدريس بااللتحاق بجامعتي.
مؤشر قياس :االنغماس املعرفي
• أربط املعرفة الجديدة بما أعرفه مسبقا.
• أقوم بتوظيف املعرفة املكتسبة لحل املشكالت الجديدة.
• سأبذل قصارى جهدي لتطوير مهاراتي في الفترة القادمة.
• أعمل بجد قدر املستطاع في انجاز عملي.
• أخطط دائما قبل أداء عملي.
 .2مفهوم االحتراق الوظيفي
نظرا للتباين اآلراء حول تعريف االحتراق الوظيفي مما نتج عنه صعوبة في وضع تعريف محدد ومتفق فقد عرفه كال من )
 (Maslach&Jackson,1981بأنه " أحساس الفرد باإلنهاك العاطفي وتبلد املشاعر وتدني اإلنجاز الشخص ي " وفسر اإلنهاك العاطفي بأنه " فقدان
طاقة الفرد على العمل والداء واالحساس بزيادة متطلبات العمل " بينما فسر تبلد املشاعر بأنه " شعور الفرد بأنه سلبي وصارم وكذلك إحساسه
باختالل حالته املزاجية " أما تدني اإلنجاز الشخص ي فيعرفانه بأنه " إحساس الفرد بتدني نجاحه واعتقاده بأنه مجهوده يذهب سدى " كما عرف
) (Freudenberger,1975االحتراق الوظيفي بأن " حالة االنهاك تحدث نتيجة لألعباء واملتطلبات الزائدة واملستمرة امللقاة علي االفراد على حساب
طاقتهم وقوتهم " ووصف حالة االجهاد التي تظهر نتيجة شدة إخالص الفرد لعمله أو بسبب صعوبة ظروف حياته ،أو بسبب الفشل في تحقيق العوائد
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املتوقعة " عرفه ) ( Adekola,2010بأنه " إنهاك عاطفي يصيب على الرجح االفراد الذين يعملون مع الناس مباشرة ،باإلضافة إلى أنه عباره عن تطور
سلبي وسأخر لالتجاهات واملشاعر تجاه زمالء العمل والجمهور .في حين عرفه ) (Smith,et.al.,2012بأنه " شعور االنسان باإلنهاك الشديد واالستنزاف
العقلي والعاطفي والجسدي ،نتيجة اإلفراط بالتوتر لفترة طويلة ،وهذه الحالة تحدث عندما يشعر الفرد بأنه غير قادر على مواجهة املتطلبات الدائمة
وامللحة ،فيبدأ بفقدان الدافع والرغبة في الحياة " أما )(Visconti , 2011عرفه بأنه " عملية تدريجية تحدث استجابة نفسية وجسدية للعمل ،وتكون
نتيجتها يفقدان الحماس ،وضعف قوة الدفع ،وفي النهاية التوقف أو االستقالة من العمل .كما عرفاه ) (Trivedi&Shukla,2008بأنه " عدم القدرة على
الوفاء بمتطلبات الخدمة املطلوبة كما هو متوقع ،ويمثل في االستنزاف العاطفي والالمباالة ،والتعب الجسدي ،وتدني الطاقة ،واملرض النفس ي ،وزيادة
تعاطي املخدرات والكحول والسخرية من كل ش يء والغضب غير املبرر واإلحباط وتدني اإلنجاز الشخص ي " من خالل التعريفات السابقة ملفهوم االحتراق
الوظيفي نجد أنها تتفق في ثالث أبعاد أساسية ،ويمكن تعريف االحتراق الوظيفي بأنه " أحساس الفرد باإلجهاد االنفعالي وتبلد املشاعر وتدني اإلنجاز
الشخص ي والتي يستدل عليه من مقياس االحتراق الوظيفي الذي تم االعتماد عليه في هذا البحث " .والذي تضمن مؤشر اإلجهاد االنفعالي وتدني اإلنجاز
الشخص ي
مؤشر قياس :اإلجهاد االنفعالي
• أشعر بأنني استنزف عاطفيا.
• أشعر باستنفاذ كامل طاقتي في نهاية اليوم الذي اقضية في عملي.
• أشعر باإلرهاق حينما أصحو في الصباح ملواجهة يوم عمل آخر.
• أشعر بالضجر وامللل بسبب عملي.
• أشعر باإلحباط في عملي.
• التعامل مع الناس بشكل مباشر يشكل ضغطا كبيرا علي.
• أضطر للتأخر في العمل أو إنجاز بعض أعمالي في املنزل.
مؤشر قياس :تبلد املشاعر
• أشعر أن لعملي أثر بارز في قسوة مشاعري .
• أعتقد أن ما أبذله من جهد ال ينال التقدير الكافي من اآلخرين.
• ازداد إحساس ي بالقسوة تجاه الناس بعد عملي.
• أشعر بأني أتعامل مع الطالب على أنهم أشياء ال طالب .
• يرهقني العمل في مجال التدريس أكثر مما كنت اتوقعه.
• يوجه الطالب لي اللوم فيما يخص مشاكلهم.
مؤشر قياس :تدني اإلنجاز الشخص ي
• ال أستطيع فهم مشاعر اآلخرين تجاه مهنتي.
• أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت مهنتي.
• أشعر أنني ال أملك القدرة على خلق أجواء نفسية مريجه لداء عملي.
• أشعر باالنزعاج في أثناء عملي وتعاملي مع الطلبة.
• ال أستطيع فهم مشاعر اآلخرين تجاه مهنتي.
• أشعر بالخمول والكسل.

منهج الدراسة:

ا
أوال :أسلوب الدراسة
حتى يمكن تحديد أهداف الدراسة تم االعتماد على أسلوبي الدراسة النظرية والدراسة امليدانية حيث هدفت الدراسة النظرية الحصول على
البيانات الثانوية الالزمة لتحقيق اهداف الدراسة ،أما الدراسة امليدانية فتهدف إلى الحصول على البيانات أولية للتعرف على العالقة بين االنغماس
الوظيفي واالحتراق الوظيفي -لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد .
 .1املنهج التاريخي :ومن خالله تقوم الباحث باستعراض الدراسات السابقة حول هذا املوضوع.
 .2املنهج االستنباطي :وذلك لتحيد املشكلة.
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املنهج االستقرائي :وذلك الختبار الفرضية.
املنهج الوصفي التحليلي :من خالله تقوم الباحثة بعرض إجراءات الدراسة امليدانية.

ا
ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة
الحدود املكانية :اقتصرت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد
الحدود الزمانية :الفترة من عام  2018إلى 2020
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد ونظرا لكبر حجم عينة الدراسة فقد تم اختيار عينه عشوائية طبقية
والبالغ عددها (160مفردة) تمثلت في أعضاء هيئة التدريس بكلية املجتمع شطري الطالب والطالبات بخميس مشيط.
ا
ثالثا :أداة الدراسة
تمثل الكتب والدوريات والنشرات والدراسات أهم مصادر البحث في الحصول على البيانات الثانوية املستخدمة لتدعيم مشكلة الدراسة أما
البيانات الولية الالزمة الختبار الفروض ،فقد تم جمعها ميدانيا من مفردات العينة باستخدام استمارة استقصاء أعدت لهذا الغرض تتضمن عبارات
لقياس مستوى االنغماس الوظيفي ،ومقياس االحتراق الوظيفي وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي املتدرجة ما بين (.)1-5
ا
رابعا :أسلوب الدراسة
املحور الول :جري تصميمه لتحديد مستوى االنغماس الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويتضمن ثالث أبعاد وقد تم وضع ( )17عباراه
تضمنت البيانات املتعلقة بقياس أبعاد االنغماس الوظيفي وقد تصنف البعاد بالشكل التالي من ( )7-1االنغماس السلوكي ،من ( )12-8االنغماس
االنفعالي من ( )17-13االنغماس املعرفي)
املحور الثاني :جري تصميمة لتحديد مستوى االحتراق الوظيفي لدي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويتضمن ثالث أبعاد وقد تم وضع ( )18عباراه
تضمنت البيانات املتعلقة بقياس أبعاد االحتراق الوظيفي وقد تصنف البعاد بالشكل التالي من ( )6-1اإلنهاك العاطفي ،من ( )112-7تبلد املشاعر،
( )18-13تدني اإلنجاز الشخص ي.
ا
خامسا :الدراسة امليدانية
توصيف عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية:
يمكن عرض خصائص عينة الدراسة وفق بعض البيانات الشخصية والوظيفية وذلك كما يلي:
 .1توزيع عينة الدراسة حسب النوع:
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب النوع
النوع

العدد

النسبة املئوية %

ذكر

46

33.4

أنثى

92

66.6

املجموع

138

100.0

املصدر :من إعداد الباحثة باالستعانة بجدول التحليل اإلحصائي

• عينة الدراسة شملت الذكور واإلناث وهو ما يعكس أمكانية تعميم النتائج

النوع
46
92

ذكر

شكل ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب النوع
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 .2توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية:
جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية
العدد

النسبة املئوية %

معيد

19

13.8

العمر
محاضر

24

17.4

استاذ مساعد

78

56.5

استاذ مشارك

17

12.3

املجموع

138

100.0

املصدر :من إعداد الباحثة باالستعانة بجدول التحليل اإلحصائي

يتضح للباحثة من الجدول ( )2أن:
• عينة الدراسة شملت جميع الدرجات الوظيفية وهو ما يعكس إمكانية تعميم النتائج.
• أعلى درجة وظيفية في عينة الدراسة كانت أستاذ مساعد والتي مثلت  %56.5وهي الدرجة الوظيفية التي تعتمد عليها الجامعة.
معيد استاذ مشارك
% 12 % 14
محاضر
% 17
استاذ مساعد
% 57

استاذ مشارك

استاذ مساعد

محاضر

معيد

شكل ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية

 .3توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
جدول ( :)3توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
الخبرة
أقل من  5سنوات
من  5إلى  10سنوات
 10سنوات فأكثر
املجموع

العدد

النسبة املئوية %

53

38.4

80

58

5

3.6

138

100.0

املصدر :من إعداد الباحثة باالستعانة بجدول التحليل اإلحصائي

يتضح للباحثة من الجدول ( )3أن:
• عينة الدراسة شملت جميع فئات سنوات الخبرة وهو ما يعكس إمكانية تعميم النتائج.
• أعلى فئة في عينة الدراسة كانت فئة من  5إلى  10سنوات وهي الفئة التي تعتمد عليها الجامعات.
10سنوات فأكثر
أقل من …5

من 5الى 10
سنوات

شكل ( :)3توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
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جدول ( :)4توزيع عينة الدراسة حسب التكليف بوظيفة إشر افية
التكليف بوظيفة إشر افية

العدد

النسبة املئوية %

نعم

16

11.6

ال

122

88.4

املجموع

138

100.0

املصدر :من إعداد الباحثة باالستعانة بجدول التحليل اإلحصائي

يتضح للباحثة من الجدول ( )4أن:
• عينة الدراسة شملت الوظائف االشرافية وغير اإلشرافية وهو ما يعكس إمكانية تعميم النتائج.
• أعلى فئة في عينة الدراسة كانت الفئة غير املكلفة بوظيفة إشرافية وهي الفئة التي تعتمد عليها الجامعات.

وظيفة اشرافية
16

122

شكل ( :)4توزيع عينة الدراسة حسب التكليف بوظيفة إشر افية

اإلحصاء الوصفي لنتائج الدراسة امليدانية:
 .1تحليل فقرات بعد االنغماس الوظيفي السلوكي
جدول ( :)5املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات بعد االنغماس الوظيفي السلوكي
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفقرة
التزم بأنظمة العمل وتعليماته
أقوم بإنجازعملي علي أكمل وجه
أصل الي عملي مبكرا لالستعداد للتدريس
ينتابني اإلحساس باالكتئاب عندما أخفق في تحقيق ش يء متصل بعملي
اتجنب القيام بمهام إضافية في عملي
أحيانا ألقى اللوم على نفس ي وارغب في معاقبتها على أخطائي ارتكبتها في عملي
يوجد تو افق كبيربين قدراتي الشخصية وطبيعة عملي
متوسط البعد

األهمية
النسبية

الترتيب

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4
1

3.97

1.29

79.42%

4.36

0.681

87.10%

4.33

0.821

86.52%

2

3.80

0.973

76.09%

5

2.61

1.287

52.17%

7

3.05

1.192

61.01%

6

4.20

0.921

84.06%

3

3.76

0.541

75.22%

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
• أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد االنغماس الوظيفي السلوكي جاءت مرتفعة حيث بلغ متوسطها الحسابي
( )3.76وبانحراف معياري (.)0.541
• جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على " :أقوم بإنجاز عملي علي أكمل وجه".
• جاءت أقل إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على" :اتجنب القيام بمهام إضافية في عملي ".
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 .2تحليل فقرات االنغماس الوظيفي االنفعالي
جدول ( :)6املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات االنغماس الوظيفي االنفعالي
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة

املتوسط
الحسابي

أشعرباملتعة اثناء أداء مهام عملي
استمتع بالحديث مع زمالئي بالعمل
أعتقد أن استمراري في عملي أمرممل
تهتم إدارة الجامعة باحتياجات أعضاء هيئة التدريس
اوص ي زمالئي من أعضاء هيئة التدريس بااللتحاق بجامعتي
متوسط البعد

االنحراف
املعياري

الترتيب

االهمية
النسبية

3.48

1.33

69.57%

1

4.09

0.744

81.88%

2

2.23

1.142

44.64%

5

3.22

1.032

64.49%

4

3.33

0.991

66.67%

3

3.27

0.672

65.51%

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
• أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد االنغماس الوظيفي االنفعالي جاءت متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي
( )3.27وبانحراف معياري (.)0.672
• جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على " :أشعر باملتعة اثناء أداء مهام عملي".
• جاءت أقل إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على" :أعتقد أن استمراري في عملي أمر ممل ".
 .3تحليل فقرات بعد االنغماس الوظيفي املعرفي
جدول ( :)7املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات االنغماس الوظيفي املعرفي
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

4.14

0.779

82.90%

4

4.03

0.704

80.58%

5

4.44

0.82

88.84%

2

4.46

0.737

89.28%

1

4.20

0.803

84.06%

3

4.26

0.625

85.07%

ا
اربط املعرفة الجديدة بما أعرفه مسبقا
أقوم بتوظيف املعرفة املكتسبة لحل املشكالت الجديدة
سأبذل قصارى جهدي لتطويرمهاراتي الفترة القادمة
أعمل بجد قدر املستطاع في انجازعملي
أخطط دائما قبل أداء عملي
متوسط البعد

الترتيب

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
• أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد االنغماس الوظيفي املعرفي جاءت مرتفعة حيث بلغ متوسطها الحسابي
( )4.26وبانحراف معياري (.)0.625
• جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على " :أعمل بجد قدر املستطاع في انجاز عملي".
• جاءت أقل إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على" :أقوم بتوظيف املعرفة املكتسبة لحل املشكالت الجديدة ".
 .4تحليل فقرات بعد االجهاد االنفعالي
جدول ( :)8املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات اإلجهاد االنفعالي
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة
أشعربأنني أستنزف عاطفيا
أشعرباستنفاذ كامل طاقتي في نهاية اليوم الذي اقضية في عملي
أشعرباإلرهاق حينما أصحو في الصباح ملواجهة يوم عمل آخر
أشعربالضجروامللل بسبب عملي
بعد اإلجهاد االنفعالي [أشعرباإلحباط في عملي
التعامل مع الناس بشكل مباشريشكل ضغطا كبيرا علي
متوسط البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

الترتيب

3.12

1.296

62.32%

2

3.31

1.317

66.23%

1

2.80

1.346

55.94%

3

2.13

1.377

42.61%

6

2.16

1.286

43.19%

5

2.34

1.427

46.81%

4

2.64

1.138

52.90%
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يتضح من الجدول السابق ما يلي:

• أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد االجهاد االنفعالي جاءت منخفضة حيث بلغ متوسطها الحسابي ()2.64
وبانحراف معياري (.)1.138
• جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن "أشعر باستنفاذ كامل طاقتي في نهاية اليوم الذي اقضية في عملي".
• جاءت أقل إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن " أشعر بالضجر وامللل بسبب عملي ".
 .5تحليل فقرات بعد تبلد املشاعر
جدول ( :)9املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات تبلد املشاعر
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

الترتيب

2.87

1.546

57.39%

4

3.39

1.32

67.83%

1

2.69

1.183

53.77%

5

2.66

1.057

53.19%

6

3.25

1.344

64.93%

2

3.08

1.313

61.59%

3

2.99

0.963

59.86%

أشعرأن لعملي أثربارزفي قسوة مشاعري
أعتقد أن ما أبذله من جهد ال ينال التقدير الكافي من اآلخرين
ازداد احساس ي بالقسوة تجاه الناس بعد عملي
أشعربأني اتعامل مع الطالب على انهم أشياء ال طالب
يرهقني العمل في مجال التدريس أكثرمما كنت اتوقعه
يوجه الطالب لي اللوم فيما يخص مشاكلهم
متوسط البعد

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
• أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد تبلد املشاعر جاءت متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي ()2.99
وبانحراف معياري (.)0.963
• جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن " أعتقد أن ما أبذله من جهد ال ينال التقدير الكافي من اآلخرين
• جاءت أقل إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن " أشعر بأني اتعامل مع الطالب على انهم أشياء ال طالب "
 .6تحليل فقرات بعد تدنى الشعور باإلنجاز
جدول ( :)10املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات تدني الشعورباإلنجاز
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

الترتيب

3.36

1.114

67.25%

4

3.68

0.775

73.49%

1

3.66

0.968

73.46%

2

3.28

0.888

65.65%

5

3.45

0.774

68.99%

3

2.63

1.239

52.61%

6

3.35

0.466

66.96%

ال أستطيع فهم مشاعراالخرين تجاه مهنتي
أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت مهنتي
أشعرانني ال املك القدرة على خلق أجواء نفسية مريجه ألداء عملي
أشعرباالنزعاج في اثناء عملي وتعاملي مع الطلبة
ال أستطيع فهم مشاعراآلخرين تجاه مهنتي
أشعربالخمول والكسل
متوسط البعد

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
• أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد تدنى الشعور باإلنجاز جاءت متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي ()3.35
وبانحراف معياري (.)0.466
• جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن " أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت مهنتي.
• جاءت أقل إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن "أشعر بالخمول والكسل.
اختبارات فروض الدراسة:
ينص الفرض الرئيس للدراسة على أنه" :ال يوجد ارتباط معنوي بين االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي "
ولقد تم تقسيم هذا الفرض إلى عدة فروض فرعية وهي:
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الفرض الفرعي األول :ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق الوظيفي
والختبار هذا الفرض قامت الباحثة بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي:
 .1معامل االرتباط
يبين الجدول التالي معامل االرتباط بين االنغماس الوظيفي السلوكي كمتغير مستقل واالحتراق الوظيفي كمتغير تابع.
جدول ( :)11معامل االرتباط للفرض الفرعي األول
االختبار
معامل االرتباط
املعنوية

املتغير
االنغماس الوظيفي السلوكي

االنغماس الوظيفي السلوكي

االحتراق الوظيفي

1

0.244

0.000

0.000

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  %24.4عند مستوى معنوية  0.05بين االنغماس الوظيفي السلوكي
واالحتراق الوظيفي.
 .2تحليل التباين ANOVA Test
جدول ( :)12تحليل التباين للفرض الفرعي األول
البيان
االنحدار
البواقي
املجموع

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

F

املعنوية

3.38

1

3.38

8.647

0 .000

53.164

136

0.391

56.544

137

يتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق الوظيفي ،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.
 .3تحليل االنحدار
جدول ( :)13تحليل نتائج االنحدارللفرض الفرعي األول
النموذج
1

املعامالت غير املعيارية
الخطأ املعياري
بيتا

الثابت

1.902

0.375

االنغماس الوظيفي السلوكي

0.29

0.099

املعامالت املعيارية
بيتا
0.244

اختبار
ت

املعنوية

5.07
5
2.94

0.000
0.000

يظهر من خالل الجدول السابق أن قيم اختبار "ت" ملتغير االنغماس الوظيفي السلوكي ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  0.05ويبين هذا
قوة العالقة االنحدار ية بين االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق الوظيفي.
مما سبق يمكن رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل أي أنه :يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق
الوظيفي
الفرض الفرعي الثاني :ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي االنفعالي واالحتراق الوظيفي.
والختبار هذا الفرض تم القيام بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي:
 .1معامل االرتباط
يبين الجدول التالي معامل االرتباط بين االنغماس الوظيفي االنفعالي كمتغير مستقل واالحتراق الوظيفي كمتغير تابع.
جدول ( :)14معامل االرتباط للفرض الفرعي الثاني
املتغير
االنغماس الوظيفي العاطفي

االختبار
معامل االرتباط
املعنوية

االنغماس الوظيفي االنفعالي

االحتراق الوظيفي

1

0.129

0.000

0.000

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية (طردية) بنسبة  %12.9عند مستوى معنوية  0.05بين االنغماس الوظيفي
االنفعالي واالحتراق الوظيفي.
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 .2تحليل التباين ANOVA Test

جدول ( :)15تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني
البيان
االنحدار
البواقي
املجموع

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

F

املعنوية

0.941

1

0.941

2.303

0.131

55.603

136

0.409

56.544

137

يتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين االنغماس الوظيفي االنفعالي واالحتراق الوظيفي ،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.
 .3تحليل االنحدار
جدول ( :)16تحليل نتائج االنحدارللفرض الفرعي الثاني
النموذج
1

املعامالت غير املعيارية
الخطأ املعياري
بيتا

الثابت
االنغماس الوظيفي العاطفي

3.396

0.271

0.123

0.081

املعامالت املعيارية
بيتا
0.129

اختبارت

املعنوية

12.511

0.000

1.517

0.131

يظهر من خالل الجدول السابق أن قيم اختبار "ت" لجميع عبارات متغير االنغماس الوظيفي االنفعالي ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية
 0.05ويبين هذا قوة العالقة االنحداريه بين االنغماس الوظيفي االنفعالي واالحتراق الوظيفي.
مما سبق يمكن رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل أي أنه :ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي االنفعالي واالحتراق
الوظيفي.
الفرض الفرعي الثالث :ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي املعرفي واالحتراق الوظيفي.
والختبار هذا الفرض تم القيام بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي:
 .1معامل االرتباط
يبين الجدول التالي معامل االرتباط بين االنغماس الوظيفي املعرفي كمتغير مستقل واالحتراق الوظيفي كمتغير تابع.
جدول ( :)17معامل االرتباط للفرض الفرعي الثالث
االختبار
معامل االرتباط
املعنوية

املتغير
االنغماس الوظيفي املعرفي

االنغماس الوظيفي املعرفي

االحتراق الوظيفي

1

0.449

0.00

0.00

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  %44.9عند مستوى معنوية  0.05بين االنغماس الوظيفي املعرفي
واالحتراق الوظيفي.
 .2تحليل التباين ANOVA Test
جدول ( :)18تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث
البيان
االنحدار
البواقي
املجموع

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

F

املعنوية

11.403

1

11.403

34.355

0 .000

45.141

136

0.332

56.544

137

يتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين االنغماس الوظيفي املعرفي واالحتراق الوظيفي ،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.
 .3تحليل االنحدار:
جدول ( :)19تحليل نتائج االنحدارللفرض الفرعي الثالث
النموذج
1

الثابت
االنغماس الوظيفي املعرفي

املعامالت غير املعيارية
الخطأ املعياري
بيتا
1.028

0.339

0.462

0.079

املعامالت املعيارية
بيتا
0.449

اختبارت

املعنوية

3.033

0.000

5.861

0 .000
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يظهر من خالل الجدول السابق أن قيم اختبار "ت" لجميع عبارات متغير االنغماس الوظيفي املعرفي ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية
 0.05ويبين هذا قوة العالقة االنحدارية بين االنغماس الوظيفي املعرفي واالحتراق الوظيفي.
مما سبق يمكن رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل أي أنه :ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي املعرفي واالحتراق
الوظيفي.
ومن خالل كل ما سبق يتضح عدم صحة الفرض الرئيس ي فرض العدم وصحة الفرض البديل للدراسة أي أنه " :يوجد ارتباط معنوي بين
االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي"

نتائج الدراسة:
ا
أوال :نتائج اختبارفروض الدراسة:
• عدم وجود فروق في مستوى االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي تعزى ملتغير النوع لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد.
• عدم وجود عدم وجود فروق في مستوى االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي تعزى ملتغير عدد سنوات الخبرة لدى أعضاء هيئة التدريس
بجامعة امللك خالد.
جدول ( :)20ملخص نتائج اختبار الفروض
الفروض
الفرض الرئيس ي األول
ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي
الفرض الفرعي األول
ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق الوظيفي
الفرض الفرعي الثاني "
ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي االنفعالي واالحتراق الوظيفي
الفرض الفرعي الثالث
ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي املعرفي واالحتراق الوظيفي

النتيجة
ثبت عدم
الفرض
ثبت عدم صحة
الفرض
ثبت عدم صحة
الفرض
ثبت عدم صحة
الفرض
صحة

وتم إعادة صياغة الفرض كما يلي:
الفرض الرئيس ي الول " :يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي
الفرض الرئيس ي الول " وجود عالقة ارتباط معنوية بين االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق الوظيفي"
الفرض الفرعي الثاني "وجود عالقة ارتباط معنوية بين االنغماس الوظيفي االنفعالي واالحتراق الوظيفي "
الفرض الفرعي الثالث "وجود عالقة ارتباط معنوية بين االنغماس الوظيفي املعرفي واالحتراق الوظيفي"
ا
ثانيا :التوصيات:
في ضوء ما تم طرح بشأن ظاهرة االنغماس الوظيفي وعالقتها باالحتراق الوظيفي ،وما ثبت من وجود عالقة تربط بينهما وتؤثر بصورة سلبية على
إنتاجية أعضاء هيئة التدريس وما لهذه العالقة من آثر على الوصول الي اعلي مستوىات الداء املرجوة .توص ي الدراسة بما يلي:
•

العمل على تطوير االنغماس الوظيفي وتعزيزه لدى أعضاء هيئة التدريس من خالل تحديد العمال واملسؤوليات.
خفض مستوى االحتراق الوظيفي من خالل تخفيض حجم العباء املطلوب أدائها وتحديدها بدقة.

•

خفض مستوى االحتراق الوظيفي بتقديم التقدير الكافي ملا يقوم به عضو هيئة التدريس.
خفض مستوى االحتراق الوظيفي زيادة الدعم املادي واملعنوي لحل املشكالت تعزيز مكانة التي تواجه عضو هيئة التدريس.
وضع برامج للدعم النفس ي واالجتماعي لعضاء هيئة التدريس من أجل خفض مستوى االحتراق الوظيفي.

•
•
•
•

حرص اإلدارة العليا مصالح أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم واحتياجاتهم.

•

اهتمام اإلدارة العليا برفع الروح املعنوية لعضاء هيئة التدريس.
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التجارة – جامعة كفر الشيخ.
ا
ثانيا :املراجع األجنبية:
1. Abu Hadrous, Y. & Al Farra, M. (2007). Job Burnout of the teacher working in Giza and its relativeness to the scale of their
educational performance and their professional excellence. Faculty of Educational Magazine, BaniSwaif University , (7):
123- 169.
2. Abu Taye, Bandar. Al - Qatawneh, Manar (2012). The Effect of Human Resource Management Practices on Job Involvement
in the Selected Private. Companies in Jorden, Canadian Social Science ,8(2): 50-57.
3. Abu Taha, S. (2008). Job Burnout effect on the effect on the performance-applied on the Palestinian governmental hospitals
in Gaza s governorates. Unpublished Master Thesis, Ain Shams University, Egypt.
4. Adekola, B. (2010). Gender difference in the experience of work burnout among university staff. African Journal of business
Management, South Africa, 4(6): 886-889.
5. Al Ali, M. (2003). The concept of the self and the effect of some demographic changes and its relation with the psychological
burnout phenomena of the governmental high schools
6. Schaufeli, W. B Maslach, C.& Mark, T. (2002). Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research ".
Washington. Taylor& Francis, p: 2.www.workfamily. sas. UPenn. Edu.
& 7. Trivedi, T.& Shukla, A. (2008). Burnout in Indian Teachers. Asia Pacific Education Review, Humanitics, Social Sciences
Law ,9 (3): 320- 334.
8. Visconti, R. (20011). Beating job Burnout .JOBS & CAREERS. www.wilmarschaufeli.nl/publications

565

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 551-567

أمينة حسين

 لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد-االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق الوظيفي

املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال
Global Journal of Economics and Business (GJEB)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx
ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print)

Job engagement and its relationship to job burnout - among faculty members at
King Khalid University
Amina Mohamed Soliman Hussein
Assistant Professor, Community College, King Khalid University, Al-Mahalla, KSA
asolyman@kku.edu.sa
Received: 15/3/2021 Revised: 13/4/2021 Accepted: 19/4/2021 DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.10.3.5

Abstract: The research aims to identify the level of job immersion and the level of job burnout, and the
relationship between them in application to faculty members at King Khalid University, according to
different variables (gender, administrative tasks, duration of work within the university). The research
problem dealt with describing the relationship between job immersion and job burnout among faculty
members at King Khalid University according to different variables (gender, administrative tasks, work
duration within the university). The two tools of the study, which are the Occupational Engagement
Scale and the Occupational Burnout Scale, were applied to a 99 sample of (138) faculty members who
were selected by the stratified randomized method. The researcher used the descriptive analytical
approach. The study found that there is a statistically significant correlation of 24.4% at a 0.05 level of
significance between behavioral functional immersion and job burnout. There is a statistically
significant correlation of 12.9% at a 0.05 level of significance between emotional job engulfing and job
burnout, there is a statistically significant correlation of 44.9% at a 0.05 significance level between
cognitive job immersion and job burnout. The study recommended work to develop and enhance
career immersion among faculty members by identifying jobs and responsibilities. Reducing the level
of job burnout by reducing the size of the burdens required to be performed and accurately identifying
them, providing adequate appreciation for what the faculty member is doing, increasing the material
and moral support to solve problems, enhancing the position facing the faculty member, developing
psychological and social support programs for faculty members in order to reduce the level of
Occupational burnout, the concern of senior management for the interests, rights and needs of faculty
members, the interest of senior management in raising the morale of faculty members.

Keywords: job immersion; behavioral immersion; emotional immersion; cognitive immersion; job
burnout.
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امللخص:
تناولت هذه الدراسة موضوع تأثير االئتمان املحلي ،وسعر الصرف الحقيقي ،وسعر إعادة الخصم على الحساب الجاري في األردن للفترة
الزمنية ( )2017-1995في املدى القصير وفي املدى الطويل ،ولقد اعتمدت هذه الدراسة على منهجية Vector error correction model
).(VECM
ً
تبين وجود عالقة موجبة ومعنوية إحصائيا بين سعر إعادة الخصم والحساب والجاري في األردن ،ووجود عالقة سالبة بين االئتمان املحلي
والحساب الجاري ،وعالقة موجبة بين سعر الصرف الحقيقي والحساب الجاري وذلك في املدى القصير وفي املدى الطويل لجميع املتغيرات.
الكلمات املفتاحية :السياسة النقدية؛ ميزان املدفوعات؛ الحساب الجاري؛ نموذج VECM؛ سعر الصرف الحقيقي.

