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 افتتاحية العدد

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 نبينا محمد، وىلع آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الحمد لله رب العاملين، والصالة والسالم ىلع 

تطور   من  واملعلومات  التكنولوجيا  ثورة  أحدثته  إليها، ملَما  الوصول  أبوابها وطرق  تعددت  اليوم  املعرفة  فإن 
سريع ىلع نطاق واسع يف شتى امليادين؛ ويف املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال بإصدارها اإللكتروني نتطلع إلى 

من   لحادي عشر من املجلد ا   ولنكون رافدًا من روافد املعرفة، ومنصة بحثية بمعايير عاملية، ويأتي هذا العدد األ أن  
ليضم يف ثناياه مجموعة من األبحاث العلمية الرصينة واألصيلة التي   املجلة العاملية لالقتصاد واألعمالسلسلة أعداد  

 موضوعات متنوعة.  تناقش عددًا من قضايا األعمال واالقتصاد وتتناول

واليوم نستمر بدعم مسيرة البحث العلمي املتخصص برعاية هذا املنبر العلمي الذي حظي بإقبال السادة   
الباحثين واملتخصصين، واهتمام األكاديميين واملهنيين، وَشُرف بنخبة متميزة من الخبراء واألساتذة واملختصين ضمن 

لك حرصت املجلة ىلع تحقيق أىلع املعايير الدولية للنشر العلمي الرصين هيئتيه االستشارية والتحرير، ويف سبيل ذ
من خالل توفير منصة نشر علمي متميز ومفهرس يف مجموعة من أهم قواعد البيانات العاملية املرموقة، فباإلضافة 

العربية كدار املنظومة واملنهل ومعرفة، فقد دخلت املجلة مجموعة مه القواعد  مة من قواعد إلى اشتراكها يف 
، وال زالت (Gate-J, ID Research, Scholar Google, Crossref ,Arcif ,Science of Web ,Doaj, EBSCO,)ـ  البيانات العاملية ك

 تسعى لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود.
وتوفير منصة علمية بأىلع ونتطلع إلى مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي  

 املعايير العاملية لنسهم يف هذا البناء الحضاري الكبير. 

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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 :  املقدمة .1

ي  والصراع ه التشابك،  بالغة  التعقيد،  متناهية  أبعاد  البشرية  مثل وجودها  ظاهرة ذات  الخبرة  الثابتة، حيث تعود  اإلنساني  الواقع  أحد معالم 

  سياسيةأو  افية،  فسية، وثقمتنوعة ن  ولها أبعاداتها املختلفة فردية  كانت أم جماعية،  مستوىبالصراع إلى نشأة اإلنسان األولى، حيث عرفتها عالقاته في  

 أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية.  

الصوتعد ظا ا هرة  يتم استخدام  املديرين، فإذا لم   العمل لدى  أهم معوقات  املنظمات من  املناسبة إلدارتها، فإنها  ل راع في  تستهلك  ستراتيجيات 

 
 
   جهدا

 
   ووقتا

 
بدل مواجهتها،  اس  في  هذا من  وا   تثمار  األ الوقت  تحقق  مهمة  أنشطة  في   هدافلجهد 

 
بعيدا العاملين  جهود  وتشتت  تحقيق   عن  ،  مسار 

 ( 445ص،2000)مصطفى، .، وتضعف الروح املعنوية لألفرادهدافاأل 

التنظيمي،    دارة إل عدد من الستراتيجيات    استخداميتم  و  إ الصراع  الصراعهذ  تجنب عن طريق تجاهلالستراتيجية  منها  الهيمنة  ستر إ و   ،ا  اتيجية 

الصراع،  الب وقبو عن مط  تنازل   وهيستراتيجية السترضاء  إ جبار لقبول وجهة نظر معينة، و اإل   وهي استخدام ستراتيجية إ و ل مطالب للطرف اآلخر في 

ال الصراع    وسطالحلول  طرفي  كال  تنازل  وسطيةوهي  التقاء  نقطة   إلى  للوصول  املطالب  بعض  الص  عن  كماراعلحل  است  ،  ستراتيجية   إ خدام  يمكن 

 .  على نقاط الوفاق وتجنب نقاط الخالفالعمل  التعاون عن طريق
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للتعرف   الدراسة  التنظيمي  أ   إلىهدفت  الصراع  إدارة  استراتيجيات  األزهر    فيثر  األقسام في جامعة  اإلداري لرؤساء  العمل  أخالقيات 

أعضاء نظر  التدريسية،  بغزة من وجهة  أهداف  الهيئة  املنهج  درا ال  ولتحقيق  اعتماد  تم  كأداة  الكميسة  استبانة  توزيع  للدراسة على ، وتم 

إدارة صراع 97) استراتيجية  أن أكثر  ( من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة األزهر بغزة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

ا  استراتيجية  تليها  التعاون  استراتيجية  الوسط، فاستمستخدمة هي  ا راتيجية السترضاءلحلول  املرتبة  التجنب، وفي  ألخيرة ، ثم استراتيجية 

، كما أظهرت النتائج وجود أثر ذو دللة إحصائية   ى أخالقيات العمل اإلداري لد  ى استراتيجية الهيمنة، وأن مستو 
 
افراد العينة كان مرتفعا

التنظيمي الصراع  إدارة  العم  في  لستراتيجيات  لرؤساء  أخالقيات  اإلداري  جامعة  ل  في  بتعزيز  األقسام  الدراسة  أوصت  وقد  بغزة،  األزهر 

نشوب صراع، وزيادة   حالة  في  القسم  تواجه  التي  للمشاكل  الحلول  أفضل  األقسام إليجاد  رؤساء  قبل  التعاون من  استراتيجية  استخدام 

   ة.الصراع القائم املناسبة لحالةية إدارة الصراع التنظيمي من خالل الستراتيج فيالهتمام من قبل الرؤساء 

 .غزة   -جامعة األزهر ؛أخالقيات العمل ؛الصراع التنظيمي  ستراتيجيات إدارة ا  الكلمات املفتاحية:
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والسلطات املمنوحة له عند   وجود فرص غير محدودة بإساءة استعمال الصالحيات،   عمل اإلداري من احتمال همية أخالقيات الويمكن التفكير بأ

املهنة، ا ال  فالتشريعات  مزاولة  تنظم  تنصتي  واملسؤوليا  ملهن  الواجبات   أهم  املنهي،    تعلى  بها  يلتزم  أن  يجب   لذلك  التي 
 
جزئيا تتعلق  باملسؤولية   فهي 

   (359، ص2007)الحوراني وطناش،  .نةفي قواعد األخالق وعمليات التربية والتعليم، والتدريب، والقدوة الحسس التقديرية التي تتأسالشخصية 

هناك   أن  باليتضح  العملألخال  غةأهمية  األقسام  قيات  لرؤساء  الجامعات  اإلداري  تطوير  على  يعمل  مما  الجامعات،  وزيادة    في  فعاليتها  وزيادة 

تحقيق  أدائها،   على  التدريسيةأهدافوقدرتها  الهيئة  أعضاء  دافعية  وإثارة  تحقيق    ها،  نحو  الجامعة  في  فاع  أهدافوالعاملين  وضمان  ، ليتهاالجامعة 

وتنتج عنه  عالحد من هذا الصرا  من الفاعلة دارة لل الصراع التنظيمي داخل األقسام األكاديمية، ملا  دارة املناسبة إل  الستراتيجية لى اختيارساعدتها عوم

 ( 4ص،2009، عيس ى) .في األداء التنظيمي  للعاملين تحسين

 : مشكلة الدراسة  .1.1

خالل   الدرا إ من  من  العديد  على  الباحث  السابطالع  أنسات  وجد  استراتيجيات    قة  موضوع  عن  تحدثت  التي  الدراسات  من  كثير    إدارةهناك 

على الرغم الصراع التنظيمي وأخالقيات العمل اإلداري في الجامعات  إدارة  ت  بين استراتيجياتفي الدراسات التي ربطالصراع التنظيمي، ولكن هناك قلة 

بين أعضاء الهيئة التدريسية وبعضهم البعض أو صراعهم مع رئيس القسم أو  ا الصراع   اء كان هذ نظيمي، سو ات يتواجد بها الصراع التمن أن الجامع 

 . الجامعة إدارة عميد الكلية أو 

ملس  أن   في الجامعة فقد، ومن خالل عمل الباحث  إلى  ظهور الصراعتؤدي  اإلداري من القضايا التي سوف    العمل  بأخالقياتام  اللتز   وإن عدم

اله ال أعضاء  مكانته  من  بل  املهنية  والدراية  املعرفة  ليست  خارجية  ومتغيرات  عوامل  من  قوتهم  يستمدون  الجامعة  بكليات  التدريسية  جتماعية  يئة 

 قسام.  ي داخل األيمكن أن يتنازلوا عن بعض األشياء وذلك لعدم عرقلة العمل  اإلدار كما أن رؤساء األقسام داخل الكليات  ائلية والحزبيةوالع

للباحثمما سبق    امل  يمكن  استراتيجيات  دراسة هذه  التنظيمي    إدارة شكلة من خالل  اإلداري،    فيوأثرها  الصراع  العمل  فإن بأخالقيات  ولهذا  

   :التساؤل الرئيس ي التالي عنفي اإلجابة الدراسة تتلخص كلة مش

غزة  من وجهة نظر أعضاء   –العمل  اإلداري لرؤساء األقسام  في جامعة األزهر  قياتأخال في   الصراع التنظيمي إدارةراتيجيات ستأثر ل هل هناك 

 لهيئة التدريسية ؟ ا

 :  متغيرات الدراسة  . 2.1

التنظيمي(   إدارة يجيات  )استرات:  املتغير املستقل  •  تيجيةاسترا   -بالتجن  استراتيجية  -التعاون   استراتيجية  -السترضاء  استراتيجية:  ويشمل   الصراع 

 (  الهيمنة استراتيجية -الحلول الوسط

   )أخالقيات العمل اإلداري(:  املتغير التابع •

 ( العمر -ألكاديميةرة ا الخب -الرتبة األكاديمية  -الجنس) : وتشمل  والوظيفية املتغيرات الشخصية  •

 :  الدراسة ةفرضي  . 3.1

الب بغقام  الدراسة  فرضيات  بصياغة  ميداختبار رض  احث   ها 
 
السابانيا الدراسات  فحص  بعد  وذلك  املفاهيمي  قة،  اإلطار  تناولت  ملتغيرات   التي 

 : كما يلي ةالدراسة مما ساعد على صياغة هذه الفرضي

، التعاون   يةاستراتيج  السترضاء،  استراتيجية)  الصراع التنظيمي  إدارة لستراتيجيات    (ἁ  ≥   0.05لة )عند مستوى دل  إحصائيةذو دللة    أثروجد  ي

التجنب،  ا  الوسط،  ا ستراتيجية  الحلول  الهيمنةستراتيجا ستراتيجية  اإلداري    في(  ية  العمل  األزهرأخالقيات  األقسام  في جامعة  غزة من وجهة   -لرؤساء 

 نظر أعضاء الهيئة التدريسية. 

 :  الدراسة أهداف  . 4.1

 : إلى تهدف هذه الدراسة للتعرف 

 غزة.  -ء األقسام في جامعة األزهرلدى رؤسا ل اإلداري مستوى أخالقيات العم  •

 الصراع التنظيمي. دارة غزة  إل  -املالئمة التي يستخدمها رؤساء األقسام  في جامعة األزهر الستراتيجية •

 غزة  -أخالقيات العمل اإلداري لدى رؤساء األقسام  في جامعة األزهر فيي التنظيم الصراع  إدارة تحديد تأثير استراتيجيات  •

فائقت • ذات  التوصيات  األزهر  دارة دة إل ديم عدد من  تحديد وذلك  ،  غزة   -جامعة  بالجامعة مع  األقسام  لرؤساء  اإلداري  العمل  أخالقيات  لتعزيز 

 الصراع التنظيمي.  دارة اإلستراتيجية املناسبة إل 
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 :  أهمية الدراسة  . 5.1

 : القيام بها كما يلي ومسوغاتيمكن تلخيص أهمية الدراسة 

 : نظريةة الالناحيمن  .1.5.1

 عمل األفراد داخل املنظمات.  فيواملؤثرة  املهمةالصراع التنظيمي وأخالقيات العمل اإلداري من املواضيع  إدارة تعد استراتيجيات  •

 العمل اإلداري  ملنظمات األعمال في فلسطين. في مجال أخالقيات  قبليةهذه الدراسة قد تكون بداية لدراسات مست •

 التنظيمي بأخالقيات العمل اإلداري  يوجد به نقص واضح في املكتبات العربية. الصراع   إدارة جيات ستراتيربط  ا  •

 :  من الناحية العملية   .2.5.1

•  
 
إطارا الدراسة  هذه   مفا  ستشكل 

 
لكي    نللمسئولي  هيميا الجامعة  لتحسفي  به  معر يستعينون  مع  الجامعة  داخل  اإلداري  العمل  أخالقيات  فة  ين 

 الصراع التنظيمي. دارة التي يمكن أن تستخدم  إل ملالئمة راتيجية ا اإلست

 ع.الستراتيجيات التي يمكن أن تتبع  للحد من الصرا  في إبراز اآلثار الجانبية للصراع  التنظيمي، مع توضيح   تساهم سوف إن هذه الدراسة  •

 . غزة  -ية  في جامعة األزهراعات التنظيمبية  للصر ثار السلفي تقليل اآلنتائج هذه الدراسة  تساهم يأمل الباحث أن  •

 :  مصطلحات الدراسة  . 6.1

الع   الصراع التنظيمي:  • التنافس ي    بأنه (  363، ص2010)  ميانعرفه  الوضع  للتعارض وإمكانية   الذي يكون عنده أطراف"ذلك  الصراع مدركين  

 ارض مع رغبة الطرف اآلخر"الذي يتع لى املركزفي الحصول ع ب كل طرفلحصول على املراكز املستقبلية  ويرغا 

الصراع إذا كان فوق املستوى املرغوب  فيه لتنمية التعاون     "العمل على تخفيف  بأنها(   336،ص  2008)  يعرفها العتيبي   : الصراع التنظيمي  إدارة •

 . "التوتر وضغوط العملداء بينهم وتخفيف حالت العوالحد من بين أعضاء التنظيم 

التنظيمي: الص  إدارةراتيجيات  است • استراتيجيات     راع  تتناول  الدراسة  الصراع  الصراع    إدارة هذه  هذا  أن  على  القسم  التنظيمي  رئيس  بين 

 األكاديمي وبين أعضاء الهيئة التدريسية و 
 
الصراع   إدارة استراتيجيات    Rhim(2002, P.209)بين األعضاء وبعضهم البعض، ويعرف  الصراع    أيضا

مواقف الصراع للبقاء على الصراع إلى الحد املرغوب، واملنبثقة عن  : " طرق  وأنماط معالجة الصراع  يستخدمها املدير للتعامل مع انهبأتنظيمي ال

 مام لهتأثناء إدارته  للصراع وهي "الهتمام بالذات  وا بعدين يحددان  توجه سلوك املدير 
 
 ". باآلخرين أو الثنين معا

)  :ون التعا  جيةاستراتي • أنها  92، ص2011يعرفها محمد  اآلخر  "تعاون  ( على  الطرف  يلبي  املسئول مع  الذي  الحل  الطرفينإليجاد  ول  ،  حاجات 

 
 
 . ميع"تمامات الجملصالح واهإليجاد حل يحقق  الرضا الكامل   يتحقق ذلك إل أن يكون كال طرفي الصراع لديه رغبة للعمل سويا

وكذلك  "   and psenicka(2002, P.307)   Rhim    هايعرف  جنب:الت  استراتيجية • الذات  اتجاه  منخفض  اهتمام  اآلخرين   الحال  تتضمن  اتجاه 

 . "الهتمام باملشكلة لعدمبسلوكيات  تتمثل بالنسحاب  وتجنب أو وقف الصراع، حيث يميل طرف  الصراع  الستراتيجيةوتقترن هذه 

عندما ل يوجد قاسم     الستراتيجيةالصراع وتستخدم هذه  قوة لحسم  الاستخدام  ( بأنها  "260،ص  2000)  قريوتي ا العرفه  الهيمنة:   تراتيجيةسا •

 . "بين أطراف الصراع أو عندما تكون أطراف الصراع غير متعاونةمشترك يمكن  استخدامه كأسس للحوار 

، الفرد يكون منخفض بالذات مع اهتمام عالي  باآلخريناهتمام    بأنها "   (13، ص  2006)    ئي وعطيوي عرفها كل من الطا  :السترضاءستراتيجية  إ •

 محاولة منه لحل مشكلة الصراع" .  ملتطلباتهم  وذلك لكسب  ود الطرف اآلخر اآلخرين والستجابة حيث يهتم الفرد بإرضاء 

ت وباآلخرين، إذ يتخلى كل من الطرفين  وسط بالذا تمام املتسلوك أو الهها "ال(  بأن44، ص2005يعرفها املعشر )  الحلول الوسط:  استراتيجية •

ويشعر حينها أطراف الصراع بالعدالة  لكون أن كل طرف  ه أهداف إن كل طرف يحقق جزء من أي عن جزء من مكاسبه  للوصول إلى حل للصراع ، 

 حصل على ش يء".  

، وتصبح والضوابط  التي تتشكل من مصادر محددة   والقواعد  وعة األسس( بأنها "مجم111، ص2010عرفها أبو بكر )  أخالقيات العمل اإلداري: •

 
 
   إطارا

 
وما هو صحيح وما ، ن ما هو مقبول وما هو غير مقبول األفراد في املنظمة  للتمييز بي من املعايير، تحكم منهج تفكير وتصرف وسلوك مرجعيا

   ادي واملؤسس املنضبطوالقيفي واإلداري  لوك الوظيعليه الس  بما يترتب  هو غير صحيح، وما هو مشروع  وما هو غير مشروع،
 
   أخالقيا

 
من   وقيميا

 .  وجهة نظر املؤسسة واملجتمع "

 :  الدراسات السابقة  . 7.1

الواحددراسة   • استراتيجيات    ( 2021)   عبد  على  الخادمة  القيادة  أثر  معرفة  إلى  الدراسة  التنظيمي  إدارة هدفت  تطبي  -الصراع  على دراسة  قية 

املنهج الوصفي التحليلي، والستبانة أداة دراسة لجمع البيانات، وعينة  و ،  ستخدم الباحث عينة عشوائية طبقيةا ع غزة، و هلية بقطانظمات األ امل

الجنوبية   املحافظات  في  األهلية  املنظمات  في  العاملين  )من  )358بلغ عددها  اشتمل على  الذي  الدراسة  حي5353( من مجتمع  بلغت  ( مفردة  ث 
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ألبعاد  (  α≤    0.05عند مستوى دللة )  إحصائية%(، وأظهرت الدراسة العديد من النتائج وكان أهمها: وجود أثر ذي دللة  89.5داد )بة الستر نس

املحافظات الجنوبية، وقد بلغ معامل الرتباط    إدارة القيادة الخادمة على استراتيجيات   املنظمات األهلية في  بينما  ،    0.842  الصراع التنظيمي في 

ال  بلغ املعدل  معامل  التابع "استراتيجيات    0.703تحديد  املتغير  املؤثرة على  املتغيرات  أن  العاطفية، مساعدة   إدارة ، وتبين  الصراع" هي: )املهارات 

نسبته   ما  مجتمعة  وفسرت  املحلي"(  باملجتمع  الهتمام  والنجاح،  التطور  على  استرات70.3املرؤوسين  في  التغير  من   الصراع   إدارة يجيات  % 

 . التنظيمي

العظماتدراسة   • و  استراتيجيات    (2019)  املحاسنة  بين  الرتباطية  العالقة  على  التعرف  إلى  الدراسة  وكفاءة   إدارة هدفت  التنظيمي  الصراع 

 كونت عينة اسة حيث تاة للدر الوصفي التحليلي وتم استخدام الستبانة كأد املنهجالدراسة تم استخدام  أهدافالتصال لدي املعلمين، ولتحقيق 

استراتيجية    ( 488)الدراسة من   أكثر  أن  النتائج  أظهرت   ومعلمة، وقد 
 
التكامل، وأن    إدارة معلما كفاءة   مستوى صراع مستخدمة هي استراتيجية 

، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة    ى التصال لد
 
 أفراد العينة كان متوسطا

 
تراتيجية  كامل، واستيجية التترا سا بين )  إحصائيا

التسوي واستراتيجية  ودالة  ةالتجنب،  سالبة  ارتباطية  عالقة  ووجود  التصال،  وكفاءة   ،) 
 
)  إحصائيا واستراتيجية بين  الجبار،  استراتيجية 

 وكفاءة التصال. (، السيطرة 

العامة   دارة وأثرها على اللتزام التنظيمي في اإل  نظيميالتاع لصر ا   إدارة تحديد استراتيجيات  هدفت الدراسة إلى (2018األشول و الشاوش )دراسة  •

اليمن الزراعي في  التعاوني  التسليف  الدراسة  لبنك   120تم توزيع استبانة على عينة من )، ولتحقيق هذه 
 
وذلك حسب     البنكمن موظفي    ( فردا

اسة إلى مجموعة توصلت الدر   حصائيةساليب اإل ام بعض األ ستخد، وبا%(84( استبانة نسبة استرداد )101املنهج  الوصفي التحليلي وتم إرجاع )

منها   النتائج  استراتيجيات  من  استخدام  في   
 
واضحا  

 
تنوعا اإل   إدارة أن هناك  نظر موظفي  التنظيمي من وجهة  كما   دارة الصراع  البنك،  في  العامة 

دللة   ذات  الدراسة عالقة معنوية  ا   إحصائية وجدت  استراتيجية  أبعاد  تحليل    مستوى و   ينظيمالت  لصراعبين  نتائج  وأظهرت  التنظيمي،  اللتزام 

 . اللتزام التنظيمي مستوى النحدار الخطي املتعدد أن استراتيجية التعاون والتنازل تعزز من 

 ى ة لدات األهليظمفي املنعلى األداء الوظيفي  الصراع التنظيمي    إدارة   أثر استراتيجياتلى التعرف على  هدفت الدراسة إ   ( (2017 الفقعاوى دراسة   •

، واستخدمت الباحثة العينة العشوائية  تم استخدام  املنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق هذه الدراسة، العاملين في املنظمات الهلية في قطاع غزة 

وتم  ا   الطبقية،  )ل توزيع  من  مكونة  عينة  على  وموظفة(  371ستبانة  إلى  ،  موظف  الدراسة  توصلت  من  وقد  أ جملة  استخدام   هاهمالنتائج  أن 

)  إدارة استراتيجيات   نسبي  بوزن  كان  الفلسطينية  األهلية  املنظمات  قبل  من  التنظيمي  دللة  63.58%الصراع  ذو  أثر  ووجود    إحصائية(، 

 لستراتيجية التعاون على األداء الوظيفي لدي العاملين في املنظمات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة.

إلى  ده  Uzun & Ayik (2017)  دراسة • الدراسة   العالقة بينفت هذه  التنظيمي    إدارة استراتيجيات  كفاء التصال و   تحديد  مديري   ى لدالصراع 

وقد تم  التصال،   ة الصراع، ومقياس كفاء  إدارة استخدم الباحثان مقياس استراتيجية    لتحقيق هدف الدراسةو ،  املدارس من وجهة نظر املعلمين

 ومعلمة من معلمي املدارس 250تكونت عينة الدراسة من )حيث  كأداة للدراسة استخدام الستبانة م تلتحليلي و الوصفي ا  املنهجاستخدام  
 
( معلما

التركية، أهمها  البتدائية  النتائج  إلى مجموعة من  الدراسة  ارتباطية موجبة ودالة    وقد توصلت   وجود عالقة 
 
أبعاد كفاءة التصال   إحصائيا بين 

ودالة  لا )  الصراع  إدارة يجيات  واسترات سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  فيما  والتسوية(،  والتجنب،  والتعاون،   تكامل، 
 
بين    إحصائيا

   .كفاءة التصال واستراتيجية السيطرة 

ات  تراتيجي، والسالجامعةسة  رئاموظف    هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير مصادر القوة التنظيمية التي يتميز بها  (2014)أحمد  دراسة   •

ا   إدارة في  التي يستخدمها   بين  العالقة  التنظيمية  الصراع  مع تحديد  التنظيمي  إدارة املستخدمة في  والستراتيجيات  لقوة  ، ولتحقيق هذه  الصراع 

 45استبانة على عينة من )تم توزيع الدراسة 
 
( استبانة  39ع )وصفي التحليلي وتم إرجالا املنهج وذلك حسب  من موظفي رئاسة جامعة تكريت ( فردا

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج    حصائيةوباستخدام بعض األساليب اإل جريت مقابالت مع بعض املوظفين،  كما  أ %(  87)  استرداد  نسبة

استراتيجيات لجميع  العاملين  تبني  بينهم    إدارة   منها  فيما  املدراء  الصراع  كاوبين  األ يجية  ستراتإ نت  ولكن  املرتبة  في  أما  التكامل  ستراتيجية إ ولى، 

 
 
 . الصراع التنظيمي إدارة تيجيات ،  كما أظهرت  النتائج أن هناك عالقة بين القوة التنظيمية واسترا في الستخدام  السيطرة  فكانت األقل ترتيبا

ا ده  (2014)  ماض يدراسة   • بين  العالقة  التحقق من  إلى  الدراسة  العفت هذه  للمدلذكاء  داخل  يرين  اطفي  املحلية   ظماتاملنوالقادة  الحكومية 

في هذا القطاع من املنظمات،  كذلك دراسة تحليل الختالفات الديموغرافية وتأثيرها على الذكاء العاطفي للمديرين و الصراع،  إدارة واستراتيجيات  

(  مفردة بنسبة استرداد  307اع )جر إ ( فرد  وتم 410ى عينة من )ستبانة علم توزيع ا الوصفي التحليلي وتهذه الدراسة تم استخدام املنهج ولتحقيق 

يرتبط  74.9) العاطفي  الذكاء  أن  أهمها  النتائج  إلى عدد من  الدراسة  توصلت  وقد   )% 
 
و إ مع    طرديا التكامل  كما إ ستراتيجية  التسوية،  ستراتيجية 

امل العاطفي  بالذكاء  يتميزون  الذين  املديرين  أن  واملأظهرت  أما  إ ضلون  يف توسط  رتفع  التكامل،  القادة  ستراتيجية  الذكاء  املديرين  العاطفي ذوي 

 . التجنب استراتيجيةاملنخفض يفضلون 
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في محافظة الخليل من خالل في مديريات  التربية والتعليم  الصراع  التنظيمي    إدارة هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع    (2013)  دراسة العويوي  •

المستوىعرف على  الت التنظيمي، وأسبابه، وأنواعه، وال ات  املتبعة في  صراع  التنظيمي، وتم استخدام    إدارة ستراتيجيات  الوصفي  الصراع   املنهج 

( رئيس قسم يمثلون كافة  48رئيسية للدراسة وقد تكونت  عينة الدراسة من )للوصول إلى الهدف وذلك عن طريق توزيع استبانة كأداة  املسحي،  

الدراسة، وباستخدام بعض األساليب اإل ة مدرسة يمثلون كافة مجتم( استبانة على مدير ومدير 360ما تم توزيع )وكراسة،  مجتمع الد   حصائية ع 

فرد  الصراع بين نظر مديري املدارس ورؤساء األقسام منها أن من أهم أنواع الصراع التنظيمي من وجهة توصلت الدراسة  إلى مجموعة من النتائج 

التجنب أسلوب التعاون ويليه أسلوب  مع الصراع التنظيمي  هم  أساليب التعامل  كما بينت النتائج  أن من أ فرد ومجموعة،  بين    ثم الصراعوآخر  

 
 
 . أسلوب التنافس وأخيرا

الدراسة  ه   Chalkidou (2011)  ةدراس • استراتيجيات  دفت هذه  بين  العالقة  تحديد  التن  إدارة إلى  وبعضالصراع  والخصائص السمات    ظيمي 

للمديرين   اإل الشخصية  ا الوسطى    دارة في  إحدى  ا في  استخدام  لجامعات  تم  وقد  بأمريكا،  استخدام  ألكاديمية  وتم  التحليلي  الوصفي  املنهج 

للدراسة  الستبانة   الدراسة  كأداة  هدف  )لتحقيق  توزيع  تم  في  170حيث  املديرين  على  استبانة  توصل  ،الوسطى  دارة إل ا (  الدراسةوقد  إلى   ت 

التسوية بجانب تفضيل اإلناث لجميع  الستراتيجيات   واستراتيجيةالتكامل  تيجيةترا واسالنوع مجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة موجبة بين 

التكامل والشخصية   يةاستراتيج  ووجود عالقة سلبية بين،  اإللزام والعصبية  استراتيجيةموجبة بين  ووجود عالقة  التجنب،    استراتيجيةما عدا  

   .من سمات الشخصيةلقبول كسمة التكامل وا  استراتيجيةووجود عالقة سلبية بين العصبية، 

األداء داخل املستشفيات الحكومية في على مستوى  الصراع التنظيمي    إدارة إلى تحديد أثر استراتيجيات  هدفت الدراسة    (2010)  دراسة الخاليلة •

استبانة كأداة  للدراسة على عينة  تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع ، ولتحقيق هذا الهدف مليننظر العا من وجهة مدينة اربد

الحكومية  (  135)مكونة من   املستشفيات  اربدعامل في  الدراسةتم استرداد كافة الستبانات،  ، حيث  في  أ   وقد توصلت  النتائج  همها  إلى جملة من 

  املجاملة  ستراتيجيةإ من وجهة نظر العاملين الصراع  إدارة   لستراتيجيات املستشفيات الحكومية ديري استخدام م كان 
 
ستراتيجية التعاون إ ثم   أول

ثم  إ ويليها   ومن  التسوية  املنافسة  إ ستراتيجية   ستراتيجية 
 
تبين وجود عالقة  إ   وأخيرا كما  التجنب،  دللة  وذ  إيجابيةستراتيجية  ين ب  إحصائيةات 

التعاون   التسوية،  املجاملة،  للعاملين،وبين  أسلوب  األداء  وجود  مستوى  أسلوب    وعدم  بين  التجنب  التنافس  عالقة  األداء وأسلوب  ومستوى 

 . للعاملين

ولتحقيق هذه الهدف الوظيفي، الغتراب في الصراع التنظيمي  إدارة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات  (2010) دراسة العطار  •

( استبانة، وتم تحليل البيانات 553ة وتم استرداد )فرد( م620تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة مكونة من )

لستراتيجيات )التجنب،   إحصائية  ذو دللة  وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها : هناك أثر    حصائيةباستخدام مجموعة من األساليب اإل 

أن هناك فروق ذات دللة  واملجاملة، والتنافس( في الغتراب   )الن  إدارة لستراتيجيات    إحصائيةالوظيفي، كما  ملتغير  التنظيمي تعزى  وع الصراع 

 . ي(ؤهل العلم( والغتراب الوظيفي  تعزى ملتغير )الحالة الجتماعية واملالجتماعي، الحالة الجتماعية

الدراسة   Wang (2010) ةدراس • هذه  واستراتيجيات  هدفت  الفرعية  والسمات  الشخصية  السمات  بين  العالقة  اختبار  الصراع   رة إدا إلى 

ستبانة ( ا 210تم توزيع  استبانة كأداة  للدراسة حيث تم توزيع )التنظيمي على بعض العاملين في إحدى املصانع اإلنتاجية، ولتحقيق هذا الهدف  

العامليعل بين  ى  موجبة  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  بينت  وقد  اإلنتاجية،  املصانع  إحدى  في     استراتيجيةن 
 
وكال القل  التجنب  واإلحبمن  اط ق 

بين   بالذات، وعالقة سلبية  الشخصية،  استراتيجيةوالشعور  والسمات  بين    التجنب  العصبية، اإل  استراتيجيةووجود عالقة موجبة   لزام وسمة 

س سوعالقة  مع  وعالقةلبية  النبساط،  و   استراتيجيةبين    مة  كما  القبول،  وسمة  التوصياتالتسوية  من  مجموعة  إلى  الدراسة  أهمها    توصلت 

 ظهار السمات الشخصية للعامل مثل: الدفء والنفتاح على القيم، واإلذعان واللتزام إ التكامل ألنها  تعمل على    استراتيجيةاستخدام    لعمل علىا 

  .للنجاز والتشاور  ت، والسعيبالواجبا

عيس ى   • الدراسة    (2009)دراسة  التعرف على  هدفت هذه  التمإلى  بكليات  األقسام  رؤساء  استخدام  في  درجة  الخاصة  ريض  األردنية  الجامعات 

التنظيمي    إدارة لستراتيجيات   اإلدار الصراع  العمل  وأخالقيات  الستراتيجيات  بين  العالقة  ا ،  ي ومعرفة  املتم  في ستخدام  التحليلي  الوصفي  نهج 

جامعات الخاصة في الكليات تمريض  ، وذلك من خمس  دفر (  85عينة من أعضاء هيئة التدريس  بلغت )استبانة على  ، كما تم توزيع  هذه الدراسة

 
 
ساء األقسام بكليات التمريض في  داري لرؤ العمل اإل   إّن مستوى أخالقيات:  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها،  اختيرت عشوائيا

، ، التوفيقالتعاون الصراع  األربعة )  ة إدار   بين استراتيجيات  إحصائيةذات دللة    إيجابيةوجود عالقة    ،الجامعات األردنية الخاصة كانت مرتفعة

التجنب(  السترضاء ول،  اإلداري،  العمل  دللة    وأخالقيات  ذات  عالقة  العمل  إ ين  ب  إحصائية يوجد  أخالقيات  ومجالت  الهيمنة  ستراتيجية 

مية،  عزى لسنوات الخبرة والرتبة األكاديالصراع التنظيمي لرؤساء األقسام ت  إدارة في استراتيجيات    إحصائيةاإلداري، ول يوجد  عالقة ذات دللة  

 التعاون ولصالح األنثى.   استراتيجيةوأن تأثير الجنس اقتصر على 
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 :سةجية للدراءات املنهاإلجرا .2

 منهج الدراسة:   . 1.2

 من املناهج واألساليب الفرعية    الكمياعتمدت الدراسة على املنهج  
 
مثل املسوح الجتماعية  الذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة تتضمن عددا

 
 
املناهج استخداما أكثر  املنهاج من  أن هذا  الظواهر الجتماعوامليدانية، كما  أن  انية وألنية واإلنس في دراسة  الدراسة، حيث  الظاهرة موضوع  يناسب  ه 

ها واتجاهاتها وما إلى ذلك من جوانب تدور  يرتكز على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسباب  الكمياملنهج  

على أنه أسلوب من أساليب   الكميعام يعرف املنهج    قع، وبشكلأرض الوا   لتعرف على حقيقتها فيحول مشكلة أو ظاهرة معينة بهدف فهم مضمونها وا 

من أجل الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن موضوع محدد من خالل فترات زمنية محدودة وذلك  

هذه   وفي  للظاهرة،  الفعلية  املعطيات  مع  ينسجم  بما  موضوعية  تبطريقة  استخدامالدراسة  لدراسة    م  املنهج  الصراع    إدارة استراتيجيات  أثر  "هذا 

 . يئة التدريسيةضاء الهأخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام في جامعة األزهر بغزة من وجهة نظر أع في التنظيمي

 : مجتمع وعينة الدراسة  . 2.2

التدريسية الهيئة  أعضاء  الدراسة من  كليات  يتكون مجتمع  األ   في  ويبلغ عددهم جامعة  بغزة،  أقسام 200)  زهر  رؤساء  لهم  تدريس  ( عضو هيئة 

درا  إجراء  ولغرض  الدراسة،  مجتمع  من  استثنائها  فتم  أقسام  فيها  يوجد  ل  كليات  هناك  أن  استراتيجيات  حيث  التنظيمي    إدارة سة   في   أثرهاالصراع 

اإلداري  العمل  ر أخالقيات  مدخل  معادلة  استخدام  تم  التر ،  األمر ابطة  )بية  كيرجس ي ومورجان  لـ  لتحديد حجم (  Kergcie and Morgan 1970يكية 

املناسب الذي يمثل مجتمع الدراسة أفضل تمثيل، املعادلة بلغ حجم العينة   ئية الطبقيةوبناء  عليه استخدام العينة العشوا   العينة  التعويض في  بعد 

( املتاح  132املناسب  املجتمع  أصل  من  مفردة  عليه  ة،مفرد  (200)(  الطبقية  تم   وبناء   العشوائية  العينة  جمع   ،استخدام  عملية  من  النتهاء  وبعد 

( استرداد  تم  توزيعها  تم  التي  تك97الستبانات  وبذلك  للتحليل،  صالحة  استبانة  لالستبان(  الكلية  السترداد  نسبة  الدراسة  ون  عينة  على  املوزعة  ات 

مقبولة%(73.5) النسبة  هذه  وتعتبر  مل  ،  الدوممثلة  نسبة جتمع  أن  البعض  يرى  حيث  الدراسة،  إجراءات  استكمال  في  عليها  العتماد  ويمكن  راسة 

 ملا توصل له% تعتبر نسبة مقبولة ويمكن العتماد ع50% أو  40السترداد التي تزيد عن  
 
فإنه يعتبر نسبة استرداد    Sekaran (2000)  ليها، كما أنه وفقا

 . راض البحث% كحد أدنى مناسبة ألغ30

 :اإلحصائي لعينة الدراسةالوصف  . 3.2

( الجدول رقم  ال1يوضح  أفراد عينة  الشخصية( توزيع  املتغيرات  الدرا والوظيفية  دراسة حسب  أفراد عينة  سة هم من  ، حيث نالحظ بأن غالبية 

%( من أفراد العينة رتبتهم األكاديمية "أستاذ  42.3لجدول أن)%(. كما يتضح من خالل ا 10.3%(، بينما بلغت نسبة اإلناث )89.7الذكور وذلك بنسبة )

( نسبة  وما  )29.9مساعد"،  نسبة  بلغت  بينما  محاضر"،  "مدرس،  األكاديمية  رتبتهم  العينة  أفراد  من  العينة%14.4(  أفراد  من  األكاديمية   %(   رتبتهم 

%( من أفراد عينة الدراسة 45.4ر". وكذلك يتضح أن )ستاذ دكتو اديمية "أ %( من أفراد العينة رتبتهم األك 13.4"أستاذ مشارك"، في حين بلغت نسبة )

سنة، بينما بلغت  15-11ديمية ما بين %( من أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات الخبرة األكا24.7سنة، وما نسبة ) 16تزيد سنوات الخبرة األكاديمية عن 

( الخبرة 17.5نسبة  تقل سنوات  الدراسة  أفراد عينة  عن  األكاديم  %( من  )  5ية  نسبة  بلغت  حين  في  تتراوح 12.4سنوات،  الدراسة  أفراد عينة  %( من 

فراد عينة الدراسة أعمارهم تزيد عن ن أ ( م%38.1سنوات. وحسب متغير العمر، حيث يتضح من الجدول أن )  10-5سنوات الخبرة األكاديمية ما بين  

( من أفراد العينة تتراوح أعمارهم 23.7سنة، في حين بلغت نسبة )%   50-41ين  ارهم ما بتراوح أعم( من أفراد العينة ت28.9سنة، بينما بلغت نسبة )% 51

 (. %9.3)سنة حيث بلغت  30سنة، والنسبة املتبقية من أفراد العينة تقل أعمارهم عن  40-30ما بين 

 والوظيفية  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الشخصية(: 1) جدول 

 النسبة %  دد الع تغير امل

 الجنس 

 89.7 87 ذكر 

 10.3 10 أنثى

 الرتبة األكاديمية

 13.4 13 أستاذ دكتور 

 14.4 14 أستاذ مشارك 

 42.3 41 أستاذ مساعد 

 29.9 29 مدرس، محاضر 

 الخبرة األكاديمية 

 17.5 17 سنوات  5ل من  قأ

 12.4 12 سنوات   5-10
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 24.7 24 سنة   11-15

 45.4 44 سنة فأكثر  16

 العمر 

 9.3 9 سنة  30أقل من  

 23.7 23 سنة   40-30من  

 28.9 28 سنة  41-50 

 38.1 37 سنة فأكثر  51

 100 97 املجموع 

 

 : أداة الدراسة )الستبانة(  . 4.2

 أداة الدراسة: محتوى  .1.4.2

تكونت الستبانة من قسمين رئيسين هما:   داري، حيثالعمل اإل بأخالقيات    وأثرهاالصراع التنظيمي    إدارة إعداد استبانة لدراسة استراتيجيات  تم  

أما ،  ة، العمر(ة، الخبرة األكاديمي "البيانات الشخصية" للمستجيبين والتي تمثلت بـ )الجنس، الرتبة األكاديميشخصية  وتناول املتغيرات ال  القسم األول 

الدراسة رئيسية حيث املحور األول يعبر عن املتغير املستقل بأبعاده  كل محاور ابع على شفقد تناول متغيرات الدراسة املستقلة واملتغير الت  القسم الثاني

 ( أدناه يوضح ذلك. 2( فقرة. والجدول رقم )25( أبعاد، واملحور الثاني يعبر عن املتغير التابع ويتكون من )5( فقرة موزعة على )39املختلفة ويتكون من )

 تبانة" على املحاور واألبعاد املكونة لهااسة "السأداة الدر يوضح توزيع فقرات (: 2) جدول 

 عدد الفقرات  البعد  املحور 

 7 ستراتيجية السترضاء ا املحور األول "املتغير املستقل" 

 5 ستراتيجية التعاون ا

 9 ستراتيجية التجنبا

 9 راتيجية الحلول الوسط تسا

 9 ستراتيجية الهيمنةا

ات   39 الصراع التنظيمي  إدارةيجيات أبعاد املحور األول ككل: استر

 25 أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام  املحور الثاني "املتغير التابع"

 64 مجموع الفقرات  

 الستبانة(: تصحيح أداة الدراسة ) .2.4.2

الدراس( لتLikert Scaleمقياس ليكرت )دريج خماس ي وفق  استخدم الباحث ت ة صحيح أداة الدراسة، بحيث تعرض فقرات الستبانة على عينة 

أوزان رقمية تمثل درجة الجابة   عطى اإلجابات 
ُ
إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها وت التعبير عن   فيومقابل كل فقرة خمس  في  الفقرة يستفاد منها 

 ( يوضح ذلك. 3الجدول )ارتفاع املوافقة على فقرات وبنود الستبانة، و مستوى انخفاض أو 

 (: يوضح تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفق مقياس ليكرت 3جدول )

افق بشدة  اإلجابة  افق  مو افق  محايد مو افق بشدة  غير مو  غير مو

 1 2 3 4 5 الدرجة 

ملوافقة عليها، حيث نجد أن الفقرة التي ا   لجابة كلما زادت درجة الرفض أو عدمأنه كلما انخفضت الدرجة املمنوحة ل  السابق تضح من الجدول  ي

( الدرجة  تأخذ  بشدة  عليها  املوافقة  )5يتم  الدرجة  تأخذ  عليها  املوافقة  يتم  التي  والفقرة  اإلجابة  4(،  نتيجة  تكون  التي  الفقرة  أما  تأخذ    فيها(،  محايد 

 الفقرة التي تتم عدم املوافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة  2ة )لدرججابة عليها بعدم املوافقة تأخذ ا (، في حين أن الفقرة التي تكون اإل 3الدرجة )
 
(، وأخيرا

الوزن (، ولتحديد مستوى املوافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد وكل محور ضمن أداة الدراسة، تم العتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة 1)

 لخمسة ات املوافقة استنمستوى( أدناه يوضح 4)رقم والجدول  ،النسبي
 
(. مستوىادا

 
، منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدا

 
 ات )منخفض جدا
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افقة على فقرات وأبعاد ومحاور الدراسة مستوى(: 4جدول )  ات املو

افقة    مستوى املو
 
  مرتفع  متوسط  منخفض منخفض جدا

 
 مرتفع جدا

 4.20أكبر من  4.19- 3.40 3.39- 2.60 2.59- 1.80 1.80أقل من  الوسط الحسابي

 %84أكبر من  % 83.9 -%68 % 67.9-% 52 % 51.9 -%36 %36أقل من  النسبي  الوزن

 من املوافقة على الفقرة أو املحور أو البعد 1.80وهذا يعطي دللة واضحة على أن املتوسطات التي تقل عن )
 
( تدل على وجود درجة منخفضة جدا

 من الرفض، أما املتوسطات التي تتبمعنى وجود درجة مرتف
 
( فهي تدل على وجود درجة منخفضة من املوافقة بمعنى درجة  1.80-2.59راوح بين )عة جدا

( فهي تدل على وجود درجة متوسطة من املوافقة أو 2.60-3.39مرتفعة من الرفض على الفقرات أو األبعاد أو املحاور، بينما املتوسطات التي تتراوح بين )

( تدل على وجود درجة مرتفعة من املوافقة، 3.40-4.19حور املقصود، كما أن املتوسطات التي تتراوح بين )درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو املوجود 

 من املوافقة، وهذا التقسيم تم تحديده وفق مق4.20في حين أن املتوسطات التي تساوي أو تزيد عن )
 
 ليكرتياس  ( تدل على وجود درجة مرتفعة جدا

 حيح أداة الدراسة. الخماس ي الذى تم اعتماده في تص

 صدق وثبات أداة الدراسة )الستبانة(:  . 5.2

املقياس ما وضع   أن يقيس  أنه قدرة  الصدق على  الدراسة، حيث يمكن تعريف  أداة  الدراسة هم أسلوبان لقياس مدى جودة  أداة  صدق وثبات 

 يمكن تعريف الصدق على أنه معرفة الطرق املستخدمة وكيفية اعتبار هلقياسه، حيث أنه يتعلق بالبيانات وتلك  
 
ذه البيانات دقيقة وصحيحة، وأيضا

 معرفة در 
 
املقاييس األخرى، وأيضا أو من  نتائج الختبار  إمكانية الستدلل من  جة تحقيق مدى تمكن الختبار من قياس ما يراد قياسه ملعرفة مدى 

أجله.   استخدم من  الذي  في حاالهدف  أنه  الثبات يعني  أن  الظروف سيتوصل لنفس  في حين  الدراسة تحت نفس  أداة  آخر لنفس  ل استخدام باحث 

، وهذا يعني أن الدراسة التي تتمتع بالثبات هي دراسة متسقة وجديرة بالثقة أي أنه يمكن العتماد على نتائجها
 
 .النتائج تقريبا

 :صدق أداة الدراسة

 )الصدق الظاهري(:الصدق املرتبط باملحتوى  •
املقاسة  يعد هذ بالظاهرة  الدراسة، حيث يعني هذا األسلوب صدق مفردات الختبار وارتباطها  أداة  للتأكد من صدق  األولية  الخطوة  ا األسلوب 

سلوب ملعرفة مدى تمثيل وتمثيلها لجميع الجوانب املفترض قياسها في الظاهرة،كما يعتمد هذا األسلوب على التحكيم الكلي التخميني. يستخدم هذا األ 

املف لنطاق   
 
جيدا  

 
تمثيال  

 
ممثال املحتوى  يكون  أن  يجب  إذ  عليها،  الستدلل  املراد  للظاهرة  السلوكي  للنطاق  )الستبانة(  القياس  يتم أداة  الذي  ردات 

وليست   أدلة منطقية  يتطلب  ذلك  فإن  )املجتمع(،   
 
التقيي  إحصائيةتحديده مسبقا األحكام  على  يعتمد  املحكمينوهذا  ملجموعة من  الخبرة   مية  ذوي 

وبناء  على ذلك  ات أداة الدراسة وإدخال التعديالت الالزمة من وجهة نظرهم.محتوىواملختصين بالظاهرة قيد البحث ويطلب منهم إبداء وجهة نظرهم في  

على أداة الدراسة،   مين العديد من التعديالتتم عرض الستبانة على عدد من املحكمين من مختلف الجامعات والتخصصات، حيث قدم السادة املحك

 ي.وقام الباحث باألخذ بهذه التعديالت وأعاد صياغة الستبانة في ضوء املالحظات التي قدمها املحكمين، حتى أخذت الستبانة شكلها النهائ

 صدق التساق الداخلي: •

الب اتساق كل فقرة من فقرات الستبانة مع  الداخلي مدى  املحور  يقصد بالتساق  أو  التحقق من وجود عد  الفقرة، ويتم  إليه هذه  تنتمي  الذي 

التحقق صدق التساق الداخلي من خالل حساب معامالت الرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد أو املحور الذي تنتمي إليه، وذلك بهدف  

، حيث تراوحت مع معامالت الرتباط  0.05مستوى معنوي   من مدى صدق الستبانة ككل، حيث تم التحقق من صدق التساق الداخلي لالستبانة عند

"استراتيجيات   األول  املحور  لفقرات  التساق  "ماالصراع    إدارة لصدق  )  التنظيمي  "0.890بين  الثاني  البعد  في  الخامسة  للفقرة  وذلك    استراتيجية ( 

( الثالث "0.279التعاون" و  البعد  الرابعة في  للفقرة  بين  استراتيجية(  اإلداري التجنب"،  العمل  الثاني "أخالقيات  للمحور  الرتباط  ما تراوحت معامالت 

 (.0.872( والفقرة التاسعة عشر )0.593لرؤساء األقسام" ما بين الفقرة السابعة )

 ثبات أداة الدراسة: •

النتائج التي يتم الحصول عليها من   بمعنى أنالثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق أداة البحث على العينة،  

و  يمكن  البحث، وبصورة مختصرة  أداة  دقة  يعني  فهو  الصدفة،  أخطاء  إلى  تعود  التي  بالعوامل  تتأثر  أل  يجب  البحث  أداة  بيانات  تحليل  صف خالل 

املجموعة نفس  على  األداة  تطبيق  أعيد  إذا   
 
تقريبا النتائج  نفس  على  الحصول  ضمان  بأنه  األف  الثبات  الصدفة من  عوامل  تأثير  قلة  يعني  وهذا  راد، 

 ( 2، ص2006، )أبو هاشم .ة على نتائج األداة والعشوائي

فقرات  على  األفراد  إجابات  في  التساق  على  تعتمد  الطريقة  وهذه  الثبات،  لقياس  ألفاكرونباخ  طريقة  على  الباحث  اعتمد  الدراسة  هذه  وفي 

 فإن كلاملقياس، وعندما يكون املقياس م
 
وأشارت نتائج التحليل إلى أن قيمة معامل   ،فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها املقياس تجانسا

)استراتيجيات   األول  للمحور  "  إدارة ألفاكرونباخ  الثالث  البعد  بين  تراوحت  التنظيمي(  )  استراتيجيةالصراع  بمقدار  الثاني 0.649التجنب"  والبعد   )
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بمقدار  ال  استراتيجية" )0.912)تعاون"  األقسام(  لرؤساء  اإلداري  العمل  )أخالقيات  الثاني  للمحور  الفاكرونباخ  معامل  قيمة  بلغت  بينما   ،)0.969)  ،

 راسة. وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات أداء الدراسة، وعليه يمكن العتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الد

 املستخدمة في الدراسة صائيةحاألساليب اإل   . 6.2

 Statistical Package for Social Sciences-SPSSللعلوم الجتماعية )  حصائيةاعتمدت هذه الدراسة بشكل أساس ي على استخدام الحزمة اإل 

V.22الستبان( الدراسة  أداة  خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  وتحليل  معالجة  في  األسا(  أهم  يلي  وفيما  اإل ة(،  الوصفية   حصائية ليب 

لقياس الثبات في البيانات، (Cronbach's Alpha)   عامل ألفاكرونباخم  تتمثل فيما يلي:  ها في معالجة بيانات هذه الدراسةوالستدللية التي تم استخدام

( الحسابي  ا   (Meanوالوسط  مفردات  استجابات  انخفاض  أو  ارتفاع  مدى  ملعرفة  واألوذلك  الفقرات  على  لالستبانة،  لدراسة  الرئيسة  واملحاور  بعاد 

املعياري )و  إلى   إلىللتعرف    (Standard Deviationالنحراف  الحسابي،  الفقرات عن وسطها  الدراسة لكل فقرة من  انحراف استجابات مفردات  مدى 

وانخف الستجابات  تركزت  الصفر  من  قيمته  اقتربت  فكلما  الرئيسة،  املحاور  و جانب  تشتتها،  ارتباطض  )  معامل   Pearson Correlationبيرسون 

Coefficient  )،الدراسة متغيرات  بين  العالقة  الداخلي،  لقياس  التساق  صدق  بطريقة  الصدق  )و   ولقياس  والنسب   & Frequenciesالتكرارات 

Percentages)  .لوصف البيانات الديموغرافية للمستجيبين  ( اختبارOne sample T test ل ) اد عينة الدراسة حول القيمة ختبار متوسط إجابات أفر

 في الصراع التنظيمي    إدارة ( لقياس تأثير استراتيجيات  Multiple Linear Regression)أسلوب النحدار الخطي املتعدد(، كما تم استخدام  3الحيادية )

 أخالقيات العمل اإلداري. 

 :النتائج ومناقشة وتفسير البيانات تحليل .3

 :حليل محاور الدراسةت  . 1.3

  (، 3.29الوسط الحسابي بلغ )  ( يوضح نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على متغيرات الدراسة، حيث يالحظ من خالل الجدول أن5ول رقم )الجد

 ،قة وهي درجة متوسطة من املواف  %(66)  الصراع التنظيمي ككل بلغ  إدارةاستراتيجيات    املستقل  تغيرامل  فيالوزن النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة  و 

استراتيجيات   العينة على  أفراد  النسبي إلجابات  الوزن  أن  نالحظ  أكثر  األولي   التنظيمي،الصراع    إدارة وبتفصيل  املرتبة  في  التعاون  استراتيجية  جاءت 

بدرجة موافقة مرتفعة، ( و 75%املرتبة الثانية بوزن نسبي )  ( وهي درجة موافقة مرتفعة، يليها استراتيجية الحلول الوسط في78%بأعلى وزن نسبي بلغ )

( نسبي  بوزن  الثالثة  املرتبة  في  السترضاء  استراتيجية  جاءت  التجنب (  65%بينما  استراتيجية  الرابعة جاءت  املرتبة  في  يليها  وبدرجة موافقة متوسطة، 

 موافقة منخفضة. وبدرجة ( 51%جاءت استراتيجية الهيمنة بوزن نسبي )وبدرجة موافقة متوسطة، وفي املرتبة األخيرة   (64%بوزن نسبي )

( 3.73غزة بلغ )  -زهرأن الوسط الحسابي للمتغير التابع أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام في جامعة األ (  5)  كما تشير بيانات الجدول رقم 

 لرؤساء األقسام.  داري أخالقيات العمل اإل نة الدراسة على املتغير التابع وهي درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عي ( 73%وبوزن نسبي )

 الوسط الحسابي والنحراف املعياري والوزن النسبي ملتغيرات الدراسة (: 5) جدول 

مستوى   tقيمة اختبار   الوزن النسبي  الوسط الحسابي املتغيرات 

 الدللة 

 0.000 8.27 %66 3.29 حور األول(الصراع التنظيمي )امل  إدارةاستراتيجيات 

 0.000 3.96 %65 3.26 استراتيجية السترضاء 

 0.000 11.93 %78 3.91 استراتيجية التعاون 

 0.000 4.34 %64 3.22 استراتيجية التجنب

 0.000 11.85 %75 3.76 استراتيجية الحلول الوسط 

 0.000 5.91- %51 2.57 استراتيجية الهيمنة

 0.000 9.87 %75 3.73 اإلداري لرؤساء األقسام )املحور الثاني(أخالقيات العمل  

 الدراسة  يةاختبار صحة فرض   . 2.3

  استراتيجية ، التعاون  استراتيجيةالسترضاء،  استراتيجيةاملستقلة التالية )للمتغيرات ( ἁ ≥ 0.05عند مستوى دللة ) إحصائيةذو دللة  أثريوجد 

غزة من وجهة   -اإلداري لرؤساء األقسام  في جامعة األزهرأخالقيات العمل  على املتغير التابع ( الهيمنة  استراتيجيةالحلول الوسط،   يةاستراتيجالتجنب،  

التدريسية الهيئة  أعضاء  في ،  نظر  هي موضحة  كما  النتائج  املتعدد وجاءت  الخطي  النحدار  خالل حساب  الفرضية من  التحقق من صحة  تم  حيث 

تأثير6ل رقم )والجدو  املتعدد لدراسة  الخطي  النحدار  نتائج تحليل  التنظيمي  إدارة   استراتيجيات  ( يوضح  اإلداري لرؤساء   في  الصراع  العمل  أخالقيات 

 . تغير التابعامل في ، ومن خالل تقدير معامالت النحدار املعيارية للمتغيرات املستقلة تم تحديد حجم األثر لكل متغير من املتغيرات املستقلةاألقسام
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 الصراع التنظيمي  إدارةتراتيجيات نموذج النحدار الخطي املتعدد لقياس تأثير أبعاد اس(: 6)جدول 

 املتغير التابع "أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام"  املتغيرات املستقلة 

معامالت  

النحدار  

 املعيارية 

قيمة  

اختبار 

 "ت" 

مستوى  

 الدللة 

معامل   معنوية النموذج  VIF الترتيب

 .F Sig التحديد 

 0.687 0.000 39.91   0.876 0.16 0.071 الحد الثابت

 1.52 4 0.727 0.35- 0.028- السترضاء  استراتيجية

 2.42 2 0.002 3.14 0.282 التعاون  استراتيجية

 1.21 3 0.241 1.18 0.113 التجنب استراتيجية

 2.22 1 0.000 6.63 0.670 ل الوسط الحلو  استراتيجية

 1.60 5 0.246 1.17- 0.089- الهيمنة استراتيجية

 .(0.05)   عند مستوى  إحصائية*التأثير ذو دللة                              

( لصراع ا   إدارة ( وتعني هذه القيمة أن املتغيرات املستقلة )استراتيجيات  0.687من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل التحديد بلغت 

ن التباين في املتغير التابع )أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام( والنسبة املتبقية تعزى م (  68.7%)التنظيمي( املدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته  

معنوية نموذج النحدار (  Fلعوامل ومتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج باإلضافة ألخطاء التقدير العشوائية، وبشكل عام يالحظ من خالل اختبار )

 . (0.05) ( أقل من 0.000تبار )الخطي املتعدد حيث مستوى دللة الخ

أن   الجدول  خالل  من  نالحظ  الوسط  استراتيجية"كما  لرؤساء  "  الحلول  اإلداري  العمل  أخالقيات  في  التأثير  حيث  من  األولى  املرتبة  في  جاءت 

الحلول الوسط في   استراتيجيةطبيق  ، ويعني ذلك أن ت(0.05)عند مستوى    إحصائيةهذا التأثير ذو دللة    ( وكان0.670األقسام حيث بلغ حجم التأثير )

اإلداري لرؤساء األقسام بمقدار   إدارة العمل الناتجة عن استراتيجيات   الصراع التنظيمي بدرجة واحدة سيساهم في تحسين مستوى أخالقيات العمل 

 ير باقي املتغيرات املستقلة األخرى. ( درجة وذلك في ظل ثبات تأث0.670)

(  0.282ءت في املرتبة الثانية من حيث التأثير في أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام حيث بلغ حجم التأثير )" جاالتعاون   "استراتيجيةأما  

التأثير ذو دللة   الصراع    إدارة التعاون في العمل الناتجة عن استراتيجيات    استراتيجية، ويعني ذلك أن تطبيق  (0.05)عند مستوى    إحصائيةوكان هذا 

بدرجة   )التنظيمي  بمقدار  األقسام  لرؤساء  اإلداري  العمل  أخالقيات  تحسين مستوى  في  باقي 0.282واحدة سيساهم  تأثير  ثبات  ظل  في  وذلك  درجة   )

 املتغيرات املستقلة األخرى.

( املتغيرات  لباقي  يكن    استراتيجيةالتجنب،    استراتيجيةضاء،  الستر   استراتيجيةوبالنسبة  لم  دللة    الهالهيمنة(  ذو  مستوى   في  ائيةإحصتأثير 

األقسام، حيث   لرؤساء  اإلداري  العمل  أكبر من مستوى  مستوىأخالقيات  منهما  لكل  املحسوبة  الدللة  املتغيرات   ،(0.05)ات  أهم  أن  نستنتج  وبذلك 

 الحلول الوسط(. يجيةاستراتالتعاون،  استراتيجيةي لرؤساء األقسام في جامعة األزهر بغزة تتمثل في )املؤثرة في مستوى أخالقيات العمل اإلدار 

 النتائج:   . 3.3

%(، مما يعني أن استراتيجيات  66الصراع التنظيمي درجة موافقة متوسطة بوزن نسبي )  إدارة أظهرت نتائج تحليل املتغير املستقل استراتيجيات   •

ستراتيجيات املطبقة من قبل رؤساء األقسام ولكن من أكثر ال ، بغزة  تطبق كلها من قبل رؤساء األقسام في جامعة األزهر الصراع التنظيمي ل إدارة 

م بالذات  هي استراتيجية التعاون، وهذا يدل على أن معظم رؤساء األقسام في الجامعة يتعاونون مع أعضاء الهيئة التدريسية، والتي تتميز بالهتما

، وهذا يخلق روح الثقة حل مقبول يلبي حاجات الطرفينألخرين، ويحاول رئيس القسم أن يعمل مع أعضاء الهيئة التدريسية في إيجاد والهتمام با

الطرفين بين  )،  التعاون  الفقعاوي  املنظمات  2018وهذا يتفق مع دراسة  العاملين في  التنظيمي لدى  الصراع  استراتيجيات  ( حيث كان استخدام 

بدرج متوسطة،األهلية  موافقة  األشول   ة  دراسة  مع   
 
أيضا يتفق  )  وهذا  أظ2018والشاوي  حيث  استخدام  (  في   

 
واضحا  

 
تنوعا هناك  أن  هرت 

 العامة في البنك.  دارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر تطبيق اإل  إدارة استراتيجيات 

أكثر الستراتيجيات إل  • أن  إلى  الدراسة  نتائج  التنظيمي من    دارة أظهرت  األزهرالصراع  األقسام في جامعة   ب  قبل رؤساء 
 
 وتطبيقا

 
هي    غزة استخداما

والتي تتميز بتعاون رئيس القسم مع أعضاء الهيئة   ،ةمرتفع %( وبدرجة موافقة  78لى بوزن نسبي )األو   ة التعاون حيث جاءت في املرتبةيجيستراتا 

ال نفس  وفي  القسم،  تواجه  التي  للمشاكل  الحلول  أفضل  إليجاد  الصراع  التدريسية  إلى  أدت  التي  األسباب  القسم  رئيس  ويناقش  يدرس  وقت 

اف الصراع، ويحاول التقريب بين وجهات نظر األطراف املتصارعة، وقد تأتي ترتيب هذه الستراتيجية في املرتبة األولي ألنها أسهل بالتعاون مع أطر 

تطبيقها   يمكن  التي  التنظيمي،الستراتيجيات  الصراع  من  ف  للتخفيف  الهيئة  كذلك  أعضاء  بين  املشاركة  روح  تعزز  الستراتيجية  هذه  إن 

وهذا  الوظيفي،  التدريسية،  الستقرار  لديهم  )  يعكس  نسبي  بوزن  وجاءت  الوسط  الحلول  استراتيجية  التطبيق  في  موافقة  75يليها  بدرجة   )%

إيجاد الحلول الوسط للخروج من الخالفات بين أعضاء    مرتفعة، الهيئة التدريسية لكي يرض ي جميع اطراف الصراع، وفيها يحاول رئيس القسم 
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 لخلق النزاعات معهم، وتعتبر هذه الستراتيجية ا 
 
ألفضل للوصول إلى نقاط مشتركة بين رئيس القسم وبين أعضاء الهيئة التدريسية وذلك تجنبا

وحلها بينهم  الخالفات  ن،  وتقليص  بوزن  السترضاء  استراتيجية  الثالثة  املرتبة  في  جاء  )ثم  متوسطة،  65سبي  موافقة  بدرجة  عن %(  تعبر  والتي 

القرارات التي تصدر من القسم،   ىم عال باألخرين، إذ يسعاهتمام متدن بالذات واهتما  رئيس القسم إلرضاء أعضاء الهيئة التدريسية في جميع 

بتحقيق   التدريسية، ويضحي  الهيئة  أعضاء  لرغبات  القسم  رئيس  اخضاع  يعتبر  م  أهدافهذا  األخر،القسم  الطرف  رغبات  تلبية  أجل  ومن    ن 

الستر  لهذه  النسبي  الوزن  أن  ذلك صعوبة  املالحظ  وراء  السبب  يكون  وقد  الوسط،  والحلول  التعاون  باستراتيجيتي   
 
قياسا  

 
يعد منخفضا اتيجية 

إذا كانت طباعه تخالف مضمون هذه الستراتيجية، وربم القسم  األقسام  تطبيق مثل هذه الستراتيجية من قبل رئيس  ا يعود استخدام رؤساء 

ن بعض املواقف تتطلب منهم اللجوء إلى املجاملة لتهدئة مشاعر أعضاء الهيئة التدريسية، ومهادنة  لستراتيجية السترضاء بدرجة متوسطة، إلى أ 

%( بدرجة  64بوزن نسبي )  تجنبتيجية الثم في املرتبة الرابعة استرا   ،أطراف الصراع لكسب الوقت للتفكير في حل املشكلة واتخاذ القرار املناسب

تد  موافقة متوسطة، الستراتيجية  املفتح  وهذه  النقاش  ويتجنب  التدريسية،  الهيئة  أعضاء  بين  املوجودة  الخالفات  القسم  رئيس  تجنب  ل على 

اب والهروب من مواجهة الصراع، وهي  معهم ويركز على نقاط التفاق دون الهتمام باألشياء املختلف عليها، وهذه الستراتيجية مرتبطة بالنسح

في مجال    
 
جدا الصعبة  الستراتيجيات  للقدرات  من  األقسام  رؤساء  امتالك  لعدم  يكون سبب ذلك  وقد  التنظيمية،  الصراعات  في حل  التطبيق 

الستراتيجيات من  النوع  هذا  مثل  تطبيق  املناسبة  جاءت    يوف  ،اإلدارية  األخيرة  الهيمنة  املرتبة  )استراتيجية  نسبي  موافقة %51بوزن  بدرجة   )

اهتمام ع،  منخفضة القسم على فرض وجهة نظره على أعضاء  وتعبر هذه الستراتيجية عن  إذ يعمل رئيس  بالذات واهتمام متدني باألخرين،  ال 

ا  القسم  أن يقنعهم بسالمة موقفه دون تراجع، وهذه الستراتيجية تنسجم مع شخصية رئيس  التدريسية، ويحاول  اإل الهيئة    دارة لذي ل يمتلك 

الص لحل  الستراتيجية  هذه  تطبيق  فإن  ولذلك  األقسامبالتشاور،  رؤساء  بعض  لدي   
 
مناسبا يكون  ل  التنظيمي  دراسة  ،  راع  مع  يتفق  وهذا 

املدارس في    عاون( لدى معلميصراع مستخدمة هي استراتيجية التكامل )الت  إدارة ( حيث أظهرت أن أكثر استراتيجية  2019املحاسنة والعظمات )

الستراتيجية املطبقة بين املدراء والعاملين في رئاسة    أن استراتيجية التكامل هي  إلى  ( والتي أشارت2014رق، كما اتفقت مع دراسة أحمد )لواء املف

 جامعة تكريت. 