املقدمة:
شهد العالم في آخر سنوات الدراسة تطورات اقتصادية منها ارتفاع التكاليف اإلنتاجية وارتفاع أسعار الطاقة مما أثر على معدالت النمو االقتصادي
في األردن والصادرات األردنية ،ال سيما وأنها قد شملت العالم أجمع ،فلم تقتصر على دولة دون غيرها ،مما أدى إلى زعزعة االقتصاد العاملي ،وما يمكن
اإلشارة إليه هنا على سبيل املثال ،ما ظهر من أزمات مالية واق تصادية أدت إلى تفاقم معدالت التضخم ،والبطالة وتزايد حجم املديونية والعجز املالي
والكساد االقتصادي على مستوى العالم .وبات العالم تحت ظل هذا الوضع االقتصادي املتردي يفكر بشكل معمق في حلول ،ووضع خطط تعمل على
النهوض باالقتصاد الذي يعد من الركائز األساسية لكل دولة.
وعليه سعى األردن إلى تبني سلسلة من اإلجراءات التي تضمن االستقرار والتطور االقتصادي ،يكون أكثر فاعلية في محور السياسة النقدية ،ومن
جهة أخرى تستخدم بغرض مواجهة هذه التغييرات الصعبة؛ ألن السياسة النقدية هي عامل رئيس ي ومهم في تحقيق االستقرار االقتصادي وتعزيزه،
وإحداث تأثير إيجابي على املتغيرات االقتصادية الكلية ،ملا تقدمه السياسات النقدية من استقرار في األسعار والنمو االقتصادي والتوازن في ميزان
املدفوعات في كافة البلدان وخاصة النامية منها ).)Anowor&Okorie, 2016
ومن أبرز املشاكل التي تعاني منها الكثير من الدول العجز املستمر في ميزان املدفوعات ،الناجم بالدرجة األولى عن العجز املزمن في الحساب الجاري،
ويبرز دور السياسة النقدية في إصالح وتخفيض العجز في ميزان املدفوعات بقيام السلطات النقدية باختيار األدوات النقدية املناسبة ،واملعالجة السليمة
للعجز في الحسابات التجارية .وأبرز ما تقوم به السلطات النقدية هو استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات السياسة االقتصادية الكلية لتؤثر على
مخرجات االقتصاد.
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وفي ضوء مما سبق تأتي ،هذه الدراسة لتبحث في أثر السياسة النقدية على الحساب الجاري في األردن خالل الفترة ( .)2017-1995وتعتمد الدراسة
في بناء نموذجها االقتصادي على كل من النظريات االقتصادية الكالسيكية والكينزية ملعرفة األثر وطبيعة العالقة ما بين السياسة النقدية والحساب
الجاري.
أهمية الدراسة:
السياسة النقدية كانت وال تزال من بين أهم األدوات التي تستخدمها الحكومات في مختلف الدول لتصحيح أوضاعها االقتصادية ،كونها من أهم
ً
أدوات البنك املركزي التي تمكنه من التدخل في النشاط االقتصادي .وتعد السياسة النقدية من أهم السياسات االقتصادية ألي بلد سواء كان متقدما
ً
أو ناميا ،وهي مجموعة من األدوات التي يستخدمها البنك املركزي للتأثير على عرض النقد في االقتصاد .حيث أن الهدف الرئيس ي للسياسة النقدية الحفاظ
على االستقرار النقدي في األردن ،من خالل استقرار مستوى العام لألسعار ،واستقرار سعر الصرف ،وتشجيع النمو االقتصادي ،واملساهمة في تحقيق
التوازن املطلوب في ميزان املدفوعات والذي يعتبر من أبرز وأهم األهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ،وذلك ألن االختالل في ميزان املدفوعات ينعكس
ً
سلبا على النشاط االقتصادي كونه يعطي صورة واضحة للسلطات املسؤولة في الدولة ،ليس فقط عن نقاط القوة والضعف للقطاع الخارجي في االقتصاد
ً
الكلي ،ولكن أيضا عن تأثير املعامالت والصفقات الدولية على الدخل الوطني ومستوى التشغيل.
وتقوم هذه الدراسة بتحليل أثر السياسة النقدية املتمثلة في االئتمان املحلي وسعر الصرف الحقيقي وسعر إعادة الخصم على الحساب الجاريفي
األردن.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر بعض أدوات السياسة النقدية على ميزان املدفوعات األردني خالل الفترة ) (2017-1995وتسعى الدراسة إلى
تحقيق األهداف الفرعية التالية:
 .1تحليل واقع السياسة النقدية في األردن خالل الفترة (.)2017-1995
 .2تحليل وتقدير أثر بعض متغيرات السياسة النقدية على الحساب الجاري في األردن.
فرضيات الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التي يمكن تلخيصها على النحو اآلتي:
الفرضية األساسية :ما هو أثر متغيرات أدوات السياسة النقدية على الحساب الجاري.
الفرضيات الفرعية:
 .1ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االئتمان املحلي والحساب الجاري.
 .2ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سعر الصرف الحقيقي والحساب الجاري.
 .3ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سعر إعادة الخصم والحساب الجاري.
الدراسات السابقة:
اختلفت نتائج الدراسات التي بحثت في موضوع السياسة النقدية وأدواتها ومدى تأثيرها على الوضع االقتصادي بشكل عام وعلى ميزان املدفوعات
بشكل خاص .وفي هذا السياق
• قام البر( )2002بدراسة أثر سعر صرف العملة السودانية على الحساب الجاري مليزان املدفوعات خالل الفترة مابين ( ،)1975-1988حيث تمثلت
مشكلة الدراسة في طبيعة سياسة تخفيض قيمة العملة ومدى تأثيرها في تحسن أوضاع ميزان املدفوعات .ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من
النتائج ،كان أهمها :إن سياسة تدني قيمة العملة لم تؤد إلى تحقيق الغرض املنشود منها فازدياد الصادرات لم تسهم في تقليص عجز امليزان التجاري
ً
خالل مدة الدراسة بسبب إن غالبية الصادرات السودانية زراعية ال تتفاعل مع تغيرات سعر الصرف نظرا لضعف مرونتها .وأكدت الدراسة على
ً
وجود عالقة عكسية بين سعر صرف وحجم الواردات ،وأكدت أيضا وجود عالقة إيجابية بين سعر الصرف وحجم الصادرات .ودعت الدراسة إلى
ضرورة إتباع سياسة تحرير سعر الصرف للعملة السودانية والتي تعتبر أفضل سياسة يمكن أن تساعد على تطوير أوضاع امليزان التجاري مليزان
املدفوعات ،و بينت أن سعر الصرف ال يعتبر املؤثر الوحيد على امليزان التجاري حيث أن هنالك متغيرات أخرى تؤثر على املخرجات االقتصادية
الكلية.
• وضمن نفس اإلطار قامت دراسة الشريف ) (2005والتي سعت إلى التعرف على ما هي السياسة النقدية ومدى تأثيرها في معالجة االختالالت في
ميزان املدفوعات وذلك من خالل تسليط الضوء على مدى تطور السياسة النقدية وأثرها على ميزان املدفوعات في دولة الجزائر عبر مراحل
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التحوالت التي عاشها االقتصاد الجزائري ،وذلك بإتباع املنهج الوصفي التحليلي .ولقد أبرزت هذه الدارسة تأثير املتغيرات النقدية على ميزان
املدفوعات ،وركزت على سعر الصرف كهدف وسيط للسياسة النقدية في معالجة انتكاسات ميزان املدفوعات ،حيث إن انخفاض قيمة العملة
املحلية من شأنه أن يقود إلى رفع الصادرات وخفض الواردات في حال تمتع القطاع اإلنتاجي بما يكفي من املرونة ،ومن ثم يستعيد ميزان املدفوعات
استقراره .وتوصلت الدارسة في نتائجها إلى أنه ال يمكن معالجة اختالل ميزان املدفوعات بذات الطريقة لكافة الدول ،كما انه ال يمكن حصر
االختالل في سوق النقود بصفة عامة في عدم التوازن بين العرض والطلب.
• ولقد سعت زيرار ( )2007في دراستها إلى تحليل أثر تغير سعر الصرف على ميزان املدفوعات في الجزائر عن طريق تقدير دالة الطلب الخارجي على
الصادرات والطلب املحلي على الواردات ،وذلك من خالل استخدام بيانات سنوية للفترة الزمنية ما بين ( ،)2004-1970ولقد اعتمدت الباحثة على
طريقة املربعات الصغرى العادية وعلى اختبارات التكامل املشترك .وبينت نتائج التحليل القياس ي أن الدخل القومي املحلي والدخل العاملي لم يتواجد
ً
أيضا أن إتباع سياسة تخفيض قيمة الدينار الجزائري يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على الحساب الجاري
لهما تأثير على الحساب الجاري وبينت
من خالل رفع الصادرات فقط على املدى القصير.
• وضمن نفس السياق قام كل من ) Oladipupo and Onotaniyohuw (2011بتقديم دراستهما حول سعر الصرف وميزان المدفوعات في نيجيريا،
وتوصلت إلى أن هناك أثر كبير لسعر الصرف على ميزان املدفوعات .حيث تم استخدام طريقة  OLSومن ثم طريقة  Cochrane orcuttلتقدير
معلمات النموذج .وذلك لتحليل أثر كل من سعر الصرف ،والناتج املحلي الحقيقي ،والتضخم ،واملستوى العام لألسعار وكمية النقود في التداول،
واالئتمان املحلي على ميزان املدفوعات .وتوصلت الدراسة إلى أن تدني قيمة العملة يؤدي إلى تحسن في ميزان املدفوعات تحت ظل االنضباط املالي،
ودعت الدراسة إلى تنويع الصادرات والعمل على الترويج لها وإحالل الواردات.
• وفي دراسة قام بها ) Onuchku, et al. (2018من أجل دراسة تأثير بعض متغيرات السياسة النقدية على ميزان املدفوعات في نيجيريا عبر الفترة ما
بين ( 1980و  ،)2016حيث تمت تحليل بيانات الدراسة من خالل االستعانة بتقدير ديناميكية املربعات الصغرى ) ،(DOLSوبين التحليل إلى أن
النمو االقتصادي لكل من سعر الصرف ،ومعدل الفائدة يؤثر على ميزان املدفوعات النيجيري .ودعت الدراسة إلى ضرورة الوصول الحكومة إلى
ميزان مدفوعات متوازن في نيجيريا على املدى الطويل ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل تقليص معدل الفائدة ،وضمان عرض النقود املالئم ،ودعم
الناتج املحلي اإلجمالي ،ومن ثم تشجيع النمو االقتصادي والتنمية ،من أجل بيئة متوازنة لالقتصاد الكلي تعمل على تعزيز سعر الصرف الثابت،
ومعدل الفائدة املعتدل ،والناتج املحلي اإلجمالي املطور ،ومن ثم توفير عرض نقد كافي.
• وفي أحدث دراسة قام بها ) Senyefia, et al. (2019في النهج النقدي مليزان املدفوعات في غانا باستخدام مجموعة بيانات شهرية تمتد من يناير
 2006إلى فبراير  ،2018حيث أستخدم منهجية االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة ) (ARDLمن أجل التحقق من العالقة الديناميكية على
املدى الطويل والقصير بين املتغيرات التي استخدمها في النموذج املتمثلة في سعر الصرف ،صافي االئتمان املحلي ،معدل التضخم ،ومعدل الفائدة
وصافي األصول األجنبية ،وقد توصلت إلى أن متغيرات الدراسة لها تأثير كبير على حالة ميزان املدفوعات في املدى الطويل ،وأن صافي االئتمان املحلي
والعرض النقدي الواسع له تأثير كبير على حالة ميزان املدفوعات في املدى القصير ،واستنتجت الدراسة إلى أن السلطات املسؤولة عن السياسة
النقدية القتصاد دولة غانا يمكنها النظر في السياسات الحكيمة التي تهدف إلى تصحيح اختالل ميزان املدفوعات في االقتصاد كآلية قصيرة املدى
وطويلة املدى.
و اقع السياسة النقدية خالل سنوات الدراسة ()2017-1995
يستخدم البنك املركزي األردني أدوات السياسة النقدية بين الحين واآلخر لتجاوز الصعوبات التي يواجهها ،ويشهد البنك املركزي أول تطوير وذات
أهمية على أدوات السياسة النقدية عام  1993عندما بدأ بإصدار شهادات اإليداع التي تم استخدامها المتصاص فائض السيولة من البنوك التجارية في
محاربة التضخم.
امتازت السياسة النقدية خالل سنوات الدراسة للبنك املركزي باملرونة مع التطورات االقتصادية املحلية التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار سعر
صرف الدينار األردني واالستقرار النقدي وتقوية النشاط االقتصادي وتحقيق الضغوط التضخمية ضمن مستويات مرضية لالقتصاد .وتتكون السياسة
النقدية من عدة أدوات وهي؛ نسبة االحتياطي اإلجباري ،عمليات السوق املفتوح ،وسعر إعادة الخصم التي ما زال البنك املركزي أن يستخدمها للتأثير
على عرض النقد ،وألجل الحفاظ على أسعار الفائدة املحلية لتنسجم مع أسعار الفائدة العاملية واإلقليمية من زاوية واحتواء أية ضغوط تضخمية محتملة
من زاوية أخرى.
أتبع البنك املركزي ملواجهة أية تداعيات لألزمة املالية العاملية في إتمام سياسة نقدية تسعى إلى الحصول على االستقرار النقدي واملستوى العام
لألسعار وثبات سعر الصرف واالحتفاظ بهيكل أسعار الفائدة ،حيث بدأ البنك املركزي بتدني سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وخفض نسبة
االحتياطي النقدي اإللزامي .وخفض سعر الفائدة على تسهيالت إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة وعلى شهادات اإليداع مدتها ثالثة
أشهر في السنوات ما قبل عام  .2008وبدأ البنك املركزي في عام  2011برفع سعر الفائدة إلى أن أصبح سعر إعادة الخصم إلى % 4.50؛ وذلك لتعزيز
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الدينار األردني كعملة إدخارية والستمرار التطورات االقتصادية ولحالة عدم الطمأنينة التي تشهدها بعض الدول العربية وأزمة الديون السيادية التي
تجتاح منطقة اليورو ،وإتباع السياسة النقدية املالئمة إلبقاء االستقرار النقدي املتمثل في استقرار سعر صرف الدينار وذلك الدخار هيكل سعر الفائدة
املالئم (عدينات.)2019،
ومن التطورات النقدية التي أعلن عنها البنك املركزي من عام  2012عمليات السوق املفتوح التي تهدف إلى إعادة توزيع السيولة الفائضة لإلقراض
ما بين البنوك التجارية ،وهي من األدوات التي تؤثر على عرض النقد سواء بتطوره في حال شراء األوراق املالية الحكومية ،أو بتراجعه في حال بيع هذه
األوراق من قبل البنك املركزي .أعلن عن مقايضة العمالت األجنبية التي يقوم بها البنك املركزي لعمالت أجنبي بالدينار األردني لتوفير السيولة بالدينار
ً
ً
األردني للبنوك املرخصة ملدة أطول من األدوات النقدية األخرى ،ومن بعد عام  2012إلى نهاية سنة الدراسة كان نمو عرض النقد ضعيفا ،ولوحظ تطورا
في عام  2017في ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية ومن املتوقع في السنين املقبلة االستمرار في ارتفاع أسعار الفائدة (البنك املركزي األردني،
النشرة اإلحصائية السنوية).
البيانات واملنهجية والنموذج القياس ي:
ً
ً
نظرا لتأثير السياسة النقدية بالعديد من العوامل وفقا للنظريات والنماذج االقتصادية التي عينت بدراسته وتفسيره فإن النماذج القياسية التي
تربط بين السياسة النقدية وميزان املدفوعات مختلفة ومتعددة ،ولغايات تحليل ذلك األثر بشكل كمي واختبار فرضية الدراسة ،تضمنت الدراسة بيانات
كمية لألردن خالل الفترة الزمنية ( ،) 2017-1995والتي أخذت بشكل رئيس ي من بيانات البنك املركزي وصندوق النقد الدولي ،لتحقيق أهداف الدراسة
تم استخدام نموذج ) Magee (1976الذي يستند في تحليله على تأثير كل من املتغيرات السياسة النقدية املتمثلة بسعر إعادة الخصم ،واالئتمان املحلي،
واملستوى العام لألسعار على ميزان املدفوعات .إذ جاء في النموذج الحساب الجاري كمتغير تابع ،وبينما سعر الصرف الحقيقي ،وسعر إعادة الخصم،
واالئتمان املحلي كمتغيرات مستقلة .يرمز إلى متغيرات الدراسة الرموز التالية حيث أن:
 :CAالحساب الجاري ( ،(Current Accountالذي يتضمن املعامالت الدولية في السلع والخدمات والدخل األولي والدخل الثانوي( .البنك املركزي األردني
،النشرة اإلحصائية ،دليل املنهجية واملفاهيم اإلحصائية)
 :REXRسعر الصرف الحقيقي ) ،(Real Exchange Rateيمثل سعر الصرف الحقيقي ذلك املؤشر املرجح الذي يعمل على الجمع بين كل من تقلبات
سعر الصرف االسمي وتباين معدالت التضخم ،باعتبار أنه يأخذ في الحسبان التقلبات التي تطرأ على األسعار األجنبية وربطها بمستوى األسعار املحلية،
وتم حسابه في هذه الدراسة وفق املعادلة التالية:
… REX = E. P ∗/P

حيث أن:
 :Eسعر الصرف االسمي للدينار األردني مقابل الدوالر األمريكي.
 :Pالرقم القياس ي العام ألسعار املستهلك في األردن.
* :Pالرقم القياس ي ألسعار املستهلك في أمريكا.
وبما أن مؤشرات سعر الصرف الحقيقي هي ناتجة عن عملية ترجيح أسعار الصرف الثنائية لهذه العملة مقابل العمالت األجنبية ،فهي إذن تعبر
عن مدى تغير القدرة الشرائية املرجحة للعملة نسبة إلى فترة األساس ،كما تسمح بقياس تأثيرات أسعار الصرف على ميزان املدفوعات( .زيرار1991.،
 :DOMCRاالئتمان املحلي ) ،(Domestic Creditيشمل صافي الديون على القطاع العام والديون على القطاع الخاص (مقيم) والديون على املؤسسات
املالية (البنك املركزي األردني ،النشرة اإلحصائية ،دليل املنهجية واملفاهيم اإلحصائية ).
 :RIRسعر إعادة الخصم ) ،(Re-Discount Rateوهو عبارة عن معدل الفائدة الحقيقي الذي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة
خصم الحواالت التي لديها ،أو تلك الفائدة الذي يتقاضاها البنك املركزي على قروضه للبنوك التجارية ( .القطابري)2010 ،
التحليل القياس ي ألثر االئتمان املحلي وسعر الصرف الحقيقي وسعر إعادة الخصم على الحساب الجاري في األردن
• اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية ()The Unit Root Tests
يعتبر اختبار جذر الوحدة الخطوة األولى التي يجب القيام بها عند تحليل البيانات االقتصادية ،حيث أن معظم بيانات السالسل الزمنية للمتغيرات
االقتصادية الكلية غير ساكنة وتتذبذب مع الزمن ،ويقوم هذا االختبار على فحص سكون كل متغير على حدا ،وتكمن املشكلة في البيانات غير الساكنة
2

أن استخدام طريقة املربعات الصغرى ) (OLSتؤدي إلى الحصول على تقديرات للنموذج زائفة ،بمعنى أنه ستكون قيم
و  T-statisticمرتفعة ) .(Gujarati,2009ولتجنب هذه املشكلة نختبر سكون السالسل الزمنية للمتغيرات باستخدام اختبار جذر الوحدة.
يمكن اختبار مدى سكون السالسل الزمنية إذ يتم الحكم على سكون املتغيرات من عدمه من خالل تقدير اختبار ديكي -فولر Dickey- Fuller
 Augmentedكالتالي :إن الفرضية العدم تتضمن أن املتغير غير ساكن ،يتم رفضها إذا كانت قيمة إحصائية ( )tاملحسوبة في منطقة الرفض وقبول
الفرضية البديلة بسكون املتغير وعندها تكون االحتمالية معنوية عند مستويات الداللة ( %5أو  )%1إذ يتم اإلشارة إلى درجة سكون املتغير ب I(0) :إذا
 Rمرتفعة أو قيم F-statistic
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ً
ً
ً
كان ساكنا عند املستوى ( )At Levelو ) I(1إذا كان ساكنا عند الفرق األول ) (At First Differenceوأخيرا يشار إلى درجة السكون املتغير ب I(2) :إذا
ً
كان ساكنا عند الفرق الثاني ( .)Second differenceويشير حرف (  ( Iإلى التكامل ،بينما يشير الرقم بين القوسين إلى درجة سكون املتغير ،وفيما يتعلق
باملتغيرات قيد الدراسة تم اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار ) (ADFعند املستوى وعند الفرق األول ،وتم تلخيص النتائج في الجدول رقم (:)1
•

اختبار)Augmented Dickey- Fuller (ADF

الذي يختبر مدى سكون السالسل الزمنية إذ يتم الحكم على سكون املتغيرات من عدمه من خالل تقدير االنحدار التالي:
جدول( :)1نتائج اختبارجذر الوحدة )Augmented Dickey Fuller (ADF
H0: Variables Has a Unit Root
At Level
Variables

ADF

Prob.

First Level
ADF

Decesion
Intercept

Prob.

Decesion

LCA

-2.893956

0.3546

Cant Reject H0

-2.893956

0.0012

)Reject H0 I(1

LDOMCR

-2.894332

0.8951

Cant Reject H0

-3.505595

0.0040

)Reject H0 I(1

REXR

-2.893589

0.9262

Cant Reject H0

-2.584126

0.0000

)Reject H0 I(1

RIR

-3.210597

0.1713

Cant Reject H0

-2.584325

0.0020

)Reject H0 I(1

ومن خالل استقراء أرقام الجدول ( )1املبين أعاله يتبين لنا بأن جميع املتغيرات ساكنة من الدرجة األولى ) I(1ونقصد بالسكون من الدرجة األولى
أي ساكنة بعد أخذ الفرق األول ،ويمكننا استنتاج ذلك من خالل النظر إلى قيمة االحتمالية ) ،(P-VALUEفإذا كانت أقل من  0.05تكون السلسلة الزمنية
ساكنة .وفي حال عدم سكون السالسل الزمنية عند املستوى وكانت متكاملة من الدرجة األولى فإنه من املمكن أن يكون بين السالسل الزمنية عالقة تكامل
مشترك وعالقة ساكنة في األجل الطويل .وإذا كان هناك عالقة تكامل مشترك بين املتغيرات فإنه من املمكن التنبؤ بوجود عالقة ساكنة في األجل الطويل.
لذا ال بد من إجراء اختبار التكامل املشترك لفحص فيما إذا كان هناك عالقة طويلة األجل بين املتغيرات ولكن قبل ذلك ال بد من تحديد عدد فترات
التباطؤ الزمني.
•

اختبار فترة اإلبطاء املثلى Selection the lag-length

يتم االعتماد على هذا االختبار إليجاد فترة اإلبطاء املثلى ملتغيرات الدراسة حيث يتم تحديده بنموذج االنحدار الذاتي غير املقيد
 ،vector autoregressive modelحيث يتم اختيار فترة اإلبطاء املثلى التي تقابل أقل قيمة من القيمة اإلحصائية املقدرة ومن أهم هذه املعايير معيار
) Akaike Information criterion (AICومعيار ).Schwartz Information criterion (SC
يبين الجدول أدناه نتائج اختباري ) (AICو )(SC
Unrestricted

جدول) :(2نتائج اختبارفترات التباطؤ
عدد فترات التباطؤ

SC
1.590758

AIC
1.503943

1

-9.590235

-10.23985

2

*-9.892592

-10.19794

3

-9.383026

*-10.25117

0

ويتبين من الجدول أعاله أن عدد فترات التباطؤ بين املتغيرات حسب معيار  AICعند فترة التباطؤ الثالثة وحسب معيار  SCعند فترة التباطؤ الثانية.
وتعبر هذه الفترات عن الزمن التي يتأثر به املتغير التابع (الحساب الجاري  ) CAمن خالل التغير في املتغيرات املستقلة األخرى وعند استخدام نموذج
 VECMسيتم حذف فترة تباطؤ واحدة ،أي أنه سيتم اعتماد فترة تباطؤ ثانية حسب معيار  AICوحسب معيار  SCسيتم اعتماد فترة تباطؤ أولى.
• اختبار التكامل املشترك Cointegration test
ً
عمل جوهانسون ( )Johansonعلى تطوير أحد االختبارات املستخدمة للكشف عن وجود عالقة تكامل مشترك بين املتغيرات االقتصادية وخاصة
في حالة وجود عالقة تكامل مشترك ،فإذا كانت كامل السالسل الزمنية ساكنة عند أخذ الفرق األول ) ،I(1فقد تكون بينهما عالقة تكاملية طويلة األجل،
وبشكل عام إذا وجد تكامل مشترك فسوف يكون هنالك توليفة خطية في األجل الطويل بين املتغيرات ،وأن املتغيرات على املدى الطويل تتحرك مع بعضها
البعض .وتم تطبيق اختبار التكامل املشترك لجوهانسون والذي يهدف ملعرفة مدى التناغم واالنسجام بين متغيرات النموذج حيث يعد متغيرين إنهما
ً ً
متكاملين يسيران مع الزمن بطريقة عشوائية تصاعديا مثال)Gujarati and porter,2009( .
ويستخدم اختبار جوهانسون في حال وجود انحدار متعدد واحتمال وجود أكثر من متجه للتكامل املشترك حيث قام جوهانسون بوضع اختبارين
نستطيع الحكم من خاللهما على وجود عالقات تكامل مشترك بين املتغيرات وعدد متجهات التكامل املشترك)Johansen,1995( .
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• اختبار األثر
يقوم بالتحقق من وجود تكامل مشترك بين املتغيرات باختبار الفرضية العدم مقابل الفرضية البديلة ،فمن املمكن الحكم على وجود عالقة تكامل
مشترك بين املتغيرات بقراءة نتيجة الجدول رقم ( )3أدناه:
Trace test

جدول( :)3نتائج اختبارTrace test
Prob.

Critical Value

Trace Test

Eigenvalue

0.0000

47.85613

73.78891

0.400768

Hypothesized
)No. of CE (s
* None

0.0661

29.79707

28.72359

0.171433

At most 1

0.1488

15.49471

12.17453

0.100825

At most 2

0.0930

3.841466

2.822147

0.031561

At most 3

وتشير نتائج اختبار جوهانسون حسب  Trace Testفي الجدول رقم ( )3أعاله ،أن هناك متجه واحد للعالقة طويلة األجل بين املتغيرات ،األمر الذي
يؤكد وجود عالقة تكامل مشترك ،ويالحظ ذلك من خالل قيمة ( )probعندما تكون أقل من مستوى معنوية  %5فإن ذلك يدل على وجود عالقة تكاملية،
حيث نرفض الفرضية العدمية بعدم وجود عالقة تكامل بين املتغيرات .ويمكن مالحظة وجود عالقة تكاملية من خالل مقارنة  Trace testمع قيمة
)  )CriticalValueفإذا كانت قيمة  Trace testأصغر قيمة  Critical Valueفأننا ال نقوم برفض الفرضية العدمية ،وبناء على ذلك تم رفض الفرضية
العدمية التي تشير إلى عدم وجود التكامل املشترك بين كل الحساب الجاري واالئتمان املحلي وسعر الصرف الحقيقي وسعر إعادة الخصم.
• اختبار القيمة الذاتية القصوى )(Maximum Eigen value
نقوم بالتحقق من وجود عالقة تكامل مشترك بين املتغيرات باختبار الفرضية العدم  H0مقابل الفرضية البديلة  ،H1حيث يتم مقارنة بين القيمة
املحسوبة ( )Max-Eigen statisticوالقيمة الحرجة ( )Critical valueعند مستوى معنوية  .%5فإذا كانت القيمة املحسوبة ( )Max-Eigen statisticأقل
من القيمة الحرجة ( ) Critical Valueال نستطيع رفض الفرضية البديلة  ،H0وبناء على الجدول أدناه تم رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم
وجود التكامل املشترك وتم قبول الفرضية البديلة التي تشير إلى وجود عالقة تكاملية واحدة.
جدول (Maximum Eigen value :)4
Prob.

Critical Value

Max-Eigen Statistic

Eigenvalue

Hypothesized No.
)of CE (s

0.0001

27.58434

45.06532

0.400768

*None

0.1944

21.13162

16.54905

0.171433

At most 1

0.2580

14.26460

9.352387

0.100825

At most 2

0.0930

3.841466

2.822147

0.031561

At most 3

ً
ويالحظ أيضا من خالل قيمة ( )Probعندما تكون أكبر من مستوى معنوية  %5فإن ذلك يدل على عدم وجود عالقة تكاملية ،أي عند
احتمالية  0.2580تكون أكبر من  ،%5وهذا يعني عدم وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين املتغيرات.
• نموذج متجه تصحيح الخطأ (VECM) Vector Error Correction Model
يهدف هذا االختبار إلى الربط الديناميكي بين التغيرات القصيرة والطويلة األجل ملتغيرات الدراسة للوصول إلى التوازن طويل األجل ،حيث تم
استخدام هذا النموذج ألن نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية أظهرت أنها ساكنة عند الفرق األول ) ،I(1وأن اختبارات التكامل املشترك
أظهرت وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج ،وتم اللجوء إليه لتقدير العالقات قصيرة األجل وطويلة األجل بين متغيرات الدراسة في هذا
ً
النموذج الذي يعتمد على حد معنوية تصحيح الخطأ؛ فإذا كان سالبا وذو داللة إحصائية فإنه يدل على وجود عالقة طويلة األجل بين املتغيرات .فال بد
من تقدير هذه العالقة واألثر طويل األجل باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ ) .(VECMفمن خالل هذا التقدير سيتم التأكد ما إذا كانت نماذج
الدراسة تخلو من مشاكل قياسية.
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جدول ( :)5نتائج تقديرمتجه تصحيح الخطأ ( املتغير التابع :الحساب الجاري)
t-statistics

Std.error

- 0.21464
- 4.05927
+ 4.66594

2.86987
0.03894
0.24049

Coefficient

Variables

0.616002
0.158085
- 1.122102
- 3.961275

REXR
RIR
LDOMCR
C

Long run

Short run

-6.37494
2.24854
2.34691
-0.05008
-0.49121
2.32218
-6.37494
2.24854
2.34691
-2.30875
3.43392
0.20764
-1.78599
4.13922

0.29021
0.16838
0.17959
0.11026
13.8777
3.11363
4.658438
0.30656
0.30656
0.30921
4.76536
4.22326
4.44318
0.20133
0.690104
0.635663
7.423067

-0.513264
0.596668
0.421478
0.175146
-6.816927
22.58666
-30.62632
-0.552818
0.392028
0.067690
17.06830
1.851186
-3.454002
-0.340435

CointEq 1
))D(LCA(-1
))D(LCA(-2
))D(LCA(-3
))D(REXR(-1
))D(REXR(-2
))D(REXR(-3
))D(RIR(-1
))D(RIR(-2
))D(RIR(-3
))D(LDOMCR(-1
))D(LDOMCR(-2
))D(LDOMCR(-3
C
R-Sqaured
Adjusted R-Squared
F-Statistic

يبين الجدول أعاله رقم ) )5العالقات القصيرة وطويلة األجل بين املتغيرات فقد أظهرت النتائج أن:
• هناك عالقة موجبة طويلة األجل بين سعر الصرف الحقيقي والحساب الجاري؛ حيث بلغت العالقة  0.616002في األجل الطويل ،وبالتالي رفض
الفرضية املشار إليها في بداية الدراسة وهي :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين سعر الصرف الحقيقي والحساب الجاري ،أي أن ارتفاع مقداره %1
ً
في سعر الصرف الحقيقي سوف يؤدي إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري في ميزان املدفوعات ،وجاء متوافقا مع النظرية االقتصادية ل مارشال-
ليرنر.
• وأظهرت النتائج أن هناك عالقة موجبة بين سعر إعادة الخصم والحساب الجاري؛ حيث بلغت العالقة  0.158085في األجل الطويل ،أي أن زيادة
مقدارها  %1في سعر إعادة الخصم سوف يؤدي إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري بقيمة  ،%0.158والتي جاءت متوافقة مع دراسة
) Oladipupo(2011في نيجيريا التي توصلت أن ارتفاع سعر الفائدة يزيد من سوء وضع ميزان املدفوعات.
• وأظهرت أن هناك عالقة سالبة طويلة األجل بين اإلئتمان املحلي والحساب الجاري حيث بلغت العالقة  1.122102في األجل الطويل ،و بالتالي رفض
الفرضية املشار إليها في بداية الدراسة وهي  :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين االئتمان املحلي والحساب الجاري في ميزان املدفوعات ،إذ جاءت
هذه النتيجة معاكسة مع نتيجة دراسة ) Oladipupo (2011بعنوان” “ Impact of exchange rate on balance of payment in Nigeriaحيث
توصل الباحث إلى زيادة توافر االئتمان املحلي يؤدي إلى املزيد من االئتمان املتاح لالستثمار وارتفاع إنتاج االئتمان املحلي.
نالحظ بأن معلمة حد تصحيح الخطأ ) (Error Correction Termمعنوية ،حيث جاءت قيمته ) (0.513264وسالبة ،وبالتالي يمكن اعتمادها في
تفسير العالقة طويلة األجل بين متغيرات نموذج الحساب الجاري ،إذ أن  %51من اختالل الحساب الجاري عن مساره في األجل الطويل سيتم تصحيحه
خالل سنتين وذلك من التعديالت في املتغيرات املستقلة للنموذج.
•

اختبار سببية جرينجرGranger Causality Test

هو اختبار يستخدم بتحديد اتجاه السببية بين املتغيرات في السالسل الزمنية؛ إذ إن فكرته تتلخص في فحص ما إذا كان متغير يسبب متغير آخر؛
ً
ً
حيث تكون العالقة إما أحادية إذا كان متغيرا واحدا يسبب األخر ،أو تبادلية إذا كان املتغيران كالهما يسبب بعضهما ،أو عدم وجود عالقة سببية بين
املتغيرين إذا كان املتغيران كالهما ال يسبب بعضهما البعض؛ حيث تفترض الفرضية العدمية  H0بعدم وجود عالقة سببية بين املتغيرات في األجل القصير
ويتم قبول أو رفض الفرضية العدمية باالعتماد على االحتمالية (  )p-valueفإذا كانت معنوية أقل من  %5ال يتم قبول الفرضية العدمية والتي تشير إلى
عدم وجود عالقة سببية والعكس صحيح.
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جدول (( Granger Causuality Test :)6الحساب الجاري)
REXR↔LCA

وجود عالقة سببية ثنائية االتجاه بين الحساب الجاري وسعر الصرف الحقيقي.

LCA ←RIR

وجود عالقة سببية أحادية االتجاه تتجه من سعرإعادة الخصم إلى الحساب الجاري.

LCA←LDOMCR

وجود عالقة سببية أحادية االتجاه تتجه من االئتمان املحلي إلى الحساب الجاري.

REXR×RIR

عدم وجود عالقة سببية بين سعر إعادة الخصم وسعرالصرف الحقيقي.

REXR↔ LDOMCR

وجود عالقة سببية ثنائية االتجاه بين االئتمان املحلي وسعر الصرف الحقيقي.

RIR× LDOMCR

عدم وجود عالقة سببية بين كل االئتمان املحلي وسعر إعادة الخصم.

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات Eviews 9

بعد إجراء اختبار السببية تم تلخيص أبرز نتائج اتجاه العالقات بين متغيرات الدراسة؛ حيث يوضح الجدول السابق بوجود عالقة سببية بين
متغيرات الدراسة باستثناء عالقة سعر إعادة الخصم وسعر الصرف الحقيقي ،وعالقة االئتمان املحلي وسعر إعادة الخصم ،إذ تبين النتائج عدم وجود
عالقة سببية بين هذه املتغيرات.

النتائج:

ً
• أشارت نتائج متجه تصحيح الخطأ إلى وجود عالقة طردية ومعنوية إحصائيا عند مستوى معنوية  %5بين سعر الصرف الحقيقي ( )REXRوالحساب
الجاري ( .)CAأي أن ارتفاع مقداره  %1في سعر الصرف الحقيقي سوف يؤدي إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري في ميزان املدفوعات بنسبة
.% 0.616
ً
• كما أشارت النتائج إلى أن هناك عالقة موجبة ومعنوية إحصائيا عند مستوى معنوية  %5بين سعر إعادة الخصم ) (RIRوالحساب الجاري )،(CA
أي أن زيادة مقدارها  %1في سعر إعادة الخصم سوف يؤدي إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري بنسبة .%0.158
ً
• كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية ومعنوية إحصائيا عند مستوى  %5بين االئتمان املحلي ) (DOMCRوالحساب الجاري ( ،)CAحيث أن
زيادة مقدارها  %1في االئتمان املحلي سوف يؤدي إلى االنخفاض في الحساب الجاري بنسبة .%1.122

التوصيات:
• العمل على التقليل من حجم الواردات ،وذلك بتشجيع الصناعة املحلية وترقية القطاع الخاص ،وتدعيم إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
• ضرورة العمل على وضع سياسات اقتصادية لتهيئة الظروف املناسبة لجلب االستثمارات األجنبية إلى األردن واستقطاب رؤوس األموال األجنبية من
خالل اتباع سياسات ضريبية تحفز االستثمار األجنبي في األردن.
• التنسيق بين السياسة املالية والسياسة النقدية وأثره على معالجة االختالالت االقتصادية الكلية.
• تفعيل أدوات السياسة النقدية الكمية خاصة ما يتعلق بسياسة السوق املفتوح ،واتخاذ الحكومة لكل اإلجراءات لضمان اقتصاد مندمج في
االقتصاد العاملي.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة التعليم املحاسبي اإللكتروني لجامعة امللك خالد في تنمية املهارات املهنية لدى الطلبة ولتحقيق
هذا الهدف إعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل استبانة تضمنت متطلبات املهارات املهنية وقد توصلت الدراسة أن
التعليم املحاسبي اإللكتروني يساهم في بناء القدرة لدى الطالب على التفكير املنطقي التحليلي والنقدي لبيئة األعمال وقد أوصت بضرورة االلتزام
بمتطلبات ومعايير التعليم املحاسبي الدولي الذي يساعد على تطوير عملية التعلم املحاسبي اإللكتروني ويحقق جودة عناصرها.
الكلمات املفتاحية :التعليم املحاسبي اإللكتروني؛ تنمية مهارات الخريجين؛ جائحة كورونا.

املقدمة:
يعد التعليم املحاسبي اإللكتروني أحد املواضيع التي تلقى اهتماما خاصا من قبل الباحثين إلرتباطها الشديد بمهنة املحاسبة واملراجعة حيث يهتم
التعليم املحاسبي بإعداد كوادر بشرية تتميز بالتأهيل املناسب والكفاءة العالية مايمكنهم من االضطالع باملسؤوليات امللقاة على عاتقهم والقيام بها على
أكمل وجه األمر الذي يحتم على الجهات الوصية على التعليم املحاسبي اإللكتروني إحداث تطويرات مستمرة على مناهج وأساليب التعليم املحاسبي
اإللكتروني ،خاصة تلك التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال التي أصبحت تشكل عامال مؤثرا على عملية التعليم في كل األطوار
وباألخص في املرحلة الجامعية وخاصة مهنة املحاسبة أصبحت تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من أن التعليم املحاسبي اإللكتروني مهم جدا إال أنه يوجد مشكلة قائمة في التعليم املحاسبي تنحصر في توفير خريجين يالئمون سوق العمل
لوجود بعض الفجوات بين الخريجين وسوق العمل وقد أدركت املؤسسات األكاديمية ذات العالقة بالتعليم املحاسبي اإللكتروني حول العالم ذلك القصور
فعمدت إلى إعادة هيكلة التعليم املحاسبي بحيث يصبح أكثر تركيزا على تنمية املهارات لدى الطلبة في تخصص املحاسبة ،ومن هنا فإن مشكلة الدراسة
تتمحور في السؤال الرئيس التالي:
هل يساهم التعليم املحاسبي اإللكتروني لجامعة امللك خالد في تنمية املهارات املهنية في ظل جائحة كورونا؟
وينبثق عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية وهي:
 .1هل يساهم التعليم املحاسبي بجامعة امللك خالد في تنمية املهارات الفكرية ،الفنية والوظيفية؟
 .2هل يساهم التعليم املحاسبي بجامعة امللك خالد في تنمية املهارات املهارات الشخصية؟
* تتقدم الباحثات بالشكر والتقدير إلى جامعة امللك خالد اململكة العربية السعودية متمثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحث
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بشكل رئيس ي إلى تحديد مدى مساهمة التعليم املحاسبي اإللكتروني في جامعة امللك خالد في ظل جائحة كورونا في تنمية املهارات
الفكرية ،الفنية ،الوظيفية والشخصية لدى الطلبة.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أهمية التعليم املحاسبي اإللكتروني ودوره الحيوي في بناء املهارات املعرفية واملهنية املطلوبة ملواجهة تحديات مهنة املحاسبة.
تخدم هذه الدراسة بما ستفسر عنه من نتائج الجهات القائمة على التعليم املحاسبي في تطوير التعليم املحاسبي اإللكتروني سواء من حيث البرامج
واملناهج أو من حيث األساليب وطرق التعليم لتأهيل خريجي املحاسبة وإكسابهم املهارات املطلوبة.
فرضية الدراسة:
تحاول الباحثات من خالل هذه الدراسة إختبار الفرضية التالية:
يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05بين التعليم املحاسبي اإللكتروني وتنمية املهارات لدى الطالب الخريجين.
وتنبثق منها فروض فرعية:
 .1يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05بين التعليم املحاسبي اإللكتروني بجامعة امللك خالد وتنمية املهارات الفكرية ،الفنية
والوظيفية؟
 .2يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05بين التعليم املحاسبي اإللكتروني بجامعة امللك خالد في تنمية املهارات الشخصية؟
حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :تقتصر الدراسة على عام 2021م
الحدود املكانية :تقتصر الدراسة على طالب كلية املجتمع (الخريجين) بجامعة امللك خالد.
الحدود البشرية :خريجي( طالبات  ،طالب) جامعة امللك خالد.
هيكل الدراسة:
لخدمة أهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى:
 .1الدراسات السابقة.
 .2اإلطار النظري للدراسة.
 .3الدراسة امليدانية.
الدراسات السابقة:
• دراسة خالد عبد الرحمن ،عادل عبد الغني ( :)2020هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة التعليم املحاسبي في تنمية املهارات املهنية التي
يتطلبها املعيار املحاسبي الدولي  3لدى الطلبة وتم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي وقد توصلت هذه الدرلسة أن التعليم املحاسبي يساهم بدرجة
متوسطة في تنمية تلك املهارات التي يتطلبها املعيار وأوصت بضرورة إعادة الهيكلة للتعليم املحاسبي في الجامعات الحكومية اليمنية بما يتفق مع
متطلبات معيار التعليم املحاسبي الدولي .3
• دراسة عبد الرحمن محمد سليمان ( :)2018تهدف الدراسة إلى التعرف على دور استخدام التعليم املحاسبي في مجال املحاسبة لتنمية مهارات
الطلبة الخريجين وتم اإلجابة عن التساؤالت واختبار فروض الدراسة ،اعتمد الباحث على املنهج التحليلي الوصفي وقد توصلت النتائج أن املناهج
الدراسية املحاسبية املطبقة الحالية في الجامعات الفلسطينية التزود الطلبة الخريجين بالقدرات واملهارات التكنولوجية الحديثة املطلوبة
للتوظيف كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في الخطط واملناهج الدراسية الحالية في أقسام املحاسبة في الجامعات الفلسطينية.
• دراسة العجلوني ،خالد ابراهيم ( :)2014تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اآلثار التعليمية الستخدامات اإلنترنت من قبل طلبة الجامعة العربية
املفتوحة  -فرع األردن ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد توصلت الدراسة أن هناك آثار تعليمية الستخدامات اإلنترنت بدرجة
مرتفعة على الدرجة الكلية والدرجات الفرعية لكل بعد من األبعاد التعليمية.
• دراسة بدوي ،محمد محمد عبد الهادي ( :)2014تهدف الدراسة إلى مدى فعالية برنامج مقترح في التعليم اإللكتروني لتنمية مهارات تصميم
االختبارات اإللكترونية واإلتجاه نحو التقويم اإللكتروني لدى طالب الدراسات العليا ،وتكونت عينة الدراسة من  42طالبا من طالب الدراسات
العليا ماجستير من كلية التربية جامعة امللك خالد ،وذلك من خالل تطبيق دروس تعليمية باستخدام برنامج  Blackboardثم تطبيق الدورات
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التالية :بطاقة مالحظة لتحديد مدى قدرة الطالب على بناء وتصميم االختبارات اإللكترونية أثناء عملية التعلم ،اختبار تحصيلي لقياس الجانب
املعرفي ملهارات بناء وتصميم االختبارات اإللكترونية ،مقياس االتجاهات نحو التقويم اإللكتروني ،وقد أظهرت نتائج البحث بأنه يوجد فرق دال
إحصائيا عند مستوى  50,0بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء العملي ملهارات تصميم وإنتاج
االختبارات اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي يرجع أثره األساس ي للبرنامج اإللكتروني.
• دراسة أبو أنعير ،و السكارنه( :)2014هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام
اإلنترنت في التعليم وأسفرت نتائج الدراسة أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام شبكة اإلنترنت في التعليم
الجامعي كانت بدرجة كبيرة وعالية ووجود معوقات تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية في استخدام اإلنترنت في التعليم
الجامعي ولكن بدرجة متوسطة األهمية.