بدرجة   %(73جة موافقة مرتفعة بوزن نسبي )غزة در ب لرؤساء األقسام في جامعة األزهر اإلداري أظهرت نتائج تحليل املتغير التابع أخالقيات العمل  •

األق،  مرتفعة   رؤساء  أن  يعني  اإلداري وهذا  العمل  أخالقيات  يطبقون  التدريسي  سام  الهيئة  أعضاء  التعامل مع  الجامعة،  ةفي  يكون    داخل  وقد 

مع القسم  تخص  التي  املوضوعات  جميع  في  ويتشاور  القسم،  برئيس  تربطهم  التي  املباشرة  العالقة     السبب 
 
وأيضا التدريسية،   الهيئة  أعضاء 

اعات القسم ويحافظ على أسرار اجتماعات القسم، كما ان رئيس القسم يتقبل شكاوي الطالب  يستخدم رئيس القسم أسلوب الحوار في اجتم

قوانين حتي لو كانت بصدر رحب، ويتحدث مع الطلبة بجدية، ويعقد اجتماعات مع الطلبة عندما يجد ضرورة لذلك، كم أنه يطبق األنظمة وال

باألنظمة و  القسم  الخاصة، والتزام رئيس  الصراعمخالفة ملصالحه  التخفيف من حدة  يتفق مع دراسة    ،القوانين يسهم في  (  2009)  عيس يوهذا 

 فعة. والتي أشارت إلى أن مستوى أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام بكليات التمريض في الجامعات األردنية الخاصة كانت مرت

أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء    في  الصراع التنظيمي  إدارة تراتيجية  ( لس0.05عند مستوى )  إحصائيةأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دللة   •

الصراع  إدارة ( وتعني هذه القيمة أن املتغيرات املستقلة استراتيجيات 0.687غزة، حيث أن قيمة معامل التجديد بلغت )ب في جامعة األزهر األقسام

( نسبته  ما  تفسر  بالنموذج  املدرجة  اإلداري    فيالتباين  %( من  68.7التنظيمي  العمل  أخالقيات  التابع  والنسبةاملتغير  األقسام  ة  املتبقي  لرؤساء 

 تغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج.تعزي مل

األولى • املرتبة  الوسط جاءت في  الحلول  استراتيجية  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  األقسام   كما  اإلداري لرؤساء  العمل  التأثير في أخالقيات  من حيث 

ال بلغ حجم  )حيث  استراتيجيات  0.670تأثير  الناتجة عن  العمل  في  الوسط  الحلول  استراتيجية  تطبيق  أن  ويعني هذا  التنظيمي    إدارة (،  الصراع 

جاءت استراتيجية التعاون في املرتبة الثانية من حيث التأثير بدرجة واحدة يساهم في تحسين مستوى أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام، و 

ا  التأثير )في أخالقيات  بلغ حجم  األقسام، حيث  اإلداري لرؤساء  الناتجة عن 0.282لعمل  العمل  التعاون في  استراتيجية  أن تطبيق  (، وهذا يعني 

 . في جامعة األزهر بغزة  خالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسامأ  مستوى سيساهم في تحسين الصراع التنظيمي بدرجة واحدة  إدارة استراتيجيات 

على    إحصائيةتأثير ذو دللة    لهااء واستراتيجية التجنب واستراتيجية الهيمنة لم يكن  أن استراتيجية السترضائج الدراسة الحالية  كما أظهرت نت •

الدل مستوى  كان  حيث  األقسام،  لرؤساء  اإلداري  العمل  أخالقيات  )مستوى  من  أكبر  بين    (، 0.05لة  عكسية  عالقة  لوجود  طبيعي  أمر  وهذا 

العمل   )أخالقيات  الستراتيجيات  هذه  وبين  زاد  التجنب  -الهيمنة  -السترضاءاإلداري  كلما  إذ  رؤساء    مستوى (،  لدي  اإلداري  العمل  أخالقيات 

ت املؤثرة في مستوى أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام في وبذلك نستنتج أن أهم املتغيرا   ،األقسام يقل استخدام مثل هذه الستراتيجيات

وقد يرجع ذلك إلى أنه من الطبيعي عندما يمتلك رؤساء األقسام لتعاون واستراتيجية الحلول الوسط،  غزة تتمثل في استراتيجية ا   -جامعة األزهر

الت  الصراع  التعامل مع مواقف  أقدر على  اإلداري يكونوا  العمل  أدوات أخالقيات  إلى  الصراع  أثناء قيامهم بمهامهم، وتحويل  لها  ي قد يتعرضون 
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وإبد  لسهولة  تغيير  الوسط، وذلك  الحلول  واستراتيجية  التعاون  استراتيجية  األقسام  يستخدم رؤساء  أدوات هدم، فحينها  تكون  أن   من 
 
بدل اع 

 تطبيق هاتان الستراتيجيتان في الوصول لحل الصراع التنظيمي في القسم.

 التوصيات:   . 4.3

 ية الدراسة، تتمثل فيما يلي: قام الباحث باقتراح مجموع من التوصيات بناء على ما توصلت ‘ل 

 الصراع التنظيمي من خالل تطبيق الستراتيجيات املناسبة لحالة الصراع القائمة.  إدارة  فيزيادة الهتمام من قبل الرؤساء  •

الحلول للمشاكل    غزة مع أعضاء الهيئة التدريسية إليجاد أفضل  -األقسام في جامعة األزهر  الرؤساء تعزيز استخدام استراتيجية التعاون من قبل   •

 التي تواجه القسم في حالة نشوب صراع تنظيمي. 

التدريسية،   • الهيئة  بين أعضاء  الخالفات  إيجاد حلول وسط للخروج من  األقسام  بينهم  محاولة رؤساء  النظر فيما  تبادل وجهات  وذلك من خالل 

 إيجاد حلول للمشكلة موضوع الصراع. بهدف 

األ • لرؤساء  تدريبية  دورات  اإلداري قسام ععمل  العمل  أخالقيات  داخل   لى  التدريسية  الهيئة  وأعضاء  الرئيس  بين  تنظيمي  يحدث صراع  حتى ل 

 القسم. 

القسم    • بين رئيس  املوضوعية  املناقشة  التيو إرساء مبدأ  الخالفية  املوضوعات  التدريس في  الصراع، ومحاولة تقريب وجهات    تنش ئ  أعضاء هيئة 

 .النظر من قبل الرئيس ألطراف الصراع

 الدراسات املستقبلية:   . 5.3

 أخالقيات العمل اإلداري في املؤسسات الحكومية الفلسطينية. في دراسة أثر استراتيجيات إدارية الصراع التنظيمي •

 إلداري. أخالقيات العمل ا  فياستراتيجية التنازل( ومعرفة أثرها التنافس و دراسة استراتيجيات أخرى غير استراتيجية الهيئة مثل )استراتيجية   •

 الصراع التنظيمي على األداء التنظيمي في املؤسسات األهلية. إدارة دراسة أثر استراتيجيات  •

 املراجع:

: املراجع العربية:
 
 أول

وأث   إدارة استراتيجيات  (.  2018)  زايد  ،الشاويش  ،محمد  ،األشول  .1 التعاوني الصراع  التسليف  بنك  على  حالة  دراسة  التنظيمي:  اللتزام  على  رها 

 . 158  -129: (26) 4 :للدراسات القتصادية واإلدارية  مجلة الجامعة اإلسالمية .راعي في اليمنالز 

استطالعية على عينة من موظفي رئاسة  : دراسة التنظيميالصراع   إدارة استراتيجيات تحليل العالقة بين القوة التنظيمية و (. 2014) أحمد، حميد .2
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الصراع التنظيمي وأثرها على أداء العاملين في املستشفيات الحكومية األردنية   إدارة أثر القيادة الخادمة على استراتيجيات (. 2010) الخاليلة، أنس .5

 ة اليرموك. األردن. جامع تصاد والعلوم اإلدارية،كلية الق . رسالة ماجستير غير منشورة. ربدا في مدينة
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Abstract: The study aimed at identifying the impact of the strategies of Managing the organizational conflict 
on the ethics of the administrative work of the heads of departments at Al-Azhar University in Gaza from the 
viewpoint of the faculty members. 
To achieve the objectives of the study, the quantitative approach was adopted, and a questionnaire was 
distributed as a study tool to (97) members of the teaching staff at Al-Azhar University in Gaza. 
Among the most important results: the most used conflict management strategy is the cooperation strategy, 
followed by the compromise strategy, the appeasement strategy, then the avoidance strategy, and in the last 
place the domination strategy, and that the level of administrative work ethics among the sample members 
was high, and the results showed a statistically significant effect.  Strategies managing organizational 
conflict on the ethics of administrative work for department heads at Al-Azhar University in Gaza. 
The study recommended promoting the use of the cooperation strategy by department heads to find the 
best solutions to the problems facing the department in the event of conflict, and to increase the interest of 
the superiors on managing organizational conflict through the appropriate strategy for the existing conflict 
situation.  

Keywords: organizational conflict management strategies; work ethics; university Al- Azhar – Gaza. 
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 قدمة: امل .1

 مطلبعتبر اإلفصاح املحاسبي  ي  
 
 رئيس  ا

 
تسعى العديد من املنشآت إلى زيادة مستوى الشفافية واإلفصاح عن لذلك  نشأة،  ألطراف ذات الصلة بامل  يا

ول يجب أن تصنيفها كأصلم يفقدها املادي  للوجودود املادي امللمـوس، ولكـن افتقارها ها للوجبافتقار تتصف األصول غير امللموسة التي  أصولها لتشمل

ملالي في املنشأة ومستوى الربحية في ظل املنافسة الحادة في بيئة أن اإلفصاح عن هذه األصول يعكس قوة األداء ا و   تعترف بها املنشأة في تقاريرها املالية.

 األعمال السودانية.

 التنافسية. امليزة مستوى  فيعن األصول غير امللموسة  املحاسبي أثر اإلفصاح تقيس لذلك فإن الدراسة 

 

 
 الشكر موصول لجامعة امللك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها لهذا البحث  *
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 :صلخامل

التجارية، وشهرة  البحوث  والتطوير والعالمة  امللموسة )تكاليف  املحاسبي عن األصول غير  أثر اإلفصاح  إلى قياس  الدراسة  هدفت 

في التنافسية.  املحل(  أن    امليزة  في  الدراسة  مشكلة   تمثلت 
 
مطلبا يعتبر  وزيادتها  الربحية  مستوى  على  املنشآت    املحافظة  تسعى   

 
أساسيا

بهدف    لتحقيقه، املالية  تقاريرها  في  عنها  واإلفصاح  )األصول(  امللموسة  غير  األنشطة  على  املنشآت  تركز  لذلك  مختلفة  طرق  وباستخدام 

 أ حاسبي عن هذه األصول  تحسين صورة املنشأة أمام املستثمر، إال أن ضعف االهتمام باإلفصاح امل
 
تم االعتماد    في مستوى الربحية.  ثر سلبا

( استمارة استبانة على عينة من املصارف السودانية وباستخدام أسلوب االنحدار البسيط 120على االستبانة كأداة للتحليل وتوزيع عدد )

امل والتطوير وشهرة  البحوث  لتكاليف  إحصائية  داللة  أثر ذي  إلى وجود  التوصل  ذي  تم  أثر  التنافسية، ووجود  امليزة  زيادة مستوى  في  حل 

التنافسية. امليزة  مستوى  في  امللموسة  غير  األصول  كأحد  التجارية  للعالمة  إحصائية  بالعالمة    داللة  االهتمام  بضرورة  الدراسة  أوصت 

تقييم الدوري للمنشأة تكون أكثر فاعلية  التجارية كأصل غير ملموس واإلفصاح عنها ألهميتها في كسب ثقة عمالء املصارف، وتبني خطط لل

 للتعرف على أفضل السبل لشهرة املحل والتي تعود بالربحية املجزية للمنشأة.

 .غير امللموسة اإلفصاح؛ املحاسبة؛ امليزة التنافسية؛ األصول  الكلمات املفتاحية:
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    مشكلة الدراسة:  . 1.1

 مطلبتتمثل مشكلة الدراسة في أن املحافظة على مستوى الربحية وزيادتها يعتبر  
 
 أساسي ا

 
تسعى املنشآت لتحقيقه وباستخدام طرق مختلفة لذلك   ا

ن اإلفصاح عن تركز املنشآت على األنشطة غير امللموسة )األصول( واإلفصاح عنها في تقاريرها املالية بهدف تحسين صورة املنشأة أمام املستثمر، إال أ 

أن عدم اإلفصاح عن هذه األصول قد يفقد الشركة مستثمرين جدد  هذه األصول يتطلب تقييمها بصورة سليمة لتعكس الواقع الحقيقي للمنشأة، كما

 عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:  املصارف السودانية،،ا قد يؤثر في مستوى الربحية في مم

 ؟ امليزة التنافسية   عن األصول غير امللموسة في زيادة مستوى لإلفصاح املحاسبي يوجد تأثير  هل  الرئيس:  السؤال

 وتتفرع منه األسئلة التالية:

 التنافسية؟ امليزة  عن تكاليف البحوث والتطوير في مستوى املحاسبي هل يوجد تأثير لإلفصاح  •

 التنافسية؟امليزة  عن العالمة التجارية في مستوى املحاسبي هل يوجد تأثير لإلفصاح  •

 التنافسية؟ امليزة  مستوى في عن شهرة املحل املحاسبي هل يوجد تأثير إحصائية لإلفصاح  •

 أهمية الدراسة:   .2.1

 : األهمية العلمية  .1.2.1

أو  تتمثل في   املحاسبي  تناولت اإلفصاح  التي  السابقة  الدراسات  النقص في  التنافسية  سد  امليزة  امللموسة  مستوى  من خالل ربطهم باألصول غير 

الحد املواضيع  التي تتطلب مزيدباعتباره من  املحاسبيو من االهتمام،  ا يثة  الفكر  الحديثة في  باملواضيع  العلمية  املكتبة  إلى   ،إثراء  الباحثين  انتباه  ولفت 

 امللموسة.إجراء املزيد من البحوث حول موضوع األصول غير 

 األهمية العملية:  .2.2.1

في   العملية  األهمية  اإلفصاحتتمثل  امللموسة    املحاسبي  أن  األصول غير  للمنشاة وزيادة  عن  املالي  واملركز  الربحية  املستثمرين مما  أ يحسن  عداد 

وحجم أصولها، إضافة ،  ميزة تنافسية للمصارف من خالل تلبية احتياجات مستخدمي املعلومات املحاسبية للتعرف على موقع املنشأة التنافس ييضفي  

 وتحقيق أهدافها. مستوى امليزة التنافسية لموسة لزيادة توضيح كيفية االستفادة من اإلفصاح املحاسبي عن األصول غير املإلى 

 أهداف الدراسة:  . 3.1

امل غير  األصول  عن  اإلفصاح  أثر  قياس  إلى  الدراسة  في  تهدف  التنافسية  لموسة  امليزة  البحوث  مستوى  )تكاليف  من  كل  أثر  قياس  خالل  من 

 بيئة األعمال السودانية.تنافسية  زة مي مستوى العالمة التجارية، وشهرة املحل( في و والتطوير، 

 منهجية الدراسة:    . 4.1

 : اآلتيةاعتمد الباحثين على املناهج 

 دراسة.من خالله قام الباحث باختبار فرضيات ال االستقرائي: ملنهج ا  •

 .تطلبات الحلمل  املشكلة وتحديدمن خالله تعرف الباحثين على طبيعة  املنهج االستنباطي: •

 . واإلطارلتتبع الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع  املنهج التاريخي: •

)الرشيدي،   والذي عرفه  الحالة،  ملثل هذه  األنسب  الوصفي ألنه  املنهج  الدراسة  التي  59،صم  2000اتبعت  البحثية  اإلجراءات  بأنه: مجموعة   )

املوضوع   أو  الظاهرة  لوصف  داللتها تتكامل  الستخالص   
 
ودقيقا  ،

 
كافيا  

 
تحليال وتحليلها  ومعالجتها،  وتصنيفها  والبيانات،  الحقائق  جمع  على   

 
اعتمادا

 والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو املوضوع محل البحث. 

 حدود الدراسة:    . 5.1

 وتشتمل على الحدود الزمانية، واملكانية، واملوضوعية: 

العام   الخرطوم2019الزمانية:  بوالية  التجارية  املصارف  من  عينة  املكانية:  الحدود  غير م،  األصول  على  الدراسة  فتقتصر  املوضوعية  الحدود  أما   ،

 امليزة التنافسية. امللموسة )تكاليف البحوث والتطوير، العالمة التجارية، وشهرة املحل(، 

 جمع بيانات الدراسة: أدوات  . 6.1

 تم جمع  بيانات البحث من خالل املصادر التالية:

 . بيانات أولية: استمارة استبانة •

 . بيانات ثانوية: الكتب والدوريات والتقارير واملؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية •
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 فرضيات الدراسة:   . 7.1

 سيتم اختبار الفرضيات التالية: لتحقيق أهداف الدراسة 

الرئيس:   زيادة مستوى ال  الفرض  في  امللموسة  غير  عن األصول  لإلفصاح  داللة إحصائية  ذو  تأثير  الفرضيات   التنافسية،امليزة    يوجد  وتتفرع عنه 

 التالية: 

 التنافسية. امليزة  امللموسة في زيادة مستوى يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن تكاليف البحوث والتطوير كاألصول غير  ال •

 التنافسية. امليزة  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن العالمة التجارية كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى  ال •

 التنافسية. امليزة  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن شهرة املحل كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى  ال •

 الدراسة: التعريف اإلجرائي ملتغيرات  . 8.1

 املتغير املستقل:     •

العملية    األصول غير امللموسة: هي في  أو تساعد  منافع مستقبلية تستخدم  أو  اقتصادية حالية،  أو عمليات    اإلنتاجية، تكتسبموارد  نتيجة أحداث 

 ولها من خالل اآلتي: تنااملادي. ويتمتتصف بعدم وجودها  وقعت في املاض ي

للحصول   .1 إنفاقها  يتم  التي  التكاليف  والتطوير:  البحوث  الحالية، والكتشاف معرفة   علىتكاليف  املنتجات  لتحسين  عمليات  أو  منتجات جديدة 

 جديدة يمكن أن تكون ذات قيمة في املستقبل.

 أو رمز يميز أو يحدد منشأة أو منتج معين.  عبارة  وأ كلمة، العالمة التجارية:  .2

 فائض التكلفة عن القيمة العادلة لألصول الصافية القابلة للتمييز التي تم اكتسابها.  هي شهرة املحل:  .3

 . القطاعهي مستوى املنافسة بين الشركات العاملة في نفس  :امليزة التنافسية املتغير التابع،   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : متغيرات الدراسة (1شكل )

 . م2019،ينإعداد الباحث املصدر: 

 مصطلحات الدراسة:  . 9.1

باإل   :فصاحاإل  • به  يقصد  يقصد  املحاسبة  في  تظهرفصاح  املالية  أن  والتي    القوائم  املعلومات  مستخدمي  تهم  التي  الرئيسية  املعلومات  جميع 

  .بطريقة سليمةتساعدهم على  اتخاذ القرارات 

امللموسة • غير  ال  :األصول  مادي ملموس ومثل  لها وجود  ليس  التي  األصول  التجارية،  هي  العالمات  االختراع،  براءة  رؤيتها  الشهرة، حقوق   يمكن 

 النشر  وهي ذات قيمة لدي الشركة في العمل التجاري  ويتم تخصيص جزء كبير لها من سعر االستحواذ.

   إلشباعباكتشاف طرق  جديدة  أهي ميزة تنش :التنافسية امليزة   •
 
 فعالية من طرق املنافسين. أكثروتكون  حاجات العمالء ويمكن تحديد ها ميدانيا

 : الدراسات السابقة  .10.1

 كما يلي: األقدم  إلى يتم عرض عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة من األحدث

• ( مجدد  وعناصر    (2018دراسة  ومكونات  مفهوم  لتأصيل  الدراسة  ودور    األصول هدفت  التنافسية     رأساملعرفية  امليزة  تحقيق  في  املعرفي  املال 

املعرفي    اإلطاركان    إذا ما  وتحديد   التي يواجها االقتصاد  التحديات  للمحاسبة مالئم ملواجهة  املعرفي   وأهميةالحالي  املال  قياس واإلفصاح عن راس 

املال املعرفي دالة في خلق  رأس عدم اعتبار  النتائج اآلتية:  ىلإ دى مساهمته في تعظيم أهمية املنشاة ودوره في نجاح املنشآت وتوصلت الدراسة وبيان م

داخل مكونات  ت،  استراتيجيات تقديم منتج غير قابل للتقليد من املنافسين  إلتباعوحاجتها    السلبي وتزايد املنافسة بين املنشآت  تأثيره القيمة بسبب  

 أ األصول املعرفية واملعنوية 
 
عدم  ، لزيادة القيمة املضافة  وتحقيق مزايا تنافسية للمنشات ى دأ على املعرفة واستخدام تكنولوجيا املعلومات و  ثر كليا
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غياب    ،عنهم   واإلفصاحس املعرفي وقيمة االستثمارات  بسبب عجز األساليب التقليدية للقياس  أ االتفاق على مسار محدد للقياس والتحقق لقيمة ر 

املال املعرفي والتي يمكن تحويله ا لقيمة وركيزة للتقدم االقتصادي  ومصدر لتحقيق امليزة   رأستملكه من    اعتماد القيمة الحقيقة للمنشات على ما

التنافسية ملنشات    تملكه  من معرفة  التنافسية  من خالل ما القدرات   التفوق  وضعف زيادة  بها  يساعدها  في   ال  األعمالومهارات ذهنية تحقق 

 . تقديم  صورة متكاملة عن املنشاة بجميع عناصرها

الدراسة  (  2017)  نجار   دراسة • اختبار  إهدفت  امللموسة  أ لى  األصول غير  في  االستثمار  املاليةواألداء  ثر  والسياسة  طبقت على    املالي  املنشاة  قيمة 

)34)  من  الدراسة على عينة الفترة  البورصة خالل  الفلسطينية في   إنالنتائج    وأظهرت  (2014-2006( شركة مدرجة في  العامة  املساهمة  الشركات 

 في األصول غير امللموسة  واالستثمار ،االستثمارغير امللموسة من الشركات في القطاع  األصول في االستثمار في   قيمة لالستثمار ىعل أ القطاع الصناعي 

التداول واأل  بنسبة  مقاسا  املالي  على    داء  الدين    ROA))  األصول والعائد  بنسبة  مقاسة  املالية  والسياسة  األصول  دوران  امللكية    ىلإ ومعدل  حقوق 

 
 
 ملدرجة في البورصة. وبشكل جوهري على القيمة السوقية للشركة املساهمة العامة ا   ونسبة توزيعات األرباح  توثر إيجابا

كشكو  • في (  2016)  دراسة  املدرجة  الفلسطينية  للشركات  املالية  التقارير  في  امللموسة  األصول غير  اإلفصاح عن  إلى معرفة مدى  الدراسة  هدفت 

الخاصة بمعالجة األصول غير  الدولية  املعايير  التقارير، والتعرف على  تلك   بورصة فلسطين، ودور اإلفصاح عن تلك األصول في خدمة مستخدمي 

الدراس امللموسة ظهرت في  امللموسة. توصلت  أن األصول غير  إلى  )البنوك  4ة  البورصة وهي  الصناعة(،    -االستثمار  -الخدمات  -قطاعات رئيسية في 

شركات  ولم تظهر في قطاع التأمين. وأن غالبية الشركات املدرجة في البورصة أفصحت بشكل كافي وبقوائم مستقلة عن أصولها غير امللموسة كما في  

البنوك والخدم املالية فقط كما في شركات قطاع  قطاع  القوائم  إليها في سياق  اآلخر باإلشارة  البعض  الخدمات، واكتفى  املالية وشركات قطاع  ات 

 االستثمار. 

القوي  • عبد  هذه (  2014)  دراسة  لطبيعة  مالمتها  وتحديد  الجديد  االقتصاد  ظل  في  امللموسة  األصول غير  قياس  تناول طرق  إلى  الدراسة  هدفت 

صلت الدراسة إلى أن القوائم املالية بشكلها الحالي ال تعبر عن الواقع االقتصادي للمنشآت حيث أن األصول غير امللموسة تمثل أكثر من  األصول. تو 

استثناء من عدم  75 أن تكون  أال  الشهرة ال تعدو  أن  القوائم.  بها في هذه  االعتراف  يتم  الجديد وال  املنشآت في ظل االقتصاد  االعتراف  % من قيمة 

امللموسة املطورة   باألصول غير امللموسة املطورة داخليا في حالة استثنائية أال وهي البيع أو الدمج تنشأ نتيجة تشدد املعايير في االعتراف باألصول غير

 
 
 املنشأة.   . أن اإلفصاح عن األصول غير امللموسة له أثر كبير في مساعدة مستخدمي التقارير املالية على تقدير قيمةداخليا

هدفت الدراسة إلى تطوير وتحسين طرق التقرير واإلفصاح االختياري عن األصول غير امللموسة بهدف اقتراح نموذج يفيد     (2013)   طعيمة   دراسة •

وبذلك تتوفر معلومات  في توفير معلومات ذات درجة من واملوثوقية واملالءمة ويمكن االعتماد عليها في املقارنة بين الشركات املتشابه في نوع النشاط  

إلى   الدراسة  توصلت  واالئتمان.  باالستثمار  املتعلقة  قراراتهم  اتخاذ  في  واملقرضين مفيدة  االختياري عن أ للمستثمرين  اإلفصاح  االتفاق على  تم  نه 

اإلفصاح االختياري الكلي وبين العوامل املتعلقة   مستوى بين    إيجابيةاألصول غير امللموسة باستخدام لوحدة قياس سلسلة القيمة. ووجود عالقات  

 بخصائص الشركة.

• ( إلى ضرورة  (  Lai, 2013 &Yدراسة  الدراسة  وفي عملية  إ هدفت  امللموسة،  األصول غير  تقييم  في  املستخدمة   
 
األكثر شيوعا وتقييم  جراء مراجعة 

قتراح نموذج تقييم األصول غير امللموسة الذي من خالله يمكن دمج  مزايا وعيوب هذه النماذج، ومن ثم اال  ىاملراجعة هذه يجب تسليط الضوء عل

أن درجة االعتماد عل  ىنقاط القوة، خلصت الدراسة إل نماذج تقييم األصول غير ملموسة املقترحة كبيرة مما يعني أن النموذج املقترح هو   ىنتيجة 

 
 
 ممكنا

 
اس  لتقييم األصول غير ملموسة.  نهجا الدراسة بضرورة  القائم علوأوصت  التقييم  الدخل والتكلفة في عملية تقييم    ىتخدام نموذج  أساس 

 األصول غير امللموسة. 

هدفت الدراسة بحث مفهوم ومكونات األصول غير امللموسة، ومتطلبات القياس املحاسبي عنها وفق املعيار املحاسبي    ( 2010)  رزوق وعزيز   دراسة •

( ومقارنة هذه  38الدولي  األصول غير  (،  أن موضوع  في  الدراسة  وتمثلت مشكلة  املجال.  في هذا  األساس ي  املحاسبي  النظام  به  جاء  ما  املتطلبات مع 

يتزايد فيها االستثمار في ه التي  املعرفة  اقتصاديات  إلى  التحول  أهميتها مع  األعمال، والتي برزت  أهم األصول في شركات  النوع من امللموسة كأحد  ذا 

الدولي )األصول بشكل و  املحاسبي  املعيار  املحاسبي األساس ي بمتطلبات  النظام  التزام  إلى: تدني نسبة  الدراسة  ( فيما يخص  38اضح. وقد توصلت 

   متطلبات القياس املحاسبي لألصول غير امللموسة.

( بنوك برتغالية  7يتم اإلفصاح عن األصول غير امللموسة في الحسابات املوحدة من )  ى هدفت الدراسة إلى تحليل إلى أي مد(:  Silva, 2009)  دراسة •

 2009-2006( بنوك اسبانية بين عامي  7و)
 
من أهم النتائج التي توصلت إليها    ،في اإلفصاح عن األصول غير امللموسة  . وتحليل العوامل األكثر تأثيرا

ن اإلفصاح أكثر عن  أ (، و 38صاح أكثر عن العناصر املطلوبة من قبل معيار املحاسبة الدولي رقم )الدراسة هي أن زيادة حجم البنوك ترتبط مع اإلف

 األصول غير امللموسة في البنوك مرتبط 
 
 تدويل البنك.  مستوى مع درجة انخفاض  أيضا

( سهم  29امللموسة في عينة دولية مكونة من )هدفت الدراسة إلى تحقيق جودة اإلفصاح عن األصول غير    (Sandra &  Hoffmann, 2008دراسة ) •

فصاح من األسهم املتداولة من مشغلي شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية. كشف االرتباط بين التقرير السنوي بين مواقع االنترنت لجودة اإل 
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لى أن  إ ر ملموسة من ناحية أخري. توصلت الدراسة  عن األصول غير امللموسة من ناحية، وتفسير املتغيرات املتعلقة بجودة اإلفصاح عن األصول غي

امللموسة أن اإلفصاح عن األصول غير   .
 
االنترنت منخفضة نسبيا السنوي وموقع  التقرير   من 

 
امللموسة في كال في   جودة اإلفصاح عن األصول غير 

 ما تكون مترابطة بشكل الغالب يقتصر على قطع صغيرة من املعلومات النوعية. أن جودة اإلفصاح عن األصول غير ملم
 
وسة في تقرير السنوي كثيرا

 إيجابي.

املعيار املصري رقم   ( 2006)   دراسة محمد • الواردة في  امللموسة  املحاسبي عن األصول غير  القياس والتقارير  التطوير متطلبات  إلى  الدراسة  هدفت 

. توصلت الدراسة إلى أن املعيار املحاسبي املصري رقم )( "األصول غير امللموسة". اعتمدت الدراسة األسلوبين  23)
 
( 23االستقرائي واالستنباطي معا

عرفة. وأن "األصول غير امللموسة " يحتاج إلى إدخال العديد من التعديالت حتى يساير النمو الكبير في األصول غير امللموسة التي سادت اقتصاد امل

ال والقياس  االعتراف  املعايير  نفس  والقياس تطبيق  االعتراف  معايير  تطوير  وأن  واملشتراه،  للتجديد  القابلة  ملموسة  غير  األصول  على  تقليدية 

، واألصول غير امللموسة غير القابلة للتحديد.
 
   املحاسبي عن األصول غير ملموسة القابلة للتحديد املكونة داخليا

الدراسة  (2004)  العدوى دراسة   • املحاسبي    علىالضوء    تسليط  إلى  هدفت  القوائم   ه أوجه قصور و أهمية اإلفصاح  احتياجات مستخدمي  ملواجهة 

و   املالية امللموسة  باألصول غير  ترتبط  املصالتي  العاملية.لدمج  التحديات  إل  رفي ملواجهة  الدراسة  الأ   ىتوصلت  امللموسة    نه  األصول غير  إدراج  يتم 

 
 
تثمارات املوجهة نحو  القوائم املالية مما يجعلها غير مالئمة لتوفير املعلومات الصحيحة وذلك لضخامة االس  ى نه لها تأثير كبير علأ مع    املولدة داخليا

 ضرورة تطوير املعايير املحاسبية للقياس واإلفصاح عن األصول غير امللموسة. االستحواذ، و 

 تعقيب الباحثان على الدراسات السابقة:

قصوره ومتطلبات تطوير القياس والتقرير املحاسبي عن األصول    وأوجه  وأهميته  امللموسةتناولت الدراسات السابقة اإلفصاح عن األصول غير  

   .ثر اإلفصاح املحاسبي لألصول غير امللموسة على امليزة التنافسيةأ لم تتناول  أنها إالغير امللموسة 

 : اإلطار النظري للدراسة .2

 : مفهوم األصول غير امللموسة  . 1.2

هذه املنافع أو   ىن الوحدة املحاسبية قد اكتسبت حق الحصول علأ نه منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في املستقبل، و أ   ىيعرف األصل عل

املاض ي ، وعرف باملوارد التي يمتلكها املشروع، أو له حق السيطرة  (243، ص1990)الشيرازي،    السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في 

األصول التي    ة هيغير امللموسأما األصل  ،  (223،ص2010)مطر،    عليها نتيجة أحداث سابقة، ويتوقع أن تتدفق منها منافع مستقبلية محتملة للمشروع 

حيازتها من  تفيد املشروع  من خالل استغالل حقوق أو مزايا معينة، والتي تختلف عن األصول امللموسة األخرى، وقد تكون األصول غير امللموسة قد تم 

 
 
بناؤها داخليا أو تم  بأ(352،ص  2004)كاشين ،،  الخارج  التي تمنحها   ىتمد قيمتها علتعنها أصول رأسمالية ليس وجود مادي  ،وتعرف  الحقوق واملنافع 

   ىللمالك، عل
 
   أن ترتبط بشكل كبير باملشروع ككل، وليس بمكوناته، ومعظم هذه األصول تحمل معها حقا

 
،ص 2010،وآخرون  )شرويدر  ملالكها  احتكاريا

 ( 290ص،2010)جمعة،. ،وتعرف بأنها أصل قابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر مادي (390

 : أنوع األصول غير امللموسة  . 2.2

األصول   لهذه  أنواع متعددة  ذلك  وتظهر من  االقتصادي،  نشاطها  املنشأة وطبيعة  طبيعة  باختالف  امللموسة  األصول غير   )الشرقاوي، تختلف 

 :  وفي هذه الدراسة يتم االقتصار على ( 74، ص2006

  إبراهيم) أدبي(، عمل جديد، عملية، فكرة، معادلههي تكاليف تنشأ من تطوير براءة االختراع أو حقوق النشر )مثل منتج  :تكاليف البحوث والتطوير •

 .(112، ص2006وعوض هللا،

العوامل مثل املوقع املناسب، وعادات العمالء باعتبارها عوامل    إلى  العمالء، فينظرالشهرة باعتبارها هي العالقات الجيدة مع    إلىينظر    شهرة املحل: •

إل بأنها كل    ىتضيف  املشروع، وقد وصفت  أن يساهم في إعطاء ميزة ملا يحوزه    ش يء قيمة  إل  مشروع جديد، كما يمكن  الشهرة  مفهوم    ىتطور مفهوم 

الحالية ملجموع ما    األرباح، حيثتحقيق    ىالقدرة عل  بالقيمة  الشهرة  أنيتحدد     توقع 
 
مشابهة  ما تحققه منشأة    ىاملنشأة زيادة عل  تحققه مستقبال

  امللموسة، والباقي يتمصافي األصول امللموسة وغير    ىن التكاليف )سعر الشراء( يتم تخصيصها علإ. في توحيد األعمال ف(395  ، ص2010شرويدر،)

يسم والذي  امللموسة  األصول غير  في حساب  ليها    الشهرة، عادة   ىتسجيله  يشار  أنواع    علىما  أهم  يمكن  أ امللموسة حيث    األصول غيرأنها من  نه 

   (102، ص2006إبراهيم وعوض هللا،) .املنشأة أن يتم بيع  والوسيلة الوحيدة لبيعها هواحدة، و  ة كوحد عام أوعمالها بوجه أ تحديدها مع املنشأة و 

التجارية:  العالمات • التجارية    التجارية واألسماء  العالمة  أو قد تكون   كلمة، 
 
، وتصميما

 
أو مجموعة عن  رمزا  يحدد هوية منتج معين 

 
املنتجات،    معينا

مكن عالمة    وي  الستخدام  والدائم  الخاص  الحق  علي  أوالحصول  تجارية    تجارية،  رمز  أو  اإلعالنية  علىماركة،  الحمالت  ، 1999  )الفداغ،  تكلفة 
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إذا 583ص تقتصر  (.  تكلفته  فان   
 
ذاتيا تطويره  تم  قد  التجاري  االسم  أو  التجارية  العالمة  التصميم    على  كانت  واإلشهار وتكاليف  التسجيل  رسوم 

 .  (520، ص2004راض ي ،فقط )

 التنافسية: امليزة  مفهوم  . 3.2

الجهود  ي   التنافسية  بامليزة  والتسويقية    واإلجراءاتقصد  اإلدارية  الفعاليات  وكافة  والضغوط  التي   واإلنتاجيةواالبتكارات  والتطويرية  واالبتكارية 

 في    أجلتمارسها املنظمات من  
 
 ،  (348ص  ،2011)صابر وتعليب،    التي تهتم بها  األسواقالحصول على شريحة أكبر ورقعة أكثر اتساعا

 
عرف امليزة  كما ت

القدرة على تزويد املستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر فعالية وكفاءة من املنافسين اآلخرين في السوق الدولية،   بأنهاالتنافسية على صعيد املنشاة  

ويتم  الحكومة،  قبل  والحماية من  الدعم  في ظل غياب  العاملي  الصعيد  املنشاة على  لهذه   
 
 مستمرا

 
نجاحا يعني  إنتاجية عوامل   مما  رفع  ذلك من خالل 

العملية    اإلنتاج في  مؤشرات    اإلنتاجيةاملوظفة  عدة  خالل  من  املنشأة  تنافسية  قياس  الزمن أهمهاويمكن  من  فترة  عبر  النمو  ومعدالت  الربحية   ، 

 .  (3ص ، 2007)سلطان،  

 األصول غير امللموسة وربحية املنشأة:   . 4.2

امليزة التنافسية  تتمثل عالقة   امللموسة للمنشأة في  مستوى  امللموسة في األثر الذي يحدثه اإلفصاح عن األصول غير  باإلفصاح عن األصول غير 

 ، ويمكن توضيح هذا األثر من خالل اآلتي:(608،  2004)نور،التنافسية  على امليزة القوائم والتقارير املالية 

 املنشأة: ربحية و اإلفصاح عن شهرة املحل  •

أن يتم إطفائها أو إقفالها في حساب االحتياطات أو حساب األرباح والخسائر، أو أن يتم إظهار و الشهرة كأحد عناصر امليزانية العمومية    إظهارأن  

   خصوم مطروحة من حقوق املساهمين، علىالشهرة في جانب ال
 
هذا من شأنه أن يساعد   (450، ص2011الناغي ،األصول )من    اعتبار أنها ال تمثل أصال

 و على التعبير الصادق عن موقف املنشأة 
 
 .املنافسةعلى مستوى  ينعكس إيجابا

 ربحية املنشأة: و اإلفصاح عن العالمات التجارية  •

حدثت   التي  املحاسبية  الفترة  إيرادات  بها  تتحمل  كمصروفات  التجارية  العالمات  واستقرار  ظهور  في  أسهمت  التي  املصروفات  هذه  تعالج  فيها 

إذا تبين أن العالمة التجارية ، و (bottom, 1998, p.136) ةالنفقات، وبالرغم من أن معظم الشركات ال تتحمل تكاليف مباشرة في ظهور عالماتها التجاري

بالكامل في الفترة املحاسبية التي اتخذ فيها القرار، على أن  يةالتكلفة املتبق خل للوحدة االقتصادية يجب استنفادفقدت فاعليتها، وال تسهم في تحقيق د

 ،  (182،ص2006،وأبو املكارم  )الصيان  حيةيضاإ يفصح عن ذلك في القوائم املالية في شكل مالحظات  
 
ذلك يسهم في تقييم وضع املنشأة الحقيقي   أيضا

 . نافسةوينعكس على مستوى امل

 ربحية املنشأة: و  اإلفصاح عن تكاليف البحث والتطوير  •

السنوات  إهالكها دفعة واحدة في  املنخفضة ثم  األرباح  السنوات ذات  البحث والتطوير في  تكاليف  الشركات تعمل على رسملة  العديد من  كانت 

البحث والتطوير، وأصدر ق تكاليف  بإعادة دراسة موضوع   ،
 
املالية الحقا املحاسبة  املرتفعة، وقد قام مجلس معايير  األرباح  املحاسبة  ذات  ائمة معايير 

 ( 402ص2010)شرديدر،. (، وقد اشترط هذا اإلصدار ضرورة تحميل جميع تكاليف البحث التطوير على املصروفات بمجرد تكبدها2املالية رقم )

 إجراءات  الدراسة امليدانية:  .3

 مجتمع وعينة الدراسة:     . 1.3

( مصرف أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة 32عددها )و املصارف التجارية السودانية    املاليةباإلدارة  العاملين    يتمثل مجتمع الدراسة في

(  8% ، وعدد )93.3( استبانه بنسبة 112، استردت منها  )باإلدارة املالية املصارف( استبانة على العاملين 120تم توزيع ) مصارف، 6عشوائية حيث بلغت 

 %(  6.7استبانات لم تسترد بنسبة )

 : وصف أداة الدراسة    . 2.3

فقرات تناولت  (  4القسم األول يحتوي على )  واشتملت على قسمين:  الالزمةرئيسية للحصول على البيانات    كأداة     ستبانةدت  الدراسة على اال اعتم 

تم قياس درجة ،  ( فقرة 19)ها  محاور وعدد  أربعةعينة الدراسة والقسم الثاني يقيس فروض الدراسة األساسية، وتتكون من    ألفراد السمات الشخصية  

الدرجة  أوافق بشدة  وعليه الوسط الفرض ي للدراسة كالتي: إلىال أوافق بشدة   (  والذي يتراوح منLikartاالستجابات حسب مقياس ليكرت الخماس ي )

األوزان على عددها:ويمثل ) للمقياس هي مجموع  العبارة عن    (3الكلية  الفرض ي  وكلما زاد متوسط  العينة على   أفراددل ذلك على موافقة    (3)  الوسط 

 . العينة إفرادانخفض دل ذلك على عدم موافقة  وإذا العبارة 
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 تقييم أدوات القياس:  . 3.3

صال للتأكد   اختبارا من  استخدم  القياس  أداة  صدق  حية  اختبار  على  الصدق  قياس  في  األداة  اعتمدت  وقد  والثبات  الصدق    أداة  املحتوى ت 

ن ذلك أ الباحثين  واخذ بمالحظتهم وتعديالتهم واعتبر    الخبراء  وأ الدراسة وعرضت على مجموعة من املحكمين    أهدافتخدم    أنهامن    والتأكدالدراسة  

معامل   واستخدم  االستبانة  ثبات  على  الصدق  قياس  في  اعتمدت  كذلك  التعديالت  بعد  االستبانة  تصميم  وتم  ظاهري  صدق  كرونباخ أ بمثابة   لفا 

(Cronbach’s alpha ) 

 أساليب املعالجة اإلحصائية:  . 4.3

م  استخدامتم   اإلحصائية  اإلحصائيةقاييس  عدة  واالنحرافات  للمعالجة  واملتوسطات  التكرارات  أداة   مثل  صدق  ولقياس  الوصفي  للتحليل 

ج استخدم تحليل ذ، وملؤشرات مالئمة النمو ألفا كرونباخالدراسة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، ولقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل  

 من صحة الفرضيات. التحققسياق رات املستقلة واملتغير التابع، بين املتغي البسيطاالنحدار 

  تم استخدام عدة مقاييس اإلحصائية  للمعالجة اإلحصائية مثل:  

 إذا زادت قيمة معامل ألفا كرونباخ   ،اختبار ألفا كرنباخ لقياس االتساق الداخلي لعبارات البحث  للتحقق من صدق األداة
 
 ومالئما

 
ويعد املقياس جيدا

 للمعادلة: 165م ، ص2000(، والذي قاسه )عالم، 0.60عن )
 
 ( وفقا

 ]ن 2مج ع -1  [                معامل الثبات    =                            ن        

 2عمج                        1 -ن                      

 ترمز إلى العدد الكلي ملفردات االختبار :حيث )ن(

 ترمز إلى تباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار. :(2)ع 

 ( ترمز إلى مجموع تباين درجات جميع املفردات. 2)مج ع

لعبارة أوافق   4لعبارة أوافق بشدة والوزن    5واستخدام مقياس الوسط الحسابي ليعكس متوسط إجابات عبارات البحث حيث تم إعطاء الوزن  

أوافق والوزن    2لعبارة متردد والوزن    3والوزن   إجابا  1لعبارة ال  املعياري فتم استخدامه لقياس مدى تجانس  االنحراف  أما  بشدة،  أوافق  ت لعبارة ال 

غير مستقل  الوحدات املبحوثة ولقياس األهمية النسبية لعبارات محاور االستبانة. كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار أثر كل مت 

( املحسوبة  tن قيمة )( حيث كانت قاعدة القرار هي قبول الفرضية البديلة عندما تكو tعلى املتغير التابع  الختبار فروض البحث. وتم اعتماد على قيمة )

 . 0.01( الجدولية، أو إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيمة )ت املحسوبة( أقل من tكبر من قيمة )أ 

 فراد عينة الدراسة: تحليل البيانات الشخصية أل  •

  :(1) جدول 
ً
 األساسية للخصائص التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة%  التكرار  املؤهل العلمي  النسبة%  التكرار  التخصص العلمي 

 8.9 10 دبلوم  49.1 55 محاسبة 

 51.8 58 بكالوريوس 29.5 33 إدارة أعمال 

 18.8 21 ماجستير  11.6 13 نظم معلومات محاسبية 

 10.7 12 دكتوراه  4.5 5 اقتصاد

 9.8 11 أخرى  5.4 6 أخرى 

 100 112 املجموع  100 112 املجموع 

 النسبة%  التكرار  سنوات الخبرة  النسبة%  التكرار  املسمى الوظيفي 

 5.4 6 سنوات  5أقل من  5.4 6 مدير

 14.3 16 سنوات  10إلى أقل من  5من  2.7 3 نائب مدير

 11.6 13 سنة 15إلى أقل من  10من  21.4 24 رئيس قسم 

 15.2 17 سنة 20إلى  15من  56.3 63 موظف 

 53.6 60 سنة فأكثر  20من  14.3 16 أخرى 

 100 112 املجموع  100 112 املجموع 

محاسبة، ونظم  % تخصصهم العلمي 60.7% من املبحوثين موظفين، وهذا ش يء طبيعي في هرم السلم الوظيفي و56.3 يتضح من الجدول أعاله أن

 على معرفتهم بمصطلحات الدراسة، و
 
وفوق الجامعي، وهذه يدل على اهتمام  بكالوريوس،% مؤهلهم 81.3معلومات محاسبية األمر الذي ينعكس إيجابا

 سنة فأكثر( من ذوي الخبرات التراكمية في العمل. 20-5% تتراوح خبرتهم بين )94.6املؤسسات موضع الدراسة بالتأهيل األكاديمي، 
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 الصدق والثبات:   . 5.3

بين   الداخلي  االتساق  درجة  أي  األخطاء  املقاييس من  خلو  املقاييس درجة  بثبات  يعنيقصد  والثبات  ما،  متغير  تقيس  والتي  املختلفة    ي العبارات 

إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة   ي االستقرار أي الحصول على نفس القيم عند إعادة استخدام أداة القياس وبالتالي فهو يؤد

 .زادت الثقة فيهيتم فيها إعادة املقياس. وكلما زادت درجة الثبات واستقرار األداة كلما 

  .استخدمت طريقة معامل الفا كرونباخ ملحاور االستبانة،  كما موضحة بالجدول أدناه ، لصدق وثبات االستبانة •

 ( 112مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ )ن = : (2جدول )

 لفا كرونباخ أ البيان

عد األول   0.69 الب 

عد الثاني   0.80 الب 

عد الثالث   0.70 الب 

 0.62 األول املحور 

 0.78 االستبانة ككل 

( وعلى نطاق الدرجة الكلية  0.80إلى    0.62بين )العام    املتوسطتراوح  ي  االستبانةكرونباخ على نطاق أبعاد  ألفا  نسبة  ( أن 2يتبين من الجدول رقم )

 قيمة   تبلغ  عندما  القياس  أداة   ثبات  ، حيث يتحقق0.60وهي جميعها مؤشرات ثبات <    (،0.78بلغ معامل الثبات أللفا كرونباخ بحدود )  لالستبانة فقد

 صحيح.  والعكس 0.60) ألفاكرونباخ)< معامل

الداخلي   • االتساق  حساب  :لالستبانة صدق  ارتباط    يتم  لفقرات  ل  سبيرمانمعامالت  الداخلي  االتساق  درجة  من  الدراسةلتأكد  وفق ،  استبانة 

 : الجدول التالي

 معامالت ارتباط بنود أبعاد املحور والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه : (3جدول )

 

 

 

 

 

 

 0.01معنوية ** عبارات دالة عند مستوى 

 .م2019امليدانية،من واقع الدراسة ين إعداد الباحث  املصدر:

( الجدول رقم  للبعد   يلي:  ( ما 3يتبين من  الكلية  بالدرجة  التنافسية ترتبط  امليزة  املحل، مستوى  التجارية، شهرة  العالمة   : أبعاد  إن جميع فقرات 

 أما بعد تكاليف البحوث والتطوير فقد ارتبطت غالبية عبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.   ( )**(،0.01معنوية )الذي تنتمي عند مستوى 

 معامالت ارتباط بنود أبعاد املحور والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه : (4جدول )

 

 

 

 

 

 0.01معنوية ** عبارات دالة عند مستوى 

( رقم  الجدول  األول  يتبين  (  4من خالل  املحور  االرتباطات ألبعاد  إحصائيذات  أن جميع  )ةدالة  )0.01عند مستوى معنوية  بينما (  يوجد    ال   **(، 

 (. 0.17بحدود ) لالستبانةوالدرجة الكلية ستوى امليزة التنافسية بين الدرجة الكلية ملداللة إحصائية 

 اإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدارسة:  •

حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات ن العاملين باملصارف السودانية تم من وجهة نظر عينة الدراسة م  متغيرات الدراسةواقع على  للتعرف 

 .(3، واختبار )ت( لعينة واحدة )بقيمة محكية =املعيارية

  

 التنافسية  محور: امليزة شهرة املحل  العالمة التجارية تكاليف البحوث والتطوير 

 االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م 

1ف 0.18 1ف  **0.48 1ف **0.47 1ف **0.91 

2ف **0.77 3ف  **0.60 3ف **0.90 3ف **0.38 

3ف **0.56 4ف  **0.58 4ف **0.47 4ف **0.85 

4ف **0.72 5ف  **0.68 5ف **0.87 5ف **0.77 

6ف   6ف   **0.89   0.28** 

 لالستبانةاالرتباط بالدرجة الكلية   مضمون البعد أو املحور  م 

 **0.65 تكاليف البحوث والتطوير 1

 **0.91 العالمة التجارية  2

 **0.87 شهرة املحل  3

 0.17 امليزة التنافسية  4
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اقع أبعاد اإلفصاح •  عن األصول غير امللموسة:  املحاسبي النتائج الخاصة بو

بعد األول 
ُ
 تكاليف البحوث والتطوير:  :ال

 تكاليف البحوث والتطوير باملصارف السودانية لُبعد  اإلحصاء الوصفي: (5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . م2019امليدانية،من واقع الدراسة حثين إعداد البااملصدر: 

( وهي من مؤشرات فئة املتوسط الرابعة  0.61( مع انحراف معياري )5من   4.15أن املتوسط الحسابي العام بلغ )  يتبين(  5)من خالل الجدول رقم  

بلغت )4.20إلى    3.41) تأكيد  إجمالي عينة  83( وبنسبة  تمارس من  %( من  والتطوير  البحوث  تكاليف  أن  تدل على  وهي مؤشرات  املستطلعة،  الدراسة 

 .وجهة نظر عينة الدراسة في صورتها العامة بدرجة كبيرة 

بعد الثاني
ُ
 العالمة التجارية:  : ال

 العالمة التجارية باملصارف السودانية اإلحصاء الوصفي لُبعد : (6جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . م2019امليدانية،من واقع الدراسة ين إعداد الباحث  املصدر:

 املتوسط  مضمون الفقرة 
االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 األهمية الدرجة  الداللة  ت 

الدراسة   بتكاليف  االعتراف  يتم 

 .والتطوير كأحد بنود القوائم املالية
4.63 0.57 0.93 30.37 0.000 

كبيرة  

 
 
 جدا

 األولى

البحوث   تكاليف  عن  اإلفصاح  وفر  ي 

تطور   لقياس  معلومات  والتطوير 

 املنشأة. 

 الثالثة كبيرة  0.000 23.14 0.83 0.54 4.17

البحوث   نشاط  عن  اإلفصاح 

ملقارنة  معلومات  يوفر  والتطوير 

 . أداء املنشأة لسنوات عديدةتطور 

 الثانية كبيرة  0.000 27.41 0.84 0.46 4.20

البحوث   تكاليف  عن  اإلفصاح 

املنشأة   اهتمام  يعكس  والتطوير 

املعايير   في  التطورات  بمواكبة 

 . املحاسبية

 الرابعة  كبيرة  0.000 7.44 0.72 0.86 3.61

  كبيرة  0.000 22.09 0.83 0.61 4.15 املتوسط العام 

االنحراف   املتوسط  مضمون الفقرة 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

 األهمية الدرجة  الداللة  ت 

تمييز   في  التجارية  العالمة  استخدام 

حجم   زيادة  علي  يساعد  السلعة 

 املبيعات. 

 الرابعة  متوسطة  0.030 2.19 0.65 1.25 3.26

تضمين قيمة العالمة التجارية كأصل  

مستخدمي   مكن  ي  ملموس  غير 

من   املحاسبية  معرفة  املعلومات 

 . جودة األداء

 األولى كبيرة  0.000 16.99 0.82 0.67 4.08

اإلفصاح عن العالمة التجارية مؤشر  

 . في سوق العمل املنشاةلقوة سمعة 

 الثانية كبيرة  0.000 9.16 0.74 0.79 3.69

تسويقية   بكلف  املنشاة  تتمتع 

للعالمة   الوالء  بسبب  منخفضة 

 . التجارية

 الثالثة كبيرة  0.000 8.02 0.72 0.78 3.59

املنتجات   تمييز  عملية  تعود 

اعلي   بربح  تجارية  بعالمة  والخدمات 

 . للمنشأة

 الخامسة  متوسطة  0.192 1.31 0.63 1.22 3.15

  كبيرة  0.000 7.53 0.71 0.94 3.55 املتوسط العام 
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( وهي من مؤشرات فئة املتوسط الرابعة  0.94( مع انحراف معياري )5من   3.55أن املتوسط الحسابي العام بلغ )( يتبين  6خالل الجدول رقم )من  

وهي مؤشرات تدل على أن العالمة التجارية تمارس من وجهة نظر عينة الدراسة في صورتها العامة بدرجة   %(،71( وبنسبة تأكيد بلغت )4.20إلى    3.41)

 كبيرة. 

 شهرة املحل: :البعد الثالث 

 عن شهرة املحل باملصارف السودانية اإلحصاء الوصفي لُبعد : (7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م2019امليدانية،من واقع الدراسة  حثين إعداد البا املصدر:

( وهي من مؤشرات فئة املتوسط الرابعة  0.97( مع انحراف معياري )5من   3.64املتوسط الحسابي العام بلغ )  ( يتبين أن7من خالل الجدول رقم )

إجمالي عينة الدراسة املستطلعة، وهي مؤشرات تدل على أن شهرة املحل تمارس من وجهة نظر عينة  %( من  73( وبنسبة تأكيد بلغت )4.20إلى    3.41)

 الدراسة في صورتها العامة بدرجة كبيرة

 التنافسية: امليزة  النتائج الخاصة بمحور  •

 مستوى امليزة التنافسية  الوصفي ملحور  اإلحصاء :(8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .م2019امليدانية،من واقع الدراسة الباحثين إعداد  املصدر: 

( وهي من مؤشرات فئة املتوسط الرابعة  0.86( مع انحراف معياري )5من   4.32املتوسط الحسابي العام بلغ )  ( يتبين أن8من خالل الجدول رقم )

تمارس من وجهة نظر مستوى امليزة التنافسية %( من إجمالي عينة الدراسة املستطلعة، وهي مؤشرات تدل على أن 86( وبنسبة تأكيد بلغت )5إلى  4.21)

 .
 
 عينة الدراسة في صورتها العامة بدرجة كبيرة جدا

املتوس  مضمون الفقرة 

 ط 

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

 األهمية الدرجة  الداللة  ت 

مكن قياس شهرة املحل من تقييم الوضع   ي 

 . الحقيقي للمنشأة

 الثاني كبيرة  0.000 16.66 0.82 0.69 4.08

اإلفصاح عن شهرة املحل مرتبط بالتقييم  

 .الدوري للمنشأة

 الرابع متوسطة  0.173 1.37 0.63 1.24 3.16

امللية  اإلفصاح عن شهرة املحل في القوائم  

يوفر املعلومات الالزمة للمستثمر عن قوة  

 .املنشأة وضع 

 األول  كبيرة  0.000 16.67 0.82 0.69 4.09

اإلفصاح عن شهرة املحل يمكن من مقارنة  

 . مع املنشآت املماثلة نشأةأداء إمل

 الثالث متوسطة  0.066 1.86 0.64 1.27 3.22

  كبيرة  0.06 9.14 0.73 0.97 3.64 املتوسط العام 

 املتوسط  مضمون الفقرة 
االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 األهمية الدرجة  الداللة  ت 

التي   لخدمات  جودة  على  التركيز  يتم 

 الخامسة  كبيرة  0.000 20.22 0.83 0.60 4.14 . يقدمها املصرف لعمالئه

بسرعة   العمالء  لرغبات  االستجابة  تتم 

 غير مخلة لجودة الخدمة. 
 السادسة  كبيرة  0.000 15.45 0.80 0.70 4.02

إرشادات يحرص   تقديم  على  املصرف 

رغباتهم،   بتحديد  لهم  تسمح  للعمالء 

 واختيار أفضل الخدمات. 

4.54 0.77 0.91 21.24 0.000 
كبيرة  

 
 
 جدا

 الثانية

يرغب   التي  الخدمات  إلى  الوصول  تيسير 

التكنولوجيا   وسائل  بكل  العميل  فيها 

 .الحديثة في أقل وقت وأدنى مجهود
4.55 0.77 0.91 21.37 0.000 

كبيرة  

 
 
 جدا

 األولى

تحرص اإلدارة العليا على استدامة التميز  

في خدماتها املصرفية مقارنة مع املصارف  

 . املماثلة
 الرابعة  كبيرة  0.000 23.08 0.84 0.54 4.18

إلى  املصرف  في  العمل  سياسات  تهدف 

للحصول   الحديثة  العمل  أساليب  دعم 

 على أكبر حصة في سوق العمل. 
4.50 0.85 0.90 18.70 0.000 

كبيرة  

 
 
 جدا

 الثالثة

  كبيرة  0.000 20.01 0.86 0.70 4.32 املتوسط العام 
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 :اختبار فرضيات الدراسة  . 6.3

 عن األصول غير امللموسة في مستوى   املحاسبي  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح  ال   الرئيس:  الخطي البسيط للفرضنتائج تحليل االنحدار  

   .التنافسيةامليزة 

 وتفرعت منها الفرضيات التالية:  

األولى  .1.6.3 تكاليف    :الفرضية  عن  لإلفصاح  إحصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد  امليزة ال  مستوى  زيادة  في  امللموسة  غير  كاألصول  والتطوير  البحوث 

   التنافسية 

 تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين تكاليف البحوث والتطوير وامليزة التنافسية :(9جدول )

معامل   الفرضية األولى

 االرتباط 

(R) 

معامل  

 التحديد 

(2R) 

معامل  

 االنحدار 

(B) 

اختبار 

(T) 

مستوى   (Fاختبار ) 

 املعنوية 

نتيجة 

 العالقة 

لإلفصاح   إحصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد  ال 

عن تكاليف البحوث والتطوير كاألصول غير  

 . امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية

 رفض  0.000 79.014 5.818 0.608 0.59 0.77

( الجدول  يلي:9يتضح من  )  ( ما  ارتباط  بين  قوي هنالك  التنافسيةتكاليف  (  ( ويتضح ذلك من خالل قيمة  0.77، قدره )البحوث والتطوير وامليزة 

التابع واملستقل وبالرجوع لقيمة معامل االنحدار)و (،  Rمعامل االرتباط ) (، مما يدل على B( )0.608هي قيمة مطلقة ال تحدد شكل العالقة بين املتغير 

بين  موجبة  طردية  عالقة  والتطوير   وجود  البحوث  التنافسية  تكاليف  )وامليزة  التحديد  معامل  التابع 0.59،قيمة  املتغير  في  الحاصلة  التغيرات  من   %)

داللة إحصائية بين املتغير التابع ن نتائج التحليل وجود عالقة ذات  (، وكما يتضح متكاليف البحوث والتطوير( سببها املتغير املستقل )امليزة التنافسية)

 تكاليف البحوث والتطويرستقل )( واملتغير املامليزة التنافسية)
 
(،  5.818( املحسوبة )t%(، حيث بلغت قيمة )1( عند مستوى معنوية )tالختبار )  ( وفقا

أثر % ، وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود  1قيمة أقل من مستوى املعنوية    ي ( وه0.000بمستوى داللة معنوية )

   ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن تكاليف البحوث والتطوير كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية.

 العالمة التجارية كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية. ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن الفرضية الثانية:  .2.6.3

 تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين اإلفصاح عن العالمة التجارية كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية :(10جدول )
معامل   الفرضية الثانية

 االرتباط 

(R) 

معامل  

 التحديد 

(2R) 

معامل  

 االنحدار 

(B) 

اختبار 

(T) 

مستوى   (Fاختبار ) 

 املعنوية 

نتيجة 

 العالقة 

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح  ال  

غير   كاألصول  التجارية  العالمة  عن 

 . امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية

 رفض  0.000 14.947 6.038 0.387 0.21 0.46

( ويتضح ذلك من خالل قيمة 0.46، قدره )العالمة التجارية، وامليزة التنافسية( بين  دون الوسطهنالك ارتباط )  ( ما يلي:  10يتضح من الجدول )

( االرتباط  االنحدار)Rمعامل  التابع واملستقل وبالرجوع لقيمة معامل  املتغير  بين  العالقة  (، مما يدل على B( )0.387(، هي قيمة مطلقة ال تحدد شكل 

بين   موجبة  طردية  عالقة  ،وجود  التجارية  التنافسيةالعالمة  التحديد،  وامليزة  معامل  )(  21%)  قيمة  التابع  املتغير  في  الحاصلة  التغيرات  امليزة من 

)التنافسية املستقل  املتغير  سببها  التجارية(  )العالمة  التابع  املتغير  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  التحليل  نتائج  من  يتضح  وكما  امليزة (، 

)التنافسية  العالمة التجارية( واملتغير املستقل 
 
(، بمستوى داللة 6.038( املحسوبة )t%(، حيث بلغت قيمة )1معنوية )  ( عند مستوى tالختبار )  ( وفقا

( املعنوية    ي( وه0.000معنوية  أقل من مستوى  إلى وجود  1قيمة  يشير  والذي  البديل  الفرض  وقبول  العدم  رفض فرض  يتم  وعليه  داللة أثر  %،  ذو 

 . ستوى امليزة التنافسيةإحصائية لإلفصاح عن العالمة التجارية كاألصول غير امللموسة في زيادة م

   .امليزة التنافسيةفي زيادة مستوى  كاألصول غير امللموسة   شهرة املحل لإلفصاح عن داللة إحصائية  ال يوجد أثر ذو    الفرضية الثالثة: .3.6.3

 امللموسة  في زيادة مستوى امليزة التنافسيةإلفصاح  عن شهرة املحل كاألصول غير ا تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين :(11جدول )

معامل   الفرضية الثالثة 

 االرتباط 

(R) 

معامل  

 التحديد 

(2R) 

معامل  

 االنحدار 

(B) 

اختبار 

(T) 

اختبار 

 (F) 

مستوى  

 املعنوية 

نتيجة 

 العالقة 

إحصائية لإلفصاح    أثر ذو  داللة  يوجد  ال 

عن شهرة املحل كاألصول غير امللموسة  في  

 مستوى امليزة التنافسية زيادة 

 رفض  0.000 39.011 10.970 0.404 0.42 0.65
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( ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط 0.65قدره )  ،شهرة املحل وامليزة التنافسية( بين  قوي هنالك ارتباط )  ( ما يلي:11يتضح من الجدول )

(R)، (هي قيمة مطلقة ال تحدد شكل العالقة بين املتغير التابع واملستقل وبالرجوع لقيمة معامل االنحدارB( )0.404 مما يدل على وجود عالقة طردية ،)

بين   املحل و موجبة  التنافسيةزيادة مستوى  شهرة  )  ،امليزة  التحديد  التابع )%42قيمة معامل  املتغير  الحاصلة في  التغيرات  ( سببها التنافسية  امليزة ( من 

املستقل ) املحلاملتغير  )شهرة  التابع  املتغير  بين  التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية  نتائج  التنافسية(، وكما يتضح من  املستقل  امليزة  ( واملتغير 

 شهرة املحل)
 
قيمة أقل من  ي( وه0.000بمستوى داللة معنوية )(، 10.970( املحسوبة )t%(، حيث بلغت قيمة )1( عند مستوى معنوية )tالختبار ) ( وفقا

املعنوية   إلى  1مستوى  يشير  والذي  البديل  الفرض  وقبول  العدم  يتم رفض فرض  وعليه  املحل %،  لإلفصاح عن شهرة  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود 

 كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية. 

 النتائج والتوصيات:    . 6.4

 ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، وذلك على النحو التالي: 
 
 نتناول في هذا الجزء عرضا

   :النتائج    .1.6.4

 :
ً
 نتائج الفرضيات:  أوال

 لتكاليف البحوث والتطوير كأحد األصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة  •
 
   .التنافسيةأثبتت  الدراسة وجود أثر دال إحصائيا

 وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن العالمة التجارية في امليزة التنافسية.  •

م(، التي أكدت أن األصول  2004مع دراسة، )العدوى،    وتتفقوجود أثر ذو  داللة إحصائية لإلفصاح عن شهرة املحل في مستوى امليزة التنافسية،   •

 
 
الربحية.)الشهرة( له  غير امللموسة املولدة داخليا املتغيرات الفرعية املستقلة )تكاليف   كلوإن    ا تأثير كبير على القوائم املالية ويتضمن هذه القوائم 

در  تؤكده  ما  وهذا   ،  
 
معنويا  

 
تأثيرا الشركة  ربحية  في  تؤثر  امللموسة  غير  األصول  عن  املحاسبي  لإلفصاح   ) املحل  والتطوير، شهرة  القوي،  البحوث  )عبد  اسة، 

)طعمية،  2014 ودراسة  املنشأة،  قيمة  تقدير  علي  املالية  التقارير  مستخدمي  مساعدة  في  كبير  أثر  له  امللموسة  غير  األصول  اإلفصاح عن  أن  م(،  2013م( 

 .  اإلفصاح االختياري الكلي وبين العوامل املتعلقة بخصائص الشركة ومن ضمن هذه الخصائص الربحية مستوى بين  إيجابيةأكدت ووجود عالقات 

 :
ً
 نتائج اإلحصاء الوصفي: ثانيا

 يتم االعتراف بتكاليف الدراسة والتطوير كأحد بنود القوائم املالية في املصارف السودانية. •

 تضمين قيمة العالمة التجارية كأصل غير ملموس مكن مستخدمي املعلومات املحاسبية من معرفة اهتمام املصارف باألصول غير امللموسة.  •

 ن شهرة املحل في القوائم امللية يوفر املعلومات الالزمة لتقييم أصول املصرف.اإلفصاح املحاسبي ع •

 ارتفاع مستوى امليزة التنافسية يعتبر الضمان على مقدرة املنشأة على تسديد االلتزامات.  •

 توصيات الدراسة:    .2.6.4

 باآلتي: يوص ن على ضوء النتائج السابقة 

األصول غير امللموسة من قبل املنشآت، عن طريق إيجاد الطرق املناسبة للحد من استخدام األساليب التي تخفض زيادة االهتمام باإلفصاح عن   •

 من الشفافية املحاسبية وتشجيع استخدام وتطبيق املفاهيم التي تزيد من درجة اإلفصاح املحاسبي.

 .املصارف ءعمالاالهتمام بالعالمة التجارية واإلفصاح عنها ألهميتها في كسب ثقة  •

 تبني خطط للتقييم الدوري للمنشأة تكون أكثر فاعلية للتعرف على أفضل السبل لشهرة املحل والتي تعود بالربحية املجزية للمنشأة.  •

 بلة.االهتمام بجوانب نشاط البحوث والتطوير حتى تتمكن املنشأة من توفير معلومات كافية ملقارنة تطور أداء املنشأة خالل السنوات املق •

 إجراء مزيد من البحوث والدراسات في مجال العالمة التجارية.  •
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Abstract: The study aimed to measure the impact of accounting disclosure of intangible assets (Research 
and Development Costs, Trademarks and Goodwill) on the competitive advantage of Sudanese banks.  The 
problem of the study was that maintaining and increasing the level of profitability is a fundamental 
requirement that enterprises seek to achieve using various methods including, increasing assets and 
working capital by focusing on intangible assets and disclosing them in their Financial Statements to 
improve the image of the enterprise in front of the investor and to disclose everything that contributes to 
the profitability of the establishments, but the lack of interest in accounting disclosure of these assets does 
not reflect the real financial position of the enterprise, its relation to the level of profitability and its impact 
on competitive advantage. The resolution relied upon the questionnaire as a study tool through 
distributing 120 questionnaires to a sample of Sudanese banks staff and analyzing the questionnaire data 
using the simple-regression method, where the researcher was able to find a statistically significant impact 
on research and development costs and the reputation of the shop in increasing the level of profitability 
and thus the competitive advantage of Sudanese banks, the study found that there was statistically 
significant impact of the trademark as an intangible asset in the level of competitive advantage of 
enterprises. The study recommended the need to pay attention to the brand as an intangible asset and 
disclose it because of its importance in gaining the trust of banks customers, and to adopt plans for the 
periodic evaluation of the establishment to be more effective to identify the best ways to evaluate the 
Goodwill so it will reflect on the profitability of the Banks, and to adopt methods for the periodic evaluation 
of the goodwill, which returns to quite a profitability of the enterprise.  