اإلطار النظري:
ً
أوال :مفهوم التعليم املحاسبي اإللكتروني:
يعتبر التعليم اإللكتروني من الركائز األساسية لتقنيات التعليم ،وإن استخدامه في مجال التعليم املحاسبي يحقق مجموعة من املميزات من أهمها
تنمية املهارات الذاتية للطلبة في التعامل مع تقنيات املعلومات أثناء دراستهم ،ومن ثم في املستقبل في مزاوله العمل الوظيفي ،وأيضا استخدام العديد
من البرامج التطبيقية املحاسبية وتكييفها في مجال التعليم املحاسبي واإلستفادة منها( .السقا ،والحمداني)2013 ،
ويمكن تعريف التعليم اإللكتروني بأنه" من طرق التعليم التي تستخدم آليات االتصال الحديثة من حاسب ،ووسائط متعددة من صوت وصورة،
ورسومات ،وآليات بحث ،ومكتبات إلكترونية ،وأيضا بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد.
وأيضا يمكن أن نعرف بأنه استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة( .الحافظ)2013 ،
ويعرف التعليم املحاسبي بأنه هو الذي يعمل على توفير احتياجات سوق العمل من األيدي العاملة املؤهلة واملدربة علميا وعمليا ،والتي تستطيع
مواكبة خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تسعى األمم لتحقيقها وأصبح التعليم املحاسبي ضرورة يتطلبها الوضع الراهن ،وذلك للعوامل التالية:
• التطور املعرفي والذي يطالب بالتجديد والتحديث ليكون أكثر مالئمة مع إحتياجات عصر العوملة.
• االنفجار السكاني والذي يطالب بإشباع الطلب االجتماعي ونشر التعليم العالي.
• ارتفاع مستوى املؤهالت املطلوبة للعمل ويقابلها التخصص الدقيق مع تنوع الخبرات العلمية والعملية مما يؤكد الحاجة إلى قوى عاملة قادرة على
التكيف وفق مهارات محددة.
• لتحقيق الهدف وفوائد من التعليم املحاسبي ،وبناء على ذلك فإنه البد من النظر إلى التعليم املحاسبي كنظام متكامل يتكون من مجموعة من
العناصر املترابطة لتحقيق أهدافها( .قنيع ،عجيلة)2016 ،
ً
ثانيا :خصائص التعليم اإللكتروني في مجال التعليم املحاسبي:
إن أهم خصائص التعليم اإللكتروني فيما يلي:
• يجب توفير بيئة تعليمية غنية يوجد بها مصادر عديدة للتعلم.
• االهتمام بدور أعضاء هيئة التدريس والطالب بما يتوافق مع مستجدات التعليم املحاسبي .
• تشجيع التواصل بين منظومة العملية التعليمية كالتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة واملجتمع املحلي.
• تقديم املحاضرات بصورة نموذجية.
• تبادل الخبرات واملهارات املحاسبية من خالل إيجاد قنوات اتصال تمكن أعضاء هيئة التدريس والطلبة وجميع املهتمين من املناقشة وتبادل اآلراء.
• تقديم املحاضرات بصورة نموذجية.
• تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطالب عل التقنيات وتكنولوجيا املعلومات( .الكنعان)2008،
ً
ثالثا :أهمية التعليم اإللكتروني لتطوير التعليم املحاسبي:
تأتي أهمية التعليم املحاسبي لل حاجة املستمرة والدائمة إلى العمل املحاسبي في نطاق أي مجتمع من املجتمعات ،للوفاء بإحتياجات املجتمع من
املحاسبة البد من االهتمام بعملية التعليم املحاسبي التي يمكن من خاللها تهيئة الكوادر األكاديمية واملهنية القادرة على سد احتياجات الطلب املتزايد على
املحاسبة والناش ئ عن التطورات التي تحدث بصورة مستمرة وإن مسؤولية إعداد محاسبين مؤهلين باملهارات املهنية والتقنية والتكنولوجية على عاتق
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عدة جهات ،تأتي مؤسسات التعليم العالي في مقدمتها وذلك من خالل مواكبتها أساليب التعليم التي تركز على إكساب الطلبة القدرات واملهارات املهنية،
وأيضا يجب العمل على تأهيل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واالستفادة منهم في ظل الحاجة املتزايدة إلى استخدام تقنيات املعلومات في العمل الوظيفي.
ومن الضروري التفكير بكيفية تكييف وسائل وأساليب التعليم اإللكتروني بما يمكن أن يتالءم مع طبيعة التعليم املحاسبي ،خاصة بعد ازدياد
الحاجة إلى العمل املحاسبي في بيئة تقنيات املعلومات ،األمر الذي يتطلب أن يكون املحاسب مهيئا للتعامل مع هذه التقنيات.
ويمكن اإلستفادة من أساليب التعليم اإللكتروني لزيادة كفاءة وفاعلية التعليم املحاسبي كنظام متكامل يتكون من مجموعة من العناصر املترابطة
لتحقيق أهدافه ،وتشمل:
• املدخالت :هم الطلبة الذين يمكن تهيئتهم ملمارسة العمل املحاسبي بمختلف أشكاله وأنواعه.
• العمليات التشغيلية :املتمثلة بوسائل التعليم التي يمكن استخدامها في التزويد باملهارات املحاسبية.
• املخرجات :الطلبة املؤهلين والقادرين على ممارسة العمل املحاسبي .
• التغذية العكسية "الرقابة" :من خالل رقابة العناصر السابقة وتقييمها وتطويرها ومحاولة تصحيح أي انحرافات تحدث في أي منه( .محمد عبد
الرحمن )2018،
ً
رابعا :مزايا التعليم املحاسبي اإللكتروني:
من املميزات التي يحققها التعليم اإللكتروني في مجال التعليم املحاسبي هي:
• تعمل على تنمية املهارات الذاتية لطلبة املحاسبة للتعامل مع تقنيات املعلومات أثناء الدراسة وفي مجال مزاولة العمل املحاسبي.
• تخفيض الجهد املبذول من قبل أعضاء هيئة التدريس في تخصص املحاسبة في تهيئة املحاضرات وعرضها وتغيير أو تطوير بعض محاورها.
• االستفادة من برامج املحاسبة التطبيقية واستخدامها في مجال تدريس تخصص املحاسبة .
• تعزيز مجاالت التعليم الذاتي والبحث لطلبة تخصص املحاسبة بما يؤدي إلى تحسين نوعية التعلم املحاسبي.
• تطوير املقررات والبرامج املحاسبية على الشبكة العاملية للمعلومات ،بما يواكب خطط الجامعات ومتطلبات العصر دون تكاليف إضافية باهظة.
• القدرة على تحديد مستوى الطلبة في تخصص املحاسبة ،وإيصال املحتوى املحاسبي املناسب بدون التقيد بالطلبة اآلخرين ،باإلضافة إلى سهولة
الرجوع للموضوعات املحاسبية السابقة التي اجتازها الطلبة.
• توسيع نطاق التعليم املحاسبي وتوسيع فرص القبول املرتبطة بمحدودية األماكن الدراسية( .النجار ،العجرمي)2009،
ً
خامسا :سلبيات استخدام التعليم اإللكتروني في مجال التعليم املحاسبي:
هنالك سلبيات يحققها التعليم اإللكتروني في مجال التعليم املحاسبي وهي كاآلتي:
• وجود عقبات مالية لتوفير التقنيات الحديثة للتعليم اإللكتروني ومدى قدرة املؤسسات التعليمية أو أسر الطلبة على تحمل تكاليف املتطلبات
التقنية والتكنولوجية الالزمة.
• صعوبة الحصول على البرامج التعليمية الخاصة ببعض املساقات املحاسبية.
• ارتباط التعليم اإللكتروني ببعض العوامل التقنية االخرى مثل كفاءة شبكات االتصاالت ،وتوافر األجهزة والبرامج املحاسبية ومدى القدرة على
إنتاج املحتوى بشكل جيد األمر الذي قد يزيد من االنسحاب من برامج التعليم املحاسبي اإللكتروني.
• العزلة في التعليم اإللكتروني أي يعتزل الطلبة عن املجتمع املحيط بهم ،إال أن أدوات االتصال للتعليم املباشر والتي تعرف بالدردشة توفر فرصة
للطلبة باالتصال بأعضاء هيئة التدريس والطلبة اآلخرين.
• هناك ندرة في أعضاء هيئة التدريس الذين يجيدون فن التعليم اإللكتروني ،لذا فالحاجة مستمرة لتدريبهم ،ودعمهم ،حيث أن هذا النوع من
التعليم يحتاج إلى التدريب املستمر( .حمدان)2007،
ً
سادسا :املهارات التي يجب ان يتمتع بها الخريج ألداء العمل املحاسبي:
أكدت جمعية املحاسبين الدوليين بأن بيئة األعمال املعاصرة تتطلب خريج مؤهل ألداء العمل املحاسبي وممارسته في سوق العمل ،من خالل اكسابه
عدة مها ارت مهنية وصفات تساعده على ممارسة مهنة املحاسبة ،وتنقسم هذه املهارات إلى ما يلي:
• املهارات اإلدراكية :وتتضمن املهارات التالية:
 .1مهارات فنية :يجب تزويد الطالب بمهارات فنية مختلفة وأهمها:
أ .مهارات تشغيل املعرفة املهنية :مثل مهارات استخدام برامج املحاسبة ،وتقنيات املعلومات املحاسبية ،ومهارات استخدام املعادالت اإلحصائية
والرياضية املستخدمة.
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ب .مهارات تطبيق املعرفة املهنية :مثل مهارات تطبيق النظرية املحاسبية ،ومهارات القياس املحاسبي ،ومهارات كتابة التقارير املهنية ،ومهارات إعداد
املوازنات .
 .2مهارات تحليلية وبنائية :تتمثل بمهارات تحليل البيانات واملعلومات املحاسبية وتبويبها ألغراض مختلفة ،ومهارات تصميم النظم املحاسبية املساعدة،
وتصميم نماذج القرار وتحليلها ،وتحليل درجة املخاطر .
 .3مهارات تقييمية :وتتضمن مهارات إمكانية اعداد التقديرات في مواقف الغموض ،ومهارات اتخاذ القرارات ،ومهارات تقييم النظم املحاسبية
ومخرجاتها ،ومهارات التفكير الناقد ،ومهارات حل املشكالت املحاسبية.
 .4مهارات التعليم املحاسبي طويل األجل :وتتطلب فهم املستجدات بشأن املعرفة املحاسبية والقدرة على التعلم الذاتي.
• املهارات السلوكية :وتتضمن املهارات التالية:
 .1املهارات الشخصية :مثل التفاعل ،والحوار ،التوجيه الجيد واملهارات املرتبة باملهنة من تعامل مع اإلدارة ،والزمالء ،واملوردين ،وكل املرتبطين باملهنة .
 .2مهارات اجتماعية :مهارات االتصال ،والقدرة على توصيل املعلومات ،والتكيف والتحفيز ،والعمل ضمن فريق ،وطرح األسئلة ،ومهارات تقبل النقد،
والتعامل مع اآلخرين .
 .3مهارات تنظيمية :تتضمن مهارات البناء ،والتخطيط التنظيمي .
 .4مهارات تحمل املسؤولية :تتضمن مهارات العمل الفعال ،والتصرف بمسؤولية ،واتباع األسس األخالقية للمهنة( .الفرا2018،م)
التعليم املحاسبي اإللكتروني وأزمة كورونا:
أثر فيروس كورونا على عملية التعليم في طريقة انتقاله ،وتكون في أغلب الحاالت عن طريق التواصل املباشر مع املريض أو مالمسة األسطح امللوثة،
مما ألزم صانعي القرار على منع التجمعات واللقاءات واملناسبات االجتماعية املحصورة في مكان محدد ،وتعد املؤسسات التعليمية إحدى أكبر التجمعات
في عاملنا املعاصر ،وفى في ظل هذه االزمة أصبح جميع دول العالم بين خيار إيقاف الدراسة والتعليم بشكل كامل أو إتباع أساليب إلكترونية بديلة.
ومن هنا جاء التفكير مباشرة نحو التكنولوجيا الرقمية للتغلب على هذه األزمة؛ ملا تتمتع به من ميزات في تطوير العملية التعليمية يمكن إيضاحها
على النحو االتي:
 .1إمكانية استخدام أدواتها بسهولة وفي مختلف األماكن :حيث تتميز أدوات التكنولوجيا الرقمية الحديثة بكونها مناسبة من حيث حجمها ،إبتداء
بالحاسوب الشخص ي واملحمول (الالب توب) ،وصوال إلى األجهزة اللوحية (التابلت) ،وإنتهاءا بالهاتف الذكي ،مما أنتج مرونة وسهولة في استخدامها
ملختلف الظروف.
 .2تنوع التطبيقات التي تقدمها :تتميز التطبيقات التي تعمل بواسطة أجهزة التكنولوجيا الرقمية بالتنوع ،فنجد العديد من التطبيقات التي تعالج نفس
التخصص واملحتوى العلمي.
 .3دعمها ألنواع مختلفة من املحتوى الرقمي :وتتضمن العديد من مكونات الوسائط املتعددة ،مثل الصوت والصورة والفيديو والرسوم املتحركة
والحركة والنصوص والصوت واأللوان ،وهذه املكونات تساهم في تحويل املحتوى التعليمي للمواد الدراسية إلى محتوى رقمي متنوع وتفاعلي يخاطب
العديد من حواس اإلنسان ،مما يسهم في جذب انتباههم وتغيير قناعاتهم وميولهم نحو تعلمها.
 .4قدرتها العالية على التواصل واالتصال :وتتضمن قدرة األجهزة الرقمية على التواصل فيما بينها ،وذلك عن طريق العديد من الوسائط منها :الشبكات
السلكية ،وغير السلكية.
ُ
 .5قدرتها على محاكاة عمل البيئات التعليمية :وتعد هذه النقطة األهم في هذا الجانب ،حيث استطاعت التكنولوجيا الرقمية بناء بيئات تعليمية
افتراضية تشابه إلى درجة كبيرة ما هو موجود داخل الفصول الدراسية االعتيادية ،حيث تجمع تلك البيئات كل من :املعلم والطالب واملنهج ،مما
يساهم في جعل التواصل بين األفراد أكثر سهولة.
 .6توفيرها لخدمات الحوسبة والتخزين السحابية  :يشير مفهوم الحوسبة السحابية إلى التقنية القائمة على نقل ومعالجة وتخزين البيانات واملعلومات
واألوامر واإلعدادات الخاصة باملستخدم (املعلم والطالب) .تكامل تطبيقاتها وتوافقها :يشير مفهوم التكامل والتوافق إلى إمكانية استخدام التطبيقات
الرقمية بغض النظر ع ن نوع جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي أو األجهزة اللوحية ،باإلضافة إلى إمكانية العمل على مختلف األجهزة بغض النظر عن
مواصفاتها أو أنظمة التشغيل التي تعمل عليها( .عبد هللا)2020 ،

الدراسة امليدانية:
نبذة عن جامعة امللك خالد:
تم إنشاء جامعة امللك خالد وتشييدها باألمر السامي رقم /78/7م في1419/3/11هـ املتضمن استكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك .وبناء عليه
صدرت امليزانية األولى للجامعة في 1419/9/14هـ ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد إلى منظومة الجامعات السعودية وتقع الجامعة في
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منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة العربية السعودية .وتبلغ مساحة منطقة عسير حوالي  80.000كيلومتر مربع ،يعيش عليها أكثر من
ثمان وسبعين محافظة ومركزا( .موقع الجامعة )kku.edu.sa
 1.600.000نسمة؛ ينتشرون في ٍ
أهداف جامعة امللك خالد:
 .1تحقيق طموحات اململكة العربية السعودية في تنمية املعرفة البناءة التي تسهم فيدعم األهداف الدينية والوطنية.
 .2الوصول إلى مستوى علمي ،وبحثي ،وخدمي متميز للجامعة.
 .3تحقيق معايير الجودة الشاملة ،والحصول على االعتماد األكاديمي واملؤسس ي وفق املعايير املعتمدة محليا وعامليا.
 .4تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين ،وتطوير قدراتهم املعرفية واملهنية وبناء التواصل األكاديمي بين
الجامعة ،واملراكز البحثية اإلقليمية والعاملية.
إجراءات وتحليل بيانات الدراسة:
مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع البحث في مؤسسات التعليم العالي باململكة العربية السعودية حيث ركز الباحث بأخذ عينة من هذا املجتمع متمثلة في جامعة امللك
خالد بإعتبارها واحدة من الجامعات الداخلة في هذا املجتمع.
عينة الدراسة:
تمثلت عينة البحث في جامعة امللك خالد وهي من الجامعات الالمركزية ونظرا لكبر عينة مفردات مجتمع جامعة امللك خالد فقد تم حصر فئات
مجتمع البحث الذي سيخضع للدراسة حيث تمثلوا في خريجي محاسبة بجامعة امللك خالد الذين يعملون في بنك الراجحي واألهلي ومكاتب املراجعين
والبالغ عددهم ( )120مفردة على ضوء ذلك تم اختيار العينة على النحو التالي :خريجي محاسبة (طالبات ،طالب).
أدوات جمع البيانات:
إعتمدت الباحثة على االستبانة كأداة رئيسة لجمع املعلومات من عينة الدراسة ،احتوت االستبانة على قسمين رئيسين:
 .1القسم األول :تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.
 .2القسم الثاني :يحتوي هذا القسم على عدد ( )16عبارة طلب من أفراد عينة البحث أن إستجابتهم عن ماتصفه كل عبارة وفق مقياس ليكرت
الخماس ي ،ومن تم توزيع هذه العبارات على فرضية البحث.
صدق وثبات أداة الدراسة:
قام الباحث بالتحقق من صدق االستبانة من خالل اآلتي :صدق املحكمين (الصدق الظاهري)
عرض الباحث اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املختصين بمجاالت املحاسبة ،اإلدارة واإلحصاء وجرى أخذ اآلراء كافة التي اتفق عليها
املحكمون.
إجراءات ثبات فقرات االستبانة:
استخدمت الباحثة أسلوب كرونباخ ألفا ( (Cronbach – Alphaالختبار مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة حيث كانت
قيمة معامل الثبات  0.93وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو  0.70مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات وإمكانية االعتماد على
نتائج التحليل اإلحصائي.
االساليب اإلحصائية املستخدمة:
للحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان تم استخدام البرنامج االحصائي spss
تحليل البيانات وإختبار فرضيات الدراسة:
 .1النوع:
النوع
ذكر
أنثى
الجمل ــة

ً
جدول ( :)1التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير النوع
العدد

النسبة املئوية

الترتيب

66

%55

1

54

%45

2

120

100
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املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية برنامج 2021spssم

حيث نالحظ أن ( )120فردا وبنسبة ( )%55من املبحوثين ذكور واإلناث بنسبة ( )%43,3الخريجون الذين يعملون في مؤسسات مختلفة.
 .2العمر:
ً
جدول ( :)2التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير العمر

العمر
من  18سنة إلى  21سنة
من  21سنة إلى  25سنة
من  26فأعلى
الجمل ــة

التكرار

النسبة املئوية

الترتيب

84

%70

1

34

%28.3

2

2

%1.7

3

120

%100

املصدر:إعداد الباحث من الدراسة امليدانية برنامج 2021spssم

حيث نالحظ أن ( )84فردا وبنسبة ( )%70من املبحوثين من الفئة العمرية ( 18إلى  21سنة) ،وأن ( )34فردا وبنسبة ( )%28,3من املبحوثين من الفئة
العمرية (من  22سنة إلى 25سنة) ،وأن ( )2أفراد وبنسبة ( )%1,7من املبحوثين من الفئة العمرية (من  26سنة فأعلى) ونالحظ أن معظم املبجوثين من
الفئة الشبابية.
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اختبار الفرضية:
استخدمت الباحثة في هذا الجانب على إختبار فرضية الدراسة ،حيث تركزت مهمة هذه الفقرة إلختبار مدى قبول أو رفض الفرضية ،حيث أن نتائج
ومؤشرات إختبار (كاي تربيع) لداللة الفروق من وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى مساهمة التعليم املحاسبي اإللكتروني في تنمية املهارات لدى
الطالب الخريجين بجامعة امللك خالد معد وفقا ألسس علمية ،موضحة بالجدول التالي كما يلي:
جدول ( :)3إختباركاي تربيع لداللة الفروق لفرضية البحث (تنمية املهارات لدى الطالب الخرجين)
العبارات

قيمة(كاي تربيع)

درجة
الحرية

مستوى
املعنوية

املتوسط
الحسابي

داللة الفروق

180.167

4

0,000

4,07

توجد فروق

137,800

4

0,000

4,25

توجد فروق

30.200

2

0,000

4,38

101.476

3

0,000

4,08

توجد فروق
توجد فروق

146,917

4

0,000

4,03

توجد فروق

66,050

2

0,000

4,18

131,276

3

0,000

3,93

توجد فروق
توجد فروق

46,050

2

0,000

4,03

76,200

2

0,000

4,30

توجد فروق
توجد فروق

111,800

3

0,000

4,13

توجد فروق

100,550

2

0,000

4,24

49,400

2

0,000

4,18

93.800

3

0,000

4,19

توجد فروق
توجد فروق
توجد فروق

103,550

2

0,000

4.24

توجد فروق

68.600

2

0,000

4,28

توجد فروق

82.950

2

0,000

4,27

توجد فروق

 /1تعمل الجامعة على تعزيز املهارات التقنية بإستمرار
/2يساهم التعليم املحاسبي اإللكتروني في بناء القدرة لدى الطالب على التفكير املنطقي
التحليلي والنقدي لبيئة األعمال في ظل جائحة كورونا.
//3البرامج والتطبيقات املستخدمة في العملية التعليمية سهلة ومفهومة لدى الجميع
/4يساهم التعليم املحاسبي اإللكتروني بتحليل وتشخيص البيئة اإلقتصادية
والتكنولوجية لبناء القدرات املهنية وفق التغيرات البيئية
/5تعمل الجامعة على كسب مكانة مرموقة بين املؤسسات التعليمية لجذب الطالب
وتحقيق التنمية في ظل جائحة كورونا
 /6تعمل الجامعة على تطوير األداء العام لتحقيق رض ي املستفيدين
/7تعمل الجامعة على التنوع الثقافي الذي تميز املوارد البشرية بالجامعة وتستثمر الكفاءات
والخبرات وفق إطار مؤسس ي لتوطين املعرفة والتكنولوجيا في ظل جائحة كورونا
/8تعمل الجامعة على توفير الكوادر والكفاءات املتخصصة في التقنية
/9يساهم التعليم املحاسبي اإللكتروني على تطوير القدرات في تطبيق املمارسات املحاسبية
املتبعة في مجال العمل في ظل جائحة كورونا.
/10تساهم الجامعة في تحديد اإلحتياجات التدريبية للخريجين والتي تساهم في زيادة الخبرة
في ظل جائحة كورونا.
/11تقدم الجامعة مناهج محاسبية تواكب املستجدات في ظل جائحة كورونا.
/12تستخدم الجامعة وسائل تكنولوجية حديثة في التدريس
/13يساهم التعليم املحاسبي اإللكتروني في بناء القدرة لدى الطالب على التعامل مع
الضغوط املختلفة وتنظيم الوقت واستغالل الوقت في ظل جائحة كورونا.
/14يساهم التعليم املحاسبي اإللكتروني في بناء القدرة لدى الطالب على العمل مع الغير
بروح الفريق الواحد
/15يساهم التعليم املحاسبي اإللكتروني في بناء القدرة لدى الطالب على تقديم اآلراء
ومناقشتها والدفاع عنها بفاعلية
 /16يساهم التعليم املحاسبي في بناء القدرة على إدارة املشاريع واألفراد واملوارد وإتخاذ
القرارات في ظل جائحة كورونا.

يوضح الجدول رقم ( )3أن جميع قيم كاي تربيع أقل من مستوى الداللة ( )0,05وبناءأ علي ذلك فإن املتوسطات الحسابية دالة إحصائيا وإن
استجابات أفراد العينة لم تصل لدرجة الحياد املعروفة وأيضا من خالل التحليل تم مالحظة أنه هنالك فروق إحصائية للفرضية وبذلك تقبل الفرضية
وأن العينة توافق علي محتوى املحور.
وحظيت الفقرة رقم ( )3على التكرار األول ونصها (البرامج والتطبيقات املستخدمة في العملية التعليمية سهلة ومفهومة لدى الجميع) وكانت الفقرة
ذات التكرار األخير رقم ( )7ونصها (تعمل الجامعة على استغالل التنوع الثقافي الذي تميز املوارد البشرية بالجامعة وتستثمر الكفاءات والخبرات وفق
إطار مؤسس ي لتوطين املعرفة والتكنولوجيا وترى الباحثات أن الجامعة يجب أن تعمل على استغالل التنوع الثقافي الذي تميز املوارد البشرية بالجامعة
وتستثمر الكفاءات والخبرات وفق إطار مؤسس ي لتوطين املعرفة والتكنولوجيا.

النتائج والتوصيات:
من خالل عرض وتحليل البيانات تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:
ً
أوال :النتائج:
• أوضحت النتائج أن التعليم املحاسبي اإللكتروني تساهم في بناء القدرة لدى الطالب على التفكير املنطقي التحليلي والنقدي لبيئة األعمال.
• أبانت النتائج أن الجامعة تعمل على توفير الكوادر والكفاءات املتخصصة في التقنية.
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• أظهرت النتائج أن التعليم املحاسبي اإللكتروني يساهم في بناء القدرة لدى الطالب على تقديم اآلراء ومناقشتها والدفاع عنها بفاعلية.
• أوضحت النتائج أن التعليم املحاسبي اإللكتروني يساهم في بناء القدرة على إدارة املشاريع واألفراد واملوارد وإتخاذ القرارات.
ً
ثانيا :التوصيات:
• االهتمام بعملية التعليم املحاسبي اإللكتروني التي يمكن من خاللها تهيئة الكوادر األكاديمية واملهنية القادرة على سد اإلحتياجات الطلب املتزايد
على املحاسبة والناش ئ عن التطورات الحديثة واألزمات غير املتوقعة (جائحة كورونا).
• االلتزام بمتطلبات ومعايير التعليم املحاسبي الذي يساعد على تطوير عملية التعلم املحاسبي اإللكتروني ويحقق جودة عناصرها.
• ضرورة االستغالل األمثل للتنوع الثقافي الذي تميز املوارد البشرية بالجامعة وتستثمر الكفاءات والخبرات وفق إطار مؤسس ي لتوطين املعرفة
والتكنولوجيا.

املراجع:
.1

اشميله ،ميالد رجب ،و الطرلي ،محمد مفتاح ( .)2013مدى التوافق بين مناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
وخريجي أقسام املحاسبة بالجامعات الليبية .مجلة العلوم االقتصادية والسياسية ،)1( :كلية االقتصاد والتجارة زليتن ،جامعة املرقب ،طرابلس،

ليبيا.
 .2أبو انعير ،نذير سيحان محمد ،والسكارنه ،محمد عبد رمضان ( .)2014اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية نحو
استخدام اإلنترنت في التعليم ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة .)8(3 :القاهرة.
 .3بدرانه عبد هللا ( .)2020دور التعليم الرقمي في مواجهه االزمات والتحديات الراهنه ،ورقه بحثية مقدمة في املؤتمر اإللكتروني التعليم االفتراض ي
وجوده الحياه في التنمية املستدامة.
 .4بدوي ،محمد عبد الهادي ( .)2014فعالية برنامج مقترح في التعليم اإللكتروني لتنمية مهارات تصميم االختبارات اإللكترونية واالتجاه نحو التقويم
اإللكتروني لدى طالب الدراسات العليا .املجلة الدولية التربوية املتخصصة .)5(3 :القاهرة.
 .5الحافظ ،محمود عبد السالم ( .)2013التعلم اإللكتروني ودرجة تمكن أعضاء هيئة التدريس الجامعي من تطبيق مهاراته .املجلة العربية لضمان
جودة التعليم الجامعي. )14(6 :
 .6حمدان ،محمد سعيد ( .)2007التجارب الدولية العربية في مجال التعليم اإللكتروني .املجلة الفلسطينية للتربية املفتوحة عن بعد.)1(1 :
 .7خالد عبد الرحمن  ،عادل عبد الغني ( .)2020مدى مساهمة التعليم املحاسبي للجامعات اليمنية في تنمية مهارات املهنية لدى الطلبة – دراسة
حاة جامعة تعز – في ضوء متطلبات معيار املحاسبة الدولي (. )8( ، )3
 .8السقا ،زياد هاشم ( .)2006واقع التعليم املحاسبي في العراق ومتطلبات تطويره .مجلة تنمية الرافدين :كلية اإلدارة واالقتصاد .جامعة املوصل.
(.)66
 .9السقا ،زياد هاشم ،والحمداني ،خليل ابراهيم ( .)2013دور التعليم اإللكتروني في زيادة كفاءة وفاعلية التعليم املحاسبي .مجلة أداء املؤسسات
الجزائرية :الجزائر.)2( ،
 .10سليمان ،عبد الرحمن محمد ( .)2018دور استخدام التعليم اإللكتروني في مجال التعليم املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة الخريجين .مجلة كيراال.
 .11العجلوني ،خالد ابراهيم ( .)2014اآلثار التعليمية الستخدامات اإلنترنت من قبل طلبة الجامعة العربية املفتوحة فرع األردن .مجلة – دراسات
العلوم التربوية .)2(41 :عمان ،األردن.
 .12عجيلة محمد ،قنيع احمد ( .)2016مساهمة التعليم املحاسبي اإللكتروني في تنمية مهارات طلبة أقسام املحاسبة .املجلة الجزائرية للدراسات
املحاسبية واملالية. )3( :
 .13الفرا ،عائــد م ــازن ( .)2018واقع التعليم املحاسبي في الجامعات الفلسطينية واألردنية من وجهة نظر املحاسبين واملشغلين في الشركات التجارية
"دراسة مقارنة .رسالة ماجيستير كلية االقتصاد والعلوم االدارية في الجامعة االسالمية بغزة.
 .14الكنعان ،هدى محمد ( .)2008استخدام التعليم اإللكتروني في التدريس .ورقة عمل مقدمة مللتقى التعليم اإللكتروني .الرياض.
 .15مدوخ ،خيام محمد ( .)2014واقع تطور مهنة املحاسبة بين التأهيل املنهي و التكنولوجي للمحاسبين في الشركات العاملة في قطاع غزة .رسالة
ماجستير غير منشورة .كلية التجارة .الجامعة اإلسالمية .غزة .فلسطين.
 .16نجار ،حسن عبدهللا ،و العجرمي ،سامح جميل ( .)2009مدى امتالك محاضري جامعة األقص ى لكفايات التعلم اإللكتروني في ضوء بعض
املتغيرات .مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات.)16( :
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Abstract: The study aimed to find out the extent of the contribution of electronic accounting education of
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study relied on the descriptive and analytical approach through a questionnaire that included professional
skills requirements. The study concluded that electronic accounting education contributes to building the
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recommended the necessity of adhering to the requirements and standards of international accounting
education, which helps develop the electronic accounting learning process and achieves the quality of its
components.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى بيان أثر إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في تطبيق إدارة املواهب البشرية في شركات التوظيف األردنية ،حيث تكون
مجتمع الدراسة من املدراء واملوظفين في شركات التوظيف األردنية والبالغ عددها  52شركة ،تم اختيار  6شركات منها والتي تستخدم إدارة
املوارد البشرية اإللكترونية في عمليات االختيار والتعيين والتوظيف للموارد البشرية املوهوبة .تم استخدام املعلومات التي تم جمعها من خلل
ً
ً
توزيع أداة الدراسة (االستبانة) على عينة الدراسة والبالغ عدد أفرادها  117فردا ،بعد أن تم معالجتها إحصائيا باستخدام برنامج )(SPSS
واستخدم الفحوصات اإلحصائية اللزمة .كان من نتائج ذلك أن تبين وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(α = 0.05الستخدام
إدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في تطبيق إدارة املواهب
ً
البشرية بأبعادها (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ باملوهبة) في شركات التوظيف األردنية الست محل الدراسة .اعتمادا على
هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة استخدام إدارة املوارد البشرية اإللكترونية من قبل شركات التوظيف األردنية لدورها في تزويد الشركات
باملعلومات الشاملة عن املواهب البشرية وتسهيل اتخاذ القرارات عند االختيار والتعيين لهذه املواهب .مما يرفع من جودة التوظيف للموارد
البشرية املوهوبة.
الكلمات املفتاحية :إدارة املوارد البشرية اإللكترونية؛ االستقطاب؛ واالختيار؛ التعيين اإللكتروني؛ إدارة املواهب البشرية.

املقدمة:
في ظل التغيرات السريعة التي مرت على إدارة املوارد البشرية وباختلف مراحلها ،فهي بشكلها الحديث ليست وليدة الساعة ،إنما هي نتيجة للعديد
من التطورات التي عرفتها املنظمات باختلف تنظيمها وتسييرها ،ودورها في املجتمعات املدنية التي دفعها نحو النمو واشتداد املنافسة إذ تقوم املنظمات
على إيجاد مفاهيم وسلوكيات إدارية بتوائم مع رؤيتها ورسالتها ،كمثل إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في إدارة املواهب البشرية.
مع تداخل العوامل املؤثرة بآداء املنظمة ،فقد واجهت اإلدارات في العديد من املنظمات تحديات تكمن في وضع مؤشرات دقيقة لقياس اآلداء
املنظمي ،وفي هذا الصدد اهتمت العديد من الدراسات واملدارس في توجه املنظمة لتحسين مواهب عامليها وتطوير أدائهم  ،فمنها من ركز على الناحية
املالية ،ومنهم من حلل كفاءة اإلنتاجية وآخرون اتجهوا لرضا العاملين ،كل ذلك باالعتماد على تطبيق مبادئ حديثة في إدارة املواهب البشرية باالعتماد
ً
على التكنولوجيا بشكل دقيق .وبدأت العلقة بين إدارة املوارد البشرية والبيئة املحيطة بها تبدو أكثر توافقا بعد انضمام اإلدارة إلى إدماج التكنولوجيا في
إدارتها ألعمالها وعامليها ،وبدأ ما يعرف بإدارة املوارد البشرية اإللكترونية ،وإدارة املواهب البشرية .
كما اتجهت املنظمات إلى تعظيم قدراتها اإلبداعية واالبتكا رية واستخدام التكنولوجيا في تقديم ما يحقق الرضا للعملء والعاملين فيها على حد
سواء ،وبذات الوقت تحقيق التفوق على املنافسين من خلل ميزة تنافسية مستدامة ،لذلك أدركت املنظمات أن الطرق التقليدية في إدارة مواردها
البشرية لم تعد مجدية وأن التغيرات املحيطة بها تملي عليها االستفادة من تكنولوجيا املعلومات وتفعيل استخدام نظم املعلومات اإلدارية في إدارة مواردها
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ً
البشرية إلكترونيا ،حيث تمكنها اإلدارة اإللكترونية من تنفيذ استراتيجيات املوارد البشرية بما ييهئ لها ومن خلل استقطاب وتدريب واالحتفاظ باملوارد
ذات املوهبة لتتمكن من تحقيق السرعة وكفاءة اإلنجاز ويرفع من فعالية وكفاءة اآلداء.)Zhou, Hong, & Liu, 2013( .
من هنا جاءت هذه الدراسة بهدف تحليل أثر إدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء
اإللكتروني) في إدارة املواهب بأبعاد ها (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ باملوهبة) في شركات التوظيف األردنية.
مشكلة الدراسة:
ً
نظرا ملا يشهده العالم اليوم من تطور سريع للتكنولوجيا املستخدمة في املنظمات وبخاصة تلك التي تسعى للتفوق والريادة في أسواق األعمال
ً
ً
املحلية واالقليمية والعاملية ،أصبح لزاما على املنظمات كافة استخدامها في كافة الشؤون املتعلقة باألعمال وإدارتها أيضا ،كما أن البحث الحثيث عن
ً
املوارد البشرية املوهوبة القادرة على املنافسة والتطور أصبح مطلبا لتك املنظمات ،وبالتالي فإن الربط بين هذين املطلبين يعتبر من مهام شركات
التوظيفً ،
وبناء عليه وعلى أثر قيام البحث بمحاولة الربط بين هذين املتغيرين بإطلعه على عدد من الدراسات املتعلقة بهذا الشأن ،وعليه فقد تم
التعرف ع لى مشكلة الدراسة من خلل العديد من البحوث الدراسات السابقة ومنها دراسة ( )Al-faouri, Al-kasasbeh, & Al-khaldi, 2009والتي
أوصت بضرورة اهتمام اإلدارة العليا بتطبيق وتبني تكنولوجيا املعلومات الخاصة باملوارد البشرية من أجل تعزيز التوافق االستراتيجي والذي يعتبر أحد
مبادئ إدارة اآلداء الوظيفي .ودراسات أخرى مثل دراسة رانية ( ،)2018ودراسة فاطنة ( )2018والتي تناولت إدارة املوهبة مع متغيرات أخرىً ،
وبناء عليه
حدد الباحث مشكلة الدراسة بعد عمل دراسة استطلعية تضمنت مجموعة من األسئلة ،والتي تغطي متغيرات هذه الدراسة بأبعادها ،والتي أشارت
نتائجها عدم إدراك أهمية إدارة املوهبة في أغلب املنظمات محل الدراسة ،ومنها تلك املنظمات التي تطبق إدارة املوارد البشرية اإللكترونية .
لذا فإن الغرض من هذه الدراسة هو قياس أثر إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في إدارة املواهب بأبعادها (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب،
االحتفاظ باملوهبة) في شركات التوظيف األردنية.
فرضيات الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة ّ
ً
تم صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية األولى : H01:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف
اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في إدارة املواهب البشرية بأبعاد ها (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ باملوهبة) في
شركات التوظيف األردنية.
وتتفرع عنها الفرضيات اآلتية:
: H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،التد ريب
اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في استقطاب املواهب البشرية في شركات التوظيف األردنية.
: H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،التد ريب
اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في تطوير املواهب في شركات التوظيف األردنية.
: H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،التد ريب
اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في االحتفاظ باملوهبة في شركات التوظيف األردنية.
أنموذج الدراسة:
لتحقيق الغرض من هذه الدراسة والوصول إلى أهدافها في تحديد أثر املتغيرات املستقلة على املتغير التابع ،فقد تم تطوير نموذج خاص بالدراسة.
والشكل رقم ( )1يوضح أنموذج الدراسة ومتغيراتها.
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املتغير املستقل

محمود أبو جمعة
املتغير التابع

H01

إدارة املوارد البشرية اإللكترونية

إدارة املواهب البشرية
H01_1

التوظيف اإللكتروني

استقطاب املواهب البشرية

H01_2
H01_3

التدريب اإللكتروني

تطويراملواهب البشرية

االحتفاظ باملوهبة
تقييم اآلداء اإللكتروني

شكل (  :)1أنموذج الدراسة
املصدر :من إعداد الباحث استنادا إلى املراجع والدراسات حسب الجدول.
متغيرات الدراسة
املتغير املستقل :إدارة املوارد البشرية اإللكترونية
بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،والتدريب اإللكتروني،
وتقييم اآلداء اإللكتروني).
املتغير التابع :مبادئ إدارة اآلداء الوظيفي بأبعادها
(التوافق االستراتيجي ،اإلدارة باألهداف ،العلقة
التكاملية (التبادلية) ،التغذية الراجعة)

ُ
املراجع والدراسات املعتمدة
فرخة ()2017؛ مجيد وعباس ()2019؛ الزبيدي وعباس ()2019؛ (،Zhou
.) & Liu, 2013،Hong
فاطنة ،)2018( ،حسين وحمد  ،2018صبيان .)2019

األهمية النظرية والتطبيقية للدراسة:
ً
تتمثل األهمية النظرية للدراسة بالحداثة عن الدراسات السابقة وجاءت استكماال للدراسات العربية التي تناولت فقط متغير واحد من متغيرات
الدراسة الحالية دون األخرى مما يضيف قيمة علمية وأدبية للبحاث املعنية بمجال إدارة املوارد البشرية الحديثة.
في حين تكمن األهمية التطبيقية للدراسة الحالية من خلل املتغيرين ،املتغير املستقل إدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف
اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) واملتغير التابع "إدارة املواهب البشرية" بأبعادها (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ
باملوهبة) للوصول إلى نتائج يمكن االستفادة منها في شركات التوظيف األردنية بتطوير مفاهيم وأساليب إدارة املوارد البشرية اإللكترونية فيما يتعلق بإدارة
املواهب البشرية بأبعادها (من قبل شركات التوظيف األردنية ،وأن تساهم هذه الدراسة في مساعدة أصحاب القرار لدى شركة التوظيف األردنية للتطرق
ً
بضرورة بدء العمل في النظر استراتيجيا إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية وتوظيف وتطوير املوهوبين واالحتفاظ بهم نظرا ألهمية املوارد املوهوبة في هذا
القطاع املعني بتوظيف العاملين لديه ولدى الجهات الباحثة عن العاملين ،مع إبراز أهميه املتغيرين لهذه الد راسة وأبعادهما .
أهداف الدراسة:
تشكلت اهداف الدراسة من هدف رئيس استنبط منه عدد من األهداف الفرعية شكلت بمجملها فرضيات الدراسة ،أما الهدف الرئيس فهو على
الشكل التالي:
التعرف على مستوى تطبيق إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في إدارة املواهب بأبعادها (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ
باملوهبة) في شركات التوظيف األردنية.
حدود الدراسة ومحدداتها:
الحدود املكانية :ستقتصر هذه الدراسة على شركات التوظيف األردنية.
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الحدود البشرية :ستقتصر هذه الدراسة على عينة من مدراء وموظفي شركات التوظيف األردنية الست محل الدراسة .
الحدود الزمانية :يتوقع انجاز هذه الدراسة خلل العام .2021
الحدود العلمية :اقتصرت الدراسة على املتغير املستقل إدارة املوارد البشرية اإللكترونية (التوظيف اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء
اإللكتروني) وأثره على إدارة املواهب (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ باملوهبة) في شركات التوظيف األردنية.