Keywords: disclosure; Accounting; Competitive advantage; intangible assets. 
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 : املقدمة .1

 لنجاح واستمرارية هذه امل
ً
 رئيسيا

ً
نظمات. تعد خصائص املعلومات التي تمتلكها املنظمات اليوم، مثل وقت الحصول عليها ومدى فاعليتها، متطلبا

، إذ أنها (Business Intelligence)  األعمال ولعل من أهم األدوات التي يمكن أن تستخدمها املنظمات لتحقيق هذا املتطلب األداة املتعارف عليها بذكاء  

 وتنقيح معلوماتها، خاصة تلك املتعلقة باتخاذ قراراتها.    إدارة تمكن املنظمات من الحصول على 

بالنسبة لكثير من الباحثين إلى املعلومات واملعرفة املالئمة التي تصف بيئة العمل، واملنظمة نفسها، وموقعها في السوق وزبائنها   األعمالويشير ذكاء 

در الداخلية فسيها، في حين وصف آخرون هذا املصطلح من خالل وصفه بأنه عملية منظمة تتمكن املنظمة بواسطتها من جمع البيانات من املصاومنا

فق في الشركة هو مساعدتها على ضبط تد األعمالوبهذا فإن الهدف من نظام ذكاء   ؛، وتحقيق الهدف املنشودة من النظامونشرهاوالخارجية، وتحليلها، 

وذكاء    األعمالمعلومات   معرفة  إلى  تحويلها  بعد  منها  االستفادة  إلى  تؤدي  بطريقة  ومعالجتها  املعلومات  هذه  تحديد  خالل   Lönnqvist and)  من 

Pirttimäki, 2006.)    ذكاء و   األعمالكما عرف  البيانات  لتحليل  املستخدمة  األنظمة  أو مجموعة من  نظام  تز إ بأنه  التي  التقارير  في و صدار  املديرين  د 

 ( Elbashir et al., 2008) .باملعلومات املالئمة في الوقت املناسب التي يمكن استخدامها بسهولة في اتخاذ قرارات مهمة اإلداريةمختلف املستويات 

اعد البيانات ينظرون  بعد طرق مختلفة، ومنها أن خبراء قو   األعمال( أن الخبراء ينظرون لذكاء  Sahay and Ranjan, 2008وقد ذكر الباحثون )

ليها بأنها مجموعة إ بأنه أنظمة داعمة تمثل بيئة تكنولوجية لتطبيقات اتخاذ القرارات ودعمها. أما خبراء التنقيب في البيانات فينظرون    األعماللذكاء  

ائد أنظمة املعلومات أنها تمثل عملية لتحويل من أنظمة دعم القرارات املزودة بأدوات التنقيب في البيانات وتطبيقاتها. وأضاف الباحثون أن من أهم فو 

الداخلية والخارجية   أن  إ البيانات  أن تحققها من أجل  التي يجب  بها واألهداف  التي تقوم  الشركة واألنشطة  التي تمتلكها  القدرات  لى معلومات تخص 

أنظمة ذكاء   أن  املنافسة. كما  التق  األعمالتبقى قادرة على  املعلومات  أنظمة  البيانات واسترجاعها تختلف عن  أنها تشكل دمج ألنظمة تخزين  ليدية في 

   واستخدامها لدعم عملية اتخاذ القرارات.  
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 :لخصامل

الدراسة   الكشف عن  إ هدفت  التوريد في شركة  أ لى  أداء سلسة  الوصفي  أ ثر ذكاء األعمال في تحسين  املنهج  اليوم. وقد استخدم  لبان 

تم   االدارية، حيث  بمختلف مستوياتها  الشركة  بيانات من عينة من مديري  لجمع  االستبانة  واعتمدت  الدراسة،  أغراض  لتحقيق  التحليلي 

حصائية ملتغير ذكاء األعمال ككل في أداء سلسلة التوريد، إ ثر ذو داللة  أ هرت النتائج وجد  ظأ ( استبانة. و 78( استبانة استرد منها )100توزيع )

 لذلك  كما أظهرت وجود أثر لكل بعد من أبعاد ذكاء األعمال وهي التكنولوجيا، واألفراد، واملواءمة االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد. وتب
ً
عا

 تعزيز االستفادة من نظام ذكاء األعمال من أجل تحسين أداءة سلسلة توريدها.  أوصت الدراسة بضرورة استمرارية الشركة ب

 أداء سلسلة التوريد.   ؛ املواءمة االستراتيجية ؛األفراد ؛التكنولوجيا ؛ذكاء األعمال :فتاحيةالكلمات امل
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االستراتيجية إذ أن قيام املنظمة بمواءمة استراتيجيتها مع سياق عملها يشكل خطوة البد منها لتحسين    دارة من صميم بحث اإل   األعمالويعد ذكاء  

الرب ويعود  التنظيمي.  ذكاء  أدائها  بين  ومواءمتها    دارة واإل   األعمال ط  الفكر  إ االستراتيجية  في  املوقفي  املدخل  مطالبة    اإلداري لى  املنظمة  أن  على  القائم 

السابق الدراسات  كثير من  أكدت  بيئتها. وقد  عليها  تنطوي  التي  والتهديدات  والفرص  التنظيمية  بين مواردها  التطابق  ممّيز من  أن  بتحقيق قدر  ة على 

 ( Walter et al., 2013) .للمنظمة وبيئتها الخارجية للمواءمة االستراتيجية يجب أن تنطلق من التوافق املثمر بين التوجه االستراتيجي اإلجرائيةالنظرة 

املعلو  املنظمة في تكنولوجيا  استثمار  العائد على  أهداف أساسية هي تحسين  املواءمة االستراتيجية تكمن في ثالثة  أن فائدة  القول  مات، ويمكن 

املن وتوجيه  املعلومات،  تكنولوجيا  خالل  من  التنافسية  امليزة  تحقيق  على  السوقية ومساعدتها  الفرص  مع  التعامل  أجل  من  املرونة  واكسابها  ظمة 

( ذكاء  (.  Avison et al., 2004الجديدة  دراسة  أن  املنظمة.    األعمالويستفاد مما سبق  في  املعلومات  تكنولوجيا  تتضمن  أن  الجانب يجب  ومن حيث 

األ  أن  تبين  املنظمة فقد  د   فراد االنسلني في سياق استراتيجية  املنظمة يؤدون  األ في  أن  الدور  أهم مهام هذا  الصدد، ومن   في هذا 
ً
 مهما

ً
يضمنون    فراد ورا

، واملواءمة فرادهي التكنولوجيا، واأل   األعماللذكاء    أبعادوفي ضوء ذلك كله تعتمد الدراسة الحالية ثالثة  (.  Chenhall, 2005تحقيق املواءمة املنشودة )

     االستراتيجية. 

  األعمال توريد على وجه الخصوص تأتي في مقدمة األولويات التي يجب أن يأخذ بها الباحثون ألن املنافسة في بيئة  وفي املقابل فإن دراسة سلسلة ال

الشركات   بين  التوريد نفسها. وقد توصلت  إ الحديثة قد تحولت من منافسة  بين سالسل  أداء  ى منافسة  املؤثرة في  العوامل  بين  أن من  الصدد  في هذا 

التوريد   بيانات )سلسلة  لديها من  ما  بشأن  الشركة  تمتلكها  التي  التحليلية  ذكاء  Trkman et al., 2010القدرات  نظام  بين  يعني وجود عالقة  (. وهذا 

التحليلية.  األعمال أدواتها  من  واحدة  للشركة  يمثل  ذكاء    الذي  أنظمة  تتضمن  خاصة  سالسل    األعمالوبصفة  تحليل  نظام  عليه  يطلق   
ً
مهما  

ً
مكونا

التخاذ التوريد استخدامها  يمكن  معلومات  على  والحصول  وتحليلها  للبيانات  جمع  من  يتضمنه  وما  التوريد  سالسل  بوظائف  يختص  نظام  وهو   ،

 ( Sahay and Ranjan, 2008) .القرارات، خاصة القرارات االستراتيجية

 وأداء سلسلة التوريد ع  األعمالوفي معرض العالقة بين ذكاء  
ً
لى وجه الخصوص فقد بينت نتائج الدراسات السابقة وجود  واألداء املنظمي عموما

التوريد  األعمالء  ملتغير ذكا  إيجابيةتأثيرات   أداء سلسلة  األمر على ذلك بل يؤدي ذكاء  في  املنظإل   األعمال، وال يقتصر  التخلص من مى مساعدة  ة على 

 ألن يفض ي ذكاء  
ً
لى تحسين  إ   األعمال مشاكل ذات صلة بسلسلة التوريد مثل عدم التأكد املتعلق بعرض املنتجات. ولهذا السبب فقد تمت الدعوة مسبقا

 (Lee, 2017) .سلسلة التوريد بالفاعلية املطلوبة ليس باألمر الهين إدارة أداء سلسلة التوريد وخاصة أن 

أن مح الحالية هو نظام ذكاء  وحيث  الدراسة  الوطني وهي    األعمالل  الداعمة لالقتصاد  األردنية  الشركات  الخاصة بواحدة من  التوريد  وسلسلة 

في الشركة تجاه تحسين أداء سلسلة توريدها. وبطبيعة   األعمالاليوم فإن الهدف منها هو التعرف إلى األثر الذي يترتب على استخدام ذكاء    ألبانشركة  

من الح وغيره  القطاع  هذا  بتطوير  واملهتمين  للباحثين  وبالنسبة  القطاع  نفس  في  والشركات  نفسها  للشركة  بالنسبة  أهمية  ذات  الدراسة  تعد  ال، 

 القطاعات في األردن. 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها.  1.1

ذكاء   نظام  نظام  تطبيق  يقف  أجل    األعمالال  النظام من  أثر هذا  تحليل  العمل على  يجب  بل  الشركة  أنشطة  االنتهاء من تطبيقه على  بمجرد 

فيما   ومعرفة  النظام  هذا  فاعلية  الشركة إ التحقق من  تكبدتها  التي  التكاليف  آخر  بمعنى  أو  الشركة،  الذي قدمته  االستثمار  يستحق مقدار  كان  ذا 

أنشطة هذا النظام بطريقة سليمة. ومثال ذلك أن تكلفة نظام  إدارة يساعد على   األعمالقييم أثر نظام ذكاء لتشغيل ذلك النظام. ومن جهة أخرى فإن ت

 لذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل في الكشف عن أثر ذكاء    األعمال ذكاء  
ً
في أداء سلسلة   األعمالتكون أعلى في حال تم جمع معلومات غير دقيقة. وتبعا

الدر  أثر ذكاء    ألباناسة وهي شركة  التوريد للشركة محل  اآلتي: ما  السؤال  بهيئة  املشكلة  التوريد في   األعمالاليوم. ويمكن صياغة هذه  أداء سلسلة  في 

وريد ألداء سلسلة الت أبعادة، وثالثة مة االستراتيجيء، واملوا فرادهي التكنولوجيا، واأل  األعماللذكاء  أبعادالدراسة ثالثة  اليوم؟ وحيث تعتمد  ألبانشركة 

 فإنه ينبثق عن السؤال الرئيس ي للدراسة ثالثة أسئلة فرعية هي:  

 اليوم؟ ألبانما أثر التكنولوجيا في أداء سلسلة التوريد في شركة  •

 اليوم؟ ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  فرادما أثر األ  •

  اليوم؟ ألبانما أثر أثر املواءمة االستراتيجية في في أداء سلسلة التوريد في شركة  •

 : أهداف الدراسة وأهميتها   . 2.1

اليوم، وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية    ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة    األعمالتهدف الدراسة بالدرجة األولى إلى معرفة أثر ذكاء  

 اآلتية: 

 .اليوم ألبانالتعرف غلى أثر التكنولوجيا في أداء سلسلة التوريد في شركة  •

 .اليوم ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  فرادالكشف عن أثر األ  •
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 . اليوم ألباناالستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في شركة  املؤاءمةالتحقق من أثر  •

 : طار النظري والدراسات السابقةال  .2

 :األعمالمفهوم ذكاء   .1.2

ذكاء   و   األعمالعرف  وتحليلها  البيانات  تخزين  يتضمن  نظام  في مجاالت   إدارة بأنه  املنظمة  بأنشطة  املتعلقة  البيانات  تجميع  يتم  املعرفة، حيث 

الس من  يكون  بحيث  البيانات  قواعد  في  البيانات  هذه  تخزين  يتم  ثم  التوريد،  سلسلة  وشركاء  الزبائن،  وسلوك  والبيع،  التسويق،  مثل  هل مختلفة 

النتائ وتوظيف  وعرضها  معالجتها  ذلك  بعد  ويأتي   ،
ً
الحقا )الطيب،  استرجاعها  املنظمة  عمليات  تحسين  في  أن 2016ج  التعريف  هذا  من  ويستدل   .)

( وجود مجموعة من الخصائص 2018 ،عباس(التي ذكرها  األعمالكما يتضح من تعريفات مفهوم ذكاء  .األعمالالتكنولوجيا تشكل ركن أساس ي في ذكاء 

البيانات وتحويلها  األعمالالتي تميز ذكاء   املخزنة في قواعد  البيانات  التي تمكن من معالجة  األدوات  أهمها: استخدام مجموعة من  ى معلومات إل، ومن 

 في هذا املقام بأنه  األعماللى ذكاء  إ ذ ينظر  إ جراء عملية التخطيط وقياسأداء املنظمة،  إ لالستفادة منها في اتخاذ القرارات، وكذلك مساعدة املنظمة على  

املستخدمة في معالجة   األعمال ( ذكاء  2012،  ياسين)وقد وصف    أداة استراتيجية. املنهجيات والعمليات والنماذج والتقنيات واألدوات  بأنه توليفة من 

     وتكتيكية وتشغيلية.  لى ذكاء تنظيمي لتمكين املنظمة من اتخاذ قرارات استراتيجيةإ لى معرفة وتحويل املعرفة إ البيانات الى معلومات وتحويل املعلومات 

 :األعمالأدوات ذكاء . 2.2

(. وبغض النظر  2012بصفة عامة في ثالثة أنواع هي: الذكاء االستراتيجي، والذكاء التنافس ي، والذكاء السوقي )ياسين،    األعماليمكن تصنيف ذكاء  

ذكاء   نوع  في    األعمالعن  تساعد  التي  األدوات  بعض  يتضمن  وتحليل  فإنه  البيانات،  في  والتنقيب  املعرفة،  واكتشاف  املعلومات   األعمال الحصول على 

بتجميع البيانات، وتتم   األعمال من خالل استخدام أدوات ذكاء    األعمال وتتمثل الخطوات املتبعة في نظام ذكاء    (. 2016لدعم اتخاذ القرارات )الطيب،  

الخ املنظمة،  هذه  ادارات  بين مختلف  املعلومات  نشر  ثم  البيانات،  في قواعد  البيانات  وتخزين  أدوات متخصصة،  باستخدام  أن كل  طوة   إدارةحيث 

، استخدام املعلومات في اتخاذ القرارات
ً
 ( 2019)صويص وعابدين،   .تستخدم املعلومات حسب حاجتها، وأخيرا

 :األعمالمتغير ذكاء  أبعاد  .3.2

اهتمت بدراستها، ومن أمثلة تلك األ  األعمالذكاء    أبعادوقد تعددت   التنوع وتقبل اآلخر، وبناء فرق   بعادبين الدراسات التي  ما يلي: التدريب على 

اإل  ودعم  األسرية،  والحياة  العملية  الحياة  بين  التوازن  على  والحفاظ  املتنوعة،  تتقبل   دارة العمل  تنظيمية  ثقافة  وبناء  البشرية،  املوارد  لتنوع  العليا 

املستخدمة من قبل )عباس،   بعادومن أمثلتها كذلك األ (.2019املوارد البشرية )الليمون والربابعة،    إدارة وتحقيق العدالة واملساواة في سياسات  التنوع،  

التالية:   بعادراسته األ( في د2018وفي املقابل، استخدم الحواجرة )  ، الذكاء التنافس ي.األعمالأداء    إدارة املتمثلة في املعالجة التحليلية الفورية،    (2018

ذكاء   وثقافة  الهيكلية،  والقدرات  )  .األعمالالتكنولوجيا،  وعابدين  صويص  العمليات 2019أما  وتحليل  البيانات،  وتحليل  جمع  استخدما  فقد   )

  .األعماللذكاء  أبعاد، ودعم املوقف التنافس ي ك األعمالأداء  إدارة االستراتيجية، و 

ثالثة  و  تبني  تم  واأل   األعماللذكاء    أبعادقد  التكنولوجيا،  هي:  الحالية  الدراسة  التكنولوجيا  فرادفي  وتشير  االستراتيجية.  واملواءمة  الناحية  ،  من 

و إ املفاهيمية   القرارات  واتخاذ  املعلومات  ونظم  االتصاالت  نظم  مثل  العمال  بذكاء  الصلة  ذات  األنظمة  الستخدام  املنظمة  جاهزية  البيانات  لى  أمن 

مثل تحليل البيانات وتوفير التقارير لالستفادة    األعمال فهي تصف القدرات التكنولوجية لذكاء    اإلجرائية(. أما من الناحية  2018وتحليلها )الحواجرة،  

 م، والتكامل مع بقية األنظمة. منها في اتخاذ القرارات وما يرتبط بها من سمات مثل خلو البيانات من األخطاء، وعرض املعلومات حسب طلب املستخد

على   األعماللى تمكين املنظمات من املعالجة الفورية للبيانات بحيث يمكن مراجعة أنشطة  إ   األعمالوتشير التطورات الحديثة في تكنولوجيا ذكاء  

الواقع و  لى إ املصرح لهم بالوصول    فراد، كما أنه يسمح لل األعمالتلك    إدارة املسؤولين عن    فرادلى األ إ   األعمالاملعلومات املفيدة حول تلك    إرسالأرض 

و  وتفسيرها  املعلومات  املناسب  إتتلك  الوقت  في  القرارات  األ (Park et al., 2017)خاذ  الحالية  الدراسة  وعليه فقد عدت  الرئيسية   فراد.  املكونات  من 

، وضرورة امتالك فريق ذكاء اإلداريةمن قبل جميع املستويات  األعمالم ذكاء ، وتم التركيز بهذا الصدد على تشجيع الشركة الستخدام نظااألعماللذكاء 

ذكاء  األعمال نظام  الستخدام  التدريب  توفير  على  عالوة  لها،  املناسبة  الحلول  وتطوير  التشغيلية  املشاكل  تفسير  من  تمكن  التي  املطلوبة   للمهارات 

 .  األعمال

ذكاء   سياق  تعني    األعمالوفي  املحاذاة  ذكاء  فإن  فهم    األعمالاستخدام  التالية:  باألنشطة  القيام  أجل  من  وذلك  التنظيمية؛  االستراتيجيات  في 

جابات املطلوبة للتخطيط والرقابة وتحسين األداء التنظيمي في مجال ذات الصلة، وتحديد اإل   األعمالاملحفزات االستراتيجية للبيئة التنافسية وأهداف  

عمليات   تنفيذ  لدعم  استخدامها  يمكن  التي  التحليل  وأطر  ومنهجيات  أدوات  وتحديد  االستراتيجية،  األهداف  و   األعمالتحقيق  األداء   إدارة الرئيسية 

وتحل البيانات  واكتساب  لتحديد  التقنية  الخطوات  واتباع  منها  التنظيمي،  حاجته  حسب  كل  املديرين  على  املعلومات  وتوزيع   Williams and)يلها 
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Williams, 2003) بما يتناسب  األعمالعادة هيكلة عمليات ذكاء لى املواءمة االستراتيجية في الدراسة الحالية من خالل مراعاة الشركة إل إ . وقد تم النظر

             حة للشركة. والفرص املتاحة، واألهداف التشغيلية، والفرص املتا

   :هأبعادو  أداء سلسلة التوريد مفهوم .  4.2

التوريد   سلسلة  أداء  على  إ يشير  مقدرتها  حيث  من  الشركة  توريد  سلسلة  بها  تتميز  التي  السمة  العملية  لى  تكاليف  تقليل  من  املنظمة  تمكين 

 ( Hall and Saygin, 2012) .من التكاليف املستنفيذة في عملية التوزيعلى وجهتها بأقل ما يمكن إ يصال املنتجات إ االنتاجية، وضمان جودة املنتجات، و 

املعلوما تشارك  في مجال  الشركة  أنشطة  وفاعلية  كفاءة  التركيز على  الحالية من خالل  الدراسة  في  التوريد  أداء سلسلة  التعامل مع  تم  ت،  وقد 

التوريد. وقد عرف تشارك املعلومات بأنه العملية القائمة على تبادل شركاء سلسلة التوريد للمعلومات القّيمة التي والتخطيط املشترك، وتكامل سلسة  

 ( Hugos, 2018) .كمية املنتجات، وجودتها، وكيفية توزيعها يمكن االستفادة منها في اتخاذ قرارات سليمة بشأن

شتركة التي تقوم بها الشركة بمعية شركاء سلسلة التوريد في مجال تطوير القدرات واملهارات  وفي املقابل، يعرف التخطيط املشترك بأنه الجهود امل

وقد تم قياس متغير تشارك املعلومات في الدراسة الحالية من خالل سلوكيات الشركة   (. Kumar et al., 2018)وتوجيهها نحو انتاج املنتجات وتوزيعها  

بشأن بناء واستخدام   اإلداريةاملتعلقة بتوفير املعلومات ملن يحتاجها من العاملين، واختيارها لقنوات التواصل املناسبة، ودرجة التنسيق بين املستويات 

 علومات املشتركة في تحسيم أداء سلسلة التوريد. قواعد البيانات، وسعي الشركة لتوظيف امل

التوريد   ، يشير تكامل سلسة 
ً
الخارجي إوأخيرا الداخلية، والتكامل  التنظيمية  األنشطة  بين  يتم  الذي  الداخلي  التكامل  التكامل هما  لى نوعين من 

املتغير في الدراسة الحالية فقد تم التركيز على سعي الشركة   ومن أجل قياس هذا   (. Radhakrishnan et al., 2018)الذي يتم مع شركاء سلسلة التوريد  

 وأداء سلسلة توريدها، وتطوير عالقات مع الزبائن وشركاء سلسلة التوريد.    
ً
 لتحقيق التكامل من أجل تحسين أداء الشركة عموما

 : الدراسات السابقة  . 5.2

البشرية )منظمة خبيرة،  إ دراسة هدفت    ( 2014أجرى محمد ومحمد ) • املوارد  تنوع  املوهبة( في   إدارة لى تقييم معالجات  تنفيذية ناجحة، ورعاية 

ا  البيانات  أهدافها، وتم جمع  التحليلي لتحقيق  الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  العراق.  الغازية في  القدس  التشغيلي ملحطة كهرباء  ملطلوبة  األداء 

ق عينة  على  وزعت  استبانة  طريق  )عن  على  اشتملت  اإل 60صدية  مديري  من  مدير  االستبانات   دارة (  عدد  وبلغ  واالشرافية،  والوسطى  العليا 

التنفيذية الناجحة   دارة لى عدم وجود أثر ملتغير املنظمة الخبيرة بينما هنالك اثر لل إ ( استبانة. وتوصلت الدراسة 50) اإلحصائيالصالحة للتحليل 

 يلي.  ورعاية املوهبة في األداء التشغ

في العالقة بين كفايات تكنولوجيا املعلومات   األعمالفي الكشف عن الدور الوسيط لكفايات ذكاء    (2017وتمثل الهدف من دراسة السواعير ) •

 من 384والرشاقة التنظيمية. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وزعت على عينة تكونت من )
ً
( مديرا

اإل  الدراسة  مديري  وتوصلت  األردنية.  التجارية  البنوك  في  الرئيسية  مإ دارات  أثر  وجود  ذكاء  لى  لكفايات  ، اإلدارية)الكفايات    األعمال عنوي 

 كفايات تكنولوجيا املعلومات والرشاقة التنظيمية في البنوك التجارية األردنية.  والكفايات التقنية، والكفايات الثقافية( في العالقة بين 

الكشف عن  إ   (2018وقد هدفت دراسة عباس )  • الخيار االستراتيجي  األعمالثر ذكاء  أ لى  الكهربيائية. استخدمت    في تحديد  الصناعات  في قطاع 

( من  تكونت  عينة  على  وزعت  استبانة  بواسطة  البيانات  جمع  وتم  التحليلي،  الوصفي  املنهج  العامة  45الدراسة  الشركة  مديري  من  مدير   )

 في تحديد الخيار االستراتيجي.  األعماللذكاء  إحصائيةو دالل لى عدم وجود تأثير ذ إ للصناعات الكهربائية في العراق. وقد توصلت الدراسة 

.  األعمالثر الريادة التنظيمية في تحقيق النجاح االستراتيجي من خالل الدور الوسيط لقدرات ذكاء أ لى اختبار إ  (2018وهدفت دراسة الحواجرة ) •

( تكونت من  استبانة وزعت على عينة  باستخدام  البيانات  وتم جمع  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  في 435اعتمدت  القيادات  ( مشارك من 

و  الجامعات  برؤساء  األردنية ممثلين  األقسام.الجامعات  ورؤساء  ونوابهم ومساعديهم  والعمداء  الدراسة    نوابهم ومساعديهم  توصلت  أن  إ وقد  لى 

      يتوسط العالقة بين الريادة التنظيمية والنجاح االستراتيجي.  األعمالذكاء 

الريادة في الجامعات الرسمية األردنية. ثر ممارسات تنوع املوارد البشرية في تحقيق  أ لى الكشف عن  إ   (2019هدفت دراسة الليمون والربابعة )و  •

( من  تكونت  عينة  على  وزعت  استبانة  باستخدام  بياناتها  جمع  وتم  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  هيئة  400اعتمدت  أعضاء  من  عضو   )

الدراسة   وتوصلت  األردنية.  الرسمية  الجامعات  في  وتح   إدارة لى وجود درجة متوسطة ملمارسات  إ التدريس  و التنوع  الجامعات،  في  الريادة  لى إ قيق 

 وارد البشرية في تحقيق الريادة. تنوع امل إدارة وجود أثر ملمارسات 

في بناء البراعة التنظيمية في البنوك العاملة في فلسطين.  األعماللى الكشف عن دور نظم ذكاء إ فقد هدفت  (2019أما دراسة صويص وعابدين ) •

 120استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وزعت على عينة تكونت من )
ً
من موظفي البنوك.    ( موظفا

يمية، وعدم وجود فروق في استجابات املبحوثين تعزى للعمر  والبراعة التنظ  األعماللى وجود عالقة طردية بين مكونات نظام  إ وتوصلت الدراسة  

 أو املستوى الوظيفي أو عدد سنوات الخبرة أو اسم البنك. 
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السابقة استخدامها أل الدراسات  تناولتها    األعمال مختلفة لقياس ذكاء    بعاديالحظ من عرض  التي  املوضوعات  السبب في ذلك هو اختالف  ولعل 

،  األعمال( كفايات ذكاء  2017( بمعالجات تنوع املوارد البشرية فقد تناولت دراسة السواعير )2014الدراسات، ففي حين اهتمت دراسة محمد ومحمد )

. وما يميز  األعمال( التي تعاملت مع قدرات نظام ذكاء 2019الحواجرة ) ، ودراسةاألعمال( التي ركزت على وظائف نظام ذكاء 2018مقارنة بدراسة عباس )

  األعمالذ أن جوهر ذكاء إ ، املواءمة االستراتيجية، فرادهي التكنولوجيا، واأل  األعماللذكاء  أبعادالدراسة الحالية عن تلك الدراست أنها استخدمت ثالثة  

تحتاج   التي  التكنولوجيا  وذوي   أفرادلى  إ هو  باالضافة    مؤهلين  مخرجاتها،  مع  للتعامل  ذكاء  إ مهارات  نظام  وظيفة  على  التركيز  مساعدة    األعماللى  في 

   املنظمة على تحقيق استراتيجياتها عبر أخذ املواءمة االستراتيجية بعين االعتبار.  

 : جراءاتالطريقة وال  .3

 : منهج الدراسة  . 1.3

اليوم كما هي على أرض الواقع،    ألبانوسلسلة التوريد في شركة    األعمالاعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي القام على وصف ظاهرة ذكاء  

  هذا املنهج هو األنسب لتحقيق هذه الدراسة.   ، وذلك ألن هذا لى تحليل العالقة بين هاتين الظاهرتين وأثر املستقلة في التابعةإ باإلضافة 

 : مجتمع الدراسة وعينتها  . 2.3

 ألنهم األقدر على  ،  اإلداريةختلف املستويات  ماليوم في    ألبانتمثل مجتمع الدراسة الحالية بجميع مديري شركة  
ً
وقد تم اختيار املديرين تحديدا

بيانات تخص مسائل  اإل  التي تتضمن  التي يقومون بها وخبراتهم ر دا إ جابة عن فقرات االستبانة  املديرين واملهام  أعمال  استراتيجية، وذلك ألن طبيعة  ية 

االجابة.   من  تمكنهم  )انما  توزيع  على  100وتم  استبانة  )  أفراد(  استرجاع  تم  االستبانات  توزيع  وبعد  بنسبة78املجتمع،  أي  استبانة،  بلغت    (  استجابة 

ي منها. وعليه، تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام العدد املسترد من أ ولم يتم استبعاد    اإلحصائي%(. وجمع االستبانات املستردة صالحة للتحليل  78)

 وأداء سلسلة التوريد.   األعمال االستبانات والتي تغطي البيانات املطلوبة بشأن ذكاء 

 :الدراسة وفرضياتهانموذج   . 3.3

( الشكل  ب1يبين  املستقل  املتغير  يوضح  الذي  الدراسة  نموذج  بأبعاد(  التابع  واملتغير  بينها.أبعاده  املفترضة  والعالقات  أن    ه  الشكل  من  ويتضح 

 لى اختبار الفرضيات اآلتية: إ الدراسة تهدف 

 اليوم. ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  األعماللذكاء  إحصائية(: ال يوجد أثر ذو داللة H01الفرضية الرئيسية ) •

 اليوم. ألبانللتكنولوجيا في أداء سلسلة التوريد في شركة  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة (: H01-1الفرضية الفرعية األولى ) •

 اليوم. ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  فرادلل  إحصائية(: ال يوجد أثر ذو داللة H01-2)  الثانيةالفرضية الفرعية   •

 اليوم. ألبانللمواءمة االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في شركة  إحصائية(: ال يوجد أثر ذو داللة H01-3)  الثالثةالفرضية الفرعية   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذج الدراسة و نم :(1شكل )

 :أداة الدراسة  . 4.3

عينة الدراسة. كما تم جمع البيانات الثانوية من األدبيات السابقة ذات الصلة    أفرادتم استخدام استبانة لجمع البيانات من مصدرها األولي وهو  

الرجوع   الدراسات من خالل  األولية  إ بموضوع  بصورتها  الدراسة  استبانة  تألفت  وقد  املحكمة.  املجالت  في  املنشورة  العلمية  املقاالت  )لى  ( فقرة 30من 

( فقرة لقياس أداء سلسلة  15لى )إ ضافة  ، واملواءمة االستراتيجية( باإل فراد)التكنولوجيا، واأل   األعمالذكاء    أبعاد( فقرة لقياس  15توزعت على قسمين: )

H01 

H01-1 

H01-2 

 األعمالذكاء 

 

 المعلومات في المشاركة

 المشترك التخطيط

 التوريد سلسلة لمتكا

 

 

 التوريد سلسلة أداء

 التكنولوجيا

 األفراد

 االستراتيجية المواءمة
H01-3 
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التوريد(. املشترك، وتكامل سلسلة  املعلومات، والتخطيط  الواردة    التوريد )املشاركة في  تبني االستبانة  ( لقياس ذكاء 2019)العالوين  في دراسة  وقد تم 

 ( لقياس أداء سلسلة التوريد. 2018، واالستبانة الواردة في دراسة البطاينة )األعمال

 :صدق وثبات أداة الدراسة  . 5.3

عداد فقراتها  إ تم االعتماد على صدق املحكمين للتحقق من صدق فقرات أداة الدراسة إذ وزعت االستبانة على عدد من األساتذة املختصين بعد  

املقترحة، كما تم استخراج معامالت كرونباخ  إ بالرجوع   التعديالت  اجراء  السابقة، وتم  الدراسات  األداة، وقدأ لى  ثبات  الحكم على  بلغت    لفا من أجل 

 (. 0.70( وهي مقبولة ألنها أعلى من )0.724لالستبانة ككل )لفا أ قيمة كرونباخ 

 : تحليل البيانات  . 6.3

 : خصائص عينة الدراسة

  (.1لى الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة، وتظهر نتائج التحليل في الجدول )إ استخدمت التكرارات والنسب املئوية من أجل التعرف 

%(. ومن حيث الدرجة 4ناث التي لم تتجاوز )%( مقارنة بنسبة اإل 96العينة من الذكور حسص بلغت نسبتهم )  أفراد( أن غالبية  1يتضح من الجدول )

 أفراد %(. أما من حيث عدد سنوات الخبرة فقد تبين أن حوالي نصف 88العينة يحملون درجة البكالوريوس بنسبة بلغت ) أفرادالعلمية، تبين أن غالبية 

الذين    فراد%(، ثم األ 24( سنة بنسبة )15العينة الذين يمتلكون سنوات خبرة تزيد على )  أفراد( سنة، يليها  15-11العينة لديهم سنوات خبرة تتراوح بين )

بين   )إ ( سنوات بنسبة وصلت  10-5)تراوحت سنوات خبرتهم  )  فراد(. وجاء األ %13لى  املرتبة أ و  أ سنوات    59الذين يمتلكون سنوات خبرة تعادل  قل في 

   %(. 9األخيرة بنسبة )

افية  :(1)جدول   التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الديموغر

 عدد سنوات الخبرة  الدرجة العلمية  الجنس  

   %( 96) 75 ذكر

   %( 4) 3 أنثى 

  -  دبلوم عالي 

  %( 88) 69  بكالوريوس

  %( 9) 7  ماجستير  

  %( 3) 2  دكتوراة 

 %( 9) 7   سنوات فأقل   5 

 %( 17) 13   سنوات  10- 5

 %( 50) 39   سنة 11-15

 ( % 24) 19   سنة   15أكثر من 

 78 78 78 الجمالي 

افات املعيارية  . 7.3  :املتوسطات الحسابية واالنحر

 : األعمالمتغير ذكاء  أبعاد  .1.7.3

 : البعد األول: التكنولوجيا •

الجدول )ي التكنولوجيا، وهو  2وضح  لبعد  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الحالية.   األعمال ذكاء    أبعاداألول من    البعد(  الدراسة  في 

أحد   بوصفه  التكنولوجيا  لبعد  الكلية  الدرجة  جاءت  الحالية متوسطة  األعمالذكاء    أبعادوقد  الدراسة  في  الحسابي املستخدمة  املتوسط  بلغ  ، حيث 

 ( وجميعها ذات مستويات متوسطة.  3.24-3.53. وذلك حسب تقديرات فقرات البعد التي تراوحت بين )(0.86( وانحراف معياري )3.38الكلي )

ولى بيانات دقيقة خالية من األخطاء " قد جاءت في املرتبة األ   األعمال( التي نصت على " يستخدم نظام ذكاء  1( أن الفقرة )2ويتضح من الجدول )

بمتوسط حسابي ) )3.53بدرجة متوسطة  وانحراف معياري   )0.99( الفقرة  األخيرة، جاءت  املرتبة  وفي  ذكاء  5(،  نظام  لدى   " التي نصت على   عمالاأل ( 

( بمتوسط حسابي  بدرجة متوسطة   " األخرى  املعلومات  أنظمة  مع  التكامل  )3.24املقدرة على  وانحراف معياري  أن    نالحظو (.  1.07(  النتائج  من هذه 

ذكاء    ألبانشركة   تكنولوجيا  تعتمد  والتوصل    األعمالاليوم  البيانات  تحليل  أجل  العاجإ من  القرارات  اتخاذ  في  أهمية  ذات  معلومات  وتعتمد لى  لة، 

 الشركة هذا النظام من منطلق البيانات الدقيقة التي يستخدمها. 
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افات املعيارية :(2جدول )   لبعد التكنولوجيا  املتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  الترتيب

Q1  متوسطة   1 0.99 3.53 بيانات دقيقة خالية من األخطاء األعماليستخدم نظام ذكاء 

Q3  لللاء للللا   األعمللللاليحلللللل نظللللام ذكل للللات التاريخيللللة لتحديللللد االتجاهللللات واألنمل البيانل

 للكشف عن املشاكل 

 متوسطة   2 0.94 3.45

Q2  للللاء للللام ذكل للللة  األعمللللاليللللوفر نظل للللريعة ملعالجل للللراءات سل لللاذ اجل للللة التخل للللارير تفاعليل تقل

 املشاكل اليومية

 متوسطة   3 1.10 3.44

Q4  املقلدرة عللى علرض املعلوملات حسلب طللب مسللتخدم  األعملالللدى نظلام ذكلاء

 النظام

 متوسطة   4 1.03 3.24

Q5  متوسطة   5 1.07 3.24 املقدرة على التكامل مع أنظمة املعلومات األخرى  األعماللدى نظام ذكاء 

   متوسطة - 0.86 3.38 املجموع  

 : فرادالبعد الثاني: األ  •

 في الدراسة الحالية.  األعمالذكاء  أبعادالذي يمثل البعد الثاني من  فراد( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لبعد األ 3يبين الجدول )

افات املعيارية :(3جدول )    فرادلبعد األ  املتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  الترتيب

Q6   من قبل املستويات    األعمالالشركة استخدام نظام ذكاء    إدارةتشجع

 املختلفة  اإلدارية

 متوسطة  1 0.771 3.63

Q7   الشركة اجراء التحسينات التشغيلية من خالل استخدام    إدارةتحفز

 األعمال نظام ذكاء 

 متوسطة  2 0.651 3.55

Q8   نظام ذكاء املسؤول عن  الفريق  مهارات غنية    األعماللدى  الشركة  في 

 النظام  دارةمالئمة إل 

 متوسطة  3 0.90 3.51

Q9   ذكاء نظام  عن  املسؤول  الفريق  على    األعماللدى  املقدرة  الشركة  في 

 تفسير املشاكل التشغيلية لتطوير الحلول التقنية املناسبة لها.

 متوسطة  4 0.93 3.49

Q10   في    األعمال توفر الشركة برامج التدريب املناسبة ملستخدمي نظام ذكاء

 الوقت املناسب 

 متوسطة  5 0.528 3.46

 متوسطة  - 0.781 3.53 املجموع  

(. وقد جاءت جميع  0.781( بانحراف معياري )3.53متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي )  فراد( أن الدرجة الكلية لبعد األ 3يتضح من الجدول )

املختلفة   اإلداريةمن قبل املستويات    األعمالالشركة استخدام نظام ذكاء    إدارة ( التي نصت على " تشجع  6الفقرات بدرجات متوسطة، وجاءت الفقرة )

( حسابي  بمتوسط  األولى  املرتبة  في  متوسطة  بدرجة   "3.63( معياري  وانحراف   )0.771( الفقرة  وظهرت  برامج 10(.  الشركة  توفر   " على  نصت  التي   )

ذكاء   نظام  ملستخدمي  املناسبة  )  األعمالالتدريب  حسابي  بمتوسط  األخيرة  املرتبة  في  متوسطة  بدرجة   " املناسب  الوقت  معياري 3.46في  وانحراف   )

(0.528  .) 

 : البعد الثالث: املواءمة االستراتيجية •

 .   األعمالذكاء  أبعادفات املعيارية لبعد املواءمة االستراتيجية الذي يمثل البعد الثالث من ( املتوسطات الحسابية واالنحرا 4يتضمن الجدول )

افات املعيارية :(4جدول )    لبعد املواءمة االستراتيجية املتوسطات الحسابية واالنحر
الوسط   الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  الترتيب

Q11  مرتفعة   1 0.800 3.78 لتتوائم مع الفرص املتاحة.  األعمالتراعي الشركة اعادة هيكلة عمليات ذكاء 
Q14   ذكاء استخدامات  تتماش ى  ان  الشركة  اإل   األعمال تراعي  أهداف    دارة مع 

 التشغيلية 

 متوسطة   2 0.816 3.67

Q13   ذكاء تطبيقات  تتوافق  ان  الشركة  اإل   األعمالتراعي  احتياجات    دارة مع 

 التشغيلية 

 متوسطة   3 0.789 3.64

Q15   التشغيلية بدال من    دارةاإل   األعمالتحرص الشركة على أن يدعم نظام ذكاء

 مجرد توليد املعلومات منها.

 متوسطة   4 0.871 3.62

Q12   هيكلة اعادة  الشركة  الفرص  تراعي  مع  لتتوائم  التشغيلية  األقسام  عمليات 

 املتاحة.

 متوسطة   5 0.825 3.62

 متوسطة  - 0.75 3.66 املجموع  



 البطاينة وآخرون                                                                                                                             أثر ذكاء األعمال في أداء سلسلة التوريد في شركة ألبان اليوم 

Global Journal of Economics and Business, 11(1) (2021), 31-45 
 38 

 

( الجدول  النتائج في  املواءمة االستراتيجية جاءت متوسطة  إ (  4تشير  لبعد  الكلية  الدرجة  أن  )إ لى  الكلي  الحسابي  املتوسط  بلغ  بانحراف  3.66ذ   )

( التي نصت على على " تراعي الشركة اعادة هيكلة 11فقرة واحدة هي الفقرة )  باستثناءبدرجة متوسطة  التابعة  (. وجاءت جميع الفقرات  0.75معياري )

ذكاء   )  األعمالعمليات  بمتوسط حسابي  بدرجة مرتفعة  األولى  املرتبة  في  ظهرت  املتاحة" حيث  الفرص  )3.78لتتوائم مع  وانحراف معياري   )0.800) ،

( التي نصت على " تراعي الشركة اعادة هيكلة عمليات األقسام التشغيلية لتتوائم مع الفرص املتاحة " والتي جاءت في املرتبة األخيرة 12مقارنة بالفقرة )

     (.  0.825( وانحراف معياري )3.62بمتوسط حسابي )

 : متغير أداء سلسلة التوريد أبعاد .2.7.3

 : املشاركة في املعلوماتالبعد األول:  •

وقد تبين    أداء سلسلة التوريد وهو الشماركة في املعلومات.  أبعاد( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للبعد األول من  5يرصد الجدول )

   (.  3.40-3.34درجاتها بين )أن الدرجة الكلية لبعد املشاركة في املعلومات متوسطة كما هو الحال بالنسبة للفقرات التابعة التي تراوحت 

افات املعيارية :(5جدول )   لبعد املشاركة في املعلومات  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة  الترتيب

Q18 
تزود الشركة العاملين باملعلومات املطلوبة إلتمام اعمالهم على مبدأ الحاجة  

 املعرفة إلى 
 متوسطة   1 0.87 3.40

Q17 
الدوائر   بين  املعلومات  لتبادل  مناسبة  اتصال  قنوات  اختيار  الشركة  تراعي 

 واألقسام. 
 متوسطة   2 0.98 3.36

Q20 .متوسطة   3 0.97 3.35 تقوم الشركة بتصنيف املعلومات كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

Q19 
اإل  معلومات    دارة تنسق  قواعد  لبناء  والدنيا  الوسطى  اإلدارتين  مع  العليا 

 مناسبة. 
 متوسطة   4 0.97 3.32

Q16  .متوسطة   5 0.81 3.29 تسعى الشركة الى املشاركة في املعلومات لتحسين أداء سلسلة التوريد لديها 

 متوسطة   - 0.95 3.34 املجموع  

( الجدول  في  النتائج  )5تبين  الفقرة  أن  إلى  (  18(  الحاجة  مبدأ  اعمالهم على  املطلوبة إلتمام  باملعلومات  العاملين  الشركة  تزود   " نصت على  التي 

لى إ ( التي نصت على " تسعى الشركة  16(، أما الفقرة )0.87( وانحراف معياري )3.40املعرفة " جاءت في املرتبة األولى بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

 (.0.81( وانحراف معياري )3.29أداء سلسلة التوريد لديها " فقد جاءت في املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )املشاركة في املعلومات لتحسين 

 : البعد الثاني: التخطيط املشترك •

تراوحت ( كما ظهرت الفقرات الخاصة بهذا البعد بدرجات متوسطة  6جاءت الدرجة الكلية لبعد التخطيط املشترك متوسطة كما يبينها الجدول )

 (.   3.40-3.34بين )

افات املعيارية :(6جدول )   لبعد التخطيط املشترك املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة  الترتيب

Q21 متوسطة   1 0.98 3.45 ترتبط سلسلة التوريد لدى الشركة بأنشطة تراعي استمرارية تدفق منتجاتها 

Q25 
لللا عللللى تحسللللين بيئللللة العملللل مللللن خللللالل وضلللع خطللللط قابلللللة  دارةتعملللل اإل  العليل

 للتنفيد.
 متوسطة   2 0.91 3.44

Q24 
لللللة  لللللد )الداخليل للللللة التوريل لللللراف سلسل لللللين أطل لللللات بل لللللوير العالقل لللللركة لتطل لللللعى الشل تسل

 والخارجية(.
 متوسطة   3 0.92 3.44

Q22 
للللوردين  للللراك املل للللركة الشل للللعى الشل للللللة تسل للللطة سلسل لللليط أنشل للللي تخطل للللتهلكين فل واملسل

 التوريد.
 متوسطة   4 0.74 3.41

Q23 .متوسطة   5 0.84 3.37 تسعى الشركة اليجاد نقا  التكامل الحرجة بين أنشطتها املختلفة 

   متوسطة - 0.96 3.42 املجموع  

سلسلة التوريد لدى الشركة بأنشطة تراعي استمرارية تدفق منتجاتها ( التي نصت على " ترتبط 21( أن الفقرة )6تشير النتائج الواردة في الجدول )

( الحسابي  بلغ متوسطها  بدرجة متوسطة حيث  األولى  املرتبة  في  ظهرت  )3.45" قد  املعياري  وانحرافها   )0.98( الفقرة  " 23(. وجاءت  تنصت على  التي   )
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 " املختلفة  أنشطتها  بين  الحرجة  التكامل  نقا   اليجاد  الشركة  )  تسعى  حسابي  بمتوسط  متوسطة  بدرجة  األخيرة  املرتبة  معياري  3.37في  وانحراف   )

(0.84  .) 

 :البعد الثالث: تكامل سلسلة التوريد •

لللى أن الدرجللة الكليللة لبعللد تكامللل سلسلللة التوريللد قللد جللاءت متوسللطة وذلللك مللن واقللع الللدرجات املتوسللطة التللي ظهللرت إ ( 7تشير النتائج في الجدول )

 (.   3.49-3.36الفقرات الخاصة بهذا البعد والتي تراوحت بين )بها 

افات املعيارية :(7جدول )   لبعد تكامل سلسلة التوريد  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة  الترتيب

Q27 
موقفها   تدعم  التي  املعلومات  تبادل  إلى  الشركة  أطراف  تسعى  مع  السوقي 

 سلسلة التوريد )املوردين والزبائن(.
 متوسطة  1 0.74 3.49

Q26  .متوسطة  2 0.93 3.42 تسعى الشركة إلى تطوير عالقات دائمة مع عمالئها 

Q29 
تراعي الشركة تحقيق التكامل في سلسلة التوريد لديها لتحسين أدائها بشكل  

 عام. 
 متوسطة  3 0.73 3.40

Q30 
الشركة     إتسعى 

ً
وصوال التوريد  سلسلة  من  املعلومات  بين  تكامل  ايجاد  لى 

 للمستهلك النهائي. 
 متوسطة  4 0.82 3.40

Q28 
في الشركة على حل املشكالت التشغيلية التي يمكن    اإلداريةتعمل الوحدات  

 أن تحدث داخل الشركة.
 متوسطة  5 0.66 3.36

 متوسطة  - 0.73 3.41 املجموع  

( الجدول  النتائج في  الفقرة )7تبين  أن  أطراف سلسلة  27(  السوقي مع  التي تدعم موقفها  املعلومات  تبادل  إلى  الشركة  التي نصت على " تسعى   )

( التي نصت 28(. أما الفقرة )0.74( بانحراف معياري )3.49التوريد " قد احتلت املرتبة األولى بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط الحسابي الخاص بها )

" الوحدات    على  الشركة    اإلداريةتعمل  داخل  تحدث  أن  يمكن  التي  التشغيلية  املشكالت  الشركة على حل  املرتبة   " في  في  بدرجة متوسطة  فقد جاءت 

 (.   0.66( وانحراف معياري )3.36األخيرة بمتوسط حسابي )

 : فرضيات الدراسة  اختبار   . 8.3

 : اختبار الفرضية الرئيسية األولى .1.8.3

داللة   ذو  اثر  وجود  عدم  على  األولى  العدمية  الرئيسية  الفرضية  ذكاء    إحصائيةنصت  مجتمعة  أبعادب  األعمالملتغير  واأل ه  ، فراد)التكنولوجيا، 

التوريد بواملواءمة االستراتيجية(   أداء سلسلة  التور   ه مجتمعةأبعادفي متغير  املشترك، وتكامل سلسلة  املعلومات، والتخطيط  . وقد تم يد()املشاركة في 

 (.8اختبار هذه الفرضية باستخدام االنحدار البسيط وتظهر النتائج في الجدول )

 في أداء سلسلة التوريد  األعمالنتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر ذكاء  :(8جدول )

معامل  

 االرتباط 

معامل  

 التفسير

معامل التأثير 

 املعياري 
 قيمة )ف(

مستوى  

 الداللة 

قيمة  

 )ت(

مستوى  

 الداللة 

0.65 0.42 0.65 54.33 0.000 7.37 0.000 

 املتغير املستقل: ذكاء األعمال 

 املتغير التابع: أداء سلسلة التوريد  

( الجدول  النتائج في  املستقل )ذكاء  8تؤكد  املتغير  أن  التوريد وذلك بداللة قيمة  األعمال( على  أداء سلسلة  معامل ( يرتبط بعالقة جيدة بمتغير 

( بلغت  التي  ذكاء  0.65االرتبا   متغير  فإن  لذلك   
ً
وتبعا التوريد وصل    األعمال(.  أداء سلسلة  في  التباين  من  كبيرة  نسبة  تفسير  املقدرة على  لى  إ يمتلك 

(42( أقل من  التي تمكن0.05%(. وإذ جاءت قيمة )ف( بمستوى داللة  بالجودة  الدراسة يتصف  أن نموذج  من استخدامه   ( فإن ذلك دليل كاف على 

ذكاء   يظهره  الذي  املعنوي  التأثير  )  األعماللقبول  بلغ  الذي  التوريد  أداء سلسلة  الداللة 0.65على  قيمة مستوى  التأثير  يدل على معنوية هذا  ومما   .)

لة التوريد األمر الذي يعني رفض  في أداء سلس  األعماللذكاء    إحصائية. وعليه، يوجد أثر ذو داللة  إحصائية)ت( التي جاءت ذات داللة    لقيمةاملرافقة  

 الفرضية الصفرية الرئيسية.   

 : اختبار الفرضيات الفرعية .2.8.3

، واملواءمة  فرادفي سلسلة التوريد )التكنولوجيا، واأل   األعمالذكاء    أبعادانبثق عن الفرضية الرئيسية ثالثة فرضيات فرعية تتعلق بأثر كل بعد من  

 (. 9سلسلة التوريد مجتمعة. وقد تم اختبار هذه الفرضيات باستخدام تحليل االنحدار املتعدد، وتظهر نتائج التحليل في الجدول )االستراتيجية( في أداء 
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 في أداء سلسلة التوريد  األعمال( نتائج تحليل االنحدار املتعدد ألثر ذكاء 9جدول )

الذكاء    أبعاد

 االستراتيجي 

معامل  

 االرتباط 

معامل  

 التفسير

معامل  

التأثير 

 املعياري 

قيمة  

 )ف(

مستوى  

 الداللة 

قيمة  

 )ت(

مستوى  

 الداللة 

 التكنولوجيا 

0.69 0.48 

0.54 

22.38 0.000 

5.58 0.000 

 0.042 2.06 0.19 فراداأل 

املواءمة  

 االستراتيجية  
0.12 3.11 0.03 

 املتغير التابع: أداء سلسلة التوريد  

%( من التباين في أداء سلسلة التوريد. وحيث أن نموذج االنحدار  48الذكاء االستراتيجي تفسر ما نسبته )  أبعاد( أن  9توضح النتائج في الجدول )

 مالئما بداللة قيمة )ف( التي ظهرت بمستوى داللة  
ً
( فإنه يمكن استخدام هذا النموذج للتنبؤ 0.05أقل من )الذي يتضمن هذه املتغيرات يعد نموذجا

 في أداء سلسلة التوريد   أبعادبالتغير في أداء سلسلة التوريد بواسطة  
ً
الذكاء االستراتيجي. وقد أظهرت النتائج أن بعد التكنولوجيا هو البعد األكثر تاثيرا

(، 0.12( ثم بعد املواءمة االستراتيجية بدرجة تاثير معيارية بلغت )0.19أثير معيارية بلغت )بدرجة ت فراد(، يليه متغير األ 0.54بدرجة تأثير معيارية بلغت )

الداللة   على  يؤكد  قيم    اإلحصائيةومما  التاثيرات  )  اإلحصائيلهذه  من  أقل  داللة  بمستويات  ظهرت  التي  التكنولوجيا، 0.05)ت(  أن  تبين  وعليه،   .)

داء سلسلة التوريد، وقد ترتب على ذلك رفض الفرضيات الفرعية الصفرية أ ذات اثر في    األعماللذكاء    أبعادها  ، واملواءمة االستراتيجية بوصففرادواأل 

 ( ملخص اختبار فرضيات الدراسة.10التي انبثقت عن الفرضية الرئيسية األولى. ويبين الجدول )

 ملخص اختبار فرضيات الدراسة  :(10جدول )

 النتيجة  الفرضية  نص الفرضية

H01  رفض  اليوم. ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  األعماللذكاء  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

H01-1  رفض  اليوم. ألبانللتكنولوجيا في أداء سلسلة التوريد في شركة  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

H01-2  رفض  اليوم. ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  فرادلل  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

H01-3  رفض  اليوم. ألبانللمواءمة االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في شركة   إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 النتائج:   . 1.4

 أظهرت الدراسة النتائج اآلتية: 

ذكاء   • تكنولوجيا  في مجال  كلية متوسطة  الشركة درجات  بذات   أفرادو   األعمالتمتلك  الشركة  تتسم  كما  االستراتيجية،  واملواءمة  عليها  القائمين 

 الدرجات من املشاركة في املعلومات والتخطيط املشترك وتكامل سلسلة التوريد. 

حيث تستخدم الشركة هذا النظام لضمان توفر بيانات دقيقة خالية من األخطاء، وتحليل    األعمالوجود درجة متوسطة لبعد تكنولوجيا ذكاء   •

جراءات سريعة إ الكشف عن املشاكل، كما أن هذا النظام يوفر تقارير تفاعلية التخاذ  البيانات التاريخية التي تمكنها من تحديد اتجاهات وأنما   

اليومية،   املشاكل  التملعالجة  امليزة  وقدرة هذا  عالوة على  النظام،  طلب مستخدم  املعلومات حسب  باملقدرة على عرض  النظام ممثلة  يقدمها  ي 

 النظام على التكامل مع أنظمة املعلومات األخرى. 

األ  • أحد    فراديؤدي  بوصفهم   
ً
 متوسطا

ً
دورا الشركة  نظام ذكاء    األعمالذكاء    أبعادفي  استخدام  تشجع  الشركة  وذلك ألن  التوريد  أداء سلسلة  في 

خاصة وأن الفريق ،  األعمالجراء التحسينات التشغيلية عبر استخدام نظام ذكاء  إ ، كما أنها تحفز  اإلداريةمن قبل مختلف املستويات    األعمال

ى برامج  لإ النظام، واملقدرة على تفسير املشامل التشغيلية لتطوير الحلول التقنية، باالضافة    دارة املسؤول عن النظام يمتلك املهارات املطلوبة إل 

 التدريب التي توفرها الشركة. 

اعادة هيكلة عمليات ذكاء   • الشركة  الشركة تراعي  أن  الشركة ذات درجة متوسطة من واقع  الفرص   األعمالاملواءمة االستراتيجية في  لتتوائم مع 

اإل   على تقديم عدة مزايا وليس فقط التشغيلية، عالوة عن أن حرص الشركة على أن يكون النظام    دارة املتاحة وأن تتوافق مع احتياجات 
ً
قادرا

 ملجرد توليد املعلومات، كما أن الشركة تراعي اعادة هيكلة عمليات األقسام التشغيلية للتوائم مع الفرص املتاحة. 

ومنها   • املجال  هذا  في  الشركة  ممارسات  بها  ظهرت  التي  املتوسطة  الدرجات  بسبب  وذلك  متوسطة  املعلومات  في  املشاركة  الشركة  درجة  تزويد 

املعلومات، لتبادل  املناسبة  املطلوبة، وتوفير قنوات االتصال  باملعلومات  التنسيق    بالعاملين  البيانات لتحقيق  املعلومات، وبناء قواعد  وتصنيف 

 بين ادارات الشركة، باإلضافة توظيف املشاركة في املعلومات لتحسين أداء سلسلة التوريد.
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التخطيط املشترك فهي تراعي استمرارية تدفق منتجاتها، وتحسين املستمر لبيئة العمل، وتطوير العالقات مع    تمتلك الشركة درجة متوسطة من  •

 يجاد نقا  التكامل الحرجة بين مختلف أنشطتها. إ لى املستهلك النهائي، و إ شركاء سالسل التوريد، وتحقيق التكامل بهدف الوصول 

ا  • تكامل سلسلة  الشركة درجة متوسطة من  السوقي مع شركاء سلسلة  تمتلك  التي تدعم موقفها  املعلومات  بتبادل  الشركة تقوم  أن  لتوريد حيث 

 يد.التوريد، وتطوير عالقاتها معهم، وتحسين أدائها، وحل املشكالت التشغيلية، ومشاركة املوردين واملستهلكين في تخطيط أنشطة سلسلة التور 

التكنولوجيا البعد األعمالمتغير ذكاء    أبعادي أداء سلسلة التوريد للشركة. وعلى صعيد  ككل ف  األعماللذكاء    إحصائيةيوجد أثر ذو داللة   • ، تعد 

 في أداء سلسلة التوريد، ثم األ 
ً
   ثم املواءمة االستراتيجية.  فراداألكثر تأثيرا

 : التوصياتاالستنتاجات و   . 2.4

ذو أهمية في تحسين األداء الكلي للشركات، خاصة أداء سلسلة التوريد؛   األعمالن ذكاء  أ لى  إ ليها  إ خلصت الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت  

 في تحسين تشارك املعلومات من منطلق القدرات التي يمتلكها النظام في مجال تحليل البيانات وتحويله  األعمالحيث يؤدي ذكاء  
ً
 مهما

ً
لى معلومات  إ ا  دورا

ما  ومنها التخطيط، ك  األعمالمكانية عرض املعلومات التي يتم تبادلها واالستفادة منها لتحسين أنشطة  إ ذ يوفر  إ مفيدة، وفي تحسين التخطيط املشترك  

 بما يلي:الدراسة أنه يعزز تكامل سلسلة التوريد. وعليه، توص ي 

ذكاء   • تكنولوجيا  من  االستفادة  استراتيجيات   رادفواأل   األعمال تحسين  وبين  بينها  املواءمة  مستوى  تحسين  في  ودورها  استخدامها  على  القائمين 

 الشركة. 

األ  • بدعم  الشركة  ذكاء    فراداستمرارية  نظام  فاعلية  تحسين  أجل  في  إ   األعمالمن  النجاح  املزيد من  تحقيق  أجل    إدارةلى مستويات متقدمة من 

 سلسلة التوريد.

 .األعمالأن تقوم الشركة برفع مستوى املواءمة االستراتيجية مع متطلبات وفرص السوق من االستفادة من املعلومات التي يوفرها نظام ذكاء  •

أو   لبانلة التوريد باستخدام شركات من نفس القطاع الحالي وهو قطاع تصنيع األفي أداء سلس  األعمالجراء دراسات مستقبلية تتناول أثر ذكاء  إ  •

 بشأن الدور الذي يؤديه نظام ذكاء 
ً
 .األعمالمن قطاعات أخرى وذلك من أجل تعميم النتائج مستقبال

 :املراجع

 :
ً
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Abstract: The aim of this study is to explore the effect of business intelligence on supply chain performance Alban 
Al-youm Company. The descriptive analytical method was used for the purpose of this study, in which data were 
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questionnaires were distributed and 78 questionnaires were returned valid. The results indicate that there was a 
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effect on supply chain performance. Based on these results, it was recommended that the management is called to 
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 استبانة الدراسة 

 أخي الفاضل/ أختي الفاضلة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

            " بعنوان:  ميدانية  دراسة  بإجراء  الباحث  ذكاء  يقوم  شركة    األعمالأثر  في  التوريد  سلسلة  أداء  دقة   .اليوم"  ألبانفي  بكل  املرفقة  االستبانة  فقرات  عن  باإلجابة  التكرم  أرجو 

علما بأن إجابتكم سوف تعامل بسرية تامة,   ،( في املكان املناسب√وذلك بوضع إشارة )  ،موافق، غير موافق بشدة(وموضوعية، وستكون بدرجة )موافق بشدة، موافق، محايد، غير  

 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي. 

 لكم حسن تعاونكم 
ً
 شاكرا

 روتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدي

 الدكتور أحمد البطاينة   : الباحث                                                                                      

افية والوظيفية  الجزء األول:  البيانات الديمغر

 ( بجانب االجابة املناسبة: √الرجاء التكرم بوضع إشارة )

 الجنس  -1

  ذكر  أنثى 

 سنوات الخبرةعدد  -2

   سنوات  5أقل من    سنوات 10إلى أقل من  5من 

    سنة   15أقل من إلى  10من  15   سنة فأكثر 

 املؤهل العلمي  -4

  دبلوم  بكالوريوس 

  ماجستير  دكتوراه 

 الجزء الثاني: متغيرات الدراسة 

افقتك درجة يمثل الذي املناسب املكان في( √الرجاء وضع إشارة )  :  يلي ما لكل الفقرة على مو

: ذكاء 
ً
 األعمال أوال

 الفقرة الرقم 
افق   مو

 بشدة
افق   محايد مو

غير 

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة

 Technology التكنولوجيا

      بيانات دقيقة خالية من األخطاء   األعماليستخدم نظام ذكاء   .1

2.  
ذكاء   نظام  ملعالجة    األعماليوفر  سريعة  اجراءات  التخاذ  تفاعلية  تقارير 

 املشاكل اليومية 
     

3.  
ذكاء   نظام  واألنما     األعماليحلل  االتجاهات  لتحديد  التاريخية  البيانات 

 للكشف عن املشاكل 
     

4.  
املقدرة على عرض املعلومات حسب طلب مستخدم   األعماللدى نظام ذكاء 

 النظام. 
     

      املقدرة على التكامل مع أنظمة املعلومات األخرى  األعماللدى نظام ذكاء   .5

  People  فراد األ 

6.  
ذكاء    إدارة تشجع   نظام  استخدام  املستويات   األعمال الشركة  قبل  من 

 املختلفة  اإلدارية
     

7.  
الشركة اجراء التحسينات التشغيلية من خالل استخدام نظام    إدارةتحفز  

 األعمال ذكاء 
     

8.  
في الشركة مهارات غنية مالئمة   األعماللدى الفريق املسؤول عن نظام ذكاء 

 النظام دارةإل 
     

9.  
في الشركة املقدرة على تفسير    األعمال لدى الفريق املسؤول عن نظام ذكاء  

 املشاكل التشغيلية لتطوير الحلول التقنية املناسبة لها. 
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 الفقرة الرقم 
افق   مو

 بشدة
افق   محايد مو

غير 

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة

10.  

ذكاء   نظام  ملستخدمي  املناسبة  التدريب  برامج  الشركة  في   األعمالتوفر 

 الوقت املناسب 

 

     

Strategic alignmentاملواءمة االستراتيجية    

11.  
ذكاء   عمليات  هيكلة  اعادة  الشركة  الفرص    األعمالتراعي  مع  لتتوائم 

 املتاحة.
     

12.  
تراعي الشركة اعادة هيكلة عمليات األقسام التشغيلية لتتوائم مع الفرص  

 املتاحة.  
     

13.  
ذكاء   تطبيقات  تتوافق  ان  الشركة  اإل   األعمالتراعي  احتياجات    دارة مع 

 التشغيلية 
     

14.  
ذكاء   استخدامات  تتماش ى  ان  الشركة  اإل   األعمال تراعي  أهداف    دارة مع 

 التشغيلية 
     

15.  
التشغيلية بدال من    دارة اإل   األعمال تحرص الشركة على أن يدعم نظام ذكاء 

 مجرد توليد املعلومات منها.  
     

: أداء سلسلة التوريد: 
ً
 Supply chain Performance ثانيا

 الفقرة الرقم 
افق   مو

 بشدة
افق  افق  محايد مو  غير مو

افق   غير مو

 بشدة

 Information Sharing املشاركة في املعلومات 

16.  
أداء سلسلة   لتحسين  املعلومات  في  املشاركة  الى  الشركة  تسعى 

 التوريد لديها.  
     

17.  
املعلومات  لتبادل  مناسبة  اتصال  قنوات  اختيار  الشركة  تراعي 

 بين الدوائر واألقسام.  
     

18.  
اعمالهم على   املطلوبة إلتمام  باملعلومات  العاملين  الشركة  تزود 

 .  (Need to Knowمبدأ الحاجة إلى     املعرفة ) 
     

19.  
اإل  قواعد    دارة تنسق  لبناء  والدنيا  الوسطى  اإلدارتين  مع  العليا 

 معلومات مناسبة. 
     

      تقوم الشركة بتصنيف املعلومات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  .20

 Shared planning التخطيط املشترك 

21.  
استمرارية   تراعي  بأنشطة  الشركة  لدى  التوريد  سلسلة  ترتبط 

 تدفق منتجاتها )سلع وخدمات(.  
     

22.  
تسعى الشركة الى ايجاد تكامل بين املعلومات من سلسلة التوريد  

 للمستهلك النهائي.  
ً
 وصوال

     

23.  
أنشطتها   بين  الحرجة  التكامل  نقا   اليجاد  الشركة  تسعى 

 املختلفة. 
     

24.  
التوريد   سلسلة  أطراف  بين  العالقات  لتطوير  الشركة  تسعى 

 )الداخلية والخارجية(. 
     

25.  
اإل  وضع    دارةتعمل  خالل  من  العمل  بيئة  تحسين  على  العليا 

 خطط قابلة للتنفيد. 
     

 Supply Chain integration تكامل سلسلة التوريد  

      تطوير عالقات دائمة مع عمالئها.   ىتسعى الشركة إل  .26

27.  
تسعى الشركة إلى تبادل املعلومات التي تدعم موقفها السوقي مع  

 أطراف سلسلة التوريد )املوردين والزبائن(. 
     

28.  
تسعى الشركة الشراك املوردين واملستهلكين في تخطيط أنشطة  

 سلسلة التوريد. 
     

29.  
تراعي الشركة تحقيق التكامل في سلسلة التوريد لديها لتحسين  

 أدائها بشكل عام.  
     