اإلطارالنظري والدراسات السابقة:
• التعريفات املفاهيمية:
َ َ
َ
البشرية اإللكترونية :عملية متكاملة بين العمليات والتكنولوجيا واألفراد تهدف إلى تنفيذ سياسات وممارسات واستراتيجيات املوارد البشرية
إدارة امل َو ِارد
والوظائف واألنشطة املتعلقة بها باستخدام تكنولوجيا املعلومات في شركة مياه األردن-مياهنا( .مجيد وعباس)2019 ،
التوظيف اإللكتروني :استقطاب املوارد البشرية واختيارها وتعيينها في شركات التوظيف األردنية عن طريق استخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا
والبرمجيات الحديثة واإلنترنت( .فرخة)2017 ،
التدريب اإللكتروني :دراسة االحتياجات التدريبية اللزمة للعاملين في شركات التوظيف األردنية ومساعدتهم في تطوير املعارف واملهارات اللزمة للعمل
وتحسين مستوى أدائهم في وظائفهم باستخدام الوسائل اإللكتروني ة مثل أشرطة الفيديو والبرمجيات الوثائقية واالتصال عن بعد وباستخدام وسائل
التواصل اإللكتروني األخرى)Zhou et al, 2013( .
ً
تقييم اآلداء اإللكتروني :قياس شركات التوظيف األردنية ملستوى آداء العاملين املستهدف إلكترونيا وتقييم أدائهم باالعتماد على استمارات إلكترونية
ً
مبنية على معايير محددة ،وتزويدهم بالتغذية العكسية حول أدائهم إلكترونيا( .الزبيدي وعباس)2019 ،
إدارة املواهب البشرية :هي العملية التي تستخدمها اإلدارة لربط املوهبة باألهداف العملية للتقليل من تكاليف العمل وتحسين جودة االستخدام وتحقيق
مستويات عالية من اآلداء( .بن سالم.)2011 ،
ً
استقطاب املواهب :يعتبر من أهم االولويات التي تحرص املنظمة على تنفيذ استراتيجياتها نظرا للهمية في تعزيز اآلداء وما تحققه من ميزة تنافسية
حاصلة في بيئة األعمال املعاصرة التي تتصف بالتغير السريع( .نزال.)2018 ،
ً
تطوير املواهب :هي عبارة عن الجهود التي تبذلها املنظمة في تزويد املوظفين بالقدرات التي تحتاج إليها املنظمة مستقبل مما يجعل األفراد أكثر مرونة في
العمل على املدى الطويل( .أبو عبلة.)2018 ،
االحتفاظ باملوهبة :عملية تقوم بها املنظمة تتركز باملحافظة على املواهب واملحافظة على املوهوبين من خطر ذهابهم إلى منظمات اخرى التي تعمل على
استقطاب أفضل األفراد( .كسنة.)2017 ،
• التعريفات اإلجر ائية:
إدارة املوارد البشرية اإللكترونية :إجر ائيا :النشاطات والعمليات والتكنولوجيا واألفراد التي تهدف إلى تنفيذ سياسات وممارسات واستراتيجيات املوارد
البشرية والوظائف واألنشطة املتعلقة بها باستخدام تكنولوجيا املعلومات في شركات التوظيف األردنية .وتم قياسها من خلل األبعاد التالية( :التوظيف
اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني).
التوظيف اإللكتروني :إجر ائيا :ممارسة عملية استقطاب املوارد البشرية واختيارها وتعيينها في الشركات ،من قبل شركات التوظيف األردنية ،عن طريق
استخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا والبرمجيات الحديثة واالنترنت ،وتم قياسها بمجموعة فقرات في استبانة الدراسة.
التدريب اإللكتروني :إجر ائيا :تحديد االحتياجات التدريبية اللزمة للعاملين في شركات التوظيف في األردن ومساعدتهم في تطوير املعارف واملهارات اللزمة
للعمل وتحسين مستوى أدائهم في وظائفهم مواهب بشرية باستخدام الوسائل اإللكترونية مثل أشرطة الفيديو والبرمجيات الوثائقية واالتصال عن بعد
وباستخدام وسائل التواصل اإللكتروني األخرى ،وتم قياسها بمجموعة فقرات في استبانة الدراسة.
ً
تقييم اآلداء اإللكتروني :إجر ائيا :قياس وتقيم وتقويم شركات التوظيف األردنية ملستوى آداء العاملين فيها إلكترونيا أدائهم باالعتماد على استمارات
ً
الكترونية مبنية على معايير محددة ،وتزويدهم بالتغذية العكسية حول أدائهم إلكترونيا ،وتم قياسها بمجموعة فقرات في استبانة الدراسة.
نشأة اإلدارة اإللكترونية :إن نشأة اإلدارة اإللكترونية كمفهوم حديث هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات االتصال الحديثة في ظل ثورة املعلومات وازدياد
الحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة علقات املواطن واملؤسسات ،وربط اإلدارات العامة والوزارات عبر آليات التكنولوجيا وبالتالي التحول
الجذري في مفاهيم اإلدارة التقليدية وتطويرها (عشور، 2010 ،ص  ،)12كما أن ظهور تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بهذا الشكل الواسع هو بسبب
اإلنجازات الهائلة في صناعة الحاسب وبرمجياته املختلفة وثورة االتصاالت وشبكة اإلنترنت وظهور أدوات تطوير نظم املعلومات (نظم إدارة قواعد
البيانات) وكثرة الشركات واملؤسسات التي أخذت على عاتقها تطوير البرمجيات الجاهزة والتي لها علقة مع اإلدارة اإللكترونية .
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مفهوم اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية :يرى ( )Ruel and Bondarouk, 2009أن اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية هي "مصطلح شامل يشمل
جميع آليات التكامل املمكنة واملحتويات بين إدارة املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات التي تهدف إلى خلق قيمة داخل وعبر املنظمات للموظفين واإلدارة
املستهدفة" (الكاهلي، 2012 ،ص .)40- 39
فوائد اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية وأساليب نجاحها( :الكاهلي ،2012 ،ص :)44- 42
 .1اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية والتوظيف عبر اإلنترنت :تمكن اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية من نشر وجود شواغر على موقع الشركة
ً
ً
على شبكة اإلنترنت أو موقع التوظيف عبر اإلنترنت ،والسماح للمتقدمين بإرسال سيرهم الذاتية إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني ،وتشمل أيضا
ً
البحث النشط لإلنترنت وموقع السير الذاتية ،إال أن هناك دائما خطر استئناف الزائد ،وكذلك تدني سمعة وفعالية مختلف املواقع على الشبكة
وقواعد البيانات ،ناهيك الشك بفعاليتها بالنسبة للمناصب التنفيذية العليا (.)al et Ensher, 2002, 25
 .2تزويد املديرين باملعلومات :يمكن لإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية أن تزود املديرين باملعلومات حول جميع مهامهم ووظائفه ( & Adamson
Zampetti, 2001

ً
 .3االستقطاب اإللكتروني :يتمثل أساسا في السماح للمتقدمين للعمل بتقديم طلباتهم على موقع اإلنترنت ،لذلك تلجأ املنظمات إلى إنشاء مواقع على
ً
اإلنترنت يمكن من خللها للراغبين في العمل ،التقدم للوظائف انتظارا لتوفر وظيفة ملئمة في املستقبل ،إال أن التحدي األساس هو كيفية اجتذاب
متصفحيها أو حتى تقدي م بيانات اإلنترنت للموقع ،ولكن االستقطاب اإللكتروني في شكله الجديد يبدأ حين تنش ئ منظمة األعمال قاعدة بيانات
بالوظائف التي تحوي مختلف متطلبات كل وظيفة لديها ،من مؤهلت علمية ومهارات إضافية وخبرات مكتسبة .
 .4التدريب والتعلم اإللكتروني :يعد التدريب والتعلم املستمرين من أهم ما تحصل عليه منظمات األعمال ،وفي بعض التقديرات فإن التدريب من
خلل اإلنترنت سيمثل في القريب % 80من حجم التدريب والتعليم في املنظمات ،كما يتم من خلل البرمجيات الحديثة قياس الفجوة بين مواصفات
العاملين واألهداف األساسية للمنظمة ،ومن ثم يمكن ترشيح العاملين للدورات املختلفة املتاحة على اإلنترنت ،كما يمكن للتعلم اإللكتروني أن يقدم
ً
حال ملشاكل التدريب في األماكن النائية أو املحرومة ،فضال عن التعلم املصمم خصيصا ليتناسب مع االحتياجات الخاصة للمتعلم .(Sambrook,
)2003
إدارة املواهب البشرية :إجر ائيا :املواهب (استقطاب املوهبة ،تطوير املواهب ،االحتفاظ باملوهبة) وتقوم املنظمة بتنمية استراتيجيات األفراد مع
استراتيجياتها التنظيمية من أجل الحصول على بيئة عمل مثالية تسير باتجاه امليزة التنافسية وتحقيق االهداف والرؤى املستقبلية التي تعود على املنظمة
بالربح واالستمرارية وهذا ما سيتم قياسه باالستبانة لدى شركات التوظيف األردنية.
استقطاب املواهب :إجر ائيا :من وظائف إدارة املواهب االساسية التي تتمحور حول جذب املوظفين املوهوبين داخل شركات التوظيف األردنية والتعامل
معهم كمبدأ ومفهوم صريح ملواهبهم عن طريق أفكار واستراتيجيات معينة تسعى الشركة لتحقيقها وربط اآلداء املنظمي مع آداء األفراد املوهوبين للرتقاء
والوصول للرؤيا املستقبلية وهذا ما سيتم قياسه باالستبانة.
تطوير املواهب :إجر ائيا :من وظائف إدارة املواهب املعنية بتنمية مهارات وقدرات ومعارف املوظفين املوهوبين داخل لدى شركات التوظيف األردنية
للستثمار بهم وبطاقاتهم وتحويلها إلى أساليب تطبيقية متعلقة بمجاالت صناعة األدوية وإيجاد اللقاحات اللزمة للوبئة املنتشرة فهذه العمليات تحتاج
إلى تطوير املواهب باستمرار ملا يشهده العالم من تغيرات مفاجئة على املستوى الصحي واالقتصادي وهذا ما سيتم قياسه باالستبانة.
االحتفاظ باملوهبة :إجر ائيا :من وظائف إدارة املواهب التي تنص على إبقاء املوهبة واالستثمار بها وتطويرها وتنمية البيئة املناسبة الداخلية التي تتناسب
مع املواهب املتواجدة باملنظمة وتقديم كافة سبل األمان التنظيمي والوظيفي واالمتيازات املستحقة لنيل شعور الرضا واالنتماء للمنظمة وعدم الخروج
منها واحتضانها وهذا ما سيتم قياسه باالستبانة لدى شركات التوظيف األردنية.
مفهوم إدارة املواهب :تعد إدارة املواهب من أحد املواضيع الحديثة التي حازت على اهتمام العديد من الباحثين والكتاب في املجاالت النظرية والتطبيقية،
ً ً
والتي لها تأثير كبير على قدرة املنظمة على استقطاب وتطوير املوهبة واملحافظة عليها األمر الذي يجعلها عامل مهما من عوامل نجاح املنظمة التي تنعكس
على آدائها وتميزها في ظل البيئة التنافسية التي تعمل ضمنها ،ويمكن القول بأن أداة تفوق املنظمات أصبح مرهون بآداء إدارة املواهب وسعي اإلدارة العليا
ومن هو معني في استراتيجيات املنظمة في تنمية وتطوير البيئة اإلدارية للمواهب ،وتقديم جميع العوامل التي تساهم في جعل إدارة املواهب املنطلق
األساس ي لتحفيز باقي املوظفين وتوجيههم لتخطي الحواجز ،وإبداع كل جديد؛ فتقدم املنظمات وتميزها مرهون بتميز مواردها البشرية ،وإنتاجها على
مستوى األنشطة التنظيمية وتحقيق االستراتيجيات واألهداف ذات الرؤى املستقبلية (مسعودة .(2019 ،عرف العبيدي املواهب بأنها قدرة متميزة وذاتية،
تتمتع بالخصوصية وتختلف من شخص إلى آخر فاملواهب تختلف بمفهومها عن الهواية فهي تتواجد لدى الفرد منذ نشأته لكنها تتبلور عن طريق التد ريب
ً
ً ً
والتزويد باملعرفة ،وتلعب املواهب دورا مهما وإيجابيا في حياة اإلنسان فهي تساعده على تحقيق ذاته (العبيدي،2017 ،ص.)99:
أهداف إدارة املواهب :تكمن أهداف إدارة املواهب فيما يلي( :ابراهيم وسعد)2015 ،
• تطوير املسار املنهي للفراد املوهوبين.
• تنفيذ األنشطة التطويرية املتميزة في املنظمة.
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• تقديم الدعم إلى مجموعات املوهبة في املنظمة.
• جعل الوظيفة ذات معنى وتحدي سواء كان على املستوى الفردي أو الجماعي.
• ومناقشة خيارات الوظيفة األنسب للموهوبين.
أبعاد إدارة املواهب :تناول هذا البحث مجموعة األبعاد التالية وهي :استقطاب املواهب ،وتطوير املواهب ،واالحتفاظ باملوهبة .ويتم عرضها كاالتي :
 . 1استقطاب املواهب :هي العملية التي يتم من خل لها جذب طالبي العمل للتقدم لشغل الوظائف الشاغرة واملناسبة لكل متقدم ،وقد يكون ذلك
عن طريق اإلعلن عن وجود فرص باملنظمة ،أو عن طريق املواقع املتخصصة الختيار أفضل املتقدمين وترشيحهم للمنظمات على مختلف املجاالت،
وبهذا يكون لإلدارة مجال إليجاد األفضل موهبة من بين كل املتقدمين للعمل (حنفي .)2007 ،وتعمل املنظمات املتميزة في تحقيق نجاحات وشهرة
كبيرة من خلل جمع العمالة املوهوبة ،ويتم ذلك من خلل ما يلي( :بلقرع:)2018 ،
• توفير نظام للجور واملكافآت يرتبط باآلداء ووضع نظام للحوافز املالية .
• توفير فرص التدريب من داخل وخارج املنظمة .
• توفير فرص الترقية والنمو وتحقيق التقدم الوظيفي .
• الحوافز األخرى املتعلقة بتوفر الجوانب االجتماعية والصحية للموهوبين باملنظمة .
.2

• توفر بيئة العمل املحفزة واملشجعة لإلبداع .
تطوير املوهبة :تقوم املنظمة على تدريب وتمكين املوظفين الذين تم تعيينهم لكي يصبحوا متمكنين من متطلبات الوظيفة وأن يتأقلموا بسرعة أكبر
داخل أنظمة املنظمة ،وتساعد عملية التطوير على الحفاظ على املوهبة في املنظمة ،كما تساعد على تقوية املهارات والقدرات واملعارف لدى األفراد
وكسب كل ما هو جديد ،والتأقلم مع جميع التغيرات واملستجدات التي قد تحدث في البيئة الخارجية التي تتأثر بها استراتيجيات املنظمة مما يسمح
للستراتيجيات البديلة لدى اإلدارات العليا بأخذ مكانها وهذا يعطي مجال لإلبداع واستخدام العقل البشري على املستوى االستراتيجي وعلى مستوى
املوهبة (قوادرية.) 2020 ،وأضاف (قوادرية )2020،أن هناك ثمانية ممارسات تستطيع املنظمة من خللها اإلبداع في التد ريب والتطوير وهي:
• تعريف إدارة املوهبة لكافة املوظفين بشكل أوسع.
• تكامل العناصر املختلفة إلدارة املوهبة ضمن نظام شامل.
ً
• تركيز إدارة املوهبة على املوهبة ذات القيمة العالية جدا .
• التزام ودعم اإلدارة العليا بإدارة مواهب واحتضان جميع املواهب.
• بناء نماذج الكفاءة لزيادة فهم املهارات والسلوكيات التي تتفق مع قيم املنظمة وربط قيم املوظفين معها .
• البراعة في تحديد املوهبة الستقطابها وتطويرها .

.3

• إدارة اآلداء واالحتفاظ باملوهبة.
• تقييم نتائج نظام إدارة املوهبة بشكل مستمر وحل اإلشكاليات والصراعات في الوقت املناسب.
االحتفاظ باملوهبة :وهي التركيز على بقاء املوهبة داخل املنظمة ،وذلك من خلل تشجيع االستثمار في املواهب البشرية مما يعمل على تنمية شعور
االنتماء والوالء لدى املوظفين املوهوبين ،فحين توفر املنظمة البيئة املناسبة ذات العوامل االستراتيجية املدروسة لتنمية املواهب وتشجيع التعلم
املستمر فإن املنظمة ستكون قادرة على إبقاء املوظفين لديها دون أي معوقات خارجية مهما تعددت الفرص كالتقدم االقتصادي الذي يوفر فرص
عمل ذات مميزات كبيرة خارج القطاع التنظيمي ،أو قلة املوهوبين في أسواق العمل مما يعطي املجال للمنظمات األخرى لعرض املميزات دون تردد
لزيادة كفاءة املوارد البشرية لديها ،وتستطيع املنظمة املحافظة على املوهوبين لديها من خلل االتي( :الزبيدي وعباس)2015 ،
• تعيين وتطوير املوظفين الذين يشتركون بنفس القيم واالتجاهات واالعتقادات.
• تطوير املوظفين الذين لديهم التزام حقيقي وإحساس باالنتماء للمنظم.
• ضمان منح الشعور باإلنجاز للموظفين املوهوبين في مجال أنشطتهم التنظيمية.
• تطوير العلقات عن طريق التعلم والتدريب وتشجيع التعاون بين كافة أقسام العمل.
• وجود فرص التقدم للموهوبين في وظائفهم.
• ضمان فرص التدريب والتطوير في نفس الوقت .
• تقديم االهتمام الكافي للموهوبين والحصول على رضاهم لضمان اإلبداعية في بيئة العمل وتجدد األفكار التي تجعل املنظمة تسلك مسار
التنافسية واإلنجاز.
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الدراسات السابقة:
• دراسة ( )Sivathan& Pillai, 2020تحت عنوان "تحليل تكنولوجيا إدارة املوهبة وتحقيق اآلداء التنظيمي" وقد استهدفت الدراسة إلى فحص
استخدام التكنولوجيا إلدارة املواهب وتأثيرها على اآلداء التنظيمي ،وكانت عينة الدارسة مكونة من  122مفردة من کبار موظفي املوارد البشرية في
الشركات الوطنية واملتعددة الجنسيات ،وخلصت الدراسة إلى اإلدارة املواهب في تحليل املواهب وإدارة املوارد البشرية االستراتيجية ،مما يساهم في
تطوير املواهب عالية اآلداء وتطوير اآلداء مساهمة التكنولوجيا التنظيمي.
• استهدفت دراسة رانية ( )2020الكشف عن العلقة بين نظام إدارة املواهب البشرية واآلداء الوظيفي املتميز ،كذلك التعرف على أثر نظام
إدارة املواهب البشرية علي اآلداء الوظيفي ،وقد تم تطبيق الدراسة على موظفي مصرف الراجحي فرع أبها  -دراسة حالة  -وتكون مجتمع
الدراسة من املديرين واملوظفين ،من خلل عينة عشوائية ،وقد تم تطوير استبانة الكترونية لسهولة الوصول ملجتمع الدراسة ،وتسهيل عملية
ً
جمع البيانات نظرا النشغال موظفي املصرف خلل ساعات العمل ،وتم فتح استقبال الردود ملدة ثلث أشهر .تم اعتماد ( )223استبانة ،كما تم
ً
تحليل البيانات وفقا ألساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن هناك علقة طردية قوية ذات
ً
داللة إحصائية بين نظام إدارة املواهب البشرية واآلداء الوظيفي املتميز في مصرف الراجحي ،وأن هناك أثر دال إحصائيا بين نظام إدارة املواهب
البشرية واآلداء الوظيفي املتميز في مصرف الراجحي ،وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فقد أوصت الدراسة :بوضع أنظمة متقدمة لعمليات
االستقطاب واالختيار للموظفين ،وضع االستراتيجية للمحافظة على أفضل العاملين املبدعين ،استحداث إدارة للمواهب البشرية ،توفير امليزانية
امللئمة لتحفيز املوهوبين ،تفعيل دور إدارة املواهب البشرية في تعزيز اآلداء الوظيفي املتميز.
َ
َ َ
البشرية اإللكترونية في استدامة رأس املال املعرفي :بحث ميداني في جامعة بابل .هدفت الدراسة
• الزبيدي وعباس ( :)2019دور ممارسات إدارة امل َو ِارد
َ
َ َ
البشرية اإللكترونية بأبعادها املتمثلة (التوظيف اإللكتروني ،والتدريب والتطوير اإللكتروني ،وتقييم اآلداء
للتعرف على دور ممارسات إدارة امل َو ِارد
اإللكتروني ،ونظام التعويضات اإللكتروني) في استدامة رأس املال املعرفي (رأس املال البشري ،ورأس املال الهيكلي ،ورأس املال العلئقي) ،حيث تم
ً
اتباع املَنهج الوصفي َ
والتحليلي ،حيث تم توزيع استبانة الدراسة بأسلوب املسح الشامل على مجتمع الدراسة بحجم عينة بلغ ( )150موظفا وموظفة
ِ
ً
َ
َ َ
َ
َ
ُ
برئاسة جامعة بابل .توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى ممارسات إدارة املو ِارد البشرية اإللكترونية جاء مرتفعا ،بينما جاء رأس املال املعرفي جاء
َ
ً
َ َ
البشرية اإللكترونية ورأس املال املعرفي في جامعة بابل .أوصت
بمستوى متوسط ،كما أن هناك علقة أثر دال إحصائيا بين ممارسات إدارة امل َو ِارد
َ
َ َ
البشرية اإللكترونية من أجل الحفاظ على ديمومة
الدراسة بضرورة التوسع في تبني استعمال البرامج اإللكترونية في تطبيق ممارسات إدارة امل َو ِارد
رأس املال املعرفي ملواكبة التغير الحاصل في بيئة العمل.
• تناولت دراسة الصباغ ،وعمارة ،ومنصور( )2018في إطار منهجي دور إدارة املواهب في دعم القدرة التنافسية لشركات األدوية في االردن ،ولتحقيق
ً
ذلك فقد تم االعتماد على أسلوب الحصر الشامل نظرا لقلة عدد مجتمع الدراسة والبالغ  250من املدراء التنفيذيين ومساعديهم ورؤساء األقسام
املعنية بموضوع الدراسة في شركات األدوية الصناعية املنتمية للتحاد األردني ملنتجي األدوية ،وذلك باستخدام قائمة االستقصاء لجمع البيانات
األولية اللزمة لذلك ،هذا وقد بلغ معدل ردود املسؤولين في شركات األدوية محل الدراسة  .%94وأظهرت نتائج البحث انخفاض مستوى تبني شركات
األدوية محل الدراسة إلدارة املواهب واستراتيجياتها املختلفة من حيث استراتيجية جذب املواهب واستراتيجية تطوير املواهب واستراتيجية
املحافظة على املواهب واستراتيجية التعاقب الوظيفي هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى بينت النتائج انخفاض مستوى القدرة التنافسية لشركات
األدوية الخاضعة للدراسة من حيث ضعف اهتمام شركات األدوية بجودة تطبيقها ألنظمة ومعايير االعتمادية والجودة املحلية املنتجات والخدمات
املحلية والعاملية ،وضعف التعاون مع شركات صناعة الدواء املحلية والعاملية ،وقصور في تبني تكنولوجيا املعلومات األحدث في عملياتها التشغيلية
واإلدارية وملحظة التغيرات في حاجات ورغبات العملء ،كذلك الضعف في إدخال وتجريب األفكار االبتكا رية واإلبداعية والقدرة على تغيير
استراتيجياتها للتوافق مع متطلبات الظروف التنافسية .كما أشارت النتائج إلى وجود علقة معنوية بين تطبيق إدارة املواهب في شركات األدوية محل
الدراسة ودعم القدرة التنافسية القدرة التنافسية مأخوذة بصورة اجمالية وكل بعد من أبعاد القدرة التنافسية واملتمثلة في (الجودة ،الكفاءة،
اإلبداع ،االستجابة والتميز).
• فرخة ( :)2017دور تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية في تنافسية املؤسسات دراسة حالة الشركة اإلفريقية للزجاج – جيجل .هدفت هذه
ً
ُ
الدراسة إلى اختبار دور تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية بأبعاد ًها امل َت َمثلة (التوظيف اإللكتروني ،وإدارة اآلداء إلكترونيا ،والتدريب
اعتم َد املَنهج الوصفي َ
ُ
والتحليلي،
ِ
اإللكتروني) في تنافسية املؤسسات ،استهدفت هذه الدارسة الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل (الجزائر) حيث ِ
ً
فجمعت البيانات من ( )189موظفا كعينة قصدية بالشركة شكلوا وحدة التحليل واملعاينة .وأوضحت نتائج الدراسة أن الشركة اإلفريقية للزجاج
ً
تملك إدارة إلكترونية للموارد البشرية تتمثل بالتوظيف اإللكتروني ،وإدارة اآلداء إلكترونيا ،والتدريب اإللكتروني ،لكنها ال تطبق أبعادها بنفس
ً
ً
األهمية ،كما بينت توفر دورا إيجابيا لإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية في تنافسية الشركة ،باإلضافة إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية
في كل من اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية وتنافسية الشركة تعزى إلى املتغيرات الديموغرافية.
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Lin (2011): Electronic Human Resource Management and Organizational Innovation: the Roles of Information Technology
and Virtual Organizational Structure.

•

َ
فاعتمداملنهج الوصفي َ
والتحليلي ،وتكون
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على االبتكار في املنظمات التايوانية،
ِ
مجتمع الدراسة من شركات تكنولوجيا املعلومات التايوانية حيث تم اختيار عينة منها بلغت ( )320شركة ،وقد تم قياس االبتكار من خلل القدرة على
تقديم منتجات جديدة وتطوير املنتجات الحالية وتطوير العمليات وقدرات البحث والتطوير ،توصلت الدراسة إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد
ً
البشرية يؤثر إيجابيا على مستوى االبتكار في شركات تكنولوجيا املعلومات التي تم بحثها ويدعم قدراتها في التحول إلى منظمات افتراضية ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة اهتمام مديري املوارد البشرية بدمج نظام املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات مع ممارسات إدارة املَ َوارد َ
الب َشرية لرفع مستوى
ِ
آداء املنظمات ،واالطلع املستمر على أحدث املستجدات في مجال تكنولوجيا املعلومات.
Masum (2015): Adoption Factors of Electronic Human Resource Management (e-HRM) in Banking Industry of Bangladesh.

•

• دراسة ( )Kamil& Others, 2011تحت عنوان "تنفيذ ممارسات إدارة املوهبة في الشركات املاليزية " ،هدفت هذه الدراسة الستكشاف املواهب ومدی
تنفيذ ممارسات اإلدارة عليها وتأثير املمارسات على مشاركة املوظفين واالحتفاظ بهم ،واستندت نتائج الدراسة إلى مجموعة مقابلت مختارة بين
ممارسين املوارد البشرية من  6شركات ماليزية ،وتوصلت إلى :اعتبار إدارة املواهب استراتيجية املنظمة للحتفاظ باملوظفين املوهوبين ،وتستند هذه
االستراتيجية إلى أنشطة املوارد البشرية مثل  :التوظيف ،التدريب ،واختبار وتطوير إدارة اآلداء  ،مشاركة املوظفين املوهوبين واالحتفاظ بهم من أجل
نجاح املنظمة وتحسين اآلداء ،كما اعتبرت املوظف املوهوب هو السبيل لضمان النجاح التنظيمي في السوق التنافسية ،وأوصت الدراسة بضرورة
خلق فرصة التطوير استراتيجية إلدارة املواهب من شأنها أن تؤدى إلى فوائد إضافية للمنظمة وموظفيها.
• طه (  :)2010االتجاه الستخدام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ودورها في فاعلية مكاتب املفتشين العامين .هدفت هذه الدراسة إلى فحص االتجاه
الستخدام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ودورها في فاعلية مكاتب املفتشين العامين في الوزارات العراقية .استخدمت هذه الدراسة املنهج
الوصفي والتحليلي ،حيث تم اختيار ( )4مكاتب لتكون عينة الدراسة ،أما وحدة املعاينة فتكونت من ( )107موظف في االربعة مكاتب تشمل مديري
االقسام والشعب .ولجمع البيانات تم استخدام املقابلت واالستبانة من األفراد الذين شملتهم الدراسة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
وجود أثر إيجابي لتطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على كل من فاعلية وجودة اآلداء العام للمنظمة ،وكذلك توصلت الدراسة إلى أن تطبيق
اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية يؤدي إلى تقليل الوقت والجهد اللزمان إلتمام العمل .كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها ضرورة االطلع
على تجارب الدول العربية التي قامت بتطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية.

املنهجية واإلجراءات:
قام الباحث بتطوير استبانة لجمع البيانات األولية ،ومن ثم تحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي ( ، (SPSSكما تم استخدام مقاييس النزعة
املركزية :الوسط الحسابي والتكرارات والنسب املئوية ،وذلك لوصف آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة حول متغيرات الدراسة ولتحديد أهمية
العبارات الواردة في االستبانة ،بعد أ ن تم التأكد من صدقها بعرضها على عدد من املحكمين املختصين ،والتأكد من ثباتها باالعتماد على معامل كرونباخ
ألفا ) (Alpha s ’Cronbachللتساق الداخلي ،وذلك للتأكد من مدى صالحية االستبانة كأداة لجمع البيانات اللزمة للدراسة الحالية .وكذلك االنحراف
املعياري لبيان مدى تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي .للوصول إلى التوصيات التي آمل من خللها تطبيق إدارة املوارد البشرية اإللكترونية لتعزيز
تطبيق إدارة املواهب في الشركات الخاصة بالتوظيف .
مجتمع الدراسة وعينتها:
قام الباحث بالتواصل مع شركات التوظيف الخاصة األردنية املطبقة لنظام إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في عملية إدارة املواهب في التوظيف
في تلك الشركات ،وتم توزيع وجمع االستبانات (أداة الدراسة) على العاملين من الفئتين العليا والوسطى في هذه الشركات.
أما وحدة التحليل من عينة الدراسة فقد تم االعتماد على العينة القصدية ،ثم تم توزيع عدد ( )117من االستبانات على الشركات فلقد تم استرجاع
ً
 108استبانة 8 ،منها غير صالحة للتحليل .وال  100فقد كانت صالحة وهذه العينة مناسبة نظرا ملا يشهده العالم من الكثير من املحددات للدوام وللحركة
بسبب جائحة كورونا.
أساليب تحليل البيانات:
تم إ دخال البيانات التي سيتم الحصول عليها من خلل استبانة الدراسة في برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSSبهدف معالجتها على وفق االختبارات
لتحقيق غرض الدراسة ،وتم استخدام االساليب االحصائية التالية في الدراسة:
أوال :أساليب اإلحصاء الوصفي:
مقاييس النزعة املركزية :الوسط الحسابي والتكرارات والنسب املئوية ،وذلك لوصف آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة حول متغيرات
الدراسة ولتحديد أهمية العبارات الواردة في االستبانة ،وكذلك االنحراف املعياري لبيان مدى تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي.
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ثانيا :أساليب االحصاء االستداللية ومنها:
تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ) SSPSفي التحليلت اإلحصائية املختلفة التالية:
 . 1اإلحصاء الوصفي  :Descriptive Statisticsتم استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديم
وصف شامل لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على الفقرات املختلفة.
 . 2معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)  Cronbach Alphaلقياس ثبات أداة الدراسة وهي االستبانة.
 . 3تحليل االنحدار الخطي املتعدد  Multiple Linear Regressionالختبار فرضيات الدراسة.
ً
ً
 . 4األهمية النسبية تم تحديد طبقا للصيغة التالية ووفقا للمقياس الخماس ي لبدائل اإلجابة لكل فقرة.
 . 5اختبار التوزيع الطبيعي (.)K-S
 . 6معمل التضخم ( )VIFوالتباين (.)Tolerance

التحليل واختبارالفرضيات:
التوزيع الطبيعي:
قبل البدء باختبارات االنحدار املتعدد قمت بأجراء اختبارات من أجل التأكد من ملءمة البيانات الفتراض تحليل االنحدارات ،حيث تم التأكد من
ً
عدم وجود ارتباط وتداخل بين املتغيرات من خلل اختبار معامل تضخم التباين ،وأيضا اختبار التباين املسموح لكل من متغيرات الدراسة الحالية ،مع
التركيز بأن ال تتجاوز قيمة تضخم التباين أكبر من  ،10والتباين املسموح يجب أن يكون أكبر من  ،0.05والجدول( )1يوضح نتائج اختبارات التوزيع
الطبيعي:
جدول (  :)1التوزيع الطبيعي للمتغيرات
ت

املتغيرات

التباين املسموح
( )Tolerance

معامل تضخم التباين ( )VIF

املتغيرات املستقلة
1

التوظيف اإللكتروني

1.32

0.75

2

التدريب اإللكتروني

1.76

0.56

3

تقييم اآلداء اإللكتروني

1.39

0.717

يتضح من الجدول ( )1بأ ن نتائج التوزيع الطبيعي للمتغيرات املستقلة (التوظيف اإللكتروني ،التد ريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) ،فقد
تراوحت القيم ( )1.76 -1.32فقد كانت أقل من  ، 10وهذا يعني بعدم وجود تداخل خطي بين املتغيرات املستقلة ،كذلك فقد تراوحت قيم التباين بين
( )0.71-0.56وهي أكبر من .0.05
ً
أيضا فلقد تم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات التابعة تم إجراء اختبار  ،Kolmogorov Smirnovوقد يوضح الجدول ( )2نتائج التوزيع
للمتغير التابع .
جدول (  :)2التوزيع الطبيعي للمتغيرالتابع
املتغير

النتيجة

Kolmogorov – Smirnov

Sig

االختبارات

0.937

0.344

يتبع التوزيع الطبيعي

املقابلت

1.02

0.24

يتبع التوزيع الطبيعي

التعيين

1.04

0.22

يتبع التوزيع الطبيعي

يتضح من الجدول ( )2بأن املتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي ألن جميع القيم كانت لكل اإلجابات أكير من  0.05وهذا هو التوزيع املعتمد في جميع
الدراسات.
اختبارالفرضيات:
اختبارالفرضية الرئيسة H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف
اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في إدارة املواهب البشرية بأبعادها (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ
باملوهبة) في شركات التوظيف األردنية.
تم االعتماد على االنحدار الخطي املتعدد الختبار الفرضية الرئيسية ففي الجدول ( )3يوضح نتائج االختبار.
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جدول (  :)3اختباراالنحداراملتعدد للفرضية الرئيسية
معامالت االنحدار

قيمة  Tاملحسوبة

الداللة االحصائية

0.285

3.19

0.00

املتغيرات املستقلة
التوظيف اإللكتروني
التدريب اإللكتروني
تقييم اآلداء اإللكتروني
معامل االرتباط(R) =0.509

0.034-

0.38-

0.6

0.28

3.81

0.00

معامل التفسير(

قيمة (F) =11.17

قيمة املعنوية =0.00

) =0.25

R2

يتضح من الجدول ( )3بأن نتائج االنحدار املتعدد ألبعاد املتغير املستقل والتي تضم (التوظيف اإللكتروني ،التد ريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء
اإللكتروني ) على أبعاد املتغير التابع والتي تضم (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ باملوهبة) فالنتائج كان تبين معامل االنحدار والتي تراوحت
ً
بين ( )0.28-0.03فقد كانت نتائج  tاملحسوبة دالة إحصائيا للتوظيف اإللكتروني وتقييم اآلداء اإللكتروني ولكن لم تكن ذات داللة إحصائية لبعد التدريب
اإللكتروني أي أنه عند بعدين التوظيف اإللكتروني وتقييم اآلداء اإللكتروني ،وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على
ً
أنه يوجد آثر لهذه األبعاد على املتغير التابع بجميع أبعاده فقد كانت قيمة  fاملحسوبة دالة إحصائيا  .وللتأكد من ت رتيب األبعاد املستقلة وتأثيرها على أبعاد
التابع قمت بأجراء اختبار  STEPWISEلترتيب تأثير كل بعد من أبعاد املتغير املستقل .والجدول رقم ( )4يبين ذلك:
جدول (  :)4جدول  STEPWISEالختبارالفرضية الرئيسية
النموذج

األبعاد

الداللة اإلحصائية

معامل االرتباط
( )R

معامل التفسير

قيمة

R2

F

1

تقييم اآلداء اإللكتروني

0.40

0.16

19.6

0.00

2

تقييم اآلداء اإللكتروني -التوظيف
اإللكتروني

0.50

0.25

16.83

0.00

يتضح من الجدول ( )4بأن جميع النتائج التي كانت موجود في الجدول ( )3صحيحة وتثبت تأثير األبعاد املستقلة وتأثير األبعاد املستقلة بالترتيب
على أبعاد التابع.
اختبار الفرضيات الفرعية: H01-1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها
(التوظيف اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في بعد استقطاب املواهب البشرية في شركات التوظيف األردنية.
جدول (  :)5اختباراالنحداراملتعدد للفرضية الفرعية األولى
معامالت االنحدار

قيمة  Tاملحسوبة

الداللة االحصائية

0.169

1.58

0.115

املتغيرات املستقلة
التوظيف اإللكتروني
التدريب اإللكتروني
تقييم اآلداء اإللكتروني
معامل االرتباط(R) =0.45

0.007-

0.06 -

0.94

0.340

3.80

0.00

معامل التفسير(0.20 = )R2

قيمة (F) =8.28

قيمة املعنوية =0.00

يتضح من الجدول ( )5أنها ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد
البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،التد ريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في استقطاب املواهب البشرية في شركات التوظيف
األردني".
اختبارالفرضية الفرعية الثانية : H01-2 :ال يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها
(التوظيف اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني) في بعد تطوير املواهب في شركات التوظيف األردنية.
جدول ( :)6اختباراالنحداراملتعدد للفرضية الفرعية الثانية
املتغيرات املستقلة
التوظيف اإللكتروني
التدريب اإللكتروني
تقييم اآلداء اإللكتروني
معامل االرتباط(R) =0.34
قيمة (F) =4.26

الداللة االحصائية

معامالت االنحدار

قيمة  Tاملحسوبة

0.32

2.70

0.00

0.117-

0.98-

0.32

0.22

2.22

0.02

معامل التفسير(0.11 = )R2
قيمة املعنوية =0.00

يبين الجدول ( )6نتائج االنحدار املتعدد ألبعاد املتغير املستقل في بعد التابع تطوير املواهب في شركات التوظيف األردنية.
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فقد بلغت قيم معاملت االنحدار للبعاد ( )0.32-0.11-كما بينت النتائج  tبأن بعد التوظيف اإللكتروني وتقييم اآلداء اإللكتروني كانت دالة
ً
إحصائيا وترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة وهي وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية
بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني ) في بعد تطوير املواهب في شركات التوظيف األردنية.
اختبارالفرضية الفرعية الثالثة: H01-3:ال يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها
(التوظيف اإللكتروني ،التدريب اإللكتروني ،تقييم اآلداء اإللكتروني ) في االحتفاظ باملوهبة في شركات التوظيف األردنية.
جدول (  :)7اختباراالنحداراملتعدد للفرضية الفرعية الثالثة
املتغيرات املستقلة
التوظيف اإللكتروني
التدريب اإللكتروني
تقييم اآلداء اإللكتروني

معامالت االنحدار

قيمة  Tاملحسوبة

الداللة االحصائية

0.35

2.41

0.01

0.02

0.14

0.88

0.29

2.34

0.02

معامل االرتباط(R) =0.39

معامل التفسير(0.15 = )R2

قيمة (F) =6.04

قيمة املعنوية =0.00

يتضح من الجدول رقم ( )7أثر أبعاد املتغير املستقل إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،التد ريب اإللكتروني ،تقييم
اآلداء اإللكتروني) على بعد االحتفاظ باملوهبة والتي ظهرت النتائج لتوضح معاملت االنحدار حيث كانت تتراوح ( )0.35-0.02كما ظهرت قيم  tوالتي تثبت
بأن بعد التوظيف اإللكتروني وتقييم اآلداء اإللكتروني كانت دالة إحصائية وهذا يعني بأن ترفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تثبت
ً
وجود أثر للبعدين على بعد االحتفاظ باملوهبة كما بينت بأن بعد التدريب اإللكتروني لم تكن ذات داللة إحصائيا وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية.
مناقشة نتائج الفرضيات:
مناقشة الفرضية الرئيسية :لقد أظهرت النتائج بأ نه كان هناك أثر إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية بأبعادها (التوظيف اإللكتروني ،تقييم اآلداء
اإللكتروني) في إدارة املواهب البشرية بأبعاد ها (استقطاب املواهب ،تطوير املواهب ،االحتفاظ باملوهبة ) ،بينما ليس هناك تأثير ذو داللة إحصائية لبعد
التدريب اإللكتروني على إدارة املواهب في شركات التوظيف األردنية.
مناقشة الفرضية الفرعية األولى :لقد أوضحت النتائج بأنه يوجد أثر لبعد التوظيف اإللكتروني على استقطاب املواهب وكان ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة  ، 0.05باملقابل بعد تقييم اآلداء اإللكتروني وبعد التد ريب اإللكتروني فلم يكن لها أثر على بعد استقطاب املواهب.
مناقشة الفرضية الفرعية الثانية :لقد ظهرت النتائج أن بعدي التوظيف اإللكتروني وتقييم اآلداء اإللكتروني كان له أثر إيجابي ودال عند مستوى الداللة
 ،  0.05وله أثر على تطوير املواهب ،بينما لم يكن للتدريب اإللكتروني أثر على بعد تطوير املواهب.
مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة :لقد اوضحت النتائج بأن التوظيف اإللكتروني كان ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   0.05على بعد
ً
االحتفاظ باملوهبة وأيضا بعد تقييم اآلداء اإللكتروني كان ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة   0.05وله أثر إيجابي على االحتفاظ باملوهبة ،بينما
لم يكن للتدريب اإللكتروني على بعد االحتفاظ باملوهبة.
التوصيات:
• ضرورة استخدام إدارة املوارد البشرية اإللكترونية من قبل شركات التوظيف األردنية لدورها في تزويد الشركات باملعلومات الشاملة عن املواهب
البشرية وتسهيل اتخاذ القرارات عند االختيار والتعيين لهذه املواهب ،مما يرفع من جودة التوظيف للموارد البشرية املوهوبة.
ً
ً
• ضرورة التركيز أكثر على تطوير استراتيجيات إلدارة املوارد البشرية إلكترونيا من خلل مواكبة كافة التطورات الحديثة وصوال إلدارة املواهب
املوجودة باملنظمة بشكل فاعل وكفء.
• التركيز أكثر على إيجاد بيئة جاذبة لعمل املواهب البشرية والعمل على تطويرها باستمرار من أجل الحفاظ على تلك املواهب كعنصر تميز للمنظمة.
• يجب االهتمام بتطوير املعايير واألسس املتبعة في إدارة املوارد البشرية اإللكترونية من أجل التصنيف للمتقدمين للختيارات واالختبارات ومن ثم
التعيين للكفاءات املوهوبين ومواصلة التدريب والتأهيل الرقمي لهم.
• يجب االهتمام بتطوير املعايير واألسس املتبعة في التدريب اإللكتروني وفي االحتفاظ باملواهب البشرية.
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Abstract: The study aimed to identify the impact of electronic human resources management in applying
human’s talents management at Jordanian’s recruitment companies. The purposive sample was relied on,
represented by the groups that make up the study population, namely, managers, heads of departments,
and employees in recruitment companies in the (52) Jordanian recruitment companies, (6) companies
have been selected to apply the electronic human resources management in the selection and recruitment
of talent’s employees. Data were collected using the study tool (the questionnaire) by distributing the
questionnaire to all the items of the sampling unit, whose number is (117). All data obtained from the
questionnaire tool was entered into the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, and they
were processed within the tests that achieve the objectives of the study. The results of the study showed
that the level of a statistically significant effect at the level of significance (α = 0.05) for the use of
electronic human resources management and its dimensions, in applying human’s talents management at
the sixth Jordanian recruitment companies. Based on the results reached, the study recommends that
companies need their systems to keep pace with technological developments in order to provide
comprehensive information when making decisions depending on human’s talents management
implementation and need to develop solutions to present them in a timely manner when needed so that
they will be high quality.