30.  
الوحدات   املشكالت    اإلداريةتعمل  حل  على  الشركة  في 

 التشغيلية التي يمكن أن تحدث داخل الشركة. 
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 املقدمة:  .1

بعالق املصرفي  االئتمان  و   ةيرتبط  الفائدة  طردية مع سعر  التضخم وكذلك عالقة   توازنيه عكسية مع 
 
التضخم   هنالك عالقة  أيضا بين  عكسية 

الفائدة سوف ينخفض حجم االئتمان املصرفي وكلما ارتفع معدل التضخم يرتفع االئتمان املصرفي في اململكة العربية   أسعارفعند ارتفاع    وسعر الفائدة 

الفائدة منخفضة ينمو االقتصاد ويزيد التضخم.  أسعارالفائدة وُمعّدل التضخم بشكل عام. وعندما تكون  أسعارالسعودية. وهناك عالقة عكسية بين 

 الفائدة والتضخم إلى االرتباط  أسعارالتضخم. وتميل الفائدة مرتفعة، فإن االئتمان املصرفي يتباطأ وينخفض  أسعاروعندما تكون 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

وتتمثل   االئتمان املصرفي املمنوح في االقتصاد السعودي   ىعل  وتأثيرهماالتضخم وسعر الفائدة    العالقة بينتحليل  والبحث  بالتتناول هذه الدراسة  

 ؟ في اململكة العربية السعوديةاالئتمان املصرفي  هل يؤثر سعر الفائدة والتضخم على  :هو رئيسالسؤال المشكلة الدراسة في 

 هي: ينبثق عن السؤال الرئيس ي للدراسة ثالثة أسئلة فرعية و 

   ؟في اململكة العربية السعودية االئتمان املصرفي  ىهل يؤثر سعر الفائدة عل •

 ؟السعوديةفي اململكة العربية املمنوح  املصرفي االئتمان ىهل يؤثر التضخم عل •
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 امللخص:

اعتمد الباحثان بالنسبة    ىثر سعر الفائدة والتضخم علأ هدفت الدراسة لتحليل   االئتمان املصرفي  ولإلجابة على تساؤالت الدراسة، 

ما اإلطار العملي فقد اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي أ دبيات والدراسات السابقة ذات الصلة.  لإلطار النظري للدراسة على األ 

مستقلة   كمتغيرات  والتضخم  الفائدة  سعر  الدراسة  حيث  ووجود للدراسة  تابع  كمتغير  املصرفي  االئتمان   عالقة واالئتمان  بين  توازنيه 

التضخم وخلصت الدراسة للنتائج التالية وجود عالقة عكسية توازنيه بين سعر الفائدة واالئتمان املصرفي   املصرفي وسعر الفائدة معدل 

توازني طردية  عالقة  و   ةووجود  املصرفي  واالئتمان  التضخم  معدل  لالئتماأ بين  االقتصادي  ن  النشاط  زيادة  في  فعال  دور  املصرفي  ن 

و  االقتصاد  في  السعودية أ واالستثماري  املكتبة  ورفد  القرار  الجهات متخذة  املصرفي ومساعدة  باالئتمان  االهتمام  بضرورة  الدراسة  وصت 

 بالبحث العلمي الرصين في جانب االئتمان املصرفي. 

 .السعودية ؛التضخم  ؛سعر الفائدة  ؛االئتمان املصرفي :الكلمات املفتاحية
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 ؟ املمنوح في اململكة العربية السعودية في فترة الدراسة االئتمان املصرفي مجموع  ىيؤثر سعر الفائدة والتضخم علهل  •

 أهداف الدراسة:  . 2.1

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 

 االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعودية.  ىبيان سعر الفائدة عل •

 االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعودية.  ىشرح أثر التضخم عل •

 تقديم توصيات مفيدة في تطوير االئتمان املصرفي وسعر والتضخم  في اململكة العربية السعودية.  •

 أهمية الدراسة:   . 3.1

عل والتضخم  الفائدة  سعر  أثر  تحليل  من:  الدراسة  أهمية  إنجاح    ىتنبع  في  أثر  من  لذلك  وما  السعودية،  العربية  اململكة  في  املصرفي  االئتمان 

 السياسات االقتصادية.

ن يحدثه االئتمان املصرفي في التنمية االقتصادية في السعودية وهو ما تبحث عنه الجهات القائمة على أ أنها تصف بشكل كمي األثر الذي يمكن   •

 النقدية. وضع وتنفيذ السياسات 

الباحثان( • اطلع عليه  الدراسات )فيما  الكافي بتحليل    ،قلة  الفائدة والتضخم علأ التي تولي االهتمام  أثره عل  ىثر سعر   ى االئتمان املصرفي وقياس 

 التنمية في اململكة العربية السعودية. 

 فرضيات الدراسة:   . 4.1

 . في اململكة العربية السعوديةاالئتمان املصرفي  ىيؤثر سعر الفائدة والتضخم عل ما يلي: ىتقوم هذه الدراسة على فرضية رئيسة تنص عل 

 . عربية السعوديةفي اململكة الاالئتمان املصرفي  ىيؤثر سعر الفائدة عل الفرضية الفرعية األولى: •

 .السعوديةعربية في اململكة الاالئتمان املصرفي  ىيؤثر التضخم عل الفرضية الفرعية الثانية: •

 . عربية السعوديةفي اململكة ال االئتمان املصرفي إجمالي ىيؤثر سعر الفائدة والتضخم عل لفرضية الفرعية الثالثة:ا  •

 متغيرات الدراسة:  . 5.1

 تتناول هذه الدراسة بالتحليل املتغيرات التالية: 

 الدراسة. وهو املتغير التابع في هذه  :االئتمان املصرفي •

 .  الدراسةفي هذه  ناملستقال  اناملتغير  ما: وهسعر الفائدة والتضخم  •

 : تحليل نماذج االنحدار الخطية  . 6.1

 : استخدمت الدراسة معادالت االنحدار الخطية التالية
sero1=∞+b1sero2+b2 sero3……………………….1 

sero1=∞+b1sero2……………………………….….2 

sero1 =∞+b1sero3……………………………….…3 

sero1  =)مجموع االئتمان املصرفي( )مليون ريال( 

Sero2  = )التضخم( )مليون ريال( 

Sero3  =(ىالفائدة عل  أسعار  )االئتمان املصرفي( )مليون ريال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمثل نموذج الدراسة ويوضح العالقات املذكورة في فرضيات الدراسة  :(1شكل )



  محمد & الحالحله                                                                                             أثر سعر الفائدة والتضخم على االئتمان املصرفي باململكة العربية السعودية 

Global Journal of Economics and Business, 11(1) (2021), 46-58 
 48 

 

  حدود الدراسة:. 7.1
 يحد من إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة العوامل التالية: 

   في اململكة العربية السعوديةرف ااملصالحدود املكانية:  •

 .م2018 ىإل 1995الحدود الزمانية: تتناول هذه الدراسة بالتحليل متغيرات الدراسة للفترة الزمنية من   •

 : للدراسة طار النظري و ال  الدراسات السابقة .2

 الدراسات السابقة:    . 1.2

  كان من أهمها:و  ،االئتمان املصرفي ىثر سعر الفائدة والتضخم عل أ على عدد من الدراسات السابقة ضمن موضوع  اناطلع الباحث

هوساوي  • )  ،دراسة  هللا  الفترة   (2018جاب  الجزائر خالل  في  النقدية  للسياسة  التضخم كهدف  الفائدة على  دراسة    -(2017-1980)  أثر سعر 

الجزائر خالل الفترة   التضخم كهدف للسياسة النقدية في  الفائدة على  إلى تحليل أثر سعر  باالعتماد   2017-1980قياسية هدفت هذه الدراسة 

و  القياسية  املناهج  وبعض  الوصفي  التحليل  أن هناك عالقة  آ على  الدراسة  املتغيرين وخلصت  بين  العالقة  االقتصادية عن  النظريات  راء بعض 

التضخم    كامل متزامن )مشترك( على املدى الطويل بين املتغيرين أي العالقة توازنية على املدى الطويل، باإلضافة إلى أن تأثير سعر الفائدة علىت

 . هو تأثير غير متماثل في املدى الطويل في الجزائر

وتوصلت الباحثة ، مان املصرفي في البنوك التجارية األردنيةلى تحديد العوامل الرئيسة املحددة لقرار االئتإ حيث هدفت   (2012)  دراسة الشيخلي •

و   ىلإ  دور  بروز  أهمها:  و أ نتائج  املقرض  للبنك  االئتمانية  السياسات  ونمط  الشخصية  والسمات  للعميل  املالي  الوضع  عوامل  تحليل   أوصت ثر 

  .بضرورة تركيز مديري وموظفي االئتمان املصرفي على تحليل النسب املالية وطلب الضمانات الكافية من العمالء

خذ أ داء املصارف و أ مؤشرات    ىلى تطوير نموذج لتقييم  املخاطر االئتمانية وذلك باالعتماد علإ هدفت  حيث    ( Boguslauskas etl, 2012دراسة )  •

و آ  االئتمان  موظفي  بعض  املجالراء  هذا  في  الباحثين  بعض  وكذلك  الدراسة    ،العمالء  لتقييم    همهاأ نتائج    ىلإ وتوصلت  نموذج  تطوير  ضرورة 

 .  بتحليل وتقييم مخاطر االئتمان أوصتو  املخاطر االئتمانية

وآخرون • انجروا،  إل  (2006)  دراسة  ومعاييره    ىهدفت  وأسسه  االئتمان  مفهوم  للتحليل إ وكذلك    ،شرح  األساسية  العناصر  على  التعرف  لى 

املالي   ،االئتماني والتحقق من سالمة مركزه  الكشف  في  االقتراض  لطالب  املالية  البيانات  تحليل  أهمية  االئتمانية ،  وبيان  عل  ،وجدارته   ى وقدرته 

 سداد التزاماته بعد الحصول على االئتمان املطلوب.  

و  • الدغيم  السوري، إ هدفت  حيث    (2006)  خرونآدراسة  املصرف  في  االئتمان  طلبات  تجري علي  التي  والدراسة  االئتمان  منح  تحليل عملية  لى 

الدراسة ا أ همها  أ نتائج    وتوصلت  الكبيرة  الديون  حجم  من  الصناعية  املصارف  في  معاناة  هناك  االقراض ن  عمليات  ترشيد  عدم  بسبب  ملتعثرة 

 وضبطها.  

 أظهرت نتائج الدراسة بأ االئتمان املصرفي في البنوك االردنية و   ىثر املخاطر املصرفية علأ لى تحليل  إهدفت    (2004)  دراسة عمر  •
 
في    ن هناك تفاوتا

عل املصرفية  املخاطر  و   ىتأثير  املصرفي  بأ االئتمان  الدراسة  يودي  أوضحت  املال  رأس  مخاطر  انخفاض  و   ىلإ ن  االئتمان  الدراسة   أوصتزيادة 

 املخاطر لديها.  إدارة بتحسين 

 أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

الفائدة من جهة وسعر  ربط العالقة بين التضخم وسعر  و   تأثيرولكن    ملصارفاملمنوح من قبل ا   املصرفي  االئتمانموضوع    هنالك دراسات كثيرة في  

 
 
العربية  الفائدة والتضخم وارتباطهم معا اململكة  له باحث من قبل    هذا ما  السعودية  باالئتمان املصرفي في  الدراسات  لم يتطرق  اطلعنا عليه من  فيما 

السابقة    حيث كانت تدور   ،السابقة الدراسات  العأ حول    كل  البلدان  االئتمان املصرفي في بعض  وهو ما يتشابه في   ،ربية واإلسالميةثر مخاطر تحليل 

هذا   بالعالقة بين االئتمان املصرفي وكل من التضخم وسعر الفائدة والعالقة بين التضخم وسعر الفائدة  يتعلق    فيما  ما، أ مضمونه مع دراستنا النظرية

بالبحث دراستنا  تناولته  قبل   ،ما  من  فيها  كتابات  نجد  ير   ،فلم  الدراسة  أ الباحثان    ى ولذلك  تخدم ن  وسوف  شمولها  في  سابقاتها  عن  تتميز  الحالية 

 والجهات املسؤولة عن تخطيط السياسات املصرفية واملالية.  والبنك املركزي السعودي   لسعوديةالدراسة بالنتائج التي ستكشف عنها املصارف ا 

 : و نشأتهاالئتمان املصرفي مفهوم   . 2.2

بمعني   االقتصاد  في  االئتمان  املصارفيأتي مفهوم  قبل  املمنوحة من  مهلة من   ،القروض  املدين  الدائن  يمنح  أن  الحديث:  االقتصاد  في  به  ويراد 

  ،الوقت يلتزم املدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، إذن
 
 أم معنويا

 
ويعرف االئتمان ، فاالئتمان هو الثقة التي يوليها املصرف لشخص ما سواء أكان طبيعيا

 
 
 ، )السيس ي  ،من النقود لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين  املصرفي بأنه الثقة التي يوليها املصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغا

املص2004 القروض  تعريف  ويمكن  املجتمع (.  في  واملنشآت  واملؤسسات  األفراد  تزويد  بمقتضاها  يتم  التي  للعمالء  املقدمة  الخدمات  تلك  بأنها  رفية 
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  وفوائدها. األموالالالزمة على أن يتعهد املدين بسداد تلك  األموالب
 
  كما يلعب دورا

 
في االقتصاد ملا يقدمه من مهام أهمها: تسهل عملية املفاوضة بين   مهما

عرض   املالية، ويستخدم كأساس لتنظيم عملية إصدار النقود القانونية، وكما أنه يعتبر األداة ملراقبة النشاط للمشاريع ويؤدي إلى زيادة حجم املصادر  

إن أول أشكال العمل املصرفي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية أي  (2002 ،)الزبيدي النقود وزيادة االدخار والحد من االستهالك. 

ومن ثم انتقل العمل املصرفي إلى ممارسة عمليات اإلقراض والتسليف، ليصبح الركن األساس ي ألعمال املصارف  ،(2008، حق بالفائدة، )حسين وحمود

 وتقديم التسهيالت االئتمانية والخدمات املصرفية املتعددة األشكال من جهة أخرى.   هو قبول الودائع واملدخرات من جهة ،الحديثة

 يمكن تقسيم االئتمان وفق معايير متعددة على النحو التالي:  

تمان  هو الذي يكون فيه متلقي االئ  االئتمان الخاص:حيث    ،وهنا يفرق بين االئتمان الخاص واالئتمان العام من حيث شخصية متلقي االئتمان: •

 
 
  االئتمان العام:أما  ،أو شركة فردا

 
 معنويا

 
 من شخصياتها،   ففيه يكون متلقي االئتمان هو الدولة أو شخصا

 استحقاقه مدة  تزيد ال ائتمان فهو االئتمان قصير األجل:أما  ؛وهنا يفرق بين االئتمان قصير األجل ومتوسط األجل وطويل األجل من حيث األجل: •

 الجارية األنشطة  تمويل بغرض تمنح  وهي  ،لديها التوظيف أنواع أفضل وتعد ،التجارية قروض املصارف  من األكبر الجانب وتمثل ،واحدة  سنة عن

 االئتمان النوع من هذا  ويتميز النقدية أو األولية املواد شراء تمويل مثل السريع الدوران ذات العامل املال رأس عمليات بصفة أخرى  أو ،للعمالء

  منخفضة فائدة  أسعارب
 
 األنشطة تمويل بغرض ويمنح سنوات وخمس السنة بين مدته وأما االئتمان متوسط األجل: فتتراوح  .أجله لقصر نظرا

  لها االستثمارية، حيث يحدد
 
أو  املقترضملشروع   االقتصادية الدراسات تظهرها التي واملتوقعة الحالية النقدية بالتدفقات يرتبط للسداد برنامجا

الخصم لدى  متوسطة القروض من  نوعين بين  التمييز ويمكن  للعمل، الحقيقية االحتياجات  أو أخرى  مالية  مؤسسة األجل: ما هو قابل إلعادة 

 خمس عن  آجالها تزيد التي القروض فهو  االئتمان طويل األجل:(. أما  1999الخصم،)عبداملعطي،   وما هو غير قابل إلعادة   ،املركزي  لدى البنك

 وإقامة املصانع، بناء  مثل الرأسمالية، الطبيعة ذات والعمليات األنشطة لتمويل  تمنح  عشرين سنة، أو سنوات  عشر إلى تصل  وقد سنوات

  تمنح التي العقارية البنوك مثل املتخصصة البنوك عادة  القروض مثل هذه  تقدم جديدة. مشاريع
 
 لتمويلوذلك  عام، عشرين إلى تصل قد قروضا

  تقدم فاألولى الصناعية، البنوك جانب إلى والصرف، الري  مشروعات وإقامة األراض ي واستصالح البناء عمليات
 
  ى لإ   3مدتها ما بين   تتراوح قروضا

أما  10   تختلف ال فهي الثانية سنوات، 
 
  تمنح فهي املتخصصة البنوك من  سابقتها عن  كثيرا

 
 وذلك  .الزراعي القطاع لتطوير األجل طويلة   قروضا

)الرهن ضمانات  مقابل  أنواعها بمختلف البنوك فإن القروض،  هذه  مثل تقديم  في املخاطرة  ونتيجة الرتفاع  الحيازي(، الرهن العقاري، عينية 

 طلب  أو السداد، على قدرته على يؤثر  قد آخر  نشاط أي  ممارسة بعدم تعهد القرض طالب  من  أن تطلب مثل وقائية،  إجراءات وتتخذ  تتشدد

 ( 1998)توفيق وبقة،  .واألراض ي  كالعقارات ضمانات إضافية

 لتسديد من حيث الضمان:   •
 
فيفرق بين الضمان الشخص ي والضمان العيني. أما الضمان الشخص ي: فال يطلب من املدين تقديم أية أموال ضمانا

الدين. املدين ويلتزم فيه بتسديد  الذي يقدمه  بالوعد  ُيكتفى  الدائن في ذات    دينه، بل  االئتمان يتطلب ثقة  النوع من  أن مثل هذا  الواضح  ومن 

ن املدين من حيث النزاهة والقدرة على الدفع . وقد يتقوى االئتمان الشخص ي بتعهد أكثر من شخص بتسديد الدين عندما يكون هناك كفيل للدائ

 على    ،. وأما الضمان العيني)2000)عبد الحميد،  
 
 لتسديد دينه. والدائن في مثل هذه الحالة يعتبر مفضال

 
 ما تعتبر ضمانا

 
ففيه يقدم املدين عينا

الدين من   مبلغ  استيفاء  في  الدائنين  للتسديد  األموالغيره من   
 
املدين ضمانا أو    ،التي قدمها   

 
يكون عقارا قد  املدين  يقدمه  الذي  الضمان  وهذا 

 (2007)طارق، . راق ماليةمحاصيل زراعية أو بضائع أو أو 

االئتمان(:    • )محل  االئتمانية  العملية  طبيعة  التجاري.حيث  واالئتمان  املالي  االئتمان  بين  يفرق  من أ  وهنا  النوع  هذا  وفي  النقدي:  االئتمان  ما 

 للمدين الذي يلتزم بردها وتسديدها في وقت الحق. 
 
، فالدائن يقدم نقودا

 
ما االئتمان التجاري: ففي هذا النوع أ   االئتمان يكون محل االئتمان نقدا

 يكون محل االئتمان سلعة أو خدمة تقدم بثمن مؤجل. ويطلق على هذا النوع  
 
البيع االئتماني، والذي هو في معناه الواسع كل بيع  ال يتالقى   أيضا

 )2002 ،)الزبيدي  .فيه تنفيذ االلتزامين

االقتصادية:    • الصفة  حيث  بين  من  يفرق  التصفية.وهنا  ذاتي  غير  واالئتمان  التصفية  ذاتي  التصفية:  االئتمان  ذاتي  االئتمان   االئتمان  وهو 

ويتعلق في العادة باالئتمان   ما االئتمان غير ذاتي التصفية:أ ي الذي يستطيع فيه املدين السداد من خالل استخدام قيمة االئتمان نفسها،  اإلنتاج

 ما عليه من أموال ليس للمعاملة االئتمانية دخل في حد ذاتها،االستهالكي حيث يقوم املدين بالوفاء ب
اإل أ (    stefanescu, etl, 2009يبين )  ،فيما يتعلق بأسس منح االئتمان العليا للبنك   دارة ن السياسة االئتمانية هي مجموعة القرارات التي تصدرها 

 ( 2006وآخرون،  كراجه ) .نواع وسلطات منح االئتمان املصرفي الذي يمنحه البنكأ وتحدد فيها معايير وشروط ونطاق وحدود و 

والشروط   املعايير  مجموعة  يتضمن  إطار  وهي  االئتمانية،  سياسته  بوضع  مصرف  كل  يقوم  السوق  لحاجة   
 
وطبقا أعاله  األسس  مراعاة  وبعد 

 (1988أبو العيون، ) اإلرشادية.
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 محددات طلب وعرض االئتمان املصرفي:   . 3.2

واملحددات  االعتبارية،  واملحددات  املوضوعية،  املحددات  الطلب:  تحدد  التي  العوامل  ومن  االئتمان  لدى  والعرض  الطلب  تحدد  عوامل  هناك 

 ( 2014 ى،)عبير ونشو . املرفقية، ومحددات أخرى 

فائدة    أسعاراملصرفية وعلى االئتمان املصرفي بصفة خاصة، ومن أهم املحددات:    األموالتؤثر املحددات املوضوعية بشكل مباشر في الطلب على  

و  وتعتبر    أسعاراملدينة،  االستثمارية.  البيئة  تطور  ومستوى  املقترضين،  ودخول  املصرفي،  االئتمان  بدائل  على  من   أسعارالفائدة  املصرفية  الفائدة 

والكمية املطلوبة لالئتمان املصرفي عالقة طردية حيث يتخذ منحنى الطلب على االئتمان شكل   األسعاراملحددات املوضوعية ألنها توصف العالقة بين  

 ( 2000 ،)الحمزاوي  منحنى الطلب عادي.

 املصرفي في اململكة العربية السعودية: نشأة وتطور النظام   . 4.2

في عام   أكتوبر  في  العربي  السعودي  النقد  بتأسيس مؤسسة  اململكة  في  نشأ  النشأة حيث  املصرفي حديث  النظام  إنتاج 1952يعتبر  وقد ساهم   ،

 النتعاش االقتصاد بسبب ه
 
اإليرادات واملصروفات بشكل كبير، ونظرا الزيادة على  املالية النفط والطلب عليه في  الخدمات  الطلب على  الزيادة زاد  ذه 

نظام مرا  املصرفية، حيث صدر  األعمال  املصرفية التساع  واللوائح  األنظمة  بعض  بوضع  االهتمام  املصرفي على  النظام  ركز  وكما  قبة بشكل ملحوظ. 

ر  تخص  أحكام  ثالثة  النظام  هذا  وخدم  الواسعة.  الرقابة  صالحية  النقد  ملؤسسة  سمح  الذي  والقروض. البنوك  االحتياطية،  والسيولة  املال،  أس 

 ( 2014)مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 : معايير ومؤشرات منح االئتمان في املصارف السعودية  . 5.2

تقليدية في هناك الكثير من األسس واملعايير املتعارف عليها التي تساعد في تفادي التعثر املالي، ومتبعة من قبل املصارف، سواء كانت إسالمية أو   

 ( والتي تتوافق مع القاعدة الفقهية في املعامالت وهي " األصل في املعاملة اإل   5csمنح التمويل وهي ما يعرف بالعناصر الخمس )
 
باحة ما لم يرد نص مقيدا

."  
 
الخمس  فيأما    أو محرما بالعناصر  يعرف  ما  أو  يخص  اآلما  في  تتمثل  الزبون  تي:  فإنها  للزبون   ،  characterشخصية  املالي  قدرة ،   CAPITAL املركز 

املقدم  و    COLLACITERALSالضمانات اإلضافية    ،  CAPACITYالزبون   الضمان  التمويل و التي ترتكز على نوع وحالة وقيمة  املحيطة بغرض  الظروف 

ONDITIONS  . األنشطة الجدوى االقتصادية للمشروع ومدى توافقها مع  التمويل وهو دراسة  أخر كأسلوب متبع في منح  بند  املصارف أضافت  أن  إال 

تع   لقاعدة )الحالل والحرام(، وقد 
 
 وفقا

 
بها شرعا يتم االستعانة بخبراء من خارج املصرف. وهناك عدة معايير متعارف املسموح  أو  د من قبل املصرف 

إال   التقليدية،  املصارف  في  املستخدمة  املعايير  املعايير مع  التمويل وقد تتفق بعض هذه  املصارف اإلسالمية تستخدم عقد منح  أن ما يميز عليها لدى 

 : ى عالقتها وتطابقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومنهااملعايير املتبعة باملصارف السعودية هو مد

 املعايير املتعلقة باملشروع في املصارف السعودية:  •

، فهذا ال يعني قبول تمويله من قبل  
 
املصرف  تتمثل في ضرورة وجود معايير يمكن تطبيقها في ضوء املعايير الشرعية، حتى وإن كان املشروع ناجحا

الضمانات اإلسالمي ما لم يكن   املناسب ومعيار  العائد  أو  الربح  املادية والتي تضم معيار  املعايير  املعايير هي:  الشرعية، وأبرز هذه   مع األحكام 
 
متوافقا

 . والكفاالت املتمثلة في الضمانات العينية والشخصية والفنية

رف بالشريعة التي تعتبر الفيصل في قبول االستثمار من عدمه وكذلك املعايير الشرعية والعقائدية والتي تهدف إلى ربط السلوك االقتصادي للمص

 .
 
 والتي ترتكز على ضرورة أن تكون مدخالت ومخرجات املشروع وأساليب استخدامها غير محرمة أو محرمة أو غير مقبولة شرعا

كذلك   ،وتوافقها مع األولويات االقتصادية للمجتمعاملعايير االقتصادية واالجتماعية والتي تهدف إلى تحديد أولويات االستثمار    ،لى ذلكإ باإلضافة  

ملصرف مانح التمويل: املعايير املتعلقة بالعميل طالب التمويل: وترتكز هذه املعايير على معيار الشخصية والكفاءة بالنسبة للعمالء، واملعايير املتعلقة با

وهي مفروضة من مؤسسات البلد، أو من املصرف املركزي، أو وفق سياسات    عدة شروط وقيود تحتم على املصرف ضرورة إتباعها ومراعاتها،  ىلإ تخضع  

القانون  االحتياطي  القانونية،  السيولة  نسبة  مثل  املفروضة  القانونية  والظروف  الراهنة،  والسياسية  االقتصادية  الظروف  يخص  فيما  ي، املصرف 

 (. 2008وسليم،  ،  )رحيم . السقوف االقتصادية

 املؤثرة في اتخاذ القرار االئتماني: العوامل   .6.2

االئتماني في أي مصرف، وهي: القرار  اتخاذ  املال،    هي مجموعة عوامل مترابطة ومتكاملة تؤثر في  الشخصية، رأس  بالعميل: وهي  الخاصة  العوامل 

على   العميل.  إدارة وقدرته  يمارسه  الذي  بالنشاط  تحيط  التي  والخاصة  العامة  والظروف  املقدمة،  والضمانات  التزاماته،  وتسديد  والعوامل   نشاطه 

الفروع من هذه املسؤولية ملجرد اعتماد   ىن مسؤولية الفروع عن االئتمان املقدم للعمالء تظل قائمة وال تعفأ (  2003  ،)الراوي   ى الخاصة باملصرف:  وير 

. والهدف العام الذي يسعى املصرف إلى   ،املالية  دارة تمان من اإل االئ
 
وتشمل هذه  املسؤولية العوامل التالية: درجة السيولة التي يتمتع بها املصرف حاليا

 الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة على القيام بوظيفة    تحقيقه خالل املرحلة القادمة.
 
االئتمان املصرفي، العوامل  والقدرات التي يمتلكها املصرف وخاصة

املدة الزمنية التي يستغرقها القرض و   ،الغرض من التسهيل  ( ويمكن حصر هذه العوامل بما يلي:(Balachandran, 2008   ،الخاصة بالتسهيل االئتماني
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التسهيل خاللها، بالحصول على  العميل  يرغب  التي  املدة  أي  التسهيل،  الذي سيقوم  و   أو  السداد  منهمصدر  املبلغ  بسداد  املقترض  طريقة و   ،العميل 

لإلقراض في  السداد املتبعة، أي هل سيتم سداد القرض أو التسهيل دفعة واحدة في نهاية املدة، ونوع التسهيل املطلوب وهل يتوافق مع السياسة العامة

نضيف إلى هذه العوامل ضرورة االلتزام بالقيود القانونية ويمكن أن  املصرف أم يتعارض معها. ثم مبلغ هذا القرض أو التسهيل ولذلك أهمية خاصة،  

ال حالة  هي  االئتمانية  القرارات  فيها  تتخذ  التي  الحالة  أن  نؤكد   
 
وأخيرا املركزي،  املصرف  يصدرها  التي  القانونية  التشريعات  تحدد  خطر، فمتخذ حيث 

ملة، ولكنه يستطيع عن طريق تحليل املخاطر املصاحبة لعمليات االئتمان أن يصل القرار االئتماني في املصرف ال يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره بدقة كا 

 (. 2009) بلعجوز،  .إلى تقدير احتماالت موضوعية محددة للقرار الذي سوف يتخذه 

 : التضخم  . 7.2

لجميع السلع والخدمات خالل فترة زمنية معينة، مع حدوث انخفاض في   سعارنه الزيادة املستمرة وامللموسة في املستوى العام لل أيُعرف التضّخم ب

 القدرة الشرائّية املرتبطة بسعر صرف العملة ويرافقها تأثير في قيمة النقود املتداولة، مّما يؤّدي إلى انخفاض في قيمتها الفعلّية.  

على السلع والخدمات عن عرضها الكلي. ) فائض في الطلب وعجز   بسبب زيادة الطلب الكلي  األسعارويقصد بالتضخم ارتفاع مستمر وملموس في  

ارتفاع   مع  العرض(  بالنسبة    األسعار في  النقود  كمية  لزيادة  نتيجة  الطلب  لزيادة  والخدماتإ نتيجة  السلع  ويسود   ،لى  النقود  قيمة  تنخفض  بالتالي  و 

 ( 2010 ،خرونآ التضخم. ) محمد حسين الوادي و 

بأن التضخم  البعض  بها جانبا من نفقاتها  كما فسر  النقود حتى تغطي  الدول بإصدار كميات متزايدة من  )محمد وذلك دون غطاء سليم.    ،تقوم 

 (  2010 ،خرونآ حسين الوادي و 

 لحدة الزيادة في املستوى العام لل 
 
 و تشمل ما يلي: سعارويمكن التمييز بين عدة أنواع من التضخم  وفقا

. 3- 2بنسبة قليلة تتراوح بين  سعاراملستوى العام لل التضخم البسيط: يرتفع  •
 
 % سنويا

البسيط من   • التضخم  املتقدمة حيث  أ و يعتبر  الدول  النقدية في  السياسة   نه يعتبر محفز أ هداف 
 
التكاليف في   ا لالستثمار ويحافظ على استقرار 

 مارية. حدود مقبولة و متوقعة ويخفض من تكلفة املخاطر في تنفيذ املشروعات االستث

  سعارالتضخم الزاحف: وهو ارتفاع في املستوى العام لل  •
 
 إ و تؤدي   بنسبة قليلة شهريا

 
 % . 10لى  إ قد تصل  لى ارتفاع بنسبة كبيرة سنويا

 15 – 10بنسبة كبيرة تتراوح بين  األسعارالتضخم الحقيقي: ترتفع  •
 
 وتسببه زيادة الطلب الكلي بصورة مستمرة.   ،% سنويا

 اثناء فترات الحروب واأل  •
 
زمات حيث تعمل الحكومات على تعطيل قوى السوق التضخم املكبوت: و هو حالة من التضخم غير املنظور تحدث عادة

الحكومات    أسعارعالن  إ و  فتلجأ  مثبتة.  تثبيت  إحكومية  األ   أسعارلى  االستهالكية   عن  توىمسساسية عند  السلع 
 
كثيرا تقل  التوازنية    األسعارات 

السلع    ، لتلك 
 
املستهلكين وفقا السلع على أسر  تلك  املتاحة من  الكميات  التحكم في توزيع  وذلك لضمان حصولهم    ،ملا يعرف بنظام الحصص  مع 

 على احتياجاتهم من تلك السلع طيلة فترة االزمة.

التضخم  • انواع   اسوأ  املفرط: وهو من  التضخم  مستوىبأضعاف    األسعاريرتفع مستوى  حيث    ،التضخم  فيزيد معدل  السابقة  يفوق إ اته  ما  لى 

100 
 
 . % سنويا

 
 
العسكري   اإلنتاجحيث يتم حشد املوارد لالستخدام في زيادة    ،دنى حدألى  إ   اإلنتاج ات  مستوىما يحدث خالل فترات الحروب حيث تنخفض    غالبا

املنشآت  أ وكما    ،املدني  اإلنتاجعلى حساب   الحرب  اإلنتاجن  الحكومات في حاالت  تلجأ  الحرب. ولهذا  أثناء  للتدمير  التحتية تتعرض  لى تمويل إية والبنى 

ادة في الطلب عجز املوازنة من خالل التوسع في االصدار النقدي وبالتالي املساهمة في زيادة حدة التضخم بسبب عدم قدرة العرض الكلي على مالحقة الزي

 ( 2012، عبد الوهاب أمين،)فريد بشير الطاهر .دة عرض النقودالناتجة زيا

 : أسباب التضخم  .1.7.2

 :سبابمجموعة من األ  ىلإ يرجع حدوث التضخم االقتصادي 

العرض  :واالستهالكزيادة الطلب   • في مقابل  املنتجات والخدمات  أن زيادة طلب  الحديثة  النظريات االقتصادية  العديد من  إلى ظهور    يودي   أكدت 

العرض في مقابل    أسعارن  التضخم. أل  يتم تحديدها عند مساواة  العرض على    الطلب.السلع  العرض واستمرار  الطلب على  إذا حدثت زيادة  ولكن 

  .وحدوث التضخم  األسعارنفس الوتيرة يؤدي هذا إلى ارتفاع 

  :خلل في االقتصاد نتيجة ملجموعة من األسباب أهمهايؤدي االنخفاض في نسبة العرض الكلي إلى  :انخفاض نسبة العرض الكلي •
الجهاز   . أ  اعتماد االقتصاد على تشغيل جميع عناصر اإلنتاجعجز  العجز بسبب  الطلب ويرجع هذا  الحاجات بسبب زيادة  ي عن توفير كافة 

  اإلنتاج

الطلب، فيفقد مرونته والسبب في هذا    اإلنتاجعدم كفاية   .ب السوق مرتفع  الخهو  لحاجات  الفنية في  نقص  أو استخدام وسائل اإلنتاجبرة   ،

 . مواكبة التطورات الحديثة في السوق  إنتاج قديمة ال تستطيع 
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 . لإلنتاجقلة وفرة املواد األولية واأليدي العاملة وغيرها من العناصر الهامة  .ج

تكاليف   • زيادة  أ هم  أ أحد  :  النتاجزيادة  تكاليف    أسعار سباب  زيادة  واملنتجات هو  زيادة    .اإلنتاجالخدمات  تعريف  زيادة    اإلنتاجويممكن  أنها  على 

وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر بيع املنتج أو    لإلنتاجية عن السعر املحدد اإلنتاج، وتكاليف العوامل  اإلنتاجالخامات والخدمات الخاصة بمرحلة    أسعار

 األرباح عر املنتجات أو الخدمات سوف تقل  وإن لم يتم رفع س الخدمة.ارتفاع سعر 

على   • املؤسسات  :  االستيراداالعتماد  بعض  علىتعتمد  يؤدي    الصغرى  مما  الخارج،  من  االستيراد  على  األخرى  الدول  ارتفاع  إ اقتصاد    أسعارلى 

 . املحليةالبيع في األسواق  أسعاريؤدي إلى  األسعاروهذا االرتفاع في  واملنتجات.الخدمات 

الدول وحدوث  :الطبيعيةالحروب بين الدول والكوارث   • بين  الطبيعية الحروب  الدول، بسبب قلة   الكوارث  اقتصاد هذه  إلى تراجع    اإلنتاجيؤديان 

ويؤثر هذا التضخم على الحالة االقتصادية فتزيد    .وزيادتهامما يؤدي إلى ضعف نسبة العرض وزيادة حالة التضخم بسبب استمرار نسبة العرض  

 .الدولة ميزانية حالة اضطراب العملة املحلية وعجز

تقوم البنوك واملؤسسات املصرفية باالحتفاظ بنسبة قليلة فقط من الودائع، وإصدار أموال الودائع بأعداد : فيةفوائد البنوك واملؤسسات املصر  •

ارتفاع نسبة   إلى  بين    األموالكبيرة جدا ويؤدي هذا  املسافة  لتقليل  القروض  التضخم االقتصادي واالتجاه نحو  والنقود. وبالطبع يعمل على زيادة 

 .والدخلالحاجة 
 للتضخم: اآلثار السلبية  .2.7.2

 :األضرارالتضخم االقتصادي له العديد من األضرار املؤثرة على االقتصاد بصورة سلبية ومن هذه 

ويظهر هذا التأثر بالتضخم    الخاص.يتأثر توزيع الدخل الوطني الذي يظهر في الخدمات واملنتجات التي يحصل عليها األشخاص من خالل دخلهم   •

 :التاليةفي الحاالت 

 .الدخلبصورة مستمرة في مقابل ثبات الدخل النقدي ويؤدي هذا إلى حدوث نقصان في  األسعارارتفاع  . أ 

 .نقصانزي مع زيادة الدخل النقدي وهذا يسبب ثبات الدخل الحقيقي فال زيادة وال بالتوا  األسعارزيادة  .ب

 .للفردوهذا يسبب زيادة الدخل الحقيقي  األسعارزيادة العملة النقدية بصورة أعلى من زيادة  .ج

مما يؤدي    بها. قوة الشرائية الخاص  بطريقة مستمرة وفقدان النقود جزء من ال  األسعارويحدث هذا بسبب زيادة    الوطنية:ضعف الثقة في العملة   •

 .والذهبلى قيام األشخاص بشراء العمالت األجنبية ذات االستقرار االقتصادي، وشراء املنتجات واالحتفاظ بها والعقارات إ 

املدفوعات بصورة   • التضخم االقتصادي على  التضخم وتزايد كميات   :  سلبيةيؤثر  للدولة، وتظهر    اإلنتاجويحدث هذا بسبب زيادة حالة  املحلي 

إلى   يؤدي  العاملية مما  األسواق  منافسة  على  الدولة  الواردعدم قدرة  فتقل    زيادة  الصادر.  وتزيد    أسعاروقلة  الواردة  املنتجات   أسعاراملنتجات 

 .املحلية

املجتمع بصورة   • ببيع في فت:  عشوائيةتوزيع ثروات  إما  املحلي. حيث يقوم األشخاص  الخاصة باملجتمع  الثروة  يتأثر توزيع  التضخم االقتصادي  رة 

زيادة  بسبب  املالية  ممتلكاتهم  يخسرون  قد  أو  بهم.  الخاص  االستهالك  مستوى  على  املحافظة  يستطيعوا  لكي  العقارات  مثل  ملكياتهم  أصول 

 . في مقابل عدم زيادة الدخل األسعار

 : أهم الطرق التي تساعد على تقليل التضخم   .3.7.2
 : يوجد العديد من الوسائل التي تساعد على تقليل التضخم االقتصادي من هذه الطرق 

السيول • الذي يساعد على خفض  املوازنة  الدخل وتوفير فائض  االقتصادية، وتحديد مصادر  الدولة بوضع االستراتيجيات  املالية في  ة  قيام وزارة 

 . م والحد من التضخ

 .الرفاهية زيادة الضرائب على املنتجات الكمالية مثل العطور والصابون واملنتجات ذات  •

 . نسبة التضخم  األسواق وارتفاعتقليل نفقات الدولة زيادة نفقات الدولة في األمور التي ليس لها عائد يؤدي إلى زيادة العملة في  •

  .في هذه الفترة، ويسمى هذا بمعدل التضخم االقتصادي  األسعارحساب نسبة انخفاض قيمة العملة في فترة معينة ومعدل زيادة  •

 سعر الفائدة:  . 7.3
املترتبة على   الفائدة   ُيحسب كنسبة مئوّية، من نسبة 

 
دينا السعر  يعّد هذا  إذ  السنة؛  االئتمان خالل  أو  املال  تكلفة رأس  املال  هو عبارة عن  رأس 

ا عند  للشخاص  ُتدفع   
 
نسبة ُيعّد  كما  القروض،  تقديم  عند  املالّية  املؤسسات  أو  املصارف  عليها  تحصل  نسبة  بأّنه  الفائدة  سعر  الحتفاظ وُيعرَّف 

 بأموالهم في الحسابات املصرفّية. 

https://www.almrsal.com/post/478014
https://www.almrsal.com/post/424227
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استهالك   في  استخدامه ألمواله  لقاء عدم  )املدخر(  الفرد  يحصل عليه  الذي  التعويض  بأنه  الفائدة  لفترة  آ ويمكن تعريف سعر  ذلك  وتأجيل  ني 

 آ الحقة. ومقدار التعويض هذا هو نفس املبلغ الذي يكون فرد  
 
 آ لدفعه لحيازة املال الذي سيمكنه من استهالكه و صرفه    خر )املقترض( مستعدا

 
في أي   نيا

 (2010 ،سعدوجه يرغب به. ) ياسمين األ 

ات  مستوىالسلع والخدمات ما بين    أسعار حيث يتحرك هذا السعر لتحقيق التوازن في    ،يعتبر سعر الفائدة أحد أهم العوامل املؤثرة في االقتصاد

الكلي   والعرض  الكلي  عرض  إ الطلب  بين  ما  املالي  السوق  في  للتوازن  تحقيقه  جانب  )االستثمار(. لى  عليها  والطلب  )االدخار(  لإلقراض  القابلة  االصول 

 ( 2010 ،سعد)ياسمين األ 

يقسم   الفائدة  األ   ،نلى قسميإ وسعر  الفائدة  املصارفسعر  الصحف وداخل  في  املعلن  وهو  نحصل    ، سمي  والذي  الحقيقي  الفائدة  وكذلك سعر 

 سمي. عليه من خالل خصم معدل التضخم من سعر الفائدة األ 

 نواع سعر الفائدة: أ .1.7.3

 :الفائدة إلى مجموعة من األنواع وهي أسعارُتقسم 

السلطات   • حددة من قبل 
ُ
امل الفائدة  له معّدل  الذي يصل  األقص ى  الحّد  الفائدة: هو  املعّدل نسبة كبيرة من  سعر سقف  املصرفّية، ويغطي هذا 

 مكّونات سعر الفائدة، ولكنه ال يشمل معّدل العوائد وسعر السوق؛ ألّنهما مستقالن عن معّدل الحّد األقص ى. 

يشتريها األفراد من    قسيمة معّدل الفائدة: هي نسبة الفائدة التي ُتدفع عند القيمة االسمّية الخاصة بالسندات، مثل السندات طويلة األجل التي •

 منشأة معينة. 

ة الظاهرة سعر الفائدة في السوق )العائد(: هو عبارة عن القيمة الحالّية للتدفقات النقدّية في املستقبل، والناتجة عن استثمار مرتبط مع التكلف •

وّية املدفوعة بناء  على سعر السندات في السوق،  عن تنفيذ هذا االستثمار، وتوجد العديد من أنواع العوائد ومنها: عائد السوق: هو الفائدة السن

 وُيعرف  
 
التقديرات  إب  أيضا متوسط  ويشمل  للفائدة،  سنوي  معّدل  دفع  هو  االستحقاق:  تحت  عائد  الحالي.  العائد  أو  التشغيل  على  العائد  سم 

بالسندات. الخاصة  الشراء  وقيمة  االسمّية  القيمة  بين  لالختالف   
 
نتيجة تظهر  التي    ا   السنوّية 

 
سنوّيا املدفوع  املالّي  املبلغ  هو  الربحّي:  لعائد 

 للمساهمين. 

 الفائدة طويلة األجل: هي الفائدة التي يكون سعرها طويل األجل بفترة تتراوح بين الخمس والعشر سنوات وأكثر.  •

 الفائدة متوسطة األجل: هي الفائدة التي يتراوح سعرها بين سنة إلى خمس سنوات.  •

التي تختلف  الفائدة قصيرة األجل • الفائدة  والشهر، واألسبوع، واليوم،  أسعار : هي  السنة،  بين  للتحكم في معدل  ها  الفائدة  النمو  يستخدم سعر 

ويصبح هناك تضخم يتم رفع سعر الفائدة وعندما يحدث تباطؤ    األسعارأي "معدل التضخم"، لذا عندما ترتفع    األسعاروالتحكم في   االقتصادي 

 للنمو االقتصادي يتم تقلي
 
  ص سعر الفائدة وعندما يتم رفع سعر الفائدة، فهذا يعني أن هناك رغبة في سحب الكتلة النقدية من األسواق وتبعا

السوق وستنخفض    األمواللذلك تقل   الفائدة، هي خفض سعر    .للسلع والخدمات  األسعاراملوجودة في  األخرى لزيادة سعر  العكسية  والصورة 

 
 
يكون هناك تباطؤ اقتصادي أو ميل إلى الركود وضعف التوظيف وغير من املشاكل االقتصادية؛ لذا يتم خفض  ما يحدث عندما    الفائدة وغالبا

والبناء التشييد  وزيادة  والتوسع  االستثمار  بهدف  لالقتراض  والشركات  واالستهالك  للشراء  االقتراض  على  األفراد  لتحفيز  الفائدة  والتأثير   .سعر 

أنه يز  الفائدة  اقتصادية تمنع  الجيد لخفض سعر  يترافق مع ذلك مشاكل  التوظيف ومن معدالت االستثمار مالم  النمو االقتصادي ومن  يد من 

 .ظهور حالة النمو االقتصادي 

 : األسعارلتحكم في التضخم أو ارتفاع ا   .2.7.3

ارتفاع   األفراد من  يعاني فيها  التي  التضخم  باتباع "سياسة نقدية متشددة"   أسعارفي حاالت  التدخل  إلى  الدول  بشكل كبير، تميل  سلع وخدمات 

شراء   علىتهدف إلى تقليل نسبة التضخم من خالل تقليل النقد املعروض في السوق، سواء لدى املستهلكين أو املستثمرين، وبالتالي الحد من تنافسهم  

 .ات طبيعيةستوىها ملأسعار سلع وخدمات، مما يؤدي النخفاض 

إقبالهم على االستهالك. وبسبب صعو  البنوك، ويقلل  أموالهم لدى  األفراد على االدخار وإيداع  الذي يشجع  الفائدة  بة  ويحقق ذلك عبر رفع سعر 

بنكية وسندات حكومي في شهادات  االستثمار  إنشاء مشاريع جديدة، مفضلين  املستثمرون عن  يعزف  الفائدة،  ارتفاع معدل  الناتجة عن  ة، االقتراض 

 .األسعاراملتاحة لشراء سلع وخدمات، ويتراجع التنافس، وبالتالي تنخفض  األموالفتقل 

 نشأة وتطور النظام املصرفي في اململكة العربية السعودية:   . 8.3

في عام   أكتوبر  في  العربي  السعودي  النقد  بتأسيس مؤسسة  اململكة  في  نشأ  النشأة حيث  املصرفي حديث  النظام  إنتاج 1952يعتبر  وقد ساهم   ،

الخدم الطلب على  الزيادة زاد   النتعاش االقتصاد بسبب هذه 
 
اإليرادات واملصروفات بشكل كبير، ونظرا الزيادة على  املاالنفط والطلب عليه في  لية ات 

نظام مرا  املصرفية، حيث صدر  األعمال  املصرفية التساع  واللوائح  األنظمة  بعض  بوضع  االهتمام  املصرفي على  النظام  ركز  وكما  قبة بشكل ملحوظ. 

https://www.economicarab.com/2020/03/Difference-Economic-Growth-Economic-Development.html
https://www.economicarab.com/2020/03/Difference-Economic-Growth-Economic-Development.html
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والقرو  االحتياطية،  والسيولة  املال،  رأس  تخص  أحكام  ثالثة  النظام  هذا  وخدم  الواسعة.  الرقابة  صالحية  النقد  ملؤسسة  سمح  الذي  ض. البنوك 

   (2014)مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 تحليل نماذج االنحدار الخطية:  .3

 استخدمت الدراسة معادالت االنحدار الخطية التالية: 

sero1=∞+b1sero2+b2 sero3……………………....1 

sero1=∞+b1sero2………………………………….2 

sero1 =∞+b1sero3…………………………………3 

 أن: حيث

sero1   = االئتمان املصرفي( )مليون ريال()مجموع 

Sero2  = ()مليون ريال( التضخم( 

Sero3  =(أسعار  )الفائدة علي االئتمان املصرفي( )مليون ريال 

 :حصلنا علي التقديرات التالية نموذج االنحدار وبعد تقدير معدالت

sero1=.109504.3+24768 sero2-140994.6 sero3 ------1 
T: 6.352    0.822 - 4.08 

Sig:  0.000    0.419   .0005 
R2= 0.497  R-2= 0.45 

الفائدة تعتبر    أسعار(  sero3( التضخم واملتغير )sero2واملتغير )  ( والتي تشمل متغير مجموع االئتمان املصرفي )متغير تابع(1تشير املعادلة رقم )

ثر معنوي عكس ي  أ الفائدة لديه    أسعارمجموع متغير االئتمان املصرفي  ولكن متغير    ىثر معنوي علأ ن متغير التضخم ليس لديه  أ متغيرات مستقلة تبين  

التحديد    ىعل ن مساهمة أ مما يعني    R-2=  0.45وكذلك معامل التحديد املعدل    2R=  0.497متغير مجموع االئتمان املصرفي  باملقابل بلغت قيمة معامل 

 . %45 التغير الحاصل في املتغير التابع بلغ ىاملستقلة علاملتغيرات 

No.1 sero1=.513577.3+5861.8 sero2 
T: 4.025  0.822 4.08 1.546 

Sig: 0.000 0.1362 
R2: 0.1362 R-2  0.057 

املتغير التابع مجموع االئتمان املصرفي باملقابل بلغ    ىثر معنوي علأ ي  أ التضخم ليس له   ser02ن املتغير  أ (  2تشير النتائج الواردة في املعادلة رقم )

 التغير في املتغير التابع  إجماليمن  49.8 ن مساهمته بلغت أ ي أ  2R  = 0.098 معامل التحديد
No.1 sero11179213+148803 sero3 

T: 8.56204    4.52144 
Sig: 0.000 0.000 

R2: 0.4816 R-2  0.4581 

املتغير التابع مجموع االئتمان املصرفي    ىذات تأثير معنوي عكس ي عل ser03االئتمان املصرفي(   ىالفائدة عل أسعارن املتغير )أ تشير املعادلة الثالثة 

 . 48%بلغت  sero1التغير الحاصل في املتغير التابع إجمالي ىلإ   4ser03ن مساهمة املتغير أ مما يعبر  2R= 0.4816 وكذلك بلغ معامل التحديد

انجر  :(1جدول )  نتائج العالقة السببية لغر
Prof F.statistic  الحالة  العالقة السببية  املشاهدات 

0.103 
0.973 

2.603 
0.027 

22 Sero2----sero1 
sero1---- Sero2 

1 

0.077 
0.171 

2.992 
1.956 

22 Sero3---sero1 
sero1---- Sero3 

2 

0.842 
0.2811 

0.173 
1.368 

22 Sero3---- sero2 
Sero2----Sero3 

3 

 حيث: 

sero1 = االئتمان املصرفي )مليون ريال(   مجموع 

Sero2    التضخم= 

Sero3  =الفائدة  أسعار 
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نه ال توجد عالقة أ ي  أ ليست معنوية وبالتالي يتم قبول الفرضية    ىولن الحالة األ أ (  1تشير نتائج العالقة السببية لغرانجر الواردة في جدول رقم )

( التضخم  بين  عكسية  وسببية  )  إجماليو   Sero2)سببية  املصرفي  وتقبل  Sero1)االئتمان  العدمية  الفرضية  نرفض  الثانية  الحالة  في  الفرضية   بينما 

ب )  أسعارن  أالبديلة  املتغير    Sero3)الفائدة  )  إجماليتتسبب في  الثانية في أ   %10داللة     مستوى وهي معنوية عند    Sero1)االئتمان املصرفي  العالقة  ما 

نه ال توجد عالقة أنقبل الفرضية العدمية بما في الحالة الثالثة يبين عدم معنوية العالقة السببية وبالتالي  أ   Sero2)ال يسبب )  Sero1)الحالة الثانية )

 Sero2)والتضخم )  ، Sero3) الفائدة ) أسعارسببية  وسببيه عكسية بين املتغيرات 

 أ ظهرت  أ ( والتي  2004اتفقت نتائج تحليل معادالت االنحدار مع نتائج بعض الدراسات السابقة منها دراسة عمر )
 
في تأثير املخاطر    ن هناك تفاوتا

 مجموع االئتمان املصرفي . ىاملصرفية عل

 النتائج والتوصيات:  .4

 النتائج:   . 1.4

 .    (INF)معدل التضخم  (ir)( وسعر الفائدة BCتوازنيه بين االئتمان املصرفي ) عالقة وجود •

الفائدة سوف ينخفض حجم االئتمان املصرفي في اململكة    أسعارهنالك عالقة عكسية توازنية بين سعر الفائدة واالئتمان املصرفي كلما ارتفعت   •

 العربية السعودية. 

املصرفي • التضخم واالئتمان  بين معدل  املصرفي  ،وجود عالقة طردية توازنية  االئتمان  التضخم سوف يرتفع  ارتفع معدل  العربية   كلما  اململكة  في 

 السعودية.

 الدور الفعال لالئتمان املصرفي في زيادة النشاط االقتصادي واالستثماري في االقتصاد في اململكة العربية السعودية.  •

 االئتمان. ىثران عل ؤ الفائدة وُمعّدل التضخم بشكل وي أسعاروهناك عالقة عكسية بين  •

 التوصيات:  . 2.4

أثر   • من  له  ملا  والتضخم  الفائدة  سعر  بتحليل  االهتمام  بضرورة  الباحثان  العربية  إ يوص ي  اململكة  في  املصرفي  االئتمان  زيادة  في  وفعال  يجابي 

 السعودية.

 .الجهاز املصرفي بإعطاء اهتمام أكبر بمسألة تحليل مخاطر االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعودية إدارة يوص ي الباحثان  •

 يجابي علي زيادة معدالت نمو االقتصاد السعودي.إ ضرورة تقييم مسيرة االئتمان املصرفي املمنوح من قبل املصارف السعودية ملا له من أثر  •

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال
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 :لخصامل

الضفة الغربية. ركزت الدراسة البحثية على هدفت الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على واقع نمو املشاريع الصغيرة واملتوسطة في  

معوقات ومحددات نمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة والعالقة بين املعوقات املالية واإلدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية ونمو  

الشركات الصغيرة واملتوسطة    املشروعات الصغيرة واملتوسطة. اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي، وتألف مجتمع الدراسة من 

( شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتم استرجاع  328عينة عشوائية بسيطة قوامها ) في ضواحي القدس ومحافظة بيت لحم. تم اختيار

استبانة  322) )صالحة  (  استرجاع  بمعدل  والدراسة،  بين  %98.1للتحليل  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  الدراسة  أظهرت   .)

معوقات التمويل بوحدة واحدة يؤثر على نمو   ات ونمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة. كما أظهرت النتائج أن انخفاض مستوى املعوق

 (. كما أن العوائق اإلدارية والتنظيمية ال تؤثر بشكل فردي على نمو هذه املؤسسات.%17.7املشروعات الصغيرة واملتوسطة بنسبة )

. نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربيةهنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين املعوقات و ن  أ أظهرت نتائج الدراسة  

النتائج واملتوسطة بنسبة أ   كما أظهرت  الصغيرة  املنشآت  التمويلية بمقدار وحدة واحدة يؤثر على نمو  املعوقات  انخفاض مستوى  ن 

أن هناك عالقة إيجابية بين محددات النمو )الفردية ر منفردة على نمو هذه املنشآت،  %(، وأن املعوقات اإلدارية والتنظيمية ال تؤث17.7)

أخير   العالقة.  الفردية ال تؤثر بشكل فردي على هذه  املحددات  الصغيرة واملتوسطة وأن  املشروعات  أن   ،والداخلية والخارجية( ونمو 

 
 
 .نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطةين املعوقات و من العالقة ب العالقة بين املحددات والنمو كانت أكثر تأثيرا

وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها على املستوى الحكومي إعادة دراسة تكلفة املعامالت والرسوم واإلجراءات الحكومية الخاصة  

املنشآت بهدف تشجيعها على االستمرار وا  لهه  إعفاءات وتسهيالت ضريبية  الصغيرة واملتوسطة، ووضع  لنمو والتوسع، كما  باملنشآت 

قدمت الدراسة عدة توصيات على مستوى املنشآت الصغيرة واملتوسطة منها أن على مالكي ومديري املنشآت الصغيرة واملتوسطة االهتمام 

والعمل،  اإلنتاج  في  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام  أكبر  بشكل  االهتمام  إلى  إضافة  العمل،  في  واعتماده  االستراتيجي  بالتخطيط 

 لكتروني الحديث بغرض تسويق منتجاتها وخدماتها.استخدام الجهات املتخصصة في الترويج والتسويق اإلو 

 الضفة الغربية.   ؛املشاريع ؛املنشآت الصغيرة واملتوسطة  الكلمات املفتاحية:
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 :املقدمة .1

%( من الناتج املحلي اإلجمالي، وقد مر هذا  90قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين، حيث تشكل هذه املنشآت ما نسبته )تزداد أهمية  

، حيث تمثلت تلك الفترة 1967القطاع في مراحل عديدة، كانت أوالها في فترة الستينيات من القرن املاض ي خاصة بعيد االحتالل اإلسرائيلي لألراض ي عام 

، كانت بنمو وازدهار للمنشآت الصغيرة واملتوسطة بشكل غير رسمي، وطوال سنوات االحتالل اإلسرائيلي وحتى قبل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية

طات اإلسرائيلية في ذلك الوقت السياسات اإلسرائيلية تشكل أزمة مستمرة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الفلسطيني، فقد كانت السل

 عل
 
ى املنتج ترفض إعطاء ومنح الرخص لتأسيس املؤسسات واملشاريع اإلنتاجية والخدمية، وال تمنح تراخيص سوى لتلك املشاريع التي ال تشكل تهديدا

املتتبع للبيانات االقتصادية في ذلك الوقت، سيجد أن  اإلسرائيلي، أو تلك املشاريع التي تعتبر منتجاتها تكميلية للمنتج اإلسرائيلي وتخدم اقتصاده، ولعل

، ثم هبطت لتصبح  1983( منشأة في العام  2363ا ارتفعت لتصبح )يم( منشأة، ف2332) 1978عدد املنشآت الصناعية في الضفة الغربية كانت في العام  

ود واملعيقات التي كانت تواجه االقتصاد الفلسطيني في ذلك الوقت، ، وهو ما يعكس سوء حالة استثمار القي(1999)ناصر،    1993( منشأة في العام  2146)

 وتعكس تعمد إسرائيل في استخدام السالح االقتصادي في حربها على الشعب الفلسطيني.

النشاط االقتصاد إدارة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  الفلسطينية وكيان االحتالل، تسلمت  التحرير  بين منظمة  أوسلو  اتفاقية  ي وتوقيع وبعد 

 نتيجة إلقرار قانون االستثمار وكذلك بناء املدن الصناعية، و 
 
يعتبر االقتصاد االتفاقيات االقتصادية املختلفة، وقد شهد االقتصاد الفلسطيني ازدهارا

 للمساهمة البارزة لنشاط الخدمات وما يرتبط به من فروع  في الناتج املحلي اإلج
 
مالي والعمالة، ورغم هذا فقد بقي الفلسطيني هو اقتصاد خدماتي نظرا

أو غير مباشر بالسياسات ا  الرسالة، ويتأثر بشكل مباشر   لسياسات االحتالل اإلسرائيلي حتى تاريخ إعداد هذه 
 
القتصادية االقتصاد الفلسطيني تابعا

الكامل باملوارد واملقدرات الطبيعية والبشرية خاصة في والسياسية اإلسرائيلية، وفي ذات الوقت يعاني من املنافسة غير العادلة، إضافة إلى عدم التحكم 

 ظل وجود سياسات عنصرية وحواجز وتقسيمات جغرافية.

ذه وعلى الرغم من األزمات االقتصادية والسياسية التي تعصف بالواقع الفلسطيني، فإن املنشآت الصغيرة واملتوسطة موجودة ومستمرة، وتأتي ه

نموها ومعرفة أهم املعوقات التي تؤثر في نموها، وأهم املحددات التي تساعد هذه املنشآت على النمو، إضافة إلى تحديد   الدراسة لتسليط الضوء على واقع

الغربية، من خالل دراسة واقع شريحة كبيرة م الضفة  الصغيرة واملتوسطة في  املنشآت  النجاح وبين نمو  املعوقات ومحددات  بين هذه  ن هذه العالقة 

 قتي محافظة بيت لحم ومنطقة ضواحي القدس.املنشآت في منط

 :الدراسة مشكلة  .1.1

  1967  بدأت املنشآت واملشاريع الصغيرة واملتوسطة في فلسطين منذ فترة بعيدة من القرن املاض ي، وبعد احتالل إسرائيل للمناطق الفلسطينية عام

الواقع االقتصادي  وبشكل غير رسمي، حيث تميزت هذه املنشآت واملشاريع بالطابع العائلي، وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بإعادة تنظيم  

 للقانون الفلسطيني.
 
 الفلسطيني فاهتمت باملنشآت واملشاريع الصغيرة واملتوسطة وسمحت بإنشائها وفقا

واإلداري والتسويقية  املالية  التحديات  أهمها  واملعوقات،  التحديات  من  الكثير  الفلسطينية  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت  املشاريع  ة  تواجه 

 والتنافسية. 

 للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في 95املشاريع الصغيرة واملتوسطة في فلسطين ما نسبته )وتمثل 
 
%( من حجم الناتج املحلي الفلسطيني، ووفقا

، يتوزع هذا (2012إلحصاء الفلسطيني،  )الجهاز املركزي ل ( منشأة عاملة  98,384( فإن في الضفة الغربية وحدها ما يعادل )2012تعداد املنشآت للعام )

االقتصادي العدد على كافة محافظات الضفة الغربية، وهو ما يشير إلى أهمية هذه املنشآت الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الفلسطيني ودورها النمو  

تي تهدد استمراريتها، كما أن االقتصاد الفلسطيني يبقى بحاجة  في فلسطين، غير أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة تواجه العديد من املعوقات والتحديات ال

حتاج إلى ماسة ملنشآت تحقق املستويات العالية من النمو والنجاح ألن ذلك ينعكس على الحالة االقتصادية ككل، وهنا يبرز تساؤل مهم يمثل مشكلة ت

 ملنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ ما هي معوقات ومحددات نمو ادراسة يمكن صياغتها في التساؤل التالي: 

 :أهمية الدراسة  .2.1

التي تأتي أهمية الدراسة من أهمية طرحها ملوضوع املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وهو القطاع الذي شهد أهمية كبيرة خاصة بعد األزمة العاملية  

الكثيرين  ، حيث صمدت الكثير من هذه املنشآت أمام آثار هذه األزمة العاملية، ما جذب  2008عصفت باالقتصادات وقطاع املال واألعمال في العالم في  

 من الباحثين إلى تسليط الضوء عليها. 

الستمرارية،  وفي الجانب العملي تبرز أهميتها في أنها تقدم للمنشآت الصغيرة واملتوسطة أهم املعوقات التي تعيق نموها وتحد من فرصها في النجاح وا

 يات تهديدها ملنشآتهم.وذلك كي يتسنى ألصحاب هذه املنشآت ومديريها التعامل مع هذه املعوقات وخفض مستو 

االقتص  في 
 
 مهما

 
التي تشكل قطاعا املنشآت  الحكومة فيما يخص واقع هذه  للدراسة على طاولة  األمور  الكثير من  الدراسة تطرح  أن هذه  اد كما 

عها للنمو والتقدم بما ينعكس الفلسطيني، وتقدم لها بعض التوصيات التي من شأنها أن تحسن من أوضاع هذه املنشآت وتقديم التسهيالت الضرورية لدف

 على الحالة االقتصادية العامة في الضفة الغربية. 
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الصغيرة واملتوسطة ومحددات ومعوقات نموها ملؤسسات   املنشآت  الدراسة في كونها تقدم معلومات حول واقع  لهذه  بالغة  أهمية  أن هناك  كما 

ذه املنشآت، كمؤسسات اإلقراض والتمويل والغرف التجارية واالتحادات الصناعية وجهات حكومية وغير حكومة لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة به

 والتجارية وغيرها من املؤسسات التي ترتبط بهذه املنشآت في الضفة الغربية. 

الصغيرة واملتوسطة في ف املنشآت  أدبيات  إلى  أنها تمثل إضافة جديدة  الدراسة في  أهمية هذه  العلمي فتبرز  الجانب  لسطين، مع تزويدها  أما على 

 ع الفلسطيني. للباحثين وغيرهم من الجهات األكاديمية املهمة بنتائج حول تأثير املعوقات ومحددات النمو في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الواق

 :أهداف الدراسة  .3.1

النمو في الضفة التعرف على واقع نمو املنشآت الصغيرة  يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في   واملتوسطة، من حيث معوقات ومحددات نجاح هذا 

 ولتحقيق هذا الهدف ال بد من تحقيق عدة أهداف فرعية هي: ، الغربية 

 التعرف على أهم املعوقات التي تواجه نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.  •

 واملتوسطة في الضفة الغربية. املحددات لنمو املنشآت الصغيرة أهم التعرف على  •

 التعرف على العالقة بين املعوقات ومحددات النجاح للنمو، على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.  •

 التعرف على الفروق في استجابات املبحوثين حول مستوى نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.  •

 :الدراسةأسئلة    .4.1

 ما هي معوقات ومحددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس وهو: 

 وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

)التمويل، اإلدارية والتنظيمية، القانونية  معوقاتما هي أهم املعوقات التي تحد من نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية من حيث   •

 التسويقية(؟  و واملؤسسية، 

 رجية(؟الخاو )الفردية، الداخلية،  املحدداتما هي أهم محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين من حيث   •

 ما العالقة بين املعوقات ومحددات للنمو، على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ •

 :فرضيات  الدراسة  .5.1

األولى  • الرئيسة  )  : H0-1  الفرضية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  يوجد  )التمويلα≤0.05ال  املعوقات  أهم  بين  اإلدارية  ية(   ،

 تسويقية( وبين مستوى نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. و والتنظيمية، قانونية ومؤسسية، 

الداللة )  :H0-2  الفرضية الرئيسة الثانية • داخلية،  ال فردية،  ال( بين محددات النمو )α≤0.05ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 مستوى نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.خارجية( وبين وال

الثالثة  • الرئيسة  )  : H0-3  الفرضية  الداللة  إحصائية عند مستوى  ذات داللة  يوجد فروق  نمو  α≤0.05ال  املبحوثين حول مستوى  إجابات  في   )

جة العلمية، سنوات عمل املنشأة، طبيعة عملها، عدد  املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية تعزى للعوامل الديمغرافية )الجنس، الدر 

 العاملين فيها، نوع امللكية، تقييم النمو للمنشأة قبل جائحة كورونا( لعينة الدراسة.