Keywords: Electronic human resources management; electronically selection and recruitment; human
talents management.
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امللخص:

ّ
التعرف على أثر التسويق الوردي على قرارات املستهلك الشرائية لدى طالبات كلية املجتمع بخميس مشيط
هدفت الدراسة إلى
وتحديد املعوقات واملزايا والفوائد املترتبة على التسويق الوردي ،والختبار فروض الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي باالعتماد
على استبيان (مرفق في املالحق) تم توزيعه على عينة مختارة من طالبات كلية املجتمع بخميس مشيط ( )272استبانة وبعد تحليلها تم
التوصل إلى أن قيمة ( )R2معامل التحديد تساوي  0.66مما يعني (التسويق الوردي) يفسر ما بنسبة  %66على قرار الشراء مما يدل على أن
هنالك عوامل أخرى نسبة تأثيرها يعادل  .%44وأن معامالت املسار من التسويق الوردي إلى قرار الشراء تساوي  0.842وهي دالة إحصائيا
عند مستوى معنوية  ،0.5كما أوصت الدراسة بتضمين التسويق الوردي في منهج التسويق بجامعة امللك خالد ،وتدريب الطالبات على كيفية
االستفادة من توجيه قرار الشراء من خالل التسويق الوردي ملجتمع النساء في منطقة عسير من خالل املشاريع الصغيرة التي تقدم منتجات
وردية.
الكلمات املفتاحية :تسويق وردي؛ تسويق نسائي؛ قرار شراء؛ كلية املجتمع للبنات بخميس مشيط.

املقدمة:
هناك تصور خاطئ عن التسويق الوردي وهو أن التسويق الوردي يعني تلوين منتجات الشركة باللون الوردي ،أو أن يكون تغليف هذه املنتجات
باللون الوردي ،هذا التصور خاطئ بالتأكيد ،فالتسويق الوردي هو استخدام تقنيات وأساليب تسويقية مناسبة للمرأة ،وهذا ال يعني بالضرورة
استخدام اللون الوردي في تلوين املنتجات أو تغليفها ،إن املفهوم الدق للتسويق الوردي هو كافة النشطة التي تقوم بها املرأة بصفتها مسوقا أو زبونا أي
التسويق من و إلى النساء (العبيدي ، )2017 ،إن دور املرأة في القرار الشرائي لغلب املنتجات هو دور محوري ولذلك البد من العمل على التأثير في املرأة
في الحمالت اإلعالنية والتسويقية للمنتجات املختلفة ،سوآء كانت املنتجات للذكور أو منتجات لإلناث أو منتجات العائلة ،فاملرأة هي مستهلك ومشتري
ومتخذ قرار شراء ومؤثر فعندما تستهلك املنتجات الخاصة باملرأة فهي مستهلك وعندما تشتري املنتجات لطفالها فهي مشتري ،وعندما تقرر ماهي
املنتجات الالزمة للمنزل فهي متخذ قرار شراء ،وعندما تؤثر على زوجها أو أبنائها وتنصحهم بشراء منتجات معينة فهي مؤثر في القرار الشرائي( .غريب،
)2015
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
ّ
التعرف على أثر التسويق الوردي على قرارات املستهلك الشرائية.
.1
* تود الباحثة أن تشكر جامعة امللك خالد علي دعمها اإلداري والفني لهذا البحث
603

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 603-613

أثر التسويق الوردي على قرار الشراء لدى طالبات كلية املجتمع للبنات بخميس مشيط
.2
.3

رقية كرتات

تحديد معوقات التسويق الوردي.
تحديد املزايا والفوائد املترتبة على التسويق الوردي.

أهمية الدراسة:
يأتي من أهمية املرأة في مجال التسويق ليس فقط ملجرد أنها مشتريه أو بائعة ،فهي تشارك وتتخذ قرارات شرائية متعددة ،كما يستهدف دور املرأة
في خدمة مجاالت التسويق سواء العمالء من بنات جنسها أو التي تخدم الخطط والقضايا التسويقية للسوق ككل.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي االرتباطي والطريقة الوصفية واإلحصائية في تحليل البيانات ،حيث تم تصميم وتوزيع استبيان على عينة
الدراسة الختبار صحة فرضيات البحث.
فرضية الدراسة:
يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ( )0.05للتسويق الوردي وقرار الشراء لدى طالبات كلية املجتمع للبنات بخميس مشيط.
حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :العام الجامعي 1442-1441هـ املوافق 2020-2019م
الحدود املكانية :طالبات كلية املجتمع بخميس مشيط بجامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية.
عينة الدراسة:
طالبات كلية املجتمع بخميس مشيط والبالغ عددهن  1423طالبة وباستخدام العينـة العشـوائية البسـيطة الختيار مفـردات عينـة الدراسـة
ومعادلة ستيفن سامبسون لتحديد حجم العينة حيث بلغ حجم العينة التـي وصـل حجمهـا إلـى  372طالبة.
الدراسات السابقة:
• دراسة (أحمد ،فاطمة وإبراهيم ،صديق )2017 ،التسويق الوردي دراسة العوامل املؤثرة على النية والقرار الشرائي لدى النساء ،شكل
موضوع التسويق الوردي أهمية لدى الشركات ،لذا هدفت هذه الدراسة ملعرفة أثر التسويق الوردي على قرار الشراء ،بدراسة العوامل التي تؤثر
في نية وقرار شراء النساء ملستحضرات التجميل .تم االعتماد على املنهج الوصفي ،كما استخدمت الدراسة االستبيان كأداة لجمع البيانات الولية؛
وقامت الدراسة بتوزيع ( )300استبانة على عينة من النساء في منطقة وحدة البراري بمدينة الخرطوم بالسودان ،وبلغت نسبة االستجابة ()%97؛
كما تم استخدام عدد من الساليب اإلحصائية الوصفية واالستنتاجية لتحليل البيانات التي تم جمعها واختبار صحة الفروض ،أظهرت نتائج
الدراسة عدم وجود عالقة إيجابية للتسويق الوردي وقرار الشرار من خالل العوامل (صورة العالمة التجارية ،التسعير ،ميزات املنتج ،وتأثير
القران) .أي أن هذه العوامل ال تؤثر في قرار شراء املرأة في السودان .كما أثبتت النتائج وجود عالقة إيجابية بين كال من (صورة العالمة التجارية،
تأثير القران) والنية الشرائية لدى املرأة في السودان؛ ولكن ال توجد عالقة إيجابية بين كال من (التسعير ،وميزات املنتج) والنية الشرائية لدى
املرأة في السودان .أيضا أظهرت نتائج الدرا سة وجود عالقة إيجابية بين النية الشرائية وقرار الشراء لدى النساء في السودان .وكذلك أثبتت
النتائج أن النية الشرائية تتوسط العالقة اإليجابية بين كال من العوامل (صورة العالمة التجارية ،وتأثير القران) وقرار الشراء توسط تام؛ ولكن
النية الشرائية ال تتوسط العالق ة اإليجابية بين كال من (التسعير ،ميزات املنتج) وقرار الشراء .وبناء على تلك النتائج تم تقديم عدد من التوصيات
من أهمها ضرورة القيام بإجراء دراسات واسعة في الوقت الراهن لغرض نشر فلسفة التسويق الوردي ،وكذلك ضرورة القيام بدراسات
متخصصة ومتعمقة لفهم طبيعة وخصائص املستهلك (املرأة) في السودان وذلك من أجل اكتساب املعرفة في الكيفية التي تقرر بها النساء شراء
منتج ما .اتفق بحثي مع هذا البحث في الداة املستخدمة لجمع البيانات والتوصية بشأن نشر فلسفة التسويق الوردي واختلف معه في النتيجة
الولي وهي وجود عالقة إيجابية للتسويق الوردي وقرار الشرار.
• دراسة سوار( )2015تشخيص مزايا ومعوقات التسويق الوردي دراسة آلراء عينة من العاملين في سوق مدينة ئاكرى ،استهدفت الدراسة
تحديد واقع التسويق الوردي في مدينة ئاكرى بالتركيز على مزايا التسويق الوردي وأهم املعوقات التي تحول دون تدني مستوى التسويق الوردي في
مدينة ئاكرى ،واعتمدت الدراسة على استبانة تألفت من ( )30فقرة لغرض قياس املزايا واملعوقات ،على وفق مقياس ليكرت ) (Likertذي ثالثة
أوزان .وكآلية لهذه الدراسة في تحقيق أهدافها ،تم وضع فرضيتين رئيستين مفادهما وجود فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء املبحوثين
بخصوص مزايا التسويق الوردي ترجع إلى خصائصهم الفردية ،ووجود فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء املبحوثين بخصوص معوقات
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التسويق الوردي ،وتم توزيع استمارة االستبانة على الفراد املبحوثين املتمثلين بـ (النساء ،أولياء أمور النساء وأصحاب املحالت التجارية) في مدينة
ئاكرى وقد اختارت الدراسة عينة عشوائية بلغ عددها ( )400استمارة أعيد منها ( )314صالحة للتحليل أي أن نسبة االستجابة كانت (،)%78.5
واستخدمت الدراسة الساليب اإلحصائية ملعالجة البيانات وتحليلها والوصول إلى نتائجها باعتمادها على برنامج ) (SPSSتوصلت الدراسة إلى عدة
نتائج أهمها :أشارت نتائج تحليل التباين إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات املبحوثين حول مزايا التسويق الوردي باختالف
العوامل الشخصية (العمر ،الجنس ،التحصيل الدراس ي ،طبيعة العمل) ،وهذه النتيجة ال تثبت الفرضية الرئيسة الولى ،اتضح من نتائج تحليل
التباين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات املبحوثين حول معوقات التسويق الوردي (مجتمعة) باختالف العوامل الشخصية (العمر،
الجنس ،التحصيل الدراس ي ،طبيعة العمل) ،وهذا النتيجة ال يثبت الفرضية الرئيسة الثانية ،ختاما -فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من
التوصيات التي جرى استخالصها في ضوء نتائج الدراسة ،منها :توعية املجتمع املحلي في مدينة ئاكرى بأن عمل املرأة في املحالت التجارية ال يتنافى
مع انتمائها القبلية املعروفة وال يؤثر سلبا على مكانتها االجتماعية من خالل عقد الندوات واللقاءات االجتماعية ،توص ي الدراسة الجهات
الحكومية املعنية في مدينة ئاكرى إنشاء مركز للتوظيف لتولي واستقبال طلبات الباحثات عن العمل والسعي نحو توظيفهن في املشاريع الخاصة
في ئاكرى  .اتفقت هذه الدراسة مع بحثي في أداة جمع البيانات وطريقة تحليلها ومزايا ومعوقات التسويق الوردي.
• دراسة (بن علي ،وآخرون  SWOT) 2018تحليل استراتيجيات التسويق املوجه للنساء باستعمال  )Venus(-دراسة حالة مؤسسة فنیوس
ملواد التجميل من النماذج التحليلية االستراتيجية الناجعة ،وقد اعتبره املسوقون على أنه أداة جيدة لتفهم اوضاع البيئة يعتبر نموذج Venus
وتحليلها وفي هده الورقة نحاول تطبيق هدا النموذج على نوع جديد من التسويق هو التسويق الوردي بإسقاطه على مؤسسة الجزائرية املختصة
في إنتاج وتوزيع مواد التجميل النسائية فعملية تجزئة السوق و فقا للجنس لها وزنها في التحليل االستراتيجي للنشاطات التسويقية ،وتوصلت
الورقة إلى ضرورة االستفادة أكثر من التجزئة السوقية والتموقع في السوق الجزائري من طرف شركة فنيوس مستغلة بدلك جميع الفرص املتاحة
في سوق مواد التجميل النسائية في الجزائر بما أنه سوق له جاذبية عالية وميز متاحة عديدة .يوجد تشابه بين بحثي وهذه الدراسة في االتفاق على
مفهوم التسويق الوردي والفئة التي يستهدفها
• دراسة خليفة ( )2019أثر استخدام التسويق الوردى فى السلوك الشرائى للمرأة :دراسة ميدانية على سوق مستحضرات التجميل فى مدينة
دمشق ،تأكيدا على أهمية الدور الذي تشغله املرأة في العملية التسويقية جاءت هذه الدراسة التي تهدف إلى اختبار أثر استخدام التسويق
الوردي في السلوك الشرائي للمرأة .وفي سبيل إنجاز الدراسة تم اعتماد عنصري البيع الشخص ي واإلعالن كمتغيرات مستقلة فيما كان املتغير
التابع هو السلوك الشرائي للمرأة .تم استخدام املنهج الوصفي وعينة ميسرة بحجم  400مفردة .تضمن مجتمع الدراسة النساء املستهلكات في
سوق مستحضرات التجميل في مدينة دمشق .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية .1 :وجود أثر ذو داللة إحصائية الستخدام البيع الشخص ي
في السلوك الشرائي للمرأة .2 .وجود أثر ذو داللة إحصائية الستخدام اإلعالن في السلوك الشرائي للمرأة .أوصت الدراسة بضرورة االهتمام
بالقوى البيعية واإلعالنات املقدمة ملا لها من تأثير على السلوك الشرائي للمرأة .يوجد تشابه بين بين بحثي وهذه الدراسة في الهدف وأداة جمع
املعلومات والنتائج واختلفا في عينة الدراسة واختيار عنصرين فقط من عناصر التسويق الوردي إلجراء الدراسة عليهما.
• دراسة النسور ( )2018درجة تضميـن املرأة في القرار الشرائي للعائلة السعودية ،هدفـت الدراسـة إلـى تحديـد وقيـاس أثـر تضميـن املرأة علـى
القـرار الشـرائي للعائلـة السـعودية ،وكذلـك تحديـد الفـروق اإلحصائية فـي كل مـن :مـدى تضمينهـا ،أدوراهـا الشـرائية ،وفـي املعايير التـي تسـتخدمها
فـي عمليـة الشـراء؛ وذلـك باختالف الخصائـص الشـخصية لهـا وللعائلـة التـي تنتمـي إليهـا .ولتحقيـق أهـداف الدراسـة واإلجابة عـن تساؤالتها ،تـم
تنفيـذ دراسـة استطالعية على عينة بسـيطة من املجتمع بهدف تعزيـز االعتقاد بمشـكلة الدراسـة الصلية ،وقد تكون مجتمع الدراسـة من جميـع
النسـاء السـعودية املقيمات فـي مدينـة الريـاض والبالـغ عددهـن نحـو  2.2مليـون امـرأة لعـام 2016م ،كمـا تـم اسـتخدام أسـلوب العينـة العشـوائية
البسـيطة الختيار مفـردات عينـة الدراسـة التـي وصـل حجمهـا إلـى  387امـرأة .توصلـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتائـج أبــرزها وجـود أثــر إحصائـي
لتضميــن املرأة علـى القـرار الشـرائي للعائلـة وقد سجل هذا الثر بجانب أدوارها الشرائية فروقا إحصائيـة بسـبب االختالف فـي عـدد سـنوات الـزواج
وعـدد البناء في االسرة ،فيمـا لـم يظهـر أي مـن هـذه الفـروق فـي املعايير الشـرائية .أخيـرا قدمـت الدراسـة مجموعـة مـن املقترحات البناءة فـي السرة،
واملضامين التسويقية التي تساعد املعلنين واملنتجين على تصميم إعالناتهم ومنتجاتهم ومتاجرهم بطريقة جذابة؛ تناسب اهتمامـات املرأة وتـراعي
متطلباتهـا النفسـية والشـخصية ،يوجد تشابه بين هذا البحث وبحثي في أداة جمع البيانات وأسلوب اختيار عينة الدراسة وتأثير املرأة في قرار
الشراء الذي يأتي من تأثير أسلوب التسويق الوردي عليها.
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اإلطار النظري:
مفهوم التسويق الوردي :Pink Marketing
التسويق الوردي أو التسويق املوجه للمرأة  Pink Marketing or Marketing for Womenهو استراتيجية تسويقية تقوم على استهداف املرأة
بمنتجات الشركة ،بحيث تكون التقنيات التسويقية املستخدمة من قبل الشركة أكثر تأثيرا في املرأة من تأثيرها في الرجل ،كما يعرف بأنه كافة النشطة
التسويقية التي تقوم بها الشركة عندما تستهدف بمنتجاتها شريحة اإلناث من املستهلكين ،وتقوم الشركة هنا بتعديل كل استراتيجياتها التسويقية
لتناسب املرأة وطريقة تفكيرها لتلبية رغباتها وحاجاتها ،أما مصطلح التسويق الوردي  Pink Marketingفقد تم استخدامه للداللة على أن التسويق
الوردي هو تسويق موجه للمرأة .فاللون الوردي هو لون النوثة بال شك وهذا ما جعل علماء التسويق وخبراءه يستخدمونه كداللة على التسويق املوجه
نحو املرأة ،من ناحية أخرى ،يمكن أن تلون املنتجات املوجهة للمرأة باللون الوردي أو أي لون آخر يناسب النثى وهذا يختلف حسب طبيعة املنتج
وحسب الحاجات والرغبات التي تنوي الشركة تحقيقها لألنثى من خالل منتجاتها ،كما عرفه (حجازي )2013 ،بأنه كل النشطة والجهود التسويقية
املستهدفة للنساء من منتج وسعر وتوزيع وترويج بطريقة تناسب النساء أما (شريف )2016،فقد عرف التسويق الوردي بأنه طريقة تسويقية تقوم
باستخدامها املنظمات التي تستهدف بمنتجاتها العنصر النسائي في املجتمع ،وكذلك وعرف (أحمد )2012 ،أن التسويق النسائي هو (تلك الجهود
التسويقية املنفذة بمعرفة املرأة أو املستهدفة للعمالء من النساء) أو بتعريف آخر (التسويق من أو إلى النساء) أما (الرشيد  )2015،فيعرفه بأنه هو
التسويق الذي يستهدف املرأة على وجه التحديد ،وهو وردي لنه يتناسب مع طبيعة املرأة اللطيفة والرقيقة.
معوقات التسويق الوردي( :غريب)2015 ،
• هناك اعتقاد خاطئ عن التسويق الوردي بأنه يعني استخدام اإليحاءات الجنسية في التسويق.
•  % 91من السيدات يقلن إن املعلنين ال يفهموهن جيدا ،أي ال يقدمون إعالنات مناسبة الحتياجات املرأة.
• منذ عام  2000فإن املرأة أكثر استخداما لإلنترنت من الرجل ،ما يتطلب بذل جهود أكبر لتسويق املنتجات املوجهة للنساء من خالل اإلنترنت.
• املرأة تبحث عن املعلومات والتفاصيل الخاصة باملنتجات ومواصفاتها بشكل أكبر من الرجل.
• النساء أكثر مشاركة للكالم املتنأقل عن العالمات التجارية من الرجال ،وهذا ما يتطلب ضرورة تحقيق الرضا لدى السيدات عن منتجاتك وعن
معاملتك ،ففي حالة الكالم اإليجابي عن عالمتك التجارية فإنهم سيجلبون لك الكثير من الزبائن ،أما في حالة الرضا والكالم السلبي عن عالمتك
التجارية فإنهم سيشوهون سمعة عالمتك التجارية وسيتحول زبائنك إلى املنافسين.
• الرجل قد ال يهتم كثيرا بطريقة تغليف املنتج وامللحقات املرفقة باملنتج إال أن املرأة قد تهتم أكثر بهذه التفاصيل ،النقود التي تنفقها السيدات على
التسوق تكون غالبا أكبر من النقود التي ينفقها الرجل على التسوق ،كل هذه االختالفات في السلوك الشرائي بين الرجل واملرأة تتطلب استخدام
تقنيات وأساليب تسويقية تناسب املرأة وتشمل هذه الساليب تصميم املنتج وخواصه ،تغليف املنتج ،لون املنتج ،السعر ،اإلعالنات املستخدمة
في الترويج للمنتج والكثير من المور التسويقية الخرى والتي يجب على الشركة أن تضفي عليها ملسة أنوثة لكي تقنع فيها الجنس اللطيف وتستطيع
بيع منتجات له ،التسويق الوردي ال يقتصر على بيع املنتجات للمرأة ،بل يمتد إلى املنتجات املوجهة للرجل كون املرأة تؤثر بشكل كبير على
القرارات الشرائية للرجل ،أي أن الشركات يجب أن تستهدف املرأة في الحمالت التسويقية كونها مؤثر على متخذ قرار الشراء أو املستهلك للمنتج،
وهذا ما يتطلب استخدام حنكة تسويقية في الحمالت التسويقية الخاصة باملنتجات املوجهة للرجل أو املوجهة لألطفال أو املوجهة للعائلة ،بحيث
تعطي إشارات أو إيحاءات تؤثر على املرأة وتجعلها تقنع الرجل بشراء هذه املنتجات ( غريب 2015 ،م)
• قد تسمح العراف االجتماعية بفتح مجاالت أكبر أمام املسوقات من النساء بالتعامل مع الرجال والنساء ،بينما قد يصعب على املسوقين من
الرجال أحيانا التعامل مع العمالء من النساء( .ميمون2018،م).
مزايا التسويق الوردي( :غريب)2015 ،
• اإلنفاق االستهالكي الذي تنفقه املرأة أكبر وهذا أعطاها حرية أكبر في اتخاذ القرارات الشرائية وشراء املنتجات التي ترغبها وبالسعار التي تراها
مناسبة.
• من املتوقع في الواليات املتحدة المريكية أن تحقق السيدات في املتوسط دخال أكثر مما يحققه الرجال في املتوسط من الدخل ،وذلك بحلول عام
.2028
•  % 51من الثروات الخاصة في الواليات املتحدة المريكية يتم التحكم فيها من قبل النساء.
• تمتلك السيدات في الواليات املتحدة المريكية أكثر من  %50من أسهم الشركات.
• تساهم املرأة في اإلنفاق االستهالكي والتجاري للواليات املتحدة المريكية بمبلغ  7تريليون دوالر.
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• أثرت املرأة فيما يقارب  90مليار دوالر من املشتريات االلكترونية االستهالكية في عام .2007
• تنفق النساء حوالي أكثر من  200مليار دوالر على السيارات الجديدة وخدمات إصالح السيارات في كل عام.
• تمثل المهات ما يقارب  2.4تريليون دوالر من السوق االستهالكي.
•  % 78من السيدات تقرأن املعلومات حول املنتجات باستخدام اإلنترنت وذلك قبل قيامهن بشراء املنتجات ،وهذا ما يتطلب ضرورة تحقيق الرضا
لدى السيدات عن منتجاتك وعن معاملتك ،ففي حالة الكالم اإليجابي عن عالمتك التجارية فإنهم سيجلبون لك الكثير من الزبائن ،أما في حالة
الرضا والكالم السلبي عن عالمتك التجارية فإنهم سيشوهون سمعة عالمتك التجارية وسيتحول زبائنك إلى املنافسين.
• أن الرجل يركز أكثر على العناصر املادية في املتاجر فهو يهمه وجود موقف للسيارات لكي يركن سيارته ،ويركز على املخزون املوجود في املتجر ،في
حين أن املرأة تركز أكثر على تصميم املتجر والديكور الخاص باملتجر وتهتم بطريقة معاملة موظفي املبيعات لها ،لتسويق وردي ناجح ،عليك أن
توظف موظفي مبيعات يتميزون بالخبرة واملعاملة املمتازة للزبائن ،وكذلك عليك أن تهتم بتصميم املتجر وطريقة عرض املنتجات والدىكور
الخاص بمتجرك.
• املرأة عاطفية بينما الرجل منطقي أكثر ،لذلك على الشركات التي تتوجه بمنتجاتها نحو املرأة أن تركز على املغريات العاطفية في حمالتها اإلعالنية
والتسويقية أكثر من املغريات املنطقية ،مثال تركز على املشاعر في اإلعالن ،املوسيقى ،اللوان ،كذلك فإن املنتجات املوجهة نحو الم يجب أن
تركز على عواطف المومة وحنان الم على أطفالها( .غريب)2015 ،
تعريف السلوك الشرائي للمستهلك:
تعددت تعاريف السلوك الشرائي للمستهلك التي تبرز التطورات واالختالفات الحاصلة في أوجه نظر الباحثين التسويقيين ،حيث يمكن إجمال
هذه التعاريف في :تعريف أحمد شاكر :سلوك املستهلك هو جميع الفعال والتصرفات املباشرة التي يؤديها الفراد للحصول على سلعة أو خدمة معينة
(العسكري)2003 ،
تعريف عبد السالم أبو قحف :سلوك املستهلك هو مجموعة النشطة الذهنية والعصبية املرتبطة بعملية التقييم واملفاضلة والحصول على
السلع والخدمات والفكار وكيفية استخدامه.
العوامل املؤثرة في سلوك املستهلك (املرأة) الشرائي( :العسكري)2003 ،
• أن دوافع الشراء لدى املرأة تختلف عن دوافع الشراء لدى الرجل وبالتالي فإن السلوك الشرائي للمرأة يختلف عن السلوك الشرائي للرجل.
•  %85من القرارات الشرائية تتخذها املرأة أو تؤثر فيها بشكل كبير ،وتشتري املرأة حوالي  %50من منتجات الذكور التقليدية ،كاملنتجات
االستهالكية ،اإللكترونيات ،والسيارات.
•  % 80من قرارات شراء خدمات الرعاية الصحية و %68من قرارات شراء السيارات الجديدة تتخذها املرأة.
•  % 85من املشتريات على شبكة اإلنترنت  ،online spendingتشتريها املرأة.
•  % 89من السيدات لدىهن حسابات على الشبكات االجتماعية ،ما يعني ضرورة التوجه نحو التسويق عبر وسائل اإلعالم االجتماعية في املنتجات
املوجهة للمرأة.
• املرأة تستغرق وقتا أطول في القرار الشرائي ،املرأة ال تشتري املنتج إال إذا ارتسمت الصورة الكاملة عن املنتج ،في حين أن الرجل يحتاج مواصفات
معينة في املنتج وبمجرد توفرها فإنه يشتري املنتج ،لذلك إن كانت منتجاتك موجهة للمرأة عليك أن تستوعب السيدات أكثر وتعطيهم وقت أطول
للتفكير في املنتجات ومقارنتها مع املنتجات البديلة في السوق ،وكذلك يجب أن تقنعها بوجود منافع أكبر ملنتجاتك من املنافع املوجودة في املنتجات
املنافسة في السوق ،إن الطبيعة السيكولوجية للمرأة تختلف عن الطبيعة السيكولوجية للرجل ،وهذا يعني أن دوافع الشراء لدى املرأة تختلف
عن دوافع الشراء لدى الرجل وبالتالي فإن السلوك الشرائي للمرأة يختلف عن السلوك الشرائي للرجل ،مثال ،املنتج الذي يراه الرجل بأنه منتج
غالي السعر قد تراه املرأة بأنه رخيص السعر لنه يلبي حاجات معنوية لها قد ال يراها الرجل في هذا املنتج.

التحليل والنتائج:
تحليل بيانات:
تم جمع البيانات من امليدان عن طريق االستبانة املوجه لقياس أثر التسويق الوردي على قرار الشراء لدى طالبات جامعة امللك خالد :دراسة
تطبيقية على طالبات كلية املجتمع للبنات بخميس مشيط حيث تم توزيع  272استبانة ،تمكنت الباحثة من الحصول على ( )272استبانة كاملة دون
نقصان من جملة االستبانات املوزعة بنسبة ()%100
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تحليل البيانات األساسية:
من خالل البيانات العامة التي تم جمعها عن املبحوثين بواسطة القسم الول من االستبانة ،وباستخدام التكرارات اإلحصائية تم تحديد
خصائص عينة الدراسة ،وذلك بهدف التعرف على صفات مجتمع املبحوثين من حيث التركيبة العلمية والعملية واالجتماعية ،وفيما يلي توزيع عينة
الدراسة تبعا للمتغيرات الشخصية:
جدول ( :)1الخصائص الدىمغر افية لعينة الدراسة
النسبة املئوية

العدد

أقل من 20
من  20إلى 25

11.8
85.3

32
232

العمر

من  26إلى 30

2.6

7

أكثر من 30

0.4

1

100.0

272

املجموع

املصدر :إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية ()2020

التحليل العاملي االستكشافي:
للتأكد من صالحية النموذج تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS 25وباإلضافة إلى ( )AMOS 25في إجراء عملية
التحليل العاملي االستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي ل ـ (أثر التسويق الوردي على قرار الشراء لدى طالبات جامعة امللك خالد) حيث تم إعطاء كل
عبارة من العبارات التي استخدمت لقياس كل متغير في االستبانة معامالت تشبع حيث احتوت االستبانة على ( 20عبارة) تم استخدام طريقة املكونات
الساسية وطريقة تدوير العوامل من أجل تحديد معامالت التشبع وتم حذف العبارات التي يقل عن ( 0.5عماد واخرون  )2020حيث تم استخدام
( )KMOالختبار كفاية العينة املأخوذة في تفسير الظاهرة املدروسة وأقل قيمة لكفاية قبول نتائج التحليل هي  0.6وإجراء اختبار ( )Bsrtlettبوصفه
مؤشر للعالقة بين املتغيرات إذ يجب أن تكون قيمته دالة عند مستوى معنويه أقل من ( )0.05والجدول التالي نتائج عملية التحليل العاملي االستكشافي
جدول ( :)2التحليل العاملي االستكشافي (حجم العينة )272
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.897
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
1366.448
Df
120
Sig.
.000
.725
يدفعني محتوى حملة التسويق الوردي املشوق للبحث أكثر حول املنتج

محتوى حملة التسويق الوردي ذات الفكار املبتكرة سريعة االنتشار بين الطالبات.
والئي للمنتج في حملة التسويق الوردي يدفعني للترويج له.
أشتري منتجات التسويق الوردي حتى وإن كانت أغلى من املنتجات الخرى.
أشعر بالرضا عند شرائي منتجات التسويق الوردي.
تجذبني الحوافز املقدمة في حمالت التسويق الوردي وتدفعني إلعادة إرسال اإلعالنات لألخرىن.
أسلوب حمالت التسويق الوردي جديد وغير تقليدي في الترويج الكترونيا للمنتج.
تعتبر الهدايا التشجيعية حافزا في التفاعل مع حمالت التسويق الوردي.
تصميم منتج التسويق الوردي يخاطبني فيدفعني التخاذ قرار الشراء.
حول
املنتج
محتوى الحملة التسويق الوردي واضح ويساهم في تكوين صورة ذهنية
وجود املشاهير من النساء في أي إعالن يؤثر على قراري الشرائي
ال عالقة للتسويق الوردي في اتخاذي قرار الشراء.
تثير إعالنات التسويق الوردي حاجتي الى منتجات لم استخدمها من قبل فأقوم بالشراء.
يساعدني التعرض لرسائل التسويق الوردي على اتخاذ قرار الشراء.
افضل الشراء من البائعة ومن السواق النسائية.
عند حاجتي لشراء أي منتج اتجه الى اعالنات التسويق الوردي
قيم تحليل االعتمادية (ألفا كرو نباخ)
املصدر :إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية ()2020

.852
.677
.460
.573
.666
.577
.556
.418
.737
.749
.752
.540
.575
.435
.577
0.718

0.854

من خالل نتائج التحليل العاملي االستكشافي ،تبين أن قيمة اختبار  KMOبلغت ( )0.897وفقا لقاعدة ( )Kaiser, 1974والتي تنص على أن الحد
الدنى املقبول لقيمة  KMOيجب أن يفوق ( )0.5فإنه يتضح بأن القيمة املستخرجة ملعامل اختبار  KMOهي أكبر من القيمة املحددة ،وبذلك فإن حجم
العينة يعتبر كافيا ومالئما للدراسة .وأن مصفوفة التدوير تاكد أن نموذج الدراسة يتكون من بعدين هما (التسويق الوردي وقرار الشراء).
تحليل االعتمادية والصالحية بعد اجراء التحليل العملي التوكيدي:
يستخدم تحليل االتساق للعثور على االتساق الداخلي للبيانات ويتراوح من ( 0إلى  ،)1تم احتساب قيمة (ألفا كرونباخ) للعثور على اتساق
البيانات الداخلي واستنادا على اقتراح ) (Hair et al, 2010اقترح أن قيمة ألفا كرونباخ يجب أن تكون أكثر من  0.70عن طريق ( )CRاملوثوقية املركبة
وكذلك احتساب كل من () )AVE,MSV, MaxR(Hللتاكد من صالحية النموذج والجدول التالي يوضح ألفا بعد التحليل العاملي التوكيدي.
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جدول ( :)3ألفا بعد التحليل العاملي التوكيدي
قرارالشراء

التسويق الوردي

)MaxR(H

AVE

CR

1.000

1.000
.812

0.857
0.768

0.372
0.319

0.855
0.725

التسويق الوردي
قرار الش راء

املصدر :إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية ()2020

من خالل بيانات الجدول أعاله يتضح أن قيمة ( )CRلكافة املتغيرات أكبر من الشرط الذي حدده ( )Hair et 2010أي أن قيمة ألفا كرونباخ يجب
أن تكون أكثر من  .0.70في حين أن قيمة متوسط نسبة التباين املفسر لكافة البعاد تقل عن الحد املقبول  .0.5وأن قيمة االرتباط بين التسويق الوردي
وقرار الشراء تساوي .0.812
نتائج التحليل االحصائي (التسويق الوردي):
بغرض التعرف على التسويق الوردي لدى طالبات جامعة امللك خالد لجأت الباحثة إلى استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
واختبار  tلعينة واحدة وأهمية الفقرة ،كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( :)4التسويق الوردي لدى طالبات جامعة امللك خالد
ت

العبارات

1
يدفعني محتوى حملة التسويق الوردي املشوق
للبحث أكثر حول املنتج
2
محتوى حملة التسويق الوردي ذات الفكار
املبتكرة سريعة االنتشار بين الطالبات.
3
والئي للمنتج في حملة التسويق الوردي يدفعني
للترويج له.
4
أشتري منتجات التسويق الوردي حتى وإن كانت
أغلى من املنتجات الخرى.
5
أشعر بالرضا عند شرائي منتجات التسويق
الوردي.
6
تجذبني الحوافز املقدمة في حمالت التسويق
الوردي وتدفعني إلعادة إرسال اإلعالنات لألخرىن.
7
أسلوب حمالت التسويق الوردي جديد وغير
تقليدي في الترويج الكترونيا للمنتج.
8
تعتبر الهدايا التشجيعية حافزا في التفاعل مع
حمالت التسويق الوردي.
9
تصميم منتج التسويق الوردي يخاطبني فيدفعني
التخاذ قرار الشراء.
10
محتوى الحملة التسويق الوردي واضح ويساهم في
تكوين صورة ذهنية حول املنتج
املصدر :إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية ()2020

ترتيب أهمية
العبارة

املستوى

82%

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة T
املحسوبة

Sig

4.10

.944

71.551

.000

2

4.09

.873

77.272

.000

3

82%

3.65

1.041

57.912

.000

1

73%

3.06

1.236

40.758

.000

10

61%

4.06

.970

69.000

.000

4

81%

3.90

1.002

64.176

.000

6

78%

3.90

.994

64.811

.000

7

78%

4.17

.982

69.928

.000

1

83%

3.87

1.067

59.842

.000

8

77%

3.93

1.046

61.907

.000

5

79%

مستوى
الداللة

من الجدول أعاله يتضح أن قيمة ( )Tأعلى من  2وأن مستوى الداللة لكافة العبارات أقل من  0.05مما يدل على قبول عبارات التسويق الوردي في
مجتمع الدراسة.
نتائج التحليل االحصائي (قرار الشراء):
بغرض التعرف علي قرار الشراء لدى طالبات جامعة امللك خالد لجأت الباحثة إلى استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبارt
لعينة واحدة وأهمية الفقرة ،كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( :)5قرار الشراء لدى طالبات جامعة امللك خالد
ت

1

2
3

العبارات

وجود املشاهير من النساء في أي إعالن يؤثر على
قراري الشرائي
أتخذ قرار الشراء بناء على احتياجي للمنتج.
رسائل التسويق الوردي جذابة وتدفعني التخاذ
قرار الشراء.