 :أنموذج  الدراسة  .6.1

والشكل ،  لتحقيق الهدف من الدراسة، تم تطوير أنموذج الدراسة باالعتماد على املراجع والدراسات السابقة التي تم االطالع عليها في هذه الدراسة

 ( يبين هذا  األنموذج:  1)
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    (Louis & Macamo ,2011)، (Al-tit & et al., 2019) ) : أنموذج الدراسة )إعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات واملراجع السابقة (1)شكل 

 :مصطلحات الدراسة  .7.1

دوالر أمريكي، ورأس مالها املدفوع    200,000من    أقلموظفين ومردودها السنوي يساوي أو    9-5تلك املنشآت التي يعمل بها من   املنشآت الصغيرة:  •

 (. OECD,2018دوالر أمريكي )  50,000أو يساوي  أقل

دوالر أمريكي، ورأس    500,000من    أقلعامل، ومردودها السنوي يساوي أو    19-10تلك املنشآت املتوسطة التي يعمل بها من    املنشآت املتوسطة: •

 (. OECD,2018أمريكي )دوالر  100,000أو يساوي  أقلمالها املدفوع 

• :)
ً
عاملين وحتى   5من  أقلسيتم تعريف املنشآت الصغيرة ألغراض هذه الدراسة بأنها املنشآت التي تشغل عدد عاملين  املنشآت الصغيرة )إجرائيا

 عاملين. 9

• :)
ً
عاملين   10من    أقلسيتم تعريف املنشآت املتوسطة ألغراض هذه الدراسة بأنها املنشآت التي تشغل عدد عاملين    املنشآت املتوسطة )إجرائيا

.  50وحتى 
 
 عامال

 :منهجية الدراسة  .8.1

الدراسة وتصنيفها   البيانات من مجتمع  إلى جمع  احتاجت  التي  الدراسة  الوصفي، وذلك ملالئمته لطبيعة  املنهج  وتحليلها وتفسيرها  تم استخدام 

ة نظر الستخالص الدالالت والوصول إلى نتائجها، والتعرف على معوقات ومحددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، وذلك من وجه

وذلك من خالل مجموعة   ، وقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات،مالكي ومديري هذه املنشآت في ضواحي القدس ومحافظة بيت لحم 

 من الفقرات املرتبطة ببعضها البعض بما يحقق أهداف الدراسة. 

 لبيانا
 
ت تكون مجتمع الدراسة من مالكي ومديري املنشآت الصغيرة واملتوسطة في مناطق ضواحي القدس ومحافظة بيت لحم، والبالغ عددهم وفقا

من مجتمع الدراسة املكون  عينة عشوائية بسيطة( منشأة عاملة،  وتم أخذ 2235ت لحم )غرفة صناعة وتجارة ضواحي القدس وغرفة صناعة وتجارة بي

لبيانات غرفتي تجارة وصناعة بيت لحم وضواحي 2235من )  
 
القدس وفي محافظة بيت لحم وذلك وفقا الصغيرة واملتوسطة في ضواحي  املنشآت  ( من 

 على معادل
 
اعتمادا للعينة  اإلجمالي  الحجم  وكان  )القدس،  ثامبسون  ستيفن  بحثية،  328ة  )( مفردة  استرجاع  للتحليل  322تم  منها صالحة  استبانة   )

 %(. 98.1والدراسة بنسبة استعادة بلغت )

 يحقق األهداف املرجوة منها، تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 علميا

 
 إحصائيا

 
(؛ وذلك إلدخال  SPSS V.23)ولتحليل بيانات الدراسة تحليال

، وتم االعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  
 
واختبار كرونباخ ألفا،    واختبارات إحصائية كالتحليل العاملي،البيانات ومعالجتها إحصائيا

للعينات املستقلة، واعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت الخماس ي والذي     Tإضافة إلى اختبار واختبار معامل االنحدار املعياري وتحليل التباين األحادي  

 (. 1(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )3(، محايد )4( ، موافق )5يتراوح من موافق بشدة )
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 الدراسات السابقة:   .9.1

في  البحث موضوع املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل عدة مداخل، والتي استفادت   هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت 

 منها الباحثة في هذه الدراسة والتي أهمها: 

واملتوسطة،    Xuan & et al., (2020)دراسة   • الصغيرة  الفيتنامية  الشركات  دراسة  للمؤسسات:  أداء األعمال  على  املؤثرة  العوامل  بعنوان: 

ن مجتمع الدراسة من املؤسسات الصغيرة تحديد العوامل املؤثرة على أداء الشركات الصغيرة واملتوسطة في فيتنام، وتكو    والتي هدفت إلى،  فيتنام

( شركة صغيرة ومتوسطة الحجم كعينة للدراسة، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج 456ختيار عينة عشوائية قدرها )واملتوسطة في فيتنام حيث تم ا 

التعليمي ملالك املؤسسة وحجم املؤسسة والعالقات املجتمعية للمؤسسة ومعدل نمو اإليرادات تؤثر  أهمها   أن سياسات دعم املوانئ، واملستوى 

الصغيرة واملتوسطة، كما بينت الدراسة أن األداء في هذه املؤسسات يتأثر بعوامل مثل الحجم ومعدل النمو والربحية وتماسك على أداء األعمال  

 الصناعة. 

والتي هدفت  بعنوان: محددات نمو املشاريع الصغيرة واملتوسطة: دراسة تجريبية في اململكة العربية السعودية،    Rafiki, Ahmad (2019)دراسة   •

 اسة محددات نمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة في اململكة العربية السعودية، من خالل دراسة )رأس املال البشري، رأس املال االجتماعي، در إلى 

واملتوسطة وتم  ، وقد طبقت الدراسة على مدراء املؤسسات الصغيرة  االستراتيجية والتنظيم(، حيث تم اعتماد نظرية العرض القائمة على املوارد

( تكونت من  طبقية  أن حجم 119أخذ عينة  الدراسة  نتائج  وأظهرت  السعودية،  العربية  اململكة  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات   من 
 
( مديرا

متغي أن هناك  كما  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  بنمو  كبيرة  لها عالقة  الشبكة  التمويل، وعالقة  التدريب،  املدير،  خبرة  أخرى  الشركة،  رات 

 كالتعليم وعمر الشركة ليس لها عالقة كبيرة بنمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة..

اقع والطموح، بغداد، العراق.  2019الجنابي، حيدر )دراسة   • والتي هدفت إلى النظر في أهمية  ( بعنوان: املشاريع الصغيرة واملتوسطة بين الو

ى املشاكل التي تواجه أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة في الحصول على التمويل املطلوب  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مع تسليط الضوء عل

املشروعات الصغيرة واملتوسطة في مدينة كربالء املقدسة، حيث تم توزيع استبانة الدراسة على عينة  ، وقد طبقت على للنهوض بواقع هذه املشاريع

ن املشاريع الصغيرة واملتوسطة تواجه مجموعة من املعوقات أهمها  أ ، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  ( مشروع صغير ومتوسطة50قدرها )

الحكومي  الدعم  وانخفاض  املشاريع،  هذه  عن  تدافع  التي  والنقابية  املدنية  املنظمات  وقلة  ألنشطتها،  الداعمة  والقوانين  التشريعات  ضعف 

 . الالزم لها، رغم أن هذه املؤسسات تساهم في تشغيل أكثر من نصف القوى العاملة في املجتمع العراقي واملؤسسات املالية التي توفر التمويل

( بعنوان: دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في التنمية االقتصادية في فلسطين، مجلة اقتصاد املال واألعمال  2019حمدان، بدر )دراسة   •

JFBE  ،املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل محاور )عدد العاملين، عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة،  هدفت إلى قياس أثر  والتي  ، فلسطين

( االقتصادية  التنمية  في فلسطين( على  واالستثمار  واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات  املضافة  في إ القيمة  الثابتة(  باألسعار  املحلي  الناتج  جمالي 

املؤسفلسطين على  الدراسة  طبقت  وقد  املؤسسات  ،  هذه  بيانات  تحليل  خالل  من  املجتمع  دراسة  وتم  فلسطين،  في  واملتوسطة  الصغير  سات 

الفترة من ) املؤسسات في  ببيانات هذه  العينة  الفلسطيني، وتمثلت  املركزي لإلحصاء  الجهاز  الدراسة في 2017-1995والشركات من  بينت  (، وقد 

املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، كما أظهرت النتائج أن معامل انحدار عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة  نتائجها وجود عالقة طردية قوية بين 

 حيث أن زيادة عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة بمقدار وحدة واحدة سيؤثر في زيادة التنمية االقتصادية بمقدار )
 
 إحصائيا

 
 %(.53كان داال

، وقد هدفت الدراسة اقع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة وسبل تعزيزها، غزة. فلسطينو ان:  و ( بعن 2018دراسة املصري، بالل ) •

لحلول املالئمة  إلى  البحث في واقع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة وإظهار أهميتها وتحليل أهم املشاكل واملعوقات التي تعاني منها ووضع ا 

( 150طبيق الدراسة على أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة والعاملين فيها، وتم اختيار عينة عشوائية بلغت )لعالجها، وقد تم ت

الدراسة   ، وأظهرت نتائج 
 
 ومتوسطا

 
 صغيرا

 
العدوان اإلسرائيلي وانقطاع  مشروعا الصغيرة واملتوسطة كان  املشروعات  أهم مسببات ومعوقات  أن 

 .الدعم واملالي وخاصة الحكومي لهاي املستمر والحصار املفروض على قطاع غزة ووقف التمويل و التيار الكهربائ

في تقليل مستوى البطالة في محافظة طولكرم، فلسطين،  2017دراسة زنديق، خلود ) • والتي ( بعنوان: دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

معرفة واقع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في فلسطين بشكل عام وفي محافظة طولكرم بشكل خاص وبيان أهم العوامل املؤثرة عليها هدفت إلى  

جه هذه املشروعات في محافظة طولكرم، وطبقت الدراسة على املشاريع الصناعية املسجلة في محافظة طولكرم وأهم املشكالت والصعوبات التي توا 

، ومن نتائجها أنه   ( مفردة 130( مشروع صغير ومتوسط، وتم اختيار عينة عشوائية من هذا املجتمع بلغت )189)  2016والبالغ عددها حتى عام  

توسطة كلما قلت نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، إضافة إلى أن وجود هذه املشروعات يزيد من  كلما زاد عدد املشروعات الصغيرة وامل

املتكر  االغالقات  هي مشكلة  في محافظة طولكرم  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  تواجه  التي  املشاكل  أهم  وأن  العمل،  في سوق  املرأة  ر  مشاركة 

 ائيلي. للمعابر والطرق من قبل االحتالل اإلسر 
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حيث اهتمت   ومن خالل استعراض الدراسات السابقة، نجد بأنها اهتمت بدراسة املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل عدة مداخل ومتغيرات،

فقد حاولت تسليط   Rafiki, Ahmad (2019)دراسة  بتسليط الضوء على واقع هذه املؤسسات في فيتنام، فيما     Xuan & et al., (2020)دراسة دراسة  

( بدراسة أهمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة والتركيز على املشاكل التي تواجه 2019اهتمت دراسة الجنابي )  الضو ء محددات نمو هذه املنشآت، فيما

(  2018( فقد اهتمت بدراسة دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في التنمية االقتصادية، بينما دراسة املصري )2019حمدان )أصحابها، فيما دراسة  

الدراسة فقد اهتمت بدراسة واقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة والتعرف على مشكالت ومعوقات تعاني منها هذه املؤسسات، وهو ما يتفق و 

( فقد 2015( فقد اهتمت بمعرفة دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تقليل مستوى البطالة، فيما دراسة درويش )2017دراسة زنديق )  ماأ الحالية،  

 ذهبت على معرفة دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في دعم االقتصاد الوطني الفلسطيني.

من حيث املعوقات واملحددات املؤثرة على  نموها، من خالل عدة مؤشرات  ملتوسطة  وتتميز هذه الدراسة في أنها تدرس واقع املنشآت الصغيرة وا 

املحددات لدراسته إلى تصنيف  الخارجية، إضافة  التسويقية واملعوقات  القانونية،  اإلدارية،  املالية،  بالنمو ومعوقاته، كاملعوقات  إلى محددات  تتعلق  ا 

الحالية تبحث في عالقة محددات النمو ومعوقاته بمستوى النمو في املنشآت الصغيرة واملتوسطة في ، كما أن الدراسة فردية، داخلية ومحددات خارجية

 الضفة الغربية. 

 :اإلطار النظري  .2

 الصغيرة واملتوسطة: املنشآت  .1.2

 مفهوم املنشآت الصغيرة واملتوسطة:  .1.1.2
 ويخضع لكال  

 
اإلطارين القانوني واالجتماعي، ويهدف إلى دمج جميع عوامل اإلنتاج من أجل تحقيق تعرف املنشأة بأنها كل هيكل تنظيمي مستقل ماليا

نتاج وإثراء املجتمع أكبر قدر ممكن من اإلنتاج أو تبادل السلع أو الخدمات املختلفة، وهي بالتالي منظمة لها دورها في كافة املجاالت كالحياة والعمل واإل 

 ( 2019)محمد،  .ملوحدة من خالل الجهود الجماعية املشتركة وا 

، بجميع جوانبه اإلدارية واملالية واإلنتاجية" )آل  
 
 اقتصاديا

 
،  2017غزوي،  وتعرف املنشأة بأنها " ذلك الكيان القائم املستقل، الذي يمارس نشاطا

الخصوص و   (.30 امتالك األصول وتحقيق  اقتصادي قادر بحكم ما له من حقوق على  بأنها "كيان  املنشأة  الفلسطيني  االرتباط ويعرف مركز اإلحصاء 

أعمال ينتج عنها مجموعة معينة من   بأنشطة اقتصادية والتعامل بصفات مع أطراف أخرى"، كما يوضح النشاط االقتصادي بأنه عملية أو مجموعة 

 ( 17،  2005)الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .املنتوجات أو الخدمات

سة بأنها كل كيان مستقل يقوم بنشاط مشروع  تجاري، خدماتي، زراعي، صناعي.. الخ ،  ومن التعريفات السابقة، يمكن تعريف املنشأة في هذه الدرا 

لبشرية واملادية يهدف إلى تلبية احتياجات أصحابه من خالل الربح، وبنفس الوقت له أثره في االقتصاد، وذلك من خالل دمج كافة عوامل اإلنتاج املالية وا 

 جتمع. بعرض إنتاج السلع والخدمات التي تفيد امل

قد ينظر ألحد هذين   أو  بها  العاملين  السوق وعدد  في  تعامالتها  االعتماد على حد معين من حجم  فيتم  الحجم،  املنشآت من حيث  تصنيف  أما 

 ملعهد 
 
 للحجم على النحو التالي IFMألبحاث قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة  Bonnاملقياسين فقط، فوفقا

 
 ( 2009ف،  )شاو  :فهو يقسم املنشآت وفقا

 من مليون يورو.  أقل، ويكون معدل دوران املبيعات حتى 9املنشأة الصغيرة: هي املنشأة التي يكون عدد العاملين فيها حتى  •

 مليون يورو.  50من  أقل، ومعدل دوران املبيعات فيها مليون يورو حتى 499-10املنشأة املتوسطة: هي املنشأة التي يكون عدد العاملين فيها من  •

 مليون يورو فأكثر. 50فأكثر ويكون معدل دوران املبيعات فيها   500املنشأة الكبيرة: هي املنشأة التي يكون عدد العاملين فيها  •

من عدد معين    أقلاملنشآت الصغيرة واملتوسطة بأنها شركات مستقلة غير فرعية تستخدم  OECDفيما تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

 في تحديد الشركات الصغيرة واملتوسطة هو )
 
، وتعتبر الواليات 250من العاملين، يختلف هذا العدد من دولة ألخرى، لكن الحد األعلى األكثر شيوعا

 
( موظفا

 OECDموظف، وتحدد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية    500ملتوسطة بأنها الشركات التي يقل عدد موظفيها عن  املتحدة األمريكية املنشآت الصغيرة وا 

 
 
   50هي تلك التي يقل عدد موظفيها عن  تعريفها بأن املنشآت الصغيرة عموما

 
 . (OECD, 2007)موظفا

 أهمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة:  .2.1.2

 
 
 ضروريا

 
في معالجة الكثير من القضايا   باإلضافة إلى دورها في جلب املنفعة والربح ألصحابها ومؤسسيها، فإن املنشآت الصغيرة واملتوسطة تلعب دورا

دورها   ولها  واالقتصادية،   االجتماعية 
 
املنتجات    أيضا فتشكل  املجتمع،  في  التنمية  تحقيق  الصغيرة في  املنشآت  وإنشاء  املبتكرة  والخدمات  الجديدة 

ن املوارد  واملتوسطة يساعد في خلق فرص العمل والنمو االقتصادي من خالل تعزيز االستخدام الكامل واألمثل للموارد االقتصادية والبشرية وغيرها م

 (Al-Haddad & Sial, 2019) .املتاحة

 (: 2019تلخيص دور وأهمية هذه املنشآت خاصة في الدول النامية فيما يلي )مرابط وطبايبية، ويمكن 

 فاملنشآت الصغيرة واملتوسطة تسعى من خالل تنوع املنتجات والخدمات إلى تنمية املناطق املحلية. التنمية املحلية: •
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يعرف مجال املقاولة من الباطن وهي العملية التي تلجأ بها منشآت إلى    وهو من خالل دخولها إلى ما  الدور التكميلي للمنشآت الكبيرة والضخمة: •

األمر  منشآت أخرى طالبة منها تنفيذ جزء من عملياتها اإلنتاجية أو الخدمية، وذلك العتبارات وأسباب اقتصادية أو قانونية واستراتيجية، وهو  

 بين املنشآت الصغيرة واملتوس 
 
 اقتصاديا

 
 طة وبين املنشآت الضخمة والكبيرة.الذي بات يحقق تكامال

فاملنشآت الصغيرة واملتوسطة لها دور في توفير فرص العمل، ومن خالل املعدالت الكبيرة واملرتفعة ملعدالت البطالة في الدول   توفير فرص العمل: •

 النامية فإن املنشآت الصغيرة واملتوسطة لها الدور األكثر في خفض هذه املعدالت. 

الصغيرة واملتوسطة ساهمت فجذب استثمارات صغار املدخرين • إلى استثمارات في : فاملنشآت  املدخرين وتحيلها  املدخرات لدى صغار  ي تحويل 

مختلف قطاعات العمل، فهي باألساس تعتمد على محدودية رأس املال مما يجعل صغار املدخرين قادرين على الدخول في استثمارات تمكنهم من  

 اإلشراف املباشر على مدخراتهم. 

نشآت الصغيرة واملتوسطة تتميز بانتشارها الجغرافي مقارنة باملنشآت الكبيرة والضخمة التي تتركز في : فاملتحقيق التوازن والالمركزية في التنمية •

فعال في وقف   املدن او املناطق ذات الكثافة السكانية أو االقتصادية، وبالتالي فإن امتالك املنشآت الصغيرة واملتوسطة لهذه امليزة يجعلها ذات دور 

 يف إلى املدينة، إضافة إلى انتعاش املناطق الداخلية والريفية باالعتماد على نشاط وتواجد املنشآت الصغيرة واملتوسطة فيها.الهجرة املتزايدة من الر 

 العوامل املؤثرة على  املنشآت الصغيرة واملتوسطة:   .3.1.2

العمل  تؤثر العديد من العوامل على عمل املنشآت الصغيرة واملتوسطة بشكل دائم، منها عوامل تتعلق باملنشأة نفسها وبيئتها الداخلية وأساليب  

 يما يلي: والتنظيم، ومنها عوامل خارجية ال تملك املنشآت عادة السيطرة عليها أو على وقت حدوثها، ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى قسمين نلخصها ف

)أوبختي،  وتتمثل هذه العوامل باملؤثرات التي تقع ضمممممن تنظيم املنشممممأة ومواردها الداخلية وانعكاسمممماتها على املنشممممأة ككل ومنها  العوامل الداخلية:  .1

2011): 

 تطابق منتجات أو خدمات املنشأة مع املعايير املحلية والدولية.  •

 تغير في أذواق املستهلكين.إشكاليات التطور التكنولوجي الحديث ملراعاة ال •

 املوارد الداخلية للمنشأة )املوارد البشرية، األنظمة، أساليب العمل، منهجيات اإلدارة ..الخ(.  •

 مدخالت املنشأة: )االستثمار، األيدي العاملة، العتاد، اآلليات واإلعالم(.  •

 قبة الجودة، الصيانة، تكنولوجيا اإلنتاج ... الخ.عوامل تتعلق باإلنتاج كتجهيزات اإلنتاج، اإلعداد، القدرة التخزينية، مرا  •

 لخ.التسويق وبحوث التنمية: منهجيات البحث والتطوير، تنمية السوق، فعالية عمالء البيع، مراكز املبيعات، العالمات اإلسمية للمنتج، .. ا  •

 اإلدارة ووظائف إدارة املنشأة.  •

املا • رأس  واملعدات،  كاآلالت  باملدخالت:  مؤثرة  إجراء عوامل  على  املنشأة  قدرة  التنافسية،  ومراكزهم  املنافسين  باملوردين،  الشركة  عالقة  ل، 

 تعاقدات مع املوردين .. الخ. 

 : (Sani & et al., 2018) .ويمكن تلخيصها في املؤثرات التاليةالعوامل الخارجية:  .2

الحكومية، العوامل االجتماعية، الديمغرافية، التكنولوجية واالقتصادية في املجتمع  البيئة التي تعمل بها املنشأة: وتشمل عادة على السياسات   •

 املحيط. 

الص • املنشأة  على  الخارجية  املؤثرات  أكثر  من  والزبائن  فاألسواق  وخدماتها،  إنتاجها  املنشأة  بها  تصرف  التي  الجهة  وهي  والزبائن:  غيرة  السوق 

غبات واختالف األذواق لدى الزبائن يؤدي إلى كثير من املشاكل التي قد تهدد بإنهاء عمل املنشأة، واملتوسطة، فعدم مراعات احتياجات الطلب ور 

 والعكس يؤدي إلى نموها ونجاحها. 

لة، والقدرة القدرة على التنافس: فاملنشأة تتأثر بالقيود عند الخروج والدخول، واالختراعات، والزبائن واملوردين، وكثافة رأس املال، واليد العام •

 على التخزين، وكلفة رأس املال، وتتأثر  
 
فسين، كما أنها  باملنافسين وعددهم وقدراتهم التنافسية والهيمنة املسبقة على السوق من قبل املنا  أيضا

 تتأثر باملنافسة الخارجية واألجنبية ومنافسة الخدمات واملنتجات البديلة. 

 ة.العوامل املؤثرة على نتائج املنشاة كاستراتيجيات التسويق املعتمدة وطرق الترويج وغيرها من العوامل التي تؤثر على نتائج عمل املنشأ •

 محددات نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة:  .4.1.2

ل هناك العديد من وجهات النظر حول أهم العوامل التي تعتبر من أسباب نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة، فهناك من يرى أن أهم هذه العوام

 (Chawla & et al., 2010) . التسويق، القوة التنافسية، اتجاهات الصناعة، املوقع، توافر رأس املال، وتجربة املالكهي:  

ة، وهي في حين أن هناك من صنف هذه املحددات إلى مجموعتين، املجموعة األولى هي املحددات الفردية واملجموعة الثانية هي املحددات غير الفردي

 (Al-tit & et al., 2019)، (Olszak & Ziemba, 2012) :كما يلي
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 مهارات مالك ومدير املنشأة، الخصائص الشخصية، الجنس.املحددات الفردية: وتتمثل هذه املحددات في:  •

 التسويق، القدرة التنافسية، التكنولوجيا، واالبتكار.   املحددات الداخلية وتتمثل في: •

 محدودية املوارد، ظروف السوق، وشدة املنافسة.  املحددات الخارجية وتتمثل في:  •

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة: نمو  .5.1.2

قصيرة،   في القرن املاض ي ُعرف نمو املنشأة بأنه الظاهرة التي تؤثر على حجم املنشأة بشكل مباشر وذلك خالل فترة زمنية يمكن أن تكون طويلة أو

فترة طويلة فإن النمو حينها يرتكز على اإلنتاج، أما في حال كانت الفترة قصيرة فإن النمو يرتكز على معدل   فإذا كان هذا األثر على حجم املنشأة خالل 

 (Bienayme, 1971) .دوران رأس املال مقارنة مع قدرة اإلنتاج

كربوش محمد  ويورد  واملتوسطة،  (  44،  2014)،  الصغيرة  املؤسسات  نمو  استراتيجية  حول  دراسته  يراه في  كما  املنشأة  نمو  ملفهوم   
 
توضيحا

(Penroseوالذي يرى أن النمو في املنشأة يتمثل في زيادة حجم اإلنتاج بشكل متتاٍل مع التوسع في امتالك املوارد، وبالتالي فهو ظاهرة ال تت ،) ،
 
م أوتوماتيكيا

تأث نتاج  العوامل ووفورات  بل هي  املنشأة، وهو ما يتحقق من خالل عاملين هما مردودية  اإلدارة داخل  املحيط على أسلوب وطريقة  ير حركات وتغيرات 

 الحجم. 

دة الزياوهنا من يرى بأن النمو في املنشأة ليس عملية عفوية، بل هو عملية ترتكز إلى قرارات إدارية مبنية على تغيرات وتقلبات وخطط وأهداف، ف

رباح املنشأة ما يسح  في اإلنتاج وهي ما يحقق النمو في املنشأة تحدث بسبب زيادة في الطلب داخل السوق، وهو ما يؤدي إلى زيادة املبيعات، وبالتالي زيادة أ 

ا كان الحجم املتزايد في املنشأة يرتبط  لها باالستثمار في عوامل إنتاج أخرى كي تتكيف مع متغير الطلب الجديد، وبالتالي فإن النمو ال يمكن أن يحدث إال إذ

 ( 2014)كربوش،  .بشكل إيجابي بتحقيق أهداف املنشأة أو أهداف أصحابها الفردية

 (Yeboah, 2015) :ويشير مفهوم نمو املنشأة إلى عدة أمور من ضمنها

 الزيادة في إجمالي حجم املبيعات.  •

 اإلنتاجية. زيادة الطاقة  •

 زيادة العمالة.  •

 زيادة حجم اإلنتاج. •

 زياد استخدام املواد الخام.  •

إلى الحصة كما يشار إلى نمو املنشأة من خالل حساب التغييرات النسبية في املبيعات واألصول والعمالة واإلنتاجية واألرباح وهوامش الربح، إضافة 

 السوقية وقيمة األصول اإلجمالية. 

 أن نمو املنشأة الصغيرة واملتوسطة يتركز على ثالثة أمور ذات أهمية بالغة في االهمية وهي:  Rafiki (2019)فيما يرى 

 املدير.-املالك •

 املنشأة.  •

 االستراتيجية.  •

النمو، يجعلنا ندرك بأن   نمو املنشأة هي عملية معقدة ومما سبق؛ فإن الخلط بين مفهوم نمو املنشآت وبين املعايير واملقاييس املستخدمة لهذا 

والتي تسعى لتحقيق وليست مجرد زيادة في األرباح أو املبيعات، بل هي مزيج من العناصر الداخلية والخارجية واإلدارية واملكونات التنظيمية داخل املنشأة 

 أهداف واحتياجات املنشأة املتعلقة بالنمو. 

افع النمو  .6.1.2  في املنشأة:  دو

 ( 2014)كربوش،  :دوافع املنشآت نحو السعي للنمو فهي كثيرة، ويمكن طرح بعض منها فيما يليأما 

وهو ما يرتبط بالنمو االقتصادي على مستوى الدولة ويرتبط به، فارتفاع الناتج املحلي والذي يعد نتيجة الرتفاع أداء العمل واإلنتاج  زيادة الطلب: •

 العام   في املنشآت ضمن الدولة من خالل تحقيقها للقيمة املضافة، يؤدي إلى ارتفاع مستوى االستهالك الكلي ما يؤدي إلى حدوث الزيادة في الطلب

 للمنشأة نحو النمو وذلك ملحاول سد هذا االرتفاع من الطلب العام. 
 
 وهو ما يشكل دافعا

الكلية لإلنتاج، وهو ما يخلق   ضغوط املنافسة: • إن كثافة املنافسة تؤدي إلى دفع املنشأة نحو النمو وذلك ألن نموها يؤدي إلى خفض التكاليف 

ي املنشأة، إضافة إلى أن إدخال التقنيات الحديثة واملبتكرة في عمل املنشأة يعطيها ميزة تنافسية أكبر حاجة إلى رفع القدرة اإلنتاجية ووفرة اإلنتاج ف

 ويجعلها في موقع تنافس ي مريح.
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ل الترويج  فهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى التغير الكبير والسريع في أذواق املستهلكين، فالتكنولوجيا الحديثة ووسائ  تغير أذواق املستهلكين: •

لتطور بغية الحديثة والحمالت التسويقية الكبيرة تغير من ذوق املستهلك نحو الخدمة أو السلعة، وبالتالي فإن هذا يدفع املنشآت عادة إلى النمو وا 

 مواكبة األذواق الجديدة من خالل قدرتها على النمو واإلنتاج وتوفير اإلبداع واالبتكار في أعمالها. 

فإدارة أي منشأة لديها األهداف التي تضعها ملالئمة منفعة املنشأة ومالكيها، وبالتالي فإن تحقيق هذه األهداف يسعى لزيادة   دارية:أهداف املنشأة اإل  •

ء  والبقا الدخل ألصحاب املنشأة واملالكين واملساهمين فيها، وهو ما يستدعي تفكير املنشأة بالنمو أو عدمه، فالكثير من املنشآت تفضل عدم النمو

 من الدخول في أخطار قد تكلفها استمراريتها.
 
 بحجمها املوجود خوفا

فكثير من املنشآت تسعى إلى النمو من خالل توزيع املخاطر من خالل تنويع األنشطة واألعمال فيها، وهو ما   التقليل من درجة الخطر على املنشأة: •

 يجعل نموها يحقق مرونة  

 :املتوسطةمحددات نمو املنشآت الصغيرة و  .7.1.2

 هناك العديد من النماذج التي ناقشت محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وفيما يلي سيتم استعراض أكثر هذه النماذج شهرة. 

يرى    :Davidssonنموذج   • وتتمثل هذه    Davidsson & et al.(2010)حيث  واملتوسطة،  الصغيرة  املنشآت  لنمو  املحددات  نوعين من  أن هناك 

 املحددات في:  

 محددات تتعلق بمالك أو مدير املنشأة. .1

 .محددات تتعلق بالخصائص التنظيمية للمنشأة  .2

 محددات تتعلق باستراتيجية املنشأة. .3

 لنمو املنشآت يعتمد على : weinzimmerنموذج  •
 
 (Wenzimmer, 1993) :املحددات التاليةحيث حدد نموذجا

 محددات استراتيجية. .1

 محددات تتعلق بمحيط وبيئة املنشأة. .2

 محددات تتعلق باإلدارة. .3

 ,Herron & Robinson)حيث يرى الباحثان في نموذجهما بأن أهم املحددات التي تؤثر على نمو املنشأة تتمثل في  :  Herron and Robinsonنموذج   •

1993)  : 

 السمات الشخصية للمالك أو اإلدارة. .1

 استراتيجية املنشأة. .2

 املحيط الخارجي للمنشأة. .3

 .، وذلك ألنها األقرب إلى قياس العوامل في املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطينDavidssonوفي هذه الدراسة سيتم اعتماد املحددات التي اعتمدها  

 :معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة .8.1.2

في  العوامل  هذه  حصر  حاولت  التي  الدراسات  من  العديد  أجريت  وقد  واملتوسطة،  الصغيرة  املنشآت  نمو  تعيق  التي  العوامل  من  كثير  هناك 

 املعوقات التي تعيق نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة فيما يلي:  Louis & Macamo (2011)يحدد و تصنيفات، 

الضمانات   • وتشمل  مالية:  االئتمان،  معوقات  تكلفة  وارتفاع  االستثمار  املال  ورأس  الخارجي  التمويل  ونقص  املرتفعة  املصرفية  والرسوم  املرتفعة 

 إضافة إلى عدم مناسبة مدة السداد للقروض، وضمان السداد املرتفع.

 املعوقات التنظيمية: وهي تعرف   •
 
 باملعوقات الداخلية وتشمل القدرات اإلدارية واملهارات واملعرفة وأهداف املنشأة، ومن هذه املعوقات    أيضا

 
  أيضا

ا  امتالك  الكفاءة، عدم  وذات  املؤهلة  البشرية  للكوادر  املنشأة  امتالك  املحترفة، عدم  لإلدارة  املنشأة  مالكي  قبل  املجال من  إفساح  ملنشأة  عدم 

 مة إلحداث النمو وإنجاحه، وغيرها من العوامل التنظيمية. للمهارات واملعرفة الالز 

البدء • املنشآت تريد  املؤثرات لو كانت هذه  الصغيرة واملتوسطة ولكنها تؤثر في نموها، وهي نفس  املنشآت  في    معوقات خارجية: هي معوقات خارج 

الوصول  الخدمة، وصعوبة  أو  املنتج  الطلب على  بالسوق كانخفاض  تتعلق  الفواتير من قبل    العمل، وهي  الخام واألولية، وتأخر سداد  املواد  إلى 

 العمالء واملوردين، والتدخالت الحكومية وقواعد املشتريات العامة وصعوبات التصدير واالستيراد وغيرها من العوامل. 

وا  • الصغيرة  باملنشآت  الخاصة  التنظيمية  واللوائح  الضريبي  كالنظام  املؤسسية:  أو  القانونية  استراتيجية املعوقات  استخدام  أن  كما  ملتوسطة، 

 مؤسسية غير مناسبة في املنشأة يؤدي إلى إعاقة النمو. 

معوقات اجتماعية: وهي معوقات تتعلق بثقة املجتمع باملنتج أو الخدمات املقدمة وكذلك عدم توافر شبكات اتصال وتواصل جيدة مع املجتمع  •

 ملجتمع باملنشأة وإدارتها وما تقدمه من منتجات وخدمات. املستهدف وغيرها من العوامل التي تتعلق بثقة ا 
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 (2011)محمد و عبد الكريم،  :أما في الحالة الفلسطينية، فهناك عدة معوقات تؤثر في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، ومن أبرز هذه املعوقات

حدث انخفاض ملحوظ في املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين، وهو ما كان نتيجة    م2008وحتى    م2000السياسات اإلسرائيلية: ففي الفترة من   •

 فترةمباشرة للسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية التي طالت الكثير من املنشآت الفلسطينية وخاصة الصناعية منها، فالتدمير واإلغالق خاصة في  

كان له دور كبير في هروب الكثير من االستثمارات وإغالقها والعزوف عن االستثمار في   م2005وحتى  م2000انتفاضة األقص ى التي امتدت من العام 

 السوق الفلسطيني. 

متالك املوارد ذات الكفاءة معوقات إدارية: وهي املعوقات التي تتعلق باإلدارة وطرق وأساليب العمل، واستخدام االستراتيجيات املناسبة وكذلك ا  •

 خاصة من ناحية املوارد البشرية. 

 معوقات لها عالقة بالتكنولوجيا والحصول عليها. •

 معوقات ضعف البنية التحتية املناسبة لالستثمار. •

 معوقات الحصول على املواد األولية خاصة للمؤسسات الصناعية.  •

املنشآت الصغيرة واملتوسطة ضعيفة أمام الدخول في أسواق خارجية أو حتى امتداد   املعوقات املتعلقة بالتسويق: وهي معوقات تجعل من قدرة  •

 منتجاتها نحو كامل السوق الفلسطيني. 

شآت، معوقات التمويل: فنقص التمويل من أبرز املعوقات التي تواجه املنشآت الصغيرة واملتوسطة كمحدودية مصادر التمويل املتوافرة لهذه املن •

مويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة والتركيز عند منح القروض على املشاريع الكبيرة والقائمة منذ مدة طويلة، وكذلك حجم املخاطرة وقلة االهتمام بت

الحكوم ي في تمويل هذه املنشآت مرتفع نتيجة لكثير من العوامل االقتصادية والسياسية في فلسطين، وارتفاع كلفة التمويل وعدم وجود الدعم 

 ذه املنشآت.املباشر له

ى  نقص املؤسسات الداعمة واملساندة: رغم وجود املؤسسات املتمثلة باالتحادات وغرف التجارة والصناعة في املحافظات الفلسطينية والتي ترع  •

ت وتقدم خدمات للمنشآت الصغيرة واملتوسطة، إال أن هناك نقص وغياب ملؤسسات مساندة كمؤسسات تسويق وتصديق وترويج لخدمات ومنتجا

 هذه املؤسسات، ومراكز تمويل وتطوير وتدريب وبحث علمي تختص بأعمال هذه املؤسسات.

 ملا يلي:  
 
 وألغراض هذه الدراسة، سيتم تصنيف املعوقات التي سيتم دراستها في املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين وفقا

 معوقات التمويل.  •

 معوقات إدارية وتنظيمية.  •

 ومؤسسية.معوقات قانونية  •

 معوقات تسويقية. •

اقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين .9.1.2  :و

 تم تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة بموجب قرار مجلس وزراء للعام 
 
، ولم يتغير هذا التغير حتى تاريخ اعداد هذه الرسالة، 2014فلسطينيا

 للتعريف الفلسطيني املوضح في الجدول )
 
، والتي تمت  2018( التالي كما تمت اإلشارة إليه في تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للعام  1ووفقا

الرسمية، محاولة الوصول إليه من مصادر فلسطينية، غير أن هذه املحاولة باءت بالفشل من خالل البحث في قرارات الحكومات الفلسطينية في الجريدة  

 (2018)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  :ويتم إيراده كما يلي

 : تعريف املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين (1)جدول 

 رأس املال  املردود السنوي  عدد  العاملين  التسمية

من   أقل املردود السنوي يساوي أو  موظفين  9-5التي يعمل بها من  املنشآت الصغيرة 

 دوالر أمريكي.   200,000

أو   أقل رأس املال املدفوع 

 دوالر أمريكي. 50,000يساوي 

من   أقل املردود السنوي يساوي أو  موظف  19-10التي يعمل بها من  املنشآت املتوسطة 

 دوالر أمريكي   500,000

او   أقل رأس املال املدفوع 

دوالر  100,000يساوي 

 أمريكي.

 ملؤشر سياسة املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم للعام  
 
، تتمتع فلسطين بسوق متنوع لخدمات دعم تنمية األعمال التي توفرها شبكة  2018ووفقا

الشباب، فيما تهدف جهات   للنساء  اقتصادي أفضل  إدماج  إلى تحقيق  الداعمة  الجهات  مؤسسات عامة وخاصة وممولة وجهات مانحة، تهدف بعض 

يوج والتكنولوجيا، كذلك  والتسويق  كالتصدير  أنشطة  تفعيل  إلى  أخرى  بتكنولوجيا   22د  داعمة  املتعلقة  األعمال  في  لألعمال خاصة  داعمة  حاضنة 

في فلسطيني،   املعلومات، أما فيما يتعلق بالشراء العام فقد بين التقرير وجود تدابير لتسهيل وصول املنشآت الصغيرة واملتوسطة إلى هذا السوق الهام

 ات إلى فئات ونشر املعلومات حول فرص الشراء عبير اإل وذلك ضمن تعديالت قانون الشراء العام وإمكانية تقسيم العطاء
 
ويرى  ،نترنت والصحف مجانا
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 في املشروعات الصغيرة واملتوسطة في فلسطين البد من عدة إجراءات يمكن اتخاذها أهمها  
 
)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  التقرير أنه للمض ي قدما

2018)  : 

 تحسين تنسيق سياسة املنشآت الصغيرة واملتوسطة عن طريق تنفيذ استراتيجية متعددة السنوات بناء على الحوار بين القطاعين العام والخاص  •

 وبدعم الشركاء األوروبيين.

املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتيسير  زيادة الجهود الرامية على تحسين بيئة األعمال بمن خالل إدخال إطار لإلعسار وتحليل األثر التنظيمية واختبار   •

 إنشاءها. 

 التوعية وزيادة الفهم في مجاالت الريادة واالبتكار خاصة لدى النساء والشباب. •

نشآت الحصول على درجة أعلى من االعتراف باملهارات لتحقيق التنمية االقتصادية من خالل تفعيل األبعاد الرأسمالية البشرية الستراتيجيات امل •

 املتوسطة.الصغيرة و 

 في االقتصاد الفلسطيني والتنمية االقتصادية الفلسطينية، وذلك من خالل ت
 
 مهما

 
شغيلها  وقد لعبت املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين دورا

 في معدل البطالة والذي بلغ في الر 
 
 مستمرا

 
بع األول من العام ألكبر عدد ممكن من العاطلين واملتعطلين عن العمل، ففلسطين من الدول التي تشهد ازديادا

 .  (2021)الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، %( 25ما نسبته ) 2020

)ويرى   الصغيرة    ( 211-210،  2019حمدان  املنشآت  بأن  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  للجهاز  بيانات غير منشورة  اعتمدت على  التي  دراسته  في 

العام   الفترة من  استوعبت خالل  في فلسطين قد  )  2017-2010واملتوسطة  املنشآت  366,147ما معدله  في  للعاملين  االستيعابية  كانت  ، حيث 
 
( عامال

 لترتفع في العام  273582)  2010الصغيرة واملتوسطة في العام  
 
، أما من حيث عدد املنشآت الصغيرة واملتوسطة فقد  437555إلى )  2016( عامال

 
( عامال

- 2010، حيث بلغ متوسط عدد املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين للفترة من 2016ولغاية    2010بينت الدراسة أنها في تزايد مستمر خالل الفترة  

 نشأة.( م124,666) 2017

 عرض وتحليل النتائج:  .3

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة:   .1.3

 :صدق االستبانة .1.1.3

 ( لفقرات أداة الدراسة، وذلك كما هو واضح في الجدول التالي: Factor Analysisمن خالل العينة االستطالعية تم إجراء اختبار التحليل العاملي )

 نتائج تحليل اختبار التحليل العاملي لفقرات أداة الدراسة  (:2)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ين املصدر: إعداد الباحث

 درجة التشبع  رقم العبارة درجة التشبع  رقم العبارة درجة التشبع  رقم العبارة درجة التشبع  رقم العبارة

1 .649 21 .632 41 .683 61 .694 

2 .741 22 .752 42 .547 62 .788 

3 .684 23 .695 43 .608 63 .637 

4 .770 24 .792 44 .556 64 .937 

5 .636 25 .727 45 .690 65 .826 

6 .770 26 .703 46 .810 66 .913 

7 .621 27 .805 47 .760 67 .763 

8 .869 28 .819 48 .627 68 .713 

9 .768 29 .749 49 .803 69 .940 

10 .844 30 .685 50 .644 70 .876 

11 .814 31 .687 51 .716 71 .789 

12 .781 32 .797 52 .697   

13 .677 33 .694 53 .681   

14 .792 34 .895 54 .747   

15 .728 35 .733 55 .755   

16 .618 36 .846 56 .704   

17 .747 37 .703 57 .807   

18 .799 38 .670 58 .904   

19 .861 39 .653 59 .898   

20 .917 40 .909 60 .819   



اقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة    درويش &  بّصة                                                                                             الغربية: املحددات واملعوقاتو

Global Journal of Economics and Business, 11(1) (2021), 59-85 
 70 

 

، وهي تتمتع بدرجة عالية من التشب
 
ع، كانت ويتضح من الجدول السابق، بأن جميع نتائج التحليل العاملي لفقرات أداة الدراسة كانت دالة إحصائيا

وبالتالي فهي تتمتع بدرجة عالية من الصدق ( والتي تم إقصائها من االستبانة، 44،  42، باستثناء الفقرات )%(60جميع قيم التشبع الخاصة بها أعلى من )

 في قياس ما وضعت ألجل وتتسم بالتناسق فما بينها. 
 
 وتشترك معا

 ثبات أداة الدراسة:  . 2.1.3

تعلقة بهذا تم التحقق من الثبات الكلي ألداة الدراسة )االستبانة( ومحاورها عن طريق حساب معامل كرونباخ ألفا، ويوضح الجدول التالي النتائج امل

 املعامل:  

 : معامل كرونباخ ألفا الكلي ألداة الدراسة وملحاورها (3)جدول 

العينة   البيان

 االستطالعية 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات 

 0.929 38 30 املحور األول: معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة

 0.868 11 معوقات التمويل 

 0.761 8 معوقات إدارية وتنظيمية 

 0.864 7 معوقات قانونية ومؤسسية 

 0.886 12 معوقات تسويقية 

 0.881 23 املحور الثاني: محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

 0.841 8 محددات فردية 

 0.828 8 محددات داخلية 

 0.888 7 محددات خارجية 

 0.881 8 املحور الثالث: نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

 0.914 69 30 الثبات الكلي ألداة الدراسة 

 الباحثيناملصدر: إعداد                               

نة  ويتضح من الجدول أعاله، أن استبانة الدراسة قد حققت درجة عالية من الثبات، حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا للثبات الكلي لالستبا

 ات. تحتويها وأنها تتمتع بدرجة عالية من الثبوهو ما يجعل الباحثة مطمئنة إلى سالمة إجراءات بناء االستبانة وسالمة األسئلة التي (،  0.914)

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:  . 2.3

املبحوثين   استجابات  وتفسير  تحليل  تناول  تم  الدراسة،  من  الجزء  هذا  الغربية في  الضفة  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  نمو  بواقع  املتعلقة 

 . فرضياتهااملحددات واملعوقات، حيث سعت الدراسة في هذا الجزء إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار 

 (  2001)أبو صالح،   :(4األهمية النسبية ملقياس ليكرت الخماس ي كما يوضح الجدول التالي )ولغرض تفسير النتائج، تم اعتماد مقياس 

 : األهمية النسبية لنتائج املتوسطات الحسابية (4)جدول 

 تفسير الدرجة  مقياس ليكرت  املتوسط الحسابي

  غير موافق بشدة  1.8 - 1
 
 منخفضة جدا

 منخفضة  غير موافق  2.60- 1.81

 متوسطة  محايد 2.61-3.40

 كبيرة  موافق  3.41-4.20

  موافق بشدة  4.21-5
 
 كبيرة جدا

 منخفض 2.33من  أقل – 1 •

 متوسط 2.66من  أقل – 2.33 •

 كبير  5من  أقل – 2.66 •

إحصائية   واختبارات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخدام  تم  واختبار فرضياتها،  الدراسة  أسئلة  في  ولإلجابة عن  ذكرها  سبق 

 : يلياملنهجية، وتم عرض النتائج كما 

   نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة:  . 3.3

أهم املعوقات التي تحد من نمو ونجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين من حيث ما هي    نتائج اإلجابة على السؤال األول للدراسة:  .1.3.3

 ؟ )معوقات التمويل، املعوقات اإلدارية والتنظيمية، املعوقات القانونية واملؤسسية، املعوقات التسويقية(

 عة عنه كما يلي: وللوصول إلى إجابة السؤال الرئيس األول للدراسة، كان ال بد من إجابة األسئلة املتفر 
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 ما درجة أهمية معوقات التمويل التي تواجه نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ •

تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي 

 تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما يلي: معوقات التمويل، كما

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات معوقات التمويل(5)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

التسهيالت املالية املقدمة من قبل البنوك العاملة في فلسطين غير مشجعة    .1

 للمنشآت الصغيرة واملتوسطة. 

 كبيرة  79.4 % 955. 3.97

 كبيرة  78.8 % 950. 3.94 تعاني املنشأة من محدودية مصادر التمويل التي تساعدها في التوسع والنمو.   .2

 كبيرة  78.0 % 956. 3.90 لتمويل توسع املنشأة ونموها. ال يوجد لدينا السيولة الكافية   .3

ال أعلم عن توفر برامج مخصصة لدعم وتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة    .4

 من الوزارات الفلسطينية. 

 كبيرة  77.8 % 779. 3.89

أمام    .5  
 
اإلقراض عائقا قبل مؤسسات  واإلجراءات املطلوبة من  املعايير  تشكل 

 املنشأة. تمويل نمو  

 كبيرة  77.8 % 785. 3.89

هناك صعوبة في توفير الضمانات املطلوبة للحصول على تمويل ألجل النمو    .6

 والبنوك.  من مؤسسات اإلقراض

 كبيرة  75.6 % 898. 3.78

 على رغبة املنشأة في الحصول على قروض    .7
 
تؤثر أسعار الصرف املتذبذبة سلبا

 تمويلية بغرض النمو. 

 كبيرة  75.2 % 874. 3.76

نمو    .8 تمويل  أمام   
 
عائقا البنوك  قبل  من  املطلوبة  واإلجراءات  املعايير  تشكل 

 املنشأة. 

 كبيرة  74.8 % 880. 3.74

ال يتوفر لدى املنشأة مصادر تمويل خاصة بها من أجل تمويل عملية التوسع    .9

 والنمو. 

 كبيرة  72.2 % 911. 3.61

 كبيرة  71.4 % 971. 3.57 )الفائدة( لنمو املنشأة مرتفعة. تكلفة الحصول على التمويل   .10

واملتوسطة غير    .11 الصغيرة  للمشاريع  تمويل  بمؤسسات  لدينا معرفة  يوجد  ال 

 البنوك في فلسطين. 

 كبيرة  71.4 % 972. 3.57

 كبيرة  % 75.6 0.572 3.78 الدرجة الكلية ألهمية معوقات التمويل على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة  

املتوسط   بلغ  حيث  كبيرة،  بدرجة  جاءت  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  نمو  على  التمويل  معوقات  أهمية  درجة  أن  يتبين  السابق،  الجدول  ومن 

 %(. 75.6( وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )0.572االنحراف املعياري بلغ )( فيما 3.78الحسابي لهذه الدرجة )

تبين لنا أن املعوقات التمويلية لها أهمية كبيرة في واقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، ( 5)ومن خالل النتائج السابقة في الجدول  

 ويمكن لها أن تحد من استمراريتها وبقائها. يمكن لها في حال وجدت أن تحد من نمو هذه املنشآت بل 

 ما درجة أهمية املعوقات اإلدارية والتنظيمية التي تواجه نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ •

لفقرات التي تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من ا 

 : التالي (6املعوقات اإلدارية والتنظيمية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في جدول )
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افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املعوقات اإلدارية  (6)جدول   والتنظيمية: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

 امام نمو املنشأة  .1
 
 كبيرة  76.6 % 918. 3.83 .يشكل ضعف التخطيط االستراتيجي عائقا

 كبيرة  74.0 % 865. 3.70 .هنالك نقص لدينا في مواكبة األنظمة املحاسبية الحديثة في املنشأة  .2

 كبيرة  72.6 % 919. 3.63 .نعاني من نقص األفراد ذوي الكفاءة في مجال عمل املنشأة  .3

 كبيرة  70.8 % 857. 3.54 .مستوى تفويض الصالحيات للعاملين محدود  .4

 كبيرة  68.8 % 913. 3.44 .هناك صعوبة في إدارة املوارد املالية في املنشأة بكفاءة  .5

 متوسطة  64.8 % 964. 3.24 .اإلدارية في املنشأةهناك نقص في الخبرات   .6

 متوسطة  64.2 % 986. 3.21 .هناك صعوبة في تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين في املنشأة  .7

 متوسطة  62.6 % 1.053 3.13 .تواجه املنشأة صعوبة في تقييم أداء العاملين لديها  .8

الدرجة الكلية ألهمية املعوقات اإلدارية والتنظيمية على نمو املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة  

 كبيرة  69.2 % 0.588 3.46

جة  ومن الجدول السابق، يتبين أن درجة أهمية املعوقات التنظيمية واإلدارية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة جاءت بأدنى مستويات الدر 

 %(. 69.2( وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )0.588( فيما االنحراف املعياري بلغ )3.46بلغ املتوسط الحسابي لهذه الدرجة )الكبيرة، حيث 

 لذلك، فإن املعوقات اإلدارية والتنظيمية تشكل أهمية في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة رغم أن أهميتها كانت بأدنى مستويات ا 
 
لدرجة ووفقا

 مقارنة بأهمية املعوقات التمويلية. الكبيرة 

 ما درجة أهمية املعوقات القانونية واملؤسسية التي تواجه نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ •

تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي 

 : ( التالي7)املعوقات القانونية واملؤسسية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في جدول 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املعوقات القانونية واملؤسسية  :(7)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

مممموم    .12 مم مممموم واملعامالت الحكومية )رسم مم ترخيص،  تكلفة الكثير من اإلجراءات والرسم

.
 
 بلديات، رسوم مهن( مرتفعة جدا

 كبيرة  83.0 % 886. 4.15

مممممغيرة    .13 مم ممم مم ممماريع الصم ممم مم ممم مم مممممحمماب املشم مم ممم مم مممممريبيممة ألصم مم ممم مم مممممهيالت الضم مم ممم مم غيمماب اإلعفمماءات والتسم

 واملتوسطة يقلل من احتماالت النجاح والنمو.

 كبيرة  81.2 % 955. 4.06

 كبيرة  78.0 % 880. 3.90 املنشأة.ارتفاع تكاليف العمل نتيجة السياسات الضريبية يحد من نمو   .14

ممممة بتنظيم   .15 ممم مم ممممريعات الخاصم ممم مم ممممحة حول القوانين والتشم ممم مم ليس لدينا معلومات واضم

 عمل املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

 كبيرة  77.8 % 996. 3.89

مممممغيرة    .16 مم ممم مم مممممآت الصم مم ممم مم مممممبمة للمنشم مم ممم مم مممممت منماسم مم ممم مم مممممريعمات القمانونيمة املعمول بهما ليسم مم ممم مم التشم

 واملتوسطة.

 كبيرة  75.0 % 898. 3.75

 كبيرة  73.6 % 865. 3.68 وضوح القوانين التي تتعلق باإلفالس يؤثر على نمو املنشأة.عدم   .17

 على نمو املنشأة.  .18
 
 كبيرة  70.2 % 915. 3.51 قانون العمل الفلسطيني يؤثر سلبا

الدرجة الكلية ألهمية املعوقات القانونية واملؤسسية على نمو املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة  

 كبيرة  76.8 % 0.636 3.84

حيث    ومن خالل الجدول السابق، يتبين بأن درجة أهمية املعوقات القانونية واملؤسسية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة جاءت بدرجة كبيرة،

 %( وهي نسبة كبيرة.76.8( وبنسبة مئوية بلغت )3.84املتوسط الحسابي الذي يقيس هذه الدرجة )بلغ 

ا  القانونية واملؤسسية على نمو وتوسع  املعوقات  أهمية  تبرز  أثيرت حول ذلك، والتي  التي  الدراسات  الكثير من  لتأكيد  النتائج  ملنشآت  وتأتي هذه 

النتائج في الجدول السابق وجود معوقات قانونية ومؤسسية في واقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، الصغيرة واملتوسطة، حيث تبين  

 وهي معوقات تحمل درجة كبيرة من األهمية ال بد من معالجتها وتقليل مستوى خطرها على هذه املنشآت.
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 صغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ما درجة أهمية املعوقات التسويقية التي تواجه نمو املنشآت ال •

تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي 

 التالي:  (8) ول الجداملعوقات التسويقية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املعوقات التسويقية (8)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

19.   
 
 كبيرة  81.4 % 883. 4.07 على نمو املنشأة هناك منافسة سعرية قوية في السوق الفلسطيني تؤثر سلبا

 كبيرة  77.0 % 879. 3.85 تعتمد املنشأة في تسعير منتجاتها على التكلفة الكلية كأساس لعملية التسعير.   .20

 كبيرة  76.8 % 959. 3.84 ال يوجد اهتمام كافي في البحوث التسويقية من قبل املنشأة.   .21

في    .22 عالية  تكلفة  املنشأة  نتيجة  تتحمل  املحلي  السوق  في  منتجاتها  تسويق 

 للمنافسة الشديدة.

 كبيرة  76.0 % 978. 3.80

 كبيرة  74.8 % 838. 3.74 ال تستعين املنشأة بخدمات استشارية تسويقية خارجية.   .23

 كبيرة  74.4 % 911. 3.72 الخطط التسويقية في املنشأة قصيرة األمد وليس طويلة األمد.   .24

 كبيرة  70.8 % 934. 3.54 خطة تسويقية محددة. ال يوجد لدينا    .25

االعتماد في املنشأة يكون على استراتيجية البيع الشخص ي أكثر من استخدام    .26

 استراتيجية اإلعالنات.

 كبيرة  70.4 % 918. 3.52

هناك نقص في شبكة العالقات مع أصحاب املصلحة )زبائن، موردين...( لدى   .27

 املنشأة. 

 كبيرة  68.8 % 988. 3.44

 متوسطة  67.2 % 979. 3.36 يوجد نقص في الخبرة التسويقية لدى املنشأة.   .28

 متوسطة  65.8 % 1.074 3.29 . اإللكترونيةهناك صعوبة في استخدام أساليب التسويق   .29

 منخفضة  52.0 % 969. 2.60 يوجد صعوبة في استخدام وسائل الترويج الحديثة.   .30

 كبيرة  71.2 % 0.565 3.56 الدرجة الكلية ألهمية املعوقات التسويقية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة  

حيث   ومن الجدول السابق، نجد بأن درجة أهمية املعوقات التسويقية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية كانت بدرجة كبيرة، 

%(، وهو ما يعكس أهمية كبيرة للمعوقات  71.2( وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )3.56التي تقيس هذه األهمية بمتوسط حسابي بلغ )جاءت الدرجة الكلية  

 التسويقية على واقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. 

 الجدول التالي:لصغيرة واملتوسطة كانت كما في ومن خالل النتائج السابقة، يمكن القول بأن أهم املعوقات التي تؤثر على نمو املنشآت ا 

 : أهم املعوقات التي تواجه نمو املنشآت مع ترتيب األهمية (9)جدول 

املتوسط   الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

الصغيرة   1 املنشآت  نمو  على  واملؤسسة  القانونية  املعوقات  أهمية  درجة 

 واملتوسطة  

 كبيرة  % 76.8 0.636 3.84

 كبيرة  %  75.6 0.572 3.78 درجة أهمية معوقات التمويل على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة   2
 كبيرة  % 71.2 0.565 3.56 درجة أهمية املعوقات التسويقية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة   3
الصغيرة   4 املنشآت  نمو  على  والتنظيمية  اإلدارية  املعوقات  أهمية  درجة 

 واملتوسطة  

 كبيرة  69.2 % 0.588 3.46

اقع معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة   كبيرة  % 73.2 0.457 3.66 الدرجة الكلية لو

%(  76.8ومن الجدول السابق، يتبين بأن أكثر املعوقات أهمية من حيث ترتيبها هي املعوقات القانونية واملؤسسية والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت )

املعوقات رغم أهميتها من حيث الترتيب هي املعوقات اإلدارية والتنظيمية  أقل%(، فيما كنت 75.6بنسبة أهمية بلغت )تليها معوقات التمويل والتي جاءت 

 %(. 69.2والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت )

(  3.66حسابي بلغ )كما يبين الجدول السابق الدرجة الكلية لواقع املعوقات التي تحد من نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة والتي جاءت بمتوسط  

%(، وهو ما يعكس األهمية الكبيرة للمعوقات املحددة في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، فمن خالل  73.2وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )

 كس على النمو االقتصادي ككل. النسبة املذكورة فإن وجود أي  من هذه املعوقات كفيل بالحد من نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة وبالتالي ينع
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ما هي أهم محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين من حيث )املحددات الفردية،   نتائج اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة:   . 2.3.3

 ؟ املحددات الداخلية، واملحددات الخارجية(

 وللوصول إلى إجابة السؤال الرئيس األول للدراسة، كان ال بد من إجابة األسئلة املتفرعة عنه كما يلي:  

 ما درجة أهمية املحددات الفردية كمحددات نمو للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟  •

رية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيا

   الجدول التالي:املحددات الفردية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات (10)جدول   املحددات الفردية : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

 كبيرة  82.6 % 676. 4.13 امتالك املالك لروح املبادرة يسهل من نمو املنشأة.   .31

 كبيرة  82.2 % 751. 4.11 وجود الدافع لدى )مالك /مدير( املنشأة يساهم في نموها.  .32

الشخصية املؤثرة لدى )املالك/ املدير( تساعد في تحفيز العاملين نحو تحقيق    .33

 أهداف املنشأة ودفعها للنمو.

 كبيرة  82.2 % 749. 4.11

 مهما في نمو املنشأة.   .34
 
 كبيرة  79.8 % 957. 3.99 قوة السمات القيادية لدى )مالك/مدير( املنشأة عامال

االبتعاد عن تقليد املنافسين واالتجاه نحو االبتكار  يميل )املالك/ املدير( إلى    .35

 في اإلنتاج.

 كبيرة  79.0 % 823. 3.95

 لنموها.  .36
 
 كبيرة  79.0 % 865. 3.95 تشكل رغبة املالك في بقاء واستمرارية املنشأة حافزا

 في تحقيق النمو في املنشأة.   .37
 
 هاما

 
 كبيرة  78.6 % 924. 3.93 تشكل شخصية املالك الريادية عنصرا

 للتحقيق.   .38
 
 قابال

 
 كبيرة  76.2 % 902. 3.81 يمتلك )املالك/ املدير( رؤية واضحة تجعل من نمو املنشأة أمرا

 كبيرة  % 79.8 0.603 3.99 الدرجة الكلية ألهمية املحددات الفردية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة  

توسطة  ويتبين من الجدول السابق بأن الدرجة الكلية التي تقيس أهمية املحددات الفردية كأحد املحددات املؤثرة على نمو املنشآت الصغيرة وامل

 %( تعكس أهمية هذا البعد. 79.8( وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )3.99كبيرة، حيث جاءت هذه الدرجة بمتوسط حسابي بلغ )جاءت بدرجة 

ي املنشآت  ومما سبق، فإن هناك أهمية كبيرة للمحددات الفردية املتعلقة بمدير أو مالك املنشأة على نموها، وهي نتيجة تؤكد ارتباط عملية النمو ف

 الكين واإلدارة فيها، والذي أكدته الكثير من الدراسات السابقة.بخصائص وسمات امل

 ما درجة أهمية املحددات الداخلية كمحددات نمو للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟  •

رة من الفقرات التي تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فق

   التالي:املحددات الداخلية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في الجدول 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املحددات الداخلية (11)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

 كبيرة  79.4 % 894. 3.97 امتالك التكنولوجيا الحديثة في العمل يسهم في نمو املنشأة.   .45

 كبيرة  74.6 % 735. 3.73 تمتلك املنشأة القدرة على ابتكار طرق عمل جديدة.   .46

 كبيرة  72.8 % 843. 3.64 ابتكار منتجات جديدة. تمتلك املنشأة القدرة على   .47

 كبيرة  71.4 % 672. 3.57 تتوافر لدى املنشأة املعلومات الالزمة التي تزيد من قدرتها على النمو.   .48

 كبيرة  69.0 % 934. 3.45 لدى املنشأة أنظمة إدارية فعالية تساعدها على النمو.   .49

 كبيرة  69.0 % 769. 3.45 بالطلب على منتجاتها وخدماتها. لدى املنشأة الوسائل الفعالة للتنبؤ   .50

 كبيرة  68.6 % 984. 3.43 تمتلك املنشأة نظام حوافز فعال يسهم في رفع إنتاجية العاملين.  .51

لدى املنشأة خطط قابلة للتطبيق ملواجهة الزيادة املستمرة في تكاليف املواد    .52

 الخام.

 متوسطة  66.0 % 989. 3.30

الدرجة الكلية ألهمية املحددات الداخلية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة  

 كبيرة  % 71.2 0.570 3.56
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  حيث يتبين من الجدول السابق بأن الدرجة الكلية ألهمية املحددات الداخلية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة جاءت بدرجة كبيرة 

ملقياس    
 
)وفقا الدرجة  يقيس هذه  الذي  الحسابي  املتوسط  بلغ  )3.56الدراسة، حيث  بلغت  كبيرة  71.2( وبنسبة مئوية  أهمية  تعكس  وهي درجة   ،)%

 للمحددات الداخلية في املنشآت الصغيرة واملتوسطة كمحددات لنموها.

املحددات الداخلية في نمو املنشآت الصغيرة   واملتوسطة، وهي محددات إدارية وتنظيمية تلقي بظاللها على نتائج عمل ومما سبق، يتضح أهمية 

هارها املنشأة من منتجات وخدمات، تطور ونمو، ورغم أن البعض من املبحوثين قد أجاب على فقرات هذا البعد بش يء من التحيز ملنشأته من خالل إظ

 إال أن ذلك ال يمنع أهمية املحددات الداخلية في تحقيق نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة.   من خالل إجاباتهم بأنها تمتلك الكفاءة الداخلية الالزمة للنمو،

 ما درجة أهمية املحددات الخارجية كمحددات نمو للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟  •

ت عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابا

 الجدول التالي: املحددات الخارجية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املحددات الخارجية (12)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

زيادة تشجيع املنتجات والخدمات الوطنية يساهم في نمو املنشآت الصغيرة    .53

 واملتوسطة. 

 كبيرة  82.4 % 832. 4.12

 كبيرة  80.4 % 868. 4.02 ازدياد الدعم املجتمعي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة يساعدها على النمو.   .54

 كبيرة  80.2 % 773. 4.01 ازدياد الوعي لدى الزبائن يساعد في نمو املنشأة.   .55

االجتماعي    .56 التواصل  شبكات  خالل  من  للمنتجات  الترويج  وسائل  تطور 

 وااللكتروني يزيد من فرص النمو. 

 كبيرة  80.0 % 833. 4.00

 كبيرة  79.0 % 916. 3.95 قليلة يشجعنا على النمو وجود مؤسسات مالية توفر تمويل بشروط وفوائد   .57

الصغيرة    .58 املنشآت  ألصحاب  والتدريب  الدعم  تقدم  دولية  مؤسسات  وجود 

 واملتوسطة مهم لنجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 

 كبيرة  78.6 % 974. 3.93

زيادة مستوى التواصل مع الزبائن نتيجة للتطور التكنولوجي املتسارع يزيد من    .59

 فرص النمو. 

 كبيرة  77.4 % 663. 3.87

الدرجة الكلية ألهمية املحددات الخارجية كمحددات مؤثرة في نمو املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة  

 كبيرة  % 79.6 0.618 3.98

  ويتبين من الجدول السابق بأن الدرجة الكلية ألهمية املحددات الخارجية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة  
 
واملتوسطة جاءت بدرجة كبيرة وفقا

%( وهي نسبة تعكس الدرجة الكبيرة ألهمية 79.6( وبنسبة مئوية بلغت )3.98ملقياس الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي الذي يقيس هذه الدرجة )

 املحددات الخارجية كونها محددات ضرورية لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. 

غربية ل اإلجابات السابقة لألسئلة املتفرعة عن السؤال الثاني للدراسة يمكن تحديد أهم محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الومن خال

 التالي: الجدول أهمية من خالل  قلمن خالل ترتيبها من األكثر أهمية لأل

 واملتوسطة مع الترتيب : أهم محددات نمو املنشآت الصغيرة (13)جدول 

 

 

 

 

 

الصغيرة واملتوسطة هي املحددات الفردية والتي جاءت نسبة أهميتها بدرجة كبيرة  حيث يتبين من الجدول السابق بأن أهم محددات النمو للمنشآت  

 %(.71.2%( ثم املحددات الداخلية والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت )79.6%( تليها املحددات الخارجية والتي جاءت بنسبة كبيرة بلغت )79.8بلغت )

 

 

املتوسط   الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

الدرجة الكلية ألهمية املحددات الفردية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة   1

 واملتوسطة  

 كبيرة  %  79.8 0.603 3.99

املنشآت   2 لنمو  كمحددات  الخارجية  املحددات  ألهمية  الكلية  الدرجة 

 الصغيرة واملتوسطة  

 كبيرة  %  79.6 0.618 3.98

املنشآت   3 لنمو  كمحددات  الداخلية  املحددات  ألهمية  الكلية  الدرجة 

 الصغيرة واملتوسطة  

 كبيرة  %  71.2 0.570 3.56

 كبيرة  % 76.8 0.467 3.84 الدرجة الكلية ملحددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
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اقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية للدراسة:نتائج اإلجابة على السؤال الثالث   .3.33  ؟ما و

تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي 

 الجدول التالي: واقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا الواقع، وكانت النتائج كما في 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة (14)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

 كبيرة  79.6 % 808. 3.98 هناك زيادة في أصول املنشأة من لحظة التأسيس حتى اليوم.  .45

46.   .
 
 كبيرة  78.2 % 794. 3.91 تسعى املنشأة إلدخال خطوط انتاج ملنتجات )خدمات( جديدة مستقبال

هنالك التزام لدى املنشأة بالتجديد على منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات    .47

 الزبائن املتغيرة. 

 كبيرة  75.6 % 763. 3.78

 كبيرة  75.6 % 803. 3.78 الطلب على املنتجات أو الخدمات التي تقدمها املنشأة. هناك زيادة سنوية في    .48

الخدمات   .49 املنتجات/  تقديم  في  مبتكرة  طرق  إلى  للوصول  املنشأة  تسعى 

 تساعدها في النمو. 

 كبيرة  75.4 % 952. 3.77

 كبيرة  74.0 % 727. 3.70 هنالك زيادة في الحصة السوقية للمنشأة بشكل مستمر   .50

51.  .
 
 كبيرة  71.4 % 952. 3.57 هناك زيادة واضحة في عدد )املنتجات، الخدمات( التي تقدمها املنشأة سنويا

 متوسطة  65.6 % 909. 3.28 هناك زيادة سنوية ملحوظة بعدد العاملين في املنشأة.   .52

اقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة   كبيرة  % 73.6 0.577 3.68 الدرجة الكلية لو

ا  ملتوسط  ومن النتائج السابقة، يتبين بأن الدرجة الكلية لواقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية كانت بدرجة كبيرة، حيث بلغ 

 %(. 73.6( وبنسبة مئوية بلغت )3.68الحسابي لهذه الدرجة )

، وهو ما يعني أن هذه 
 
 جدا

 
املنشآت   ومن خالل النتائج في الجدول السابق، فإن واقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية كان جيدا

 رغم املعوقات والتحديات التي توجهها ورغم املنافسة القوية التي تشهدها السوق الفلسطينية. 
 
 تحقق نموا

   ر فرضيات الدراسة: نتائج اختبا  . 4.3

األولى:   . 1.4.3 الرئيسة  )  الفرضية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  يوجد  اإلدارية α≤0.05ال  )التمويل،  املعوقات  أهم  بين   )

 والتنظيمية، قانونية ومؤسسية، ومعوقات تسويقية( وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين. 

( وذلك ملعرفة العالقة بين الدرجة Standardized Regressionالفرضية السابقة، تم إجراء اختبار معامل االنحدار املعياري )وللتحقق من صحة 

  و املنشآت الصغيرةالكلية ألهم املعوقات )التمويل، اإلدارية والتنظيمية، القانونية واملؤسسية، واملعوقات التسويقية( وبين الدرجة الكلية التي تقيس نم

 التالي: الجدول واملتوسطة في الضفة الغربية، وكانت النتائج كما في 

 : نتائج اختبار االنحدار املعياري للعالقة بين معوقات النمو ونمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة (15)جدول 

 الداللة اإلحصائية Rقيمة   املتغير 

والتنظيمية،   اإلدارية  )التمويل،  النمو  واملعوقات  معوقات  واملؤسسية،  القانونية 

 التسويقية( 

0.325 0.000 

• R Square = 0.105 

 للنتائج السابقة، يتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ملعوقات النمو املتمثلة في معوقات )التمويل، اإلدا 
 
رية والتنظيمية،  ووفقا

التسويقية( وبين الدرجة الكلية لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، حيث كانت الداللة اإلحصائية القانونية واملؤسسية، واملعوقات  

 لقيمة  0.05من )  أقل( وهي  0.000لنموذج االنحدار املعياري )
 
(، يمكن القول أن معوقات النمو املذكورة تفسر 0.105والتي كانت )  R Square(، ووفقا

ه  التباين الحاصل في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، وهي نسبة قليلة، وبالتالي تكون الفرضية السابقة قد رفضت، وعلي%( من  10.5)

التنظيمية، ( بين أهم املعوقات )التمويل، اإلدارية و α≤0.05يتم قبول الفرضية البديلة التي تفيد بوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 قانونية ومؤسسية، ومعوقات تسويقية( وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين. 

 فيها تم عمل نموذج االنحدار املعياري املتعدد والذي كانت نتائجه كما في 
 
 التالي:  الجدول ولتوضيح هذه العالقة ومعرفة أكثر األبعاد تأثيرا
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 اختبار االنحدار املعياري املتعدد للعالقة بين معوقات النمو ونمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة : نتائج (16)جدول 

 قيمة Fداللة   Fقيمة   Rقيمة  املتغير املستقل  املتغير التابع
Beta 

 tداللة   tقيمة 

نمو املنشآت  

الصغيرة  

 واملتوسطة 

 005. 2.850- 177.- 0.000 9.339 0.325 معوقات التمويل 

 367. 903.- 063.- املعوقات اإلدارية والتنظيمية 

 044. 2.026 121. معوقات قانونية ومؤسسية 

 000. 4.418 315. معوقات تسويقية 

• R Square = 0.105 

 للنتائج السابقة، يتبين بأن عالقة االنحدار بين أبعاد معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة كانت عالقة ذات داللة معنوية، 
 
فمن خالل ووفقا

نجد أن هذه  R Square(، وكما يتضح من قيمة 0.05من مستوى الداللة ) أقل( كانت 0.000( وبداللتها اإلحصائية التي بلغت )9.339التي بلغت ) Fقيمة 

املتغير 10.5األبعاد تفسر ) تأثير  أن عالقة  الغربية وهو نسبة قليلة تدل على  الضفة  واملتوسطة في  الصغيرة  املنشآت  الحاصل في نمو  التباين  %( من 

 لهذه العالقة هي املعوقات التمويلية والتي جاءت وداللتها نجد بأن األبعاد املؤثر   tاملستقل ضعيف على املتغير التابع، ومن خالل قيمة  
 
ة على النمو وفقا

، حيث يتبين أنه كلما انخفضت املعوقات التمويلية بنسبة وحدة واحدة كلما أثر ذلك على زيادة النمو بواقع )
 
%(، وكذلك بعد املعوقات 17.7تأثيرها عكسيا

 للنتائج في الجدول )  Betaة  القانونية و املؤسسية والتي تؤثر على النمو بنسبة قيم
 
( أنه كلما كانت زادت املعوقات القانونية  16الخاصة بها، وهذا يعني طبقا

 لقيمة  12.1واملؤسسية بمقدار وحدة واحدة أثر ذلك بنسبة )
 
الخاصة بها  t%( على نمو املنشأة، وكذلك املعوقات التسويقية والتي كان تأثيرها األعلى وفقا

ن أنه كلما زادة املعوقات التسويقية بمقدار وحدة واحدة كلما أثر ذلك على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية بنسبة وداللتها والتي تبي

 %(، فيما أظهرت النتائج أن املعوقات اإلدارية والتنظيمية ال تؤثر على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 31.5)

األولى للدراسة تم التحقق منها وتم رفضها والقبول بالفرضية البديلة والتي تقول بأنه يوجد عالقة ذات داللة   ومما سبق، فإن الفرضية الرئيسية

( بين أهم املعوقات )التمويل، اإلدارية والتنظيمية، قانونية ومؤسسية، ومعوقات تسويقية( وبين نمو املنشآت  α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 واملتوسطة في فلسطين، غير أن هذه عالقة التأثير هذه ضعيفة. الصغيرة 

( بين محددات النمو )محددات فردية، محددات α≤0.05الفرضية الرئيسة الثانية: ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )   .2.4.3

 لضفة الغربية. داخلية، محددات خارجية( وبين مستوى نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في ا

( وذلك ملعرفة العالقة واتجاهها  Standardized Regressionوللتحقق من صحة الفرضية السابقة، تم إجراء اختبار معامل االنحدار املعياري )

  التالي:( 17)جدول وتأثير كل بعد من األبعاد املذكورة بالنمو، وكانت النتائج كما في 

 : نتائج اختبار االنحدار املعياري للعالقة بين محددات النمو ونمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة (17)جدول 

 الداللة اإلحصائية Rقيمة   املتغير 

 0.000 0.591 محددات النمو )املحددات الفردية، املحددات الداخلية، املحددات الخارجية( 

• R Square = 0.349 

امل الفردية،  )املحددات  في  املتمثلة  النمو  ملحددات  الكلية  الدرجة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  يتبين  السابقة،  للنتائج   
 
حددات ووفقا

لنموذج الداخلية،   اإلحصائية  الداللة  كانت  حيث  الغربية،  الضفة  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  لنمو  الكلية  الدرجة  وبين  الخارجية(  واملحددات 

 لقيمة  0.05من )  أقل( وهي  0.000االنحدار املعياري )
 
ن  %( من التباي34.9( فإن محددات النمو تفسر ما نسبته )0.349والتي كانت )  R Square(، ووفقا

 الحاصل في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. 

 فيها تم عمل نموذج االنحدار املعياري والذي كانت نتائجه كما في 
 
 التالي:  (18)الجدول ولتوضيح هذه العالقة ومعرفة أكثر األبعاد تأثيرا

 النمو ونمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة : نتائج اختبار االنحدار املعياري للعالقة بين محددات (18)جدول 

 قيمة Fداللة   Fقيمة   Rقيمة   املتغير املستقل  املتغير التابع

Beta 

 tداللة   tقيمة  

نمو املنشآت  

الصغيرة  

 واملتوسطة 

 423. 801.- 038.- 0.000 93.484 0.591 املحددات الفردية 

 000. 4.368 208. املحددات الداخلية 

 000. 13.225 570. الخارجية املحددات 

• R Square = 0.349 

 للنتائج السابقة، يتبين بأن عالقة االنحدار بين أبعاد محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة كانت عالقة ذات داللة معنوية، 
 
فمن خالل  ووفقا

الداللة )  أقل( والتي كانت  0.000( وبداللتها اإلحصائية التي بلغت )93.484التي بلغت )  Fقيمة   اللتها نجد بأن  ود  t(، ومن خالل قيمة  0.05من مستوى 

الخاصة بها أنه كلما زاد مستوى املحددات الداخلية بمقدار وحدة  tاألبعاد املؤثرة على النمو هي املحددات الداخلية، حيث يتبين من خالل قيمة وداللة 
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الخاصة  Betaعلى النمو بنسبة قيمة  %(، وكذلك املحددات الخارجية والتي تؤثر20.8واحدة كلما أثر ذلك على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة بسنة )

 للنتائج في  
 
%( على نمو املنشأة،  57.0كلما كانت زادت املحددات الخارجية بمقدار وحدة واحدة أثر ذلك بنسبة )  ( أنه18الجدول )بها، وهذا يعني طبقا

 فيما لم تظهر النتائج أي تأثير للمحددات الفردية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

داللة  وب ذات  يوجد عالقة  أنه  تنص على  والتي  الصفرية  للفرضية  البديلة  الفرضية  قبول  يتم  وعليه  السابقة قد رفضت،  الفرضية  تكون  التالي 

( الداللة  مستوى  عند  نمو  α≤0.05إحصائية  وبين  الخارجية(  واملحددات  الداخلية،  املحددات  الفردية،  )املحددات  في  املتمثلة  النمو  محددات  بين   )

معة وبين نمو  املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، حيث كانت العالقة كبيرة وطردية بين محددات النمو )الفردية، الداخلية، والخارجية( مجت

توسطة، إضافة إلى عالقة كل من املحددات الداخلية والخارجية منفردتين على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وهو ما يبين أهمية املنشآت الصغيرة وامل

 النمو. املحددات الداخلية والخارجية في نمو هذه املنشآت، وأهمية املحددات الفردية إذا ما اجتمعت مع املحددات الداخلية والخارجية على هذا 

( في إجابات املبحوثين حول نمو املنشآت الصغيرة  α≤0.05الفرضية الرئيسة الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .3.4.3

افية )الجنس، الدرجة العلمية، عمر املنشأة، طبيعة عمل املنشأة، عدد العاملين، ملكية   املشروع، نوع التمويل، واملتوسطة تعزى للعوامل الديمغر

 وموقع املنشأة(.

السابقة، فإن الفرضية الرئيسية الثالثة قد رفضت وتم التحقق من عدم صحتها،  للفرضية الرئيسة  خالل نتائج التحقق من الفرضيات الفرعية    من

( في إجابات املبحوثين حول الدرجة الكلية لنمو  α≤0.05وتم القبول بالفرضية البديلة التي تقول بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الديمغرافية   للعوامل  تعزى  واملتوسطة  الصغيرة  قيمة    الجنسالتالية:  املنشآت  بلغت  املستقلة    Tوالذي  بلغت  2.863له )للعينات  إحصائية  ( وبداللة 

 ، عمر املنشأة(0.006( وبداللة إحصائية بلغت )5.283لهذه الفروق )من اختبار التباين األحادي  املحسوبة   Fحيث بلغت قيمة    ، الدرجة العلمية(0.005)

والذي بلغت    ، طبيعة عمل املنشأة (،0.000( وبداللة إحصائية بلغت )24.488املحسوبة من اختبار التباين األحادي لهذه الفروق )  Fوالذي بلغت قيمة  

املحسوبة من   Fوالذي كانت قيمة    ملكية املنشأة ،  (0.000بداللة إحصائية بلغت )  (7.036التباين األحادي لهذه الفروق )املحسوبة من اختبار    Fقيمة  

املحسوبة من اختبار التباين األحادي لهذه الفروق  Fونوع التمويل الذي بلغت قيمة  (  0.003( وبداللة إحصائية بلغت )6.060اختبار التباين األحادي لها )

(16.074( بلغت  إحصائية  قيمة  0.000( وبداللة  بلغت  والذي  املنشأة  وموقع   )F    املحسوبة( الفروق  لهذه  األحادي  التباين  اختبار  بداللة 7.967من   )

(، فما لم يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعوامل  0.005من مستوى الداللة )  أقل( وجميعها كانت داللتها اإلحصائية  0.000إحصائية بلغت )

( وكذلك عامل 0.792( وبداللة إحصائية بلغت )0.346املحسوبة من اختبار التباين األحادي لهذه الفروق ) Fعدد العاملين في املنشأة والذي بلغت قيمة 

( وهي دالالت أعلى من  0.328( وبداللة إحصائية )0.980-للعينات املستقلة )  Tتبار   املحسوبة من اخ tاملحافظة التي تتواجد بها املنشأة حيث بلغت قيمة 

 (. 0.005مستوى الداللة )

 ملخص نتائج الدراسة:  . 5.3

 بعد تحليل إجابات املبحوثين حول أسئلة الدراسة يتبين عدة نتائج أهمها:

  النتائج املتعلقة بالسؤال األول للدراسة: .1.5.3

 ملقياس الدراسة، فقد بلغت النسبة ا بينت  •
 
لتي  النتائج أن الدرجة الكلية ألهمية معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة كانت بدرجة كبيرة وفقا

 %(. 73.2تقيس هذه الدرجة )

املعوقات   أقل%( فيما كانت  76.8)  أظهرت النتائج أن أكثر معوقات النمو أهمية هي املعوقات القانونية واملؤسسية، والتي جاءت بلغت نسبة أهميتها •

 %(. 69.2أهمية هي املعوقات اإلدارية والتنظيمية والتي جاءت بأدنى مستويات الدرجة الكبيرة بنسبة مئوية بلغت )

هذا   أظهرت النتائج وجود إشكالية لدى املنشآت الصغيرة املتوسطة فيما يتعلق بمحدودية مصادر تمويلها، حيث جاءت نسبة من يجدون بأهمية •

 %(.78.8األمر كمعوق على نمو هذه املنشآت كبيرة بلغت )

دون  بينت نتائج الدراسة أهمية كبيرة لعدم توفر السيولة املالية لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة كأحد معوقات النمو، حيث جاءت نسبة من يج •

 %(. 78.0ذلك كبيرة بلغت )

 وبلغت هذه النسبة )أظهرت النتائج نسبة كبيرة ممن يجدون بأن  •
 
 %(.71.4تكلفة الحصول على التمويل للنمو والتوسع تشكل عائقا

 أمام نمو امل •
 
 مهما

 
نشآت، فيما يتعلق بالجانب اإلداري والتنظيمي من املعوقات، فقد أظهرت النتائج أن ضعف التخطيط االستراتيجي يشكل عائقا

 %(. 76.6وجاءت درجة أهمية هذا املعوق كبير بلغت نسبتها )

 بدرجة كبيرة بلغت ) •
 
 مهما

 
 %(.74.0أظهرت النتائج أن درجة أهمية ضعف مواكبة األنظمة املحاسبية الحديثة في املنشآت يشكل عائقا
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%(، كذلك كانت درجة  62.6أظهرت النتائج أن درجة أهمية مواجهة املنشآت لصعوبة في تقييم أداء العاملين فيها جاءت بدرجة متوسطة بلغت ) •

%(، أما فيما يتعلق بنقص الخبرات 64.2أهمية مواجهة املنشآت لصعوبات في تحديد االحتياجات التدريبة الالزمة للعاملين والتي جاءت بنسبة )

 %(.64.8اإلدارية في املنشآت فقد كانت درجة أهمية هذا املعوق متوسطة بلغت )

امل • كأعلى  جاءت  والتي  واملؤسسية  القانونية  املعوقات  حيث  والرسوم من  اإلجراءات  تكلفة  أن  النتائج  بينت  فقد  املنشآت  نمو  في  أهمية  عوقات 

األ  النمو، وبلغت نسبة هذه   بدرجة كبيرة على 
 
 مهما

 
املنشآت كانت مرتفعة وهو ما يشكل عائقا الحكومة على هذه  التي تفرضها  همية  واملعامالت 

(83.0 .)% 

 بينت النتائج   •
 
 يقلل من احتماالت نجاحها  أن غياب اإلعفاءات والتسهيال   أيضا

 
 مهما

 
ت الضريبية ألصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة يعد عائقا

 %(. 81.2ونموها، وبلغت نسبة هذه الدرجة )

ذلك  • أهمية  درجة  نسبة  وبلغت  املنشآت،  هذه  نمو  أمام  مهما   
 
يعتبر عائقا الضريبة  للسياسات  كنتيجة  العمل  تكاليف  ارتفاع  أن  النتائج    بينت 

(78.0 .)% 

%(، كذلك فيما يتعلق  70.2كما بينت النتائج وجود أهمية للتأثير السلبي لقانون العمل الفلسطيني على نمو املنشآت، وجاءت أهمية ذلك بنسبة ) •

 %(.73.6بعدم وضوح القوانين الخاصة باإلفالس والتي جاءت بدرجة أهمية كبيرة نسبتها )

%(، حيث يتبين من النتائج أن قوة املنافسة السعرية في السوق 71.2قية كانت كبيرة، وبلغت نسبتها )بينت النتائج أن درجة أهمية املعوقات التسوي •

 %(. 81.4الفلسطيني لها تأثير سلبي على النمو بدرجة كبيرة بلغت نسبتها )

 %(. 76.8أظهرت النتائج أن عدم وجود اهتمام كافي في البحوث التسويقية جاء بدرجة أهمية كبيرة بلغت نسبتها ) •

بينت نتائج الدراسة أن صعوبة استخدام وسائل الترويج الحديثة ليست ذات أهمية فيما يتعلق بكونها أحد معوقات النمو، حيث جاءت بدرجة   •

في التسويق كانت بدرجة متوسطة بلغت   اإللكترونية%(، فيما أظهرت النتائج أن صعوبة استخدام األساليب 52.0منخفضة وبنسبة مئوية بلغت )

 %(.65.8بتها )نس

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة:   .2.5.3

• ( بلغت نسبتها  الصغيرة واملتوسطة جاءت بدرجة كبيرة  املنشآت  الكلية ملحددات نمو  الدرجة  أن  الدراسة  الدراسة 76.8أظهرت  أظهرت  %(، كما 

النمو حيث جاءت   املؤثرة في  املحددات  الفردية كأعلى  املحددات  )79.8بنسبة )أهمية  الخارجية بنسبة  العوامل  تليها   )%79.6  ) 
 
املحددات   وأخيرا

 %(.71.2الداخلية والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت )

د الدافع  فيما يتعلق باملحددات الفردية كمحددات مؤثرة في النمو، فقد بينت الدراسة أن أهم هذه املحددات هي امتالك املالك لروح املبادرة ووجو  •

 %(. 80.0املؤثرة لديه، وهي محددات جاءت بنسبة عالية جميعها أعلى من )والشخصية 

حيث  أظهرت النتائج أن أكثر املحددات الداخلية أهمية كمحددات مؤثرة في نمو  املنشآت الصغيرة واملتوسطة هو امتالك التكنولوجيا الحديثة،   •

%( وذلك  74.6نشأة للقدرة على ابتكار طرق العمل الجديدة والتي بلغت نسبتها )%(، إضافة إلى امتالك امل79.4جاء هذا املحدد بنسبة كبيرة بلغت )

 %(. 72.8امتالك املنشأة للقدرة على ابتكار املنتجات الجديدة والتي جاءت بنسبة بلغت )

ضافة إلى افتقارها ألنظمة حوافز  بينت النتائج وجود ضعف لدى املنشآت فيما يتعلق بالتخطيط ملواجهة الزيادة املستمرة في تكلفة املواد الخام، إ  •

 فعالة تسهم في رفع إنتاجية عامليها. 

 في املنشآت الصغيرة واملتوسطة هو ازدياد تشجيع املن •
 
تجات  من حيث املحددات الخارجية فقد بينت الدراسة أن أعلى املحددات الخارجية تأثيرا

 %(.80.0ازدياد الوعي لدى الزبائن، وهي كلها محددات جاءت بدرجة كبيرة فاقت )والخدمات الوطنية، وكذلك ازدياد الدعم املجتمعي لهذه املنشآت و 

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة:   .3.5.3

املئوية لهذه أظهرت املتعلقة بهذا السؤال بأن الدرجة الكلية لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين كانت بدرجة كبيرة، حيث بلغت النسبة  •

 %(. 73.6الدرجة )

(، وأن املنشآت تسعى إلدخال خطوط إنتاج  79.6بينت النتائج أن زيادة أصول املنشآت من لحظة التأسيس حتى اليوم كانت بنسبة عالية بلغت ) •

آت بالتجديد على منتجاتها وخدماتها  %( وهي درجة كبيرة، كما بينت النتائج أن هناك التزام لدى املنش78.2جديدة في املستقبل وشكل ذلك ما نسبته )

 %(. 75.6لتلبية احتياجات الزبائن املتغيرة، حيث جاءت هذه الفقرة بدرجة عالية بلغت )

%( وكذلك زيادة املنتجات والخدمات  65.6أظهرت النتائج أن زيادة عدد العاملين بشكل ملحوظ كمؤشر على النمو كانت بدرجة متوسطة بلغت ) •

 والتي جاءت بأدنى مستويات الدرجة الكبيرة بواقع )التي تقدمها املنشآ
 
 %(. 71.4ت سنويا
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 ملخص النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة:  .6.3

 يمكن تلخيص ما نتج عن التحقق من فرضيات الدراسة فيما يلي:

بين   • إيجابية طردية  تبين وجود عالقة  البديلة والتي  بالفرضية  األولى والقبول  الفرضية  اإلدارية والتنظيمية، تم رفض  )التمويلية،  النمو  معوقات 

نسبته  القانونية واملؤسسية، واملعوقات التسويقية( وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وقد بينت اختبارات الفرضية بأن املعوقات تفسر ما  

 الغربية. %( من التباين الحاصل في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة 10.5)

التمويلية و  • التسويقية واملعوقات  املعوقات  النمو هي   في 
 
تأثيرا املعوقات  أكثر  أن  النتائج  بينت  املؤسسية، ويمكن  أقلكما  القانونية  املعوقات  ها هي 

 يل الشخص ي ملنشآتهم. تفسير عدم احتالل املعوقات التمويلية املرتبة األولى في التأثير كون اعتماد عينة الدراسة كان بشكل أكبر على التمو 

 كما بينت النتائج أن املعوقات اإلدارية والتنظيمية ليس لها تأثير في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة. •

البديلة والتي تفيد بوجود عالقة إيجابية طردية بين محددات النمو )الفردية، الداخ • الثانية للدراسة والقبول بالفرضية  الفرضية  لية،  تم رفض 

%( من التباين  34.9وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين، وكان تأثيرها أكبر من املعوقات، حيث تفسر املحددات ما نسبته )  الخارجية(

 الحاصل في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

ؤثرة في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة،  أظهرت النتائج من اختبار الفرضية الثانية أن هناك تأثير للمحددات الداخلية والخارجية كمحددات م •

 فيما لم يالحظ أي تأثير للمحددات الداخلية.

 حول الدرجة الكلية لنمو املنشآت  •
 
الصغيرة تم رفض الفرضية الثالثة في الدراسة والقبول بالفرضية البديلة التي تفيد بوجود فروق دالة إحصائيا

، وتبين النتائج وجود هذه الفروق في عوامل الجنس، الدرجة العلمية، عمر املنشأة، طبيعة عملها،  واملتوسطة وبين العوامل الديمغرافية للدراسة

 . ملكيتها، نوع التمويل، موقع املنشأة، وتقييم نموها قبل كورونا، فيما لم يكن هناك فروق في عوامل عدد العاملين في املنشأة واملحافظة

 :االستنتاجات  .7.3

 إلى نتائج ا 
 
 لدراسة ومناقشتها وتحليل بياناتها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها: استنادا

%( من التباين الحاصل  10.5هناك عالقة مؤثرة وذات معنوية بين املعوقات وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، حيث تفسر املعوقات ما نسبته ) •

 في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

 %(. 17.7املعوقات التمويلية بشكل سلبي على النمو، فكلما انخفضت املعوقات املالية بمقدار درجة واحدة كلما أثر ذلك على النمو بواقع )تؤثر  •

 لقيمة  •
 
 لهذه العالقة.  R Squareتؤثر املعوقات على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية ولكن هذا التأثير ضعيف وفقا

 قة طردية إيجابية بين محددات النمو )الفردية، الداخلية، والخارجية( وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة. هناك عال •

 على النمو هي املحددات الخارجية والتي بزيادتها وحدة واحدة تؤثر على النمو بواقع ) •
 
 %( وهي نسبة تأثير كبيرة.57.0أكثر املحددات تأثيرا

 في إدارة وملكية املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.  هناك ضعف في مشاركة املرأة  •

 لوحظ أن القليل من املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تبدأ العمل هي ما يستمر وأن هناك نسبة من هذه املنشآت تخرج من السوق. •

 ية. هناك توجه كبير نحو القطاع الخدماتي لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغرب •

 منها هي ما يعتمد على ال •
 
قروض النسبة الكبرى من املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية تعتمد على التمويل الشخص ي ونسبة قليلة جدا

 في التمويل. 

 ق الفلسطينية.أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتجه نحو الريف الفلسطيني كمواقع لها أكثر من توجهها نحو املناطق الصناعية في املناط •

 ملؤسسية.املعوقات التي تواجه املنشآت الصغيرة واملتوسطة تشكل أهمية كبيرة في عملية النمو، ومن أبرز هذه املعوقات هي املعوقات القانونية وا  •

لية أكبر من البنوك تعاني املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين من محدودية مصادر التمويل، كما أنها بحاجة إلى الحصول على تسهيالت ما •

 العاملة في الضفة الغربية بغرض التوسع والنمو. 

 نقص السيولة املالية لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة يعتبر من أهم املعوقات التي توجه نموها. •

 أمام توجه هذه  •
 
 املنشآت نحو النمو والتوسع. تكلفة التمويل الذي تحصل عليه املنشآت الصغيرة واملتوسطة مرتفعة وهي تشكل عائقا

 هناك أهمية كبيرة لضعف التخطيط االستراتيجي في املنشآت الصغيرة واملتوسطة كأحد املعوقات املهمة لعملية النمو والتوسع. •

 يتمثل في ارتفاع تكلفة اإلجراءات والرسوم واملعامالت ال •
 
 مهما

 
 حكومية. تواجه املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية عائقا

 هناك غياب لإلعفاءات والتسهيالت الضريبية املوجهة بشكل خاص للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية من قبل الحكومة.  •

 تؤثر املنافسة القائمة على السعر بشكل سلبي وكبير على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة. •
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 لقة بتسويق املنتجات والخدمات الخاصة باملنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. يوجد ضعف واضح في االهتمام بالبحوث التسويقية املتع •

  هناك سهولة لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة في استخدام وسائل الترويج الحديثة، غير أن هناك بعض الصعوبات لديها فيما يتعلق باستخدام  •

 في تسويق منتجاتها وخدماتها. اإللكترونيةاألساليب 

 تشكل املحددات الفردية املتعلقة بمالك أو مدير املنشأة أكثر املحددات أهمية في املنشآت الصغيرة واملتوسطة. •

 امتالك املالك لروح املبادرة ووجود الدافع لديه وامتالكه للشخصية املؤثرة هي محددات مهمة في توجه املنشأة نحو النمو والتوسع.  •

 :التوصيات .8.3

 استنتاجات الدراسة السابقة، خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:من خالل 

 
ً
 على املستوى الحكومي:: أوال

ة إعادة دراسة تكلفة املعامالت والرسوم واإلجراءات الحكومية فيما يخص املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وتقديم هذه الخدمات الحكومية بتكلف •

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة. مناسبة لجميع املستثمرين في قطاع 

 وضع إعفاءات وتسهيالت ضريبية خاصة باملنشآت الصغيرة واملتوسطة بما يشجعها على االستمرار والنمو والتوسع. •

 ديمالعمل بالشراكة مع املنشآت الصغيرة واملتوسطة والغرف التجارية والصناعية على إنشاء مؤسسة أو هيئة خاصة بتنظيم عمل هذه املنشآت وتق •

 . واالستشارات والتدريبالخدمات لها وخاصة ما يتعلق بالبحوث التسويقية 

 تطوير مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية املناسبة فيها الستقطاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة للعمل فيها.  •

شريعات إلخراجها من دائرة كونها معوقات أمام البدء في دراسة حالة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين والعمل على تحديث القوانين والت •

 لهذه املنشآت نحو النمو واالزدهار. 
 
 ومحفزا

 
 نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة لتصبح مشجعا

من   شآتتوفير مصادر تمويل متعددة لهذه املنشآت وبتكلفة تمويل مناسبة يمكن االستفادة منها في نمو هذه املنشآت وتوسع أعمالها ملا لهذه املن •

 فائدة على االقتصاد الوطني ككل. 

ي تناسب العمل من خالل سلطة النقد الفلسطينية على وضع البنوك العاملة أمام مسؤوليتها فيما يتعلق بتوفير التسهيالت املالية واالئتمانية الت  •

 برى، بل وضعها في إطار خاص يراعي ظروفها. هذه املنشآت الصغيرة واملتوسطة وعدم التعامل معها بشكل عام كغيرها من الشركات واملنظمات الك

والل • املالية  والتسهيالت  التمويل  واملتوسطة وتقديم  الصغيرة  املنشآت  وإدارة  ملكية  في  املرأة  لزيادة مشاركة  وتوجهات  برامج  وجستية العمل على 

 الالزمة لتطبيق الكثير من املشاريع واألفكار الريادية النسوية. 

 
ً
 على مستوى املنشآت الصغيرة واملتوسطة: :ثانيا

 في تحقيق نموها  •
 
 مهما

 
 وتوسعها.على مالكي ومديري املنشآت الصغيرة واملتوسطة االهتمام بالتخطيط االستراتيجي واعتماده في العمل لكونه عامال

امل • وابتكار  وتطوير  والعمل،  اإلنتاج  في  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام  أكبر  بشكل  دائم  االهتمام  بشكل  املنشأة  تقدمها  التي  والخدمات  نتجات 

 ومستمر وبما يلبي احتياجات الزبائن املتقلبة واملتغيرة باستمرار.

 استخدام جهات متخصصة في الترويج والتسويق االلكتروني الحديث وذلك لتسويق املنتجات والخدمات الخاصة باملنشآت.  •

 حات املنشأة والتمتع بروح املبادرة من خالل قيادتهم نحو النمو والتوسع.االهتمام بالعاملين ومشاركتهم في أهداف وطمو  •

أ  • املحتملة وخاصة تلك املتعلقة بارتفاع تكلفة  و وضع خطط واستراتيجيات وسيناريوهات متعددة قابلة للتطبيق بشكل دائم ملواجهة التهديدات 

 عدم توافر املواد األولية لإلنتاج. 

نتجات والخدمات املقدمة، واستغالل حالة الدعم التي يقدمها املجتمع للمنتج املحلي واملنشآت الصغيرة واملتوسطة  التجديد بشكل مستمر على امل •

 كفرصة لتحسين العمل والنمو. 
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Abstract: The current study aimed to shed light on the reality of the growth of SMEs in the West Bank. The 
research study focused on the obstacles and determinants of SMEs' growth and the relationship between 
the financial, administrative, and organizational, legal, and marketing barriers and the SMEs' growth. The 
study adopted the descriptive and analytical approach, and the study population consisted of SMEs in the 
suburbs of Jerusalem and Bethlehem governorate. A simple random sample of (328) SMEs were selected, 
and (322) questionnaires were retrieved for analysis and study, with a retrieval rate of (98.1%). The study 
results showed a statistically significant relationship between obstacles and the growth of small and 
medium enterprises in the West Bank. The results also showed that the decrease in the level of financing 
obstacles by one point affects the growth of SMEs by (17.7%) and that administrative and organizational 
obstacles do not individually affect the growth of these enterprises. The results also showed a positive 
relationship between the determinants of growth (individual, internal, and external) and the growth of 
SMEs and that the individual determinants do not individually affect this relationship. Finally, the 
relationship between the determinants and growth was more significant than the relationship between 
obstacles and growth of SMEs. 
The study presented several recommendations, the most important of which at the governmental level is to 
re-examine the costs of transactions, fees, and government procedures for SMEs and grant exemptions and 
tax facilities to these enterprises to encourage them to continue to grow and expand. The study also 
recommended at the level of small and medium enterprises that owners and managers of SMEs should pay 
attention to strategic planning and adopt it at work. In addition to paying more attention to the use of 
modern technology in production and work and the use of specialized agencies in promotion and modern 
electronic marketing to market their products and services. 

Keywords: Small and Medium Enterprise Growth; Limitations and Obstacles; The West Bank.  
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1. Introduction 

The new Coronavirus (SARS-COV 2) that causes Covid-19 (COVID-19), has demonstrated the fragility of the 
health and economic systems in the first world countries in general ,and developing countries in particular, and it 
is certain that the whole world has not witnessed in its history such state of confusion that we see today, this has 
prompted governments, states and organizations of all kinds to search for practices and solutions to reduce the 
negative economic and social impacts of the crisis and to take precautionary measures by devising a number of 
administrative and marketing methods and means to reduce and limit the economic losses of these organizations 
and to make a quick response to the internal and external environmental , with the help of available knowledge 
management  

1.1. Problem of the Study:  

Sudan is one of the countries in the world in which the Corona pandemic appeared late, which enabled it to 
develop plans to prevent the spread of the virus, based on the experiences of other countries. This was not done 
by the productive and service organizations in a large way, which prompted most Sudanese organizations to use 
knowledge management in its dimensions (knowledge generation, knowledge storage, knowledge distribution, 
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Abstract:  The aim of the research is to identify the extent of activating knowledge management in Sudanese 
banks and employing them by creating creative and innovative administrative and marketing practices in 
facing the Corona virus crisis to adapt to the internal and external environment variables. The research 
problem was to know the extent of the impact of knowledge management in its dimensions Knowledge 
generation, knowledge storage, knowledge distribution, knowledge application on administrative creativity 
in light of the Corona crisis in Sudanese banks, the descriptive analytical approach was used and the 
questionnaire was adopted as a tool for data collection Among them, there is a convergence in the views of 
the sample members about the extent of the reality of applying knowledge management in its dimensions 
(knowledge generation, knowledge storage, knowledge distribution, knowledge application) and the 
administrative creativity of the bank during the Coronavirus crisis was at a (medium) level. As for the most 
important recommendations, the management of Al-Thiqa Islamic Bank should give more attention to 
knowledge management to support the capabilities of employees by paying attention to spreading 
knowledge management culture and holding training courses in addition to motivating the innovative 
employee. 

Keywords : Knowledge Management; Administrative Creativity; Administrative Performance; COV19. 
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knowledge application) to find innovative practices and solutions to reduce and limit the economic losses of these 
organizations and make a quick response to internal and external environmental variables. This study shed light 
on knowledge management and its impact on administrative creativity in Sudanese banks to manage the Corona. 

nceev justify itide  creating creative and innovative administrative and marketing practices in facing the Corona 
virus crisis to adapt to the internal and external environment variables 
The study problem revolves around the following main question: 

What is the impact of knowledge management in its dimensions (knowledge generation, knowledge storage, 
knowledge distribution, knowledge application) on the administrative creativity of Sudanese banks in managing 

the SARS-COV 19 epidemic crisis? 

 1.2. Model 

 

 

 

 

 

 

 

• There is a statistically significant relationship between knowledge generation and administrative creativity 
at a significance level of 0.05 for Sudanese organizations in managing the SARS-COV 19 pandemic crisis. 

• There is a statistically significant relationship between knowledge storage and administrative creativity at a 
significance level of 0.05 for Sudanese organizations in managing the SARS-COV 19 pandemic crisis. 

• There is a statistically significant relationship between knowledge distribution and administrative creativity 
at a significance level of 0.05 for Sudanese organizations in managing the emerging SARS-COV 19 epidemic 
crisis 

• There is a statistically significant relationship between knowledge application and administrative creativity 
at a significance level of 0.05 for Sudanese organizations in managing the SARS-COV crisis . 

1.3. Importance of the Study  

The importance of scientific research is to contribute to identifying the impact of knowledge management on 
administrative creativity in reducing the economic effects resulting from the emerging corona virus epidemic in 
Sudan through realistic statistics and providing a theoretical framework for what comes. 

It stems from the importance of knowledge management, as it has become the main resource for wealth, not 
capital and raw materials. 

1.4. Aims of the Study: 

• Identifying about knowledge management, its dimensions, and the extent of its impact on administrative 
creativity considering the emerging coronavirus crisis. 

• Identifying the level of knowledge management rising above the normal level to face emergency crises such 
as the corona virus.  

1.5. Methodology of the Study: 

The research adopted the historical methodology in presenting previous studies, accessing scientific sources 
and references, and the deductive methodology in studying the problems and hypotheses of the study, the 
descriptive and analytical methodology for collecting and analyzing data indicators for the field study. 

1.6. Sources of the Study: 

 The research relied on two types of sources, secondary sources represented in references and periodicals, 
and primary sources represented in the questionnaire. 
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1.7. Limits of the Study: 

• Spatial limits: Khartoum State. 
• human limits: All employees at a bank. 
• Temporal limits: March - June 2020 during the crisis of the Coronavirus epidemic (the ban period). 

1.8. Community of the Study 

The research community includes all employees in the upper and middle management in Solidarity Islamic 
Bank in Khartoum State. A simple random sample of 50 individuals was taken from the study population. 

In this research, we will attempt to demonstrate the impact of knowledge management on the administrative 
creativity of service organizations considering the emerging SARS-COV19 epidemic crisis. This will be done 
through several axes, namely: 
• The first axis: previous studies 
• The second axis: the theoretical framework for research variables 
• The third axis: the field study and hypothesis testing 
• The fourth axis: findings and recommendations 

2. Empirical  Study 

2.1. knowledge management: 

• Study (Asiedu, M.A., Anyigba, H., Ofori, K.S., Ampong, G.O.A. and Addae, J.A., 2020): This study examines the 
direct links between transformational leadership and knowledge management capabilities, on one hand, and 
transformational leadership and organizational learning on the other, as well as their overall effect on 
innovation performance The paper aims to explore the relationship between transformational leadership, 
Knowledge management capabilities, organizational learning, and innovation performance in a context 
Institutions of higher education Data were collected from 219 using the survey, from Faculty and 
administrative staff from two public universities and five private universities in Ghana. Data were analyzed 
using the partial least squares method The results revealed that transformational leadership has a positive 
effect on innovation performance and significantly predicts knowledge  management capabilities and 
organizational learning. 

• Study (Qandah, R., Suifan, T.S., Masa'deh, R. , Obeidat, B.Y. , 2020): The research aims to identify the variables 
in knowledge and administrative capabilities that are enriched in product / service innovation in 
entrepreneurial companies in Jordan. A five-point Likert scale questionnaire was designed to measure 
knowledge-based capabilities such as infrastructure and dynamism) and product / service innovation in 
entrepreneurship for Jordanian companies specialized in technology Information and communication. There 
were 297 individuals distributed in 40 companies, and only 202 questionnaires were filled out by the 
entrepreneurs in the King Hussein Business Park and the Hassan Business Park This research provides 
academicians with a framework for better understanding of the different factors of knowledge management 
capabilities and how they affect product/service innovation by studying Variables in knowledge management 
that affect product / service innovation and through A comprehensive understanding of the capabilities of 
knowledge management and innovation in entrepreneurship Companies, transfer and application of 
knowledge. 

• Study (Ganguly,A. Talukdar,A, Chatterjee,D, 2019): The paper aims to focus on the role of tacit knowledge 
sharing in enhancing innovation capacity the study also discusses the role that knowledge sharing plays in 
implicit success The study considers social capital (relational, cognitive and structural Important precursors of 
tacit knowledge sharing, which in turn affect innovation's ability to organization. The relationship between 
quality of knowledge and the ability to innovate is discussed Knowledge sharing has become an integral part of 
organizations' business strategies as it helps organizations grow and innovate in the market and gain a 
competitive advantage A set of six hypotheses were derived based on the identified constructs and were 
subsequently validated. While validating the hypotheses, it was observed that while knowledge reciprocity, 
relational social capital and cognitive social capital was positive associated, Implicit knowledge exchange and 
quality of knowledge positively correlate with innovation capacity. 

• Study (Aino,k,  Shujahat,M , Hussain,S,  Nawaz ,F,and  Ali, M,2018): The study aimed to identify productivity of 
knowledge workers is crucial not only for organizational innovation and competitiveness but also for 
sustainable development. management is likely to increase knowledge worker productivity. Therefore, the 
purpose of this paper is to examine the influence of knowledge management on knowledge worker 
productivity A research framework on the effects of knowledge management processes on knowledge worker 
productivity is established and empirically tested with data from 336 knowledge workers at five mobile 
network operator companies in Pakistan the results indicate that knowledge creation and knowledge 
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utilization impact knowledge worker productivity positively and statistically significantly. However, 
knowledge sharing does not have statistically significant impact on knowledge worker productivity. 
Demographic factors (gender, managerial position and formal education level) do not moderate the 
relationship between knowledge management and knowledge worker productivity statistically significantly. 

• Study (Shujahat, M., Sousa, M.J., Hussain, S., Nawaz, F., Wang, M. and Umer, M., 2017): The problem of the study 
was Knowledge sharing is the knowledge movement among the different units and actors within an 
organization (Andreeva and Kianto, 2011; Hooff and De Ridder, 2004; Nonaka1994 .)Different authors define 
different elements of knowledge sharing. For example, Olander et al. (2016) stated that knowledge sharing can 
be categorized into formal and informal knowledge sharing types. Moreover, Hooff and De Ridder (2004) state 
that knowledge sharing is composed of knowledge collection and knowledge donation Knowledge collection is 
related to consulting employees in a firm to gain knowledge while knowledge donation is related to 
communicating one’s knowledge to others. Knowledge sharing can happen only when the owner actor of the 
knowledge gives it to another willingly and the demander receives and adopts it (Hooff and De Ridder, 2004). 
Knowledge sharing determinants include trust, intrinsic and extrinsic motivation, job satisfaction. 

• Study (Wang   ,J  Xiao  ,J,  2009): The purpose of this paper is to analyze the detailed content and research 
framework of a knowledge management audit, from the view of operation flow based on a cognition summary 
of knowledge management audit proposed by many scholars and organizations, in order to put forward some 
references for effective implementation of an organization knowledge management project Knowledge 
management audit is the first important step in a knowledge management project and includes four phases: 
preparation, analysis, implementation, and summary. Its primary content involves knowledge management 
environment audit, knowledge property audit, knowledge management ability audit and knowledge 
management performance audit, and its main modules consist of knowledge demand analysis, knowledge 
inventory analysis, knowledge map and knowledge flow analysis. 

• Study (Chi Lo ,k , Sang Chin , K, 2008.): The paper aims to develop knowledge management based on user 
satisfaction Performance measurement form, which includes identifying evaluation criteria derived from Core 
values based on user satisfaction, critical success factors, and knowledge management stages by means of a 
developed measurement model that enables organizations to assess the strengths and weaknesses of their 
knowledge management practices system and then identify the areas in need Improvement There are seven 
core values based on user satisfaction and eight critical success factors the five-stage knowledge management 
process was measured as the basis for the evaluation criteria in order to provide Academics and practitioners 
with a new vision of research the user satisfaction-based approach provided a direct measure of Knowledge 
management performance in organizations. Developer based on user satisfaction the knowledge management 
performance measurement form covers comprehensive evaluation criteria, which enables organizations to 
measure knowledge management practices and Identify areas for improvement. And then continuously 
improving knowledge management performance. 

• Study (Desouza, k. C. and Awazu, Y., 2005): It aims to attract administrative and academic attention to missing 
capabilities in knowledge management such as the ability to fragment and the ability to destroy. 
Organizations that consider two capabilities missing are experiencing significantly improved knowledge 
management programs compared to when capabilities were missing from their agenda. The third ability, such 
as the ability to protect, may also need due attention. 
Missing capabilities are important constructs. These two capabilities complement peer-to-peer capabilities 
(create, transport, store, retrieve, and apply). 
I found that if institutions neglect these two capabilities, the benefits of their knowledge management program 
would be limited. 

2.2. Administration creativity: 

• Study (Aburuman, N., M., 2016): The study aimed to recognize the impact of the administrative empowerment 
on creativity improvement within the public administration institute. The study population was constituted of 
all the institute workers with total count of 96; 90 questionnaire forms were distributed, and 82 valid forms of 
them were retrieved back, with retrieval ration of 91%. The study has found that there is an impact with 
statistical significance at level (α≤0.05) of the empowerment dimensions (authority delegation, employee 
training, effective communication, and employee stimulation) on creativity improvement among the workers 
of the Jordanian institute of public administration. It has also found that there are no variances with statistical 
significance at sig. level (α≤0.05) between the workers' tendencies toward creativity improvement, which can 
be attributed to the functional variables (service term and job title).The study has recommended applying 
modern administrational concepts such as participation enabling principle, workgroups and teamwork 
forming and administrational decision-making, also preparing work environment in a way that would support 
empowerment through adopting cooperation and coordination between administrations, divisions, groups and 
individuals, and working on enabling decentralization, power delegation and subordinates' participation in 
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decision making, and finally working on putting an effective system of financial and incorporeal incentives for 
the employees. 

• Study of (Alanez , A. 2016): The study aimed to explore   that company continuing to fulfill their social and 
educational role, educational institutions must develop or adopt modern leadership trends based on solid 
theory and proven effectiveness. Shared leadership is a method of management that allows teachers to 
participate in decision making and share in the implementation of those decisions. A study sample of 636 male 
and female teachers was selected randomly from the study population, teachers in the State of Kuwait. A 
questionnaire was used which covered four categories to determine the levels of shared leadership and 
administrative creativity in the representative sample. The tools used were Mehmadi’s questionnaire on 
shared leadership and its three dimensions, and Al-Angar’s questionnaire on administrative creativity. It was 
found that both shared leadership and administrative creativity were at high levels. It is argued that the high 
level of administrative creativity in the study sample can be attributed in part to the practice of shared 
leadership by academic department heads. 

• Study (Eldor, L & I Harpaz,t., 2019): To study the relation of learning climate in public organizations to desired 
employee performance in this sector, namely proactivity and creativity, we engaged a sample of 227 public-
sector employees, 295 business-sector employees, and their supervisors, from an array of public and business 
organizations in Israel. The hypothesized relation was examined as a moderated mediation model where 
employment sector (public vs. business) moderated the indirect relation of learning climate to employee 
proactivity and creativity (through job involvement). Results were consistent with our theoretical model: 
Learning climate in the public-sector workplace was positively associated with employee job involvement, 
proactivity, and creativity. The indirect relation of learning climate to employee proactivity and creativity 
(through job involvement) was moderated by employment sector (public vs. business). We conclude that 
learning climate is meaningful for public administration theory and practice and deserves dedicated sectorial 
research as it is an important tool to foster employee performance, tapping into present challenges before the 
public sector. 

• Study (Khalid, I, S., Y., 2018): The study aimed to organizational culture is a critical and coral factor in 
achieving the dimensions of the administrative creativity. It can be said that the improvement of the practice of 
organizational culture contributes as an effective factor in the level of administrative creativity in all its 
dimensions. The organizational culture plays a major role in all levels and activities within the administrative 
system. It contributes to the creation of the convenient organizational climate, which in turn works on 
improving and developing the performance in a convenient and efficient manner. It also helps in achieving the 
individual, collective and organizational objectives that is highlighted through embodiment, development of 
the modern values, orientations, behavior, and standards which work on growth and development of job 
performance (Alkurdi, 2010). This paper will try to build a theoretical background on the organizational 
culture and administrative creativity in Saudi Arabia education society. The main objective is to show the 
significance of organizational culture and administrative creativity and the relationship between 
organizational culture and administrative creativity in universities. This research work showed how the 
organizational culture is important to the education filed in Saudi Arabia. It contributes to assisting the 
individual in problem solving and decision making. It helps to make a decisive decision in a relatively record 
time and enable to discover problems to solve them. 

• Study (Navallas, B., Del Campo,2017): The purpose of this paper is to analyze the creativity level of business 
administration undergraduates who have attended an entrepreneurship seminar in contrast to those that have 
not. Using two samples of Spanish students, the factors that condition the creation of new start-ups are 
analyzed. A survey following the creativity items from the Kirton Adaption-Innovation (KAI) inventory was 
employed for a start-up seminar student and a control sample. Non-parametric tests were carried out on the 
responses the results show that Spanish business students’ entrepreneurial intentions are not conditioned by 
entrepreneurial courses, parental self-employment or by their creativity level. However, there are differences 
in creativity level by genders for their future ability to start-up a company. There are no external constraints 
on not being an entrepreneur, who plays a fundamental role in the future of a country, and it is a way to reduce 
current youth unemployment rates. Social and educational implications are also presented 

3. Theoretical framework 

Knowledge management refers to the array of processes that deal with the creation, utilization And 
dissemination, of knowledge technology-independent is Knowledge  management, and information technologies 
play an important What Knowledge Management Systems Designers can Learn. 
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3.1. What is knowledge management? 

The current landscape of knowledge management systems can be mapped onto three archetypes: codified 
knowledge repositories, expert directories, and communities of practice Knowledge is cognition and experience 
about society and nature   accumulated by human beings . 

Knowledge includes two kinds of its internal knowledge, and the internal knowledge constitutes of 
organizational and individual knowledges and  external knowledge around organizations, Knowledge also can be 
classified into tacit and explicit knowledges in views of epistemology. Knowledge is very complex, because (Ding, 
2006; Zhang and Shan, 2004; Wu, 2002(, that knowledge: “Objective information that is difficult to encode 
includes the wisdom, insight, and experiences of workers. It can be exchanged and shared via e-mail, notes, or oral 
conversations, and when this knowledge becomes available, we can apply it and make our decisions based on it. 

3.2. Sources of knowledge of the organization: (Rizragi, 2004, p. 113)  

The sources of knowledge: vary and cannot be counted in our current era, but among them are: 
• The administrative apparatus: it is called organizational knowledge and it is explicit represented in work 

methods, books, technical reports, studies, databases and written worksheets that can be coordinated, 
circulated and subscribed to, and this knowledge comes from heritage, learning, experience and work. 

• Experts: We are only interested in completing the work without writing it down, which leads to problems in 
its completion, but knowledge must be recorded because it documents the facts and enables the use of those 
facts to interact and solve problems. 

• Individuals: They are those who work in the organization, they must participate through discussions, and 
these discussions are taken as necessary consultations for the process of improvement and development. 

3.3. Knowledge Elements: 
• Knowledge generation: 

It means, to buy, innovate, discover, or acquire all of these processes, as it refers to the generation and 
obtaining of knowledge, which is considered one of the most important sources to achieve discrimination for the 
institution. (Al-Kubaisi, 2005) 
•  Knowledge Storage: 

 The process of storing knowledge demonstrates the importance of organizational memory of the knowledge 
carried by individuals who leave for one reason or another, and storing or retaining knowledge has become very 
important, especially for institutions that suffer from high rates of work turnover and that rely on employment 
and use in the form of temporary and advisory contracts to generate knowledge in them, because these people 
take their implicit knowledge that is not documented with them. When they leave the institution. (Eli, 2006) 
• Knowledge transfer and sharing (knowledge distribution): 

It means spreading and sharing knowledge among different individuals, at different administrative levels, 
where individuals exploit their skills in this, and tacit knowledge is distributed by various methods such as 
training and dialogue. As for explicit knowledge, it can be published in documents and internal bulletins and 
learning, and administrative support has an important role in that. The available technology also has a role in 
distributing and sharing knowledge through the internal communication network, e-mail, archiving systems, and 
electronic management. What is important in the distribution process is to ensure that appropriate knowledge 
reaches the person. (Ibtisam Hosseini, 2019) 
• Knowledge Application: 

It means the use and application of knowledge. The institutions that apply knowledge in the best way are the 
ones that guarantee the competitive advantage, but there must be two basic elements: the well-trained human 
element on how to transfer the knowledge available to me. Institutions relate to daily work practices and the 
technological component of devices, communication networks and databases. It is not possible to deal with the 
vast amount of information available today in all business areas and employ them effectively except using 
advanced information technology. (Najm Abboud, 2008) 

3.4. Administrative creativity: 

• Definition of administrative creativity:  
Creativity can be defined as a unique intellectual process that combines brilliant knowledge and creative 

work, touching various aspects of life and dealing with reality and striving for the best and creativity according to 
different definitions. It is the product of the interaction of subjective and objective variables, personality, 
environmental, quantitative, and behavioral led by distinguished people. As for administrative creativity, it is 
defined as (the human behavior that leads to a change in the product of the materials used in the company and the 
change is characterized by seriousness, originality, value and social benefit (Al-Gasmi, Omaima Abdel,1998 
research entitled The concept of administrative creativity and its development) presented to the Third Arab 
Conference of Management under the slogan of creative leadership and innovation in light of integrity and 
transparency (Lebanon, Arab Organization for Administrative Development 2002). As for Al-Shammari, creativity 
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is defined as the optimal employment of mental and intellectual capabilities that are characterized by the greatest 
fluency, flexibility, originality, sensitivity to problems and the ability to analyze them in a way that leads to the 
formation of interdependencies and the discovery of new relationships, ideas or methods of work within the 
organizations Administrative (Al-Shammari Fahid Ayed, Creative Entrance to Crisis and Disaster Management, 
Riyadh: Najd Trading Company). Different types of companies and organizations can play a distinct role in 
developing administrative creativity by developing a plan for creativity that includes attracting creative people to 
it and trying to uncover obstacles to creativity in it. And remove them and identify the creative potential of its 
workers, while creating the appropriate conditions for adopting AFCA Creative introduction. The higher 
management plays the most important and prominent role in this field. 
• Elements of administrative creativity 

The elements of administrative creativity vary according to the classification of scholars, and the most 
prominent of the classifications is the classification of Glyford, where five elements of administrative creativity are 
identified, including: 

1. Fluency.It is measured by the number and quantity of what a person gives of a certain type of information in 
each unit of time. 

2. Originality. The production of the unfamiliar means the new and the unusual and the long-term. 
3. Flexibility. Flexibility in thinking means a change of a certain type, seeing the problem from different angles, 

and a change in meaning, thinking or usage, or a change in the direction of interpretation, which may mean a 
new interpretation of the goal. 

4. Expansion. It means the ability of the individual to add the same value to the idea so that the idea is better 
completed. 

5. The quantity and quality component. There is a hypothesis that says that the quantity generates the quality 
in the sense that if a person produces several ideas, he must produce these ideas with good quality, while 
there is another hypothesis which says that if a person spends time giving ideas, the good ideas among them 
will be few. 

4. Field study 

4.1. Methodological procedures of the study: 

• Study Population and Sample: 
The study population consists of employees of Al-Tadamon Islamic Bank, Sudan. A random study sample 

consisting of (50) employees was chosen, due to the large size of the bank, the multiplicity of its branches and its 
geographical distribution. The researcher distributed (50) questionnaires, and (50) were recovered, with a 
recovery rate of (100%). This size is considered suitable for the study as Roscoe -1975, 130) indicated that the 
sample size must be greater than (30) individuals and less or equal to (500) individuals. 

• Statistical methods used: 
The questionnaire data were unpacked and analyzed through the Statistical Analysis Program (SPSS), and 

the following statistical methods were used: 
1. Frequencies and percentages were calculated to identify the personal characteristics of the study items. 
2. Descriptive statistical analysis tools in which arithmetic averages, standard deviations and relative weight 

are used to describe the study sample and its trends. 
3. Cronbach's Alpha test to find out the stability of the paragraphs of the questionnaire. 
4. Regression analysis: Regression analysis (multiple and simple) was used to test the statistical significance 

of the study hypotheses. 

• Stability and statistical validity of the study tool: 
The Cronbach alpha coefficient was used to measure the statistical reliability and validity, as the acceptable 

statistical value is 60%, and therefore the value more than it is a very good value, and the overall reliability 
coefficient reached (0.9540). Likewise, the value of honesty was high for each field, as the value of honesty for all 
paragraphs of the questionnaire was (0.9767), and this indicates that the questionnaire has a high degree of 
stability that reassures the researcher to apply it to the study sample. 

• Demographic variables of the study sample: 

Table (1): Characteristics of the sample that responded to the study 
No. variable Category Sample members Percentage 

1 Gender Male 50 100 
Female  0 0 

Total 50 100 
2 Age 30 yrs. and under 9 18.0 

30 and less than 40 yrs. 11 22.0 
40 and less than 50 yrs.  19 38.0 
50 yrs. And more 11 22.0 
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Total 50 100.0 
3 Academic Qualification Secondary School 2 4.0 

Bachelor's degree 17 34.0 
Master’s Degree   29 58.0 
PhD.  2 40 

Total 50 46.0 
4 Career Level Unit Manger  2 8.0 

Section Head  23 42.0 
Division Head  4 100.0 
Employee  21 22.0 

Total 50 12.0 
5 Professional experience 5 yrs. or less  11 30.0 

5 and less than 10 yrs.  6 36.0 
10 and less than 20 yrs. 15 100.0 
20 yrs. and more 18  

Total 50  

We note from Table (1) the following: 
1. All the members of the study sample are males, with a percentage of (100%)0, due to the nature of the 

Islamic bank 
2. Which percentage (82) % is of the age group 30 years and over. 
3. A percentage of 96% of holders of academic qualification (BA and above), which means that the respondent 

individuals can comprehend what was mentioned in the questionnaire, and their opinions can be taken. 
4. That the percentage of (58) % of those who hold a job title (director of a department, head of a department, 

head of a division), and this is consistent with the nature of the study, which are the jobs of directors of 
departments, divisions, and departments. 

5. That (66) % have practical experience (10 years or more. 

• Study findings, discussion, and interpretation: 
This part includes an analysis of the study axes to be able to discuss their hypotheses by extracting the 

arithmetic means and standard deviations of the study axes as follows: 

Table (2): The arithmetic means and standard deviations of the study axes 
Variable Axis / Dimension Arithmetic mean Standard 

deviation 
Level of 

significance 
Rank 

 

The 
independent 

variable and its 
component sub-

variables 

Generating knowledge 3.67 0.8 medium 1 

Knowledge Storage 3.42 1.1 medium 4 

Knowledge Distribution 3.62 0.8 medium 2 

Knowledge Application 3.43 1.0 medium 3 

Knowledge Management 
Pillar 

3.54 0.93 medium - 

The dependent 
variable 

the axis of administrative 
creativity 

3.18 0.9 medium - 

The findings shown in Table (2) indicate that the general average for the knowledge management axis came 
with a (medium) score, reaching (3.54) with a standard deviation (0.93), and it was found that the arithmetic 
mean is greater than the test standard (3) out of (5) scores on Likert scale, which indicates the reality of 
knowledge management in the Islamic Bank of Solidarity, as it came in first place after (knowledge generation), 
with an average. 

Arithmetic average reached (3.67), which is higher than the overall arithmetic mean of (3.54), and a standard 
deviation (0.8), while after (knowledge storage) it ranked fourth with an arithmetic mean (3.42), which is higher 
than the overall arithmetic average of (3.54). With a standard deviation (1.1) and Table (3) also shows the 
homogeneity of the responses of the study sample individuals about the dimensions of knowledge management, 
which reflects the convergence of their views on the reality of knowledge management, and the table also, 
indicates the convergence in the values of the arithmetic averages. The viewpoint of the surveyed study sample 
members was (medium). As it can be seen from Table (3) that the axis of administrative creativity was at 
(average) level, reaching (3.18), and with a standard deviation (0.9), which requires attention to knowledge 
management to support the capabilities of workers to propose alternatives to face business problems, and to 
present more t4-han one idea within a short period of time. 

Table (3): Findings of regression analysis to measure the effect of knowledge management dimensions on administrative 
creativity 

Dependent R R Square F 
 

Regression coefficient 

Independent β Std. 
Error 

T 

 
Sig** 

Administrative 
creativity 

.734a .539 56.166 Knowledge 
Generation 

.668 .08 7.49 0.000 

Administrative 
creativity 

.674a .455 40.05 Knowledge Storage .857 .13 6.32 0.000 
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Administrative 
creativity 

.686a .470 42.64 Knowledge 
Distribution 

.636 .09 7.08 0.000 

Administrative 
creativity 

.715a .511 261.72 Knowledge 
Application 

.774 .10 6.53 0.000 

Administrative 
creativity 

.858a .736 23.63 Knowledge 
Management 

.787 .06 11.56 0.000 

The results of the table (3), indicate that the multiple regression models to measure the impact of knowledge 
management and its dimensions (the independent variable) on the "administrative creativity" axis (as a 
dependent variable) are significant and can represent the relationship between knowledge management and the 
dependent variable through column F values, all of which are greater than the corresponding tabular values 
Which the (SPSS) program replaces with values (sig ≤ 0.05), and that the sub-dimensions of the knowledge 
management axis, the results indicate that the knowledge generation variable: explains (R2 = .539) of the 
differences in the values of "management creativity", and affects it significantly with a value of (. 668 β) according 
to the test (t = 7.49) and that the regression model for the relationship between them is significant (F = 56.166). 
And the knowledge storage variable explains (R2 = .455) of the differences in the values of "administrative 
creativity” and affects it significantly with a value of (β = .857) according to the test (t = 6.32), and the regression 
model for the relationship between them is significant (F = 40.04). The variable "distribution of knowledge" 
shows the percentage (R2 = .470) of the differences in the values of administrative creativity, and it affects it 
significantly with a value of (β = .636) according to the test (t = 7.08), and that the regression model for the 
relationship between them is significant (F = 42.64). The knowledge application variable explains (R2 = .736) of 
the differences in the values of "administrative creativity” and affects it morally with a value of (β = .774) 
according to the test (t = 6.53), and the regression model for the relationship between them is significant (F = 
261.72). 

Based on the foregoing, we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis which states: 
There is a moral effect at the level (sig ≤ 0.05) of knowledge management and its dimensions in the 
administrative creativity of Al-Tadamon Islamic Bank . 

• Findings related to hypothesis: 
To test the hypotheses, combinations of multiple regression models were used, where the independent 

variable is knowledge management, and the dependent variable: administrative creativity. For the purpose of 
verifying the validity of the model, as shown in Table (4). 

Main hypothesis: There is a significant effect at the level of( )Knowledge management in administrative 
creativity at Al-Tadamon Islamic Bank. To test this hypothesis, Islamic Bank, and accordingly we reject the 
imposition of nothingness and accept the alternative assumption. 

4.2. Findings and recommendations 

• Findings: 
The convergence of views of the sample members on the extent of the reality of applying knowledge 

management in its dimensions (knowledge generation, knowledge storage, knowledge distribution, knowledge 
application) and administrative creativity at the bank was at (medium) level, (3.18), and with a standard 
deviation (0.9). I discuss finding with Dr. Asia Yagoub Al-Hadi she igree. 

• Second: Recommendations 
1. The management of Al-Tadamon Islamic Bank should pay more attention to knowledge management to 

support the capabilities of employees by paying more attention to spreading the culture of knowledge 
management and holding specialized training courses to raise the efficiency of employees in addition to 
paying more attention to the introduction of advanced technology. 

2. The bank's management should pay attention to increasing the material and moral incentives for the 
innovative and creative employee, while accepting criticism and suggestions made to develop the bank’s 
work. 
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1. Introduction 

Despite increases in land area cultivated to rice in Nigeria, domestic output is lagging demand. Currently, land 
area under rice cultivation is put at 2.9 million ha while output stands at 2.8 million tons (FAO, 2017). Although 
Nigeria is the largest rice producer in the West African sub region and has continued to record increases in domestic 
rice production since the 1970s, domestic rice demand has not been matched (Johnson et al., 2013). Domestic 
demand currently stands at about 5.4 million tons of rice, giving a deficit of over 2 million tons (FAO, 2017). The 
huge domestic supply-demand gap has been largely attributed to low yield (Cochrane et al., 2016). Rice output per 
hectare in Nigeria ranks far behind that of other major rice producing countries of the world. For instance, rice yield 
in Nigeria currently stands at 2.02 metric tons per hectare compared to Egypt (highest rice producer in Africa) 
which has a yield of 9.4 metric tons per hectare and China (highest rice producer in the world) with a yield of 6.9 
metric tons per hectare (FAO, 2017). Nigeria’s rice yield thus remains one of the poorest in the world with 
consequent modest production and massive rice importation (Dorosh and Malek, 2016). In 2017, Nigeria was the 
largest net importer of rice on the African continent and the second largest importer in the world, after China (FAO, 
2017).  

Attempts at boosting rice productivity and ensuring self-sufficiency in rice production have been at the heart 
of the Federal government agricultural policy, especially since the reinstatement of democracy in 1999. Government 
interventions have included development programs such as the Agricultural Transformation Agenda in 2011 and 
the Presidential Initiative on Rice in 2007. Government actions and interventions were motivated by the facts that 
Nigeria is naturally endowed with viable ecologies that are suitable for massive cultivation of different rice varieties 
and should therefore not rely on importation of rice to feed its population (Adesina, 2012). Moreover, potential land 
area for rice cultivation of between 4.6 and 4.9 million hectares exists but fewer than 3.2 million hectares is under 
rice cultivation (FAO, 2015). Hence, the use of various producer-oriented policies by past governments have 
emphasized increasing land cultivated to rice. The use of trade policies to bridge the rice supply-demand gap has 
been the most popular measure employed since the country’s independence in 1960. Trade policies used included 
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Abstract: Low productivity, modest production and large-scale importation characterize Nigeria’s rice 
subsector despite government intervention through trade policy measures since independence. Studies on 
Nigeria’s trade policy and rice productivity are scanty in the literature. Therefore, this study investigated 
the effect of the country’s rice trade policy on rice productivity from 1961-2017, employing the Vector Error 
Correction Modeling approach. The results show that protectionist trade policy reduced rice productivity in 
the short run but was not significant in the long run. Producer price and domestic consumption improved 
rice productivity in the short run although, the latter reduced productivity in the long run. Similarly, 
fertilizer consumption and exchange rate reduced productivity in the short run but exchange rate increased 
productivity in the long run. Thus, government should focus on exchange rate, liberalized trade policy and 
appropriate fertilizer policy to improve Nigeria’s rice productivity.  
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various measures ranging from tariff imposition or removal/reduction, quantitative restriction on imports through 
the use of quotas to outright ban on imported rice. These measures could be broadly categorized under two main 
types of rice trade policy; protectionist and liberalized trade policies. Trade protectionist policy used included 
import quotas, outright bans and tariff increases on rice imports while trade liberalization policy used included 
tariff reductions and zero tariff (elimination of tariff) on rice imports. More importantly, the policy measures have 
been changed intermittently by successive governments although, such inconsistency could have adverse effects on 
domestic rice productivity. It therefore becomes pertinent to understand how trade policy has impacted on rice 
productivity in Nigeria.  