ترتيب أهمية
العبارة

املستوى

72%

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة T
املحسوبة

Sig

3.60

1.226

48.480

.000

8

4.28

.882

80.030

.000

1

86%

3.71

1.070

57.197

.000

7

74%

مستوى
الداللة
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4
ال عالقة للتسويق الوردي في اتخاذي قرار الشراء.
5
تثير إعالنات التسويق الوردي حاجتي الى منتجات
لم استخدمها من قبل فأقوم بالشراء.
6
تصميم منتج التسويق الوردي يخاطبني فيدفعني
التخاذ قرار الشراء.
7
يساعدني التعرض لرسائل التسويق الوردي على
اتخاذ قرار الشراء.
8
افضل الشراء من البائعة ومن السواق النسائية.
9
عند حاجتي لشراء أي منتج اتجه الى اعالنات
التسويق الوردي
10
أتابع كل جديد عن منتجات التسويق الوردي.
املصدر :إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية ()2020

رقية كرتات

3.54

1.205

48.453

.000

10

71%

3.75

1.116

55.366

.000

3

75%

3.76

1.042

59.496

.000

4

75%

3.73

1.086

56.688

.000

5

75%

3.87

1.084

58.895

.000

2

77%

3.56

1.135

51.654

.000

9

71%

3.71

1.165

52.497

6

74%

من الجدول أعاله يتضح أن قيمة ( )Tأعلى من  2وأن مستوى الداللة لكافة العبارات أقل من  0.05مما يدل على قبول عبارات قرار الشراء في
مجتمع الدراسة.
اختبارفروض الدراسة:
الختبار فرضيات الدراسة اعتمدت الباحثة في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوب نمذجة املعادلة البنائية Structural Equation
) )Modeling SEMوهو نمط مفترض للعالقات الخطية املباشرة وغير املباشرة بين مجموعة من املتغيرات الكامنة واملشاهدة ،وبالتحديد استخدام
أسلوب تحليل املسار ،ملا يتمتع به هذا السلوب من عدة مزايا ،تتناسب مع طبيعة الدراسة (Barbara G Fidell,1996) .ويستخدم تحليل املسار فيما
يماثل الغراض التي يستخدم فيها تحليل االنحدار املتعدد ،حيث أن تحليل املسار يعتبر امتدادا لتحليل اإلنحدار املتعدد ،ولكن تحليل املسار ،أكثر
فعالية حيث أنه يضع في الحسبان نمذجة التفاعالت بين املتغيرات  The Modeling of Interactions،وعدم الخطية  Nonlinearitiesوأخطاء
القياس ،واالرتباط الخطي املزدوج  Multicollinearityبين املتغيرات املستقلة ((Jeonghoon ,2002.

شكل ( :)1نموذج الدراسة واختبار الفروض
املصدر :إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية ()2020

الختبار فروض الدراسة تم استخدام اختبار تحليل املسار عن طريق برنامج ( analysis of moment structure )AMOS 25والذي يهدف إلى
التعرف أثر التسويق الوردي على قرار الشراء لدى طالبات جامعة امللك خالد :دراسة تطبيقية على طالبات كلية املجتمع للبنات بخميس مشيط كما في
الشكل ( . )3تم االعتماد على معامل ( ) Estimateملعرفة التغير املتوقع في املتغير التابع بسبب التغير الحاصل في وحدة واحدة من املتغير املستقل ،كما
تم االعتماد على قيمة ( )Rللتعرف على قدرة النموذج على تفسير العالقة بين املتغيرات املستقلة والتغيرات الوسيطة واملتغيرات التابعة .وقد تم االعتماد
على مستوى الداللة  0.05للحكم على مدى معنوية التأثير ،حيث تم مقارنة مستوى املعنوية املحتسب مع قيمة مستوى الداللة املعتمد ،وتعد التأثيرات
ذات داللة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الداللة املحتسب أصغر من مستوى الداللة املعتدل ( )0.05حيث يتم التعرف على املعنوية من خالل
املسار الذي ينتقل من املتغير إلى آخر والجدول التالي يوضح قيم تحليل املسار بعد التأكد من جودة املطابقة.
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جدول ( :)5قيم تحليل املسارمن التسويق الوردي إلى قرارالشراء
النتيجة

P

قبول الفرضية

***

C.R.
5.893

S.E.

Estimate

.143

.842

التسويق الوردي

<---

قرار الشراء

املصدر :إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية ()2020

من الشكل أعاله يتضح أن قيمة ( )R2معامل التحديد تساوي  0.66مما يعني (التسويق الوردي) يفسر ما بنسبة  %66علي قرار الشراء مما يدل
على أن هنالك عوامل أخرى نسبة تاثيرها يعادل  .%44وأن معامالت املسار من التسويق الوردي إلى قرار الشراء تساوي  0.842وهي دالة إحصائيا عند
مستوى معنوية .0.5

النتائج والتوصيات:
ً
أوال :النتائج:
من الشكل أعاله يتضح أن قيمة ( )R2معامل التحديد تساوي  0.66مما يعني (التسويق الوردي) يفسر ما بنسبة  %66على قرار الشراء مما يدل
على أن هنالك عوامل أخرى نسبة تأثيرها يعادل  .%44وأن معامالت املسار من التسويق الوردي إلى قرار الشراء تساوي  0.842وهي دالة إحصائيا عند
مستوى معنوية 0.5
وهذا يعني أن الفرضية :يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ( )0.05للتسويق الوردي وقرار الشراء لدى طالبات كلية املجتمع للبنات بخميس
مشيط .أثبتت صحتها.
ً
ثانيا :التوصيات:
• ضرورة عمل ورش العمل والندوات التعريفية لفهم إيجابيات وسلبيات التسويق الوردي لغير املتخصصين في إدارة العمال بجامعة امللك خالد.
• تضمين التسويق الوردي في منهج التسويق بجامعة امللك خالد.
• تدريب الطالبات على كيفية االستفادة من توجيه قرار الشراء من خالل التسويق الوردي ملجتمع النساء في منطقة عسير من خالل املشاريع
الصغيرة التي تقدم منتجات وردية.
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Abstract: The study aimed to identify the impact of pink marketing on consumer purchasing decisions among female
students of the Community College in Khamis Mushait and to identify the obstacles, advantages and benefits of pink
marketing, and to test the study hypotheses, the descriptive analytical approach was used based on aquestionnaire
(attached in the appendices) that was distributed to a selected sample of female students Community College in
Khamis Mushait272
questionnaires, and after analyzing it, it was concluded that the value of (R 2) coefficient of determination is equal to
0.66, which means (pink marketing) explains what %66of the purchase decision is, which indicates that there are
other factors whose impact is equivalent to %44. And that the coefficients of the path from pink marketing to the
purchase decision is equal to 0.842, which is a statistically significant level of 0.5, and the study also recommended
including pink marketing in the marketing curriculum at King Khalid University, and training students on how to
benefit from directing the purchase decision through pink marketing for the women's community in the Asir region.
Through small projects that offer pink products.

Keywords: Pink Marketing, Women’s Marketing, Purchase Decision, Community College for Girls in Khamis Mushait.
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رقية كرتات

أثر التسويق الوردي على قرار الشراء لدى طالبات كلية املجتمع للبنات بخميس مشيط
املالحق

عزيزتي الطالبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
املوضوع :استمارة استبانة
يطيب لي إفادتك بأنني أقوم بعون هللا تعالي بإجراء بحث بعنوان:
أثر التسويق الوردي على قرار الشراء لدى طالبات جامعة امللك خالد  :دراسة تطبيقية على طالبات كلية املجتمع للبنات بخميس مشيط.
فأرجو شاكرة ومقدرة منكم التكرم بقراءة عبارات االستبانة املرفقة واإلجابة عليها بدقة حتى ترى الدارسة النور وتكون إضافة حقيقة للعلم واملعرفة،
وأحيطكم علما بأن املعلومات املقدمة لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.
وسأظل شاكرة حسن تعاونكن وتفضلن بقبول فائق االحترام
البيانات الشخصية :نرجو من سعادتكم وضع إشارة √ في املربع املناسب لكل منها:
 30فأكثر
 25- 20سنة 30- 26
العمر :أقل من  20سنة
املحوراألول  :التسويق الوردي وهو يعني  :استراتيجية تسويقية تقوم على استهداف املرأة بمنتجات الشركة ،بحيث تكون التقنيات التسويقية املستخدمة من قبل
الشركة أكثر تأثيرا في املرأة من تأثيرها في الرجل.

الرجاء وضع عالمة (√) أمام الخيار الذي يناسب وجهة نظرك في العبارة املذكورة.
املحوراألول  :التسويق الوردي
م

أو افق
بشدة

العبارات

1

يدفعني محتوى حملة التسويق الوردي املشوق للبحث أكثرحول املنتج

2
3

محتوى حملة التسويق الوردي ذات األفكار املبتكرة سريعة االنتشاربين الطالبات .
والئي للمنتج في حملة التسويق الوردي يدفعني للترويج له.

4

أشتري منتجات التسويق الوردي حتى وإن كانت أغلى من املنتجات األخرى.

5

أشعر بالرضا عند شر ائي منتجات التسويق الوردي .

6

تج ـ ــوبني الح ـ ــو افز املقدم ـ ــة ف ـ ــي حم ـ ــالت التس ـ ــويق ال ـ ــوردي وت ـ ــدفعني إلع ـ ــادة إرس ـ ــال اإلعالن ـ ــات
للخرىن.
أسلوب حمالت التسويق الوردي جديد وغير تقليدي في الترويج الكترونيا للمنتج .

7
8

ً
تعتبر الهدايا التشجيعية حافزا في التفاعل مع حمالت التسويق الوردي .

9

تصميم منتج التسويق الوردي يخاطبني فيدفعني التخاذ قرار الشراء.

10

محتوى الحملة التسويق الوردي واضح ويساهم في تكوين صورة ذهنية حول املنتج

أو افق

محايد

ال أو افق

ال أو افق بشدة

املحورالثاني  :قرار الشراء
م

العبارات

1

وجود املشاهير من النساء في أي إعالن يؤثرعلى قراري الشر ائي

2

أتخو قرار الشراء بناء على احتياجي للمنتج .

3

رسائل التسويق الوردي جوابة وتدفعني التخاذ قرار الشراء.

4

ال عالقة للتسويق الوردي في اتخاذي قرار الشراء.

5
6

تثير إعالنات التسويق الوردي حاجتي الى منتجات لم استخدمها من قبل فأقوم بالشراء.
تصميم منتج التسويق الوردي يخاطبني فيدفعني التخاذ قرار الشراء.

7
8

يساعدني التعرض لرسائل التسويق الوردي على اتخاذ قرار الشراء.
افضل الشراء من البائعة ومن األسواق النسائية .

9

عند حاجتي لشراء أي منتج اتجه الى اعالنات التسويق الوردي

10

أتابع كل جديد عن منتجات التسويق الوردي .

أو افق
بشدة

أو افق

محايد

ال أو افق

ال أو افق
بشدة
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امللخص:
يسعى هذا البحث إلى توضيح دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري والتعرف على املكونات الرئيسية له ومحاولة التعرف
على مدى اهتمام كلية املجتمع بجامعة امللك خالد بتطويره وتنميته ،والتأكد من وجود العالقة بين االستثمار فيه بمكوناته وبين تحسين
ً
األداء الوظيفي في جامعة امللك خالد وأيضا توضيح األثر املباشر على االستثمار فيه والوصول إلى األداء الوظيفي للجامعة محل الدراسة،
وتقديم بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة والتي نأمل أن تساهم في تفعيل االستثمار في رأس املال البشري واستخدامه بما يضمن
تحسين األداء الوظيفي .
تنبع أهمية البحث من الضرورة القصوى التي أصبح يكتسبها رأس املال البشري ولتحديد مدى مساهمته في خلق قيمة للمؤسسات
في االقتصاديات الحديثة املبنية على املعرفة ومع التطور املتسارع في املجتمع أصبحت هنالك حاجة ملحة لقياسه واإلفصاح عنه في
السجالت املحاسبية باعتباره املورد غير امللموس الذي يرفع من كفاءة املؤسسات وقيمتها ألنه أصبح مقياس ملدى جودة املؤسسات وتم
استخدام برنامج التحليل اإلحصائي  SPSSإليجاد التوزيعات التكرارية والنسب املئوية ملحاور االستبانة واعتمدت الدراسة على املنهج
الوصفي التحليلي الذي يسعى إلى وصف خصائص العينة ومتغيرات الدراسة وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة.
وتوصل البحث إلى نتائج من أهمها :التعليم الجامعي يساعد الطالبات على القدرة على مناقشة حلول املشكالت بمهنية .التعليم
الجامعي يزيد من قدرة الطالبات على تنظيم وتنفيذ املهام بمهنية ويوفر التعليم الجامعي أنماط حديثة الكتساب املهارات املهنية ويعتبر
التعليم الجامعي وسيلة لتحقيق التقدم املادي واالجتماعي للطالبات ويطور التعليم الجامعي من قدرات الطالبات على العرض واملناقشة
ً
ً
وتقديم وجهات النظر املختلفة كتابيا وشفويا .ومن أهم التوصيات :العمل على مساعدة الطالبات في جامعة امللك خالد على التغلب على
نقاط الضعف أثناء دراستهم وذلك من خالل البرامج التدريبية املختلفة والعمل على تطبيق عملية إدارة األداء كونهـا عمليـة ترمي إلى تحقيق
الفاعلية في تطوير قدرات الطالبات واألداء األكاديمي املتميز للطالبات في الكلية ومراجعة األداء بصورة دورية سنوية أو فصلية بغية متابعة
ً
أداء الطالبات في الكلية وأيضا اعتماد التغذية العكسية لقياس األداء األكاديمي للحصول على املعلومات املتعلقة عن فاعلية أداء الطالبات.
الكلمات املفتاحية :رأس املال البشري؛ التعليم الجامعي؛ كلية املجتمع.

املقدمة:
يشهد العالم تغييرات كبيرة ومتسارعة في جميع املجاالت ،حيث أصبح رأس املال البشري أحد املتغيرات املتطورة والتي تسهم في تحقيق النماء والتطور
في شتى املجاالت.
* تشكر الباحثات جامعة امللك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحث
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عبيرسر الختم وآخرون

في ضوء ذلك فإننا نجد أنه هنالك تغييرات كثيرة في أساليب تطوير األداء الوظيفي في منظمات األعمال ،فبعد أن كانت تركز على الجانب التنظيمي
أو املادي للعملية اإلدارية ،أصبحت تلك األساليب تركز على الجانب اإلنساني للعملية اإلدارية بمفهومها العملي وما تتضمنه من عناصر القيادة الفعالة
وتمكين العاملين واالهتمام برأس املال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية ملنظمات األعمال في العصر الحديث.
فرأس املال البشري يتمثل في املعارف والخبرات واملنجزات التي يمتلكها الفرد ،فهو يمثل املهارات واملؤهالت والقدرات املتميزة التي تتواجد لدى املوارد
البشرية املتاحة.
ً ً
ً
في ضوء ذلك أصبحت معظم الدول املتقدمة واملنظمات وحتى األفراد تركز على تنمية رأس املال البشري وتنظر إليه على أنه موردا اقتصاديا مهما
ويمثل أهم أشكال رأس املال ،بل ويفوق في أهميته كل من رأس املال النقدي ورأس املال املادي في تحقيق الكفاءة وتوليد القيمة املضافة ،ومن ثم رفع
القدرة التنافسية وتحسين األداء بما يمكن من التميز في عصر يتسم بالعوملة والتطورات التكنولوجية املتسارعة.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في الكيفية التي يساهم بها التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري ،وتتفرع التساؤالت التالية ملشكلة الدراسة:
 .1ما مدى مساهمة التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري كلية املجتمع بخميس مشيط؟
 .2هل يوجد اهتمام من قبل مؤسسات التعليم الجامعي محل الدراسة بتنمية رأس املال البشري؟
 .3هل توجد عالقة بين التعليم الجامعي وتنمية رأس املال البشري؟
أهميـة الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة العلمية من الضرورة القصوى التي أصبح يكتسبها رأس املال البشري ،ولتحديد مدى مساهمته في خلق قيمة للمؤسسات في
االقتصاديات الحديثة املبنية على املعرفة ،وتتمثل األهمية العملية في أنه مع التطور املتسارع في املجتمع أصبحت هنالك حاجة ملحة لقياس رأس املال
البشري واإلفصاح عنه في السجالت املحاسبية باعتباره املورد غير امللموس الذي يرفع من كفاءة املؤسسات وقيمتها ألنه أصبح مقياس ملدى جودة
املؤسسات .
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى توضيح دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري ،والتعرف على املكونات الرئيسية لرأس املال البشري ،ومحاولة
التعرف على مدى اهتمام كلية املجتمع بجامعة امللك خالد بتطوير وتنمية رأس املال البشري لديها .والتأكد من وجود العالقة بين االستثمار في رأس املال
ً
البشري بمكوناته وبين تحسين األداء الوظيفي في جامعة امللك خالد ،وأيضا توضيح األثر املباشر على االستثمار في رأس املال البشري والوصول إلى األداء
الوظيفي للجامعة محل الدراسة .وتقديم بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة والتي نأمل أن تساهم في تفعيل االستثمار في رأس املال البشري
واستخدامه بما يضمن تحسين األداء الوظيفي.
فـرضيـة الـدراسـة:
هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التعليم الجامعي وتنمية رأس املال البشري في كلية املجتمع بخميس مشيط شطر الطالبات.
الدراسات السابقة :
• دراسة عباس ،خولة( :)2020أصبح رأس املال الفكري في االقتصاد العاملي الجديد(اقتصاد املعرفة) يمثل املورد الرئيس ألية منظمة وهو أساس
إبداعها وسر نجاحها لذا فقد أدركت اغلب املنظمات وبخاصة املعرفية منها حقيقة مهمة هي أن العاملين مورد ثمين يتفوق في أهميته على باقي املوارد
املنظمة ،وأن رأس املال الفكري هو املوجود الغير ملموس األكثر أهمية لذا يجب إدارته كما تدار املوجودات املادية األخرى ،إذ أن التحوالت السريعة
التي تجري في املجتمعات املعاصرة تلقي على عاتق املنظمات املعرفية مسؤولية كبيرة لتجاوز العقبات وتحقيق ما تصبوا إليه من أهداف ،لذا فاألمر
ً
يستلزم منها أن تكون أنموذجا للمنظمات األخرى.
وعلى الرغم من أهميه هذه الحقيقة ،فان االهتمام برأس املال الفكري على مستوى املنظمات العاملة في املجتمع العراقي وبخاصة املنظمات العلمية
ً
والخدمية مازال دون املستوى املطلوب ،فغالبا ما تتجاهل القيادات اإلدارية في هذه املنظمات أهمية املوجودات الفكرية ،إذ ينحصر اهتمام هذه
القيادات حول كيفية تطبيق األنظمة والتعليمات ذات العالقة باملوجودات املادية دون سواها وتغفل الثروة الحقيقية املتمثلة باملوجودات الفكرية.
ً
ً
ومما تجدر اإلشارة إليه ،فإن املنظمات العلمية ومنها املنظمة املبحوثة تظهر اهتماما محدودا في استخدام ما متوفر لديها من قدرات إبداعية
للعاملين فيها إسوة باملوجودات األخرى ،مما أدى إلى عدم إمكانية هذه املنظمات من استغالل مهارات وخبرات الكوادر العاملة فيها بالشكل الذي
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يمكنها من النهوض باملسؤوليات امللقاة على عاتقها واملتمثلة بأعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة وقادرة على املساهمة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة
التي يصبوا اليها املجتمع.
يمكن تجسيد أهمية الدراسة الحالية باآلتي:
يعد رأس املال الفكري واإلبداع املنظمي أهم مصادر الثروة ودعائم القوة في جميع املنظمات وبخاصة العلمية منها ،إذ أن هذه األهمية تفرضها
طبيعة التحدي العلمي والتكنولوجي املعاصر.
يتميز متغيري الدراسة بأهمية خاصة كونهما من املتغيرات الحديثة في أدب اإلدارة املعاصرة ،وإن دراستهما تسهم في تعريف الجامعات العراقية
بصورة عامة وجامعة بابل بصورة خاصة بأهمية هذين املتغيرين ودورهما في نجاح املنظمات.
تحتل عملية تحديد العاملين من أصحاب الخبرات والقدرات اإلبداعية واستقطابهم ورعايتهم واملحافظة عليهم أهمية خاصة بالنسبة للمنظمات ملا
لذلك من أثر بالغ في ديمومتها ونجاحها.
أن نتائج العالقات االرتباطية والتأثيرية بين املتغيرين (رأس املال الفكري واإلبداع املنظمي) والتي سيتم التوصل إليها من خالل الدراسة امليدانية
ً
ً
تساعد القيادات اإلدارية في املنظمة املبحوثة بالتعرف على العناصر األقوى ارتباطا واألكثر تأثيرا لغرض زيادة االهتمام بها وإعطاءها األولوية الالزمة
لالرتقاء بمستوى خبرات ومهارات العاملين وتعزيز املمارسات اإلبداعية لديهم.
تتجسد أهداف الدراسة الحالية باآلتي :تحديد طبيعة رأس املال الفكري في الجامعة املبحوثة .والتعرف على األساليب املعتمدة من قبل هذه
املؤسسة العلمية في تطوير القدرات واالمكانات ذات العالقة برأس املال الفكري املتواجد فيها.
دراسة عبداملطلب بيصار ( :)2017تنبع أهمية الدراسة من الضرورة القصوى التي أصبح يكتسبها موضوع رأس املال الفكري لتحديد مدى
مساهمته في خلق قيمة ملنظمات األعمال في االقتصاديات الحديثة املبنية على املعرفة .ونجد أن هذه الدراسة هدفت إلى إبراز دور االستثمار في رأس
املال الفكري في تحقيق األداء املتميز في منظمات األعمال  ،من خالل قياس األثر والعالقة بين املتغيرين لدى مجموعة من املؤسسات االقتصادية
الناشطة في بيئة األعمال الجزائرية ،وتوصلت إلى نتائج من أهمها :زيادة االهتمام بمفهوم وأهمية رأس املال الفكري لزيادة تصور أهميته في كيفية
القياس واإلفصاح عنه في القوائم املالية ،التوجه نحو امتالك الخبرات العملية واملعرفة واملوارد املعرفية والعالقات مع الزبائن واملهارات اإلبداعية
االحترافية لتكوين مزايا تنافسية ،وذل عن طريق استثمار األموال في رأس املال الفكري ووضع خطة للمحافظة على رأس املال الفكري من خالل
برامج التحفيز املادي واملعنوي والبحث عن األفراد ذوي القدرات واملهارات العالية.
دراسة الطيب الجوبي ( :)2017تهتم هذه الدراسة بالدرجة االولى بكيفية إنشاء رأس املال البشري عن طريق االستثمار في العنصر البشري
بمؤسسات التعليم العالي .كما وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي حول أهمية االستثمار
ً
في رأس املال البشري في هذه املؤسسات .وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى التعرف على أثر االستثمار في رأس املال البشري بأبعاده املتمثلة ب ( املعرفة،
والخبرة ،اإلبداع واالبتكار) على التنمية االقتصادية بمؤسسات التعليم العالي .ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ،قام الباحث باستخدام االستبانة
ً
كأداة مكونة من محورين أساسيين ،طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت ،عددها ) (102عضوا ،تم اختيارها بطريقة العينة
العشوائية ،ومن مختلف الكليات العلمية بالجامعة .وتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSملعالجة البیانات املجمعة،
وتحليلها بوسائل اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام التحاليل اإلحصائية املختلفة كاملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وتحلیل االنحدار
وغيرها من التحاليل اإلحصائية املناسبة .وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات ،من أهمها :وجود أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار
في رأس املال البشري على التنمية االقتصادية ملؤسسات التعليم العالي ،وكذلك وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )(α≤ 0.05
الستثمار املعرفة على التنمية االقتصادية في مؤسسات التعليم العالي .إضافة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )(α≤ 0.05
الستثمار الخبرة على التنمية االقتصادية في مؤسسات التعليم العالي.
دراسة فرحاتي لويزة ( :)2015تناولت هذه الدراسة رأس املال الفكري ودوره في تحقيق امليزة التنافسية في ظل اقتصاد املعرفة ،وهدفت الدراسة
الحالية إلى تحديد دور رأس املال الفكري بأبعاده املختلفة في العينة محل الدراسة ،وقد أظهرت التحليالت عدة نتائج من أهمها وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين رأس املال الفكري بأبعاده الثالثة وتحقيق امليزة التنافسية ،ومن أهم ما أوصت به الدراسة زيادة االهتمام برأس املال الفكري
وإدارته كما يجب أن يدار ألنه مصدر هام لتحقيق التميز ،وضرورة التعامل مع رأس املال الفكري على أنه أهم مورد إستراتيجي تفي التنمية حوز
عليه الشركة ،واملحافظة عليه باستمرار ألنه العنصر الفعال في نجاحها ،خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي تعرفه بيئة األعمال.
ً
ً
دراسة صبا ( :)2011تمارس الجامعات كمؤسسة علمية وبحثية دورا أساسيا في عملية التنمية االقتصادية ويتمثل هذا الدور من خالل رفدها
ً
ً
ً
بقوة العمل املاهرة واملدربة فضال عن إكتشاف طرق وأساليب إنتاجية جديدة تكون رافدا أساسيا للعملية اإلنتاجية وفي املجاالت كافة.
ً
ً
ومن املالحظ أن البلدان املتقدمة قد أولت إهتماما متزايدا للتعليم في كافة املجاالت وال سيما الجامعي منه والذي يمكن مالحظة من خالل معدالت
ً
االنفاق على التعليم فيها وعدد مراكز البحوث املرتبطة بالجامعات فضال عن أعداد براءات االختراع وغيرها مما يسهم في بناء قاعدة علمية
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وتكنولوجية تعمل بإستمرار على ديمومة التنمية االقتصادية ومن ثم تحقيق الرفاهية االقتصادية وقد اتسعت الفجوة بين البلدان املتقدمة
والنامية في مجال التطور االقتصادي بسبب ضعف االهتمام بالتعليم في الدول النامية وإفتقارها الى املالكات املتخصصة واملدربة.
إ ن عدم االهتمام بالتعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص في البلدان الناميه ينجم عنه عدم موائمه بين مخرجات التعليم العالي وسوق
ً
العمل فضال عن حدوث خلل في هيكليه قوة العمل والذي ينعكس على متطلبات التنمية االقتصادية والتي هي في أمس الحاجه إلى قوة العمل املدربة
واملاهرة ،والتي يتطلب أن تواكب عملية التقدم التكنولوجي مما ينعكس على حالة التطور االقتصادي فتصاب بالتدهور والتراجع مما يعمق الفجوة
بين البلدان املتقدمة والبلدان النامية .عالقة متبادلة بين مخرجات التعليم العالي والتنمية االقتصادية وأن قوة هذه العالقة تتباين من دولة إلى
ً
أخرى وحسب درجه اإلهتمام بالتعليم في الدول املعنية إذ تكون آكثر وضوحا في البلدان .
• دراسة أنمار ،مزنة ( :)2008هدفت هذه الدراسة إلى دراسة االستثمار التربوي للتعليم الجامعي في مستوى البكالوريوس في دولة الكويت من خالل
ً
تحليل سعر املنفعة للعام الدراس ي 2005/2004م ،ولتحقيق ذلك تمت اإلجابة عن األسئلة التالية :أوال :ما مقدار الكلفة التعليمية السنوية
ً
(الخاصة والعامة والكلية) للطالب الجامعي في مستوى البكالوريوس؟ ،ثانيا :ما مقدار العائد االقتصادي للطالب الخريج الحاصل على درجة
ً
البكالوريوس من جامعة الكويت؟ ،ثالثا :ما معدل العائد الداخلي الخاص والعام والكلي لالستثمار في التعليم الجامعي في مستوى البكالوريوس؟.
وتكون مجتمع الدراسة من مجموعتين :املجموعة األولى :جميع الطلبة املسجلين في الكليات العلمية واألدبية (املهنية والنظرية) التي تمنح درجة
ً
البكالوريوس في جامعة الكويت للعام الدراس ي 2005/2004م والبالغ عددهم ( )18785طالبا وطالبة ،املجموعة الثانية :مجموعة من الوزارات
واملؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت املوظفة لخريجي حملة الشهادة الجامعية األولى (البكالوريوس) وخريجي حملة شهادة الثانوية
ً
العامة ،أما عينة الدراسة فقد تكونت من مجموعتين تم اختيارهما عشوائيا ألغراض الدراسة من مجتمعها .توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من
أهمها :أن االستثمار في التعليم الجامعي في دولة الكويت استثمار مربح على مستوى الفرد واملجتمع ،وأن أعلى كلفة تعليمية خاصة في جامعة الكويت
كانت لكلية الطب وبلغت  8.6132دينار كويتي ،وأدنى كلفة تعليمية خاصة في جامعة الكويت كانت لكلية الشريعة وبلغت  4.5135دينار كويتي ،أما
أعلى كلفة تعليمية عامة في جامعة الكويت فكانت لكلية طب األسنان وبلغت  5.27109دنانير ،وأدنى كلفة تعليمية عامة في جامعة الكويت كانت
لكلية اآلداب وبلغت  6.5819دينار كويتي ،كما بلغت أعلى كلفة تعليمية كلية في جامعة الكويت كانت لكلية طب األسنان وبلغت  8.33136دينار
ً
كويتي ،وأدنى كلفة تعليمية كلية في جامعة الكويت كانت لكلية اآلداب وبلغت  11240دينار كويتي ،كما توصلت نتائج الدراسة أيضا إلى أن أعلى
العوائد املتوقعة كانت لخريجي كلية الطب ثم خريجي الهندسة وطب األسنان واملحاسبة والحاسب اآللي ،وقد وجدت نتائج الدراسة أن معدل العائد
الداخلي الخاص لكليات جامعة الكويت في القطاع العام يتراوح ما بين  ،%43 -%28بينما يتراوح العام ما بين  ،%37 -%6والكلي يتراوح ما بين -%4
 ،% 20أما معدل العائد الداخلي الخاص لكليات جامعة الكويت في القطاع الخاص فيتراوح ما بين  ،%47-%36بينما يتراوح العام ما بين- %21
 ،%46والكلي يتراوح ما بين.%24 - %14

اإلطار النظري:
ا
ول :تعريف رأس املال البشري
أ
رأس املال البشري هو مصطلح أنشأه غاري بيكر ،وهو خبير اقتصادي من جامعة شيكاغو ،ولقد أصبح رأس املال البشري هو رأس املال الحقيقي
للمؤسسات باعتباره الركن الذي يلعب الدور الرئيس ي في عملية التنمية املستدامة وهو القائد في عملية التغير واإلبداع ،كما أصبح رأس مال البشري من
ً
أهم القضايا وأكثرها إلحاحا باعتباره العملية الضرورية لتحريك وصقل وصياغة وتنمية القدرات والكفاءات البشرية ،وتعتبر الدعائم الرئيسية واملقومات
الرئيسية لهذه العملية هي التربية ،التعليم ،التدريب وتنمية القدرات( .رايس ،2021 ،صفحة )92
هناك العديد من تعريفات لرأس املال البشري حيث عرف على أنه مجموع الخبرات واملهارات واملعارف والحماس واإلبداع والصفات التى يمتلكها
العاملون في املؤسسة ويستثمرونها في العمل( .عبد الستار العلى  ،2012 ،صفحة )334
وهناك من يرى أن رأس املال البشري يتمثل في جميع املوارد البشرية ذات االمكانيات املتميزة على شغل الوظائف اإلدارية والفنية ،والتي لديها
القدرات اإلبداعية واالبتكارية والتفوقية وتشتمل هذه على معارف العاملين املتطورة ،وخبراتهم املتركمة على التجارب الحياتية والعملية ،ومهاراتهم التقنية
ً
والفنية ،فضال عن رضاهم ومعنوياتهم وتماسكهم كفريق عمل متكامل( .صالح ،2009 ،صفحة )231
ً
أيضا رأس املال البشري على أنه املورد االستراتيجي في العملية اإلنتاجية ،أي املورد الذي يصعب نسخه أو تقليده من قبل أي مؤسسة أخرى
وعرف
غير التي يعمل فيها( .احمد ،2021 ،صفحة )760
وجدير بالذكر أن شولتر أول من أدرج مصطلح رأس املال البشري ،وأكده بعد ذلك بيكر ،وذلك من أجل تفسير النتائج االقتصادية الناتجة عن
تراكم املعارف والقدرات من طرف الفرد أو املنظمة وهو يضم كل من :املعارف واملعلومات والتجارب واملهارات والتي تسمى برأس مال املعرفة ،الصحة
الجسمية والنفسية والعقلية.
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كما قام بيكر بتعريف رأس املال البشري على أنه:
• سلعة استهالكية :وهي طويلة املدى بحيث يستطيع الفرد التعلم والتكوين في كل زمان ومكان .
• سلعة خاصة :وذلك ألن كل فرد يمتلك كفاءاته الخاصة به والتي تتعدد حسب قدرته العقلية والجسمية والتي ال يمكن استغاللها بدون رض ى مالكها.
ً
ً
• سلعة إنتاجية :حيث أن هذه الكفاءات و املهارات تحدد إنتاجية الفرد ،وبالتالي يمكن اعتبارها عنصرا إنتاجيا مثلها مثل باقي العناصر اإلنتاجية
األخرى كاملوارد املالية واملادية واألرض.
ويعرف رأس املال البشري كذلك بأنه مجموعة الكفاءات واملؤهالت ومختلف القدرات املمتلكة من طرف الفرد واملمكن استخدامها من أجل تحقيق
إنتاج وإنتاجية أكبر ،وهي تكون موجودة في الفرد منذ والدته أو تكون مكتسبة عن طريق املسار التعليمي والجامعي ،وأثناء التجارب والخبرات املهنية عن
طريق تنقل املعارف واملؤهالت ( .كافى ،2017 ،صفحة )301
ترى الباحثات أن رأس املال البشري يتمثل في مجموع القوى العاملة التي تمتلك القدرة على التفكير والتجديد واالبتكار وذلك بفعل املعرفة الضمنية
الكامنة في أذهان العاملين التي تخلق مهارات القيادة والقدرة على حل املشاكل وإتخاذ القرارات الرشيدة والتعامل مع املخاطر.
ا
ثانيا :مكونات رأس املال البشري
يتكون رأس املال البشري من ثالث عناصر أساسية وهي كاآلتي:
• الكفاءات :هي مجموعة املعارف ،واالتجاهات والتصرفات والسلوكيات املستنبطة من التجربة الضرورية ملمارسة مهنة معينة.
• التجارب والخبرات :وهي مختلف التجارب والخبرات العلمية والعملية املكتسبة عن طريق ممارسة املهنة.
• املعارف واملؤهالت :وهي مختلف املعلومات املتراكمة عن طريق التكوين والتعليم (فايزة ،2018 ،صفحة .)251
وترى الباحثات أن عملية اكتساب املعارف واملؤهالت والكفاءات والخبرات والتجارب تبدأ منذ ميالد الفرد إلى وفاته ،فهي عملية تمتد مدى الحياة،
وتطور عبر مراحلها املختلفة من خالل:
• العائلة ودور الحضانة أو كل الهياكل التي تستقبل االطفال قبل سن الدراسة.
• النشاطات الرسمية للتعليم والتكوين بكل مراحله في املؤسسات الرسمية بكل أنواعها ومراحلها.
• التكوين والتدريب في مكاف العمل.
• الحياة اليومية للفرد وعالقته االجتماعية.
ا
ثالثا :خصائص رأس املال البشري
يتميز رأس املال البشري بمجموعة من املميزات ومن أهمها:
ً
• خصوصية رأس املال البشري :إن رأس املال البشري ال ينفصل أبدا عن مالكه وهو مالزم له في كل مكان وزمان ،وال يمكن تكوينه إال باملشاركة
الفعلية والشخصية لألفراد ،وهو يتميز بالخصوصية كونه مرهون بالقرار الذي سيتخذه الفرد فيما يخص قرار االستثمار في التكوين ،وتحمله
ملختلف التكاليف التي ستنجر عنه ،وتنازله عن جميع العوائد املالية التي كان سيحمل عليها في الحاضر ،مقابل إرادات مالية أكبر في املستقبل.
ً
ً
• محدودية رأس املال البشري :إن إمكانيات تراكم رأس املال البشري ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرات الجسمية والعقلية للفرد ،وبما أن تكلفة االستثمار
تتزايد مع مرور الوقت ،نجد أن تحصيل عوائد االستثمار محدودة بدورة حياة الفرد ،حيث أن قابلية الفرد للتكوين مرهونة بمدى تنازله عن العوائد
املالية التي يمكن أن يتحصل عليها في الحاضر مقابل عوائد مالية أكبر في املستقبل .
• عدم مرئية رأس املال البشري :عدم مرئية رأس املال البشري من أول وهلة ،نعني به أن املعارف والقدرات املمتلكة من قبل األفراد ،ال يمكن تمييزها
أو معرفتها من أول وهلة حيث أنه في بداية عالقة العمل ال تستطيع املنظمة أن تتعرف على القدرات والكفاءات الحقيقية إلفرادها إال بعد التعرف
على الشهادات العلمية للفرد ،إلى جانب الخبرات والكفاءات والتجربة املهنية التي يتمتع بها الفرد والتي تظهر من خالل مستويات األداء واإلنتاجية.
(عمار ،2009 ،الصفحات .)32-31
ا
رابعا :الستثمار في راس املال البشري
يعرف االستثمار في رأس املال البشري بأنه "ما يتم إنفاقه على تطوير قدرات ومهارات ومواهب املوارد البشرية في املنظمات على نحو يمكنهم ويعزز
من إنتاجيتهم".
ويعتبر االستثمار في املوارد البشرية من املقاييس األساسية التي تقاس بها ثروة األمم ،وهي على رأس املكونات الرأسمالية واألصول املؤثرة في الوضع
االقتصادي واالجتماعي للدول ،والعامل الحاسم لتحقيق تقدمه ودرجة كفاءته( .موساى ،2015 ،صفحة .)65
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ً
وترى الباحثات أنه كان يعتقد سابقا أن االستثمار الحقيقي يرجع إلى االستثمار في رأس املال الطبيعي )اآلالت واملعدات) أي األصول امللموسة ،ولكي
يتمكن املجتمع من زيادة دخله ،البد وأن يوجه جزء من دخله لالستثمار في رأس املال الطبيعي ،وكان ينظر إلى التعليم على أنه نوع من أنواع االستهالك
الذي ينقص ثروة املجتمع ولكن مع تعمق االقتصاديون في موضوع التعليم أشار كثير منهم إلى أهمية التعليم في زيادة ثروة واكتشفوا أن التعليم يسهم
ً
استهالك وبذلك ظهر مفهوم االستثمار في رأس املال البشري .
بنسبة كبيرة في زيادة معدل النمو وبالتالي التعليم استثمار ،وليس
ا
خامسا :أبعاد الستثمار في رأس املال البشر
جاءت أهمية العناية بتنمية رأس املال البشري من منظور متعدد األبعاد يمكن إيجازها على النحو التالي:
• البعد الثقافي :ازدياد نسبة املثقفين من رأس املال البشري ينعكس في التنمية الحضارية ،حيث يكوف العنصر البشري أقدر على إنجاز األعمال
بشكل أسرع وبصورة أفضل.
• البعد االقتصادي :العنصر البشري عنصر رئيس من عناصر اإلنتاج في الدول النامية عامة و من خالل رأس املال البشري املؤهل واملدرب يتـم تنفيذ
ً
ً
ً
ً
برامج التنمية االقتصادية بما يحقق التقدم للدولة ويوفر احتياجات سكانيا من السلع والخدمات إضافة إلى أن الفرد املؤهل تعليميا وتدريبا لديه
فرصة أكبر للعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة تسهم في تنشيط الدورة االقتصادية .وهنا يبرز دور الجامعات في تنمية رأس املال البشري
للحاق بركب الدول املتقدمة.
• البعد االجتماعي :من املعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه األنماط والقيـم السلوكية املتوازنة مما يجعله أكثر قدرة على
ً
تفهم املشكالت االجتماعية وترسيخ الروابط األسرية ،إضافة إلى تأثيره امللموس في شعور االنسان بالذات.
• البعد العلمي :حيث يوفر التعليم الكوادر العلمية القادرة على البحث واالبتكار واالختراع والتطوير ،فاملتعلم هو القادر على إحداث نقلة نوعية
ومعرفية داخل املؤسسات التربوية وغير التربوية.
• البعد األمني :كلما زادت نسبة البطالة في املجتمع تزداد نسبة املشاكل االجتماعية واالقتصادية واألمنية ،والعكس إذا ما استطعنا أن نحول مجتمعنا
إلى مجتمع متعلم سنصل من خالله إلى االستقرار األمني واالستقرار في املجاالت كافة ( .شلتوت ،2009 ،الصفحات )25- 24
ا
سادسا :العوامل التي دفعت إلى الهتمام بدور الجامعات في تنمية رأس املال البشري
هناك مجموعة من العوامل التي دفعت إلى االهتمام بدور الجامعات في تنمية رأس املال البشري يمكن سردها على النحو االتي:
• تأثر الجامعات بالعوملة وثورة االتصاالت واملعلومات ،األمر الذي أدى إلى تحول الطالب من طالب محلي إلى طالب عاملي ،وتحول الجامعات من األداء
التقليدى إلى أداء مخطط يستهدف تنمية معارف الطالب ومهاراتهم لتحقيق التقدم وامليزة التنافسية للجامعات( .ايوب ،2010 ،صفحة .)21
• تزايد االهتمام بالعنصر البشري كرأس مال فكري وتعظيـم أهمية املعرفة و تشكيلها ،واالهتمام بالتعليم واالستثمار بتعليم العنصر البشري وتدريبه
لالستفادة من طاقاته وقدراته ،الذي دفع الباحثين إلى رؤية التعليم واالهتمام به سواء ما تعلق بالتعليم الرسمي أو غير الرسمي الذي يمكن أن
ً ً
يلعب دورا هاما في مواجهة مشاكل البطالة العاملية في العديد من الدول سواء املتقدمة منها أو النامية.
• ظهور بعض املفاهيم اإلدارية كمفهوم إدارة الجودة الشاملة لالهتمام بجودة الجامعات من حيث جودة أعضاء هيئة التدريس لديها ،وجودة عملياتها
التعليمية ،ومخرجاتها من الطالب وجودة أبحاثها ،أي أن البحث املتواصل من أجل الوصول إلى جودة أفضل ،وتحسين مستمر وتعليم مرن دفع
إلى االهتمام بالجامعات وميزتها التنافسية ،حيث أن الجودة النوعية في التعليم مفتاح جودة الحياة ذاتها ،بل إن كفاءة االستثمار في أي قطاع من
قطاعات التنمية تعتمد على كفاءة االستثمار في قطاع التعليم.
• تغيير طبيعة العالقات ما بين املنظمات والبيئة املحيطة ومقدم الخدمة والعميل التي تطورت االمر الذي دفع إلى التركيز على الجامعات كمنظمة
دائمة التعلم وعالقاتها بمنظمات املجتمع املحلي ودورها في خدمته ،وما يمكن أن يتـم في هذه الجامعات من تغيير التجاهات االفراد الذين
ً
سيصبحون أعضاء في املنظمات مستقبال ،وتركز املنظمة على إيجاد آلية عمل متكاملة للوصول إلى أعلى املستويات لألداء املتميز من أجل مقابلة
توقعات العميل.
• زيادة حدة املنافسة بين الجامعات سواء على الصعيدين املحلي أو العاملي ،وما يظهر لنا من تنافس بين الجامعات الحكومية مع بعضها ،وبين
الجامعات الخاصة املحلية مع بعضها ،وبين الجامعات املحلية الحكومية والخاصة ،وبين الجامعات املحلية بمختلف أنواعها والجامعات األجنبية
ً
ً
التي استثمرت أموالها ،وتمارس خدماتها التعليمية محليا ،أو تلك التي انشأت برامج مشتركة مع جامعات محلية ،أو تلك التي تستقطب طالبا للسفر
أو االلتحاق بها أو من خالل الدراسة عن بعد( .الربابعة ،2006 ،الصفحات . )73-72
• قدرة املجتمعات على املنافسة في األلفية الثالثة في ظل التحوالت العاملية املعاصرة يتوقف في املقام االول على ما لدينا من مخزون الفكر واملعرفة
ً
ً
املتمثل بمخرجات مؤسساتها التعليمية وقدرة هذه املؤسسات على التحديث املستمر بالطالب ومرورا بمنظومة التعليم بدءا بعضو هيئة التدريس
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واملادة العلمية وأساليب اإلدارة التي تتعامل مع هذه املعطيات بمرونة ،وإبداع بما ينعكس على مسيرة التنمية وتقدم املجتمعات( .صقر،2002 ،
صفحة .)7
• الرؤية االقتصادية لدور التربية والتعليم في تكوين رأس املال البشري ،فالشك في أن سنوات التعليم التي يحصل عليها الفرد رغـم أنها تتأثر بعدة
عوامل غير اقتصادية ،تحدد بالطلب والعرض ،مثل أي سلعة أو خدمة أخرى ،ويعتبر الطلب على التعليم في البلدان النامية بمثابة وسيلة مهمة
ً
لتحقيق منافع اقتصادية بالدرجة األولى ،تتمثل في الحصول على فرص عمل بأجور مرتفعة نسبيا ،وتحسين مستوى معيشة الفرد ،هذا باإلضافة
إلى تحسين مكانته االجتماعية في املجتمع( .صبح ،2013 ،صفحة )67
ق
ترى الباحثات أن التعليم الجامعي يساهم في ازدياد التنمية االقتصادية من خالل مواكبة متطلبات سو العمل  ،عبر توفير متطلباته من العلوم
الحديثة والتكنولوجيا واللغات املناسبة والتي تساعد في ربط الخريجين مع سوق العمل كما أف تحقيق التقدم والرخاء االقتصادي في أي مجتمع يتطلب
االستفادة القصوى من املوارد البشرية واملادية املتاحة من خالل االعتماد على االبحاث العلمية التي تقدم للمجتمع الحلول املمكنة ملشاكله االقتصادية،
والصحية ،والتعليمية ،والسياسية ،والصناعية.
ترى الباحثات أن املوارد البشرية التي تمتلك الخبرة واملعارف واملهارات تكون من أولويات أي جهة إلستثمارها ضمن أنواع اإلستثمار املختلفة ،إذ
أن املعارف واملهارات والخبرات التي تتمتع بها املوارد البشرية هي األساس في نمو وتطور أي منظمة ،فاإلبداع واالبتكار املتمثل بتلك األصول الغير ملموسة
ما هو إال نتيجة لقيمة رأس املال البشري ،لذلك تسعى املنظمات الرائدة في الوقت الحالي إلى بناء رأس مالها البشري وفق أسس علمية معتمدة على األداء
الوظيفي ملوظفيها ،وتحديد قيمة رأس املال البشري للمنظمات املنافسة لها في نفس املجال.
ترى الباحثات أن جامعة امللك خالد تمتلك رأس مال بشري متمكن من أداء املهام املوكلة له واملتمثلة في صياغة برامج واستراتيجيات إدارة رأس املال
البشري ،ولها القدرة على تقويم وتطوير األداء بصورة دورية ملعالجة الخلل إن وجد ،لجمع أهداف األفراد لديها مع األهداف الشاملة للجامعة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ا
أول :منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي .الذي يسعى إلى وصف خصائص العينة ومتغيرات الدراسة وتحليلها ،باستخدام األساليب
اإلحصائية املناسبة للدراسة.
ا
ثانيا :مجتمع الدراسة:
يقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الباحثة أن تعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة وتم تطبيقها على
مجموعة من طالبات كلية املجتمع بخميس مشيط في جامعة امللك خالد ،حيث بلغ عدد االستبانة املوزعة عدد ( )166استبانة .
ا
ثالثا :أداة الدراسة:
اعتمدت الباحثات على اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع املعلومات من عينة الدراسة.
• القسم االول :تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث.
• القسم الثاني :يحتوي هذا القسم على عدد ( )15عبارة ،طلب من أفراد عينة البحث أن يعبروا عن إستجابتهم عن ماتصفه كل عبارة وفق مقياس
ليكرت الخماس ي ،ومن تم توزيع هذه العبارات على فرضيات البحث.
ا
رابعا  :صدق وثبات أداة الدراسة:
قام الباحث بالتحقق من صدق اإلستبانة من خالل اآلتي:
صدق املحكمين (الصدق الظاهري):
عرضت الباحثات اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املختصين بمجاالت املحاسبة ،اإلدارة وجرى أخذ اآلراء كافة التي اتفق عليها
املحكمون.
استخدمت الباحثات أسلوب ألفا كرونباخ الختبار مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة ،حيث كانت قيمة معامل الثبات
 0.927وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو  70.0مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات وإمكانية االعتماد على نتائج التحليل
اإلحصائي:
N of Items

16

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized Items
.927

Cronbach's Alpha

.927
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التحليل الحصائي إليجاد التوزيعات التكرارية والنسب املئوية ملحاور الستبانة:
 .1العمر:
ا
جدول ( :)1التوزيع التكراري والنسب املئوية ملحاور األستبانة وفقا ملتغير العمر
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

52.4

52.4

52.4

87

من 20-18

88.0

35.5

35.5

59

من 30-21

100.0

12.0

12.0

20

من 31أعلى

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )87فردا وبنسبة ( )%52.4من املبحوثين من الفئة العمرية (من 18إلى  20سنة) ،وأن ( )59فردا وبنسبة ( )%35.5من
ً
املبحوثين من الفئة العمرية (من 30-21سنة) ،وأن ( )20فردا وبنسبة ( )%12من املبحوثين من الفئة العمرية (من  31فأعلى)  .مما يدل على أن أعلى درجة
إستجابة كانت في الفئة العمرية من ( )20-18سنة.

شكل ( :)1متغير العمر
املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم
.2

التخصص:
ا
جدول ( :)2التوزيع التكراري والنسب املئوية ملحاور األستبانة وفقا ملتغير التخصص
النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

76.5

76.5

76.5

127

النسبة التراكمية
100.0

23.5

23.5

39

100.0

100.0

محاسبة
إدارة أعمال
166

Valid

Total

املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )127فردا وبنسبة ( )%76.5من املبحوثين من الطالبات تخصص املحاسبة ،وأن ( )39فردا وبنسبة ( )%23.5من
ً
املبحوثين من الطالبات تخصص إدارة األعمال ،وتالحظ أن نسبة اإلستجابة في االستبانة كانت كبيرة جدا في تخصص املحاسبة باملقارنة مع تخصص
إدارة األعمال .مما يدل على أن أعلى درجة إستجابة كانت في تخصص املحاسبة.
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شكل( :)2متغير التخصص
املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم

تحليل أسئلة فرضية الدراسة:
 .1يعمل التعليم الجامعي على تزويد الطالبات باملهارات والكفاءات املهنية الالزمة لدخول بيئة العمل
النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

76.5

76.5

76.5

127

100.0

23.5

23.5

39

أوافق بشدة
أوافق

النسبة التراكمية

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )127فردا وبنسبة ( )%76.5من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( أوافق بشدة) ،وأن ( )39فردا وبنسبة
( )%23.5من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( أوافق) ،مما يدل على أن التعليم الجامعي يعمل على تزويد الطالبات باملهارات والكفاءات املهنية
الالزمة لدخول بيئة العمل.
ا
ا
 .2يؤهل التعليم الجامعي الطالبات على التعامل مع األفراد املتنوعين ثقافيا وفكريا
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

53.6

53.6

53.6

89

94.6

41.0

41.0

68

99.4

4.8

4.8

8

100.0

.6

.6

1

أوافق بشدة
أوافق
محايد
ال أوافق

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )89فردا وبنسبة ( )%53.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )68فردا وبنسبة ()%41
ً
من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( أوافق) ،وأن ( )8فردا وبنسبة ( )%4.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد) ،وأن ()1
ً
فردا وبنسبة ( )%0.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (ال أوافق) مما يدل على أن التعليم الجامعي يؤهل الطالبات على التعامل مع األفراد
ً
ً
املتنوعين ثقافيا وفكريا .
 .3يعمل التعليم الجامعي على تعزيز قدرة الطالبات على التأقلم على مواجهة التغيرات املهنية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

55.4

55.4

55.4

92

96.4

41.0

41.0

68

99.4

3.0

3.0

5

100.0

.6

.6

1

أوافق بشدة
أوافق
محايد
ال أوافق بشدة

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )92فردا وبنسبة ( )%55.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( أوافق بشدة) ،وأن ( )68فردا وبنسبة
ً
( )%41من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )5فردا وبنسبة ( )%3من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد) ،وأن
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ً
( )1فردا وبنسبة ( )%0.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( ال أوافق بشدة ) مما يدل على أن التعليم الجامعي يعمل على تعزيز قدرة الطالبات
على التأقلم على مواجهة التغيرات املهنية.
 .4يساعد التعليم الجامعي الطالبات على تقديم التقارير املختلفة بإحتر افية ومهنية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

53.0

53.0

53.0

88

92.2

39.2

39.2

65

أوافق بشدة
أوافق

99.4

7.2

7.2

12

محايد

100.0

.6

.6

1

ال أوافق

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )88فردا وبنسبة ( )%53من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( أوافق بشدة) ،وأن ( )65فردا وبنسبة
ً
( )%39.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )12فردا وبنسبة ( )%7.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد)
ً
 ،وأن ( )1فردا وبنسبة ( )%0.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( ال أوافق ) مما يدل على أن التعليم الجامعي يساعد الطالبات على تقديم
التقارير املختلفة بإحترافية ومهنية.
 .5يساعد التعليم الجامعي الطالبات على التعامل مع تطبيقات تقنية املعلومات في املجالت املهنية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

45.8

45.8

45.8

76

95.2

49.4

49.4

82

99.4

4.2

4.2

7

100.0

.6

.6

1

أوافق بشدة
أوافق
محايد
ال أوافق

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )76فردا وبنسبة ( )%45.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )82فردا وبنسبة
ً
( )%49.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( أوافق) ،وأن ( )6فردا وبنسبة ( )%4.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد)،
ً
وأن ( )1فردا وبنسبة ( )%0.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( ال أوافق) مما يدل على أن التعليم الجامعي يساعد الطالبات على التعامل
مع تطبيقات تقنية املعلومات في املجاالت املهنية.
 .6يقلل التعليم الجامعي من معدلت البطالة في مجتمع الطالبات
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

51.2

51.2

51.2

85

95.8

44.6

44.6

74

98.8

3.0

3.0

5

100.0

1.2

1.2

2

أوافق بشدة
أوافق
محايد
ال أوافق

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )85فردا وبنسبة ( )%51.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )74فردا وبنسبة
( )%44.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )5أفراد وبنسبة ( )%3من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد)،
ً
وأن ( )2فردا وبنسبة ( )%1.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (ال أوافق) مما يدل على أن التعليم الجامعي يقلل من معدالت البطالة في
مجتمع الطالبات.
 .7يساعد التعليم الجامعي الطالبات على القدرة على مناقشة حلول املشكالت بمهنية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

41.6
84.9
93.4
99.4
100.0

41.6
43.4
8.4
6.0
.6
100.0

41.6
43.4
8.4
6.0
.6
100.0

69
72
14
10
1
166

أوافق بشدة
أوافق
محايد
ال أوافق
ال أوافق بشدة

Valid

Total

املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم
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ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )69فردا وبنسبة ( )%41.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )72فردا وبنسبة
( )%43.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( أوافق )  ،وأن ( )14أفراد وبنسبة ( )%8.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( محايد
ً
ً
)  ،وأن ( )10فردا وبنسبة ( )%6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (ال أوافق) ،وأن ( )1فردا وبنسبة ( )%0.6من املبحوثين من الطالبات قد
أجابوا بالعبارة ( ال أوافق بشدة ) مما يدل على أن التعليم الجامعي يطور من قدرة الطالبات على مناقشة حلول املشكالت بمهنية .
 .8التعليم الجامعي يزيد من قدرة الطالبات على تنظيم وتنفيذ املهام بمهنية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

45.2

45.2

45.2

75

91.6

46.4

46.4

77

95.8

4.2

4.2

7

97.0

1.2

1.2

2

100.0

3.0

3.0

5

أوافق بشدة
أوافق
محايد
ال أوافق
ال أوافق بشدة

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )75فردا وبنسبة ( )%45.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )77فردا وبنسبة
( )%46.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )7أفراد وبنسبة ( )%4.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد)،
ً
وأن ( )2فردا وبنسبة ( )%1.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (ال أوافق) ،وأن ( )5أفراد وبنسبة ( )%5من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا
بالعبارة ( ال أوافق بشدة ) مما يدل على أن التعليم الجامعي يزيد من قدرة الطالبات على تنظيم وتنفيذ املهام بمهنية .
 .9تزداد مهارات الطالبات العملية عند تطبيق التدريب امليداني خالل العملية التعليمية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

49.4

49.4

49.4

82

أوافق بشدة

98.2

48.8

48.8

81

أوافق

100.0

1.8

1.8

3

محايد

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )82فردا وبنسبة ( )%49.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )81فردا وبنسبة
( )%48.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )3أفراد وبنسبة ( )%1.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد)،
مما يدل على أن مهارات الطالبات العملية تزداد عند تطبيق التدريب امليداني خالل العملية التعليمية .
 .10يؤهل التعليم الجامعي الطالبات على املنافسة في الوظائف املهنية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

50.6

50.6

50.6

84

96.4

45.8

45.8

76

100.0

3.6

3.6

6

أوافق بشدة
أوافق
محايد

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )84فردا وبنسبة ( )%50.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )76فردا وبنسبة
( )%45.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )6أفراد وبنسبة ( )%1.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد) ،
مما يدل على أن التعليم الجامعي يؤهل الطالبات على املنافسة في الوظائف املهنية.
 .11يساعد التعليم الجامعي الطالبات على تحسين اإلنتاجية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

47.0

47.0

47.0

78

92.8

45.8

45.8

76

99.4

6.6

6.6

11

100.0

.6

.6

1

أوافق بشدة
أوافق
محايد
ال أوافق

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم
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ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )78فردا وبنسبة ( )%47من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )76فردا وبنسبة ()%45.8
ً
من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( أوافق) ،وأن ( )11فردا وبنسبة ( )%6.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد) ،وأن ()1
ً
فردا وبنسبة ( )%0.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (الأوافق) .مما يدل على أن التعليم الجامعي يساعد الطالبات على تحسين اإلنتاجية.
 .12يزيد التعليم الجامعي من الفرص الوظيفية للطالبات
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

45.8

45.8

45.8

76

91.6

45.8

45.8

76

100.0

8.4

8.4

14

أوافق بشدة
أوافق
محايد

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )76فردا وبنسبة ( )%45.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )76فردا وبنسبة
ً
( )%45.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )14فردا وبنسبة ( )%8.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد)،
مما يدل على أن التعليم الجامعي يزيد من الفرص الوظيفية للطالبات.
 .13يعتبر التعليم الجامعي وسيلة لتحقيق التقدم املادي واإلجتماعي للطالبات
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

48.8

48.8

48.8

81

88.6

39.8

39.8

66

96.4

7.8

7.8

13

98.8

2.4

2.4

4

100.0

1.2

1.2

2

أوافق بشدة
أوافق
محايد
ال أوافق
ال أوافق بشدة

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021- spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )81فردا وبنسبة ( )%48.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )66فردا وبنسبة
ً
( )%39.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ()13فردا وبنسبة ( )%7.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد) ،
وأن ( )4أفراد وبنسبة ( )%2.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (الأوافق)  ،وأن ( )2أفراد وبنسبة ( )%1.2من املبحوثين من الطالبات قد
أجابوا بالعبارة (الأوافق بشدة ) ،مما يدل على أن التعليم الجامعي يعتبر وسيلة لتحقيق التقدم املادي واإلجتماعي للطالبات .
ا
ا
 .14يطور التعليم الجامعي من قدرات الطالبات على العرض واملناقشة وتقديم وجهات النظر املختلفة كتابيا وشفويا
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

52.4

52.4

52.4

87

أوافق بشدة

92.8

40.4

40.4

67

أوافق

99.4

6.6

6.6

11

محايد

100.0

.6

.6

1

ال أوافق بشدة

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )87فردا وبنسبة ( )%52.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )67فردا وبنسبة
ً
( )%40.4من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )11فردا وبنسبة ( )%6.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد)،
ً
وأن ( )1فردا وبنسبة ( )%0.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (الأوافق بشدة) ،مما يدل على أن التعليم الجامعي يطور من قدرات الطالبات
ً
ً
على العرض واملناقشة وتقديم وجهات النظر املختلفة كتابيا وشفويا.
 .15يعتبر التعليم الجامعي أحد متطلبات العصر الحديث لتنمية وتطور املجتمعات
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

47.0

47.0

47.0

78

أوافق بشدة

90.4

43.4

43.4

72

100.0

9.6

9.6

16

أوافق
محايد

100.0

100.0

166

Total

Valid

املصدر :من إعداد الباحثات 2021 - spssم
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ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )78فردا وبنسبة ( )%47من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )72فردا وبنسبة ()%43.4
ً
من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )16فردا وبنسبة ( )%9.6من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (محايد) ،مما يدل
على أن التعليم الجامعي يعتبر أحد متطلبات العصر الحديث لتنمية وتطور املجتمعات .
 .16يوفر التعليم الجامعي أنماط حديثة إلكتساب املهارات املهنية
النسبة التراكمية

النسبة املحققة

النسبة املئوية

التكرارات

57.2

57.2

57.2

95

98.2

41.0

41.0

68

أوافق بشدة
أوافق

100.0

1.8

1.8

3

ال أوافق

100.0

100.0

166

Valid

Total

ً
ً
من الجدول أعاله نالحظ أن ( )95فردا وبنسبة ( )%57.2من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق بشدة) ،وأن ( )68فردا وبنسبة
( )%41من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة (أوافق) ،وأن ( )3أفراد وبنسبة ( )%1.8من املبحوثين من الطالبات قد أجابوا بالعبارة ( الأوافق)،
مما يدل على أن التعليم الجامعي يوفر أنماط حديثة إلكتساب املهارات املهنية .
النتائج:
• يعمل التعليم الجامعي على تزويد الطالبات باملهارات والكفاءات املهنية الالزمة لدخول بيئة العمل.
ً
ً
• يؤهل التعليم الجامعي الطالبات على التعامل مع األفراد املتنوعين ثقافيا وفكريا.
• يعمل التعليم الجامعي على تعزيز قدرة الطالبات على التأقلم على مواجهة التغيرات املهنية.
• يساعد التعليم الجامعي الطالبات على تقديم التقارير املختلفة بإحترافية ومهنية.
• يساعد التعليم الجامعي الطالبات على التعامل مع تطبيقات تقنية املعلومات في املجاالت املهنية.
• يقلل التعليم الجامعي من معدالت البطالة في مجتمع الطالبات.
• يساعد التعليم الجامعي الطالبات على القدرة على مناقشة حلول املشكالت بمهنية.
• التعليم الجامعي يزيد من قدرة الطالبات على تنظيم وتنفيذ املهام بمهنية.
• تزداد مهارات الطالبات العملية عند تطبيق التدريب امليداني خالل العملية التعليمية.
• يوفر التعليم الجامعي أنماط حديثة إلكتساب املهارات املهنية.
• يساعد التعليم الجامعي الطالبات على تحسين اإلنتاجية.
• يعتبر التعليم الجامعي وسيلة لتحقيق التقدم املادي واإلجتماعي للطالبات.
ً
ً
• يطور التعليم الجامعي من قدرات الطالبات على العرض واملناقشة وتقديم وجهات النظر املختلفة كتابيا وشفويا.
• يعتبر التعليم الجامعي أحد متطلبات العصر الحديث لتنمية وتطور املجتمعات.
التوصيات:
• ضرورة إهتمام جامعة امللك خالد برأس املال الفكري الذي تملكه والعمل على املحافظة عليه واستثماره لتحقيق أهدافها.
• إتاحة التقارير املتعلقـة بـالتعليم الجامعي للطالبات حتى يتمكنوا من معرفة مستوى أدائهم ونقاط القوة والـضعف التي يمتلكونها لتطويرها.
• العمل على مساعدة الطالبات في جامعة امللك خالد على التغلب على نقاط الضعف أثناء دراستهم  ،وذلك من خالل البرامج التدريبية املختلفة.
• العمل على تطبيق عملية إدارة األداء كونهـا عمليـة ترمي إلى تحقيق الفاعلية في تطوير قدرات الطالبات واألداء االكاديمي املتميز للطالبات في الكلية.
• مراجعة األداء بصورة دورية سنوية أو فصلية بغية متابعة أداء الطالبات في الكلية.
• إعتماد التغذية العكسية لقياس األداء االكاديمي للحصول على املعلومات املتعلقة عن فاعلية أداء الطالبات.

ً
• العمل على تأمين مناخ جيد يوضح أسس املقارنة بـين أهـداف الطالبات والجامعة إلقرار املشاركة في املعـارف والخبـرات وتمهيدا لتوليد نتاجات
فكرية متميزة.
• تطبيق نتائج االبحاث التي تتعلق بتطوير أداء الطالبات في الجامعة على أرض الواقع.
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Abstract: This research seeks to clarify the role of university education in developing human capital and
identify the main components of human capital, and try to identify the extent of the community college
interest in King Khalid University in developing and developing its human capital and to ensure the
existence of the relationship between investment in human capital and its components and improving job
performance at King Khalid University, as well as clarifying the direct impact on investment in human
capital and access to job performance for the university in question and to provide some recommendations
in light of the results of the study, which we hope will contribute to activating the investment in human
capital and its use in a way that to ensure improved job performance.
The importance of research stems from the extreme necessity that human capital has acquired, and to
determine the extent of its contribution to creating value for institutions in modern knowledge-based
economies, and with the rapid development in society, there is an urgent need to measure human capital
and disclose it in the accounting records as it is the intangible resource that It increases the efficiency and
value of institutions because it has become a measure of the quality of institutions. The study population
was represented by the female students of the Community College of Khamis Mushait at King Khalid
University, and the SPSS statistical analysis program was used to find the frequency distributions and
percentages of the questionnaire axes, and the study relied on the analytical descriptive approach. Which
seeks to describe the characteristics of the sample and the variables of the study and analyze them, using
the appropriate statistical methods for the study.
The research reached results that the most important of which are: University education helps students to
be able to discuss solutions to problems professionally. University education increases students' ability to
organize and carry out tasks professionally. University education provides modern methods of acquiring
professional skills. University education is considered a means to achieve the material and social progress
of female students. University education develops students' abilities to present debate and present different
points of view in writing and orally. Among the most important recommendations: Working to help female
students at King Khalid University to overcome weaknesses during their studies through various training
programs and work to implement the performance management process as a process aimed at achieving
effectiveness in developing the capabilities of students and the distinguished academic performance of
female students in the college and review the performance periodically, annually or quarterly in order to
follow up the performance of students in the college, also the adoption of feedback to measure academic
performance to obtain information on the effectiveness of students' performance.

Keywords: human capital; university education; community college.
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Abstract: The study was aimed at identifying the impact of big data analysis on supporting the competitive
advantage of industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange, the study used the descriptive
analytical approach, and conducted the study on a sample of (49) general managers, financial and
administrative in the industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange, and concluded the study
there is a significant impact of the analysis of big data on (strengthening competitive position, cost
leadership strategy, strategy of excellence, strategy of focus) in the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange, and recommended that companies listed industrial in Palestine work on Do more
big data analysis to support and enhance investors' decision-making ability by improving the quality of data
obtained, and you need to have correct information about customers, products and the environment around
the company in the fastest and least time to access the competitive advantage that big data analysis can
provide.

Keywords: Big Data; Competitive Advantage; Industrial Companies; Palestine Stock Exchange.

1. Introduction
The era we are living in now is witnessing the production of data at very high rates and unprecedented in
terms of the size and speed of data, and all the scientific evidence and research does not give an indication of the
interruption of the wheel of heavy data production, there is increasing and super-fast over time in the abundance
of big data, these efforts have resulted in the emergence of cloud computing and other things, and it has been
popular among scientific and commercial circles in the whole world, and this phenomenon is called big data Bid
Data.
The united nations are the only country in the world that has been able to achieve the goal of a world free of
nuclear weapons.
Big data has been welcomed by industry analysts, business strategists and marketing professionals for new
developments and ideas that drive innovation and sophistication in corporate processes, and drive progress by
raising production levels and competitive advantages. This will only be possible if corporate big data analytics are
used well to explore for high-value data that provides predictability and decision-making, and monitors progress
towards sustainable competitive advantage goals.
1.1. The problem of study and research gap
The world has witnessed a great and very rapid development in the 21st century led to the emergence of a
huge amount of big data that exists all around us and in different forms and needs to be analyzed, and this
information is very important for institutions and companies that depend on a high competitive environment, and
need to possess the correct information regarding customers, products and the environment surrounding the
company in the fastest and least time to reach the competitive advantage which enables big data to support and
enhance the ability of investors to make decisions by improving the quality of data obtained.
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By reviewing the accounting rules in this regard, the researchers found great interest from multiple parties
on the subject of big data analysis where it was addressed in many studies because of its importance and its
association with many important accounting issues, as well as the interest of industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange to analyze the big data obtained from knowledge tools including Google and Facebook
to find out what it needs Customers and consumers and what the Palestinian environment needs and the
surrounding through which the competitive advantage is supported, as well as there is a recent trend to study
issues related to competitive advantage, and this prompted the researcher to clarify and clarify the relationship
between the impact of big data analysis on supporting competitive advantage in companies listed on the Palestine
Stock Exchange.
Based on the above, research questions can be formulated as follows:
1. What is the impact of the analysis of big data on enhancing the competitive position of the industrial
companies listed on the Palestine Stock Exchange?
2. What impact does the big data analysis have on the cost leadership strategy of the industrial companies listed
on the Palestine Stock Exchange?
3. What impact does the big data analysis have on the strategy of excellence for industrial companies listed on
the Palestine Stock Exchange?
4. What impact does the big data analysis have on the focus strategy of the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange?
1.2. Study objectives
The main objective of the study is to demonstrate the impact of Big Data analysis on supporting the
competitive advantage of the industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange, and to achieve this goal,
the following sub-objectives can be formulated:
1. Showing the impact of big data analysis on enhancing the competitive position of industrial companies listed
on the Palestine Stock Exchange.
2. Showing the impact of the analysis of big data on the cost leadership strategy of the industrial companies
listed on the Palestine Stock Exchange.
3. Showing the impact of the analysis of big data on the strategy of excellence for industrial companies listed on
the Palestine Stock Exchange.
4. Showing the impact of the analysis of big data on the focus strategy of the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange.
1.3. The importance of study
This study derives its importance from the following considerations:
1. The interest of many international and governmental bodies, professional organizations and companies to
analyze big data and its various effects, in addition to increasing international initiatives and leading
experiences of some countries in this direction.
2. The scarcity of studies in the Arab Library, especially the Palestinian environment, to look for the
relationship between the analysis of big data and its relationship to supporting the competitive advantage of
industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange according to the researcher's science.
3. Find an experimental and practical guide to the validity and interpretation of the relationship between big
data and performance indicators to support the competitive advantage in the industrial companie s listed on
the Palestine Stock Exchange.
4. Collect as much modern information as possible that serves the research problem to be applied to Palestinian
industrial companies and to show their importance and relevance to other studies.
1.4. Study hypotheses
The study was based on the following hypotheses:
• The first hypothesis: there is an impact of big data analysis on enhancing the competitive position of the
industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange.
• Second hypothesis: There is an impact on the cost leadership strategy of the industrial companies listed on
the Palestine Stock Exchange.
• Hypothesis 3: There is an impact on the strategy of excellence for industrial companies listed on the Palestine
Stock Exchange.
• Hypothesis 4: There is an impact on the focus strategy of the industrial companies listed on the Palestine
Stock Exchange.
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1.5. Study limits
The limits of the study are:
• Objective limits: to know the impact of big data analysis on supporting competitive advantage in the
industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange.
• Spatial boundaries: which are represented by industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange.
• Time limits: the period it takes to prepare this study during 2021.
• Human boundaries: which are general managers, finances and administrators.
1.6. Previous studies
• The objective of the (Aneato, 2020) study is to explore strategies used by IT leaders to successfully implement
big data analytics, who have used effective strategies to enhance and maximize competitive advantage using
big data analytics, and the results of the study showed that providing IT leaders with some strategies through
which big data analytics can be successfully implemented. Change is still inevitable, and although the failure
to implement big data analytics has been significant, the use of the proposed strategies identified could
increase the success of implementing the Change Initiative, and the study recommended using successful
communication strategies to effectively communicate vision and objectives to all different levels within the
company. it has become a promising tool to support the competitive advantages of companies by improving
data-driven performance. Furthermore, we emphasize that innovation has a significant and direct impact on
the company's sustainable competitive advantage, while big data analytics have no direct impact on
sustainable competitive advantage.
• The (Mikalefa, et al, 2020) study also explored the relationship between big data analysis capability and
competitive performance: the intermediate roles of dynamic and operational capabilities, as well as
examining the indirect relationship between the company's ability to analyze big data (BDAC) and
competitive performance, and the results of the study found that big data can help companies build a
competitive advantage. This effect is not direct but fully mediated by dynamic capabilities, which in turn
enhance operational capabilities through an indirect impact on two core operational capabilities, namely
marketing and technology, and the study recommended that researchers and academics interested in
information systems should look beyond the direct effects of big data investments and divert their attention
to how to utilize big data to enable and support organizational capabilities.
• The (Lukić study, 2017) examined the impact of big data technologies on the competitive advantage of
companies, transparency, identifying customer segments, supporting decision-making using automated
algorithms, improving existing products and services, and introducing new products among the key
advantages’ companies can gain. Consequently, big data technologies have improved corporate strategic and
operational activities and have become an important factor in their competitiveness. Any aspect of further
investigation into the impact of big data technologies on the competitive advantage of companies may be
very useful not only to managers, but also to all employees who work with those technologies.
• I looked at (Rahman's, 2017) study in the impact of big data analytics on the competitive advantage of a
company's business operations, the ability to analyze big data has implications for three key resources such
as big data technology, big data technical skills, and the skills of data analysis experts.
• The (Kubina, Varmus, 2015) study aimed to demonstrate the best way to achieve competitive advantage
using big data and innovation methods based on literature analysis and research. It allows for greater
transparency of information within companies, allows for a broader, deeper and more accurate view, thus
improving decision-making, and gives companies the possibility to create a more complex and complete
picture of their customers, and the results of the study found that companies have realized that a lot of value
can be found within huge amounts of unstructured data, and with lower costs in the storage space, there are
also barriers to dealing with big data.

2. Theoretical framework of the study
First: Big Data
With information all around us in different formats, where huge amounts of data are produced every day in a
variety of and large forms, data plays an important role for individuals and companies as well. Staying in a highly
competitive environment depends on having the right information at the right time. Companies should have
information about their customers, products, environment and themselves as well.
Information and data are very important and will be more important in the future for the success of all
organizations operating in the market, one of the main challenges for business esthesis is the need to get the right
information as quickly as possible to the right person at the right time and in the easiest way possible, a huge
amount of data is produced everywhere, google receives 2 million queries every minute, and publishes Facebook
users have about 700,000 parts of content in the same time period, and there are some analytical tools that help
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us guide this huge amount of big data, to facilitate decision-making and speed up processes, hadoop is one of the
well-known tools that use this tool to work with big data (Kubina, 2015, p562, Varmus).
1. Big Data Concept
Most organizations and companies store and use vast amounts of information, and with significant technical
advances now, especially in the field of information technology, demand and focus on data storage, analysis and
processing are high.
The big data topic has received the attention of many researchers and experts in accounting thought in
recent times, and has multiplied the definitions provided for this term, (where gartner Inc. 2018), which
specializes in it disclosures, has been known as "large, fast-flowing and widely diversified information assets,
which require economically feasible and innovative processing methods in order to develop insights and decisionmaking methods".
As defined by the (McKinsey Global Institute, 2011):"A set of data that exceeds the size of growth database
programs on capture, storage, management and analysis", this definition refers to the problem of the existence of
large data, the quantity and quality of this data is too large and diverse to be handled in traditional ways and
traditional tools as companies are accustomed to.
(ISO, 2017) also defined it as "a set or sets of data that have unique characteristics such as size, speed,
diversity, variance, credibility and data health".
It was also defined by the International Telecommunication Union (ITU, 2018) as "a data set characterized by
large size, high speed and clear diversity compared to the types of data set."
According to previous definitions, big data represent "a set of big data and its size exceeds the capacity to
process it with the methods and databases available, because it is produced in large quantities and very quickly
and in a short time and has the ability to meet the wishes and needs of the segments of society".
2. The importance of big data
The development of corporate data use significantly, and has moved towards a much larger range of uses and
expands significantly, this environment offers a dynamically changing set of characteristics that require
recognition of the nature of data and data size, the efficiency of integration with the existing data set, the efficiency
of data-to-information conversion, and the availability of large data opportunities in accounting, although some of
these changes are so fundamental that they will take time to achieve, for example (Sutton et al, 2013):
• The accounting books are registered by entering operations in the journal, but some large companies have
hundreds or thousands of operations that represent a single operation, so the collection of data does not
prevent the recording of such a large amount in one transaction through invoices and cash intake.
• Under the traditional system, account names and content can provide substantial new details at a small cost
and a significant explanatory value, such as the type of product in inventory, location, supplier, and physical
age of the inventory, and this information enriches existing data structures.
• Provide estimates of sales, costs, product mix, human resources, etc. for you at very low cost
• In this context, the most important areas that organizations can benefit from can be listed by storing and
analyzing big data:(Zhaohao, et al., 2018)
1. Asset management: By analyzing big data, organizations can manage their assets in a new way where
they can identify gaps in their assets, where by analyzing such data, they can detect deficits or increase
those assets beyond the required limit, thus giving decision makers the opportunity to evaluate assets in
more than one hand, and analysis of such data helps to redivide and integrate the asset groups of
organizations, helping decision makers to reduce the frequency of assets.
2. Beneficiary databases: It is known that the organization has many information related to the
beneficiaries, and studies of the behavior of beneficiaries towards the organization's groups, both in the
traditional environment and in the digital network environment, are valuable information for innovative
developments in how the information is presented and made available in the way that the beneficiaries
may wish.
3. Human resources development: Organizations have a variety of specialized and non-specialized human
resources, and if there is a single Pia Nat database that includes all employee data.
4. Information systems available to the organization: Through the redivision and integration of assets, the
development of the human resources available in the organization, the good distribution of the
distribution and the studies of the behavior of the beneficiaries, the officials have a clear vision of how to
evaluate the services provided and demonstrate their usefulness and, moreover, the correct planning
for the delivery of new services.
From the above it is clear that the importance of big data is not followed by the data itself, but the value of
this data is from its ability to expand the target group and achieve the corporate objective.
Second: Competitive advantage
Many companies seek to find and maintain a place in the markets by acquiring competitive advantages,
achieving excellence and superiority over their competitors, through the application of the latest management
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methods based on the principle of analysis of the internal and external environment of the organization, and
despite the pressures exerted by the competitive environment on companies, they seek to gain competitive
advantages through the application of multiple strategies including the model (Porter, 2003).
1. The concept of competitive advantage
(porter, 2003) is the first to develop the theory of competitive advantage so that it is designed a special
model of measurement based on the partial variables of the economy, considering that competition takes place
between organizations, and another model based on the macro variables of the economy is based on the premise
that competition is also between countries.
"Competitive advantage arises as soon as the organization discovers new methods that are more effective
than those used by competitors, where it can embody this discovery on the ground, in other words, once a creative
process is created in its broadest sense," he said.
(Philip Kotler, 2004), defined it as the ability to do business in a particular and private manner or a set of
methods that render other business organizations incapable of being seen in the short term or in the future,
explaining that any work that the organization only mastered would enable it to have a competitive advantage.
According to (Willie, Pietersen. 2010) competitive advantage means "a greater gap over your competitors
between the value that consumers want in the product and the cost to produce that product."
The researchers define the competitive advantage as: "The ability of companies to produce high quality
products with the lowest cost and provide them to customers in non-traditional and different ways by using all
available technology methods to satisfy customers' needs effectively."
Companies are therefore focused on achieving competitive advantage through their ability to meet the needs
and desires of their customers, serve their communities, and the most important dimensions to be achieved
(Uddin, 2008):
• Cost reduction: The organization's ability to design, manufacture and market products at the lowest cost
compared to its competitors, which can achieve higher profits based on the lowest cost of production inputs
compared to competitors, and this may be achieved through the discovery of cheap alternative raw
resources, achieving large-scale raw materials, eliminating intermediaries, relying on the organization's
distribution outlets, using unique methods of production.
• Creativity, innovation and innovation: reshaping ideas into a new year, through which a solution to a
problem, or a new idea, or its application may be related to technology.
2. Competitive advantage characteristics
Ensuring the survival, growth and continuity of the market depends on the acquisition of real competitive
advantages that are difficult to imitate and emulate by competitors, so the foundation always seeks to develop and
develop its competitive advantages, and this is by discovering new mechanisms of competition based on
innovation, which is represented in continuous improvements in technology and the delivery of better
performance of operations, and one of the most important reasons that lead to the need to develop and develop
competitive advantage ma Bli (Quider, Kashida, 2007, p10-11):
• The emergence of new technology: The innovation of new technology will have a direct impact on product
design, marketing methods, production, distribution as well as after-sales services to customers.
• The emergence or change of new needs of customers: the needs and desires of customers are constantly
renewed, and this is the result of the spread of consumer awareness, the high standard of living, and
therefore a renewal in the current competitive advantage or the development of a new competitive
advantage.
• The emergence of a new sector in the industry: the emergence of a new industrial sector or new ways of
regrouping existing sectors in the market creates a new advantage.
• Changing input costs or availability: Competitive advantage changes substantially in the absolute or relative
costs of inputs such as: employment, raw material, energy, and means of production.
• Changes in government restrictions: Government restrictions have a direct impact on competitive
advantage such as government restrictions on product specifications, environmental pollution protection
campaigns, entry and exit restrictions.
• Some of the most important characteristics that must be met in the competitive advantages of the
organization are (Al-Daby, Adres, 2007, p. 310):
a. To be continuous and sustainable, in the sense that the institution achieves in the long term and not
just short.
b. The features are relative compared to competitors or compared at different time periods, and this
characteristic keeps the organization from understanding the features in a difficult framework.
c. To be renewable according to the data of the external environment on the one hand, and the
capabilities and resources of the internal institution on the other.
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Be flexible in the sense that competitive advantages can be easily replaced according to the
considerations of changes in the external environment or the development of the capabilities and
competencies of the organization on the other hand.
The use of these competitive features should be commensurate with the objectives and results that the
organization wishes to achieve in the short and long-term.