Many studies have dwelt on trade policies in the rice sector. Tewelde Medhin and Schalkwyk (2010) examined 
the empirical relationship between trade liberalization and Total Factor Productivity (TFP) in the agricultural 
sector of South Africa and found that trade liberalization causes productivity gains. Similarly, Ravallion (2004) 
studied the impact of trade liberalization on some developing countries’ agricultural sectors with the result 
suggesting that full liberalization reduces poverty and improves production efficiency and output of less developed 
countries. Dorosh (2004) also found that trade liberalization causes productivity improvements in Bangladesh 
input markets. In Nigeria, Obi-Egbedi et al. (2012 and 2013) focused on the effect of rice trade policy on household 
welfare and the Nigerian economy, respectively. They found that full liberalization hurts both rural and urban 
households, but the effect on productivity was not assessed.  Thus, research works on rice productivity and trade 
policy are scanty, with particular reference to Nigeria. Understanding the trade policy catalysts/inhibitors for rice 
productivity in Nigeria is vital to actualizing the country’s goal of attaining rice self-sufficiency.  Moreover, trade 
policy effects on rice productivity, with respect to the various interventions that have been employed since 1970, 
have not been thoroughly researched.   

Given the strategic position of rice in the diet of the Nigerian populace and the huge amount of foreign exchange 
expended on rice importation, it is pertinent to examine the trade policy effect on rice productivity in Nigeria. 
Therefore, the objective of this study is to investigate the effect of rice trade policy on rice productivity in Nigeria 
for the period 1961-2017. The rest of the paper is structured as follows: Section two addresses the various trade 
policies in the rice sector, Section three presents the theoretical framework for the study while Section four 
describes that data and focuses on the empirical model. Results are presented and discussed in Section five while 
the paper ends with conclusion in Section six.   

2. Rice Sub-Sector Policies in Nigeria 

Several agricultural policies existed in Nigeria since before independence, whereas; the first national policy on 
agriculture was adopted in 1988. The agricultural policy targeted production improvement of cereals, among other 
crops, especially rice. The policy aimed to improve producers’ efficiency, raise local rice output and reverse rice 
importation. Following implementation difficulties and an extended period of neglect, the Presidential Initiative on 
Rice was launched in 2007 and the National Rice Development Strategy in 2009.  The sustained national interest in 
rice led to yet another rice subsector policy under a new agricultural policy called the Agricultural Transformation 
Agenda (ATA) which was launched in 2011. The overall objectives of the ATA were similar to the 1988 policy which 
included: self-sufficiency in basic food supply and the attainment of food security, increased production of 
agricultural raw materials for industries, increased production, and processing of export crops and generating 
gainful employment. The ATA, however; focused much more on the value chain of agricultural commodities than 
the earlier policy (FMARD - Federal Ministry of Agriculture and Rural Development, 2011). Under the ATA, the new 
rice subsector policy had the following objectives: an appropriate increase in national output of rice, curbing the 
level of importation of rice, reducing amount of scarce foreign exchange devoted to rice importation, creating 
employment and enhancing rice farming households’ incomes; and developing and diversifying the export base of 
the country. Various supporting policies to implement the rice subsector policy were used such as: rice commodity 
pricing policy, rice input subsidy policy (seed, fertilizer and chemicals), credit policy, extension services policy and 
public investment in rice production, in addition to trade policies (FMARD, 2011). The trade policy measures used 
to help achieve the set goals were mainly protectionist in nature ranging from imposition of high tariffs to outright 
ban on rice importation. 

Nigeria’s history of rice trade protectionist policy measures consists of tariff charges of varying degrees and 
increases on the tariffs in addition to import quotas and bans on rice importation. As documented by Daramola 
(2005), a stable but relatively high tariff of 66% was placed on rice imports since after the civil war in 1970 till 
1973. A relatively more liberalized period ensued between 1974 and 1978, after which the government proceeded 
to ban rice imports into the country in October 1978 till September 1979. The ban was reversed to issuance of 
general import licenses without quantitative restrictions in 1980. By the end of the year, quotas were issued through 
the Presidential Task Force (PTF) on rice from December 1980 to 1984. The government further tightened its 
protectionist stance by placing an outright ban on rice imports from 1985-1994. Tariffs replaced the rice import 
ban in 1995 and prevailed at varying tariff levels till 2008. After a brief spell of full liberalization in 2008, tariffs 
went from zero to 30% in the same year. Following the launch of the National Rice Development Strategy in 2009 
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which aimed at doubling rice production in Nigeria and increasing land area under rice cultivation, a new tariff of 
50% levy on imported rice was introduced in July 2012 and further reviewed up to 100% in December 2013. 
Thereafter, tariff regimes continued up to 120%. The trade policy on rice remains protectionist with an outright ban 
currently in place since late 2017. Howbeit, land and sea borders remain porous and smuggling activities continue 
to frustrate the actualization of a complete ban on rice imports. 

Trade liberalization policy measures on rice in Nigeria have been mostly in the form of tariff reductions of 
varying degrees. Tariffs were reduced from 66% to 20% in 1974 and then to 10% in 1975. This was the period of 
oil boom when agricultural production largely suffered neglect while importation generally soared due to available 
huge foreign exchange earnings from crude oil. Liberalized policy generally gave way for protectionist up till 1996 
when tariffs were lowered from 100% to 50%. The only period when a fully liberalized trade policy ensued was in 
2008. This was the period of global grain crisis hence; tariffs were eliminated to allow unrestricted rice imports to 
meet domestic demand for six months (May to October 2008).  After the brief period of zero tariff, a 30% tariff was 
enforced which marked a reduction from 109% before May 2008.   

3. Theoretical framework 

The trade policy effects on rice productivity can be explained using the theory of production as it describes the 
process of transforming inputs to outputs.  A country’s productivity is commonly defined as a ratio of a volume 
measure of output produced to a volume measure of input used. Consider the long run production function given 
as,  
                                                                                                    Q = f (L, k)                                       …(1)  

where, 
 Q = production; L = labor; K = capital. 

Increasing Q will require K and L, and whether both K and L can be increased will depend on the time period 
considered for increasing production, that is, whether it is in the long run or short run. The introduction of a trade 
policy will affect production, productivity, consumption and trade. Consider the case of a small economy as depicted 
on Figure 1, the introduction of trade policy such as ban on rice importation or imposing of tariff on importation 
(protectionist policy) for a period of time allows domestic firms to grow in size, enabling them to exploit the 
economies of scale and become more efficient thereby increasing their productivity as seen in Figure 1. 
Liberalization of trade in the final market will decrease productivity of the local producers of rice. Thus, in an 
existing situation of a free trade economy where rice is domestically produced, the importation of rice into the 
country will reduce the demand for locally produced rice and consequently, the domestic production will decline. 
However, when tariff is imposed on the importation of rice, it tends to increase the price of the imported rice thereby 
increasing the demand for the local rice as shown in Figure 1 where QS is the domestic production while QC is the 
domestic consumption. Prior to the tariff introduction, the price of rice in the world market (and hence in domestic 
market) is Pworld. The tariff increases the domestic price to Ptariff. The higher domestic price causes domestic 
production to increase from QS1 to QS2 and causes domestic consumption to decline from QC1 to QC2. The 
productivity of labor in the production of rice will increase due to the incentives resulting from the increase in price 
from Pworld to Ptariff. The additional income gain by domestic rice producers will serve as capital which will be re-
invested through purchase of vital inputs such as fertilizer, pesticides and others in order to increase productivity 
(yield). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (1): Effect of trade policy on domestic rice production 
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4. Empirical review 

Ogunlesi et al (2018) examined the relationship among agricultural productivity, fiscal and trade policies in 37 
countries of Sub- Saharan Africa (SSA), using a three-variable Panel Structural Vector Error Correction Model 
(PSVECM) in capturing the dynamic structure of the relationship. The authors found that fiscal policy (government 
expenditure) and trade policy (terms of trade) had a positive impact on agricultural productivity in the short and 
long run, although they advised further research in specific regions to substantiate the findings. Thus, a country and 
crop-specific study may produce more reliable results for the country than a group of countries and crops study. 
Moreover, Abdkadir and Tunggal (2015) estimated an Autoregressive-Distributed Lag (ARDL) model to examine 
the relationship between macroeconomic factors and agricultural productivity in Malaysia, using annual data from 
1980 to 2014. The study found that inflation, export and public expenditure have a short-run impact on agricultural 
productivity, while only nominal exchange rate showed long-run influence on agricultural productivity. Other 
factors such as interest rate, inflation, money supply, export and public expenditure did not show any strong long-
run influence on agricultural productivity, while trade policy was not considered. Cristea et al. (2014) conducted a 
20-year period study in Romania using a regression analysis and discovered that exchange and interest rates both 
have indirect and direct effects on agriculture GDP, while inflation only impacted in the long run. Although, the 
statistical basis on which the macroeconomic effect on agriculture was analysed in Romania is unreliable since the 
study concluded that there is no bi-directional association between agriculture GDP and the macroeconomic factors 
considered. Fuglie and Rada (2013) employed a simultaneous equation model using data between 1977 and 2005 
on 32 SSA countries. The study found that economy and trade policy transformations that increased prices and 
improved agricultural terms of trade, within the SSA region encouraged farmers to employ new innovative methods 
of enhancing agricultural productivity. Hence, to boost agricultural productivity in SSA annual expenditure on 
agricultural research should be doubled and macroeconomic policy structure that increase farmers’ earnings should 
be put in place. However, dynamism was not considered in the study. Flemming (2013) analyzed the empirical 
relationship between trade and agricultural productivity in Chile using trade exposure index which captured import 
and export exposure of about 70,000 farms. He found that farms with higher trade exposure index had higher yields 
and less poverty, thus supporting that trade openness increases agricultural productivity, although, the dynamic 
aspect of policy effects was not considered in the study since policy effects can change overtime and differ from 
country to country. Country specific studies on Nigeria are also limited, hence, the effect of trade policy on 
agricultural productivity, especially rice productivity is not abundant in literature. Yu and Nin Pratt (2011) 
examined the trend in agricultural productivity growth for 37 SSA countries between 1961 and 2006, using the 
Malmquist index – a nonparametric tool. The study found significant growth in the agricultural sector from 1984 to 
2006 due to production efficiency, optimum input use and a fiscal policy with positive influence, while huge tax 
burden and rapid population expansion remained as challenges, although, trade policy was not considered. 
Moreover, ABARE (2001) reported that trade policy has different implications for developed and developing 
countries. They analyzed the impact of agricultural trade liberalization across developed and developing countries 
using a computable general equilibrium model. Developed countries would capture most of the gains of increased 
global GDP from removal of trade restrictions, while developing countries stand to lose their gains in terms of 
enhanced productivity due to the inefficiencies in their marketing systems. Therefore, the effect of trade policy on 
agricultural productivity is no conclusive in the literature 

5. Data and model specification 

5.1. Data: 

The data for this study were obtained from secondary sources; the Central Bank of Nigeria (CBN) and the Food 
and Agriculture Organization (FAO). Data on exchange rate and import tariffs were obtained from the CBN while 
data on yield of rice, rice consumption, rice producer price, fertilizer consumption and quantity of rice import were 
obtained from FAOSTAT. Data on temperature and rainfall were from the World Bank Climate Data Portal. The data 
covered a period of 57 years from 1961 to 2017. The 57-year period was categorized into trade protectionist and 
liberalization periods. The years in which import bans, import quotas and tariff increase occurred were categorized 
as trade protectionist policy periods while the years in which tariff reduction or removal occurred were categorized 
as trade liberalization policy periods. Productivity was proxied as yield, which is output of rice per unit hectare used 
in the production while trade policy was captured as a dummy (protectionist policy period=1; liberalized policy 
period=0). 

Summary statistics of the data used are given in Table 1. The table shows a low average rice yield value for the 
period of study. Producer price, on the other hand, showed very high variations along with rice import, fertilizer 
consumption and exchange rate as reflected in the ranges and standard deviation values. The distribution of 
temperature and rainfall values were relatively satisfactory.       
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Table (1): Summary statistics of regression variables (1961-2017) 

Variable Minimum Maximum Mean Standard Deviation 
Yield (tons/ha) 0.89 2.39 1.68 0.33 
Producer price ($/ton) 94.00 75138.00 20234.04 24763.08 
Rice consumption (‘000 tons) 90.00 6628.52 2213.36 1866.82 
Import quantity (‘000 tons) 0.26 2455.20 590.46 646.04 
Fertilizer consumption (kg/ha) 42.00 281918.00 46032.54 72158.43 
Exchange rate (%) 0.55 305.29 58.23 75.20 
Temperature (0C) 26.18 27.86 27.01 0.4233 
Rainfall (mm) 72.07 112.25 94.78 8.15 
Policy tariff (dummy) 0.00 1.00   

5.2. Empirical model: 

The Vector Error Correction Model (VECM) was used to analyze the effect of the rice trade policy on rice 
productivity in Nigeria. Following Anowor et al. (2013), the model is stated thus: 

                          𝒑𝒓𝒐𝒅 = 𝒇(𝒇𝒆𝒓𝒕𝒕 + 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 + 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒑𝒕 + 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕 + 𝒊𝒎𝒑𝒕 + ⋯ +  𝒆𝒙𝒄𝒕)                                                     (2) 
The log linear model is;  
                        𝒍𝒏 𝒑 𝒓𝒐𝒅 = (𝒍𝒏 𝒇 𝒆𝒓𝒕𝒕 + 𝒍𝒏 𝒄 𝒐𝒏𝒔𝒕 + 𝒍𝒏 𝒑 𝒓𝒐𝒅𝒑𝒕 + 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕 + 𝒍𝒏 𝒊 𝒎𝒑𝒕 + ⋯ + 𝒍𝒏 𝒆 𝒙𝒄𝒕)                  (3) 
This implies 

                     𝒍𝒏 𝒑 𝒓𝒐𝒅 = (𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒍𝒏 𝒇 𝒆𝒓𝒕𝒕 + 𝜷𝟐 𝒍𝒏 𝒄 𝒐𝒏𝒔𝒕 + 𝜷𝟑 𝒍𝒏 𝒑 𝒓𝒐𝒅𝒑𝒕 + 𝜷𝟒𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕 + 𝜷𝟓 𝒍𝒏 𝒊 𝒎𝒑𝒕 + 𝜷𝟔 𝒍𝒏 𝒆 𝒙𝒄𝒕 +
⋯ + 𝒍𝒏 𝒑 𝒓𝒐𝒅𝒕−𝟏)                                                                            (4) 

The general error correction model adopted for this study to eliminate the problem of spurious estimates is of 
the form: 
𝒍𝒏 𝒑 𝒓𝒐𝒅 = (𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒍𝒏 𝒇 𝒆𝒓𝒕𝒕 + 𝜷𝟐 𝒍𝒏 𝒄 𝒐𝒏𝒔𝒕 + 𝜷𝟑 𝒍𝒏 𝒑 𝒓𝒐𝒅𝒑𝒕 + 𝜷𝟒𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕 + 𝜷𝟓 𝒍𝒏 𝒊 𝒎𝒑𝒕 + 𝜷𝟔 𝒍𝒏 𝒆 𝒙𝒄𝒕 + ⋯ +
 𝒍𝒏 𝑬 𝑪𝑴𝒕−𝟏 + 𝝁𝒕)                                                                                                                                                                                   (5) 

Where:  

prodln      =   natural logarithm of productivity (yield is used as proxy for productivity) 

fertln         =   natural logarithm of fertilizer used 

consln      =   natural logarithm of consumption of rice 

prodpln   =   natural logarithm of producer price per ton. 

poli           =   trade policy (1 =protectionist and 0=liberalized) 

impln        =   natural logarithm of quantity of rice imported. 

excln   =   natural logarithm of exchange rate 

𝑙𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝 =   natural logarithm of temperature level 
𝑙𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 =   natural logarithm of amount of rainfall 

s'         = unknown parameters to be estimated. 

The protectionist trade represented by the dummy variable is expected to encourage domestic rice 
productivity proxied by rice yield. This is because when an economy protects its domestic rice producers through 
imposition of tariff on imported rice or outright ban, consumption of the locally produced rice is expected to 
increase, thus, providing the much-needed incentives for increased production. Bearing in mind that land area is 
not in unlimited supply to smallholder farmers, the land area currently under cultivation will be properly managed 
for more output per unit area. On the other hand, rice import is expected to have negative impact on domestic rice 
productivity since it discourages local production.   

Before applying the model to the data, unit root test was conducted on the variables to ascertain their 
stationarity properties in order to avoid spurious regression result. Hence, all the series were tested for stationarity 
by using the Augmented Dickey Fuller (ADF) in line with Greene (2003). Result of the test, which is presented on 
Table A2 in the appendix, shows that all the variables were stationary at first difference. Having established the 
stationary property of the variables, cointegration test was carried out to ascertain whether the variables have long-
run relationship. The result of the Johansen Co-integration test, presented on Table A3 in the appendix, showed 
eight (8) and six (6) co-integrating equations with Trace statistics and Maximum-Eigen values, respectively 
indicating presence of long-run relationship among the variables. Furthermore, long-run and short-run models 
were run to show the relationship between the independent variables (rice trade policy variable inclusive) and rice 
productivity. Thereafter, serial correlation, heteroscedasticity, normality and stability tests were run for the main 
(short-run) model to ascertain the absence of econometric problems that could invalidate the results of the analysis. 
The post-estimation results, which are presented in Appendix II, were in the affirmative.  
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6. Results and Discussion 

The long run relationship results of the effect of trade policy on rice productivity are presented on Table 2. The 
significance of the F-statistics shows that the model fits the data, while the Durbin-Watson statistics show near to 
absence of the presence of autocorrelation.   The results show that exchange rate has positive effect on yield hence, 
increasing exchange rate by 1% will lead to a 0.6% increase in rice productivity. This agrees with Cristea et al. 
(2014) which found a direct relationship between exchange and agricultural growth. An increase in the exchange 
rate will make imports more expensive and consumers will shift from imported to domestic rice. Consequently, rice 
farmers will be encouraged to increase their productivity due to the increased demand and limited availability of 
land. On the other hand, rice consumption has negative relationship with yield. If rice consumption continues to 
increase, imports are used to augment domestic production with trade protection of high tariff imposition. 
Consequently, the protected rice farmers may not have any motivation to increase their productivity. The trade 
policy variable was, however, not significant. This contradicts the findings of Ogumlesi et al. (2018) which found a 
positive relationship between trade policy and agricultural productivity in SSA. The finding is not surprising for 
Nigeria since the government has actively interfered with the rice economy over the last four decades. The country’s 
trade policy on rice has oscillated between protectionist and liberalization, especially protectionist tariff regimes. 
Furthermore, the porous borders have given the opportunity for rice smugglers to thrive on the border control 
lapses of the government thus, rendering government’s trade policy ineffective in the long-run.      

Table (2): Parameter estimates of the relationship between trade policy and rice productivity in the long run 
Dependent Variable: D(Rice Yield) Coefficients t-value 
Constant  1.6972 

(3.1669) 
0.5359 

Tariff Policy 0.0405 
(0.0936) 

0.4331 

Producer Price 8.86e-06 
(5.42e-06) 

1.6357 

Rice Yield  0.7901*** 
(0.1600) 

4.9370 

Rice Consumption -2.70e-04*** 
(8.01e-05) 

-3.3715 

Import Quantity -3.51e-05  
(9.90e-05) 

-0.3546 

Fertilizer Consumption -1.33e-06 
(1.02e-06) 

-1.2946 

Exchange Rate 0.0060** 
(0.0024) 

2.5013 

Temperature -0.1162 
(0.1169) 

-0.9945 

Rainfall 0.0031 
(0.0044) 

0.6911 

D(Tariff Policy(-1)) 0.0425 
(0.1119) 

0.3792 

D(Producer Price(-1)) -4.52e-06 
(3.90e-06) 

-1.1601 

D(Rice Consumption(-1)) -3.01e-05 
(2.07e-04) 

-0.1458 

D(Import Quantity(-1)) 3.33e-05- 
(2.00e-04) 

0.1668 

D(Fertilizer Consumption(-1)) 1.83e-07 
(1.35e-06) 

-0.1354 

D(Exchange Consumption(-1)) -0.0100* 
(0.0051) 

-1.9438 

R-Squared = 0.4186  
Adjusted R-Squared = 0.1950  
Log likelihood = 15.7952 
F-statistic = 1.8719; Prob. (F-statistic) = 0.0585 
Durbin-Watson Statistic = 2.3347 

Notes: ***, ** and * indicate levels of significance at 1%, 5% and 10%, respectively. 
Standard errors are in parentheses. 

The diagnostic test results for the short-run model presented on Table 3 showed the absence of serial 
correlation and heteroscedasticity, as revealed by acceptance of the null hypotheses for both tests. Similarly, non-
significance of Jarque-Bera (JB) statistics indicates that the residual is normally distributed while the CUSUM test 
depicts stability for the period considered in the analysis. With respect to the model, the overall F-statistic of the 
model was also significant at 1% level, Durbin-Watson value of 2.29 showed absence of autocorrelation while 77.7% 
of the variation in rice productivity was jointly explained by the independent variables. These results show that the 
model is reliable.  

Results from Table 3 revealed that eight (8) variables were significant out of fourteen (14) variables. Domestic 
consumption and producer price had positive effect on rice yield in the short-run while trade policy, fertilizer 
consumption and exchange rate showed negative relationship. The results indicate that 1% increase in quantity of 
rice consumed locally will increase yield by 0.053% while a dollar increase in producer price per ton will increase 
yield by 0.003%. This is expected as price incentive will encourage rice farmers to increase their efforts at getting 
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more output using the same level of resources. Moreover, the use of protectionist trade policy will reduce yield by 
31.3% while 1% increase in exchange rate will reduce yield by 1.62%. The trade protection provides little or no 
competition for the domestic farmers hence, they may not increase efforts at improving their yields. Thus, a more 
liberalized stance will bring about yield development rather than protectionism. The negative effect of fertilizer 
consumption on yield may be an indication that only recommended levels result in yield development; merely 
increasing the quantity used does not improve and may even be inimical to yield. Furthermore, the problem 
fertilizer the distribution has been age-long in Nigeria hence, the aggregate quantity supplied may not reach many 
rice farmers on time for their production needs or even be diverted.   

The coefficient of the Error Correction Term (ECT) (p<0.01) followed a priori and revealed a small speed of 
adjustment of the short run to the long run at 9.55% rate. The results meant that there is long-run causality from 
the independent variables to the dependent variable but indicating that the variables have minimal influence on 
rice productivity in the long-run. Furthermore, Wald test was conducted to ascertain short-run causality in the 
model (Appendix II). Significance of F-statistics and chi-square statistics for lags of yield (-1, -2), rice consumption, 
producer price and exchange rate indicate short run causality from these variables to rice yield.  

Table (3): Parameter estimates of the relationship between trade policy and rice productivity in the short-run 
Dependent Variable: D (Rice Yield,2) Coefficients t-statistics 
ECT (-1) -0.0955*  

(0.0492) 
-1.9415 

D (Rice Yield (-1),2) -1.1607***  
(0.1550) 

-7.4877 

D (Import Quantity (-1),2) -1.63e-04  
(1.73e-04) 

-0.9422 

D (Domestic Consumption (-1),2) 5.35e-04** 
 (2.15e-04) 

2.4945 

D (Producer Price (-1),2) 2.53e-05*  
(1.37e-05) 

1.8432 

D (Tariff Policy (-1),2) -0.3128**  
(0.1511) 

-2.0698 

D (Fertilizer Consumption (-1),2) -2.45e-06* 
(1.26e-06) 

-1.9421 

D (Exchange Rate (-1),2) -0.0021 
(0.0067) 

-0.3136 

D (Temperature (-1),2)  0.1227 
(0.1133) 

1.0829 

D (Rainfall (-1),2) -5.91e-04 
(0.0036) 

-0.1626 

D (Rice Yield (-2),2) -0.6290*** 
(0.1532) 

-4.1048 

D (Import Quantity (-2),2) 2.07e-06 
(1.81e-04) 

-0.0114 

D (Domestic Consumption (-2),2) 4.07e-04* 
(2.05e-04) 

1.9911 

D (Producer Price (-2),2) 5.04e-06 
(6.57e-06) 

0.7670 

D (Tariff Policy (-2),2) -0.1069 
(0.1336) 

-0.8002 

D (Fertilizer Consumption (-2),2) -3.47e-07 
(1.28e-06) 

-0.2718 

D (Exchange Rate (-2),2) -0.0162** 
(0.0072) 

-2.2685 

D (Temperature (-2),2) 0.0800 
(0.0897) 

0.8923 

D (Rainfall (-2),2) -0.0021 
(0.0037) 

-0.5661 

Constant  0.0029  
(0.0357) 

0.0803 

R-Squared = 0.7767  
Adjusted R-Squared = 0.6482  
Log likelihood = 11.3797 
F-statistic = 6.0428   Prob. (F-statistic) = 0.000 
Durbin-Watson Statistic = 2.2911 

Notes: ***, ** and * indicate levels of significance at 1%, 5% and 10%, respectively. 
Standard errors are in parentheses. 

7. Conclusion  

This study set out to investigate the effect of rice trade policy on rice productivity in Nigeria. It is established 
that rice protectionist trade policy has negative effects on rice productivity in the short run but is not significant in 
the long run. Furthermore, increased producer prices and domestic consumption improve yield while higher 
exchange rate and fertilizer consumption have side effects on yield in the short-run. However, in the long-run, rice 
yield is encouraged by exchange rate but affected negatively by domestic consumption. Given that yield 
development is possible over time for Nigeria’s rice, the study recommends that the government should focus more 
attention on its monetary policies of exchange rate which produces long-term gains and less on its protectionist 
stance on rice trade. Trade policy should tilt towards a more liberalized stance. In the meantime, policies that 
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improve prices for the rice farmers while encouraging domestic consumption should be put in place by the 
government. It is worthy of note that measures to curtail consumption problems that could possibly arise from 
population pressure also need to be put in place by the government. Finally, the problem between rice yield and 
fertilizer consumption might be in the distribution rather than the aggregate quantity being consumed and this 
should be addressed.  
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Appendix I: Pre-estimation tests results 

Table (A1): Correlation matrix analysis result 

Variable Yield Producer 
Price 

Rice 
Consumption 

Import 
Quantity 

Fertilizer 
Consumption 

Exchange 
Rate 

Policy 
Tariff 

  

Yield 
 

1.0000         

Producer Price 0.0469 
(0.7289) 

1.0000       
 

 

Rice 
Consumption 

0.3364 
(0.0105) 

0.8906 
(0.0000) 

1.0000       

Import 
Quantity 

0.1146 
(0.3961) 

0.7318 
(0.0000) 

 

0.7073 
(0.0000) 

1.0000      

Fertilizer 
Consumption 

0.1112 
 (0.4101) 

0.8535 
(0.0000) 

0.7871 
(0.0000) 

0.5233 
(0.0000) 

1.0000     

Exchange Rate 0.1042 
(0.4405) 

0.9098 
(0.0000) 

0.9329 
(0.0000) 

0.6093 
(0.0000) 

0.8167 
(0.0000) 

1.0000    

Policy Tariff -0.0136 
(0.9200) 

0.0348 
(0.7971) 

0.0166 
(0.9024) 

-0.0154 
(0.9096) 

0.1524 
(0.2577) 

-0.0306 
(0.8215) 

1.0000   

Temperature 0.2878 
(0.0299) 

0.7078 
(0.0000) 

0.7618 
(0.0000) 

0.5745 
(0.0000) 

0.6376 
(0.0000) 

0.7216 
(0.0000) 

0.1088 
(0.4204) 

1.0000 
 

 
 

Rainfall -0.3675 
(0.0049) 

-0.0017 
(0.9902) 

-0.1173 
(0.3849) 

-0.1195 
(0.3760) 

    -0.0299 
    (0.8254) 

0.0096 
(0.9435) 

-0.1723 
(0.2001) 

-0.1100 
(0.4155) 

1.0000 

         The figures in parentheses stand for significance values (probabilities). 

 Table (A2): Unit root test result (Augmented Dickey-Fuller statistic) 
Variable Level First Difference Decision 
Yield 0.7041  -8.1817***  I (1) 
Producer Price 1.3170 -12.2380*** I (1) 
Rice Consumption 4.8051  -2.9459***  I (1) 
Import Quantity 0.5244 -5.5538***  I (1) 
Fertilizer Consumption -0.2089 -7.3694***  I (1) 
Policy Tariff -1.3933 -7.3485*** I (1) 
Exchange Rate 2.4107             -1.7137*  I (1) 
Temperature 0.9162 -11.7263***   I (1) 
Rainfall -0.3898 -14.0094***     I (1) 

Note: ***, ** and * signifies 1%, 5% and 10% level of significance, respectively.  
MacKinnon critical values for the rejection of null hypothesis of unit root are: -2.6085, -1.9470 and -1.6129 at 1%, 5% and 10%, 
respectively.  

Table (A3): Cointegration test results 
Trace Test          Maximum Eigen values Test       

Ho HA (λ trace) Critical values 
(5%) 

Ho HA (λ Max) Critical values 
(5%) 

r ≤ 0 r > 0 394.3093*** 179.5098 r ≤ 0 r > 0 103.5926*** 54.9658 

r ≤ 1 r > 1 290.7167*** 143.6691 r ≤ 1 r > 1 91.6263*** 48.8772 

r ≤ 2 r > 2  199.0903*** 111.7805 r ≤ 2 r > 2 53.7989*** 42.7722 

r ≤ 3 r > 3 145.2915*** 83.9371 r ≤ 3 r > 3     47.8574*** 36.6302 

r ≤ 4 r > 4 97.4341*** 60.0614 r ≤ 4 r > 4     40.1085*** 30.4396 

r ≤ 5 r > 5 57.3256*** 40.1749 r ≤ 5 r > 5     27.3634** 24.1592 

r ≤ 6 r > 6 29.9621*** 24.2760 r ≤ 6 r > 6     16.9682*  17.7973 

r ≤ 7 r > 7 12.9939** 12.3209 r ≤ 7 r > 7 9.4384 11.2248 

r ≤ 8 r > 8 3.5556* 4.1299 r ≤ 8 r > 8 3.5556* 4.1299 

Note: ***, ** and * represent 1%, 5% and 10% levels of significance respectively. r represents number of cointegrating vectors. 
The results show eight (8) cointegrating equations at 5% level for Trace test and six (6) cointegrating equations for Max. Eigen values 
test. 
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Appendix II: Post-estimation test results 

Table (A4): Results of diagnostic tests 
Tests  F-statistics df  Probability 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  1.1423 (2,31) 0.3321 

Breusch-Pagan-Godfrey Heteroscedasticity Test 0.6597 (36,16) 0.8524 

Table (A5): Wald test results 

Variable F-statistic Probability Chi2 stat. Probability 
Decision  

Rice Yield (-1, -2) 28.8168 0.0000 57.6336 0.0000 
 S 

Import Quantity 0.5311 0.5929 1.0622 0.5879 NS 

Rice Consumption 4.1560 0.0246 8.3120 0.0157  S 

Producer Price 3.3809 0.0462 6.7617 0.0340  S 

Tariff Policy 2.1715 0.1300 4.3431 0.1140 NS 

Fertilizer Consumption 2.1522 0.1323 4.3044 0.1162 NS 

Exchange Rate 2.5934 0.0899 5.1869 0.0748  S 

Temperature 0.6514 0.5279 1.3029 0.5213 NS 

Rainfall 0.2062 0.8147 0.4124 0.8137 NS 

       S-Significant; NS-Not Significant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (A1): Pictorial representation of normality test results 
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                 Figure (A2): Diagrams showing stability test results 
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1. Introduction 

For several stakeholders, financial reports are an important source of information. nevertheless, firms also 
employ earnings management in different methods to enhance the attendance of their financial reports. The 
differences between the desires of the management and shareholders that could be represented in the Agency's 
theory reflects by earnings management. 

The earnings management represents the choice of the firm director to implement those policies of the 
accounting that allow the firm to reach its objectives (Agustia, 2013). The rise in earnings or decreases in financial 
reported loss levels is one such example of this. And to guarantee the consistency of the financial reporting process 
is an essential feature of corporate governance (CG) (Shahwan & Mohammad, 2016; Aygun, 2010). Also, the 
vulnerable and complex financial account of these interests leads to distortion of the financial statements of a 
corporation and irregularities within them (Shahwan, 2018; Abdel-Azim & Ibrahim, 2014). 

Company characteristics, such as sales growth, free cash flow, firm size, financial leverage, return on assets 
(ROA) are significant elements influencing the activities of the management of the firm. Thus, CG operates as a 
monitoring system between these conflicting desires. CG seeks to minimize the impact of the practices of earnings 
management using an audit committee, the board size, institutional ownership, and managerial ownership. 
Furthermore, it is also expected that the implementation of a high-quality audit would reduce earnings 
management practices. The reliability and the quality of the financial reports were shown to be enhanced if an 
audit has been carried out by an independent and qualified auditor. Therefore, firms have confidence in on the 
facilities of professional as well as qualified auditors to decrease the potential of the manager to take harmful steps 
to increase the benefit of them self (Shawhan, 2018; Zeptian and Rohman, 2013). 

2. Literature Review Theoretical background 

The current study seeks to achieve three objectives: to recognize the relation between audit quality and 
earnings management; the effect of the characteristics of CG on earning management, then the effect of the 
characteristics of the firms on the earning management from the view of the theory of the agency. 
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Abstract: This study aims to investigate empirically how the characteristics of the firm; the audit quality 
and the corporate governance impact the management of earnings. The population employed in this study 
is industrial firms listed on the Amman Stock Exchange between 2017 and 2019. The method of sampling 
employed in this study is purposive sampling. 39 firms are analyzed, with 117 items of data being 
achieved. Also, this study applies statistical testing via multiple regression. The findings show that sales 
growth, free cash flow, financial leverage, and return on assets all have an impact on earnings 
management. Meanwhile, other factors such as audit quality, firm size, audit committee, the board size, 
institutional ownership, and managerial ownership, have not to impact on earnings management. 
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2.1. Theoretical Background: 

A relation with the agency remains based on the agreement relation of which it is the director hires other 
person, recognized such as the agent, towards provide essential services instead of them, involving making 
important choices instead of them (Jensen and Meckling, 1976). Arrangement among the agent and owners 
inevitably provides a distinction among management as an agent and shareholder as the owners, that could 
create a divergence of interests if the agent weakens to work in compliance through the desires of the owners 
(Wiyadi et. al, 2015). This conflict will lead to the agent preparing financial reports in the corporate context in a 
way that only enhances their interests. Furthermore, the agent can create financial reports that are conflicting 
with fact in terms of achieving some value. 

3. The Hypothesis Developments 

3.1. Audit Committee along with Earnings Management: 

The preparation of annual report is supervised by the audit committee (Al-Shaer & Zaman, 2021). Along with 
mitigating earnings management practices, the audit committee's task is to assure the accuracy of the annual 
report. If the audit committee handles its position efficiently, the ability to earnings management is decreased 
(Mardessi & Fourati, 2020; Zeptian and Rohman, 2013). The following Hypothesis will be examined based on this 
explanation: 
H1: There is a significant impact of the audit committee on earnings management. 

3.2. Audit Quality along with Earnings Management: 

In reducing earnings management, audit quality is a significant factor. Susanto (2013) reports that in 
financial statements, audit quality will minimize uncertainty. Using the services of professional and qualified 
auditors becomes part of ensuring good audit quality (Al-Shaer & Zaman, 2021; Mardessi & Fourati, 2020). The 
following Hypothesis will be examined based on this explanation: 
H2: There is a significant impact of Audit quality on earnings management. 

3.3. Board Size along with Earnings Management: 

The board commissioners should have been used as an inner monitoring system then can influence the 
possibility of an organization engaged in practices of earnings management (Gerged, Albitar & Al‐Haddad, 2021; 
Aygun et al., 2014). Therefore, additional partners of directors, the more managing oversight inside a firm, which 
might effectively be growing their chance to share in earnings management (Shahwan & Almubaydeen, 2020; 
Pirzada, 2016). The following Hypothesis will be examined based on this explanation: 
H3: There is a significant impact of Board size on earnings management. 

3.4. Institutional Ownership along with Earnings Management: 

Shahwan (2020) and Widigno (2014) mentioned that Institutional ownership represents number of shares of 
the firm operated via institutions, like foreign firms, legal firms, financial firms, governments. In identifying 
earnings management, institutional investors are regarded as better and more sophisticated because they have 
better access to information appropriately and timely (Balsam et al., 2002). Therefore, fewer of the institutional 
ownership levels could improve management's ability to participate in earnings management. (Pirzada et al. 
2015). The following Hypothesis will be examined based on this explanation: 
H4: There is a significant impact of Institutional ownership on earnings management. 

3.5. Managerial Ownership along with Earnings Management: 

Managing ownership remains an overall shareholding to the firm held with commissioners, directors, and 
managers. Broader managerial ownership could prevent the risk that comes from earnings management 
(Shahwan & Abdel-hamid, 2020; Shahwan & Almubaydeen, 2020; Al-Ramahi et al., 2013; Guna & Herawaty, 
2010). Managers who are also owners prefer to resist managing the earnings cos of their concern, as 
shareholders, in receiving a return on their investment. The following Hypothesis will be examined based on this 
explanation: 
H5: There is a significant impact of Managerial ownership on earnings management. 

3.6. Sales Growth along with Earnings Management: 

The growth of the revenue is regarded to the number of sales that is changing yearly. The growth of revenue 
can influence the management of earnings, so adjustments of volume of sales are also applied to evaluate the 
success of the firm (Shahwan & Al-Trad, 2021; Mahapsari & Taman, 2013). The following Hypothesis will be 
examined based on this explanation: 
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H6: There is a significant impact of Sales growth on earnings management 

3.7. Free Cash Flow along with Earnings Management: 

The actual cash flow towards a free cash flow to which stays ready for distribution to shareholders after all 
financial costs have been paid out. (Alves, 2021; Agustia, 2013). Large cash flow seems towards imply greater 
danger of earnings management. The following Hypothesis will be examined based on this explanation: 
H7: There is a significant impact of Free cash flow on earnings management. 

3.8. Firm Size along with Earnings Management: 

Herlambang and Darsono (2015) reported that big businesses remain extra expected toward be recognized 
with public at large than less significant businesses since the activities of big firms appear to get the most effect 
upon the public. As a result, big corporations are usually more careful in their annual report. Related to minor 
businesses, big firms prefer to provide more influential internal management mechanisms that help to provide 
accurate financial reports (Mai, & Do Thi Van Trang, 2021). The following Hypothesis will be examined based on 
this explanation: 
H8: There is a significant impact of Firm size on earnings management. 

3.9. Financial Leverage along with Earnings Management: 

Guna and Herawaty (2010) have clarified that the Leverage represents the amount of assets its firm holds 
which are funded via debt. The great degree of firm's leverage leads to greater risks to the potential shareholders. 
The greater risk of the business, the more likely the managers would be to participate in earnings management 
practices (Alves, 2021; Savitri, 2014). The following Hypothesis will be examined based on this explanation: 
H9: There is a significant impact of financial leverage on earnings management. 

3.10. Return on Asset along with Earnings Management: 

ROA relates toward the capacity of the firm towards create an actual revenue from utilizing its assets 
(Susanto, & Yangrico, 2020; Al-Ramahi et al., 2014; Yuliana & Trisnawati, 2015). Reduced earnings could 
minimize the company's attractiveness to investors. Corporations who receive large revenues would be more 
likely to make the earnings-driven investment to sustain the profitability or to raise their profits year to year 
(Wiyadi et al., 2015). The following Hypothesis will be examined based on this explanation: 
H10: There is a significant impact of ROA on earnings management. 

4. Research Methodology 

The industrial firms listed on the Amman Stock Exchange (ASE) consider as a population for the current 
research. The period for the research analyzed is from 2017 to 2019. The purposive sampling employed as a 
method to collect the sample of the research. The benchmarks applied in this study to include industrial firms 
that disclosed its annual report utilizing the Jordanian Dinar currency, through the year-end, firms have not 
disclosed the loss through the year of the observation, and firms with institutional ownership. The current study 
employed the secondary data obtained from annual financial reports of the firms, as disclosed in ASE. According 
to the ASE accessed online in December 2020, the industrial firms where 39 companies are examined, with 117 
data items returned. To analysis, the Hypothesis of the current research the multiple regression tests were used. 
And the next model is applied for the current study: 

EM= α+ β1AQ+ β2AC+β3BSIZE+ β4IO+ β5+MO+β6SG+ β7FCF+β8SIZE+ β9LEV+β10 ROA+ ε 

4.1. Operational Definition: 

The Jones Model were used to measure earnings management by employing discretionary accruals (Dechow 
et al, 1995). And the following formula employed to measure the discretionary accruals of the firm: 

TACCit = NIit – OCFit 
ADCCit = TACCit / Ait-1 – [αt (1/Ait-1)] + α2i [PPEit / Ait-1] + α1i[(ΔREVit – ΔRECit) / Ait-1)] 

 
Where: 
ADCC= Accruals Discretionary 
PPE= Gross Property, Plant and Equipment 
OCF= Operating Cash Flows 
ΔREC= Change in Receivable 
ΔREV= Change in Revenue  
Ait-1= Total Asset t-1 
NI= Net Income 
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Consequently, Table 1 below present the operational definition variables of the study and the source: 

Table (1): Operational Definition of the Variables 
 

Variable Definition reference 

Audit quality 0 for firms not audited via Big Four and 1 if the firms audited via 
Big Four 

(Memis & Cetenak, 2012) 

Audit committee Number of members of the audit committee of the firm (Firnanti & Pirzada, 2019) 

Board size Number of members of the board within the firm (Aygun et. al, 2014) 

Institutional 
ownership 

Share ownership ratio owned by non-management firms (Firnanti & Pirzada, 2019) 

Managerial 
ownership 

0 for corporations with no managerial ownership whilst 1 for 
corporations with managerial ownership  

(Firnanti & Pirzada, 2019; 
Rahmawati, 2013) 

Sales Growth difference in sales Ratio (Firnanti & Pirzada, 2019; 
Savitri, 2014) 

Free cash flow Free cash flow / total assets (Firnanti & Pirzada, 2019) 

Firm size log of total assets (Prasetya & Gayatri, 2016) 

Financial 
leverage 

Total of the liabilities / total assets (Firnanti & Pirzada, 2019) 

ROA Net income after tax / total assets (Firnanti & Pirzada, 2019) 

5. Findings and Discussion: 

The outcome of the statistical test for the hypothesis results can be seen in Table 2 below: 

Table (2): Results of Testing the Hypothesis 
Variable B Sig. Decision 

Audit Quality -0,011 0,601 Hypothesis Rejected 

Audit Committee  0,001 0,699 Hypothesis Rejected 

Board Size  0,010 0,465 Hypothesis Rejected 

Institutional Ownership -0,062 0,296 Hypothesis Rejected 

Managerial Ownership -0,008 0,701 Hypothesis Rejected 

Firm Size -0,023 0,377 Hypothesis Rejected 

Sales Growth  0,233 0,000 Hypothesis Accepted 

Free Cash Flow  0,473 0,000 Hypothesis Accepted 

Financial Leverage  0,054 0,056 Hypothesis Accepted 

ROA  0 ,521 0,001 Hypothesis Accepted 

Table 2 shows that sales growth, free cash flow, financial leverage, ROA, all influence earnings management 
significantly and positively. Meanwhile, other variables such as audit quality, audit committee, the board size, 
managerial ownership, institutional ownership, firm size, have no impact on earnings management.  

usually, ROA employed to evaluate firm performance. For the profitability of a firm to be evaluated "good", 
the management of a firm typically conducts a type of earnings management practice towards lure investors by 
what seems to be a big grade rate of ROA. In addition, by showing a small amount for leverage, a firm implies that 
return on investing would remain greater. 

Furthermore, high-level free cash flow show that a firm needs enough resources on the way to fulfil its 
economic and operating desires. Managers of the firms will also not any longer stay willing towards participate to 
earnings management since there is no reason to draw new potential shareholder. Firms that have rapid growth in 
sales will very easily invite capital and investors. Consequently, this further lowers the risk of earnings 
management activities. Likewise, if the growth of sales of the firm decreases, then the vice versa would be true. 

Audit quality, Firm size, corporate governance, on the other hand, will not be capable to minimize earnings 
management activities. Indeed, earnings management can achieve by the aim of cheating stakeholders concerning 
the success of the entity or influencing contractual results. In addition, Memis and Cetenak (2012) explained that 
with the implementation of an effective legal framework, earnings management is supposed to decrease because 
good protection to stakeholder interests may impede the ability of insiders to obtain personal benefits. 

6. Conclusion 

The key purpose of this study remained to understand earnings management behaviors in respect to agency 
costs, audit quality, and management mechanism of the Jordanian companies. The findings indicate that the 
accounting discretionary activities taken out by directors of Jordanian medium and small companies are not 
reduced by the Big Four auditing institutions. The Large Audit Offices, on the other hand, seem very careful 
regarding these accounting discretionary activities. Therefore, the hypothesis of the agency theory, examined in 
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Jordanian firms, indicates that the characteristics of the firm (sales growth, free cash flow, financial leverage, and 
ROA) all have an impact on earnings management. Meanwhile, audit quality, audit committee, the board size, 
institutional ownership, managerial ownership, corporate governance, and firm size have no impact on earnings 
management. The findings illustrate the likelihood of the disagreement between the agencies with relation to 
Jordanian organizational data. 

7. The Limitations and recommendation of the Study 

The current study has some limits. the current research focus on the industrial firms registered on the ASE. In 
this analysis, the independent factors variance can be only described 51.6% of the variant of the dependent 
variable. Even more, research is suggested to extend the sample population and explore additional independent 
variables, like operating cash flow, that could have an impact on earnings management. Although the current 
research has exposed the significance of governance variables and socio-cultural variables in testing the 
accounting issues, it does have certain weaknesses that reduce the extent of its performance. 

Comparative analysis research between deferent countries or with deferent sectors close to Jordan may lead 
to a deeper awareness to the effect of cultural variables on earnings management practices.  
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1. Introduction 

Human resources are essential in any organization that establish and influence successful organizations, 
because no matter what funds are available, legislation evolves and technology is available with developed 
machinery, these elements alone are incapable of making organizations succeed and continue to exist, if there are 
no competent individuals at various levels who can achieve the goals in a professional use of the material and 
organizational components. The importance of the human element exceeds the relative importance of other 
elements because it can achieve the optimum utilization of physical and organizational elements and the 
combination of them to achieve the maximum possible efficiency. (Imam, 2018) 

The Human Resources Department is a department specialized in all matters related to human element in 
organizations from searching, recruitment, selection, hiring and training manpower, for business organizations 
cannot develop or achieve their goals without having manpower that enables them to do so, and this can only be 
achieved through employment, which is recruitment and inciting human resources to work for them. (Bu Tahra & 
Abadi, 2018) 
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Abstract: This study aims to analyze the impact of the human resources management practices on 
adapting person- job fit, with the existence of human resource agility as a modified variable in Jordanian 
airlines, The researcher relies on the descriptive and analytical approach, The study population consist of 
all employees of the Jordanian airline companies, within the upper and middle administrative levels, 
whose number is (185) individuals. Due to the study small population number, the researcher adopted 
the entire study population as a sample for the study and in the comprehensive survey method. 
The results showed that human resource management practices has a statistically significant effect on 
person- job fit, human resource management practices effect at the agility of human resources, and agility 
of human resources effect at the person - job fit in the Jordanian airline companies. The results showed 
that human resource agility improves the impact of human resource management practices on person- 
job fit. 
The study recommended that Jordanian airlines maintain the continuity of interest in human resource 
agility and alignment of the individual with his job, in addition to human resource management practices 
in all its dimensions and the use of tools to ensure that the level of interest in them does not decline or 
decline. 

Keywords: Human Resource Management Practices; person Job Fit; Human Resources Agility; Jordanian 
Airlines Companies.  
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Hence, business organizations in various contemporary countries are keen to develop appropriate policies, 
laws and practices that target the employment of human resources, as it is permissible to attract talent, choose the 
appropriate, assign and create a suitable environment for them, work on their development, train them and 
evaluate their performance offering suitable benefits to them and urge them to continue to play the required role 
in the best way, which ultimately leads to improving the level of performance and productivity, achieving the basic 
goals and objectives of business organizations and providing services and products at a high level of efficiency and 
effectiveness. (Oaya, Ogbu & Remilekun, 2017) 

Many successful organizations acknowledge the urgent need to employ human resource practices in 
performance evaluation where an employee's performance is ultimately improved if human resource practices 
are improved. Human resource practices in any organization can be a great motivation to achieve the goals set by 
the top management, and the inefficiency of human resource management practices negatively affects the 
performance of employees. (Siddiq, 2018) 

On the other hand, the topic of person - job fit (PJ) is one of the researches topic commonly used to study 
trends, behavior, values, goals, needs and capabilities of individuals working in organizations, and it means the 
congruence between the capabilities and skills of an employee and the requirements of the job in which he or she 
works, as well as the congruence between the abilities and the skills and what he or she gains back. (Rahmadani & 
Sebayang, 2017) 

Mathis and Jackson (2016) have stated that person - job fit considers the types of individuals sought with 
qualifications: appropriateness of knowledge, skills, abilities, social skills, interpersonal needs (individual needs) 
and values, interests, and personality traits (individual attitudes). Convenience leads to many positive results for 
the individual and the organization alike, represented in a high level of employee performance and a high level of 
organizational effectiveness. (Eva, Sukaria & Rulianda, 2019) 

On the other hand, human resource agility is a fundamental pillar of the capacity and readiness of business 
organizations, and it is one of the main pillars on which business organizations rely in developing and improving 
the performance of human resources in them, as it means readiness to invest change and take the right decisions 
that achieve the desired goals of the organization, and confront Sudden changes through human resources, 
processes and technologies, and lies in the ability of human resources to respond to changes in the right and 
timely manner, as well as the ability to benefit from the change as an opportunity that can be invested. 

Airlines, as business organizations, seek to recruit efficient and effective human cadres, believing in the 
importance of human resources, and for this they practice many practices and strategies, foremost among which 
are human resource management practices represented in recruitment, training, evaluation, and provision of 
appropriate compensation, in addition to their attempt to align their employees with jobs they occupy. 

1.1. Study Importance:  

The importance of the study lies in two aspects, theoretical and one practical, as follows: 
• Theoretical importance: The theoretical importance of this study is highlighted in that it will link between 

variables and concepts that are relatively recent and new phenomenon in organizations with the 
contemporary environment, which are human resources practices represented in (hiring, training, 
evaluating, compensation) and person - job fit .Within the limits of the researcher's knowledge, there is a 
dearth of local and Arab studies that dealt with person - job fit concept. With all the findings that the 
Jordanian and Arab libraries will be provided regarding the impact of employment strategy on person-job fit, 
training as a moderating variable in Jordanian airlines companies, from scientific theoretical and practical 
aspects on the impact of human resource management practices on person - job fit: human resource agility as 
a modified variable in Jordanian Airline companies. 

• Practical importance: The practical importance of the study is evidenced by dealing with recent issues in 
human resource management, represented in human resources management practices and human resource 
agility, as well as person – job fit strategy. This study will deal with a vital and effective sector in the 
Jordanian business environment that faces many of the difficulties and challenges that exist as a result of the 
stagnation the world is witnessing in light of Corona pandemic.The importance of the practical study is also 
evidenced by what it will deal with in terms of elements and sub-dimensions of its main variables, which 
contribute to improving the extent of transforming the drawn plans into a tangible and realistic future, in 
addition to focusing on developing and enhancing the efficiency of human resources performance, through 
human resources practices represented in (hiring, training, evaluating, compensation)  and person – job fit, 
as the results of this study can contribute to enhancing the capabilities of business organizations, including 
Jordanian airlines, to face challenges. 

1.2. Objectives of the study: 

This study seeks to analyze the impact of the human resources management practices on adapting person- 
job fit, with the existence of human resource agility as a modified variable in Jordanian airlines, by achieving the 
following objectives: 
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• Knowing the impact of the human resources management practices at person - job fit in Jordanian airline 
companies. 

• Recognizing the impact of human resource management practices at the agility of human resources in 
Jordanian airlines. 

• Recognizing the impact of human resource agility at person job fit in Jordanian airlines. 

1.3. Problem of the study: 

Despite the wide spread of researches and studies on determining the extent of person - job fit in work place, 
especially in the foreign environment, however, these researches and studies remain submitted to many 
questions, among these questions that still arise is how is the nature of the match between employees and the 
type of jobs they perform?, that is, how will it be measured and determine the requirements of these jobs that are 
compatible with the skills and with the capabilities and knowledge of the individuals who will occupy them, as 
well as determining the contributions of the organization and the returns that meet the needs of these employees 
in order to perform their jobs optimally, and to settle in for the longest possible period of time in order to present 
their loyalty and affiliation to work. 

Many studies have found that individual and job compatibility is associated with many variables such as 
organizational commitment, personality, job satisfaction, and performance such as (Huang, Yuan and Li 2019 
study), and there is significant evidence for the role of the high level of (person - job) fit on a number of positive 
outputs. The study of Al-Otaibi and Mubarak (2018) and Udin (2020), as well as the study of Eva, Sukaria, and 
Rulianda (2019) showed that the person - job fit positively affected both job satisfaction, low work pressure, 
motivation, performance, and continuity of work as outputs that are positively affected by (person-job) fit, while 
low level of (person - job) fit leads to stress, lower performance, and frustration among workers. 

The recruitment strategy is considered one of the most important matters that must be accomplished 
accurately and efficiently in what the organization requires of human resources. Choosing an individual who has 
the required competence and skills and placing him in the right place is the basis for the organization’s success, 
increasing commercial activity and competing, while recruitment process is negatively reflected on the 
organization if unsuitable people have been recruited, since recruitment process focuses primarily on 
recruitment, selection, and hiring. 

Based on the previous, the study problem becomes clear by answering the main question: 
What is the impact of human resource practices on person-job fit, human resource agility as a mediating variable 

in Jordanian airlines companies? 

1.4. The questions of the study: 

The main question is divided into the following sub-questions: 
• What is the effect of the human resources practices at person - job fit in the Jordanian airline companies? 
• What is the effect of human resource management practices at the agility of human resources in Jordanian 

airlines? 
• What is the effect of human resources agility at person job fit in Jordanian airline companies? 

1.5. Study hypotheses: 

Depending on the study questions and what the study variables require to explain the possible impact of 
human resource management practices as an independent variable in the fit of the individual and the job as a 
dependent variable, and the role of human resource agility as an intermediate variable in improving this effect, the 
researcher formulated the following main and sub-hypotheses: 
• H01: There is no statistically significant effect at the level of significance (α ≤0.05) of human resource 

management practices with its dimensions (Staffing- training- evaluation- compensation) at person- job fit in 
its combined dimensions (individual characteristics- individual knowledge- individual skills- individual 
capabilities) in the Jordanian airline companies. 

• H02: There is no statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) for human resource 
management practices with its dimensions (Staffing- training- evaluation- compensation) at the agility of 
human resources in the Jordanian airline companies. 

• H03: There is no statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) in the agility of human 
resources at person - job fit with its combined dimensions (individual characteristics- individual knowledge - 
individual skills - individual capabilities) in the Jordanian airline companies. 

• H04: There is no statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) of human resource 
management practices in its dimensions (employment- training- evaluation- compensation) at person- job fit 
in its combined dimensions (characteristics of the individual- individual knowledge- individual skills- the 
capabilities of the individual) in the presence of Human resource agility in the Jordanian airline companies. 
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1.6. Study model: 

Depending on the review of previous studies and research, hypothetical relationship can be represented in 
this study through Figure (1): 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (1): Study model 

1.7. Previous studies: 

The researcher obtained many previous studies related directly and indirectly to the current study and 
arranged according to chronology from the most recent to the oldest. 
• Ebrahim (2021) study entitled: "The Impact of Human Resource Management Practices on Organizational 

Agility Through Knowledge Management Processes as an Intermediate Variable": This study aimed to 
determine the type and degree of strength of the indirect relationship between human resource management 
practices and organizational agility in Menoufia University through knowledge management processes as an 
intermediate variable. To achieve this goal, a survey list was developed to collect the required data from the 
sample, the size of which was determined (377 items). The survey list was sent over the internet to more than 
600 employees in all university units, and 331 lists were answered, including 296 lists that are valid for 
analysis (78.5% of the sample size). 
The research reached several results, the most important of which was the presence of a strong, indirect, 
statistically significant relationship between human resource management practices and organizational agility 
in Menoufia University through knowledge management processes as an intermediate variable. A number of 
recommendations were reached, the most important of which were: the necessity of increasing the interest of 
the officials of Menoufia University in activating the material and moral methods of workers motivating, and 
the necessity of their earnest endeavor to improve the level of organizational agility of the university; In order 
to increase its ability to adapt to the dynamic and turbulent environmental conditions, to reduce the threats 
that it faces or may face, and to exploit the available opportunities that may be available in the surrounding 
environment in the future. 

• Alsalhi (2021) study entitled: " The impact of agility on effectiveness: a field study in public companies for the 
leather industry: This study aimed to test the nature of the relationship between organizational agility and 
organizational effectiveness, in application in the General Company for Iraqi Leather Industries. The 
descriptive and analytical approach was used for the current study, and the questionnaire was adopted as the 
main tool for data collection, as the data were analyzed using the statistical program (SPSS). The study 
population consisted of all employees in the administrative departments of the General Company for Leather 
Industries. As for the study sample, it included department managers and employees in the company's 
administrative department. The random sample method was chosen and (75) questionnaires were distributed, 
and the questionnaires valid for analysis reached (69) questionnaires. 
The study found a set of results, the most prominent of which is that the company’s level of interest in 
organizational agility and organizational effectiveness is good. The results also showed that there is a positive 
effect of organizational agility with its dimensions represented by (sensing agility, decision-making agility, 
acting agility) on organizational effectiveness. 
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• Al-Daoud & Abdul-Muttalib study (2020), entitled: “The Impact of Training for Human Resources in Improving 
the Quality of Health Services: A Case Study of the King Abdullah University Hospital in the Hashemite 
Kingdom of Jordan”: The study aimed to analyze and evaluate the impact of human resources training in 
improving the quality of health services. To achieve the goal of the study, the researchers adopted the 
descriptive and analytical approach. 
This was done through a questionnaire distributed to a random sample of (4802) members of the study 
population from the employees of Abdullah University Hospital in Jordan. 
The study revealed a set of results, the most important of which is the presence of a high level of 
implementation of the human resources training strategy, and that there is a positive and statistically 
significant relationship between the role of human resources training and improving the quality of health 
services in the hospital. The study recommended the necessity of strengthening the factors that lead to the 
success of human resources training, improving the quality of health services, and raising the pace of 
professional development. 

• Udin study (2020), titled: Mediating Role of Employee Engagement in the Relationship between PO Fit, PJ-Fit, 
and Employee Performance: A Conceptual Perspective for Future Research Agenda: This study aimed to 
explore the relationships between person organization fit, person -job fit, employee participation, and 
organizational citizenship behavior and employee performance. To achieve the study objectives, the 
researcher adopted the quantitative qualitative approach, using an intentional sample of 50 nurses working in 
Semarang, Indonesia. 
The results of the study showed that person organization fit refers to opinions among employees about how 
their unique traits are incorporated into the organizational culture, while person - job fit relates to employees' 
interests, experiences, and work requirements. And that PO Fit and PJ Fit have statistically significant effect on 
the performance of the employee, and that the participation of employees has partial mediation in improving 
the impact of fitting on the performance of the employees. 

• Eva, Sukaria, & Rulianda (2019), entitled: The Effect of Person Job Fit and Person Organization Fit of Pusat 
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Employee Performance: This study aimed to analyze the impact of 
Person Job Fit and Person Organization Fit of Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Employee 
Performance. To achieve the goal of the study, the researchers adopted the correlational descriptive approach, 
by distributing a questionnaire to a simple random sample of (100) employees working in (PPKS Medan) in 
Turkey. 
The results of this study indicate that there is an effect of Person Job Fit and Person Organization Fit in the 
performance of an employee simultaneously and in partially. 

• Abdullah & Amir's study (2019) entitled: The Role of Human resource agility in Achieving Organizational 
Excellence: A Field Research of a Sample of Private Colleges, Anbar University: The study aimed to diagnose 
the level of relationship and impact of human resource agility on organizational excellence, in recognition of 
the importance of the subject itself as one of the important topics in administrative thought. Questionnaire for 
obtaining the data (55) questionnaires were distributed, from which (50) questionnaires were retrieved for 
statistical analysis. The researchers used the descriptive and analytical approach and using the statistical 
program (SPSS) to reach the results. 
The study found a set of results, the most important of which are: The existence of a direct correlation between 
the dimensions of human resource agility, represented by strategic sensitivity, collective commitment, and 
core capabilities, and between organizational excellence. And that strategic sensitivity and core capabilities 
influence the achievement of organizational excellence. 

• Huang, Yuan  & Li (2019) study, entitled: Person– Job Fit and Innovation Behavior: Roles of Job Involvement 
and Career Commitment: This study aims to identify the effect of fit between Person– Job Fit and Innovation 
Behavior, and shed light on the mediating role of job participation and the mediating role of job commitment in 
this relationship. To achieve the objective of the study, the researchers adopted the descriptive analytical 
approach, using a simple, random sample of (474) employees of 30 IT companies in the Pearl River Delta 
region of China. 
The results showed that person job fit influences innovation behavior by enhancing job engagement. In 
addition, job commitment enhances the positive effect of person- job fit on both job engagement and 
innovation behavior. 

• Hella, Stefan, Deanne, Den & Luc (2019) study entitled: Person-job fit and proactive career behavior: A 
dynamic approach: This study aimed to identify how individuals' perceived requirements for their abilities can 
change over time thanks to professional initiative (i.e., proactive management of an individual's career and 
professional development), and its relationship with person - job fit. To achieve the objectives of the study, the 
researchers adopted the relational analytical approach, using a simple random sample of (637) employees 
working in the Dutch healthcare and social care sector. 
The results of the study showed that professional initiative (interpersonal) was related to the capabilities of 
perceived demands (interpersonal), increases in professional (personal) initiatives over time were associated 
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with an increase in perceived demands (in-person) that matched the capabilities over time, and that the ability 
of person- job fit increases the effectiveness of the professional behavior, and can predict increase in the level 
of professional initiative. 

• Al-Otaibi & Mubarak (2018) study entitled: “person - job fit impact on the intention to demit work: a field 
study on civil servants in the city of Riyadh.”: The study aimed to identify the effect of the person- job fit on the 
intention to demit work for civil servants in the city of Riyadh in Saudi Arabia. To achieve this goal, the 
researchers adopted the descriptive and analytical approach by distributing a questionnaire to a random, 
stratified sample of (650) civil servants at various levels. The study showed a set of results, the most important 
of which is that employees are compatible with their jobs to a high degree and have a moderate intention 
degree to leave their current jobs, and that there is an effect of the process of person- job fit regarding the 
intention to demit. The study recommended the necessity of developing implementation plans that enhance 
employee compatibility with their jobs. 

• Wangasa (2018) study entitled: Effect of Strategic Agility on the Performance of Commercial Banks in Kenya.: 
This study aimed to test the impact of strategic agility on the performance of commercial banks in Kenya. A 
census research design was used in the study. The study targeted all the (43) accredited commercial banks in 
Kenya. The questionnaire was used as a tool to collect data and information related to the study. Descriptive 
statistics and regression analysis were used to evaluate the data. The results of the study showed that there is a 
high degree of centralization, and formal classes in commercial banks in Kenya. Moreover, it has revealed that 
the factors of the regulatory dimensions of the strategic velocity have a significant impact on the performance 
of banks. A significant influence was also made between the people dimension, technology dimension factors, 
and planning dimension factors of strategic velocity and commercial bank performance in Kenya. The study 
also proved that there is a high rate of employee participation in designing, planning, and participation in 
employee continuous education and training. The study indicated that the increase in the use of technology led 
to an increase in the performance of banks. The study revealed that there is a high intensity of research and 
development of new products and a high speed in the direction of innovation in banks. 

• Al-Shrooqe study (2018) entitled "The Impact of Human Resources Management Practices on Institutional 
Excellence in the Ministry of Interior in the Kingdom of Bahrain": This study aimed to identify the impact of 
human resource management practices on institutional excellence in the Ministry of Interior in the Kingdom of 
Bahrain, and the study population consisted of all workers in the Ministry of Interior of the Kingdom of 
Bahrain, and the study sample consisted of (140) workers in the Ministry of Interior, 102 were recovered. A 
questionnaire suitable for analysis. 
The study demonstrated the existence of a positive, statistically significant, influential relationship for three 
independent variables, the strongest being between recruitment, appointment and the level of institutional 
excellence, followed by human resource planning and finally human resource training. It was also found that 
there is no statistically significant impact between motivating human resources and the level of institutional 
excellence. The study recommended several recommendations, most notably: that the Human Resources 
management hold seminars and courses on the importance of institutional excellence, how to continuously 
raise its level, encourage employees to innovate and continuously improve, use material and moral stimulation 
in training human resources and link any training workshop to institutional excellence. 

• Hee & Jing study (2018) The Influence of Human Resource Management Practices at Employee Performance in 
the Manufacturing Sector in Malaysia: This study aimed to measure the impact of human resource 
management practices on employee performance in the manufacturing sector in Malaysia. The study sample 
was drawn from 161 employees of a factory in Johor, Malaysia. 
The study found a relationship between performance evaluation, training and development, and employee 
performance. It also found a positive effect of the training and development variable on employee 
performance. It was also found that compensation and benefits do not affect employee performance. The study 
recommended several recommendations, most notably: the need for management to pay attention to training 
employees to improve their level of performance, in addition to setting up an effective system for evaluating 
employees' performance. 

• Uğurlu (2018) study entitled: Strategic agility and Firm Performance Relationship: Aresearchin manufacturing 
firms: The study aimed to show the relationship between strategic agility and the constant performance 
relationship in manufacturing companies operating in Gaziantep in Turkey. The study included all companies 
operating in the Gaziantep region of great economic importance for the Turkish economy, and the number of 
companies on which the study was conducted was (88) A company according to the companies officially 
registered in the Chamber of Commerce in the region, and in order for the study to achieve its objectives and 
verify the validity of its assumptions, the questionnaire was used as a tool to collect data and information. The 
questionnaire was distributed to workers in the middle management, as well as to senior officials. 
The results of the study showed that the ability of technology has a positive effect on the performance of 
companies. The results of the study also showed that internal adaptation has a positive effect on the 
performance of companies. 
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• Mehmood, Awais, Afzal, Shahzadi and Khalid (2017) study titled: The Impact of Human Resource Management 
Practices on Organizational Performance in Pakistan: This study aimed to measure the impact of human 
resource management practices on organizational performance. The study sample included a total of 90 
academics and employees from public and private universities in Pakistan. The questionnaire contains 49 
articles covering selected human resource management practices and university performance. 
The study found that management may be able to increase the level of commitment in the organization by 
improving satisfaction with compensation, policies and working conditions. One way to increase job 
satisfaction in the workplace is to expand the level of interaction with employees in employee meetings and to 
increase targeted discussions on topics related to these issues. The open communication or exchange of 
information enhances the decision-making process quickly, which affects the level of commitment and job 
satisfaction among employees. It has also been shown that if employees are well aware of the organization's 
environment, their duties, and their goals, then they can perform their tasks better, and this helps the 
organization to improve their productivity. 

• Ilyas, Farooqi and Ahmad (2016) Study entitled: Effect of Human Resource Management Practices on 
Employee Performance: A Study of Telecom Sector in Pakistan: This study aimed to identify the effects of 
human resource management practices, namely: compensation, performance evaluation and promotion on 
employee performance in regulating the private telecommunications sector in Rawalpindi and Islamabad in 
Pakistan. The study sample consisted of 100 employees of telecommunication institutions in Pakistan. 
The study found an important and positive correlation of these three practices with employee performance. 
The study found an important and positive correlation of these three practices with employee performance 
The study found an important and positive correlation of these three practices with employee performance 
The study recommended the need for organizations’ departments to use human resource management for 
superior performance among employees. Future studies can take other human resource management practices 
on their models, as well as some other variables that can mediate or interfere in the relationship between 
human resource management practices and employee performance. 

What distinguishes the study from previous studies? 

The originality of this study springs from several aspects as follows: 
1. In terms of its objectives: 

The current study seeks to achieve the following: 
• Studying human resource management practices in its dimensions (employment- training- evaluation- 

compensation) in person- job fit with its combined dimensions (individual characteristics- individual 
knowledge- individual skills- individual capabilities) in Jordanian airline companies in the presence of human 
resource agility as a mediating variable. These are variables that previous studies have never attempted- 
within the limits of the researcher's knowledge- of studying them and linking them with each other, as most 
of the previous studies dealt with one of the variables of the current study with other variables. 

• Studying human resource management practices within a set of dimensions that are appropriate for the 
airline sector will expand the door to knowledge and allow researchers and specialists to study these 
variables in other sectors and in different environments. 

• This study sought to provide a useful scientific material that enriches the administrative knowledge 
background and helps as a reference studying other variables related to this field. 

2. In terms of variables: 
This study is distinguished from previous studies in terms of the variables they research, as it has been 

observed- within the limits of the researcher's knowledge- the scarcity of studies that collect study variables, 
especially in the Arab environment. 
3. In terms of the study environment: 

From a review of previous studies that dealt with study variables represented in (Human resources 
practice)- (person-  job fit)– (Human resources agility), it was evident that most of the studies were applied in 
Arab and foreign environments, each with its own peculiarities and interests, and therefore it can be said that this 
study was conducted in an Arab- Jordanian environment qualified to conduct such studies, as they were applied at 
one of the most important sectors in Jordan represented by airline companies, which are witnessing continuous 
development. 

2. Theoretical framework 

2.1. human resource management practices: 

Human resource management is one of the most important functions of the organization due to its focus on 
the human element, as human capital is the main resource in organizations and the most influential in their 
performance. (Miqdadi, Omar and Fayette, 2016, 16). The most successful organizations are those that manage 
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the human capital in the most effective and efficient way through their attractive practices in the field of human 
resources. Effective management of human resources is the decisive factor for the success of any organization. 
Human resource management practices such as training and development, teamwork, compensation / incentives, 
human resource planning, performance appraisal, and employee security all contribute to improving the 
performance of organizations including employee productivity, product quality, and organization resilience. 
(Tobeery, 2017) 

The main task of human resources management is to provide and maintain working staff to achieve the 
desired goals within a set of laws, standards and policies adopted for managing individuals within organizations 
(Miqdadi et al., 2016). 

Human resource management practices are of great importance for business organizations, as they make 
sure that the expertise of employees is employed in the right place and in a way that reflects positively on the 
organization’s performance. Bhanugopan, Aladwan & Fish, 2013). 

Human resource management practices can be defined as "a group of activities that aim to manage a group of 
human capital to reach the achievement of the organization's goals". (Dahie & Mohamed, 2017) 

The current study focused on the following human resource management practices: 
• Employment :The employment process is one of the basic practices that the Human Resources Department is 

keen to implement efficiently and effectively, because it has a vital role in implementing the overall strategy 
of the organization through its role in providing the required skills, in addition to completing the recruitment 
process by applying the principle of placing the right person in the right place reduces the efforts and costs 
incurred by the organization in the future, and in the interest of the Human Resources Department for the 
success of the recruitment process, it conducts a set of integrated and sequential activities represented by 
recruitment, selection and hiring . hiring is a process through which the organization seeks to attract 
potential employees, the general goal of employment is to obtain the employees required in terms of number 
and efficiency to meet the human resources needs of the organization at the lowest possible cost level and 
when the cost of error in hiring is high, the employee turnover rate will increase. (Chan & Kuok, 2011) 

• Training: Training is the process of providing employees with the necessary skills to successfully carry out 
their jobs, and the training programs consist of five basic steps represented in identifying training needs, 
designing the training process, testing the suitability of training program content, implementing the training 
program, and leading to the evaluation of the training program (Manasir and Shawabkeh, 2017). Training is 
defined as the process of providing individuals with specific knowledge skills that lead to an increase in the 
performance rates of individuals, and it is an activity that aims to improve and develop working methods 
within business organizations. (Ismail, 2019) 

• Performance evaluation: The performance evaluation function is one of the basic functions that the human 
resources department is keen to perform effectively and efficiently, as organizations can monitor the 
development of desired employee attitudes and behaviors using performance evaluation mechanisms. This 
evaluation-based information can be used to change the practices of employee selection and development 
processes so that their behaviors align with the desired behaviors and attitudes. (Danlami, 2011 Jimoh &). 
Several previous studies have examined the impact of implementing performance appraisal on outcomes at 
the individual and organizational level. Also, performance appraisal may be useful in multiple functions such 
as assisting in employee training, giving remuneration, and improving performance. (Jiao & Bush 2011) 
However, many organizations still do not consider that performance evaluation can accomplish several tasks 
such as providing feedback, training, and skill development. And the right to use information and knowledge. 
(Kor and Sundaramurthy, 2009). 

• Remunerations: The pay and compensation system is an important feature of human resource management. 
De Cieri and Kramar (2008) define this system as having an important role in implementing strategies. Also, 
wages and compensation positively affect working individuals and increase their motivation to accomplish 
the work required of them in a good manner due to their positive feeling towards their management and that 
it appreciated the efforts made by them to reach the organizational goals (Meena & Vanka, 2017).Employees 
will feel better about their paychecks if what they receive is equal to the time, energy and effort they spend 
compared to the salaries of other employees. If they feel that their efforts and contributions exceed the 
rewards offered to them by the organization, it will lead to their dissatisfaction. (Ryan & Sagas, 2009) 

2.2. Person - job Fit: 

The term “Person- job Fit” refers to the extent of congruence between the capabilities and skills of the 
individual employee and the requirements of the job, as well as the congruence between abilities and skills and 
performance outcomes. (Rahmadani & Sebayang, 2017) 

Person- job Fit process is the main key to success in any organization, which explains why many 
organizations strive to select the best candidates based on the compatibility of their skills, abilities, qualifications, 
and personal characteristics with the job they occupy. (Al-Otaibi and Mubarak, 2018) 
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The term (Person - Job Fit) refers to a match between the characteristics of the job with the ability of 
individuals to carry out these required tasks, this strengthens employees ’attachment to their work, meaning that 
employees will be more committed to the job. (Berahmawati, Sinulingga & Wibowo, 2019) 

Person- job fit is defined as the degree of compatibility between the individual and the job, and it is the 
bridge between individual standards and work standards, or tasks performed in the workplace, and can be 
invested as a compromise between knowledge, skills and abilities required for the needs of work requirements. 
(Wong & Tetrick, 2017) 

Robbins and Judge (2013) stated that the concept of person- job fit is based on the idea of matching the 
characteristics of the individual with his / her work environment, and to achieve this, two types of alignment are 
required that must be achieved, namely, person knowledge, experience, skills- job fit, and person characteristics- 
job fit, which include their needs and interests, and the values that the organization's climate adopts. 

The researcher believes that the term “person- job fit” indicates the extent of correspondence between the 
individual’s personal characteristics, knowledge and abilities, and the job that is performed at work, or the tasks 
that the individual is expected to accomplish. 

The process of person- job fit includes many dimensions. This study relied on four dimensions as follows: 
• Person characteristics job fit: the extent to which personal and physical characteristics of an individual 

coincide with the requirements of the work (Al-Otaibi and Mubarak, 2018). 
• Person knowledge- job fit: The extent to which individual's scientific and professional knowledge matches 

the requirements of the job (Huang, et al, 2019). 
• Person skills- job fit: The extent individual's compatibility and harmony with the work environment to satisfy 

needs and desires and achieve goals (Al-Otaibi and Mubarak, 2018). 
• Person capabilities- job fit: refers to the extent to which the capabilities of an individual coincide with the 

requirements of the job. (Rahmadani & Sebayang, 2017) 

2.3. Human resource agility: 

As a result of the acceleration in knowledge and recent discoveries in all aspects of life, and the prevalence of 
uncertainty due to the presence of many variables at the internal and external levels, which led to the emergence 
of challenges and difficulties that continue to face organizations and threaten their survival and continuation, 
which led to the emergence of a number of modern theories in management science in order to keep pace 
continuous changes and facing challenges, and among the most important terms that emerged recently was the 
term strategic agility as one of the effective modern management methods that has become complementary to 
strategic planning, and the role of strategic agility is evident in organizations with the ability to adapt to changes 
and distinction in all their work and activities in order to reach continuity and growth. 

Business organizations began to carry out their work and tasks within the process of successive and 
continuous change as a result of environmental instability, as agility is considered a type of flexibility and it is also 
the ability to work that has not been planned (Narasimhan, R., Swink, M., & Kim, S. 2006). Strategic agility is the 
ability to survive and thrive in a competitive environment that is constantly changing through interaction with 
changing markets, and the production of unexpected new products. (Sherehiy, 2008) 

Morgan & Page (2008) defined agility as the key to winning and excelling in a rapidly changing environment, 
and it is also the ability to support and lead sudden change to take advantage of the opportunities in the market. 
Santala (2009) referred to the concept of agility as a common concept between strategy completion and 
implementation processes in turbulent environments. (Datta, 2010) defined it as a planned process of 
organizational policies and deliberate practices with the aim of reducing human resources to improve the 
performance of the organization. The concept of agility appeared in its strategic character with the expansion of 
the horizon of organizations, and with the development and growth of their future directions, to serve their 
strategic directions, as the efforts of Doz and Kosonen (2008), and the research that followed it were among the 
first studies that strengthened the strategic character of this concept, as it is considered one of contemporary 
concepts in management science, which expresses the advantages that belong to the organization from other 
organizations through the big role in having the speed of response to outweigh the competitors. 

3. Study Methodology  

The researcher relies on the descriptive and analytical approach, which aims at a realistic study of the 
phenomenon and its accurate description and expressions in a descriptive and quantitative expression. This 
approach is not sufficient when collecting information related to the phenomenon to investigate its various 
manifestations and relationship, but goes beyond it to analysis, correlation, interpretation, and verification of the 
relationship that links a group of variables with each other and trying to determine the relationship between two 
or more measurable variables, and the degree of this relationship. 
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3.1. Study population and sample: 

The study population will consist of all employees of the Jordanian airline companies, within the upper and 
middle administrative levels, whose number is (452) individuals, and the study population was counted through 
the researcher's visit to these companies and obtaining from their departments the number of workers at the 
upper and middle administrative levels, as shown in the following table: 

The study population consist of all employees of the Jordanian airline companies, within the upper and 
middle administrative levels, whose number is (185) individuals, and the study population was counted through 
the researcher's visit to these companies and obtaining from their departments the number of workers at the 
upper and middle administrative levels, as shown in the following table: 

Table (1): Study Sample 

Company Name Establishment 
Number of employees within the upper and middle 

administrative levels 
Royal Jordanian Airlines 1963 95 
Fly Jordan 2015 17 
Arab Wings 1975 35 
Raya Jet 2005 14 
Jordan International Air Cargo 2004 8 
Jordan Aviation  2000 16 

Total 185 

Due to the study small population number, the researcher adopted the entire study population as a sample 
for the study and in the comprehensive survey method . 

The researcher relied on the employees of Jordanian airlines at the upper and middle management levels, 
due to the nature of the researcher's work in the field of aviation, and the possibility of reaching the sample 
members, in addition to the importance of Jordanian airlines in the local economy. 

3.2. Methods of collecting data and data: 

Researcher adopted two main sources of data, namely: 
• Secondary sources: represented in previous literature, and what has been published in terms of research, 

periodicals, and articles, in addition to internet sites and books, and Arabic and foreign references related to 
the subject of study. 

• Primary sources: The researcher will develop a questionnaire, based on previous studies, to collect data from 
the study sample, and the questionnaire consists of questions related to employment strategy variables and 
the person job and training fit. 

3.3. Construct Validity of the study tool: 

Construct validity is "the degree to which a test measures what it claims, or purports, to be measuring" 
(Harrison,1983), According to Guion (1980) Construct validity is the appropriateness of inferences made based 
on observations or measurements (often test scores), specifically whether a test measures the intended construct. 
Constructs are abstractions that are deliberately created by researchers to conceptualize the latent variable, 
which is correlated with scores on a given measure (although it is not directly observable). in construction 
honesty, attention is focused on the fact that each of the study variables is accurately represented by a group of 
paragraphs or phrases. And that these paragraphs already measure this variable, in this study the construct 
validity was measured through Exploratory Factor Analysis (EFA). 

To test the validity of the exploratory factor analysis, the researcher used the (SPSS) program, and the results 
of this analysis came as follows: 
First: The validity of the exploratory factor analysis for independent variable (Human Resource Management 
Practices) 

Table (2): exploratory factor analysis for independent variable (Human Resource Management Practices) 
Human Resource Management Eigenvalues  %of Variance   Value (KMO ) 

Staffing 7.64 38.6 

0.860 
Training 4.56 27.9 
Evaluation 3.77 21.2 
Compensation 3.42 12.3 
Total   100.0 %  

Table (2) data indicate that the value of (KMO) amounted to (0.860), which is higher than the minimum 
acceptable value (0.50) according to the rule of (Kaiser, 1974), and therefore the sample size is considered 
sufficient and appropriate for the study. Based on the rule referred to in (Deniz & Alsaffar, 2013), the dimensions 
have a confirmatory factor validity if the value of (Eigenvalues) is greater than (1). It is clear from the data in 
Table (2) that the sample values (Eigen value) for the factors extracted from the analysis were all greater than (1), 
where the (Staffing) dimension amounted to (7.64), and for the (Training) dimension amounted to (4.56), and the 
dimension (Evaluation) is (3.77), and the dimension (Compensation) is (3.42). 
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Second: The validity of the exploratory factor analysis for dependent variable (Person – job Fit)  

Table (3): exploratory factor analysis for independent variable (Person – job Fit) 
Person – job Fit Eigenvalues  %of Variance   Value (KMO ) 

(Person characteristics – job) Fit 9.44 48.6 

0.67 
(Person Knowledge – job) Fit 6.67 32.3 
(Person Skills – job) Fit 5.66 11.2 
(Person capabilities – job) Fit 4.98 7.9 
Total   100.0 %  

Table (3) data indicate that the value of (KMO) amounted to (0.67), which is higher than the minimum 
acceptable value (0.50) according to the rule of (Kaiser, 1974), and therefore the sample size is considered 
sufficient and appropriate for the study. Based on the rule referred to in (Deniz & Alsaffar, 2013), the dimensions 
have a confirmatory factor validity if the value of (Eigenvalues) is greater than (1). It is clear from the data in 
Table (3) that the Eigen value for the factors extracted from the analysis were all greater than (1), where the 
(Person characteristics– job) Fit dimension amounted to (9.44), and for the (Person Knowledge– job) Fit 
dimension amounted to (6.67), and for the (Person Skills– job) Fit dimension amounted to (5.66),  and for the 
(Person capabilities – job) Fit dimension amounted to (4.98). 
Third: The validity of the exploratory factor analysis for mediating variable (Human resource agility)  

Table (4): exploratory factor analysis for independent variable (Human resource agility) 
Human resource agility Eigenvalues  %of Variance   Value (KMO ) 

Human resource agility 11.3 87.6 
0.78 Total   87.6%  

Table (4) data indicate that the value of (KMO) amounted to (0.78), which is higher than the minimum 
acceptable value (0.50) according to the rule of (Kaiser, 1974), and therefore the sample size is considered 
sufficient and appropriate for the study. Based on the rule referred to in (Deniz & Alsaffar, 2013), the dimensions 
have a confirmatory factor validity if the value of (Eigenvalues) is greater than (1). It is clear from the data in 
Table (4) that the Eigen value for the factors extracted from the analysis were all greater than (1), where it 
amounted to (11.3). 

3.4. Stability of the study tool 

The stability test of the study tool aims to ensure the reliability and stability of the study tool , the 
consistency and stability of the answers of the respondents on its various paragraphs (Sekaran & Bougie, 
2016).The stability of the study tool was tested through (Alpha Cronbach) coefficient test to ensure the stability of 
the questionnaire (the study tool), the researcher conducted the internal consistency according to the "Cronbach's 
alpha" coefficient for all study variables, which indicates that the study tool has an acceptable degree of stability at 
an alpha value greater than or equal to (0.70), and that the alpha value is close to (100). %) indicates higher 
reliability of the study tool (Sekaran & Bougie, 2016). The results were as follows : 
First: Stability of the independent Variable (Human Resource Management Practices) 

Researcher calculated the stability level for the dimensions of the variable (Human Resource Management 
Practices) separately, and then calculated the stability for the combined dimensions, according to the (Cronbach-
Alpha) coefficient. The paragraphs of questioner considered to have internal consistency and stability, as the value 
of the Cronbach alpha coefficient reached 70% as a minimum. Table (5) shows the results of the stability test: 

Table (5(: Dimensional stability of the independent variable (Human Resource Management Practices) using Cronbach’s alpha 

coefficient (n = 185) 
Dimensions  No. of paragraph Cronbach’s alpha coefficient 

First Dimension - Staffing 9 0.795 
Second Dimension: Training 9 0.811 

Third Dimension: Evaluation 7 0.807 
Fourth Dimension: Compensation 7 0.847 

Independent variable (Human Resource Management 
Practices) 

32 0.913 

Table (5) shows that "Cronbach's alpha coefficient for all dimensions of the independent variable (Human 
Resource Management Practices) amounted to (0.913), and the Cronbach alpha coefficients for all dimensions of 
the independent variable separately were high and greater than (70%) and based on the aforementioned rule. 
Previously, all values were greater than 70%, and this indicates the stability of the paragraphs . 
Second: Stability of the dependent variable (Person – job Fit) 

Researcher calculated the stability level for the dimensions of the variable (Person – job Fit) separately, and 
then calculated the stability for the combined dimensions, according to the (Cronbach-Alpha) coefficient. The 
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paragraphs of questioner considered to have internal consistency and stability, as the value of the Cronbach alpha 
coefficient reached 70% as a minimum. Table (6) shows the results of the stability test: 

Table (6(: Dimensional stability of the independent variable (Person – job Fit) using Cronbach’s alpha coefficient (n = 185) 

Dimensions  No. of paragraph Cronbach’s alpha coefficient 
(Person characteristics – job) Fit 5 0.882 
(Person Knowledge – job) Fit 5 0.801 

(Person Skills – job) Fit 4 0.871 

(Person capabilities – job) Fit 5 0.892 

Dependent variable (Business Performance) 19 0.924 

Table (6) shows that "Cronbach's alpha coefficient for all dimensions of the dependent variable (Business 
Performance) amounted to (0.924), and the Cronbach alpha coefficients for all dimensions of the dependent 
variable separately were high and greater than (70%), based on the aforementioned rule. Previously, all values 
were greater than 70%, and this indicates the stability of the paragraphs . 
Third: Stability of the mediating variable (Human resource agility) 

Researcher calculated the stability level for the items of the variable (Human resource agility), according to 
the (Cronbach-Alpha) coefficient. The paragraphs of questioner considered to have internal consistency and 
stability, as the value of the Cronbach alpha coefficient reached 70% as a minimum. Table (7) shows the results of 
the stability test: 

Table (7(: Dimensional stability of the independent variable (Human resource agility) using Cronbach’s alpha coefficient (n = 

185) 

Variable  No. of paragraph Cronbach’s alpha coefficient 
Human resource agility 13 0.882 

Table (7) shows that "Cronbach's alpha coefficient for all items of the mediating variable (Human resource 
agility) amounted to (0.882), greater than (70%), based on the aforementioned rule this indicates the stability of 
the paragraphs . 

3.5. The suitability of the study model to the statistical methods used: 

This part of the study aims to verify the suitability of the study model to the statistical methods used, by 
ensuring the validity of the study data and its suitability for conducting parametric tests, by performing a normal 
distribution test, a multiple linear correlation test, in addition to an autocorrelation test. 
First: normal distribution test 

Researcher used the Kolmogorov-Smirnov (K-S) test to verify that the data that was used for the purposes of 
statistical analysis and hypothesis testing follow a normal distribution. 

Table (8): Normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov(K-S) test 
Dimensions  Test Value Significance Level  

First Dimension - Staffing 0.137 0.127 

Second Dimension: Training 0.110 0.132 
Third Dimension: Evaluation 0.144 0.229 
Fourth Dimension: Compensation 0.184 0.189 

Table (8) shows that the data for the current study followed the normal distribution approach and showed 
that there were no statistical differences between the distribution of variable values and the values of the normal 
distribution at the level of significance (α≤ 0.05). 
Second: multicollinearity test 

The problem of multiple linear correlation (multicollinearity) is one of the problems related to the 
independent variables, and it appears when there is a high correlation (almost perfect) between two independent 
variables, and the presence of this high correlation negatively affects the accuracy of the measurements, as it 
works to inflate the value of the coefficient of determination (R2) so that its value exceeds the actual value. The 
existence of this problem is tested by calculating the Pearson correlation coefficient, where the decision rule 
indicates that the data is free from the multiple linear correlation problem if the values of the Pearson correlation 
coefficient between two or more independent variables are less than (0.80) (Guajarati, 2004). 

Here are the results of testing the multiple linear correlation problem between the dimensions of the 
independent variable using the Pearson correlation coefficient. 
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Table (9): The results of testing the multiple linear correlation problem between the dimensions of the independent variable 
using the Pearson correlation coefficient 

Dimension  Staffing Training Evaluation Compensation 

Staffing 1.000    
Training 0.481 **  1.000   
Evaluation 0.640 **  0.638 **  1.000  
Compensation 0.290 **  0.463 **  0.170 **  1.000 

                            **Significant at (0.01)level 

Table (9) shows that the highest value of the correlation coefficient between the dimensions of the 
independent variable was (0.640) between the two dimensions (Staffing) and (Evaluation), while the values of 
the Pearson correlation coefficient among other independent variables were less than that, this indicates the 
absence of the phenomenon of high multiple linear correlation between the dimensions of the independent 
variable, all of which were less than (0.80), and therefore the sample is devoid of the presence of the problem of 
high multiple linear correlation in the study data . 

To confirm the previous result, the Variance Inflation Factor (VIF) and the Tolerance Factor (Tolerance) 
were measured for the dimensions of the independent variable. The decision rule indicates that the data is free 
from the problem of high multiple linear correlation if the values of the variance inflation factor (VIF) ranged 
between (1.0 - 10.0), as well as if the values of the tolerance coefficient (the Tolerance factor) ranged between 
(0.1 - 1.0) (Guajarati, 2004, 359). 

Here are the results of testing the multiple linear correlation problem between the dimensions of the 
independent variable using the coefficient of variance inflation and the values of the tolerance coefficient, as 
follows: 

Table (10): The results of the multiple linear correlation problem testing between the dimensions of the independent variable 
using the variance inflation factor and the tolerance factor (allowable variance) 

Dimension variance inflation factor (VIF) Tolerance 

Staffing 1.798 0.556 
Training 1.376 0.727 
Evaluation 2.158 0.463 
Compensation 2.395 0.418 

It is clear from Table (10) that the values of the coefficient of variance inflation for the dimensions of the 
independent variable were less than the number 10.0, and the values of the tolerance coefficient (Tolerance) were 
less than the number 1.0, and this confirms that the data is free from the problem of multiple linear correlation . 

3.6. Data analysis and Testing hypothesis:  

To test hypothesis researcher used regression test (multiple – simple), the result showed as follows: 
• Testing first hypothesis: 
H01: There is no statistically significant effect at the level of significance (α ≤0.05) of human resource 
management practices with its dimensions (Staffing- training- evaluation- compensation) at person- job fit in its 
combined dimensions (individual characteristics- individual knowledge- individual skills- individual capabilities) 
in the Jordanian airline companies. 
The researcher used standard multiple regression analysis to determine the effect of human resource 
management practices with its dimensions (Staffing- training- evaluation- compensation) at person- job fit in its 
combined dimensions (individual characteristics- individual knowledge- individual skills- individual capabilities) 
in the Jordanian airline companies, as shown in Table (11). 

Table (11): Multiple regression analysis of the impact of human resource management practices dimensions at person- job fit 
Dependent 

Variable 
Model Summery ANOVA Coefficients 

person- job 
fit 

R R2 f D.F Sig 
f* 

variable β SE B t Sig f* 

0.756 0.571 164.32 3 0.00 Staffing 0.219 0.034 0.169 4.96 0.000 

Training 0.513 0.035 0.406 11.44 0.000 

404 Evaluation 0.134 0.035 0.102 2.911 0.004 

Compensation 0.441 0.032 0.115 3.59 0.000 

*Statistically significant at the level of significance (  0.05) 

The results of Table (11) indicate that the correlation coefficient (R = 0.756) indicates a positive and strong 
relationship between the independent variable and the dependent variable, and the effect of (human resource 
management practices) dimensions on the dependent variable (person-  job fit ) is a statistically significant effect, 
as the calculated F value was (164.321) and with a level of significance (Sig = 0.00), which is less than (0.05), as it 
appeared that the value of the coefficient of determination (R2 = 0.571), which indicates that (57.1%) of the 
variance in (person- job fit ) can be explained by the variance in dimensions of human resource management 
practices. 
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As for the coefficients table, it showed that the value of (β) at the dimension (Staffing) amounted to (0.219) 
and that the value of T at (4.96), with significance level of (Sig = 0.00), which indicates that the effect of this 
dimension is significant, while the value of β at (Training)dimension has reached (0.513), and T-value is (11.44) 
with a significance level of (sig = 0.00), which indicates that the effect of this dimension is significant. The value of 
β at the (Evaluation) dimension is (0.134) and its T-value is (2.911) with significance level (Sig = 0.004), which 
indicates that the effect of this dimension is significant. The value of β at the (Compensation) dimension is (0.441) 
and its T-value is (3.59) with significance level (Sig = 0.000), which indicates that the effect of this dimension is 
significant. Through the indicated β values, the Training as one of the dimensions of human resource management 
practices had the greatest impact on the person- job fit. 

Based on the results, reject the first null hypothesis, and accept the alternative hypothesis that says: There is 
a statistically significant effect at the level of significance (α ≤0.05) of human resource management practices 
with its dimensions (Staffing - training - evaluation - compensation) at person- job fit in its combined dimensions 
(individual characteristics - individual knowledge - individual skills - individual capabilities) in the Jordanian 
airline companies. 
• Testing second hypothesis: 
H02: There is no statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) for human resource 
management practices with its dimensions (Staffing- training- evaluation- compensation) at the agility of human 
resources in the Jordanian airline companies. 
Researcher used multiple regression analysis to determine the effect of human resource management practices 
with its dimensions (Staffing- training- evaluation- compensation) at the agility of human resources in the 
Jordanian airline companies, as shown in Table (12). 

Table (12): Multiple regression analysis of the impact of human resource management practices dimensions at the agility of 
human resources 

 
 

 

 

Results of Table (12) indicate that the correlation coefficient (R = 0.607) indicates positive relationship 
between the independent and dependent variables, and the impact of the independent variables (human resource 
management practices) on the dependent variable (agility of human resources) is a statistically significant effect, 
where the value of Calculated F (72.004) with a significance level of (Sig = 0.00) which is less than (0.05), as it 
appeared that the value of the coefficient of determination (R2 = 0.369), which indicates that (36.9%) of the 
variance in (agility of human resources) can be explained by the variance in dimensions of (human resource 
management practices). 

As for the coefficients table, it showed that the value of (β) at the dimension (Staffing) amounted to (0.183) 
and that the value of T at (3.41), with  (Sig = 0.00), which indicates that the effect of this dimension is significant, 
while the value of β at The (Training) dimension has reached (0.40) and its T-value is (7.36) with a significance 
level of (sig = 0.00), which indicates that the effect of this dimension is significant. The β-value at the (Evaluation) 
dimension is (0.115) and T-value is (2.06) at (Sig = 0.04), which indicates that the effect of this dimension is 
significant. The β-value at the (Compensation) dimension is (0.377) and T-value is (3.93) at (Sig = 0.00), which 
indicates that the effect of this dimension is significant. 

Through the indicated β values, the Training as one of the dimensions of human resource management 
practices had the greatest impact on agility of human resources. 

Results that have been reached reject the second main null hypothesis and accept the alternative hypothesis 
that says: There is a statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) for human resource 
management practices with its dimensions (Staffing- training- evaluation- compensation) at the agility of human 
resources in the Jordanian airline companies. 
• Testing third hypothesis: 
H03: There is no statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) in the agility of human 
resources at person - job fit with its combined dimensions (individual characteristics - individual knowledge - 
individual skills - individual capabilities) in the Jordanian airline companies. 
The researcher used simple regression analysis to determine the effect of agility of human resources at person - 
job fit. The results of the hypothesis test are shown in Table (13). 
 
 
 

Dependent 
Variable 

Model Summery ANOVA Coefficients 

agility of 
human 

resources 

R R2 f D.F Sig f* variable β SE B t Sig f* 

0.607 0.369 72.00 3 0.00 Staffing 0.183 0.047 0.160 3.41 0.00 

Training 0.40 0.049 0.358 7.36 0.00 

404 Evaluation 0.115 0.048 0.099 2.06 0.04 

Compensation 0.377 0.031 0.122 3.93 0.000 
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Table (13): Results of a simple regression test for the effect of agility of human resources at person- job fit 
Dependent 

Variable 
Model summery ANOVA Coefficient 

person - job 
fit 

R R2 f D.F Sig f* variable β SE B t R 

0.698 0.487 384.59 1 0.698 agility of 
human 

resources 

0.698 0.031 0.616 19.611 0.000 

Table (13) shows that the value of (R = 0.698), indicating that there is a positive correlation between agility 
of human resources and person - job fit. The result of the coefficient of determination appears to be (R2 = 0.487), 
indicating that agility of human resources has explained (48.7%) of the variance in person - job fit. 

The value of (F) reached (384.59) at the level of significance (sig = 0.000) in the coefficients table, 
confirming the significance of the regression at the level (0.05) and one degree of freedom. 

The table also shows that the value of (β = 0.698), that is, the change in one unit in (agility of human 
resources) leads to a change of (69.8%) in the dependent variable (person- job fit), and that the value of (T = 
19.611) is at a level of significance (sig = 0.000) and this confirms the significance of the coefficient at the level 
((≤ 0.05). 

The third null hypothesis rejected, and the alternative hypothesis was accepted, which states: There is a 
statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) in the agility of human resources at person - job 
fit with its combined dimensions (individual characteristics- individual knowledge- individual skills- individual 
capabilities) in the Jordanian airline companies. 
•  Testing fourth hypothesis:   
H04: There is no statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) of human resource 
management practices in its dimensions (employment - training - evaluation - compensation) at person - job fit in 
its combined dimensions (characteristics of the individual - individual knowledge - individual skills - the 
capabilities of the individual) in the presence of Human resource agility in the Jordanian airline companies. 
To test this hypothesis, the AMOS analysis program was used, based on the Path Analysis test, and the suitability 
of the selected model, and Table No. (14) shows the results of this test. 

Table (14): Values of fitness Indexes for the trajectories model 
Fit Index Index Value Fit Index Sig. Value 

Chi square (Chi2). 9.31 function 
Degrees of freedom (df). 4 --- 
indication 0.000 function 
Chi-square (Chi2)/degrees of freedom 
(df) 

2.327 less than 3 

Limits of Trust (RMSEA) 0.058 less than 0.08 
Incremental Fit Index (IFI) 0.96 0.95 
Non-Standard Fit Index (NNFI) 0.95 0.95 
Comparative Fit Index (CFI) 0.97 0.95 
Model Quality Standard (GFI) 0.95 greater than 0.90 

The model fit is acceptable, as evidenced by the values of the incremental fit index (IFI), comparative fit index 
(CFI), and non-standard fit index being high and at or above the acceptable limits, and the confidence limits index 
(RMSEA) recording a low value of (0.057), and the confidence limits not exceeding the value that indicates the 
quality (Bian, 2011). 

After confirming the suitability of the proposed pathways model to test the fourth hypothesis, the path 
analysis was tested for the study variables, and the results came as shown in Table (15). 

Table (15): Results of path analysis to show the direct and indirect impact of e-commerce on consumer purchasing behavior 
through Fin-tech mediation 

Path Std. value Sig. 

Staffing person- job fit   0.586 0.000 **  

Training person- job fit   0.59 0.000 **  

Evaluation person- job fit   0.62 0.000 **  

Compensation person- job fit   0.61 0.000 **  

human resource management 
practice 

person- job fit   0.63 0.000 **  

Indirect impact Std. value Sig 

Path  
Consumer Support agility of human resources person- job fit   0.76 0.000 **  

Exchange of information agility of human resources person- job fit   0.68 0.000 **  

Product Rating agility of human resources person- job fit   0.71 0.000 **  

Compensation agility of human resources person- job fit   0.70 0.000 **  

human resource management 
practice 

agility of human resources person- job fit   0.82 0.000 **  
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The direct connection between the dimensions of human resource management practices and job fit in in the 
Jordanian airline companies was substantial, as shown in Table (15), and it is statistically significant at the level 
(0.01). 

The effect values between the dimensions of human resource management practices and job fit in in the 
Jordanian airline companies with the existence of an indirect influence (mediating variable) agility of human 
resources were similarly strong, and it is statistically significant at the level of the table (0.01). When comparing 
the direct impact of human resource management practices dimensions to the indirect impact of human resource 
management practices dimensions, it was discovered that the impact values with the existence of agility of human 
resources as a mediating all increased. 

This indicates that agility of human resources as a mediating variable has a positive impact on the direct 
effect between the dimensions of human resource management practice, as this variable (mediating) has clearly 
raised the values of the effect and the mediation was partial, because the effect between the dimensions of human 
resource management practice and agility of human resources remained statistically significant in the effect. 
Indirect (Bian, 2011), which means rejecting the fourth null hypothesis, and accepting the alternative hypothesis 
that says: There is a statistically significant effect at the level of significance (α≤0.05) of human resource 
management practices in its dimensions (employment- training- evaluation- compensation) at person- job fit in 
its combined dimensions (characteristics of the individual- individual knowledge- individual skills- the 
capabilities of the individual) in the presence of Human resource agility in the Jordanian airline companies. 

3.7. Discuss the results: 

The results showed that human resource management practices have a statistically significant effect on 
person- job fit, with a coefficient of determination of (0.571) and high regression values for all dimensions, and a 
level of statistical significance of less than (0.05). 

The researcher explains this result in the Jordanian airline managers’ awareness of the importance of human 
resource management practices, which is one of the most important functions of the organization because of its 
focus on the human element, as human capital is the main resource in organizations and the most influential in 
their performance, and that the most successful organizations are those that manage the capital Human Capital in 
the most effective and efficient way through its attractive human resource practices. Effective management of 
human resources is the critical factor for the success of any organization, and that human resource management 
practices such as training and development, teamwork, compensation/incentives, human resource planning, 
performance evaluation and employee security all contribute to improving the performance of organizations 
including employee productivity, product quality and flexibility the organization. The result also indicates that 
human resource management practices have a positive impact on the individual's alignment with his job, in 
particular the training of employees, as training leads to an increase in the efficiency of the employee's work and 
thus performance of his work to the fullest. 

This result partially agreed with regard to the impact of human resource management practices with many 
studies whose results indicated a relationship or impact of the dimensions of human resource management 
practices on some variables, such as the Ebrahim study (2021) whose results showed the presence of a strong, 
indirect, statistically A significant relationship between human resource management practices and organizational 
agility in Menoufia University, and it also agreed with the result of Al-Shrooqe study (2018), the results of which 
showed a statistical effect of human resource management practices in Institutional Excellence in the Ministry of 
Interior in the Kingdom of Bahrain. 

The result also showed that human resource management practices effect at the agility of human resources 
in the Jordanian airline companies, with a coefficient of determination of (0.369). 

The researcher explains this result in that the agility of human resources as one of the effective modern 
management methods, which has become a complement to strategic planning, and the role of agility in human 
resources in organizations is clear in the ability to adapt to changes and excellence in all their work and activities 
to reach continuity and growth. Because of the successive changes and rapid developments, business 
organizations have begun to realize the importance of human resource agility as a form of flexibility. Therefore, 
successful human resource management practices will lead to a higher level of agility. 

This result agreed with the result of the Ebrahim study (2021) whose results showed a presence of a strong, 
indirect, statistically significant relationship between human resource management practices and organizational 
agility in Menoufia University. 

This result partially agreed with the result of the study Mehmood, Awais, Afzal, Shahzadi and Khalid (2017), 
the results of which showed a strong impact of human resource management practices on Organizational 
Performance in Pakistan, and agreed with the study of Ilyas, Farooqi and Ahmad (2016) whose results showed 
There is a strong statistical relationship between human resource management practices, satisfaction and job 
performance. 

The result showed that agility of human resources effect at the person - job fit in the Jordanian airline 
companies, with a coefficient of determination of (0.487). 
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The researcher explains this result in that human resource agility is one of the administrative strategies that 
help the organization to be more flexible with regard to the jobs available in it, and the way through which it is 
possible to attract qualified human resources, and to match jobs with human expertise. 

This result partially agreed with regard to the impact of human resource agility with many studies whose 
results indicated a relationship or impact of human resource agility on some variables, such as the Alsalhi study 
(2021), whose results showed a positive effect of organizational agility with its dimensions represented. by 
(sensing agility, decision-making agility, acting agility) on organizational effectiveness, and it also agreed with the 
result of the study by Abdullah & Amir (2019), whose results showed a direct correlation between human 
resource agility and organizational excellence. 

The results showed that human resource agility improves the impact of human resource management 
practices on person- job fit. 

The researcher explains this result that the concept of aligning the individual and the job is based on the idea 
of aligning the characteristics of the individual with his work environment. To achieve this, two types of alignment 
are required that must be achieved, namely aligning individual knowledge, experience and skills with work/tasks; 
The relevance of an individual's personality traits, which includes their needs and interests, and the values 
espoused by the organization's climate. 

The process of matching an individual to the job he occupies is a key to success in any organization, which 
explains why many organizations seek to select the best candidates based on the compatibility of their skills, 
abilities, qualifications, and personal characteristics with the positions they occupy. 

3.8. Recommendations:  
• Jordanian airlines maintain the continuity of interest in human resource agility and alignment of the 

individual with his job, in addition to human resource management practices in all its dimensions and the use 
of tools to ensure that the level of interest in them does not decline or decline. 

• Holding workshops and brainstorming sessions and offering various training courses with the aim of 
developing workers' skills, leading to effective performance. 

• Jordanian airlines continue to offer various training programs according to the needs of their employees, 
with the aim of developing their skills in performing their work and responding to the successive changes in 
the work environment. 

• Conducting scientific studies concerned with human resource management practices in Jordanian airlines 
and consolidating the concept of human resource agility. 
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1. Introduction 

Covid-19 has disrupted all sectors of the economy worldwide (Barbieri, et al., 2020). On the supply side, the 
pandemic has caused business closures and a significant drop in productivity, and social distancing has disrupted 
supply chains. On the demand side, the loss of income for some consumers and the gloomy social atmosphere have 
led to a loss of purchasing power. Today, no country in the world, regardless of its economic strength, has been 
spared (Chudik et al., 2020).  

Mobility increases the spread of infectious diseases and health risks for individuals (de Bruin et al., 2020; 
Funk et al., 2010; Peixoto et al., 2020; Rizzo et al., 2014). As a result, countries have implemented restrictive 
policies on travel, especially air travel. Consequently, the travel industry is one of the sectors most affected by the 
pandemic with fewer flights, empty airports, and job losses (Abdullah et al., 2020; Iacus et al., 2020; Truong and 
Truong, 2021; Zhang et al., 2021). A recent report shows a 60% decline in global seat supply and a 2,699 million 
decline in passenger numbers between 2019 and 2020, with airlines reporting a loss of approximately $371 
billion in gross passenger operating revenue in 2020 (OACI, 2020). Travel restrictions combined with increased 
costs for airlines (disinfection, temperature control, fewer seats on planes) do not suggest an improvement in the 
industry in the short to medium term (OECD, 2020). 

Although aviation is a small part of the world economy (about 0.3% of the value added of OECD countries), it 
is linked to other sectors such as aircraft manufacturing and oil refining (OECD, 2020). In Saudi Arabia, the 
aviation industry is an important factor for the economy. According to a report by IATA (2017), this sector 
generates 138,000 direct jobs and 456,000 indirect jobs with a total gross value added of $36.4 billion. Air 
transport and tourism together contribute to 5.6% of GDP (Gross Domestic Product). 

Airlines connect Saudi Arabia to the rest of the world, benefiting travelers and enabling the flow of goods, 
investments, and ideas. Since the first Covid 19 cases were reported on Saudi Arabia in March 2020, authorities 
imposed an entry ban on foreigners from the 25 countries where infections were found. International flights were 
halted from March 25 and domestic flights from March 21. Considering that this country is an active tourist 
destination in Middle East and receives more than 2 million pilgrims annually, such decisions were inevitable 
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Abstract: Civil aviation is one of the sectors most affected by the Covid 19 pandemic. Due to the lack of 
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relationships between Covid-19 anxiety, prevention focus, self-efficacy, information about Covid-19, and 
intention to travel by air. Data were collected via an electronic survey from a convenience sample of 515 
Saudis. A structural equation modeling analysis showed that prevention focus had an influence on Covid-19 
anxiety, which in turn had a negative impact on intention to travel by air. A multigroup analysis was also 
conducted. The results confirmed that the effect of Covid-19 anxiety on air travel intention is stronger 
when individuals have low levels of self-efficacy. Several theoretical implications and recommendations for 
management are discussed. 
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regardless of the economic consequences (Algaissi et al., 2020). The suspension affects airlines as well as airport 
operators and businesses at airports such as restaurants and aircraft manufacturers. The International Air 
Transport Association (IATA) assessed the economic impact of the pandemic in terms of job losses, airline-
generated spending, trade flows and tourism. They estimated $7.2 billion in lost revenue at Saudi Arabia in 2020. 
(Caline, 2020). 

The Covid 19 pandemic is not going away anytime soon, and other pandemics are likely to hit the world with 
greater health, economic, and social impacts. Several studies have examined traveler behaviour in different 
countries such as the Netherlands (de Haas et al., 2020), the United States (Shamshiripour et al., 2020; Truong and 
Truong, 2021), the United States and Denmark (Zenker et al., 2021), Turkey (Shakibaei et al., 2021), Japan (Hara, 
Y & Yamaguchi, H, 2021), and China (Zheng et al., 2021). Others have extended their studies to different countries 
(Abdullah et al., 2020; Zenker et al., 2021; Barbieri et al., 2020).  

Few studies have examined the impact of Covid-19 on airline ticket purchases (Bulchand Gidumal and Melián 
González, 2020). Moreover, to the best of the authors' knowledge, there are no studies that have investigated the 
impact of Covid-19 on airlines from a consumer behavior perspective. To fill these gaps and knowing the 
economic and social impact that this pandemic has caused in Saudi Arabia and around the world, this research is 
interested in the behavior of Saudis regarding air travel. The problem of this research could be formulated as 
follows: What are the factors that influence Saudis' intention to travel by airlines in the context of the Covid 19 
pandemic?  

Two categories of factors were examined. The first category relates to Covid-19 anxiety, prevention focus, 
and self-efficacy (Zenker et al., 2021; Zheng et al., 2021). The second category of factors relates to airline 
communication strategies during Covid-19 crises. The results of this study will allow understanding the 
mechanisms underlying travelers' behaviors and the appropriate way to overcome their fears. From a 
management perspective, the results would help airlines understand their customers and present the appropriate 
strategies to manage the Covid- 19 crisis or other upcoming health crises with the least losses. With the expected 
resumption of air travel for Saudi citizens in May 2021, it would be interesting to know their willingness to travel 
by air in the context of Covi-19. This research is the first in Saudi Arabia and the Arab world to examine the impact 
of Covid-19 on airlines from a marketing perspective. The results are based on data from a convenience sample of 
515 Saudis over the age of 18. An electronic questionnaire was administered and various analyzes were 
conducted on SPSS and Lisrel. 

2. Literature review and Hypothesis development 

2.1. Covid-19 anxiety and the intention to travel by air:  

Anxiety is defined as an emotion characterized by feelings of tension, anxious thoughts, and physical changes 
such as increased blood pressure or rapid heartbeat (Major et al., 2000). It is an emotional response to stress and 
fear of negative consequences (Hammer et al., 1998). Anxious people usually have recurrent intrusive thoughts 
and worries, and they avoid certain situations due to worry and uncertainty (Dowling and Staelin, 1994; Major et 
al., 2000). They exhibit stress, vulnerability, discomfort, anxiety, panic, frustration, and awkwardness (McIntyre 
and Roggenbuck, 1998; Hullett and Witte, 2001). Anxiety has a negative impact on mental health in people with 
severe psychiatric symptoms, which can inhibit physical activity, cause sleep disturbances, and increase drug and 
alcohol use (Arpaci et al., 2020; Duarte et al., 2020; Toprak Celenay et al., 2020). 

Anxiety is a psychological disorder that includes cognitive, behavioral, emotional, and psychological 
dimensions. It refers to the anticipation of a future concern and warns individuals of danger (Parekh, 2017). 
Anxiety is a cognitive response to a situation that appears difficult, challenging, and threatening (Sarason, 1978). 
This study does not aim to shed light on fear of air travel or aviophobia (Hodges et al., 1996; Wang and Cole, 
2013). The focus is on the fear of contracting diseases during air travel and, in our case, the fear of Covid-19. 
Coronaphobia or Covid-19 anxiety is diagnosed with somatic symptoms (abdominal pain, sweating, trembling, 
feeling weak, dizziness, shortness of breath) and cognitive modalities such as thoughts, worries, and fears 
(Asmundson and Taylor, 2020; Nousi et al., 2008). 

Intention to travel by air reflects the desire to travel by air. Risk and safety are associated with anxiety. They 
are important factors that influence the decision-making process in this regard. When the risk is considered high, 
individuals may cancel or report their flights if they hope the danger will disappear (Beerli and Martin, 2004; 
Sönmez and Graefe, 1998). Luo and Lam (2020) showed that travel anxiety, which is a function of Covid-19 
anxiety, influences travel intention. Das and Tiwari (2020) examined travel intentions of domestic and 
international flights during Covid-19 and confirmed that perceived severity of Covid-19 influences travel 
intentions only for international flights. 

A Coronavirus Anxiety Scale (CAS, Lee, S. A, 2020) was developed and confirmed in many countries such as 
Bangladesh (Ahmed et al., 2020), Turkey (Evren et al., 2020), and Brazil (Padovan-Neto et al., 2021). This study 
adapted the Pandemic Anxiety Travel Scale (PATS) of Zenker et al. (2021). This five-item scale refers to the 
cognitive modalities of coronaphobia (discomfort, nervousness, and fear of death) and to travel planning. It has 
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been shown to be reliable in two different countries (USA and Denmark) that were at different stages of the 
pandemic. The results of Zenker et al. (2021) showed that PATS was predictive of travel intention. In this study, 
this scale was adapted to air travel and the following hypothesis was made: 
H1: PATS would decrease intention to travel by air (IT). 

2.2. Airlines’ information on Covid-19 and intention to travel by air: 

Travel intentions are influenced by two categories of factors: personal factors and information sources. In 
addition to fear, anxiety, and risk perception, sources of information are also cited as important factors influencing 
travel decisions. According to some views, information sources are rated as more important than personal factors. 
For this study, we hypothesized that evaluating information about airline preventive measures against the spread 
of the pandemic and for traveller safety could be a factor that reduces PATS and increases intention to travel by 
air. Accordingly, the hypotheses are as follows: 
H2: Assessing information about airlines' preventive measures against the spread of Covid-19 (Info) would 

decrease PATS. 
H3: Assessing information about airlines' preventive measures against the spread of Covid-19 (info) would 

increase intention to travel by air (IT). 

2.3. The relationships between prevention focus, self-efficacy, PATS and intention to travel by air: 

Prevention focus is a tendency to constantly look out for danger, avoid unpleasant and threatening situations, 
and satisfy basic safety needs (De Cremer et al., 2009; Higgins et al., 2001; Zenker et al., 2021; Zhao and 
Pechmann, 2007). Previous studies found that prevention focus was negatively associated with risk taking 
(Hamstra et al., 2011; Yeo and Park, 2006). According to Zenker et al. (2021), prevention focus has a positive 
influence on PATS and a negative influence on travel intention. This leads to the following hypothesis: 
H4: Prevention focus (PF) would increase PATS. 
H5: Prevention focus (PF) would decrease air travel intention (IT). 

The term self-efficacy was originally introduced by Albert Bandura, a psychologist (Canadian American) who 
defined it as "people's beliefs about their capabilities to produce designated levels of performance that exercise 
influence over events that affect their lives". It is the belief that a person can control and surpass threats (Bandura, 
2010, p. 1). People with high levels of self-efficacy cope with threatening situations with an assurance that reduces 
stress and decreases their vulnerability to failure. Self-efficacy is a key factor in reducing anxiety when people find 
themselves in stressful situations. The higher the sense of self-efficacy, the higher the effort and perseverance 
individuals show when faced with obstacles. Zheng et al. (2021) showed that self-efficacy increases tourists' 
protective motivation against Covid-19. Given this, we hypothesize that the effect of PATS on air travel intention is 
greater when individuals have a low sense of self-efficacy. Accordingly, the following hypothesis is proposed: 
H6: Self-efficacy (SE) moderates the effect of PATS on intention to travel by air (IT). The effect of PATS on IT 

would be greater in the case of low SE than in the case of high SE. 
Figure 1 shows the final framework and hypotheses of the research. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (1): The framework and Research Hypotheses 

3. Methodology 

3.1. Convenience sampling, data collection and measures: 

The study population consisted of Saudi citizens over 18 years of age. An electronic questionnaire was sent to 
a convenience sample in February 2021 via Google Forms and 515 respondents completed the survey. Table 1 
shows the profile of the respondents. According to the results, the number of male respondents is much larger 
than that of female respondents. On the other hand, the distribution by age is more balanced. 75.3% of the 
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respondents have higher education (high school or master and above). Regarding chronic diseases, most of the 
subjects (83.1%) had nothing to report. 

To assess the variables, we adapted measurement scales from previous studies. For Covid-19 anxiety, we 
used the PATS (Pandemic Covid -19 Anxiety Travel Scale) with 5 items and travel intention (3 items) from Zenker 
et al. (2021), changing "traveling" to "traveling by air". Prevention focus (3 items) is also adapted from Zenker et 
al., (2021). Self-efficacy (4 items) was adapted from Zheng et al., (2021). All items were measured on a five-point 
Likert scale ranging from 1: "strongly disagree" to 5: "strongly agree." We measured respondents' ratings of the 
information provided by airlines about covid-19 (info) on a five-point scale (from 1: poor to 5: excellent) with the 
unique question, "How is the information provided by airlines about preventive measures against Covid-19 ?" 

Table (1): Profile of respondents 

Variable Categories n % 

Gender Male 361 70.1 

 Female 154 29.9 

Age 18-24 159 30.9 

 25-34 202 39.2 

 35+ 154 29.9 

Education Less than high school 127 24.7 

 High school 337 65.4 

 
Master's degree and 

higher 
51 9.9 

Chronic 
illnesses 

Yes 87 16.9 

 No 428 83.1 

3.2. Factor Analysis results: 

Before each analysis, kurtosis and skewness values were calculated for all items and showed that they were 
close to zero, indicating that all variables were normally distributed. Factor analysis was performed using varimax 
rotation. We introduced the items that originally reflected PATS, intention to travel by air (IT), prevention focus 
(PF), and self-efficacy (SE). The index of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) was 0.777 and Bartlett's test for sphericity 
was significant at p= 0.000. Then, factor analysis was judged to be useful for the data (Kaiser, 1974; Yong and 
Pearce, 2013). A four-factor solution was extracted that explained 65.3% of the total variance. All factors yielded 
eigenvalues above 1 and all items loaded satisfactorily on their respective factors.  

The first factor represented the adjusted scale of PATS and consisted of five items. When the item labeled 
PATS5 was removed from the measurement scale, Cronbach's alpha increased from 0.880 to 0.892. Four items 
were then retained for PATS. The second factor related to intention to travel by air. When IT3 was eliminated, 
Cronbach's alpha increased from 0.703 to 0.710, and the scale with two of the items IT1 and IT2 was then 
confirmed. The third factor reflected prevention focus (PF) with three items. The corresponding Cronbach's alpha 
was 0.778. The factor representing self-efficacy (SE) consisted of four items with a value of Cronbach's alpha of 
0.747. For all constructs, the values of Joreskoeg's Rho (composite reliability) and average variance extracted 
(AVE) were above the corresponding thresholds (0.7 and 0.5). The convergent validity of all constructs was thus 
confirmed (Table 2). 

Table (2): Factor loadings, convergent reliability and discriminant validity 

Construct Item label Loading 
Cronbach’s Alpha  

>=0.7 
(Peterson, 1994) 

Joreskög’s Rho 
>=0.7 

 

Average Variance 
Extracted  

(AVE) >= 0.5 

AVE > The highest 
squared correlation 

with another 
construct. 

(Fornell and Larcker, 1981;  
Henseler et al., 2015) 

(Fornell and 
Larcker, 1981) 

PATS 

PATS1 0.890 

0.892 0.919 0.740 0.740 > 0.097 
PATS2 0.836 
PATS3 0.860 
PATS4 0.853 

IT 
IT1 0.629 

0.710 0.719 0.567 0.567 > 0.106 
IT2 0.859 

PF 
PF1 0.755 

0.778 0.847 0.650 0.650 > 0.097 PF2 0.854 
PF3 0.806 

SE 

SE1 0.692 

0.747 0.835 0.560 0.560 > 0.106 
SE2 0.781 
SE3 0.804 
SE4 0.711 

Discriminant validity is confirmed when the AVE for each construct is higher than the highest squared 
correlation of the construct with any of the other constructs. This condition was met for all four constructs (PATS, 
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IT, PF and SE). Furthermore, the criterion Heterotraite-Monotrait Ratio Inference (HTMT) was used (Henseler et 
al., 2015).  

Table (3): Discriminant validity using the HTMT criterion 
 PATS IT PF SE 

PATS ---    

IT 0.31 ---   

PF 0.37 0.03 ---  

SE 0.01 0.50 0.10 --- 

The figures in Table 3 showed that the values of HTMT ratio were all less than 0.85, which confirmed the 
discriminant validity of the four constructs in the study (Kline, 2015). 

3.3. Confirmatory factor Analysis: 

Confirmatory factor analysis (CFA) is an important tool for validating measurement models (Hair et al., 
2012). The theoretical framework was constructed with five constructs, namely PATS (4 items), IT (2 items), SE 
(4 items), PF (3 items), and Info (1 item). All the indices indicated a good fit of the model to the data: GFI 
(Goodness of fit Index) equal to 0.96; CFI (Comparative Fit Index) equal to 0.97 and thus greater than the 
corresponding critical value (0.90). The Standardized RMR was 0.030 (less than 0.080). The Root Mean Square 
Error of Approximation (RMSEA) was less than 0.080 (0.047) and the normed χ2 was less than 5 (2.14) (Hooper 
et al., 2008; Hu and Bentler, 1999; Kline, 2015).  

3.4. Descriptive analysis: 

Independent samples t-test showed that the mean scores of PATS, IT, and SE did not differ significantly 
between male and female groups. On the contrary, male subjects reported higher PF (m=2.93) compared to 
female subjects (m=2.72), as shown in Figure 2.1. This mean difference is significant at p=0.05 (t=2.263, 
p=0.024 with the violation of the assumption of homogeneity of variance). This result is inconsistent with others 
who estimate that women are more prevention-oriented than men (Maass et al., 2008). The same analysis found 
that healthy subjects expressed higher SE compared to those with chronic diseases (t=3.227, p=0.01 with the 
assumption of homogeneity of variance) (Figure 2.2). This result complements that of Lau-Walker (2004), who 
found that illness perceptions in patients reduce their self-efficacy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.1     Figure 2.2 
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                                                                                                              Figure 2.3 
Figure (1): Significant differences 
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Results from ANOVA showed that the mean scores of PATS, IT, and SE did not differ between age groups 
(Heiberger and Neuwirth, 2012). For PF, knowing that the assumption of homogeneity of variance was not 
confirmed, we used Tamhane, Dunnett T3, Games-Howell, and Dunett C tests. The results showed that individuals 
aged 18-24 were more prevention oriented (m=3.07) than individuals aged 35+ (m=2.66) with a p-value equal 
to 0 (Figure 2.3). This result contradicts the findings of Heckhausen et al. (1989) and Staudinger et al. (2003) who 
confirmed that older individuals have more loss-avoidance goals than young adults. In terms of education, the 
figures showed no differences between the groups at PATS, IT, SE, and PF. 

3.5. Hypothesis testing:  

Structural equation modeling is used to analyze structural relationships and test hypotheses (Anderson and 
Gerbing, 1988). We used this technique in Lisrel to evaluate the relationships between PATS, PF, SE, info , and IT. 
All indices confirmed that the model was consistent with the data: RMSEA = 0.045, Normed χ2 = 2.03, CFI =0.99, 
GFI=0.98, and SRMR=0.024. The results of the hypothesis tests (H1, H2, H3, H4 and H5) are presented below: 
• H1: H1 assumed that Covid-19 anxiety (PATS) exerts a negative influence on intention to travel by air (β = -

0.36, t= -7.27, p<0.01). This hypothesis was confirmed, and this result combines the findings of Zenker et al. 
(2021) and Luo and Lam (2020). The standardized coefficient is closer to those of these studies (-0.210 and -
0.312, respectively). 

• H2: The results negate the effect of evaluating the information provided by the airlines on the measures 
against Covid-19 on PATS, as the corresponding standard coefficient is not significant (β = 0.06, t= 1.52, p> 
0.05). H2 is rejected accordingly. Negative emotions towards the Covid-19 pandemic cannot be mitigated by 
the efforts undertaken and communicated by airlines to combat Covid-19 disease. 

• H3: The predictive power of the information on IT was also not confirmed at p= 0.05 (β = 0.07, t= 1.83, 
p>0.05). Then, H3 is not confirmed. 

• H4: The effect of prevention focus (PF) on PATS was supported by the analysis (β = 0.41, t= 7.51, p<0.01). 
H4 is thus confirmed. This result supports the idea that prevention focus is associated with vigilance and 
anxiety (De Cremer et al., 2009; Higgins et al., 2001). Zenker et al. (2021) also confirmed the association 
between PF and PATS with a standardized coefficient of 0.311.  

• H5: H5 is rejected because the effect of PF on IT could not be statistically confirmed (β = 0.08, t= 1.72, p> 
0.05). Accordingly, intention to travel by air is not a function of people's general tendency to avoid danger, but 

of their specific fear of contracting Covid-19. 
Table 4 summarizes the results of the hypothesis tests.  

Table (4): Direct paths for the structural model and hypothesis testing 

Hypothesis 
Path Standard 

coefficient 
t-value p-value Result 

From To 

H1 PATS IT -0.36 -7.27 p<0.01 Confirmed 

H2 Info PATS 0.06 1.52 p>0.05 Rejected 

H3 Info IT 0.07 1.83 p>0.05 Rejected 

H4 PF PATS 0.41 7.51 p<0.01 Confirmed 

H5 PF  IT 0.08 1.72 p>0.05 Rejected 

3.6. Testing the moderation of SE in the relationship between PATS and IT (H6): 

To test H6, we used a structural invariance analysis. To perform a structural invariance technique, a 
measurement invariance analysis is a prerequisite. Without such an analysis, the results of a structural invariance 
analysis are meaningless (Steenkamp and Baumgartner, 1998). Measurement invariance is confirmed when an 
instrument measure the same construct in the same way across subgroups of respondents (Vandenberg,2002). To 
achieve this, we used a statistical technique, namely "multigroup confirmatory factor analysis" on Lisrel (Milfont 
and Fischer, 2010). First, we divided the sample into two groups of SE using the K-clustering method. The high SE 
group consisted of 377 individuals (m=4.11). The low SE group consisted of 116 individuals (m=2.86). On Lisrel, 
the measurement model including PATS and IT provided an adequate fit to the data for both high and low SE 
groups (Table 5). 

Table (5): Goodness of fit indices for both groups of high and low SE 
Goodness of fit 

indices 
χ2(d.f) χ2/d.f NFI CFI GFI SRMR RMSEA 

High SE 4.91(3) 1.63 0.99 0.99 0.98 0.015 0.043 
Low SE 5.69(3) 1.89 0.99 0.99 0.98 0.018 0.088 

The test of measurement invariance was performed in three steps (Table 6). In the first step, the baseline 
model (Model 1) was measured, with all parameters freely estimated in both groups. Model 1 yielded a χ2 of 
12.71 with a d.f of 6. The second step is to test for metric invariance (Model 2). Metric invariance is tested by 
requiring the factor loadings to be equal in the high and low SE groups (Horn and McArdle, 1992). Given the 
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results, there is no significant deterioration in fit compared to Model 1 (Δ χ2 = 1.32 with Δ d.f = 3, p= 0.724). In 
the third step, we constrained the factor loadings and error variance of the items to be equal (residual invariance). 
Residual variance is the proportion of item variance that is not shared with the factor. The results showed that the 
scale items measured the latent variables with the same level of measurement error (Cheung and Rensvold, 2002). 
Compared to Model 2, Model 3 showed a non-significant difference in χ2 at p=0.05 (Δ χ2 = 4.83 at Δ d.f = 2, 
p=0.089).  

Table (6): Multigroup analysis: testing measurement invariance between groups with high and low SE 
Measurement model ᵪ2 d.f Δ ᵪ2 Δ d.f p for Δ ᵪ2 

test 
RMSEA 

Model 1: baseline model (unconstrained) 12.71 6 -- -- -- 0.070 
Model 2: factor loadings constrained to be equal 14.03 9 1.32 3 p>0.05 0.050 
Model 3: factor loadings and error variance 
constrained to be equal 

18.86 11 4.83 2 p>0.05 0.056 

After confirming the measurement invariance of the overall model, we tested H6 by estimating whether the 
effect of PATS on IT differed between the two high and low SE groups (Table 7). H6 assumed that the effect of 
PATS on IT will be more significant when respondents express a low SE compared to those with a high SE. The 
model in which we constrained PATS -IT was tested against the model in which the value of this pathway was 
freely estimated across the SE groups. The χ2-difference test between the two models was significant (p=0.0455). 
The results showed that when respondents expressed low SE, the effect of PATS on IT was equal to -0.70 (t=-6.33, 
p< 0.05). This effect weakened for the high SE group (β = -0.32, t=-3.54, p< 0.05). Accordingly, we confirm H6. 

Table (7): Structural invariance analysis 

Path 

High SE Low SE Baseline 
model 
ᵪ2 (d.f) 

Nested 
Model 
ᵪ2 (d.f) 

p for Δ 
ᵪ2 test Β t β t 

PATS >> IT -0.32 -3.54 -0.70 -6.33 16.65(10) 18.75(11) p<0.05 

4. Discussion 

This study makes some important contributions to the travel literature. It emphasized the factors that might 
influence Saudis' intention to travel by air in the context of the Covid 19 pandemic. The results provide insight into 
travelers' response to the progression of Covid-19 in the coming months. Most importantly, these results could be 
extended to other cases of future pandemics and allow modeling of intent to travel by air as a function of multiple 
factors.  

The results from SEM showed that only Covid-19 anxiety, represented by PATS, exerted a negative influence 
on intention to travel by air (IT) and explained 10% of its variation. This result is consistent with the findings of 
previous studies, such as Das and Tiwari (2020), and sheds light on the influence of Covid-19 anxiety on people's 
mobility. Surprisingly, intention to travel by air is not associated with prevention focus (PF), as previously found 
by Zenker et al. (2021). PF is a general tendency to avoid situations perceived as dangerous or unpleasant 
(Higgins et al., 2001). The insignificance of the effect of PF on IT can be explained by the fact that, in our case, 
willingness to travel by air remains associated only with fear of Covid-19. 

Anxiety is associated with a range of behavioral and psychological responses that include avoidance and 
vigilance. In the case of this study, fear of Covid-19 anxiety can be of two types. The first is a contextual or state 
anxiety associated with Covid-19. The second is a trait anxiety, which is described by a long-term tendency to 
develop anxiety responses (Gross and Hen, 2004). According to our results, Covid-19 anxiety is influenced by PF 
(β = 0.41, p< 0.01). We believe that PF primarily feeds state anxiety, which in turn influences the intention to 
travel by air. These negative emotions and tendencies are genetic in origin and the result of abnormal 
psychological development in individuals. 

The evaluation of the information that individuals receive from the airlines on Covid-19 does not affect either 
PATS or IT. Thus, we can conclude that individuals' perceptions of the pandemic and behavioral responses to air 
travel are related only to personal factors. This can be explained by a kind of saturation towards communication 
about Covid-19 among travelers.  

After multigroup analyzes, we confirmed the moderating role of SE for the effect of PATS on IT. The PATS -IT 
relationship was stronger among individuals exhibiting low levels of SE (β = -0.70) than among individuals 
exhibiting high levels of SE (β = -0.32). This result confirms that individuals who show a propensity for self-
control are less prone to Covid-19 anxiety when planning air travel. To the best of the author's knowledge, this 
study is the first to examine the moderation of self-efficacy (SE) in the relationship between Covid-19 anxiety 
(PATS) and intention to travel by air (IT). The results could be extended to the effects of all forms of anxiety on 
intention to travel by air. 
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5. Managerial implications 

Covid-19 has led to fear reactions and aversion to mobility around the world. The impact of such a pandemic 
is unprecedented, and there is no end in sight to the economic and social crisis it has triggered, despite the start of 
vaccination campaigns. Civil aviation is one of the sectors most affected by the Covid 19 crisis. Little research in 
the Arab world has examined the behavior of air travelers in the face of Covid-19. To fill this gap, this study 
examined factors that might influence intention to travel by air. Marketing and psychological perspectives were 
adopted. 

SEM and multi-group analyzes provided valuable insights into factors influencing Saudis' intention to travel 
by air. Covid-19 anxiety is a key factor in the decision to travel by air. Individuals who feel anxious about Covid-19 
show a lower willingness to travel by air. Therefore, both airlines and government agencies need to develop a 
strategy to reduce this anxiety. They need to take the necessary preventive measures to make people feel safe at 
the airport and during air travel. Temperature screening and Covid-19 testing will prevent affected people from 
boarding and help reduce transmission of the virus. Physical distancing on airplanes, hand sanitization, 
contactless self-service technology, and air filtration are also important measures to stop the spread of Covid-19 
and reassure travelers (Bielecki et al., 2020; Graham et al., 2020).  

Results showed that information about measures against Covid-19 did not reduce anxiety or increase 
intention to travel by air. However, airlines could be innovative in terms of communication and use a style that 
reduces traveler anxiety. Videos on mass media and social media to show preventive measures against the virus 
on the airplane. Airlines should post electronic brochures on their websites describing measures to protect 
travelers from the virus.  

Because prevention focus is known to increase Covid 19 anxiety, studies should be conducted to identify the 
propensity of people with high prevention focus. Airlines could use psychologists to address motivation for hazard 
avoidance among these individuals. To this end, emails and text messages could be sent to highlight safety 
concerns. For loyalty program members and major customers, group sessions could be considered in this regard. 

According to the results, the higher the level of SE, the lower the effect of PATS on IT. Airlines may consider 
SE as a criterion for market segmentation. People with a high level of SE can be used as influencers on airline 
websites or social networks. Their role is to reassure people who are most vulnerable to the virus with messages 
such as "I could perfectly take preventive measures to protect myself from being infected with Covid-19" or 
"Taking action against Covid-19 is too easy". Special attention should also be paid to people with chronic diseases. 
In fact, our results showed that this category of clientele suffers from a lack of self-efficacy. 

6. Limitations and future directions 

This study is not without limitations. First, the data were collected primarily through an electronic survey of 
residents of the southwestern region of Saudi Arabia, which may limit the generalizability of the results. Second, 
the study examined the relationships of PATS, PF, SE, info to IT, excluding other potential variables that might 
influence IT, such as cultural values, risk perception, and travel avoidance. Third, it is likely that respondents' 
perceptions of our variables may change rapidly depending on whether the number of infected persons increases 
or decreases or whether vaccination campaigns progress.  

Future research could use qualitative studies (e.g., face-to-face interviews) to illuminate psychological, 
emotional, and cognitive barriers to travel during a pandemic. In addition, further studies could examine causal 
relationships between constructs such as travel anxiety or subjective norm in other countries and during different 
phases of the disease process. Longitudinal studies could be conducted as a function of the lifting of all restrictions 
and the resumption of flights. 
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