Third: The impact of big data analysis on the cost leadership strategy for competitive advantage
Big data brings many advantages to companies that use cost driving strategy, and there are four elements
that reflect the extent to which the company pursues a cost-oriented strategy (Miller,1988, pp280-308):
1. Cost leadership refers to generating higher margins than competitors by achieving lower operating costs.
2. Companies that have a cost-driving strategy often have highly stable production lines and a strong focus on
profit and budget controls.
3. The pursuit of cost leadership is often reflected in price competitiveness.
4. Economic measure.
The company can gain cost advantage through economies of scale or superior manufacturing processes,
larger companies with greater access to resources are likely to benefit from a cost leadership strategy by
developing low-cost products, while smaller companies are often forced to compete using highly variable
products and services in a niche market, and a company that has a cost leadership strategy uses big data analytics
to achieve higher efficiency and cost (Wright, p., 1987, p93).
The researchers conclude that big data brings many advantages to companies, allows for greater
transparency of information within organizations, allows a broader, deeper and more accurate view, thus
improving the decision-making process as well, it gives companies the possibility to create a more complex and
complete picture of their customers, thus providing more accurate products and services.
Fourth: The impact of big data analysis on the strategy of excellence for competitive advantage
A company with a big data analytics differentiation strategy is used to achieve product uniqueness through
innovation or customization, identifying unique innovative features and customer preferences is essentially an
exploratory activity, and companies that focus heavily on differentiation strategies rely more on big data analytics
functions due to high uncertainty in information and diversity of exploration compared to exploitation (Porter,
1980).
Pursuing a differentiation strategy is an approach to product or service innovation, whether by developing
unique product features or by enabling business innovations that explore opportunities, requiring the support of
highly effective predictive analytics that deliver changing customer preferences, and these business analytics are
required to accurately and flexibly analyze and learn unique customer experiences. To maintain competition, for
example, by providing superior information, prices, distribution channels, and niche to the customer (Porter,
1980).
Differentiation prevents the company from competitive competition and isolates it from competitive forces
that reduce margins (S, kotha, et,1995, p75) by expanding porter's competitive strategy framework, Miller
distinguished innovation-based differentiation strategies from those based on marketing to form two components
of construction. Innovation-based differentiation strategies may create a dynamic environment or a distinctive
business model that is difficult for competitors to predict and interact in.
Fifth: The impact of big data analysis on the focus strategy for competitive advantage
In a strategy of focusing on differentiation, the company aims to differentiate within one or a small number of
target market segments. The specific customer needs of the sector mean that there are opportunities to offer
products that are clearly different from competitors who may target a larger group of customers. Companies that
pursue focused differentiation strategies produce products dedicated to small market segments. They can be
successful when the quantities involved are too small to be dealt with economically by industry competitors, or
when the required allocation (or differentiation) range exceeds the capabilities of the industry-wide
discrimination tool. The important issue for any company that adopts this strategy is to ensure that customers
already have different needs and desires - in other words, that there is a valid basis for differentiation - and that
current competing products do not meet those needs and desires (Wang, et al, 2011, p103).
Companies that compete through cost-driving strategies to serve tight market areas generally target the
smallest buyers in the industry (those who buy in small quantities cannot serve them at the same low cost as
these industry competitors). Here the company seeks a low-cost advantage in a few market segments or in a few
of them. The product will be essential - perhaps a product like the highest-priced market leader and distinctive,
but acceptable to enough consumers (Wang, et al, 2011, p103).
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Sixth: The impact of big data analysis on competitive advantage support
Big data or big data technology is very important for companies, because it helps organizations understand
and extract meaning from the full range of information in the world. Companies and organizations have collected
and stored data, which was part of each transaction, and then this information was used primarily to track or
predict the future, so that this data explodes today dramatically, and it is possible to collect information about
every customer visiting your website, so marketers can collect information about each customer's conversation
about their product or Their brand, these sources are a treasure for companies, because they can provide a
glimpse into the minds of customers, but this requires the implementation of new processes, technologies and
mechanisms called Big Data , this data is present cloud and it hides valuable information, so you only need to find
the technologies to translate them into competitive information (Milan, et.al, 2015, p465).
Big data analysis is suitable for comparing competing institutions, which is very real in recent years, and this
is if we take into account problems with land pollution, where data accumulates as well as garbage. It's up to us, if
we let the garbage gather in the ground and let it pollute the planet from now on, or take it and recycle it, and the
same problem with big data, the information in companies accumulates like garbage and lies in storage, nobody
uses it, they just "pollute" the computer. We must use this data to our advantage, we are surrounded everywhere
where we look, if we take this "garbage" and sort it properly, we will be able to use it and increase its value in the
future (Milan, et.al, 2015, p466).
Big data solutions are ideal for analyzing primary structured data, but also for analysis of semi-structured
and unstructured data from all sources, and big data solutions are also ideal when all or should analyze the
majority of data or when data sampling is not as effective as a larger data set, and sorted as required, we will be
able to use it and increase its value in the future(Milan, et.al, 2015, p466).
According to the McKinsey Global Institute, there are five ways to create value mega data (Global, Institute,
2011):
1. It can create transparency by making it more widely available to new possibilities.
2. Enabling companies to conduct experiments, for example process changes, can create and analyze large
amounts of data from these experiments to identify potential performance improvements.
3. Big data can be used to create a more detailed division of customers to customize actions and set up specific
services.
4. Big data analysis can support human decision-making by referring to hidden links or some hidden risks, it
can be an example of risk analysis or fraud engines for insurance companies, can automate the low decision
of those engines in some cases.
5. The data can also enable new business models, products and services or improve existing models, and data
on how products and services can be used to develop and improve new versions of the product.
It is clear from the above that companies that take advantage of the opportunity and analyze big data and
take advantage of their advantages, they will be able to gain a great competitive advantage and outperform their
competitors, with a large amount of big data for companies through which companies can grow much faster than
traditional technologies.

3. Practical framework of the study (field study)
The researchers conducted field research to test the study's hypotheses and achieve its objectives as follows:
First: Research methodology
The descriptive analytical approach has been used as the appropriate method for the study of social and
human phenomena, and the collection of data is based on secondary and primary sources as follows:
• Secondary sources: it consists of books, research, scientific messages, periodicals and the Internet.
• Primary sources: it consists of a questionnaire prepared specifically for this purpose, to obtain the required
information, and the Statistical Program SPSS is used to analyze the survey list and test the study
assignments.
Second: Research community
The study community consists of general managers, financial and administrative workers working in the 49
industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange, and the method of comprehensive inventory was
used for the small size of the society.
Third: Search tool
The study used the questionnaire list as a key tool in the field study, where the survey list was developed in
the light of a comprehensive review of previous theoretical and scientific studies on the study variables, and the
survey list included two main sections:
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• The first section: consists of personal and functional data for the study community and consists of 3
paragraphs.
• Section 2: It was divided into four axes as follows:
a. The first axis: big data and competitive position, consisting of (13) paragraphs.
b. The second axis: cost leadership strategy, consisting of (7) paragraphs.
c. The third axis: the strategy of discrimination, consisting of (7) paragraphs.
d. The fourth axis: the focus strategy, consisting of (7) paragraphs.
The answers to the paragraphs of the axes were according to the Five-Point Leckert scale, as described in the
following table:
Table (1): The Five-Point Leckert scale
Classification
The degree of
approval

Too big.
5

Big.
4

Medium
3

A few.
2

Very little.
1

Fourth: The validity of the questionnaire
The questions of the questionnaire that were formulated measure what was developed to measure it, as is
true, is the inclusion of the resolution for all the elements that must appear in the analysis on the one hand, and
the clarity of its paragraphs and vocabulary on the other, so that they are understandable to all who use it, and the
researchers measured the sincerity of the questionnaire in two ways:
1. The honesty of the arbitrators (virtual honesty): The researchers presented the questionnaire to a group of
arbitrators made up of university professors specializing in accounting and statistics.
2. The correct measurement:
• Internal consistency of the resolution paragraphs: The researchers calculated the internal consistency of the
questionnaires on the 30-individual survey community by calculating the coefficient of correlation between
each of the area's resolution paragraphs and the overall degree of the same field.
Table (2) shows the correlation coefficient between each of the paragraphs of the first hypothesis "There is
an effect of analysis of big data on enhancing the competitive position of the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange" and the overall degree of the hypothesis, which shows that the correlation coefficients
shown range from (0.321, 0.755), which is a function at a moral level (α = 0.01) and thus is considered to be true
of what was set to measure.
Table (2): Pearson's correlation coefficient between each of the first hypothesis paragraphs and the overall degree of the
hypothesis
M

Axis

Pearson
Correlation
Coefficient
0.755

Moral
level

1

Big data analysis contributes significantly to decision-making and predicting future events.

2

Big data analysis provides sufficient and accurate information that helps make rational
decisions.
The company examines and analyzes big data to benefit from it in the field of marketing or
product development and others.
The company analyzes the data on customer movements from buying, selling and so on with
great accuracy.
Big data analysis helps increase the company's ability to understand customer behavior more
accurately and identify those who need help, determine their orientation or monitor their
performance.
All departments in the company benefit from data analysis in the development of better
products and services that suit the real consumer behavior.
Big data contributes to increasing performance efficiency and reducing production lost.

0.576

0.000

0.558

0.000

0.321

0.007

0.371

0.009

0.618

0.000

0.488

0.000

0.483

0.000

0.694

0.000

0.558

0.000

11

Big data allows the company to significantly increase its profits and enhance its competitive
position.
Analyzing and processing big data helps provide useful information that can be used to meet
customer needs.
Big data analysis helps expand the company's business and achieve faster customer access,
saving shorter time to market its products.
Big data analysis increases the value of data through supervision and quality control.

0.649

0.000

12

Expanding the use of big data analysis helps predict and identify risks in a timely manner.

0.468

0.001

13

Big data analysis helps the company evaluate its data by developing evaluation methods.

0.312

0.029

3
4
5
6
7
8
9
10

0.000

* Link D statistically at indication level (α=0.01)

Table (3) shows the correlation coefficient between each of the second paragraphs of hypothesis: "There is
an impact of the analysis of big data on the cost leadership strategy of the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange" and the overall degree of the hypothesis, which shows that the correlation coefficients
shown range from (0.519, 0.748), which is a function at a moral level (α=0.01) and thus is considered to be true of
what was set to measure.
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Table (3): Pearson's correlation coefficient between each of the second hypothesis paragraphs and the overall degree of the
hypothesis
M

Axis

1
2
3
4
5
6
7

Pearson
Correlation
Coefficient

Moral
level

Big data analysis helps reduce the cost of products.

0.748

0.000

Big data analysis helps improve competition by delivering products at a reasonable price and at
high-quality.
Big data analysis helps reduce time, design and develop new products to achieve competition.

0.674

0.000

0.572

0.000

Big data analysis enhances efficiency for operational activities, resulting in increased revenue and
added value to the company.
Big Data Analytics helps the company gain competitive information about production,
manufacturing, finance, marketing, finance, sales, etc.
The company builds a cost-driving strategy by using big data analytics for high efficiency and at
lower cost.
Big data analysis helps estimate a company's market share by determining sales volume to
maintain the same level of profitability or perhaps higher levels of profitability.

0.889

0.000

0.709

0.000

0.519

0.000

0.675

0.000

* Link D statistically at indication level (α=0.01)

Table (4) shows the correlation coefficient between each of the third hypothesis paragraphs" there is an
impact of the analysis of big data on the strategy of excellence of the industrial companies listed on the Palestine
Stock Exchange and the total degree of the hypothesis, which shows that the correlation coefficients shown range
from (0.561, 0.782), which is a function at a moral level (α=0.01) and thus this hypothesis is considered to be true
of what was set to measure.
Table (4): Pearson's correlation coefficient between each of the third hypothesis paragraphs and the overall degree of the
hypothesis
M

Axis

Pearson Correlation
Coefficient

Moral level

1

The use of big data gives the company a strong competitive advantage if you take
advantage of it and analyze it.
Big data analysis leads the company to identify its competitors, characteristics and
capabilities, thereby identifying the target markets.
Big data analysis helps the company to ensure that the price of its premium and
highquality products should not be much higher compared to competing products.
Big data analysis enhances the ability to identify the difficulties a company may
face to adjust customer privacy.
Big data analysis helps the company rely on its own capabilities and skills that are
difficult for competitors to imitate.
Big data analysis contributes to setting its goals, and the quality of its customers,
to help survive, grow and sustain ability in a strong competition market.
Big Data Analysis helps excellence in excellence and technical creativity by
providing additional services to customers.

0.646

0.000

0.652

0.000

0.571

0.000

0.628

0.000

0.680

0.000

0.782

0.000

0.561

0.000

2
3
4
5
6
7

* Link D statistically at indication level (α=0.01)

Table (5) shows the correlation coefficient between each of the fourth paragraphs of hypothesis" there is an
impact of the analysis of big data on the focus strategy of the industrial companies listed on the Palestine Stock
Exchange and the overall degree of the hypothesis, which shows that the correlation coefficients shown range
from (0.541, 0.904), which is a function at a moral level (α=0.01) and thus this hypothesis is considered to be true
of what was set to measure.
Table (5): is Pearson's correlation coefficient between each of the fourth hypothesis paragraphs and the overall degree of the
hypothesis
M

Axis

1

Big data analysis can achieve a deeper understanding of customers and their
behavior and meet their needs.
Big data analysis helps focus on data analysis and evaluation of a company's
marketing performance.
Big data analysis increases efficiency and profitability and strengthens various
marketing campaigns and promotion activities.
Big Data Analysis focuses on developing strategic plans to build a significant
competitive strength for the company.
Big data analysis helps the company meet the requirements of a certain group of
customers, and gain their loyalty, thus creating a need for competitors to enter
with alternative products.
Big data analysis increases the company's innovation and innovation capacity to
focus on a specific type of product and be more competitive.
Big data analysis helps the company study the possibility of future expansion,
learn about market requirements, and discover other market segments.

2
3
4
5

6
7

Pearson
Correlation
Coefficient
0.791

Moral level

0.904

0.000

0.593

0.000

0.541

0.000

0.749

0.000

0.593

0.000

0.656

0.000

0.000

* Link D statistically at indication level (α=0.01)
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• The constructive honesty of the list areas:
The constructive honesty of the resolution paragraphs was calculated on the research community, by
calculating the correlation coefficient between the total score of each axis and the total score of the
resolution.
Table 6 shows that all correlation coefficients in all resolution axes are statistically functioning at a moral
level (α =0.01), so that all resolution axes are true of what they were designed to measure.
Table (6): Pearson correlation coefficient between the score of each area of resolution with the overall degree of resolution
R.M.
The first
Second
Third
Fourth

Axis

Pearson Correlation Coefficient

Big data and competitive position.
Cost leadership strategy.
The strategy of discrimination.
Focus strategy.

Moral level

0.890
0.816
0.884
0.927

0.000
0.000
0.000
0.000

* Link D statistically at indication level (α=0.01)

The results of Pearson link coefficients in table 6 in the previous table (6) indicate the availability of the
sincerity of internal consistency in the area of the list of resolutions, with the highest correlation coefficient of
0.927 for the fourth axis, while the lowest correlation coefficient was 0.816 for the second axis.
Fifth: the stability of the questionnaire
The researchers tested the resolution stability by calculating the Cronbach Alpha correlation coefficient for
each of the list areas, as shown in table 7:
Table (7): Resolution stability results using alpha kronbach correlation coefficient
R.M.

Axis

The first
Big data and competitive position.
Second
Cost leadership strategy.
Third
The strategy of discrimination.
Fourth
Focus strategy.
Total grade of all axles

Number of
paragraphs

Alpha Kronbach
Laboratories

Honesty
Factor

13
7
7
7
34

0.762
0.815
0.756
0.813
0.925

0.873
0.903
0.869
0.902
0.962

Source: The researcher's preparation based on resolution data, 2021.

It is clear from the previous table that the coefficients of Alpha Kronbach range from 0.815-0.756, while the
transactions of honesty ranged from 0.869-0.903, which indicates that the resolution enjoys consistency and
honesty, so that the researchers have confirmed the stability and credibility of the questionnaire, thus making
them fully confident in the validity of the questionnaire and its validity to analyze the results, and to answer the
study's questions and test its hypotheses.
Sixth: Results of the field study:
A- Descriptive statistics of the personal information of the sample:
Table 8 shows the personal characteristics of the research sample in terms of scientific qualification,
specialization, job title, and years of experience:
Table (8): shows the distribution of the sample according to their personal variables
Statement
Scientific
qualification

Total
Job title

Total
Years of experience

Iteration

Percentage %

Bachelor

12

24.5

Master

32

65.3

Doctor

5

10.2

General Manager
Financial Director

49
8
28

100.0
16.3
57.1

Managing Director

13

26.5

Less than 5 years

49
11

100.0
22.4

5 to under 15 years

27

55.1

15 years or older.

11

22.4

49

100.0

Total

639

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 630-646

The impact of big data analysis on competitive advantage support

Rashwan & Madi

It is clear from the previous table that:
• The study community is represented by general managers, finances and administrators, and is directly
related to the nature of the use of big data in the industrial companies listed on the Palestine Stock
Exchange, making the society suitable for study.
• The scientific qualifications of members of the community range from bachelor's, master, and do ctor, and
the research community has great career experience in their work, making the research community
representative of all practical qualifications and appropriate experiences.
• Years of working experience for community members are less than 5 years, 5 years to less than 15 years,
15 years of age and older, and the research community has years of great experience in their work,
making the research community experienced to do their job to the fullest.

4. Statistical analysis of the results of the study and testing hypotheses
• Analysis and testing of the first hypothesis paragraphs:
(There is an effect of analysis of big data on enhancing the competitive position of the industrial companies
listed on the Palestine Stock Exchange), the Test (T) was used to determine the average response score reached
the average score of (3) or not in the individuals of the sample, and the results are shown in the following table:
Table (9): Results of statistical analysis of the first hypothesis paragraphs
M

Phrases

Arithmetic
medium

Standard
deviation

Relative
weight

T test
value

Probability
value(.sig)

Order

1

Big
data
analysis
contributes
significantly to decision-making and
predicting future events.

4.33

0.55

86.53

16.74

0.000

4

2

Big data analysis provides sufficient
and accurate information that helps
make rational decisions.

4.57

0.61

91.43

17.96

0.000

1

3

The company examines and analyzes
big data to benefit from it in the field
of marketing or product development
and others.
The company analyzes the data on
customer movements from buying,
selling and so on with great accuracy.

4.18

0.63

83.67

13.05

0.000

7

4.02

0.56

80.41

12.79

0.000

12

Big data analysis helps increase the
company's ability to understand
customer behavior more accurately
and identify those who need help,
determine their orientation or monitor
their performance.
6
All departments in the company
benefit from data analysis in the
development of better products and
services that suit the real consumer
behavior.
7
Big data contributes to increasing
performance efficiency and reducing
production lost.
8
Big data allows the company to
significantly increase its profits and
enhance its competitive position.
9
Analyzing and processing big data
helps provide useful information that
can be used to meet customer needs.
10
Big data analysis helps expand the
company's business and achieve faster
customer access, saving shorter time
to market its products.
11
Big data analysis increases the value of
data through product supervision and
quality control.
12
Expanding the use of big data analysis
helps predict and identify risks in a
timely manner.
13
Big data analysis helps the company
evaluate its data by developing
evaluation methods.
Total paragraphs

4.29

0.74

85.71

12.23

0.000

6

4.06

0.80

81.22

9.27

0.000

11

4.35

0.63

86.94

14.95

0.000

3

4.14

0.76

82.86

10.47

0.000

10

4.33

0.92

86.53

10.07

0.000

4

4.18

0.60

83.67

13.78

0.000

7

4.47

0.71

89.39

14.48

0.000

2

4.18

0.70

83.67

11.88

0.000

7

4.02

0.56

80.41

12.79

0.000

12

4.24

0.35

84.80

24.94

0.000

-

4

5

The above table shows the following:
a. The result of approval of the first area as the average of the answers in the special paragraphs of the
hypothesis ranges from (4.02) to (4.57).
b. Paragraph (2), which states that "big data analysis provides sufficient and accurate information that
helps make rational decisions", has the highest computational average of (4.57) and relative weight
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(91.43%), while paragraphs No. 4 states that "the company analyzes The data on customer movements
from buying, selling, and so on with great accuracy," paragraph 13, which states that "big data analysis
helps the company to evaluate its data by developing valuation methods", has obtained the lowest
computational average of (4.02) and relative weight (80.41%).
c. The arithmetic average for all the hypothesis paragraphs (4.24) and a relative weight of 84.80.
The result of the hypothesis test: From the above it can be concluded that (T) is less scheduled than (T)
calculated, which means rejecting the nihilistic hypothesis and accepting the alternative hypothesis that "there is
an effect of big data analysis on enhancing the competitive position of the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange".
The researchers believe that the current research is consistent with the results of the study of
each(Ramadan, et al, 2020),(Lukić, 2017), Rahman, 2017() there is an effect of analysis of big data on enhancing
the competitive position of companies, but differ sour with the results of the study of Both(Aneato, 2020),
(Mikalefa, et al, 2020),(Kubina, Varmus, 2015).
• Analysis of the test of the second hypothesis paragraphs:
(there is an impact of the analysis of big data on the cost leadership strategy of the industrial companies listed on
the Palestine Stock Exchange),the test (T) was used to determine the average response score has reached the
average score of (3) or not in the individuals of the sample, and the results are shown in the following table:
Table (10): Results of statistical analysis of the second hypothesis paragraphs
M

Phrases

Arithmetic
medium

Standard
deviation

1

Big data analysis helps reduce the cost
of products.

3.82

0.78

76.33

7.31

0.000

7

2

Big data analysis helps improve
competition by delivering products at
a reasonable price and at high-quality.

4.04

0.68

80.82

10.78

0.000

3

3

Big data analysis helps reduce time,
design and develop new products to
achieve competition.

4.12

0.48

82.45

16.22

0.000

1

Big data analysis enhances efficiency
for operational activities, resulting in
increased revenue and added value to
the company.
5
Big Data Analytics helps the company
gain competitive information about
production, manufacturing, finance,
marketing, finance, sales, etc.
6
The company builds a cost-driving
strategy by using big data analytics
for high efficiency and at lower cost.
7
Big data analysis helps estimate a
company's
market
share
by
determining sales volume to maintain
the same level of profitability or
perhaps higher levels of profitability.
Total paragraphs

3.86

0.82

77.14

7.35

0.000

6

4.00

0.76

80.00

9.17

0.000

5

4.04

0.68

80.82

10.78

0.000

3

4.12

0.67

82.45

11.80

0.000

1

4.00

0.48

80.00

14.48

0.000

-

4

Relative
weight

T test
value

Probability
value(.sig)

Order

The above table shows the following:
a. The result of approval of the first area as the average of the answers in the special paragraphs of the
hypothesis ranges from (3.86) to (4.12).
b. Paragraph sup allow (3) which states that "big data analysis helps reduce time, design and develop new
products to achieve competition", and paragraph (7) which states that "big data analysis helps estimate
the company's market share by determining the volume of sales to maintain the same level of profits or
perhaps higher levels of profits" has obtained the highest computational average of (4.12), the relative
weight (82.45%), while paragraph (4) which states that "big data analysis enhances efficiency for
operational activities, resulting in increased revenue and added value to the company" has the lowest
computational average of (3.86%) and relative weight (77.14%).
c. The arithmetic average for all the hypothesis paragraphs (4.00) and a relative weight of 80.00.
The result of the hypothesis test: From the above it can be concluded that (T) is less scheduled than the
calculated (T) calculated, which means rejecting the nihilistic hypothesis and accepting the alternative hypothesis
that "there is an impact of big data analysis on the cost leadership strategy of the industrial compan ies listed on
the Palestine Stock Exchange".
The researchers consider the results of the hypothesis test that the current research is not consistent with
the results of previous studies, but differ sour with the results of the study of Ramadan, et al, 2020), Lukić,2017,
(Rahman, 2017), (Aneato,2020), (Mikalefa, et al, 2020), (Kubina, Varmus, 2015).
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• Analysis and testing of the paragraphs of the third hypothesis:
(there is an effect of analysis of big data on the strategy of excellence of industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange), the test (T) was used to determine the average degree of response has reached the
average degree which is (3) or not in the individuals of the sample, and the results are shown in the following
table:
Table (11): Results of statistical analysis of the third hypothesis paragraphs
M

1

Phrases

The use of big data gives the
company a strong competitive
advantage if you take advantage of
it and analyze it.
2
Big data analysis leads the
company
to
identify
its
competitors, characteristics and
capabilities, thereby identifying the
target markets.
3
Big data analysis helps the
company to ensure that the price of
its premium and high-quality
products should not be much
higher compared to competing
products.
4
Big data analysis enhances the
ability to identify the difficulties a
company may face to adjust
customer privacy.
5
Big data analysis helps the
company rely on its own
capabilities and skills that are
difficult for competitors to imitate.
6
Big data analysis contributes to
setting its goals, and the quality of
its customers, to help survive, grow
and sustain ability in a strong
competition market.
7
Big Data Analysis helps excellence
in
excellence
and
technical
creativity by providing additional
services to customers.
Total paragraphs

Arithmetic
medium

Standard
deviation

Relative
weight

T test
value

Probability
value(.sig)

Order

4.29

0.76

85.71

11.78

0.000

1

4.24

0.52

84.90

16.71

0.000

2

4.02

0.80

80.41

8.89

0.000

4

3.84

0.85

76.73

6.89

0.000

7

3.94

0.75

78.78

8.79

0.000

5

4.18

0.70

83.67

11.88

0.000

3

3.86

0.50

77.14

12.00

0.000

6

4.05

0.45

81.05

16.32

0.001

-

The above table shows the following:
a. The result of approval of the third area as the average of the answers in the paragraphs of the
hypothesis ranges from (3.84) to (4.29).
b. Paragraph (1) which states that "the use of big data gives the company a strong competitive advantage if
you take advantage of it and analyze it", has the highest computational average of (4.29) and relative
weight (85.71%), while paragraph (4) which states "Big Data Analysis enhances the ability to identify
difficulties that the company may face to control customer privacy" has obtained the lowest
computational average of (3.84%) and relative weight (76.73%).
c. The arithmetic average for all the hypothesis paragraphs (4.05) and a relative weight of 81.05.
The result of the hypothesis test: From the above it can be concluded that (T) is less scheduled than (T)
calculated, which means rejecting the nihilistic hypothesis and accepting the alternative hypothesis that "there is
an impact of the analysis of big data on the strategy of excellence of the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange".
The researchers consider the results of the hypothesis test that the current research is not consistent with
the results of previous studies, but differ sour with the results of the study of Ramadan, et al, 2020), Lukić,2017,
(Rahman, 2017), (Aneato,2020), (Mikalefa, et al, 2020), (Kubina, Varmus, 2015).
• Analysis and testing of the paragraphs of the fourth hypothesis:
(there is an effect of analysis of big data on the focus strategy of the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange),the test (T) was used to determine the average degree of response has reached the
average degree which is (3) or not in the individuals of the sample, and the results are shown in the following
table:
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Table (12): Results of statistical analysis of the fourth hypothesis paragraphs
M

Phrases

Arithmetic
medium

Standard
deviation

4.27

0.53

85.31

16.67

0.000

2

4.08

0.70

81.63

10.78

0.000

5

3.98

0.63

79.59

10.90

0.000

6

4.35

0.60

86.94

15.80

0.000

1

4.16

0.72

83.27

11.35

0.000

3

3.98

0.63

79.59

10.90

0.000

6

4.16

0.80

83.27

10.18

0.000

3

4.14

0.46

82.80

17.54

0.000

-

1

Big data analysis can achieve a deeper
understanding of customers and their
behavior and meet their needs
2
Big data analysis helps focus on data
analysis and evaluation of a
company's marketing performance
3
Big data analysis increases efficiency
and profitability and strengthens
various marketing campaigns and
promotion activities
4
Big Data Analysis focuses on
developing strategic plans to build a
significant competitive strength for
the company
5
Big Data Analysis helps the company
meet the requirements of a certain
group of customers, gaining their
loyalty, and thus make a need for
competitors to enter with alternative
products
6
Big data analysis increases the
company's innovation and innovation
capacity to focus on a specific type of
product and be more competitive.
7
Big data analysis helps the company
study the possibility of future
expansion, market requirements, and
discover other market segments.
Total paragraphs

Relative
weight

T
test
value

Probability
value(.sig)

Order

The above table shows the following:
a. The result of approval of the fourth area, where the average answers in the paragraphs of the hypothesis
range from (3.98) to (4.35).
b. Paragraph (4) which states that "big data analysis contributes to the focus on strategic plans to build a
significant competitive force for the company" has the highest computational average of (4.35) and
relative weight (86.94%), while paragraph 3 states that "the analysis of big data increases Efficiency,
profit, strengthening of various marketing campaigns and promotion activities," paragraph (6) states
that "big data analysis increases the company's innovation capacity to focus on a specific type of product
and be more competitive" and has the lowest average arithmetic (3.98) and relative weight (79.59%).
c. The arithmetic average for all the hypothesis paragraphs (4.14) and a relative weight of 82.80.
The result of the hypothesis test: From the above it can be concluded that (T) is less scheduled than the
calculated (T) calculated, which means rejecting the nihilistic hypothesis and accepting the alternative hypothesis
that "there is an impact of big data analysis on the focus strategy of the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange".
The researchers consider the results of the hypothesis test that the current research is not consistent with
the results of previous studies, but differ sour with the results of the study of Ramadan, et al, 2020), Lukić,2017,
(Rahman, 2017), (Aneato,2020), (Mikalefa, et al, 2020), (Kubina, Varmus, 2015).
Regression analysis of the measurement of the study variables:
1. Regression analysis of the first child variable: (Cost Driving Strategy).
Table (13): Regression analysis of the variable of the "Cost Driving Strategy"
Independent
variables

Regression
coefficients

Regression
R

Selection
Factor
R2

Value
t

Probability value

Indication
level at
(0.05)

sig.
Hard

0.579

Cost leadership
strategy

0.336

0.579

0. 398

0.837

0.407

4.872

0.000

Slab

0.321

Probability value

0.000

ANOVA Contrast Analysis
F test value

23.738

R-2

* Variable-dependent D-cost driving strategy at 0.05 indicative level

To determine the impact of the big data analysis on the cost strategy, regression analysis was carried out, and
the previous table shows that the adjusted selection factor = 0.321, meaning that the cost driving strategy
(dependent variable) was explained by the change in the analysis of large data (independent variable). The
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probability value (Sig.) Below the 0.05 ≥ indication level α this indicates that there is an impact of big data
analysis on the cost driving strategy according to the following regression equation:
Y -0.579 + 0.336X1

This means that big data analysis affects the dependent variable (cost driving strategy) by 33.6%.
2. Regression analysis of the second child variable:(Strategy of Excellence).
Table (14): Regression Analysis of the Variable of the "Strategy of Excellence"
Independent variables

Regression
coefficients

Link
R

Selection
coefficient

Value
t

R2
Hard

0.683

The reviewer checks the
procedures established by the
administration to ensure that
subsequent
events
are
identified,
adequate
and
accurate so that they can be
relied upon.

0.466

F test value

41.055

0.683

Probability
value

Indication
level at
(0.05)

0.507

sig.
0.615

6.407

0.000

Slab

0.455

Probability
value

0.000

0.333

ANOVA Contrast Analysis
R-2

* Variable Affiliate Strategy Excellence D at 0.05

To determine the impact of the big data analysis on the strategy of excellence, regression analysis was carried
out, and the previous table shows that the adjusted selection factor = 0.455, meaning that the change in the
strategy of excellence so reliable (the dependent variable) was explained by the change in the analysis of big
data (independent variable). Below the 0.05 level of significance≥ α this indicates that the impact of big data
analysis on the strategy of excellence is so that it can be relied upon according to the following regression
equation:
And 0.683 + 0. 0.466X3

This means that big data analysis affects the dependent variable (Strategy of Excellence) by 46.6%.
3. Regression analysis of the third child variable: (Focus Strategy).
Table (15): Regression analysis of the variable of the "Focus Strategy"
Independent variables

Regression
coefficients

Hard

0.789

The auditor determines the
extent to which the financial
statements need to be
adjusted and how the
administration intends to
address them in the financial
statements if necessary.

0.623

Link
R

0.789

Selection
coefficient
R2

0.683

Value
t

Probability
value

Indication
level at (0.05)

-0.469

sig.
0.641

8.811

0.000

Slab

0.615

Probability
value

0.000

ANOVA Contrast Analysis
F test value

77.626

R-2

* Variable dependent D focus strategy at 0.05 indicative level

To determine the impact of the big data analysis on the focus strategy, regression analysis was carried out,
and the previous table shows that the adjusted selection factor =0.615 means that the change in the focus strategy
(dependent variable) was explained by the change in the analysis of big data (independent variable). Below the
0.05 level of significance≥ α this indicates that there is an impact of big data analysis on the focus strategy.
And 0.789 + 0. 0.623X3

This means that big data analysis affects the dependent variable (focus strategy) by 62.3%.

5. Conclusion
The study aimed as a head of the statement of the impact of big data analysis (Big Data) on supporting the
competitive advantage of industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange, and based on the results of
data analysis and testing hypotheses, the study reached a set of conclusions and conclusions, the most important
of which are:
There is a significant impact on the competitiveness of the industrial companies listed on the Palestine Stock
Exchange with an average swallowed account (4.24) and a relative weight of (84.80), and that the analysis of big
data contributes to increase performance efficiency and reduce loss of production, increase the value of data
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through supervision and quality control of products, and the analysis and processing of big data helps to provide
useful information that can be used to provide the needs of customers more accurately and determine the
accuracy of the discerning and those who need to be assisted or their attitudes.
There is a significant impact on the cost leadership strategy of industrial companies listed on the Palestine
Stock Exchange with a mathematical average of (4.00) and a relative weight of (80.00), and that the analysis of big
data helps to reduce the cost of products, reduce time, design and develop new products to achieve competition,
and companies build a strategy to drive the cost by using big data analytics to achieve high efficiency and at a
lower cost, and help estimate the company's market share by determining the volume of sales to maintain the
same level of profits or perhaps higher levels of profits.
There is a significant impact of big data analysis on the strategy of excellence for industrial companies listed
on the Palestine Stock Exchange with an average account of (4.05) and a relative weight of (81.05), and that the
use of big data gives companies a strong competitive advantage if well utilized and analyzed, and analysis of big
data leads to Companies identify their competitors, their characteristics and their potential, thus identifying the
target markets, identifying their objectives, and the quality of their customers, to help stay, grow and sustain in a
strong competition market, and ensure that the price of their premium products and high quality should not be
much higher compared to competing products.
There is a significant impact on the focus strategy of the industrial companies listed on the Palestine Stock
Exchange with a mathematical average of (4.14) and a relative weight of (82.80), and that the analysis of big data
contributes to the focus on strategic plans to build a significant competitive power for companies, thus achieving a
deeper understanding of customers Their behavior, meeting their needs, gaining their loyalty, thus creating a need
for competitors to enter with alternative products, and analysis of big data helps companies study the possibility
of future expansion and know market requirements, discover other market sectors, increase efficiency and profit
ability and strengthen marketing campaigns and various promotion activities.
In light of the objectives of the study and the nature of the problem and its findings and conclusions, the most
important recommendations can be identified, namely that the industrial companies listed on the Palestine Stock
Exchange work on the analysis of big data to support and enhance the ability of investors to make decisions by
improving the quality of the data obtained, and you need to have correct information regarding customers,
products and the environment surrounding the company in the fastest and least time to reach the competitive
advantage that can be provided by the analysis of big data, as should the industrial companies listed on the
Palestine Stock Exchange. It places great importance on big data analysis because it allows for greater
transparency of information within these companies, and allows for a broader, deeper and more accurate view,
thereby improving the decision-making process, and delivering more accurate products and services to
customers.
It is also necessary for companies to perform big data analytics to achieve product uniqueness through
innovation or customization, identifying unique innovative features and customer preferences is essentially an
exploratory activity, and companies that focus heavily on the strategy of excellence should rely more on the
functions of big data analytics because of the high uncertainty in information, and companies should focus on big
data analysis because they play a major role in providing appropriate data to beneficiaries, arranging them and
classifying them in the categories of beneficiaries to help them make the most of them. These companies must
have specialized professional staff who are able to deal with the huge amount of information sources that provide
big data.
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